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بررسي معضالت قل قل
مرگباري كه روز به روز
در محله فرحزاد بيشتر
ميشود

-
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تصويرساز جوان
هممحلههاي از آثار مثبت
حرفهاش ميگويد

چهارشنبه
 8خرداد 1392
شماره 458
 16صفحه

فرهنگسازي
با تصوير!

همنواییشبانه
قليانها

2

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

نظرسنجيهمشهريمحله
دربارهوضعيتاستفادهاهاليمنطقه
ازوسايلحملونقلعمومي

زود رسيدن به مقصد
مهمترین درخواست مسافران
صفحات  8و 9

ایستگاه اتوبوس  -ابتدای خوردین  / 92/2/22عکس از محسن گیتی نورد

6

گالیه ساکنان محله سعادتآباد از راهنمایی رانندگی

براي كنترل چند متخلف نبايد خيابان را بست!

10

به همت كالنتري  118ستارخان

سارق كارتهاي عابربانك دستگير شد

دبير ستاد مديريت بحران منطقه خبر داد

بهروزرساني تجهيزات ستاد بحران

جانشين شهردار و دبير ستاد بحران منطقه از
بهروزرس��اني تجهيزات انبار ستاد بحران منطقه
خب��ر داد .به گزارش خبرنگار همش��هري محله،
«عب��اس امين صف��ت» با اعالم اي��ن خبرگفت:
«طب��ق مصوبه ش��هرداري تهران باي��د در همه
نواح��ي منطقه پاي��گاه مديريت بحران س��اخت

شود كه در س��ال جاري اعتبار و جانمايي زمين
براي نواحي 7 ،6و  9انجام شده و هم اكنون اين
پايگاهها در حال س��اخت اس��ت و تا پايان سال
به بهرهب��رداري خواهد رس��يد« ».امين صفت»
با اشاره بروزرس��اني تجهيزات انبار ستاد بحران
منطقه گفت« :خوش��بختانه با تأمي��ن اعتبار از

س��وي ش��هردار ،بروزرس��اني تجهيزات انبار در
نواحي  1و  4بهصورت كامل انجام ش��ده اس��ت
و بقيه انبارهاي نواحي تا پايان  6ماه اول س��ال
بهصورت كامل تجهيز خواهند ش��د ».دبير ستاد
بحران منطقه درباره ديگر برنامههاي اجرا ش��ده
در س��تاد مديريت بحران اف��زود« :عالوه بر اين

تمام��ي اعضاي س��تاد مديرين بح��ران منطقه،
نواحي و محلهها مشخص شدهاند و جلسه فصلي
اعض��اي عموم��ي و تخصصي در پاي��گاه ويژه با
حضور نمايندگان ادارههاي آب ،برق ،گاز ،هالل
احمر ،آتشنشاني و ...با طرح موضوعات مختلف
و براي هماهنگي هرچه بيش��تر برگزار ميشود».
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