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بررسي وضعيت كتاب كودك
و نوجوان در گفتوگو با
«جعفرابراهيمي»

-
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نظرسنجي همشهري محله
درباره وضعيت ورزش شنا
در منطقه با نگاه تخصصی

چهارشنبه
 19تیر 1392
شماره 464
 16صفحه

مسئوالن زیرآبی
میروند!

انشايم خيلي ضعيف
بود

2

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

پرسه در حال وهواي ماه رمضان
سالهاي دور در خاطرات
قديميهايمنطقه

از «گل خندانی» تا
«مراد کشون»
صفحات  4و 5

عکس از وحید شیخی
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15

رئيس اداره زيباسازي شهرداري منطقه تأكيد ميكند

نگهداري از تجهيزات

نمايشگاه خيريه انجمن حامي در منطقه ما برگزار شد

اي كه دستت ميرسدكاري بكن!

در بلندترین نقطه برج میالد نصب شد

مشعل المپيك  2012در منطقه ما

مش��عل المپيك  2012لندن ،توس��ط «مصطفي
سليماني»نخستين ايراني حملكننده مشعل المپيك به
برج ميالد تهران آورده شد و در ششمين برج مخابراتي
دني��ا در معرض دي��د بازديدكنن��دگان قرارگرفت .به
گزارش خبرنگار همشهري محله« ،مصطفي سليماني»
نخستين ايراني حملكننده مشعل المپيك لندن 2012

با حمل مش��عل المپيك به برج ميالد تهران آمد و اين
مشعل را در بلندترين نقطه برج ميالد تهران در معرض
دي��د بازديدكنندگان و عالقهمندان ق��رار داد .به گفته
مسئوالن ،اين مشعل به مدت يك ماه در گنبد آسمان
باقي خواهد ماند .مصطفي س��ليماني دانشجوي نخبه
 25ساله ايراني (علمي –ورزشي) كه توانست بهعنوان

نخستين مش��علدار ايراني پس از گذش��ت  120سال
مشعل المپيك را براي كشور عزيزمان به ارمغان آورد،
درباره اين مشعل ميگويد« :براي المپيك لندن مشعلي
سه وجهي طراحي شده كه اين مشعل ،از ورقههايي از
جنس آلومينيوم ساخته شده است .هر مشعل ۸۰۰۰
س��وراخ دارد كه سمبل ش��مار حملكنندگان مشعل

اس��ت .اين مش��عل طالي��ي  ۸۰س��انتيمتر و يكي از
بلندترين مشعلهاي المپيك و همچنين از سبكترين
آنهاست .وزن آن ،با در نظر گرفتن قسمت خروجي گاز،
بين  ۸۰۰تا  ۸۵۰گرم اس��ت .طراحي مشعل بهصورتي
اس��ت كه امكان حمل آس��ان آن را ب��ه حامالن جوان
ميدهد».
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