مجله خبری

چهارشنبه  20شهریور  1392شماره 473

گپمسجدی

امامجماعتمسجدسيدالشهدا(ع)تأكيدكرد

توسعه فرهنگ اسالمي ،ضرورت جامعه امروز

«پاي��ه دين اس�لام ب��ر اجتماعي بودن
است تا انس��ان را از زندگي فردي و عزلت
برهان��د .براي��ن اس��اس معصوم��ان(ع) بر
حضور افراد در مس��اجد و هيئت س��فارش
بس��ياري كردهاند».
حجتاالس�لام «نعمتي» ام��ام جماعت
مس��جد سيدالش��هدا(ع) محله م��رزداران
ب��ا بي��ان اين مطل��ب درب��اره فعاليتهاي
فرهنگي مس��جد محله مرزداران ميگويد:
«اكنون مس��جد سيدالشهدا(ع) با همكاري
شهرداري در حال بازسازي است .در بازسازي مواردي
مانند درمانگاه ،مؤسس��ه فرهنگي و قرآني ،محلي براي
تفريحات ورزشي و نماي زيبايي مسجد در نظر گرفته
شده است».
به گفته امام جماعت مس��جد سيدالشهدا(ع) از ديگر
برنامههايي كه در مس��جد صورت ميگيرد شامل برپايي

گپ شهري

نماز جماعت در س��ه وقت ،دعا ،مسابقات ديني ،جلسات
آموزش قرآن ،تفس��ير قرآن و نهجالبالغه ،فرهنگس��ازي
ديني براي بانوان ،جلس��ات بررس��ي موضوعات مذهبي،
اجراي برنامههاي مختلف در مناس��بتها ،پاسخگويي به
موضوعات و مسائل شرعي ،تشكيل كالس علمي و قرآني
است.
حجتاالس�لام نعمت��ي ميافزايد« :يكي از مس��ائلي
كه باعث دلزدگي جوانان از حضور در مس��جد ميش��ود
نوع برخورد مس��نترها و مسجديها با آنان است .گاهي
اوقات كوچكترين اش��تباه نوجوانان و جوانان در مسجد
حتي در انجام برخي مستحبات باعث واكنشهاي تند و
سرزنشهاي ديگران ميشود .درحالي كه جذب جوان به
مس��جد با زور و پرخاش ممكن نيس��ت .مسجديها بايد
با رفتار مناس��ب خود س��اير افراد را به مسجد عالقهمند
كنن��د ،زي��را رفتار آنان نش��اندهنده تأثيري اس��ت كه
مسجد بر آنان ميگذارد».

شهردارمنطقه:

شهروندان ،بهترين همراهان مديريت شهري هستند

ب��ا توجه ب��ه افتت��اح ف��از دوم بوس��تان
نهجالبالغه و وس��عت اين بوس��تان ،شهردار
منطقه از فازهاي مختلف بوستان نهجالبالغه
بازديد و بر تسريع و انجام باكيفيت و مطلوب
اقدامات مورد نياز در بوس��تان تأكيد كرد .در
اين بازدي��د موضوعات مختلف ب��ه معاونان،
مدي��ران و ش��هرداران نواح��ي ب��راي اجرا و
پيگيري ابالغ ش��د« .عابد ملكي» در حاشيه
اي��ن بازديد از ل��زوم انجام اقدامات مناس��ب
اجتماعي و عمراني در محلهها ميگويد.
او همچني��ن درب��اره انتخاب كوچه زيب��اي منطقه
ني��ز توضيح��ات مفصلي ميدهد و از وج��ود امكانات
مختلف ش��هروندي در محله تيموري و ابتداي كوچه
ش��هيد لطفعلي خان كه باعث حضور فعال شهروندان
در اقدامات فرهنگي و اجتماعي در محله ش��ده است
ميگوي��د .او ميافزايد« :انتخاب كوچ��ه زيبا در اين
محله نشاندهنده مش��اركت اهالي است كه ميتوانيم
آنان را بهترين همراهان مديران ش��هرداري بشناسيم.
همچنين در اين محله ،ورزش��گاه ،مسجد ،بازار روز و
زمين چمن مصنوعي فعاليت ميكند؛س��را و مسجدي
نيز در حال ساخت است».ش��هردار منطقه از آغاز به
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فعاليت س��امانه هوش��مند نظارت بر نگهداش��ت شهر
براي نخس��تين ب��ار در تهران با ت�لاش و اقدام اداره
بازرس��ي منطق��ه در ش��هرداري منطقه ني��ز توضيح
ميدهد« :با نصب اين سامانه كه با تالش اداره بازرسي
انجام ش��د ،ام��كان كنترل آنالين و مس��تند موضوعات
مرتبط با نگهداش��ت ش��هر در منطقه فراهم ش��د ».به
گفته شهردار منطقه اين س��امانه داراي قابليت نمايش
دقيق موقعيت جغرافيايي براس��اس جي پي اس ،آدرس
دقيق روي نقشه هوايي ،ثبت عكس از محل مورد نظر،
ثبت دقيق روز و س��اعت بازديد و ايجاد هرگونه توضيح
اضافه براي بازديد مورد نظر اس��ت.
ملكي مزيتهاي اين س��امانه را ن��ام ميبرد« :كنترل
وضعيت نگهداش��ت ش��هر بهصورت آنالين و مستمر و به
تفكي��ك هر ناحيه توس��ط مديران ارش��د منطقه ،امكان
ارتباط تصويري زنده با مأمور بازديد هر ناحيه براي بررسي
موضوع ي��ا موضوعات مورد نظر و ام��كان رؤيت همزمان
مح��ل دقيق مأم��وران بازديد نواح��ي در منطقه از جمله
مزاياي اين طرح است ».از اين سامانه ميتوان براي كنترل
انجام يا انجام نش��دن پيامه��اي  ،137كنترل بازديدهاي
ميداني شهرداران نواحي و هرگونه عمليات نظارتي مرتبط
با موضوعات نگهداشت شهر استفاده كرد.

شورایاری
حجتاالسالمعليرضا
آزادپرور

دبير شوراياري محله اسالمآباد

امكاناتورزشي

ـ ب��ا توج��ه به جمعي��ت جوانان و
نوجوانان محله اس�لامآباد امكانات
و تجهيزات ورزش��ي اين محله كم
است ،.در حالي كه با تأمين امكانات
براي آنان از بسياري از آسيبهاي
اجتماعي پيشگيري ميشود.
ـ چراغ برق و روشنايي برخي معابر
محله مش��كل دارد و از مس��ئوالن
تقاض��ا داري��م ب��ه اي��ن موض��وع
رسيدگي كنند.

مهديجمشيدي

دبير شوراياري محله طرشت

آباداني محله

اقدام��ات متنوعي از ابتداي س��ال
تاكنون صورت گرفته است از جمله
آنها عبارت است از:
ـ تأمي��ن روش��نايي بوس��تانهاي
تندرستي و ارمغان
ـ نصب نيمكت در بوستان نشاط
ـ تذكر به سازمان ورزش درخصوص
اطالعرس��اني برنامهه��اي مجموعه
ورزشي شهداي طرشت به اهالي
ـ هرس درخت شكس��ته ش��ده در
خيابان شهيد قالني
ـ اص�لاح پيادهروي ضل��ع غرب بلوار
شهيداكبري،بوستانطرشتتاآزادي
ـ رس��يدگي به وضعيت نامناس��ب
پيادهروي جناح
ـ جابهجاي��ي ميدان مي��وه وترهبار
شهيد عزيزي
ـ چمنكاري باقيمانده بوستانهاي
تندرستي و ارمغان
ـ آسفالت و لكهگيري تعدادي از معابر
ـ اص�لاح دوربرگ��ردان بل��وار
شهيدتيموري
ـ نصب سطل زباله اضافي در مقابل
مسجدموسي بن جعفر(ع)
ـ نصب وس��ايل بازي ك��ودكان در
بوستان شهيد عزيزي
ـ رفع خرابي روشنايي ميدان سما

سيد حامد حسيني

دبير دبيران شوراياري منطقه

كوچهزيبا

ـ هفته گذش��ته ل��وح زرين كوچه
زيبا در كوچه لطفعلي خاني محله
تيم��وري نص��ب ش��د .در انتخاب
كوچ��ه زيبا به مش��اركت اهالي در
حفظ ظاه��ر خانهها ،ق��رار ندادن
وس��ايل در بالكن ،ارتباط اهالي با
همديگ��ر و ايجاد فضاي س��بز در
خانهها دقت شده است.

محمدفاقدي

دبير شوراياري محله
سعادتآباد

قدردانياهالي

ـ ايجاد 2دوربرگردان باالتر از چهارراه
سرو ،نرسيده به خيابان سپيدار سبب
ل تردد شده است و اهالي از اين
تسهي 
وضعيت راضي هستند.
ـ استقرار سرويس بهداشتي در محله
اقدام خوبي بود ك��ه باعث قدرداني
شهروندان از مسئوالن شده است.

