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محله

شهرام ناظري به شهردار تهران
تبريك گفت

قدردداني از حمايت شهرداري
در حوزه موسيقي

چهارشنبه  20شهریور  1392شماره 473
«شهرام ناظري» ايجاد موزه موسيقي و استوديوي مجهز آن را از ارزندهترين
اقدامات در عرصه فرهنگ و هنر ايران زمين در 30س��ال گذشته عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،اين خواننده نام آش��نا با قدرداني از
شهرداري تهران در حمايت و پشتيباني از ايجاد موزه موسيقي و تجهيز

آن به امكانات روز ،گفت« :فراهم كردن اين محيط در سطح جهاني از اهميت بااليي
برخوردار است و جا دارد كه براي اين اقدام ارزنده در عرصه هنر به شهردار تهران
تبريكبگوييم.فعاليتفرهنگسراهادرسالهاياخيرفرصتيايجادكردتاتغيير
و تحوالت گستردهاي را بهويژه در عرصه آموزش هنر شاهد باشيم.

گاليههاي شهروندان خيابان همايونشهر جنوبي در محله طرشت از مسئوالن

دردسرهای ناتمام خودروهاي تعليم رانندگي
امیر دشتینژاد

بعضي از مشكالت ،زاييده پيشرفت و گسترش شهر و شهرنشيني است .تا سالها قبل رانندگي مختص همه نبود و شايد كمتر خانمي به فكر آموزش آن
ميافتاد .اما اين روزها توس�عه شهرنش�يني و شاغل بودن بيش�تر خانمها آنها را مجاب كرده است كه در آموزشگاههاي رانندگي ثبتنام كنند و تا خودشان
بتوانند سوار بر مركب آهني شوند و به امور روزمرهشان رسيدگي كنند .اين افزايش متقاضي براي آموزش رانندگي و به تبع آن افزايش مراكز تعليم راهنمايي
و رانندگي امان س�اكنان بعضي از خيابانها را بريده و افراد بس�ياري با دفتر همشهري محله تماس گرفتند و در خصوص بيان اين مشكل و حل آن از نشريه
محليشان كمك خواستند .ما هم تصميم گرفتيم سري به خيابان همايون شهر جنوبي بزنيم و از نزديك در جريان اين معضل محلي قرار بگيريم.

محله طرشت
خياب��ان همايونش��هر جنوب��ي در محله
طرش��ت ق��رار دارد و هم��راه خيابا نهاي
فرعي و كوچههايش جزء خيابا نهاي دنج
و خلوت منطقه اس��ت .همين خلوت بودن
باعث ش��ده كه مراكز تعلي��م راهنمايي و
رانندگ��ي براي تعليم هنرجوهاي خود اين
خيابان را بهعنوان گزينه مناس��ب انتخاب
كنن��د و همين جوالن دادن ماش��ينهاي
آم��وزش رانندگ��ي ام��ان س��اكنان اي��ن
خيابان را بريده اس��ت .در حال گش��تزني
در اي��ن محدوده هس��تيم ك��ه در يكي از
خانهه��ا باز ميش��ود و ب��راي پر سوجو و
اط�لاع از جزييات اين مش��كل با يكي از
س��اكنان اين كوچه همصحبت ميش��ويم.
«احت��رام مرتض��وي» خانم��ي  40س��اله
اس��ت و به مح��ض اينكه متوجه ميش��ود

ما از همش��هري محله براي گزارش از اين
خياب��ان آمديم زبان به گالي��ه باز ميكند
و ميگويد« :دنج ب��ودن اين خيابان بالي
جان ما ش��ده است .از اول صبح ماشينها
كه بعضي اوقات تعدادش��ان به بيش از 10
ماش��ين هم ميرس��د در اين خيابان تردد
دارن��د و چون هنرجو هس��تند حركتش��ان
آنقدر آهسته است كه حتي باعث ترافيك در
اين خيابان هم ميشوند.اي كاش مسئوالن
چارهاي براي اين مشكل بينديشند ».براي
روشن ش��دن موضوع با مسئول شوراياري
محله طرش��ت هم تم��اس گرفتيم« .رقيه
ش��اطريان» اين مش��كل را تأيي��د ميكند
و ميگويد« :س��اكنان خيابان همايونش��هر
جنوبي و خيابان چاوش��ي مد تهاست كه
با اين مش��كل دس��ت و پنجه نرم ميكنند.

از وقتي كه پاي ماش��ينهاي تعليم رانندگي
به اي��ن خيابانها باز ش��ده اس��ت ،بعضي از
س��اكنان ب��ه دلي��ل نا ام��ن ب��ودن خيابان
و ت��ردد رانند هه��اي ت��ازه وارد اج��ازه

نميدهند فرزندانش��ان ب��ه بيرون از خانه
براي دوچرخهسواري بروند .اميدوارم اين
معض��ل ب��ا كم��ك مس��ئوالن راهنمايي و
رانندگي منطقه حل ش��ود» .

رئيس پليس راهور منطقه:

منع قانوني ندارد ،اما تذكر ميدهيم
ب�ا او در اي�ن خص�وص گفتوگو كرديم .س�رهنگ «ش�هرام جعف�ري» ميگويد:
ب تردد
«در مح�دوده منطق�ه  2خيابانهاي مختلف�ي وجود دارد كه همه آنها مناس� 
ماش�ينهاي تعليم رانندگي نيس�ت .از طرفي به دليل افزاي�ش متقاضيان ،تعداد اين
آموزشگاهها و ماشينهايشان هر روز بيشتر از قبل ميشود .به همين دليل مدتي قبل
تيم بازرسي بعد از بررسي خيابانها و تحليل آنها از نظر حجم عبوري خودروها بعضي
ي تردد ماشينهاي آموزشگاه راهنمايي و رانندگي ممنوع اعالم كرد
از خيابانها را برا 
و در مقاب�ل بعضي از خيابانها را هم براي اين آموزشها مجاز دانس�ت .همايونش�هر
جنوبي جزء محدودههاي مجاز براي ورود ماش�ينهاي تعيلم رانندگي است » .جعفري

ادامه ميدهد«:چون اين خيابان جزء خيابانهاي مجاز است ،از نظر قانوني منعي براي
حضور اين ماش�ينها وجود ندارد و نميتوان آنها را جريم�ه كرد ،مگر در مواردي كه
رانن�دگان خودروهاي تعليم در محدوده مجاز از قواني�ن راهنمايي و رانندگي تخلف
كنند » .رئيس پليس راهور منطقه براي حل اين مش�كل بهرغم مجاز بودن حضور اين
خودروها در خيابان همايونش�هر جنوبي ميگويد«:براي رفاه حال ش�هروندان ساكن
در اي�ن محدودهها به آموزش�گاههاي تعلي�م راهنمايي و رانندگي ب�راي زمانبندي و
تنظيم س�اعتهاي حضور خودروها تذكر ميدهيم .طوري كه ديگر شهروندان شاهد
حض�ور  10ماش�ين راهنمايي و رانندگ�ي در يك مح�دوده از اين خيابان نباش�ند».

وعدهاي كه عملي شد

ساخت مسجد در محله آسمانها
ي�ك س�الي ميش�دكه اهالي محل�ه آس�مانها و س�اكنان خيابان س�رو غربي با
دفت�ر همش�هري محل�ه تم�اس ميگرفتن�د و از كمب�ود مس�جد در نزديكي محل
سكونتش�ان گاليه ميكردند .به گفته س�اكنان اين خيابان فاصل�ه محل زندگي آنها
با نزديكترين مس�جد در چهارراه قدس بيش از يك كيلومتر بود و ش�هروندان اين
محدوده نميتوانس�تند براي اداي نماز جماعت در مس�جد ،اين مسير طوالني را طي
كنند .اين مش�كل با كمك رس�انه همش�هري محله و ش�وراياران به گوش ش�هردار
ناحيه و ش�هردار منطقه رس�يد و مس�ئوالن وعده دادند بهزودي بع�د از مكانيابي
و پي�دا كردن محل مناس�ب و تأمي�ن اعتبار ،مقدمات س�اخت يك مس�جد در اين
محل�ه فراهم ش�ود .اين اتف�اق چند م�اه قبل در مح�دوده باالي خياب�ان 18متري
مطه�ري و در كن�ار س�اختمان پلي�س ديپلم�ات افت�اد و مقدم�ات تغيي�ر كاربري
بوس�تان هفتم به مس�جد و مراحل س�اخت آن انجام ش�د ».عضو ش�وراياري محله
آس�مانها ميگويد 5«:ماهي ميشود كه كلنگ س�اخت اين مسجد توسط شهردار
منطقه زده ش�ده و بهزودي ش�هروندان اي�ن محدوده ميتوانند ب�راي انجام فرايض

واج�ب اله�ي ب�ه نزديكترين مس�جد محلهش�ان بروند« ».س�يد حس�ين كاتبي»
ادام�ه ميده�د«:اين مكان بهترين و مناس�بترين فضا براي س�اخت مس�جد بود،
چ�ون در محل�ه آس�مانها تع�داد بوس�تانها و فضاي س�بز آنقدر زياد هس�ت كه
س�اخت مس�جد در يكي از اين بوس�تانها بتواند ني�از اهالي محل�ه را تأمين كند» .

