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گپمسجدی

امامجماعتمسجدالجواد(ع):

از بركات ماه رمضان بهرهبيشتري ببريم
ماه مب��ارك رمض��ان فرصت عبادت بيش��تر،
انج��ام مس��تحبات و اجتن��اب از مكروهات و
گناهان اس��ت .ب��ه گفته ب��زرگان ،در اين ماه،
درهاي بهش��ت گش��وده ميش��ود و هر عمل
خيري پاداش��ي چند براب��ر دارد .امام جماعت
مس��جد الجواد(ع) از خودداري انسان از برخي
اعمال در ماه مبارك رمضان ميگويد و توضيح
ميده��د« :روزهداري پرهي��ز از همه محرمات
ش��رعي و دور نگهداشتن اعضا و جوارح از گناه
اس��ت به نحوي كه در مرحله عالي ،انس��ان از
ه��ر آنچه غيرحق باش��د اجتن��اب ميكند تا به رس��تگاري
برسد ».حجتاالسالم«عليرضا رسولي» از تضرع بندگان به
درگاه خ��دا ميگويد و اينكه گاهي اس��تجابت برخي دعاها
ب��ه داليلي به تأخي��ر ميافتد .او ميافزاي��د« :در همه امور،
مصلحتي هس��ت .خداوند حزن معنوي قلب را دوست دارد،
زيرا اينگونه ،انسان به پروردگار نزديك ميشود درحالي كه
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حزن دنيوي باعث دوري انس��ان از خداوند ميش��ود ».امام
جماعت مس��جد الجواد(ع) تأكيد ميكند كه در عبادت ماه
مب��ارك رمضان از پروردگار طلب نش��اط در عبادت و دعا و
نيايش و جديت و قوت در عبادت طلب كنيم .وي ميگويد:
«درجات بهشت به اندازه آيات بهشتي است؛ بنابراين هرچه
بيش��تر قرآن بخواني��م درجه واالتري ن��زد خداوند خواهيم
يافت .اين م��اه بهترين فرصت براي قرائت و فيض بيش��تر
از قرآن اس��ت .در اين ماه دعا كنيم كه از خواب غفلتي كه
بر ما مستولي ميشود بيدار ش��ويم و از خداوند درخواست
كنيم كه جرايم ما را ببخشد».حجتاالس�لام رسولي تأكيد
ميكند در اين ماه با بصيرت ديني و كياس��ت عبادت كنيم
تا توش��هاي از قلب و نيت صادق ،قلب پاكيزه و قرائت قرآن
همراه با تدبر و انديش��ه را براي يك س��ال فراهم شود .وي
ميگويد« :اگر روزهدار در ماه رمضان مس��تحبات را در كنار
واجبات انجام دهد به جايگاهي ميرس��د كه چشم و گوش
خداوند ميشود».

شورایاری
دبير شوراياري محله تهران ويال

محمدصادقمحمدي
رسيدگي به وضعيت
طرحهاينيمهكاره

ـ از 3ماه پيش قرار اس��ت بوستان
تهران ويال بازسازي شود ولي هنوز
اقدامي در اين حوزه صورت نگرفته
اس��ت و اقدام��ات بازس��ازي اي��ن
بوستان نيمهكاره رها شده است.
ـ بازس��ازي مي��دان تاكس��تان نيز
نيمهكاره مانده است.
ـ سراي محله ما ساختماني قديمي
در كوچه ربيعي اس��ت؛ مسئوالن به
ما قول داده بودند ساختمان مناسبي
براي سراي محله خريداري شود ولي
هنوز اقدامي صورت نگرفته است.

رضا ناظري

دبير شوراياري شهرك بوعلي

گپفرهنگی

نبودامكاناتفرهنگي

مديرمؤسسهپيامآورانساحلاميدتأكيدكرد

تالش براي توانيابي معلوالن

«مؤسسه پيامآوران س��احل اميد» ،يك مركز
خيريه مخت��ص كمتوانان جس��مي و حركتي
اس��ت ك��ه به تازگ��ي فعالي��ت خ��ود را براي
خدماتده��ي به معل��والن آغاز كرده اس��ت.
مدير اين مؤسس��ه كه سالها فعاليت در مراكز
توانياب��ي را در كارنام��ه خ��ود دارد از اهداف
راهان��دازي اين مرك��ز عامالمنفع��ه ميگويد:
«تالش براي نهادينه كردن صنعت گردشگري
معل��والن در جامعه با هدف توانمندس��ازي و
ارتقاي روحيه مثب��ت در افراد داراي معلوليت
و فرهنگس��ازي و تغيير نگرش عمومي نسبت به گردشگري
اين گروه از جامعه ،پيگيري حقوق ش��هروندي افراد داراي
معلوليت ،ايجاد نش��اط و باال بردن اعتماد به نفس در افراد
داراي معلوليت ،توانمندس��ازي معلوالن و تشويق و ترغيب
آن��ان ب��ه حضور فع��ال و مس��تمر در عرصهه��اي مختلف
اجتماع��ي و دوري از انزوا ،كمك به اف��راد داراي معلوليت

براي شناسايي تواناييهاي فردي و اجتماعي خود و تقويت
آنان و ايجاد فرصتهاي شغلي و كارآفريني از جمله اهدافي
است كه در اين مركز براي تحقق آنها ميكوشيم« ».شهرام
مبصر» از برپايي نمايش��گاه ،برگزاري كالسهاي آموزشي
در زمينهه��اي مختلف هن��ري و فرهنگي و اش��تغالزايي
ب��راي اف��راد نات��وان جس��مي و حركتي و حت��ي بانوان
سرپرس��ت خانوار ميگوي��د و تأكيد ميكن��د كه مربيان
دورهه��ا ،عزم خ��ود را ج��زم كردهاند كه ب��ه گونهاي به
كارآم��وزان آموزش دهند ت��ا با توانمن��دي بتوانند منبع
درآم��دي براي خود فراه��م كنند ».مبص��ر از راهاندازي
پاي��گاه اينترنتي و ارس��ال خبرنامه و برگزاري كالسهاي
آموزش��ي براي اطالع عالقهمندان ب��راي حضور در برنامهها
ميگوي��د و از كمتوان��ان جس��مي و حركت��ي و همچنين
خيران براي حضور در برنامههاي اين مؤسسه خيريه دعوت
ميكند .نش��اني اينترنتي اين مؤسس��ه  Pasogroup.irو
شماره آن  66516195است.

سراي محله ما در مرحله فونداسيون
باقي مانده است .مدتي سراغ معاون
اجتماعي و فرهنگي ش��هردار تهران
رفتيم كه سريعتر به وضعيت محله
رسيدگي و مسائل پيگيري شود.
ـ محله ش��هرك بوعلي از امكانات
مناسبي برخوردار نيست و اقدامات
فرهنگي محله در سفرهخانهاي كه
بهعنوان دفتر ش��وراياري و سراي
محل��ه در نظ��ر گرفته ش��ده اجرا
ميش��ود ،به همين دلي��ل با اينكه
برنامههاي فرهنگي مناس��بي اجرا
ميكنيم ،ولي ج��ذب مخاطب در
اين محله دچار مشكل است.
محله ش��هرك بوعلي به ب��ازار روز
نياز دارد؛ زميني را به اين منظور به
مسئوالن معرفي كردهايم ولي هنوز
اقدامي صورت نگرفته است.

محمدفاقدي

دبير شوراياري محله
سعادتآباد

گپشهری

شهردار ناحيه 6از ايجاد كاربري جديد در بوستان بازيافت خبر ميدهد

ساخت پايگاه آتشنشاني در محله

اقدام��ات عمراني مختلفي در نواحي منطقه در
حال انجام اس��ت .يكي از نواحي كه اين روزها
زمان پركاري را تجربه ميكند ناحيه 6اس��ت.
ش��هردار اين ناحي��ه در گفتوگو ب��ا خبرنگار
همش��هري محله از انتقال س��اختمان موتوري
ش��هرداري در خيابان زنج��ان به مكان ديگر و
س��اخت بوستان در اين فضا ميگويد و توضيح
ميدهد« :با س��اخت بوس��تان در اي��ن فضا و
اتصال آن به بوس��تان بازيافت بخش وسيعي از
خيابان زنجان با اين بوس��تان زيباسازي شده
اس��ت .البته در بخشي از اين فضا سوله بحران ساخته شده
و بخش��ي از زمين آن نيز با توجه به نياز محله به ايس��تگاه
آتشنش��اني به اين سازمان واگذار كرديم كه اكنون ساخت
س��اختمان آتشنش��اني در آن آغاز ش��ده اس��ت« ».حامد
م��رادي» در ادامه ميگويد« :س��اخت ،بهس��ازي و تجهيز
بوستان استوار و بوستاني در انتهاي خيابان فيض ،بازپيرايي
بوس��تانهاي انقالب و مخابرات ش��امل نص��ب صنندلي و
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مترمرب��ع از پيادهروه��اي خياب��ان س��تارخان بهس��ازي و
مناسبسازي ميشود.
به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،ش��هردار منطقه از آغاز

ترمي��م معابر و توس��عه فضاهاي فرهنگي و ورزش��ي و ...و
پيادهروسازي و نهرسازي در خيابانهاي ستارخان و خوش،
نصب سرويس بهداشتي در بوس��تان دوستان ،اجراي آبنما
در ميدان دريان نو ،س��نگ چين��ي باغچهها در خيابانهاي
پرچم و نيايش ،اجراي ج��دول در كوچه كردگاري و انجام
آسفالت در كل ناحيه 6از ديگر اقدامات در هفتههاي اخير
اس��ت ».مرادي درباره س��رانه فرهنگي ناحيه نيز توضيح
ميده��د« :ب��ا توجه به ني��از محلهها به م��كان فرهنگي،
س��راي محله توحيد در خيابان نيايش ،خريداري ،تجهيز
و بهرهبرداري شد .سراي محله زنجان نيز در كوچه آقايي
تملك شده اس��ت كه پس از تجهيز تا يكماه آينده قابل
اس��تفاده خواهد شد».ش��هردار ناحيه 6به راهاندازي بازار
ميوه وترهبار در محله ش��ادمهر اشاره ميكند و ميگويد:
«ب��ا توجه به نياز اهالي محله ش��ادمهر به ب��ازار روز نياز
زمين��ي در خياب��ان ش��هيد متوليان به س��ازمان ميادين
ميوه وترهبار معرفي ش��د كه بهزودي اين بازار راهاندازي
ميشود».
عمليات س��اخت پيادهرو و ساماندهي و بهسازي نهرها و معابر
خيابان س��تارخان حد فاصل فلكه اول صادقيه تا ميدان توحيد
خبر داد.

روند خوب اقدامات
در محله

ـ از اقدامات خوب محله سعادتآباد
در هفتههاي اخير بهسازي بوستان
الدن است.
ـ خيابان ش��هرداري به سمت فراز
گلكاري و زيباسازي شده است.
زبالهها در محله به موقع جمعآوري
و س��طلهاي مكانيزه شستوش��و
ميشود.
دفتر ش��وراياري در بوس��تان سنگي
فعاليت ميكند .ق��رار بود براي محله،
سراي محله براي اجاره شود كه مدتي
پيش تصميم گرفته ش��د اينسرا در
بوستانشقايقساختهشود.
ـ از مس��ئوالن براي رس��يدگي به
امور محل��ه قدردان��ي ميكنيم به
نحوي كه حتي گاهي با يك تلفن
به مسائل محل رسيدگي ميكنند.

