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گپمسجدی

امامجماعتمسجدخلخاليهايفرحزادتأكيدكرد

نياز محله به ساخت مجتمع فرهنگي و ورزشي
فرحزاد از محلههاي قديمي منطقه اس��ت كه
مس��اجد و مراكز فرهنگي مختلفي را در خود
جاي داده اس��ت ،ول��ي با توجه به توريس��تي
بودن اين محله بايد مراكز فرهنگي بيش��تري
در آن راهان��دازي ش��ود .اي��ن گفتهه��اي امام
جماع��ت مس��جد خلخاليهاس��ت ك��ه تأكيد
دارد ب��ا راهاندازي مراك��ز فرهنگي و اجتماعي
بيشتر ،زمينه كاهش آسيبهاي اجتماعي اين
محله فراهم ميشود .حجتاالسالم «غالمعلي
رزمخواه ش��ربياني» ميگويد« :نخس��تين نياز
محله فرحزاد مجتمعهاي فرهنگي و ورزشي است تا زمينه
حضور بيش��تر جوانان در فعاليتهاي اجتماعي و ورزش��ي
فراهم ش��ود ».اين روحاني به مشكالت محله فرحزاد اشاره
ميكند و ميگوي��د« :فرحزاد اكنون به محلهاي پرآس��يب
تبديل ش��ده ب��ه نحوي ك��ه در باغهاي اط��راف محلهاي
مس��كوني ،بزهكاري و فروش مواد مخدر ديده ميش��ود».
رزمخواه شربياني با بيان اينكه مساجد به تنهايي نميتوانند
آسيبهاي اجتماعي را از بين ببرند ،ادامه ميدهد«:جوانان

گپفرهنگی

گپشهری

به تفريح و سرگرميهاي بيشتري نياز دارند و مسئوالن بايد
با ساخت چنين مجموعههایي زمينه تفريح شاد و سالم آنها
را فراه��م كنند ».او به بركات ماه رمضان اش��اره ميكند و
ميگويد« :در ماه رمضان بس��ياري از آسيبهاي اجتماعي
كاه��ش مييابد و روح و جان افراد ب��راي پذيرش خوبيها
آماده اس��ت ،بنابراي��ن اكنون كه زمان چندان��ي از اين ماه
پر بركت نميگذرد خوب اس��ت مديران همراه با مسئوالن
مس��اجد به آسيبشناسي محلههاي پرآس��يب مانند محله
فرحزاد بپردازند تا بتوان بهصورت اصولي به رفع مش��كالت
اقدام كرد .برپايي هيئت در ش��بهاي سهش��نبه ،تش��كيل
تيمهاي ورزش��ي و كوهنوردي ،برپايي جلس��ات تفس��ير و
مفاهيم قرآن و پاس��خ به پرس��شهاي دين��ي اهالي بهويژه
جوان��ان از جمله اقدام��ات فرهنگي در مس��جد خلخاليها
اس��ت .به گفته حجتاالسالم رزمخواه چند سال پيش يك
مركز ترك اعتياد در مس��جد فعاليت ميكرد كه با اقدامات
فرهنگي و بهداشتي موفق به ترك اعتياد و بازگشت بيش از
300جوان به آغوش خانواده ش��ده بود ،اما به دليل حمايت
نشدن توسط مراكز مسئول ،از ادامه فعاليت بازماند.

دبير دبيران شوراياري منطقه خبر داد :

درخواستها در محله  ،رویکرد فرهنگی یافته اند
با توج��ه به تغيير درخواس��ت ش��هروندان و
رويكرد ش��هرداري ،ش��وراياران ني��ز از مدتي
پيش تاكن��ون عالوه بر پيگي��ري امور فني و
ترافيك ،وضعيتس��راهاي محله و رسيدگي و
رفع نيازهاي فرهنگي را در دس��تور كار خود
ق��رار دادهاند .دبير دبيران ش��وراياري منطقه
ميگوي��د« :اكنون درخواس��ت و نياز مردم از
حوزههاي عمران و ترافيك و خدمات ش��هري
به سمت حوزههاي اجتماعي سوق يافته است
و به همين دليل شوراياران نيز كه نمايندگان
مردم هستند خود را موظف به پيگيري امور در اين زمينه
ميدانند« ».سيدحامد حس��يني» درباره وضعيت سراهاي
محل��ه توضيح ميدهد« :بيش از 20س��را در ماههاي اخير
تمل��ك يا اج��اره ش��ده و وضعيت س��راي محلههاي ديگر
در ح��ال پيگيري اس��ت و ب��هزودي همه محلهها از س��را
برخ��وردار خواهد ش��د .البته 5 ،4محله ني��ز به دليل نبود

زمين ي��ا ملك مناس��ب در محله با مش��كل مواجهاند كه
اميدواريم س��ريعتر به نتيجه برس��د ».او از س��ند توس��عه
محل��ه ميگوي��د« :نيازه��اي محل��ه بازديده��اي مديران
شهرداري و شوراياران ،بررس��ي و طبق سند توسعه محله
مطرح ميش��ود كه شامل گس��ترش و نگهداري فضاي سبز،
س��اخت بازار روز و مسجد و پل و ...است » .او از ابقاي بيشتر
مدي��ران محله ميگويد و از مدي��ران محله بهعنوان بازوهاي
اجرايي هيئت امناي محلهها نام ميبرد« :مديران محله بهتر
اس��ت مانند شوراياران بدون چشمداش��ت مادي و اقتصادي
وارد كار ش��وند تا در م��دت كمتري ش��اهد ارتقاي محلهها
باشيم ».حس��يني بابيان اينكه اكنون شوراياري جايگاه خود
را پيدا كرده ميگويد« :ش��وراياران از خود مردم هستند كه
براي پيگيري مس��ائل مردم با مدي��ران حوزههاي مختلف
مديريت ش��هر مثل ش��هرداري ،امنيتي ،آب و برق و گاز،
امالك و همه نهادهاي خدماترس��ان در تعامل هس��تند و
براي دريافت نتيجه مطلوب ،وقت ميگذارند».

دبيرستادمديريتبحرانمنطقهدربارهفعاليتهاياينستادميگويد

تالش براي رسيدن به وضعيت مطلوب
ش��نيد هها حاكي از آن اس��ت که در بازديد
معاون امور مناطق و كارشناس��ان س��ازمان
پيش��گيري و مديري��ت بح��ران ش��هر از
فعاليته��اي س��تاد مديريت بح��ران منطقه،
اوضاع تكه دوم پايتخت بس��يار خوب ارزيابي
ش��ده و تال شه��اي مس��ئوالن منطقه براي
رس��يدن به وضعيت اي��د هآل ادامه دارد .به
همين بهانه س��راغ جانش��ين شهردار و دبير
س��تاد مديريت بح��ران منطق��ه رفتيم و در
گفتوگ��و با «عباس امي��ن صفت» از عوامل
اين موفقيت پرس��يديم.
دليل موفقيت منطقه چيست؟
در ماهه��اي اخير طبق دس��تورالعملهاي ابالغي درخصوص
آموزشهاي عمومي و شهروندان ،تشكيل و آموزش گروههاي
دوام و عملي��ات هن��گام بح��ران و پيش��گيري فعاليته��اي
گستردهاي انجام داديم كه همه آنها نتيجهبخش بود.
اوضاع پايگاههاي چندمنظ�وره مديريت بحران منطقه
چگونه است؟
هف��ت ناحیه منطق��ه مجهز به پايگاه بحران ب��ود و اكنون در
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ح��ال تأمين پايگاه ب��راي نواحي  9و  6هس��تيم .در ناحيه9
زميني به مس��احت تقريبي 2500مترمربع مشخص شده كه
بهعنوان يكي از 4س��وله بحران ش��هر تهران در حال ساخت
است و بهزودي بهرهبرداري ميشود .در ناحيه 6نيز يك سوله
انب��اري را تغيير كاربري داديم كه امس��ال ب��ه پايگاه بحران
تبديل ميشود.
س�ولههاي بح�ران منطق�ه در روزهاي ع�ادي كاربري
خاصي دارند؟
كاربري سولههاي مديريت بحران در مواقع عادي و غيربحراني
بهعنوان ورزشگاههايالزهرا(س) است .بخش ديگري از سوله
نيز ب��ه اورژانس ،انبار بحران و كالس آموزش اختصاص دارد.
محوطهس��ازي در پايگاههاي نواحي  5 ،4 ،3و  8هم در حال
انجام است و تا يك ماه دیگر به بهرهبرداري ميرسد.
تش�كيل گروهه�اي دوام در منطقه ما نس�بت به ديگر
مناطق ديرتر صورت گرفت .آيا پيشرفتي در اين زمينه
حاصل شده است؟
از مدت��ي پيش گروهه��اي دوام در هم��ه محلههاي منطقه
تش��كيل و حتي در برخ��ي محلهها به دليل اس��تقبال خوب
شهروندان ،بيش از يك گروه در آنها فعال شده است.

شورایاری
فاطمهعبدالمحمدسقا

دبيرشوراياريمحلهدرختي
اقدامات در حال اجرا

ـ بازديد ميداني هفته گذش��ته به
همراه شهردار ناحيه صورت گرفت
و مسائل محله بررسي شد.
ـ توسعه بوس��تان ارغوان با عنوان
فاز صف��ر بوس��تان نهجالبالغه در
دستور كار ش��هرداري قرار گرفته
است.
ـ جويه��ا بهس��ازي و جدوله��ا
تعويض شد.
ـ فضاي سبز رفيوژ وسط بلوار دريا،
بازپيرايي و زيباسازي شد.
ـ پيادهروي بلوار دادمان بهسازي و
ساخته شد.
ـ كلنگ س��اخت س��راي محله با
امكان��ات فرهنگي و ورزش��ي در
انتهاي خياب��ان درختي به زمين
زده ش��د كه اميدواريم با ساخت
س��ريع آن ،اهال��ي بتوانن��د از
امكانات مناسب فرهنگي بهرهمند
شوند.
ـ س��رويس بهداش��تي در بوستان
نيما نصب شده است.

محمدرضا نادري پور

دبير شوراياري محله
صادقيه
زيباسازيمحله

ـ ساختوس��از سراي محله ما در
خيابان س��ازمان آب ،انتهاي بلوار
صادقيه ش��مالي به پايان رسيده
اس��ت و ب��ا كامل ش��دن تجهيز
آن ب��هزودي اهال��ي ميتوانن��د
از خدم��ات و امكان��ات فرهنگي
آن اس��تفاده كنن��د .البته اكنون
برنامهه��اي فرهنگ��ي در دفت��ر
ش��وراياري انج��ام ميش��ود ام��ا
ب��ه دليل اس��تقبال ب��االي اهالي
بهخص��وص خانمه��ا از برنامهها،
با كمب��ود فض��ا مواجهاي��م و به
همين دليل بس��ياري از برنامهها
بهصورت محدود اجرا ميش��ود.
ـ بهسازي و كفسازي بلوار صادقيه
شمالي انجام شده و اكنون اقدامات
مربوط به خدمات ش��هري ش��امل
نص��ب مبلم��ان و بازپيرايي فضاي
سبز آن در حال انجام است.
ـ ق��رار اس��ت از فلك��ه اول تا دوم
صادقيه پيادهراهسازي شود كه اين
ل تردد و زيبايي
اقدام باعث تس��هي 
محله بهخصوص براي ش��هرونداني
ميش��ود كه به ب��ازار اين بخش از
محله مراجعه ميكنند.

