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مسئول ورزش آموزش و پرورش
منطقه

فقط  2مربي ورزشي
براي  26مدرسه
ابتداييپسرانه
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رئيس سازمان فرهنگي و
هنري شهرداري تهران

چهارشنبه
 8آبان 1392
شماره 480
 16صفحه

استفاده از
توانمندیهابرای
رفع موقتی نیازها
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محله های منطقه ما طرشت شهرک غرب سعادت آباد فرحزاد شهرآرا دریاننو نصر

بزرگترین آبنمای صخرهای  -بزرگراه یادگار امام(ره)  -مهر  / 92عکس از حامد فرج اله

به همت معاون امور شهري و فضاي سبز شهرداري ساخته شد

رونمایی از بزرگترين آبنماي صخرهاي منطقه

بزرگترين طرح آبنم��اي صخرهاي منطقه در
بزرگراه حکیم رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار همشهري محله ،معاون امور
شهري و فضاي سبز ش��هردار منطقه با اعالم اين
خبر گفت« :با توجه به اينكه تلطيف فضاي شهري
يكي از وظايف شهرداري است ،شهرداري منطقه،

6

س��اخت بزرگترين طرح آبنم��اي صخرهاي را در
تقاط��ع بزرگراه يادگار ام��ام(ره) و بزرگراه حكيم،
ضلع جنوب غربي بوس��تان پرديس��ان در دستور
كار خود قرار داده است ».سيد مرتضي علم الهدي
تصريح ك��رد« :در اين آبنما ك��ه بهصورت صخره
مصنوعي خواهد بود ،چشماندازي از آبنمايي بزرگ

پرسه در كوچه و پسكوچههاي محله از گذشته تا امروز

با من در طرشت قدم بزن!

را در معرض ديد شهروندان خواهد گذاشت .عالوه
بر اي��ن ،نمادهاي حجمي چون ق��وچ (بز كوهي)
و ...ب��راي بازس��ازي چش��ماندازي طبيعيت��ر در
باالي آن نصب ميش��ود كه اميدواريم مورد توجه
ش��هروندان قرار گيرد« .علم الهدي» با بيان اينكه
ساخت اين طرح از ابتداي سال جاري شروع شده
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است گفت« :طبق برنامه از پيش تعيين شده اين
آبنما بعد از  8ماه آماده بهرهبرداري ش��د ».وي به
ديگر برنامههاي معاونت امور شهري و فضاي سبز
ش��هرداري منطقه اشاره كرد و گفت« :همه تالش
ما براين است تا فضاي شهري براي شهروندان آرام
بخش و دلنشين باشد».

اهالي این محل ه از كمبود امكانات ورزشي در اين محدوده گاليه دارند

فرحزاديها چشم به راه باشگاه ورزشي
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