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گپمسجدی

امامجماعتحسينیهوليعصر(عج):

بايد به جوانان مسئوليت بدهيم

مس��اجد از مهمترين پايگاههاي مسلمانان است
كه در افزايش پيوندهاي انساني و توسعه فرهنگي
اس�لامي نقش مهمي دارد و همه بايد تمام توان
خود را در توسعه آن به كار گيرند .حجتاالسالم
«مجيد كشاني» كارشناس مذهبي و امام جماعت
حس��ينيه حضرت وليعصر(عج) درباره جايگاه و
تأثير مسجد و مكانهاي مذهبي در فرهنگ جامعه
ميگويد« :مسجد و مكانهاي مذهبي ،اصليترين
محل ش��كل دهي افكار عمومي ،فرهنگس��ازي و
اطالعرس��اني در تمدن اس�لامي است كه در ماه
مبارك رمضان به اوج خود ميرسد » .او در ادامه صحبتهايش
ميگويد« :ماه مبارك رمضان بهترين فرصت براي اس��تفاده از
تمام ظرفيتهاي مسجد و مكانهاي مذهبي براي توسعه تعاليم

گپفرهنگی

گپشهری

شورایاری
ديني ،قرآني و نهجالبالغه است كه بايد روحانيون اين فرصت را
مغتنم شمرده و از آن نهايت استفاده را ببرند » .او با بيان اينكه
اگر بتوانيم از اين روزهاي خاص براي تبليغ و جذب نيرويهاي
جوان اس��تفاده كنيم كار مفيدي انجام دادهايم ،ادامه ميدهد:
«در اين روزها پيرغالمان و خادمان مس��جد و حسينيهها بايد
رفتار درس��تي با مراجعهكنندگان داشته باشد؛ چرا كه رفتار
آنها نش��اندهنده تأثيري اس��ت كه از اين محيط گرفتهاند».
نكته ديگري كه حجتاالس�لام كشاني به آن تأكيد ميكند
مس��ئوليت دادن به جوانان در مس��اجد اس��ت .او ميگويد:
«براي اجراي برنامههاي بايد با جوانان و نوجوانان مشورت و
كارها را ميان آنها تقسيم كنيم تا با عالقه بيشتري در مسجد
فعالي��ت كنند .البته بزرگترها ه��م ميتوانند بر فعاليت آنها
نظارت داشته باشند تا كارها به بهترين شكل انجام گيرد».

مسئولامورشورايارانشهرداريمنطقهخبرداد

آغاز دور جديد بازديدهاي ميداني در محلهها
دور جديد بازديدهاي ميداني شهردار منطقه
از محلهها براي بررس��ي نيازه��اي محلهها و
انج��ام اقدامات مورد نياز آغاز ش��ده اس��ت.
«پيم��ان غرباپور» مس��ئول امور ش��وراياران
ش��هرداري منطقه در اين باره توضيح ميدهد:
«شهردار منطقه در اين بازديدها كه از ابتداي
خردادماه آغاز ش��ده اس��ت به همراه معاونان،
شهرداران ناحيه و شوراياران از محلهها بازديد
ميكند تا هر يك از مس��ئوالن با مشكالتي كه
در حوزه كاريش��ان در محلهها هس��ت ،آشنا
ش��وند و براي رس��يدگي و رفع آنها اقدام��ات الزم را انجام
دهن��د ».او از رضايت معتمدان و اهالي از برآيند بازديد دور
نخس��ت ميگويد و رس��يدگي به مس��ائل حوزههاي فضاي
سبز ،ترافيك ،عمران ،اجتماعي و فرهنگي را از اولويتهاي
اقدام��ات در دور جديد بازديدها عن��وان ميكند .غرباپور
در پاس��خ به اين س��ؤال كه زمان قانوني فعاليت مديران

محلهها به پايان رس��يده است؛ با توجه به فصل تابستان،
خللي در انجام اقدامات مطلوب فرهنگي وارد نميش��ود؟
پاس��خ ميدهد« :خير! با توجه به زمان انتخابات رياس��ت
جمهوري و ش��وراي ش��هر و اهمي��ت آن ،تصميمي براي
رويكرد و نحوه فعاليت مديران محلهها اعالم نش��ده است
و آنان مانند گذش��ته و طبق دس��تورالعملها برنامههاي
فرهنگ��ي و اجتماعي را در محلهها انج��ام ميدهند ».او
با اش��اره به برگزاري دورههاي آم��وزش علميـ كاربردي
براي مدي��ران محله و ش��وراياران در دو دوره ،ميگويد:
«دوره قبلي از دي تا اس��فند  91در س��راي محله ايوانك
برگ��زار ش��د و دوره فعلي كه در س��راي محل��ه صادقيه
شمالي و ش��هرك هما در حال اجراست از فروردين آغاز
ش��ده و تيرماه به پايان ميرسد .اين دورهها توسط مركز
علمي و كاربردي ش��هرداري تهران ب��راي افزايش دانش
و آگاهي مس��ئوالن فرهنگي محلهه��ا برگزار و در پايان،
مدرك معتبر به آنان اعطا ميش��ود».

مديرتربيتبدنيبانوانشهرداريمنطقهتشريحكرد

لحظههاي بانشاط در مجموعههاي ورزشي
ورزش در جوام��ع رو ب��ه رش��د در مقايس��ه با
جامعهه��اي كام ً
ال م��درن يا س��نتي از اهميت
بااليي برخوردار است و بايد در اين زمينه به همه
گروهها بهويژه بانوان توجه بيش��تري ش��ود تا به
نتيجه قابل قبولي دس��ت پيدا كنيم .مسلماً بايد
خردتر به مس��ائل نگريست چون در اين صورت
اهميت موضوع بيشتر ميشود .مدير تربيتبدني
بانوان ش��هرداري منطقه درب��اره اقداماتي كه در
ح��وزه فعاليتش در ح��ال انجام اس��ت ،توضيح
ميده��د65« :ايس��تگاه ورزش��ي بان��وان در
مكانهاي مختلف از جمله بوستانها ،مساجد و مجموعههاي
ورزش��ي در حال برگزاري اس��ت كه بهصورت ميانگين در هر
يك از ايستگاهها  50تا 60نفر حضور دارند« ».ليال سماواتي»
تأكي��د ميكند ك��ه در هر مكاني كه 25نف��ر متقاضي برپايي
ايستگاه ورزش شهروندي باشند اين اداره آمادگي اعزام رايگان
مربي را دارد .او ميافزايد« :افرادي كه كارت مربيگري آمادگي
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جسماني يا ايروبيك داشته باشند نيز ميتوانند بهعنوان مربي
با مجموعه تربيتبدني شهرداري منطقه همكاري كنند».مدير
تربيتبدني بانوان ش��هرداري منطقه درباره جشنواره تابستانه
ورزش��ي نيز توضيح ميدهد كه مسابقات محلهاي و ناحيهاي
به پايان رس��يده است و اكنون برگزيدگان هر يك از 22رشته
در بخش بانوان براي حضور در مس��ابقات س��طح باالتر آماده
ميشوند ».او ميگويد« :در هر ناحيه  9تا 12نفر در مسابقات
منطقهاي حضور مييابند كه شامل  90تا 120نفر در هر رشته
ورزشي است».اعطاي كارت ورزش ش��هروندي به متقاضيان،
برگزاري كالسهاي آموزش��ي و تورهاي تفريحي و گردشگري
از ديگر اقدامات مجموعههاي ورزشي منطقه در تابستان است.
س��ماواتي تأكيد ميكند كه خانوادهها بهخص��وص بانوان كه
اركان خانواده هستند براي ورزش كه به گونهاي تغذيه روحيه
و جسم اعضاي خانواده محسوب ميشود ،اهميت قائل شوند و
ورزش را در س��بد خانوار جاي دهند تا همه اعضاي خانواده از
شادابي و سالمتي برخوردار باشند.

دبير شوراياري محله برق
آلستوم

داود ركني طاهريان
ساخت سالن ورزشي

ـ س��ال گذش��ته اقدامات خوبي در
محله صورت گرفت و باقي كارها نيز
اكنون در حال پيگيري و اجراس��ت.
جدولكشي ،پيادهروسازي ،آسفالت،
بازپيرايي و بهس��ازي فضاهاي سبز
بوستان با اينكه در سال گذشته انجام
شد ،امسال نيز تداوم دارد.
ـ نص��ب ب��رج نور ،تأمي��ن و نصب
وس��ايل بازي و ورزشي در بوستان
شاهين در سال گذشته انجام نشد
كه اميدواريم امسال صورت گيرد.
ـ امسال سالن چند منظوره ورزشي
روب��هروي مجتمع نگين و پش��ت
محل جم��عآوري م��واد بازيافتي،
امسال ساخته ميشود كه اقدامات
اوليه آنها صورت گرفته است.

دبير شوراياري محله كوي نصر

شعبانعليبيدكي
افزايشسرانهفرهنگي

ـ روبهروي مس��جد جعفري زميني
وجود داش��ت كه مجتمع فرهنگي
جعفري در آن ساخته شد و اكنون
در مراحل پاياني عمراني قرار دارد
و با تجهي��زش ،اين مركز فرهنگي
بهعنوان مسجدسراي محله فعاليت
خواهد كرد كه اقدام خوبي در محله
محسوب ميشود و با برخورداري از
6طبقه اقدامات ورزشي و فرهنگي
مناسبي در آن قابليت اجرا دارد.
ـ نص��ب دي��وار صورت��ي در بزرگراه
شهيدحكيم ،ساخت بوستان «آرزو»
و اتص��ال آن ب��ه ش��مال بوس��تان
گفتوگو و ايجاد فضاي سبز روبهروي
كالنتري 137نصر از جمله اقدامات
شاخص سال گذشته در محله بود.

دبير شوراياري محله پرديسان

احمدارسنجاني
توسعه فضاي سبز محله

ـ س��ال گذش��ته فض��اي س��بز
محل��ه افزاي��ش ياف��ت و مس��ير
دوچرخهس��واري در بزرگ��راه
شهيدحكيم راهاندازي شد.
ـ ما در محله مس��جد نداشتيم كه
اكنون س��اخت مس��جد قمر بني
هاش��م(ع) و يك مجموعه ورزشي
در خيابان سرسبز شمالي آغاز شده
است.

دبير شوراياري محله صادقيه

محمدرضا نادري پور
ساخت سراي محله

يك��ي از اقدامات در س��ال جاري به
س��رانجام رس��يدن وضعيت سراي
محله است .از مدتي پيش ساختسرا
در محله ش��روع ش��ده كه بهزودي
تكميل و آماده بهرهبرداري ميشود.
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