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توسط ادارههاي شهرداري ناحيه 5صورت
گرفت

رسيدگي به وضعيت ناحيه

اداره خدمات ش��هري ناحيه 5اقدام به نظافت و رفت و روب معابر خيابان
چاووش��ي كرد .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،اين اداره براي حفظ
بهداش��ت شهر و كمك به آراس��تگي بيش��تر منطقه ،نظافت و رفت وروب
معابر خيابان چاووش��ي را انجام داد .همچنين براي حفظ محيطزيست،

فرهنگ عجله را فراموش كنيم!

تمايل اهالي براي رعايت فرهنگ استفاده از وسايل حملونقل عمومي
چگونگي استفاده از ناوگان حملونقل عمومي يكي از دستآوردهاي فرهنگي توسعه شهرهاست.
استفاده از سرويس حملونقل عمومي آداب خاصي دارد كه همه شهروندان نسبت به آن آگاهي
دارند و موظف به رعايت آنها هستند .در اين نظرسنجي بهطور تقريبي 51درصد از اهالي رعايت
فرهنگ استفاده وسايل حملونقل عمومي را وظيفه ميدانند.

وظیفه
 51درصد

شس��ت وش��وي زيرمخزنيهاي بلوار تيموري توس��ط اي��ن اداره صورت
گرف��ت .اداره ترافي��ك ناحيه  5ش��هرداري منطقه نيز عملي��ات لكهگيري
آس��فالت را براي س��هولت ش��هروندان در تردد و جلوگيري از آس��يب به
وسايل نقليه در كوچه شهيد «درويشوند» انجام داد.

كارشناس علوم اجتماعي

ست مسافران
نسبی
 8درصد

9

مهم
 1درصد

ضروری
 40درصد

دسترسيهاي حملونقل عمومي در منطقه
فاصله دورترين نقطه منطقه به اولين مترو 25دقيقه است.
فاصلهنزديكتريننقطهمنطقهبهاولينمترو15دقيقهاست.
فاصله دورترين نقطه منطقه به اولين خط اتوبوس تندرو 15دقيقه است.
فاصله نزديكترين نقطه منطقه به اولين خطوط اتوبوس تندرو 5دقيقه است.
فاصله دورترين محل تاكسي محلي براي اهالي10دقيقه است.
فاصله دورترين ايستگاه اتوبوس محلي براي اهالي10دقيقه است.

براي رس��يدن به تحليلي درست از وضعيت استفاده حملونقل عمومي
ش��هروندان منطق��ه ،نتايج نظرس��نجي را در اختيار يكي از كارشناس��ان
منطق��ه قرار دادي��م تا وضعيت فرهنگ��ي اس��تفاده از حملونقل عمومي
منطقه را بررس��ي كند« .بهاره هم��ت پور» ميگويد« :در پژوهش صورت
گرفت��ه آنچه بي��ش از همه توجه مخاطب را جل��ب ميكند افزايش كمي
و بهبود نس��بي كيفيت وسايل حملونقل ش��هري است كه اين مسئله از
عوامل و پيش ش��رطهاي اساسي رشد شهرهاي مدرن است ».آنطور كه
كارش��ناس ارشد علوم اجتماعي و مدرس دانشگاه ميگويد« :در شهرهاي
م��درن مهمترين مس��ئله ،ايج��اد بهترين رابط��ه ممكن بي��ن بافتهاي
مس��كوني و بافتكاري اس��ت؛ منظور از «بهترين» به اين معني است كه
اوالً هزينههاي حملونقلي به حداقل ممكن برسد و ثانياً بتوان به بهترين
بهرهوري در كار دس��ت يافت كه اين مس��ئله به كوتاه ش��دن مسيرهاي
حملونقلي و پرهيز از خس��تگي ناشي از آنها را نياز دارد .البته بايد بتوان
به بهترين و پرس��ودترين كاربريها براي ش��هر دست يافت بدون آنكه به
ايجاد پهنههاي مشكلس��از در قالب ش��هركهاي خوابگاهي و حومههاي
زير فش��ار مث� ً
لا مراكز و مناط��ق پرازدحام ش��هر دام��ن زد ».همتپور
حرفهايش را اينگونه ادامه ميدهد« :مس��ئله بعدي كه در نتايج تحقيق
مش��اهده ميش��ود به س��بك زندگي ايرانيان بازميگردد؛ س��بك زندگي
مجموع��هاي از ارزشها ،ش��يوه رفتار ،حالتها و س��ليقهها و طرز تلقيها
در هر چيزي را ش��امل ميش��ود كه ميتوان «عجله» را جزئي از فرهنگ
ايراني دانس��ت كه اين فرهن��گ در رانندگي ،تردد عاب��ران در خيابانها
و حتي هنگام س��وار ش��دن در وس��ايل عمومي مش��اهده ميشود .براي
فرهنگس��ازي در زمينه رعايت حقوق ديگران ،از بين بردن فرهنگ عجله
و اس��تفاده بيشتر افراد از وسايل حملونقل عمومي بايد به زيرساختهاي
تشكيلدهنده جامعه توجه داشت .در اين زمينه خانواده ،مدرسه و رسانه
نقش مؤثر دارند ،زيرا اين 3ركن از جايگاه بس��يار مهمي در جامعهپذيري
افراد برخوردارند ».اين كارش��ناس هممحلهاي بيش��تر توضيح ميدهد و
ميگويد« :خانواده ،نخستين نهاد اجتماعي است و مدرسه بعد از خانواده
نق��ش بس��يار مهم��ي در تربيت ش��هروند و احترام به حقوق ش��هروندي
دارد .البت��ه رك��ن نهاي��ي در اين زمين��ه برعهده رسانههاس��ت كه ما در
سالهاي گذش��ته شاهد اثرگذاري اين ركن با انيميشنهاي بسيار جذاب
مانن��د سياس��اكتي بودهايم .در واق��ع آنچه در فضاي عمومي مهم اس��ت
فرهنگس��ازي در زمينه استفاده از وس��ايل حملونقل عمومي و احترام به
حقوق ش��هروندي است كه اميدوارم اين مس��ائل براي شهروندان دروني
و عميقتر ش��ود».

مسيرهاي اتوبوسراني
و خطوط تاكسيراني
خط  620كوي نصرـ انقالب اسالمي
خط  623شهرآراـ پايانه انقالب اسالمي
خط  625مترو صادقيهـ ميدان وليعصر(عج)
خط  630سعادتآبادـ ميدان صنعت
خط  639ميدان صنعتـ ميدان انقالب اسالمي
خط  644مترو صادقيهـ پايانه فياضبخش
خط  646فلكه دوم صادقيهـ ميدان هفتتير
خط  648ميدان صنعتـ پايانه آزادي
خط  651ايوانكـ ميدان صنعت
خط  652بلوار امامزادهـ پل مديريت
خط  653ميدان صنعتـ مترو حقاني
خط  654شهرك مخابرات (بهرود) به ميدان صنعت
خط  655كوي نصرـ ميدان وليعصر(عج)
خط  664فلكه دوم صادقيهـ اول مطهري
خط  667ميدان صنعتـ مترو صادقيه
خط  668ميدان صنعتـ مترو دانشگاه شريف
ايستگاههاي مترو
مترو ايستگاه شريفـ خيابان تيموري
مترو آزاديـ نبش خيابان شادمان
مترو ايستگاه طرشتـ بلوار چوبتراش

