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منطقه

بوستان نهجالبالغه 92/2/1 -
عکس :حسین اینانلو

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

روز تكريم از مادران و همسران شهدا سراغ دو خانواده شهيد منطقه رفتيم

اما تو كوه صبري!

2

اهالی محله شهرآرا از مسئوالن میخواهند پارک جنگلی این محله را دریابند

بخت سیاه درختهای سبز!

چهارشنبه  4اردیبهشت  1392شماره  16 453صفح ه

آخرين مراحل ساماندهي رود دره فرحزاد ،رو به پایان است

گزارشهفته
شهرداري منطقه ،تكه دوم پايتخت را در
مسيراستانداردجهانيمحيطزيستقرار
داده است

عمليات نجات زمين
در منطقه ما

صفحههای  8و 9

فاز دوم بوستان نهجالبالغه در آستانه افتتاح
ش��هردار منطقه از اجراي آخرين مراحل س��اماندهي
رود دره فرحزاد در اين منطقه خبر داد.
به گزارش خبرنگار همش��هري محله« ،عابد ملكي»
بااع�لام اين خبر گف��ت«:اجراي طرح س��اماندهي رود
دره فرح��زاد در منطق��ه پس از بهرهبرداري از بوس��تان
نهجالبالغه آغاز شد و اكنون در آستانه بهرهبرداري قرار
گرفته است».
وي نص��ب آالچي��ق در رود دره فرح��زاد ب��ه تعداد
200دستگاه را از اقدامات صورت گرفته براي آمادهسازي
رود دره فرح��زاد اعالم كرد و اف��زود«:اين آالچيقها با

ظرفيته��اي  4و 6نفره مجهز به نيمكت و ميز چوبي و
روشنايي در رود دره فرحزاد نصب شده است».
شهردار منطقه تأكيد كرد« :با توجه به نياز شهروندان
و تجرب��ه فاز اول ،س��اخت بوف��ه در رود دره فرحزاد به
تعداد 11عدد نيز انجام شده است».
«ملك��ي» تأكيد ك��رد«:ب��راي برق��راري امنيت و
انتظام��ات در رود دره فرح��زاد س��اختماني با وس��عت
120مترمربع ش��امل نيازهاي اداري و اجرايي اختصاص
داده شده تا پليس انتظامي در رود دره مستقر شود».
ب��ه گفته وي ،براي حفاظت بناها و فضاي س��بز رود

دره فرحزاد نيز 15اتاقك پيش ساخته نگهباني در نقاط
مختلف پارك تعبيه شده است.
ش��هردار منطق��ه افزود:ب��ا به��ره ب��رداری از ای��ن
بوستان،س��رانه فضای س��بز منطقه به بیش از  20متر
مربع می رس��د که از نظر اس��تانداردهای جهانی سرانه
فضای سبز هر نفر بین  14متر الی  22متر است.
عابد ملکی معتقد اس��ت منطقه  2از نظر فضای سبز
جزو بهترین مناطق پایتخت اس��ت .وی از ش��هروندان
خواست در نگهداری از فضای سبز با شهرداری همکاری
کنند.
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