حقوق و تکالیف مردم در محله

دس ایي ًَضتبس سؼی ثش آى است کِ حقَق ٍ تکبلیف هشدم (ضْشًٍذاى) دس هحلِ ثشسسی ضَد .ثشای ایي هٌظَس اثتذا هحلِ سا تؼشیف
هیکٌین .اگش ثخَاّین تؼشیفی سبدُ اص هحلِ داضتِ ثبضین هیتَاى گفت هحلِ هجوَػِای اص خبًِّبی هجبٍس ّن دس یک فضبی جغشافیبیی
خبظ است .ثِعَس کلی حقَق هشدم دس هحلِ سا هیتَاى ضبهل هَاسد صیش داًست کِ دس ّش هَسد ثِ ضشح ٍ تَضیح آى خَاّین پشداخت.
ایجاد امنیت پایدار
ثؼذ اص خَساک ٍ پَضبک ٍ هسکي هی تَاى اهٌیت سا اص ضشٍسیبت صًذگی ػٌَاى کشد.اهٌیت هشدم دس هحلِ سا ایٌگًَِ هیتَاى تَصیف ًوَد:
تذاسک سالهت افشاد جبهؼِ دس هقبثل اقذاهبت خطًَتآهیض ٍ سفغ دغذغِّبی رٌّی (احسبس ػذم اهٌیت) ضْشًٍذاى .یکی اص اٍلیي ٍ هْن
تشیي حقَق هشدم(ضْشًٍذاى) دس هحلِ (یب ضْش یب هٌغقِ هَسد سکًَت) ٍجَد یک اهٌیت پبیذاس است ثِعَسیکِ هشدم ثتَاًٌذ ثِساحتی دس
هحلِ حضَس یبثٌذ ٍ ثِ دًجبل تبهیي ًیبصّبی هؼیطتی ٍ فشٌّگی ٍ آهَصضی ٍ  ...خَد ٍ خبًَادُ خَد ثبضٌذ ٍ دس سغح جبهؼِ ثِ هٌظَس سفغ
احتیبجبت هبدی ٍ هؼٌَی آهذ ٍ ضذ ًوبیٌذّ .وچٌیي اهٌیت هسبکي ٍ هٌبصل ًیض ثِ هٌظَس احسبس آساهص دس صًذگی ػبدی ٍ خبًَادگی
ضْشًٍذاى هذ ًظش است.
حفظ سالمت و پیشگیری از بیماریها در محله
ثی ضک صهبًیکِ ػذُ ی صیبدی اص هشدم دس یک ًبحیِ تجوغ یبفتِ ٍ صًذگی هیًوبیٌذ هجحث هْوی ثِ ًبم سالهت هغشح هیضَد .یکی
دیگش اص حقَق ضْشًٍذاى دس هحلِ اًجبم اػوبلی است کِ سالهت هشدم سا تضویي هیًوبیذ .ثِ ػٌَاى هثبل یکی اص ایي هَاسد هْن کِ ثب
سالهت ضْشًٍذاى ثِ عَس هستقین دس استجبط است ًظبفت ٍ ثْذاضت هحلِ است .جوغ کشدى صثبلِّب ٍ اًتقبل آىّب ثِ خبسج اص فضبی
ضْشی ٍ هؼذٍم ًوَدى آىّب ّ .ذایت فبضالة ّبی تَلیذ ضذُ دس ضْش ثِ ًقبط خبسج اص ضْش (ثب سبخت ٍ حفظ ٍ ًگْذاسی تجْیضات ٍ صیش
سبختّبیی کِ ثِ ایي هٌظَس دس ًظش گشفتِ هیضَد اص جولِ ضجکِّبی صیشصهیٌی فبضالة).پبک ًوَدى آة ساُّب اص اضیبء ٍ صثبلِّب ٍ
پسوبًذّبی احتوبلی ثِ هٌظَس جلَگیشی اص جوغ ضذى ٍ هبًذى آة دس جَیّب کِ اصلیتشیي هکبى ثشای سضذ ٍ ًوَ حطشات ٍ ثَیژُ هگس
ٍ پطِ است .ضوي ایي کِ ّوِی ایي هَاسد هَجت هیضَد جوؼیت حیَاًبت ٍ حطشات هَری هثل هَش ٍ سَسک کِ ثیوبسیصا ٍ ػَاهل
آلَدگی ّستٌذ اص سغح ضْش پبک ضَدّ .وچٌیي اص دیگش حقَق ضْشًٍذاى دس حَصُ ی ثْذاضت ٍ سالهت هیتَاى ثِ ایجبد دسهبًگبُّب ٍ
هشاکض ثْذاضتی اضبسُ ًوَد .دستشسی هحلی ثِ ایي اهبکي ثشای دسهبى سشیؼتش ٍ ثِ خصَظ دس هَاسدی کِ فَسیتّبی پضضکی هغشح است
ٍ ثبیذ دس کوتشیي صهبى هصذٍهیي ٍ ثیوبساى ثِ ًقبط دسهبًی اًتقبل یبثٌذ ثسیبس حبئض اّویت است.

جلَگیشی اص چبقی :چبقی هَضَع هْوی است کِ اهشٍصُ اثجبت ضذُ ساثغِی هستقیوی ثب ثیوبسیّبیی ّوچَى ثیوبسیّبی قلجی ٍ اًَاع
سشعبى ٍ ثیوبسیّبی غذد دسٍى سیض ٍ  ...داسد .ثب گستشش ضْشًطیٌی ٍ تغییش سجک صًذگی هشدم ٍ کنتحشکی ٍ استفبدُی ثیطتش اص
غزاّبی چشة ٍ سشخ کشدًی ٍ ّویي عَس فست فَدّب هطکل ثضسگی دس جَاهغ اهشٍصی ثِ ٍجَد آهذُ کِ پیطگیشی ٍ سیطِ کي کشدى آى
ًیبص ثِ فشٌّگسبصی داسد .یکی دیگش اص حقَق ضْشًٍذاى کِ دس ایي صهیٌِ هیتَاى ثِ آى اضبسُ ًوَد ایجبد فضبّبی ػوَهی جْت ٍسصش
است ّوبًٌذ پبسک ّب ٍ فضبّبی سجض ثغَسیکِ دس دستشسی هحلی ثبضذ ٍ هشدم دس هحلِ ثتَاًٌذ ثِ سَْلت اص آى استفبدُ ًوبیٌذ.ایجبد
فضبّبی سجض ٍ ّوچٌیي دس دستشس ػوَم قشاس دادى ٍسبیل ٍسصضی اص ػَاهلی است کِ هیتَاًذ اص ضیَع چبقی دس هشدم جلَگیشی کٌذ.
ایجاد پایگاههای فرهنگی  -ورزشی  -هنری
ٍجَد فضبّبیی ثِ هٌظَس فؼبلیت ّبی فشٌّگی ٌّشی ٍ ٍسصضی سا هی تَاى اص حقَق دیگش ضْشًٍذاى دس هحلِ داًست .اٍقبت فشاغت ٍ
ّوچٌیي فؼبلیت ّبی ضوي تحصیل ٍ ضوي کبس صهیٌِ سبص سضذ ٍ ضکَفبیی دس ًَجَاًبى ٍ جَاًبى ٍ ّوچٌیي پَیبیی دس سبیش افشاد هحلِ
است.هسبجذ ٍ سشاّبی هحلِ ٍ کتبثخبًِ ٍ ثبضگبُ ّبی ٍسصضی دس سسیذى ثِ ّذف ضْشًٍذ پَیب ٍ سبلن الصم ّستٌذ .ضْشًٍذاى ٍ هشدم
هحلِ ًیبصهٌذ فضبّبیی ّستٌذ تب ثتَاًٌذ ًیبص ّبی هؼٌَی خَد سا کِ آهَصُّبی دیٌی ٍ پشٍسضی است دس آى هحل تقَیت کشدُ ٍ
استؼذادّبی خَد سا ضٌبختِ ٍ دس سضذ ٍ ضکَفبیی آى تالش ًوبیٌذ.
حمل و نقل و ترافیک محله
اهشٍصُ ٍسیلِی ًقلیِ جضئی جذا ًطذًی اص صًذگی ضْشی است .اص دیگش حقَقی کِ هیتَاى ثشای هشدم هحلِ دس ًظش گشفت هؼبثش ٍ
فضبّبی هَسد ًظش ثشای سفت ٍ آهذ است .ثِ عَسیکِ ایي جضء جذاًطذًی تجذیل ثِ یک هؼضل ًطَد ٍ ثتَاى اص آى ثؼٌَاى یک ٍسیلِی
هغلجَ ثشای صًذگی ثْتش استفبدُ کشد .حبل ثبیذ ثِ ایي هَضَع پشداخت کِ تکبلیف ٍ ٍظبیف هشدم دس قجبل خذهبتی کِ تحت ػٌَاى حقَق
ضْشًٍذی ثِ آًبى خذهت سسبًی هیضَد چیست .توبهی هَاسدی کِ ثِ ػٌَاى حقَق هشدم هحلی دس ًظش گشفتِ ٍ ثشسسی ضذ هیتَاى ثِ
ػٌَاى تکلیف ٍ ٍظیفِ ًیض ثِ آى اضبسُ ًوَد.
حفظ پاکیسگی محله
ّش ضْشًٍذ هَظف است دس حفظ پبکیضگی هحلِ خَد ثکَضذً .شیختي صثبلِ ٍ ّوکبسی ثب افشادی کِ دس ساستبی پبکسبصی فؼبلیت
هیکٌٌذ ٍ ّوچٌیي سػبیت ًکبت ثْذاضت ػوَهی اص جولِ ی ایي ٍظبیف است .ایي ًکتِ سا ثبیذ ّوَاسُ یبدآٍسی ًوَد کِ ایجبد آلَدگیّب
دس دسجِ اٍل ثِ خَد هب آسیت هی سسبًذ .اگش دس هحلِ هَسد سکًَت ٍ یب هحل کبس ٍ ً ...ظبفت فشدی ٍ جوؼی سػبیت ًطَد آلَدگی ٍ
ثیوبسیّبیی کِ تَسظ حطشات هَری ٍ جبًَساى فشصتعلت ایجبد ضذُ ٍ هٌتقل هیضًَذ گشیجبى ّوِ سا خَاّذ گشفت.
حفظ ایمنی در محله
ّش ضْشًٍذ هَظف است ایوٌی خَد ٍ سبیش افشاد سا دس ًظش داضتِ ٍ توبم اػوبل ٍ ثشًبهِّبی خَد سا دس ایي ساستب قشاس دّذ .ثِػٌَاى هثبل
سبخت ٍ سبص یب تخشیت ٍ تؼویش ٍ  ...ثبیذ ثِ عَسی صَست گیشد کِ ایوٌی هشدم ٍ ّوسبیِّب دس هحلِ تبهیي ضَد ٍ هَجت آسیت ٍ
خسبست ثِ دیگشاى ًطَد .یب دس هثبلی دیگش هیتَاى ثِ سػبیت ًکبتی اضبسُ ًوَد کِ هَجت تخشیت هؼبثش ضذُ ٍ خسبستّبی جبًی ٍ هبلی
ثِ دیگشاى ٍاسد هیسبصد .ثب تَجِ ثب هغبلجی کِ رکش ضذ هیتَاى ثِ ایي دیذگبُ ٍ ایي ًتیجِ سسیذ کِ ثشخَسداسی اص حقَق ضْشًٍذی هٌَط
ثِ سػبیت ٍظبیف ضْشًٍذی است .صًذگی ضْشی صهبًی ثب کیفیت ثبال تذاٍم هییبثذ کِ ضْشًٍذاى اص حبلت هٌفؼل ثِ ضْشًٍذ فؼبل استقب
یبثٌذ ٍ ثب هطبسکت ٍ ّوکبسی ایي ضْشًٍذاى فؼبل دست دس دست هسئَلیي ٍ ًْبدّب دادُ ٍ دس سبختي ضْشی صیجب ٍ اهي ٍ ثب کیفیت
ثکَضٌذ.

