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امکانات فوتبال محله در
گفتوگو با فوتباليست
آبيپوش هممحله اي

هزينه ورزش
در منطقه ما
خيلي باالست!
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جانشين معاون حملونقل
و ترافيك شهردار منطقه
اعالم کرد

چهارشنبه
 16مرداد 1392
شماره 468
 16صفحه
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جابجایی روزانه 200
هزار شهروند در
منطقه با اتوبوس

محله های منطقه ما طرشت شهرک غرب سعادت آباد فرحزاد شهرآرا دریاننو نصر

برپایی نمازعید فطر در منطقه  /عکس از امیر پناهپور

شهرداري منطقه براي برپايي نماز عيد فطر برنامههاي متنوعي دارد

«اَللّ ُه َّم ا َ ْه َ
كب ِرياَّ ِء َوال ْ َع َظ َم ِه»؛ به ش��كرانه يك
��ل ال ْ ْ
م��اه بندگي و عبودي��ت به درگاه خدا ،مراس��م نماز
عي��د فطر امس��ال باش��كوهتر از س��الهاي قبل در
پايتخت ايران اس�لامي برپا ميشود .معاون فرهنگي
و اجتماعي ش��هردار منطقه با اش��اره به برنامههاي
اي��ن منطقه در برپايي هرچه باش��كوه نماز عيد فطر
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ايستگاه مسافران رمضان!

گفت«:براي هرچه باش��كوهتر برگزار ش��دن مراسم
نماز عيدس��عيد فطر ،ش��هرداري منطقه برنامههاي
متنوعي دارد».به گزارش خبرنگار همشهري محله،
«ش��هابالدين صابونچي» با اعالم اي��ن خبر گفت:
«فعاليته��اي ش��هرداري به دو بخ��ش فرهنگي و
اجتماعيـ خدماترساني تقسيم ميشود كه از جمله

بررسي بخشي از تاريخچه محله فرحزاد از پريزاد تا فرحزاد امروز

ييالق سرسبز شاهزادهاي قجري

اين فعاليتها ميتوان به استقرار غرفههاي فرهنگي
در محدوده بوستان الله اشاره كرد ».وي به برگزاري
جش��نهاي مغفرت براي نواحي 9گانه اش��اره كرد و
گفت« :در اين جشن كه در بوستان بزرگ هر ناحيه
اجرا خواهد ش��د برنامههاي متنوعي براي شهروندان
تدارك ديده ش��ده اس��ت » .به گفته معاون فرهنگي
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و اجتماعي ش��هردار منطق��ه ،عالوه بر اي��ن برنامه
اختصاصي ،تورهاي ويژه اعزام ش��هروندان ازسراهاي
محله 31گانه ب��ه نماز عيد فطر انجام خواهد ش��د.
عالوه بر اين ،ش��هرونداني كه نميتوانند به نماز عيد
فطر دانشگاه بروند ،در مساجد منطقه نماز عيد فطر
را اقامه كنند.

اهالي محل ه پس از گذشت  2سال از تهيه گزارش هنوز مشكل دارند

گلديسان ؛ یادم تو را فراموش !
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