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منطقه

سرای محله شهرک قدس 92/1/24 -
عکس :امیر پناهپور

محله های منطقه ما طرشت شهرک غرب سعادت آباد فرحزاد شهرآرا بوعلی دریاننو نصر

معاون خدمات شهري شهردار منطقه تشريح كرد

2

نصب 1400پرچم 9متري در منطقه

با معتمدان محلهها كه خواستهاي اهالي را به گوش مسئوالن ميرسانند

ارمغان زيبايي برای محلهها

چهارشنبه  28فروردین  1392شماره  16 452صفح ه

تا پایان نیمه اول سال به بهرهبرداری میرسد

گزارشهفته
نقاشيديواريباعثتوسعه
زيباسازي در منطقه شده است

روح زندگي بر ديوارها
باي��د بپذيريم كه ته��ران امروز با
تهران سالها قبل از زمين تا آسمان
ف��رق ك��رده اس��ت و ديگ��ر خبري
از پايتخت 50س��ال پيش نيس��ت.
امروز تهران تبديل به كالنش��هري با
مناسبات پيچيده ،خيابانهاي تودرتو
و ساختمانهاي...
صفحههای  4و 5

 30سرا در محلههای منطقه

30محله منطقه با ساخت و بهرهبرداري ازسراهاي
محله جديد ،داراي اين مكان فرهنگي ميشوند.
به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،معاون فني
و عمراني ش��هردار منطقه با اع�لام اين خبر گفت:
«ساختسراهاي محله بهعنوان يك پاتوق فرهنگي
و اجتماعي با هدف توس��عه فعاليتهاي فرهنگي از
جمله برنامههاي مديريت ش��هري است كه توانسته
اثرگذاريهاي مطلوبي را نيز داشته باشد».
«طهمز احمدپور» با بيان اينكه س��اخت سراهاي
محله از اقدامات ماندگار و مؤثر شهرداري تهران در

حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي است ،تأكيد كرد:
«مش��اركت معنادار مردم در فعاليتهاي فرهنگي و
اجتماعي و توجه به نيازه��اي جوانان در اين حوزه
از جمله مسائلي است كه در سراهاي محله پيگيري
ميشود».
معاون ش��هردار منطقه با بيان اينكه فعاليتهاي
س��راهاي محله به گونهاي است كه توانسته بخشي
از نيازه��اي فرهنگ��ي ش��هروندان را برطرف كند
درباره س��اخت سراي محله ش��هيدتيموري گفت:
«با ساخت اين س��راي محله ،تعداد سراهاي محله

منطق��ه افزايش يافت��ه و تا پایان نیمه اول س��ال
تمام��ي محلههاي اين منطقه داراي س��راي محله
ميشوند».
ب��ه گفته احمدپور ،ش��هرداري ب��ا حمايتهاي
فرهنگ��ي از فعاليته��اي س��راهاي محل��ه تالش
ميكند به درخواستهاي شهروندان پاسخ مناسب
دهد كه ايج��اد فضاهايي مانند خان��ه كارآفريني،
كتابخانه ش��بانهروزي و كالسه��اي آموزشهاي
فرهنگ��ي و هن��ري درس��راهاي محل��ه از جمله
آنهاست.
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