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توسط مسئوالن ناحيه 6صورت گرفت

آموزش مديريت پسماند

آمار تصادفات بعد از عابران پياده
مربوط به چه افرادي است؟
بيشترين آمار مربوط به پيكهاي موتوري
ي تردد سريعتر
است .عزيزاني كه از موتور برا 
در حوزهكاري خ��ود اس��تفاده ميكنند .اين
اف��راد به دليل اينكه س��رعت در كار از عوامل
اصلي تداوم شغلشان است بهصورت ناخواسته
مجب��ور ب��ه تخلف��ات راهنماي��ي و رانندگي
ميشوند.
ب�راي كم ك�ردن اين آم�اركاري
انجام شده است؟
ب��راي پيش��گيري از اي��ن تخلف��ات كه
در نهاي��ت منج��ر به ج��رح و حتي گاهي
ف��وت راكب ميش��ود ميتوان چن��د نكته
را در نظ��ر گرف��ت؛ يك��ي اينك��ه صاحبان
رستورا نها و فستفودها موظف به استفاده
از جعبهه��اي مخصوص نگه��داري گرم غذا
باش��ند تا موتورسواراني كه مسئول رساندن
غذا به مشتري هس��تند ،براي تحويل سريع
غذا مجبور به انجام تخلفات مختلف نباشند
و ثاني��اً به پيكهاي موت��وري آموزش داده
ش��وند و داراي كد و مشخصات باشند تا اگر
موتورس��واري تخلف كرد به ج��اي برخورد
ب��ا موتورس��وار با ش��ركت برخورد ش��ود تا
آم��ار تخلفات كاهش پي��دا كند .گروه ديگر
افرادي هس��تند كه از موتور بهعنوان وسيله
نقليه اس��تفاده ميكنند كه خوشبختانه اين
اف��راد ،قوانين را بيش��تر رعاي��ت ميكنند و
گروه ديگر جواناني هس��تند كه براي تخليه
هيجان��ات خود از موتورس��يكلت اس��تفاده
ميكنن��د ك��ه ميتوان ب��راي اي��ن افراد
مكا نه��اي مخص��وص در قال��ب پيس��ت
موتورس��واران حرف��هاي و آمات��ور در
محلهاي��ي ايمن و با اس��تفاده از وس��ايل
ايمني فراهم كرد.
يك�ي از مش�كالت ترافيك�ي كه
ش�هروندان بس�ياري با ما در اين زمينه
تماس ميگيرند خيابان عالمه است؛ براي
رف�ع پارك دوبله در اين خيابان تدابيري
انديشيدهايد؟
مش��كل خياب��ان عالمه ش��مالي و جنوبي
اينگونه اس��ت كه متأسفانه خانههاي وياليي
كه در گذش��ته نهايتاً چهار ماش��ين داشتند
به مجتمعهاي 40واحدي تبديل ش��دهاند كه
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آم��وزش مديريت پس��ماند ب��راي اصن��اف خيابان زنجان ش��مالي برگزار
ش��د .به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،به همت واحد محيطزيس��ت
و بازيافت ،آموزش مديريت پس��ماند خش��ك از مبدأ را توس��ط كارشناس
بازياف��ت براي اصناف در خيابان زنجان ش��مالي برگزار ك��رد .اين اقدام با

حتي اگر پاركينگ هم داش��ته باشن د تردد در
آنها به نحوي اس��ت كه باعث ترافيك و تجمع
خودروها خواهد ش��د؛ اگر قرار باشد براي هر
كوچه و خياب��ان پليس بگذاريم فكر ميكنيد
ب��ه چند نفر نيرو الزم خواه��د بود .براي رفع
اي��ن مش��كل راهكاري ج��ز فرهنگس��اري و
آم��وزش وجود ندارد ك��ه در دو بخش درون
س��ازماني ب��راي كاركن��ان خودم��ان و برون
س��ازماني كاره��اي فراوان��ي از مهدكودك تا
مدرسه و اصناف مختلف صورت ميگيرد.
اي�ن آموزشه�ا ب�ه چ�ه صورت
است؟
در اين آموزشها از شهروندان ميخواهيم
كه مقررات راهنماي��ي و رانندگي را رعايت
كنند .بحث اصلي اين اس��ت كه در خيابان
عالمه تخلف انجام ميش��ود و كسي از اينكه
تخلف انجام داده ناراحت نيست .مشكل اين
است كه متأسفانه نه تنها شهروندان ،تخلف
را اش��تباه نميدانن��د بلكه ب��ه نوعي زرنگي
ميدانند .اين مس��ئله به خود ما برميگردد؛
اي��ن همه ميگويي��م موتورس��وران از كاله
ايمني استفاده كنند؛ برايشان كالس برگزار
ميكني��م و صحنههاي مس��تند از تصادفات
ناگ��وار را نش��ان ميدهي��م؛ به ش��يوههاي
مختل��ف در جلس��ات از كس��اني كه از كاله
ايمن��ي اس��تفاده ميكنند تقدي��ر ميكنيم
اما باز هم در خيابان ش��اهد موتورس��واران
بدون كاله ايمني هس��تيم .فكر ميكنيم كه
حادثه هميش��ه براي ديگران اس��ت؛ دوست
نداري��م از تجرب��ه ديگران اس��تفاده كنيم و
ميخواهيم خودمان تجربه ديگران باش��يم.

ه��دف فرهنگس��ازي و تفكيك زبالههاي خش��ك از مبدأ ص��ورت گرفت و
در پايان به اصناف ش��ركتكننده كيس��ههاي زباله و بسته آموزشي اهدا
شد .همچنين ش��هردار ناحيه 6از اخطار به صاحبان تابلوهاي غيرمجاز
واحدهاي صنفي ستارخان خبر داد .

پ�س اي�ن فعاليته�ا را كاف�ي
نميدانيد؟
قطعاً ش��هرداري و ادارههاي مس��ئول بايد
زيرس��اختهاي الزم را ب��راي تخل��ف نكردن
ش��هروندان آماده كنند ،اما خ��ود ما هم بايد
اين تخلفات را به پاي زرنگي خود ننويس��يم.
البته نسبت به گذشته شرايط بهتر شده است
اما هنوز پليس خودمان نشدهايم و تا رسيدن
به اين واقعيت كه تخلف راهنمايي و رانندگي
را تجاوز به حقوق ديگران بدانيم فاصله داريم.
البته در س��الهاي اخير ،مراكز خريد در تمام
مناطق شهرداري تهران ساخته شده كه باعث
ميش��ود تا هر ش��هروند در محدوده خودش
خريد كند و اين به معناي تردد كمتر اتومبيل
و در نتيجه كم شدن ترافيك است.
جناب س�رهنگ با وج�ود اينكه
گش�ت ش�بانه جوان�ان در خيابانه�اي
ايران زمين و س�عادتآبا د تردد ساكنان
اين خيابانها را مش�كل كرده است؛ فكر
ميكني�د ب�راي رف�ع اين مش�كل ،تنها
راهكار ،انسداد خيابان است؟
بعض��ي از جوان��ان تفريحات��ي انج��ام
ميدهن��د كه باع��ث آزار ديگران ميش��ود.
اي��ن دورزدنه��اي غيرض��روري و بيهدف
باعث ميش��ود ت��ا ترافيك ي��ك خيابان يا
محدوده جريان داش��ته باش��د ول��ي تخليه
نشود .گش��تزني جوانان با خودرو در برخي
خيابانه��ا بهخصوص روزه��اي پاياني هفته
بيش��تر اس��ت كه باعث ناراحتي اهالي شده
اس��ت .كار پلي��س ،هداي��ت ترافي��ك براي
جريان و تخليه معابر از اتومبيلهاس��ت كه

نواحي چهار گانه فعاليت پليس در منطقه ما
طبق اطالعاتي كه مسئوالن راهنمايي و رانندگي منطقه در اختيار ما قرار ميدهند محدوده
فعاليتي پليس راهور از نظر جغرافياي ترافيكي به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم ميشود.
قسمت جنوب ،حدفاصل خيابان آزادي تا بزرگراه جاللآلاحمد و محدوده شمال از اين بزرگراه
تا سعادتآباد و فرحزاد را در بر ميگيرد كه هر يك ساعتهاي ترافيك خاص خود را دارد .به
هميندليل محدودهفعاليتكاركنانيكهدراينمجموعهكارميكنندبه4ناحيهتقسيمشده
است .ناحيه يك محدوده ستارخان ،ناحيه 2گيشا و مرزداران و جالل آل احمد ،ناحيه 3شهرك
غرب و ميدان صنعت و ناحيه 4ميدان كاج و سعادتآباد را شامل ميشود.
نمره منفي براي تخلفات پرخطر

عنوان تخلف رانندگي
هرگونه حركات نمايشي مانند دورزدن در جا يا حركت موتورسيكلت بر يك چرخ
تجاوز از سرعت مجاز (بيش از  50كيلومتر در ساعت)
سبقت غيرمجاز در راههاي دوطرفه
عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي
حركت بهطور مارپيچ
حركت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها
رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان گردان يا افيوني
تجاوز از سرعت مجاز (بيش از  30تا  50كيلومتر در ساعت)
عبور از محل ممنوع
تجاوز به چپ از محور راه
عبور وسايل نقليه از پيادهرو
رعايت نكردن حق تقدم عبور
استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطي مشابه حين رانندگي در سرعت باالي  60كيلومتر
رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز
رعايت نكردن شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينك ،سمعك و...
توجه نكردن به فرمان ايست يا پرچم پليس مدرسه

در اين مورد به دلي��ل ترافيك غيرواقعي به
خوب��ي انجام نميش��ود .براي رفع مش��كل
تنها راهكار ،بس��تن راه عبور اس��ت .معموالً
در اينگونه موارد وقتي راه عبور بسته است
رانندگان مجبور به تغيير مس��ير ميش��وند.
البته ما هم س��عي ميكنيم از اين روش در
كوتاهترين زمان اس��تفاده كنيم تا س��اكنان
اين محدوده كمتر آس��يب ببينند.
مي�دان كاج ورودي خياب�ان
س�رو غربي و ميدان ش�هرداري هم گره
ترافيكي دارد و گاهي اوقات اين گره كور
ميشود!
در اي��ن محدوده ني��ز بار ترافي��ك داريم؛
تابس��تان در ساعات پيك رفت و آمد ،ترافيك
سنگين اس��ت .براي اين محدوده بهخصوص
براي بازگش��ايي مدارس هرس��ال اول مهرماه
نيروها بهصورت آمادهباش هستند ولي به اين
نكته هم بايد توج��ه كرد كه وقتي در ابتداي
ورودي خياباني 4مدرس��ه وجود داشته باشد
در س��اعتهاي پي��ك رفت و آم��د چه تعداد
اتومبيل در اين مح��دوده تردد خواهند كرد.
اين مش��كل هم با كمك آم��وزش به والدين،
مدي��ران م��دارس و رانن��دگان س��رويسها
ميتواند رفع شود.
ب�ه نظر ميآيد نقش آموزش را از
هر اقدامي پررنگتر ميدانيد؟
دقيقاً همينطور است .همه چيز به آموزش
برميگ��ردد .برخي از ش��هروندان ب��اور عيني
دارن��د كه اگر مقابل پليس تخلف كنند جريمه
ميش��وند .درصورتي كه اگر باور قلبي داش��ته
باش��يم نبايد تخلف كنيم چون حقوق ديگران
را ضاي��ع كردهايم .باي��د كارهاي مفيد به عادت
و س��پس باور قلبي تبديل شود .اگر شهروندان
به اين باور قلبي رسيده باشند ديگر براي انجام
كار خود اتومبيلش��ان را دوبله پارك نميكنند.
براي حل اين مش��كل بايد آموزش را از س��نن
كودكي شروع كرد .راهنمايي و رانندگي آموزش
را از مهده��اي كودك آغاز ك��رده اما تداوم اين
آموزش در مقاطع مخلتف مورد نياز است؛ مث ً
ال
در دوره پيشدانش��گاهي وقت��ي نوجوان آماده
دريافت گواهينامه است اين آموزش وجود ندارد.
هر دورهاي ش��رايط خاص خود را دارد؛ اقتضاي
جواني اين است كه با آموزش و توجيه مناسب،
خوب و بد را تشخيص دهد.
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