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شهردار منطقه با
حضور«هادي ساعي» عضو
شوراي شهر با شهروندان
منطقه دیدار کرد
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گشتیمنبود
نگرد نیست

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

آیین رونمایی از پروژههای فناوری اطالعات شهرداری تهران  -برج میالد  / 92/4/22 -عکس از حامد فرج اله

با حضور شهردار تهران در برج ميالد صورت گرفت

بهرهبرداري از طرحهاي زيرساختي فناوري اطالعات

چند طرح بنيادي و زيرساختي فناوري اطالعات
شهرداري با حضور شهردار تهران در رصدخانه شهري
مجموعه برج ميالد به بهرهبرداري رسيد .به گزارش
خبرنگار همشهري محله ،دكتر«محمدباقر قاليباف»
در مراسم افتتاح گفت« :با فناوري اطالعات و پيگيري
آن ميتوان به مديريت يكپارچه رس��يد .همچنين با
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اين تالش ،فرصتها به شكل يكسان محقق و عدالت
برقرار ميشود ».وي افزود« :فنآوري ،فرصت پيشرفت
را فراهم ميكند و با يكسان كردن فرصتها ،عدالت
بهعنوان مهمترين هدف جمهوري اس�لامي تحقق
مييابد .عالوه براين از ناديده گرفته شدن انديشهها و
خالقيتهاي خوب و ظرفيتهاي مناسب جلوگيري

بررسي مشكل ترافيكي اهالي خيابان حاجي پورامير

دانشگاهي كه دردسرساز شده است

ميشود ».شهردار تهران از تالش شهرداري تهران در
زمينه گسترش فناوري اطالعات گفت و ابراز اميدواري
كرد كه اين تالش براي شهروندان مفيد باشد .دكتر
قاليباف گفت« :براي س��رعت و عمق بخش��يدن و
ماندگار كردن ش��عار فرهنگ جهادي نيازمند توجه
بيش��تر به عرصه جهاد هستيم چون ارتقاي كيفيت
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زندگ��ي در تهران با تكيه بر افراد جهادگر امكانپذير
است تا بتوانيم اهداف خود را پيش ببريم».
وي افزود« :ما پيش از اين طرح ،شهرداري مجازي
را در ش��هر تهران راهان��دازي كردي��م و اكنون بايد
بهصورت علميتر و عينيتر ش��هرداري مجازي را در
تهران پيش ببريم».

جشن سالروز تولد دكتر «داوري اردكاني» در منطقه ما

گراميداشت فيلسوف فرهنگ

دفاتر قبول آگهى :آل احمد 88265553:توحید 66940538:ستارخان 44216689:سعادت آباد 88696010:شهرک غرب 88070837:فرحزاد22061877:

