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گپشهری

قائممقامشهردارمنطقهمطرحكرد

گپفرهنگی

شورایاری

ايجاد امنيت در فضاي بيدفاع شهري
توجه به نيازهاي اساس��ي شهروندان در
محيطهاي ش��هري از جمله افزايش امنيت
در فضاهاي عمومي مهمترين نكتهاي اس��ت
ك��ه همواره مورد تأكيد مديران ،برنامهريزان
و طراحان ش��هري بوده است«.درويشپور»
قائممق��ام ش��هردار منطق��ه درب��اره ايجاد
امنيت در فضاهاي بيدفاع منطقه ميگويد:
«شناخت فعاليتهاي جاري در محيطهاي
منطق��هاي و جايگزين��ي و تناس��ب آنه��ا با
كالبدشان ميتواند در بهبود شرايط محيط براي برقراري
امني��ت مؤثر باش��د از طرف��ي محلههاي منطق��ه بنا به
ش��رايط اجتماعي خ��ود ،يعني نوع ش��كلگيري فضاها،
كارك��رد فضاه��ا ،امكان��ات رفاهي ،تراك��م ،آلودگيهاي
زيس��تمحيطي و ...ميتوانن��د ب��ر مي��زان امنيت مؤثر
باشند».
وي درب��اره شناس��ايي اين فضاه��ا در منطقه اضافه
ميكند« :ش��اخصهاي شناخت و تحليل امنيت در پهنه
منطق��ه متفاوت اس��ت و با توجه كارك��ردي و محيطي
نوس��ان پيدا ميكند .در منطقه ما ش��اخصهاي مؤثر بر
ميزان امنيت ش��امل ،كاركرد محيط در فضاهاي شهري
بهوي��ژه فضاهاي عمومي تع��دادي از محلههاي منطقه و
عوامل��ي كه در ميزان افزاي��ش و يا كاهش امنيت فضاها
مؤثرند بررس��ي و بهعن��وان ويژگيه��اي واقعي و عيني

محمدفاقدي
محيط در نظر گرفته شده است».
قائممقام شهرداري منطقه درباره احتمال وقوع جرايم
در بعضي محلهها نس��بت به محلهه��اي ديگر ميگويد:
«منطق��ه ما با توجه به ن��ام و موقعيت جغرافيايي آن در
مقايسه با مناطق ديگر خدشه كمتري از جنبه ناامني يا
كمبود امنيت دارد ،اما با يك بررسي ميداني و مطالعه در
تركيب جمعيتي ،فرهنگ ،آداب و رسوم و بافت محلههاي
آن ميتوان به تفاوت فاحش و عميق بين محلهها در يك
گستره جغرافيايي كم پي برد .مث ً
ال در دو طرف محله پر
زرق و برق سعادتآباد ،محلههاي اسالمآباد و فرحزاد قرار
گرفتهان��د كه تركيب جمعيت��ي و بافت آنها روند كاهش
ذهني و عيني احساس امنيت را به وضوح نشان ميدهد
يا در محلهاي چون زنجان و طرش��ت با بافتي قديمي كه
به مرور زمان دس��تخوش تغييرات جدي شده ،جمعيتي
ناهمگن را ب��ه دل اين محلهها وارد كرده و با برهم زدن
نظم جمعيتي زمينه را براي تراكم جمعيتي باال به وجود
آورده اس��ت .بهطور كلي ،قطعات كوچك مس��كوني ،به
كارگيري مصالح غيراس��تاندارد در ساخت بنا ،فرسودگي
و فش��ردگي بيش ازحدبافت ،شبكه معابركم عرض ،نبود
تطابق در نس��بت نحوه استفاده از اراضي شهري معمول
با نسبت كاربريهاي منطقه ،گسيختگي بافت ...عواملي
اس��ت كه موج��ب برهم زدن نظ��م و آرامش محله و رخ
دادن جرايم اجتماعي متعدد ميشود».

كارشناسفرهنگيشهرداريمنطقهاعالمکرد

تغيير رويكردهاي فرهنگي در دو فصل آخر سال
هر س��ال فصل پاييز و زمس��تان كه آغاز
ميش��ود ،رن��گ و بوي برنامهه��اي فرهنگي
ه��م تغيير ميكن��د .ديگ��ر از س��امانههاي
نش��اط و برنامههاي��ي كه در فصل تابس��تان
در بوس��تانهاي منطقه شهروندان را سرگرم
ميكند خبري نيس��ت .اما بيانصافي اس��ت
اگر بگوييم متوليان فرهنگي نياز ش��هروندان
به س��رگرمي را فراموش كردهاند .كارشناس
فرهنگي ش��هرداري منطقه معتقد اس��ت در
فصل پاييز و زمس��تان به دليل س��ردي هوا
برنامههاي فرهنگي از سرگرمي به آموزشي تغيير ماهيت
ميدهد« .محبوبه دولتي» ميگويد« :در پاييز و زمس��تان
امس��ال س��عي كرديم عالقهمندان را با برگزاري جشنواره
شمس��ه جذب مراكز فرهنگي منطقهمان كنيم .بهزودي
اين جش��نواره در بخش هنري و تجس��مي آغ��از به كار
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ميكند .عالوه برآنكه امس��ال بخش جديدي به نام بخش
آييني هم به اين جش��نواره اضافه ش��ده كه از ماه رمضان
آغاز به كار كرده اس��ت » .دولتي ب��ه برنامههاي فرهنگي
ديگ��ري ك��ه در فصل پاييز و زمس��تان برگزار ميش��ود
اش��اره ميكند و ادام��ه ميدهد« :اجراي جش��نوارههاي
مختلف مذهبي مثل جشنواره شور عاشقي در برج ميالد
يكي ديگر از برنامههايي بود كه توانس��ت پاي بسياري از
شهروندان را به برج ميالد باز كند .ما در اين جشنواره كه
به مناسبت ماه محرم برگزار شد ،سعي كرديم با گنجاندن
بخشهاي متنوعي مثل تعزيه ،دعوت از بازيگران شاخصي
ك��ه نقشهاي مذهبي را ب��ازي كردهاند جذابيت برنامه را
باالببريم » .دولتي به كالسهاي آموزشي هم اشاره ميكند
و ادامه ميدهد«:در دو فصل پاياني س��ال سعي كردهايم
تن��وع و محت��واي آموزشها را ارتقا دهي��م تا جاي خالي
برنامههاي سرگرمكننده پر شود».

دبير شوراياري محله
سعادتآباد

اقدامات در حال اجرا

ـ فضاي سبز بوس��تان الدن،
بلوار ش��هرداري و چهارراه سرو،
بازپيرايي ،زيباسازي و چمنكاري
شده است.
ـ از ابت��داي بلوار س��رو غربي
تا ميدانهاي ش��هرداري و شهيد
تهراني مقدم (كاج) كانالكش��ي
ب��راي هدايت آبهاي س��طحي
صورت گرفته است.
ـ از جمل��ه اقدامات��ي ك��ه در
م��دت اخير در محله م��ا به نحو
مناس��ب انجام ش��د رسيدگي به
فضاي سبز ،بهداشت و جمعآوري
ب��ه موقع زبالههاس��ت ك��ه بابت
هم��ه اقدامات ص��ورت گرفته از
مسئوالن قدرداني ميكنيم.
ـ سراي محله يكي از نيازهاي
اصل��ي در ح��وزه فرهنگي محله
ماس��ت كه متأسفانه هنوز چنين
مركزي نداريم و اقدامات فرهنگي
در دفتر ش��وراياري در بوس��تان
سنگي صورت ميگيرد.
ـ مس��ئوالن ق��ول دادهاند كه
س��اختمان ش��هربانو در بوستان
ش��قايق را بهعنوان سراي محله
در اختي��ار محله ما ق��رار دهند؛
اميدواري��م اي��ن اقدام س��ريعتر
صورت گيرد.
ـ بخ��ش باالي��ي از بودج��ه
منطق��ه در محل��ه س��عادتآباد
تأمين ميش��ود .ب��ا توجه به اين
ش��رايط ،اهال��ي اي��ن محله حق
دارند از ش��رايط مطلوب زندگي
برخوردار باشند.

سيدمحمودخالقي

دبير شوراياري محله مخابرات

نگاهي دوباره به محله

ـ ب��ا اينك��ه محل��ه م��ا از
جمعيت بس��ياري ،برخ��وردار و
ساختوس��ازهاي زي��ادي نيز در
آن در حال انجام اس��ت ،امكانات
شهروندي مانند مدرسه ،نانوايي،
ب��ازار روز نداري��م .از مس��ئوالن
خواهش ميكنيم كه با مشخص
ك��ردن بافته��اي مس��كوني و
تجاري محل��ه ،امكانات رفاهي را
براي اهالي فراهم كنند.

علي عمراني فر

دبير شوراياري محله تيموري

تردد در محله

ـ به وضعي��ت كاميونهايي را
كه در هم��ه معابر ،پارك و باعث
نازيباي��ي چهره محل��ه و افزايش
آلودگ��ي هواي محله ميش��وند
رسيدگي كنيد
ـ از پلي��س راه��ور تقاض��ا
ميكنيم ب��ه وضعيت خودروهاي
آم��وزش رانندگي ك��ه در محله
زيادن��د توج��ه كنن��د؛ گاهي با
خودروهاي پارك ش��ده ،برخورد
و بيتوجه عبور ميكنند.

