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در محله

گالیه ساکنان محله سعادتآباد از
راهنمایی رانندگی

چهارشنبه  8خرداد  1392شماره 458

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران از تشكيل شوراي سياستگذاري
دومين دوره جش��نواره ش��كوفا خبر داد و گفت« :تدوين سند راهبردي توسعه
آي.تي در محلهها ،برنامه شكوفا براي مديريت اوقات فراغت جوانان ،راهاندازي
باشگاه وبالگنويسان و مراكز فنآوري اطالعات در شهر ،در جلسهاي با حضور

تدوين سند راهبردي توسعه
آي.تي

مسئوالن به تصويب رسيد ».دكتر «سيد محمدهادي ايازي» با بيان اين مطلب
افزود« :در اين جلسه فرايند اجرايي جشنواره شكوفا در نخستين دوره برگزاري
بررسي شد و در تطبيق دستآوردها با وضعيت ايدهآل و مطلوب ،راهكارهاي رفع
مشكالت و كاستيها براي پيشبرد اهداف جشنواره رزيابي شد».

بررسي 2مشكل محله سعادتآباد در گفتوگو با اهالي محله

براي كنترل چند متخلف نبايد خيابان را بست!
ناهید اخوان شمس

س�عادتآباد كه يكي از محلههاي ش�مالي منطقه محسوب ميش�ود اين هفته بهانه صفحه پيگيري
مشكل شده است تا با بررسي بعضي مسائل آن ،محله وضعيت بهتري پيدا كند.

ويراژ خودروها در خيابان پرتردد محله
مش��كل نخس��ت كه تقريباً مختص محله
س��عادتآباد اس��ت ويراژ و مان��ور خودروهاي
مدل باالس��ت كه در اصط�لاح عموم به «دور
دور كردن» مش��هور اس��ت .مس��لماً بسياري
از ش��هروندان ب��ه خاط��ر دارن��د در زماني نه
چن��دان دور عالقهمن��دان ب��ه دور دور كردن
براي به رخ كش��يدن خودروهايشان و نمايش
س��رعت به خياب��ان اي��ران زمي��ن در محله
شهرك قدس(غرب) ميرفتند ،اما از زماني كه
مس��ئوالن راهور از اقدام آن��ان در اين خيابان
جلوگي��ري كردن��د .اي��ن افراد ب��راي نمايش
خودرويش��ان به خيابان اصلي سعادتآباد نقل
مكان كردند و اكنون چند ماهي اس��ت شاهد
حضور و ويراژ اين خودروها در خيابان پرتردد
سعادتآباد هستيم .البته مدتي است مسئوالن

راه��وار ب��راي كنترل اين وضعيت ،ش��بهاي
پنجش��نبه و جمعه كه ازدح��ام عصرگاهي در
محله زياد اس��ت اقدام به انس��داد اين خيابان
ميكنند و اجازه نميدهند هيچ خودروي وارد
اين خيابان ش��ود .اين در حالي است كه اهالي
منطقه براي رسيدن به منزل خود مجبورند از
خيابانهاي فرهنگ ،عالمه و پاكنژا د تردد كنند
كه س��بب گاليه شهروندان شده است« .مريم
كاوه» بانوي ميانسالي كه از اين وضع ناراحت
است از مسئوالن درخواست ميكند براي رفع
مش��كل چاره بهتري انديشيده شود« .مسعود
طباطبايي» جوان 25ساله كه ميگويد عاشق
ماشينسواري با سرعت باالست ،ميگويد« :با
اينكه هميش��ه از سرعت باال لذت ميبرم ،ولي
هيچوقت اين كار را در خيابانهاي محله انجام

نميدهم چون اينطوري باعث س��لب آسايش
ديگ��ران و نارضايت��ي آن��ان ميش��وم ،اما در
مسابقات اتومبيلراني و سرعت شركت ميكنم
و گاهي با دوس��تانم به پيست ميروم ».او كه
از محدوديتهاي ترافيكي عصرگاهي روزهاي
پنجشنبه و جمعه خسته شده است ،ميگويد:

«اگر همگي به فكر آس��ايش يكديگر باش��يم
اينگونه مس��ائل پيش نميآيد ».بيشتر اهالي
محله معتقدند كه مس��ئوالن راهوار بايد براي
كنترل اين وضعيت تدبير دقيقتري بينديشند
ن��ه اينكه براي جلوگي��ري از تخلف يك عده،
مردم را هم در فشار قرار دهند.

معاون حملونقل و ترافيك شهردار منطقه:

چاره ديگري نداريم!

براي يافتن پاس�خ مناس�ب مشكالت محله س�عادتآباد با «ايرج ولينژاد» معاون
حملونقل و ترافيك شهردار منطقه به گفتوگو نشستيم و او به بررسي وضعيت موضوعات
مطرح ش�ده پرداخت و بر تالش براي ايجاد آسايش و آرامش شهروندان تأكيد كرد.
او از بررس�ي طوالن�ي مدت وضعي�ت دور دور ك�ردن در خيابان س�عاد تآباد
ميگوي�د و توضيح ميده�د« :از زماني كه راهور مانع اي�ن رفتار عد هاي از افراد
در خياب�ان اي�ران زمين ش�د اين گ�روه ب�ه خيابان س�عاد تآباد رفتن�د .اكنون
پ�س از بارها برپايي جلس�ه ب�ا حضور مقا مه�اي قضايي و اجرايي ،براي انس�داد
خياب�ان س�عاد تآباد در مواقع ل�زوم تصميمگي�ري گرفته ش�د  ».وي ميافزايد:
«متأس�فانه وج�ود چندي�ن مغ�ازه و خدما تدهي آنها تا پاس�ي از ش�ب ،س�بب

افزاي�ش حضور اي�ن گروه از جوانان در خيابا نه�ا ي محله بهخصوص در روزهاي
تعطيل و س�لب آس�ايش اهالي ميش�ود كه مس�لم ًا ب�راي رفع اين مش�كل بايد
اقدام�ات فرهنگي و آسيبشناس�ي اجتماعي صورت گيرد .دس�تگا ههاي اجرايي
ه�م چار هاي ج�ز اعمال قانون بهصورت مس�دود ك�ردن خيابان ندارن�د .هرچند
م�ردم از اين وضعيت گلهمند و ناراحت ميش�وند ».ولينژاد از تش�كيل كميتهاي
مبن�ي ب�ر اعم�ال تصميم فعل�ي ميگوي�د و ميافزايد« :ش�هرداري در اين حوزه
فق�ط عام�ل اج�را براي نصب وس�ايل اس�ت ب�ه نحوي ك�ه پ�س از تصميمگيري
مس�ئوالن ش�وراي تأمي�ن ،روب�هروي بيمارس�تان م�درس ،در آهن�ي متح�رك
نص�ب كرد هاي�م ك�ه درص�ورت ني�از ،خيابان توس�ط راهور مس�دود ميش�ود».

پاركبان در كوچه
مشكل ديگر محله سعادتآباد كه اندكي
عموميتر است و در محلههاي ديگر منطقه
نيز ش��اهد آن هستيم مس��ئله كمبود مكان
پارك خ��ودرو و پرداخت مبلغي بابت پارك
خودرو به پاركبان اس��ت .گاهي اين مسئله
روزم��ره ب��ه يك معض��ل تبديل ميش��ود.
بهعن��وان مثال ،ميت��وان از كوچه «كيان»
در بل��وار ش��هرداري جنوبي ن��ام برد كه از
3م��اه پيش پاركبان در آن مس��تقر اس��ت.
«معصوم��ه حس��يني» يك��ي از اهالي ضلع

ش��مالي كوچه ميگويد3« :تابلو در سرتاسر
كوچ��ه با عنوان «پارك ب��ا مجوز پاركبان»
در كوچه نصب ش��ده اس��ت و ب��ه اين نحو
ب��راي پارك خودرو روب��هروي منازل اهالي
پول دريافت ميش��ود درحالي ك��ه به نظر
من اين كار درست نيست».گويا اين كوچه،
معبري غيراداري است و فقط هنگام حضور
دانشآم��وزان در ي��ك مدرس��ه كوچ��ك،
ترافي��ك مقطع��ي در آن ايجاد ميش��ود و
نيازي به حضور پاركبان در آن وجود ندارد.

معاون حملونقل و ترافيك شهردار منطقه اعالم کرد

پيگيري مسئله با نامهنگاري

معاون حملونقل و ترافيك ش�هردار منطقه درباره اس�تقرار نيروهاي پاركبان در معابر
نيز توضيح ميدهد كه مكانهايي كه نياز به حضور پاركبان دارد توس�ط سازمان ترافيك
مش�خص ميش�ود .او در ادامه ميافزايد« :به مس�ئوالن پيش�نهاد داديم كه مس�ئوليت
پاركبانها بهصورت آزمايش�ي به ما واگذار شود تا درصورت كسب نتيجه مطلوب ،در همه
مناطق اجرا شود؛ البته هنوز نتيجهاي حاصل نشده است».ولينژاد از نامهنگاري به معاونت

اجرايي سازمان ترافيك با هدف بررسي وضعيت كوچه كيان ميگويد كه تا نتيجه آن تا يك
ماه ديگر اعالم ميشود« :افرادي كه از وضعيت موجود ناراضياند ميتوانند با نوشتن نامهاي
توسط دبير ش�وراياري محلهشان و ارس�ال آن به معاونت حملونقل و ترافيك شهرداري
منطقه در تس�ريع رسيدگي همراهي كنند .ما اين نامه را براي بررسي وضعيت به سازمان
ترافيك ارسال ميكنيم كه درصورت نياز نداشتن كوچه به پاركبان ،اعمال قانون ميشود».

