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دیروز بارش بــاران پاییزی، اگرچه 
کیفیت هوا را برای پایتخت نشــینان 
دلپذیــر کــرد، اما ترافیک ســنگین 
خودروها در معابر مختلف پایتخت، امان 
بسیاری از شهروندان را برید و نخستین 
روز بارانی آبان ماه را به کامشان تلخ کرد.

طبق آنچه که از سطح شهر گزارش 
شد، ترافیک سنگین، کمی آبگرفتگی 
و صف های طوالنی از مسافران منتظر 
در ایستگاه های تاکسی و تاکسی های 
عبوری که بیشــتر به دنبال مسافران 
دربستی بودند و اتوبوس ها و متروهای 
مملو از جمعیت؛ خاطــره دیروز بارانی 
تهران که این سال هاســت دیگر کمتر 
تجربه می شود، حداقل برای آنها که باید 
به محل کارشان می رسیدند خوش آیند 

نبود.
در همین باره دیروز مجید رنجبر، 
رییس مرکز کنتــرل ترافیک پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعالم 
کرد که با بارش بــاران، حجم ترافیک 
در معابر پایتخت را حــدود ۱۰ درصد 

افزایش داد.
او استفاده از خودروهای شخصی، 
کاهش دید و لغزندگی معابر را از جمله 
مواردی دانست که سبب کاهش سرعت 
در معابر و افزایش حجم ترافیک شده 
و گفت: »مسیر شــرق به غرب خیابان 
دماوند، هر دو مسیر خیابان های انقالب 
و خیابان آزادی، مقاطعی از خیابان های 
ولیعصــر و کارگر جــزو خیابان های 

پرترافیک شهر تهران بودند. همچنین 
در مقاطعی از بزرگراه های شهید همت، 
شــهید ســلیمانی، آیت اهلل هاشمی، 
چمــران، حکیم، صدر، بابایی، شــیخ 
فضل اهلل، چراغی، نــواب صفوی امام 
علی و ... دارای وضعیتی مشابه بودند و 
در ترافیک سنگین صبحگاهی در آن 

گزارش شده است«.
اما در این میان بسیاری از شهروندان 
آبگرفتگی برخی معابر را هم به لیست 
مشکالت اضافه می کنند و معترضند 
که با وجود پیش بینی هواشناسی، چرا 
تهران با هر بارندگی قفل و تردد در برخی 
معابر با سختی مواجه می شود؟ آیا نبود 
زیرســاخت هایی مثل زهکشی های 
مناســب ســبب راه بندان های پس از 
باران می شود یا رفتارهای شهروندان 
به تشدید چنین مشکالتی می انجامد؟ 

 آبگرفتگی خیابان ها 
و ترافیک سنگین

بارندگــی صبح شــنبه در حالی 
بخشی از مسیرهای اصلی پایتخت را 
بند آورد و مشکالت عدیده ای از جمله 
ترافیک ایجاد کرد که به اعتقاد برخی 
از کارشناسان باید از جنبه های مختلف 
مدیریت شهری و فرهنگی مورد بررسی 

قرار گیرد.
کافی اســت هنــگام بارندگی در 
خیابان های شهر تردد کنید، تا شاهد 
سرازیر شدن آب باران همراه با زباله های 
فراوان در معابر باشــید. گاهی سرازیر 
شدن آب چنان زیاد است که عبور و مرور 
برای عابر پیاده را هم ســخت و حرکت 
خودروها را از ترس افتادن به چاله های 

عمیق، ُکند می کند.

این در حالی است که براساس اعالم 
پلیس تا همین چندی پیش حدود ۷۸ 
نقطه در تهران در شرایطی از این دست 
دچار آبگرفتگی و سبب ترافیک سنگین 

در برخی نقاط تهران می شد. 
در این باره مدیــرکل امور خدمات 
شهری شهرداری تهران مدعی است که 
با الیروبی و رسوب برداری هایی که در 
کانال های اصلی جمع آوری آب در شهر 
تهران انجام شده، مسیل ها و کانال ها 
کامال آمادگــی مواجهه با هــر میزان 

بارندگی را دارد.
اصغر عطایی دیــروز به خبرگزاری 
شــهر گفــت: »بــا هماهنگی های 
صورت گرفته همــه مناطق به صورت 
یکپارچه مســیل ها و کانال های جمع 
آوری آب ها را به طول ۵۳۰ کیلومتر و 
انهار فرعی به طــول ۱۰هزار کیلومتر 

را الیروبی و رسوب برداری کرده اند«.
مدیرکل امــور خدمات شــهری 
شــهرداری تهران با اشــاره به این که 
۵ طــرح الیروبی و رســوب برداری در 
تهران انجام شده اســت، افزود: »زمان 
بارندگی، واریزه های همــراه با آب به 
پایین دست می آید و شــن و الی وارد 
حوضچه ها می شــود. حوضچه ها نیز 
تخلیه و پاکســازی شــده اند. در حال 
حاضر مسیل ها و کانال ها کامال آمادگی 
هر بارندگی را دارند«.با این حال باران 
دیروز تهران نشان داد که این اقدامات 
برای تهران کافی نبوده و تهران را از شر 
ترافیک و به هم ریختگی یک روز بارانی 

نجات نداده است.
زیر ساخت های به روز نشده

اما در این میان برخی از کارشناسان 

معتقدند که آنچه به سیالب در پایتخت 
می انجامد گاهی به دلیل طراحی های 
سالیان گذشته اســت. در این باره صفا 
صبوری دیلمی، معاون ســابق فنی و 
عمرانی شهرداری تهران، با بیان اینکه 
بیشتر آبگرفتگی های پایتخت ناشی از 
زیر ساخت های ساخته شده در گذشته 
است، می گوید: »هنگامی که پروژه ای 
طراحی می شود برای بازگشت سیالب 
2۵ ســاله و طبق اســتاندارد طراحی 
می شود، اما هنگامی که بازگشت های 
۳۰۰ ساله پس از افتتاح پروژه رخ بدهد 
نمی تــوان انتظار داشــت آبگرفتگی 
ایجاد نشود. اگر حجم بارندگی از مقدار 
استاندارد بیشتر باشــد آب به خیابان 
می رود و زمان برای دفع آن نیاز اســت 
که در همه جای دنیا هم این مورد پیش 
می آید. به بارندگی های فرانســه هم 
نگاه کنید نشان می دهد ممکن است 
بارندگی ها تا کمر ماشین ها را در آب قرار 

بدهد اما بدین معنا نیست که نهر ندارند 
بلکه مقدار بارندگــی از دوره طراحی 

بیشتر است«.
زباله ها مقصر اصلی آبگرفتگی

در ایــن میــان هر چنــد برخی از 
آبگرفتگی ها مربوط به بحث به روز نبود 
زیر ساخت ها و باران های بیش از مقدار 
پیش بینی اســت، اما نگهداری از شهر 
هم نقش مهمی در بــروز آبگرفتگی و 
ایجاد ترافیک شهری دارد. شهروندان 
آشــغال ها را در نهــر می ریزند و تصور 
می کنند نهر آن ها را با خود می برد، غافل 
از اینکه این نهر در خیابان شرقی-غربی 
مانند همت، گیر می کند. در شــمال 
شهر زباله می ریزند از جنوب شهر سر 
در می آورد. اینجاست که چند صد تن 
زباله گیرکرده در زهکشــی خیابان ها 
در هنگام باران دســت به دســت هم 
می دهد و زندگی را برای شــهروندان 

سخت می کند.
علیرضا یعقوبی، کارشــناس حوزه 
شهرســازی، با تائید این نکته که زباله 
بزرگترین مشکل گرفتگی معابر است، 
به خبرگزاری برنــا می گوید: »تهران 
دو شــبکه آب اصلی و فرعــی دارد که 
شــبکه آب های فرعی یعنی نهرها در 
اختیار مناطق بوده و شــبکه اصلی در 
اختیار شهرداری مرکز و معاونت فنی و 
عمرانی انجام می شود. تهران به خاطر 
توسعه، شبکه هایش در برخی مناطق 
مانند 22 و 2۱ یعنــی در غرب تهران 
هنوز کامل نشده ولی در قسمت های 
مرکزی و شرق و جنوب این شبکه کامل 
است و نگهداری نیاز دارد. برخی از آب 
گرفتگی ها به خاطر نهرهایی است که 
سرپوشیده شده است. زباله ها در نهرها 
ریخته می شود و مردم رعایت نمی کنند 
و البته شهرداری هم به موقع این نهرها 

پاکسازی نمی کند«.
تغییر در رفتار رانندگی افراد

اما در کنار این موضوع، کارشناسان 
ترافیکی عواملی کاهــش اصطکاک 
چرخ های وسیله نقلیه و سطح راه و نیز 
کاهش میزان دید در روزهای بارانی و 
برفی را هم که ســبب احتیاط بیشتر و 
ریسک کمتر رانندگان می شود در بروز 
ترافیک موثر می داننــد. از طرف دیگر 
کاهش سرعت حرکت خودروها به دلیل 
لغزندگی خیابان ها باعث می شود که 
کمبود ظرفیت معابر بیشتر از روزهای 
عادی احساس شود. این عامل صرفنظر 
از موقعیت جغرافیایی در نقاط مختلف 
دنیا وجود دارد. هر چند در شهرهایی 
که بارش باران یا بــرف در آنها به کرات 
اتفاق می افتد می توان انتظار داشــت 
که تغییرات در رفتارهای رانندگی افراد 

کمتر ایجاد شود.

همچنین در روزهــای بارانی وقوع 
تصادفات نیز افزایش می یابد و همین 
امر هم بر تشــدید ترافیک تاثیرگذار 
است. تصادفات خسارتی که در شرایط 
بارندگی و به دلیــل لغزندگی معابر و 
کاهش دید راننــدگان اتفاق می افتد 
باعث می شــود ظرفیت تســهیالت 
حمل ونقل شــهری به شدت کاهش 

پیدا کند.
 عدم توسعه مناسب 

سیستم حمل ونقل عمومی
مرور تجارب سایر کشورها نشان داد 
در کشورهایی که حمل ونقل عمومی 
توســعه یافته و دارای ظرفیت هــای 
سرویس دهی مناسب هستند، افراد در 
مواجهه با شرایط جوی نامساعد ترجیح 
می دهنــد از حمل ونقلی و به خصوص 
سیســتم هایی که حساسیت کمتری 
نسبت به تغییرات جوی دارند استفاده 
کنند. در این میان استفاده از حمل ونقل 
عمومی به کاهش استفاده از خودروی 
شــخصی منجر می شــود و ترافیک 

خیابان ها را کم می کند.
اما در شهر تهران سیستم حمل و نقل 
عمومی در شرایط معمول نیز پاسخگوی 
حجم باالی سفرهای روزانه کالن شهر 
تهران به خصوص در ساعات اوج نیست 
و به همین دلیل نمی توان انتظار داشت 
که شهرندان به پشتوانه آن خودروهای 

شخصی خود را در خانه بگذارند.
به همین دلیل عامــل تاثیرگذار 
دیگری که نقش مهمــی در ترافیک 
شهرهای بزرگی مثل تهران در زمان 
بارندگی دارد این اســت کــه افراد در 
زمان بارش باران انگیزه بیشتری برای 
اســتفاده از خودروی شخصی دارند. 
چراکه احساس می کنند اگر بخواهند 
از وسایل حمل ونقل عمومی یا تاکسی 
استفاده کنند، باید بخشی از مسیر را 
پیاده بروند و در باران بمانند. به ویژه آن 
که معموالً در چنین شرایطی کمبود 
تاکسی یا سایر تسهیالت حمل ونقل 
عمومی وجود دارد به همین دلیل عده 
زیادی از افراد که حتی به طور متعارف 
کمتر از خودروی شــخصی استفاده 
می کنند بــه اســتفاده از خودروی 
شــخصی خود در چنین شــرایطی 

ترغیب می شوند.

افزایش ترافیک پایتخت در نخستین بارش آبان ماه

چراتهرانباهربارندگیقفلمیشود؟

بررسی

عضو شورای شهر تهران در حالی روز گذشته 
از منطقه گالبدره واقع در شــمال شهر تهران 
بازدید کرد که بکی از مشکالت اصلی این محله 
را وجــود باندهای پرقدرت خالفــکار در حوزه 

ساخت و ساز دانست.
به گــزارش ایلنا، ناصــر امانی در تشــریح 
جزییات محله گردی خود از »گالبدره« گفت: 
ساخت وســازهای غیرمجاز و آلونک هایی که 
گاهی یک شبه در آخرین طبقه یک ساختمان 
ناایمــن ســر برمی آورند، یکی از مشــکالت و 
دردســرهایی اســت که گریبان اهالی محله را 
گرفته است. او تاکید کرد: از ۱۶۶ پالک سنددار، 
۳۳ پالک مجوز ساخت وســاز دریافت کرده اند 
و ۱۳۰ پالک فرســوده و ناپایــدار نیز در محله 
وجود دارد. امانی گفت: براساس طرح تفصیلی 
 R2۱2 گالبدره، محدوده سنگ دوقلو در پهنه
قرار دارد که اجازه ســاخت یک بنای ۳ طبقه با 
سطح اشــغال ۴۰درصد را به مالک می دهد. اما 
وجود امالک ریزدانه بسیار که گاهی مساحتشان 
به کمتــر از ۴۰مترمربع می رســد باعث رواج 
ساخت وســاز غیرمجاز و ساخت طبقات اضافه 

بدون رعایت اصول ایمنی شــده است. حدود 2 
دهه پیش خبری از ساخت وسازهای غیرمجاز 
نبود و بیشــتر خانه های این محــدوده یک یا 
2 طبقه بودند. اما در چند ســال اخیر به دلیل 
افزایش جمعیت خانوارها و افزایش قیمت ملک، 
به تدریج ساخت وساز غیرمجاز هم گسترش پیدا 

کرد و افراد سودجو به جان محله افتادند.
او با بیان اینکه این افــراد تبدیل به یک باند 
و گروه خشن در محله شــده اند، گفت: حتی به 
محض حضور بنده در گالبدره ســعی در ایجاد 
رعب و وحشت با رفتارهای تهاجمی و دعواهای 
زرگری داشته تا اطمینان پیدا کنند کسی مانع 
ساخت وســازهای غیرقانونی شــان نمی شود. 
گروهی که حتی با حضور عوامل نیروی انتظامی 
نیز به سختی پراکنده شــده و شرایط ناامنی را 
برای اهالی و نیروهای شهرداری و انتظامی که 
قصد مقابله با تخلفات آن ها دارند، ایجاد کرده اند. 
این عضو شــورا گفــت: آنطور کــه اهالی 
می گوینــد؛ با وجــود اینکــه در ورودی محله 
گیت هایی برای کنترل ورود مصالح ساختمانی 
وجود دارد اما برآمدن ساختمان های ۱۰ طبقه 

در کوچه پس کوچه های باریک بدون داشــتن 
ذره ای استحکام که با یک باد فرو می ریزند نشان 
از آن دارد که نظــارت آنچنانی بر ورودی محله 
صورت نگرفته و در کمال تعجب بین نیروهای 
ناظر و سودجویان هماهنگی و همراهی صورت 
می گیرد. امانی اضافه کرد: »یا با من کنار می آیی 
با باید کنار بیایی« و »من می خواهم که بســازم 

و باید بسازم« جمالتی است که اهالی محل در 
توصیف قدرت عجیب سودجویان ساخت و ساز 
در این محله می گویند. می گویند برای رد کردن 
هر ماشــین ۵۰۰ هزار تومان می گیرند و برای 
ســاخت هر طبقه غیر مجاز ۵۰ میلیون تومان! 
اینجا پشــت بام را برای ساخت وساز 2 میلیارد 
تومان می خرنــد. نائب محله داریــم و برای راه 

افتادن کارمان باید نائب را همراه خودمان کنیم! 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه شــورای 
شهر تهران با اشاره به اظهارات موسوی شهردار 
منطقه یک، گفت: گفته شــد کــه از معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواسته 
که پهنه ساخت وســاز در گالبــدره را حداقل 
به R ۱2۱ تغییر دهند تا اهالی بتوانند ســه یا 
چهار طبقه ۶۰ درصدی بســازند. البته شهردار 
منطقه تاکید می کند؛ ســقف ساخت وساز در 
بهترین حالت ۴ یا ۵ طبقه است و در نهایت اجازه 
ساخت وساز در ۱۰ یا ۱۵ طبقه داده نمی شود. 
در نتیجه اهالی باید در مقابله با تخلفات ساخت 
وسازی و سوداگرانه با شهرداری تهران همراهی 
و همکاری داشته باشند. او گفت که؛ شخصی به 
نام نائب محله وجود ندارد و موضوعات از طریق 

شهرداری ناحیه پیگیری می شود. 
امانی با بیان اینکه یکی دیگر از مشــکالت 
اهالی برای نوســازی امالک خود بی سند بودن 
آن ها اســت. اظهار کرد: مطابق با قانون امالک 
قولنامه ای در صورت نوسازی می توانند به اندازه 
تراکم گذشــته خود اقدام به تخریب و نوسازی 
کنند و قانون به بیــش از آن اجازه نمی دهد. اما 
برخی نســبت به این قانون بی توجهی کرده و 
ناگاه طبقات غیرمجازی ظرف یک شب بر روی 

خانه های خود می سازند. 

روایت عجیب عضو شورای شهر از محله گردی در گالبدره؛

وجودباندهایپرقدرتخالفکاردرحوزهساختوساز

رئیس مرکز کنترل ترافیک 
پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ اعالم کرد که 
بارش باران، حجم ترافیک 

در معابر پایتخت را حدود ۱۰ 
درصد افزایش داد

با وجود پیش بینی 
هواشناسی، چرا تهران 

با هر بارندگی قفل و 
تردد در برخی معابر با 

سختی مواجه می شود؟ 
آیا مشکالت زیرساختی 

سبب راه بندان های 
پس از باران می شود یا 

رفتارهای شهروندان به 
تشدید چنین مشکالتی 

می انجامد؟ 
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سعیده علیپور

مصدومیت10کالساولی
براثرریزشدیواریکمدرسه

صبــح دیــروز 
دیوار یک مدرسه در 
علی آبادکتول ریزش 
کرد و تعدادی مجروح 

بر جای گذاشت.
به گزارش ایســنا،  ربیع اهلل افشانی، سرپرست 
جمعیت هالل احمر علی آبــاد کتول در این زمینه 
گفت: در این حادثه از ۱۴ نفر مصدوم، ۱۰ نفر کالس 
اولی بودند. همچنین ۳ مربی مصــدوم و به مراکز 

درمانی منتقل شدند.
دادستان علی آبادکتول نیز با اشاره به بازداشت 
2 نفر در رابطه با ریزش دیوار مدرسه گفت: پرونده 
رسیدگی به حادثه ریزش ساختمان یک مدرسه 
در شعبه اول بازپرسی دادسرای علی آباد تشکیل 
شــد و همه عوامل درگیر در این حادثه به دادسرا 

احضار شدند.
بر اساس این گزارش، مالک زمین مجاور مدرسه 
که مشغول گودبرداری بود و مســئول مربوط به 
پلیس ساختمان شــهرداری علی آباد کتول هم 

بازداشت شدند.
    

مدارسازابتدایآذربازمیشوند
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دیروز در جلسه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: بــا توجه به انجام 
واکسیناســیون دانش آموزان باالی ۱2 ســال و 
دانشجویان، از ابتدای آذرماه می توان برای بازگشایی 
مراکز آموزشی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
اقدام کرد.این در حالی است که پیشتر اعالم شده 

بود مدارس از ۱۵ آبان ماه بارگشایی می شود.
    

افزایش۱۵تا۳۲درصدیشهریه
مهدهایکودک

رئیس ســازمان 
ملی تعلیــم و تربیت 
کودک گفت: براساس 
دستورالعمل تعیین 
شــهریه خدمــات 
آموزشی میزان درصد افزایش شهریه انواع مهدهای 
کودک نسبت به شــهریه ابالغی در سال ۱۳۹۹ تا 
زمان اجرایی شدن بند ج ردیف ۸ ماده ۱۰ اساسنامه 
سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، با افزایشی بین 
۱۵ تا ۳2 درصد، نسبت به شهریه سال قبل تعیین 
می شود. به گزارش ایســنا، علیرضا حاجیان زاده 
گفت: تهیه صبحانه و ناهار و میان وعده برای کودکان 

تا زمان اعالم ستاد ملی کرونا ممنوع است.
    

۶۵درصدپزشکانازمالیات
فراریهستند!

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می دهد، 
۶۵ درصد پزشکان به سالمت اقتصادی جامعه پایبند 
نیســتند.به گزارش فارس، این در حالی است که 
مالیات پزشکان آمریکایی سه برابر صادرات نفت 

ایران برآورد می شود.
    

جزئیاتترخیصاقالمکرونا
وسرمهایدپوشدهدرگمرک

گزارش گمرک ایران به معاون دادستان تهران 
نشان می دهد که از ۱۳۰۰ سرم وارداتی اخیر دپو 
در گمرک، تاکنون حدود ۴۰ درصد ترخیص شده 
است، در کنار آن 2۵۰ تن سرم بیماران دیالیزی نیز 
با مجوز وزارت بهداشــت ترخیص شده ولی هنوز 
تکلیف 2۵۰ تن سرم تاریخ گذشته مشخص نیست.

    
محدودیتصعودکوهنوردان

بهارتفاعاتپایتخت
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری تهران 
گفت: از همه شهروندان و کسانی که قصد صعود به 
ارتفاعات را دارند می خواهیم از این کار خودداری 
کنند، چرا که این اقــدام فقط با هماهنگی و تنها از 
مبادی ورودی و اصلی صورت می گیرد.به گزارش 
مهر منصور درجاتی افزود: با وضعیت کنونی صعود 
کوهنوردان ممنوع نیست بلکه با محدودیت مواجه 

است و فقط با هماهنگی صورت می گیرد.
    

مخالفتشورایشهرتهران
بامحدودیتترددشبانه 

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه مردم از 
اجرای طرح محدودیت تردد شبانه ناراضی هستند، 
گفت: با محدودیت تردد شبانه مخالفیم و این طرح 
کارایی الزم را نداشته است.علیرضا نادعلی گفت: 
وقتی با پلیس اجتماعی تهران گفت و گو داشتیم 
آن ها نیز مخالــف اجرای این طــرح بودند، افزود: 
خیلی ها فکر می کنند این آورده ای برای راهنمایی 
و رانندگی دارد، در حالی که اینگونه نیست و زحمت 

بیشتر برای آن ها دارد.

از گوشه و کنار


