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گپمسجدی

امامجماعتمسجدالمهدي(عج)تأكيدكرد

لزوم شناخت بيشتر تاريخ اسالم

مساجد ،پايگاههاي ديني هستند كه ميتوانند
با تربيت نس��لي آگاه از تأثيرات سوءفرهنگي
دش��من بكاهند يا حتي آنه��ا را بياثر كنند.
امام جماعت مس��جد المهدي(ع��ج) بر لزوم
ش��ناخت بيش��تر تاريخ اس�لام و فقه و شيعه
تأكيد و تش��ريح ميكند« :اكنون كش��ورهاي
ش��يعه با دشمنان بس��ياري مواجه هستند به
نحوي كه دش��منان با سوءاستفاده از ناآگاهي
و بياطالعي اف��راد ،اطالعات نادرس��ت را به
آنان عرض��ه ميكنن��د ،براي همي��ن وظيفه
داريم واقعيت ش��يعه را به مردم منتقل كنيم».
حجتاالسالم«س��يد مجتبي ذاكري» ك��ه صاحب تأليفاتي
در حوزه مس��ائل ديني و اعتق��ادي از جمله «عرفان واليي»،
«خمس و فوايد آن» و «عمامه س��ياه علماي سادات شيعه از
غدير خم» است به نقش مساجد و امامان جماعت در آشنايي
بيشتر شهروندان با مس��ائل اعتقادي اشاره ميكند و معتقد
اس��ت تاكنون اقدام مناسبي در حوزه فرهنگي شيعهشناسي
صورت نگرفته اس��ت .حجتاالس�لام ذاكري درباره وضعيت

گپفرهنگی

گپفرهنگی

مس��جد المهدي(عج) كه اكنون در سولهاي فعاليت ميكند،
توضي��ح ميده��د« :زمين��ي به مس��احت بي��ش از5هزار و
500مترمربع س��ال 88خريداري ش��د؛ نيمه شعبان سال89
با حضور آيتاهللس��بحاني كلنگ ساخت مسجد را بر زمين
زديم ،اما به دليل برخي كم لطفيها و در نظر گرفتن مسائل
اقتصادي هنوز مسجد ساخته نشده و در مرحله خاكبرداري
باقي مانده اس��ت .با اينكه حكم هيئت امنا از مردادماه سال
گذش��ته لغو شده اما اين گروهدرصدد دريافت سود اقتصادي
از اينجا هستند درحالي كه اين مكان براي ساخت حوزههاي
علمي��ه خواهران و برداران در نظر گرفته ش��ده به نحوي كه
جوانان بتوانند با كس��ب علم تا مرحل��ه دكترا ،مبلغاني آگاه
و عال��م ش��وند و در جامعه حضور يابن��د ».او تأكيد ميكند:
«تربيت افراد عالم و دانش��مند ديني بهتر از برپايي جلسات
روضه و وعظ صرف است .افراد بايد مطلع شوند تا بتوانند در
برابر دروغهايي كه در جامعه جهاني امروز به چشم ميخورد
بايستند و پاس��خ آنان را با علم و دين بدهند .او از مسئوالن
براي رس��يدگي به وضعيت مس��جد درخواست توجه بيشتر
ميكند».

تابستان فرهنگي ميالد

خواهند ياف��ت .جامجهاني بازيهاي رايانهاي همه س��اله به
ميزباني كشور فرانسه و با حضور نمايندگاني بالغ بر 60كشور
جهان در شهر پاريس برگزار ميشود .جعفري توضيح ميدهد
كه ثبتنام براي شركت در اين دوره از مسابقات از پنجشنبه
31م��رداد ماه آغاز ش��ده اس��ت .عالقهمندان ب��راي ثبتنام
ميتوانند به پايگاه اينترنتي  www.cgame.irمراجعه كنند
يا با ش��مارههاي  88829674و  88829638تماس بگيرند.
مدير روابطعمومي برج ميالد درباره ديگر برنامههاي شهريور
ماه توضيح ميدهد« :نمايشگاه سالمت  26تا 29شهريور ماه
در پايگاه ورزش برگزار ميش��ود .در اين نمايش��گاه هرآنچه
كه مرتبط با سالمت انس��ان است شامل نحوه تغذيه و علوم
و تجهي��زات پزش��كي و ...در معرض دي��د عالقهمندان قرار
ميگيرد ».نمايش��گاه سبك زندگي نيز  12تا 23شهريور ماه
برپا ميش��ود .جعفري ميافزايد كه كنسرتهاي هنرمندان
در مركز همايشهاي برج ميالد همچنان در حال اجراس��ت.
او از برپايي نمايش��گاه دكوراس��يون نيز خب��ر ميدهد« :اين
نمايشگاه  19تا 24شهريور ماه با عنوان خانه رؤيايي من براي
شهروندان عالقهمند به اين حوزه برگزار ميشود».

شهردار ناحيه 2با آمار و ارقام عملكرد اين مجموعه شهري را توضيح ميدهد

تالش براي آسايش شهروندان

تأمي��ن آس��ايش و رف��اه ش��هروندان از
اولويته��اي برنامههاي مس��ئوالن ش��هري
اس��ت كه خيلي جدي در ش��هرداري نواحي
پيگيري ميشود« .محمدرضا معصوم بيگي»
ش��هردار ناحيه 2از تالش مجموعه كارياش
ب��راي تحقق اين ه��دف ميگوي��د و درباره
فعاليتهايي ش��هرداري ناحيه  2توضيحات
بيشتري ميدهد.
مهمتري�ن اقدامات ناحيه 2در س�ال
جاري چيست؟
2950ت��ن آس��فالت3250 ،مت��ر جدولبن��دي،
1150مترمربع پيادهرو س��ازي368 ،مترمكعب س��اخت
ديوار س��نگي760 ،مترمربع بازپيرايي سنگفرش ،ساخت
7سرويس بهداشتي ،نصب ميز پينگپنگ در بوستانهاي
شهروند و شهداي صادقيه ،نصب وسايل بازي كودكان در
بوس��تانهاي الله و نيايش و اس��تادنظر انتهاي گلبرگ و
جهاد خيابان طالقاني بخش��ي از اقدامات اس��ت كه مورد
توجه اهالي قرار گرفته است.
به نظر ميرسد اقدامات بيشتر از اين موارد است.
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شورایاری

مديرروابطعموميبلندترينبرجكشوردربارهبرنامههايگذشتهوآيندهاينبرجگفت

تابستان امسال مس��ئوالن برج ميالد تالش
كردن��د برنامهه��اي متنوع��ي را در حوزههاي
مختل��ف در اي��ن مرك��ز فرهنگي ك��ه يكي از
جاذبههاي گردش��گري ش��هر تهران محسوب
ميش��ود ،برگزار كنند تا همه مخاطبان بتوانند
از اين مكان گردش��گري و فرهنگي بهرهببرند.
يكي از برنامههاي تابستانه ،مسابقات جامجهاني
بازيهاي رايانهاي اس��ت كه ش��هريورماه براي
دومين سال پياپي در برج ميالد برگزار ميشود.
مدي��ر روابطعموم��ي ب��رج ميالد در اي��ن باره
توضيح ميدهد« :دومين جش��نواره و مس��ابقات جامجهاني
بازيهاي رايانهاي از  26تا  29شهريور ماه اجرا ميشود .اين
جش��نواره بخشهاي متنوعي شامل مسابقات حرفهاي ،نيمه
حرفهاي ،رايانهاي ،روزانه ،مس��ابقه با دستگاههاي شبيهساز،
س��رگرميهاي جنبي و ...خواهد داش��ت ».به گفته «محمد
جعفري» نف��رات برتر بخش حرفهاي بزرگترين مس��ابقات
بازيهاي رايانهاي (ورزشهاي الكترونيك) بهعنوان تيمملي
جمهوري اس�لامي به مس��ابقات نهايي جامجهاني فرانسهراه

هكتار فضاي س��بز در ناحيه  7بازپيرايي و كاش��ته ميش��ود.
به گزارش خبرنگار همش��هري محله« ،محمدجواد رش��يدي»
ش��هردار ناحيه 7در اين باره توضي��ح داد« :با توجه به موقعيت
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در حوزههاي ديگر چه كردهايد؟
اگ��ر بخواهيم دربارهريز هم��ه اقدامات صحبت كنيم
مس��لماً خيل��ي بيش��تر از اين اس��ت ك��ه از جمله اين
اقدام��ات ميتوان به پلمب 160واح��د تجاري و اداري
غيرمجاز توس��ط اداره اجراي احكام ناحيه ،شست وشو
و رنگآمي��زي و نصب روش��نايي و نورپ��ردازي پلهاي
عابر پياده و س��وارهرو ،شست وشو و رنگآميزي جدول
خيابانهاي س��تارخان ،س��ازمان آب ،خسرو ،فالحزاده،
پارك ،اس��تادنظر ،اورك و دي��وار راهنمايي و رانندگي
در س��ازمان آب خيابان صباح ،نص��ب پرچم جمهوري
اسالمي بر پلهاي سوارهرو ،مناسبسازي بلوار شهداي
صادقيه براي معلوالن و نصب پلهاي همسطح درمعابر
اشاره كرد.
با توجه به اينكه ناحيه  2كه تقريب ًا دو ،س�وم مرز
غربي منطقه را ش�امل ميشود آيا برنامه خاصي در
اين زمينه داريد؟
بله در در حوزه توسعه فضاي سبز برنامه جامعي داريم
كه همه ش��امل ساخت بوستان و هم آبرساني فضاي سبز
ميشود كه بهزودي آغاز خواهد شد.
جغرافيايي ناحيه و امكان بهرهمندي بيشتر شهروندان از فضاي
س��بز تا پايان س��ال در اين ناحيه حدود  40هكتار فضاي سبز
بازپيرايي و ايجاد خواهد شد».

رضا ناظري

دبير شوراياري شهرك
بوعلي
سرايمحلهساختهميشود

ـ محله م��ا با كمبوده��اي فراواني
مواج��ه اس��ت؛ ت�لاش ميكنيم با
برپايي جلسات با مديران ،مشكالت
را بررسي و رفع كنيم.
ـ كلنگ س��اخت س��راي محله ما
زمين زده ش��ده اس��ت .اميدواريم
سريعتر اين مكان آماده بهرهبرداري
ش��ود .اكنون فعاليتهاي فرهنگي
مديريت محله و شوراياري در دفتر
محلهاي در يك س��فرهخانه قديمي
صورت ميگيرد .ب��ا راهاندازي يك
مكان مناس��ب براي س��راي محله،
اهالي ش��هرك بوعل��ي ميتوانند از
امكانات مناسب فرهنگي در مكاني
خوب استفاده كنند.

حسن سر آباداني

دبير شوراياري محله
شهرآرا
انواعفعاليتهايفرهنگي

ـ اكنون با فعاليت مدير محله جديد،
اقدامات فرهنگي محله درس��را در
حال انجام است.
ـ ب��ا نصب بنر مقابل س��راي محله
كه زمان و نح��وه اجراي برنامههاي
مختلف فرهنگي در آن عنوان شده
اس��ت ،اهال��ي در جري��ان اقدامات
ق��رار ميگيرن��د ت��ا بتوانن��د براي
حض��ور در برنامههاي م��ورد عالقه
خود برنامهريزي كنند .كالسهاي
آموزشي متنوعي نيز در سراي محله
در حال اجراست.
ـ در مناس��بتهاي مختل��ف ملي
و دين��ي ،مراس��مي را در محل��ه با
همكاري هيئتهاي مذهبي و سراي
محله و اهالي برگزار ميكنيم.
ـ هفته گذشته با حضور معاون فني
و عمران ش��هردار منطق��ه ،بيش از
30مورد از مسائل و نيازمنديهاي
محله شناس��ايي شد كه بهزودي به
سرانجام خواهد رسيد.

محمدرضا نادريپور

دبير شوراياري محله
صادقيه
عمران در محله

ـ پيادهروسازي فلكه اول صادقيه تا
ميدان توحيد و شمال بلوار گالب در
حال انجام است.
ـ حاشيه كانال ضلع شمال خيابان
سازمان آب ،از ميدانترهبار تا خيابان
اشرفي اصفهاني قرار بود به بوستان
تبديل ش��ود ك��ه به دلي��ل وجود
معارض و ارائه س��ند توسط برخي
از مال��كان هنوز اين اقدام به نتيجه
نرسيده است.
ـ نص��ب مي��ز فوتب��ال دس��تي و
پينگپنگ در بوستان شهروند انجام
شده است و اهالي و بهويژه نوجوانان
از آنها استفاده ميكنند.

