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گپمسجدی

امامجماعتمسجدقمربنيهاشم(ع):

براي جذب بیشتر جوانان ،نيازمند همكاري شوراياران هستيم
س��خنان معصومان(ع) حكاي��ت از اهميت
باالي مسجد و ارتباط با آن دارد .گفتار آن
بزرگواران ،ما را بر اين مهم رهنمون ميكند
كه توصيههاي بسياري درباره مسجد وجود
دارد و باي��د بهص��ورت فرهن��گ عموم��ي
در جامع��ه مط��رح ش��ود .حجتاالس�لام
«مصطف��ي جوادي» امام جماعت مس��جد
قمربني هاش��م(ع) در محل��ه زنجان درباره
جايگاه مسجد در اس�لام ميگويد« :اسالم
در ابت��داي نظاممند كردن س��ازمان ديني
خود ،تأس��يس مركز تجمع عمومي مس��لمانان را با نام
«مس��جد» در اولوي��ت ق��رار داد و تجم��ع در آن را به
نيكوترين وجه س��تود و بيش��ترين تأكيد را براي حفظ
اين س��نگر توحيدي ابراز ك��رد .در واقع ظهور و علني
شدن اسالم در مسجد و با جماعت بود».حجتاالسالم
ج��وادي ميگويد« :آنچ��ه در مب��ارزات و فعاليتهاي
انقالبي و اس�لامي روش��ن شد ،آن اس��ت كه مساجد
تنها جايگاهي هس��تند كه در فضايي سرشار از وحدت،
اخ��وت و معنوي��ت ،نيروهاي مبارز ،مؤمن و ش��جاع را
در خ��ود جاي داده و از طريق بيداري و آگاهيبخش��ي

گپفرهنگی

به گروهه��اي مختلف مردمي ،رس��الت خود را عينيت
بخشيدهاند ،به همين دليل دشمنان از مساجد بهعنوان
مراكز نيرومند پش��تيباني انقالب و ستاد عملياتي رهبر
انقالب اس�لامي در هراس و وحش��ت هس��تند و بارها
مس��اجد را آماج حملههاي خود ق��رار دادهاند و اكنون
نيز دش��منان داخلي و خارجيدرصدد دور كردن مردم
بهخص��وص جوانان از مس��اجد هس��تند».امام جماعت
مس��جد قمربني هاش��م(ع) درب��اره فعاليته��اي اين
مسجد ميافزايد« :ما به همت مسجدهاي محله زنجان
كان��ون فرهنگي مهر آين��ه را راهاندازي كرديم و در آن
كالسهاي قرآني و آم��وزش رايانه برگزار ميكنيم .هر
روز در مس��جد روخواني قرآن داريم و پاس��خگويي به
احكام در دس��تور كارم��ان قرار دارد؛ البت��ه هيچگونه
همكاري توس��ط ش��وراياري و س��راي محله در زمينه
گس��ترش فعاليتهاي ديني و قرآني وجود دارد .انجام
فعاليته��اي ديني مؤثر و كارآم��د نيازمند همكاري و
همبس��تگي مسئوالن و افراد سرشناس محله است .اگر
مس��جد تنها بماند فعاليتهايش آنگونه كه بايد پيش
نميرود .اميدواريم كه مسئوالن و بهخصوص شوراياران
محله با مسجد همكاري بيشتري داشته باشند».

معاونامورشهريوفضايسبزشهردارمنطقه:

بزرگراههاي منطقه به وسايل ويژه برفروبي تجهيز شد
«س��تادهاي برفروب��ي همزم��ان ب��ا آغ��از
بارندگيها و فصل سرما با هدف خدمترساني
بهت��ر و تس��هيل تردد در روزهاي زمس��تاني
فعال ميش��ود ».معاون امور شهري و فضاي
س��بز ش��هردار منطقه ب��ا بيان اي��ن مطلب
ميگويد« :با توجه به قرار گرفتن در آس��تانه
فصل زمس��تان و ش��روع ريزشهاي جوي و
نزوالت آس��ماني ،ستاد برفروبي منطقه مانند
سالهاي گذش��ته بهصورت منسجم تشكيل
ش��د« ».س��يدمرتضي علم اله��دي» با بيان
اينكه پايگاههاي برفروبي با توجه به وس��عت و شرايط هر
ناحيه فعال ش��ده است ،ميافزايد«:همه نواحي منطقه به
پايگاه برفروبي مجهز ش��ده ،اما ناحيههاي يك و  9شامل
محلهه��اي فرح��زاد ،س��عادتآباد ش��مالي و مخابرات به
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علت ش��رايط خاص و واقع شدن در ارتفاعات كوهستاني،
2پايگاه برفروبي در آنها فعال ش��ده اس��ت تا خدمات در
كمتري��ن زمان و بدون هي��چ تأخيري ارائه ش��ود ».علم
اله��دي با بيان اينك��ه پايگاههاي برفروب��ي در بزرگراهها
بهصورت متفاوتتري راهاندازي ش��ده است ،ميگويد« :با
توج��ه به اينكه منطق��ه ما25 ،درصد از بزرگراههاي تهران
را به خود اختصاص داده اس��ت از س��ال گذشته ستادهاي
ويژه برفروبي در بزرگراههاي منطقه فعال ش��ده كه مستقل
از نواح��ي با امكانات بيش��تر آماده اقدام در فصل زمس��تان
هس��تند ».او درباره امكان��ات پايگاهه��اي برفروبي منطقه
چني��ن ميگويد« :هر پايگاه برفروب��ي به نيروي كارآزموده،
وس��ايل و تجهيزات موتوري مانند نمكپاش و آبپاش مجهز
هس��تند تا در صورت لغزندگي يا يخزدگي در سطح معابر
و خيابانه��ا اقدام��ات الزم را انج��ام دهن��د».

شورایاری
سيدمحمودخالقي

دبير شوراياري محله مخابرات

يك ميدان در محله

ـ در انته��اي خياب��ان پوي��ش كه
ورودي بام تهران محسوب ميشود
و 2محله ما را به هم مرتبط ميكند
ميداني كه بهصورت غيررس��مي با
عنوان «هنر» ش��ناخته ميش��ود،
وج��ود دارد .در اين مكان ميتوان
ميداني مناس��ب س��اخت تا چهره
محله در اين قس��مت ام��ن و زيبا
شود.

رحيم فرحزادي

دبير شوراياري محله فرحزاد

اجراي طرح تفصيلي

ـ سال گذشته با همكاري شهرداري
منطق��ه ،س��اختمانهايي كه قبل
از س��ال 1371ساخته ش��ده بودند
حتي اگر س��ند مالكيت نداش��تند
امكان دريافت صدور پروانه س��اخت
را يافتن��د .البته برخ��ي از اهالي نيز
در س��اختمانهاي بسيار نامناسبي
زندگي ميكنند ك��ه در اين زمينه
نيز با تشكيل كميسيون رفع خطر،
توسعه و ترميم بنا و رفع خطر صورت
ميگي��رد .با ت��داوم روند نوس��ازي
س��اختمانها طبق طرح تفصيلي،
بناها ،مستحكم و چهره فرحزاد زيباتر
ميشود.

صمداهلل فيروزي

دبير شوراياري محله پرواز

لتردد
تسهي 

ـ در س��هراهي ايثارگران ش��مالي،
برادران شهيدفيروزي و شهركهاي
كيهان و بهرود ،معبر بسيار باريكي
بود كه با جابهجايي تير چراغ برق
و تعريض دسترسي محلي ،تردد به
س��مت ش��مال محله و بهخصوص
فروش��گاههاي ش��هروند و بوستان
پرواز بهتر شده است.

مجيدمتوليان

دبير شوراياري محله شادمهر

يك خيابان ،چند مشكل

ـ اقدامات هم��ه جانبه و خوبي در
حوزههاي فضاي س��بز و عمران در
محله صورت گرفته است.
ـ ساماندهي وضعيت كسب وكار در
خيابان زنجان كه بيش��تر كاسبان
آن در زمين��ه خدماتدهي خودرو
فعاليت ميكنند اهميت دارد.

