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بازخواني خاطرات يكي از
مردان بزرگ دفاع مقدس
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منطقه ما نسبت به ساير
مناطق شهر تهران

چهارشنبه
 6آذر 1392
شماره 484
 16صفحه

رتبه دوم هواي پاك
تهران از آن ماست

صدام براي اسیر
کردنم جايزه
گذاشته بود
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محله های منطقه ما طرشت شهرک غرب سعادت آباد فرحزاد شهرآرا دریاننو نصر

گفتوگويخانوادگيهمشهريمحله
با دو هنرمند موفق

یک زوج خوشبخت
محله ستارخان!
صفحات  4و 5

محسن زمانی و مهتاب صفری  -نویسنده و فیلمنامه نویس  -سعادت آباد  / 92/8/25 -عکس از امیر پناهپور
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بالتکلیفی محله دركه شهروندان را كالفه كرده است

يك بام و دو هوا!

13

در پاركينگ مسكوني محله مرزداران رخ داد

آتشسوزي خودروي سواري در طبقه منفي يك

شهردار منطقه از نظارت جدي در فصل سرما ميگويد

آبگرفتگي معابر نخواهیم داشت

ش��هردار منطق��ه  2از نظارت و شناس��ايي مديريت
شهري اين منطقه در خصوص آبگرفتگي معابر خبر داد و
گفت« :با توجه به فعاليتهاي انجام شده خوشبختانه در
بارندگيهاي اخير در هيچ محدودهاي از منطقه آبگرفتگي
جدي نداشتيم«».عابد ملكي» گفت« :امسال شهرداري
منطقه با بررس��ي آمارهاي سال گذشته و پيامهاي137

و ب��ا هم��كاري اداره كل خدمات ش��هري ،دوربينهاي
نظارت ترافيك و آتشنش��اني 80 ،مرك��ز آبگرفتگي را
در منطقه ،شناس��ايي و آنها را رفع ك��رد ».وي در ادامه
گفت« :در بررسيها مشخص شد بيشتر آبگرفتگيها به
دليل باقي ماندن آب در معابر است كه ناهماهنگي بين
سطوح آسفالت و دريچهها و معابر ،بارندگي شديد و كافي

نبودن تعداد جويها براي هدايت آبها از داليل آن بود».
شهردار منطقه درباره ديگر فعاليتهاي اين اداره براي رفع
آبگرفتگي گفت40« :درصد اقدامات توسط نواحي صورت
گرفت .رفع نواقص كوچك عمراني مانند جدولكش��ي،
تعويض سنگدال ،نهركشي و برداشتن آسفالتي كه منافذ
دريچهها را مسدود كرده بود از جمله اقداماتي است كه

در هماهنگ��ي با معاونت فني و عمران بهصورت موردي
براي تسريع در كار انجام شد».ملكي از لزوم فرهنگسازي
و همكاري شهروندان براي كاهش آبگرفتگيها اشاره كرد
و گفت« :بخش��ي از آبگرفتگي معابر ،مربوط به انس��داد
جويها توس��ط زبالههايي است كه بعضي از شهروندان
در جويها ميريزند».
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