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با هدف رفع مشكالت و معضالت محلهها
برگزار شد

نشست شهردار با شوراياران
محلهها

نشست ماهانه شهردار منطقه با شوراياران محلهها31گانه منطقه با هدف رفع
مشكالت و معضالت محلهها برگزار شد .به گزارش خبرنگار همشهري محله،
در اين جلسه پس از اينكه دبيران شوراياري به بيان مشكالت و درخواستهاي
محلهها خود پرداختند ،شهردار منطقه با جمعبندي موارد درخواستي دبيران،

15

دس��تورات الزم را ص��ادر كرد« .عابد ملكي» گفت«:تأمين س��رانههاي خدماتي
و فرهنگي از جمله اولويتهاي ش��هرداري در محلههاست و شهرداري اهتمام
ويژهاي در خصوص تعيين تكليفسراهاي محله و ميادين ميوه وترهبار خواهد
داشت تا هرچه زودتر در اختيار شوراياران و شهروند قرار گيرد».

اتفاقي كه سالي 2بار در منطقه ما رخ ميدهد

گزارش يك نمايشگاه
زکیه سعیدی
عکس:امیررستمی
هر س�اله 2بار نمايش�گاهي از گل و گياه در
بوس�تان گفتوگو در محله كوي نصر(گيش�ا)
برپ�ا ميش�ود و بس�ياري از ش�هروندان ب�ه

م�دت تقريب ًا ي�ك هفت�ه از همه جاي ش�هر
مهم�ان اهالي اين محله ميش�وند .آنطور كه

ـ در  4روز نخس��ت برپايي نمايش��گاه بينالمللي هيچگونه گل و گياهي فروخته نشد ،اما در روز پاياني
م��ردم ميتوانس��تند توليدات گياهي نمايش��گاه را باقيمت مناس��ب خريداري كنند .البت��ه براي رفاه
پايتختنش��ينان در روز پاياني نمايشگاه ،در  6بوس��تان ديگر شهر تهران هم نمايشگاههاي گل و گياه
براي فروش برپا شد.

مس�ئوالن برپايي اي�ن نمايش�گاه بينالمللي
ميگويد در س�ال گذش�ته بي�ش از  2ميليون
نفر از اين نمايش�گاه بازديد كردهاند و امسال
نيز بيش از  200ش�ركت تولي�دي گل و گياه و
تجهيزات پاركي داخلي و 30شركت خارجي از
كشورهاي روسيه ،هلند ،فنالند ،آلمان ،چين،
ارمنستان ،تركيه ،اسپانيا ،سريالنكا و ...در اين
نمايشگاه حضور داشتند.

امس��ال مأموران راهنمايي و رانندگي سنگ
تمام گذاش��تند و در مدت برگزاري نمايشگاه
وضعيت ترافيكي مح��دوده را كنترل كردند.
خودروه��ا هم ميتوانس��تند ب��ه راحتي وارد
پاركينگ نمايشگاه شوند.

ـ نمايشگاه گل و گياه بوستان گفتوگو كه ميتوان آن را شهر گلي كوچك ناميد درحالي ،جمعه  20اردبيهشت به
پايان رس��يد كه در آخرين روز نمايش��گاه هر يك از شهروندان با يك يا چند گلدان به خانههايشان بازگشتند تا
طراوت و زيبايي را به خانه ببرند.

ش��هرداري منطق��ه در همه بوس��تانهاي
گل��كاري وي��ژهاي انج��ام داده اس��ت.
اگرفرص��ت نكردي��د از نمايش��گاه گل و
گي��اه بوس��تان گفتوگ��و دي��دن كنيد به
نزديكترين بوستان محلهتان سري بزنيد
و لذت ببريد.
روانشناس��ان معتقدند ديدن گل و گياه كه براي روحيه و تمدد اعصاب تأثير بس��ياري دارد .بنابراين
همه ما ميتوانيم بخشي كوچكي از فضاي خانه ما را به گل و گياه اختصاص دهيم .خوب است بدانيد كه
بخشي از پايگاه فضاي سبز و سازمان پاركها به آموزش نوجوانان در زمين ه گل و گياه اختصاص يافته
است .در اين بخش عالوه بر نوجوانان شما هم ميتوانيد با كاشت انواع گياهان ،درختها و درختچهها
و نحو ه نگهداري آنها آشنا شويد.
نشاني پايگاه اینترنتی را هم بد نیست یادداشت کنیدhttp://parks.tehran.ir :

