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نظرسنجي همشهري
محله درباره وضعيت اوقات
فراغت نوجوانان منطقه

چهارشنبه
 5تیر 1392
شماره 462
 16صفحه
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چگونه در تابستان
شيرجهبزنيم؟

روز واقعه!

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

بوستان شقایق  -92/4/1 -عکس از امیر پناهپور

شهردار منطقه خبر داد

آغاز ساخت  22بوستان جديد در منطقه

ش��هردار منطقه از ش��روع طرح مطالعه ساخت 22
بوس��تان جديد در منطقه خبر داد و گفت« :با ساخت
بوس��تانهاي جديد ،سرانه فضاي سبز منطقه افزايش
مييابد ».به گزارش خبرنگار همشهري محله ،شهردار
منطقه گفت« :بوستانهاي جديد با مطالعه كارشناسي
و در نواحي مختلف منطقه و براس��اس نيازسنجيهاي
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صورت گرفته س��اخته ميشوند« ».عابد ملكي» درباره
مساحت بوستانهاي جديد بيشتر توضيح داد و گفت:
« طبق برنامهريزي انجام ش��ده اين بوس��تانها از  2تا
 8هزارمترمربع مساحت دارد وگونههاي مختلف گياهي
در آنها كاش��ته خواهد شد ».ش��هردار منطقه ،با اشاره
به س��رانه فضاي س��بز مطلوب منطقه تأكيد كرد« :از

جست وجوي تاريخ در يكي از محله باستاني و قديمي منطقه

طرشت از دوره زرتشتيان تا دوره پهلوي

سياستهاي اجرايي شهرداري منطقه در توسعه فضاي
س��بز ،رعايت عدالت در توزيع س��رانههاي فضاي سبز
اس��ت ،بنابراين بخش مهمي از بوستانهاي در دست
س��اخت ،در محلههاي كمتر برخوردار منطقه ساخت
ميش��ود ».ملكي ابراز اميدواري كرد بخش عمدهاي از
بوستانهاي طراحي شده و در دست ساخت منطقه تا
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پايان سالجاري به بهرهبرداري رسد.
آمارها نشان ميدهد سرانه فضاي سبز منطقه براي
هر نفر 20متر مربع است،اما اين سرانه در همه محلهها
يكسان نيست و مسئوالن ش��هرداري تالش ميكنند
س��رانه فضاي س��بز محلههاي مختلف منطقه به حد
استاندارد جهاني برسد.

درخواستهاي اهالي خيابانهاي الموت و الوند از مسئوالن

اجازه ندهيد فضاي سبز محله ،ساختمان شود!
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