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دبير اجرايي جشنواره خبر داد

برپايي مراسم اختتاميه
جشنواره پرچم

مراسم اختتاميه نخستين جش��نواره «پرچم» بعد از ماه مبارك رمضان برگزار
ميشود .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،دبير اجرايي نخستين جشنواره
پرچم با بيان اينكه موضوع پرچم براي طراحي پوستر و نقاشي كودك و نوجوان
بسيار دش��وار است ،گفت« :در جش��نواره پرچم تالش شد فضايي فراهم شود

15

كه عموم مردم و هنرمندان و انديش��مندان جامعه به اين موضوع توجه كنند».
«محسن يونسي» با بيان اينكه با توجه احساس تعلق همه گروههاي جامعه به
موضوع جشنواره ،الزم است پايان آن نيز به گونهاي باشد كه رضايت خواص و
عموم مردم را تأمين كند».

مناسبسازي پيادهروها از جمله طرحهاي
اولويتدار شهرداري در منطقه ماست

با پاي دل قدم بزن!
ناهید اخوان شمس
عکس :امیر پناهپور
اين روزها كه بحث حق و حقوق ش�هروندي
داغ اس�ت حواسمان باش�د كه مناسبسازي

و س�اماندهي پيادهروه�ا ه�م از جمله حقوق
شهروندي اس�ت كه نبايد ناديده گرفته شود.

هرچند هنگام اجراي بهس��ازي پيادهرو ،مش��كالت مختلفي مانند دشواري د ر تردد ،ناايمن شدن معبر،
پارك اتومبيل ،افزايش س��روصدا و گرد وخاك و كاهش تعداد مش��تريان مراكز تجاري ايجاد ميشود،
ولي با پايان طرح ،همه شهروندان از مغازهداران تا شهروندان به يك اندازه ا ز تردد آسان در پيادهرو
سود ميبرند .آنطور كه كسبه محل ميگويند موقع بهسازي پيادهرو از تعداد مشتريان ما كاسته شد،
اما با پايان طرح مشتريان مغازهها بيشتر ميشوند چون افراد ب ه تردد در محلهايي كه آسان و زيباست
تمايل بيشتري دارند.

معاب�ر مناس�بي كه ب�ه راحتي بت�وان در آنها
پيادهروي كرد و همه شهروندان از سالمندان،
بان�وان با كالس�كه بچ�ه گرفته ت�ا معلوالن و
ك�ودكان بتوانند ب�ه يك ان�دازه از اين امكان
بهرهمند ش�وند .ش�هرداري منطقه در سالها
و ماههاي اخير تالش كرده اقدامات مناس�بي
در اي�ن ح�وزه انجام ده�د؛ به نح�وي كه اين
روزها ش�اهد بهس�ازي و زيباس�ازي بسياري
از معاب�ر محلهها هس�تيم .منطقه م�ا يكي از
مناطقي اس�ت ك�ه به دلي�ل وس�عت و نحوه
عملكرد مس�ئوالن ،جزو مناطق برتر در حوزه
پيادهروس�ازي به ش�مار م�يرود .بهخصوص
بهسازي پيادهروهايي ك ه تردد بيشتري در آن
انجام ميش�ود با دقت نظر و سرعت بيشتري
صورت ميگيرد تا شهروندان به پيادهروي هم

ل ت��ردد عاب��ران پي��اده و زيباس��ازي
تس��هي 
منظ��ر ش��هري از مهمتري��ن اهداف بهس��ازي
پيادهروهاس��ت .ش��هرداري منطق��ه ب��ا توجه
ب��ه بافت هر يك از محلهها و مقدار ش��يب و
نزديكي آنها به سازمانها و مراكز مختلف تالش
ميكند كه بهترين ش��يوه اجراي پيادهروها را
به كار ببرد .اين روزهاي داغ تابستاني اگر از
معب��ري عبور كرديم و كارگراني را در حال كار
ديديم خوب است «دس��ت مريزاد»ي هم به
ن تردد آس��ان ما حاصل عرق
آنان بگوييم چو 
ريختن و كار آنان است.

تشويق ش�وند .يكي از اين محلهها ستارخان
اس�ت كه اين روزها بهسازي پيادهروهايش به
پايان رسيده است.

حواس��مان باش��د با همكاري بيش��تر هنگام پيادهروس��ازي با مس��ئوالن و كارگران ،باعث كاهش زمان بهس��ازي
ميش��ويم .گاهي اوقات پارك نامناس��ب خودروها در معابري كه در حال بهسازي هستند كلي زمان اجراي طرح را
به تعويق مياندازند.

وس��عت و تن��وع اقليم از ويژگيهاي منطقه ماس��ت كه از پيادهروهاي هموار ت��ا كوهپايهاي را در خود
جاي داده است .بنابراين با توجه به ويژگيهاي هر محله بايد تدابير ويژه براي بهسازي و نگهداري آن
انديش��يد .بهعنوان مثال محلههاي شمال منطقه به دليل ش��يب و بارندگيهاي بيشتر ،به رسيدگي و
توجه بيشتري نياز دارد.

تا چند س��ال قبل به دلي��ل نبود مديريت
واح��د ش��هري و حفاريه��اي متع��دد در
زمانه��اي مختل��ف ،پيادهروهاي��ي ك��ه با
هزينههاي بسيار سنگيني بهسازي ميشد
زودتر از زمان مجاز تخريب ميشد ،اما اين
روزها ،اين مشكل با هماهنگي بيشتر بين
سازمانهاي مختلف خدماتي كاهش يافته
و ب��ه اينگون��ه از بس��ياري از هزينههاي
بيهوده كاسته ميشود.

