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پنجشنبه مورخ 59/4/01
تهران سما

مهل معاون شهردار تهران بر لزوم حل معضل فضاي پارک خودرو در پايتخت تأکید کرد
تالش براي کاهش مشکل کمبود پارکینگ در مرکز پایتخت

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران از تالش مديريت شهري براي حل معضل کمبود فضاي پارک خودرو در
محدوده مرکزي پايتخت خبر داد و گفت :احداث پارکینگ به ويژه در مرکز شهر به دلیل قیمت باالي زمین ،هزينه
بااليی دارد و بايد با ارائه بسته هاي تشويقی و سیاست هاي جبرانی ،سرمايه گذاران ترغیب شوند تا سرمايه خود را در
راستاي پارکینگ سازي به کار گیرند .
به گزارش «تهران سما» به نقل ازا روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،مهندس سید جعفر
تشکري هاشمی افزود :موضوع ديگري که باعث عدم عالقه سرمايه گذاران به ساخت پارکینگ می شود ،نرخ پايین
تعرفه پارکینگ هاست ،چرا که با تعرفه هاي موجود هیچ سرمايه گذاري رغبت نمی کند نسبت به پارکینگ سازي اقدام
کند و از اين رو ،بايد به سمت و سويی برويم که دارندگان خودرو به اين باور برسند که بايد هزينه پارک خودروي خود
را بپردازند و تعرفه پارکینگ واقعی شود .
وي با تأکید بر قیمت باالي زمین و مقرون به صرفه نبودن پارکینگ سازي براي سرمايه گذاران در شرايط موجود،
اعالم کرد  :به همین دلیل ،در نظر داريم در زير معابري که کاربري خاصی ندارند با ايجاد پارکینگ هاي زير سطحی
امکان پارک خودرو فراهم شود ،ضمن اين که توسعه پارکینگ هاي مکانیزه در اماکن عمومی از ديگر مالحظات مورد
نظر است و عالوه بر اين ،اقداماتی نظیر استقرار پارکینگ هاي مکانیزه چرخ و فلکی در مناطق پر تراکمی مانند منطقه
 16را مورد توجه قرار داده ايم .
کمبود  56هزار فضاي پارک خودرو در منطقه 16
در اين ارتباط شهردار منطقه  16با اشاره به کمبود حداقل  56هزار فضاي پارک خودرو در سطح اين منطقه متراکم،
اظهار کرد :رويکرد تأمین پارکینگ با حمايت از بخش خصوصی از اولويت هاي شهرداري منطقه  16در سال جاري
1

است و به اين منظور ،واگذاري پارکینگ هاي روباز و پارکینگ هاي مکانیزه به بخش خصوصی در دستور کار اين
منطقه قرار دارد .
عباس بابازاده با بیان اين که راه اندازي  4دستگاه پارکینگ مکانیزه چرخ و فلکی در منطقه  16از جمله فعالیت هاي
پیش بینی شده است ،تصريح کرد :دو باب پارکینگ عمومی روباز در خیابان هاي شهید چراغی و مالک اشتر به بخش
خصوصی واگذار خواهد شد و مشوق هاي ويژه اي به منظور مشارکت سرمايه گذاران در تأمین فضاي پارک خودرو در
نظر گرفته شده است .
از سوي ديگر ،رضا زلفی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  16از تدابیر و تمهیدات ويژه اين منطقه مرکزي پايتخت
براي جلوگیري از پارک خودروهاي شخصی در پايانه مسافري شمشیري خبر داد و خاطرنشان کرد :پارک خودروهاي
شخصی در اين پايانه ،مسائل و مشکالتی را براي فعالیت اتوبوس هاي تندرو و تاکسی هاي خطی به وجود آورده و به
اين منظور ،ساماندهی اين پايانه پر تردد را در دستور کار قرار داده ايم .

9

جمعه مورخ 59/4/00
تهران سما

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در گفت و گو با

سما:

مصوبه شوراي عالی هماهنگی ترافیک کشور کلید اجراي طرح  LEZاست

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اجراي طرح  LEZدر شهر تهران را منوط به تعیین تکلیف شوراي عالی هماهنگی
ترافیک کشور عنوان کرد و افزود :اگر اين طرح در اين شورا به نتیجه رسید و تصويب شد  ،پلیس وارد سیر اجرايی آن
می شود .
سردار تیمور حسینی در گفت و گو با خبرنگار «تهران سما» درباره اينکه آيا اجراي اين طرح که مجوز ورود خودروها به
محدودههاي ترافیکی بر اساس میزان آاليندگیشان صادر می شود ،امکانپذير هست ،گفت  :به طور حتم زمانبندي
مشخصی براي اجراي اين طرح وجود دارد و پیش بینی ها الزم در خصوص اجراي آن بعمل آمده و با اطمینان می
توان گفت که قابلیت اجرايی دارد.
سردار حسینی اعالم کرد  :مقايسه کیفیت رانندگی تهرانی ها در طی سال هاي گذشته با وضعیت امروز نشان می دهد
رانندگی تهرانی ها خیلی بهتر شده است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره ويژگی هاي بارز رانندگی در سطح تهران افزود :منظم شدن رانندگی  ،کاهش
میزان تصادفات و رعايت قوانین گواهی بر باال رفتن سطح فرهنگ رانندگی در تهران شده است.
وي در خصوص کیفیت رانندگی شهروندان تهرانی پس از اجراي طرح هاي « خط سفید » در سطح تهران اظهار کرد:
هر گونه اقدام سلبی و يا ايجابی داراي نتايجی است به طوري که در اجراي طرح «خط سفید » نیز ساماندهی
گذرگاه هاي عابر پیاده و حرکت بین خطوط از جمله اهداف پلیس راهور در اجراي بوده است به طوري که اجراي اين
طرح در سطح تهران مثمر ثمر بوده است.
سردار حسینی رسیدن به اهداف در جريان اجراي طرح «خط سفید » را اجتناب ناپذير خواند و گفت :طراحی و برنامه
ريزي اين طرح با حضور طیف گسترده اي از کارشناسان شهري و ترافیک همراه بوده است و با هم انديشی  ،تفکر و
خرد جمعی همراه بوده است از اين رو جز موفقیت انتظاري از اجراي اين طرح نداشتیم.
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یکشنبه مورخ59/4/01
سايت خبري تحلیلی شهرنوشت

خدمت رسانی ویژه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در عیدفطر
وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران با انجام  366پژوهش بررسی شدمعاون مطالعاتی سازمان حمل ونقل
ترافیک با اعالم اينکه در سال گذشته  366طرح مطالعاتی وپژوهشی انجام شده است ،تاکید کرد:
روند پژوهش هاي ترافیکی در سال 95در حالی دنبال می شود که مانعی براي اجرايی شدن پروژه هاي مطالعاتی وجود
ندارد .
مرتضی خشايی پور در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري «تهران سما» گفت  :در سال گذشته مطالعات ترافیکی در
سطح مناطق  22گانه شهر تهران انجام شد که اين مطالعات بر دو محور پروژه هاي حمل ونقلی وساماندهی ترافیکی
متمرکز شده است.
وي افزود  :براي هر منطقه مشاور ترافیکی انتخاب شده است ،بنابراين تمامی اقدامات اجرايی در حوزه ترافیک توسط
کارشناسان تايید وارزيابی می شوند .معاون مطالعاتی سازمان حمل ونقل ترافیک تصريح کرد :اگر طرحی مطالعاتی
بعد از ارزيابی هاي کارشناسانه تايید شد،به مرحله اجرا خواهد رسید .به گفته خشايی پور در سال گذشته بالغ بر366
پروژه ترافیکی تحلیل و بررسی شد که بسیاري از آن ها به مرحله اجرا رسیدند .بررسی خط ويژه و فرامنطقه اي اتوبوس
رانی در محور بهشتی -مطهري ،صدها طرح اصالح هندسی در مناطق 22گانه نمونه کوچکی از انبوه پژوهش هاي
ترافیکی سازمان است.معاون مطالعاتی سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداري تهران تاکید کرد :هدف سازمان از انجام
پروژه هاي مطالعاتی پرهیز از آزمون وخطا واجراي طرح هاي تاثیرگذار وقابل قبول ترافیکی است.
وي با تاکید بر تعامل شهرداري تهران با دستگاه هاي مرتبط براي اجراي طرح هاي ترافیکی گفت  :طبق قانون تهیه
سامان دهی ترافیک شهري به عهده شهرداري تهران است که برخی از اين طرح ها با مسئولیت شهرداري تهران اجرا
شده وبرخی نیازمند تايید و همراهی ارگان هاي ديگر هستند .
وي افزود :برخی از پروژه ها مانند طرح "ال اي زد" به دلیل وسعت و تاثیرگذاري در شوراي عالی ترافیک شهرهاي
کشور با حضور مسئوالن پلیس راهور و وزارت کشور مطرح می شوند که در اين جلسات ابعاد وجوانب پروژه هاي
مطالعاتی با مسئوالن مربوط مطرح خواهد شد.
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خشايی پور خاطر نشان کرد :شهرداري تهران در اجراي طرح هاي ترافیکی مشابه نیز با پلیس راهور و شوراي عالی
ترافیک کشور همکاري الزم را خواهد داشت ،بنابراين در اجراي طرح هاي پژوهشی ترافیک با مشکل اجرا وهماهنگی
رو به رو نیستیم.
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دوشنبه 59/4/04
تهران سما

جابهجایی معاونان کلیدي شهردار تهران
شهردار تهران صبح امروز در مراسم توديع و معارفه جمعی از معاونان کلیدي خود شرکت کرد.
به گزارش ايسنا ،مراسم توديع و معارفه چهار تن از شهرداران مناطق تهران صبح امروز ساعت  16با حضور شهردار
تهران در تاالر ايران زمین آغاز شد .در اين مراسم "مازيار حسینی" که پیش از اين رياست معاونت فنی و عمرانی را به
عهده داشت ،به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک فعالیت خواهد کرد.
همچنین "مجتبی عبداللهی" که پیش از اين در معاونت خدمات شهري فعالیت داشت ،از امروز با حکم محمدباقر
قالیباف جايگزين حجتاالسالم والمسلمین میثم امرودي معاون فرهنگی و اجتماعی خواهد شد.
به گزارش ايسنا ،مهندس "سیدجعفر تشکري هاشمی" نیز که پیش از اين معاونت حمل و نقل را برعهده داشت به
جاي داريانی ،معاون منابع انسانی شهرداري تهران فعالیت خواهد کرد.
به گزارش ايسنا ،صبح امروز تاالر ايران زمین میزبان تعداد زيادي از معاونان ،مسووالن و روساي سازمانها و
مجموعه هاي شهرداري تهران است و همچنین تعدادي از اعضاي شوراي شهر همچون محمد حقانی ،ريیس کمیته
محیط زيست و علی صابري عضو کمیسیون حقوقی در اين مراسم حاضر شدند.
به گزارش ايسنا ،يکی از نکات مورد توجه اين جلسه اين بود که به دلیل کثرت حاضران در جلسه ،با اينکه  26دقیقه از
شروع مراسم نگذشته بود ،مسووالن سالن دو مرتبه نسبت به اضافه کردن صندلی براي نشستن مدعوين و
مراجعهکنندگان اقدام کردند.
از بدقولی قالیباف تا سرباز  27ساله شهردار جهادي
صبح امروز جمعی از معاونان شهردار تهران در مراسم توديع و معارفه خود سخنانی را در باب اقداماتشان بیان کردند.
به گزارش ايسنا ،سیدجعفر تشکري هاشمی صبح امروز در مراسم توديع و معارفه خود با بیان اينکه سه دهه است که
قالیباف را میشناسد ،گفت :ما عادتی مبنی بر برگزاري مراسم توديع و معارفه نداشتیم وهربار قالیباف دستور میداد
صبح بعد در محل جديد حاضر شده و حاال با برگزاري اين مراسم بدعت  36ساله شکسته شده است.
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وي با بیان اينکه در طول اين سالها سعی کرديم با توجه به مديريت جهادي به مردم خدمت کنیم ،گفت :از همه
حمايت ،هدايتها و اعتمادهاي شهردار تهران تشکر میکنم.
معاون جديد منابع انسانی شهردار تهران با بیان اينکه در معاونت حمل و نقل همواره سعی کردم که با همفکري
متخصصان دانشگاهی کرامت انسانی را حفظ کنیم ،گفت :خوشبختانه در طی اين  16ساله  116کیلومتر از شبکه
بیآرتی احداث شد که  56درصد شهروندان از اين سامانه بهره میگیرند و  34کیلومتر مترو شهري به  266کیلومتر
رسید و تعداد ايستگاهها از عدد  27به  162ارتقاء يافت و از  96دوربین کنترلی شهر توانستیم اين عدد را به 2566
دوربین برسانیم.
تشکريهاشمی با بیان اينکه در سن نوجوانی در گردان قالیباف میجنگیدم و 24سال قالیباف فرمانده مستقیم من
بود ،گفت :من سربازي هستیم که رضايت فرماندهاش بسیار مهم است چراکه رضايت فرمانده ،رضايت خداوند را به
همراه دارد.
به گزارش ايسنا ،همچنین مجتبی عبداللهی معاون جديد فرهنگی و اجتماعی شهرداري تهران با بیان اينکه گزارشی
براي ارائه آماده نکردهام ،اما از من خواسته شده است که براساس تکلیف سخنرانی کنم ،گفت 5 :سال است که در
خدمات شهري با جان و دل و تمام انرژي انجام وظیفه کردهام و بايد بگويم هر کاري با وحدت ،همدلی و کار گروهی
قابل انجام است و در حال حاضر بیش از هر زمانی نیاز به وحدت و اتحاد داريم.
به گزارش ايسنا ،حجتاالسالم والمسلمین میثم امرودي معاون سابق فرهنگی و اجتماعی شهرداري تهران که حاال به
عنوان مشاور فعالیت میکند نیز با بیان اينکه من افتخار میکنم که شهرداريچی هستم ،گفت :متاسفانه برخی بار
معنايی اين کلمه را منفی میدانند اما بايد اين روند اصالح شود چراکه شهرداريچی بودن افتخار است و بايد افتخار
کنیم که زير پاي خانواده شهدا را جارو کرده و پل صدر ،اتوبان امام علی و ...میسازيم.
وي با بیان اينکه قالیباف را قسم دادم که در اولین فرصت يک نفر را به جاي من انتخاب کند ،گفت :قالیباف با اينکه
قول داد اما دو سال و نیم طول کشید که به قول خود عمل کند.
معاون سابق فرهنگی و اجتماعی شهرداري تهران با بیان اينکه زمانی که در بنیاد شهید فعالیت میکردم به ما میگفتند
که پشت هر صندلی مديريتی خون  72شهید وجود دارد ،گفت :خوش به حال افرادي که نبايد به شهدا پاسخ بدهند و
 2.5سال فرصت داشتم که نوکري و خادمی مردم شهر را بکنم و از مديريت جهادي بابت اين اعتماد تشکر میکنم،
هرچند که مسئولیت سنگینی بود.
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مشاور شهردار تهران با بیان اينکه در شهرداري تهران در حوزه فرهنگی کارهاي زيادي مانده است ،گفت :در شهرداري
تهران نمیتوان در اپوزيسیون باشی و خدمت کنی.
امرودي با بیان اينکه شوراي شهر تهران ،ريیس دوم من بود ،گفت :حتی يک واو نیز تعمدا از دستورات شورا عدول
نکرده و بايد بگويم که از اتالف موش تا ارتقاي هوش همه کار در شهرداري انجام دادهايم.

15

تهران سما 59/4/04
تسهیالت مترو تهران به مناسبت عید سعید فطر

مدير عامل شرکت بهره برداري مترو تهران و حومه گفت:
به مناسبت عید فطر و تسهیل تردد نمازگزاران این عید سعید ،مترو تهران خدمات ویژهاي را در
نظر گرفته است

.

به گزارش «تهران سما» به نقل از مديريت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و
حومه ،محمد احمدي بافنده ضمن آرزوي قبولی طاعات و عبادات روزه داران در ماه مبارک رمضان اظهار داشت :مترو
تهران به منظور تسهیل در تردد نمازگزاران به محل اقامه نماز عید در مصالي بزرگ امام خمینی (ره) ،خدمات ويژه و
سرويسهاي فوق العادهاي را در تمام خطوط مترو ارائه میدهد.
وي با بیان اينکه خدمات مترو تهران از ساعت پنج و  36دقیقه صبح روز عید فطر تا پايان مراسم به طور رايگان ارائه
میشود ،افزود :در اين روز تعداد حرکت قطارها نسبت به برنامه عادي در روزهاي تعطیل هم افزايش میيابد که در اين
راستا فاصله گذر قطارهاي خط  1و  2مترو تهران به  5دقیقه کاهش پیدا خواهد کرد.
مديرعامل شرکت بهره برداري متروتهران در ادامه با اشاره به اينکه فاصله گذر حرکت قطارها در خط  4مترو
هر  6دقیقه يکبار خواهد بود افزود :فاصله مسافرگیري در خط  3مترو هم به هر  15دقیقه کاهش میيابد.
به گفته احمدي بافنده تردد مسافران در تمام ايستگاههاي مترو تهران به صورت لحظهاي رصد میشود و اين آمادگی
وجود دارد تا در صورت نیاز قطارهاي فوق العاده اعزام شود
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سایت خبري تحلیلی شهرنوشت 59/4/04
همزمان با عید سعید فطر صورت می گیرد؛

تغییر جهت مسیر حرکت خودروها در برخی معابر منطقه+00مسیرهاي جایگزین

گروه حمل ونقل عمومی :شهردار منطقه 12از تغییر جهات حرکتی در محدوده بازار تهران طی روزهاي آينده خبر داد و
گفت  :اين اقدام به منظور بهبود وضعیت ترافیکی در راستاي ارتقاي کیفیت زندگی در سطح منطقه  12اجرا می شود .
عابد ملکی در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت مسیرهايی که شامل تغییر جهت حرکت می شوند را تشريح و بیان کرد:
اين تغییر مسیرشامل خیابان هاي مجاهدين اسالم  ،ناطقی ،ابن سینا و اجانلوست که همزمان با عید سعید فطر می
شود.
وي با اشاره به اينکه تغییر جهت برخی از خیابانها و معابر در محدوده بازار تهران به منظور باز شدن گره هاي ترافیکی
صورت می گیرد ،گفت :با توجه به اينکه منطقه  12به لحاظ بافت تاريخی ويژه و اينکه قطب تجاري کشور محسوب
می شود و بايد به شرايط تردد و ترافیکش نگاه ويژه اعمال شود .از اين رو بهره وري بیشتر از معابر  ،کاهش ترافیک
عبوري و توسعه حداکثري پیاده راه هاي اين منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
شهردار منطقه 12تهر ان ادامه داد :اين اقدام گامی به سوي بهبود وضعیت ترافیکی در راستاي ارتقاي کیفیت زندگی در
سطح منطقه  12است .در مطالعات تغییر جهت برخی معابر اين منطقه تالش شده جهت بندي ها به گونه اي تغییر کند
تا بیشترين بهره وري از معابر را داشته باشیم .به طوري که ترافیک عبوري از منطقه کمتر و تردد با خودروي شخصی
محدودتر شود  .در عین حال تنها ترددهاي محدوده بازار در اين منطقه شکل گیرد .به عنوان مثال براي ساکنین منطقه
 14که میخواهند به منطقه  11بروند ،ديگر ورود به محدوده بازار تعريف نشود و مسیرهاي جايگزين تعیین شوند .
ملکی تاک ید کرد :در نظر داريم تا با اولويت کاهش حجم عبوري از میدان بهارستان از يک سو و از سوي ديگر کاهش
زمان و مسافت دسترسی به خیابان ايران و حذف تقاطع فخرآباد  ،تغییر مسیر ترافیکی را همزمان با عید سعید فطر اجرا
کنیم.
شهردار منطقه  12با تاکید بر اينکه اطالع رسانی هاي منطقه اي و محله اي با استفاده از ظرفیت مساجد  ،شوراياري ها
و معتمدان انجام شده است  ،بیان کرد :ايستگاه هاي اتوبوس ضلع شمالی خیابان مجاهدين اسالم نیز به خیابان ناطقی
انتقال خواهند يافت .
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وي با اشاره به اين تغییر مسیرهاي ترافیکی توضیح داد :براساس طراحی هاي انجام شده خیابان ابن سینا (حدفاصل
میدان ابن سینا تا سه راه مجاهدين اسالم) يکطرفه شمال به جنوب ؛ خیابان مجاهدين اسالم (حدفاصل خیابان ابن
سینا تا میدان شهدا) يکطرفه غرب به شرق ؛ خیابان ناطقی (حدفاصل میدان شهدا تا زرين خامه) يکطرفه شرق به
غرب و خیابان اجانلو(حدفاصل خیابان مجاهدين اسالم تا خیابان مردم) يکطرفه شمال به جنوب می شود.
شهردار منطقه 12تاکید کرد :مسیر جايگزين جهت تردد از خیابان ايران به سمت میدان ابن سینا  ،خیابان ايران  ،خیابان
زرين خامه  ،خیابان ناطقی  ،میدان ابن سینا خیابان ابن سینا و در ادامه مسیر جايگزين جهت تردد از خیابان ايران به
سمت میدان بهارستان  ،خیابان ايران  ،خیابان قائن  ،خیابان ابن سینا  ،میدان بهارستان است .
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جمعه مورخ 59/4/08
تهران سما

مدير عامل مترو تهران در گفت و گو با سما عنوان کرد
افتتاح خط هفت مترو تا پايان امسال
پیش بینی شش هزار میلیارد هزینه براي خط هفت مترو
مدير عامل مترو تهران با اعالم اينکه در حدود شش هزار میلیاردتومان هزينه براي خط هفت مترو تهران پیش بینی
شده است گفت :تالش ما اين است که خط هفت مترو را تا پايان امسال به به بهره برداري برسانیم .

به گزارش خبرنگار «تهران سما» هابیل درويشی با اشاره به زمان بهره برداري خط هفت مترو گفت  :خط هفت مترو
به طول  27کیلومتر و 25ايستگاه طراحی شده است و تالش داريم در اين دوره از مديريت شهري خط هفت وشش
مترو به همراه خط مترو حرم امام تا فرودگاه حضرت امام را به پايان برسانیم که در اين صورت صد کیلومتر به خطوط
مترو اضافه خواهد شد .به گفته درويش با افتتاح اين پروژه ها سفرهاي مترو به دو برابر حال حاضر افزايش پیدا می
کند.
وي با اشاره به مشکالت احداث خط هفت مترو گفت :اين پروژه يکی از طرح هاي دشوار است زيرا اين خط از جنوب و
جنوب شرقی تهران می گذرد و به دلیل خاک هاي فرسوده و تاسیسات و عبور از قسمت فرسوده تهران ما را با
مشکالتی روبه رو کرد اما خوشبختانه بخش اعظمی از اين طرح به پايان رسانديم .درويش با اشاره به پیشرفت هاي
خط هفت گفت  :در بخش تونل پیشرفت صد درصدي اين خط حاصل شده است .همچنین بیش از  66درصد
ايستگاههاي اين خط به پايان رسیده است وبیش از  66درصد تجهیزات تامین شده است که امیدواريم تا پايان سال 95
اين پروژه را به پايان برسد .وي با تاکید بر افزايش جابه جايی مسافر با گشايش اين خط گفت :پیش بینی ما اين است
که با افتتاح اين خط روزانه بیش از يک میلیون مسافر جابه جا خواهند شد.
درويش با اشاره به هزينه هاي ساخت مترو گفت:ساخت هر يک کیلومتر مترو بیش از دويست میلیارد تومان هزينه
دارد .به گفته مدير عامل مترو تهران در حدود شش هزار میلیارد تومان براي خط هفت هزينه پیش بینی شده است که
بخشی از اين اعتبارات از طريق فايناس داخلی و بخشی نیز از اعتبارات داخلی شهرداري تهران تامین شده است.
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شنبه مورخ 59/4/05
سايت خبري تحلیلی شهرنوشت

رئیس پلیس راهور منطقه  12در گفت و گو با شهرنوشت:
با اجراي کامل طرح تغییر جهات ترافیکی مشکل تردد در منطقه  12حل خواهد شد
رفع مشکل ترافیک میدان ابن سینا با تغییر جهات خیابان هاي مشکین و قائن

گروه حمل و نقل عمومی :رئیس پلیس راهور منطقه  12تاکید کرد :با اجراي کامل طرح تغییر جهات ترافیکی منطقه
12و به زير بار رفتن تونل امیرکبیر به طور کامل مشکل ترددهاي گذري و ترافیک اين محدوده رفع خواهد شد.
سرگرد بهاري د رگفت وگو با خبرنگار شهرنوشت؛ ضمن تشکر از شهروندان و اهالی منطقه يه خاطر سعه صدري که
در اجراي طرح تغییر جهات ترافیکی منطقه  12داشتند ،افزود :به هر حال بايد قبول کرد اجراي هر طرح شهري به
ويژه تغییر جهات ترافیکی در ابتدا؛ با مشکالتی روبه رو خواهد بود .اين طرح نیز قطعا در ابتدا با مشکالتی روبه رو
خواهد بود که اين مسائل به مرور زمان در روزهاي اتی برطرف خواهد شد .
وي با بیان اينکه به طور حتم با اجراي کامل اين طرح ترددهاي گذري و ترافیک اين منطقه کاهش چشمگیري پیدا
خواهد کرد ،ادامه داد :در واقع اجراي کامل اين طرح امکان دسترسی شهروندان را به منطقه  12بهتر و راحت تر خواهد
کرد .با تغییر مسیر خیابان مصطفی خمینی از تقاطع سرچشمه به سمت شوش بار ترافیکی منطقه براي خروج با استفاده
از تونل امیرکبیر جابه جا خواهد شد.
رئیس پلیس راهور منطقه  12با بیان اينکه در روزهاي ابتدايی اجراي اين طرح شهروندان دچار سردرگمی خواهند
خواهند شد ،يادآور شد :عمده مشکالت شهروندان در روزهاي ابتدايی اجراي اين طرح در انتخاب مسیرهاي جايگزين
خواهد بود که در روزهاي آينده اين مشکل نیز برطرف خواهد شد.
وي همچنین درباره مشکل ترافیکی اين منطقه بعد از اجراي طرح نیز توضیح داد :بزرگترين مشکل ترافیکی ما در
محدوده خیابان مجاهدين اسالم ،گره ترافیکی در خیابان ناطقی به خاطر عرض کم اين معبر و ورودي آن به میدان ابن
سینا به خاطر واقع شدن ايستگاه مترو دروازه شمیران که خروج تعداد باالي مسافر در ساعات پیک سفر-صبح ها از
ساعت 7:36تا 1:36و بعدازظهرها از ساعت  19تا  - 21است؛ خواهد بود.
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سرگرد بها ري درباره تدابیر در نظر گرفته شده براي رفع اين مشکل تاکید کرد :براي حل مشکل اين محدوده يکسري
تغییر جهات ترافیکی را اصالح کرديم که روي بازده ترافیکی خیابان زرين خامه تاثیرگذاشت .همچنین براي کاهش
ترافیک ورودي میدان ابن سینا؛ خیابان مشکین در مسیر شرق به غرب و خیابان قائن در مسیر غرب به شرق يکطرفه
شد .گوشه انتهايی اين خیابان را براي دسترسی راحت تر شهروندان در مسیر جنوب به شمال تغییر داديم تا خودروها به
راحتی وارد ابن سینا شوند  .درواقع بار ترافیکی ورودي میدان ابن سینا تفکیک شد تا مشکل اين محدوده رفع شود.
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سه شنبه مورخ 59/4/00
تهران سما

معاون شهردار تهران در واکنش به توقف طرح تغییر جهات ترافیکی منطقه 12
کاش کمی صبور بودیم،مردممان از مسئوالنمان بسیار صبورترند
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران در واکنش به توقف طرح تغییر جهات ترافیکی برخی از معابر منطقه 12
گفت:
طرح هاي ترافیکی که با اعمال تغییراتی در جهت هاي ترافیکی همراه هستند ،معموالً زمان بر بوده و ارزيابی موفقیت
يا عدم موفقیت آنها ،نیازمند مدت زمان کافی براي آشنايی و انطباق با شرايط جديد از سوي کاربرانی است که سال ها
با وضعیت قديمی عادت کرده بودند.
به گزارش «تهران سما» به نقل ازروابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،دکتر مازيار حسینی
افزود :معموالً هر گونه تغییر ترافیکی با مقاومت ها و مخالفت هايی رو به رو می شود که نمونه هاي پر شمار آن را در
راه اندازي خطوط اتوبوس هاي تندرو از جمله نخستین خط بی آر تی و ساماندهی محدوده بازار از جمله پیاده راه سازي
در اين محدوده شاهد بوديم اما امروز اين اقدامات از موفق ترين طرح هاي شهري محسوب گشته و با اقبال عمومی رو
به رو شده اند.
وي با اشاره به اين که اجراي چنین طرح هايی عالوه بر مداومت و ممارست ،بايد با بردباري و شکیبايی همراه باشد،
اظهار کرد :ديکته نانوشته اشتباه ندارد و اگر اندکی صبر و حوصله به خرج داده شده و از اتخاذ و اجراي تصمیمات
شتاب زده خودداري شود و مسئوالنمان به اندازه مردممان صبور باشند ،اتفاقات خوبی رقم می خورد که از نتايج آن
همه برخوردار میشوند.
حسینی با بیان اين که منطقه  ،12منطقه تاريخی ،فرهنگی و گردشگري تهران است که حس نوستالژيک را به
شهروندان منتقل می کند ،تصريح کرد :مديريت شهري در نهايت قصد دارد اين منطقه پر تراکم و پر ترافیک را از زير
چرخ انواع وسايل نقلیه آالينده در آورده و با آرام سازي و ايمن سازي ،معابر اين منطقه را به عابران پیاده اختصاص دهد
تا با آرامش و امنیت در آن گام بر دارند و از فضاي خاطره انگیز اين محدوده لذت ببرند.
معاون شهردار تهران در پايان با تأکید بر اين که حمل و نقل عمومی و حمل و نقل پاک ،دو گزينه پیش رو براي
کاهش بار ترافیک و حجم آلودگی هوا به ويژه در محدوده مرکزي تهران است ،خاطرنشان کرد :هماهنگی و همکاري
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بین دستگاه هاي دست اندر کار در اداره و مديريت شهر ،ضرورتی اجتناب ناپذير است و اگر اين ضرورت انکار ناپذير از
جانب هر دستگاهی مورد توجه قرار نگیرد ،سنگ روي سنگ بند نمی شود.
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پنجشنبه مورخ 59/4/04
تهران سما

تشريح داليل حادثه شهران در گفت و گوي معاون شهردار تهران با سما؛
نبايد مترو را دلیل حادثه شهران قلمداد کرد
لزوم نوسازي شبکه آب و فاضالب بر روي تونل هاي ترافیکی
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران با اعالم اين که مقصر دانستن مترو در حادثه شهران با مبانی علمی
سازگار نیست ،بر لزوم نوسازي شبکه آب و فاضالب تهران بر روي تونل هاي ترافیکی تأکید کرد .
مازيار حسینی در گفت و گو ب خبرنگار «تهران سما» با تأکید بر اين که حادثه شهران بايد در چارچوب علمی و
کارشناسی بررسی شود ،گفت :تهران ،يک شبکه آب فرسوده با حدود  36درصد آب به حساب نیآمده دارد که اين میزان
آب از داخل شبکه به بیرون تراوش می کند.
وي با مقايسه اين شبکه در مقابل ويژگی هاي خاک تهران افزود :تراوش چنین آبی در خاک تهران که عموماً از جنس
آبرفتی است ،می تواند باعث شستگی خاک ريزدانه و به وجود آمدن مغار و فضاهاي خالی در زير سطح گردد.
حسینی با تأکید بر اين که با وجود اين شرايط ،ارتباط دادن اين حادثه با مترو کارشناسی نیست ،گفت :براي جلوگیري
از تکرار چنین حوادثی ،بايد عوامل و ريشه اين حادثه را به طور دقیق بررسی کرد.
وي در خصوص راهکار حل اين وضعیت تأکید کرد :بايد در قالب يک طرح ،شبکه خطوط اصلی آب تهران را که بر
روي تونل هاي ترافیکی قرار دارند با قید فوريت و اولويت نوسازي کرد زيرا علت اصلی اين گونه حوادث از آنجا آغاز
می شود.
دکتر حسینی با اعالم اين که اين تراوش ها باعث آب شستگی زمین و ايجاد مغارهايی در زير سطح زمین می شود،
اظهار کرد :اين امر می تواند باعث ايجاد فرو نشست در سطح زمین گردد و تونل هاي زير زمینی به عنوان يک زهکش
آب ،آن را به سوي خود هدايت می کنند.
وي بر لزوم همکاري دولت و شهرداري تهران در رفع اين معضل ريشه دار تأکید کرد و گفت :شرکت آب و فاضالب
تهران بايد با همکاري شهرداري تهران ،خطوط اصلی آب و فاضالب بر روي تونل هاي ترافیکی را به طور ويژه
نوسازي کند تا از تکرار اين گونه حوادث به صورت اصولی بتوان جلوگیري نمود .
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اين استاد دانشگاه در پايان خاطرنشان کرد :ستاد مديريت بحران کشور می تواند از محل اعتبارات پیشگیري از حوادث
خود ،اعتبار الزم را به اين طرح حیاتی اختصاص دهد تا شرکت آب و فاضالب بدون فوت وقت بتواند موضوع را در
دستور کار اجرايی خود قرار دهد.
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شنبه مورخ 59/4/01
تهران سما

تشريح نتايج سفر کمیسیون حمل و نقل شورا به چین در گفت و گو با سما:
به دنبال وارد کردن اتوبوس برقی براي تهران هستیم
عضو هیات رئیسه شوراي اسالمی شهر تهران با تشريح نتايج سفر اعضاي کمیسیون عمران و حمل و نقل شوراي شهر
تهران به کشور چین گفت :شوراي شهر به دنبال جهت دهی واردات اتوبوس به سمت اتوبوس هاي برقی است ،از اين
رو مطرح کرد :
ابوالفضل قناعتی در گفت وگو با خبرنگار «تهران سما» اظهار کرد :در برنامه پنجساله بايد حدود  1666دستگاه اتوبوس
خريداري شود و اين در حالی است که بر اين اساس در شهر تهران ساالنه بايد  466اتوبوس خريداري شود در حالی که
تنها در سال  266 ، 93اتوبوس وارد شهر تهران شده و متاسفانه به دلیل کسري بودجه با وجود نیاز شهر تهران  ،کمبود
اتوبوس هنوز تامین نشده است.
وي افزود:مديريت شهري در راستاي پیگیري بحث کاهش آلودگی هواي تهران و تحقق برنامه هاي پنجساله دوم در
تالش است که ظرفیت اتوبوس هاي شهر تهران را به تعدادي که در برنامه ديده شده برساند از اين رو کمیسیون
عمران و حمل و نقل شوراي شهر به دنبال تحقق خريد اتوبوس اتوبوس هاي هیبريدي و يا برقی است که آلودگی
کمتري در شهر تهران تولید کنند.
قناعتی افزود :ما مترصد اين هستیم که اگر قرار است اتوبوسی وارد شهر شود اين خودرو بايد برقی باشد چرا که هنوز
در کشور صنعت خودرو سازي وارد مقوله ساخت اتوبوس برقی نشده است ،از اين رو تالش می کنیم فرصت را
براي شرکت هاي بخش خصوصی فراهم کنیم تا در راستاي کاهش آلودگی هواي تهران اتوبوس برقی وارد کنند و در
مسیرهاي شهري با محاسبه کیلومتر به قیمت آزاد فعالیت کنند.
وي تصريح کرد :در غیر اين صورت اگر قرار است براي کمبود اتوبوس تهران خودرو ديزلی خريداري شود همانطور که
مقام معظم رهبري در سخنان خود تاکید کردند بايد از ظرفیت تولیدات داخل استفاده شود و اين بدان معنا است که
خريد اتوبوس ديزلی به محصوالت داخلی اختصاص يابد.
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عضو هیات رئیسه شوراي اسالمی شهر تهران خاطر نشان کرد :با توجه به حساسیت شوراي شهر نسبت به اين موضوع
 ،شرکتی چینی از سوي معاونت حمل و نقل و ترافیک که اتوبوس هاي ديزلی از آن خريداري شده بود ،معرفی شد تا از
تولیدات برقی آن از سوي اعضاي کمیسیون بازديد بعمل آيد.
قناعتی اعالم کرد :بدين ترتیب از اعضاي کمیسیون دعوت بعمل آمد تا براي بازديد از شرکت مورد نظر در چین بازديد
بعمل آيد که در اين راستا ،بنده به همراه مهندس سرخو رئیس کمیته حمل و نقل به چین سفر کرديم.
اين عضو شوراي اسالمی شهر تهران اظهار کرد :بدين ترتیب نمونه تولیدات اتوبوس برقی مورد بررسی و ارزيابی قرار
گرفت تا با توجه به توان مالی شهرداري و نیز ورود به بحث فاينانس  ،از بخش خصوصی دعوت بعمل بیايد تا براي
خريد اين اتوبوس ها و فعالیت با شهرداري تهران به صورت محاسبه هر کیلومتر تردد اقدام شود.
اين عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمی شهر تهران همچنین خواستار آن شد تا فضا براي حضور
شرکت خارجی در حمل و نقل پاک تهران فراهم شود تا با تامین اعتبار اتوبوس هیبريدي خريداري شود.
قناعتی همچنین به به صنعت گران خودرو در داخل کشور توصیه کرد تا هر چه سريع تر تکنولئوژي کاربردي و موتوري
تولید اتوبوس برقی را فراهم و در اين مسیر حرکت جديدي آغاز شود.
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یکشنبه مورخ 59/4/02
پرتال شهرداري تهران

تهران بین 9شهر شگفت آور دنیا به لحاظ پیشرفت در حوزه حمل ونقل
موسسه بین المللی  )Policy ITDP (Institute for Transportation and Developmentدر
گزارش خود با عنوان «تحوالت حمل و نقل در پنج شهر که ممکن است شما را شگفت زده کند»؛ آورده است:
تهران در دوره اخیر مديريت شهري توانست با توسعه خطوط  BRTبه طول  176کیلومتر آن هم در يک دهه نظر
بسیاري از کارشناسان بین المللی و شهرداران کالنشهرها را درخصوص سرعت توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل و
نقل عمومی جلب کند.
به گزارش خبرنگار شهرنوشت :هنگامی که صحبت از حمل و نقل پايدار می شود ،اغلب شهرهايی زيبا از شمال اروپا
مانند گپنهاک يا شهرهايی شلوغ و ثروتمند مانند هنگ کنگ و سنگاپور در خاطر تداعی می شود ،در حالی که تحوالت
شگفت انگیزي در شهرهاي سراسر جهان از جمله در کشورهاي جنوب در حال وقوع است .در اينجا از پنج شهر نام
برده می شود که از طريق سرمايه گذاري بر روي حمل و نقل عادالنه و پايدار ،کیفیت زندگی میلیون ها نفر ارتقاء
بخشیده اند.
تهران -ايران
ايران داراي باالترين نرخ شهرنشینی در منطقه خاورمیانه است و تهران يکی از بزرگترين کالنشهرهاي آسیا محسوب
می شود .در يک دهه قبل شهروند تهرانی براي جابه جايی در شهر ،به غیر از رانندگی در خیابان هاي شلوغ گزينه هاي
چندانی نداشت اما در طول اين دهه تهران توانست بیش از  266کیلومتر خط مترو راه اندازي کند که توانايی جابه جايی
روزانه  2میلیون نفر را دارد .همچنین اين شهر يک شبکه  176کیلومتري اتوبوس تندرو با کیفیت باال راه اندازي کرد
که امکان جابه جايی روزانه  2میلیون نفر ديگر را فراهم کرده است .البته همیشه سرعت توسعه حمل و نقل عمومی در
شهر تهران دنیا را شگفت زده کرده است و اکنون نیز به عنوان يکی از مقاصد مورد مطالعه در زمینه توسعه براي
کارشناسان بین المللی حوزه حمل و نقل عمومی از اهمیت ويژه اي برخوردار است .عالوه بر اين ها در تهران برنامه
اخذ عوارض ترافیک براي کاهش ترافیک ،سامانه پیشرفته اشتراک دوچرخه در يکی از مناطق آن به موقع اجرا گذاشته
شده است.
21

احمد آباد -هند
احمدآباد شهري  5میلیون نفري واقع در غرب استان گجرات است .در سال  2669میالدي کیفیت حمل و نقل اين شهر
از طريق راه اندازي سیستم اتوبوس تندرو janmargبه الگويی براي هندوستان بدل شد .در زبان محلی
 janmargبه معناي «راه مردم» است .در شهري که تقريبا  96درصد ساکنان آن فاقد اتومبیل شخصی بوده و روش
هاي محدودي براي سفرهاي خود در اختیار دارند روزانه  136هزار نفر را جابه جا کرده و به اين ترتیب به عنوان
پیشرفت عمده براي حمل و نقل اين شهر محسوب می شود.
امروز احمدآباد در امر حمل و نقل و برنامه ريزي شهري به واسطه گسترش روزافزون قوانین مرتبط با پارک خودروها و
محوريت حمل و نقل عمومی ،بهسازي پارکینگ ها و بهبود شرايط براي پیاده روي و دوچرخه سواري به عنوان شهري
پیشرو در منطقه شناخته شده است.
بوينس آيرس -آرژانتین
اين شهر در سال  2613از خیابان قديمی  de juiloکه يکی از عريض ترين خیابان هاي جهان با 26الين ترافیکی
محسوب می شود را تبديل به کريدوري مدرن و کارآمد براي حمل و نقل عمومی کرد .اين پروژه بخشی از يک طرح
جامع حمل و نقلی است که اجراء آن از سال  2669شروع شده است .اين طرح پیاده راه سازي 166قسمت مرکزي
شهر ،توسعه برنامه اشتراک دوچرخه ،ايجاد يک شبکه  366کیلومتري مسیر دوچرخه و اصالح تقاطع ها به نظور ارتقاء
ايمنی عابران پیاده می شود.
گوانگجو -چین
اين کالن شهر بر دلتاي رود مرواريد گسترده و مقر بزرگترين سیستم اتوبوس تندرو در جهان است که روزانه بیش از
 156هزار نفر را از طريق  26ايستگاه با سرعتی برابر سرعت مترو جابه جا می کند .البته دستاوردهاي اين شهر فراتر از
سیستم اتوبوسرانی است .آنها داراي يکی از بزرگترين سیستم هاي اشتراک دوچرخه در جهان هستند و توانسته اند
فضاهاي کم استفاده مانند زمین هاي متروکه زيرگذرها را تبديل به فضاهاي زيباي عمومی کنند.
دفتر  ITDPچین در گوانگجو مستقر شده است هر ساله میزبان بیش از  56بازديد کننده توسط سازمان هاي دولت،
غیر دولتی و علمی بوده و الهام بخش پروژه هاي انجام گرفته در ساير شهرهاي چین و شهرهاي جنوب شرقی آسیا
است.
29

مکزيکو سیتی -مکزيک
بزرگترين شهر آمريکاي شمالی است که داراي  5خط  BRTاز نوع متروباس و فعالترين سیستم اشتراک دوچرخه در
جهان است .اين شهر در زمینه اصالح فضاهاي پارک خودرو پیشگام بوده و احیاء کننده پیاده راه هاي مناطق تاريخی
مرکزي شهر است.
در سال  2612میالدي خط  Metrobus 4ثابت کرد که يک سیستم اتوبوس تندرو با کیفیت جهانی می تواند عالوه
بر کمک به تجديد حیات مناطق فشرده مرکز شهر ،به حفظ آثار فرهنگی و میراث تاريخی آنها نیز کمک کند .اين
پروژه از طريق اختصاص خیابان هاي مرکزي شهر به تردد دوچرخه ،عابران پیاده و سیستم اتوبوس تندرو توانسته
عالوه بر بهبود رفت و آمد به بهسازي منظر و ارتقاي کیفیت زندگی در اين مناطق کمک کند.
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چهارشنبه مورخ 59/4/11
سايت خبري تحلیلی شهرنوشت

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد:
تردد وانتبارها و کامیونتها با کارت صالحیت در محدوده بازار
احتمال اعمال محدودیت زمانی براي حمل کاال و بار در مرکز پایتخت
گروه حمل و نقل عمومی :رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد :يکی از ملزومات بازگشت انضباط شهري و
ترافیکی در منطقه  12و محدوده بازار ،خروج اصناف و انبارها از محدوده بازار است.
سردار تیمور حسینی در گفت وگو با شهرنوشت با بیان اين مطلب افزود :يکی از خالء هاي ما در کشور که در
سالهاي گذشته مغفول مانده بود ،بحث ساماندهی بار بود .مسالهاي که اکنون در شهرهاي بزرگ مانند تهران هنوز با
اين مشکل روبهرو هستیم .
وي با بیان اينکه در گذشته مسئول و متولی حمل کاال و بار وزارت ترابري و سازمان پاپانهها بوده است ،ادامه داد :به
همین دلیل در طول نیم قرن اخیر نگاه مسئوالن به اين حوزه نگاه جادهاي و برون شهري بوده است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اينکه در سالهاي گذشته وانتبارها به يک حوزه شخصی رها تبديل شده
بود که هرکسی براي خود در اين حوزه کار میکرد ،يادآور شد :در اين حوزه حتی بخش عمدهاي از کامیونها و
کامیونتها به صورت سلیقهاي اقدام به جابهجايی و حمل کاال می کردند و اين برخورد سلیقهاي مشکالتی را براي
تهران ايجاد کرده است .به عنوان مثال عدم برنامه و تعیین ساعاتی براي جابهجايی بار و کاال در تهران باعث شده تا در
ساعات اوج سفر يک کامیونت يخچالدار مشغول تخلیه بار جلوي يک سوپرمارکتی باشد که اين کار باعث ايجاد
ترافیک در کل آن خیابان و حتی خیابانهاي مجاور می شود.
سردار حسینی با اشاره به شرايط ويژه بازار تهران و وجود مراکز تولید و انبار در اين منطقه تاريخی بیان کرد :با توجه به
وجود بازار در منطقه تاريخی  12که به عنوان قلب اقتصادي نه تنها تهران بلکه کشور نیز شناخته میشود؛ جذابیت
زيادي براي حوزه جابهجايی و حملونقل کاال و بار ايجاد کرده است.
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وي با بیان اينکه خیابانهاي مختلف منطقه  12مانند خیابان مصطفی خمینی ،خیام ،بخشی از  15خرداد ،امیر کبیر و ...
تبديل به پاتوق وانتها و کامیونها شده است ،تاکید کرد :حتی اين چاذبه باعث ايجاد مشاغل کاذب مانند چرخ
دستیها در اين منطقه شده است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اينکه ساماندهی حمل کاال و بار در منطقه  12سالها يکی از مطالبات پلیس
بوده است ،گفت :از سال گذشته با اجراي طرح انضباط شهري اين حوزه در برنامه کالن منطقه قرار گرفت .اما اگر
بگويیم که توانستهايم مشکل منطقه را حل کنیم قطعا اين اتفاق نیفتاده است چرا که برخورد با هر کدام از مشکالت
منطقه  12در حال حاضر برخورد با معلول است.
وي افزود :علت مساله ديگر و جاي ديگري است .به عبارت سادهتر تا زمانی که جاذبه حمل کاال و بار در منطقه  12و
محدوده بازار وجود داشته باشد ،حتما اين عرضه و تقاضا باعث ايجاد پاتوقی براي وانتبارها و گاري دستیها خواهد
شد.
سردار تیمور حسینی با تاکید بر اينکه بايد ريشهايتر به معضل حمل کاالو بار در منطقه  12نگاه شود ،ادامه داد:
همچنان که برخی از صنوفی که در محدوده بازار مشغول به فعالیت بودند ،اکنون در حاشیه شهر مستقر شدند؛ نیاز است
تا صنفهاي ديگر را از اين منطقه مرکزي شهر خارج کنیم .يک زمانی بازار میوه تره بار مرکزي در خیابان صاحب جمع
منطقه  12قرار داشت اکنون که به منطقه  16منتقل شده ،نظم و انضباط بیشتري يافته است.
وي با بیان اينکه بايد تمرکز از منطقه  12برداشته شود ،بیان کرد :هیچ دلیلی وجود ندارد که بنگاه هاي باربري در
خیابان شوش متمرکز باشد .اگر يک نظر سنجی از اهالی اين میدان و محدودههاي اطراف مانند باغ آذري و خزانه
انجام شود؛ همه گله مند هستند که اين کامیونها آسايششان را سلب کرده اند.
به اعتقاد سردار حسینی؛ در قدم اول بايد اين تمرکز اصنافرا در منطقه  12برهم بزنیم تا نظم ترافیکی در محدوده بازار
حاکم شود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اينکه براساس استانداردهاي جهانی بازار تعريف مشخصی دارد ،يادآور شد :بازار
يعنی مرکزي که فقط عرضه در آن انجام می شود .اما اين وضعیت منطقه  12فراتر از عرضه ساده است .در اين نقطه
تولید انبوه و انبارداري هم انجام می شود .حتی برخی اوقات يک جنس تولیدشده ،يکی دوبار به نقطهاي فرستاده
میشود و دوباره به اين محدوده برمیگردد و توزيع میشود.
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وي تاکید کرد :بازار تهران بايد به عنوان يک مرکز شناخته شده شناسنامه داري که هويت شهر بوده با دو رويکرد حفظ
بافت سنتی به منظور استفاده در حوزه گردشگري و به عنوان جايی براي عرضه کاال کارکرد خود را داشته باشد .به
همین دلیل تاکید میکنم که بايد ريشهاي تر با مساله بازار برخورد شود.
سردار حسینی با بیان اينکه اگر تولید کاال از اين منطقه خاج شود ،توزيع آن نیز در اين محدوده منتفی می شود ،تاکید
کرد :وانتها و موتورسوارها به اين دلیل در منطقه  12تجمع دارند که جاذبه کار و حمل بار همچنان در اين منطقه
وجود دارد .برخورد سلبی و پلیسی محض با خیلی از پديدههاي اجتماعی نیز جواب نمیدهد.
وي يادآور شد :در گام نخست بايد انبارها را از بازار خارج کرد و در اين محدوده تنها دفاتر اقتصادي صنوف وجود داشته
باشد و محل تولید و توزيع آن به خارج از تهران منتقل شود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به ساماندهی وانتبارها در محدوده بازار نیز توضیح داد :در منطقه  12وانتها
نیز مانند سرويس مدارس و آژانسهاي تاکسی تلفنی ساماندهی شدهاند .از اين به بعد وانتبارهايی حق فعالیت در اين
محدوده را دارند که کارت صالحیت داشته باشند.
به گفته رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین در منطقه12محلهايی به عنوان بارانداز براي حمل کاال و بار
مشخص شده است و وانت بارها نمی توانند هر جايی اقدام به بار زدن کاال و يا تخلیه آن کنند.
وي با بیان اينکه فعال محدوديت ساعتی براي حمل کاال بار در منطقه  12ايجاد نکردهايم ،تاکید کرد :برخی از کاالها
مانند سوخت ،مواد خوراکی و پروتئینی درتهران نیازمند توزيع لحظهاي است .در طول سالهاي اخیر کارشناسان پلیس
راهور روي اين مساله مطالعات زيادي انجام دادهاند که به عنوان مثال حمل کاال و بار در محدوده ساعتی مانند 12
شب تا  6صبح انجام شود .اما تا اين لحظه به نتیجه خاصی در اين خصوص نرسیده ايم.
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جمعه مورخ 59/9/0
سايت خبري تحلیلی شهرنوشت

مازيار حسینی در جلسه عملیاتی پیشرفت پروژه هاي ريلی پايتخت:
00هزار مهندس و کارگر در خطوط  1و  2مترو مشغول به کارند
گروه حمل ونقل عمومی :جلسه عملیاتی بررسی پیشرفت پروژههاي ريلی پايتخت با حضور قائم مقام شهردار تهران،
معاونان حمل و نقل و ترافیک و مالی و اقتصاد شهري شهرداري تهران ،مديرعامل بانک شهر ،مديران عامل و
شهرداران مربوطه و مديران ،مجريان و مشاوران اين پروژهها برگزار و لزوم پیشرفت خطوط 6و  7مترو و متروي
فرودگاه امام خمینی (ره) و بهره برداري به موقع از پروژه هاي مذکور مورد تأکید قرار داد .
به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،دکتر عیسی شريفی با
اعالم اين که هدف از اجراي پروژههاي شهري ،خدمت به شهروندان و جلب رضايت مردم عزيزمان است که رضايت
خداوند متعال را نیز به دنبال دارد ،گفت :در جريان انجام اين پروژهها بايد کسب رضايت مردم به ويژه شهروندانی که
در محل ساکن هستند را نیز مورد توجه قرار دهیم.
وي با تأکید بر اين که تا عموم مردم به ويژه ساکنان منطقه از نحوه انجام پروژه راضی نباشند و تا زمانی که اهالی
محل از روند و فرآيند انجام کارهايمان رضايت نداشته باشند ،در کارمان موفق نخواهیم شد و نتايج مورد انتظارمان
حاصل نخواهد شد ،افزود :بر اساس تدبیر شهردار محترم تهران ،هیچ يک از ايستگاه هاي مترو بدون داشتن پله برقی
و آسانسور ،افتتاح نخواهند شد.
حمايت از خانواده هاي دو همکار مترو که در حادثه شهران جان باختند
قائم مقام شهردار تهران با اشاره به اين که در  9ماه گذشته تحول بزرگی در خط  7مترو رخ داده ،درگذشت دو همکار
مترو در حادثه شهران را به خانوادههاي داغدار آنها تسلیت گفت و اظهار کرد :هر چند غم فقدان اين همکاران خدوم
براي خانواده هاي ايشان با هیچ چیزي قابل جبران نیست اما بايد سعی کنیم تا جاي ممکن ،بازماندگان اين عزيزان را
مورد حمايت قرار دهیم.
دکتر شريفی با بیان اين که از انجام به موقع خط  6مترو و بهره برداري از آن در موعد مقرر خیالمان راحت است،
تصريح کرد :مجموعه مترو و تمام مراکزي که در پیشرفت خطوط  6و  7مترو ،سهم و نقش داشته اند از جمله
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شهرداري هاي مناطق مربوطه ،الحق و االنصاف جهادي کار کردند و تحقق هماهنگی ،همدلی و همراهی در اين حوزه
اگر بی نظیر نباشد ،حتماً کم نظیر است.
وي در پايان با تقدير از زحمات مهندس تشکري هاشمی در مدت  16سال تصدي مسئولیت معاونت حمل و نقل و
ترافیک شهرداري تهران ،انتصاب دکتر مازيار حسینی در مسئولیت اين معاونت از سوي شهردار محترم تهران را باعث
تحول در حوزه مهم حمل و نقل شهري دانست و با تأکید بر اين که ايشان اين حوزه را متحول خواهند نمود،
خاطرنشان کرد :در شرايط رکود اقتصادي حاکم بر کشور ،پیشرفت متروي تهران به بهترين شکل ممکن به عنوان
اولويت اول مديريت شهري ،مثال زدنی است.
کار در اعماق زمین هاي نیمه جنوب تهران طاقت فرساست
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران در اين جلسه کار در اعماق زمین هاي نیمه جنوبی تهران از خیابان
انقالب اسالمی به پايین را با توجه به وضعیت آب هاي زير زمینی و ساير شرايط حاکم بر اين محدوده از شهر را بسیار
سخت و طاقت فرسا دانست و گفت :به همین دلیل ،توسعه مترو در جنوب شهر به تدابیر و تمهیدات ويژه اي نسبت به
ساير مناطق شهر نیاز دارد.
دکتر سید مازيار حسینی با اشاره به اين که خط  Lشکل  7مترو ،مسیر مهمی است که جنوب شرق تهران را پس از
طی مسیر شرقی ـ غربی و عبور از مرکز شهر به شمال غرب تهران متصل می کند ،اظهار کرد 36 :جبهه فعال در اين
خط داريم که به جز  3نقطه که به دلیل شرايط حاکم بر زير زمین ،کار قدري به کندي پیش می رود ،در بقیه جبهه ها
کار با سرعت جلو می رود.
وي با بیان اين که بالغ بر  12هزار مهندس و کارگر در خطوط  6و  7متروي تهران تمام وقت مشغول به کارند ،تصريح
کرد:از جمله مراکزي که مجموعه مترو از پشتیبانی آنها برخوردار است ،می توان شهرداري هاي مناطق ذيربط ،بانک
شهر ،معاونت مالی و اقتصاد شهري و سازمان امالک و مستغالت شهرداري تهران را نام برد که با تمام توان خويش به
کمک مترو آمده اند.
فعالیت در خطوط  6و  7مترو در  161جبهه کاري
معاون شهردار تهران در ادامه با اشاره به اين که تدبیر شهردار محترم تهران ،اين است که گسترش حمل و نقل
عمومی از جمله توسعه مترو با اولويت جنوب شهر دنبال شود ،اظهار کرد :در حالی که کل کشور را خشکسالی مالی فرا
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گرفته ،شکوفا يی مترو با حمايت مديريت شهري ،مثال زدنی است و بايد اين پشتیبانی که با همدلی و همراهی مراکز
مختلف محقق شده را قدر بدانیم.
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که در خط  6مترو ،حدود يک درصد نیز از برنامه زمان بندي شده جلوتر هستیم،
تصريح کرد 1 :هزار مهندس و کارگر به همراه يک دستگاه تی بی ام در  71جبهه کاري خط  6و  4هزار مهندس و
کارگر به همراه دو دستگاه تی بی ام در  36جبهه کاري خط  7مترو مشغول به کار هستند.
وي در خاتمه با تأکید بر اين که واگن سازي متروي تهران به عنوان مصداق اقتصاد درون زا با تمام توان در حال تولید
و اگن هاي مترو است ،خاطرنشان کرد :اين کارخانه به شدت فعال شده تا پا به پاي توسعه پر شتاب شبکه مترو و راه
اندازي ايستگاه ها و مسیرهاي جديد مترو ،گام بر دارد و نسبت به تأمین واگن هاي مورد نیاز خطوط جديد متروي
تهران اقدام کند.
حفر  11تونل و احداث  19پل در مسیر متروي فرودگاه حضرت امام (ره)
مجري خط  7مترو با اشاره به اين که در اين خط با  11کیلومتر طول 11 ،ايستگاه مترو پیش بینی شده ،اظهار کرد :دو
دستگاه تی بی ام به صورت سه شیفته در خط  7مشغول به کارند و  166درصد تونل هاي اين خط حفاري شده و
پیشرفت ساختمانی اين پروژه  71درصد است و عملیات روسازي ،زيرسازي و ريل گذاري آن نیز برابر برنامه زمان بندي
شده در دست انجام است.
مجري خط  6مترو نیز در اين جلسه با بیان اين که تا کنون حفاري  23و نیم کیلومتر از  31کیلومتر طول اين خط
معادل  12درصد تونل هاي اين خط به اتمام رسیده ،تصريح کرد :الينینگ  16کیلومتر معادل  56درصد تونل هاي خط
 6نیز به پايان رسیده و از  27ايستگاه پیش بینی شده در اين خط ،نیمی از ايستگاه ها تا پايان امسال مورد بهره برداري
قرار خواهند گرفت.
همچنین مجري متروي فرودگاه امام (ره) با اعالم اين که  6کیلومتر از اين خط تا شهر آفتاب بهره برداري شده،
خاطرنشان کرد :در مسیر اين خط 11 ،تونل و  19پل قرار دارد و  76درصد از ريل گذاري آن به اتمام رسیده و برابر
برنامه پیش بینی شده ،متروي فرودگاه حضرت امام (ره) اول بهمن امسال افتتاح شده و مسافران ورودي و خروجی به
کشور با مترو به فرودگاه می روند.
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مردم بايد بدانند شهرداري تهران متروي فرودگاه امام (ره) را می سازد
دکتر شريفی در خصوص ايستگاه متروي فرودگاه حضرت امام (ره) با اعالم اين که اين فرودگاه ،دروازه ورود و خروج از
کشور عزيزمان است و بايد طراحی آن به بهترين شکل ممکن انجام و معماري آن به زيباترين شکل ممکن اجرا شود،
تأکید کرد :ايستگاه متروي فرودگاه حضرت امام (ره) بايد در بین بیش از  166ايستگاه متروي تهران ،نمونه بوده و
منحصر به فرد باشد.
دکتر مازيار حسینی نیز در اين خصوص ،نصب تابلوي روزشمار پروژه در محل فرودگاه حضرت امام (ره) و در خطوط 6
و  7مترو را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد :شهروندان بايد بدانند که اين خط با اهتمام مديريت شهري و توسط
شهرداري تهران در دست ساخت است و ارائه اطالعات الزم در اين ارتباط در مسیر فرودگاه حضرت امام (ره) می تواند
به اين مهم کمک کند.
گفتنی است در اين جلسه دکتر قدرت گودرزي معاون مالی و اقتصاد شهري شهرداري تهران و دکتر حسین محمد
پورزرندي مديرعامل بانک شهر ،گزارش هاي جداگانه اي از حمايت اين دو مجموعه از اجراي خطوط  6و  7مترو ارائه
دادند و مهندس هابیل درويشی مديرعامل شرکت متروي تهران نیز بهره برداري از  166کیلومتر مترو در تنها دو سال
را اقدامی ماندگار در تاريخ متروي پايتخت دانست و از ورود  91واگن مترو در قالب  13رام قطار جديد به خطوط متروي
تهران تا پايان امسال خبر داد.
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مديرعامل شرکت کنترل کیفیت هواي تهران خبر داد؛
خدمات دهی  111پیک موتوري سبز در هسته مرکزي پایتخت؛ به زودي
گروه حمل ونقل عمومی :مدير عامل شرکت کنترل کیفیت هواي تهران از اجراي طرح پیک موتوري سبز در هسته
مرکزي پايتخت خبر داد و گفت :به زودي  666پیک موتوري سبز در منطقه 12مورد بهره برداري قرار می گیرد .
وحید حسینی در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با بیان اينکه موتورسیکلتهاي کاربراتوري آلودگی هواي زيادي در
سطح شهر ايجاد میکنند ،گفت :گسترش فرهنگ استفاده از موتور برقی میتواند موجب کاهش چشمگیر آلودگی هوا
در تهران شود.
حسینی با بیان اينکه با هدف گسترش استفاده از موتورسیکلتهاي برقی ،سیاستهاي تشويقی براي جايگزينی اين
موتورها به جاي موتورهاي بنزينی از سوي شهرداري تهران دنبال می شود  ،تاکید کرد :طرح جايگزينی موتورهاي
برقی در پیکهاي موتوري منطقه  12نیز با توجه به اين سیاست دنبال میشود.
مديرعامل شرکت کنترل کیفیت هواي تهران تصريح کرد :شهرداري تهران طرحی با عنوان «پیکهاي سبز موتوري»
در دست اجرا دارد تا پیکهاي موتوري با موتور برقی را در منطقه مرکزي شهر فعال کند .به منظور اجراي طرح
پیکهاي سبز موتوري ،شرکت پیک بادپا که حمل بار خرد در منطقه بازار تهران را انجام میدهد اعالم آمادگی کرده
که در  6نقطه از منطقه  12از موتورهاي برقی استفاده کند و شهرداري تهران نیز اين نقاط را به ايستگاه شارژ مجهز
میکند.
به گفته حسینی قرار است اين  6نقطه در منطقه  12با همکاري نهادهاي خدماتی منطقه بازار به  12نقطه افزايش يابد.
وي تصريح کرد  :در طرح پیکهاي سبز موتوري قرار است  56موتور برقی در هر  12نقطه مورد بهره برداري پیک
هاي موتوري قرار گیرند .بدين ترتیب تعداد پیکهاي سبز موتوري به  666دستگاه خواهد رسید.
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مدير عامل شرکت کنترل کیفیت هواي تهران در ادامه با انتقاد از اينکه در بازار تولید موتورهاي برقی تنوع محصول
وجود ندارد ،گفت  :در حالیکه در ابتداي اعالم طرح  ،بیش از  36تولید کننده وارد پروژه شده و اعالم آمادگی براي
تولید موتور برقی داشتند اکنون تنها  2تولید کننده همچنان پاي کار هستند .
حسینی تصريح کرد  :با توجه به اينکه موتوربرقی هاي موجود استانداردهاي مورد نیاز براي تردد و استفاده در محدوده
شهري را دارند اما بهتر بود که رقابتی بین تولید کنندگان باشد تا شهروندان حق انتخاب داشته باشند چرا که در سايه
رقابت  ،کیفیت تولیدات ارتقا يافته و از سوي ديگر قیمت نیز کاهش خواهد يافت  ،اين در حالیست که تسهیالت
شهرداري مختص محصول خاصی نیست و شهرداري تهران از همه تولید کنندگان موتور برقی به طور يکسان حمايت
خواهد کرد .
وي تاکید کرد :دوسال پیش چند طرح مانند طرح ال اي زد و ورود موتور برقی ها به منظور کاهش آلودگی هسته
مرکزي شهر بررسی و کلید خورد که خوشبختانه اکنون به نتیجه رسیده و همانطور که می دانید ار نیمه شهريور ماه فاز
نخست ال اي زد در هسته مرکزي شهر اجرايی می شود که اين خود گامی موثر است چرا که اگر تردد موتور سیکلت
ها نیز در اين طرح ديده شود به طور حتم نتیجه موثرتري را شاهد خواهیم بود .
حسینی اظهار داش ت  :انتشار آاليندگی موتور سیکلت هاي برقی چه به لحاظ الودگی صدا و چه الودگی هوا صفر است،
لذا دور از ذهن نیست که با ورود موتور سیکلت هاي برقی از شدت آأالينده ها در هسته مرکزي شهر کم شود.
وي در ادامه در خصوص زمانبندي طرح نیز اعالم کرد  :در صورت همکاري شهروندان و پیکهاي موتوري ،از نیمه
دوم سال جاري شاهد تردد اين  666موتور برقی سبز در قلب تهران خواهیم بود
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سنندجی در گفت وگو با تهران سما:
خط اتوبوس میدان آرژانتین به منطقه  00راه اندازي می شود
مدير عامل شرکت اتوبوسرانی ضمن تاکید بر ضرورت نوسازي اتوبوس رانی گفت :در صورت تامین اتوبوس ،مصوبه
خط اتصال میدان آرژانتین به منطقه  22براي تکمیل خطوط منطقه غرب تهران اجرايی می شود .
پیمان سنندجی با تاکید بر ضرورت ايجاد خطوط اتوبوس برقی در تهران گفت ؛خط اتوبوس برقی خیابان  17شهريور
انجام شد و به زودي خط اتوبوس برقی راه آهن تا میدان خراسان نیز تا پايان سال راه اندازي می شود .به گفته مدير
عامل شرکت اتوبوسرانی زير ساخت هاي الزم براي توسعه خطوط اتوبوس برقی فراهم شده و مطالعات الزم براي
افزايش اين ضرورت مهم در حال انجام است.
سنندجی تاکید کرد :اتصال میدان آرژانتین به منطقه  22اگرچه ادامه خط 5بی آر تی نیست اما نیاز منطقه غرب تهران
را تامین می کند.وي با اشاره به مدل خصوصی سازي جديد گفت :مشکل اتوبوس هاي فرسوده تنها با همکاري بخش
خصوصی قابل حل است ما  6266اتوبوس در حال کار داريم که  3266دستگاه آن ها فرسوده هستند که امسال با
روش جديد خريد خدمات از بخش خصوصی چهارصد دستگاه اتوبوس تک کابین خريديم و 56دستگاه اتوبوس ديگر در
مرداد ماه به ناوگان اتوبوس رانی اضافه می شود.
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سايت خبري تحلیلی شهرنوشت
معاون شهردار تهران با تأکید بر توجه ويژه به توسعه مترو در جنوب شهر خبر داد:

جنوب شهر؛ مقصد مشترک اتوبوس هاي نو ناوگان اتوبوسرانی تهران

گروه حمل ونقل عمومی :معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران با تأکید بر اين که مهم ترين مأموريت حال
حاضر مديريت شهري در حوزه حمل و نقل عمومی ،تکمیل و راه اندازي  166کیلومتر خطوط  6و  7مترو و همچنین
متروي فرودگاه حضرت امام (ره) طی سال جاري و سال آينده است ،گفت :خود را متعهد می دانیم تا اين بار بزرگ که
به نوبه خود ،می تواند باري از دوش مردم بر دارد را در سريع ترين زمان ممکن به سر منزل مقصود برسانیم .
به گزارش شهرنوشت وبه نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،دکتر سید مازيار
حسینی افزود :هر چند کار در زيرساخت هاي حمل و نقل شهري از جمله حفر تونل هاي مترو ،کار بسیار سخت و
طاقت فرسايی است که با سیمان ،بتون و میلگرد سر و کار دارد اما در حوزه عملیات عمرانی با توجه به توان بااليی که
در اين حوزه از آن برخورداريم ،نگرانی نداريم.
وي با اعالم اين که بحث ايمنی در احداث زيرساخت هاي حمل و نقلی در درجه اول براي مهندسان و کارگرانی که در
حال حاضر در اين پروژه ها مشغول به کارند و در درجه بعد براي مسافرانی که قرار است در آينده از پروژه هاي مذکور
استفاده کنند از اهمیت ويژه اي برخوردار است ،تأکید کرد :بايد تمام توان خود را به کار بگیريم که اتفاقی در کارگاه
هاي عمرانی رُخ ندهد.
 56اتوبوس جديد به زودي وارد جنوب شهر می شوند
معاون شهردار تهران با اشاره به اين که برخی اوقات در کمال تعجب شنیده می شود در جريان عملیاتی عمرانی می
گويند میزان حوادث ما زير حد مجاز است ،اظهار کرد :وقوع حادثه در کارگاه ها به هیچ عنوان قابل پذيرش نیست که
حد مجازي براي آن قائل شويم و بايد مواظب و مراقب باشیم تا جاي ممکن ،حتی يک اتفاق کوچک در حین ساخت و
سازهاي شهري رُخ ندهد.
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دکتر حسینی با بیان اين که خط  6مترو ،پروژه مهمی است که با توجه ويژه به توسعه مترو در جنوب شهر ،به مردم
شريف تهران به ويژه اهالی مناطق محروم جنوب ،جنوب شرق و شرق تهران خدمات رسانی میکند ،تصريح کرد :نه
تنها مترو بايد مناطق جنوبی تهران را تحت پوشش قرار دهد ،بلکه مقصد مشترک اتوبوسهاي نو که وارد ناوگان
اتوبوسرانی پايتخت خواهند شد از جمله  56دستگاه اتوبوس جديدي که به زودي به ناوگان اضافه می شوند نیز به جاي
مناطق برخوردار شمال شهر ،مناطق کمتر برخوردار جنوب شهر که محروم ترين و در عین حال شريف ترين انسان ها
در آن زندگی میکنند ،خواهد بود.
وي با تأکید بر اين که آغاز به کار خط  7مترو ،وابسته به شروع به کار خط  6است و تا زمانی که خط  6راه نیفتد ،خط
 7راه نمی افتد ،اضافه کرد :تمام نیرو و توان خود و به اصطالح هر پیچ و پیچ گوشتی که در اختیار داشته ايم را به کار
گرفته ايم تا خطوط  6و  7مترو را هر چه سريعتر راه بیندازيم و وقت معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران در
وهله نخست به حل و فصل مسائل و مشکالت موجود بر سر راه توسعه مترو اختصاص دارد و به اين منظور ،هیچ
محدوديت و معذوريتی قائل نیستیم.
 166کیلومتر متروي جديد در دو سال به بهره برداري می رسد
معاون شهردار تهران با اشاره به اين که  166کیلومتر متروي در حال ساخت خطوط  6و  7مترو و نیز متروي فرودگاه
حضرت امام (ره) ،معادل بیش از نیمی از کل متروي در دست بهره برداري تهران است ،اظهار کرد :راه اندازي166
کیلومتر متروي جديد در سال هاي  95و  96به اين معناست که در اين دو سال تقريباً به اندازه کل تاريخ  36ساله
متروي پايتخت ،متروي درون شهري به بهره برداري می رسد.
دکتر حسینی با بیان اين که قصدمان رکورد شکنی در پروژه هاي شهري نیست ،بلکه هدف اصلی و مقدسمان ،اَداي
دِين به کشور عزيزمان و عمل به تعهد و تکلیفی است که نسبت به مردم شريفمان داريم ،تصريح کرد :فراموش نکنیم
مديران عامل مجموعه مترو از اولین روز تا امروز به اتفاق مديران ،مهندسان و کارگران اين مجموعه ،زحمات بسیاري
براي احداث و توسعه مترو کشیده اند که به سهم خود قدردان اين عزيزان هستیم ،ضمن اين که خدمات آنها در حساب
و کتاب الهی محفوظ است.
وي در پايان با تأکید بر اين که اينجانب مدير اجرايی و معلم دانشگاه هستم و ديپلمات نیستم که کار سیاسی و سیاسی
کاري بلد باشم ،خاطرنشان کرد :لذتی که انجام کار عمرانی در انسان ايجاد می کند با توجه به اثرات و ثمرات آن با
هیچ لذت ديگري در دنیا برابري نمی کند به ويژه آن که میلیون ها انسان طی ده ها سال و در چند نسل از آثار و
برکات آن برخوردار باشند.
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مازيار حسینی در گفت و گو با سما خبر داد
پیگیري احداث خطوط باقی مانده و تکمیل و رفع نقایص خط سه مترو
تالش براي افزايش ظرفیت واگن سازي داخلی
معاون حمل ونقل شهرداري تهران اعالم کرد راه اندازي  166کیلومتر خطوط باقی مانده مترو وتکمیل ورفع نقايص
خط سه مترو تهران در اولويت معاونت حمل ونقل ترافیک قرار دارد .
مازيار حسینی در گفت و گو با خبرنگار «تهران سما» در ارتباط با کاهش سرفاصله هاي خط سه وايستگاه هاي افتتاح
نشده اين خط متروگفت :شهرداري تهران دو ماموريت مهم راه اندازي  166کیلومتر خط شش وهفت وفرودگاه حضرت
امام به همراه رفع نقايص و تکمیل کارهاي باقی مانده در خط سه مترو تهران را براي حوزه معاونت حمل و نقل و
ترافیک تعريف کرده است .
وي با اشاره به مشکل سرفاصله هاي خط سه مترو گفت  :ناوگان وتجهیزات به اندازه اي که ساخت وساز و توسعه
خطوط تالش می کنیم ،وارد سیستم ما نمی شود و اين شرايط قطعا بر زمان سرفاصله قطارها تاثیر می گذارد.
وي با تاکید بر همزمانی توسعه خطوط مترو و افزايش تجهیزات مترو گفت  :البته تالش داريم همزمان با توسعه
خطوط براي افزايش ناوگان وکاهش سرفاصله ها مترو نیز چاره انديشی کنیم.
حسینی با اشاره به ظرفیت خوب واگن سازي داخلی مترو درايران گفت  :االن در واگن سازي داخلی مترو ظرفیت خوبی
داريم که تالش می کنیم ظرفیت مشابه ديگري در کنارواگن سازي فعلی ايجاد کنیم که به موقع خبر خوب آن را
اعالم خواهیم کرد.
وي افزود :در حال حاضر تالش می کنیم با استفاده از راه هاي گوناگون واگن مترو را تامین کنیم .دولت هم در اين
زمینه قول  1266واگن را داده است که انشاهلل در صورت کمک دولت شرايط خوبی به وجود می آيد
به گفته معاون حمل ونقل شهردار تهران مشکل گرد وخاک ايستگاه هاي ناتمام خط سه مترو تهران نیز به زودي
مرتفع خواهد شد.
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ايستگاه هاي منطقه  11به  12ايستگاه می رسد
افتتاح  4ایستگاه مترو در مرکز پایتخت
گروه حمل و نقل عمومی :شهردار منطقه 11تهران با اشاره به راه اندازي خط 7مترو که 4ايستگاه آن در اين منطقه قرار
گرفته گفت :با اين حساب تا تعداد ايستگاه هاي مترو در منطقه 11به  12ايستگاه می رسد و با احداث اين ايستگاه ها
مشکالت ترافیکی دسترسی به مرکز شهر مرتفع خواهد شد.
نصراله آباديان در گفت و گو با شهرنوشت ،با اشاره به احداث خطوط جديد مترو منطقه در سال  95گفت :خط  7مترو از
میدان بوستان در بلوار پاکنژاد آغاز و تا ورزشگاه تختی در خیابان نبرد -محالتی ادامه می يابد که اين خط بخش هاي
مرکزي شهر تهران و دسترسی به بازار و راسته هاي تجاري را براي تمامی شهروندان تسهیل کرده است.
شهردار منطقه  11با اشاره به تکمیل خط  7مترو تا پايان سال افزود 4 :ايستگاه مترو با بهره برداري از اين خط در
بخش مرکزي شهر تهران افتتاح خواهد شد تا مجموع ايستگاه هاي منطقه 11به  12ايستگاه مترو برسد .اين در
حالیست که هم اکنون خط  7مترو در حال آماده سازي است.
وي با بیان اينکه در حال حاضر خطوط  2و  3مترو هر کدام  4ايستگاه در اين منطقه دارند ،اضافه کرد :ايستگاه هاي
خط  2شامل نواب ،حر ،دانشگاه امام علی (ع) ،میدان حسن آباد و ايستگاه هاي خط  3شامل پل جواديه ،راه آهن،
منیريه و چهارراه ولی عصر(عج) است .ايستگاه هاي مولوي  -ولی عصر(عج) ،هالل احمر ،نواب -قزوين و دامپزشکی
ايستگاه هاي خط  7مترو در محدوده منطقه  11خواهد بود.
آباديان ضمن تاکید بر اولويت برنامه هاي  5ساله مديريت شهري و هدف گذاري هاي انجام شده براي شهر تهران
اظهار کرد :عبور خط  7مترو که با ديگر خطوط ايستگاه تبادلی دارد؛ اقدام ارزشمندي براي رفاه حال شهروندان است و
خط  7مترو با خطوط  4، 3 ، 2نیز تبادل مسافر خواهد داشت.
شهردار منطقه  11با اشاره به خطوط مترو اذعان کرد :با وجود خطوط مذکور و  3خط بی.آر.تی (شامل  36ايستگاه و
 515ناوگان) و 25خط تاکسی (شامل  25ايستگاه و تعداد  2724دستگاه تاکسی) و  34خط اتوبوس(شامل  165ايستگاه
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و  1996دستگاه اتوبوس)؛ شهروندان اين منطقه می توانند با پیمودن حداکثر  356متر به يکی از مدهاي حمل و نقل
عمومی برسند.
وي درباره تملک معارضان خط  7مترو با هزينه  169میلیارد تومان در محدوده اين منطقه خاطرنشان کرد :خريداري
 36هزار متر عرصه شامل  23معارض براي احداث ايستگاه ها ،تأسیسات ،خروجی ها ،هواکش ها و پله هاي اضطراري
انجام شده است .بیشترين خريداري عرصه براي احداث ايستگاه مترو در بخش جنوبی منطقه به متراژ 11هزار و 471
متر بوده است.
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احمدي بافنده عنوان کرد
چشم انداز مترو تهران در صادرات دانش فنی به کشورهاي منطقه
گروه حمل ونقل عمومی :مديرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران گفت :چشم انداز شرکت بهره برداري مترو تهران
تبديل شدن به يکی از شرکتهاي بزرگ تخصصی منطقه است و امیدوارم به زودي دانش خود را در زمینه صنعت مترو
به کشورهاي همسايه صادر کنیم .
به گزارش شهرنوشت وبه نقل از مديريت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و
حومه ،دکتر محمد احمدي بافنده با اشاره به اينکه ارتقاي توان فنی و مهندسی با کمک دانشگاه علمی کاربردي و
استفاده از توان شرکتهاي دانش بنیان در بومی سازي قطعات جز اولويتهاي کاري در اين شرکت است افزود:
مهمترين رسالت شرکت بهره برداري مترو تهران جابجايی مسافر و ارائه بهترين خدمات در زمینه حمل و نقل ريلی
است و با توجه به گسترش روز افزون مترو تهران نیاز به نیروي متخصص در ايستگاهها و بخش راهبري افزايش يافته
است .
احمدي بافنده با تاکید براينکه از توان دانشگاههاي کشور در زمینه ارتقاي فنی و مهندسی شرکت بهره برداري مترو
تهران استفاده خواهد شد افزود :اکنون ما در شرکت بهره برداري مترو متخصصانی داريم که دانش فنی آنها در کشور
بی نظیر است و با کمک اين افراد در دانشکده علمی کاربردي مترو توان علمی مجموعه را بیش از پیش ارتقا خواهیم
داد .
مديرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران تصريح کرد :در گام اول نیروهاي اداري و داخلی شرکت که توان انجام
کارهاي تخصصی در بخشهاي عملیاتی مترو را دارند براي آموزش و کسب تخصصهاي الزم فراخوانده میشوند؛
ضمن آنکه براي آموزشهاي ضمن خدمت و ارتقا توان فنی متخصصان شرکت هم برنامه ريزي جامعی در دست
تدوين است .
وي ادامه داد :شرکت بهره برداري متر تهران امروز يک مجموعه فوق تخصصی در بین شهرداريهاي کشور است و به
همین خاطر بايد کارکنان آن هم از بهترين افراد متخصص باشند .
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دکتر احمدي بافنده در ادامه به اهمیت بومی سازي قطعات مورد نیاز صنعت مترو اشاره کرد و گفت :اين ارتقاي توان
تخصصی در کنار مشارکت با شرکتهاي دانش بنیان زمینه الزم را براي بومی سازي صنعت مترو فراهم میکند و اين
امر به طور جدي در حال پیگیري است.
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در جلسه معاونین حمل و نقل و ترافیک مناطق  22گانه تهران اعالم شد:

 850مسجد و مدرسه پایتخت از نظر ترافیکی ایمن سازي می شوند
گروه حمل ونقل عمومی :جلسه معاونین حمل و نقل و ترافیک شهرداري هاي مناطق  22گانه تهران که با حضور
معاون شهردار تهران برگزار شد ،به موضوع نگهداشت شهر در محور حمل و نقل شهري با هدف ارتقاي کیفیت زندگی
شهروندان اختصاص داشت .
به گزارش شهرنوشت وبه نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،دکتر مازيار حسینی در
اين جلسه با اشاره به تأکید شهردار محترم تهران بر لزوم ارتقاي سطح کیفی زندگی در شهر گفت :الزم است همه
پروژه هاي شهر از نظر میزان اثربخشی مورد ارزيابی قرار گرفته و ضمن کنترل و نظارت دقیق بر پروژه ها ،نسبت به
بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکالت احتمالی و بهبود و اصالح هر پروژه به نحوي که نتايج مطلوب و آثار
محسوسی در ارتقاي کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد ،اهتمام جدي به عمل آيد .
وي با بیان اين که به اين منظور ،طرحی در چارچوب دستورالعملی که ناظر بر انجام صحیح کارها از طريق عمل به
استانداردهاي موجود و رعايت مشخصات فنی و ضوابط اجرايی و در  5بازه زمانی پیش بینی شده ،افزود :مناسب سازي
و ايمن سازي مدارس و مساجد ،نگهداشت زيرساخت هاي خط سفید ،ساماندهی و بهسازي پايانه هاي حمل و نقل و
حذف زوائد و موانع فیزيکی در جهت تسهیل در تردد جانبازان ،معلوالن و نابینايان ،ساماندهی و بهسازي ايستگاه هاي
حمل و نقل و ساماندهی و ايمن سازي معابر و رفع نقاط حادثه خیز است.
احصاي مسائل و مشکالت ترافیکی  53محله تهران
معاون امور مناطق سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران نیز در اين جلسه گفت :در اين راستا طرحی در
مقیاس محالت در  53محله تهران پیش بینی شده که شامل احصاي مسائل و مشکالت ترافیکی هر محله ،ايمن
سازي مدارس و مساجد ،آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک در سراي محالت ،آمايش تابلوهاي ترافیکی ،خطکشی محله
ها ،نصب باالبر در منازل جانبازان و معلوالن ،دسترسی به ايستگاه هاي حمل و نقل عمومی با رعايت فاصله  356متر و
رفع نقص چراغ هاي راهنمايی است.
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دکتر وحید نوروزي با اعالم اين که منطقه  12که محدوده مرکزي تهران را در بر میگیرد ،به صورت ويژه مورد توجه
قرار گرفته ،اظهار کرد :طرح اين منطقه مرکزي شهر شامل ساماندهی شرکت هاي باربري و وانت بارها ،برقراري
انضباط اجتماعی از طريق اعمال قانون ،بهبود نظام حرکتی با محوريت حذف جريان ترافیک عبوري ،تکمیل اِلمان هاي
ترافیکی و تکمیل و تصحیح دوربین هاي پالک خوان در محدوده طرح ترافیک است.
در پايان با تأکید بر اين که مناسب سازي و ايمن سازي مدارس و مساجد از جمله اقداماتی است که در آستانه سال
جديد تحصیلی و بازگشايی مدارس در دستور کار شهرداري تهران قرار دارد ،خاطرنشان کرد :به اين منظور ،اقدامات
اجرايی در خصوص خطکشی مقابل  161باب مدرسه و مسجد ،نصب تابلوهاي ترافیکی و عالئم عمودي در حاشیه
 191باب مدرسه و مسجد ،نصب پل همسطح در حاشیه  763باب مدرسه و مسجد و رفع موانع فیزيکی در حاشیه 197
باب مدرسه و مسجد آغاز شده که تا پايان شهريور ماه و قبل از شروع سال نو آموزشی به اتمام می رسد.
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طی سال جاري صورت گرفته است؛
افزایش بالغ بر 21درصدي تردد خودروهاي هیبریدي در محدوده طرح ترافیک
گروه حمل ونقل عمومی :مدير واحد صدور آرم سازمان ترافیک از تردد رايگان  616خودروي هیبريدي طی امسال در
محدوده طرح ترافیک خبر داد .
مصطفی قنبرنژاد در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با اشاره به اينکه تردد خودروهاي برقی و هیبريدي در محدوده
طرح ترافیک و زوج و فرد آزاد است ،گفت :با توجه به اين که اين خودروها از جمله وسايل نقلیه پاک محسوب شده و
می توانند در کاهش آلودگی هوا بسیار مؤثر باشند ،تردد اين گونه خودروها در محدوده مذکور نیاز به مجوز طرح
ترافیک ندارند.
مدير واحد صدور آرم سازمان ترافیک با بیان اينکه عبور و مرور خودروهاي هیبريدي و برقی در صورت ثبت اطالعات
در سامانه و مراجعه دارندگان اين نوع خودروها به سازمان طرح ترافیک ،در محدوده طرح آزاد و رايگان خواهد بود،
تصريح کرد :اين اقدام در جهت تشويق و ترغیب شهروندان به استفاده از حمل و نقل پاک و در راستاي سیاست هاي
محیط زيستی مديريت شهري تهران صورت گرفته است .
قنبرنژاد تصريح کرد :طی سال جاري  616خودروي هیبريدي به منظور تردد رايگان در محدوده طرح ترافیک در سامانه
ثبت اطالعات کرده اند .اين در حالیست که سال گذشته تنها  159مورد تردد خودروي هیبريدي را در محدوده طرح
ترافیک شاهد بوديم .
مدير واحد صدور آرم سازمان ترافیک در ادامه تاکید کرد :از شهريور ماه و همزمان با اجراي فاز نخست طرح ال اي زد
در هسته مرکزي شهر  ،خريد آرم هاي روزانه و هفتگی منوط به داشتن معاينه فنی است و آن دسته از خودورهايی که
فاقد برگه معاينه فنی هستند نمی توانند از آرم هاي روزانه و هفتگی استفاده کنند .
قنبرنژاد همچنین گفت :کلیه مبادي ورودي محدوده طرح زوج و فرد و طرح ترافیک مجهز به دوربین هاي مکانیزه و
پالک خوان می باشد و همچنین دوربین هاي داخل محدوده طرح ترافیک نیز خودروهاي عبوري را رصد می کنند.
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به دلیل نوسازي شبکه برق باالسري
ایستگاه گلشهر هشتم و نهم مرداد پذیرش مسافر ندارد
گروه حمل ونقل عمومی :ايستگاه گلشهر در روزهاي جمعه و شنبه هشتم و نهم مرداد جهت انجام عملیات نوسازي
شبکه برق باالسري تعطیل است و مسافرگیري در اين ايستگاه صورت نمیگیرد .
به گزارش شهرنوشت احسان مقدم با اعالم اين خبر گفت :طی برنامه ريزي انجام شده ايستگاه گلشهر در خط  5مترو،
پس از پايان سرويس دهی در روز پنج شنبه  7مرداد تا شروع سرويس دهی در روز يکشنبه  16مرداد جهت نوسازي
شبکه برق باالسري مسافرگیري ندارد.
مدير ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداري مترو تهران و حومه افزود :ساير ايستگاههاي خط  5مترو تهران
در اين دو روز طبق روال عادي به فعالیت خود ادامه میدهند و با توجه به عدم مسافرگیري ايستگاه گلشهر ،قطارها تا
ايستگاه محمد شهر به عنوان ايستگاه پايانی حرکت میکنند.
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مدير کل مهندسی و ايمنی ترافیک شهرداري تهران خبر داد:
بازنگري فنی و اجرایی در  01فعالیت ترافیکی پایتخت
گروه حمل ونقل عمومی :مدير کل مهندسی و ايمنی ترافیک شهرداري تهران در آخرين جلسه کارگروه تخصصی
بررسی و تدوين اسناد نظام فنی و اجرايی در محور حمل و نقل و ترافیک با اعالم اين که بخشی از اسناد فنی و اجرايی
در اين کارگروه مورد بازنگري قرار گرفته است ،گفت :از جمله اين اسناد می توان بازبینی در مشخصات فنی و فهرست
بهاي ساخت ،نصب و نگهداري حفاظ ها و ضربه گیري هاي معابر ،سرپناه ايستگاه هاي اتوبوس و تابلوهاي ترافیکی و
اجرا و نگهداري خط کشی معابر و عالئم چشم گربه اي را نام برد .
به گزارش شهرنوشت وبه نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،مهندس علی فغانی در
اين جلسه افزود :همچنین مشخصات فنی تجهیزات پلیمري کنترل ترافیک و عالئم چشم گربه اي در کمیته
کارشناسی مورد تصويب قرار گرفته و مشخصات فنی و فهرست بهاي دکل تابلوهاي هدايت مسیر و عالئم و تجهیزات
ترافیکی در اين کمیته در دست بررسی است .
وي در پايان با تأکید بر اين که مشخصات فنی و فهرست بهاي خدمات تونل هاي شهري ،تابلوهاي متغیر خبري،
دوربین هاي نظارت تصويري و ثبت تخلف در اين کارگروه تهیه شده ،خاطرنشان کرد :همچنین مشخصات فنی و
فهرست بهاي عملیات عمرانی کنترل ترافیک و هوشمندسازي ايستگاه هاي اتوبوس و چراغ هاي راهنمايی نیز در
کارگروه مذکور تدوين گرديده است.
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معاون شهردار تهران با تشريح آخرين وضعیت خط  7مترو خبر داد:

حفاري شبانه روزي  1دستگاه تی بی ام در  1نقطه تهران
گروه حمل ونقل عمومی :معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران با اعالم اين که در حال حاضر سه دستگاه
مکانیزه حفار مترو موسوم به تی بی ام در سه نقطه تهران به صورت شبانه روزي مشغول حفاري هستند ،گفت :دو
دستگاه از اين سه دستگاه در مسیر خط  7و در محدوده هاي میدان صنعت در شمال غرب و افسريه در جنوب شرق
تهران و يکی از اين دستگاه ها نیز در مسیر خط  6و در محدوده مرکزي تهران مشغول به کار می باشند .
به گزارش شهرنوشت وبه نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،دکتر مازيار حسینی
افزود :رکورد دو دستگاه تی بی ام خط  ،7حفاري  512متر مترو در ماه و رکورد تی بی ام خط  ،6حفاري  516متر مترو
در ماه است و اين سه دستگاه در مجموع به طور متوسط هر ماه بالغ بر يک و نیم کیلومتر تونل مترو را حفاري می
کنند.
وي با اعالم اين که دو هفته پیش ،تی بی ام خط  6حرکت خود را از میدان بهارستان به سمت میدان سپاه آغاز نمود،
تأکید کرد :يک دستگاه تی بی ام خط  7نیز هفته گذشته حرکت خود را از میدان صنعت به سمت میدان کتاب شروع
نمود و يک دستگاه تی بی ام ديگر اين خط نیز در حال حاضر محدوده افسريه مشغول به حفاري است.
فعالیت  24ساعته  4هزار مهندس و کارگر در  25کارگاه فعال خط  7مترو
معاون شهردار تهران در خصوص آخرين وضعیت خط  7مترو که به صورت شبانه روزي در دست ساخت است ،گفت:
خط  7مترو با  27کیلومتر تونل اصلی و دارا بودن 22ايستگاه ،عمیق ترين خط متروي تهران است که از زير ساير
خطوط مترو می گذرد و در برخی ايستگاه ها عمق آن به  52متر نیز می رسد.
مازيار حسینی با اعالم اين که اين خط سراسري از ورزشگاه تختی در محدوده قصر فیروزه واقع در جنوب شرق تهران
آغاز شده و به میدان کتاب در محدوده سعادت آباد واقع در شمال غرب تهران منتهی می شود ،تأکید کرد :خط مذکور

53

شامل يک بخش جنوبی شمالی به طول  14کیلومتر از جنوب بزرگراه شهید نواب صفوي به سمت شمال و يک بخش
غربی شرقی به طول  13کیلومتر از همین نقطه به سمت شرق است.
وي در پايان با تأکید بر اين که خط  7مترو در چند نقطه خطوط مختلف مترو را قطع می کند و با اين خطوط ،ايستگاه
هاي تبادلی دارد و از نقاط مهمی از جمله میدان راه آهن ،بوستان گفت و گو و برج میالد عبور می کند ،خاطرنشان
کرد :در حال حاضر در  25کارگاه فعال خط  7مترو بالغ بر  4هزار مهندس و کارگر به صورت  24ساعته در دو شیفت
 12ساعته ،مشغول به کار هستند و در اجراي اين خط از افسريه تا میدان صنعت بیش از  73درصد پیشرفت داشته ايم.
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معاون شهردار تهران در گفتوگو با فارس
ادامه فرایند آببندي تونل توحید اتمام کار در مهر
معاون شهردار تهران از ادامه فرايند آب بندي تونل توحید خبر داد و گفت :کار در مهر به اتمام میرسد.
علیرضا جاويد معاون فنی و عمرانی شهرداري تهران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی فارس در خصوص مشکل ريزش
آب در تونل توحید گفت :همچنان پیگیر موضوع براي رفع آن هستیم.
وي با بیان اينکه تزريق مواد افزودنی بتن را در اين پروژه آغاز کرده ايم ،گفت 56 :درصد کار انجام شده است.
معاون شهردار تهران ادامه داد :تا پايان مهر کار به اتمام می رسد و امیدواريم با تکمیل کار بخش عمده اي از مشکالت
تونل در  3مقطع مختلف در مورد ورود آب برطرف شود.
به گفته جاويد ،اين کار با همکاري استايد دانشگاه تهران و براي اولین بار انجام میشود.
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معاون فنی و عمرانی شهردار تهران عنوان کرد
استفاده از مشارکت بخش خصوصی در ساخت تونلهاي شهري
معاون فنی و عمرانی شهردار تهران از تکمیل شبکه بزرگراهی شمال تهران از طريق ساحت فضاهاي زير سطحی خبر
داد.
به گزارش ايسنا ،علیرضا جاويد با بیان اين مطلب افزود :در حال حاضر شبکه بزرگراهی شهر تهران براساس طرح جامع
و تفصیلی اول شهر در غرب ،شرق و جنوب به طور کامل گسترده شده است.
وي ادامه داد :اين در حالی است که در پهنه مرکزي با توجه به وجود بافت تاريخی و ارزشمند امکان توسعه بزرگراه و
شبکه معابر شهري وجود ندارد.
به گفته معاون شهردار تهران؛ همچنین در بخش شمال شهر نیز به دلیل شرايط توپوگرافی جديد و وجود ارتفاعات،
قیمت باالي اراضی و امالک امکان ساخت بزرگراه امکانپذير نیست.
وي با اشاره به اينکه براي حل اين مشکل در دو پهنه مرکزي و شمال پايتخت بهترين گزينه توسعه تونلهاي شهري
و فضاهاي زيرسطحی است ،بیان کرد :طبق برنامهريزيهاي انجام شده براي روان سازي ترافیکی در محدوده مرکزي
در حال طراحی پايتخت تونل شهیدصیاد شیرازي را به طول  16کیلومتر از میدان سپاه تا بزرگراه آزادگان هستیم.
جاويد در ادامه صحبتهاي خود با اشاره به امکان مشارکت بخش خصوصی در توسعه شبکه بزرگراهی و فضاهاي زير
سطحی طبق مصوبه شوراي اسالمی شهر تهران يادآور شد :برآورد اولیه ما درخصوص هزينه براي ساخت تونل شهید
صیاد شیرازي بین  3تا  4هزار میلیارد تومان است .چنانچه بخش خصوصی در ساخت طرحهاي بزرگراهی و يا
تونلهاي شهري سرمايهگذاري کنند ،امکان اخذ عوارض در بزرگراهها و يا تونلهاي شهري وجود خواهد داشت.
وي با بیان اينکه شهرداري تهران از مشارکت بخش خصوصی در حوزه توسعه و اجراي طرحهاي بزرگ شهري
استقبال میکند ،تاکید کرد :شوراي شهر تهران نیز در تبصره بودجه سال  95استفاده از بخش خصوصی براي سرمايه
گذاريهاي مدرن مانند  BOTو  BOLTرا پیشنهاد کرده است .اکنون سازمان سرمايهگذاري شهرداري تهران نیز در
حال امکان سنجی سرمايه بخش خصوصی که تمايل به مشارکت در پروژههاي شهري دارند؛ است تا در صورتی که
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سرمايه گذار تمايل به مشارکت داشته باشد پیشنهاد مالی وي براي اخذ عوارض را براي تصويب به شوراي شهر تهران
تقديم کند.
به گفته معاون فنی و عمرانی شهردار تهران؛ طبق توصیههاي شوراي شهر براي پروژههاي سنگینی که در حوزه
طرحهاي تکمیل زيرساخت شهري مطرح میشوند ،مانند پروژه تونل شهیدصیاد شیرازي و يا مشابه آن روندي تبین
شده تا با استفاده از سرمايه بخش خصوصی؛ شهرداري تهران اين پروژه ها را تکمیل کند.
بر اساس گزارش سايت شهرنوشت ،وي با بیان اينکه طبیعتا پیشنهاد مالی سرمايهگذار خصوصی در شوراي شهر
بررسی و عوارضی براي عبور از اين سازهها تصويب خواهد شد ،گفت :اين روش در دنیا تجربه شده است و در برخی
کشورها از هر خودرو عوارض سالیانه به صورت درون شهري و برون شهري می گیرند .به عنوان مثال در برخی از
شهرهاي دنیا مانند توکیو براي هر عبور خودرو از بزرگراه و تونل شهري عوارض دريافت میکنند .به طوري که
خودروها هر بار که وارد شبکه بزرگراهی میشوند  766ين عوارض میپردازند.
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مديرعامل مرکز معاينه فنی خودروي شهر تهران در گفتوگو با فارس:
ابالغ طرح  LEZپایتخت در این هفته
مديرعامل مرکز معاينه فنی خودروي شهر تهران از ابالغ طرح  LEZپايتخت در اين هفته خبر داد و گفت :بعد از
اجراي طرح فقط خودروهاي پاک وارد محدوده میشوند.
سید نواب حسینی منش در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی فارس در خصوص طرح  lezگفت :منتظر هستیم در اين
هفته طرح ابالغ شود.
مديرعامل مرکز معاينه فنی خودروي شهر تهران با بیان اينکه همه کارهاي طرح کاهش انجام شده است ،گفت :بعد از
اجراي طرح فقط خودروهاي پاک وارد محدوده میشوند.
وي با تاکید بر اين موضوع که حتما شهروندان بايد معاينه فنی داشته باشند گفت :از مردم می خواهیم قبل از اجراي
طرح حتما معاينه فنی خودرو را دريافت کنند.
به گفته حسینی منش ،بايد تمامی خودروها معاينه فنی داشته باشند و اگر معاينه فنی نداشته باشند توسط دوربینهاي
مکانیزه رصد و جريمه میشوند.
مديرعامل مرکز معاينه فنی خودروي شهر تهران در خصوص مرحله ديگر اجراي طرح گفت :اين طرح در محدوده زوج
و فرد است و براي خودروهاي انژکتوري است.
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خبرگزاري ایسنا 59/9/01

اقبال شاکري:
تونل توحید نشتی آب نداشت
ريیس کمیته عمران شوراي شهر تهران خبرهاي منتشره مبنی بر نشت دوباره آب به تونل توحید را تکذيب کرد.
اقبال شاکري در گفتوگو با ايسنا بابیان اينکه در پی انتشار برخی اخبار از نشت آب در تونل توحید به طور سر زده از
اين تونل بازديد کرده است گفت :با توجه به بازديد سرزدهاي که ظهر امروز از تونل توحید داشتم هیچگونه ريزش و
نشت آب در اين پروژه مشاهده نشد.
وي با بیان اينکه اين وضعیت به معناي اين نیست که پروژه ديگر مشکلی ندارد ،افزود :عايق بندي تونل توحید بايد
انجام شود اما هنوز اين امر به اتمام نرسیده و ما پیگیر انجام آن هستیم.
شاکري با بیان اينکه عايق بندي بايد سال گذشته انجام می شد ولی به دلیل اينکه بهره برداري بزرگراه ها و تونلها به
مناطق واگذار شده ايجاد هماهنگی و ارائه بودجه به اين دسته از پروژهها با مشکالتی مواجه است ،افزود :پروژه تونل
توحید نیز به منطقه دو واگذار شده و بودجه مربوطه نیز در اختیار آنهاست اما بايد توجه به آن در اولويت منطقه قرار
گیرد .پیمانکار اعالم کرده عايق بندي را  16سال گارانتی میکند که الزم است پیگیري الزم در خصوص ايجاد نشتی
مجدد در پروژه بعد از عايق بندي مورد توجه قرار گیرد.
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دوشنبه مورخ 59/9/00
خبرگزاري ايسنا

پرونده "تونل توحید" به دادگاه رفت
رئیس کمیته عمران شوراي شهر تهران با اعالم خبر طرح پرونده قرارداد تونل توحید در مراجع قضايی گفت :شرکت
پیمانکار توحید که شرکت طرح و ساخت است ،حتی بیش از مبلغ قرارداد و به علت ايجاد تغییرات و تأخیرات پروژه،
ادعاي غرامت کرده است و بر همین اساس دادگاه عمومی  9کارشناس تعیین کرده تا ابعاد مختلف قرارداد اين پیمانکار
با شهرداري را بررسی کند ،اين در حالیست که شرکت پیمانکار بدون توجه به تصمیمات حَکَم به دادگاه رفته و قرار بود
با ارائه مستندات خود ،با تفاهم اين مشکل حل شود نه اينکه اين موضوع دادگاهی شود.
به گزارش ايسنا ،آبگرفتگی تونل توحیدچند سالیست که هر از چندگاهی به تیتر يک رسانهها تبديل میشود ،تونل
شهري که هفت سال قبل افتتاح شد اما بیشتر از تعداد سالهاي عمرش آب گرفتگی به خود ديده و حاال عدم زه کشی و
عايق بندي اين تونل! خبرساز شده .هر چند که شرکت پیمانکار که طراحی و ساخت اين تونل شهري را بر عهده داشته
طی جوابیهاي که به رسانهها داده مدعی شده که عايق بندي تونل شهري توحید حسب صورتجلسات تحويل پروژه ،بر
عهده کارفرما يعنی شهرداري تهران بوده و هیچ گونه ارتباطی به پیمانکار ندارد با اين حال معاون فنی و عمرانی
شهرداري اين موضوع را رد کرده و میگويد :اين موضوع نافی وظايف شرکت پیمانکار نیست.
علیرضا جاويد در گفتوگو با ايسنا با بیان اينکه بر اساس قرارداد اولیه طراحی و ساخت تونل توحید بر عهده شرکت
مذکور بوده است ،می گويد :پس از بهره برداري از تونل مشخص شد که عايق بندي صورت نگرفته است و بر همین
اساس با کسر مقداري از مبلغ قرارداد ،عايق بندي بر عهده شهرداري قرار گرفت و اين موضوع نافی وظايف شرکت
پیمانکار نیست.
اقبال شاکري رئیس کمیته عمران شوراي شهر نیز در خصوص سرانجام وضعیت فعلی تونل توحید و ادعاي پیمانکار
مبنی بر اينکه عايق بندي بر عهده شهرداري تهران بوده است به ايسنا می افزايد :پروژه تونل توحید به صورت دو
عاملی به شرکت پیمانکار واگذار شده بود که بر اين اساس طراحی و ساخت اين پروژه بر عهده شرکت مذکور بوده
است.
وي با بیان اينکه شرکت پیمانکار تونل توحید از ابتدا بر سر زه کشی و عايق بندي تونل با شهرداري تهران اختالف
داشته است اظهار میکند :شرکت پیمانکار مدعی بود از آنجايی که طراحی و ساخت با آنها است تشخیص میدهد که
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عايق بندي الزم ندارد ،نهايتا به شهرداري اعالم کرد که میخواهد به روش ساخت تونل رسالت ،تونل توحید را بسازد و
به دلیل پايین بودن سطح آبهاي زيرزمینی نیاز به عايق بندي و زه کشی ندارد و شهرداري نیز بنا به داليلی نتوانست
اعمال قدرت کرده و شرکت پیمانکار را متعهد به عايق بندي کند.
پیمانکار نقشه هاي تونل را تحويل نداد
انتخاب حکم براي میانجی گري بین شهرداري و پیمانکار
پیمانکار مذاکره را ترک کرده است
شاکري با بیان اينکه متاسفانه شرکت پیمانکار تونل توحید حتی نقشههاي تونل را نیز نمیداد میافزايد :اختالفات
حقوقی در زمینه قرارداد با اين شرکت وجود دارد که اين مسئله سبب استنکاف شرکت پیمانکار شده است.
وي با اشاره به اينکه با عدم عايق بندي تونل توحید مشکالت پس از افتتاح نمود پیدا کرد و مشکل شهرداري و شرکت
پیمانکار بر سر اين مسئله افزايش يافت ،ادامه میدهد :سرانجام پس از چند سال مذاکره ،فردي را به عنوان حَکَم
انتخاب کرده و صورت جلسههايی را در خصوص تعهدات شرکت پیمانکار و شهرداري تعیین کردند اما قرار شد که
پیمانکار همه نقشههاي تونل را به شهرداري تحويل داده و قسمتهاي ناقص را نیز تکمیل کند تا صورتجلسه نهايی
شود.
رئیس کمیته عمران شوراي شهر تهران با بیان اينکه پیمانکار هنوز تونل توحید را قطعی تحويل نداده است ،تصريح
می کند :با اينکه پیمانکار با تأخیرات فراوان تونل توحید را تحويل داده اما تحويل قطعی نشده و تنها با استناد به تردد
خودروها در اين تونل میگويد که تونل را به شهرداري يا همان کارفرما تحويل داده است .در حالیکه هنوز نقشهها و ...
را تحويل نداده و هنوز بر سر مبلغ فعالیت هاي انجام شده اختالف نظر وجود دارد.
وي با بیان اينکه بهترين کار براي حل مشکل فی مابین پیمانکار طرح و ساخت تونل توحید و شهرداري تهران مذاکره
و تفاهم با انتخاب نمايندگان کارشناس و منصف است ،می افزايد :پس از نشتیهاي فراوان تونل توحید ،معاونت فنی و
عمرانی و همچنین منطقه دو عملیات عايق بندي اين تونل را آغاز کردند؛ اما به دلیل محدوديتهاي مالی و اعتباري
منطقه دو اين مهم تا پايان سال گذشته تکمیل نشد هر چند که شرکتی که کار عايق بندي تونل را انجام میدهد . 16
سال کار خود را ضمانت کرده و بايد شهرداري نظارت دقیقی بر روي اين عايق بندي انجام دهد.
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سه شنبه مورخ 59/9/00
تهران سما

مدير عامل سازمان تاکسیرانی خبر داد
با حذف هر تاکسی پیکان یک خودروي مدرن وارد سازمان تاکسیرانی می شود
مدير عامل سازمان تاکسیرانی با بیان اين که با حذف هر تاکسی پیکان يک خودروي مدرن وارد سازمان تاکسیرانی
می شود گفت :تالش ما در سازمان حمل ونقل و ترافیک اين است که 6هزارو  366پیکان موجود در تهران حذف
شوند .
به گزارش خبرنگار «تهران سما» میثم مظفر در مراسم رونمايی از  266خودرو هیوندا اکسنت که با حضور معاون حمل
ونقل وترافیک شهرداري تهران مدير عامل سازمان تاکسیرانی ورئیس راهور برگزار شد ،گفت:در مدرن سازي
تاکسیرانی با سرمايه بخش حصوصی کار تبديل خودرو هاي فرسوده به خودرو هاي نو نیز انجام می شود.
مظ فر با اشاره به تحول ويژه در اعطاي خدمات رسانی به مردم گفت :اگر دانشگاه تاکسیرانان را راه اندازي می کنیم،
منظورمان تغییر رفتار حرفه اي تاکسیرانی توام با دانش وتخصص است در واقع اگر از ابزارهوشمند در مديريت استفاده
کرديم  ،تالش کرديم تا ناوگان تاکسیرانی به صورت منظم به مردم خدمت کند واگر در حوزه کیفیت خودرو ارتقا پیدا
نکند تحول چشمگیري انجام نمی گیرد .
وي با اشاره به آمار تاکسی هاي فرسوده شهرتهران گفت :در حال حاضر  17هزار تاکسی فرسوده در شهر تهران داريم
 6هزار 366خودروي پیکان در شهر تردد می کنند ،محاسبات نشان می دهند هر پیکان  16کیلو گرم آالينده تولید می
کند بنابراين در يک سال 3هزارو  666کیلو گرم ذرات آالينده يعنی 3.5تن به ازاي فعالیت هر تاکسی پیکان در شهر
تولید می شود که رقمی چشمگیر به شمار می آيد.
به گفته مظفر ،اگر 6هزارو  366تاکسی فرسوده را ضرب در  3.5تن آالينده بکنیم در حقیقت در سال 23هزار تن
آلودگی در شهر تهران پخش می شود که عدد عظیمی است.
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وي با اشاره به اين که با حذف هر تاکسی پیکان يک خودروي مدرن وارد سازمان تاکسیرانی می شود گفت :تالش ما
در سازمان حمل ونقل و ترافیک اين است که 6هزارو  366پیکان حذف و با اسقاط هر خودروي پیکان يک خودروي
مدرن وارد سازمان تاکسیرانی شود.
مديرعامل سازمان تاکسیرانی با اشاره به تاثیراين اقدام در کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زيست گفت :در حال
حاضر  166دستگاه تاکسی مدرن با مدل شرکت مالکی و با کمک شرکت خصوصی به شکل هیبريدي يا يورو  5در
ناوگان تاکسیرانی وجود دارد اگربتوانیم تا پايان سال اين عدد را به  2هزار دستگاه برسانیم در حقیقت موفق شده ايم
 126میلیارد ريال در مصرف سوخت صرفه جويی کنیم.
مظفر با اشاره به نوسازي خودروهاي فرسوده گفت :در حال حاضر  17هزار خودروي فرسوده در کل سال در شهر
تهران تردد می کند که 1هزارو 151دستگاه از آن نوسازي و 3هزارو  134در سال  95اسقاط شدند که در حقیقت در اين
فرايند  2هزار دستگاه تحويل تاکسیرانان شد.
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تهران سما 59/9/00

مازيار حسینی در ديدار مستقیم با شهروندان مطرح کرد
911دستگاه اتوبوس جدید تا پایان مهر ماه به ناوگان اتوبوسرانی اضافه می شود
معاون حمل و نقل ترافیک در جلسه ارتباط مستقیم با شهروندان از طريق سامانه 1111حضور پیدا کرده و به سواالت و
دغدغه هاي مردم پاسخ داد .
به گزارش خبرنگار «تهران سما» مازيار حسینی در اين ديدار با اشاره به تاثیر وضرورت سامانه  1111و  137و نقش
مهمی که در ارتباط دوسويه مردم وشهرداري ايفا می کنند گفت :اگر ما به عنوان يک نهاد اجتماعی خود را می ستايم
بايد باور کنیم هیچ نهادهاي اجتماعی بدون تعامل دوسويه شکل نمی گیرد بنا براين ديدار با شهروندان فرصت خوبی
است تا بازخورد زحمات همکاران دريافت کرده و همچنین به نقايص و مشکالت احتمالی را شنیده وبه آن ها رسیدگی
کنیم.
وي تاکید کرد :سامانه  137و  1111تنها يک سامانه نیست بلکه در حقیقت دو سازمان تحت اين عنوان فعالیت می
کنند.
حسینی با اشاره به استقبال شهروندان از اين دوسامانه گفت :خوشبختانه آمارها و تحلیل ها نشان می دهد مردم به اين
سامانه ها اطمینان کردده و اين دوسامانه نقطه تعامل خوبی را با شهروندان به وجود آورده است .
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران افزود:خوشبختانه متوجه شديم پیام هاي مردم ازجنبه شخصی و انفرادي
به موارد عمومی تر و اجتماعی تر مبدل شده واين موضوع طبق عالقه شهروندان به شهر افزايش نبوغ اجتماعی رانشان
می دهد.
وي با اشاره به عمده مشکالت مطرح شده توسط شهروندان در اين جلسه گفت :بحث حمل ونقل عمومی و ايجاد
ايستگاه هاي اتوبوس در برخی نقاط يکی از دغدغه هاي مطرح شده در اين ديدار بود.
حسینی با وعده افزايش و بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی گفت 566:دستگاه اتوبوس جديد تا پايان مهر ماه به
ناوگان اتوبوس رانی اضافه می شود .وي همچنین تاکید کرد :امروز از  266دستگاه تاکسی تاج رونمايی خواهدشد.
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به گفته حسینی ،مشکالت بین پیمانکاران و کارگران از جمله ديگر دغدغه هاي بود که مردم در میان گذاشتند.وي با
تاکید بر اين که حقوق و مزايايی کارگران بايد در اولويت پیمانکاران قرار بگیرد گفت :امیدوارم پیمانکاران به اين
موضوع توجه کنند که حقوق کارگران خط قرمز تلقی می شود و بايد قبل از پايان ماه پرداخت شود.
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تهران سما 59/9/00

مازيار حسینی مطرح کرد
روزانه  00میلیون سفر در تهران از طریق حمل و نقل عمومی صورت می گیرد
سهم  26درصدي بانوان در استفاده از حمل و نقل عمومی
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران اعالم کرد :از  26میلیون سفر روزانه تهران 12 ،میلیون سفر از طريق
حمل و نقل عمومی انجام می شود که سهم خانمها بیش از  3میلیون يا  26درصد است.
به گزارش خبرنگار «تهران سما» مازيار حسینی در ديدار با کارمندان زن سازمان حمل ونقل ترافیک به مناسبت میالد
حضرت معصومه و روز دختر،گفت 3 :واگن از 7واگن مترو متعلق به خانمها و بخش جلوي اتوبوس هاي دو کابین نیز به
خانمها اختصاص پیدا کرده است.
وي با ارائه آمار استفاده بانوان از حمل و نقل عمومی گفت :از  26میلیون سفر روزانه تهران 12 ،میلیون سفر با حمل و
نقل عمومی انجام می شود که سهم خانمها بیش از  3میلیون يا  26درصد است.حسینی تاکید کرد :از  4و نیم میلیون
مسافر روزانه اتوبوس بیش از  2/1میلیون خانم هستند که اين میزان يعنی  27درصد از بانوان از اتوبوس استفاده می
کنند .وي افزود:از  4و نیم میلیون مسافر روزانه تاکسی کمتر از  2/1میلیون نفر يعنی  26درصد خانم هستند و همچنین
از  3میلیون مسافر روزانه مترو نیز بالغ بر  25درصد خانم هستند.
وي با تاکید بر به کارگیري خانم ها در پست هاي مديريتی معاونت حمل ونقل ترافیک گفت :با توجه به حضور پر رنگ
خانم ها در بخش هاي مختلف معاونت ،بر اين باوريم که سهم خانم ها در پست هاي مديريتی بسیار ناچیز است و خانم
ها آنطور که شايسته آنهاست مورد توجه قرار نگرفته اند .حسینی تصريح کرد :لذا اعتقاد داريم مسئولیت ها فارغ از
جنسیت ،هم به خانم ها و هم به آقايان ،متعلق است بنابراين صرفا بر اساس تجربه ،تخصص ،تعهد و توانمندي ،بايد
مسئولیت ها به افراد سپرده شود .
وي با اشاره به نقش زنان در معاونت حمل ونقل ترافیک گفت :از حدود  256نفر همکار معاونت و سازمان  67نفر يعنی
در حدود  27درصد زن هستند.
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وي با اشاره به اهتمام مديريتی بر شنیدن دغدغه هاي بانوان سازمان حمل ونقل ترافیک گفت :در حالی که در اين
مدت هنوز با مديران ارشد مجموعه جلسه جمعی نگذاشته ام اما اولین جلسه خود را با گروهی از همکارانم گذاشته ام
که نشان دهنده اهمیت همکاران به ويژه خواهران همکار نزد بنده است.
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جمعه مورخ 59/9/09
تهران سما

آغاز بازديدهاي منطقه اي معاون شهردار تهران از جنوبی ترين منطقه پايتخت؛
خط  1مترو شهر ري را متحول می کند
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران که فعالیت خود در اين معاونت را با تمرکز بر عملیات عمرانی ايستگاهها
و خطوط در دست ساخت  6و  7مترو و شتاب بخشی به اين فعالیت ها آغاز نموده بود ،در اولین دور از بازديدهاي
منطقه اي خود از وضعیت ترافیکی جنوبی ترين منطقه پايتخت ديدن کرد و در جلسه مشترک مديران حمل و نقلی
پايتخت با شهردار و مسئوالن شهري منطقه  26حضور يافت .
به گزارش «تهران سما» به نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،دکتر مازيار حسینی
در اين نشست که همزمان با والدت با سعادت حضرت معصومه (س) برگزار شد ،بازديد از منطقه  26را که به نام
مبارک حضرت عبدالعظیم متبرک است را به فال نیک گرفت و گفت :امیدواريم نتايج اين بازديد براي مردم مؤمن و
متدين اين منطقه مثمر ثمر و مبارک باشد .
و ي با اعالم اين که اساسی ترين مأموريت و بزرگ ترين رسالت ما براز گرداندن آرامش به زندگی مردم است ،تأکید
کرد :براي نیل به اين هدف تمام توان و تالش خود را به کار می گیريم و در اين میان ،منطقه  26نزد مديريت شهري
از اهمیت و جايگاه ويژه اي برخوردار است ،چنانچه چهره امروز اين منطقه با  16سال قبل به هیچ عنوان قابل قیاس
نیست .
خط  6مترو فاصله شمال و جنوب تهران را کم می کند
معاون شهردار تهران با اشاره به اين که خبر مسرت بخشی که می توانیم به ساکنان منطقه  26نويد دهیم ،آمدن خط 6
مترو به اين منطقه است که می تواند تحول اساسی در جنوبی ترين نقطه پايتخت به وجود آورد ،اظهار کرد :آغاز به کار
اين خط مهم ،زندگی مردم اين منطقه را متحول می کند و گامی بلند در راستاي انجام رسالتی است که براي بهبود
زندگی مردم قائل هستیم .
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که همان طور که بهره برداري بزرگراه امام علی (ع) در کاهش فاصله زمانی بین شمال
و جنوب تهران اثرگذار بود و راه اندازي خط  6مترو نیز می تواند در کم کردن اين فاصله مؤثر باشد ،تصريح کرد :از
جمله اقداماتی که اراده مديريت شهري در کاهش فاصله طبقاتی بین شمال و جنوب تهران را محقق می کند ،ايجاد و
گسترش مسیرهاي سراسري براي کم کردن زمان دسترسی بین اين دو محدوده جغرافیايی است .
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وي با تأکید بر اين که در حال حاضر از طريق بزرگراه امام علی (ع) که براي احداث و گشايش آن سختی هاي بسیاري
را متحمل شديم ،ظرف مدت تنها  36دقیقه می توان از محدوده مرکزي شهر به جنوبی ترين نقطه شهر رفت ،اضافه
کرد :همان طور که بزرگراه امام علی (ع) نعمتی براي شهر تهران بود ،خط  6مترو نیز می تواند تحول بزرگی در اين
کالن شهر ايجاد کند و در کیفیت زندگی مردم به ويژه در جنوب شهر مؤثر باشد .
پايانه درون شهري در محله جوانمرد قصاب ايجاد می شود
معاون شهردار تهران با اشاره به اين که همزمان با پايان طراحی پايانه حمل و نقل درون شهري جوانمرد قصاب به
زودي کار ساخت اين پايانه مهم آغاز می شود ،اظهار کرد :کیفیت ساخت پايانه جوانمرد قصاب ،مالک خوبی براي
ارزيابی عملکرد اين منطقه محسوب می شود و انتظار داريم اين پايانه پر تردد با طراحی فنی دقیق و به شکل فاخر و
زيبايی ساخته شود و به عنوان پايانه اي مثال زدنی ،الگوي ساير پايانه هاي تهران تبديل شود .
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که اعتقاد داريم اگر قرار است کاري را انجام دهیم ،بايد آن کار را اصولی و ماندگار و
تمام و کمال انجام دهیم ،تصريح کرد :بر اين اساس ،اعتقادي به انجام کار کمّی نداريم و به جاي توجه به کمیّت،
تمرکزمان بر انجام کار کیفی و باالبردن کیفیت کارهاست ،به نحوي که شأن شهروندان کامالً رعايت شده و احترام به
کرامت انسانی آنها به دقت مورد توجه قرار گرفته باشد .
وي با تأکید بر اين که مردم تهران عالوه بر آلودگی هوا ،در معرض آلودگی صوتی نیز قرار دارند و دراين میان،
شهروندانی که در مجاورت بزرگراه هاي پر ترددي همچون بزرگراه آزادگان که آلودگی صوتی آنها  55دسی بل به
باالست زندگی می کنند ،از سر و صداي ناشی از تردد خودروها در رنج هستند ،خاطرنشان کرد :آلودگی صوتی بر روي
کیفیت زندگی مردم تأثیر مستقیم بر جاي می گذارد و از اين رو ،در میزان اعتبارات ساخت ديوارهاي صوتی در
محورهاي بزرگراهی که به شدت مورد تقاضاي مردم است و بر اين اساس ،شهردار محترم تهران به منظور پاسخگويی
به اين تقاضاي بر توسعه آن تأکید دارند ،تجديد نظر می کنیم .
اعتبارات حمل و نقلی منطقه  26تأمین می شود
قبل از سخنان معاون شهردار تهران ،شهردار منطقه  26از اين منطقه با توجه به وجود حرم مطهر حضرت عبدالعظیم به
عنوان «قبله تهران» نام برد و گفت :منطقه 26بیش از  16هزار شهید و جانباز را تقديم دفاع مقدس نموده و عالوه بر
اين ،تقديم  71شهید مدافع حرم از جمله افتخارات اين منطقه در دفاع از حريم اهل بیت (ع) است .
مهندس سید احمد صفوي با اشاره به اين که منطقه  26با  42کیلومتر مربع مساحت و احتساب  246کیلومتر مربع
حريم 316 ،هزار نفر جمعیت را در خود جاي داده اظهار کرد :اين منطقه 7 ،ناحیه و  26محله از جمله محله هاي
محرمی همچون جوانمرد قصاب و شهید بهشتی را دارد و عالوه بر اين 36 ،روستا و  75مجتمع مسکونی را در خود
جاي داده است .
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وي در پايان با تأکید بر اين که طول شبکه معابر منطقه  26بالغ بر  92کیلومتر است که  26کیلومتر آن را معابر
بزرگراهی تشکیل می دهد ،مجموع اعتبارات سال  95اين منطقه در حوزه حمل و نقل و ترافیک را  136میلیارد ريال
اعالم نمود و خواستار حمايت بیشتر معاونت حمل و نقل و ترافیک از طريق اختصاص اعتبارات مورد نیاز به منظور
اجراي برنامه هاي پیش بینی شده به اين منطقه جنوبی پايتخت شد که اين درخواست مورد موافقت معاون شهردار
تهران قرار گرفت .
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سایت خبري تحلیلی شهرنوشت 59/9/09

حسینی در بازديد از جنوبی ترين منطقه پايتخت:
دیوارهاي صوتی در حاشیه بزرگراه هاي پر سر و صدا توسعه می یابد
گروه حمل ونقل عمومی :معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران که فعالیت خود در اين معاونت را با تمرکز بر
عملیات عمرانی ايستگاهها و خطوط در دست ساخت  6و  7مترو و شتاب بخشی به اين فعالیت ها آغاز کرده ،در اولین
دور از بازديدهاي منطقه اي خود از وضعیت ترافیکی جنوبی ترين منطقه پايتخت ديدن کرد و در جلسه مشترک مديران
حمل و نقلی پايتخت با شهردار و مسئوالن شهري منطقه  26حضور يافت.
به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،دکتر مازيار حسینی در
اين نشست که همزمان با والدت با سعادت حضرت معصومه (س) برگزار شد ،بازديد از منطقه  26را که به نام مبارک
حضرت عبدالعظیم متبرک است را به فال نیک گرفت و گفت :امیدواريم نتايج اين بازديد براي مردم مؤمن و متدين اين
منطقه مثمر ثمر و مبارک باشد .
وي با اعالم اين که اساسی ترين مأموريت و بزرگ ترين رسالت ما براز گرداندن آرامش به زندگی مردم است ،تأکید
کرد :براي نیل به اين هدف تمام توان و تالش خود را به کار می گیريم و در اين میان ،منطقه  26نزد مديريت شهري
از اهمیت و جايگاه

ويژه اي برخوردار است ،چنانچه چهره امروز اين منطقه با  16سال قبل به هیچ عنوان قابل قیاس

نیست.
خط  6مترو فاصله شمال و جنوب تهران را کم می کند
معاون شهردار تهران با اشاره به اين که خبر مسرت بخشی که می توانیم به ساکنان منطقه  26نويد دهیم ،آمدن خط 6
مترو به اين منطقه است که می تواند تحول اساسی در جنوبی ترين نقطه پايتخت به وجود آورد ،اظهار کرد :آغاز به کار
اين خط مهم ،زندگی مردم اين منطقه را متحول می کند و گامی بلند در راستاي انجام رسالتی است که براي بهبود
زندگی مردم قائل هستیم .
مازيار حسینی با بیان اين که همان طور که بهره برداري بزرگراه امام علی (ع) در کاهش فاصله زمانی بین شمال و
جنوب تهران اثرگذار بود و راه اندازي خط  6مترو نیز می تواند در کم کردن اين فاصله مؤثر باشد ،تصريح کرد :از جمله
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اقداماتی که اراده مديريت شهري در کاهش فاصله طبقاتی بین شمال و جنوب تهران را محقق می کند ،ايجاد و
گسترش مسیرهاي سراسري براي کم کردن زمان دسترسی بین اين دو محدوده جغرافیايی است .
وي با تأکید بر اين که در حال حاضر از طريق بزرگراه امام علی (ع) که براي احداث و گشايش آن سختی هاي بسیاري
را متحمل شديم ،ظرف مدت تنها  36دقیقه می توان از محدوده مرکزي شهر به جنوبی ترين نقطه شهر رفت ،اضافه
کرد :همان
طور که بزرگراه امام علی (ع) نعمتی براي شهر تهران بود ،خط  6مترو نیز می تواند تحول بزرگی در اين کالن شهر
ايجاد کند و در کیفیت زندگی مردم به ويژه در جنوب شهر مؤثر باشد.
پايانه درون شهري در محله جوانمرد قصاب ايجاد می شود
معاون شهردار تهران با اشاره به اين که همزمان با پايان طراحی پايانه حمل و نقل درون شهري جوانمرد قصاب به
زودي کار ساخت اين پايانه مهم آغاز می شود ،اظهار کرد :کیفیت ساخت پايانه جوانمرد قصاب ،مالک خوبی براي
ارزيابی عملکرد اين منطقه محسوب می شود و انتظار داريم اين پايانه پر تردد با طراحی فنی دقیق و به شکل فاخر و
زيبايی ساخته شود و به عنوان پايانه اي مثال زدنی ،الگوي ساير پايانه هاي تهران تبديل شود .
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که اعتقاد داريم اگر قرار است کاري را انجام دهیم ،بايد آن کار را اصولی و ماندگار و
تمام و کمال انجام دهیم ،تصريح کرد :بر اين اساس ،اعتقادي به انجام کار کمّی نداريم و به جاي توجه به کمیّت،
تمرکزمان بر انجام کار کیفی و باالبردن کیفیت کارهاست ،به نحوي که شأن شهروندان کامالً رعايت شده و احترام به
کرامت انسانی آنها به دقت مورد توجه قرار گرفته باشد .
وي با تأکید بر اين که مردم تهران عالوه بر آلودگی هوا ،در معرض آلودگی صوتی نیز قرار دارند و دراين میان،
شهروندانی که در مجاورت بزرگراه هاي پر ترددي همچون بزرگراه آزادگان که آلودگی صوتی آنها  55دسی بل به
باالست زندگی می کنند ،از سر و صداي ناشی از تردد خودروها در رنج هستند ،خاطرنشان کرد :آلودگی صوتی بر روي
کیفیت زندگی مردم تأثیر مستقیم بر جاي می گذارد و از اين رو ،در میزان اعتبارات ساخت ديوارهاي صوتی در
محورهاي بزرگراهی که به شدت مورد تقاضاي مردم است و بر اين اساس ،شهردار محترم تهران به منظور پاسخگويی
به اين تقاضاي بر توسعه آن تأکید دارند ،تجديد نظر می کنیم.
اعتبارات حمل و نقلی منطقه  26تأمین می شود
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قبل از سخنان معاون شهردار تهران ،شهردار منطقه  26از اين منطقه با توجه به وجود حرم مطهر حضرت عبدالعظیم به
عنوان «قبله تهران» نام برد و گفت :منطقه  26بیش از  16هزار شهید و جانباز را تقديم دفاع مقدس نموده و عالوه بر
اين ،تقديم  71شهید مدافع حرم از جمله افتخارات اين منطقه در دفاع از حريم اهل بیت (ع) است .
مهندس سید احمد صفوي با اشاره به اين که منطقه  26با  42کیلومتر مربع مساحت و احتساب  246کیلومتر مربع
حريم 316 ،هزار نفر جمعیت را در خود جاي داده اظهار کرد :اين منطقه 7 ،ناحیه و  26محله از جمله محله هاي
محرمی همچون جوانمرد قصاب و شهید بهشتی را دارد و عالوه بر اين 36 ،روستا و  75مجتمع مسکونی را در خود
جاي داده است .
وي در پايان با تأکید بر اين که طول شبکه معابر منطقه  26بالغ بر  92کیلومتر است که  26کیلومتر آن را معابر
بزرگراهی تشکیل می دهد ،مجموع اعتبارات سال  95اين منطقه در حوزه حمل و نقل و ترافیک را  136میلیارد ريال
اعالم نمود و خواستار حمايت بیشتر معاونت حمل و نقل و ترافیک از طريق اختصاص اعتبارات مورد نیاز به منظور
اجراي برنامه هاي پیش بینی شده به اين منطقه جنوبی پايتخت شد که اين درخواست مورد موافقت معاون شهردار
تهران قرار گرفت.
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شنبه مورخ 59/9/01
خبرگزاري فارس

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداري تهران خبر داد
خروج از بنبست ترافیک پروژه صدر  -نیایش تا چند روز آینده
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداري تهران گفت :تا چند روز آينده مشکل ترافیک صدر  -نیايش برطرف میشود و
ترافیک بسته در اين مسیر نخواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاري فارس ،مازيار حسینی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اينکه برخی اعالم کردند
که ما چهار برگ مطالعه براي پل صدر نداريم ،گفت :اصال اينطور نیست مطالعه الزم از قبل صورت گرفته و مگر
میشود با اين پروژه به اين بزرگی مطالعه نداشت.
وي با بیان اينکه در پروژه صدر از سنتیسازي به صنعتیسازي رفتهايم ،گفت :البته شايد عدهاي هم با اين موضوعات
مخالف باشند ،اما اعداد و ارقام الزم وجود دارد که چقدر از محل بهرهبرداري پل صدر صرفهجويی بنزين داشتهايم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران با تأکید بر اين موضوع که پل صدر نبايد ترافیک داشته باشد ،گفت :يک
برنامهاي داريم که تا چند روز آينده مشکل ترافیک حل میشود و پل صدر از ترافیک بسته خارج میشود.
وي همچنین از طرح(  LEZکاهش) گفت :اصال اينطور نیست که در اين طرح بخواهیم کسی را از نان خوردن
بیندازيم ،در گام اول اجراي طرح LEZبايد خودروها معاينه فنی داشته باشند.
به گفته مازيار حسینی ،طرح الايزد چندين مرحله دارد که گام نخست آن ،معاينه فنی و هر خودرويی که میخواهد
وارد محدوده زوج و فرد شود حتما بايد معاينه فنی داشته باشد.
حسینی افزود :گام هاي بعدي طرح  LEZرا در مراحل بعد توضیح خواهیم داد.
معاون شهردار تهران بیان کرد :يک مثل به عنوان مثال ،يک ماشین ديزل در شهر حرکت میکند که دودي که از
اگزوزش خارج میشود به قطر کلفتی اگزوز همان ماشین است.

74

وي در بخش ديگري از سخنانش ،گفت :نوسازي ناوگان تاکسیرانی در دستورکار است و بايد تمام تاکسیها ظاهر
درستی داشته باشند و اگر مشکلی دارند نبايد به آنها اجازه تردد داد.
وي بیان کرد :امروز در کشور و در شهر تهران هیچکس از نحوه رانندگی راضی نیست.
وي با بیان اينکه روزي در کشور ،کسی کمربند ايمنی نمیبست ،ولی امروزه بستن کمربند ايمنی به يک قانون تبديل
شده و همه آن را انجام میدهند.
وي همچنین در بخش ديگري از سخنانش در خصوص خط  6و  7مترو گفت :به جد به دنبال اين هستیم که اين دو
زون نیز فعال شود و اگر بتوانیم خط  6و  7را وارد مدار کنیم ،بخش عمدهاي از مشکالت برطرف خواهد شد.
به گفته حسینی ،تا آخر امسال هر ماه يکبار ايستگاه مترو در خط  3به بهرهبرداري میرسد و تا پايان سال تعداد
ايستگاههاي مترو در خط  3تکمیل میشود.
وي تأکید کرد :در بحث مترو به دنبال رکودزنی نیستیم ،بايد کارها به صورت کامل انجام شود.
حسینی تأکید کرد :همچنین روي معماري به شدت حساس هستیم و امکان ندارد که يک ايستگاه بدون معماري باشد،
چرا که بايد کرامت و شأن مردم حفظ شود.
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تهران سما 59/9/01

رئیس کمیته حمل ونقل و ترافیک شوراي شهر تهران خبر داد
ورود LRTبه ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت
رئیس کمیته حمل ونقل و ترافیک شوراي شهر تهران اعالم کرد :در برنامه  5ساله و در طرح جامع حمل و نقل تهران،
مد جديد حمل و نقل به نام  LRTوجود نداشت اما در بازنگري طرح جامع ،ورود اين مد حمل و نقلی جديد پیش بینی
شده است که در ابتداي امر در حد فاصل میدان آزادي تا امام حسین و میدان راه آهن تا تجريش جايگزين اتوبوس
هاي  BRTمی شود .
به گزارش خبرنگار «تهران سما» ،محسن سرخو ظهر امروز در نشست خبري با اشاره به اينکه اين مد حمل و نقلی به
طور ويژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،اظهار کرد :اين طرح در مرحله کارشناسی قرار دارد و پس از اتمام تعطیلی
شوراي شهر در کمیته حمل و نقل بررسی خواهد شد.
وي با بیان اينکه آاليندگی  LRTها در حد صفر است  ،تصريح کرد :ظرفیت  LRTدو نیم برابر  BRTاست و می
توان با ايجاد يک اختالف سطح با شیب کم از ظرفیت آن استفاده کرد و همچنین قرار شده  LRTبه بخشی از نقاط
شهر تهران به خصوص مناطق غربی و شرقی که از حمل و نقل ضعیفی برخوردار هستند ،منتقل شود .
رئیس کمیته حمل ونقل و ترافیک شوراي شهر ادامه داد :برداشت ما اين است که اگر اين خطوط در مناطق مرکزي
شهر راه اندازي شود عالوه بر کاهش آاليندگی شاهد افزايش رغبت مردم براي استفاده از حمل و نقل عمومی خواهیم
بود.
سرخو با اشاره به اينکه هر قطار  LRTسه واگن دارد که واگن وسط برق آن را تأمین می کند ،عنوان کرد :به طور
قطع اين پروژه به روش BOTانجام می شود چرا که منابع مالی براي توسعه  LRTدر پايتخت توسط شهرداري وجود
ندارد.
وي در بخشی از سخنان خود با تاکید بر اينکه با توسعه مترو آاليندگی هاي حمل و نقل عمومی به صفر می رسد اما
هزينه هاي بسیاري دربر دارد و البته زمانبر نیز است ،خاطر نشان کرد :به ازاي هر کیلومتر مترو و به انضمام تمامی
تجهیزات و تأسیسات آن  176تا 116میلیارد تومان هزينه ساخت هر کیلومتر مترو خواهد شد .
رئیس کمیته حمل ونقل و ترافیک شوراي شهر همچنین به طرح جامع کاهش آلودگی هواي شهر تهران و چند مصوبه
دو فوريتی آن اشاره کرد و افزود :يکی از مواردي که در اين زمینه بايد به آن توجه داشت تامین فیلترگذاري بر روي
سیستم هاي ديزلی است و اينکه تمامی کامیون ها و قطارهايی که در شهر تهران تردد دارند بايد از سیستم فیلتر
استفاده کنند.
76

سرخو با تاکید بر اينکه در برنامه  5ساله کاهش آلودگی هوا مورد توجه قرار گرفته است ،عنوان کرد :در اين راستا
تاکسی هاي نو بايد جايگزين تاکسی هاي فرسوده شوند و به جاي خودرويی با سوخت بنزين خودروهاي هیبريدي و يا
گازسوز به عنوان تاکسی استفاده شود.
رئیس کمیته حمل و نقل و ترافیک شوراي شهر تهران با بیان اينکه موتور سیکلت هاي هیبريدي طی برنامه  5ساله
بايد جايگزين موتورسیکلت هاي معمولی در شهر تهران شوند ،اضافه کرد :تسهیالت الزم بايد در راستاي واردات
موتورسیکلت هاي هیبريدي ايجاد شود اين در حالی است که پیشنهاد داده شده معادل  56درصد از قیمت موتورسیکلت
هاي برقی به متقاضیان ،از سوي شهرداري تهران وام داده شود تا بتواند از اين موتورسیکلت ها استفاده کنند و دولت
نیز در اين راستا تسهیل کننده براي واردات موتورسیکلت هاي هیبريدي باشد.
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یکشنبه مورخ 59/9/02
تهران سما

افتتاح هفتمین اتاق کودک و مادر در ایستگاه مترو تهرانپارس
هفتمین اتاق کودک و مادر عصر امروز با حضور مديرعامل شرکت بهرهبرداري مترو تهران  ،نماينده مردم تهران در
مجلس شوراي اسالمی و جمعی ديگر از مسئوالن در ايستگاه مترو تهرانپارس افتتاح شد.
به گزارش «تهران سما» به نقل ازمديريت ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداري راهآهن شهري تهران و حومه؛
عصر امروز هم زمان با هفته کرامت و روز جهانی شیر مادر ،اتاق کودک و مادر ايستگاه مترو تهرانپارس به بهرهبرداري
رسید.
در مراسم افتتاحیه دکتر محمد احمدي بافنده مديرعامل و جمعی از مديران شرکت بهرهبرداري مترو تهران حضور
داشتند و پروانه مافی نماينده مجلس شوراي اسالمی مهمان ويژه اين برنامه بود.
مديرعامل شرکت بهرهبرداري مترو تهران در ابتداي اين مراسم ضمن بزرگداشت هفته کرامت و روز دختر و همزمانی
افتتاح اتاق مادر و کودک ايستگاه مترو تهرانپارس با روز بزرگداشت شیر مادر اظهار داشت :تعبیه چنین مکانهايی براي
مادرانی که داراي فرزند شیرخوار و کوچک هستند بسیار ضروري است و شرکت بهرهبرداري مترو تهران در اين زمینه
پیشتاز و پیشرو بوده است.
وي با اشاره به اينکه اکنون  162ايستگاه مترو در تهران در حال خدماترسانی به مسافران است افزود :درصدديم با
افزايش اتاق هاي کودک و مادر به تردد شهروندان در مترو کمک و از تبعات مثبت آن مانند کاهش آلودگی هواي
تهران و تردد کمتر خودروهاي سواري در سطح شهر بهرهمند شويم.
در ادامه اين مراسم نیز نماينده مجلس شوراي اسالمی با مثبت خواندن اقدام شرکت بهرهبرداري مترو درزمینهٔ احداث
اتاقهاي مختص کودک و مادر گفت:در اين اتاقها امکانات بهداشتی گوناگونی براي مادران داراي فرزند شیرخوار وجود
دارد و اين فعالیتها میتواند تأثیر مثبتی در فرزند آوري مادران جوان بهخصوص زنان شاغل داشته باشد.
مافی افزود :ضرورت دارد تا در شهرهاي بزرگ مانند تهران با داشتن جمعیت فراوان و نیاز هرروزه تردد در سطح شهر،
اقدامات رفاهی صورت گیرد تا تردد هرروزه مسافران بهخصوص اقشار آسیبپذير مانند مادران و کودکان در ناوگان
حمل و نقل عمومی آسان شود.
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به گفته اين نماينده مجلس هرچه امکانات رفاهی بیشتري در راستاي فرهنگ فرزند آوري به زنان جامعه ارائه شود،
انگیزه آنان براي افزايش جمعیت و تحکیم بنیان خانواده بیشتر می شود و شرکت بهره برداري مترو تهران در اين زمینه
عملکرد قابل قبولی دارد.
اتاق مادر و کودک ايستگاه تهرانپارس هفتمین اتاقی است که به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره
برداري مترو تهران به بهره برداري رسید و پیش از آن ايستگاههاي امام خمینی(ره) ،صادقیه ،بهارستان ،پايانه جنوب،
تئاتر شهر و عبدلآباد صاحب اتاق کودک و مادر شدهاند.
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جمعه مورخ 59/9/00
سايت خبري تحلیلی شهرنوشت

قائم مقام شهردار تهران مطرح کرد؛
تشبیه دانه هاي تسبیح به زنجیره مترو
 01رام قطار جدید تا پایان سال وارد ناوگان مترو می شود
گروه حمل ونقل عمومی :قائم مقام شهردار تهران در جلسه بررسی پیشرفت خطوط  6و  7متروي پايتخت و فرودگاه
حضرت امام (ره) با تأکید بر اين که براي خدمت به شهروندان ،حتی يک روز را نیز نبايد از دست بدهیم و از اين رو در
پروژه مترو ،هر روز برايمان حیاتی بوده و روز طاليی محسوب می شود .
به گزارش شهرنوشت وبه نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،دکتر عیسی شريفی
افزود :تونل هاي خطوط جديد مترو را بايد هر چه زودتر ريل گذاري کنیم ،چرا که گذاشتن ريل ،حرکت جديد و تحول
بزرگی را در مجموعه مترو به وجود می آورد.
وي با اعالم اين که مجموعه مترو در حوزه بهره برداري بايد برنامه ريزي کند تا به محض اتمام خطوط  6و  7مترو و
متروي فرود گاه حضرت امام (ره) ،حتی يک روز هم معطل نشويم ،تأکید کرد :روند کار زنجیره مترو از حفر تونل گرفته
تا ساخت واگن و از تأمین منابع مورد نیاز گرفته تا بهره برداري از مجموعه ،مانند دانه هاي تسبیح هستند که در کنار
هم معنا و مفهوم می يآبند.
خط  6مترو يک میلیون مسافر را جا به جا می کند
قائم مقام شهردار تهران با اشاره به اين که هر چه تفکر سیستمی در مجموعه جامع تر و کامل تر باشد ،موفقیت در آن
مجموعه زودتر و بزرگ تر اتفاق می افتد ،اظهار کرد :دغدغه از دست ندادن فرصت خدمت ،خط قرمز مديريت شهري
در خدمات رسانی به شهروندان است.
دکتر شريفی با بیان اين که براي راه اندازي هر چه سريع تر خطوط جديد مترو ،عالوه بر دستگاه هاي حفار مترو
موسوم به

تی بی ام ،بايد جبهه هاي کاري جديدي نیز از طريق انجام حفاري تونل با روش هاي دستی گشوده شود،

تصريح کرد :عملیات حفر مترو را بايد با سرعت تر انجام دهیم و منتظر رسیدن تی بی ام نمانیم.
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وي با تأکید بر اين که خط  6مترو به همراه بخش جنوبی آن که به شهر ري متصل می شود ،بايد افتتاح شود و اين
اتصال ،شیرينی افتتاح اين خط را بیشتر می کند ،اضافه کرد :خط  6پس از بهره برداري کامل ،اين ظرفیت را دارد که
روزانه يک میلیون تا يک میلیون و  266هزار نفر را جا به جا کند و به همین دلیل است که در کل پروژه هاي شهري،
اولويت با مترو است.
واگن سازي مترو تولید خود را دو برابر کند
قائم مقام شهردار تهران با اشاره به اين که کارخانه واگن سازي متروي تهران بايد سرعت کار خود را دو برابر کند و پا
به پاي ساخت تونل ،نسبت به تولید واگن اقدام نمايد ،اظهار کرد :واگن سازي مترو به جز تولید واگن هاي جديد ،بايد
نسبت به بازسازي کامل و به اصطالح اُورهال واگن هاي قديمی نیز اقدام نمايد.
دکتر شريفی با بیان اين که کارخانه واگن سازي متروي تهران بايد سرعت تحويل واگن را بیشتر کند ،تصريح کرد:
مبناي انتظارمان از واگن سازي مترو ،تحويل  23رام قطار جديد مترو تا پايان سال است تا به تدريج وارد ناوگان ريلی
پايتخت شوند و جهت جا به جايی مسافران در خطوط جديد مورد استفاده قرار گیرند.
وي با تأکید بر اين که در کار با کسی رو در بايستی نداريم و اگر پیمانکاري نتواند مطابق با برنامه پیش بینی شده
حرکت کند ،نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام می کنیم ،اضافه کرد :حرکت پروژه ها طبق برنامه زمان بندي شده
برايمان بسیار مهم است و نمی توانیم بپذيريم پروژه اي از برنامه عقب بیفتد.
زنجیره پروژه مترو اولويت اول پروژه هاي شهري است
قائم مقام شهردار تهران با اشاره به اين که بر اساس تصمیم مديريت شهري به موجب تدبیر حکیمانه و عالمانه شهردار
محترم تهران ،اولويت اول پروژه هاي شهري ،حمايت از مجموعه فعالیت هايی است که در زنجیره پروژه مترو قابل
تعريف است ،اظهار کرد :براي تحقق اين تدبیر از هیچ حمايتی به منظور پیشرفت روند کار خطوط  6و  7مترو ،فروگذار
نمی کنیم.
دکتر شريفی با بیان اين که پروژه هاي مترو نبايد عقب بیفتند و به اين منظور بايد سه شیفته کار کنیم و ريل گذاري
تونل هاي حفاري شده را هر چه زودتر آغاز کنیم ،تصريح کرد :انتظار داريم با مديريت قوي و فکر جديد ،تمرکزمان را
بر روي خط  7بگذاريم ،تصريح کرد :انتظار داريم  6ايستگاه اين خط را هر چه سريع تر ،به بهره برداري برسانیم.
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وي در پايان با تأکید بر اهمیت خط متروي فردگاه امام خمینی (س) به عنوان راه ورود و خروج بین المللی از اقصی
نقاط جهان به تهران ،خاطرنشان کرد :به موازات اجراي خط متروي فرودگاه حضرت امام (ره) ،بايد نسبت به تأمین
ايمنی اين خط و تجهیز آن به دوربین هاي نظارت تصويري که از اهمیت ويژه اي برخورداراند نیز اقدام کنیم.
مازيار حسینی :ورود ايستگاه هاي جديد مترو مناطق را متحول می کند
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران نیز در اين جلسه که با حضور معاون مالی و اقتصاد شهري شهرداري
تهران ،مديرعامل بانک شهر ،مديران عامل شرکت مترو و شرکت بهره برداري مترو ،شهرداران مناطق مربوطه و
مجريان ،مشاوران و پیمانکاران مترو برگزار شد ،گفت :همزمان با پیشرفت خطوط  6و  7مترو ،تحول در مجموعه حمل
و نقل براي اثربخشی مضاعف خطوط جديد مترو را در دستور کار قرار داده ايم.
دکتر مازيار حسینی با اعالم اين که پايانه هاي حمل و نقل عمومی ،مکمل ايستگاه هاي مترو هستند و همزمان با
افتتاح هر ايستگاه جديد آغاز به کار می کنند ،افزود :ورود ايستگاه هاي مترو به هر منطقه ،در آن منطقه تحول ايجاد
می کند و از اين رو ،بازنگري در مسیرهاي اتوبوس و تاکسی را اجتناب ناپذير می نمايد.
وي از تولید و تأمین واگن هاي مورد نیاز براي خطوط جديد مترو به عنوان بحث کلیدي مترو نام برد و خاطرنشان کرد:
معماري ايستگاه هاي مترو از اهمیت ويژه اي برخوردار است و در اين میان ،معماري ايستگاه متروي فرودگاه حضرت
امام (ره) که دروازه ورود به کشورمان است از اهمیت مضاعف برخوردار است.
درويشی :نگفتم ايرباس نخريد ،گفتم مترو هم بخريد
مجري خط  6مترو در گزارش خويش با اشاره به اين که  1هزار و  56نفر نیروي انسانی در  71کارگاه اين خط فعال
هستند و در فاز نخست 1 ،و و نیم کیلومتر از بخش جنوبی اين خط افتتاح می شود ،اظهار کرد :براي اولین بار ،رکورد 9
پارت بتن ريزي با يک قالب در کارگاه متروي پارک الله شکسته شد.
همچنین مجري خط  7مترو نیز در گزارش خود با بیان اين که بخشی از اين خط از زير رَمپ تونل توحید عبور می
کند ،تصريح کرد :از مجموع  26کیلومتر خط و  19ايستگاه پیش بینی شده خط  7مترو 6 ،ايستگاه آن به زودي به بهره
برداري می رسد.
گفتنی است مديرعامل شرکت متروي تهران نیز با ارائه توضیحی در خصوص اظهاراتش در مراسم افتتاح ايستگاه
متروي سهروردي گفت :نگفتم ايرباس نخريد ،گفتم اهمیت مترو از ايرباس کمتر نیست و اگر هواپیماي ايرباس می
12

خريد ،قطار مترو هم بخريد و به نظر نمی رسد حتی گفتن چنین واقعیت هايی در شرايطی که تعهد دولت مبنی بر
تامین يک هزار دستگاه واگن مترو هنوز عملی نشده ،اِشکالی داشته باشد.
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بومی سازي بیش از  51درصد قطعات شبکه برق باالسري ایستگاه مترو گلشهر
گروه حمل ونقل عمومی :مديرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران از بومی سازي بیش از  96درصد قطعات شبکه
برق باالسري ايستگاه گلشهر با استفاده از دانش متخصصان کشور خبر داد.
به گزارش شهرنوشت محمد احمدي بافنده با اعالم اين خبر ،اظهار داشت :رهبر معظم انقالب اسالمی (مد ظله العالی)
در س الهاي اخیر تاکیدات متعددي بر اجرايی شدن اقتصاد مقاومتی داشتند و وظیفه همه بخش هاي اجرايی کشور است
که اين سیاست ها را در اولويت کاري خود قرار دهند .در اين راستا شرکت بهره برداري مترو تهران هم با حمايت از
تولید کنندگان داخلی گام هاي موفقی را در راستاي تولید ملی قطعات ناوگان مترو برداشته است.
وي با بیان اينکه حمايت از تولید کنندگان داخلی و استفاده از توان شرکت هاي دانش بنیان و مراکز دانشگاهی کشور
براي بومی سازي صنعت مترو مدتی است که در اين شرکت آغاز شده ،افزود :اکنون اين تالش ها به ثمر نشسته و
شاهد ورود قطعات داخلی به ناوگان مترو هستیم؛ اخیرا هم در عملیات نوسازي شبکه برق باالسري ايستگاه گلشهر،
بیش از  96درصد قطعات استفاده شده ساخت داخل بود.
مديرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران با تاکید بر اينکه تمام قطعات اين عملیات گسترده به جز يک قطعه ،ساخت
ايران بود و مراحل ساخت و نصب آن توسط متخصصان داخلی انجام شد ،تصريح کرد :کیفیت قطعات تولید ملی از
بسیاري از قطعات وارداتی که عمدتا چینی بودند ،بهتر است و اين کار هزينه هاي تعمیر را هم به میزان قابل توجهی
کاهش می دهد.
احمدي بافنده ضمن اعالم اين مطلب که تولیدات ما در قطارهاي شهري ساير شهرهاي کشور نیز مورد استفاده قرار
خواهد گرفت ،ادامه داد :توجه به تولید ملی صرفه جويی ارزي بسیار خوبی را براي ما در پی دارد و در تجربه عملیات
نوسازي شبکه برق باالسري ايستگاه گلشهر هم ما با يک دهم قیمت قطعات وارداتی ،توانستیم اين کار را انجام دهیم.
مديرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران در پايان خاطر نشان کرد :قطعات زيادي در بهره برداري از ناوگان مترو
مورد استفاده قرار می گیرد که نیاز به اين قطعات با توجه به گسترش روزافزون اين ناوگان در شهرهاي کشور در حال
گسترش است .بنابراين تولید ملی در صنعت مترو می تواند ضمن جلوگیري از خروج ارز ،اشتغال زايی پايداري را هم در
کشور ايجاد کند.
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گفتنی است ،عملیات نوسازي شبکه برق باالسري ايستگاه گلشهر در خط  5مترو تهران هشتم مرداد ماه سال جاري
صورت گرفت  ،اين عملیات که قرار بود در دو روز انجام شود با همت جهادي کارکنان ،يک روز زودتر از زمان پیش
بینی شده به اتمام رسید
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قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران خبر داد
ورود نسل جدید دوچرخه به پایتخت
قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران از ورورد نسل جديد دو چرخه به شهر خبر داد.
به گزارش شهرنوشت و به نقل از ايسنا ،حجت اهلل بهروز در مورد آخرين وضعیت دوچرخه هاي شهر با بیان اينکه
دوچرخه يکی از مدل هاي حمل و نقل است که نیازمند فرهنگسازي و پذيرش از سوي مردم دارد ،در مورد برخی
استفادههاي نابجا از "رگهاي دوچرخه" تصريح کرد :در زمان راه اندازي خطوط بی آر تی نیز شاهد رفتار و استفاده
هاي نادرست اعم از تخريب و استفاده غیرمعقول بوديم؛ اما خوشبختانه به مرور زمان مردم رفتار مناسبی از خود بروز
دادند.
وي با اشاره به لزوم فرهنگسازي استفاده از دوچرخه براي تردد بعنوان يکی از مدلهاي بین المللی حمل و نقلی گفت:
شهرداري تهران هزينه زيادي براي راه اندازي اين مدل حمل و نقلی صرف کرده و حاال نیازمند تغییر رفتار و
فرهنگسازي هستیم.
بهروز با بیان اينکه با استقرار و استفاده از نسل اول دوچرخه در سطح شهر تجربه خوبی کسب شد ،افزود :نسل اول
دوچرخهها توسط مردم مصرف شد و حاال زمان ورود نسل هاي جديد دوچرخه است.
وي قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران در تشريح اين خبر با بیان اينکه در حال حاضر بیش از
166خانه دوچرخه و بیش از  7666دوچرخه در سطح شهر موجود است ،ادامه داد :دوچرخه هاي بهتر و راههاي کنترلی
بهتر و اتوماتیک در نظر گرفته شده است؛ اما همشهريان بايد بپذيرند که دوچرخه براي آنها است.
بهروز در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر ناموفق بودن پروژه دوچرخه در تهران گفت :از چهار سال قبل تاکنون که
دوچرخه ها به شهر وارد شدند شاهد استقبال مردم هستیم ،بگونهاي که روزانه صدها هزار متقاضی دوچرخه داريم و
توانستیم تغییر فرهنگی در زمینه استقبال از دوچرخه ايجاد کنیم و بسیاري از مردم بهشخصه اقدام به خريد دوچرخه
16

کردند و اجازه دهید براي اعالم موفق بودن يا نبودن اين پروژه نیز زمانی طی شود؛ چراکه نبايد توقع داشته باشیم تغییر
فرهنگ استفاده از خودرو طی زمان کوتاهی به استفاده از دوچرخه تغییر کند؛ بلکه مردم بايد بپذيرند که دوچرخه نیز
يک مدل حمل و نقلی مهم و پاک است.
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معاون آموزش سازمان ترافیک خبر داد:
راه اندازي 2پارک آموزش ترافیک تا پایان سال جاري
گروه حمل ونقل عمومی :معاون آموزش سازمان ترافیک با اشاره به اينکه  16منطقه تهران فاقد پارک آموزش ترافیک
است ،گفت7 :پارک آموزش ترافیک طی سال جاري در  7منطقه پايتخت راه اندازي می شود .
میرزايی در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با اشاره به اينکه از ابتداي سال جاري ،فعالیت هاي فرهنگی در دو بخش
گسترش پارک هاي آموزش ترافیک و آموزش رانندگان حمل ونقل عمومی با محوريت آژانس هاي مسافربري صورت
گرفته است ،تصريح کرد :متاسفانه پارک هاي آموزش شهر تهران آيین نامه مشخصی جهت شیوه آموزش نداشتند،
همچنین آن دسته از مناطقی که پارک آموزش نداشتند براي احداث پارک آموزش دستور العمل مشخصی از نحوه
اجراي پارک نداشتند  ،به همین منظور در گام نخست آيین نامه اجرايی و شیوه نامه آموزش تدوين شد .
وي با اشاره به اينکه دستور العمل تدوين شده شامل دو بخش است ،گفت :شیوه نامه آموزشی و فرايند آموزش و
دستورالعمل نحوه احداث پارک اموزش به اين صورت که مساحت پارک  ،المان هاي اموزشی ،تجهیزات ترافیکی در
اين دستورالعمل تدوين شده لحاظ شده است .
معاون آموزش سازمان ترافیک با بیان اينکه اکنون  13پارک آموزش در  12منطقه شهر تهران وجود دارد ،گفت7 :
پارک آموزش ترافیک تا پايان سال جاري راه اندازي می شود.
به گفته میرزايی 2پارک اموزش همزمان با آغاز سال تحصیلی در دو منطقه تهران مورد بهره برداري قرار می گیرد.
معاون آموزش سازمان ترافیک در ادامه از اتمام اموزش رفتارهاي صحیح ترافیکی رانندگان حمل ونقل عمومی اعم از
رانندگان تاکسی و اتوبوس خبر داد و گفت  :از ابتداي سال  95آموزش رانندگان خودروهاي آژانس هاي سطح شهر
تهران آغاز شده است .
به گفته میرزايی در گانم نخست تمامی مديران آژانس ها در سه پهنه شمال  ،جنوب  ،مرکزي شهر آموزش داده شدند
و پس از آن رانندگان آژانس ها تحت اموزش قرار دارند .
11

میرزايی با اشاره به اينکه تاکنون  3هزار راننده پهنه شهرري ،و  3هزار راننده پهنه شمالی مورد آموزش قرار گرفته اند،
تصريح کرد  26 :هزار راننده مرکزي تهران در حال اموزش هستند که تاکنون 12هزار نفر از پهنه مرکزي مورد آموزش
قرار گرفته اند.
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نوسازي تاکسی هاي پیکان با طرح «خانه به خانه» و «خودرو به خودرو»
تعويض  2666تاکسی فرسوده در  16روز
گروه حمل ونقل عمومی :معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران با اعالم اين که بر اساس هماهنگی هاي به
عمل آمده ،از هفته گذشته بالفاصله بعد از تحويل تاکسی هاي فرسوده به مرکز اسقاط ،شماره پالک جديد بر روي
تاکسی هاي نو نصب می شود ،گفت :پیش از اين ،پس از تحويل تاکسی هاي فرسوده به مرکز اسقاط ،يک ماه طول
می کشید تا نسبت به نصب پالک جديد بر روي تاکسی هاي نو اقدام شود که اين فرآيند يک ماهه با همکاري
صمیمانه پلیس راهور و شرکت سازنده ،تقريباً به صورت همزمان انجام می شود .
به گزارش شهرنوشت وبه نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،دکتر مازيار حسینی
افزود :به اين ترتیب در  16روز گذشته بیش از دو هزار دستگاه تاکسی ،نوسازي و تحويل شده و در مجموع  3هزار و
 132دستگاه تاکسی فرسوده از جمله  2هزار  112دستگاه پیکان بسیار فرسوده که  35درصد از کل تاکسی هاي پیکان
تهران را شامل می شود با تاکسی هاي نو تعويض شده اند و ظرف چند روز آينده نیز  711دستگاه تاکسی فرسوده ديگر
نوسازي می شوند.
وي با تأکید بر اين که بر اساس برنامه ريزي هاي به عمل آمده در سال جاري 16 ،هزار و  566دستگاه تاکسی نو
جايگزين تاکسی هاي فرسوده تهران از جمله  6هزار و  366دستگاه تاکسی بسیار فرسوده خواهند شد ،اعالم کرد :در
شرايطی بیش از  3هزار دستگاه تاکسی فرسوده در تهران در مدت کوتاهی نوسازي شده اند که طی اين مدت 2 ،هزار
دستگاه تاکسی در کل کشور نوسازي شده اند و به عبارتی ،سهم تهران به تنهايی  66درصد از کل تاکسی هاي
نوسازي شده در سراسر کشور است.
تهران شاگرد اول نوسازي ناوگان تاکسیرانی در کل کشور است
معاون شهردار تهران با اشاره به اين که قفل نوسازي ناوگان تاکسیرانی تهران شکسته شده و روند جايگزينی تاکسی
هاي فرسوده سرعت گرفته ،اظهار کرد :با شتاب گرفتن نوسازي ناوگان تاکسیرانی ،انتظار داريم شاهد جهش کم نظیر
در فرآيند تاکسی هاي فرسوده باشیم که عالوه بر رانندگان تاکسی هاي نو ،مسافران اين تاکسی ها نیز با آرامش و
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ايمنی بیشتري از اين تاکسی ها استفاده می کنند ،ضمن اين که نوسازي ناوگان تاکسیرانی بر کاهش آلودگی هواي
تهران نیز مؤثر است.
دکت ر مازيار حسینی با بیان اين که عالوه بر اين اقدامات که تهران را به شاگرد اول نوسازي ناوگان تاکسیرانی در کل
کشور تبديل نموده ،حدود يک هزار دستگاه خودروي مدرن مطابق با استانداردهاي روز دنیا با سرمايه گذاري بخش
خصوصی وارد ناوگان تاکسیرانی شده اند که از سوخت پاک استفاده می کنند ،تصريح کرد :تاکسی هاي پاک در حال
حاضر در دفاتر تاکسیرانی در فرودگاه حضرت امام (ره) ،فرودگاه مهرآباد ،ايستگاه راه آهن و پايانه بیهقی به کار گرفته
شده و مشغول خدمات رسانی اند.
وي با تأکید بر اين که براي نوسازي تاکسی هاي پیکان ،نمايندگان تاکسیرانی در مناطق  22گانه با در دست داشتن
نشانی منازل رانندگان تاکسی پیکان ،به صورت حضوري به دَرِ منزل ايشان مراجعه می نمايند ،اضافه کرد :نمايندگان
اعزامی با ارائه توضیحات الزم و توجیه دارندگان تاکسی هاي پیکان ،ايشان را ترغیب و تشويق می کنند تا با استفاده از
تسهیالت در نظر گرفته به منظور تعويض تاکسی هاي فرسوده خود با تاکسی هاي نو ،از فرصت پیش آمده استفاده
کنند.
تاکسی هاي پیکان به برگی از «کتاب تاريخ حمل و نقل شهري تهران» تبديل می شود
معاون شهردار تهران با اشاره به اين که عالوه بر اين ،واحدهاي گشت و نظارت تاکسیرانی نیز در سطح شهر ،تاکسی
هاي پیکان را متوقف نموده و ضمن ارائه توضیحات الزم به رانندگان آنها ،از ايشان می خواهند تا هر چه سريع تر
نسبت به نوسازي

تاکسی هاي فرسوده خود اقدام کنند ،اظهار کرد :همین پیگیري «خانه به خانه» و «خودرو به

خودرو» باعث شده تا میزان تعويض تاکسی هاي فرسوده به ويژه تاکسی هاي پیکان در  16روز اخیر به میزان بی
سابقه اي افزايش پیدا کند.
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که تهران به تنهايی و با اختالف بسیار زياد در صدر جدول نوسازي خودروهاي فرسوده
قرار دارد ،تصريح کرد :اراده و عزم مديريت شهري ،همراهی و همکاري رانندگان خدوم و شريف تاکسی ،هماهنگی
ساير دستگاه هاي دست اندر کار و اصالح فرآيند نوسازي ،از جمله عواملی محسوب می شوند که دست به دست هم
داده اند تا شاهد جهشی تاريخی در نوسازي ناوگان تاکسیرانی تهران باشیم.
وي در پايان با تأکید بر اين که با اسقاط  6366دستگاه تاکسی پیکان فرسوده ،تاکسی هاي پیکان به برگی از «کتاب
تاريخ حمل و نقل شهري تهران» تبديل خواهند شد و البته همزمان ،فصل نوينی از کار و تالش با خودروهاي نو براي
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رانندگان آنها رقم خواهد خورد ،خاطرنشان کرد :ناوگان تاکسیرانی سهم بااليی در جا به جايی هاي شهر تهران دارد و
از اهمیت ويژه اي نزد مديريت شهري برخوردار است.
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مديرعامل سازمان تاکسیرانی:
مالکان تاکسی پیکان تنها 0ماه دیگر براي نوسازي فرصت دارند
ممنوعیت تردد واعمال قانون پس از اتمام زمان تعیین شده
گروه حمل و نقل عمومی :مديرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران بر حذف کامل تاکسی پیکان از چرخه حمل ونقل
عمومی پايتخت تا  2ماه آينده تاکید کرد .
میثم مظفر در گفت وگو با خبرنگار شهرنوشت با بیان اينکه سازمان تاکسیرانی شهر تهران عزم جدي براي نوسازي
ناوگان خود در سال جاري دارد ،گفت :خوشبختانه در  2ماه گذشته يک جهش بسیار خوبی را در نوسازي تاکسی هاي
فرسوده داشته ايم ،به طوري که حجم قابل توجهی از ناوگان تاکسیرانی پايتخت نوسازي شده است.
وي با اشاره به اينکه از خرداد ماه امسال بحث نوسازي تاکسی هايی که مدل ساخت آنان از سال  1315به قبل بوده را
به طور جدي در دستور کار قرار داديم ،تصريح کرد :در فاز نخست موفق شديم در  2ماه گذشته نسبت به نوسازي
 1666دستگاه تاکسی اقدام کنیم .
مظفر خاطرنشان کرد :همچنین در دوهفته گذشته بیش از  2هزار دستگاه تاکسی فرسوده را از رده خارج و به جاي آن
خودروي صفر کیلومتر سمند و پژو  465تحويل رانندگان شده است.
مديرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با تاکید براينکه از خرداد ماه امسال تا به امروز حدود  3266دستگاه تاکسی
در پايتخت نوسازي شده است ،عنوان کرد : 2هزار دستگاه از اين تعداد را پیکان هاي فرسوده ناوگان تاکسیرانی
تشکیل می دادند .
وي گفت :امیدواريم طی چند ماه آينده تمامی تاکسی هاي پیکان پايتخت را از چرخه حمل ونقل عمومی حذف و
تردد اين نوع تاکسی در شهرتهران به تاريخ بپیوندد .
مظفر در ادامه تاکید کرد :اين الزام براي همه مالکان تاکسی پیکان وجود دارد که طی  2ماه آينده نسبت به نوسازي
تاکسی خود اقدام کرده و خودرو جديد خود را تحويل بگیرند.
وي گفت :رانندگان تاکسی هاي پیکان پايتخت پس از اين فرصت زمانی؛ ديگر امکان تردد در شهر تهران را نخواهند
داشت و از طريق دوربین هاي سطح شهر اعمال جريمه خواهند شد .
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مظفر در پايان با بیان اينکه امید داريم در سال  95يک رکورد بی نظیررا در نوسازي تاکسی هاي فرسوده شاهد باشیم،
افزود :هم اکنون شهر تهران به تنهايی در صدر نوسازي ناوگان تاکسیرانی کشور قرار دارد 66 .درصد خودروهاي
نوسازي شده در کل کشور متعلفق به نوسازي هايی بوده که سازمان تاکسیرانی شهر تهران انجام داده است.
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معاون شهردار تهران با تأکید بر رسالت ملی مديريت شهري:
تجربیات تونل نیایش را در تونل هاي مترو به کار گرفته ایم
گروه حمل ونقل عمومی :معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران با تآکید بر اين که در کالن شهرهاي همچون
ت هران ،توسعه شبکه ريلی بر شبکه بزرگراهی مقدم است اما نمی توان شهر را به عنوان موجودي زنده فقط از يک بعُد
نگاه کرد و از يک زاويه مورد توجه قرار داد ،گفت :اگر امروز شاهد شکستن رکوردهاي جديد حفاري تونل در خط 6
مترو هستیم ،اين مهم ناشی از تجربیات به دست آمده در تونل نیايش و استفاده از تکنیکهايی است که در حفاري اين
تونل به کار گرفته شد .
به گزارش شهرنوشت وبه نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،دکتر مازيار حسینی
افزود :در گذشتهاي نه چندان دور ،تنها يک گروه فنی توانايی ريل گذاري در تونل هاي متروي تهران را داشت اما
امروز  5تیم اجرايی به صورت همزمان اين توانمندي را دارند ،همانطور که در حال حاضر  26گروه عملیاتی نیز به طور
همزمان قادر به ساخت پل هاي پیش ساخته اند.
وي با اعالم اين که کابل زمینی  236ولت که هر متر آن  29کیلو گرم وزن دارد ،براي اولین بار در ايران در جريان
احداث پل صدر تولید شد ،تأکید کرد :اين پل  9کیلومتري يک کار کامالً تکنولوژيک بود که پیش از آن در کشور انجام
نشده بود و با ظرفیت سازي که در يک دهه اخیر در تهران انجام شده ،در واقع مديريت شهري يک رسالت ملی را به
دوش کشیده که پل صدر نمونه عینی آن است و از آن می توان به عنوان اتفاقی که باعث بازگشت اعتماد به جامعه
مهندسی کشور شد ،نام برد.
مشکل ترافیک تهران بیشتر از آن که فنی و مهندسی باشد فرهنگی و اجتماعی است
معاون شهردار تهران با اشاره به اين که شبکه بزرگراهی تهران از  364کیلومتر در سال  14با رشدي بیش از  12درصد،
پس از يک دهه امروز به  555کیلومتر رسیده ،اظهار کرد :براي افزايش ظرفیت هر معبري ،سه گزينه منفی يک ،صفر
و مثبت يک را پیش رو داريم و نکته مهمی که در اين میان وجود دارد ،اين است که هیچ معبري در هیچ جاي دنیا
براي ساعت اوج ترافیک طراحی نمی شود ،بلکه براي میانگین ترافیک در ساعات مختلف شبانه روز طراحی می شود.
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دکتر مازيار حسینی با بیان اين که دسترسی هاي اضطراري پل صدر همان طور که از اسم آن پیداست ،از ابتدا صرفاً
براي مواقع اضطرار پیش بینی شده بود ،تصريح کرد :در صورت بستن اين دسترسی ها ،می توانیم انتظار داشته باشیم با
وجود افزايش قابل توجه ترافیک تهران در آستانه سال جديد تحصیلی ،شاهد روان سازي ترافیک در پل صدر باشیم.
وي با تأکید بر اين که در صورت مديريت صحیح با همین ظرفیت موجود و با استفاده از شبکه هوشمند ،معضل ترافیک
تهران قابل برطرف شدن است ،اضافه کرد :رانندگی بد ،ناشی از سه عامل ريا ،ناچاري و اعتراض است و امروز مشکل
ترافیک تهران ،بیشتر از آن که ريشه فنی و مهندسی داشته باشد ،ريشه فرهنگی و اجتماعی دارد.
خط  6و خط  7خطوط استراتژيک مترو هستند
معاون شهردار تهران با اشاره به اين که هر چند هدف گذاري و فلسفه کلی مان اين است که پیاده ها بر سواره ها
اولويت دارند اما تا وقتی بستر قابل اعتمادي در ناوگان حمل و نقل عمومی ايجاد نشود ،تحقق اين مهم امکان پذير
نمی شود ،اظهار کرد :حدود  166کیلومتر تونل متروي در دست ساخت تهران با کل تونل هاي ساخته شده تاريخ
متروي پايتخت برابري می کند اما نبايد فراموش کنیم که زيرساخت هاي حمل و نقلی تهران از نظر تاريخی با شهري
مثل میالن دهها سال تفاوت دارد.
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که بر اساس برنامه ريزي به عمل آمده و در صورت فراهم بودن شرايط الزم به منظور
پیشرفت پروژه ،طبق برنامه زمان بندي شده ،می توانیم مسافرگیري از سه خط جديد مترو را تا پايان سال آغاز کنیم،
تصريح کرد :متروي فرودگاه حضرت امام (ره) به طول  35کیلومتر تا آخر دي با دو ايستگاه 1 ،و نیم کیلومتر از خط 6
مترو با  4تا  6ايستگاه تا آخر بهمن و  11تا  26کیلومتر از خط  7مترو با  6ايستگاه تا آخر اسفند امسال ،مورد بهره
برداري قرار می گیرند.
وي در پايان با تأکید بر اين که خط  6و خط  ،7خطوط استراتژيک مترو هستند که از اثرگذاري بااليی در شبکه حمل و
نقل شهري تهران برخوردارند ،خاطرنشان کرد :اين دو خط در جنوب شرق و شمال غرب شهر که مردم آنها تا کنون از
نعمت مترو بی بهره بوده اند ،مورد بهره برداري قرار می گیرند و راه اندازي اين خطوط باعث تحول در زندگی
شهروندان اين مناطق می شود.
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طرح آشنایی دانش آموزان و کودکان با مترو آغاز شد
حرکت قطار دانايی در شهر زير زمینی
گروه حمل و نقل عمومی :به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی مترو تهران طرح قطار دانايی به منظور آشنايی دانش
آموزان و کودکان با مترو آغاز شد .
به گزارش شهرنوشت و به نقل از مديريت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و
حومه؛ محمد بنی حسن سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی شرکت بهره برداري مترو تهران گفت :اين طرح با هدف
آشنايی هر چه بیشتر دانش آموزان و کودکان جهت استفاده از حمل و نقل عمومی به ويژه مترو و فرهنگ استفاده
صحیح ازاين وسیله اجرا شده است.
بنی حسن عنوان کرد :در اين طرح که به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداري مترو تهران و
مشارکت سازمان بسیج شهرداري تهران است ،قريب به  3هزار دانش آموز دختر و پسر در سه مقطع ابتدايی ،متوسطه 1
و  2حضور خواهند داشت.
وي با اشاره به اينکه دانش آموزان با حضور در ايستگاه ورزشگاه آزادي در ابتدا با عبور از گیت و رسیدن به سالن تقسیم
ايستگاه با نحوه تهیه بلیت و انواع آن آشنا می شوند افزود :در همین فضا موزه سیار علم وفناوري نیز براي آشنايی و
استفاده از ابزارهاي علمی و انجام آزمايشات برپا است.
بنی حسن با بیان اينکه طرح قطار دانايی با ارائه برنامه هاي آموزش شهروندي از قبیل خط زرد لب سکو ،آسیب هاي
پله برقی ،اوور حال قطار ،رعايت نظافت شخصی و نظافت ايستگاه ،احترام به سالمندان و فرهنگ درست متروسواري را
به دانش آموزان آموزش می دهد گفت :در اين طرح با برقراري غرفه ايستگاه نشاط و سرگرمی که شامل مسابقه و
بازي هاي دسته جمعی مثل فوتبال دستی ،دارات و طناب کشی است ،جنبه سرگرمی و تفريحی آن هم براي دانش
آموزان عزيز لحاظ شده است.
وي تصريح کرد :در پايان اين طرح دانش آموزان بعد از ايستگاه ورزشگاه آزادي با حرکت به سمت ايستگاه صادقیه
براي بازديد از مترو واش و محل تعمیر و نگهداري قطار ها به پايانه صادقیه می روند.
بنی حسن در ادامه با بیان اينکه طرح قطار دانايی از  25مرداد آغاز شده و تا 16شهريورماه در ايستگاه هاي ورزشگاه
آزادي و پايانه صادقیه به آموزش هاي عنوان شده می پردازد افزود :پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان در فصل
تابستان يکی از دغدغه هاي مهم خانواده هاست و مترو با اجراي اين طرح سعی کرده تا در اين راستا قدمی شايسته
براي نسل فرداي اين شهر بردارد .
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سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداري مترو تهران ابراز امیدواري کرد که آموزش هاي شهروند در
قالب اجراي طرح قطار دانايی بتواند معضالتی که هم اکنون در مترو تهران با آن روبرو هستیم را در آينده مرتفع کند.
وي در پايان خاطرنشان کرد :مجموعه مترو اين آمادگی را دارد که در صورت تمايل آموزش و پرورش طرح قطار دانايی
را براي آنها هم اجرايی کند.
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چهارشنبه مورخ 59/9/02
خبرگزاري فارس

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداري تهران خبر داد
آغاز مطالعات عملیاتی راه اندازي  LRTدر منطقه 00
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداري تهران از آغاز مطالعات عملیاتی راه اندازي  LRTدر منطقه  12خبر داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس ،سید مازيار حسینی افزود :بازديد از معابر ،پیاده راه ها و شبکه حمل و نقل عمومی
منطقه تاريخی  12با هدف ساماندهی ترافیکی با رويکرد ارتقاء کیفیت زندگی اين محدوده انجام شد که در اين بازديد
میدانی میدان بهارستان  ،چهارراه شهید مصطفی خمینی  15 ،خرداد شرقی  ،پامنار ،چهارراه گلوبندک  ،زيرگذر مترو
گلوبندگ و میدان حسن آباد به صورت پیاده  ،با خودرو ون و قطار هاي چرخ الستیکی مورد بازديد قرار گرفت.
وي با بیان اينکه در اين بازديد میدانی مديران ارشد سازمان حمل و نقل و ترافیک با مسائل و مشکالت منطقه از
نزديک آشنا شدند ؛ ادامه داد :منطقه  12به عنوان منطقه ويژه مورد توجه مديريت شهري است و تمامی برنامه ريزي
ها در قالب طرح انضباط شهري و در جهت ارتقاء کیفیت زندگی  ،همچنین بازگشت حیات و هويت تاريخی به اين
محدوده است.
معاون شهردار تهران ادامه داد :متاسفانه اين منطقه مورد بی توجهی تاريخی قرار گرفته و زندگی شبانه در اين محدوده
که جاذبه هاي گردشگري را در درون خود جاي داده ؛ از بین رفته است  ،اين در حالی است که توسعه پیاده راه ها در
اين منطقه با اقبال عمومی مردم روبه رو شده است.
حسینی با بیان اينکه هرچند امکان دارد اجراي هر طرح شهري که نفع عموم مردم را در نظر دارد  ،با مخالفت و
اعتراض هايی روبه رو شود ،يادآور شد :براي مديريت شهري تهران همیشه جلب رضايت حداکثري شهروندان مهم
بوده است.
LRTبه قلب تاريخی تهران می رود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در ادامه صحبت هاي خود با بیان اينکه طبق برنامه ريزي هاي انجام شده
مدهاي جديد حمل و نقلی در منطقه  12راه اندازي می شود ،بیان کرد :يکی از پروژه هاي مهم ترافیکی و حمل و
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نقلی منطقه  12؛ راه اندازي خط  LRTاست .با توجه به اينکه اين مد حمل و نقلی در دنیا به پاک  ،ايمن و دوستدار
مردم بودن معروف است ؛ اکنون مطالعات عملیاتی  ،اجرايی آن در منطقه  12آغاز شده است.
فقر معابر بزرگراهی در منطقه 12
مازيار حسینی با بیان اينکه کمترين سطح معابر بزرگراهی پايتخت به طول يک کیلومتر در منطقه  12قرار دارد ؛ تاکید
کرد :اين در حالی است که بیشترين حجم سفر به صورت روزانه به اين منطقه انجام می شود.
وي با اشاره به اينکه مطالعات نشان می دهد روزانه اين منطقه پذيراي يک میلیون و  166هزار مسافر است  ،گفت :اين
حجم باالي تقاضاي سفر در حالی در منطقه  12روي می دهد که زيرساخت هاي شهري و ترافیکی الزم براي
پاسخگويی در اين منطقه وجود ندارد.
معاون شهردار تهران با تاکید بر اينکه بین ظرفیت زيرساختی و تقاضاي ترافیکی منطقه ارتباطی وجود ندارد ؛ افزود:
متاسفانه در حال حاضر شاهد معادله ناعادالنه اي در اين منطقه هستیم که باعث شده توازن بین ظرفیت زير ساختی و
تقاضاي ترافیکی در منطقه  12برهم خورده و کفه تقاضا سنگین تر از ظرفیت ترافیکی آن است.
وي در ادامه با بیان اينکه وجود مترو نقطه قوت منطقه است  ،ادامه داد :تعدادي از ايستگاه هاي دو خط  6و 7مترو در
داخل و مرزهاي منطقه  12قرار دارد  ،به همین دلیل بعد از اتمام اين دو خط مترو منطقه تاريخی  12نیاز به بازچینش
مجدد شبکه و ايستگاه هاي حمل و نقل عمومی دارد.
به اعتقاد حسینی؛ توسعه خط اتوبوس برقی به عنوان خطوط سوپرويژه که حمل و نقل صددرصد پاک است ؛ بايد در
اين منطقه توسعه بیشتري پیدا کند .
طرح ترافیک به تنهايی براي مديريت هوشمند ترافیک منطقه  12کافی نیست
شهردار منطقه  12نیز با ارائه گزارشی از وضعیت ترافیکی منطقه تاکید کرد :طرح ترافیک به تنهايی براي مديريت
ترافیک در اين منطقه کافی نیست و بايد از ابزارهاي ديگر براي روان سازي ترافیک در اين محدوده تاريخی استفاده
کرد.
عابد ملکی با اشاره به تجربه هاي جهانی در مراکز تاريخی شهرها گفت :يکی از اين نیازها استفاده از پارکینگ هاي
هوشمند و مديريت پارک هاي حاشیه اي است.
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وي با اشاره به اجراي پروژه مسیرهاي دوچرخه سواري در منطقه با نصب رک هاي دوچرخه افزود :رک هاي دوچرخه
در نقاط مختلف منطقه نصب شده اما متاسفانه چرخ هاي دوچرخه ها دزديده شدند .اعتقاد داريم که بايد فرهنگ
دوچرخه سواري در اين محدوده ايجاد شود.
ملکی اجراي طرح مديريت بار و کاال در بازار تهران را يکی ديگر از برنامه هاي منطقه براي ايجاد انضباط شهري در
اين محدوده نام برد و يادآور شد :براي توسعه مديريت بار و کاال و همچنین مديريت ترددهاي اضافی و خروج تاکسی
ها به منطقه نیازند هوشمند سازي هستیم.
به گفته وي ايجاد سامانه هوشمند رزرو اينترنتی پارکینگ هاي طبقاتی و همچنین گران کردن هزينه پارک حاشیه اي
يکی ديگر از اقدامات مديريتی براي بهبود وضعیت ترافیکی منطقه است.
شهردار منطقه  12استفاده از موتورهاي برقی در اين منطقه را يکی ديگر از دغدغه هاي شهرداري تهران دانست و بیان
کرد :بايد بتوانیم تسهیالت الزم در خصوص استفاده از موتورهاي برقی به جاي موتور سیکلت هاي کاربراتوري به
پیک هاي موتوري ارائه کنیم.
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شنبه مورخ 59/9/11
خبرگزاري آريا

نسخه iosنرمافزارنقشه ترافیک شهرتهران ارائه شد
شرکت کنترل ترافیک تهران ،نسخه iosنقشه ترافیک شهرتهران را ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا ،مديرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران گفت :انتظار براي کاربران پلتفرم موبايلی اپل به
سررسیده واين اپ کاربردي برايiOSنیز عرضه شده و کاربران اپل می توانند آن را از طريق اپ استور به رايگان
دريافت نمايند.پیش از اين نسخه اندرويدي اين اپلیکیشن عرضه شده بود.
مهندس وزيري افزود :به وسیله اين نرم افزار امکان نمايش وضعیت بهنگام ترافیکی ،نقاط و اماکن مهم شهري،
مسیريابی حمل و نقل همگانی و شخصی و همچنین جستجوي مکانهاي شهر امکان پذير است و قابلیت نمايش
موقعیت کاربر بر روي نقشه و همچنین تشخیص موقعیت و فاصله اماکن نزديک به آن کاربر را تا شعاع محدودي دارد.
وزيري تصريح کرد :در اين نسخه موقعیتهاي مکانی کاربردي در حوزهي حمل و نقل شهري نظیر محدوده طرح
ترافیک ،محدوده طرح زوج و فرد ،جايگاههاي سوخترسانی و  ...قرار داده شده است و شهروندان میتوانند موقعیت
مورد نظر خود را در سیستم جستجو کنند.
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سایت خبري تحلیلی شهرنوشت 59/9/11

نسخه iosنرمافزار نقشه ترافیک شهرتهران ارائه شد
گروه حمل ونقل عمومی :شرکت کنترل ترافیک تهران ،نسخه iosنقشه ترافیک شهرتهران را ارائه کرد.
به گزارش شهرنوشت مديرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران گفت :انتظار براي کاربران پلتفرم موبايلی اپل به سر
رسیده و اين اپ کاربردي براي  iOSنیز عرضه شده و کاربران اپل می توانند آن را از طريق اپ استور به رايگان
دريافت نمايند .پیش از اين نسخه اندرويدي اين اپلیکیشن عرضه شده بود.
مهندس وزيري افزود :به وسیله اين نرم افزار امکان نمايش وضعیت بهنگام ترافیکی ،نقاط و اماکن مهم شهري،
مسیريابی حمل و نقل همگانی و شخصی و همچنین جستجوي مکانهاي شهر امکان پذير است و قابلیت نمايش
موقعیت کاربر بر روي نقشه و همچنین تشخیص موقعیت و فاصله اماکن نزديک به آن کاربر را تا شعاع محدودي دارد.
وزيري تصريح کرد :در اين نسخه موقعیتهاي مکانی کاربردي در حوزهي حمل و نقل شهري نظیر محدوده طرح
ترافیک ،محدوده طرح زوج و فرد ،جايگاههاي سوخترسانی و  ...قرار داده شده است و شهروندان میتوانند موقعیت
مورد نظر خود را در سیستم جستجو کنند.
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پرتال شهرداري تهران 59/9/11

نسخه iosنرمافزار نقشه ترافیک شهرتهران ارائه شد
شرکت کنترل ترافیک تهران ،نسخه iosنقشه ترافیک شهرتهران را ارائه کرد.
مديرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران گفت :انتظار براي کاربران پلتفرم موبايلی اپل به سر رسیده و اين اپ کاربردي
براي  iOSنیز عرضه شده و کاربران اپل می توانند آن را از طريق اپ استور به رايگان دريافت نمايند .پیش از اين
نسخه اندرويدي اين اپلیکیشن عرضه شده بود .
مهندس وزيري افزود :به وسیله اين نرم افزار امکان نمايش وضعیت بهنگام ترافیکی ،نقاط و اماکن مهم شهري،
مسیريابی حمل و نقل همگانی و شخصی و همچنین جستجوي مکانهاي شهر امکان پذير است و قابلیت نمايش
موقعیت کاربر بر روي نقشه و همچنین تشخیص موقعیت و فاصله اماکن نزديک به آن کاربر را تا شعاع محدودي دارد.
وزيري تصريح کرد :در اين نسخه موقعیتهاي مکانی کاربردي در حوزهي حمل و نقل شهري نظیر محدوده طرح
ترافیک ،محدوده طرح زوج و فرد ،جايگاههاي سوخترسانی و  ...قرار داده شده است و شهروندان میتوانند موقعیت
مورد نظر خود را در سیستم جستجو کنند.
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تهران سما 59/9/11

نسخه iosنرمافزار نقشه ترافیک شهرتهران ارائه شد
شرکت کنترل ترافیک تهران ،نسخه  iosنقشه ترافیک شهرتهران را ارائه کرد.
به گزارش «تهران سما» به نقل از مديرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران گفت :انتظار براي کاربران پلتفرم
موبايلی اپل به سر رسیده و اين اپ کاربردي براي  iOSنیز عرضه شده و کاربران اپل می توانند آن را از طريق اپ
استور به رايگان دريافت نمايند .پیش از اين نسخه اندرويدي اين اپلیکیشن عرضه شده بود .
وزيري افزود :به وسیله اين نرم افزار امکان نمايش وضعیت بهنگام ترافیکی ،نقاط و اماکن مهم شهري ،مسیريابی
حمل و نقل همگانی و شخصی و همچنین جستجوي مکانهاي شهر امکان پذير است و قابلیت نمايش موقعیت کاربر
بر روي نقشه و همچنین تشخیص موقعیت و فاصله اماکن نزديک به آن کاربر را تا شعاع محدودي دارد.
وزيري تصريح کرد :در اين نسخه موقعیتهاي مکانی کاربردي در حوزهي حمل و نقل شهري نظیر محدوده طرح
ترافیک ،محدوده طرح زوج و فرد ،جايگاههاي سوخترسانی و  ...قرار داده شده است و شهروندان میتوانند موقعیت
مورد نظر خود را در سیستم جستجو کنند.
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شهردار آنالین 59/9/11

نسخه  iosنرمافزار نقشه ترافیک شهرتهران ارائه شد
شرکت کنترل ترافیک تهران ،نسخه iosنقشه ترافیک شهرتهران را ارائه کرد.
به گزارش شهردار آنالين و به نقل از مديرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران گفت :انتظار براي کاربران پلتفرم موبايلی
اپل به سر رسیده و اين اپ کاربردي براي  iOSنیز عرضه شده و کاربران اپل می توانند آن را از طريق اپ استور به
رايگان دريافت نمايند .پیش از اين نسخه اندرويدي اين اپلیکیشن عرضه شده بود .
وزيري افزود :به وسیله اين نرم افزار امکان نمايش وضعیت بهنگام ترافیکی ،نقاط و اماکن مهم شهري ،مسیريابی حمل
و نقل همگانی و شخصی و همچنین جستجوي مکانهاي شهر امکان پذير است و قابلیت نمايش موقعیت کاربر بر
روي نقشه و همچنین تشخیص موقعیت و فاصله اماکن نزديک به آن کاربر را تا شعاع محدودي دارد.
وزيري تصريح کرد :در اين نسخه موقعیتهاي مکانی کاربردي در حوزهي حمل و نقل شهري نظیر محدوده طرح
ترافیک ،محدوده طرح زوج و فرد ،جايگاههاي سوخترسانی و  ...قرار داده شده است و شهروندان میتوانند موقعیت
مورد نظر خود را در سیستم جستجو کنند.
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گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان 59/9/11

سردار حسینی به باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد:
طرح  LEZتاکنون به پلیس ابالغ نشده است
پلیس آمادگی الزم براي اجراي طرح را دارد
رئیس پلیس راهنمايی و رانندگی تهران بزرگ گفت :طرح  LEZتا به امروز به پلیس ابالغ نشده است.
سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمايی و رانندگی تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه
خبرنگاران جوان ،در خصوص اجراي طرح زوج و فرد از اول شهريور ماه ،گفت :تا به امروز هیچ برنامه اي به پلیس
ابالغ نشده است و تا زمان ابالغ ،طرح کاهش اجرا نخواهد شد.
وي بیان کرد :با برنامه اي که به دوربین هاي کنترل محدوده زوج و فرد داده شده است ،در صورت اجرايی شدن طرح
LEZنسبت به کنترل و اعمال قانون خودروهاي فاقد معاينه فنی معتبر اقدام می شود.
رئیس پلیس راهنمايی و رانندگی تهران بزرگ بیان کرد :پلیس راهور براي اجراي طرح(  LEZطرح کاهش) آمادگی
الزم را دارد و در صورت ابالغ نسبت به اجراي اين طرح اقدام می کند.
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تیننیوز 59/9/11

مديرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران ،خبرداد:
رونمایی نسخه  iosنرمافزار نقشه ترافیک شهرتهران
مديرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران از رونمايی نسخه  iosنرمافزار نقشه ترافیک شهرتهران خبر داد.
به گزارش تیننیوز ،ايلوش وزيري با اشاره به رونمايی از نسخه  iosنقشه ترافیک شهرتهران ،اظهار داشت :اين
نرمافزار ترافیکی به رايگان در اختیار کاربران قرار داده است.
به گفته وي ،انتظار براي کاربران پلتفرم موبايلی اپل به سر رسیده و اين اپ کاربردي براي  iOSنیز عرضه شده و
کاربران اپل می توانند آن را از طريق اپ استور به رايگان دريافت کنند ،پیش از اين نسخه اندرويدي اين اپلیکیشن
عرضه

بود.

شده

وزيري در ادامه سخنان خود ،افزود :به وسیله اين نرمافزار امکان نمايش وضعیت بهنگام ترافیکی ،نقاط و اماکن مهم
شهري ،مسیريابی حملونقل همگانی و شخصی و همچنین جستجوي مکانهاي شهر امکان پذير است و قابلیت
نمايش موقعیت کاربر برروي نقشه و همچنین تشخیص موقعیت و فاصله اماکن نزديک به آن کاربر را تا شعاع
محدودي دارد.
مديرعامل شرکت کنترل تررافیک تهران در پايان ،تصريح کرد :در اين نسخه موقعیتهاي مکانی کاربردي در حوزهي
حملونقل شهري نظیر محدوده طرح ترافیک ،محدوده طرح زوج و فرد ،جايگاههاي سوخترسانی قرار داده شده است
و شهروندان میتوانند موقعیت مورد نظر خود را در سیستم جستجو کنند .

161

دوشنبه مورخ 59/1/0
تیننیوز

اولین مرکز «کنترل ترافیک» استان سمنان در دامغان افتتاح می شود
فرماندار دامغان با بیان اينکه اولین مرکز «کنترل ترافیک» استان سمنان طی هفته دولت در دامغان افتتاح می شود،
گفت :اين مرکز باهدف نظارت بیشتر بر معابر شهري و  ...ايجاد شده است .
علی اصغر مجد در خالل بازديد از روند چگونگی راه اندازي اولین مرکز مانیتورينگ «کنترل ترافیک» در استان سمنان
وابسته به شهرداري دامغان اظهار داشت :براي راه اندازي اين مرکز و نصب امکانات و تجهیزات آن  566میلیون تومان
از محل اعتبارات شهرداري هزينه و طی يک سال ساخته شده است.
وي با بیان اينکه مراکز کنترل ترافیک دامغان يکی از به روز ترين مراکز کنترل کشور است ،اضافه کرد :اين مرکز روز
شنبه ششم شهريور ماه جاري با حضور استاندار سمنان و مسئوالن استان و شهرستان دامغان رسما افتتاح خواهد شد.
رئیس شوراي فرعی ترافیک شهرستان دامغان با اشاره به اهمیت کنترل ترافیک در حوزه درون شهري افزود :امروز
روش سنتی و قديمی جوابگوي کنترل و پايش ترافیک نیست لذا بايد از سیستم هاي هوشمند در بحث کنترل ترافیک
استفاده کرد.
مجد با بیان اينکه در شهر دامغان بر اساس آمار ارائه شده  46هزار دستگاه خودرو تردد می کنند ،اظهار داشت :اين امر
می طلبید تا مرکز مانیتورينگ «کنترل ترافیک» در اين شهر ايجاد شود.
وي با بیان اينکه در حال حاضر  35نقطه از محدوده شهري دامغان مجهز به دوربین کنترل ترافیک است ،افزود :در
آينده نزديک با هدف کنترل بهتر مسائل ترافیکی و امنیتی در سطح شهر تعداد دوربین ها افزايش خواهد يافت.
مقام عالی دولت در شهرستان دامغان گفت :براي ارائه خدمات بهتر  12نفر نیروي انسانی و در سه شیفت کاري در اين
مرکز مشغول به کار خواهند بود و اين مرکز در طول شبانه روز مسائل ترافیکی سطح و معابر شهري دامغان را به طور
دقیق و حساس رصد و گزارش خواهد کرد .
مسلم نصرتی شهردار دامغان نیز در جريان اين بازديد گزارشی از چگونگی ايجاد اين مرکز مانیتورينگ ارائه داد.
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سه شنبه مورخ 59/1/0
خبرگزاري ايسنا

ريیس پلیس راهور ناجا اعالم کرد
ثبت و اعمال جریمههاي  LEZاز مهر
کاهش  11درصدي شمارهگذاري خودروهاي خارجی
ريیس پلیس راهور ناجا از اجراي طرح  LEZاز شهريور ماه خبر داد و گفت :اعمال قانون به وسیله دوربین از مهرماه
آغاز خواهد شد.
به گزارش ايسنا ،سردار تقی مهري در نشست خبري صبح امروز خود که در مقر پلیس راهور ناجا در شهرک آزمايش
برگزار شد ضمن تبريک هفته دولت و آرزوي موفقیتش گفت :طرح تابستانی پلیس راهور تا چهارم مهرماه در جاده هاي
کشور اجرا میشود اين در حالیست که براي استانهاي مسافرپذير سیاحتی و زيارتی طرحهاي ويژهاي نیز ،انديشیده شده
است.
وي با بیان اينکه در  16سال گذشته بیش از  216هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند و به همین
دلیل موضوع تصادفات يکی از مشکالت کشور به شمار میرود ،شهريور ماه را پر ترددترين ماه جادههاي کشور خواند
و ادامه داد :در همین راستا شهريور ماه ،پر تصادفترين ماه کشور به شمار میرود به طوريکه در شهريور سال گذشته
بیش از  1766تن در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند.
مهري ،میانگین فوت روزانه شهروندان در حوادث رانندگی را  45نفر اعالم کرد و گفت :در شهريور ماه ناجا برنامهريزي
ويژهاي براي کاهش تصادفات کرده است.
مهري ،عدم توجه به جلو را با  39درصد ،سرعت و سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ را جزو مهمترين علل حوادث
رانندگی در شهريور ماه اعالم کرد و گفت :اين موارد بیش از  16درصد علل حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده
است.
ريیس پلیس راهور ناجا با بیان اينکه وسیله نقلیه ايمن میتواند آرامش سفر را براي رانندگان فراهم کند ،گفت :توصیه
ما اين است که رانندگان حتما به ايمنی خودروي خود پیش از سفر توجه داشته باشند ،همچنین به ازاي هر دو ساعت
حرکت ،مدتی را با توقف در حاشیه امن مسیر استراحت کرده و به تابلوها و قوانین راهنمايی و رانندگی توجه کنند.
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به گفته وي ،با توجه به حساسیت موضوع و با تدبیر فرمانده ناجا ،ديگر نیروهاي انتظامی نیز به ما کمک می کنند.
خطوط قرمز پلیس
مهري ،برخورد با تخلفات حادثهساز را خط قرمز پلیس اعالم کرد و گفت :افرادي که مرتکب دو تخلف حادثه ساز به
شکل همزمان شوند ،خودرويشان به مدت 72ساعت توقیف خواهد شد.
به گفته وي ،سرعت و سبقت غیر مجاز ،انجام حرکات مارپیچ ،تردد از شانه خاکی و حرکت خالف جهت جزو خط
قرمزهاي پلیس در طرح تابستانی است.
وي از کاهش 4.1درصدي شمار جانباختگان حوادث رانندگی در چهارماهه امسال در جاده ها خبر داد و گفت :اين آمار
متاسفانه در شهر افزايش  3درصدي داشت اما در مجموع میزان تلفات  2.1درصد کاهش داشته است.
مهري علت  76درصد تصادفات را عدم توجه به جلو ،خستگی و خواب آلودگی و عدم رعايت سرعت مطمئنه و ...اعالم
کرد و گفت 5436 :نفر در تصادفات چهار ماهه امسال جان خود را از دست دادهاند.
کاهش  11درصدي شمارهگذاري خودروهاي وارداتی
ريیس پلیس راهور ناجا با اشاره به خدمات ارائه شده از سوي پلیس در پنج ماهه امسال ،از افزايش  36درصدي شماره
گذاري خودروهاي نوشماره خبر داد و گفت :شمارهگذاري خودروهاي وارداتی  11درصد کاهش داشته است .در مورد
موتور سیکلت نیز افزايش  36درصدي شماره گذاري را داشتیم.
وي افزود :اسقاط خودروهاي فرسوده کاهش  63درصدي داشته و صدور گواهینامه نیز کاهشی دو درصدي نسبت به
مدت مشابه سال قبل داشته است که اين هم مربوط به کاهش موالید است.
خودروهايی که از ابتداي امسال شمارهگذاري نشدند
مهري با اشاره به ممنوعیت شمارهگذاري خودروها گفت :خودروهايی که استاندارد يورو 4را رعايت نکنند برابر مصوبه
هیات وزيران شمارهگذاري نخواهند شد .بر اين اساس سمند ، seسورن ، xu7ال نود داراي پايه گازسوز و دوگانهسوز
 ،سايپا  131و  ،132مزدا تک کابین و دو کابین جزو خودروهايی هستند که نتوانستند استاندارد يورو  4را کسب کرده و
از ابتداي امسال شماره گذاري نشدهاند.
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به گفته مهري ،شماره گذاري خودروهاي خارجی از  24هزار مورد به  22هزار مورد رسیده است.
کاهش  45درصدي تصادفات ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوسها
در حوادث مربوط به اتوبوسها و ناوگان حمل و نقل عمومی 45 ،درصد کاهش تصادفات 43 ،درصد کاهش فوتی و 22
درصد کاهش مصدومیت داشتهايم.
ريیس پلیس راهور ناجا از راهاندازي سامانه اي جديد براي کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد و گفت :با استفاده
از اين سامانه که در حال حاضر در محورهاي تهران -قم -اصفهان و شیراز و مشهد به تهران فعال است ،از فاصله يک
کیلومتري تا پاسگاه پلیس راه عملکرد راننده کنترل میشود.
وي ادامه داد :اين سامانه ،سامانه پايش ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر نام دارد.
نصب  366دوربین جديد در جادهها
مهري همچنین از نصب  366دوربین جديد در جادههاي کشور خبر داد و گفت :اين اقدام با کمک وزارت راه و
شهرسازي و دولت انجام شده و تا پايان تابستان هم  366دوربین ديگر نصب خواهد شد.
وي همچنین با اشاره به شمار جانباختگان حوادث رانندگی در کشور گفت :برابر آمار پزشکی قانونی  71درصد
جانباختگان حوادث رانندگی ،در جادهها جان خود را از دست داده اند.
توضیح درباره بخشودگی ديرکرد جرائم
وي با بیان اينکه بر اساس مصوبه مجلس ديرکرد جرائم تا پايان سال  94بخشیده شده است ،اظهارکرد :اين فرصتی
است که قانون در اختیار متخلفان قرار داده و آنان تا آخر پايیز فرصت دارند که جريمه خود را پرداخت کنند.
مهري با اشاره به اجراي طرح معاينه فنی و کاهش آلودگی هوا اظهارکرد :يکی از طرحهايی که قرار است در
کالنشهرها و به ويژه تهران بزرگ اجرا شود ،محدوده کاهش آاليندگی هوا ) (LEZبود که بر اساس آن خودروهاي
فاقد معاينه فنی و خودروهايی که تاريخ معاينه فنی آنها گذشته ،بوسیله دوربین آغاز شود و بناست که با استفاده از
دوربینهاي کنترل محدوده زوج و فرد اين خودروها جريمه شوند.
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وي مبلغ اين جريمه را  56هزار تومان اعالم کرد و گفت :در سال گذشته از  27هزار خودرويی که متوقف شدند ،حدود
 16درصد فاقد معاينه فنی بودند.
وي درباره زمان اجرايی شدن اين طرح گفت :تصمیم بر اين شد تا از شهريور ماه اين طرح اجرا شده و از ابتداي مهرماه
به وسیله دوربین ها تخلف ثبت شود.
اتصال پلیس به سامانه معاينه فنی
مهري با بیان اينکه پلیس به سامانه يکپارچه معاينه فنی يا همان سیمفا متصل شده است ،گفت :البته در حال حاضر نیز
معاينه فنی توسط ماموران به شکل دستی انجام میشود و امیدواريم طرح سیمفا کنترل بهتري بر وضعیت معاينه فنی
کشور داشته باشد.
مهري با بیان اينکه عالوه بر معاينه فنی ،موتور ،ظاهر و ...خودرو مهم است ،اظهارکرد :در حال حاضر  11میلیون
دستگاه خودرو در کشور داريم که  7میلیون دستگاه به دلیل اينکه عمري کمتر از پنج سال دارند ،نیازي به معاينه فنی
ندارند.
مهري از شماره گذاري ساالنه حدود يک و نیم میلیون خودرو خبر داد و گفت :حدود يک و نیم میلیون نفر نیز ساالنه
گواهینامه دريافت میکنند و در مجموع بیش از  29.5میلیون وسیله نقلیه داريم.
وي در پاسخ به سوالی درباره حذف کارت سوخت گفت :متولی اين موضوع دولت است ،البته میشود با روش هاي
مختلفی از کارت سوخت در مصرف سوخت خودروها سوءاستفاده کرد و ممکن است برخی از کارت سوخت خودروهاي
بی استفاده سوء استفاده کنند .در هر صورت هر تصمیمی که از سوي دولت و مجلس انجام شود ،پلیس آن را اجرا
خواهد کرد.
امسال پروندهاي براي شمارهگذاري خودروهاي لوکس نداشتیم
مهري در واکنش به ادعاي ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص تخلفات انجام شده در پلیس راهور براي
شمارهگذاري خودروهاي لوکس اظهارکرد :ما امسال چنین پروندهاي نداشتیم و البته ممکن است برخی با جعل دست به
چنین کاري بزنند که با آنها برخورد میشود.
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مهري همچنین از بررسی ساختار شوراي عالی حوادث و ترافیک کشور خبر داد و گفت :اين موضوع در مجلس در حال
بررسی است و به نظر میرسد اجراي آن نقش زيادي در کاهش حوادث و تلفات رانندگی داشته باشد.
وي همچنین در مورد شناسايی خودروهاي مسروقه نیز گفت :پلیس راهور عضو قرارگاه مبارزه با سرقت است و موارد
اينچنینی را به پلیس آگاهی اطالع میدهد.
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تین نیوز 59/1/0

معاونت فنی و عمرانی شهرداري تهران ،خبر داد:
پیشرفت 89درصدي پروژه پل تقاطع بزرگراههاي نیایش و شهید چمران
معاونت فنی و عمرانی شهرداري تهران از پیشرفت 15درصدي پروژه پل تقاطع بزرگراههاي نیايش و شهید چمران خبر
داد.
به گزارش تیننیوز ،سیدقاسم مالدار با اشاره به اتمام عملیات بتنريزي عرشه پل شرق به شمال تقاطع بزرگراههاي
نیايش و شهید چمران ،پیشرفت عملیات اجرايی اين پروژه راهگشاي عمرانی از مرز  15درصد فراتر رفته است ،اظهار
داشت :مجموعه اقدامات عمرانی شامل تحکیم بستر ،خاکبرداري و احداث ديوارههاي بتنی در هر دو ضلع شمالی و
جنوبی پل شرق به شمال تقاطع بزرگراه نیايش با بزرگراه شهید چمران به اتمام رسیده و به اين ترتیب تالش براي
تکمیل شیبراهههاي اين پل جهتی وارد مراحل نهايی زيرسازي شده است.
به گفته وي ،بهرهبرداري از اين پروژه ضمن کمک به روانسازي بار ترافیک در مسیر شرق به غرب بزرگراه نیايش،
باعث کاهش محسوس ترافیک در خیابان سئول خواهد شد .به اين ترتیب شهروندان تهرانی طی پايیز امسال شاهد
ترافیک روانتري در مسیرهاي يادشده خواهند بود.
به گزارش روابطعمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداري تهران ،مجموعه پلهاي واليت در تقاطع بزرگراه نیايش با
بزرگراه شهید چمران ،از گذشته فاقد رمپ راستگرد شرق به شمال بوده است و تامین اين مسیر دسترسی از طريق
احداث يک پل جهتی روي لوپ جنوب به غرب انجام میشود .
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قائم مقام معاون شهردار تهران در جريان نظارت دوره اي از منطقه  11مطرح کرد:
جریمه سنگین در انتظار پیمانکاران متخلف خط کشی
گروه حمل ونقل عمومی :قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران در جريان نظارت دوره اي اين
معاونت از منطقه  11گفت :کارگاه هاي مترو از جمله کارگاه هايی که در محدوده مرکزي تهران واقع شده اند ،بايد از
ظاهر آراسته اي برخوردار باشند و حجم باالي فعالیت هايی که در مترو در جريان است ،نبايد مانع آراستگی ظاهري اين
کارگاه ها شده و چهره مناطقی که کارگاه هاي مذکور در آنها قرار گرفته اند را نازيبا نموده و ظاهر اين مناطق را
مخدوش کند .
به گزارش شهرنوشت وبه نقل ازروابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،مهندس حجت اهلل
بهروز با اعالم اين که همه پايانه هاي حمل و نقل عمومی که در شهر ساخته شده اند ،الزاماً نیاز به مسقف کردن
ندارند ،افزود :واقعیت اين است که دلیل  16درصد کیفیت نامناسب خط کشی هاي معابر ،اجراي نادرست آنهاست و از
اين رو ،پیمانکاران خط کشی در صورت ارتکاب تخلف از طريق عدم رعايت اصول و ضوابط مربوطه که به امحاء و
سیاه شدگی خطوط سفید ترافیکی می انجامد ،به شدت جريمه می شوند.
قبل از سخنان قائم مقام معاون شهردار تهران ،معاون امور مناطق سازمان حمل و نقل و ترافیک با ارائه گزارشی از
شاخص هاي کالن حمل و نقل منطقه  ،11میانگین امتیاز نگهداشت امکانات و تجهیزات ترافیکی منطقه را  16و امتیاز
کلی اين منطقه در حوزه حمل و نقل و ترافیک را  11اعالم کرد و گفت :بودجه سال  95منطقه  11در حوزه حمل و
نقل و ترافیک  53میلیارد ريال است.
دکتر وحید نوروزي نکات مثبت و نقاط قوت منطقه را شامل ايمنی و بهره وري معابر ،اجراي سیاست ها و برنامه هاي
ابالغی و مطالعه محور بودن اقدامات ترافیکی دانست و افزود :نگهداشت و مديريت زيرساخت هاي حمل و نقل
عمومی ،وضعیت خط کشی معابر و پارک حاشیه اي و غیر حاشیه اي از چالش هاي منطقه است.
گفتنی است در ابتداي اين جلسه ،معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  11با ارائه گزارش عملکرد ترافیکی اين منطقه و
ضمن اشاره به اين که منطقه  11با  4ناحیه و  17محله 13 ،کیلومتر مربع مساحت دارد و  294هزار نفر جمعیت را در
خود جاي داده ،گفت :اين منطقه 13 ،محور شريانی دارد و طول بزرگراه ها و محورهاي شريانی آن  46کیلومتر است.
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سجاد زارع صفت با بیان اين که مساحت معابر پیاده و سواره منطقه يک میلیون و  941هزار متر مربع و تعداد تقاطع
هاي همسطح و غیر همسطح منطقه 4 ،هزار و  367تقاطع است ،خاطرنشان کرد :منطقه  11در سال  94با  93امتیاز
بین  22منطقه ،رتبه چهارم را کسب نموده و در سال  ،95اصالح هندسی معابر و نصب و نگهداري ملزومات ترافیکی
منطقه را در دستور کار داريم.
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همزمان با شروع سال تحصیلی جدید؛911اتوبوس تک کابین وارد چرخه حمل ونقل عمومی
پایتخت می شود
گروه حمل ونقل عمومی :مديرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران از بهسازي ناوگان اتوبوسی پايتخت همزمان با
آغاز سال تحصیلی جديد خبر داد .
پیمان سنندجی در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با اشاره به اينکه طی چند روز آينده  56دستگاه اتوبوس تک کابین
که از سوي بخش خصوصوي تامین شده وارد ناوگان حمل ونقل عمومی شهر تهران می شود ،گفت :با توجه به اينکه
تقويت و بهسازي اين ناوگان يکی از اولويت هاي مديريت شهري است 456 ،دستگاه اتوبوس تک کابین ديگر نیز در
آستانه مهرماه وارد چرخه خدمات رسانی خواهد شد .
وي با اشاره به اينکه تالش می شود در سال تحصیلی جديد ناوگان حمل ونقل عمومی تهران را با اتوبوس هاي نونوار
تقويت کنیم ،تصريح کرد 56 :دستگاه مینی بوس نیز به زودي در خطوط درون شهري فعال می شوند.
سنندجی تاکید کرد :اتوبوس هاي تک کابین جديد عمدتا در خطوط فیدر و مناطق جنوب تهران مورد استفاده قرار
خواهند گرفت .
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به دنبال بی توجهی به قانون توسط يک راکب موتورسیکلت ايجاد شد؛
ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب تونل توحید
گروه حمل و نقل عمومی :به رغم ممنوعیت تردد موتورسیکلت ها در تونل هاي شهري ،صبح امروز يک دستگاه
موتورسیکلت که بدون توجه به قوانین وارد تونل توحید شده بود ،در مسیر شمال به جنوب اين تونل دچار سانحه شد .
به گزارش خبرنگار شهرنوشت ؛ در ساعت 16:36صبح امروز يک دستگاه موتور سیکلت که در مسیر شمال به جنوب
تونل توحید و در خط اضطرار بدون توجه به قوانین و ممنوعیت تردد در تونل در حرکت بود ،به دنبال اليی کشیدن بین
اتومبیل ها دچار سانحه شده و راکبش مجروح شد .
شهرام جباري زادگان مدير روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداري تهران در توضیح اين حادثه گفت:
اکنون تیم اورژانس در محل حضور دارند و به راکب مجروح رسیدگی می کنند .
وي با اشاره به ترافیک سنگین مسیر شمال به جنوب قبل از تونل توحید تصريح کرد :به رغم انکه تردد موتورسیکلت
ها در تونل هاي شهري ممنوع است ،متاسفانه به دلیل عدم رعايت قانون درصد سانحه موتور سیکلت در تونل هاي
شهري بسیار باالست .
با توجه به قوانین وضع شده درخصوص محدوديت هاي تردد موتور سیکلت ها در برخی معابر ،می طلبد پلیس راهور به
منظور جلوگیري از حوادثی که با جان شهروندان ارتباط مستقیم دارد به صورت جدي تري وارد عمل شود.
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پرتال شهرداري

حرکت تاکسیرانی از ناوگانی آالینده و خسته به ناوگانی پاک و چاالک
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران در خصوص برنامه هاي مديريت شهري براي توسعه کیفی تاکسیرانی
پايتخت و نوسازي ناوگان تاکسیرانی و حرکت آن از ناوگانی آالينده و خسته به سوي ناوگانی پاک و چاالک ،با اعالم
اين که در تهران 71 ،هزار دستگاه تاکسی با  71هزار راننده تاکسی و  26هزار راننده کمکی فعالیت می کنند ،گفت :در
تمام دنیا ،تاکسی به عنوان وسیله حمل و نقل عمومی محسوب نمی شود ولی در کشور ما تاکسی را به عنوان وسیله
حمل و نقل عمومی می شناسند.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،دکتر مازيار حسینی با بیان اين که کارکرد و
مأموريت تاکسی در تهران بايد عوض شود و در ايستگاه هاي مشخص ،تاکسی داشته باشیم و تا حد امکان از تعداد و
تردد تاکسی هاي گردشی بکاهیم ،افزود :به اين منظور برنامه منظمی براي تاکسی ها تعريف شده و در دستور کار قرار
دارد که بر اساس آن ،دنبال اين هستیم که شرکت هاي بزرگی داشته باشیم که هر کدام به تنهايی حدود  26هزار
دستگاه تاکسی را تحت پوشش قرار دهند.
وي با تأکید بر اين که در نوسازي ناوگان تاکسیرانی بايد به سمت و سوي اتومبیل هايی برويم که حداقل آاليندگی را
دارند ،اضافه کرد :تاکسی هاي پیکان به اندازه وزن خودشان در سال آلودگی تولید می کنند و ما در تهران ،95
کلکسیونی از تاکسی هاي پیکان تولید  41تا  14را داريم که در اين میان ،يکی دو دستگاه تاکسی پیکان مدل  41نیز
به چشم می خورد.
رانندگان تاکسی اعصاب پوالدين دارند معاون شهردار تهران با اشاره به اين که تاکسی هاي پیکان را شناسايی نموده و
به دَرِ منازل مالکان اين خودروها مراجعه و آنها را راهنمايی و توجیه می کنیم که خودروي خود را نوسازي کنند ،اظهار
کرد :در خیا بان هم اگر تاکسی هاي پیکان مشاهده کنیم با رانندگان آنها مذاکره می کنیم و به اين ترتیب طی دو ماه،
دو هزار دستگاه تاکسی پیکان را شناسايی و نوسازي نموده ايم.
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که امیدواريم تا پايان سال جاري ،هیچ تاکسی پیکانی نداشته باشیم و  6366دستگاه
تاکسی پیکان در تهران براي همیشه به تاريخ بپیوندند ،تصريح کرد :خودرويی که به عنوان جايگزين پیکان در نظر
گرفته شده ،سمند با استاندارد يورو  4است و تهران در حال حاضر با نوسازي سه هزار دستگاه تاکسی در کشور ،رتبه
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اول را در اختیار دارد که البته اين مهم ،محصول يک کار هماهنگ بین دولت محترم و شهرداري تهران است.
وي با اعالم اين که رانندگان تاکسی از زحمتکش ترين و خدوم ترين اقشار جامعه محسوب می شوند و در عین حال،
افرادي امین و قابل اعتماد هستند که از اعصاب پوالدين برخوردارند ،گفت :در رابطه با تاکسی ها ،فکرهاي اساسی
داريم و البته اعتقاد داريم فعالیت مسافربرهاي شخصی کامالً غیر قانونی ا ست و افرادي که با خودروي شخصی
مبادرت به مسافربري می کنند ،در واقع عمل خالف قانون انجام می دهند.
معاون شهردار تهران در پايان با تأکید بر اين که بايد با موضوع مسافربري با خودروهاي شخصی برخورد شود و
مسافربرهاي شخصی اِعمال قانون شوند ،خاطرنشان کرد :از اين ناحیه با مسائل و مشکالت زيادي در حوزه آسیب هاي
اجتماعی رو به رو هستیم و مردم براي جا به جايی در سطح شهر ،نبايد از خودروهاي شخصی مسافربر استفاده کنند.
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درويشی در واکنش به اظهارات نجار؛
اعالم مترو به عنوان مقصر حادثه شهران غیر کارشناسی ،فرارروبه جلو و سیاسی است
اجازه دهید مراجع ذيربط اعالم نتیجه کنند
گروه حمل ونقل عمومی :مديرعامل شرکت راه آهن شهري تهران و حومه در واکنش به اظهارنظر ريیس سازمان
مديريت بحران کشور مبنی بر اعالم مترو به عنوان مقصر حادثه شهران گفت :متاسفانه اظهار نظر ايشان کامال غیر
کارشناسی فرافکنانه و با سمت و سوي سیاسی است .
هابیل درويشی در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با اعالم اينکه در محل حادثه شهران از قبل حفره اي وجود نداشته
که اعالم می کنند چرا مترو پیش از آغاز فعالیت آنرا بررسی نکرده است ،مقصر دانستن مترو در حادثه شهران و اينکه
مترو باعث ريزش خاک در اين محل شده را اظهارنظري سطحی و تحلیلی به دور از کارشناسی خواند و گفت :هیچ
کس نگفته مغار يا حفره اي از قبل در محل بوده که حاال بگويند چرا شناسايی نشده بلکه مغار بر اثر تراوش آب از
شبکه فرسوده آبرسانی تهران و شست و شوي خاک ريز دانه در محل به وجود آمدهاست.
مديرعامل شرکت مترو تهران و حومه با تاکید بر اينکه متاسفانه اظهار نظر ايشان کامالغیر کارشناسی فرافکنانه و با
سمت و سوي سیاسی است ،تصريح کرد :به ايشان توصیه می کنیم درخصوص موضوع کامال کارشناسی حادثه شهران
عجله نکند و اجازه دهد مراجع ذيربط و صاحب صالحیت راجع به عوامل ايجاد حادثه شهران اعالم نتیجه کنند .
درويشی گفت :موضوع حادثه شهران در حال حاضر در مراجعی همچون کمیسیون محترم زير بنايی دولت در دست
بررسی است و چنین اظهاراتی درواقع فرار روبه جلو و به منظور تحت تاثیر قرار دادن مراجع مربوطه است .
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معاون شهردار تهران:

0هزار مینی بوس فرسوده تهران به تاکسی تبدیل می شوند
گروه حمل ونقل عمومی :معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران در جلسه بررسی وضعیت ناوگان اتوبوسرانی
پايتخت با تأکید بر اين که مجموعه شرکت واحد ،از رانندگان و کارگران خدوم اين مجموعه گرفته تا مديران و
کارشناسان ساعی آن ،در سال هاي اخیر زحمات بسیاري براي شهر کشیده و خدمات فراوانی را به شهروندان ارائه
نموده اند ،گفت :خدمات شرکت واحد در آمد و شد شهروندان تأثیر مستقیم دارد و در زندگی روزمره مردم جاري و
ساري است .
به گزارش شهرنوشت وبه نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،دکتر مازيار حسینی
افزود :همه باي د کمک کنیم تا امکانات و تسهیالت ناوگان اتوبوسرانی به نحوي توسعه پیدا کند که حداکثر تعداد
شهروندان بتوانند به سرعت و سهولت به خدمات آن دسترسی داشته باشند و از اين خدمات استفاده کنند.
وي با اعالم اين که اگر جايی مرتکب اشتباه شويم ،قدرت پذيرش اشتباهات احتمالی مان و جبران آنها را داريم ،خطاب
به پیمان سنندجی مديرعامل شرکت واحد تأکید کرد :البته بايد سعی کنیم تا اشکاالت و ايراداتمان را به حداقل میزان
ممکن کاهش دهیم و به اين منظور ،ستاد هیچ تصمیمی را بدون حضور صف و مشورت با واحدهاي عملیاتی ،اتخاذ و
اجرا نخواهد کرد و از طرفی ،انتظار داريم صف نیز بدون اخذ تدابیر ستاد عمل نکند.
ورود اتوبوس هاي با سوخت ال ان جی به ناوگان اتوبوسرانی
معاون شهردار تهران با اشاره به اين که  15اولويت براي ناوگان اتوبوسرانی پايتخت در سال  95احصاء شده که هر يک
به عنوان پروژه اي پر اهمیت ،می بايست مديريت شده و مورد توجه قرار گیرد ،اظهار کرد :اولويت اول ،حذف دو هزار
دستگاه مینی بوس صد در صد فرسوده تهران است که به منظور تبديل اين دو هزار مینی بوس به تاکسی ،مجوزهاي
الزم را نیز دريافت نمودايم.
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که تعداد اتوبوس هاي جديد تک کابین و اين که قرار است وارد کدام خطوط اتوبوسرانی
شوند و نیز تعداد اتوبوس هاي جديد دو کابین و اين که قرار است وارد کدام خطوط بی آر تی شوند ،اولويت بعدي
اتوبوسرانی است ،تصريح کرد :تعديل پرسنل شرکت واحد از طريق ارائه تسهیالت تشويقی به متقاضیان يا انتقال آنها به
123

بخش خصوصی ،البته با جلب رضايت کامل ايشان و توجه ويژه به مسکن کارکنان اين مجموعه از طريق حمايت از
تعاونی مسکن اين شرکت ،دو اولويت ناوگان اتوبوسرانی در حوزه منابع انسانی است.
وي با تأکید بر اين که بايد سطح عملکرد خطوط بی آر تی را به عنوان سامانه اي کارآمد ارتقاء دهیم ،به نحوي که اين
بهبود کارکرد ،براي مردمی که هر روز از اين سامانه استفاده می کنند ،محسوس و ملموس باشد ،اضافه کرد :ورود
اتوبوس هاي با گاز طبیعی مايع يا ال ان جی به ناوگان اتوبوسرانی که مسائل و مشکالت اتوبوس هاي با گاز طبیعی
فشرده يا سی ان جی را ندارند و معرفی اَپ هاي شرکت واحد به منظور اطالع عموم شهروندان و فراگیر کردن آن در
سطح شهر و حتی هماهنگ نمودن آن با اَپ هاي مترو و تاکسیرانی از ديگر اولويت هاي ناوگان اتوبوسرانی است.
بازطراحی ايستگاه هاي اتوبوس و مترو با کمک ادبیات و فرهنگ
معاون شهردار تهران با اشاره به اين که توسعه خطوط شبانه و راه اندازي اين خطوط در مسیرهايی که به اين امکان
نیاز دارند ،به موازات تقويت خطوط در مناطق کمتر برخوردار از اين امکان ،همچون مناطق غربی تهران ،از اولويت هاي
توسعه اي ناوگان اتوبوسرانی است ،اظهار کرد :بازطراحی معماري ايستگاه هاي اتوبوس به عنوان نمادهاي شهري و
تغییر نگاه به اين ايستگاه ها از يک سايه بان ساده صِرف به مکانی که مسافران زير سقف آن احساس آرامش خاطر
کنند و از توقف در آن به دلیل برخورداري از طراحی و ساختار مناسب ،حس خوشآيندي داشته باشند را در دستور کار
قرار داده ايم.
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که ايستگاه هاي اتوبوس بايد براي همه مسافران از جمله معلوالن و جانبازان عزيز،
مناسب سازي شده و از ايمنی کامل برخوردار باشند ،تصريح کرد :همان طور که محله هاي قديمی و مدرن شهر و
مناطق جنوبی و شمالی شهر با يکديگر تفاوت دارند ،ايستگاهی که در محله اي قديمی مانند پامنار بنا شده با ايستگاهی
که در محله اي مدرن همچون شهرک قدس ساخته می شود و ايستگاهی که در میدان تجريش در شمالی ترين نقطه
تهران قرار دارد با ايستگاهی که در شهر ري در جنوبی ترين نقطه تهران واقع شده نیز بايد متفاوت باشند.
وي با تأکید بر اين که استفاده از ادبیات و فرهنگ در سازه هاي حمل و نقلی را در اولويت قرار خواهیم داد ،اضافه کرد:
«گوياسازي رنگی» با استفاده از طیفی از رنگ ها در بازطراحی ايستگاه ها و خطوط موجود اتوبوس و بی آر تی ،به
موازات «پوياسازي فرهنگی» با الهام از فرهنگ فاخر و ادبیات غنی کشورمان ،موضوعی است که آن را در طراحی
خطوط و ايستگاه هاي جديد مترو نیز مورد توجه قرار خواهیم داد.
رانندگان اتوبوس الگوي ساير رانندگان هستند
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معاون شهردار تهران با اشاره به اين که احداث يا توسعه پايانه هاي اتوبوسرانی در نقاط شلوغ شهر مانند میدان تجريش
و سرمايه گذاري در ساخت يا ساماندهی پايانه هاي اتوبوسرانی در نقاط مرکزي شهر همچون محدوده پارک شهر از
اولويت هاي مهم است ،اظهار کرد :عالوه بر استفاده از مشارکت بخش خصوصی در ناوگان اتوبوسرانی ،با سرمايه
گذاري اين بخش در گسترش امکانات و تسهیالت حمل و نقل عمومی از جمله در حوزه اتوبوسرانی نیز با روي باز
استقبال می کنیم.
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که رانندگان اتوبوس بايد به الگوي ساير رانندگان تبديل شوند ،تصريح کرد :رفتار
ترافیکی اتوبوسرانان به عنوان آخرين و در عین حال مهم ترين اولويت که تأثیر به سزايی نه تنها در ناوگان اتوبوسرانی
که در کل ناوگان حمل و نقل شهري دارد ،موضوعی است که از طريق اقدامات فرهنگی همچون نصب برچسب در
شیشه عقب اتوبوس ها با طرح پرسش از شهروندان در مورد نحوه رانندگی اتوبوسرانان ،می تواند بر روي رفتار رانندگان
اتوبوس مؤثر باشد.
وي در پايان با تأکید بر اين که توسعه اتوبوس هاي برقی ،يک راهکار حمل و نقلی کارآمد و در عین حال دوستدار
محیط زيست براي محدوده مرکزي تهران است که شوراي شهر نیز نسبت به آن نظر مثبت دارد ،خاطرنشان کرد :خط
اتوبوس برقی در مرحله اول تا میدان شهداء ادامه می يآبد و در صورت آماده بودن شرايط مورد نیاز ،تا میدان امام
حسین (ع) نیز امتداد خواهد يافت.
گفتنی است در اين جلسه که عالوه بر حجت اهلل بهروز قائم مقام معاونت و منصور نويريان قائم مقام سازمان حمل و
نقل و ترافیک ،جمعی از مديران شرکت واحد اتوبوسرانی نیز حضور داشتند ،پیمان سنندجی مديرعامل اين شرکت نیز با
ارائه گزارشی از عملکرد ناوگان اتوبوسرانی پايتخت ،در خصوص استراتژي اين مجموعه براي دست يآبی به سهم 36
درصدي اتوبوس ها در جا به جايی هاي شهر تهران ،توضیحاتی را ارائه داد.
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تهران سما 59/1/8

آغاز کار سی امین خط تاکسی منطقه 2
رئیس اداره تاکسیرانی منطقه  7از راه اندازي سی امین خط تاکسی حدفاصل میدان سپاه تا میدان نوبنیاد خبر داد.
به گزارش «تهران سما» به نقل از روابط عمومی شهرداري منطقه  ،7علی اصغر افشار با اعالم اين مطلب افزود :با
توجه به درخواست مکرر شهروندان و پیام هاي ثبت شده در سامانه  137و  1111براي راه اندازي خط جديد تاکسی
میدان نوبنیاد ،اين خط از میدان سپاه تا میدان نوبنیاد راه اندازي شد.
وي خاطرنشان کرد :محل استقرار تاکسی هاي اين خط در ضلع شرقی میدان سپاه ،روبروي سازمان نظام وظیفه و
کرايه آن  2هزار و  566تومان است.
به گفته رئیس اداره تاکسیرانی منطقه  ،پیش از اين شهروندان براي رفتن به میدان نوبنیاد از مسافربرهاي شخصی
استفاده می کردند و با مشکالت مختلفی مواجه بودند .
وي در ادامه از اجراي طرح تعويض تاکسی هاي فرسوده منطقه خبر داد و گفت 566 :دستگاه تاکسی فرسوده در
ناوگان حمل و نقل عمومی منطقه فعالیت دارند که  95درصد تاکسی هايی که تولید سال  14به قبل هستند در طرح
تعويض تاکسی فرسوده ثبت نام کرده اند.
افشار در پايان خاطرنشان کرد :با جايگزينی تاکسی هاي فرسوده ناوگان تاکسیرانی منطقه نفسی تازه خواهد کشید.
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سه شنبه مورخ 59/1/5
پرتال شهرداري

 09اولویت ناوگان اتوبوسرانی پایتخت

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران در جلسه بررسی وضعیت ناوگان اتوبوسرانی پايتخت با تأکید بر اين که
مجموعه شرکت واحد ،از رانندگان و کارگران خدوم اين مجموعه گرفته تا مديران و کارشناسان ساعی آن ،در سال
هاي اخیر زحمات بسیاري براي شهر کشیده و خدمات فراوانی را به شهروندان ارائه نموده اند ،گفت:
خدمات شرکت واحد در آمد و شد شهروندان تأثیر مستقیم دارد و در زندگی روزمره مردم جاري و ساري است.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،دکتر مازيار حسینی افزود :همه بايد کمک
کنیم تا امکانات و تسهیالت ناوگان اتوبوسرانی به نحوي توسعه پیدا کند که حداکثر تعداد شهروندان بتوانند به سرعت
و سهولت به خدمات آن دسترسی داشته باشند و از اين خدمات استفاده کنند.
وي با اعالم اين که اگر جايی مرتکب اشتباه شويم ،قدرت پذيرش اشتباهات احتمالی مان و جبران آنها را داريم ،خطاب
به پیمان سنندجی مديرعامل شرکت واحد تأکید کرد :البته بايد سعی کنیم تا اشکاالت و ايراداتمان را به حداقل میزان
ممکن کاهش دهیم و به اين منظور ،ستاد هیچ تصمیمی را بدون حضور صف و مشورت با واحدهاي عملیاتی ،اتخاذ و
اجرا نخواهد کرد و از طرفی ،انتظار داريم صف نیز بدون اخذ تدابیر ستاد عمل نکند.
ورود اتوبوس هاي با سوخت ال ان جی به ناوگان اتوبوسرانی معاون شهردار تهران با اشاره به اين که  15اولويت براي
ناوگان اتوبوسرانی پايتخت در سال  95احصاء شده که هر يک به عنوان پروژه اي پر اهمیت ،می بايست مديريت شده
و مورد توجه قرار گیرد ،اظهار کرد :اولويت اول ،حذف دو هزار دستگاه مینی بوس صد در صد فرسوده تهران است که
به منظور تبديل اين دو هزار مینی بوس به تاکسی ،مجوزهاي الزم را نیز دريافت نمودايم.
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که تعداد اتوبوس هاي جديد تک کابین و اين که قرار است وارد کدام خطوط اتوبوسرانی
شوند و نیز تعداد اتوبوس هاي جديد دو کابین و اين که قرار است وارد کدام خطوط بی آر تی شوند ،اولويت بعدي
اتوبوسرانی است ،تصريح کرد :تعديل پرسنل شرکت واحد از طريق ارائه تسهیالت تشويقی به متقاضیان يا انتقال آنها به
بخش خصوصی ،البته با جلب رضايت کامل ايشان و توجه ويژه به مسکن کارکنان اين مجموعه از طريق حمايت از
تعاونی مسکن اين شرکت ،دو اولويت ناوگان اتوبوسرانی در حوزه منابع انسانی است.
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وي با تأکید بر اين که بايد سطح عملکرد خطوط بی آر تی را به عنوان سامانه اي کارآمد ارتقاء دهیم ،به نحوي که اين
بهبود کارکرد ،براي مردمی که هر روز از اين سامانه استفاده می کنند ،محسوس و ملموس باشد ،اضافه کرد :ورود
اتوبوس هاي با گاز طبیعی مايع يا ال ان جی به ناوگان اتوبوسرانی که مسائل و مشکالت اتوبوس هاي با گاز طبیعی
فشرده يا سی ان جی را ندارند و معرفی اَپ هاي شرکت واحد به منظور اطالع عموم شهروندان و فراگیر کردن آن در
سطح شهر و حتی هماهنگ نمودن آن با اَپ هاي مترو و تاکسیرانی از ديگر اولويت هاي ناوگان اتوبوسرانی است.
بازطراحی ايستگاه هاي اتوبوس و مترو با کمک ادبیات و فرهنگ معاون شهردار تهران با اشاره به اين که توسعه
خطوط شبانه و راه اندازي اين خطوط در مسیرهايی که به اين امکان نیاز دارند ،به موازات تقويت خطوط در مناطق
کمتر برخوردار از اين امکان ،همچون مناطق غربی تهران ،از اولويت هاي توسعه اي ناوگان اتوبوسرانی است ،اظهار
کرد :بازطراحی معماري ايستگاه هاي اتوبوس به عنوان نمادهاي شهري و تغییر نگاه به اين ايستگاه ها از يک سايه بان
ساده صِرف به مکانی که مسافران زير سقف آن احساس آرامش خاطر کنند و از توقف در آن به دلیل برخورداري از
طراحی و ساختار مناسب ،حس خوشآيندي داشته باشند را در دستور کار قرار داده ايم.
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که ايستگاه هاي اتوبوس بايد براي همه مسافران از جمله معلوالن و جانبازان عزيز،
مناسب سازي شده و از ايمنی کامل برخوردار باشند ،تصريح کرد :همان طور که محله هاي قديمی و مدرن شهر و
مناطق جنوبی و شمالی شهر با يکديگر تفاوت دارند ،ايستگاهی که در محله اي قديمی مانند پامنار بنا شده با ايستگاهی
که در محله اي مدرن همچون شهرک قدس ساخته می شود و ايستگاهی که در میدان تجريش در شمالی ترين نقطه
تهران قرار دارد با ايستگاهی که در شهر ري در جنوبی ترين نقطه تهران واقع شده نیز بايد متفاوت باشند.
وي با تأکید بر اين که استفاده از ادبیات و فرهنگ در سازه هاي حمل و نقلی را در اولويت قرار خواهیم داد ،اضافه کرد:
«گوياسازي رنگی» با استفاده از طیفی از رنگ ها در بازطراحی ايستگاه ها و خطوط موجود اتوبوس و بی آر تی ،به
موازات «پوياسازي فرهنگی» با الهام از فرهنگ فاخر و ادبیات غنی کشورمان ،موضوعی است که آن را در طراحی
خطوط و ايستگاه هاي جديد مترو نیز مورد توجه قرار خواهیم داد.
رانندگان اتوبوس الگوي ساير رانندگان هستند معاون شهردار تهران با اشاره به اين که احداث يا توسعه پايانه هاي
اتوبوسرانی در نقاط شلوغ شهر مانند میدان تجريش و سرمايه گذاري در ساخت يا ساماندهی پايانه هاي اتوبوسرانی در
نقاط مرکزي شهر همچون محدوده پارک شهر از اولويت هاي مهم است ،اظهار کرد :عالوه بر استفاده از مشارکت
بخش خصوصی در ناوگان اتوبوسرانی ،با سرمايه گذاري اين بخش در گسترش امکانات و تسهیالت حمل و نقل
عمومی از جمله در حوزه اتوبوسرانی نیز با روي باز استقبال می کنیم.
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دکتر مازيار حسینی با بیان اين که رانندگان اتوبوس بايد به الگوي ساير رانندگان تبديل شوند ،تصريح کرد :رفتار
ترافیکی اتوبوسرانان به عنوان آخرين و در عین حال مهم ترين اولويت که تأثیر به سزايی نه تنها در ناوگان اتوبوسرانی
که در کل ناوگان حمل و نقل شهري دارد ،موضوعی است که از طريق اقدامات فرهنگی همچون نصب برچسب در
شیشه عقب اتوبوس ها با طرح پرسش از شهروندان در مورد نحوه رانندگی اتوبوسرانان ،می تواند بر روي رفتار رانندگان
اتوبوس مؤثر باشد.
وي در پايان با تأکید بر اين که توسعه اتوبوس هاي برقی ،يک راهکار حمل و نقلی کارآمد و در عین حال دوستدار
محیط زيست براي محدوده مرکزي تهران است که شوراي شهر نیز نسبت به آن نظر مثبت دارد ،خاطرنشان کرد :خط
اتوبوس برقی در مرحله اول تا میدان شهداء ادامه می يآبد و در صورت آماده بودن شرايط مورد نیاز ،تا میدان امام
حسین (ع) نیز امتداد خواهد يافت.
گفتنی است در اين جلسه که عالوه بر حجت اهلل بهروز قائم مقام معاونت و منصور نويريان قائم مقام سازمان حمل و
نقل و ترافیک ،جمعی از مديران شرکت واحد اتوبوسرانی نیز حضور داشتند ،پیمان سنندجی مديرعامل اين شرکت نیز با
ارائه گزارشی از عملکرد ناوگان اتوبوسرانی پايتخت ،در خصوص استراتژي اين مجموعه براي دست يآبی به سهم 36
درصدي اتوبوس ها در جا به جايی هاي شهر تهران ،توضیحاتی را ارائه داد.
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خبرگزاري ایسنا 59/1/5

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران عنوان کرد
تحول در اتوبوسرانی تهران با اضافه شدن  1111اتوبوس جدید
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران با بیان اين که وقتی مترو به منطقهاي وارد میشود و ايستگاه مترو در
محلهاي آغاز به کار میکند ،نقاط مبداء و مقصد سفرهاي آن محله و منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد ،خاطرنشان کرد:
کاري که امروز برايمان از اولويت برخوردار است ،ساماندهی خطوط اتوبوسرانی و تاکسیرانی متناسب با ايستگاههاي
موجود و ايستگاههاي جديد مترو است که اين مهم را در دستور کارمان قرار دادهايم.
به گزارش ايسنا ،دکتر مازيار حسینی افزود :در حال حاضر ،خطوطی داريم که کارکرد خود را عمال از دست دادهاند ،ولی
همچنان اتوبوس ،مینی بوس و تاکسی در آنها در حال فعالیت هستند که بايد ظرفیت اين خطوط را آزاد کنیم و آنها را
به خطوط مورد نیاز انتقال دهیم .ضمن اين که فراموش نکنیم مینی بوسها و تاکسیها در مالکیت شخصی مالکان
آنها قرار دارند و اين موضوع ،کار ساماندهی آنها را تا حدودي با مشکل رو به رو میکند.
وي با اعالم اين که در حال حاضر  2666دستگاه مینی بوس فرسوده در تهران وجود دارد و يکی از برنامههايمان اين
است که تا پايان امسال ،تمام آنها را تعیین تکلیف کنیم ،تأکید کرد :شوراي عالی ترافیک به شهرداري تهران اين اجازه
را داده تا بر حسب نیاز و ضرورت ،مینی بوسهاي فرسوده را به تاکسی تبديل کند و اگر  6366دستگاه تاکسی پیکان و
 2666دستگاه مینیبوس فرسوده از چرخه حمل و نقل شهري خارج شوند ،کار بسیار مؤثري براي شهر و شهروندان
انجام میشود.
واگذاري  266خط اتوبوسرانی به بخش خصوصی معاون شهردار تهران با اشاره به اين که ايجاد سامانه اتوبوسهاي
تندرو يا همان بی آر تی با  16خط ،يک تحول بزرگ بود که حجم جابجايی مسافر در ناوگان اتوبوسرانی را متحول
کرد ،افزود :به فکر نوسازي شبکه اتوبوسرانی هستیم و با توجه به اين که طی سالهاي اخیر حتی يک دستگاه اتوبوس
دولتی نیز دريافت نکردهايم ،کمک دولت محترم بسیار مهم و موثر است.
حسینی با بیان اين که البته معطل نماندهايم و در حال حاضر با تاکید شهردار محترم تهران براي ورود  3666دستگاه
اتوبوس به چرخه حمل و نقل شهري در حال مذاکره هستیم ،تصريح کرد :تهران با  9میلیون جمعیت ،تنها 4666
دستگاه اتوبوس سالم دارد که اگر  3666دستگاه اتوبوس جديد وارد ناوگان اتوبوسرانی شود ،اين حوزه متحول خواهد
شد.
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بنا براعالم روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،وي در پايان با تأکید بر اين که تا کنون بالغ
بر  266خط اتوبوسرانی تهران به بخش خصوصی واگذار شده و به دنبال واگذاري بقیه خطوط نیز هستیم ،خاطرنشان
کرد :از اين  3هزار دستگاه اتوبوس 566 ،دستگاه اتوبوس جديد تا آخر مهر وارد ناوگان میشوند و اگر بتوانیم 7666
دستگاه اتوبوس سالم داشته باشیم ،شرايط اتوبوسرانی تهران به وضعیت مطلوب نزديک میشود.
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جمعه مورخ 59/1/00
تهران سما

مازيار حسینی در گفت و گو با سما خبر داد
حذف کامل تاکسی پیکان از چرخه حمل ونقل تا آخر سال
مراجعه بیش از 2هزار تاکسی پیکان براي نوسازي در يک ماه گذشته
معاون حمل ونقل شهرداري تهران ضمن اعالم اين خبر که تا آخر امسال تاکسی پیکان از چرخه حمل و نقل حذف
خواهد شد گفت :از ابتداي طرح نوسازي تاکنون سه هزار تاکسی پیکان تبديل و نوسازي شده اند .
مازيار حسینی در گفت و گو با خبرنگار «تهران سما» در ارتباط با موضوع نوسازي تاکسی ها با اشاره به اينکه برخی
مشکالت مانند عدم همکاري برخی بانک ها و خودروسازها درمسیرنوسازي وجود داشت،گفت :امسال هدف اصلی
معاونت حمل ونقل درحوزه نوسازي تاکسی ،حذف تاکسی پیکان از سطح شهر تهران است .حسینی افزود:خودروي
پیکان برابر وزن خود و 46برابر خودروي روز دنیا آلودگی ايجاد می کند و از اين حیث بسیار خطرناک است.
وي افزود :از میان 6366تاکسی پیکان در حقیقت  4766تاکسی پیکان شناسايی شده اند ،بقیه اين تعداد يا از چرخه
حمل و نقل خارج ويا مالکان به داليل گوناگون براي نوسازي مراجعه نکردند .حسینی با اشاره به آمار مراجعه تاکسی
هاي پیکان براي نوسازي گفت  :در يک ماه گذشته بیشتر از دو هزار تاکسی پیکان براي نوسازي وتبديل خودرو مراجعه
کرده و خودرو آنها اسقاط شده است که اين آمار ازافزايش نو سازي تاکسی پیکان حکايت می کند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران تاکید کرد:همچنین از ابتداي طرح نوسازي تاکنون سه هزار تاکسی
پیکان در چرخه نوسازي قرار گرفته و تبديل شده اند.وي با اشاره به طرح پالک به پالک و خانه به خانه گفت  :تیم ما
با ديدن خودرو پیکان در سطح شهر تهران با راننده صحبت و اطالعات نوسازي تاکسی فرسوده را در اختیار آن فرد قرار
می دهند .
حسینی خاطر نشان کرد:همچنین با استفاده از اطالعات سازمان تاکسیرانی به درب منازل اين مالکان مراجعه شده و
درباره نوسازي تاکسی ها به آن اطالعات داده خواهد شد که اين طرح روند نوسازي تاکسی پیکان را تسهیل کرده
است .وي با اشاره به رايزنی ها در راستاي طرح نوسازي تاکسی ها گفت :همچنین جلساتی نیز با ايران خودرو برگزار
شده است ،بنابراين ما به روند رو به رشد نوسازي تاکسی ها امیدوار هستیم .به گفته معاون و حمل ونقل و ترافیک
شهرداري تهران تا آخر امسال کلیه تاکسی هاي پیکان از چرخه حمل و نقل شهري حذف خواهند شد.
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شنبه مورخ 59/1/01
پرتال شهرداري

کاري مهم تر از آموزش و فرهنگ سازي ترافیک نداریم
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران در پايان ديدار  4ساعته خود از پروژههاي حمل و نقلی مناطق  9و ،16
هدف از اين بازديد میدانی را آشنايی نزديک تر با مسائل و مشکالت ترافیکی اين دو منطقه اعالم کرد و گفت:
مناطق  9و  ،16جزو مناطق اصیل و انقالبی تهران هستند که حق بزرگی بر گردن ما دارند و تالش داريم تا اين دو
منطقه از سطح مناطق متوسط شهر فراتر بروند و شهردار محترم تهران نیز همواره بر توسعه مناطق جنوبی و میانی
شهر تأکید دارند.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،دکتر مازيار حسینی افزود :مناطق  9و  16از
تیم هاي مديريتی جوان ،با انرژي و تحصیل کرده برخوردارند و انصافاً در بازديد به عمل آمده ،پیشرفت اين دو منطقه
به چشم می آيد و مديريت منسجم و عملکرد رو به جلوي اين مناطق ،نه تنها در موضوع حمل و نقل که در ساير
موضوعات نیز محسوس است.
وي با اعالم اين که حجم جريان ترافیک عبوري در مناطق  9و  16از بار ترافیک محلی اين دو منطقه متراکم تر است
و مصداق اين موقعیت فَرا محلی ،خیابان پر تردد آزادي به عنوان شريانی فَرا شهري با نقش ملی است ،تأکید کرد:
قديمی بودن اين دو منطقه باعث شده تا شبکه معابر آنها متناسب با نیازهاي روزافزون اين مناطق نباشد.
مردم بايد بدانند زير پوست شهر چه تحول عظیمی جريان دارد معاون شهردار تهران با اشاره به اين که هزاران نفر به
صورت شبانه روزي در ايستگاه ها و تونل هاي مترو مشغول به کار هستند و امروز جهاد بزرگی در مترو جريان دارد،
اظهار کرد :با راه اندازي ايستگاه ها و خطوط مترو به ايده آل ترين شکل ممکن ،ضمن ارائه خدمات به عموم
شهروندان با باالترين کیفیت ،امیدواريم بتوانیم بخشی از زحماتی که اهالی محله هاي میزبان مترو ،متقبل شدند را نیز
جبران کنیم.
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که مسئوالن شهري هنگام حضور در مجامع عمومی و مساجد ،بايد بخشی از زحمات
 26هزار کارگر و مهندس مترو را براي مردم بازگو کنند ،تصريح کرد :مردم بايد مطلع باشند در اعماق زمین هاي تهران
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چه می گذرد و در زير پوست بسیاري از مناطق شهر که به کارگاه هاي ساخت و ساز مترو تبديل شده اند ،چه تحول
عظیمی جريان دارد.
وي با تأکید بر اين که پارک هاي آموزش ترافیک مکان هاي بسیار مهمی هستند ،چرا که کاري مهم تر از آموزش
موضوعات ترافیکی و فرهنگ سازي در حوزه ترافیک نداريم و اين پارک ها سَمبل و نماد اين آموزش ها محسوب می
شوند ،اضافه کرد :پارک آموزش ترافیک منطقه  16وضعیت خوبی دارد و البته بايد کیفیت آموزش در آن ارتقاء يابد و
پارک آموزش ترافیک منطقه  9نیز امکانات و تجهیزات قابل قبولی دارد که البته بايد نسبت به تجهیز و تکمیل آن
براي رسیدن به وضع مطلوب اقدام شود.
پارک ترافیک منطقه  9به پارک نمونه ترافیک کشور تبديل می شود معاون شهردار تهران با اشاره به اين که در پارک
هاي ترافیک بايد کا ر آموزش کودکان با پرداختن به جزيیات انجام شود و به اين منظور می توانیم از کشورهاي موفق
جهان الگو و ايده بگیريم ،ضمن اين که معطل رسیدن به ايده آل ها نمانیم و سعی کنیم از وضع موجود نیز حداکثر
استفاده را بکنیم ،اظهار کرد :بايد در پارک هاي آموزش ترافیک به نوعی عمل کنیم که در ذهن کودکان از حضور در
اين پارک ها و آموزش هايی که در آنها فرا گرفته اند ،خاطره اي خوب و نکاتی ماندگار به يادگار بماند.
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که اگر آموزش در پارک هاي ترافیک به صورت اصولی و اثربخش انجام شود ،به نحوي
که در ذهن کودکان باقی بماند ،آنها در آينده به رانندگانی تبديل میشوند که قانون را رعايت می کنند و مرتکب تخلف
نمی شوند ،تصريح کرد :اگر امروز روي کودکان سرمايه گذاري کنیم ،ديگر نیاز نیست انبوه هزينه هاي مادي و معنوي
که فردا به دلیل بی توجهی به کودکان امروز بايد متحمل شويم را متقبل بشويم.
وي با تأکید بر اين که پارک ترافیک منطقه  ،9تبديل به پارکی چند منظوره خواهد شد و با تکمیل و تجهیز آن ،شاهد
ايجاد يک پارک نمونه ترافیک در سطح کشور خواهیم بود ،اضافه کرد :پارک هاي ترافیک ،فضاهاي اثرگذاري اند که
بايد به مکان هاي درجه يک با ارائه آموزش هاي درجه يک تبديل شوند و به عنوان محیط هايی ياد دهنده ،کودکانی
که وارد آنها می شوند ،آموزش هاي ترافیکی مورد نیاز را به خوبی ياد بگیرند و اصوالً اساس و بنیان کارمان را بايد
روي بچه ها و آموزش آنها بگذاريم.
«طراحی و معماري» و «مهندسی و اجرا» دو بازوي پروژه هاي ترافیکی است معاون شهردار تهران با اشاره به اين که
موضوعی که عموماً روي آن ضعف داريم ،عدم توجه به جزيیات است که معموالً آن را کم اهمیت تلقی می کنیم و به
فرمواشی می سپاريم و از اين رو ،بايد دقت داشته باشیم که محصول نهايی کارمان متفاوت و متمايز و در يک کالم
درجه يک باشد ،اظهار کرد :بايد به «طراحی و معماري» پروژههاي ترافیکی و کیفیت اجراي اين پروژه ها توجه کنیم،
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چرا که موضوع « طراحی و معماري» به شدت می تواند در سازه هاي حمل و نقلی و زيبايی و کارآمدي آنها اثر بگذارد.
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که به موازات توجه به «طراحی و معماري» ،بايد به بحث «مهندسی و اجرا» نیز دقت
کنیم و در اقدامات ترافیکی از جمله اصالحات هندسی ،اين موضوع را با جديت مورد توجه قرار دهیم ،تصريح کرد:
«طراحی و معماري» و «مهندسی و اجرا» ،دو بازوي پروژه هاي ترافیکی هستند و در يک کالم ،همه بايد ياد بگیريم
که تکلیفمان را به درستی انجام داده و مشقمان را بدون غلط بنويسیم.
وي با تأکید بر اين که موضوعاتی همچون رفت و روب بزرگراه ها با توجه به تأثیري که بر جريان ترافیک عبوري بر
جاي می گذارند ،بايد کامالً به صورت مکانیزه انجام شود ،اضافه کرد :بحث خط کشی خیابان ها و بزرگراه ها ،موضوع
مهمی است که به اين منظور دو حوزه «فنی و عمرانی» و «حمل و نقل و ترافیک» بايد کامالً هماهنگ با هم عمل
کنند و در اين میان ،کیفیت اجراي «خط سفید» که به صورت مستقیم بر نظم و انضباط در ترافیک اثر داشته و به
عنوان موضوعی راهبردي و استراتژيک ،مورد تأکید شهردار محترم تهران قرار دارد« ،خط قرمز» ما در برنامه هاي
ترافیکی است.
عرض خط کشی هايمان براي ماشین هاي آمريکايی طراحی شده است معاون شهردار تهران با اشاره به اين که در
منطقه  ،9حوزه فنی و عمرانی پروژه هاي ترافیکی را اجرا می کند و حوزه حمل و نقل و ترافیک نیز بر اين پروژ ها
نظارت می کند و اين ساز و کار می تواند به  22منطقه شهر نیز تسري پیدا کند ،اظهار کرد:
کار بدون نظارت ،فقط کار خداوند متعال است و از خداوند قادر که بگذريم ،همه نیاز به نظارت داريم و طبیعی است
اقدامات اجرايی از جمله فعالیت هايی که در شهر تهران و شهرداري تهران در دست انجام است نیز از اين قاعده
مستثنی نیستند.
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که تهران به ويژه در محدوده هاي پر تراکم و پر تردد از کمبود زمین رنج می برد و از
اين رو ،استفاده بهینه از زمین به عنوان بستري حیات بخش که محدود بوده و غیر قابل تولید است ،موضوعی
استراتژيک و حیاتی محسوب می شود که بايد به صورت ويژه مورد توجه قرار گیرد ،تصريح کرد :به همین دلیل ،به
جاي راه حل هاي کوتاه مدت در استفاد از زمین ،بايد راهکارهاي بلند مدت را در نظر داشته باشیم و از زمین هاي
موجود به بهترين شکل ممکن استفاده کنیم.
وي با تأکید بر اين که بايد يک سري استانداردها را عوض کنیم و به عنوان نمونه ،از عرض خطوط عبوري خیابان ها
و بزرگراه هاي تهران که از قديم بر اساس ماشین هاي آمريکايی خط کشی شده و عريض طراحی شده بودند را
کاهش دهیم ،اضافه کرد :عرض خط کشی معابر شهري را بايد بر مبناي خودروهاي امروزي که عموماً از ابعاد به
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آمريکايی

برخوردارند،

ترسیم

کنیم.

مهم ترين مأموريتمان تسهیل در جريان ترافیک است معاون شهردار تهران با اشاره به اين که بايد سعی کنیم پیاده ها
را روي سطح نگه داريم و سواره ها را به زير سطح هدايت کنیم ،اظهار کرد :اساساً يکی از اصول «شهر انسان محور»،
محوريت داده به شهروندانی است که با پاي پیاده در شهر رفت و آمد می کنند و به اين منظور ،اگر ماشین ها را زير
زمین ببريم و روي زمین را در اختیار عابران پیاده قرار داده يا به حمل و نقل پاک و حمل و نقل عمومی اختصاص
دهیم ،می توانیم بگويیم در مسیر تحقق «شهر انسان محور» حرکت نموده و گام برداشته ايم.
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که مسیرمان بايد کامالً در جهت مأموريتی باشد که برايمان تعريف شده و اين مأموريت،
چیزي نی ست جز تسهیل در جريان ترافیک ،تصريح کرد :در حال حاضر ظرفیت برخی خطوط بی آر تی اشباع شده و
الزم است به سمت تبديل اين مسیرها به خطوط ال آر تی حرکت کنیم و اين مُد حمل و نقلی دوستدار محیط زيست را
در بعضی خطوط

بی آر تی و ساير مسیرهاي که از اين ظرفیت برخوردارند ،توسعه دهیم.

وي با تأکید بر اين که ستاد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران از هیچ کمک اعتباري و حمايت کارشناسی
به شهرداري هاي مناطق دريغ نمی کند ،خاطرنشان کرد :البته معتقد هستیم به جاي ارائه کمک هاي جزيی در فعالیت
هاي خُرد ،به پروژه هاي کالن و ماندگاري که در دست انجام است ،کمک کنیم و در اين میان ،پروژه هايی که ضمن
ارائه خدمت به مردم منطقه از نقش فَرا منطقه اي نیز برخوردار هستند و براي مدت طوالنی می توانند در خدمت
شهروندان باشند ،اولويت دارند.
تکمیل بزرگراه يادگار امام (ره) پروژه مهم پايتخت است در خاتمه اين بازديد ،مهندس حمید محسنی ،شهردار منطقه 9
با ارائه گزارشی از وضعیت ترافیکی و پروژههاي فَرا منطقه اي اين منطقه ،تأکید کرد :بعد از پروژه ملی مترو که بار آن
بر دوش مديريت شهري قرار دارد ،پروژه مهم شهر تهران ،اتمام شاخه غربی بزرگراه يادگار امام است و مهندس عباس
بابازاده شهردار منطقه  16نیز با تأکید بر لزوم تکمیل بزرگراه يادگار امام گفت :اتمام ساختمان معاونت حمل و نقل و
ترافیک و کاهش آمار تصادفات منطقه به ويژه عابران پیاده را در دستور کار قرار داده ايم.
گفتنی است معاون شهردار تهران که به اتفاق مديران عامل سازمان ها و شرکت هاي معاونت حمل و نقل و ترافیک و
مديران ارشد اين معاونت در اين برنامه  4ساعته حضور داشت ،در منطقه  ،16انتهاي کُند روي بزرگراه شهید نواب
صفوي ،پارک آموزش ترافیک منطقه  ،16دو راهی قپان ،ساختمان پلیس راهور منطقه  16و پايانه شمشیري و در
منطقه  ،9خط  16بی آر تی ،ايستگاه بوتان ،میدان فتح ،شاخه غربی بزرگراه يادگار امام (ره) ،پارک آموزش ترافیک
منطقه  9و ايستگاه بی آر تی واقع در ضلع جنوبی میدان آزادي را مورد بازديد قرار داد.
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یکشنبه مورخ 59/1/04
تهران سما

مازيار حسینی در گفت و گو با سما خبر داد
همکاري پلیس و مردم براي حذف رانندگان شخصی ازچرخه حمل و نقل ضرورت دارد
لزوم نصب دوربین در پايانه هاي تاکسی براي شناسايی رانندگان شخصی
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداري تهران ضمن اعالم اينکه حضور رانندگان با خودروي شخصی بايد از چرخه حمل
ونقل حذف شود،گفت به کمک روش هاي الترونیک از جمله نصب دوربین در پايانه هاي تاکسی می توان رانندگان
شخصی را شناسايی کرد که بعد از بررسی هاي الزم توسط سازمان تاکسیرانی اين دوربین ها در پايانه هاي تاکسی
نصب خواهند شد.
مازيار حسینی در گفت و گو با خبرنگار «تهران سما» با اشاره تضییع حقوق رانندگان تاکسی توسط رانندگان شخصی
گفت :درچند روز اخیر بازديدي از مناطق جنوبی تهران داشتم و پاي درد ودل رانندگان تاکسی نشستم  .متاسفانه
بسیاري از آنان مسئله درگیري با رانندگان شخصی متخلف که حقوق آنان را تضییع می کنند را با بنده مطرح کردند.
وي با اشاره به اينکه اين مشکل ابعاد جدي براي پروسه حمل و نقل شهري به شمار می آيد؛ گفت  :حضور رانندگان
شخصی بی نام ونشان از جهت امنیت اخالقی جامعه براي شهروندان مشکل زاست که بارها نمونه اي از اين آسیب ها
را در صفحه حوادث روزنامه ها درج شده است .
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران با اشاره به اينکه درصد بسیاري از اين آسیب ها توسط رانندگانی که
بدون ثبت رسمی مسافران را جابه جا می کنند ،انجام شده است ،گفت :براي حل اين مشکل نیازمند همکاري پلیس
راهورهستیم زيرا طبق قانون حمل و نقل مسافر توسط راننده شخصی ممنوع است ،بنابراين به همکاري پلیس محترم
راهور براي حل اين معضل امیدوار هستیم.
حسینی با درخواست از مردم براي پرهیز از استفاده از ماشین هاي شخصی گفت  :عالوه بر مردم و پلیس براي حل
اين مشکل می توان با ابزارهاي الکترونیک از حضور رانندگان شخصی در شهر جلوگیري کرد .معاون حمل ونقل
ت رافیک با اشاره به تصمیمات تازه معاونت وحمل ونقل ترافیک براي حل اين مشکل گفت  :حل دوربین و ابزار
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الکترونیک در پايانه ها براي شناسايی رانندگان تاکسی ،يکی از راهکارهاي کنترل معضل رانندگان شخصی است که
هم اکنون در حال مطالعه و بررسی است.
به گفته حسینی ،بعد از مطالعات و بررسی هاي دقیق و کارشناسی دوربین هاي الکترونیک براي شناسايی رانندگان
شخصی متخلف درپايانه ها نصب خواهد شد.
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سایت خبري تحلیلی شهرنوشت 59/1/04

خودروهاي سرویس مدارس براي استقبال از مهر به صف شدند
معاون شهردار تهران :تأمین ايمنی دانش آموزان مهم ترين اولويت مان از اول مهر است
گروه حمل ونقل عمومی :معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران در برنامه بازديد از بخشی از خودروهاي
سرويس مدارس و گفت و گو با رانندگان آنها به فاصله  26روز تا بازگشايی مراکز آموزشی براي استقبال از مهر آماده
شده اند ،از آمادگی مديريت شهري تهران براي حضور يک میلیون و  166هزار دانش آموز و دانشجو در کالس هاي
درس خبر داد و گفت :تهران يک میلیون و  166هزار دانش آموز از جمله  166هزار دانش آموز کالس اولی و 766
هزار دانشجو دارد و به عبارتی ،در هر خانواده  5نفره در تهران يک نفر دانش آموز يا دانشجوست که از مهر ماه بايد در
کالس هاي درس حاضر شوند .
به گزارش شهرنوشت وبه نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران ،دکتر مازيار حسینی
افزود :دغدغه خاطر ما اين است که موضوع با اهمیت تأمین ايمنی دانش آموزان عزيز که آرامش خانواده هاي اين
عزيزان را به دنبال دارد ،پیش از آغاز سال جديد تحصیلی مورد توجه قرار دهیم و به عبارتی ،عالج واقعه را قبل از
وقوع انجام داده و آن را به بعد از وقوع واقعه موکول نکنیم .
وي با تأکید بر اين که رونمآيی از برچسب سرويس مدارس به عنوان اقدامی نمادين ،در واقع بازنمآيی اين حقیقت است
که توجه افکار عمومی را به لزوم استفاده از خودروهاي مجاز سرويس مدرسه جلب کنیم ،اضافه کرد :برچسب سرويس
مدرسه در واقع نشانه اي از فرهنگ صحیح استفاده از خودروهاي مجاز براي تردد دانش آموزان است که با افزايش
آگاهی خانواده ها ،هر سال نسبت به سال قبل از آن ،بیشتر مورد اقبال عمومی قرار میگیرد.
وسیله نقلیه ،راننده ،دانش آموز و جامعه 4 ،رکن سرويس مدارس هستند
معاون شهردار تهران با اشاره به اين موضوع سرويس مدارس بايد از  4زاويه مورد توجه قرار گیرد ،اظهار کرد :بخش
اول ،وسیله نقلیه اي است که به عنوان سرويس مدرسه به کار گرفته میشود که می بايست مطمئن ،ايمن و سالم باشد
و تا زمانی که ناوگان مخصوص سرويس مدارس که در حال حاضر در بسیاري از شهرهاي پیشرفته جهان مورد استفاده
قرار میگیرد را به کار نگرفته ايم ،بايد از ناوگان موجود به بهترين شکل ممکن استفاده کنیم.
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که فرزندان ،مهم ترين دارايی و سرمايه هر خانواده هستند ،تصريح کرد :بخش دوم،
رانندگان سرويس مدرسه هستند که بايد از صحت و سالمت کامل برخوردار باشند و ضمن دارا بودن صالحیت هاي
حرفه اي الزم به عنوان راننده اي که جان فرزند خود را به دست وي می سپاريم ،از صالحیت هاي اخالقی کامل نیز
به عنوان فردي که می تواند به الگوي رفتاري دانش آموزان تبديل شود ،بهرمند باشند.
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وي با تأکید بر اين که بخش سوم ،دانش آموزان هستند که بايد از طريق خانواده هايشان ،رسانه هاي جمعی و پارک
هاي ترافیک ،آموزش ببینند که در داخل ماشین سرويس مدرسه و هنگام سوار و پیاده شدن از سرويس چه رفتاري را
بايد انجام دهند و چه رفتاري را نبايد انجام بدهند ،اضافه کرد :عموم شهروندان به ويژه رانندگان نیز آخرين بخشی
هستند که در اين موضوع نقش دارند ،چنانچه وقتی به ماشین سرويس مدرسه نزديک می شوند ،به ويژه هنگامی که
اين خودروها در حال سوار و پیاده کردن بچه ها هستند ،بايد احساس کنند در مقابل يک ديوار غیر قابل عبور ايستاده
اند و بالفاصله توقف نمايند.
مشارکت اولیاء الزمه تأمین ايمنی دانش آموزان است
معاون شهردار تهران با اشاره به اين که از اول مهر ماه ،موضوعی مهم تر از تأمین ايمنی دانش آموزان هنگام رفت و
آمد به مدرسه نداريم و از اين رو ،بايد تمام پیش بینی هاي الزم را انجام دهیم تا هیچ اشتباهی در اين ارتباط نداشته
باشیم ،اظهار کرد :هدف نهايی ما ،ايجاد امنیت روانی براي خانواده هايی است که فرزندان دلبند خود را به ما می
سپارند.
دکتر مازيار حسینی با بیان اين که شاهد همدلی و همراهی کامل مديريت شهري ،پلس راهور و آموزش و پرورش به
منظور تأمین ايمنی دانش آموزان و آرامش خانواده ها هستیم ،تصريح کرد :البته اين همکاري بین بخشی تا وقتی
اولیا ي دانش آموزان با ما همراه نباشند ،کفايت نمی کند و اگر می خواهیم گام هاي استوارتري برداريم و خیالمان از
ايمنی و سالمتی فرزندانمان راحت باشد ،بايد مشارکت اولیاي آنها را نیز داشته باشیم.
وي در پايان اين برنامه که با حضور سردار تیمور حسینی ريیس پلیس راهور تهران بزرگ و علیرضا کمره اي مديرکل
آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد ،خاطرنشان کرد :در سال جديد تحصیلی ،تعداد  11هزار سرويس مدرسه در دو
قالب وَن و سواري تدارک ديده شده که نسبت به سال گذشته که  15هزار دستگاه خودرو به اين منظور در نظر گرفته
شده بود ،از رشد  26درصدي برخوردار است.
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دو شنبه مورخ 59/1/09
پرتال شهرداري تهران

افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی با آغاز سال تحصیلی جدید
جلسه ستاد «استقبال از مهر» با حضور معاون حمل ونقل وترافیک شهرداري تهران ،رئیس پلیس راهور و جمعی از
مسئوالن شهري برگزار شد .
به گزارش خبرنگار «تهران سما»معاون حمل ونقل ترافیک شهرداري تهران با اشاره به اينکه بازگشايی مدارس
بزرگترين رويداد ترافیکی به شمار می آيد ،گفت  :در حال حاضر يک میلیون و يکصد هزار نفر دانش آموز در تهران به
مدرسه می روند که اين جمعیت  9درصد جمعیت دانش آموزشی کشور را تشکیل می دهند.حسینی افزود :همچنین
درحدود  766هزارنفر دانشجو در تهران به دانشگاه می روند که 17درصد از جامعه دانشگاهی کشور را تشکیل می
دهند.
وي با اشاره بر اينکه اين آمار گوياي آن است که تهران میزبان دانشجويان از شهرستان ها نیز هست ،گفت :مسلما اين
مراجعت ها به بار ترافیکی اضافه می کند،زيرا دانشگاه هاي بزرگی در تهران وجود دارند که يک پنجم آموزش عالی
کشور را تشکیل می دهند.معاون حمل ونقل ترافیک شهرداري تهران ضمن تاکید بر استفاده از اين ظرفیت مهم
فرهنگی شهر تهران گفت  :عموما تصمیم گیري هاي مديريتی شهر تهران قابل انتشار و انتقال به نقاط ديگر است و
اين امر وظیفه ما را قبال تصمیم گیري ها سنگین تر خواهد کرد ،بنابراين بايد کارها با خطاي کمتري انجام شود.
وي با اشاره به اينکه اطالع رسانی بايد قبل از هفته اول مهر انجام شود ،گفت:برگزاري اين جلسات مويد توجه به اين
رويداد مهم است .به گفته حسینی در روزهاي آتی بايد فضا و شرايط را به گونه اي پیش برد که با آمادگی کامل به
استقبال اين رويداد مهم برويم .حسینی با اشاره به اينکه مهم ترين اولويت ما هفته.اول مهر ماه است ،گفت :راه اندازي
سرويس مدارس در هفته اول مهرماه انجام خواهد شد اگر آموزش و پرورش يک هفته قبل از مهرما بتواند طی مانوري
به شکل پیش امتحان سرويس مدارس را داير و راننده به شکل آزمايشی بچه ها را به مدرسه ببرد به نوعی از بار ما کم
خواهد کرد که اين حرکت با برنامه ريزي قابل انجام است.
وي با تاکید بر استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی گفت :سه ظرفیت مترو،تاکسی و اتوبوسرانی در
اختیار ما قرار دارد.همکاران ما در اين بخش با همه وجود براي ارائه خدمات به شهروندان تالش می کنند.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداري تهران با اشاره به افزايش ظرفیت ناوگان مترو و اتوبوسرانی در مهرماه گفت :تا
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قبل از مهرماه  56دستگاه اتوبوس وارد ناوگان اتوبوسرانی خواهد شد  .حسینی افزود :اين افزايش ناوگان با اولويت بهره
مندي مناطق کم برخوردار تر مثل منطقه  22و  5در غرب تهران به کارگرفته خواهد شد و تالش ما اين است که
خطوط جديد اتوبوسرانی در غرب تهران راه اندازي شود.به گفته معاون حمل و نقل شهرداري تهران  456دستگاه
اتوبوس ديگر تا پايان مهرماه به ظرفیت اتوبوس رانی اضافه خواهد شد.
وي با تاکید بر افزايش ظرفیت ناوگان حمل ونقل گفت :بیش از  46رام قطار نیز به ناوگان مترو در روزهاي آينده به
سیستم قطار درون شهري اضافه خواهد شد.حسینی با اشاره اينکه در روزهاي آينده و همزمان با اعیاد قربان افتتاح
ايستگاه مترو را خواهیم داشت :عالوه بر افزايش ناوگان ،ايستگاه شهید قدوسی از خط سه در روزهاي آينده به بهره
برداري خواهد رسید .
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران با بیان اينکه هیچ محدوديتی براي سرويس مدارس وجود ندارد،گفت:
سال گذشته تقاضاها حدود  15هزار نفر بوده است که امسال با  26درصد افزايش به  11هزار مورد رسیده است اما
برخی آمارها می گويد تقاضا به 36هزار مورد افزايش يافته است.
وي با اشاره به اينکه هیچ محدوديتی براي افزايش سرويس مدارس وجود ندارد،گفت :موضوعاتی مانند طرح زوج و فرد
نیز براي تردد سرويس مدارس در حال بررسی است و همه تالش ما اين است که دانش آموزان با خودرو شخصی
والدين به مدرسه نروند  .حسینی افزود :بنابراين ارائه اين خدمات در راستاي شعارهاي شهرداري تهران مبنی بر آسمان
آبی و پاک صورت می گیرد.حسینی با اشاره طرح کاهش در مهرماه گفت :پلیس و دولت و شهرداري متحد شدند که
سهم عمده از ألودگی که ناشی از وسايل موتوري را است را کاهش دهند.
وي با اشاره اينکه پرچمدار اين حرکت بحث معاينه فنی است و شهروندان می توانند با استفاده از ظرفیت فناوري به
نزديک ترين ستاد معاينه فنی محل زندگی خود دسترسی داشته باشند گفت :از ابتداي مهرماه با همراهی پلیس بحث
اعمال قانون انجام خواهد شد که در أبان ماه اين بحث توسعه ومحدود به محدوده زوج وفرد نخواهد بود.
افزايش  25درصدي ترافیک با شروع مهرماه سردار تیمور حسینی ريیس پلیس راهور در اين نشست به افزايش بار
ترافیکی با بازگشايی مدارس اشاره کرد و گفت :با بازگشايی مدارس  26الی  25درصد به بار ترافیکی اضافه خواهد شد.
وي با اشاره به برخی راهکارها براي کاهش ترافیک در روزهاي مهرماه گفت :امیدوارم کلیه حفاري ها تا قبل 26
شهريور اتمام پیدا کرده و مجوزحفاري تازه توسط ارگان هاي مسئول از  26شهريور صادر نشود تا بتوانیم از کلیه سطح
سرويس معابر استفاده کنیم .ريیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به کنترل زمان بندي معابر گفت:با اينکه تمايلی
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به کنترل دستی معابر نداريم ولی برخی زمان تقاطع ها جوابگو نیست و بايد بعد از مهر در فرصتی مناسب چالش دستی
يا اتوماتیک بودن تقاطع ها را حال کرد.
وي با تاکید بر اينکه استقرار اورژانس و آتش نشانی نبايد بر ترافیک در روزهاي مهر بیفزايد گفت  :نقاط استقرار
اورژانس و آتش نشانی حتی دوستان ما در پلیس امداد و پیشگیري با نظر پلیس راهور صورت گیرد تا شاهد کمترين
اشکال در بار ترافیکی باشیم .حسینی با اشاره به اين که در مهرماه در برخی نقاط شهر در تايم هاي مشخصی با حجمه
اي از مسافر رو به رو می شويم ،گفت :در میدان ونک ضلع شرقی وغربی بزرگراه حقانی ابتداي مالصدرا ،پارک وي و
ضلع غربی میدان آزادي نمونه اي از نقاط هستند که  56درصد توسط مسافر اشغال می شود.
ي با ابراز امیدواري از همکاري سازمان ترافیک در روزهاي مهرماه گفت :انشاهلل با تمهیدات شرکت واحد اتوبوس رانی
و سازمان تاکسی رانی اتوبوس و تاکسی ها کافی براي جابه جايی اين مسافران در اختیار خواهد بود تا شاهد ترافیک
نباشیم .
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تهران سما 59/1/09

مدير عامل سازمان تاکسیرانی در گفت و گو با سما:
به زودي  0111خودروي جدید به تاکسیرانان تحویل داده می شود
لزوم پیش بینی مراکز اسقاط بیشتر توسط ايران خودرو
مدير عامل سازمان تاکسیرانی ضمن اعالم اينکه  1666خودروي جديد در هفته آينده تحويلتاکسیرانان خواهد شد بر
لزوم پیش بینی مراکز اسقاط بیشتر توسط خودروسازان تاکید کرد .
میثم مظفر در گفت و گو با خبرنگار «تهران سما» با اشاره به اينکه نوسازي تاکسی ها با سرعت خوبی در تهران در
حال پیشروي است .گفت :تاکنون  4666خودرو اسقاط و از رده خارج شده و خودروهاي نو جايگزين آنها شده اند .وي با
اشاره به اينکه اخیرا  1666خودروي فرسوده اسقاط شده اند ،گفت:در هفته هاي آتی به جاي اين خودروهاي اسقاط
شده خودروهاي جديدي توسط ايران خودرو به تاکسی رانان تحويل داده خواهد شد.
وي با اشاره به اينکه قبال فرايند تحويل خودرو با کندي مواجه بود ،گفت :خوشبختانه با تمهیدات وزارت کشور و پلیس
راهور اين فرايند سرعت بیشتري پیدا کرده است .به گفته مظفر ،مقرر شده است به محض اينکه خودرويی اسقاط و
پالک آن فک شود ،پلیس راهور نسبت به صدرو پالک جديد اقدام نمايد.
مدير عامل سازمان تاکسیرانی همچنین اعالم کرد که اين فرايند قبال يک ماه زمان می برد و اين در حالی است که که
اين مدت اکنون به يک هفته تقلیل يافته است .مظفر با اشاره به اينکه ايران خودرو تنها يک مرکز براي اسقاط
خودروها در تهران در نظر گرفته است ،گفت :به همین دلیل امکان اجراي کلید به کلید طرح و تحويل همزمان خودرو
هنگام اسقاط وجود ندارد زيرا اين مرکز با هجوم انبوه مراجعان شهرستانی نیز روبه رو است که امیدواريم اين مسئله در
آينده نزديک حل شود و مراکز بیشتري به غیر از مرکز فعلی شور آباد براي تاکسی رانی تهران پیش بینی شود.
به گفته مدير عامل تاکسیرانی تغییر شرايط وام دو بانک عامل که تاکسیرانان را نیز به عنوان ضامن پذيرفته اند بر روند
سرعت گیري نوسازي تاکسی ها موثر بوده است.
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سایت خبري تحلیلی شهرنوشت 59/1/09

يکی از اعضاي اتحاديه بینالمللی حمل و نقل عمومی در بازديد از مترو تهران:
تکنولوژي مترو تهران در حد استانداردهاي اروپایی است
گروه حمل ونقل عمومی :هیات  36نفره از مسئوالن بلند پايه اقتصادي و بازرگانی ايالت بادن وورتنبرگ آلمان طی
بازديدي از مترو تهران ،تکنولوژي آن را مطابق با استانداردهاي کشورهاي اروپايی برشمردند .
به گزارش شهرنوشت و به نقل از مديريت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و
حومه ،اين هیئت که براي تبادالت اقتصادي و بازرگانی به ايران سفر کرده بودند در بازديدي از ايستگاه صدر تا
تجريش را با مترو طی کردند و با فعالیتهاي مترو تهران و نحوه خدمات رسانی اين ناوگان حمل و نقل عمومی آشنا
شدند.
در حاشیه اين بازديد روبرت هابر از اعضاي " UITPاتحاديه بینالمللی حمل و نقل عمومی" اظهار داشت :در
سفرهاي مختلفی که به کشورهاي نیوروک ،سنگاپور ،توکیو و نقاط ديگر دنیا داشتهام با نحوه کار متروهاي جهان
آشنايی دارم و سیستم مترو تهران را از لحاظ شیک و مدرن بودن در حد قابل قبولی ارزيابی میکنم.
وي با اشاره به اينکه مترو تهران نسبت به مترو لندن مدرنتر و نظافت و تمیزي ايستگاههايی آن بسیار خوب است
افزود :در مترو لندن واگنها و ايستگاهها کوچک است اما فضاي اختصاص داده شده به ايستگاههاي مترو تهران بسیار
بزرگ است و معماري سنتی و مدرن خوبی براي طراحی ايستگاهها در نظر گرفته شده است.
ريیس شرکتهاي کوچک و بزرگ بخش صنعتی اتاق بازرگانی آلمان در ادامه به کاهش ترافیک تهران با استفاده از
مترو اشاره کرد و گفت :با تعامل بیشتر دولتها بستر سرمايه گذاري کشورهاي اروپايی در زمینه حمل و نقل فراهم
میشود.
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چهارشنبه مورخ 59/1/02
تهران سما

دوچرخه سواران ،امامزاده صالح (ع) تا بوستان نیاوران را رکاب می زنند
به مناسبت دهه واليت و اعیاد قربان و غدير خم همايش دوچرخه سواري روز جمعه  19شهريور ماه از امامزاده صالح
(ع) تا بوستان نیاوران برگزار می شود .
به گزارش «تهران سما» به نقل از روابط عمومی شهرداري منطقه يک  ،علی خسروي ريیس اداره تربیت بدنی
شهرداري اين منطقه با اعالم خبر فوق اظهار داشت  :اين برنامه با هدف بهینه سازي اوقات فراغت تابستانی و ايجاد
نشاط وشادابی در میان اقشار جامعه و شناسايی استعداد ها و آشنايی خانواده ها با ورزش هاي هوازي ،خیابانی و داخل
پارکی با شعار آسمان آبی  ،زمین پاک برگزار می شود.
وي گفت :ساعت  1صبح روز جمعه  19شهريور ماه حرکت از صحن مطهر مرقد صالح ابن موسی الکاظم (ع) در
میدان تجريش آغاز و تا بوستان نیاوران به مسافت حدود  5کیلومتر ادامه می يابد.
خسروي خاطر نشان ساخت :اين همايش با حضور نوجوانان و جوانان ورزش دوست در شمال تهران اجرا می شود
وبراي همه رده هاي سنی آقايان آزاد است.
اين مقام مسئول افزود :اين همايش با همکاري هیات دوچرخه سواري شمیرانات و استان تهران ،شهرداري منطقه يک
و محله تجريش اجرا می شود.
وي گفت :تابستان امسال دهها برنامه ورزشی با محوريت نواحی ده گانه و محالت 27گانه شمال تهران در حال
اجراست که همايش فوق با حضور محله تجريش اجرا می شود.
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شنبه مورخ 59/1/02
تهران سما

مازيار حسینی در گفت و گو با سما خبر داد
بسته شدن دسترسی هاي اضطراري پل صدر بعد از اطالع رسانی به شهروندان
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداري تهران اعالم کرد بعد از اطالع رسانی کامل به مردم مسیرهاي دسترسی
اضطراري به پل صدر در ساعت پیک ترافیک بسته خواهند شد .
مازيار حسینی در گفت و گو با خبرنگار «تهران سما» درباره آخرين وضعیت مسیرهاي دسترسی پل صدر وتونل نیايش
گفت :محدوديت مسیرهاي دسترسی به پل صدر اقدامی ضروري والزم در جهت کنترل ترافیک محسوب شده و در
حقیقت نوعی تنظیم عبور ومرور تلقی می شود.
وي با اشاره به اينکه مقدمات اين تغییر مسیر در حال انجام است ،گفت :همکاران در شرکت کنترل ترافیک در حال
پیگیري و مذاکره با ارگان هاي مرتبط مخصوصا پلیس راهور هستند و بعد از اطالع رسانی هاي الزم به شهروندان اين
اق دام انجام خواهد شد.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردراي تهران با تاکید بر اينکه اين اقدام فقط جبران اشتباه باز
شدن مسیرهاي اضطراري پل صدر نیست،گفت :هدف اصلی و مهم تر اين حرکت نظم بخشی ومديريت ترافیک
شهري است.
به گفته حسینی ،شهروندان بايد بدانند در چه زمانی و از چه مسیري حرکت کنند تا زير فشار ترافیکی دچار مشکل
نشوند.وي با تاکید بر اينکه اين هدف جز با اطالع رسانی هدفمند ودقیق مسیر نمی شود گفت:اگر يک مسیري در زمان
هاي نامشخص باز و يا بسته شود ،اين موضوع باعث سردرگمی شهروندان خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردراي تهران با تاکید بر تاثیر مقوله مديريت سفر در کنترل ترافیک گفت :ما نیازمند
ادبیات جديدي در کنترل ترافیک به نام مديريت زمان ومسیر سفرهستیم که با توجه به آمارها ساعت پیک ترافیک پل
صدر در صبح و بعد از ظهر مشخص است.
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وي با تاکید بر اينکه بايد مسیرهاي اضطراري بايد تنها در ساعت مشخص پیک ترافیکی بسته شوند گفت :نکته مهم
اين است نبايد ساعت پیک ترافیک در هر روز تغییر کنند بلکه بايد مسیرهاي دسترسی در يک ساعت مشخص بسته و
در بقیه ساعات باز باشند تا سردرگمی شهروندان به بار ترافیکی نیفزايد.
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خبرگزاري آریا 59/1/02

قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران خبرداد :
افتتاح و بهره برداري خط  1متروي تهران تا پایان سال
حجت اهلل بهروز از راه اندازي قطارهاي شهري اکسپرس خط  16و خط شش متروي تهران در آينده نزديک خبر داد.
به گزارش خبرگزاري آريا،حجت اهلل بهروز قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران در جمع شوراياران
محالت منطقه که به منظور مطرح کردن مطالبات خود در حوزه حمل و نقل عمومی در ساختمان شهرداري منطقه
حاضر شده بودند،در سخنانی اظهار کرد:خوشبختانه با توجه به اهمیت ويژه اي که اعضاي شوراي اسالمی شهر تهران
براي حمل و نقل عمومی شهر تهران قائل هستند ،ظرف سه الی چهار سال گذشته شاهد اتفاقات بسیار موثري در اين
حوزه بوده ايم و با توجه به فعالیت هايی که در دست اقدام است،در آينده نزديک شاهد پیشرفت هاي بیشتر بخصوص
در حوزه هاي پروژه هاي زيربنايی خواهیم بود .
وي از افتتاح و بهره برداري خط  6متروي تهران تا پايان سال خبر داد و افزود:بیش از  26کیلومتر خط شش مترو که
بخشی از آن از حاشیه شرقی منطقه  22می گذرد ظرف مدت دو الی سه سال گذشته احداث شده و  2کیلومتر آن باقی
مانده است تا مرحله بهره برداري اين خط که يکی از طرح هاي بلندمدت شهر تهران می باشد ،انجام خواهد شد.از
آنجايی که اجراي پروژه هاي مختلف عمرانی و خدماتی شهرداري تهران از محل درآمدهاي خود آن صورت می پذيرد،
بیش از يک سوم اين درآمدها در حوزه حمل و نقل و بیشترين آن در حوزه مترو و تو سعه خطوط ريلی هزينه می شود.
بهروز خاطرنشان کرد:با توجه به گستردگی جغرافیايی و جمعیتی منطقه 22که در طرح جامع شهرسازي شهر تهران در
سال  16هیچگونه خط مترويی براي عبور از وسط منطقه در نظر گرفته نشده است،اما طبق برنامه ريزي هاي صورت
گرفته خط ريلی تهران-کرج در حال مسافرگیري و خدمات رسانی به شهروندان ساکن اين منطقه است و خط شش
مترو نیز با  126ايستگاه در کل شهر تهران و به طول 1-9کیلومتر در اين منطقه بار جمعیتی بسیار زيادي را جمع و
کار جابجايی مسافرين را برعهده خواهد داشت و نیاز به حمل و نقل شخصی را به حداقل می رساند.
وي با انتقاد از خدمات رسانی ضعیف شبکه اتوبوسرانی منطقه 22تصريح کرد:متاسفانه با توجه به محدود بودن منابع
مالی و شرايط خاص اقتصادي اجراي طرح هاي عمرانی بايد بر اساس اولويت در نیازها در مناطق شهر تهران اجرا شود
و با توجه به اين مطلب که از سال 16حتی يک اتوبوس از دولت به ناوگان حمل و نقل شهر تهران تحويل داده نشده
در صورتی که تامین ناوگان حمل و نقل عمومی به عهده دولت است و تنها با تالش شوراي اسالمی شهر تهران کار
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نوسازي اين ناوگان را با هزينه هايی که از جیب خود شهروندان صورت گرفته است،با توان بخش خصوصی و همگام
با سیاست هاي دولت يگیري و اجرا نموده است.
قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران در پايان سخنان خود از ورود 66واگن و  56اتوبوس به
ناوگان حمل و نقلی شهر تهران تا پايان مهرماه خبر داد و گفت:با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته  5خط جديد
محلی در معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه  22بررسی شد.پتانسل خط تهران-کرج و خط شش اين امکان را بوجود
می آورد که خط هاي محلی اتوبوسرانی با فاصله زمانی مناسب ،مسافرين را جا به جا و به ايستگاههاي اصلی مترو
برسانند.
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احمدي بافنده در تشريح اقدامات استقبال از مهر اعالم کرد:
اعزام قطارهاي فوق العاده در ساعات پیک ترافیک
خدمات رسانی رايگان مترو به محصالن در آغاز سال تحصیلی
گروه حمل ونقل عمومی :مديرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران تاکید کرد :در مهرماه 95به منظور خدمات رسانی
بهتر به شهروندان اعزام قطارهاي فوق العاده و حداقل رساندن زمان حرکت قطارها از ايستگاه مبدا دردستور کار است.
محمد احمدي بافنده در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با اشاره به اقدامات شرکت بهره برداري مترو تهران در سال
تحصیلی جديد گفت :تقويت خطوط از نظر ناوگان ،کنترل و تجهیز سیستم هاي ايمنی و اطفاء حريق ،افزايش پوشش
امدادي از طريق اورژانش تهران ،تامین برق اضطراري از طريق برق منطقه اي و اقدامات ويژه استقبال از مهر با
شست و شو و رفع عیب ناوگان ،ايستگاه ها و باجه هاي کارت بلیت از جمله اقداماتی است که درطرح استقبال از
مهر 95انجام می شود.
مدير عامل شرکت بهره برداري مترو تهران با اشاره به اجراي طرح قطار دانايی جهت ارتقا فرهنگ استفاده از مترو
براي کودکان در سال جاري اظهارکرد :اين طرح همچنان با قوت در مهر ماه نیز اجرايی می شود .
به گفته وي در روز سوم مهرماه مترو به صورت رايگان به محصالن اعم از دانشجويان و دانش آموزان خدمات رسانی
خواهد کرد .در عین حال که تخفیف ويژه در طول سال برابر مصوبه شوراي اسالمی شامل حال دانش اموزان و
دانشجويان می شود.
احمدي بافنده تصريح کرد :نظافت ايستگاه ها ،نصب انواع پیام هاي آموزشی در ايستگاه هاي مترو و بهسازي مسیر
ورود و خروج ايستگاه هاي مترو نیز انجام شده است .
وي افزود :با توجه به اينکه براي کاهش سرفاصله حرکت قطارها نیازمند واگن هستیم و نمی توان در حال حاضر به
صورت جدي سرفاصله حرکت قطارها را تغییر داد ،تالش می شود در ساعات پیک ترافیک و ازدحام ،با اعزام قطارهاي
اضطراري  ،تراکم ترافیک خطوط را کاهش دهیم.
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وي در ادامه با اشاره به جايگزينی بلیط هاي QRبه جاي بلیتهاي تک سفره و دو سفره قديمی گفت :اکنون با
استقرار کامل سیستم جديد ،بلیتهاي قديمی مغناطیسی از رده خارج شده اند ،لذا به شهروندانی که بصورت مستمر از
مترو استفاده می کنند توصیه می شود از کارت بلیت استفاده کنند.
به گفته احمدي بافنده بهبود خدمات به مسافران به دلیل افزايش سرعت تردد ،بسترسازي مناسب جهت توسعه خدمات
و سرويس هاي بهتر به مسافران در آينده (ازجمله امکان خريد و پرداخت از طريق اينترنت و موبايل) از فوايد ديگر
استفاده از اين بلیت هاست .
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یکشنبه مورخ 59/1/08
تهران سما

به مناسبت عید غدير خم و هفته دفاع مقدس؛
همایش دوچرخه سواري در پایگاه یکم شکاري مهرآباد برگزار می شود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري منطقه  9از برگزاري همايش دوچرخه سواري در پايگاه يکم شکاري مهرآباد
خبر داد و گفت :اين همايش ويژه آقايان بوده و در روز عید غدير خم در پیست دوچرخه سواري اين مجموعه نظامی
برگزار می شود.
به گزارش «تهران سما» به نقل از روابط عمومی شهرداري منطقه  ، 9فرزاد فرهاديان بابادي با اعالم اين خبر اظهار
داشت :اين همايش با همکاري مسئوالن پايگاه يکم شکاري مهرآباد و با هدف ترويج فرهنگ دوچرخه سواري در نظر
گرفته شده است.
وي افزود :دوچرخه سواران مسیر  3کیلومتري پیست دوچرخه سواري در پايگاه يکم شکاري را رکاب می زنند و از
ساعت  1صبح روز سه شنبه  36شهريور اين همايش آغاز می شود.
معاون شهردار منطقه  9ادامه داد :از زمان راه اندازي اين پیست دوچرخه در اين مجموعه نظامی  ،چندين همايش و
مسابقه دوچرخه سواري برگزار شده که با استقبال عموم همراه شده است.
وي خاطرنشان کرد :اين شهرداري تمام توان خود را با استفاده راهبردهاي کالن شهرداري تهران در زمینه گسترش
ورزش همگانی و تامین زمینه سالمت عمومی از راه ايجاد فضا و بسترهاي مناسب ورزشی به کار می گیرد تا نشاط و
سرگرمی شهروندان را فراهم کند.
به گفته فرهاديان بابادي در پايان اين همايش به تعدادي از شرکت کنندگان هدايايی به قید قرعه اهدا می شود.
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سنندجی در گفت وگو با شهرنوشت خبرداد:
خط1بی.آر.تی و خطوط جنوبی شهر اولویت بکارگیري اتوبوس هاي جدید
گروه حمل ونقل عمومی :مديرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران از بکارگیري اتوبوس هاي جديد در خط 6
بی.آر.تی و خطوط جنوبی پايتخت خبر داد .
پیمان سنندجی در گفت وگو با خبرنگار شهرنوشت با اشاره به اينکه  56دستگاه اتوبوس تک کابین جديد به روش جديد
بی .او.تی و با مشارکت بخش خصوصی خريداري شده است ،تصريح کرد :اين تعداد در خط  6بی.آر.تی و  2خط جنوب
بايتخت خدمات رسانی خواهند کرد .
وي با اشاره به راه اندازي سیستم نوين اتوبوس هاي برقی در ناوگان حمل ونقل عمومی پايتخت اظهار کرد 44:دستگاه
اتوبوس برقی امروز وارد ناوگان می شود که در فاز دوم خط  17شهريور از میدان خراسان تا میدان شهدا -به کار
گرفته خواهند شد .
به گفته سنندجی با ورود اتوبوس هاي برقی جديد درواقع  64دستگاه اتوبوس برقی در تهران و در منطقه  12فعال
هستند.
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در آستانه مهر ماه صورت می گیرد؛
رفع نواقص ترافیکی مناطق  00گانه پایتخت
گروه حمل ونقل عمومی :معاون شهردار تهران با بیان اينکه مهرماه بزرگترين رويداد ترافیکی پايتخت است ،گفت :در
طرحی جهادي رفع نواقص ترافیکی و ايمن سازي اطراف مراکز آموزشی مناطق  22گانه در دست اجراست .
مازيار حسینی در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با بیان اينکه فرارسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جديد
بزرگترين رويداد ترافیکی را در کالنشهر تهران رقم خواهد زد ،گفت :قريب به دو میلیون نفر از محصلین و دانشجويان
و کارد آموزشی به مراکز آموزشی مراجعه می نمايند ه بر تقاضاي استفاده از وسايل حمل و نقل عمومی میافزايد ،لذا
اعمال مديريت يکپارچه و هماهنگ ،تمهید امکانات مورد نیاز و انجام اقدامات الزم براي دسترسی محصلین به مراکز
آموزشی از وظايف مهم مديريت شهري و نیازمند انجام هماهنگی و همکاري و برنامه هاي ويژه بین بخشی و
فرابخشی است.
وي تصريح کرد :تکمیل اقدامات اجرايی بمنظور تامین زير ساخت هاي حمل ونقلی و بهسازي و مناسب سازي عالئم
تجهیزات و تابلوها و گذرگاه ها  ،توسعه سیستم هاي  ITSبمنظور انتظام بخشی به جريان ترافیک ،ارائه آموزش
هاي الزم از طريق فرهنگسرا ها و مدارس در راستاي ارتقاي فرهنگ عبور و مرور ،انتظام بخشی به جريان ترافیک با
ارائه آموزش هاي الزم به رانندگان وسائط نقیله عمومی و رانندگان سرويس هاي مدارس ،بکارگیري امکانات و
تسهیالت حمل ونقلی با حداکثر ظرفیت از جمله محورهايی است که در دستور کار شهرداري تهران قرار گرفته است .
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداري تهران ادامه داد  :مناسب سازي و کانالیزه کردن مسیر حرکتی عابران پیاده در
سطح معابر و ايمن سازي مقابل مدارس  ،ساماندهی توقف خودروها در حاشیه مراکز آموزشی و اعمال قانون ،آموزش
رانندگان وسائط نقلیه عمومی بمنظور ارتقاي فرهنگ عبور و مرور  ،افزايش تسهیالت حمل و نقل عمومی درون
شهري  ،شناسايی گره هاي ترافیکی و جلوگیري از تراکم و کاهش زمان تاخیر در نقاط بحرانی با هدف روان سازي
ترافیک ،انجام اقدامات ضربتی درخصوص رفع گره ها و تراکم ترافیکی ،نظارت بر عملکرد سرويس هاي حمل و نقل
مراکز آموزشی از ديگر اقدامات در دست اقدام است .
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وي با اشاره به اينکه طرحی جهادي در سطح مناطق اجرا شده که تکمیل پروژه خط سفید بزرگراهی  ،ايمن سازي
تجهیزات ترافیکی ايستگاه هاي اتوبوس تندرو )، (BRTاجراي عملیات نگهداري عالئم عمودي و افقی بزرگراه ها
،نصب و مرمت انواع تجهیزات ترافیکی (شامل استوانه ها ،بشکه ها )... ،ترسیم انواع خط کشی اعم از محوري ،عابر
پیاده ،مجازي و نوشتار در خطوط اتوبوس تندرو و مسیرهاي ويژه اتوبوس ،رفع کمبود تابلو هاي مسیر و تعويض موارد
آسیب ديده ،خط کشی معابر بزرگراهی و آزادراهی ،نصب انواع تجهیزات ايمنی مانند ضربه گیرها ،بشکه ها و استوانه
هاي ايمنی اهم اقدامات در دست اجراست .
به گفته وي تاکنون تمامی نواقص ترافیکی شامل  161مورد در اطراف مدارس و مراکز آموزشی صورت گرفته است ،
همچنین رفع نواقص و موانع در مسیر عابران پیاده  197مورد  ،نصب پل همسطح  763مورد  ،نصب و تکمیل عاليم
عمومی  191مورد در سطح مناطق  22گانه انجام شده است .
حسینی تصريح کرد  :آشکارسازي مدارس در تمامی مناطق در دستور کار قرار گرفته تا با استفاده از المان هاي ترافیکی
و به منظور ايمنی بیشتر دانش آموزان صورت می گیرد .
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دوشنبه مورخ 59/1/05
سايت خبري تحلیلی شهرنوشت

ساخت پارکینگ طبقاتی در منطقه 8
گروه مناطق :در آينده اي نزديک شرق تهران صاحب دو پارکینگ به مساحت  21هزار متر مربع می شود.
به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومی شهرداري منطقه  ، 1بهمن نوري با اعالم اين خبر گفت«:با توجه به
بافت متراکم و جغرافیاي تجاري اين منطقه که از نظر مديريت شهري جزء مناطق استراتژيک در قالب بافت شهري
است ،شهرداري منطقه  1با رعايت طرح تفضیلی جديد شهر تهران و ارائه بسته هاي تشويقی قانونی به مالکان با
کاربري تجاري در ناحیه  2آنها را ترغیب به ساخت احداث دو پارکینگ کرده است».
شهردار منطقه  1افزود «:احداث اين پارکینگ که در مجموع  14طبقه و در ضلع شمال شرقی و جنوب شرقی میدان
هفت حوض در حال ساخت است و تحويل شهروندان می شود.
وي ادامه داد«:با احداث اين پارکینگ ها نه تنها بخش قابل توجهی از نیاز شهروندان رفع می شود بلکه تا حد
چشمگیري از حجم ترافیک در اين محدوده کاهش خواهد يافت».
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خبرگزاري آریا 59/1/05

مديرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران خبر داد :
رفع نقص و پاکسازي چراغ هاي راهنمایی و تجهیزات  ITSایستگاه هاي اتوبوس
خبرگزاري آريا مديرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران اظهار داشت :در آغاز سال تحصیلی جديد و به مناسبت
بازگشايی مدارس ،ستاد استقبال از مهر در اين شرکت تشکیل شده تا خدمات رسانی به نحو شايسته به شهروندان به
ويژه دانش آموزان ارائه شود و مديريت ترافیک به صورت منظم تري انجام پذيرد.
مهندس وزيري گفت:به اين منظور ،تسريع در رفع نواقص چراغ هاي راهنمايی و تجهیزات  ITSشهري و ايستگاه
هاي اتوبوس ،پاکسازي آن ها در دستور کار اين شرکت قرار گرفت.
وي افزود :بر همین اساس و با توجه به اعالم مناطق شهرداري تهران و گشت هاي میدانی ،کلیه چراغ هاي راهنمايی
باز بینی و موارد نقص فنی با سرعت رفع گرديد .همچنین در کلیه ايستگاه هاي اتوبوس تجهیزات اطالع رسانی زمان
سفر اتوبوس ها پاکسازي و رفع نقص گرديدند.
مديرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران ادامه داد :براي روانی ترافیک و حرکت بهتر در تقاطعات ،تا کنون بیش از
 2666هزار تقاطع مجهز به کنترلر هوشمند ،برنامه پذير و چشمکزن برقی ،بیش از 3666هزار محل مجهز به تجهیزات
سوالر و بیش از 766ايستگاه اتوبوس معمولی و تندرو و کلیه تجهیزات سیستم هاي حمل و نقل هوشمند شستشو و
نظافت شده است.
مهندس وزيري اظهار داشت :از تاريخ يکم لغايت دهم مهرماه 22 ،اکیپ تعمیر و نگهداري چراغ هاي راهنمايی و
ايستگاه هاي 11 ، BRTاکیپ تعمیر و نگهداري شبکه ارتباطات فیبر نوري و دوربین هاي نظارتی 13 ،اکیپ امداد و
انسداد و تعمیر و نگهداري در تونل هاي شهري و پل صدر 3 ،اکیپ تعمیر و نگهداري تابلوهاي متغیرخبري و  3اکیپ
تعمیر و نگهداري شبکه ارتباطات وايرلس در نقاط مهم مناطق  22گانه شهر تهران مستقر خواهند شد تا در اسرع وقت
و با کمترين زمان انتظار کار تعمیر و امداد در اين ايام انجام شود .
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تهران سما 59/1/05

درآستانه شروع سال تحصیلی جديد
رفع نقص و پاکسازي چراغ هاي راهنمایی و تجهیزات  ITSایستگاه هاي اتوبوس
مديرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران اظهار داشت :در آغاز سال تحصیلی جديد و به مناسبت بازگشايی مدارس،
ستاد استقبال از مهر در اين شرکت تشکیل شده تا خدمات رسانی به نحو شايسته به شهروندان به ويژه دانش آموزان
ارائه شود و مديريت ترافیک به صورت منظم تري انجام پذيرد.
به گزارش «تهران سما» وزيري گفت :به اين منظور ،تسريع در رفع نواقص چراغ هاي راهنمايی و
تجهیزات  ITSشهري و ايستگاه هاي اتوبوس ،پاکسازي آن ها در دستور کار اين شرکت قرار گرفت.
وي افزود :بر همین اساس و با توجه به اعالم مناطق شهرداري تهران و گشت هاي میدانی ،کلیه چراغ هاي راهنمايی
باز بینی و موارد نقص فنی با سرعت رفع گرديد .همچنین در کلیه ايستگاه هاي اتوبوس تجهیزات اطالع رسانی زمان
سفر اتوبوس ها پاکسازي و رفع نقص گرديدند.
مديرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران ادامه داد :براي روانی ترافیک و حرکت بهتر در تقاطعات ،تا کنون بیش از
 2666هزار تقاطع مجهز به کنترلر هوشمند ،برنامه پذير و چشمکزن برقی ،بیش از 3666هزار محل مجهز به تجهیزات
سوالر و بیش از  766ايستگاه اتوبوس معمولی و تندرو و کلیه تجهیزات سیستم هاي حمل و نقل هوشمند شستشو و
نظافت شده است.
مهندس وزيري اظهار داشت :از تاريخ يکم لغايت دهم مهرماه 22 ،اکیپ تعمیر و نگهداري چراغ هاي راهنمايی و
ايستگاه هاي  11، BRTاکیپ تعمیر و نگهداري شبکه ارتباطات فیبر نوري و دوربین هاي نظارتی 13 ،اکیپ امداد و
انسداد و تعمیر و نگهداري در تونل هاي شهري و پل صدر 3 ،اکیپ تعمیر و نگهداري تابلوهاي متغیرخبري و  3اکیپ
تعمیر و نگهداري شبکه ارتباطات وايرلس در نقاط مهم مناطق  22گانه شهر تهران مستقر خواهند شد تا در اسرع وقت
و با کمترين زمان انتظار کار تعمیر و امداد در اين ايام انجام شود.
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پرتال شهرداري 59/1/05

رفع نقص و پاکسازي چراغ هاي راهنمایی و تجهیزات  ITSایستگاه هاي اتوبوس ،و آماده باش
اکیپ هاي امداد و تعمیر در مناطق  00گانه
مديرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران اظهار داشت :در آغاز سال تحصیلی جديد و به مناسبت بازگشايی مدارس ،ستاد
استقبال از مهر در اين شرکت تشکیل شده تا خدمات رسانی به نحو شايسته به شهروندان به ويژه دانش آموزان ارائه
شود و مديريت ترافیک به صورت منظم تري انجام پذيرد.
مهندس وزيري گفت :به اين منظور ،تسريع در رفع نواقص چراغ هاي راهنمايی و تجهیزات  ITSشهري و ايستگاه
هاي اتوبوس ،پاکسازي آن ها در دستور کار اين شرکت قرار گرفت.
وي افزود :بر همین اساس و با توجه به اعالم مناطق شهرداري تهران و گشت هاي میدانی ،کلیه چراغ هاي راهنمايی
باز بینی و موارد نقص فنی با سرعت رفع گرديد .همچنین در کلیه ايستگاه هاي اتوبوس تجهیزات اطالع رسانی زمان
سفر اتوبوس ها پاکسازي و رفع نقص گرديدند.
مديرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران ادامه داد :براي روانی ترافیک و حرکت بهتر در تقاطعات ،تا کنون بیش از
 2666هزار تقاطع مجهز به کنترلر هوشمند ،برنامه پذير و چشمکزن برقی ،بیش از 3666هزار محل مجهز به تجهیزات
سوالر و بیش از  766ايستگاه اتوبوس معمولی و تندرو و کلیه تجهیزات سیستم هاي حمل و نقل هوشمند شستشو و
نظافت شده است.
مهندس وزيري اظهار داشت :از تاريخ يکم لغايت دهم مهرماه 22 ،اکیپ تعمیر و نگهداري چراغ هاي راهنمايی و
ايستگاه هاي  11،BRTاکیپ تعمیر و نگهداري شبکه ارتباطات فیبر نوري و دوربین هاي نظارتی 13 ،اکیپ امداد و
انسداد و تعمیر و نگهداري در تونل هاي شهري و پل صدر 3 ،اکیپ تعمیر و نگهداري تابلوهاي متغیرخبري و  3اکیپ
تعمیر و نگهداري شبکه ارتباطات وايرلس در نقاط مهم مناطق  22گانه شهر تهران مستقر خواهند شد تا در اسرع وقت
و با کمترين زمان انتظار کار تعمیر و امداد در اين ايام انجام شود.
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چهارشنبه مورخ 59/1/10
روزنامه نوآوران

رفع نقص و پاکسازي چراغ هاي راهنمایی در آستانه مهرماه
مديرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران اظهار داشت :در آغاز سال تحصیلی جديد و به مناسبت بازگشايی مدارس ،ستاد
استقبال از مهر در اين شرکت تشکیل شده تا خدمات رسانی به نحو شايسته به شهروندان بويژه دانش آموزان ارائه شود
و مديريت ترافیک به صورت منظمتري انجام پذيرد.
به گزارش ايسنا ،مهندس وزيري گفت :باتوجه به آغاز سال تحصیلی جديد ،تسريع در رفع نواقص چراغهاي راهنمايی و
تجهیزات ITSشهري و ايستگاههاي اتوبوس ،پاکسازي آنها در دستور کار اين شرکت قرار گرفت .
وي افزود :بر همین اساس و با توجه به اعالم مناطق شهرداري تهران و گشتهاي میدانی ،کلیه چراغهاي راهنمايی
بازبینی و موارد نقص فنی با سرعت رفع شد .همچنین در کلیه ايستگاههاي اتوبوس تجهیزات اطالع رسانی زمان سفر
اتوبوسها پاکسازي و رفع نقص شدند.
مديرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران ادامه داد :براي روانی ترافیک و حرکت بهتر در تقاطعات ،تا کنون بیش از
 2666تقاطع مجهز به کنترلر هوشمند ،برنامهپذير و چشمکزن برقی ،بیش از  3666محل مجهز به تجهیزات سوالر و
بیش از  766ايستگاه اتوبوس معمولی و تندرو و کلیه تجهیزات سیستمهاي حمل و نقل هوشمند شستوشو و نظافت
شده است.
وزيري اظهار داشت :از يکم تا دهم مهرماه 22 ،اکیپ تعمیر و نگهداري چراغهاي راهنمايی و ايستگاههاي بی آر تی،
 11اکیپ تعمیر و نگهداري شبکه ارتباطات فیبر نوري و دوربینهاي نظارتی 13 ،اکیپ امداد و انسداد و تعمیر و
نگهداري در تونلهاي شهري و پل صدر 3 ،اکیپ تعمیر و نگهداري تابلوهاي متغیرخبري و  3اکیپ تعمیر و نگهداري
شبکه ارتباطات وايرلس در نقاط مهم مناطق  22گانه شهر تهران مستقر خواهند شد تا در اسرع وقت و با کمترين زمان
انتظار کار تعمیر و امداد در اين ايام انجام شود .
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