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گفتوگوي كوتاه با چند
پدر هممحلهاي در آستانه
روز والدت امام علي(ع)

-
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بررسي وضعيت شطرنج
منطقه با قهرمان شطرنج
جهان

خاطراتي كه
فراموش نميشود

چهارشنبه
 1خرداد 1392
شماره 457
 16صفحه

2

استعدادهایمنطقه
در بازی کیش و مات

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

چاپ يك گفتوگو در نشريه همشهري محله به يك رزمنده
كمك كرد تا دينش را به همرزمش ادا كند

وعدهاي كه  30سال بعد از آزادي
خرمشهرعمليشد

صفحات  8و 9

 3خرداد  /1361عکس از استاد سعید صادقی

3

استاد فخيمي ،عضو شوراي فرهنگي منطقه:

زندگيمان بايد رنگ وبوي قرآن بگيرد

15

جشنواره گل و گالب «برزك» در فرهنگسراي ابنسينا برپاست

مهماني گلها

مراسم اعتكاف در  31مسجد و  2دانشگاه منطقه برگزار ميشود

اين روزها محلههاي شهرمان حال و هواي
ديگ��ري دارد .خيليه��ا خودش��ان را آم��اده
كردهاند تا در اين مهماني شركت كنند.
به گزارش خبرنگار همشهری محله ،فرصتي
سه روزه كه به آدمها داده ميشود تا غبار همه
دلبستگيهاي دنيوي را از دل پاك كنند و به

در خلوت دوست!

دور از هياهوي زندگي ش��هري كمي با خداي
خلوت كنند.
اين فرصت به رسم هر سال در  31مسجد
و  2دانشگاه منطقه ما نيز مهياست تا عموم
شهروندان هممحلهاي بتوانند چند روزي در
نزديكترين مسجد محله يا دانشگاه عبادت

كنند .به گفته «حس��ين ولياللهي» مسئول
امور فرهنگي س��ازمان تبليغات شمال شرق
تهران اين برنامه در خيلي از مساجد منطقه
و  2دانش��گاه ش��ريف و امام صادق(ع) براي
خواه��ران و برادران برگزار ميش��ود ،اما در
بعضي از مس��اجدي ك��ه از امكانات كمتري

برخوردار اس��ت ويژه آقايان ي��ا خانمها برپا
خواهد ش��د .گويا انتخاب مساجد بر اساس
توزيع جمعي��ت و تراك��م آن در محلههاي
مختلف انجام ش��ده است كه مثل سالهاي
گذش��ته در روزهاي  14 ،13و پانزدهم ماه
رجب برگزار ميش��ود».
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