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گزارش ویژه

چهارشنبه  21فروردین  1392شماره 451
 107دوربين ثبت تخلف :حج��تاهلل بهروز ،مديرعامل ش��ركت كنترل ترافيك تهران با بي��ان اينكه تاكنون 107
دوربين ثبت تخلفات س��رعت در بزرگراههاي پايتخت نصب و راهاندازي ش��ده اس��ت
گفت :سال آينده 120دوربين ثبت تخلفات در اغلب بزرگراههاي تهران نصب ميشوند.

آشنايي با حقوق شهروندي
مس�كن ،خيابان مناسب ،تفريح س�الم ،فضاي سبز ش�هري ،دسترسي آسان به
خدم�ات الكترونيكي و بانكي ،بيمارس�تان و انواع امكانات رف�اه اجتماعي بهعنوان
بخش�ي از حقوق ش�هروندان مطرح اس�ت .در اين نمودار جامع�ه كارمندان محله
آشنايي كمتر و دانشجويان محله آگاهي بيشتري نسبت به حقوق شهروندي دارند.

احترام به حقوق ديگران
احترامورعايتحقوقديگرانبخشيازفرهنگاجتماعيمامحسوبميشودوتماماهاليبامفهوم
آنآشناييكاملدارند.بايدتوجهداشتكهمالكهاوذهنيتهايافرادمختلفجامعهدرشكلگيري
آنبهصورتيكرفتاراجتماعيمتفاوتاست.درايننموداربهشكلتقريبيجامعهكاسبان،كمترينو
جامعهدانشجويانبيشترينتمايلرانسبتبهاحترامبهحقوقديگراننشانميدهد.
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اوضاعبدينداريم!


كه يك شهرنشين بايد بداند
نظرسنجي ازاهالي محله درباره مسائل مهمي


























فكر ميكنيد فرهنگ شهري وآگاهي از حقوق شهروندي در منطقه ما در چه وضعيتي است؟


علی جواهری







براي رس��يدن ب��ه تعريف ش��هروند و حقوق

شهروندي و قضاوت درباره فرهنگ شهرنشيني
هاي بافت اجتماعي محله ،بايد محورها
در ريشه

و ديدگاهه��اي مختلف��ي را در نظ��ر گرف��ت.
در عص��ر حاض��ر «شهرنش��يني» بهعنوان يك
پديده اجتماعي يكي از ضروريات زندگي بش��ر

محسوب ميشود .ش��هروندان عموماً باسليقهها

و انگيزههاي مختلف در جامعه ش��هري فعاليت
ميكنن��د.در اي��ن زمينه برخي از ش��هروندان

براي كسب و كار ،گروهي براي پر كردن اوقات
فراغت و گروهي ديگر براي آموختن مهارتهاي
ف��ردي و جمعي و ...اقدام ب��ه برقراري ارتباط با



تفكيك زباله و حفظ محيطزيست
تمايل افراد به تفكيك و ايجاد چرخه سرمايهگذاري عظيم بازيافت در موقعيتهاي
مختلف تفاوتهاي بارزي دارد .همانطور كه در نمودار مشاهده ميكنيد كارمندان،
كمترين و دانشجويان و كاسبان محله ،بيشترين تمايل را نشان ميدهند.

حقوق همسايه
همس�ايه در فرهنگ محلي جايگاه ويژه دارد .رعايت حقوق همسايه نيز يكي از
مواردي اس�ت كه در محورها و موضوعات گس�تردهاي جا ميگيرد .پس بررسي اين
موضوع در منطقه ،نيازمند پرداختن به موارد بيشتري است.
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