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نویسنده هممحلهای
در حال نوشتن دائرهًْ
المعارف قصههاي يراني

-
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جمعیت امام علی(ع)
بهای
دانشگاه شریف ش 
قدر امسال هم برای
نیازمندان آذوقه میبرند

فرهنگ ملي و
مذهبي ما
شناسنامهماست

چهارشنبه
 2مرداد 1392
شماره 466
 16صفحه
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كوچه گردهای عاشق

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

آستان امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع)  / 92/4/25 -عکس از حامد فرج اله

شهردار منطقه از آغاز ساخت مجتمع فرهنگي امامزادگان عينعلي و زينعلي(ع) خبر داد

شهردار منطقه از آغاز به ساخت مجتمع فرهنگي
امام��زادگان عينعلي و زينعلي(ع) خبرداد .به گزارش
خبرنگار همشهري محله ،شهردار منطقه با اعالم اين
خبر گفت« :مطالعه طرح جامع امامزادگان عينعلي و
زينعلي در حال انجام است و عمليات اجرايي فاز يك
آن نيز ش��روع شده است« ».عابد ملكي» در توضيح
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فرهنگ و معنویت

بيش��تر گفت« :اي��ن مجتمع در زمين��ي به زيربناي
هشت هزارو 500مترمربع در جوار بارگاه امامزادگان
عينعلي و زينعلي در حال ساخت است ».وي با بيان
اينكه اين مجتمع در 5طبقه س��اخته ميشود ادامه
داد« :ايج��اد فضاهاي مختلف كالسهاي آموزش��ي،
مذهب��ي و فرهنگي در اين مجتمع با محور توس��عه

 4دهه قبل شهرك قدس یک تپ ه ماهور حاشیهای بود

آغاز مدرنسازی پایتخت از منطقه ما

فرهن��گ ديني و قرآني از جمله اهداف س��اخت اين
مجتمع است ».ش��هردار منطقه افزود« :اين مجتمع
در قالب طرح توس��عه امامزادگان عينعلي و زينعلي
ساخته ميشود كه اكنون ساخت فونداسيون به پايان
رسيده و اسكلت ساختمان در حال اجراست ».ملكي
با اشاره به اهميت اين مجتمع در غرب پايتخت گفت:
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«مجتم��ع فرهنگي و مذهبي امام��زادگان عينعلي و
زينعلي به يك��ي از مهمترين مراكز اثرگذار فرهنگي
و مذهبي در ش��مال غرب تهران تبديل خواهد ش��د
و تالش ما براين اس��ت با اجراي برنامههاي مختلف
فرهنگي نيازهاي ش��هروندان منطقه در اين زمينه را
پاسخ دهيم.

معلم هممحلهاي كرمانشاهي با دانشآموز موفق سالهاي دورش ديدار كرد

خانم اجازه!
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