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براي افزايش ايمني دانشآموزان
صورت ميگيرد

آموزش 10هزار راننده
سرويس مدارس

دورهه��اي آموزش��ي ويژه ب��راي 10ه��زار راننده س��رويس م��دارس براي
خدماترساني بهتر به دانشآموزان و ارتقاي ايمني سفرها برگزار ميشود .به
گزارش خبرنگار همشهري محله ،معاون آموزش سازمان حملونقل و ترافيك
ش��هرداري تهران گفت« :از 31مرداد تا 31ش��هريور ماه ،دورههاي آموزشي

11

ويژه براي رانندگان س��رويس مدارس برگزار ميش��ود و رانندگان در 5پهنه
شهر در فرهنگس��راها آموزشها را كسب ميكنند« » .شهرام جباريزادگان»
افزود« :رانندگان سرويس مدارس در دورههاي نيم روزه با نكات ايمني ،قوانين
جديد راهنمايي و رانندگي و بهداشت و سالمت رواني آشنا ميشوند».

امكانات در محله
در محل��ه تيموري زير پ��ل يادگار امام(ره) ،بازار روز در حال كار اس��ت .همچنين يك
مس��جد بهصورت كانكس تا آماده شدن مسجد محله ،براي اقامه نماز در جوار بازار روز
فراهم شده است كه اهالي نمازها را در آن بهصورت جماعت اقامه ميكنند .يكي ديگر
از امكانات اين محله زمين چمن مصنوعي است كه كنار بوستان ياس نيز قرار دارد .به
گفته دبير ش��وراياري محله ،سالن اجتماعاتي نيز در اين مكان براي اجراي برنامههاي
فرهنگي ساخته خواهد شد.

گزيده گزارش
4000كوچه در جشنواره كوچههاي زيباي شهر تهران ،شناسايي و براي هر محله هزار
امتياز در نظر گرفته شد.
مسئوالن و معتمدان منطقه ما 200كوچه را معرفي كردند.
در اين جشنواره منطقه ما 875امتياز كسب كرد كه پس از بررسي و بازديد ميداني،
نتايج نهايي توس�ط مسئوالن منطقهاي و ستادي ،به س�تاد مركزي ارجاع شد تا با حضور
س�تاد شوراياريهاي شهر تهران و س�ازمان زيباسازي شهرداري در هر منطقه يك كوچه
معرفي شد.

مشاركت اهالي
مدي��ر روابطعموم��ي ش��هرداري منطق��ه نيز از
محوره��اي اصلي فعاليتها و اقدام��ات در مديريت
شهري را جلب مشاركتهاي مردمي براي اداره بهتر
محلهه��ا عنوان ميكند كه اين رويكرد در حوزههاي
مختلف به چش��م ميخورد .او ميگويد« :شهروندان
بهترين اف��راد براي نگهداري محلهه��ا و كوچههاي
محل زندگي خود هستند كه ميتوانند با قرار گرفتن
در كنار مسئوالن شهرداري به مديريت شهري كمك
كنن��د« ».ناهي��د فرماند» ادامه ميدهد« :س��ازمان
زيباس��ازي در اين زمينه كوچهها و معابري را كه با
كمك اهالي زيباسازي شده بود ،شناسايي كرد كه در
منطقه ما نيز يك كوچه زيبا معرفي شد».
حفظ منظر زيباي شهري
«مس��عود معافي» رئيس اداره خدمات ش��هري
ني��ز از ويژگيهاي كوچه نمونه منطق��ه نام ميبرد:
«زيبايي كوچه ،حضور خانواده ش��هيد و زحماتي كه
اهالي براي ايجاد و حفظ منظر زيباي شهري و موارد
مربوط به ش��هر در آن انجام دادهاند باعث شده اين
كوچه در منطقه ما نمونه باشد».
او ميافزاي��د« :كارهاي مربوط به زيباس��ازي در
هم��ه معابر منطقه صورت ميگي��رد ،اما آنچه باعث
تمايز اين كوچه ش��ده مش��اركت اهال��ي با يكديگر
ب��راي برخ��ورداري از زيبايي منظر زيباي ش��هري
اس��ت«».مهين ميرآفت��ابزاده» 38س��ال درمحله
تيم��وري زندگي ميكند و يك��ي از معتمدان محله
اس��ت .او كه در مراسم حضور دارد از شناسايي افراد
بيبضاع��ت محله ميگويد تا ب��ا كمك خيران بتوان
براي آنان امكاناتي را فراهم كرد .او يكي از مشكالت
محله را حض��ور معتادان در باغها عنوان ميكند كه
با وجود انجام اقدامات مختلف هنوز نتيجهاي حاصل
نشده است.
حضور فعال شهروندان در مديريت محله
«محم��د مهديخان��ي» رئيس اداره زيباس��ازي
ش��هرداري منطقه درباره وضع كوچه نمونه منطقه
توضي��ح ميدهد« :در ه��ر منطق��ه ،از اهالي يك

تعليم رانندگي
يكي از مشكالت محله حضور تعداد زيادي از خودروهاي تعليم رانندگي است كه اهالي
از مسئوالن درخواست رسيدگي و ساماندهي آنها را دارند.

كوچ��ه بهعنوان نم��اد كوچههاي زيب��ا قدرداني و
با حض��ور اعضاي هيئت امنا ،لوح��ي به معتمدان
تحوي��ل داده ش��د ».او ميافزاي��د« :ما ب��ه دنبال
عملي كردن شعار مديريت شهري مبني بر تبديل
ش��هرداري از نهادي خدماتي به اجتماعي هستيم
به نحوي كه شهروندان در مديريت محلههاي خود
حضور فعال داش��ته باش��ند .در اين صورت مردم
دس��ت به دست هم ميدهند و به مديريت شهري
كمك ميكنند؛ ما نيز س��عي ميكنيم اين نگاه را
درش��هرتس��ريدهيم».
تردد آسان
«توراندخت فردوس��ي» نيز يكي ديگ��ر از اهالي
قديمي محله اس��ت .او از اقدام��ات «مژده صابري»
شهردار پيش��ين ناحيه 5بابت اقدامات خوبي كه در
محله انجام داده اس��ت ،قدردان��ي و عنوان ميكند:
«پ��ل عابر پي��ادهاي در انتهاي همايونش��هر جنوبي
تقاطع شيخ فضلاهللنوري قرار دارد كه دانشآموزان
6مدرس��ه از آن اس��تفاده ميكنن��د؛ از مس��ئوالن
درخواس��ت ميكني��م ب��راي اس��تفاده بهت��ر همه
دانشآموزان ،آن را مكانيزه كنند».
او از دگرگون شدن چهره محلهاش در سالهاي
اخير ميگويد« :قب ً
ال خيابانها و كوچههاي خوبي
نداش��تيم .زمينه��اي مزروعي بس��ياري در محله
وجود داشت .حتي زماني در محله تلفن نداشتيم.
از هنگامي كه بزرگراه يادگار امام(ره) را س��اختند
تردد بس��يار راحت شده اس��ت ،اما اگر ديوارهاي
صوتي در اين بزرگراه نصب ش��ود مشكل آن رفع
خواهدش��د».

درختان كهن در محله

«عباس لطفعل��ي خاني» يك��ي از اهالي قديمي
از خان��دان خ��ود ميگويد كه هن��وز همگي در اين
محله با ه��م زندگي ميكنند و به همين دليل هيچ
يك دوس��ت ندارند محله خود را ع��وض كنند .او از
خانوادهه��اي بزرگ محل��ه نام ميب��رد و ميگويد:
«تيموري ،لطفعلي خاني و حسينمردي ... ،از طوايف

بزرگ محله بودند ».او درحالي كه بخشي از باغهاي
محل��ه را كه در انتهاي كوچهه��اي زماني و لطفعلي
خاني واقع ش��ده ،نشان ميدهد ميگويد« :با تعيين
تكليف باغهاي محله وضعيت كنوني ايدهآل ميشود.
اكنون محله ما از بافت فرهنگي مناسبي مانند وجود
مجموعه ورزش��ي تيموري و دانشگاه صنعتي شريف
برخوردار اس��ت كه اگر مسئوالن به برخي مشكالت
كوچك محله نيز توجه كنند وضعيت بس��يار خوب
ميشود ».لطفعلي خان از آب و هواي خوب محلهاش
در گذش��ته ميگويد و درختان كهني را كه بيش از
يكصد س��ال در محلهاش در حال رشد و سايهاندازي
هستند نشان ميدهد.
يك محله نمونه
«حس��ن اس�لامي» 20س��ال در محله تيموري
زندگ��ي ميكند .او كه به محل��هاش افتخار ميكند،
ميگويد« :معتمدان و مسئوالن با همكاري يكديگر
تالش كردند محله در زمينههاي مختلف رشد كند؛
بابت انج��ام اقدامات مختلف از مس��ئوالن قدرداني
ميكني��م به نحوي كه اين اقدامات و همكاري باعث
شد محله ما يكي از محلههاي نمونه شهر شود».
او ميافزايد« :در محله ما با وجود دانشگاه صنعتي
ش��ريف و مدارس خوب كه روشهاي تربيتي خوبي

را اج��را ميكنند ،بافت فرهنگي مناس��بي در محله
مشاهده ميشود».
وي ميافزاي��د ك��ه اگر ب��راي مترو و دانش��گاه
ل تردد و كمبود پارك
پاركينگي س��اخته شود مشك 
خودرو نيز رفع خواهد ش��د .نصب ديوار صوتي براي
پ��ل يادگار امام(ره) نيز موضوع ديگري اس��ت كه او
مطرح ميكند.
برقراري امنيت در محله
«طيب��ه ابوالحس��ني» 35س��ال يك��ي ديگ��ر از
ساكنان محله اس��ت .او كه سالها از محله تيموري
ب��ه محل��ه كارش در قلعه مرغي رفته و چند س��ال
پيش بازنشس��ته ش��ده از وجود باغه��ا در محلهاش
ميگوي��د كه قب ً
ال باعث ناامني ش��ده بود ،اما اكنون
امنيت خوب��ي در محله برقرار و بافت محله بس��يار
تغيير كرده اس��ت .ابوالحس��ني ويژگي محلهاش را
س��كوت ،آب و هواي مناس��ب و اهالي خوب ،عنوان
و از مس��ئوالن درخواست ميكند كه با تملك باغها
از اين فضاها بهصورت مطلوب براي محله اس��تفاده
ش��ود .او از برپايي كالسهاي مختلف ش��هروندي از
جمله بازيافت كه سبب رشد فرهنگ مردم و استفاده
درس��ت آنها از خدمات و امكانات ميش��ود ،تش��كر
ميكند.

