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جواد رضويان ،بازيگر طنز گفت «مدتي قبل مصاحبهاي را از مهران مديري خواندم كه
  جواد رضويان
دربارهمنصحبتهاييكردهبودكههمراهدلتنگيوكميدلخوريبودوگفتهبودجواد
رضويانبيمعرفتاست.ازهمينجابهاوميگويماگردلخوريازمنداردمقابلمردماز
اوميخواهممنراحاللكند.مهرانمديريكاپيتانحيطهطنزسينماوتلويزيوناست».

توزيع 4هزار بسته
فرهنگي و آموزشي

همزمان با آغاز سال
تحصيلي جديد4 ،هزار
بسته فرهنگي و آموزشي
ميان دانشآموزان
منطقه توزيع شد .در
اين بستههاي اهدايي
كتابهاي آموزشي با
موضوعهايمختلف
شهروندي از جمله
بازيافت گنجانده شده
بود .آنطور كه مسئوالن
اين طرح توضيح دادند
بستههاي آموزشي توزيع
شده ميان دانشآموزان
داراي محتواي متناسب
با نيازهاي دانشآموزان
و هم برخي نوشتافزار
بود.

فرهنگ به وقت شمسه

سرانه فضاي سبز فراتر
از استاندارد جهاني

جشنواره همگاني شمسه
در سال جاري در منطقه
ما با استقبال بسيار بااليي
توسط مردم روبهرو
شد .اين جشنواره كه
شامل بخشهاي مختلف
قرآني ،طنز ،شعر و
ادب ،نهجالبالغه ،تئاتر،
نقاشي ،فيلم ،جشنواره
دعا و نيايش ،عكس،
خوشنويسي،گرافيك،
موسيقي بود در زمينه
شناسايي چهرههاي
هنرمند محلي به نتايج
بسيار خوبي دست
پيدا كرد كه به گفته
مسئوالن از پربارترين
جشنوارههاي امسال بود.

سرانه فضاي سبز
شهروندان منطقه در ماه
آبان به 19/68مترمربع
رسيد .به گفته مسئوالن
فضاي سبز با توجه به
بوستانهاي بزرگي كه
در منطقه راهاندازي
شده ،تكه دوم پايتخت
در اين زمينه در شهر
تهران جزو رتبههاي
برتر است .البته فقط
توسعه كمي فضاي سبز
مورد نظر نبود ،بلكه
از نظر افزايش كيفيت
فضاي سبز هم كارهاي
گستردهاي انجام شد.
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برج ميالد ميزبان بيش
از 6هزار گردشگر
خارجي

مجموعه فرهنگي برج
ميالد هم در سالي كه
روزهاي پايانياش
را سپري ميكنيم
ركوردشكني كرد و
پذيراي گردشگران
خارجي و داخلي بسياري
بود آنطور كه مسئوالن
اين مجموعه فرهنگي
اعالم كردند در  8ماهه
اول امسال  6هزار
و  735نفر گردشگر
خارجي و 14هزار نفر
گردشگر داخلي از
مجموعه بازديد كردند.

بهرهبرداري از
بزرگترين مسجد
منطقه

بزرگترين مسجد منطقه
كه از نظر امكانات هم
ويژگيهاي خاصي دارد
در ايام دههفجر امسال
به بهرهبرداري رسيد.
به گفته مسئوالن
شهرداري منطقه مسجد
صاحبالزمان (عج)
با زير بناي 4هزار
و 800متر بهعنوان
كاملترين مسجد شهر
تهران به شمار ميرود.

استقرار چهار ايستگاه
حريمباني

آخرين ماه سال هم
براي منطقه ما ماه خوبي
بود ،چون بعد از بازديد
«سيدصباحالدين متقي»
مديركل حريم شهرداري
تهران و تعدادي از
معاونان اداره كل حريم
از محدوده حريم ،وي
تأكيد كرد كه بهزودي
 4ايستگاه حريمباني در
منطقه مستقر ميشود.
اين بازديد از محدوده
حريم دركه و فرحزاد تا
سهراه كارا ،ارتفاعات
كوهسار ،دره خرمنك
و جاده قديم امامزاده
داود(ع) انجام شد.

_1كنترل نامحسوس محله

بررسي
وضعيت امنيتي
منطقه در
سال91

بيشترين جرم:
سرقت و
كيفقاپي

مهمترينداليل:
وجود مراكز
تجاري بزرگ
بياحتياطي
شهروندان

فعاليتهاي
نيرويانتظامي
براي كاهش
اين جرم

 _2همكاري كالنتري با شوراياريهاي محله
_3بررسي زندگي و كنترل مجرمان سابقهدار به شيوههاي مختلف
 _4مراجعه مجرمان سابقهدار هفتهاي يك بار به كالنتري و ارائه
گزارشي از وضيعت كسب و كار و زندگي
5ـ آموزش شگردهاي سارقان به شهروندان

بهار

به سرقت برد.

پاييز

تابستان

سرقت  ۷۰۰ميليون توماني
جوان  22سالهاي كه دوست پسر صاحبخانه بود پس از سرقت كليد در ورودي
خانه به ويالي مورد نظر در ولنجك رفت و 2كيلو ش��مش طال ،مقدار زيادي جواهر،
انگشتر مرواريد گرانقيمت ،دالر ،پول نقد و اوراق بانكي به ارزش 700ميليون تومان

سرايدار جوان يك مجتمع 32واحدي در شمال تهران به سرقتهاي زنجيرهاي واحدهاي
اين مجتمع اعتراف كرد .اين سريدار جوان در حالي دست به سرقت زده كه حدود 8سال در اين مجتمع
كار ميكرد و امين و مورد اعتماد ساكنان بود.

زمستان

قتل در نزاع دسته جمعي
نوجواني كه در يك نزاع دستهجمعي در بوستان طرشت اقدام به قتل نوجوان17
ساله كرده بود در كمتر از چند ساعت دستگير شد .مركز فوريتهاي پليسي علت
ارتكاب اين جرم را اختالف دو فرد مورد نظر كه با دو خواهر دوست بودند اعالم كرد.

سرقت سرايدار جوان از واحدهاي
مجتمع آپارتماني

دستگيري زورگيران مسافرنما

زورگي��ران مس��افرنمايي ك��ه در خيابان عالمه جنوب��ي از رانندهه��اي خودروهاي
مسافركشاخاذيميكردنددستگيرشدند.اينمسافرنماهادرساعتهايپايانيروز
با استفاده سالح سرد و تهديد پول و وسايل باارزش رانندهها را به سرقت ميبردند.

شماره تماس مراكز مهم پليس
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

نام مركز
راهنمايي و رانندگي منطقه
كالنتري  137ولنجك
كالنتري 134شهرك قدس(غرب)
كالنتري 137نصر(گيشا)
پايگاه دوم پليس آگاهي
پايگاه دوم پليس مبارزه با مواد مخدر
كالنتري 139مرزداران
كالنتري  118ستارخان

تلفن
88088737
22041796
88368555
88373040
66005039
44144700
44235000
66520300

