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محله

معاون توانمندسازي سازمان رفاه
شهرداري تهران اعالم كرد

چهارشنبه  23مرداد  1392شماره 469

مع��اون توانمندس��ازي و مش��اركتهاي مردم��ي س��ازمان رف��اه ،خدمات و
مش��اركتهاي اجتماع��ي ش��هرداري تهران از اجرايي ش��دن طرح «ش��بكه
بازاريابي و فروش» خبر داد .به گزارش خبرنگار همش��هري محله« ،رمضان
لطف��ي» در اي��ن باره گف��ت« :يك��ي از موضوعات مه��م و اساس��ي در حوزه

ايجاد زمينه رقابت سالم
براي كارآفرينان

كس��ب و كار بهويژه بنگاههاي اقتصادي ،بازاريابي و ش��ناخت بازار است كه
خوش��بختانه مديريت شهري در حمايت از كس��ب و كار و صاحبان كسب و
كار با برپايي بازارچهها و مراكز فروش و ارائه دورههاي آموزش و مش��اوره
در اين زمينه از موضوع كارآفريني و كارآفرينان همواره حمايت كرده است».

گاليههاي ساكنان اطراف بوستان گفتوگو از شهروندان

لطفامراعاتكنيد!
امیر دشتینژاد

ي ترديد دقت به
به نظر شما كه شهروندي آگاه و آشنا به مسائل و حقوق شهروندي خود هستيد چه جامعه و محلهاي به وضعيت مطلوب دست مييابد؟ ب 
مسائل پيرامون و حساس بودن به محله و ديدن زيباييها و زشتيهايش سبب رشد و دستيابي به منطقه و محله و در نتيجه شهري زيبا ،ايمن و آرام ميشود.
اين صفحه متعلق به شماست تا مشكالت محلهتان را بررسي و مطرح كنيد و پاسخ آنها را از مديراني كه ميخواهند به گونهاي كار كنند كه بيشترين بازدهي
را طبق خواستهها و نيازهاي شما داشته باشند ،دريافت كنيد.

فصل تابستان عالوه بر همه نعمتهايي كه
دارد مشكالتي هم به وجود ميآورد .مشكالتي
كه س��وغات فصل تابستان نيست ،بلكه باعث
وبان��ي به وج��ود آمدن بس��ياري از آنها خود
شهروندان هستند .س��وژه اين هفته پيگيري
يك مشكل هم به همين بيمباالتي شهروندان
ارتباط پيدا ميكند .بيمباالتي كه در همه ايام
س��ال ميتواند دردسرساز باش��د اما در فصل
تابس��تان به دليل ويژگيهاي فصلياش نمود
بيشتري پيدا ميكند.
هفته قبل بود كه زنگ تلفن دفتر همشهري
محله به ص��دا در آمد و يكي از ش��هروندان از
مش��كلي گاليه كرد كه تنها دلي��ل ايجاد آن
خود شهروندان بودند«.ليال ابهرزاده» كه يكي
از س��اكنان محدوده بوس��تان گفتوگو است
ميگويد«:منزل ما همجوار با بوستان گفتوگو
است ،در فصل تابستان و بهويژه در اين ماه از سال
يعني ماه مبارك رمضان شهروندان در ساعتهاي
پاياني شب به بوستان ميآيند و تا ساعتها بعد از
نيمهشب در اين بوستان حضور دارند .من مخالف
گذراندن اوقات فراغت شهروندان در بوستانهاي
منطقه نيستم ،اما بعضي از شهروندان حضورشان
مس��اوي است با س��ر و صدايي كه امان ساكنان
اطراف بوستان را ميبرد .ما يك ماهي ميشود كه
با اين مشكل دست و پنجه نرم ميكنيم .همين
كه زمان خوابيدن و اس��تراحتمان ميشود سر و
صداهاي��ي كه از داخل پ��ارك ميآيد نميگذارد
كه ما اس��تراحت كنيم ،بارها ه��م اين موضوع را

به ش��هرونداني كه در ساعتهاي پاياني شب در
بوستان هستند گوشزد كردهايم ،اما گوش هيچ يك
از آنها شنواي اين مشكل ما نيست .حاال خودتان
حساب كنيد ،ممكن است در خانهاي بچه كوچك
يا س��المندي باش��د كه در آن ساعت از شب نياز
به سكوت داشته باشد اما شهروندان بيمالحظه
اين سكوت را ميش��كنند و با سر و صداهايشان
باعث آزار ميشوند » .ابهرزاده ادامه ميدهد«:اين
مشكل نه ربطي به ش��هرداري دارد نه به ارگان و
نهاد ديگري ارتباط پيدا ميكند .بيمباالتي خود
ش��هروندان اس��ت كه براي ما دردسرساز شده و
مجبورمان كرده كه با دفتر همشهري محله تماس

بگيريم و مشكلمان را مطرح كنيم » .براي پيگيري
اين مشكل با عضو شوراياري محله كوي نصر هم
تماس گرفتيم« .علي بيدكي» آنطور كه خودش
ميگوي��د قبل از اعالم ما در جريان اين مش��كل
قرار گرفته است و ميگويد«:اين مشكل باتوجه
به اينكه سر و صداهاي شهروندان از داخل پارك
اس��ت يا از فضاي بيرون از آن به سازمان پاركها
و فضاي س��بز و به كالنتري مربوط ميشود .اگر
اين سرو صداها از داخل پارك باشد پاركبانها بايد
در جريان اين موضوع قرار بگيرند و اگر هم س��ر
و صداها در محوطه بيروني پارك باشد مشكل را
با مسئوالن كالنتري گيشا در ميان ميگذاريم تا

ب��راي حل آن اقدام كنند » .بيدكي ادامه ميدهد:
«خيلي بد اس��ت كه س��ر و صداي شهروندان در
داخل پارك آنقدر زياد اس��ت كه ساكنان اطراف
بوستان گفتوگو را مجبور كرده كه با دفتر نشريه
تماس بگيرند و موضوع را در ميان بگذارند .قطع
يقين اين مشكل خاص بوستان گفتوگو نيست و
در بوستانهاي ديگر هم شهروندان با آن دست و
پنجه نرم ميكنند .همه اين مشكالت و موضوعها
به نبود فرهنگ شهرنش��يني يا بياهميتي به آن
بر ميگردد و اميدواريم روزي برسدكه هيچكس
مجبور نشود براي شناساندن حق خودش به بقيه
شهروندان به رسانهها متوسل شود».

مسئول فضای سبز منطقه:

شهروندان باید پاسخ دهند
«م�ردم خودش�ان باي�د مراعات كنن�د ».اين جملهاي بود كه مس�ئول فضاي س�بز
منطقه بعد از ش�نيدن مش�كل مردم محله كوي نصر مطرح ميكند«.علي سيگارودي»
ميگوي�د« :در درجه اول خود ش�هروندان هس�تند كه بايد مراع�ات همديگر را بكنند
چ�ون طبق دس�تور ش�هردار ته�ران همه بوس�تانها بهص�ورت ش�بانهروزي پذيراي
ش�هروندان اس�ت و پاركبانها نميتوانند مانع حضور آنها ش�وند .م�ا در منطقه حدود
 180پاركبان داريم كه مس�ئول حفظ نظم و انضباط داخل بوس�تانها هستند .آنها فقط

ميتوانند به ش�هروندان در خصوص مش�كالتي كه در بوس�تانها پيش ميآيد گوشزد
كنن�د .ام�ا با همه اي�ن اوصاف بوس�تان گفتوگو جزو بوس�تانهايي اس�ت كه حفظ و
حراس�ت از آنها زير نظر اداره فضاي س�بز منطقه نيست و زير پوشش سازمان پاركها
و فضاي س�بز قرار ميگيرد و براي پيگيري و حل اين مش�كل بايد سراغ مسئوالن اين
س�ازمان رفت » .بعداز چندين بار تماس مكرر با مس�ئوالن سازمان پاركها فضاي سبز
موفق به گفتوگو با مس�ئول اين س�ازمان براي در ميان گذاش�تن اين مشكل نشديم.

مخروبهاي در بلوار فرحزادي
زمينهاي باير و مخروبه هميشه باعث ايجاد
دردسر و مشكل هستند .اين زمينها يا به محل
تجمع زباله تبديل ميشوند يا به مكاني امن براي
حضور معتادان .زمين بايري كه در بلوار فرحزادي

قبل از خروجي بزرگراه نيايش قرار دارد هم همين
حكايت را دارد .اين زمين چند سالي ميشود كه
به همين ش��كل رها ش��ده است و هميشه پر از
زباله است .زمين مخروبه واقع در بلوار فرحزادي

مجاور هيچ خانه مسكوني نيست و شايد به همين
دليل هم تا به حال مسئوالن به فكر بازسازي آن
نيفتادند .اما اين زمين دردسرهاي بسياري ايجاد
كرده است كه يكي از شهرونداني كه در آپارتمان

 6طبق��ه روب��هروي اين زمي��ن مخروبه زندگي
ميكند از حضور مس��تمر معتادان در اين زمن
ميگويد و از مس��ئوالن ميخواهد كه براي حل
مشكل چارهاي بينديشند.

