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گپمسجدی

امامجماعتمسجدامامحسين(ع)تأكيدكرد

انس بيشتر با اهلبيت(ع) براي دوري از گناه
«بهتري��ن راه��كار براي آش��نايي بيش��تر افراد
بهخصوص جوانان با آموزههاي ديني و بهرهمندي
از آنها در زندگي ،آش��نايي و انس بيشتر آنان با
واليت اهلبيت(ع) است .اگر مردم با معارف ائمه
بيشتر آشنا شوند از دش��منان اهلبيت(ع) ،دور
ميش��وند و به اينگونه از اخالق آنان نيز دوري
خواهند جست و اين روش بهترين راه براي تقوا و
ديندار شدن و دوري از گناه است ».امام جماعت
مسجد امام حس��ين(ع) در گفتوگو با بيان اين
مطل��ب درباره فعاليتهاي فرهنگي در مس��جد
محل��ه كوي نصر توضي��ح ميدهد« :قب ً
ال يك س��الن در كنار
مس��جد داشتيم كه فعاليتهاي ديني و فرهنگي در آن انجام
ميشد ،اما اكنون در اختيار مسجد نيست با اين حال همچنان
اقدامات فرهنگي ،مذهبي و آموزشي در مسجد تداوم دارد».
به گفته حجتاالسالم «رضا توحيدي» ،بعد از نماز مغرب
و عشا در مسجد امام حس��ين(ع) مراسم مختلفي برگزار
ميش��ود كه عبارت است از :شنبهها قرائت يك صفحه از
قرآن توسط همه حاضران ،يكشنبهها قرائت دعاي زيارت

گپفرهنگی

گپشهری

فعاليتهايي براي ارتقاي سالمت شهروندان محله
وجود جوش شيرين ،كنترل آب استخرهاي شنا از نظر كدورت
و كلر باقيمان��ده و آلودگي ميكروبي ،كنترل مواد غذايي مورد
عرض��ه در بوفههاي مدارس ،نظارت بر انجام معاينات كارگري
در مراكز بهداشتي و درماني و...
بگل��و درباره بخش ديگري از اقدامات بهداش��تي كه در مدت
اخير توسط مراكز بهداشتي منطقه صورت گرفته است ،توضيح
ميدهد« :فعال كردن پايگاههاي تحقيقاتي جمعيتي ،استفاده
از توان مالي و خدماتي NGOها و افراد خير ،آموزش نظري و
عملي همه كاركنان شاغل در مراكز درخصوص مقابله با بحران،
آموزش و الزام مسئوالن بيمارس��تانها به استفاده از دستگاه
بيخطرساز زباله ،تشكيل بانك اطالعاتي منابع و مخازن شبكه
توزيع آب ش��رب ش��هري براي بهرهب��رداري و برنامهريزي در
هنگام بحران از جمله اقداماتي اس��ت كه توسط مجموعههاي
بهداشتي منطقه صورت ميگيرد».
تجهيز كالسهاي مش��اوره هنگام ازدواج در مركز بهداش��تي
درماني و توزيع كتابهاي ازدواج ،ارتقاي ش��اخصهاي درمان
س��الك ،ماالريا ،س��ل و افزايش شاخصهاي كشف و پيگيري
م��وارد س��رخك ،تب كريمه كنگو و فلج ش��ل ح��اد از ديگر
فعاليتها در مراكز بهداشتي منطقه است.

مديرادارهمطالعاتاجتماعيشهرداريمنطقه:

طرح ساماندهي مشاركتهاي اجتماعي اجرا ميشود
«نظام مديريت شهري با هدف احياي مشاركت
خودج��وش ش��هروندان و اداره مطل��وب ش��هر
بهوي��ژه در حوزه امور اجتماعي و فرهنگي ،طرح
ساماندهي مشاركتهاي اجتماعي را در محلهها
با عن��وان مديريت محله اج��را ميكند« ».مريم
حسني» مدير اداره مطالعات اجتماعي شهرداري
منطق��ه ب��ا بيان اي��ن مطلب توضي��ح ميدهد:
«اكنون س��ازمانهاي مردم نهاد با نام «خانهها»
با هماهنگ��ي و همكاري هيئت امن��ا و مديران
محلهها به پيشبرد برنامههاي اجتماعي و فرهنگي
محلهاي خ��ود در قالب اين خانهها ميپردازند كه يكي از آنها
خانه پژوهش است».او درباره پژوهشگر محله توضيح ميدهد:
«پژوهشگر ميكوشد با پوياسازي خانه پژوهش محله ،شرايط
شناسايي و شناخت مسائل اجتماعي ،فرهنگي و زيستمحيطي
را فراه��م كند و با برگزاري همانديش��ي با صاحبنظران و افراد
اثرگذار محلي با تهيه بستههاي اجتماعي محلي و تدوين سند
چشمانداز محله ،برنامهريزيها و سياستگذاريها را در سطوح

5

عاش��ورا ،دوشنبهها قرائت قرآن ،سهشنبهها برپايي جلسه
قرائت دعاي توس��ل ،چهارش��نبهها س��خنراني ،پنجشنبه
قرائت دع��اي كميل .صبح جمعه هر هفته نيز دعاي ندبه
در مس��جد برپا ميش��ود .او هدف از برپايي اين جلسات
را اينگون��ه بيان ميكند« :اهالي با حضور در مس��اجد و
حضور در جلس��ات ديني با احكام آشنا ميشوند .آشنايي
ب��ا مفاهي��م قرآني از مس��ائلي اس��ت كه اس�لام اهميت
بس��ياري براي آن قائل اس��ت؛ به همين دليل جلس��ات
ديني ،منظم و مس��تمر در مس��جد محله ما برپاس��ت .از
طرفي در روزهاي نخس��ت جلس��ات قرائت قرآن ،برخي
اف��راد نميتوانس��تند ق��رآن را بخوانند ول��ي اكنون همه
حاض��ران به خوبي ميتوانن��د ق��رآن را قرائ��ت كنن��د».
امام جماعت مسجد امام حسين(ع) معتقد است كه«نماز و
اقامه آن بهصورت جماعت از جمله مواردي است كه در دين
ما بسيار به آن سفارش شده چون به اين نحو مردم متدين
با تش��كيل اجتماع ،دوس��تان خوبي مييابند و به مشكالت
يكديگر رس��يدگي ميكنند و به اهداف جامعه اس�لامي در
اين محافل دست پيدا ميكنيم».

مسئولروابطعموميمركزبهداشتشمالغربتشريحكرد

مركز بهداشت ش��مال غرب تهران2 ،سال پيش
به دنبال تفكيك از مركز بهداش��ت غرب تهران،
رسماً فعاليت خود را در زمينه بهداشتي و درماني
در مناط��ق  5 ،2و  6آغ��از ك��رد« .منيژه بگلو»
مسئول روابطعمومي مركز بهداشت شمال غرب
در گفتوگو با خبرنگار همشهري محله ،اقداماتي
را كه توس��ط مراكز اين مجموعه بهداش��تي به
ش��هروندان ارائه ميش��ود نام برد كه عبارتند از:
ارائه خدمات مشاوره ازدواج ،كلينيك تندرستي،
دوستدار نوجوان ،وازكتومي ،مراقبت قبل ،حين
و پ��س از ب��ارداري ،ترويج تغذيه با ش��ير م��ادر ،مراقبتهاي
نوزادان ،بهداش��ت سالمندان ،مش��اوره و ارائه خدمات تنظيم
خانواده ،بازديد از مراكز مش��اوره ترك دخانيات و ايستگاههاي
مترو ،كنترل مواد غذايي و آش��اميدني از طريق نمونهبرداري
و ارس��ال به آزمايش��گاههاي غذا و دارو ،كنترل آب آشاميدني
شبكه آبرساني شهري و روستايي از طريق كلرسنجي و انجام
نمونهبرداري از آب ،كنت��رل نمكهاي يددار در مراكز تهيه و
توزي��ع و اماكن عمومي عمومي از طريق يدس��نجي ،كنترل
نانهاي سنتي تهيه ش��ده در واحدهاي صنفي نانوايي از نظر

عامل غيرمجاز زباله خش��ك در خيابان ستارخان ،خيابان خسرو
جنوبي جمعآوري شد .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،واحد
بازيافت اداره خدمات شهري ناحيه 2با هدف كنترل و جمعآوري
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مختلف از محله تا ش��هر تس��هيل كند ».وي معتقد است كه
اين فرايند ،مش��اركت اجتماعي محل��ي را در بخش مطالعه و
پژوهش توس��عه ميبخشد .حس��ني ميگويد كه بين زندگي
خوب و محله مطلوب ارتباط تنگاتنگ وجود دارد و ميافزايد:
«از آنجا كه بخش��ي از زندگي هر فرد در محله رقم ميخورد،
مطلوبيت محله ،جزيي از زندگي خوب تلقي ميشود .نميتوان
زندگي خوب را در محلهاي نامطلوب تصور كرد .پژوهش��گران
محلهها در تحقيقات خود ،رضايت از زندگي و محله و محدوده
همس��ايگي را از ابعاد رضايت از زندگي تعري��ف كردهاند ».او
ميافزايد« :روابط همس��ايگي بخش مهمي از زندگي اس��ت و
رضايت از اين روابط بخش مهمي از رضايت از زندگي محسوب
ميشود .همين ويژگيهاست كه مفهوم محله خوب را در كنار
مفهوم زندگي مطلوب» نشان ميدهد».
حسني فعاليتها و اقدامات اداره مطالعات اجتماعي و فرهنگي
منطقه را ش��امل اج��راي طرحهاي ارزياب��ي تأثير اجتماعي و
فرهنگي طرحها با نام «اتاف» و اجراي طرح پژوهشهاي محلي
در قالب «نيمرخ و همانديشي» عنوان ميكند.
بهينه پسماند خشك اقدام به گشتزني و ممانعت از فعاليت عوامل
غيرمجاز كرد .در اين خصوص 5عامل غيرمجاز در خيابان ستارخان،
حوالي خيابان خسرو جنوبي شناسايي و جمعآوري شدند.

شورایاری
داود وصلي

دبيرشوراياريمحلهتوحيد
سرانهاندكفضايسبز

ـ يكي از مشكالت محله توحيد سرانه
بس��يار پايين فضاي س��بز است به
نحوي كه فقط 1600مترمربع فضاي
سبز داريم .با خريد باغ كارتنسازي
ميتوان فضاي سبز مناسبي در محله
ايجاد كرد كه با قول مساعد شهردار،
در حال پيگيري هستيم.

مجيد متوليان

دبيرشوراياريمحله
شادمهر
ساماندهيمحله

ـ ساماندهي وضعيت كسب وكار در
خيابان زنجان كه بيشتر كاسبان آن
در زمينه خدماتدهي خودرو فعاليت
ميكنند اهميت دارد.
ـ در خيابان شادمان يك انبار هست
كه زمين بزرگ��ي دارد؛ با تملك آن
ميتوان فضاي سبز و مركز فرهنگي
ايجاد كرد.

شمسعلي مصلح

دبيرشوراياريمحلهزنجان
خريداريامالكفرسوده

ـ از مس��ئوالن درخواست ميكنيم
كه با توجه به توافق شهرداري براي
تملك خانههاي فرسوده ،امسال باقي
خانههاي فرس��ودهاي را كه در طرح
تعريضمعابرمحلههستند،خريداري
كنند.

محمدصادق حميدي

دبيرشوراياريمحلهايوانك
رسيدگيبهمحله

ـ بازپيراي��ي فضاه��اي س��بز و
بوس��تانها در زرافش��ان جنوب��ي
و حاش��يه جنوب��ي ايوان��ك و
جدولگذاري خيابان سيماي ايران
و پيادهروس��ازي خيابان ايوانك از
ابتدا تا وزارت بهداش��ت ،كارهايي
اس��ت كه از مس��ئوالن درخواست
رسيدگي به آنها را داريم.

حسين كاتبي

دبيرشوراياريمحله
آسمانها
جمعآوريمشاغلمزاحم

ـ ب��ا بهرهب��رداري از مس��جد
صاحبالزمان(ع��ج) در خياب��ان
آس��مانها ،اهالي با حض��ور در اين
مكان دين��ي و فرهنگي به تعامل با
يكديگرميپردازند.

سيدمحمود خالقي

دبيرشوراياريمحله
مخابرات
امكاناترفاهي

ـ محله ما ش��امل شهرك مخابرات
و بام تهران اس��ت .با وجود جمعيت
زياد و باال بودن تعداد ساختوسازها،
امكان��ات اولي��ه ش��هروندي مانند
مدرس��ه ،نانوايي ،بازار روز و ...وجود
ن��دارد .از مس��ئوالن درخواس��ت
ميكنيم با مشخص كردن بافتهاي
مسكوني و تجاري ،امكانات رفاهي را
براي شهروندان فراهم كنند.

