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روزهاي ارتحال امام(ره)
فرصت مناسبي است
تا درباره ويژگيها ايشان
بيشتر بدانيم

چشمهاي تو
مرا وعده باران
دادند
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اتفاقات محله كوي
نصر(گيشا) از ابتدا تا امروز
را با ما مرور كنيد

شنبه
 18خرداد 1392
شماره 459
 16صفحه
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پابه پاي تاريخ در
كوچهپسكوچههاي
محله

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

نمای منطقه از برج میالد  / 92/3/8 -عکس از حسین اینانلو

شهرداري منطقه ما در میان شهرداری های كشور كسب کرد

رتبه نخست براي معاونت فني و عمران منطقه

فعاليته��اي عمراني و توس��عهاي منطقه رتبه
نخست را ميان مناطق شهر تهران و شهرداريهاي
كشور كس��ب كرد .به گزارش خبرنگار همشهري
محله ،در بيستمين نشست معاونان فني و عمراني
كالنش��هرها در بي��ن مناط��ق و ش��هرهاي ايران،
معاونت فني و عمراني شهرداري منطقه حائز رتبه
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برتر ش��د« .طهمز احمد پور» معاون فني و عمران
ش��هردار منطقه درباره چگونگي اح��راز اين رتبه
گفت« :اجراي طرحهاي اثرگذار عمراني ،برگزاري
همايش ،جش��نواره و نمايش��گاه عمران شهري و
همچنين توجه به كيفيت و س��رعت مناس��ب در
اج��راي طرحها از جمل��ه داليل اح��راز اين رتبه

شهرداري منطقه براي حفظ محيطزيست برنامههاي گستردهاي دارد

آسمان آبي ،زمين سبز

است».احمدپور درباره ديگر برنامههاي اين معاونت
اف��زود« :انجام نظارتهاي مس��تمر ب��ر چگونگي
اجراي طرحهاي عمران��ي و خالقيت و نوآوري در
طراحيهاي عمراني از جمله داليل برتري منطقه
در ميان مناطق شهر تهران و شهرداريهاي كشور
به ش��مار ميرود ».در بيس��تمين نشست معاونان
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فن��ي و عمراني كالنش��هرهاي كش��ور ك��ه هفته
گذش��ته به ميزباني تهران برگزار ش��د ،همچنين
از تالشه��اي معاونت عمراني ش��هرداري منطقه
ما به دليل پيگيري در حس��ن اج��راي طرحهاي
عمران��ي و تكميل طرحهاي نيمهتمام منطقهاي و
فرامنطقهاي قدرداني شد.

گفتوگو با «پري صابري» ،نويسنده و كارگردان هممحلهاي

خودم را مديون فرهنگ كشورم ميدانم
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