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گزارش ویژه

در محلههاي توحيد ،فرحزاد و اسالمآباد
ارائه شد

آموزش مديريت بحران

چهارشنبه  8خرداد  1392شماره 458

كالس آموزش س��مينار و كارگاه تقوي��ت ديد مديريت بحران با هدف ارتقاي
فرهن��گ ايمن��ي و آمادهس��ازي ش��هروندان و داوطلبان واكن��ش اضطراري
محله(دوام) در محلههاي توحيد ،فرحزاد و اسالمآباد برگزار شد .به گزارش
خبرنگار همش��هري محله ،در اين جلس��ات توضيحات��ي درباره موضوعات

زلزله ،مقاومس��ازي اج��زاي غيرس��ازهاي و اجزاي كوله نجات ارائه ش��د و
داوطلبان با فراگيري در خارج از س��راي محله به بررس��ي مراكز بحرانزا و
بحرانزداي محله خ��ود پرداختند .همچنين مانور تخليه امن اضطراري با
محوريت زلزله و آتشسوزي در بيمارستان عرفان برگزار شد.

نظرسنجي همشهري محله درباره وضعيت استفاده اهالي منطقه از وسايل حملونقل عمومي

زود رسيدن به مقصد مهمترین درخواس
علی جواهری

بررس�يها نشان ميدهد اس�تفاده از وسايل ش�خصي يكي از مهمترين عوامل ترافيك خيابانهاي
پايتخت اس�ت كه منطقه ما هم از آن مستثني نيس�ت .به هر حال ،افزايش جمعيت و گسترش بيرويه
شهرها بدون برنامهريزي صحيح ،چيدمان اتفاقي مراكز توليد و كمبود فنآوري ارتباطي جايگزين ،باعث
ايجاد سفرهاي شهري بسياري بهويژه با وسايل نقليه شخصي شده است ،در حالي كه اين مسئله اثرات
سوءمختلفي مانند اتالف زمان شهروندان ،افزايش تصادفات ، ،مشكالت رواني ،هدر رفتن منابع اقتصادي
و خسارتهاي جبرانناپذيري مثل آلودگي محيطزيست و مصرف بيرويه سوختهاي فسيلي را به همراه

نظر اهالي درباره ميزان كاهش زمان رفت و آمد شهروندان منطقه توسط مترو
مترو بهعنوان پرسرعتترين سرويس حملونقل همگاني جايگاه بسيار ارزشمندي در بين اهالي
دارد .بهطوري كه براساس نظرسنجي ،مترو به ميزان 52درصد در سرعت رفت و آمد شهروندان
تأثيرگذار بوده است .البته در بررسي اين موضوع بايد فاصله دسترسي اهالي به اين وسيله را نيز
در نظر داشت.
کم
 3درصد

دارد .به همين دليل استفاده شهروندان از ناوگان حملونقل عمومي بهعنوان يك فرهنگ و نياز جوامع
شهري محسوب ميشود .در نظرسنجي از شهروندان منطقه وضعيت استفاده اهالي از ناوگان حملونقل
عمومي منطقه را بررسي كنيم .در اين نظرسنجي كه صد نفر از اهالي محلههاي «درختي»« ،شهرآرا»،

خیلی خوب
 19درصد

متوسط
 26درصد

«طرش�ت»« ،ايوانك» و «فرحزاد» شركت كردند درباره تمايل آنان براي زود رسيدن به مقصد ،وضعيت
حم�ل وتقل عمومي ،ميزان نياز و رضايتمندي ،كيفيت و س�اعتهاي خدمترس�اني ،اس�تفاده ناوگان
ن تردد توس�ط مترو و خطوط اتوبوس تندرو و انتخاب نوع وس�ايل
حملونقل عمومي محله ،كاهش زما 
حملونقل عمومي منطقه سؤال شد و نتايج نظرسنجي را در اختيار يكي از كارشناسان منطقه قرار داديم

خوب
 52درصد

تا آن را بررسي كند.

ميزان درخواست شهروندان منطقه براي سريع رسيدن به مقصد

ميزان تمايل شهروندان منطقه در انتخاب انواع وسايل حملونقل عمومي

براي شهروندان منطقه ما كه برخي از آنان با فنآوريهاي نوين و ماشينهاي آخرين مدل زندگي
ميكنند ،سرعت در حركت و كار در اولويت قرار دارد .در اين نظرسنجي بهطور تقريبي مشخص
شد اهالي محله تمايل خيلي زيادي دارند كه هرچه سريعتر به مقصدشان برسند.

س��اخت مترو ،خطوط پرس��رعت اتوبوسراني ،تاكس��يهاي مدل باال و اتوبوسهاي درونشهري
كولردار گزينههاي متنوعي را براي انتخاب نوع وس��يله نقليه فراهم كرده است .البته در بررسي
انتخاب نوع وسيله حملونقل بايد ميزان دسترسي ،تعداد آنها و حساسيت بررسي جامعه آماري
را در نظر گرفت .در اين نظرسنجي بهطور تقريبي اولويت اهالي در انتخاب وسيل ه تردد ب ه ترتيب
تاكسي ،اتوبوس ،مترو و خطوط اتوبوس تندروست.

زیاد
 6درصد

کم
 3درصد

متوسط
 7درصد

مترو
 25درصد

تاکسی
 33درصد

اتوبوسهای
تندرو
 14درصد

خیلی زیاد
 84درصد
اتوبوسهای
معلمولی
 28درصد

ميزان استفاده اهالي از وسايل حملونقل عمومي منطقه
در همه كشورهاي پيشرفته دنيا استفاده شهروندان از وسايل حملونقل عمومي يك فرهنگ به
حساب ميآيد فرهنگي كه ميتواند به حفظ سالمت محيطزيست و كاهش ترافيك كمك كند.
براساس شاخصهاي نمودار ،بهطور تقريبي 40درصد اهالي هميشه از وسيله حملونقل عمومي
استفاده ميكنند.
گاهی
 30درصد

هرگز
 20درصد

نظر اهالي درباره كاهش زمان رفت و آمدها توسط خطوط اتوبوسهاي
پرسرعت (بي.آر.تي)
در مي��ان ميان سيس��تمهاي حملونقل عمومي ،س��امانه تندروي اتوبوس (ب��ي .آر .تي) از نظر
جابهجايي حجم انبوه مسافر ،بازده بسيار بااليي دارد .براساس اين نظرسنجي اتوبوسهاي تندرو
ت تردد شهروندان منطقه گذاشته است .البته در بررسي اين موضوع
تأثير 51درصدي در س��رع 
بايد فاصله دسترسي اهالي به اين وسيله را در نظر گرفت.
کم
 18درصد

خیلی خوب
 13درصد

خوب
 24درصد
در صورت اجبار
 10درصد

همیشه
 40درصد
متوسط
 45درصد

