4

مديريت شهري تهران براي
گسترش مفهوم شهروند
الکترونیک برنامههای
مفصلي دارد

زندگی در دنياي
صفر و يك
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نظرسنجي همشهري محله
از شهروندان در باره خطر
كم آبي

چهارشنبه
 13شهریور 1392
شماره 472
 16صفحه

وضعیت مصرف آب
در منطقه ما چگونه
است؟
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محله های منطقه ما طرشت شهرک غرب سعادت آباد فرحزاد شهرآرا دریاننو نصر

خیابان شهید لطفعلی خان /92/6/7 -عکس از امیر پناهپور

نصب تابلوي زرين در متفاوتترین كوچه منطقه

هيچ كوچهاي به زيبايي تو نيست

اين روزها در هر منطقه يك كوچه عنوان زيباترين
كوچه را از آن خود كرده است .كوچههاي «لطفعلی
خان��ی» و «زمان��ي» ك��ه در تقاطع ه��م در محله
تيموري واقع ش��دهاند كوچه باغهايي هس��تند كه
اهالي آن با همكاري هم توانستهاند عنوان زيباترين
كوچه منطقه را از آن خود كنند ،براي همين هفته
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گذشته با حضور مسئوالن و معتمدان و اهالي محله،
تابلوي زرين بر پيشاني كوچه نشست .شهردار ناحیه
 5درباره جشنواره کوچههای شهر تهران در منطقه
میگوید«:محله طرش��ت از محلههاي قديمي است
كه كوچه باغهاي بس��ياري در آن هست كه بعد از
بررسي همه آنها ،عكسهايي از كوچههاي زماني و

ده فرحزاد اين روزها به يك محله با دغدغههاي شهري تبديل شده است

روزي روزگاري فرحزاد!

لطفعلي خاني تهيه و براي مسئوالن ارسال شد».
محمد امین ساالریپور ادامه میدهد«:كوچه باغها
در فصلهاي بهار و تابستان محيط خنك و سايه دارند
كه با توجه به نگهداري بخش��ي از درختان آن توسط
شهرداري و بخشي نيز توسط شهروندان ،زيبايي خاصي
را به محله ميبخش��د و با توجه ب��ه مدل خانهها كه
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نش��ان از قدمت محله دارد ،شهرداري نيز زيباسازي و
كاشيكاري در اين معابر را به نحوي انجام داده است كه
بافت قديمي آن حفظ شود .مث ً
ال بوستان لطفعلي خاني
در اين كوچه در جوار باغ قديمي طرشت ساخته شد تا
بتواند به حفظ شكل آن كمك كند...».
صفحههای 10و11را بخوانید

همايش بزرگ ورزش خانوادگي براي افزايش سالمتي شهروندان برگزار شد

واكسن بيماريهاي مزمن!
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