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گپمسجدی

امامجماعتمسجدجامعالزهرا(س)توصیهمیکند

بازنگري و پرورش روحيه معنوي در ماه رمضان

ماه مبارك رمضان از راه رسيد وخوان نعمتهاي
بيكران و بيمنت پروردگار بار ديگر گس��ترده
ش��د .امام جماعت مس��جد جامعالزهرا(س) را
برعه��ده دارد و اس��تاد دانش��گاه فقه و حقوق
اس��ت .از ويژگيها و فضايل اين ماه ميگويد:
«ماه رمضان ،از فرصتهاي معنوي و فرهنگي
براي بازس��ازي روح و روان انسان است كه به
لطف خداوند هر سال اين فرصت براي هدايت
و بازپرداخ��ت فراهم ميشود».حجتاالس�لام
«يداهلل حبيبي» با اشاره به طراحي نظام خلقت
در ظرف دنيا توسط پروردگار ،ميگويد« :الزم است در كنار
دغدغهه��اي روزمره راهي به عال��م ملكوت براي خود ايجاد
كنيم و پروردگار ،ماه مبارك رمضان را براي اين مقصود در
نظر گرفته اس��ت .در اين ماه هم��ه در پرتو رحمت خداوند
قرار ميگيريم و همه راهها ميانبر ميشود به نحوي كه مث ً
ال
قرائ��ت يك آيه ،ثواب يك ختم قرآن يا اطعام به روزهداران،
ثواب بس��ياري در اين ماه دارد».او با بيان اينكه خداوند در
ماه مبارك رمضان ،بيش از هميش��ه دوست دارد بندگانش
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به س��وي ارزشها حركت كنند و به دريچههاي باغ ملكوت
نزديك ش��وند .وي ميافزايد« :در اين ماه شايسته است كه
امور غيرضروري را به حداقل برس��انيم و وظايفمان را بهتر
از هميش��ه انج��ام دهيم و اعمال معنوي را بيش��تر كنيم».
امام جماعت مسجد جامعالزهرا(س) ميگويد« :برخي افراد
هوشمندانه عمل ميكنند و اقدامات معنوي وطلب مغفرت
را قبل از ماه رمضان آغاز ميكنند .ماه شعبان ،زمان تمرين
مقدماتي براي درك ماه رمضان اس��ت و در ماه رمضان نيز
افراد ،خداوند را مالقات ميكنند و در عيد فطر عيدي خود
را درياف��ت ميكنند ».حجتاالس�لام حبيبي ميگويد« :با
حض��ور در مراس��م ،روحيه جمعي افراد تقويت ميش��ود و
با دعا و نيايش ،انس��ان احس��اس قرب ميكن��د و با از بين
رفتن زوائد ،به مناجات با خداوند ميپردازد .در اين ماه بايد
ديگران را بس��يار دعا كنيم ».به گفته امام جماعت مس��جد
جامعالزه��را در ماه مبارك رمضان3 ،وعده نماز جماعت در
اين مس��جد برپا ميشود .برگزاري مراسم دعا ،تفسير قرآن،
برنامهه��اي ويژه ب��راي روزه اوليهاي دختر و پس��ر ،بيان
احكام و احياي شبهاي قدر و ...از جمله اين برنامههاست.

شورایاری
دبير شوراياري محله دريا

محسنعابد
لتردد
تسهي 

ـ پيادهروسازي و زيباسازي خيابان
اصلي س��عادتآباد و بلوار خوردين
انجام شد.
ـ ب��ا وج��ود قول مس��ئوالن مبني
بر س��اخت بازار روز ،هنوز اقدامي
صورت نگرفته اس��ت كه امس��ال
پيگيري خواهيم كرد.
ـ ب��ا رفع انس��داد خيابان ش��هيد
كريم��ي رامش��ه ب��ه س��مت بلوار
ش��هيددادمان مشكالت اين بخش
از محله كاهش مييابد.
ـ براي اتصال بلوارهاي ش��هرداري
ش��مالي و جنوبي ،پلي بر بزرگراه
نيايش در حال س��اخت اس��ت كه
ل تردد خواهد شد.
سبب تسهي 

دبير شوراياري محله پونك

گپفرهنگی

مدير پرديس سالمت منطقه خبر داد

ارائه رايگان خدمات سالمتي و فرهنگي
انجام اقدامات مناسب در حوزه بهداشت و سالمت
در جامعه فعلي از اهميت بسياري برخوردار است
ب��ه نحوي كه بايد با ن��گاه فرهنگي ،زمينه انجام
اقدامات اين حوزه را س��اماندهي ك��رد و بهبود
بخش��يد .پرديس سالمت يكي از مراكز فرهنگي
و سالمت منطقه اس��ت كه در سعادتآباد واقع
شده و همه خدمات آن براي شهروندان ،رايگان
اس��ت .مدير پرديس سالمت منطقه كه اقدامات
فرامنطقهاي در حوزه بهداشت و سالمت را اجرا
ميكند ،توضيح ميدهد« :باش��گاه چاقي با ارائه
خدمات متنوع به برخورداري از تناس��ب اندام كمك ميكند.
در خان��ه اس��باببازي با نگه��داري از ك��ودكان ،آموزشهاي
متنوعي شامل موسيقي و نقاشي به آنان ارائه ميشود« ».زهرا
دس��تخوش» در ادامه ميگويد« :مركز فرآم��وز يكي ديگر از
مجموعههاي فعال در پرديس سالمت است كه به دانشآموزان
و والدي��ن آنان اختص��اص دارد و مهارته��اي زندگي در اين
مجموعه بازبيني و آموزش داده ميشود ».او درباره برنامههاي
مش��اورهاي ك��ه در پرديس ارائه ميش��ود ،توضي��ح ميدهد:
«مش��اوره پيش��رفته در حوزههاي باليني ،كودك ،زناشويي و

گپشهری

رئيسادارهزيباسازيشهرداريمنطقهتأكيدميكند

نگهداري از تجهيزات شهری

اين روزها گوشه و كنار همه محلههاي منطقه
به وسيله نقاشي ديواري ،كاشيكاري ،چراغاني
و نص��ب پرچ��م و ...زيباس��ازي ش��ده اس��ت.
«محم��د مهديخاني» رئيس اداره زيباس��ازي
ش��هرداري منطقه وضعيت محلهها را تش��ريح
ميكند« :از ماه شعبان آذينبندي براي برپايي
جش��نهاي اعياد صورت گرف��ت كه اين طرح
در ماه رمض��ان نيز تداوم دارد .تالش ميكنيم
مس��اجد منطقه نورپردازي و زيباسازي شوند
و بوس��تان و معاب��ر براي حض��ور اهالي بعد از
افطار ،زيبا و روشن باشد ».از جمله ديگر اقدامات اين اداره
كه به گفته مهديخاني اكنون در منطقه در حال اجراس��ت
شامل نصب چند آبنما در بوستان بازيافت و روبهروي مركز
معاينهفني در تقاطع بزرگراههاي نيايش و اشرفي اصفهاني
و دلفيناري��وم برج ميالد ،اجراي نقاش��ي ديواري در خيابان
س��ازمان آب ،رنگآميزي پستهاي برق ،تكميل نورپردازي
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خانواده بهصورت فردي و كارگاهي اجرا ميش��ود .مشاورههاي
طب فيزيكي هم با حضور ورزش درمانگر ،پزش��ك عمومي و
كارش��ناس تغذيه در مجموعه انجام خواهد شد ».آموزشهاي
مهارت زندگي براي بزرگساالن ،كنترل خشم ،خودآگاهي ،حل
مسئله ،فرزندپروري ،توصيههاي پزشكي ،تغذيه و سالمندي،
بيماريهاي فصلي ،تغذيه و پوست و مو ،سرطان ،ديابت و فشار
خون از جمله كالسهايي است كه در مدت اخير برگزار شده
اس��ت .نمايش ،نقد و بررس��ي فيلمهايي با موضوع سالمت با
حضور كارشناس از ديگر فعاليتها در پرديس سالمت است».
دس��تخوش درباره نحوه فعاليتها در پرديس توضيح ميدهد:
«با گروهبندي كارشناسان و روانشناسان و نامگذاري روزهاي
هفته با موضوعات مختلف ،براي انجام بهتر اقدامات آموزش��ي
و فرهنگي در حوزه بهداشت و سالمت تالش ميكنيم ».مدير
پرديس سالمت منطقه از سالمتي بهعنوان باالترين نعمت براي
انسان نام ميبرد و ميگويد« :اهالي به خاطر داشته باشند اگر
فردي از حضور كارشناسان بهخصوص مشاوران در حوزههاي
مختلف استفاده ميكند دليل توانمندي و شناخت ضعفها و
خواس��تههايش اس��ت ،بنابراين ،همه بايد اين توانمندي را در
خود ايجاد كنيم».

مترمربع از ديوارنويسي محله سعادتآباد پاكسازي شد.
به گ��زارش خبرنگار همش��هري محله ،واحد زيباس��ازي
ناحي��ه ي��ك ب��راي كاه��ش زوائد بص��ري در ش��هر به

پلها ،اجراي صخره س��نگي آبنمايي در بزرگراه يادگار امام
(ره) و ش��هيدحكيم ،نصب چراغه��اي باتومي روي پلها و
نصب چند پايه پرچم و ...اس��ت .نقاشي ديواري در بوستان
بازيافت ،اجراي كاش��ي شكس��ته زير پل فرحزادي و تقاطع
بزرگ��راه ي��ادگار امام(ره) و كوهس��تان ني��ز در مدت اخير
اجرا شده اس��ت .رئيس اداره زيباسازي ش��هرداري منطقه
از هزينههاي س��نگين اجراي طرحهاي زيباسازي ميگويد
و ميافزاي��د« :از اهالي درخواس��ت ميكني��م در نگهداري
طرحه��اي زيباس��ازي ب��ا ما بيش��تر همراه باش��ند چون
همه اين اقدام��ات براي افزايش زيباي��ي محلهها صورت
ميگي��رد و نگهداري درس��ت از آنها كاه��ش هزينهها و
افزايش طرحهاي زيباس��ازي را به دنبال خواهد داشت».
مهديخان��ي از ل��زوم فرهنگس��ازي براي افزاي��ش توجه
ب��ه زيباس��ازي محلهها ميگوي��د و تأكي��د ميكند كه با
فرهنگس��ازي ميتوان هزينههاي غيرضروري را كاهش داد
و محلههاي زيباتري داشت.

پاكس��ازي تبليغات��ي و ديوارنوش��تههاي خيابان شش��م
س��عاد تآباد اق��دام كرد و به وس��يله رنگ نوش��تهها را
پوش��اند.

اصغرمهديلو
ساماندهيحاشيهبزرگراه

بوس��تان نياي��ش در حاش��يه
بزرگ��راه نياي��ش در ح��ال
س��اخت اس��ت كه براي افزايش
س��رانههاي فض��اي س��بز محله
مناس��ب خواهد بود.
از مس��ئوالن ب��راي س��اماندهي و
ساخت ش��مال بوستان نهجالبالغه
و تأمي��ن امني��ت روددره فرحزاد
درخواس��ت مس��اعدت ميكنيم تا
معضالت موجود رفع شود.
ـ در كنار بوستان نيايش ،ايستگاه
آتشنش��اني ،اورژانش ،ب��ازار روز و
سراي محله ساخته خواهد شد كه
براي رفع نيازهاي اهالي مناس��ب
خواهد بود.

دبير شوراياري محله شهرك هما
و صادقيه شمالي

حسيناسحاقي
افزايشسرانههاي
فرهنگي

ـ مسجد سيدالشهدا(ع) ،بازار روز و
س��راي محله و ورزشگاه در خيابان
بهار جانمايي شده كه اميدواريم با
سرعت ساخته شود.
ـ س��اخت ف��از س��وم بوس��تان
نهجالبالغ��ه ك��ه پايينت��ر از بلوار
مرزداران واقع ش��ده اس��ت سبب
افزاي��ش زيباي��ي و امني��ت و
بهرهبرداري اهالي ميشود.

دبير شوراياري محله بوعلي

رضا ناظري
رونقفعاليتها

نصب نمازخانههاي پيش س��اخته
پش��ت پاركينگ تج��اري از جمله
اقدامات خوب در محله ماست.
س��ال گذش��ته ملك��ي توس��ط
ش��هرداري براي دفتر ش��وراياري
تملك شد كه با تجهيز آن اقدامات
حوزه شوراياري نيز رونق بيشتري
خواهد گرفت.
ـ س��اخت س��راي محله آغاز شده
كه روند پيش��رفت ساخت آن كند
اس��ت؛ اميدواريم با تس��ريع روند
آن ،بوعلي بهزودي به سراي محله
تجهيز شود.

