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؛ خبروامه الکتريویکی-زیرزمیىی مجمع فرهىگی شهید اژهای
سردبیر  :سیدمتیه سمبلستان

اولین خبر مربوط میشه به راه افتادن دوبااره سالن میاروزی بارقارارناد کاه باه تاازگای از
خبرنامه مجمع که امید میره انشاءهللا این باار برخی از آنها فیلمبرداری نیز میشود.
با قوت و استمرار به کار خودش ادامه بده .اردوی قاااا جااااماااکااااران دانااااش آمااااوزی
مجمع،امسال نیز برقرار است .از مساااولایان
اردو باه بارادران رابادلای وریااسای مایاتاوان
اشاره کرد .این اردو که بناست در تاریخ 23
تا  25بهمن باشد ،به دنبال مکان خوبی برای
استقرار و تفریح و گشت و گکار می باشد.

مجمعی ها در اژه ای 2روز چهارشاناباه 25
دیماه میازباان دانشاجاویاان و اژه ای1هاا باه
صرف جشان مایاپد مایاامابار اکار و ماخاش
فیلمهای منتخا جشاناواره راماار باودناد .از
نکات قابل توجه میتوان به کلیپ فعالیت هاای
تر اول شاخه اژه ای 2و فیل شهادت شاهایاد مینت بال رفتن مجمعیون در ساال تابادیال باه
نوا صفوی اشاره کرد.
معضلي غیرقابل سل میباشد .از این جهت که
جشن روز  11ربیع االول که شاخه ماتااهالای ظاهرا چندین گروه یا مساول تاا باساال قصاد
مجمع ،میزبان ارضای خاود و شااخاه داناش رفتن به مینت بال را کرده اند ولي به مقصود
آموختگی و خانواده هاشان بود ،هر طور کاه دست نیافته اند !
بود ،انجا شد .البتاه از جازاایاات ایان جشان راهمیمایی  22بهمن امسال که امید میارود باا
خبر دقیقی در دست نیست.
سضور مرشورتر مجمعیون مواجه شود روز
سااباایااباال هااای یااکاای از ارضااای مااجاامااع
(س. .سمبلستان) توسط خودش زده شد و این
واقاعااه اسساااسااات جاامااعاای ازماجاامااعاایااون را
برانگیخت و نهضتی با نا «سس» را به راه
انداخت .ظاهرا چند شعر قابلی دراین نهضت
سروده شده که نشان از رمق واقعه دارد.

هفته ای ،گزارشی از جلسات خود را به سمع
ونظر ماجاماعایاون مایارسااناد.
البته برای کسانی کاه بادناباال
جازااایااات باایااشااتااری درمااورد
جاالااسااات شااورا هسااتاانااد ایاان
گزارشات اکتفا کننده نایاسات .ایان شاورا کاه
شامل آقاایاان بااباتای( ریایاس شاورا) ،اسامادی
(آموزش) ،کیانمور(تشکیپت وماالای) ،مساتاه
ای ( فوق برنامه و تابالایا اات) و رابااس زاده
( مدیرمجمع) است،ه اکنون و باا مارخصای
یکماهاه آقاای رابااس زاده باا سضاور آقاای
نیکبخت بعنوان مدیر تشکیل جالاساه مایادهاد.
الز به ککر نیست که شورای مرکزی مرجع
تما تصمیمات و مساول تما اجراایات مجمع
میباشد.

مجمع مدتی است که بدنبال مکانی برای خاود
سه شنبه است .به استاماال زیااد اگار ماقاصاد میگردد ! از کسانای کاه گازیاناه روی مایازی
راهمیمایی مانند سالهاای گاکشاتاه مایادان اماا برای مکان مجمع سراغ دارند تقاضا مایاشاود
باشد ،مسل جمع شدن مجماعایاون نایاز مااناناد که به آقای کیانمور خبر بدهند.
سااالااهااای گااکشااتااه از ساااراات  12صاابااح تااا
نمازظهر در کنار سوض میدان طرف مسجاد ارتباط مجماع باا ناهاادهاای فارهاناگای دیاگار
درسال افزایش است .ازاین بین می تاوان باه
شیخ لطف هللا می باشد.
جلسات جبهه فرهاناگای اصافاهاان و سضاور
طرح جامع اندیشه اسپمی یک هفته درمایاان مجمعیون درآن اشاره کرد.
منجشنبه ها ویژه داناش آماوخاتاگاان بارگازار
میشود .این طرح کاه بارطاباق کاتاا انادیشاه کنکوریهای  23که به یاد ماجاماعایاهاا هساتاناد
اسپمی در قرآن آیات هللا خااماناه ای اسات ،ولی کنکوریهای فوق لیاسااناس کاه دو هافاتاه
توسط آقایان توسلی ،فوالدگر وقرباانای اراااه دیگر کنکور دارند را یادشان میکنی باا ککار
میشود .مکان فعپ اماامازاده هاارونایاه جانا صلواتی که موج بهبودی وضعشان در ایان
روزهای باقیمانده بشود !
میدان اما رلی است.
هیات فداایان رلی راشقان ابالفضل که بعد از و مراس فاطمیه مجمع در راه است !

 22نفر از دانشاجاویاان ماجاماع روز جاماعاه
 21دی به مایاساتای در ماناطاقاه فاریادن رفاتاه
اند.مس از اینکه شورای مرکزی به دالیلی از
بردن اردوی مشهد دانشجویی در بین دو تار
منصرف شدند ،این اردوی یک روزه تاوساط
شاخه برگزار گاردیاده کاه در بایان جاماع از
11ای تا 22ای دیده شده است .الز باه ککار
است که 322هزار تومان مول اردو در سیان
اردو گ میشود.
اردوی مشهد دوباره شروع شده بود اخیرا باا
مسابقات لیگ مجمع مجمع به نا مجگل ولای استقبال خوبی از طرف دانشجوها مواجه شده
موسو به رالیگ که از هفاتاه ساو ماهارمااه است .این هیات که بر اساس دغدغاه جاماعای
امسال آغاز شده بود به هفته هفت خود رسیاده از مجمعی هاا شاکال گارفات ،هار دو هافاتاه
است .از ویژگیهای این لیگ میتوان باه ناظا یکبار در منزل یکی از مجماعای هاا بارقارار
اجرا و کیفیت سالن برگزاری باازیاهاا اشااره میشود .به نظر میرسد مساااولایان هایااات در
کرد .در جدول لیاگ ها اکاناون تایا فاوالد( سال بررسی این هستند که هیات را از روز
12ایها) در صدر وتی مستاجران در تعاقایا 4شنبه به 5شنبه منتقل بکنند.
این تی میباشند .الز به ککراست کاه باازیاهاا شاورای مارکاازی اقادا باه کااری جادیاد در
هرهفته 5شنبه ها سااناس  11تاا 12332در

خبرنااماه ماجامار خابارناگاار مای ماکیارد .باه
دوستانای کاه خابارهاای تاازه و مافایاد دارناد
میشنهاد میشود که خبرهای خود را از طریاق
ایان خاابارناامااه باه ساماع وناظار ماجامااعایااون
برسانند.
راههای ارتباطی با ما که از طریق ایمیل این
خااااااااباااااااارنااااااااامااااااااه بااااااااه نشاااااااااناااااااای
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