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جمعآوري پسماند :محمد فياض ،مديرعامل س��ازمان مديريت پس��ماند شهر تهران گفت:
 123خودروي ويژه جمعآوري پس��ماند و كاالهاي خشك و حجيم در
طرح استقبال از نوروز ،در سطح شهر به كار گرفته شد.

همشهري محله در ايستگاه نمايندگان اهالي منطقه

كفهترازويدرخواستهاسنگينتراست!
ناهید اخوان شمس

مهمان اين هفته صفحه ش�وراياري ،ش�وراياران محلههاي ايوانك و ش�هر آرا هستند كه سعي ميكنند از فرصتي كه
بعد از چند ماه در اختيارش�ان قرار داده ش�ده به خوبي اس�تفاده كنند و همه خبرهايريز و درش�ت جديد محلهشان را
دقيق براي ما ليس�ت كنند تا چيزي از قلم نيفتد .خبرهاي محله ايوانك را «احمد رحماني» و محله ش�هرآرا را «حسن
س�رآباداني» در اختيار ما قرار داد .ش�ما هم ميتوانيد خبرنگار محلهتان باشيد و خبرهاي محدوده زندگيتان را با ما در
ميان بگذاريد تا به نقل از شما در نشريه چاپ شود؛ اگر عكس خودتان را هم بفرستيد كه چه بهتر.
محله ايوانك

خودورهاي اسقاطي جمع شدند
بخش��ي از محله ش��هرك قدس كه با نام ايوانك
ش��ناخته ميش��ود ش��امل فازهاي  4و  5و  6اس��ت.
مساحت ،285097 :جمعيت تقريبي26065 :
مهمتري��ن مراك��ز :از جمل��ه مراك��ز مهم اين
محله وجود ساختمان وزارت بهداشت ،مجتمعهاي
مس��كوني و اداري و تج��اري و اداره پس��ت در آن
است.
اقدامات انجام شده
در س��ا لهاي اخير تعدادي از افراد خودروهاي
اس��قاطي خود را در ضلع شرقي بوس��تان نهجالبالغه
جمع كرده بودند كه س��بب نازيباي��ي چهره محله و
تجم��ع افراد خالفكار در آن ش��ده ب��ود كه به همت
مس��ئوالن جم��عآوري و به محوطه بوس��تان افزوده
شد.
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دي��واري روبهروي ب��ازار ميوه و ترهبار واقع در فاز شش��م
نب��ش خيابان گل افش��ان تخريب ش��د ك��ه باعث جلب
رضايت شهروندان شده است.
آس��فالت فاز 5و بخش��ي از فاز ،4پيادهروسازي در
ف��از 4و خيابان دادمان انجام ش��ده كه امس��ال نيز ادامه
خواهد داشت.

اقدامات در حال انجام
ورزش��گاهي كه به بانوان محله در بوس��تان درخشان
اختصاص يافته و از 3س��ال پيش س��اخت آن آغاز شده،
70درصد پيشرفت داشته است.
درخواست
در خيابان زرافشان مقابل نانوايي از 3سال پيش قرار
است بوستاني ساخته شود كه هنوز اقدامي صورت نگرفته
است .در صورت اجرا اين طرح اهالي اين محله از خيابان
 9تا  21خيابانهاي زرافشان و درخشان امكان استفاده از
فضاي سبز را خواهند داشت.
توج��ه به راهان��دازي ورزش��گاهها از اهميت بااليي
برخوردار است ،چرا كه باعث كاهش آسيبهاي اجتماعي
ميش��ود .خوب است مس��ئوالن به افزايش س��رانههاي
فرهنگي و ورزشي محلهاش توجه بيشتري داشته باشند.

محله شهرآرا

مسير آباداني

شهرآرا در

شهرآرا محلهاي قديمي و بااصالت است كه در نواحي 3
و 4واقع شده است .اين محله 124262مترمربع مساحت،
 22450نفر جمعيت دارد.
اقدامات انجام شده
بخش��ي از ساختمان فرهنگي مس��جدالزهرا(س)
توسط شهرداري منطقه بهسازي شد.
بازديد ميداني از محله نيز با حضور شهردار منطقه و
ديگر مسئوالن بهصورت منظم انجام ميشود.
با مش��اركت بس��يج و ش��هرداري جش��ن تجليل از
دانشآموزان ممتاز ،تهيه و توزيع سبد كاال در مناسبتهاي
عيد و ماه مب��ارك رمضان ب��ه خانوادههاي
بيبضاعت ،ديدار با خانواده شهدا و نشست
همانديش��ي و بررسي آسيبها
و معض�لات اجتماعي محله و
برپايي س��امانههاي نشاط در
بوستانها از برنامههايي است
كه در محله ش��هرآرا برگزار و
اجرا شده است.
جابهجايي تيرهاي برق از

وس��ط خيابان كوكب ،ساخت پيادهرو و نصب تيرهاي برق
و تأمين روش��نايي در خيابان كوثر در ش��مال پمپ بنزين
شهرآرا و ساخت سينماي  5بعدي در شمال بوستان شهرآرا
از جمله اقدامات عمراني و رفاهي در محله است.
درخواستها
ساخت ميدان ترهبار در انتهاي خيابان ملكوتي ،ساخت
بوس��تان و فضاي س��بز در انتهاي خيابان امين ش��مالي،
راهاندازي سالن س��وله توحيد براي ورزش بانوان ،پيگيري
براي تأمين فضاي پارك خودروهاي بيمارس��تان حضرت
رس��ول(ص) و بانك كش��اورزي از جمله كارهايي است كه

تالش ميشود امسال در محله صورت بگيرد.
كاخ سنگي خرم فضاي بسيار مناسبي است كه براي
تبديل آن به فضاي فرهنگي تالشهاي گس��تردهاي شروع
شده است.
با اجراي طرح عقبنشيني خيابان پاتريس طبق طرح
تفضيلي ،تردد در محله و رفت و آمد در مسير خيابانهاي
جالل آل احمد و ستارخان تسهيل ميشود.
بهسازي شرق پيادهروي خيابان اصلي شهرآرا انجام و
پيگيريها براي بهسازي غرب اين خيابان آغاز شده است.
ياد بود
شوراياري شهرآرا در دوره اخير 3نفر از اعضاي خود را
از دست داده است كه دبير شوراياري محله به نمايندگي از
شوراياران و معتمدان محله
يادشان را گرامي ميدارد و
از مرحومان «حاج قربان
امي��دي»« ،حاج
حس��ن عباسي»
و «سيد ابراهيم»
نام ميبرد.

