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گپمسجدی

توج��ه به اخ�لاق از موضوع��ات مهم در
جامع��ه امروز اس��ت؛ امام جماعت مس��جد
بقيهاهلل(ع��ج) رعايت اخالق در همه حال را
مهم ميدان��د و به جوان��ان توصيه ميكند
كه براي حف��ظ اين اصل مه��م زندگي در
نخس��تين س��الهاي جوان��ي ازدواج كنند
و تش��كيل خان��واده دهند .حجتاالس�لام
«سيدياسين ش��ريفي» معتقد است كه اگر
مشكالت مربوط به اخالق رفع شود بسياري
از مس��ائل ديگر جامعه ني��ز به خودي خود
حل خواهد ش��د .او ميافزايد« :در بس��ياري از روايات
ديني بر رعايت مكارم اخالقي تأكيد ش��ده چون اعتقاد
بر اين اس��ت كه انجام اعمال درس��ت و انساني سبب از
بين رفتن بس��ياري ناهنجاريها ميشود .او از ناآگاهي
افراد نسبت به برخي اعمال ميگويد و توضيح ميدهد:
«گاهي افراد از نادرست بودن يا نحوه عمل خود آگاهي

گپفرهنگی

مجله خبری

امامجماعتمسجدبقيهاهلل(عج):

اخالق از اركان مهم زندگي است

شورایاری
درستي ندارند و زماني كه متوجه رفتار درست ميشوند
مش��تاقانه آن را ميپذيرن��د و انج��ام ميدهند ،چرا كه
دين اسالم به ش��يوهاي مسائل را مطرح كرده است كه
حتي غيرمس��لمانان نيز بر توجه و انجام دس��تورات آن
مشتاق ميش��وند ».امام جماعت مس��جد بقيهاهلل(عج)
يكي از موارد رفع مش��كالت اخالق��ي را ازدواج عنوان
ميكن��د« :اگ��ر خانوادهه��ا و جوانان توقع��ات خود را
ك��م كنند ت��ا جوانان به موقع ازدواج كنند بس��ياري از
نيازهاي انسان در خانواده پاسخ داده و جوان از انحراف
دور ميشود ».او از نقش خانوادهها ،مسئوالن و جوانان
ب��راي تحقق اين هدف ميگويد و نق��ش خانواده را در
جامعه پررن��گ ارزيابي ميكند«.به فرموده پيامبر(ص)
برك��ت در خانواده و ازدواج اس��ت و هركس كه ازدواج
كنند زندگياش برك��ت مييابد .اگر فردي از ترس فقر
ازدواج نكن��د درواقع ب��ه خدا بدگم��ان و از لطف خدا
نااميد اس��ت كه نوعي معصيت به ش��مار ميرود».

مديرمحلهصادقيهشماليوشهركهما:

سراي محله ،خانه اهالي است

اين روزها،س��راهاي محله از مراكز پيشرو
در طراحي و اجراي برنامههاي بديع است كه
جوانان نقش مؤثري در آن دارند .همين بهانه
كافي بود تا سراغ مدير محله صادقيه شمالي
و ش��هرك هما بروي��م و «محم��ود خالقي»
از س��اماندهي س��راي محل��ه ب��راي فعاليت
كانونه��ا و خانهها بپرس��يم .او از اين مركز
فرهنگي بهعن��وان خانه اهالي نام ميبرد و از
عالقهمندان دعوت به همكاري ميكند.
ب�ه نظر ميرس�يد مهمتري�ن اقدامي
كه در س�راي محله انجام ميشود توسعه كانونها و
خانههاست .اينطور است؟
خالقي :بله! با توجه به دس��تورالعملي كه از شهرداري
به ما ابالغ ش��ده ما به انجام اي��ن كار موظفيم؛ به همين
دليل اكنون در حال عضوگيري و تكميل بيش از 74كانون
هستيم تا همه سليقهها را شامل شود.
ـ يك�ي از فعاليته�ا در س�راي محل�ه صادقيه
شمالي برپايي جلسات مستمر شوراي سالمت است.
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تاكنون اين جلسات چه دستاوردهايي داشته است؟
خالقي :در اين شورا كه مسئوالن همه مراكز و نهادهاي
محله از جمله ش��هرداري ،كالنتري ،مدارس ،دانشگاهها،
آتشنشاني ،نخبگان ،اهالي و ...حضور دارند .مشكالت هر
يك از نهادها بررس��ي و براي رفع آن با همراهي س��ازمان
مربوط��ه اقدام پيگيري ميش��ود كه تاكنون بس��ياري از
مشكالت به اين شيوه رفع شده است.
ـ براي پ�ر كردن اوق�ات فراغ�ت هممحلهايها
برنامه خاصي داريد؟
خالقي :طي بازديدي كه رئيس سازمان ورزش از محله
داش��ت قرار شد زمين اسكيت مش��رف به بزرگراه جالل
آل احم��د در اختيار مديريت محله قرار گيرد .قصد داريم
بخشي از سراي محله را براي ورزش بانوان آماده و تجهيز
كنيم ودرصدد برپايي نمايش��گاه صنايعدستي و فرهنگي
در حياطس��را هستيم .كالسهاي آموزش��ي و اردوها نيز
بهص��ورت مس��تمر در حال اجراس��ت .در واق��ع برنامهها
بهصورت يك بس��ته فرهنگي براي اس��تفاده همه اعضاي
خانواده در سراي محله فراهم است.

رقيه شاطريان

دبير شوراياري محله
همايونشهر
اجراي برنامههاي ويژه
در سراي محله

ـ س��راي محله همايونش��هر ،يك
س��اختمان چه��ار طبق��ه اس��ت
ك��ه اقدام��ات متن��وع فرهنگي و
كالسهاي آموزشي در آن برگزار
ميشود .مدير اين سراي محله كه
در خياب��ان حبي��ب اللهي ،كوچه
قلي پور ،پالك 12واقع شده بسيار
فعال اس��ت و اقدامات مناسبي را
در محله پيگيري و اجرا ميكند.
ـ كان��ون خيران در س��راي محله
فعالي��ت ميكن��د كه تاكن��ون با
برپايي جلسات مختلف ،مشكالت
مالي بس��ياري از اهالي رفع كرده
است.
ـ كوچ��ه 8مت��ري محل��ه كه يك
مدرسه و مسجد در آن واقع شده
به هم��ت مديران ،س��اماندهي و
ترافي��ك آن كنترل ش��ده اس��ت
كه جا دارد از مس��ئوالن قدرداني
كنيم.
ـ ب��ا نصب ديوار صوتي در بزرگراه
ي��ادگار امام(ره) ،مش��كل آلودگي
صوتي اين محله رفع خواهد شد.
ـ از پيگي��ري مس��ئوالن بهوي��ژه
ش��هردار منطق��ه ب��راي انج��ام
اقدامات مختلف در محله قدرداني
ميكنيم.

مهدي جمشيدي

دبير شوراياري محله
طرشت
نيازهاي اهالي

ـ در بازدي��د ميداني ش��وراياران و
شهردار ناحيه نيازمنديهاي محله
بررس��ي و ب��ه درخواس��ت اهالي
رسيدگي شد كه عبارتند از:
ـ اعالم نشتي لوله آب بوستانهاي
شهيدعزيزي و بامداد
ـ س��اماندهي باغ همج��وار كمپ
رهايي خياب��ان آزاده ،باغ همجوار
بنبس��ت دوم خياب��ان ش��هيد
درويش��وند ،ب��اغ خياب��ان خاجو،
باغچه خيابان شهيدعباس اكبري
جنوبي(حدفاصل مس��جد موسي
ب��ن جعفر(ع) ت��ا خيابان ش��هيد
قالني)
ـ ساخت پيادهرو در خيابان شهيد
قاسمي(حدفاصل طرشت جنوبي
تا بلوار شهيدجواد اكبري)
ـ آسفالت كوچه آزاده دوم
ـ خطكشي مورب پارك خودرو در
بلوار شهيد عزيزي
ـ اص�لاح خروج��ي پم��پ بنزين
بزرگراه جناح
ـ نص��ب پ��ل فل��زي در كوچ��ه
ش��هيدمظفري براي دسترسي به
بلوار شهيدعزيزي
ـ تأكيد ب��ر متحدالش��كل كردن
تابلوه��اي بوس��تانهاي محل��ه
و تكمي��ل و بهرهب��رداري از
بوستانهاي تندرستي و ارمغان

