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گپمسجدی

امامجماعتمسجدامامحسين(ع)تاکیدکرد

ارائه راهكارهاي ديني مناسب براي جذب جوانان
اين روزها فصل س��فر به خانه خداس��ت .با امام
جماع��ت مس��جد امام حس��ين(ع) ك��ه هفته
آينده راهي اين س��فر معنوي است به گفتوگو
نشستيم .حجتاالس�لام «محمد پويا مفرد» از
س��فر به كعبه و حج بهعنوان سفري چندبعدي
نام ميبرد و ميگوي��د« :وقتي فردي با پرداخت
هزينه بس��يار و دور ش��دن از خانواده ،رنج سفر
را به تن ميخرد يعني خود را براي رس��يدن به
كمال آم��اده ميكند .از طرفي اين س��فر زمان
مناسبي براي انسجام و هماهنگ شدن مسلمانان
با همديگر اس��ت؛ بهصورتي كه بتوانند در همه مس��ائل ديني
به اتحاد و جريانس��ازي به نفع مس��لمانان و كشورها و مردم
مظلوم و مستضعف دس��ت يابند».امام جماعت مسجد محله
زنجان از برپايي مراسم سخنراني و جلسات قرائت قرآن و دعا،
شرح نهجالبالغه و صحيفه سجاديه ،حديثخواني با ترجمه و
توضيح در اين مس��جد ميگويد و ميافزايد« :با توجه به اينكه
برخي از اعتقادات ديني در جامعه با انواع شبهات مواجه است

گپشهری

بايد اين اعتقادات را در قالبهاي ش��يك ،جذاب و درس��ت به
نس��ل جوان ارائه كنيم » .او از مباحث مربوط به توحيد و معاد
ميگويد« :گاهي افراد بهخصوص جوانان با بعضي مس��ائل در
جامعه مواجه ميش��وند كه نميتوانند آنها را براي خود تبيين
كنند يا به درك روشني از آن برسند .اكنون وقت آن است كه
به بيان ش��بهات در حد درك و فهم افراد و گروههاي مختلف
اجتماعي بپردازيم و سپس شيوه و مسيرهاي درست را تبيين
كني��م » .حجتاالس�لام پوي��ا از نقش مؤثر امام��ان جماعت،
رسانهها و خانواده ميگويد« :ائمه جماعات در جامعه و محلهها
نقش الگوس��ازي دارند چون بهصورت چهره به چهره با مردم
و مس��ائل آنان در ارتباط و مواجه هس��تند؛ خلقيات ،روحيات
و باوره��اي افراد را ميشناس��ند و با توجه به ه��ر يك از آنها
ميتوانند راهكار ديني مناسب به افراد ارائه كنند » .امام جماعت
مسجد امام حس��ين(ع) درباره خانواده نيز ميگويد« :خانواده
ميتواند بستر مناسب ديني براي جوانان فراهم كند بهصورتي
كه جوان ،خ��ود را به حضور در محافل ديني نيازمند ببيند و
براي بهرهمندي بيشتر در اين مجالس حضور يابد».

مسئولسامانه 1888منطقهاعالمكرد

فرصتي براي شهروندان و مسئوالن
پيش��نهادي داشته باشند به اين سامانه مراجعه ميكنند و ما
با ارجاع مشكل به واحد مربوط ،رفع آن را پيگيري ميكنيم.
 1888فرصت خوب و مناسبي هم براي شهروندان است
و هم براي مسئوالن!
انصاري :دقيقاً! اين سامانه فرصت خوبي را در اختيار شهرداري
نيز قرار داده اس��ت .معتقديم كه ش��هروندان چشمان مديران
هس��تند به نحوي كه مسئوالنه مس��ائل محلهشان را بررسي
و مش��كالت را عنوان ميكنند تا مديران با ش��ناخت بيشتر از
مسائل بتوانند تصميمات درستي بگيرند و اجرا كنند.
از جمل�ه اقدامات اثرگ�ذار در س�امانه  1888در حوزه
فرهنگي ،جذب ناظران مردمي است .وضعيت منطقه در
اين بخش چگونه است؟
انص��اري :هر ماه از ناظران كه از ميان ش��هرونداني انتخاب
ميش��وند ،ميخواهند ريزبينانهتر به مس��ائل ش��هري خود
توجه كنند .همچنين جلساتي با حضور مسئوالن و معاونان
بخشهاي مختلف ش��هرداري ،برگزار و نحوه و روند كارها،
وظاي��ف و حقوق و ...برايش��ان تش��ريح ميش��ود تا ناظران
بهص��ورت تخصصيتر با هر يك از حوزهها آش��نا ش��وند و
بتوانن��د به مباح��ث كالن نيز توجه كنن��د .اكنون بيش از
1200نفر ناظر  1888داريم.

نيازي به گفتن نيس��ت كه س��امانه  1888يك
س��امانه نظارتي بر عملكرد س��امانه 137و همه
واحدهاي ش��هرداري منطقه و ش��عار اين حوزه
«ش��هروند مس��ئول ،مدي��ر پاس��خگو» اس��ت.
«آزاده انصاري» مس��ئول س��امانه 1888منطقه
فعاليتهاي اين بخش را بسيار كاربردي و اثرگذار
ميدان��د و تأكيد دارد هيچگون��ه محدوديتي در
اقدامات اين سامانه وجود ندارد.
ب�ه نظ�ر ميرس�د س�امانه  1888ب�راي
شهروندان حق بسياري قائل است!
انصاري :بله! در اين سامانه اولويت كارها براساس خواسته ،نياز و
صحبتهاي شهروندان است .به نحوي كه هرگاه در حوزههاي
مختلف ش��هرداري با مشكل مواجه شوند يا خواستهاي داشته
باش��ند به اين س��امانه مراجع��ه ميكنند و خواس��ته آنان در
نخستين فرصت پيگيري و اجرا ميشود.
اين سامانه چه وظايفي برعهده دارد؟
انصاري :بررسي و رفع مشكل در هرگونه خالف يا كم توجهي
در حوزههاي مختلف و در ردههاي مختلف از سطح مديريتي
تا كارمندان به اين حوزه ارتباط دارد .اگر ش��هروندان در روند
اج��راي كار خ��ود يا نحوه رفتار و نتيج��ه كار خود اعتراض يا

گپفرهنگی

مديرمحلهبرق آلستوم از اقداماتسرايمحلهاشگفت

تفریح سالم با فعالیتهای فرهنگی

س��راهاي محله از جمله مراكز فرهنگي محلهها
محس��وب ميشوند كه با برخورداري از خانهها و
كارگروههاي مختلف ،اقدامات فرهنگي متنوعي
در آنها اجرا ميشود« .اميد ركني طاهريان» مدير
محله برق آلستوم از برپايي اردوهاي تفريحي در
فصل تابستان و برگزاري كالسها و نشستهاي
مختلف اجتماعي و فرهنگي و آموزشي در سراي
محلهاش و فعاليت اعضايسرا براي انتشار شماره
جديد نش��ريه ميگويد كه همين روزها منتشر
ميشود .او درباره اقدامات ديگر توضيح ميدهد:
«يك��ي از واحده��ا را ب��ه كارآفريني معل��والن رعد اختصاص
دادهايم كه فعاليتهاي خوبي توس��ط آنان در اين مكان در حال
انجام اس��ت .تورهاي تفريحي تهرانگ��ردي و ايرانگردي در فصل
تابس��تان با حضور اعضا و اهالي و هر ماه بهصورت تقريبي 6اردو
برگزار شد .خانه اسباببازي هم تورهاي تفريحي و آموزشي اجرا
ميكند » .به گفته مدير محله برق آلس��توم ،نيمه هر ماه ،دبيران
كانونها گردهم ميآين��د و گزارش عملكرد ارائه ميكند و براي
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نفر از بانوان شهرک غرب در كارگاه آموزشي آشنايي با تأثيرات
محيط بر كودكان شركت كردند .به گزارش خبرنگار همشهري
محله ،در اين كارگاه آموزش��ي ،كارشناس اداره سالمت درباره
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تقويت و بهبود اقدامات ،فعاليتها نقد ميشود .طاهريان ميافزايد:
«تفاهمنامهاي را با سازمان فني و حرفهاي منعقد كردهايم كه در آن
كالسهاي آشپزي ايراني و فرهنگي ،دسر ،شيرينيپزي ،تورليدري
و تورمحل��هاي ،برگزار و در پايان دوره ،مدرك معتبر به كارآموزان
اعطا ميشود».او از رايزني با كتابخانه ملي و دريافت 2هزار كتاب
رايگان براي س��راي محله برق آلستوم ميگويد .اكنون كتابخانه
اي��ن مجموعه با 4هزار كتاب در حال فعاليت اس��ت .طاهريان از
مسئوالن براي رسيدگي به فضاي كتابخانه از جمله رنگآميزي
آن درخواست كمك ميكند و معتقد است كه اگر امكانات و فضاي
بيش��تر و مناسبتري براي س��راي محله فراهم باشد اقدامات
بهتري در محله صورت خواهد گرفت .او ميگويد«:در برنامهها
و جش��نوارههاي مختلف مثل جشنواره غذا كه چند روز پيش
برگزار كرديم سعي ميكنيم اهالي دور هم جمع شوند و فضاي
ش��ادي را برايشان فراهم ميكنيم تا از دغدغهها و نگرانيهاي
روزمره رهايي يابند .البته در اين روند آش��نايي بيشتر افراد را
با مس��ائل ش��هري و نگاه متفاوت به تربيت فرزندان و اميد به
زندگي مدنظر است».
تأثي��رات محيطي بر ك��ودكان اع��م از دوس��تان ،محيطهاي
آموزش��ي ،تفريحي و ورزشي مطالبي را بيان كرد و در پايان به
سؤالهاي حاضران پاسخ داد.

شورایاری
سيدمحمودخالقي

دبير شوراياري محله
مخابرات
ورزشگاه دولتي ،خصوصي
شد

_مدتي قبل ورزشگاه شهيدلشكري
ك��ه اهال��ي از امكان��ات ورزش��ي
آن اس��تفاده ميكردن��د به بخش
خصوص��ي واگ��ذار ش��د .اكن��ون
ش��هروندان براي اس��تفاده از اين
مجموعه بايد هزينههاي بس��ياري
پرداخت كنند.
ـ ساختمان س��ه طبقهاي بهعنوان
سراي محله اجاره شده كه در حال
تجهيز اس��ت و اميدواريم بهزودي
اهالي بتوانند از اين فضاي فرهنگي
استفاده كنند.
ـ از اقدامات مورد نياز محله ساخت
طبقه دوم كتابخانه پرواز است كه
در سندهاي توسعه محله امسال و
سال گذش��ته وجود دارد و اكنون
نقش��ه آن تهيه شده و بهزودي كار
شروع خواهد شد.

شعبانعليبيدكي

دبير شوراياري محله كوي
نصر
انجام اقدامات مختلف در
محله

ـ اقدامات مختلفي از جمله اصالح
هندس��ي و آس��فالت در محله در
حال انجام است.
ـ در حاش��يه بزرگراه ش��هيدحكيم
فضاي سبز مناسبي ايجاد شده است.
ـ مدتي پيش مس��ابقات فوتسال با
شركت 26تيم در محله برگزار شد.
ـ با رئيس جديد كالنتري جلساتي،
برگزار و مسائل انتظامي و مشكالت
را مطرح كرديم.
ـ تابستان امسال با همكاري مدير
محل��ه جمع��ي از اهال��ي محله به
س��فرهاي زيارتي و سياحتي اعزام
ش��دند .اردوي راهيان نور به غرب
كشور را نيز برگزار كرديم.

حجتاالسالم عليرضا آزادپرور

دبير شوراياري محله
اسالمآباد
محلهاي پر از دردسر

ـ هن��وز وضعيت محله مش��خص
نشده است ،براي همين بسياري از
اقدامات در محله قابل انجام نيست.
ـ از مشكالت اصلي محله ما فعاليت
اسكان كارگري زير پل واليت است.
در اين بخش از محله خانوادهها تردد
ميكنند و حضور كارگ��ران در اين
مكان مناس��ب نيست .همچنين در
حكومت اسالمي كه همه افراد داراي
شأن و منزلت هس��تند بايد فضاي
مناسبي را براي كارگران فراهم كرد.

