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محله

قائممقام سازمان حملونقل و ترافيك
شهرداري تهران گفت

نهادينهسازيفرهنگ،بهترين
راهكاراصالحرفتارهاياجتماعي

چهارشنبه  6آذر  1392شماره 484

قائممق��ام س��ازمان حملونق��ل و ترافيك ش��هرداري ته��ران بابي��ان اينكه
نهادينهسازي فرهنگ مهمترين راهكار در جهت اصالح رفتارهاي اجتماعي
اس��ت ،گفت :برنامهريزي براي ارتقاي فرهنگ موجب ارتقاء و بهبود كيفيت
زندگي آيندگان خواهد ش��د و اگر گذشتگان به امروز ميانديشيدند ،چالشي

به نام ترافيك هرگز گريبانگير تهران نميشد« .به گزارش خبرنگار همشهري
محله مهندس سيد مهدي حسيني پويا افزود« :آموزش ،موضوع بسيار مهمي
اس��ت كه اگر به درستي ارائه نشود ،ميتواند جامعهاي را دچار خسرانهاي
جبرانناپذير كرده و به نابودي بكشاند.

بالتکلیفی محله دركه شهروندان را كالفه كرده است

يك بام و دو هوا!
امیر دشتینژاد

اين روزها داش�تن يك محله مس�تقل براي اهالي محله دركه تبديل به يك آرزوي دس�ت نيافتني شده است .آرزويي كه آنها از سال  89تا امروز چشم به راه
برآورده شدنش هستندو منتظرند تا وعده مسئوالن براي تحقق آن عملي شود .براي بررسي اين موضوع سراغ اعضاي شوراياري و شهردار ناحيه يك رفتيم.

محله دركه
محله دركه جزء محلههاي شمالي منطقه
2اس��ت و از نظر تقس��يمبندي در محدوده
ش��هرداري ناحيه يك قرار دارد ،اما مشكل
اصلي اينجاس��ت كه ما در ش��هر تهران تنها
ي��ك محله دركه نداريم و ن��ام اين محله را
ميتوان دو بار در فهرست محلههاي تهران
مش��اهده كرد .اص ً
ال تعجب نكنيد نام محله
دركه ه��م در فهرس��ت محلهه��اي منطقه
ي��ك و هم در محلههاي منطقه 2به چش��م
ميخورد و اين موضوع بيش��تر از همه ،كار
را براي ش��وراياران و س��اكنان محله دركه
مشكل كرده است.
يك محله با دو شناسنامه
ضل��ع غربي رودخانه درك��ه و از پل زندان
اوين به باال جزء محدوده منطقه  2اس��ت كه
مس��احت كمي را هم در بر ميگيرد .آنطور
كه دبير ش��وراياري محله درك��ه ميگويد تا
قبل از س��ال  76اين مح��دوده هم در قلمرو
منطقه يك قرار داشت ،اما از همين سال بود
كه با تصميم مديريت ش��هري محله دركه را
به دو قس��مت تقس��يم كردند و اين موضوع

هم س��رآغاز مشكالت براي س��اكنان اين دو
مح��دوده بود«.س��يد مرتضي مي��ر مهدي»
مهمترين مشكل را وجود ادارههايي مثل آب،
ب��رق ،گاز ،مخابرات ،گذرنامه و س��ازمانهاي
ديگر در منطقه يك شهرداري تهران ميداند
و ميگوي��د«:اكنون ش��هروندان محله دركه
ب��راي پيگيري هم��ه امور خ��ود مجبورند به
شهرداري منطقه يك بروندو اين مسئله نوعي
س��ر درگمي را براي آنها ايجاد كرده است ،از
اينها كه بگذريم ما بهعنوان ش��وراياران محله
درك��ه از اين وضعيت خس��ته ش��ديم ،چون
نميدانيم براي بررسي مشكالت محلهمان به
مسئوالن كدام منطقه بايد مراجعه كنيم».
قرار است به منطقه يك ملحق شويم
 دبير شوراياري محله دركه ادامه ميدهد:
«چن��د س��ال قبل هم��ه اهالي محل��ه دركه
طوماري نوش��تند و با بيان مش��كالت پيش
روي خود از مسئوالن خواستند كه اين بخش
از محل��ه دركه را به منطقه یک ملحق كنند،
س��ال  89بود كه متوليان اداره ش��هر با اين
موض��وع و الحاق محله درك��ه از منطقه  2به

منطق��ه ی��ک موافقت كردند و حاال  4س��ال
اس��ت كه از اين تصميم ميگذرد اما از الحاق
خبري نيس��ت و ما و ساكنان محله دركه هم
همچن��ان با مش��كالت ناش��ي از اين موضوع
درگير هس��تيم ».ميرمهدي معتقد اس��ت تا
زمان��ي كه اي��ن الحاق انجام نش��ود برخي از

موضوعات مثل حملونقل عمومي و نيازهاي
س��اكنان محله دركه حل نشده باقي ميماند.
او يكي ديگر از مشكالت ناشي از اين موضوع
را كند بودن روند اج��راي تعهدات ميداند و
عنوان ميكند«:برخي از مصوبات س��ال 91
هنوز در محله دركه به اجرا در نيامده است».

پاسخ مسئول
ش�هردار ناحيه يك :از ح�وزه اختيارات
ناحيه خارج است
محل�ه دركه در منطقه م�ا زير مجموعه
ش�هرداري ناحيه يك قرار دارد و به همين
دليل تصميم گرفتيم س�راغ ش�هردار اين
ناحي�ه بروي�م ت�ا از روند پيگي�ري طرح
الحاق محل�ه دركه از منطق�ه  2به منطقه

توضیح ضروری
روز آخ�ر را ب�راي بازديد از نمايش�گاه
انتخابنكنيد

چندي قبل همزمان با آخرين روزهاي
برگزاري نمايش�گاه گل و گياه در محل
دائمي نمايشگاههاي ش�هرداري تهران
ع�دهاي از ش�هروندان با دفتر نش�ريه
محليشان تماس گرفتند و از مشكالتي

 1ب�ا خبرش�ويم .اما براي گرفتن پاس�خي
قانعكننده ب�ه دري بس�ته خورديم ،چون
«عليرضا جعفري» رسيدگي به اين موضوع
را از سطح شهرداري ناحيه فراتر ميداند و
ميگويد«:پاسخ به اين مشكل و بيان اينكه
طرح الحاق چه زماني به نتيجه ميرسد ،در
حوزه اختيارات شهرداري منطقه قراردارد».

كه در آخرين روزهاي اين نمايشگاه براي
بعض�ي از آنها ب�ه وجود آمده ب�ود گاليه
كردن�د .آنطور كه ش�هروندان ميگفتند
ايجاد گره كور ترافيكي در محل نمايشگاه
و خيابانهاي اطراف آن در محله گيشا كه
يكي از داليل اصلياش بس�ته ش�دن در
پاركينگ بود ،باعث شد تا بازديدكنندگان
نتوانن�د ب�ه خوب�ي از فضاي نمايش�گاه
اس�تفاده كنند .به همين دلي�ل با رئيس
پلي�س راهور منطقه تم�اس گرفتيم تا از
چند و چون اين مشكل اطالعات بيشتري
ب�ه دس�ت بياوريم .س�رهنگ «ش�هرام

شهردار ناحيه يك بهرغم اينكه پاسخ دادن
به اين موض�وع را از حوزه اختيارات ناحيه
فراتر ميداند ،اما به اهالي محله دركه حق
ميدهد و اميدوار اس�ت مشكل اهالي اين
محدوده از منطقه هرچه زودتر حل ش�ود.
براي پيگيري اين مش�كل و بع�داز نا اميد
ش�دن از ش�هردار ناحيه با دفتر قائممقام

جعف�ري» با تأكيد بر اينك�ه در پاركينگ
نمايش�گاه به هيچ عنوان بسته نميشود
دليل اصلي ايجاد مشكل براي شهروندان
را افزاي�ش تع�داد بازديدكنن�دگان در
روز آخ�ر ميداند و ميگوي�د« :پاركينگ
نمايشگاه شهرداري بهرغم ظرفيت بااليي

ش�هردار منطقه تماس گرفتيم ت�ا بدانيم
باالخره تكليف اهالي محله دركه چيست.
اما متأس�فانه بعد از تماسهاي مكرر موفق
ب�ه برق�راري ارتباط با ايش�ان نش�ديم و
پاس�خ قاطع در خصوص اين موضوع را به
شمارههاي بعدي موكول ميكنيم.

كه دارد درروز آخر نمايشگاه از نظر تعداد
خودروهاي ورودي به حد نصاب رس�يده
و در اين وضعيت اس�ت ك�ه در پاركينگ
بسته ميشود » .رئيس پليس راهور منطقه
ادام�ه ميده�د«:همرزم�ان ب�ا برگ�زاري
نمايشگاههاي مختلف شهرداري ،چند تيم
از نيروهاي راهنمايي و رانندگي براي كنترل
ترافيك به محدوده اطراف نمايشگاه اعزام
ميشوند ،اما از ش�هروندان ميخواهيم كه
روز آخر را براي بازديد از نمايشگاه انتخاب
نكنند تا ترافيك سنگين اطراف محدوده
نمايشگاه كالفهشان نكند».

