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یکشنبه مورخ 69/4/11
پرتال شهرداري تهران ،تهران سما ،خبرگزاري آریا ،خبرگزاري مهر ،تهرانی نيوز،خبرگزاري ميزان

ثبت دو نوع تخلف به وسيله سيستم ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز در تقاطع هاي شهر تهران
مدیرعامل شرکت کنترل ترافيک تهران با اشاره به اینکه در سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمزدر تقاطع هاي شهر
تهران ،دو نوع تخلف ثبت می گردد گفت:
تخلف اول هنگامی رخ می دهد که وسيله نقليه از خط ایست عبور کرده و در منطقه خط کشی مسير عابر توقف نماید
جریمه براي آن ثبت خواهد شد و تخلف دوم زمانی رخ می دهد که وسيله نقليه ضمن عبور از خط ایست ،از منطقه خط
کشی عابر پياده نيز به طور کامل عبور می کند و در این صورت جریمه اي دیگر ثبت می گردد.
مهندس وزیري در ادامه با بيان اینکه در تقاطع هاي سطح شهر تهران ،جهت عبور ایمن عابرین پياده ،منطقه اي به نام
مسير عابر در  4جهت تقاطع وجود دارد افزود :در هر جهت تقاطع قبل از کانال عابر و با فاصله  1متري از آن ،یک خط
به نام خط ایست نيز وجود دارد که رانندگان ملزم به توقف کامل در پشت این خط در زمان زرد یا قرمز بودن چراغ
راهنمایی هستند.
مهندس وزیري افزود :این سيستم هماکنون در بسياري از نقاط جهان و کشورهاي پيشرفته در سطح وسيعی مورد
استفاده قرار میگيرد و با استفاده از پيشرفتهترین الگوریتمهاي روز ،امکان دستيابی به دقت بسيار باال در قرائت متن
پالک حتی فراتر از توانایی چشم انسان را فراهم میکند .در واقع همين دقت باالست که بهکارگيري روزافزون چنين
سيستمهایی را به عنوان یک سامانه مورد اطمينان و کارا جهت بروز تخلفات رانندگی موجب شده است .که در حال
حاضر تعداد  2۵۵سامانه دوربين ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز در سطح شهر تهران نصب و جانمایی شده است و در
حال تکميل در برنامه هاي آتی می باشد.

1۵

سه شنبه مورخ 69/4/11
همشهري آنالین

عبور از چراغ قرمز  5جریمه در پی دارد
براي تخلف عبور از چراغ قرمز در تقاطعهاي شهر تهران2 ،نوع تخلف ثبت میشود.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافيک تهران با اعالم این خبر گفت :تخلف اول هنگامی رخ میدهد که وسيله نقليه از خط
ایست عبور کرده و در منطقه خطکشی مسير عابر توقف کند ،جریمه براي آن ثبت خواهد شد و تخلف دوم زمانی رخ
میدهد که وسيله نقليه ضمن عبور از خط ایست ،از منطقه خطکشی عابر پياده نيز بهطور کامل عبور میکند و در این
صورت جریمهاي دیگر ثبت میشود .ایلوش وزیري در ادامه با بيان اینکه در تقاطعهاي سطح شهر تهران ،جهت عبور
ایمن عابرین پياده ،منطقهاي به نام مسير عابر در 4جهت تقاطع وجود دارد ،افزود::
در هر جهت تقاطع قبل از کانال عابر و با فاصله یک متري از آن ،یک خط به نام خط ایست نيز وجود دارد که رانندگان
ملزم به توقف کامل در پشت این خط در زمان زرد یا قرمز بودن چراغ راهنمایی هستند .وزیري افزود :این سيستم
هماکنون در بسياري از نقاط جهان و کشورهاي پيشرفته در سطح وسيعی مورد استفاده قرار میگيرد و با استفاده از
پيشرفتهترین الگوریتمهاي روز ،امکان دستيابی به دقت بسيار باال در قرائت متن پالک حتی فراتر از توانایی چشم
انسان را فراهم میکند.
درواقع همين دقت باالست که بهکارگيري روزافزون چنين سيستمهایی را بهعنوان یک سامانه مورد اطمينان و کارا
جهت بروز تخلفات رانندگی موجب شده است که هماکنون تعداد 2۵۵سامانه دوربين ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز در
سطح شهر تهران نصب و جانمایی شده و در حال تکميل در برنامههاي آتی است..
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نسيم آنالین ،سایت خبري تحليلی شهرنوشت 69/4/11

ثبت دو نوع تخلف به وسيله سيستم ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز در تقاطع هاي پایتخت صورت میگيرد
مدیرعامل شرکت کنترل ترافيک تهران گفت :در سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمزدر تقاطع هاي شهر تهران ،دو
نوع تخلف ثبت می گردد .
به گزارش »نسيم آنالین«و به نقل از روابط عمومی کنترل ترافيک تهران ،مدیرعامل شرکت کنترل ترافيک تهران با
اشاره به اینکه در سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمزدر تقاطع هاي شهر تهران ،دو نوع تخلف ثبت می گردد ،گفت:
تخلف اول هنگامی رخ می دهد که وسيله نقليه از خط ایست عبور کرده و در منطقه خط کشی مسير عابر توقف نماید
جری مه براي آن ثبت خواهد شد و تخلف دوم زمانی رخ می دهد که وسيله نقليه ضمن عبور از خط ایست ،از منطقه خط
کشی عابر پياده نيز به طور کامل عبور می کند و در این صورت جریمه اي دیگر ثبت می گردد.
مهندس وزیري در ادامه با بيان اینکه در تقاطع هاي سطح شهر تهران ،جهت عبور ایمن عابرین پياده ،منطقه اي به نام
مسير عابر در  4جهت تقاطع وجود دارد افزود :در هر جهت تقاطع قبل از کانال عابر و با فاصله  1متري از آن ،یک خط
به نام خط ایست نيز وجود دارد که رانندگان ملزم به توقف کامل در پشت این خط در زمان زرد یا قرمز بودن چراغ
راهنمایی هستند.
مهندس وزیري افزود :این سيستم هماکنون در بسياري از نقاط جهان و کشورهاي پيشرفته در سطح وسيعی مورد
استفاده قرار میگيرد و با استفاده از پيشرفتهترین الگوریتمهاي روز ،امکان دستيابی به دقت بسيار باال در قرائت متن
پالک -حتی فراتر از توانایی چشم انسان را فراهم میکند .در واقع همين دقت باالست که بهکارگيري روزافزون چنين
سيستم هایی را به عنوان یک سامانۀ مورد اطمينان و کارا جهت بروز تخلفات رانندگی موجب شده است .که در حال
حاضر تعداد  2۵۵سامانه دوربين ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز در سطح شهر تهران نصب و جانمایی شده است و در
حال تکميل در برنامه هاي آتی می باشد.
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چهارشنبه مورخ 69/4/14
تيننيوز

عبور از چراغ قرمز  5جریمه در پی دارد
براي تخلف عبور از چراغ قرمز در تقاطعهاي شهر تهران2 ،نوع تخلف ثبت میشود.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافيک تهران با اعالم این خبر گفت :تخلف اول هنگامی رخ میدهد که وسيله نقليه از خط
ایست عبور کرده و در منطقه خطکشی مسير عابر توقف کند ،جریمه براي آن ثبت خواهد شد و تخلف دوم زمانی رخ
میدهد که وسيله نقليه ضمن عبور از خط ایست ،از منطقه خطکشی عابر پياده نيز بهطور کامل عبور میکند و در این
صورت جریمهاي دیگر ثبت میشود .ایلوش وزیري در ادامه با بيان اینکه در تقاطعهاي سطح شهر تهران ،جهت عبور
ایمن عابرین پياده ،منطقهاي به نام مسير عابر در 4جهت تقاطع وجود دارد ،افزود:
در هر جهت تقاطع قبل از کانال عابر و با فاصله یک متري از آن ،یک خط به نام خط ایست نيز وجود دارد که رانندگان
ملزم به توقف کامل در پشت این خط در زمان زرد یا قرمز بودن چراغ راهنمایی هستند .وزیري افزود :این سيستم
هماکنون در بسياري از نقاط جهان و کشورهاي پيشرفته در سطح وسيعی مورد استفاده قرار میگيرد و با استفاده از
پيشرفتهترین الگوریتمهاي روز ،امکان دستيابی به دقت بسيار باال در قرائت متن پالک حتی فراتر از توانایی چشم
انسان را فراهم میکند.
درواقع همين دقت باالست که بهکارگيري روزافزون چنين سيستمهایی را بهعنوان یک سامانه مورد اطمينان و کارا
جهت بروز تخلفات رانندگی موجب شده است که هماکنون تعداد 2۵۵سامانه دوربين ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز در
سطح شهر تهران نصب و جانمایی شده و در حال تکميل در برنامههاي آتی است.
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یکشنبه مورخ 69/4/52
پرتال شهرداري تهران ،سایت خبري تحليلی شهرنوشت،خبرگزاري ایسنا،شفا آنالین،خبرگزاري مهر،شبکه خبري ایرنا ،خبرگزاري شهر
ایران ،روزنامه رسالت،روزنامه همشهري ،شهردار آنالین،تابناک ،خبرگزاري صدا و سيما،

بزرگراه هاي شهر تهران به سامانه ثبت تخلف جناغی ها مجهز خواهد شد

مهندس وزیري گفت :جناغی هاي بزرگراهی به قسمت هایی از بزرگراه ها اطالق می شوند که رمپ هاي خروجی و
ورودي بزرگراهی از مسير اصلی جدا شده و رانندگان را به بزرگراه هاي متقاطع هدایت می کند .تعرض به این محدوده
که معموال از هاشور قرمز و خطوط ممتد جهت نمایش آن استفاده می شود ،ممنوع است.
وي تصریح کرد :در ثبت تخلف ترددهاي غير مجاز ،در محل جناغی هاي بزرگراه با قرار دادن دوربين هاي هوشمند
ترافيکی و شناسایی خودروهایی که خارج از صف در محل جناغی بزرگراه ،وارد مسير می شوند ،کاهش تراکم ترافيک
در آن منطقه و در نتيجه در بزرگراه را خواهيم داشت.
مهندس وزیري در ادامه با اشاره به این که در ساعات اوج ترافيک تردد غير مجاز از روي این محدوده سبب پس زدگی
ترافيک در باالدست مسير اصلی می گردد افزود :شرکت کنترل ترافيک تهران درنظر دارد در راستاي توسعه سامانه
هاي هوشمند حمل و نقل ،اقدام به استفاده از سامانه هاي پالک خوان در این محدوده ها نماید .افزایش ایمنی و نظم
تردد در محور هاي بزرگراهی از مزایاي بکارگيري این سيستم می باشد.
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سه شنبه مورخ 69/9/52
پرتال شهرداري تهران ،خبرگزاري ایسنا ،خبرگزاري ایرنا،قدس آنالین ،خبرگزاري مهر ،خبرگزاري آریا ،شهردار آنالین

استقرار اکيپ هاي تعمير و نگهداري در سطح شهر در راستاي استقبال از مهر

مدیر عامل شرکت کنترل ترافيک تهران گفت :از ساعات اوليه روز اول مهر ماه ستاد استقبال از مهر در مرکز کنترل
ترافيک پایتخت به مدت یک هفته از ساعت  6:3۵الی  1۵صبح و  16ال  21بعد از ظهر تشکيل خواهد شد و ترافيک
تهران با تمامی تجهيزات و سيستم هاي هوشمند ترافيکی تحت مدیریت و نظارت قرار خواهد گرفت و تمامی مراکز
کنترل ترافيک محلی و مراکز کنترل تونل هاي شهري در آماده باش کامل قرار دارند.
مهندس وزیري از استقرار  22گروه تعمير و نگهداري چراغ هاي راهنمایی و ایستگاه هاي  BRTو  1۷گروه تعميير و
نگهداري شبکه زیر ساخت دوربين هاي نظارت تصویري و تابلو هاي متغيير خبري و دیگر تاسيسات سيستم هاي حمل
و نقل هوشمند در سطح شهر ،به منظور تسریع در رفع نواقص احتمالی خبر داد.
وي گفت :بهينه سازي زمانبندي و فازبندي چراغ هاي راهنمایی متناسب با احجام ترافيکی ،درج پيام در تابلو هاي
متغير خبري در سطح شبکه معابر به منظور اطالع رسانی و نيز افزایش اکيپ هاي اجرایی به منظور رفع نواقص برقی،
عمرانی و ارتباطی در روزهاي پایانی شهریور ماه و نيمه اول مهر ماه از دیگر اقدامات صورت گرفته به منظور تسهيل در
ترددها در شهر همزمان با بازگشایی مراکز آموزشی بوده است.
مهندس وزیري با بيان این مطلب اظهار کرد :در ستاد استقبال از مهر نمایندگان تمام ارگان هاي مسئول و تاثير گذار بر
مدیریت ترافيک مانند پليس راهور ،آموزش و پرورش ،سازمان آتش نشانی ،اورژانس و ارگانهاي خدماتی و امدادي
حضور خواهند داشت .

1۰

نمودار اخبار شرکت کنترل ترافیک
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اخبار حمل و نقل و ترافیک
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پنجشنبه مورخ 69/4/1
خبرگزاري ایسنا

معاون خدمات شهري شهرداري تهران اعالم کرد
تمهيدات شهرداري تهران در روز قدس اعالم مسيرهاي راهپيمایی
معاون خدمات شهري شهرداري تهران از آمادگی شهرداري تهران براي برگزاري باشکوه راهپيمایی روز جهانی قدس
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مجتبی یزدانی در تشریح اقدامات شهرداري تهران براي برگزاري راهپيمایی روز جهانی قدس گفت:
ستاد برگزاري مراسم راهپيمایی روز جهانی قدس در شهرداري تهران با هفت کميته(کميته ارزیابی ،کميته نگهداشت،
کميته اطالع رسانی و تبليغات محيطی ،کميته حمل و نقل و ترافيک ،کميته ایمنی و بحران ،کميته درمان ،کميته امور
مناطق و رفع سد معبر) و  2۷کارگروه فعاليت خود را آغاز کرده است.
یزدانی با بيان این که فضاهاي محيطی شهر تهران توسط سازمان زیباسازي براي برگزاري باشکوه راهپيمایی روز
قدس آماده سازي میشود ،گفت :تهيه و نصب بنر در سطح شهر با همکاري مناطق  22گانه و در اطراف دانشگاه
تهران ،تهيه و نصب بنر در سطح شهر بر روي بيلبوردها و سازههاي پرتابل ،تبليغات محيطی در تلویزیونهاي شهري و
تامين و استقرار سرویسهاي بهداشتی پرتابل در محلهاي تعيين شده و  ...از جمله برنامههاي این سازمان است.
وي در ادامه افزود :جمع آوري نخاله و ضایعات فضاي سبز باغچههاي اطراف دانشگاه تهران ،واکاري فضاي سبز
محدوده دانشگاه تهران و ...از جمله اقداماتی است که توسط سازمان بوستانها و فضاي سبز شهرداري تهران انجام
میشود.
معاون خدمات شهري شهرداري تهران با بيان این که پاکسازي و انجام رفت و روب مسيرهاي منتهی به مراسم قبل،
حين و بعد از مراسم توسط سازمان مدیریت پسماند انجام میشود ،گفت :پاکسازي و نظافت محدوده خيابان انقالب و
دانشگاه تهران و در همين راستا محدوده اطراف مصلی به چهار پهنه تقسيمبندي شده است و ناظرین سازمان مدیریت
پسماند در دو بخش نظافت و پاکيزهسازي مکانيزاسيون خدمات شهري و جمعآوري پسماند خشک در پهنهها انجام
وظيفه خواهند نمود.

2۵

استقرار نيروها ،تجهيزات و ماشين آالت آتش نشانی در نقاط پيش بينی شده
وي تصریح کرد :سازمان آتش نشانی نيز با شناسایی نقاط ناایمن و اتخاذ تدابير الزم در جهت رفع ناایمنی با استقرار
نيروها ،تجهيزات و ماشين آالت آتش نشانی در نقاط پيش بينی شده تمهيدات الزم را به کار خواهد گرفت.
یزدانی ادامه داد :با برنامهریزيهاي انجام شده ،شرکت شهربان و حریمبان نيز براي جلوگيري از هر گونه بساط
گستري در نقاط و پهنههاي تعيين شده مستقر خواهد شد.
به گفته یزدانی ،هماهنگیها و تمهيدات الزم با پليس راهور تهران بزرگ در ارائه مسيرهاي طرحهاي ترافيکی و اطالع
رسانی به ساکنين اطراف دانشگاه تهران جهت تدابير ترافيکی انجام شده است.
مسيرهاي راهپيمایی روز قدس در تهران
یزدانی در ادامه به مسيرهاي راهپيمایی روز جهانی قدس اشاره کرد و گفت :مسير شماره  :1مسجد امام حسين(ع)،
ميدان امام حسين ،خيابان انقالب ،دانشگاه تهران ،مسير شماره  :2مسجد جامع ابوذر ،ميدان ابوذر ،خيابان ابوذر ،خيابان
شهيد برادران حسنی (قلعه مرغی) ،خيابان قزوین ،خيابان کارگر ،ميدان انقالب ،دانشگاه تهران ،مسير شماره  :3مسجد
دارالسالم ،ميدان منيریه ،خيابان ولی عصر(عج) ،خيابان انقالب ،دانشگاه تهران ،مسير شماره  :4مسجد امام زمان(عج)،
خيابان آزادي ،تقاطع خيابان بهبودي ،ميدان انقالب ،دانشگاه تهران ،مسير شماره  :۰مسجد حضرت ابوالفضل (ع)،
ميدان توحيد ،خيابان توحيد ،خيابان آزادي ،ميدان انقالب ،دانشگاه تهران ،مسير شماره  :6مسجد المهدي(عج) ،خيابان
ستارخان ،ميدان توحيد ،خيابان آزادي ،ميدان انقالب ،دانشگاه تهران ،مسير شماره  :۷مسجدالجواد(ع) ،ميدان هفت تير،
خيابان کریم خان ،ميدان ولی عصر(عج) ،بلوار کشاورز ،دانشگاه تهران ،مسير شماره  :8مسجد امام جعفر صادق(ع)،
فلکه اول صادقيه ،خيابان ستارخان ،خيابان توحيد ،خيابان آزادي ،ميدان انقالب ،دانشگاه تهران ،مسير شماره  :9مسجد
حضرت امير(ع) ،خيابان کارگر شمالی ،ميدان انقالب ،دانشگاه تهران ،مسير شماره  :1۵مسجد جامع رسول اکرم (ص)،
تهرانسر بلوار شاهد ،بلوار تهرانسر ،ميدان کمال الملک ،بزرگراه شهيد لشگري ،خيابان آزادي ،خيابان انقالب ،دانشگاه
تهران ،مسيرهاي راهپيمایی روز قدس میباشند .
ارائه خدمات رایگان اورژانس شهرسالم شهرداري تهران در روز قدس
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مدیر عامل شرکت شهرسالم از آمادگی کادر بهداشتی درمانی و اورژانس شرکت شهرسالم شهرداري تهران (مسئول
کميته بهداشت و درمان در ستاد شهرداري تهران )براي ارائه خدمات رایگان به راهپيمایان در روز قدس خبر داد.
غفاري با اشاره به هماهنگیهاي انجام شده طی جلسات متعدد با ستاد برگزاري مراسم راهپيمائی روز قدس و عيد
سعيد فطر مستقر در شهرداري تهران و مرکز اورژانس تهران به نمایندگی از طرف وزارت بهداشت و درمان جهت ارائه
خدمات پزشکی به راهپيمایان روز قدس و نمازگزاران عيد سعيد فطر گفت :در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان (روز
قدس) مرکز بهداشتی و درمانی منطقه  6واقع در خيابان وليعصر به عنوان ستاد و بخشهاي اورژانس و رادیولوژي آن
به همراه  2دستگاه آمبوالنس اورژانس آماده ارائه خدمات درمانی می باشند .همچنين در روز عيد سعيد فطر مرکز
بهداشتی و درمانی منطقه  3واقع در خيابان شریعتی ،نبش همت به عنوان ستاد با آمادگی بخش هاي اورژانس،
رادیولوژي و آزمایشگاه به همراه  ۰دستگاه آمبوالنس اورژانس و یک دستگاه موتورالنس به نمازگزاران عزیز
ارائه خدمت خواهند کرد.
غفاري تصریح کرد :جهت ارائه هر چه مطلوبتر خدمات درمانی ،کليه بيمارستان هایی که قبالً هماهنگی هاي الزم با
آنها انجام شده (حضرت رسول(ص)  -فيروزگر -امام خمينی(ره)  -شهداي تجریش  -امام حسين(ع)) پذیراي بيماران
با برگ فرم خاص آمبوالنس هاي  11۰اورژانس تهران و  1842اورژانس شهرداري تهران هستند و کليه هزینه درمان
توسط پوشش بيمه شهرداري تهران قابل پرداخت خواهد بود .همچنين با استقرار تاکسی هایی به صورت رایگان در
بيمارستان هاي مذکور نسبت به انتقال بيماران سرپایی به منزلشان اقدام خواهد شد.
غفاري همچنين در خصوص اقدامات بهداشتی گفت :کليه پارکها وسرویس بهداشتی پارکهاي مسير راهپيمائی و
مصلی امام خمينی(ره) در طول سال تحت مراقبت و بازدید دورهاي هستند ليکن در زمان مراسمات مذکور با شدت و
جدیت مضاعف تحت کنترل قرار خواهند گرفت.
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خبرگزاري ایسنا 69/4/1

سرویس دهی رایگان و ویژه اتوبوس و مترو از 6صبح در روز قدس
معاونت حمل و نقل ترافيک شهرداري تهران براي پوشش هرچه بهتر مراسم راهپيمایی روز قدس تمهيدات ویژهاي را
براي استفاده حداکثري شهروندان از اتوبوس ،مترو و تاکسی اندیشيدهاند.
به گزارش ایسنا ،مازیار حسينی در مورد تمهيدات برگزاري مراسم روز قدس از آمادگی کامل مدیریت شهري براي ارائه
خدمات به شهروندان خبر داد و گفت :کليه خطوط مترو در روز قدس تا پایان مراسم به صورت رایگان به شهروندان
خدمات رسانی خواهند کرد.
حسينی در خصوص خدمات ناوگان اتوبوسرانی پایتخت نيز یادآور شد :شرکت واحد اتوبوسرانی پایتخت به صورت شبانه
روزي و با دپوي ناوگان ظرفيت مناسب جهت جابه جایی شهروندان از ميادین و مساجد اصلی شهر تهران را به صورت
رایگان به محل برگزاري نماز جمعه روز قدس فراهم میکند.
افزایش سرویسدهی در خط 4
فعاليت خط  ۰به مناسبت روز قدس
همچنين دکتر محمد احمدي بافنده  -مدیرعامل شرکت بهره برداري مترو با بيان اینکه روز جهانی قدس نماد وحدت و
اراده ملت هاي مسلمان جهان براي مقابله با استکبار جهانی است ،افزود :مترو تهران براي سهولت در تردد نمازگزاران و
راهپيمایان این روز بزرگ ،از  9صبح روز جمعه  2تير تا پایان مراسم ،در تمام خطوط به صورت رایگان ارائه خدمت
خواهد کرد .همچنين اعزام قطار به خصوص در خطوطی که در مسير راهپيمایی قرار دارند ،افزایش مییابد.
وي ادامه داد :بيشترین افزایش سرویسدهی در خط  4مترو تهران که در مسير راهپيمایی قرار دارد ،انجام خواهد شد و
به این منظور فاصله گذر قطارهاي این خط از  9دقيقه به  6دقيقه کاهش مییابد .ضمن آنکه این آمادگی وجود دارد تا
در هنگام اتمام راهپيمایی و ازدحام مسافران با اعزام قطارهاي فوقالعاده فاصله گذر قطارها به یک و نيم تا دو دقيقه
کاهش یابد.
به گفته مدیرعامل شرکت بهرهبرداري مترو تهران و حومه ،خط  ۰هم در روز جمعه  2تير فعال خواهد بود .
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احمدي بافنده در این خصوص گفت :طبق اعالم قبلی و به دليل انجام عمليات بهسازي ،مترو تهران -کرج روزهاي
جمعه تا پایان شهریور پذیرش مسافر ندارد ،اما در روز جهانی قدس این خط فعال است و از ساعت  6تا  21:3۵دقيقه به
مسافران خدمات ارائه میکند و در سایر خطوط هم آمادگی براي سرویسدهی مناسب به مسافران و اعزام قطارهاي
فوقالعاده وجود دارد.
استقرار  2۰۵۵اتوبوس در روز قدس
به گزارش ایسنا ،شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نيز طی اطالعيهاي ضمن تشریح اقدامات و تمهيدات روز قدس اعالم
کرد :در راستاي رفاه حال شهروندان براي عزیمت به محل برگزاري روز قدس در دانشگاه تهران ،سرویسهاي ویژهاي
را از ساعت  9صبح روز دوم تيرماه برقرار خواهد کرد.
بر اساس این اطالعيه ،شرکت واحد با  2۰۵۵اتوبوس به شهروندان از مبادي ميدان رسالت ،چهارراه تهرانپارس ،ميدان
رسالت -چهارراه تهرانپارس– ميدان نبوت  -خراسان– پایانه خاوران -شهرک شهيد بروجردي -حکيميه  -شهرک
شهيد محالتی – تجریش -ميدان راه آهن– بازار دوم نازي آباد– ابوذر -ميدان آزادي – فلکه دوم صادقيه  -شهرک
شهيد باقري  -آذري  -یافت آباد  -شهرک وليعصر (عج  -تهرانسر  -دولت آباد و  13آبان( رجایی ) آماده خدمات
رسانی خواهد بود.
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چهارشنبه مورخ 69/4/7
پرتال شهرداري تهران

افزایش ساعت طرح زوج و فرد از امروز
رئيس پليس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت :با توجه به اتمام ماه مبارک رمضان ساعت اجراي طرح زوج و فرد
از این پس به حالت عادي قبل باز خواهد گشت.
به گزارش خبرنگار شهرنوشت ،سردار مهماندار ریيس پليس راهور تهران بزرگ گفت :با توجه به پایان ماه مبارک
رمضان ساعت اجراي طرح زوج و فرد در تهران با دو ساعت افزایش به حالت قبل بازگشت.
وي افزود :به این ترتيب از امروز چهار شنبه  ۷تير طرح زوج و فرد از ساعت  6:3۵تا ساعت  19اجرا می شود.
این در حالی است که ساعت اجراي طرح ترافيک نيز همچون گذشته از  6:3۵تا  1۷ادامه خواهد داشت.
ضمننا روزهاي پنج شنبه نيز طرح ترافيک و طرح زوج و فرد همچون گذشته از ساعت  6:3۵تا  13اجرا خواهد شد.

2۰

خبرگزاري مهر 69/4/7

دسترسی بزرگراه همسطح آیت اهلل صدر به تونل نيایش مسدود شد
با هدف کاهش بار ترافيکی ورودي به تونل نيایش و ساماندهی تردد خودروها در مسير شرق به غرب تهران ،دسترسی
بزرگراه همسطح شهيد آیت اهلل صدر به تونل نيایش مسدود شد .
به گزارش خبرگزاري مهر ،عبدالمطلب توجهی معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري منطقه یک با بيان این خبر
اظهار داشت  :پيرو مصوبه شوراي عالی ترافيک شهر تهران در خصوص انسداد دسترسی بزرگراه شهيد آیت اهلل صدر
همسطح به تونل نيایش با هدف توزیع بار ترافيکی  ،این طرح از  2۰خرداد ماه اجرایی شد.
توجهی تصریح کرد :تعداد 2۵عدد بنر بزرگ با مجموع 12۵متر مربع در مبادي ورودي به بزرگراه شهيد آیت اهلل صدر
به منظور اطالع رسانی عمومی با عنوان «دسترسی به تونل نيایش فقط از پل طبقاتی صدر» نصب شده اند.
وي افزود :محدودیت هاي ترافيکی اعالم شده از این تاریخ اعمال و ورودي هاي بلوار شهيد کاوه  ،بزرگراه امام علی
(ع) و بلوار قيطریه به عنوان مسيرهاي دسترسی به پل همسطح شهيد آیت اهلل صدر و تونل نيایش در دسترس است .
توجهی خاطر نشان کرد :به منظور تسهيل در امر انسداد مسير توسط عوامل پليس راهور ،تهيه راهبندهاي ستونی در
دستور کار این معاونت قرار گرفت و نسبت به نصب آنها در محلهاي تعيين شده اقدام شد.
وي پيش بينی کرد با اجراي طرح مذکور و توزیع بار مناسب از حجم ورودي به تونل نيایش کاسته شده و مسير
دسترسی شرق به غرب تهران دچار تغييرات ترافيکی محسوسی شود.

26

سه شنبه مورخ 69/4/11
تهران سما

برخی دوربين هاي محدوده زوج و فرد در مرکز تهران جابه جا می شوند
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري منطقه  11تهران از تصميم براي جابه جایی برخی دوربين هاي محدوده زوج و
فرد و نيز تجهيز  2تقاطع به دوربين ثبت تخلف عبور از چراغ قزمز خبر داد .
به گزارش «تهران سما» به نقل از روابط عمومی شهرداري منطقه  ،11سجاد زارع صفت با بيان این که تقاطع هاي
جمهوري اسالمی -حافظ  ،ولی عصر(عج) -قزوین شرقی(پُل امير بهادر)به دوربين هاي ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز
تجهيز خواهند شد؛ گفت :این دوربين ها با هماهنگی پليس راهنمایی و رانندگی به زودي نصب و به کارگيري خواهند
شد.
زارع صفت افزود :اقدام مذکور به منظور رعایت قوانين رانندگی و ایجاد انضباط ترافيکی انجام می شود و تخلف
رانندگانی که روي خط ایست قبل از گذرگاه عابر پياده توقف می کنند را ثبت خواهند کرد.
وي در عين حال به نصب چراغ چشمک زن و نيز احداث سرعت کاه در خيابان دانشگاه جنگ ،مقابل ساختمان
«والیت» اشاره کرد و افزود :به زودي تقاطع هاي خوشياران شمالی-مرتضوي و خوشياران جنوبی -کميل نيز به چراغ
چشمک زن زرد و قرمز تجهيز خواهند شد.
زارع صفت همچنين از جابه جایی مکان 2دوربين ورود به محدوده زوج و فرد در مرکز تهران خبر داد و گفت :با توجه
به این که به تازگی احداث بخشی از کندروي مسير جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوي به پایان رسيده؛ تخلفاتی
مبنی بر ورود به محدوده طرح زوج و فرد توسط برخی از خودروها مشاهده شده که به همين منظور به زودي دوربين
تقاطع نواب صفوي -محمود اسکندري به بعد از تقاطع «داود ابراهيمی» منتقل خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري منطقه  11تهران ادامه داد :دوربين کارگرجنوبی-تقاطع خيابان بهداري نيز به
دليل تخلف برخی شهروندان و استفاده از پایانه اتوبوسرانی«معين»به عنوان مسير جایگزین ورود به محدوده طرح زوج
و فرد ،به مقابل فروشگاه شهروند منتقل خواهد شد.

2۷

شنبه مورخ 69/4/17
خبرگزاري مهر

معاون شهردار تهران مطرح کرد؛
کاهش ترافيک پل صدر ضرورت مدیریت زمان سفرهاي شهري
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران ،گفت :اصالح روند ترافيکی در پل صدر ،ترافيک پل صدر را تا  3۵دقيقه
کاهش داده است .
به گزارش خبرنگار مهر ،مازیار حسينی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه اصالح ترافيکی پل
صدر ،ترافيک پل را سبک و ترافيک صدر زیرین را سنگين تر کرده است اظهار داشت :یکی از دوستان من که مسير
هر روزه اش گذر از این پل است بعد از این اصالح ترافيکی با من تماس گرفت و گفت روزي  2۰دقيقه از عمر خود را
مدیون این اصالح ترافيکی است.
وي با بيان اینکه روزانه به طور متوسط  3۵دقيقه خودروهایی که از پل صدر عبور می کردند بيش از پيش بينی هاي
انجام شده در ترافيک معطل می شدند تأکيد کرد :اما براساس مطالعات و طراحی هاي اوليه خود توانستيم شوراي
ترافيک تهران را قانع کنيم که تونل نيایش و پل صدر یک پروژه یک پارچه ترافيکی است و دسترسی هاي ایجاد شده
تنها در زمان اضطرار و زمانی که به هر دليل مثل تصادف و ،...پل دچار افزایش بار ترافيکی است باید باز شود در غير
این صورت تونل و پل باید هميشه پيوسته کار کنند و در غير این صورت همان مشکل گذشته که بازشدن دسترسی
هاي اضطراري ایجاد کرده بود ،به وجود می آید.
حسينی تصریح کرد :در تمام کالن شهرهاي دنيا ،شاهد ترافيک هستيم اما آنچه که باید براي حل مشکل ترافيکی
انجام دهيم مدیریت تقاضاي سفر است و باید مشکل طبقه زیرین صدر نيز براساس همين عرضه و تقاضاي زمان حل
شود و شهروندان بدانند در چه زمان هایی این مشکل ترافيکی وجود دارد و مسير بهتري را جایگزین کنند و یا زمانی
که بار ترافيکی کمتر است از این محل تردد کنند.
معاون شهردار تهران افزود :توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو در کنار مدیریت زمانی تقاضاي سفر می تواند از بار
ترافيکی به پایتخت بکاهد .در غير این صورت با این تعداد ورودي خودرو ما اگر کل تهران را هم تبدیل به اتوبان کنيم
باز هم بار ترافيکی خواهيم داشت.
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یکشنبه مورخ 69/4/12
تهران سما

در گفت و گو با سما اعالم شد؛
پرونده تاکسی هاي فرسوده بسته می شود
رئيس کميسيون حمل و نقل شوراي اسالمی شهر تهران از بسته شدن پرونده تاکسیهاي فرسوده شهر تهران تا پایان
سال  96خبر داد .
محسن سرخو ،رئيس کميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار «تهران سما» ،در خصوص
رسيدگی به وضعيت تاکسی هاي فرسوده گفت :پرونده تاکسیهاي فرسوده شهر تهران تا پایان سال  96بسته خواهد
شد و چيزي به نام تاکسی فرسوده وجود نخواهد داشت.
وي با بيان اینکه نوسازي تاکسی هاي فرسوده طبق برنامه ریزي انجام شده است ،عنوان کرد :حدود  1۵هزار تاکسی
فرسوده در تهران شرایط تبدیل و نوسازي دارند که میبایست دولت شرایط وام و اسقاط خودرو و تسهيالت نوسازي
تاکسی در سال  96را نيز فراهم کند.
رئيس کميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران افزود :پيکان تاکسی ها نيز شامل این نوسازي می شوند و
نامهنگاريهاي الزم براي آنکه این تاکسیها بتوانند در سامانه نوسازي ثبتنام کنند ،انجام شده و در آینده امکان
ثبتنام آنها براي نوسازي فراهم میشود اما تا آن زمان پروانه کار تمامی این تاکسیها به جز تاکسیهاي پيکان تمدید
میشود .
گفتنی است ،چندي پيش ،ابوالفضل قناعتی عضو هيات رئيسه شوراي شهر تهران در خصوص عدم تمدید برنامه کار
تاکسیدارانی که مدل تاکسی آنها سال  86است ،گفته بود :تاکسیهاي مدل  86پروانهشان تمدید میشود؛ اما از
هماکنون باید آماده باشند تا به محض اینکه دولت شرایط نوسازي را فراهم کرد ،آن را انجام دهد.
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دوشنبه مورخ 69/4/16
خبرگزاري مهر

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري منطقه یک تهران:
ميدان قدس در شمال تهران ساماندهی ترافيکی شد
شميرانات -معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري منطقه یک تهران گفت :با هدف سهولت در تردد وسایل نقليه
ميدان قدس در شمال تهران ساماندهی ترافيکی شد .
به گزارش خبرنگار مهر ،پيش از ظهر دوشنبه عبدالمطلب توجهی در جمع خبرنگاران با بيان این خبر اظهار داشت:به
منظور جلوگيري از ایجاد گره ترافيکی و روان سازي ترافيک عبوري عمليات ساماندهی ترافيکی با اجراي اصالح
هندسی ،جدول گذاري ،نصب نرده فلزي درخيابان شهيد باهنر مقابل شهرداري منطقه یک تهران اجرا شد.
توجهی گفت :عمليات مذکور به علت تجمع و توقف مسافربرهاي شخصی در رمپ ورودي خيابان شریعتی به خيابان
شهيد باهنر انجام شده است.
وي در ادامه افزود :با انجام این پروژه از ایجاد اختالل در تردد خودروهاي عبوري از این محدوده جلوگيري و همچنين
گره ترافيکی این منطقه باز می شود.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري منطقه یک تهران در پایان بيان داشت :این عمليات در دو مرحله به انجام
رسيد که در مرحله اول نسبت به اجراي عمليات اصالح هندسی و جدول گذاري به مساحت حدود  1۷۵متر مربع و در
مرحله دوم نصب نرده فلزي در ابتداي حاشيه سواره رو خيابان شهيد دکتر باهنر مقابل شهرداري منطقه یک اقدام شد.

3۵

سه شنبه مورخ 69/4/52
ایسنا

نامگذاري اتوبان و تونل نيایش به نام آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
ریيس کميسيون نامگذاري شوراي شهر تهران از جمعبندي نهایی براي نامگذاري اتوبان نيایش و تونل نيایش به نام
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مجتبی شاکري ،گفت :نهایتا جلسهاي با حضور محسن هاشمی فرزند آیتاهلل براي نامگذاري معبري
به نام این فقيد انجام شد و با جمعبنديهاي انجام شده تونل و بزرگراه نيایش به نام آیتاهلل هاشمی رفسنجانی تغيير
نام خواهد داد.
وي افزود :به پيشنهاد فرزند هاشمی در دوم شهریور ماه همزمان با سالروز تولد آیتاهلل این تغيير نام رخ میدهد.

31

ایسنا 69/4/52

رونمایی از سامانه موبایلی بازرسان نامحسوس پليس
در نشست فصلی فرماندهان و روساي پليس راهور ناجا از سامانه موبایلی بازرسان نامحسوس و کتب تخصصی پليس
راهور رونمایی شد.
به گ زارش ایسنا ،سردار حسين اشتري در حاشيه حضور در نشست فصلی روساي پليس راهور از سامانه موبایلی پليس
نامحسوس رونمایی کرد.
این سامانه در اختيار بازرسان نامحسوسی که فعاليتشان طبق قانون مشخص شده قرار خواهد گرفت و آنان با استفاده
از آن که بسترش تحت پيامک است ،تخلفات رانندگی را ثبت و در سوابق متخلفين درج میکنند.
این سامانه امکان کنترل ،رصد و گزارشگيري اطالعات ثبت شده را دارد و تخلفات خودور و موتورسيکلت را میتوان
با آن ثبت کرد.
این سامانه با مشارکت گروه فناوري اطالعات و ارتباطات بنيان و شرکت پژوهش و توسعه ناجی طراحی شده است.
در این همایش همچنين از کتابهاي تخصصی نيز رونمایی شد و در پایان از سردار اميري جانشين رئيس پليس راهور،
سردار مومنی معاون اجرایی راهور ،سردار حميدي فرمانده پليس راه ،سرهنگ مهري معاون عمليات پليس راهور،
سرهنگ قاسميان رئيس پليس ترافيک شهري و سرهنگ جهانی معاون اجتماعی پليس راهور تقدیر شد.
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خبرگزاري مهر 69/4/52

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران:
تهران 165کيلومتر ریل مترو دارد هزینه ساخت هرکيلومتر 22ميليون دالر
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران گفت :طول خطوط مسافربري مترو تهران در حال حاضر  192کيلومتر
است که این عدد بدون در نظر گرفتن خطوط ریلی پایانه ها در ابتدا و انتهاي خطوط مترو است .
به گزارش خبرنگار مهر ،مازیار حسينی در جلسه علنی امروز شوراي هر تهران بعد از شنيد نظرات اعضاي شوراي شهر
در خصوص توسعه مترو با بيان این مطلب افزود :اولين نکته که عرض می کنم این است که ما خودمان را نيازمند
تذکر می دانيم و از تمام انتقادات اعضا تشکر می کنيم .برخی از این انتقادها به حق است و برخی خارج از موازینی
است که قابليت پاسخگویی از آن به سختی فراهم شود.
وي ادامه داد :این تذکرات و حساسيت ها و حرف هاي به حق و بعضا ناحق باعث شد تا بار سنگينی از روي دوش بنده
برداشته شود .وقتی یک پروژه آزمایشی افتتاح می شود روند تکميلی پروژه با کندي پيش می رود .این تذکرات کمک
کرد که دوستان من همچنان با همان نيروي اوليه کار را ادامه دهند.
معاون شهردار تهران با بيان اینکه آمارهایی که بنده ارائه کردم هنوز در شوراي شهر وجود دارد؛ یادآور شد192 :
کيلومتر ریل مسافري داریم و اگر پایانه ها و شانت ها را حساب کنيم ،ریل ها بيشتر از ریل مسافري می شود.
به گفته وي؛ اگر  1۵کيلومتر ریل مسافري طراحی می کنيم در محاسبه ها  16کيلومتر است .بنابراین باید در زمان
دادن آمار یک مبنایی قرار دهيم تا اشتباه نشود .به عنوان مثال تنها ریل هاي مسافري را اعالم کنيد یا کل ریل گذاري
هایی که انجام می شود.
مازیار حسينی تبا تاکيد بر اینکه درحال حاضر  192کيلومتر ریل مسافري زیر پاي مردم تهران است؛ گفت :در رابطه با
خط  ۷باید بگویم که  2۷کيلومتر با  22ایستگاه است که قرار است طرح توسعه از منطقه  2به  ۰داشته باشد که از رود
دره اوین رد می شود و به دانشگاه آزاد حصارک می رسد .
وي تاکيد کرد :فردي که وارد خط  ۷مترو می شود در واقع وارد تمام مدار خطوط مترو می شود و افتتاح کور در این
خط انجام نداده ایم و همچنين به زودي ایستگاه بریانک نيز افتتاح می شود.
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معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران با بيان اینکه حوزه مترو با حوزه ساختمان سازي متفاوت است؛ ادامه داد:
زمانی که یک ساختمان  93درصد پيشرفت داشته باشد می توان آن را واگذار کرد .اما در صنعت مترو این کار غيرقابل
اجراست .نمی توان بدون تجهيزات الکترونيک خط را افتتاح کرد.
وي با اشاره به گران بودن قسمت ساخت و بهره برداري مترو که برخی از اعضاي شورلی شهر به آن اشاره کردند نيز
توضيح داد :برخی از اعضاي شوراي هر تهران مطرح کردند مترو گران است و چرا در روي زمين اجرا نمی شود باید
بگویم که مترو در زمان ساخت گران قيمت است .اگر دوره بهره برداري که می تواند  1۵۵سال در مورد تاسيسات و
تجهيزات و  3۵سال در ناوگان باشد ،این سيستم حمل و نقلی به مراتب ارزان است.
حسينی ببا بيان اینکه هيچ حرفی را بدون سند نمی زنم؛ یادآور شد :یکی از رفرنس هاي ما در مورد رتبه بندي مترو
انجمن بين المللی حمل و نقل است .درحال حاضر رتبه مسافر گيري ما در رده  9قرار دارد و از نظر طول خطوط ،رتبه
 6را دارد .از نظر زیبایی و تميزي نيز رتبه باالیی را دارد.
وي با اشاره به گزارش دکتر حافظی در خصوص وضعيت خط  ۷مترو تاکيد کرد :از مدیرعامل مترو خواستم تا این
گزارش را بازرسی معاونت بررسی کند .اما ما چنين گزارشی را در سازمان پيدا نکردیم و از روي نامه شوري شهر این
مساله را پيگيري کردیم .بسياري از آمارهاي ارائه شده هم نسبی و هم مطلق آمارهاي درستی نبود.
معاون شهردار تهران با اشاره به افزایش ورودي خط  ۷مترو به  6۵۵۵هزار نفر بيان کرد :هر کيلومتر مترو ما حدود ۰۵
ميليون دالر هزینه داشته است .به عبارت ساده تر 2۵۵تا  2۰۵ميليارد تومان هزینه ساخت هر ایستگاه مترو است .
وي تاکيد کرد :نامه هایی که آقاي حافظی مبنی بر مشکل دار بودن خط به آن اشاره می کند نامه هایی است که باید
بين مدیران رد و بدل شود و اگر این کار انجام نمی شد ،جاي سوال بود.
مازیار حسينی همچنين با اشاره به فعالست هاي ناوگان تاکسيرانی شهر تهران بيان کرد :از اول مهر ماه هيچ تاکسی
پيکانی در تهران نخواهيم داشت.
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جمعه مورخ 69/4/51
ایسنا

نصب درهاي جداکننده در  11ایستگاه شلوغ مترو
مدیرعامل متروي تهران در مورد آخرین وضعيت درهاي پی اس تی جداکننده توضيحاتی را ارائه کرد.
هابيل درویش در گفت وگو با ایسنا ،در مورد سرانجام نصب درهاي جداکننده در ایستگاه هاي مترو با بيان اینکه به
دليل قيمت باالي درهاي حائل و جداکننده تنها میتوان در برخی ایستگاههاي خاص این درها را نصب کرد گفت :در
ایستگاه هاي مترو این درهاي حائل به دالیل مختلف نصب میشود ،بگونهاي که در دوبی این درها براي جلوگيري از
اتالف انرژي نصب شده و کارکردهاي دیگر هم دارند.
وي با بيان اینکه اعضاي شوراي شهر مصوب کردند که این درهاي حائل به طور آزمایشی در خط فرودگاه مهرآباد
نصب شود که برهمين اساس جلسات مشترکی با شرکت هاي تامين کننده این درها برگزار کردیم گفت :بررسیها
نشان داد که هزینه نصب درهاي جداکننده در هر ایستگاه 1۵ميليارد تومان است که به اعتبار سنگينی نيازمند است.
درویش با بيان اینکه نصب درهاي حائل با توجه به شرایط مالی فعلی ،اقتصادي نيست اما الزم است گفت :با این حال
مقرر شده در فاز اول در تعدادي از ایستگاه هاي شلوغ و پرازدحام که حجم مسافران زیاد است این درها نصب شوند که
برهمين اساس  11ایستگاه خاص که داراي شرایط فوق الذکر هستند شناسایی و در صورت انعقاد قرار داد در فاز اول
این درها نصب می شوند.

3۰

شنبه مورخ 69/4/54
خبرگزاري فارس

آغاز دوم پویش از خودمان شروع کنيم
 55درصد جان باختگان حوادث عابرین پياده هستند
فاز دوم پویش از خودمان شروع کنيم با رویکرد ارتقاي فرهنگ ترافيک کار خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس ،فاز دوم پویش از خودمان شروع کنيم کار خود را آغاز کرد.
این پویش که در سه محور فعاليت خود را از سر گرفته با تاکيد بر شعار هاي #احترام به عابر پياده
#براي هواي پاک شهر رکاب بزنيم  #پنجشنبه هاي پاک
در قالب اجراي نمایش هاي خيابانی در  3۵نقطه تهران و همایش هاي دوچرخه سواري برگزار می شود.
بر اساس این گزارش هدف از برگزاري این پویش اصالح و ارتقاي فرهنگ ترافيک در زمينه حقوق #عابر پياده و
توسعه استفاده از #دوچرخه به عنوان وسيله نقليه است که تا ابتداي شهریور ماه روزهاي سه شنبه و پنجشنبه هر هفته
برگزار می شود.
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یکشنبه مورخ 69/4/52
خبرگزاري فارس

معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافيک خبر داد
آموزش رایگان دوچرخهسواري در بوستان ترافيک
معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافيک گفت :آموزشهاي رایگان دوچرخه سواري به نوجوانان و بانوان در
بوستان ترافيک پایتخت ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاري فارس ،محمدرضا زمردیان گفت :بانوان می توانند از فضاي بوستان هاي ترافيک براي دوچرخه
سواري بصورت رایگان بهره ببرند.
وي افزود :در این بوستان ها چگونگی استفاده از دوچرخه و همچنين قوانين و مقررات مربوط به دوچرخه سواري ارائه
می شود.
زمردیان ادامه داد :در این آموزش ها حقوق عابر پياده ،قوانين و تکاليف مربوط به عابر پياده و رفتار خودروها نسبت به
عابر پياده مورد تأکيد قرار می گيرد.
وي افزود :در طول سال تحصيلی از ظرفيت مدارس براي آموزش هاي ترافيکی استفاده می شود.
زمردیان گفت :این آموزش ها که از اول تيرماه آغاز شده تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

3۷

خبرگزاري فارس 69/4/52

عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران
ایجاد مسيرهاي ویژه دوچرخه در برخی معابر پایتخت
استفاده از سلبریتیها در پویشهاي ترافيکی
عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران با اشاره به اهميت استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون شهري ،بر لزوم ایجاد
مسيرهاي ویژه براي تردد دوچرخه در برخی معابر پایتخت تاکيد کرد.
به گزارش فارس ،ابوالفضل قناعتی با بيان اینکه دوچرخه به عنوان یک مدل حمل ونقلی مکمل در دنيا مورداستفاده
قرار گرفته است گفت :دراغلب کشورهاي توسعه یافته درکنار ایستگاه پرتردد اتوبوس و یا مترو ،ایستگاه هاي دوچرخه
وجود دارد و مردم ميتوانند با استفاده از دوچرخه به مقصد خود حرکت کنند.
وي با بيان اینکه استفاده از دوچرخه با فرهنگ ایرانی ها عجين بوده است اما توسعه شهر ناگزیر مردم را به سمت
استفاده از مدل دیگر حمل ونقل سوق داد ،گفت :اگر مسئله حل آلودگی هوا براي همگان مهم باشد قطعا به توسعه
استفاده از حمل ونقل عمومی و دوچرخه توجه ویژه اي می شود و در تهران نيز به دليل آلودگی فزاینده هوا و حجم
ترافيک ناگریز باید به سمت حمل و نقل پاک و در عين حال سبک مانند دوچرخه پيش رفت.
عضو کميسيون حمل و نقل شوراي شهر با تاکيد بر اینکه الزم است در راستاي تشویق مردم براي گرایش به استفاده از
دوچرخه ابعاد مزایاي این حرکت در بخشهاي سالمت،ورزشی و ....توسط صاحب نظران و پزشکان تشریح شود گفت :
هنرمندان و سلبریتیها نيز می توانند در قالب پویش هاي مرتبط همچون #از _خودمان شروع کنيم ،فعاليت کرده و
با اتکا به عالقمندي مردم به آنها و آثارشان ،شهروندان را به استفاده از حمل ونقل پاک تشویق کنند.
وي با اشاره به ایجاد پویش #پنجشنبه هاي پاک در پایتخت گفت :در ابتدا می توان براي آغاز فعاليت روزهاي خاصی
را براي دوچرخه سواري درنظر گرفت و مطمئن باشيد پس از استقبال عموم مردم از این روزهاي پاک ،رفته رفته شاهد
آن خواهيم بود که نه تنها پنجشنبه ها بلکه هر روز،روز پاک و دوچرخه خواهد بود.
وي با بيان اینکه از سویی دیگر باید مسئوالن شهري نيز زمينه هاي الزم را فراهم کنند؛ گفت :یکی از اقدامات مهمی
که مدیریت شهري باید انجام دهد ،براي برقراري امنيت دوچرخه سواران با ایجاد الین ویژه دوچرخه در معابر و خيابان
هاي شهر است تا راکبان در امنيت از این وسایل استفاده کنند.
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قناعتی ضمن تاکيد بر راه ان دازي مسير ویژه دوچرخه سواران در معابر شهر ،افزود :ایجاد و راه اندازي خانه هاي
دوچرخه در کنار ایستگاه هاي پر تردد مترو یا اتوبوس می تواند موجبات تشویق مردم براي استفاده از دوچرخه در
مسيرهاي کوتاه را فراهم کند.
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خبرگزاري فارس 69/4/52

سرپرست سازمان تاکسيرانی شهر تهران:
تاکسیهاي پایتخت در حال نو شدن هستند
سرپرست سازمان تاکسيرانی پایتخت طی گزارشی از نوسازي ناوگان تاکسيرانی اظهار داشت :در سال گذشته  11هزار و
 ۰83خودرو تاکسی در شهر تهران نوسازي شد که تحولی را در شهر ایجاد کرد.
به گزارش خبرگزاري فارس ،شهریار افنديزاده ،قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران و سرپرست
سازمان تاکسيرانی که جهت ارائه گزارش در خصوص نوسازي ناوگان تاکسيرانی در سيصدو شصتمين جلسه شورا
حضور داشت اظهار داشت :در حال حاضر  19شرکت خصوصی تاکسيرانی در تهران فعالاند که در مجموع حدود
۷8هزارو سيصد و نود و دو دستگاه تاکسی موجود در شهر تهرات میباشد.
وي افزود :از مجموع رانندگان دراین بخش نيز کمتر از یک درصد کل جمعيت رانندگان تاکسی را بانوان حدود  ۰9۷نفر
تشکيل ميدهند و  81هزار نفر مابقی را آقایان هستند.
افندي زاده در تشریح کاربري تاکسیها در پایتخت نيز اظهار داشت33 :هزارو هشتصد و جهل و هفت تاکسی
خصوصی 24 ،هزارو  ۰23دستگاه تاکسی تلفنی1۰ ،هزارو 861دستگاه تاکسی گردشی 18۰۷ ،دستگاه تاکسی سازمانی
 6۷6 ،تاکسی ترمينالها18۵ ،دستگاه راه آهن 14۰۰ ،دستگاه در اختيار فرودگاه است .از نظرنوع سواري هم ۷1هزارو
 391دستگاه سواري و  ۷۵۵6ون در بخش تاکسرانی شهر تهران تردد دارند.
سرپرست سازمان تاکسيرانی دربخش نوسازي ناوگان نيز اظهار داشت :در سال گذشته 11هزار و  ۰83خودرو تاکسی
در شهر تهران نوسازي شد که تحولی را در شهر ایجاد کرد.
وي خاطر نشان ساخت :نوسازي از طریق وام با سود بانکی  16درصد انجام شده است.
سرپرست سازمان تاکسيرانی در ادامه افزود :از حدود  1۷هزار و نهصدو هشتاد و دو تاکسی فرسوده که ثبت نام شده
است حدود  ۰261تاکسی پيکان است که با روند نوسازي این تعداد به  96۵پيکان تاکسی رسيده است که اميدواریم تا
پایان شش ماهه سال جاري پيکان از ناوگان تاکسی رانی خارج شود.
براساس مصوبه شوراي شهر تبدیل مينی بوسهاي فرسوده به تاکسی یا ون را از سال  9۰در دستور کار قرار دادیم که
تا پایان سال گذشته حدود  4۰۵دستگاه ون به جاي مينی بوسها وارد ناوگان شدهاند.
4۵

وي خاطر نشان ساخت :کليه اطالعات مورد نياز ناوگان در سيستم سيما تاکسی قرارگرفته است که می تواند تحليل
مدیریت بسيار خوبی ایجاد کند.
افندي زاده ابراز اميدواري کرد که تا پایان سال  96سيستم پرداخت الکترونيکی در تمام تاکسی هاي شهر اجرایی شود.
وي یادآور شد :هم اکنون چندیدن خط به صورت آزمایشی به سيستم پرداخت الکترونيکی مجهز شدهاند.
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حقوق و وظایفی که از یادها رفته است
(عابرین پياده) سومين عامل تشدید ترافيک در معابر
کارشناسان می گو یند؛ بيش از یک پنجم افرادي که در سراسر دنيا جان خود را در اثر تصادفات رانندگی از دست می
دهند «عابرین پياده» هستند! این درحالی است که در کشورما نيز ساالنه حدود  1۷هزار نفر جان خود را در حوادث
رانندگی از دست میدهند و در این ميان حدود  31درصد متوفيان را عابران پياده تشکيل می دهند آماري قابل تأمل که
باید براي کاهش آن فکري کرد !
به گزارش ایسنا ،پياده روي اصلیترین و رایجترین مد حرکت در تمام جوامع بشري است؛ در واقع هر سفر با پياده
روي شروع و خاتمه مییابد که شامل سفرهاي نسبتا طوالنی و کوتاه براي خرید روزانه و یا رفتن به ایستگاه اتوبوس
براي سفر با آن میشود و این درحالی است که از سویی دیگر پياده روي براي سالمتی و حفظ محيط زیست مفيد
بوده و حتی بسياري از کشورها سياستهایی را براي تشویق به پياده روي به عنوان مد مهمی در حمل و نقل اجرا می
کنند؛ اما متاسفانه در برخی مواقع عابران پياده موجب بروز مشکالت و حوادثی می شوند که نشأت گرفته از بی توجهی
آنها با قوانين است.
معموال وقتی میشنویم که حادثهاي در اثر برخورد عابرپياده با خودرو رخ داده است ،مقصر را راننده خودور میدانيم اما
واقعيت این است که در برخی تصادفات درصد زیادي از قصور متوجه عابر پياده است چراکه عابر به حقوق و تکاليف
خود بی توجه و ناآگاه است! قانون گذار براي ایمنی و سالمت عابرین پياده قوانينی را در نظر گرفته که به جرأت
میتوان گفت تعداد مواد قانونی که تاکيد بر حقوق عابران دارد ،بيش از ۰برابر مواد قانونی تکليف عابران و ناظران
است ،که قطعا آشنایی آنها با حقوق و تکاليف خود مانعی بر بروز حوادث می شود.
تعرض عابر پياده به خيابان یکی از شایع ترین تخلفات حادثه ساز مردم است و این درحالی است که براساس ماده 21۰
آئين نامه راهنمایی و رانندگی که وظایف 9گانهاي را براي عابرپياده برشمرده ،عابرین باید براي عبور از عرض راه ،تنها
از گذرگاههاي پياده ،پل هوایی و گذرگاههاي زیرزمينی مجاز عبور کنند .همچنين عابران مکلفند هنگام عبور از عرض
یا طول سواره رو با توجه به عالئم راهنمایی و رانندگی نصب شده در محل از نقاط خط کشی گذرگاههاي غيرهمسطح
و مسيرهاي غير ویژه استفاده کنند و اگر عابران به این تکليف عمل نکنند ،در صورت تصادف با وسيله نقليه ،راننده (
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مشروط به اینکه کليه مقررات را رعایت کرده باشد و قادر به کنترل وسيله نقليه و جلوگيري از تصادف باشد) ،مسئوليتی
نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا" ،بی توجهی عابرین پياده" آنگونه که معاون حمل ونقل ترافيک شهرداري تهران میگوید سومين
عامل در تشدید ترافيک چهارراه هاي تهران است که عابرین نقش اصلی و اساسی در این بين دارند.
مازیار حسينی در گفت وگو با ایسنا با بيان اینکه عابران پياده به بخشی از جریان ترافيک بدل شدهاند و تا ثير زیادي بر
روي کاهش و افزایش ترافيک دارند ،گفت :متاسفانه شاهد هستيم عابرین بدون توجه به حریم خيابان ،هر کجا که
دلشان بخواهد از عرض معابر عبور میکنند درحالی که براساس قانون عابرین نمیتوانند از هرکجایی که بخواهند عبور
کنند.
وي با بيان اینکه قانون حقوق و تکاليف متقابلی براي راننده و عابرین پياده در نظر گرفته است اما طی سالهاي
متمادي تنها حقوق و وظایف خودروها ،مورد توجه قرار گرفته و به وظایف عابرین بی توجهی شده است و شاید کمتر
کسی از این حقوق و وظایف مطلع باشد گفت :عابرین باید تردد ایمنی از معابر داشته باشند اما این عبور،نباید موجبات
اختالل در جریان ترافيک را ایجاد کند.
حسينی با بيان اینکه پياده روي جزئی از مدهاي حمل ونقلی است ،ادامه داد :زندگی ماشينی باعث بسياري از امراض
روحی و جسمی شده و هرکاري که شهروندان را وادار به راه رفتن کند ،به سالمتیشان کمک خواهد کرد ،به همين
دليل پراهميت است که در حال حاضر پياده محور کردن شهر به یکی از شاخصهاي توسعه یافتگی شهرها تبدیل شده
است.
معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران با بيان اینکه بررسیها نشان داده است که بی توجهی عابرین پياده
سومين عامل اختالل و تشدید ترافيک در چهارراهها است گفت :شهرداري به نوبه خود با راه اندازي پویشهاي
مختلف و استفاده از برنامه هاي فرهنگی متنوع سعی در ارتقاء فرهنگ ترافيکی عابرین پياده کرده و می کند اما آنچه
که مهم است اینکه رفتاري که طی ساليان متمادي ایجاد شده با یک نسخه فوري و فوتی حل نمیشود و الزم است
تا همه دستگاه هاي فرهنگی اعم از آموزش و پروش ،وزارت ورزش و جوانان و ....پاي کار بيایند تا فرهنگ رعایت
حریم خيابان توسط عابرین نيز نهادینه شود.
به گزارش ایسنا ،همانگونه که معاون حمل و نقل عنوان کرده است عابران به حقوق و ظایف خود ناآگاه هستند و شاید
وقت آن رسيده تا آنها در قالب برنامههاي شاد و فرهنگی با حقوقشان آشنا شوند.
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بر همين اساس همچنين محمدرضا زمردیان معاون آموزش و پژوهش سازمان حمل و نقل نيز با اشاره به اهميت و
لزوم آشنایی عابران به حقوق و وظایفشان افزود :کمپينی با هدف ارتقاي فرهنگ ترافيک در رابطه با نوع رفتار عابر ،
قوانين و تکاليفی که عابر پياده در رفتارهاي ترافيک روزانه و همچنين قوانين و تکاليفی که راکبين خودرو و
موتورسيکلت در قبال عابران دارند ،برگزار میشود و از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران براي توجه به
م وضوع مشارکت اجتماعی در کاهش ترافيک،تصادفات و ...بهره خواهيم گرفت و اميدواریم با حضور پررنگ مردم شاهد
وضعيت مطلوب تري از رفتارهاي ترافيکی باشيم.
وي با بيان اینکه براساس برنامه ریزي هاي انجام شده در روزهاي سه شنبه و پنجشنبه هر هفته  6۵گروه نمایشی
بيش از  3۷۵اجرا در راستاي ارتقاي فرهنگ ترافيک خواهند داشت ،اظهار کرد :گروهها در  2۵تقاطع پر تردد ۰ ،بوستان
شهري و  4مسير دوچرخه سواري تهران فعاليت خود را آغاز می کنندٰ.
زمردیان بيان کرد :در بوستانهاي ملت ،پرواز ،پليس ،والیت و دریاچه شهداي خليج فارس نمایش و پرفورمنس هایی
با موضوع #احترام به عابر_پياده و #حمل و نقل پاک اجرا میشود.
معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران با اشاره به اهداف این پویش گفت :احترام به عابر پياده
با هدف آشنایی مردم با قوانين عابر پياده و ترویج دوچرخه سواري از مهمترین اهداف مرحله دوم پویش از خودمان
شروع کنيم هستند.
به گزارش ایسنا ،حقوق و تکاليف عابران پياده طی سالهاي متمادي از خاطره ها رفته است اما آنچه که مهم است اینکه
عابران به قربانيان هميشگی معابر و برخورد با خودروها بدل شدهاند و شاید وقت آن رسيده است که تنها و تنها با
رعایت قانون مانعی بر مرگ شویم.
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تکميل عمليات سازه اي پارکينگ طبقاتی نيایش تا پایان سال جاري
معاون فنی و عمرانی شهرداري تهران ،از پروژه احداث پارکينگ طبقاتی(زیرزمينی) نيایش بازدید ميدانی به عمل آورد.
به گزارش سایت تهران ،عليرضا جاوید در حين بازدید از پروژه با بيان آنکه ميزان پيشرفت پروژه احداث پارکينگ
طبقاتی نيایش به مرز  4۵درصد رسيده است ،بر لزوم تکميل عمليات سازه اي این پروژه تا پایان سال جاري تاکيد
کرد.
به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداري تهران ،تاکنون سقف  2طبقه از طبقات  9گانه این پروژه در تراز منهاي یک به
طور کامل احداث شده و نيمی از سقف طبقه سوم نيز تکميل شده است.
گفتنی است پارکينگ طبقاتی نيایش ،سازهاي  11طبقه با 9طبقه پارکينگ در تراز منهاي یک و  2طبقه تجاري در
تراز مثبت یک است .با بهره برداري از این پروژه ،فضاي موردنياز براي پارک بيش از  12۵۵دستگاه خودرو تامين شده
و به این ترتيب امکان مراجعه کمدردسر شهروندان به پردیس سينمایی ملت ،بوستان ملت و بيمارستان قلب شهيد
رجایی تسهيل خواهد شد .برخورداري از ورودي مناسب از تونل نيایش و تراز صفر (غرب بزرگراه نيایش) و فراهم
ساختن امکان خروج به جنوب بزرگراه کردستان و غرب بزرگراه نيایش ،از ویژگیهاي مهم این پروژه زیرسطحی خواهد
بود.

4۰
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معاون فنی عمرانی شهرداري تهران:
نياز  122کيلومتري تهران به تونلهاي شهري
تکميل رینگ آزاد راهی تهران در آینده
هزینه  13۵۵ميليارد تومانی براي پل طبقاتی صدر
معاون فنی عمرانی شهرداري تهران گفت 193 :فاز پروژه در قالب  ۷9کد مصوبه شورا به تصویب رسيده است که از
این تعداد  128پروژه تکميل شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس ،عليرضا جاوید معاون فنی و عمران شهرداري تهران در سيصد و شصت و یکمين جلسه
شورا به ارائه گزارش عملکرد  2ساله این معاونت پرداخت.
جاوید با اشاره به اقدامات انجام شده در  12سال گذشته در حوزه فنی و عمرانی شهرداري تهران اظهار داشت:
برنامههاي خوبی در این مدت انجام شده است که به بخشی از آن اشاره میکنم.
وي تصریح کرد :گزارش اشاره شده از سال  1384تاکنون در حوزه فنی و عمرانی شهرداري تهران است که این معاونت
سه اداره کل برنامهریزي ،فنی و عمرانی و مالی و اداري دارد ضمن اینکه  ۰سازمان و شرکت نيز زیرمجموعه معاونت
عمرانی قرار دارند.
جاوید مهمترین برنامههاي معاونت فنی عمرانی شهرداري را بر اساس طرح جامع و برنامه پنج ساله دانست و گفت:
تکميل شبکه جمع آوري آب هاي سطحی  ،تکميل شبکه فاضالب  ،تکميل شبکه حمل و نقل عمومی و تکميل شبکه
بزرگراهی به ترتيب مهمترین اولویت هاي این معاونت به شمار می آیند.
وي اضافه کرد :خوشبختانه در تکميل شبکه بزرگراهی اقدامات گسترده و ویژهاي در سالهاي گذشته صورت گرفته
است و از برنامه زمانبندي شده در این بخش به مراتب جلو هستيم.
معاون فنی عمرانی شهرداري تهران ادامه داد :توسعه فضاهاي زیرسطحی یکی از بخشهایی است که باید مورد توجه
قرار بگيرد و ما باید در آینده به سمت توسعه فضاهاي زیرسطحی برویم و حتی میتوانيم به سمت تونلهاي تأسيساتی
و حتی پارکينگهاي زیرسطحی توجه کنيم.
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وي انتقال پایانههاي شهر تهران را به مکانهاي مناسب از برنامههاي فنی عمرانی شهرداري تهران دانست و گفت :به
زودي پایانه شرق به بهرهبرداري خواهد رسيد.
جاوید در ادامه به تعامل شهرداري تهران با دولت و بخشهاي مختلف بيان کرد :کنترل سيالب و آبهاي زیرسطحی
از بخش هایی بوده که شهرداري تهران تعامل خود را با دولت نشان داده و در این مسير نيز با موفقيتهاي خوبی دست
پيدا کرده است.
وي اضافه کرد :در شبکه بزرگراهی شهري نيز از سال  84تاکنون اقدامات گستردهاي انجام شده به طوري که نيمی از
شبکههاي بزرگراهی از سال  84تا امروز تکميل شده است که این خود یک اتفاق بزرگ محسوب میشود.
وي ادامه داد :در یک ماه آینده نيز بزرگراه شهيد حکيم که حدود  11کيلومتر است به بهرهبرداري خواهد رسيد.
وي به احداث پلها و تقاطعهاي غيرهمسطح در بزرگراهها اشاره کرد و گفت :در این بخش نيز اقدامات خوبی در سال
 84تا به امروز انجام شده است و پروژههاي قابل قبولی از سوي شهرداري تهران به بهرهبرداري رسيده است.
معاون فنی و عمران شهرداري تهران گفت :قبل از سال  84شاهد پروژههاي نيمه تمامی از جمله تونل رسالت و زیرگذر
 1۷شهریور بودیم که در دوره مدیریت شهري فعلی این پروژهها نيز به پایان رسيد.
جاوید اظهار داشت :در بخش تونلهاي شهري نيز اقدامات گستردهاي در شهر تهران انجام شده است.
وي تصریح کرد :به زعم من تهران نياز به  1۵۵کيلومتر تونل شهري دارد که تا امروز اقداماتی خوبی در این زمينه
انجام شده و به زودي برخی از تونل ها نظير تونل شهداي غزه  ،تونل ضربعلی زاده به بهره برداري خواهند رسيد.
جاوید در ادامه گزارش خود به فصل سوم اقدامات انجام شده از سوي معاونت فنی عمرانی شهرداري تهران اشاره کرد و
گفت :پروژه آزادراه آزادگان از جمله پروژههاي مهم است که هميشه کمتر مورد توجه بوده و امروزه آزادراه آزادگان یک
آزادراه کمربندي مناسب محسوب میشود و ان شاءاهلل به زودي آزادراه دولتآباد (شهيد نجفی رستگار) با  ۰کيلومتر به
این آزادراه متصل خواهد شد .با بهره برداري از این پروژه ها و و تکميل آزا د راه هاي دیگر رینگ آزاد راهی تهران
تکيمل خواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به دیگر بزرگراهها و آزادراههاي شهر تهران اشاره کرد و گفت :بزرگراه امام علی (ع) با حجم
تملک بسيار یکی دیگر از اتفاقات خوب شهر تهران محسوب میشود که این بزرگراه شمال به جنوب تهران را به هم
متصل کرده است.
4۷

وي گفت :تونل نيایش ،بزرگراه طبقاتی صدر ،برج ميالد ،پروژه دریاچه شهداي خليج فارس ،پل جوادیه ،پل دسترسی
برج ميالد ،پروژه احداث بزرگراه شهيد زین الدین و شهيد خرازي ،پروژه احداث تونل توحيد ،پروژه اصالح طرح زیرگذر
و احداث تونل اميرکبير ،نمایشگاه کتاب ،بزرگراه شهيد باکري ،بزرگراه شهيد یاسينی ،تکميل بزرگراه شهيد صياد
شيرازي ،پروژه تعریض پل ستارخان ،پروژه احداث ساختمان دیوان عدالت اداري و … سایر پروژههایی است که در 12
سال گذشته در شهر تهران احداث و تکميل شده است.
وي اضافه کرد :متأسفانه برخی از دوستان در خصوص پروژه صدر و نيایش مطالب نادرستی را در خصوص هزینههاي
این پروژه اعالم میکنند که در واقع سال گذشته ریز هزینههاي بزرگراه صدر و تونل نيایش در یکی از روزنامهها توسط
معاونت فنی عمرانی منتشر شد.
جاوید ادامه داد :هزینه احداث پروژه پل طبقاتی صدر بدون احتساب هزینه تملک بالغ بر  13۵۵ميليارد تومان بوده است
که با نرخ دالر امروز بالغ بر  3۵۵ميلون دالر می شود .ما این اطالعات را حتی در روزنامه اعالم عمومی و اتمام حجت
کردیم اما متاسفانه هنوز برخی به هزینه هاي پل طبقاتی صدر ابهام وارد می کنند.
معاون فنی عمرانی شهرداري تهران با اشاره به ویژگیهاي برج مخابراتی ميالد نيز بيان کرد :عليرغم همه محسنات
این برج که یک سر و گردن از سایر برجهاي مخابراتی دنيا باالست اما یک خألیی وجود دارد و آن برمیگردد به اینکه
باید هر چه زودتر فاز دوم این مجموعه احداث شود که از آن جمله میتوان به هتل بينالمللی و همچنين مرکز مبادله
فکري و امور اداري اشاره کرد.
معاون فنی عمرانی شهرداري تهران اضافه کرد 193 :فاز پروژه در قالب  ۷9کد مصوبه شورا به تصویب رسيده است که
از این تعداد  128پروژه تکميل شده است.
جاوید ادامه داد :بر اساس برنامهریزي صورت گرفته تقریباً مدیریت شهري هر ماه یک پروژه را در این دوره از مدیریت
شهري به بهرهبرداري رسانده است.
معاون فنی عمرانی شهرداري تهران ادامه داد :از پروژههاي در حال احداث در نقاط مختلف شهر تهران میتوان به
بزرگراه شهيد حکيم ،تونل شهداي غزه ،بزرگراه شهيد بروجردي ،بزرگراه شهيد شوشتري ،پروژه ميدان امام خمينی (ره )
اشاره کرد اینکه این پروژهها به زودي به بهرهبرداري خواهد رسيد.

48

معاون فنی عمرانی شهرداري تهران اظهار اميدواري کرد :مدیریت شهري آینده نيز به برخی از پروژهها توجه کند و آنها
را در اولویت کاري خود قرار دهد که از آن جمله میتوان به تونل احمد متوسليان ،ادامه بزرگراه شهيد همت ،تقاطع
زیرسطح شهيد نواب –شهيد تندگویان اشاره کرد.
وي گفت :حدود نيمی از زیرسطحها از  36سال قبل از مدیریت شهري قاليباف انجام شد و نيمی دیگر از آن طی 12
سال از مدیریت فعلی شهرداري تهران انجام شد که این موضوع از جهان مختلف قابل توجه است.
جاوید ادامه داد  :پروژه هاي همچون اتصال بزرگراه صياد به آزاد راه آزادگان و اجراي ال آر تی در بزرگراه شهيد همت
در دست مطالعه است و ادقامات آن نيز به اتمام رسيده که این پروژه ها باید بعد از تصویب شورا به مرحله اجرا گذاشته
شود.
بافرانی  :سرانه  48مکتري فضاي سبز براي ساکنان منطقه 21
در این جلسه همچنين بافرانی شهردار منطقه  21نيز گزارشی از اقدامات شهرداري این منطقه ارائه داد.
بافرانی گفت  :شاید بتوان گفت منطقه  21از لحاظ سرانه فضاي سبز غنی ترین منطقه است به گونه اي که شاید دیگر
نيازي به توسعه فضاي سبز در این منطقه نباشد.
وي ادامه داد  :سرانه فضاي سبز در این منطقه 8 4متر است و با توجه به بحران آب که تمامی شهر تهران با آن درگير
است دیگر نيازي به توسعه فضاي سبز نخواهد بود .البته شایان ذکر است با اینکه رودخانه کن از منطقه  21می گذرد
اما این منطقه کمترین بهره را از آن می برد و بخش اعظمی از آب شرب منطقه از چاه هاي عميق و نيمه عميق تامين
می شود.
بافرانی در ادامه به پروژه هاي تکميل شده در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت :با این اقدامات ترافيک منطقه کاهش
محسوس داشته است.
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خبرگزاري فارس 69/4/57

در صحن علنی شوراي اسالمی شهر تهران:
تغيير نام بزرگراه نيایش به آیتاهلل هاشمی رفسنجانی تصویب شد
در جلسه امروز شوراي شهر ،تغيير نام بزرگراه نيایش حد فاصل بزرگراه شهيد آیتاهلل صدر تا بزرگراه سرلشکر شهيد
آبشناسان به نام مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی تصویب شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاري فارس ،در سيصد و شصت و یکمين جلسه علنی شوراي اسالمی شهر تهران
تغيير نام بزرگراه نيایش حد فاصل بزرگراه شهيد آیتاهلل صدر تا بزرگراه سرلشکر شهيد آبشناسان به نام مرحوم آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی با رأي اکثریت اعضا به تصویب رسيد .
در ادامه تغيير نام بنبست فتحيان واقع در محدوده منطقه یک شهرداري تهران به نام یاسمن ،تغيير نام کوچه دانش
واقع در محدوده منطقه  4شهرداري تهران به نام شهيد سيداسماعيل حيدر حسينی ،نامگذاري کوچه بيست و نهم واقع
در محدوده منطقه  ۰شهرداري تهران به نام شهيد مهدي اسماعيلپور و نامگذاري خيابان یکم واقع در محدوده منطقه
 ۰شهرداري تهران به نام شهيد عباس گندمکار تصویب شد.

۰۵

تهران سما 69/4/57

احمدي بافنده عنوان

کرد:

حمل و نقل شبکهاي ضرورت تهران در رسيدن به جهانشهر هوشمند
مدیرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران بر توسعه یکپارچه سيستمهاي ارتباطی و زیر ساختهاي حمل و نقل درون
شهري در جهت حرکت تهران به سمت جهانشهر هوشمند تاکيد کرد .
به گزارش «تهران سما» به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بينالملل شرکت بهره برداري راهآهن شهري تهران و
حومه ،دکتر محمد احمدي بافنده در اولين نمایشگاه محصوالت و خدمات هوشمند که در محل دائمی نمایشگاههاي
شهرداري تهران واقع در بوستان گفتگو برپا شد گفت :شهر هوشمند یعنی شهر شبکهاي و تهران بدون شبکهاي شدن
نمیتواند جهانشهري با معيارها و استانداردهاي روز دنيا باشد.
وي با بيان اینکه یکی از بایستههاي جهانشهر هوشمند توجه به حمل و نقل شبکهاي و توسعه سيستم توزیع هوشمند
است ،تصریح کرد :اگر بخواهيم به سمت جهانشهري با مشخصه صرفه جویی در زمان و هزینه حرکت کنيم باید
سرمایه گذاري اطالعاتی را در اولویت قرار دهيم و این جز با تمرکز بر دانش و هوشمندسازي سيستمها میسر نخواهد
بود.
مدیرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران در ادامه بر ضرورت استفاده از مدلهاي مختلف حمل و نقل در کنار یکدیگر
تاکيد کرد و گفت :متاسفانه گرایش بد استفاده از حمل و نقل عمومی امروز به یکی از چالشهاي مهم کالنشهرها
تبدیل شده است و اگر ما به تفکيک درستی از توزیع وسایل تردد مناسب در سطح شهرها دست پيدا نکنيم ترافيک و
آلودگی هوا قطعا رفع نخواهد شد.
وي ادامه داد :در یک شهر هوشمند حقيقی پياده راهها و استفاده از دوچرخه در تردد شهري به اندازه ساخت بزرگراهها و
توسعه خطوط مترو و اتوبوسرانی اهميت دارد و اصل باید بر تردد ایمن ،راحت و پاک باشد.
بهره گيري مترو تهران از بروزترین سيستمهاي ارتباطی و کنترل هوشمند
دکتر احمدي بافنده در ادامه با تاکيد براینکه ارتقا و هوشمند سازي نياز روزانه مترو است گفت :مترو تهران اکنون به
بروزترین سيستمهاي ارتباطی و کنترل هوشمند مجهز است و با افتخار میگویم که این مجموعه در کنار تجهيزات و
نيروهاي متخصص توانسته هدایت خطوط خود را با سرفاصله  4دقيقه و سرعت  8۵کيلومتر در ساعت با شرایط ایمن و
مطلوب مدیریت کند و منصفانه نيست در شرایطی که ما بر اساس استانداردهاي دنيا با کمبود نيرو بر حسب هر کيلومتر
 3نفر مواجه هستيم با هجمه انتقادها به سوي منابع انسانی خود مواجه باشيم.

۰1

مدیرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران و حومه در پایان یادآور شد :داشتن ارزانترین مترو دنيا براي ما افتخار
نيست و تعيين نرخ بليت در شرایطی که ما هنوز یارانه مربوط به آن را از دولت دریافت نکردهایم شرایط را براي مترو
تهران شکنندهتر کرده و این در حالی است که با حمایت  2۵هزار ميليارد تومانی دولت از توليد کنندگان خودرو براي
فروش اقساطی محصوالتشان امکان ساخت  1۵۵۵کيلومتر مترو در تهران فراهم میشد و این مطمئنا اقدام موثرتري
در کاهش آلودگی هواي تهران بود.

۰2

چهارشنبه مورخ 69/4/52
خبرگزاري فارس

مدیرعامل اتحادیه سازمانهاي حملونقل همگانی کشور خبر داد
ممنوعيت تردد خودروهاي کاربراتوري در محدوده (طرح کاهش)
مدیرعامل اتحادیه سازمانهاي حملونقل همگانی کشور گفت :تردد خودروهاي کاربراتوري از شهریورماه در محدوده
«طرح کاهش» ممنوع است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاري فارس ،سعيد قيصر در نوزدهمين مجمع عمومی عادي اتحادیه سازمانهاي
حمل ونقل همگانی کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت :طبق تصميمات کارگروه هماهنگی و نظارت در اجراي
کاهش آلودگی هواي کالنشهرها ،از شهریورماه  96تردد خودروهاي کاربراتوري در محدوده طرح کاهش )(LEZ
ممنوع میشود.
وي ادامه داد :این طرح در فاز نخست در کالنشهر تهران و سپس در سایر کالنشهرها اجرایی خواهد شد.قيصر افزود:
بر همين اساس تردد خودروهاي کاربراتوري در محدوده زوج و فرد و طرح کاهش ممنوع است.مدیرعامل اتحادیه
سازمانهاي حملونقل همگانی کشور ادامه داد :در حال حاضر نيز خودروهایی که فاقد معاینه فنی باشند توسط
دوربينها شناسایی و پس از استعالم از سامانه سيمفا درصورتیکه معاینه فنی نداشته باشند ،جریمه خواهند شد.
وي بيان داشت :خودروهاي زیر  ۰سال نياز به معاینه فنی ندارند ولی خودروهایی که عمر آنها باالي  ۰سال است باید
معاینه فنی دریافت کنند و درغيراینصورت روزانه  ۰۵هزار تومان جریمه خواهند شد.
قيصر درباره برگزاري مجمع ساليانه اتحادیه حملونقل همگانی افزود :بر اساس اساسنامه اتحادیه هر ساله در تيرماه
مجمع برگزار میشود.
مدیرعامل اتحادیه سازمانهاي حملونقل همگانی کشور افزود :در مجمع امسال تفریغ بودجه سال  139۰مورد بررسی
قرار گرفت که  3۷ميليارد ریال به تصویب رسيد.وي ادامه داد :نسبت به سال گذشته  2۰درصد نيز افزایش درآمد در
بودجه داشتهایم.
قيصر بيان داشت :عمليات مالی اتحادیه در سال  9۰بر اساس اعالم سازمان حسابرسی مطلوب بوده است.

۰3

جمعه مورخ 69/4/12
ایسنا

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران خبر داد
کاهش ساعت طرح ترافيک براي ساکنان قلب تاریخی تهران قدیم
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران گفت :با تصویب شوراي ترافيک تهران ،ساعت طرح ترافيک براي
ساکنان منطقه  12کاهش یافت.
به گزارش ایسنا ،دکتر مازیار حسينی با اشاره به طرح کاهش ساعات طرح ترافيک براي ساکنان منطقه  12یادآور شد:
با توجه به مصوبه شوراي ترافيک شهر تهران از این به بعد ساکنان این منطقه می توانند از ساعت  6و  3۵دقيقه  -که
شروع طرح ترافيک است -تا ساعت  8یک بار بهراحتی از منطقه خارج شوند.
به گفته وي در صورت تصویب این طرح در صورتی که ساکنان منطقه در بين ساعات تعيين شده در محدوده طرح
ترافيک تردد کنند؛ دوربينهاي کنترلی براي این افراد تحلف و جریمهاي ثبت نمی کنند.
حسينی تصریح کرد :منطقه  12به عنوان قلب تاریخی تهران یکی از مناطق بااصالت و هویت شهر تهران است که از
سال  93مدیریت شهري تهران توجهی جدي به این محدوده کرده است.
وي با بيان اینکه در طول چند دهه اخير این منطقه دچار افت و کاهش کيفيت زندگی شده بود،گفت :این منطقه
تاریخی از جمله مناطق شهر تهران است که در سالهاي اخير برخالف سایر مناطق 22گانه پایتخت ،رشد منفی
جمعيتی داشته است.
معاون شهردار تهران با اشاره به وجود بازار به عنوان نقطه عطف همچنين عامل گریز مردم از این منطقه اظهارکرد:
یکی از دالیل گریز جمعيت از این منطقه  -که در بررسیهاي ما مشخص شد -وجود طرح ترافيک بود .در واقع این
طرح رفت و آمد مردم و ساکنان این منطقه را سخت کرده بود.
وي با بيان اینکه اجراي طرح کاهش ساعات طرح ترافيک براي ساکنان منطقه 12می تواند به ساکنان منطقه براي
انتقال فرزندانشان به مراکز آموزشی و یا انجام کارهاي ضروري کمک کند ،تاکيد کرد :اگر الزم باشد در آینده امکانات

۰4

بيشتري را براي این منطقه در نظر بگيریم با نتایجی که از اجراي این طرح به دست میآید ،این تسهيالت را ارائه
خواهيم داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران،معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران
با بيان اینکه در سالهاي اخير مدیریت شهري توانست پروژههاي حمل و نقلی بزرگی را به رغم مخالفتهایی که در
ابتدا وجود داشت اجرایی کند ،گفت :ایجاد بيشترین مسيرهاي پياده روي در این محدوده یکی از این طرحها و
پروژههاي بزرگ شهري بود.
به گفته وي با تدابير مدیریت شهري تهران قرار است تا حيات و زندگی به شبهاي منطقه  12بازگردد.

۰۰

ایسنا 69/4/12

مدیرعامل اتحادیه سازمانهاي حمل و نقل همگانی کشور خبر داد
ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده در محدوده طرحLEZ
اجراي حدود آالیندگی جدید از ابتداي مرداد
مدیرعامل اتحادیه سازمانهاي حمل و نقل همگانی کشور با تاکيد بر ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده در محدوده
طرح  LEZدر کالنشهرها گفت :این ممنوعيت شامل خودروهاي سنگين ،سبک ،شخصی ،عمومی و دولتی خواهد
بود .
سعيد قيصر در گفتوگو با ایسنا ،در تشریح حدود آالیندگی جدید در معاینه فنی که توسط شوراي عالی حفاظت محيط
زیست ابالغ شده است ،افزود :حدود جدید آالیندگی از ابتداي مرداد ماه اجرایی خواهد شد و در آن کليه استانداردهاي
سيمفا بسيار سخت گيرانه تر اجرایی خواهد شد .به شکلی که با وضعيت موجود حدود  8۵درصد خودروها در آزمونهاي
آالیندگی مردود خواهند شد.
وي افزود :در حدود آالیندگی جدید سختگيري ها در تستهاي آالیندگی تا سه برابر بيشتر شده و براي خودروهاي
انژکتوري اعمال می شود؛ اما براي خودروهاي کاربراتوري تغييري اعمال نشده است این در شرایطی است که بيشترین
آالیندگیها به خودروهاي کاربراتوري تعلق دارد.
قيص ر ادامه داد :در ابالغيه جدید دور کند و تند موتور خودروها مورد تست و آزمایش قرار میگيرد؛ لذا باید خودروها خود
را با این استانداردها تطبيق دهند و از سویی دیگر کارگروههاي استانی و همچنين مراکز معاینه فنی نيز باید خود را با
حدود آالیندگی جدید تطبيق دهند ،به طوریکه مراکز معاینه فنی موظف هستند تجهيزات الزم را براي انجام تستهاي
تعيين شده فراهم کنند.
وي اظهار کرد :در راستاي بهرهگيري مناسب از سامانه یکپارچه معاینه فنی (سيمفا) و بر اساس تصميمات کارگروه
هماهنگی و نظارت بر اجراي کاهش آلودگی هواي کالنشهرها مقرر شده است کليه دوربينهاي مستقر در مسيرهاي
بين شهري سراسر کشور و همچنين شهرها به سامانه سيمفا متصل شوند و خودروهاي فاقد گواهی معاینه فنی در
شهرها و جادهها توسط این دوربينها اعمال قانون شوند.

۰6

مدیرعامل اتحادیه سازمانهاي حمل و نقل همگانی کشور تاکيد کرد :در حال حاضر عبور خودروها در محدوده اجرایی
طرح  LEZاز مقابل دوربينها بدون داشتن برگه معاینه فنی شامل جریمه  ۰۵هزار تومانی میشود که با اتصال
دوربينهاي سراسر کشور به سامانه سيمفا این جریمه براي کليه خودروهاي فاقد گواهی معاینه فنی اعمال خواهد شد.
وي در خصوص ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده در محدوده طرح  LEZدر کالنشهرها تصریح کرد :در این طرح
خودروهاي سنگين ،سبک ،شخصی ،عمومی و دولتی شامل محدودیت خواهند شد و به زودي در خصوص سن
فرسودگی نيز نظر قطعی اعالم خواهد شد .اعمال قانون در این خصوص نيز از طریق سامانه سيمفا انجام خواهد شد.
برنامه ریزي براي جایگزینی موتورسيکلتهاي برقی با موتورسيکلتهاي کاربراتوري
مدیرعامل اتحادیه سازمانهاي حمل و نقل همگانی کشور از برنامه ریزي براي جایگزینی موتورسيکلتهاي برقی با
موتورسيکلتهاي کاربراتوري خبر داد و افزود :در تهيه برنامه براي این جایگزینی وزارت صنعت ،معدن و تجارت با
همکاري وزارت کشور ،نيرو و وزارت دفاع و همچنين سازمان ملی استاندارد و پليس راهور ناجا اقدامات الزم را انجام
خواهد داد.

۰۷

شنبه مورخ 69/4/11
خبرگزاري فارس

ساعت سرویس دهی خط  7مترو افزایش یافت
قائم مقام مدیرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران و حومه از افزایش سرویس دهی در خط  ۷مترو تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس ،علی عبداهلل پور با بيان اینکه ساعت سرویس دهی به مسافران خط  ۷مترو تهران از صبح
امروز یک ساعت افزایش یافت افزود :خط  ۷مترو تهران  21خرداد کار خود را آغاز کرد و در این زمان با انجام
تست هاي گوناگون و تکميل تجهيزات و امکانات؛ مرحله به مرحله سطح ارائه خدمات در آن افزایش یافت .
وي با اشاره به اینکه این روند در ابتداي بهره برداري از یک خط جدید امري متداول است تصریح کرد :درحال حاضر به
جز ایستگاههایی که در حال پذیرش مسافر هستند ،عمليات تکميل و راه اندازي سایر ایستگاهها این مسير ادامه دارد و
این موضوع باعث میشود تا سرویسدهی به مسافران به صورت محدود انجام شود .
قائم مقام مدیرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران و حومه با بيان اینکه ميزان مسافران این خط به صورت روزانه در
حال افزایش است خاطر نشان کرد :در یک ماه گذشته دوبار ساعت پذیرش مسافر در خط  ۷افزایش داشته است و از
امروز مسافران میتوانند از ساعت  6صبح تا ساعت  18از این خط استفاده کنند .
مهندس عبداهللپور در خصوص فاصله گذر قطارهاي این خط نيز گفت :در حال حاضر حرکت قطارها در خط  ۷با فاصله
گذر  3۰دقيقه انجام میشود اما اميدواریم که به زودي این زمان کاهش یابد.

۰8

خبرگزاري ایسنا 69/4/11

مدیر واحد صدور آرم شهرداري تهران خبر دادآغاز ثبت نام طرح ترافيک موتور سيکلت هاي شهر تهران
طرح تشدید برخورد با موتورسواران متخلف
مدیر واحد صدور آرم شهرداري تهران از آغاز ثبت نام طرح ترافيک موتور سيکلت هاي شهر تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مصطفی قنبر نژاد با اشاره به قانون مند شدن موتور سيکلتهاي تهران با بيان این مطلب افزود :طبق
مصوبه شوراي اسالمی شهر تهران معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري موظف به ساماندهی تمامی موتور سيکلت
ها و راکبان این کالنشهر شهر شد.
وي ادامه داد :از اول مرداد ماه تمامی راکبان موتور سيکلت هایی که قصد ورود به محدوده طرح ترافيک شهر تهران را
دارند باید با مراجعه به سایت  WWW. motorcycle1396.tehran.irنسبت به تکميل اطالعات خود
اقدام کنند.
مدیر واحد صدور آرم شهرداري تهران با تاکيد بر اینکه موتور سواران قبل از ورود به سایت باید عوارض ساالنه شهري
خود را پرداخت کرده باشند؛ بيان کرد :راکبان بعد از این مرحله باید با تعيين نام کاربري جهت ثبت مشخصات موتور
سيکلت خود در سامانه طرح ترافيک اقدام کرده و بعد از طی مراحل ثبت نام کد پيگيري خود را از سایت دریافت کنند.
وي با بيان اینکه در فاز نخست ثبت نام طرح ترافيک به دنبال جمع آوري اطالعات موتور سيکلت هایی که وارد
محدوده مرکزي تهران می شود ،هستيم یادآور شد :راکبان موتور سيکلت ها تا  1۰مرداد ماه مهلت براي ثبت نام
دارند.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران ،قنبرنژاد تاکيد کرد :بعد از اجراي این
طرح از ورود موتور سيکلت هایی که فاقد طرح ترافيک هستند ،ممانعت می شود.
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خبرگزاري ایسنا 69/4/11

معاون حمل و نقل و ترافيک شهردار تهران خبر داد
ورود  99واگن و  12دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران از ورود  66واگن مترو و  3۵دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل
عمومی پایتخت خبرداد.
به گزارش ایسنا ،دکتر مازیار حسينی با بيان این مطلب افزود :از  66واگنی که تحویل شبکه خطوط مترو داده می شود؛
سه رام از( 21واگن) جدید است .دو رام دیگر ( 14واگن)نيز واگن هایی هستند که در حادثه مترو دچار آسيب شدند که
بعد از بازسازي کامل مجددا به شبکه خطوط مترو باز گردانده می شوند.
وي ادامه داد :همچنين دو رام ( 14واگن) نيز قطارهاي اورهال شده شهر تهران که بعداز تعميرات اساسی دوباره وارد
ناوگان شده است به همراه دو رام( 14واگن) بازسازي شده مدل قدیمی و دو واگن و یک لوکوموتيو نيز مربوط به خط ۰
مترو تهران است که مجموع این  66واگن در هفته جاري تحویل مردم داده می شود.
معاون شهردار تهران با اشاره به برنامه ریزيهاي انجام شده جهت ورود واگن هاي جدید مترو به خطوط پر مسافر مترو
پایتخت بيان کرد :طبق برنامه ریزي هاي انجام شده قرار است تا واگن هاي جدید در خطوطی که سرفاصله بيشتري
نسبت به سایر خطوط دارند؛ به ویژه خط  3استفاده شود .این در حالی است که با ورود  66واگن جدید به ناوگان متروي
تهران  23۵هزار نفر به ظرفيت جابه جایی روزانه مترو تهران افزوده می شود.
به گفته وي ،در حال حاضر حاضر سرفاصله قطارها در نيمه جنوبی خط  3حدود  9دقيقه بوده و در نيمه شمالی این خط
از ایستگاه شهيد بهشتی تا شهرک قائم نيز سرفاصله قطارهاي مترو  18دقيقه است.
مازیار حسينی با اشاره به ورود اتوبوسهاي جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران یادآور شد :حدود  3۵دستگاه اتوبوس
جدید نيز به شبکه خطوط اتوبوسرانی شهر تهران به ویژه مناطق جنوبی و غربی تهران اضافه می شوند.
بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران ،به گفته وي ،با توجه به اینکه در برخی
از مناطق مانند منطقه  22و یا منطقه  18که با کمبود اتوبوس روبه رو هستيم؛ براساس به قول هایی که به مردم داده
ایم در حال برطرف کردن نواقص به مرور زمان هستيم.
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یکشنبه مورخ 69/2/1
ایسنا

معاون فنی و عمرانی شهرداري تهران خبر داد
بررسی وضعيت ایمنی  ۰پل فلزي پایتخت
خداحافظی با پل گيشا در نيمه دوم سال
معاون فنی و عمرانی شهرداري تهران در مورد آخرین وضعيت پنج پل فلزي پایتخت توضيحاتی را ارائه کرد.
عليرضا جاوید در گفتوگو با ایسنا ،با بيان اینکه چندي پيش موضوع بازنگري و مطالعه پلهاي فلزي شهر تهران در
دستور کار قرار گرفت ،گفت :با اجرایی شدن طرح مطالعه و بازنگري در وضعيت پلهاي فلزي ،آنها را با توجه به
قدمت(تقویت ،مرمت و یا بهسازي لرزهاي) تقسيم بندي کردیم که در این ميان حتی گزینه برچيده شدن پل نيز مد نظر
قرار گرفت.
وي با بيان اینکه در این ميان حتی تغيير پل از فلزي به فلزي – بتنی نيز در دستور کار قرار گرفت ،تصریح کرد:
کارشناسان معاونت فنی و عمرانی بررسی پلهاي حافظ که بر روي خيابانهاي جمهوري و طالقانی قرار دارد ،پل
چوبی ،آزمایش ،گيشا و کریمخان را آغاز کردند که نتایج آن مشخص شد.
معاون فنی و عمرانی شهرداري تهران با بيان اینکه در بررسیها مشخص شد که پل گيشا به دليل قدمتش باید برچيده
و تبدیل به زیرگذر شود ،اظهار کرد :در حال حاضر شاهد پيشرفت  3۰درصدي این پروژه هستيم و به نظر میرسد که
در نيمه دوم امسال باید با پل گيشا خداحافظی کرد و برچيده میشود.
وي گفت :پل کریمخان نيز از پل فلزي به کامپوزیتی تغيير خواهد کرد که براي انجام این مهم تجهيز کارگاه صورت
گرفته است.
جاوید در مورد وضعيت سایر پلهاي فلزي 1پایتخت نيز گفت :بررسیها نشان داد که پل آزمایش نيازمند مرمت روکش
پل و تقویت بهسازي لرزهاي است و پل حافظ نيز نيازمند مرمت و بهسازي است اما در مورد وضعيت سازه پل چوبی
مشکل خاصی در بررسیها احصا نشد؛ اما در صورتيکه در مطالعات مشکالتی دیده شود اقدام به چاره اندیشی میکنيم.
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دوشنبه مورخ 69/2/1
خبرگزاري فارس

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران:
تهران هيچ شباهتی با دهه هاي گذشته ندارد
معاون حملونقل و ترافيک شهرداري تهران گفت :ما از سال  89به بعد در زمينه اختصاص اتوبوس از سوي دولت واقعا
دچار مشکل بودیم اما در طول این سالها اتوبوسهاي مورد نياز شهر تا حد امکان توسط شهرداري تامين شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاري فارس ،مازیار حسينی ،در مراسم بهره برداري از  66دستگاه واگن و لوکوموتيو
برقی متروي تهران و بهره برداري از  3۵دستگاه اتوبوس جدید با بيان اینکه در روزهاي پایانی این دوره از مدیریت
شهري قرار داریم ،گفت :خدا را شکر می کنم که در مجموعه اي خدمت می کنيم که روز اول و آخر آن از نظر انگيزه
کار و خدمت با هم تغييري ندارد .این روحيه همان مدیریت جهادي است .در مدیریت جهادي کار و انجام کار مهم
است .در مدیریت جهادي کار مبناي اصول رفتاري ماست که البته با یاري پروردگار متعال مسائل و مشکالت یکی پس
از دیگري حل می شود .مانند اتفاقی که اکنون در حوزه حمل و نقل روي داده است و امروز می بينيم در زمينه مترو و
اتوبوس بسياري از مشکالت حل شده است.
حسينی در بخش دیگري از توضيحات خود به فعاليت هاي حوزه حمل و نقل اشاره کرد و گفت :حوزه حمل و نقل
حوزه اي بود که بيشترین تالن مصروف می شد  .در این دوره شهرشاهد ورود اتوبوس هاي تندرو باالبردن سطح
کيفيت خدمات بود و بليت الکترونيک پایه ریزي و اجرا شد .ما از سال  89به بعد در زمينه اختصاص اتوبوس از سوي
دولت واقعا دچار مشکل بودیم اما در طول این سال ها اتوبوس هاي مورد نياز شهر تا حد امکان توسط شهرداري تامين
شد تا شهروندان کمتر مشکالت را احساس کنند.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهردار تهران همچنين اظهار کرد:کارخانه واگن سازي شهر تهران نيز با تدابير شهردار
تهران گسترش یافت و االن این شرکت تنها کارخانه فعال توليد واگن است که هر  24ساعت یک واگن می تواند
تحویل دهد و با تالش کارکنان این شرکت این قول داده شده است که روزي دو واگن به مترو تهران تحویل داده
شود .استانداردهاي بين المللی در رابطه با ساخت واگن ها در این شرکت رعایت می شود و می توان سفارش واگن تمام
کالنشهرهاي کشور را پذیرفت.
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وي یادآور شد :واگن مانند توليد خودرو نيست .واگن تهران مخصوص این شهر و واگن مشهد مخصوص همان شهر
تهيه می شود.با کمال افتخار عنوان می کنيم که این دانش و تکنولوژي در شرکت واگن سازي تهران وجود دارد تا هر
سفارشی را طراحی تست و توليد انبوه نماید.
حسينی در پایان اظهار کرد :شهر تهران هيچ شباهتی با تهران دهه هاي پيش ندارد و تالش هاي زیادي در حوزه هاي
مختلف شهر تهران شده است.هر چند بحث هاي سياسی مختلفی در مورد عملکرد مدیریت شهري می شود اما همان
منتقدان نيز می دانند در این دوره کارهاي بزرگی انجام شده است.
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چهارشنبه مورخ 69/2/4
عصر خودرو

قنبرنژاد در گفتگو با خبرنگاران؛
تشریح روند ثبت نام طرح ترافيک موتور سيکلتها
مدیرکل صدور آرم طرح ترافيک جزیيات روند ثبت نام موتورسيکلتها براي ورود به محدوده طرح ترافيک را تشریح
کرد .
به گزارش پایگاه خبري«عصرخودرو »به نقل از مهر  ،مصطفی قنبرنژاد با حضور در جمع خبرنگاران ضمن تشریح
روند ثبت نام آرم طرح ترافيک موتورسيکلتسواران گفت :براساس مصوبه الیحه نرخ عوارض ورود به محدوده طرح
ترافيک که در شوراي شهر به تصویب رسيد ثبت نام از موتورسيکلت سواران براي صدور آرم طرح ترافيک از اول
مردادماه آغاز شده است.
وي با بيان اینکه راکبان موتورهاي شهر تهران که قصد ورود به محدوده طرح ترافيک را دارند باید حتماً در این سامانه
ثبت نام کنند گفت :راکبانی که در هسته مرکزي شهر تردد نمیکنند نيازي نيست که اطالعات خود را وارد کنند.
مدیرکل صدور آرم طرح ترافيک با بيان اینکه پس از اتمام مهلت ثبت نام راکبان موتورسيکلت بررسی شرایط آنها در
دستور کار قرار میگيرد اظهار داشت :سن موتور که براساس مصوبه هيئت دولت باید  8سال باشد و همچنين پرداخت
عوارض و داشتن برگه معاینه فنی از الزامات موتورسيکلتهایی است که در این سامانه ثبت نام کردهاند.
وي با بيان اینکه چندسالی است آلودگی هوا گریبان شهر تهران را گرفته و هيچ روشی نتوانسته آلودگی هوا را کنترل
کند تصریح کرد :براساس آخرین پژوهشهاي انجام شده ،موتورسيکلتها در توليد  32درصد از آلودگی شهر تهران
نقش دارند و این در حالی است که هر موتور کاربراتوري ،هشت برابر یک خودرو آلودگی ایجاد میکند و این در حالی
است که با تشدید آلودگی هوا و هنگامی که کميته اضطرار تشکيل میشود هيچ محدودیتی براي تردد این
موتورسيکلتها که انواع و اقسام عارضهها را ایجاد میکند ،گذاشته نمیشود.
قنبرنژاد با بيان اینکه موتورسيکلتها از هيچ قاعده ترافيکی پيروي نمیکنند خاطرنشان کرد :موتورسيکلتها تقریباً هيچ
مقرراتی را رعایت نمیکنند و حاال وقت آن رسيده تحت کنترل دوربينها قرار گيرند.
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وي با بيان اینکه از شنبه تا سه شنبه ،اطالعات  6هزار و  32۰موتورسيکلت در سامانه ثبت شده است گفت :در اجراي
هر طرحی ابتدا با مقاومتهایی مواجه میشویم اما موتورسيکلتها وضعيت ناگواري در جامعه داشتهاند و ساماندهی آنها
یک حرکت ملی است و باید همه دستگاهها ،پاي کار بيایند.
مدیر کل صدور آرم طرح ترافيک با بيان اینکه احتمال تمدید محدود زمان ثبت نام وجود دارد توضيح داد :از اول
شهریور ماه بررسی اطالعات راکبان موتور در دستور کار قرار میگيرد و در زمان اجراي طرح ،مالکان و راکبانی که در
مرحله اول نسبت به خود اظهاري ثبت نام نکرده باشند ،پالک آنها توسط دوربينها ثبت و عوامل اجرایی نسبت به
اعمال قانون اقدام میکنند.
قنبرپور با بيان اینکه موتورهاي برقی از ثبت نام در سامانه و پرداخت عوارض معاف هستند اظهار داشت :راکبان
موتورهاي کاربراتوري ،انژکتوري و هيبریدي نيز براساس مصوبه شورا ،باید تعرفه و عوارض را پرداخت کنند.
وي در پاسخ به سؤالی مبنی بر مشکالت موجود در مالکيت موتورسيکلتها گفت :در سامانه به سه طریقه میتوان
مالکيت موتور را مشخص کرد به گونهاي که در ميان گزینهها ،قولنامه دستی ،سند وکالتی و گزینه مالک وجود دارد و
راکبان میتوانند یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند.
مدیرکل صدور آرم طرح ترافيک با بيان اینکه متأسفانه تاکنون سرشماري در خصوص تعداد موتورهاي متردد در شهر
تهران انجام نشده ،به گونهاي که حتی نمیدانيم چند موتورسيکلت در تهران تردد میکند خاطرنشان کرد :آمارهاي
متضادي در مورد تعداد موتورسيکلتها در شهر وجود دارد.
وي افزود :موتورسيکلت ها براي ثبت نام به اطالعات معاینه فنی احتياج دارند و بهتر است هر چه سریعتر به مراکز
معاینه فنی شهر تهران براي دریافت برگه معاینه فنی مراجعه کنند.
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ایسنا 69/2/4

ثبت اطالعات  9222موتورسيکلت براي دریافت آرم طرح ترافيک

مدیرکل واحد صدور آرم طرح ترافيک موتورسيکلت سواران از ثبت نام اطالعات بيش از 6۵۵۵موتور طی سه روز
گذشته طرح خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مصطفی قنبرنژاد با حضور در جمع خبرنگاران با بيان اینکه چند سالی است آلودگی هوا گریبان شهر
تهران را گرفته و هيچ روشی نتوانسته آلودگی هوا را کنترل کند ،افزود :براساس آخرین پژوهشهاي انجام شده،
موتورسيکلتها در توليد  32درصد از آلودگی شهر تهران نقش دارند و این در حالی است که هر موتور کاربراتوري،
هشت برابر یک خودرو آلودگی ایجاد میکند و این در حاليست که با تشدید آلودگی هوا و هنگامی که کميته اضطرار
تشکيل میشود ،هيچ محدودیتی براي تردد این موتورسيکلتها که انواع و اقسام عارضهها را ایجاد میکنند ،گذاشته
نمیشود.
مدیر کل صدور آرم طرح ترافيک موتورسيکلت سواران ضمن تشریح روند ثبت نام آرم طرح ترافيک موتورسيکلت
سواران گفت :براساس مصوبه الیحه نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيک که در شوراي شهر به تصویب رسيد،
ثبت نام از موتورسيکلت سواران براي صدور آرم طرح ترافيک از اول مردادماه آغاز شده است.
قنبرنژاد با بيان اینکه راکبان موتورهاي شهر تهران که قصد ورود به محدوده طرح ترافيک را دارند باید حتما در این
سامانه ثبت نام کنند ،گفت :راکبانی که در هسته مرکزي شهر تردد نمیکنند ،نيازي نيست که اطالعات خود را وارد
کنند.
مدیر کل صدور آرم طرح ترافيک با بيان اینکه پس از اتمام مهلت ثبت نام راکبان موتورسيکلت ،بررسی شرایط آنها در
دستور کار قرار میگيرد ،اظهار داشت :سن موتور که براساس مصوبه هيئت دولت باید  8سال باشد و همچنين پرداخت
عوارض و داشتن برگه معاینه فنی از الزامات موتورسيکلتهایی است که در این سامانه ثبت نام کردهاند.
قنبر نژاد با بيان اینکه موتورسيکلتها از هيچ قاعده ترافيکی پيروي نمیکنند ،خاطرنشان کرد :موتورسيکلتها تقریبا
هيچ مقرراتی را رعایت نمیکنند و حاال وقت آن رسيده تحت کنترل دوربينها قرار گيرند.
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مدیرکل واحد صدور آرم طرح ترافيک موتورسيکلت سواران با بيان اینکه از شنبه تا سه شنبه ،اطالعات 6هزار و 32۰
موتورسيکلت در سامانه ثبت شده است ،گفت :در اجراي هر طرحی ابتدا با مقاومتهایی مواجه میشویم ،اما
موتورسيکلتها وضعيت ناگواري در جامعه داشتهاند و ساماندهی آنها یک حرکت ملی است و باید همه دستگاهها پاي
کار بيایند.
مدیر کل صدور آرم طرح ترافيک با بيان اینکه احتمال تمدید محدود زمان ثبت نام وجود دارد ،توضيح داد :از اول
شهریور ماه بررسی اطالعات راکبان موتور در دستور کار قرار میگيرد و در زمان اجراي طرح ،مالکان و راکبانی که در
مرحله اول نسبت به خوداظهاري ثبت نام نکرده باشند ،پالک آنها توسط دوربينها ثبت و عوامل اجرایی نسبت به
اعمال قانون اقدام میکنند.
قنبرنژاد با بيان اینکه موتورهاي برقی از ثبت نام در سامانه و پرداخت عوارض معاف هستند ،اظهار داشت :راکبان
موتورهاي کاربراتوري ،انژکتوري و هيبریدي نيز براساس مصوبه شورا ،باید تعرفه و عوارض را پرداخت کنند.
وي در پاسخ به سوالی مبنی بر مشکالت موجود در مالکيت موتورسيکلتها گفت :در سامانه به سه طریقه میتوان
مالکيت موتور را مشخص کرد؛ به گونهاي که در ميان گزینهها ،قولنامه دستی ،سند وکالتی و گزینه مالک وجود دارد و
راکبان میتوانند یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند.
مدیر کل صدور آرم طرح ترافيک با بيان اینکه متاسفانه تاکنون سرشماري در خصوص تعداد موتورهاي متردد در شهر
تهران انجام نشده ،به گونه اي که حتی نمی دانيم چند موتورسيکلت در تهران تردد می کند ،خاطرنشان کرد :آمارهاي
متضادي در مورد تعداد موتورسيکلت ها در شهر وجود دارد.
م دیرکل واحد صدور ارم طرح ترافيک موتورسيکلت سواران افزود :موتورسيکلت ها براي ثبت نام به اطالعات معاینه
فنی احتياج دارند و بهتر است هر چه سریعتر به مراکز معاینه فنی شهر تهران براي دریافت برگه معاینه فنی مراجعه
کنند

6۷

پنجشنبه مورخ 69/2/2
ایسنا

در جلسه کميته حمل و نقل و ترافيک شوراي شهر مطرح شد
بهرهبرداري از خط  9مترو تا پایان سال /ورود  122اتوبوس جدید به تهران بزودي
تکميل خط  ۷و بهرهبرداري از خط  6مترو تا پایان سال ،ورود  1۵۵اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی تهران و بررسی
راهکارهاي کاهش ترافيک در محدوده مجتمع "کوروش "از مهمترین موضوعات مطرح شده در جلسه کميته حمل و
نقل و ترافيک شوراي شهر تهران بود.
به گزارش ایسنا ،مازیار حسينی معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران در جلسه کميته حمل و نقل و ترافيک
شوراي اسالمی شهر تهران که با حضور ریيس کميته حمل و نقل و ترافيک شورا ،مدیران عامل شرکت مترو و بهره
برداري مترو ،ریيس شرکت واحد اتوبوسرانی و شهردار منطقه  ۰تهران برگزار شد ،با اشاره به مشکالتی که مجتمع
کوروش براي ساکنان محلی منطقه به وجود آورده است گفت :اولين دغدغه ما در مورد مجتمع تجاري کوروش پارک
خودروها در اطراف منازل مسکونی مردمی است که در آن منطقه سکونت دارند.
وي همچنين با اشاره به ترافيک ناشی از ازدحام خودروها براي دسترسی به پارکينگ این مجموعه در بزرگراه هاي
ستاري و حکيم گفت :ظرفيت پارکينگ مجتمع تجاري کوروش پاسخگوي ميزان تقاضاي مردم نيست و این موضوع
سبب می شود در ساعات اوج تقاضا  ،پس زدگی خودروهایی که قصد ورود به پارکينگ مجتمع را دارند به داخل بزرگراه
ستاري کشيده شده و موجب ایجاد ترافيک در بزرگراه هاي ستاري و حکيم شود.
حسينی ادامه داد :در بلند مدت باید ظرفيت پارکينگ مجتمع تجاري کوروش افزایش یابد؛ اما در کوتاه مدت بهبود
مسير ورودي دسترسی به مجتمع می تواند موجب کاهش پس زدگی خودروها در بزرگراه ستاري و در نتيجه کاهش
ترافيک بزرگراههاي ستاري و حکيم در محدوده مجتمع تجاري کوروش در ساعات اوج تقاضا شود.
وي افزود :همچنين با مسئوالن کوروش توافق شده است محدودیت هایی براي ساعات آغاز و پایان کار مجموعه
اعمال شود تا بتوانيم پيک ترافيکی را کاهش دهيم.
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معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران اظهار کرد :براي حل مشکل پارک خودروها در اطراف منازل مردم نيز
با استقرار کيوسک هاي نگهبانی در کوچههاي اطراف کوروش محدودیت ایجاد کرده ایم تا امکان دسترسی به آن ها
فقط براي ساکنين محلی امکان پذیر باشد.
طرح بهبود مسير ورودي دسترسی به مجتمع تجاري کوروش
اسدي شهردار منطقه  ۰تهران نيز در تشریح طرح بهبود مسير ورودي دسترسی به مجتمع تجاري کوروش گفت :در
حال حاضر طول انباره خودروهایی که قصد ورود به پارکينگ را در ضلع شمالی مجتمع دارند  2۵۵متر و در حدفاصل
خيابان پيامبر در جنوب مجتمع کوروش تا خيابان ذوالفقاري در شمال مجتمع است .کم بودن طول این انباره موجب می
شود خودروهایی که قصد ورود به پارکينگ را دارند در ساعات اوج تقاضا  2یا  3الین از بزرگراه ستاري را اشغال کنند
که در نتيجه موجب ایجاد ترافيک در اتوبان ستاري می شود و با توجه به فاصله کم مجتمع تجاري کوروش از بزرگراه
حکيم این ترافيک به بزرگراه حکيم نيز منتقل می شود.
وي ادامه داد :با استفاده از حاشيه بالاستفاده ستاري حدفاصل خيابان ذوالفقاري تا خيابان خجسته پور می توانيم طول
انباره خودروهایی را که می خواهند وارد پارکينگ کوروش شوند به حدود  1۵۵۵متر افزایش دهيم .بر اساس این طرح
در ساعات اوج تقاضا  ،خودروها براي دسترسی به پارکينگ کوروش باید ابتدا حدفاصل خيابان پيامبر تا خيابان خجسته
پور را در الین کندروي بزرگراه ستاري طی کنند و سپس حدفاصل خيابان خجسته پور تا خيابان ذوالفقاري را که
ورودي پارکينگ مجتمع کوروش در آن قرار دارد برگردند تا به داخل پارکينگ وارد شوند.
شهردار منطقه  ۰شهرداري تهران افزود :البته در ساعاتی که ميزان تقاضا عادیست خودرو ها می توانند بدون طی
کردن مسير حدفاصل خيابان هاي ذوالفقاري و خجسته پور مستقيما وارد پارکينگ شوند.
وي با بيان اینکه بررسی ها نشان میدهد  ۷۵درصد استفاده کنندگان از این مجموعه از خارج از محدوده منطقه به
کوروش مراجعه می کنند گفت :پيش بينی می شود در آینده با راه اندازي خط  6متروي تهران و ایستگاهی که در این
محدوده در نظر گرفته شده است رفتار ترافيکی متفاوت تري را در اطراف کوروش شاهد باشيم.
ضرورت تهيه پيوست ترافيک براي مجتمع هاي تجاري و مسکونی بزرگ پيش از ساخت
مهندس محسن سرخو رئيس کميته حمل و نقل و ترافيک شوراي اسالمی شهر تهران با تاکيد بر ضرورت تهيه پيوست
ترافيک براي مجتمع هاي تجاري و مسکونی بزرگ پيش از ساخت آن ها گفت :ضرورت دارد مجتمع هاي تجاري
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همانند کوروش در مناطق دیگر شهر تهران نيز ساخته شوند تا نيازي نباشد مردم از دیگر مناطق شهر تهران به این
مجموعه مراجعه کنند.
سرخو افزود :با توجه به اینکه ظرفيت فعلی پارکينگ کوروش جوابگوي ميزان تقاضا نيست و مردم ساعت ها در صف
انتظار می ایستند تا تعدادي خودرو از پارکينگ خارج شوند و آنها بتوانند وارد شوند  ،ساخت پارکينگ جدید تنها راه حل
رفع این مشکل است.
نهایتا با تصميم کميته حمل و نقل و ترافيک شوراي اسالمی شهر تهران مصوب شد طرح افزایش طول انباره خودروها
براي دسترسی به پارکينگ مجتمع تجاري کوروش پس از تصویب در شوراي ترافيک منطقه به مدت  3ماه و به
صورت آزمایشی اجرایی شود.
تا پایان امسال طول خطوط متروي شهر تهران به  2۷6کيلومتر می رسد
مهندس درویشی مدیرعامل شرکت مترو نيز در توضيح ميزان پيشرفت خط  6متروي تهران گفت :ساخت و الینينگ
تونل ها در خط  6به ميزان صد درصد به پایان است و ميزان پيشرفت عمرانی کليه ایستگاه ها نيز به بيش از  6۵درصد
رسيده است و حدود  1۰درصد از تجهيزات نيز در طول این خط نصب شده است که در صورت تامين اعتبار پيش بينی
می شود خط  6از ایستگاه دولت آباد تا ایستگاه کن و در مجموع با  11ایستگاه تا پایان امسال به بهره برداري می
رسد.
مدیرعامل شرکت مترو در خصوص خط  ۷متروي تهران که به تازگی به بهرهبرداري رسيده است گفت :ميانگين
پيشرفت فيزیکی کليه ایستگاه ها در این خط بيش از  8۵درصد است و تجهيزات به صورت کامل نصب شده است.
وي افزود :طبق برنامه پيش بينی شده قرار بود ماهانه  2ایستگاه از خط  ۷متروي تهران به بهرهبرداري برسد که با
توجه به کمبود اعتبارات ماهانه یک ایستگاه به بهرهبرداري خواهد رسيد و پيش بينی می شود تا پایان سال کليه
ایستگاه ها به بهره برداري برسد.
درویشی در توضيح خط متروي حرم امام خمينی(ره) تا فرودگاه بين المللی امام خمينی(ره) گفت  :در طول مسير ۰
ایستگاه طراحی شده است که دو ایستگاه آن به صورت صد درصد به بهرهبرداري رسيده است.

۷۵

وي همچنين با اشاره به طراحی ایستگاه متروي فرودگاه بينالمللی امام خمينی(ره) گفت :در ساخت این ایستگاه بيش
از  1۵۵۵ميليارد تومان هزینه شده است و مجموعه اي ساخته شده است تا در شان جمهوري اسالمی و فرودگاه
بينالمللی امام خمينی (ره) باشد.
درویشی طی آماري اعالم کرد :تا پایان امسال طول خطوط متروي شهر تهران به  2۷6کيلومتر می رسد  ،این رقم با
احتساب  ۷1کيلومتر خط متروي موجود در پایانه ها به  34۷کيلومتر مترو می رسد.
مازیار حسينی معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران نيز با اشاره به افتتاح ایستگاه مترو و پالزاي ميدان
وليعصر گفت افزون بر زیبایی که این مجموعه دارد  ،موجب می شود تردد پياده در ميدان وليعصر به حداقل برسد و در
نتيجه وضعيت ترافيکی ميدان بهبود یابد.
حسينی همچنين پيشنهاد کرد تا تمامی خيابانهاي شهر تهران همانند سایر شهرهاي جهان در کنار حفظ نام فعلی یک
شماره و کد داشته باشند تا مردم راحت تر بتوانند آنها را پيدا کنند.
ورود  1۵۵اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی تهران
به گزارش ایسنا ،دکتر پيمان سنندجی ریيس شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در تشریح آخرین وضعيت اتوبوسرانی
در شهر تهران گفت :بزرگترین تغيير اساسی در اتوبوسرانی هوشمند سازي و رساندن به موقع اتوبوس ها به ایستگاه
هاست و هم اکنون تمامی  63۵۵دستگاه اتوبوس فعال در شهر تهران داراي برنامه زمانبندي و مجهز به سيستم
GPSهستند.
وي با بيان اینکه عمده مشکل اتوبوس رانی  ،نوسازي ناوگان بوده است گفت :با مصوبه شوراي شهر تهران  ،بخش
خصوصی  3۵دستگاه اتوبوس از شهاب خودرو و پيشرو یدک و  ۷۵دستگاه اتوبوس از زامياد خریداري کرده است که به
زودي به ناوگان اتوبوسرانی اضافه می شوند.
سنندجی با بيان اینکه هم اکنون تمامی اتوبوس هاي خودروساز هاي داخلی خریداري شده است اظهار کرد :تفاهم نامه
اي با آقاي پور زرندي داشته ایم و در همين چارچوب سفير ایران در مجارستان مذاکراتی با طرف خارجی براي خرید
 1۵۵۵دستگاه اتوبوس ایکاروس داشته است و مقرر شد تا در صورت تامين سرمایه از سوي بانک شهر این اتوبوس ها
با وام بانک شهر توسط بخش خصوصی خریداري شده و به ظرفيت اتوبوسرانی شهر تهران افزوده شوند
۷1

جایگزینی مينی بوس ها با تاکسی بر خالف برنامه  ۰ساله بود
مهندس محسن سرخو رئيس کميته حمل و نقل و ترافيک شوراي اسالمی شهر تهران با اشاره به رشد مترو علی رغم
هزینه باالیی که داشته است و همچنين نوسازي ناوگان تاکسيرانی گفت :برخالف مترو و تاکسيرانی وضعيت
ا توبوسرانی متفاوت است .تعداد اتوبوس هاي ناوگان اتوبوسرانی کاهش یافته است و عالوه بر آن مردم از ارائه خدمات
توسط بخش خصوصی رضایت ندارند و ميزان رضایت مندي مردم از خدمات شرکت واحد به نسبت بخش خصوصی
بيشتر است اما متاسفانه شاهد آن هستيم که روز به روز شرکت واحد الغرتر و بخش خصوصی چاق تر می شود بدون
آنکه خدمات آنها بهتر شود.
بر اساس گزارش کميته حمل و نقل شوراي شهر تهران ،وي در مورد نوسازي مينی بوس ها نيز گفت  :طبق برنامه ۰
ساله باید در پایان برنامه  1۰۵۵دستگاه مينی بوس نوسازي شود که متاسفانه این اتفاق نيافتاده است همچنين
جایگزینی مينی بوس ها با تاکسی بر خالف برنامه  ۰ساله صورت گرفته است.

۷2

شنبه مورخ 69/2/7
افکارنيوز

آخرین وضعيت پروژه بزرگراه شهيد شوشتري
جاوید در خصوص آخرین وضعيت پروژه بزرگراه شهيد شوشتري خاطرنشان کرد :به دليل عبور این بزرگراه از محدوده
جنگل سرخه حصار ،دغدغه هایی در رابطه با حفظ درختان جنگل سرخه حصار مطرح است و به همين خاطر نيز بيش از
 2سال است که موفق به اخذ مجوزهاي سازمان محيط زیست براي تکميل پروژه شهيد شوشتري نشده ایم .
به گزارش افکارنيوز ،عليرضا جاوید گفت :کار ساخت تونل شهداي غزه رو به اتمام است و مقرر شده در نيمه نخست
مرداد ماه شاهد بهره برداري از این تونل باشيم.
وي افزود :این تونل در شرایط ایده آل و با امنيت باال احداث شده و از نظر شرایط فنی ،وضعيت مطلوبی دارد.
معاون فنی و عمرانی شهرداري تهران در خصوص آخرین وضعيت پروژه شهيد حکيم اظهارکرد :مقرر شده در نيمه اول
مرداد ماه ۰۵ ،کيلومتر از منتهی اليه شرق تهران تا منتهی اليه غرب تهران بزرگراه شهيد حکيم و رسالت به هم پيوسته
و هماهنگ به شهروندان خدمات ارائه خواهند داد.
جاوید با اشاره به روند بهره برداري از پروژههاي شهري تصریح کرد :با وجود محدودیت منابع ،توانسته ایم در بهره
برداري از پروژههاي شهري عملکرد قابل قبولی داشته باشيم و این کمبود اعتبارات تاثيري در برنامههاي پيش روي
مدیریت شهري نداشته است.
وي در خصوص آخرین وضعيت پروژه بزرگراه شهيد شوشتري خاطرنشان کرد :به دليل عبور این بزرگراه از محدوده
جنگل سرخه حصار ،دغدغه هایی در رابطه با حفظ درختان جنگل سرخه حصار مطرح است و به همين خاطر نيز بيش از
 2سال است که موفق به اخذ مجوزهاي سازمان محيط زیست براي تکميل پروژه شهيد شوشتري نشده ایم.
معاون فنی و عمرانی شهرداري تهران با اشاره به ترافيک بزرگراه بسيج و افسریه اذعان کرد :در صورتی که بزرگراه
شهيد شوشتري به طور کامل به بهره برداري برسد تا حدود زیادي از ترافيک موجود در بزرگراه بسيج و محدوده افسریه
کاسته خواهد شد و اميدوار هستيم این پروژه عملياتی شود.

۷3

یکشنبه مورخ 69/2/2
خبرگزاري فارس

بهرهبرداري از بزرگراه شهيد حسين همدانی و تونل شهداي غزه
پروژه احداث بزرگراه شهيد حسين همدانی(ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم) به همراه تونل شهداي غزه فردا مورد بهره
برداري قرار خواهدگرفت.
ب ه گزارش خبرگزاري فارس،عليرضا جاوید معاون فنی و عمرانی شهرداري تهران ضمن اعالم خبر فوق افزود :پروژه
احداث بزرگراه شهيد حسين همدانی(ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم) در بخش حدفاصل تقاطع آزادراه آزادگان تا اتوبان
و جاده مخصوص تهران -کرج به همراه تونل شهداي غزه که امکان توسعه این معبر بزرگراهی در فضاي زیرسطحی
بوستان جنگلی چيتگر بدون قطع حتی یک اصله درخت را فراهم کرده است ،صبح روز دوشنبه نهم مردادماه سال
جاري طی مراسمی با حضور محمدباقر قاليباف شهردار تهران به بهره برداري میرسد.
جاوید افتتاح پروژه احداث بزرگراه شهيد حسين همدانی(ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم) را مکمل توسعه شبکه
بزرگراه هاي غرب شهر تهران و ایجاد دروازه هاي ورودي جدید براي این پهنه از پایتخت دانست و گفت :با آغاز بهره
برداري از این پروژه ،شاهد کاهش بار ترافيک در بزرگراه هاي بين تهران و کرج خواهيم بود.
وي با بيان آنکه مسير بزرگراه شهيد حسين همدانی(ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم) داراي  1۵تقاطع غيرهمسطح
شامل تقاطع بزرگراه شهيد حسين همدانی(ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم) با خيابان هاي کوهک ،کاج ،گلها ،بلوار
ایران خودرو ،رودخانه وردآورد ،بلوار پژوهش ،خيابان اردستانی و همچنين تقاطعهاي برقرار کننده ارتباط معابر محلی در
محدوده منطقه  22است ،یادآور شد :احداث  2پل جهتی ،ارتباط این مسير بزرگراهی با بزرگراه آزادگان را تقویت کرده
است.
معاون فنی و عمرانی شهرداري تهران با یادآوري اینکه طول مسير اصلی بزرگراه شهيد حسين همدانی(ادامه غربی
بزرگراه شهيد حکيم) حدفاصل تقاطع آزادراه آزادگان تا اتوبان و جاده مخصوص تهران -کرج به  1۰کيلومتر می رسد،
طول مسير کندروهاي این پروژه را  3۷۰۵متر ذکر و اضافه کرد :طول مسيرهاي دسترسی(رمپ و لوپ ها) احداث شده
در تقاطع هاي  1۵گانه این پروژه حدود  9کيلومتر می باشد .ضمنا مجموع پل هاي احداث شده در تقاطع هاي
غيرهمسطح بزرگراه شهيد حسين همدانی(ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم) به  12دستگاه می رسد.
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جاوید با تاکيد بر اینکه حفظ درختان پارک جنگلی چيتگر یکی از اهداف اصلی تعریف و اجراي ششمين تونل ترافيکی
شهر تهران ب وده است ،تونل شهداي غزه را با احتساب تونل ،رمپ هاي ورودي و خروجی و تونل هاي ارتباطی ،معبري
 32۰6متري خواند و یادآور شد تونل شهداي غزه همانند تونل هاي نيایش و اميرکبير به صورت آب بند کامل و
هوشمند احداث شده است و داراي  4دسترسی اضطراري میباشد .عرض دهانه حفاري هر یک از تونل هاي شمالی و
جنوبی  18متر و ارتفاع آنها حدود  13متر است .سطح مقطع تونل شهداي غزه مثل تونل نيایش حدود  186متر مربع
بوده و با استفاده از روش اتریشی که یکی از مدرن ترین روش هاي حفاري است ،ساخته شده است.

۷۰

دوشنبه مورخ 69/2/6
تهران سما

تکميل شبکه بزرگراهی غرب تهران با بهرهبرداري از بزرگراه شهيد حسين همدانی و تونل شهداي غزه
بهرهبرداري از  15پروژه فنی و عمرانی تا پایان نيمه اول سال
بزرگراه شهيد حسين همدانی(ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم) و تونل شهداي غزه توسط شهردار تهران به بهرهبرداري
رسيد تا شبکه بزرگراهی غرب پایتخت تکميل و توزیع ترافيک را در این قسمت بهسازي کند .
به گزارش خبرنگار «تهرانسما» ،بزرگراه شهيد حسين همدانی(ادامه غربی بزرگراه شهيد حکيم) به طول  1۰کيلومتر
حدفاصل تقاطع آزاد راه آزادگان تا اتوبان تهران-کرج و جاده مخصوص تهران-کرج با  1۵تقاطع غير همسطح پيش از
ظهر امروز(نهم مرداد) با حضور شهردار تهران به بهرهبرداري رسيد.
با افتتاح این پروژه توسعه شبکه بزرگراهی غرب شهر تهران به اتمام رسيد و دروازه ورودي جدید براي غرب پایتخت
تعریف شد که پيشبينی میشود با آغاز بهرهبرداري از این پروژه توزیع ترافيک در غرب تهران بهسازي شود.
تونل شهداي غزه نيز به صورت دوقلو با هزارو  8۵متر طول 12 ،پل و بدون قطع درختان پارک جنگلی چيتگر احداث
شد.
عليرضا جاوید در این مراسم با اشاره به اینکه تهران رو به رشد بوده و در مسير آبادانی است ،گفت1۷۵ :پروژه در حوزه
معاونت فنی و عمرانی شهرداري تهران در دوازده سال اخير رقم خورده است که نيمی از پروژه هاي اجرا شده از سال
 49تا کنون را شامل میشود .
وي ادامه داد :در توسعه شبکه بزرگراهی از  3۵4کيلومتر در سال 84به  6۵۵کيلومتر ،تعداد پل ها از  1۰۷به  3۰۵و
درمورد تونل هاي شهر از یک کيلومتر تونل نيمه کاره به بيش از 2۵کيلومتر رسيده یم که دستاورد قابل قبولی
محسوب میشود.
معاون فنی و عمرانی شهرداري تهران خاطرنشان کرد :امروز صد و سی و نهمين و صدو چهلمين پروژه از 1۷۵پروژه
این معاونت به بهرهبرداري رسيد .از 3۵پروژه دیگر نيز  12پروژه تا پایان نيمه اول سال  96به اتمام خواهد رسيد و 18
پروژه دیگر براي نيمه دوم امسال باقی میماند که تعداد زیادي از آنها بيش از 8۰تا 9۵درصد پيشرفت دارند.
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فرمانده قرارگاه خاتماألنبيا به فارس خبر داد
کاهش ترافيک دروازههاي غرب تهران با تکميل بزرگراه شهيد همدانی

قرارگاه مجري 9۵طرح شهرداري است
فرمانده قرارگاه خاتم با اشاره به تکميل زودتر از موعد تونل  3۵۵۵متري غزه در بزرگراه شهيد همدانی در غرب
پایتخت و مزیتهاي آن گفت 9۵ :طرح شهرداري تهران در دست قرارگاه خاتم بود که از این تعداد  ۷۵طرح به پایان
رسيده و  2۵طرح هم در حال تکميل است.
سردار عباداهلل عبداللهی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ،درباره تکميل پروژه بزرگراهی ادامه بزرگراه
شهيد حکيم و ساخت بزرگراه شهيد حسن همدانی و تونل غزه اظهار داشت :این پروژه روز گذشته توسط قرارگاه خاتم
تکميل شد تا شبکه بزرگراهی غرب پایتخت تکميل و توزیع ترافيک مناسبتر شود.
وي ادامه داد :با افتتاح بزرگراه شهيد همدانی و تونل شهداي غزه ميزان مصرف سوخت و توليد آالیندههاي
زیستمحيطی نيز کاهش یافت.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبياء ادامه داد :طول بزرگراه شهيد همدانی  1۰کيلومتر و داراي  1۵پل است .در هر
باند این بزرگراه سه خط عبور و یک خط توقف اضطراري داریم ،طول رمپ و لوپهاي پلهاي ساختهشده  9کيلومتر
است ،ضمن آنکه در این بزرگراه  3۵۵۵متر تونل و  36۵۵متر دیوار حائل ساختهایم.
سردار عبداللهی گفت :این بزرگراه از تقاطع آزادگان شروع میشود و با عبور از جنوب دریاچه شهداي خليجفارس و
اتوبان تهران ـ کرج به جاده مخصوص کرج میرسد.
وي بيان کرد :در تونل شهداي غزه طول تونل ،رمپ و تونل دسترسی حدود  3کيلومتر است و مشابه این تونل را اگر
 1۵سال پيش پيمانکاري قصد ساخت آن را داشت ،حدود  1۵سال زمان میبرد ،اما امروز با همت قرارگاه خاتم این
تونل در یک و نيم سال ساخته شد.
۷۷

فرمانده قرارگاه خاتماالنبياء افزود :براي ساخت این مسير و تونل غزه معارضان زیادي وجود داشت ،حدود  1۷۰هزار
مترمربع وسعت آزادسازي امالک معارضان بود و  3۰۵ميليارد تومان هزینه تملک داشت ،ضمن آنکه ۰کيلومتر هم
تأسيسات آب ،برق ،گاز و تلفن داشتيم.
عبداللهی اظهار داشت :این مسير بزرگراهی در صورت تکميل باید از پارک چيتگر عبور میکرد که موجب قطع درختان
میشد ،اما با احداث تونل غزه مانع از قطع درختان شدیم ،ضمن آنکه آلودگیهاي صوتی نيز رفع شده است .در این
راستا بخشی از این بزرگراه در طبقه منفی یک ساخته شده است تا آلودگیهاي صوتی نداشته باشيم.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبياء با تأکيد بر اینکه با تکميل این بزرگراه دروازههاي ورودي جدیدي در پایتخت
ایجاد شد ،گفت 9۵ :پروژه بزرگ و کوچکمقياس شهرداري تهران در دست قرارگاه خاتم بود که  ۷۵پروژه آن به پایان
رسيد ،از جمله آنها پروژههاي پل صدر ،جناح ،تونل نيایش و کاروانسرا سنگی است؛ حدود  2۵پروژه دیگر نيز در دست
ساخت و تکميل است.
سردار عبداللهی با اشاره به خصوصيات شخصيت سردار همدانی گفت :این شهيد جزو نادرترین فرماندهان سپاه بود و در
عين حال که فرد قاطعی بود رئوف و مهربان نسبت به زیرمجموعه خود بود و نسبت به باالدستی گذشت نداشت؛
قرارگاه سازندگی خاتماألنبيا متعلق به کل مردم است و میخواهيم با این کارها راه شهدا روشن بماند.
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افزایش مراجعه موتور سيکلت ها براي اخذ معاینه فنی
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران از افزایش تعداد مراجعه موتور سيکلت ها به مراکز براي اخذ معاینه فنی
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران؛ دکتر مازیار حسينی با بيان این مطلب افزود:
به رغم آنکه از ابتداي سال جاري تا اواخر تيرماه تنها  19موتور سيکلت براي اخذ معاینه فنی به مراکز مجاز شهر تهران
مراجعه کرده بودند اما از ابتداي مردادماه و همزمان با آغاز ثبت نام طرح ترافيک موتور سيکلت ها به مراکز معاینه فنی
رش چشمگيري داشته تا جایی که برخی از مراکز با ازدحام ماحعه کنندگان روبه رو بوده اند.
وي گفت :در حالی است که در سال گذشته تنها  2۷۵موتور سيکلت جهت اخذ معاینه فنی به مراکز ما مراجعه داشته اند
طی نيمه اول مردادماه بيش از  1۵۵۵دستگاه موتور سيکلت براي معاینه فنی اقدام کرده اند.
معاون شهردار تهران بيان کرد :این آمارها نشان می دهد که در سال گذشته هر ماه به طور متوسط  2۰تا  2۷موتور
سيکلت به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند .اما در  1۰روز اخير ان آمار به روزي  2۷تا  3۵موتور سيکلت رسيده است.
وي یادآور شد ۰ :مرکز معاینه فنی شهر تهران داراي  2خط ویژه معلينه فنی موتورسيکلت است که مالکان این وسایل
نقليه می توانند در ساعات کاري به این مراکز مراجعه و اقدام به انجام معاینات الزم جهت اخذ معاینه فنی کنند.
مراکز معاینه فنی سراج ،الغدیر ،آبشناسان ،نيایش و شقایق داراي دوالین معاینه فنی موتور سيکلت هستند.
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بهره برداري از خط 2مترو تهران با حضور مقامات شهري و کشوري
فردا خط 8مترو پایتخت ،حدفاصل ایستگاه نمایشگاه بين المللی شهر آفتاب تا فرودگاه امام خمينی(ره) با حضور جمعی
از مقامات شهري ،کشوري و لشکري به بهره برداري خواهد رسيد.
به گزارش خبرنگار شهرنوشت طرح احداث متروي شاهد-پرند یا همان خط 8بر اساس موافقت نامه اي بين وزارت راه
و شهرسازي و شرکت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) در حد فاصل ایستگاه شاهد ،فرودگاه حضرت امام
خمينی(ره) و شهر پرند به طول  ۰۵کيلومتر و به منظور تأمين دسترسی و اتصال به شبکه مترو تهران ،نمایشگاه بين
المللی شهر آفتاب ،شهر واوان ،فرودگاه حضرت امام خمينی(ره) و شهر جدید پرند از ابتداي سال  91شروع شده است
که بر اساس هدف گذاري انجام شده فاز اول آن حدفاصل ایستگاه شاهد تا نمایشگاه بين المللی شهر آفتاب در
اردیبهشت  139۰همزمان با افتتاح نمایشگاه بين المللی کتاب به بهره برداري رسيد و فاز دوم که حدفاصل ایستگاه
نمایشگاه بين المللی شهر آفتاب تا فرودگاه امام خمينی (ره) است ،دوشنبه مورخ دوشنبه مورخ  96/۰/16افتتاح می
شود .درنهایت فاز سوم که حدفاصل ایستگاه فرودگاه امام(ره) تا شهر پرند است در صورت تامين بودجه مورد نياز در
سال جاري تکميل و به بهره برداري خواهد رسيد.
به گزارش شهرنوشت پس از ثبت رکورد بزرگترین ایستگاه خاورميانه یعنی شهرآفتاب با مساحت بيش از 2۰۵۵۵
مترمربع -ایستگاه فرودگاه حضرت امام خمينی(ره) به عنوان زیباترین ایستگاه شناخته می شود.
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نجفی گزینه نهایی شهرداري تهران شد
محمدعلی نجفی گزینه نهایی منتخبان شوراي شهر پنجم براي تصدي پست شهرداري تهران شد.
به گزارش ایسنا" ،فراوانی"  -منتخب شوراي شهر پنجم ،لحظاتی پيش ضمن حضور در جمع خبرنگاران تأکيد کرد:
براي نمایش انسجام ميان منتخبين پنجمين دوره شوراي اسالمی شهر تهران ،محسن مهرعليزاده یکی از کاندیداهاي
شهرداري تهران و الهه کوالیی انصراف خود را اعالم کردند .پيش از آن نيز صبح امروز مرعشی انصراف خود را اعالم
کرده بود .به این ترتيب محمدعلی نجفی تنها کاندیداي باقی مانده بود که به عنوان منتخب شوراي پنجم براي تصدي
شهرداري تهران انتخاب شد.
وي تأکيد کرد :نجفی با اکثریت آرا براي تصدي این پست انتخاب شده است.
امروز پنجشنبه 21 ،عضو منتخب شوراي شهر پنجم در جلسهاي فوقالعاده ،براي انتخاب گزینه نهایی شهرداري تهران
گرد هم آمدند.
منتخبان شوراي شهر پنجم پس از استماع برنامههاي کاندیداها ،از ساعت  14و پشت درهاي بسته و بدون حضور
خبرنگاران تشکيل جلسه داده و انتخاب گزینه نهایی شهرداري تهران را به راي گذاشتند.
در جریان برگزاري دقایق انتهایی این جلسه ،الهه کوالیی از کاندیداتوري خود انصراف داد.
صبح امروز نيز حسين مرعشی با وجود اعالم برنامههایش در این جلسه فوقالعاده ،از کاندیداتوري خود انصراف داد.
همچنين محسن مهرعليزاده در دقایق پایانی جلسه امروز منتخبان شوراي شهر پنجم ،به منظور همافزایی بيشتر
اصالح طلبان در مدیریت شهري ،از کاندیداتوري خود انصراف داد و به این ترتيب محمدعلی نجفی تنها کاندیداي
تصدي پست شهرداري تهران شد.
البته حدود ساعت  1۰:4۵امروز عليخانی در مطلبی در کانال تلگرامیاش از انتخاب محمدعلی نجفی به عنوان شهردار
تهران خبر داد اما پس از انتشار آن توسط رسانهها ،این مطلب از کانال تلگرامی وي حذف شد.
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با حضور مدیرعامل شرکت بهرهبرداري مترو تهران و حومه صورت گرفت
رونمایی از استاندارد ملی ایمنی در سيستمهاي حمل و نقل ریلی درون شهري کشور
بخش ششم استاندارد ملی ایمنی در سيستمهاي حمل و نقل ریلی درون شهري کشور با عنوان الزامات مهندسی
عوامل انسانی در طراحی مراکز کنترل ،در حاشيه هشتمين جلسه کميسيون تدوین استاندارد با حضور مدیرعامل شرکت
بهرهبرداري مترو تهران و حومه رونمایی شد.
به گزارش ایسنا ،محمد احمدي بافنده نبود استاندارد را یکی از آسيبهاي جدي صنعت مترو عنوان کرد و افزود :عمل
به این استاندارد میتواند باعث یکپارچه شدن سيستم ریلی درون شهري کشور و ارتقاء سطح ایمنی در آن
شود.همچنين الزم نيست تمامی متروهاي کشور یک شکل باشند اما میتوان به یک توافق در ایجاد استاندارد رسيد تا
از این طریق توليدکننده داخلی هم ترغيب شود در این صنعت ورود پيدا کند.
وي افزود :صنعت مترو ظرفيت خوبی براي بومی سازي دارد و با یکپارچه سازي قطعات مورد نيازاین ناوگان در کشور
میتوانيم گام مهمی در جهت کمک به توليدات داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم.
در ادامه علی عبداهلل پور قائم مقام مدیرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران و حومه ،نداشتن یک استاندارد جامع در
صنعت مترو را یکی از دغدغههاي اصلی این صنعت عنوان کرد و گفت :بعد از گذشت  2۵سال ازبهره برداري مترو
کمبود استاندارهاي مشخص احساس میشد اما با تالش افراد متخصص با سرعت خوبی توانستيم قدم بزرگی در تدوین
استاندارد ملی ایمنی در سيستمهاي حمل ونقل ریلی درون شهري کشور برداریم .
قائم مقام مدیرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران و حومه با بيان اینکه تدوین استاندارد ملی سيستمهاي حمل و
نقل ریلی درون شهري با همکاري نمایندگان قطار شهري کل کشور و با محوریت مدیریت کيفيت و ایمنی شرکت
بهره برداري مترو تهران انجام شده است خاطر نشان کرد :تهران به عنوان محوریت تهران مطرح است نه مرجعيت چرا
که در حال حاضر افراد صاحب نظر خوبی داریم و میتوانيم مبدع استانداردهاي بيشتر باشيم.
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براساس گزارش مدیریت ارتباطات و اموربين المللی شرکت بهره برداري راه آهنشهري تهران ،نظري مدیر مهندسی
کيفيت و ایمنی شرکت بهره برداري مترو تهران نيز با اشاره به اینکه استاندارد ملی ایمنی در  ۷بخش در حال تدوین
شدن است گفت :تاکنون حدود  38۰۵نفر ساعت روي این استاندارد فعاليت شده است و بخش سوم آن با عنوان
الزامات تجهيزات ایمنی ،امدادرسانی ،سامانهها و تجهيزات پيشگيري و مقابله با حریق و دود ،سال گذشته و قسمت
ششم استاندارد مذکور نيز با عنوان الزامات مهندسی عوامل انسانی در طراحی مراکز کنترل ،امروز رونمایی شد.
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از سوي رئيس مرکز اجرایيات پليس راهور ناجا
نحوه پرداخت قسطی جرایم تخلفات رانندگی اعالم شد
پليس راهور ناجا چند راهکار براي ابالغ جرایم و پرداخت آنها پيش روي شهروندان گذاشته است .این راهکارهاي ساده
اوال به تسهيل دریافت جریمه ها و تخلفات کمک کرده ثانيا ،سفر اضافی براي شهروندان ایجاد نمیکند ،ثالثا اطالعات
صحيح و مطمئن به دستشان می رسد.
به گزارش خبرنگار انتظامی فارس ،رئيس مرکز اجرایيات پليس راهور ناجا با اعالم این خبر گفت :رانندگان با ارسال
بارکد  1۷رقمی پشت کارت) ، (vinبه شماره پيامک  ،11۵12۵2۵2۵آخرین وضعيت تخلفات معوقه خودروي خود را
استعالم کنند.
سرهنگ کرمی اسد ادامه داد :شهروندان با این کار بدون مراجعه به جایی می توانند وضعيت جریمه وسایل نقليه خود را
استعالم کنند .همچنين اگر تصميم پرداخت همين جریمه را داشته باشند می توانند بعد از وارد کردن وي آي ان ،ستاره
اضافه کرده و به همين شماره پيامک ارسال کنند.
وي توضيح داد :سيستم عالوه بر مبلغ جریمه ،شناسه قبض و پرداختی را در اختيار هم وطنان قرار می دهد و رانندگان
می توانند نسبت به پرداخت قبض جدید اقدام کند.
رئيس مرکز اجرایيات پليس راهور ناجا افزود :رانندگان همچنين می توانند با ورود به سایت راهور rahvar12۵.ir
نسبت به استعالم تخلفات خود اقدام کنند.
سرهنگ کرمی اسد در این باره گفت :البته سایت راهور 12۵در بازه هاي زمانی چند روزه آپدیت می شود ،قطعا
اطالعاتی که در اختيار هموطنان قرار می دهد اطالعات به روزي نيست و صرفا براي اطالع رسانی خواهد بود .پس اگر
هموطنی ،قصد دارد که تمام معوقات خودرویش را پرداخت کند ،بهترین راهکار استعالم پيامکی یا مراجعه به دفاتر
پليس به عالوه  1۵و مراجعه به واحدهاي اجرایيات.
وي با اشاره به این که این  3منبع می توانند اطالعات به روزي را در اختيار رانندگان قرار دهند ،گفت :سایت راهور
همين اطالعات را با اختالفی چند روزه در اختيار هم وطنان قرار می دهد.
شهروندان می توانند جرایم خود را به صورت اقساط پرداخت کنند
84

سرهنگ کرمی اسد همچنين با اشاره به اینکه ،امکان فوق العاده جالبی که سایت راهور  12۵براي هم وطنان فراهم
کرده این است که می توانند نسبت به پرداخت موردي یا همان "قسطی" جرایم راهنمایی و رانندگی اقدام کنند،
توضيح داد :هموطنان می توانند با مراجعه به سایت راهور ،اطالعاتی را که الزم است ثبت کرده و وارد سابقه تخلفات
خودرو شوند .سيستم به صورت هوشمند ،براي هر ردیف تخلف ،شناسه قبض و پرداخت تعریف می کند .هر شهروند
می تواند با وارد کردن شناسه قبض از طریق خودپرداز و یا درگاه هاي عابربانک ها ،جریمه را به صورت جداگانه و
موردي پرداخت کند 24 .ساعت بعد از پرداخت ،جریمه پرداخت شده از ليست تخلفات حذف می شود.
رئيس مرکز اجرایيات پليس راهور ناجا در پایان خاطر نشان کرد :بنابراین رانندگانی که قادر به پرداخت یکباره جرایم
خود نيستند ،بهترین راهکار پرداخت به صورت مرحله اي و قسطی و مراجعه به سایت راهور  12۵است.

8۰

دوشنبه مورخ 69/2/51
خبرگزاري فارس

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران مطرح کرد
بررسی تغيير ساعات ترافيکی برخی از مشاغل در صورت تائيد شوراي ترافيک شهر تهران
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران از احتمال تغيير ساعات ترافيکی برخی از مشاغل در جهت مدیریت و
کنترل ترافيک با آغاز نيمه دوم سال خبر داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس ،نخستين جلسه ستاد هماهنگی استقبال از مهر شهر تهران با حضور حسينی معاون
حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران ،سردار مهماندار فرمانده راهور تهران بزرگ و جمعی از مدیران و مسئوالن حوزه
ترافيک روز گذشته برگزار شد.
مازیار حسينی در حاشيه این جلسه با بيان این مطلب افزود :با توجه به باز شدن مدارس و مراکز علمی در مهر ماه و
به تبع آن افزایش بار ترافيکی ؛ نياز است تا برنامه ریزي هاي منسجم و هماهنگی در این خصوص با سازمان هاي
متولی انجام شود.
وي ادامه داد :آنچه در نخستين جلسه هماهنگی ستاد استقبال از مهر مطرح شد ،این بود که بتوانيم با هماهنگی و
برنامه ریزي اصولی تبعات ترافيکی مهرماه را به حداقل برسانيم.
معاون شهردار تهران با اشاره به کوتاه شدن روزها و تغيير ساعات ترافيکی در نيمه دوم سال به عنوان دو عامل
تاثيرگذار در ترافيک عصرگاهی در پایتخت بيان کرد :تجربه نشان داده ترافيک در دو هفته اول مهرماه به نسبت سایر
ماه هاي سال افزایش  2۵تا  3۵درصدي دارد که یکی از دالیل این ترافيک کوتاه شدن روز و به تبع آن ادغام ترافيک
عصرگاهی و شبانگاهی با یکدیگر است.
وي با بيان اینکه برنامه ریزي منسجم می تواند در مدیریت ترافيک اول مهرماه موثر باشد ،تاکيد کرد :یکی از
تصميماتی که در نخستين جلسه ستاد هماهنگی استقبال از مهر شهر تهران گرفته شد ،این بود که با اخذ مجوز شوراي
ترافيک شهر تهران بتوانيم براي دو هفته اول مهرماه ساعات ترافيک برخی از مشاغل را تغيير دهيم .به عنوان مثال
ساعت شروع کار ادارات دیرتر از مدارس انتخاب شود تا والدین بعد از رساندن فرزندانشان به مدرسه به محل کار خود
بروند .البته این ایده نياز به کارشناسی دارد و باید به دقت مورد بررسی قرار گيرد.
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وي با بيان اینکه اگر بخواهيم در ترافيک به نسبت سال هاي قبل تغيير انجام شود؛ باید ایده و طرح هاي ویژه اي ارائه
شود؛ یادآور شد :تالش داریم تا با هماهنگی هایی که انجام می دهيم تبعات افزایش بار ترافيکی مهرماه را به حداقل
برسانيم.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران با اشاره به نقش شهروندان در کاهش بار ترافيکی مهرماه گفت :مدیران
مدارس ،انجمن اوليا و مربيان و آموزش و پرورش نيز باید در این زمينه همکاري هاي الزم را با مدیریت شهري تهران
داشته باشند.
وي درباره فعاليت سرویس مدارس نيز توضيح داد :در خصوص نحوه فعاليت رویس مدارس نيز به زودي جلسه اي با
رئيس آموزش و پرورش شهر تهران برگزار خواهيم تا هماهنگی هاي مربوطه در این خصوص و اقدامات مربوط به
سرویس مدارس زودتر از سال هاي گذشته انجام شود.

8۷

سه شنبه مورخ 69/2/54
خبرگزاري ایسنا

تغيير نام بزرگراه نيایش به آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،روز جمعه
رئيس مرکز اطالع رسانی شهرداري تهران از برگزاري مراسم نامگذاري اتوبانی به نام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در
روز جمعه خبر داد.
شهرام گيلآبادي در گفتوگو با ایسنا ،با بيان اینکه شوراي شهر تهران تغيير نام بزرگراه نيایش به نام آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی را پس از بررسیهاي کامل تصویب کرد گفت :بر همين اساس به مناطقی که بزرگراه نيایش از آنها عبور
میکند همچون منطقه دو ،ابالغ کردیم تا نسبت به تعویض نام بزرگراه اقدام کنند که این مهم در حال تحقق است.
وي افزود :براساس برنامهریزي انجام شده روز جمعه نيز مراسم تغيير نام با حضور شهردار تهران و خانواده مرحوم
هاشمی برگزار خواهد شد و رسما بزرگراه نيایش به نام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تغيير نام خواهد داد.
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شنبه مورخ 69/2/52
خبرگزاري فارس

با انصراف الویري و مسجد جامعی
محسن هاشمی منتخب اعضا براي ریاست شوراي شهر تهران شد
اعضاي هيات رئيسه انتخاب شدند
در آخرین جلسه غيررسمی منتخبان پنجم ،محسن هاشمی تنها گزینه ریاست شورا به عنوان گزینه نهایی انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس ،محمدعليخانی عضو شوراي پنجم شهر تهران اعالم کرد :با انصراف الویري و
مسجد جامعی اجماع صورت گرفت و محسن هاشمی به عنوان ریاست شوراي شهر تهران انتخاب شدند.
همچنين سيد ابراهيم امينی با  21راي نائب رئيس پنجمين دوره شوراي اسالمی شهر تهران شد.
در ادامه جلسه انتخاب هيات رئيسه پنجمين دوره شوراي اسالمی شهر تهران ،علی اعطا به عنوان سخنگو و زهرا نژاد
بهرام و بهاره آروین به عنوان منشی شوراي پنجم انتخاب شدند.
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خبرگزاري فارس 69/2/52

هواي شهر تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت
براساس اعالم شرکت کنترل کيفيت هواي شهر تهران ،امروز هواي شهروندان تهرانی در شرایط ناسالم قرار دارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاري فارس ،براساس اعالم شرکت کنترل کيفيت هواي شهر تهران ،شاخص آلودگی
هوا و ذرات کمتر از  2۵۰ميکرون امروز بر روي عدد  1۵6قرار گرفته است.
براین اساس هواي شهر تهران ناسالم براي گروههاي حساس جامعه قرار دارد.

9۵

پرتال شهرداري تهران 69/2/52

خودروهاي جدید و استاندارد جایگزین سرویس مدارس می شود
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران به از ورود خودروهاي اختصاصی سرویس مدارس به چرخه خدمات
رسانی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران؛ دکتر مازیار حسينی در حاشيه بازدید از
خودروهاي جدید سرویس مدارس با بيان این مطلب افزود :در یک دهه اخير مجموعه مدیریت شهري تهران نسبت به
ساماندهی سرویس مدارس شهر تهران حساسيت زیادي داشته و این موضوع از اهميت ویژه اي براي معاونت حمل و
نقل و ترافيک شهرداري تهران برخوردار است.
وي با بيان اینکه با آغاز نيمه دوم سال رفت و آمد دانش آموزان هميشه یکی از دغدغه هاي والدین هست؛ ادامه داد:
تجربه هاي جهانی نشان می دهد مسئوالن و تصميم گيران به جهت ایمنی کودکان در زمينه سرویس مدارس
خودروهایی را انتخاب می کنند که هم از نظر شکل ظاهري و هم به لحاظ ایمنی متفاوت باشد ؛ اما متاسفانه در کشور
ما به چنين موضوعی به شکل تخصصی و ویژه توجه نشده است.
معاون شهردار تهران با تاکيد بر اینکه الزم است از خودرهاي استاندارد و ویژه براي سرویس مدارس استفاده شود؛
گفت :سال گذشته این موضوع در دستور کار معاونت حمل و نقل و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسيرانی شهر تهران
قرار گرفت که خوشبختانه امسال یکی از شرکت هاي خصوصی معتبر سازمان تاکسيرانی در این زمينه پيش قدم شد و
قرار است خودروهایی را به صورت ویژه تحت عنوان سرویس مدرسه وارد سيستم خدمات رسانی شهر تهران کند.
به گفته وي؛ در قدم نخست بين  1۵۵تا  1۰۵دستگاه از این خودروها به عنوان سرویس مدارس مورد استفاده قرار می
گيرد و به تدریج این خودروها جایگزین تمامی سرویس هاي مدارس موجود می شود.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهردار تهران با بيان اینکه هيچ کسی نمی خواهد اتفاقات ناگواري که در سال هاي
گذشته در خصوص سرویس مدارس روي داده است ،تکرار شود؛ یادآور شد :ارتقا فرهنگ جابه جایی دانش آموزان از
موضوعات مهم در حوزه فرهنگ ترافيک است که باید نسبت آن حساسيت ویژه داشت  .عالوه بر آموزش دانش
آموزان و خانواده هاي آنها  ،رانندگان نيز باید با فرهنگ صحيح مواجهه با دانش آموزان و سرویس مدرسه آشنایی
کافی پيدا کنند.
91

به گفته وي؛ باید این فرهنگ در جامعه نهادینه شود که همه خودروها با دیدن سرویس مدرسه با حساسيت الزم قوانين
را اجرا کنند تا دانش آموزان ما از ایمنی کامل در تردد برخوردار باشند.
حسينی با اشاره به ورود برخی از خودروهاي شخصی فاقد کيفيت و ایمنی به مبحث سرویس مدارس گفت :ورود
خودروهاي شخصی به بحث سرویس مدارس یکی از موارد مهمی است که باید مدیریت شود.
وي با بيان اینکه سعی داریم طی رایزنی با سازمان آموزش و پرورش شهر تهران این مشکل را حل کنيم؛ افزود :البته
در این زمينه انجمن اوليا و مربيان باید همکاري بيشتري را با مجموعه معاونت حمل و نقل و سازمان تاکسيرانی شهر
تهران داشته باشند.
به گفته معاون ترافيک شهرداري تهران؛ از نظر حاکميتی و قانونی خودروهایی که در این زمينه فعاليت می کنند ،باید
به تایيد شهرداري تهران برسند و در این زمينه به هيچ عنوان مصامحه نمی کنيم.
مازیار حسينی گفت :خودوریی که با مشخصات و شکل ویژه به عنوان سرویس مدارس فعاليت کند ،براي عموم
شهروندان شناخته خواهد شد و باعث می شود تا نگرانی والدین را نسبت به جابه جایی فرزندانشان بين خانه و مدسه
برطرف کند.
وي با بيان اینکه تمام تالش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسيرانی شهر تهران این است که تا  2۵شهریورماه سال
جاري تمام هماهنگی هاي الزم اعم از عقد تفاهم نامه با سازمان هاي متولی و انجام ثبت نام در زمينه سرویس
مدارس به اتمام برسد؛ تاکيد کرد :در خواست ما از مدیران مدارس این است تا مانورهایی را براي شناسایی مسيرهایی
که قرار است سرویس مدارس از آن استفاده شود؛ برگزار کنند چرا که در دو هفته اول مهر ترافيک سنگين است و الزم
است در این حوزه آمادگی هاي الزم را باال ببریم .معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران یادآور شد :هر سال
 3۵هزار خودرو درگير سرویس مدارس می شوند که برخی از این خودروها فاقد کيفيت خدمات رسانی هستند .به همين
دليل سعی داریم در قدم اول خودروهایی که داراي مشکالت زیادي است را ساماندهی کنيم و به تدریج خودروهاي
استاندارد را در این حوزه گسترش دهيم.
حسينی در انتهاي صحبت هاي خود با اشاره به خدمات مدیریت شهري به مدارس استثنایی شهر تهران نيز بيان کرد:
دانش آموزان استثنایی باید بتوانند مانند سایر بچه ها تحصيل کنند و خدمات مورد نياز و استاندارد الزم را دریافت کنند.
به گفته معاون شهردار تهران؛ مطابق سال هاي گذشته سرویس هاي خاصی به دانش آموزان استثنایی اعطا می شود.
امسال نيز به دنبال این مساله هستيم تا با افزایش ناوگان و استفاده از خودروهاي استاندارد به این افراد خدمات رسانی
کنيم.
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معاون شهردار تهران خبر داد
بهرهبرداري از پروژه تقاطع غيرهمسطح بزرگراه خرازي  -باقري
مجموعه پلها و مسيرهاي دسترسی تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد خرازي با محور  4۰متري شهيد باقري زیر
روکش آسفالت رفت.
به گزارش ایسنا ،مهندس عليرضا جاوید ،معاون فنی و عمرانی شهرداري تهران با بيان آنکه پيشرفت عمليات اجرایی
پروژه تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد خرازي با محور  4۰متري شهيد باقري از مرز  9۰درصد فراتر رفته است ،از
اجراي روکش آسفالت در مجموعه پلها و مسيرهاي دسترسی این تقاطع خبر داد و گفت 4 :پل زیرگذري که وظيفه
اتصال محور  4۰متري شهيد باقري به جنوب بزرگراه شهيد خرازي را بر عهده دارند ،پس از یک مرحله انحراف ترافيک
و اجراي اتصاالت نهایی ،عملکردهاي اساسی خود را بازمی یابند.
بنا براعالم روابط عمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداري تهران ،وي پياده روسازي ،تامين روشنایی و ایجاد فضاي
سبز مسير را از مهمترین اقدامات باقی مانده پروژه احداث تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد خرازي با محور  4۰متري
شهيد باقري دانست و یادآور شد :بهرهبرداري از این پروژه ،سبب تسهيل رفت و آمد به شهرک شهيد باقري و نيز
دریاچه شهداي خليج فارس خواهد شد.
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قاليباف :هدف اصلی شهرداري تهران ارتقاء کيفيت زندگی بود
شهردار تهران با تاکيد بر اینکه ظرف  12سال گذشته ارتقاء کيفيت زندگی در دو بعد مادي و معنوي هدف اصلی
شهرداري تهران بوده است ،افزود :در این مدت ارتقاء کيفيت زندگی شهروندان تهرانی را با رویکرد اجتماعی و فرهنگی
دنبال کردیم.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر قاليباف در حاشيه بازدید از مراحل مرمت خانه اتحادیه و ایجاد موزه مشاهير گفت :خوشحالم
که در آخرین روز مسئوليتم در شهرداري تهران هنگامی که کار خود را مرور میکنم خداوند را شاکرم با کمک نخبگان
و اندیشمندان این شهر و در آغاز کار در شهرداري تهران در سال  1384برنامهاي براي شهر تهران تنظيم کردیم و
موفق شدیم در پی تنظيم این برنامه ،برنامههاي دوم و سوم را نيز تدوین کنيم.
وي افزود :امروز که کار خود را مرور می کنم مشاهده می کنم که خداوند این توفيق را به همکاران من داد که کاري
جمعی همراه با مشورت را محقق کنند و بر همين اساس بيش از  9۵درصد آن چيزي که تحت عنوان برنامه تدوین
کرده بودیم تا به امروز گام به گام محقق شده است.
وي تاکيد کرد :البته در راستاي تحقق این برنامه سختیهاي زیادي را متحمل شدیم ولی خدا را شاهد میگيریم که این
سختیها همه براي ما لذتبخش بود.
وي با تاکيد بر اینکه ارتقاء کيفيت زندگی در ابعاد مادي و معنوي در کالنشهر تهران هدف اصلی شهرداري تهران بود،
افزود :تالش کردیم این هدف اساسی را با رویکرد اجتماعی و فرهنگی محقق کنيم .این در حالی است که امروز همه
می گویند کار فرهنگی پول میخواهد و اقتصادي نيست .اما معتقدم فرهنگ در ذات خود ظرفيتهاي مادي بسياري را
دارد که نيازمند به هيچ چيز دیگري نيست.
شهردار تهران منابع عظيم انسانی را مهمترین ظرفيت کار فرهنگی خواند و افزود :منابع عظيم انسانی هنگامی که وجود
داشته باشند میتوانند سایر ظرفيتها را در کنار خود ایجاد کنند.
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وي در تشریح برنامه تدوین شده براي تحقق اهداف شهرداري تهران گفت :تفاوت این برنامه این بود که به عنوان یک
خدمتگزار براي اجراي آن مصمم بودم و در تمام طول خدمتم براساس این برنامه حرکت کردم.
وي ادامه داد :روزي که در تهران تصميم گرفته شد خيابان  1۰خرداد بسته شود همه یکپارچه مخالف این تصميم
بودند .از سوي نهادهایی همچون دبيرخانه شوراي امنيت ،وزارت کشور ،خود مردم و کسبه بازار شاهد مخالفت بودیم اما
تنها  1۰روز پس از اجراي این طرح همان افرادي که تجمع کردند و پالکارد نصب کردند و با زبان ما را نواختند
نظرشان تغيير کرد.
وي تاکيد کرد :این تغيير یک تغيير نگرش بود و آثار مادي آن در همه بخشها قابل مشاهده است .به شکلی که امروز
در همه بخشها به جز مسکن در کشور شاهد رشد هستيم و در شرایطی که مناطق یک ،دو و سه در شهر تهران در
حوزه مسکن رشد منفی دارند منطقه  12پس از  ۷سال تالش براساس شاخصهاي بانک مرکزي رشد در حوزه مسکن
را تجربه میکند.
قاليباف با اشاره به روند بازسازي خانه اتحادیه و ایجاد موزه مشاهير گفت :بیتردید مرمت این بنا پایه گذاري یک
حرکت است که حيات را به منطقه  12بازمیگرداند .اميدواریم بتوانيم در فاصله نزدیک بازسازي بناي تئاتر نصر را آغاز
کنيم و قصد داریم این محل به موزه تئاتر تبدیل شود .همچنين دو دروازه از چهار دروازه قدیمی شهر تهران را نيز با
همان کاشیها و همان سبک در نقطه قبلی خودشان در منطقه  12بازسازي کردیم .همه این اقدامات امکانپذیر نبود
مگر با همدلی و همکاري همه دستگاههاي ذي ربط.
وي تاکيد کرد :چرا نباید همدلی و همکاري کنيم و تا کی مردم باید تاوان ضعف و ناهماهنگی مدیریت ما را بپردازند.
کجاي زندگی انسان میتواند بجز با نظم پيشرفت داشته باشد.
شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد :پس از شش سال تالش مشخص و ریز در منطقه  12تهران امروز به وضعيت
فعلی رسيدهایم و این در شرایطی بود که گاهی شبها در منطقه میماندم و حتی موردي بود که سه روز از چهارشنبه
تا جمعه همراه زن و بچه در منطقه  12ماندم .شبها در محالت منطقه قدم زدم تا حس آنجا را بگيرم .ما براي
پيشرفت ناگزیریم که رویکرد فرهنگی و اجتماعی را در اولویت قرار دهيم .روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی نيز همين نگاه
فرهنگی را دارد.

9۰

ایسنا 69/2/12

اجراي طرح «پيک قانون» در ایستگاههاي منتخب متروي تهران
معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداري مترو تهران و حومه از برگزاري طرح «پيک قانون» در ایستگاههاي
منتخب متروي تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمد بنی حسن توسعه و ارتقاي فرهنگ سالمت اجتماعی با تأکيد بر کاهش معضالت اجتماعی و
افزایش سالمت روانی مسافران مترو را هدف اصلی برگزاري این طرح عنوان کرد و گفت :با مشارکت معاونت فرهنگی
دادگستري کل استان تهران دورههاي مشاوره رایگان حقوقی ،قضایی ،روانشناسی و مددکاري با عنوان طرح «پيک
قانون» در چهار ایستگاه متروي تهران برگزار میشود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بين الملل شرکت بهرهبرداري راه آهن شهري تهران و حومه ،وي تصریح کرد :در
این طرح که از تاریخ  6تا  8شهریور در ایستگاههاي متروي امام خمينی (ره) ،تئاتر شهر ،ميدان آزادي و ميدان راهآهن
برگزار میشود کارشناسان حقوقی و مددکاران اجتماعی به ارائه خدمات مشاوره رایگان جهت باال بردن سطح سواد
حقوقی عموم مردم همچنين پاسخ دادن به سؤاالت حقوقی و روانشناسی مراجعان میپردازند.
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محسن هاشمی رئيس شوراي شهر شد
تمدید جلسه شورا براي انتخاب شهردار
انتخابات هيئت رئيسه شوراي شهر پنجم تهران ،ري و تجریش برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،صبح امروز در مراسم تحليف شوراي شهر پنجم انتخابات هيئت رئيسه دائمی توسط هيئت رئيسه سنی
و موقت برگزار شد.
بر این اساس ،محسن هاشمی با  2۵راي و یک راي سفيد به عنوان رئيس شوراي شهر ،امينی با  21راي به عنوان
نایب رئيس و نژادبهرام با  21راي منشی اول و بهاره آروین با  19راي به عنوان منشی دوم انتخاب شدند.
در این مراسم احمد مسجد جامعی گفت :همواره در انتخابات هيئت رئيسه ،سخنگو نيز انتخاب میشد ،از آنجایی که کار
سخنگو بسيار سخت است الزم است که سخنگو نيز در جلسه امروز انتخاب شود.
بعد از این اظهارات مسجد جامعی ،علی اعطا با  19راي بعنوان سخنگو انتخاب شد.
راي گيري براي تمدید جلسه شورا براي انتخاب شهردار انجام و مقرر شد بعد از تنفس یک ربع ،انتخابات شهردار انجام
شود.
بعد از پایان راي گيري ،اعضاي هيات رئيسه جدید شوراي شهر پنجم تهران ،ري و تجرش در جایگاه خود مستقر
شدند.

9۷

ایسنا 69/9/ 1

انتخاب «نجفی» به عنوان شهردار تهران
محمدعلی نجفی با کسب  21راي به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.
به گزارش ایسنا ،اعضاي شوراي شهر پنجم امروز پس از پایان مراسم تحليف و برگزاري انتخابات هيات رئيسه ،در
اولين دستور اولين جلسه شوراي شهر پنجم ،محمدعلی نجفی را با  21راي به عنوان شهردار تهران انتخاب کردند.
شوراي شهر پنجم تهران ،نجفی را براي صدور حکم به عنوان شهردار تهران به وزارت کشور معرفی میکند.
همچنين اعضاي شوراي شهر امروز براي تجدید ميثاق با آرمانهاي امام راحل با مترو به حرم مطهر میروند.
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ریيس شوراي شهر تهران اعالم کرد
نياز متروي تهران به  5222واگن جدید
گزارشهاي محرمانه از آسيبهاي اجتماعی
رئيس شوراي شهر تهران در خصوص موضوعات مختلفی همچون آسيبهاي اجتماعی ،حمل و نقل عمومی،
بدهیهاي شهرداري و  ...توضيحاتی را ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ،محسن هاشمی در تشریح وضعيت شهر تهران با بيان اینکه مقام معظم رهبري همواره تاکيد داشتند
که تهران باید شهري با هویت ایرانی اسالمی و داراي رفاه عمومی و مقاوم باشد ،گفت :متاسفانه هنوز تهران
شاخصهاي زیست آرام را کسب نکرده ،اما از تواناییهاي خوبی براي تبدیل شدن به یک شهر جهانی برخوردار است
که باید از آنها استفاده کنيم و باید شرایطی را فراهم کنيم که شاخصهاي بينالمللی به تهران بازگردد.
جابجایی روزانه  1۵ميليون مسافر با افزودن  2۵۵۵واگن به مترو
رئيس شوراي شهر تهران با بيان اینکه بر اساس نظرسنجیهایی که از گذشته انجام شده ،مردم نسبت به ترافيک و
آلودگی هوا هنوز دغدغهمند هستند ،گفت :در حال حاضر تنها  2.۰ميليون مسافر توسط شبکه مترو جابجا میشود اما
میتوان تنها با اضافه کردن واگن ،این سفرها را به  1۵ميليون سفر ارتقاء داد که بر همين اساس ما نيازمند  3۵۵۵واگن
هستيم اما میبينيد که تنها  1۵۵۵واگن در حال حاضر در شبکه حمل و نقل عمومی وجود دارد و اگر  2۵۵۵واگن دیگر
به همين زیرساختهاي موجود اضافه شود ،میتوانيم روزانه  1۵ميليون مسافر را جابجا کنيم.
نياز تهران به  9۵۵۵اتوبوس با آالیندگی کم
وي با بيان اینکه بر اساس استانداردهاي جهانی سيستم اتوبوسرانی نيز باید عمود بر مترو حرکت کند ،گفت :بر اساس
نياز و برنامه در حال حاضر باید هفت تا  9هزار اتوبوس نو با آالیندگی کم داشته باشيم ،اما میبينيد که این مهم محقق
نشده و اگر اتوبوس و مترو ناوگانش افزایش یابد میتوانيم روزانه  1۰ميليون سفر با حمل و نقل عمومی انجام دهيم که
هم ترافيک و هم آلودگی هوا کاسته میشود.
وي با بيان اینکه به شخصه از مترو و بی آر تی استفاده میکنم ،گفت :البته در حال حاضر مسير بی آر تی اختصاصی
نيست و در  ۷۵درصد مسير بی آر تی تقاطعهایی وجود دارد که بر اساس مدل حمل و نقلی در مسير بی آر تی نباید
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تقاطع و ایستی وجود داشته باشد که اگر این توقفها باشد بيشتر شبيه خطوط ویژه و نه بی آر تی است که باید بتوانيم
مطالعاتی را نيز در راستاي بهبود این وضعيت انجام دهيم.
وي در بخش دیگري از سخنان خود با بيان اینکه بر اساس قانون ،دولت نيز در بهبود وضعيت حمل و نقل تهران نقش
زیادي دارد ،گفت :اما طی سالهاي اخير پولی براي خرید اتوبوس و توسعه مترو داده نشده که باید این مسئله از طریق
مجلس ،دولت و  ...حل شود و میتوانيم با استفاده از توان کارخانجات داخلی عالوه بر حل مشکل کمبود اتوبوس و
واگن ،به اشتغالزایی نيز روي بياوریم ،چرا که این توانایی در ایرانيان وجود دارد که  9۵۵۵اتوبوس را در داخل کشور
بسازند و این اشتغال زیادي ایجاد میکند .چرا که اتوبوس با  ۷۵درصد ساخت داخل اشتغال ایجاد میکند و این مسئله
پيچيده نيست ،بلکه مشکل اصلی تامين اعتبار است و باید برنامه ریزيهاي الزم با کمک دولت و مجلس انجام شود تا
این مشکل حل شود .چرا که تهران به  3۵۵۵واگن 9۵۵۵ ،اتوبوس و  1۵۵هزار تاکسی نو احتياج دارد و اگر کمک
نکنند به شخصه موضوع را تا مقام معظم رهبري پيگيري میکنم تا مشکل مردم تهران حل شود.
ماجراي بدهیهاي شهرداري تهران
رئيس شوراي شهر تهران در مورد مطالبات و بدهی شهرداري نيز گفت :بدهیها در شهرداري چند دسته هستند .یکی
بدهی به سيستم بانکی است که سررسيد وامها فرارسيده و پرداخت آنها سخت است که باید با بانکها و دولت مذاکره
کنيم تا نسبت به استمهال آنها با عقب انداختن سررسيد و پرداخت اقساط بلندمدت پيش رویم و بدهی دوم مربوط به
پيمانکارانی است که یا کارشان را انجام داده و یا در حال پيگيري امور شهر هستند که باید پول آنها را بدهيم تا مبادا
کار تهران بر زمين بماند و دسته سوم مربوط به ارگانهاي دولتی همچون بيمه و اداره ماليات و  ...است که میتوانيم
با راي زنی آنها را حل و فصل کنيم ،اما نکته قابل توجه این است که اگر بتوانيم با کمک بخش خصوصی و برون
سپاري خدمات ،به درآمد پایدار برسيم اقدام بزرگ و مهمی در این زمينه صورت گرفته است.
وي در بخش دیگري از سخنان خود با بيان اینکه قوانين زیادي در خصوص شهرداريها وجود دارد که آنها را به درآمد
پایدار می رساند ،گفت :به عنوان مثال در ساخت حمل و نقل ریلی بر اساس قانون دولت  ۰۵درصد سهم دارد و
همچنين دولت باید از محل صرفه جویی در سوخت به شهرداريها پول بدهد و یا بر اساس قانون دو ميليارد دالر باید
به توسعه سيستم حمل و نقل ریلی کمک میشد که اگر بتوانيم این قوانين را زنده کنيم اتفاقات خوبی در شهر تهران
رخ میدهد.
وي با بيان اینکه هر سفر با مترو  13سنت صرفه جویی سوخت دارد ،گفت :حاال تصور کنيد اگر  2۵۵۵واگن به مترو
اضافه شود و بتوانيم  1۵ميليون سفر با صرفه جویی هر سفر  13سنت انجام گيرد ،چه مقدار صرفه جویی در مصرف
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سوخت و هزینهها صورت می گيرد که اگر همين عدد را به تهران بدهند ،مشکل تهران در مورد کمبود منابع مالی حل و
فصل میشود.
وي در بخش دیگري از سخنان خود گفت :مدیران شهرداري به جاي اینکه به دنبال کسب پول به روش تخریب
باغات ،فشار بر تراکم و بارگذاري زیاد پيش بروند ،وقت خود را صرف پافشاري بر اجراي قانون میکردند این مهم رخ
نمیداد و ما به درآمدهاي پایدار زیادي میرسيدیم.
شوراي پنجم ميراثدار بودجهاي شوراي چهارم
وي که در یک برنامه رادیویی صحبت میکرد ،در پاسخ به این سوال که برنامههاي شهردار جدید تهران تا به چه
ميزان بر درآمدهاي پایدار متمرکز است ،گفت :دقت داشته باشيد که ما ميراث بودجه انقباضی تصویبی شوراي چهارم
براي سال  96هستيم که شوراي چهارم حدود  1۷هزار و  9۵۵ميليارد تومان بودجه منعقد کرده که  8۵۵۵ميليارد آن
براي عمران و حمل و نقل ۰۵۵۵ ،ميليارد تومان براي حقوق و دستمزد 2۵۵۵ ،ميليارد تومان براي امور فرهنگی و
اجتماعی و  16۵۵ميليارد تومان نيز در عرصه خدمات جانمایی شده است .لذا ما ميراث دار بودجه سال  96شوراي
چهارم هستيم ،اما به نظر من یک شهردار باید هم مدیر درآمد و هم مدیر هزینه باشد و عالوه بر اینکه بتواند بودجه را
در اقدامات خوب و خاص هزینه کند ،باید وقت زیادي براي کسب درآمد داشته باشد؛ چرا که درآمدهایی که در مدیریت
قبلی ایجاد شده پایدار نبوده و منجر به توسعه نشده و میبينيد که تمرکزشان بيشتر بر روي تراکم بوده و شاهدیم که
بارگذاري شدید در ساخت تجاريها و مالها سبب بروز مشکالت شده ،به گونهاي که تقریبا معابر در شمال شهر تهران
به دليل مالهاي ساخته شده به انسداد رسيده و این در حاليست که هنوز مجوز  4۵درصد از مالها در منطقه یک
اجرایی نشده است.
وي در مورد مدیریت یکپارچه شهري نيز با بيان اینکه قانون به مدیریت یکپارچه شهري توجه زیادي داشته ،گفت :بر
اساس قانون 24 ،مورد از فعاليتهاي دولت در شهر باید به شهرداريها داده شود که این مسئله موجب یکپارچگی
بيشتر در شهر می شود .به عنوان مثال جاي سوال است که چرا یک روز باید آسفالت شود و روز دیگر آسفالت کنده
شود .در حاليکه اگر این تاسيسات در داخل یک کانال ویژه طراحی میشد ،این مسئله رخ نمیداد ،اما از آنجایی که این
سازمانهاي خدماتی یکپارچه نيستند ،کسی نمیداند این کانالها را چه کسی و با چه هزینهاي باید ایجاد کند و جالب
است بدانيد بر اساس قانون امور زیرساختی به مانند سياستهاي امنيتی ،دفاعی ،اقتصادي و  ...باید در اختيار دولت باشد
و مابقی اختيارات به حکومتهاي محلی داده شود.
گزارشهاي محرمانه درباره آسيبهاي اجتماعی تهران
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وي در بخش دیگري از سخنان خود با اشاره به آسيبهاي اجتماعی شهر تهران با بيان اینکه چند گزارش محرمانه در
مورد آسيبهاي اجتماعی در تهران را مطالعه کردم ،گفت :منبع آسيبهاي اجتماعی این است که نتوانستيم صيانت
درستی از فرهنگ داشته باشيم .درست است که پول زیادي در این زمينه هزینه کردیم اما حجم آسيبها نشان میدهد
که مسيرمان درست نبوده است.
وي با بيان اینکه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است ،افزود :نباید بودجههاي فرهنگی در جاهایی که الزم
نيست ،هزینه شود و باید در هزینهها اولویت بندي کنيم و معتقدم آسيب تهران تنها از طریق سمنها و نه سيستم
دولتی ،حل میشود که البته برنامه اجرایی آن در شوراي چهارم نوشته شده اما باید مورد بازنگري قرار گيرد و
کيفیسازي شود.
وي در مورد عدم تاثيرگذاري فرهنگسراها در تهران گفت :متاسفانه در کارهاي فرهنگی که در تهران انجام شده،
محدودیتهایی را اعمال کردیم که حتی در دین نيز وجود ندارد و این باعث شده بسياري از هنرمندان به ميدان نيایند و
متاسفانه مرز گناه و ثواب در سيستم یک مقدار حالت افراطی پيدا کرده است و جاهایی که اسالم گناه اعالم نکرده
مدیران به دليل اینکه فکر میکنند ممکن است اتفاقی رخ دهد ،اجازه نمیدهند و این باعث از دست دادن هنرمندان
شده است و باید اقدامی در این راستا اندیشيده شود.
رئيس شوراي شهر تهران در پایان سخنان خود گفت :ما به اداره تهران به روش خرد جمعی اعتقاد داریم و به همين
دليل از همه اساتيد ،روحانيون ،هنرمندان ،نخبگان و حتی شهروندان عادي میخواهم که نظرات و ایدههاي خود را
براي اداره بهتر شهر به شوراي شهر بدهند تا بتوانيم شهري بهتر داشته باشيم.
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شنبه مورخ 69/9/4
خبرگزاري ایسنا
شهردار تهران خبر داد:

تهيه ليستی از اولویتها و فوریتها براي شهرداري تهران
شهردار تهران با اشاره به تهيه ليستی از اولویتها و فوریتها براي شهر تهران ،گفت :قطعا اولویتها و فوریتها با در
نظر گرفتن تفاوت ميان آنها به صورت مجزا پيگيري و در خصوص آنها تصميم گيري خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،محمدعلی نجفی ،صبح امروز (شنبه) به عنوان نخستين روز کاري خود از هنگام ورود به محل کار در
جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :هنوز کار رسمی من در شهرداري تهران آغاز نشده است ،چرا که تا به این لحظه حکم
مسئوليتم در مجموعه شهرداري تهران توسط وزارت کشور ابالغ نشده است.
وي ادامه داد :تا پيش از صدور حکم کارهاي مقدماتی را در مجموعه شهرداري از جمله برگزاري جلسات با مدیران و
معاونانی که به صورت مستقيم زیر نظر شهردار کار میکنند را براي هماهنگی هر چه بيشتر ادامه خواهم داد.
شهردار تهران در پاسخ به سوالی در خصوص سختی کار در مجموعه شهرداري تهران و مقایسه آن با زمان تصدياش
در وزارت آموزش و پرورش ،گفت :هر کدام از این مسئوليتها سختی و شيرینی خاص خود را دارد ،اما طبيعتا در
شهرداري تهران به دليل اینکه کار به صورت مستقيم با مردم است ،براي من شيرینتر است و دستگاه بزرگی همچون
شهرداري با همه شئونات زندگی شهروندان مرتبط است.
وي به تشریح اولویت هاي شهرداري تهران اشاره کرد و افزود :تعيين اولویت کار مشکلی است؛ چرا که همه مسائل با
یکدیگر مرتبط هستند .براي مثال بحث آلودگی هوا با موضوعاتی همچون حمل و نقل و ترافيک در ارتباط هستند و
مجموعه اولویتها در نظر گرفته شده است ،اما باید اولویت ها و فوریتها از یکدیگر تفکيک شوند ،لذا ليستی از اولویت
ها و فوریتها تهيه شده است که در خصوص آنها پيگيري و تصميم گيري خواهد شد.
شهردار تهران در ادامه در خصوص جابه جایی مدیران و معاونان مجموعه شهرداري نيز تصریح کرد :امروز با معاونان و
مدیرانی که مستقيما زیر نظر شهردار کار میکنند جلسه دارم .در طول هفته جاري با این مدیران به صورت خصوصی
جلسهاي را برگزار خواهم کرد و طی این مسير ممکن است برخی از آنها عالقهاي براي ادامه کار نداشته باشند و یا
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بالعکس من عالقهاي به کار با آنها نداشته باشم که این هفته براي آشنایی با مدیران و معاونان اختصاص خواهد داشت
و هنوز تصميم گيري براي جابه جایی مدیران و معاونان زود است.
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یکشنبه مورخ 69/9/2
خبرگزاري ایرنا

با حکم وزیر کشور؛
نجفی به طور رسمی شهردار تهران شد
تهران ایرنا سخنگوي وزارت کشور گفت :حکم محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران در اجراي تبصره  3ذیل بند
یک ماده  8۵قانون شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران و پس از طی مراحل قانونی از سوي وزیر کشور صادر
شد.
به گزارش یکشنبه شب ایرنا به نقل از وزارت کشور ،سيد سلمان سامانی با تشریح فرآیند قانونی صدور حکم شهردار
افزود :صورتجلسه شوراي شهر تهران درخصوص شهردار پيشنهادي در روز چهارشنبه یکم شهریورماه به وزارت کشور
واصل شد و عليرغم آنکه مطابق قانون فرصت  1۵روزه اي براي وزارت کشور به منظور تطبيق شرایط فرد پيشنهادي با
موازین قانونی پيش بينی شده است ،به جهت اهميت مدیریت کالنشهر تهران ،در روزهاي گذشته بررسی هاي الزم
توسط وزارت کشور و همزمان با آن استعالمات قانونی از مراجع ذیصالح به عمل آمد.
وي تاکيد کرد :باتوجه به وصول پاسخ مثبت استعالمات و تکميل مراحل قانونی ،حکم محمدعلی نجفی براي تصدي
سمت شهردار تهران امشب توسط وزیر کشور صادر شد.
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پنجشنبه مورخ 69/9/6
ایسنا

رئيس راهور تهران بزرگ خبر داد:
تمهيدات جدید پليس براي مهر پيشبينی افزایش  12درصدي حجم ترافيک
رئيس پليس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از پيشبينی افزایش  3۵درصدي حجم ترافيک همزمان با آغاز مهر در
معابر پایتخت خبر داد.
سردار محمدرضا مهماندار در گفتوگو با ایسنا با اشاره به برنامههاي پليس براي بازگشایی مدارس و آغاز مهر ،گفت:
امسال پليس راهور برنامههاي ویژهاي را براي آغاز سال تحصيلی جدید و همچنين طول سال تحصيلی دارد که جزئيات
بيشتر از آن اطالعرسانی خواهد شد.
وي با تاکيد بر اینکه امسال پليس با جدیت بيشتري بر معاینه فنی خودروها نظارت میکند ،گفت :در همين راستا
تمامی خودروهایی که فاقد برچسب و معاینه فنی معتبر هستند یا خودروهایی که به هر دليل نتوانستهاند مجوز الزم
براي سرویس مدارس را اخذ کنند ،اجازه تردد نخواهند داشت و بدیهی است که خودروهاي فاقد معاینه فنی نيز به
هيچعنوان نمیتوانند به عنوان سرویس مدرسه فعاليت کنند.
وي با تاکيد بر اینکه پليس کنترلهاي خود در این حوزه و همچنين سرویس مدارس را سختتر خواهد کرد ،گفت:
الزم است سازمانهاي دیگري که در این حوزه مسووليت دارند با پليس همکاري کنند.
افزایش  3۵درصدي حجم ترافيک از اول مهر
مهماندار با بيان اینکه برابر آمار سالهاي گذشته ،پيشبينی میشود که امسال نيز همزمان با بازگشایی مدارس و
دانشگاهها ،شاهد افزایش حجم ترافيک باشيم ،گفت :بر اساس پيشبينیهاي ما از ابتداي مهر حدود  3۵درصد به
ترافيک شهر تهران افزوده خواهد شد که در همين راستا ماموران ما نيز در آمادهباش خواهند بود.
رئيس پليس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به طرحهاي پيشنهادي پليس براي مدیریت و روانسازي
ترافيک در نيمه دوم سال ،افزود :در صورت تایيد شوراي ترافيک محدودیتهایی در مسيرهاي پرتردد اعمال خواهد شد
تا شهروندان بتوانند بهموقع در مدارس و محل کار خود حاضر شوند.
1۵6

یکشنبه مورخ 69/9/15
خبرگزاري ایسنا
2

هزار و  222فضاي پارک در منطقه  7مجهز به پارکومتر می شود
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري منطقه  ۷گفت2 :هزار و  ۰۵۵فضاي پارک در این منطقه با هدف ساماندهی
توقفگاهها و محل پارک خودروها ،مجهز به دستگاه پارکومتر می شود .به گزارش «تهران سما» به نقل از روابط
عمومی شهرداري منطقه  ،۷اميرحسين حيدرنيا با اعالم این مطلب افزود :با اجراي این طرح کنترل پارک حاشيه اي
کامال به صورت هوشمند انجام می شود و مدت زمان مشخص پارک خودروها در نقاط مختلف مشخص خواهد شد.
وي هدف از نصب پارکومتر در حاشيه خيابان ها را مطالعه دقيق پارکهاي خودرو و ایجاد نظم در پارکهاي حاشيه اي
عنوان کرد و افزود :تشکيل بانک اطالعاتی از تعداد خودروهاي پارک شده ،ایجاد عدالت در دریافتها و پرداختهاي
شهروندان و اصالح الگوي مدیریت ترافيک با توجه به گزارشات دریافتی از دیگر اهداف اجراي این طرح است
معاون شهردار منطقه  ۷اظهار داشت :پارکهاي حاشيهاي در همه شهرهاي توسعه یافته دنيا از اولویتهاي مدیریت
ترافيک است که در شهر تهران نيز باید با اتخاذ سياستها و برنامههاي درست در جهت افزایش ظرفيت معابر ،مدیریت
تقاضاي سفر و در نهایت روان سازي ترافيک ،هدایت و مدیریت شود.
وي با بيان اینکه متاسفانه در شهر تهران بخش زیادي از ظرفيت معابر توسط پارکهاي حاشيهاي اشغال میشود ،ادامه
داد :برخی از شهروندان خودروهاي خود را به صورت شبانه روزي در کنار معابر و خيابان ها پارک کرده و از معابر
شهري به صورت یک پارکينگ شخصی استفاده می کنند که این مساله باید به صورت جدي اصالح شود.
به گفته معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري منطقه  ۷یکی از سياست هاي مدیریت پارک حاشيه اي کاهش
جذابيت سفر با خودروي شخصی و ترغيب مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی و پاک است.
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سایت خبري تحليلی شهرنوشت 69/9/15

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران:
نوسازي مينی بوس هاي فرسوده به خط پایان رسيد
گروه حمل ونقل عمومی :مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران از اتمام نوسازي مينی بوس هاي فرسوده
پایتخت خبر داد.
پيمان سنندجی در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با اشاره به آخرین اقدامات درخصوص طرح نوسازي مينی بوس
هاي فرسوده پایتخت گفت :تاکنون بالغ بر  69۰دستگاه تاکسی جایگزین مينی بوس هاي فرسوده شده است و مابقی
نيز تا پایان نيمه نخست سال جاري تحویل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با بيان اینکه در شهر تهران بيش از هزار دستگاه مينی بوس فرسوده با
عمر باالي  2۰تا  3۵سال وجود دارد ،گفت :برابر اعالم قبلی که درخصوص نوسازي مينی بوس هاي فرسوده صورت
گرفت  ۷۵۵ ،مالک مينی بوس فرسوده در طرح نوسازي ثبت نام کرده اند که از این تعداد تا امروز  69۰دستگاه مينی
بوس نوسازي شده اند.
سنندجی با بيان اینکه طرح نوسازي سال 92به دليل عدم حمایت دولت معطل ماند ،گفت :در سال  92تنها 12۰
دستگاه مينی بوس نوسازي شدند .این در حاليست که در سال 9۰براساس مصوبه جدید شوراي اسالمی شهر تهران،
شهرداري وارد ميدان شد و قرار شد 2۵ميليون تومان بالعوض پرداخت کند و  1۵تا 11ميليون نيز از محل اسقاط
خودروها به مالکان پرداخت شود .به طوري که تاکسی به قيمت  33ميليون تومان به مالکان مينی بوس واگذار شود.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد :سه نوع تاکسی پژو  ،4۵۰سمند  ef۷و ون  ،با مينی بوس هاي
فرسوده جایگزین شده است
سنندجی در پایان تاکيد کرد2۵۵ :دستگاه مينی بوس دیگر نيز طی سال جاري و سال آینده به سن فرسودگی می رسند
که روند نوسازي فوق براي این خودروها نيز ادامه خواهد داشت.
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دوشنبه مورخ 69/9/11
تهران سما

در راستاي" کمپين از خودمان شروع کنيم"
برگزاري همایش دوچرخه سواري در بوستان پيروزي
معاون حمل و نقل ترافيک شهرداري منطقه  13از برگزاري همایش دوچرخه سواري با شعار همه با هم براي داشتن
آسمان آبی در بوستان پيروزي خبر داد .
به گزارش «تهران سما» به نقل از روابط عمومی شهرداري منطقه  ، 13تربت جو  ،معاون حمل و نقل ترافيک گفت :
در راستاي" کمپين از خودمان شروع کنيم" و "براي هواي پاک شهر رکاب بزنيم " ،همایش دوچرخه سواري با شعار
همه با هم براي داشتن آسمان آبی فردا سه شنبه  14شهریور ماه از ساعت  1۵الی  12در ابتداي سی متري نيروي
هوایی  ،ابتداي مسيل منوچهري  ،پارک پيروزي برگزار می شود.
وي افزود  :در این همایش شهروندانی از محالت سيزده گانه و همچنين پرسنل منطقه در محدوده بوستان پيروزي
براي داشتن اسمانی ابی و ترویج فرهنگ دوچرخه سواري رکاب می زنند.
معاون حمل و نقل ترافيک شهرداري منطقه  13اظهار داشت:همچنين با توجه به فرارسيدن عيد غدیر خم و دهه
والیت  ،با برپایی استيج ضمن اجراي برنامه جنبی و شاد  ،آموزش هایی نيز در خصوص موضوعات مرتبط با احترام به
عابر پياده و استفاده از دوچرخه ارائه می شود.

1۵9

سه شنبه مورخ 69/9/14
خبرگزاري ایسنا

طی احکام جداگانه اي از سوي نجفی
چهار معاون شهرداري تهران منصوب شدند
طی احکام جداگانه اي از سوي شهردار پایتخت ،چهار معاون شهرداري تهران منصوب شدند.
به گزارش ایسنا ،نجفی به ترتيب محمد مهدي حجت را به عنوان معاون شهرسازي و معماري ،سميع اهلل حسينی
مکارم را به عنوان معاون مالی و اقتصاد شهري ،حجت اهلل ميرزایی را به عنوان معاون برنامه ریزي ،توسعه شهري و
امور شورا و محسن پورسيدآقایی را به عنوان معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران منصوب کرد.
محمدمهدي حجت داراي مدرک فوق ليسانس معماري دانشگاه تهران و دکتري حفاظت از بناهاي تاریخی از دانشگاه
یورک انگلستان است.
او که از بنيانگذاران سازمان ميراث فرهنگی ایران به شمار میرود در سابقه کارياش جانشينی وزیر فرهنگ در
شوراي عالی معماري و شهرسازي ،ریاست سازمان ميراث فرهنگی ،قائم مقامی سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگري ،جانشينی وزیر در سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران ،عضو شوراي مشورتی کميته ملی یونسکو به
چشم میخورد.
سميع اله حسينی مکارم ،داراي سابقه تحصيل در سه مقطع کارشناسی ،ارشد و دکتري در حوزه اقتصاد نظري و اقتصاد
برنامهریزي است.
او پيش از این معاون توسعه مدیریت سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري بود و معاونت سازمان سرمایه
گذاري شهرداري تهران و مدیر کلی بودجه و تشکيالت وزارت آموزش و پرورش را در کارنامه خود دارد.
حجت اهلل ميرزایی ،داراي سابقه تحصيل در سه مقطع کارشناسی ،ارشد و دکتري در حوزه اقتصاد نظري ،توسعه و
برنامه ریزي و اقتصاد است.
او عالوه بر عضویت هيات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی ،پيش از این معاون امور اقتصادي وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل موسسه سياست پژوهی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوري بوده است.
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در کارنامه اجرایی و پژوهشی ميرزایی مشاوره ،برنامهریزي و اجراي دهها پروژه در مناطق مختلف کشور با اهداف
توسعه روستایی ،شهري ،صنعتی و سرمایهگذاري به چشم میخورد.
بر اساس گزارش شهرنوشت ،دکتر محسن پورسيدآقایی داراي مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندس صنایع از
دانشگاه شریف و دکتراي مهندسی صنایع از دانشگاه تربيت مدرس است.
او که در روزهاي نخست پس از انقالب در جهاد سازندگی و نهضت سوادآموزي و امور تربيتی در مدارس جنوب تهران
فعال بود و سابقه همکاري با جهاد دانشگاهی و دانشگاه صنعتی شریف را داشت  ،در سال  1368وارد راهآهن شد و از
آن زمان مدارج اداري از کارشناسی مرکز تحقيقات راه آهن تا مدیریت عامل راه آهن و معاونت وزارت راه و شهرسازي
در دولت تدبير و اميد را پيمود.
پورسيدآقایی در سال  1383از رئيس دولت اصالحات نشان لياقت و مدیریت دریافت کرد و در بازه زمانی  1386تا
1392مدیرعامل بخش حمل و نقل ریلی شرکت مپنا بود.
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تهرانسما 69/9/14

ظرفيت روزانه  2ميليون سفر با تجهيز مترو تهران
رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي شهر با اشاره به زیرساخت هاي مترو تهران گفت :با تامين واگن هاي
مورد نياز و تجهيز مترو ،ظرفيت  ۰ميليون سفر روزانه در مترو ایجاد میشود .
محمد عليخانی در گفتوگو با خبرنگار "تهرانسما" با بيان اینکه توجه ویژه به مترو یکی از الویتهاي شوراي پنجم
است ،گفت:زیرساختهاي خطوط مترو آماده است ،در حال حاضر با کمبود 3هزار واگن مواجه هستيم ،با توجه به اینکه
مترو جزء الویتهاي شوراي پنجم و مدیریت شهري است ،میتوانيم در این بخش به سرعت به نتيجه برسيم.
وي افزود :درنظر داریم به جاي تعریف پروژه هاي جدید ،پروژه هاي مهم از جمله مترو را تکميل و تجهيزات را کامل
کنيم تا بتوانيم ظرفيت جابجایی مسافر را با استفاده بهينه از زیرساخت ها از  2.۰ميليون سفر در روز به  ۰ميليون سفر
افزایش دهيم.
رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي شهر با اشاره به اینکه شهردار جدید تغييراتی در بسياري از معاونت
خواهد داشت ،خاطرنشان کرد :اجراي برخی پروژه هاي تعریف شده الزامی ندارد ،بنابراین برخی از پروژه ها نياز به
بررسی و بازنگري دارد.
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ایسنا 69/9/14

راهاندازي پارکينگ شارژ خودروهاي برقی در مسکو
شهرداري مسکو با طراحی عالمت راهنمایی جدیدي،مکانهاي ویژه اي را براي شارژ خودروهاي برقی در سطح شهر
در نظر گرفته است.
به گزارش ایسنا از تاس ،تا کنون  8۵نقطه مختلف در مسکو براي شارژ رایگان خودروهاي برقی تعبيه شده و پيش
بينی میشود که تا سال آینده ميالدي این تعداد به دو برابر افزایش یابد.
خ رید خودروهاي برقی به دليل کيفيت باالي آن و نبود آالیندگیهاي زیست محيطی در جهان در حال افزایش است.
فن آوري اصلی مورد استفاده در این خودروها ،انرژي توليدي توسط باتري است؛ اما به دليل قيمت باالي قطعات آن،
همچنان جزو خودروهاي گران محسوب میشود.
با این حال دول ت روسيه در نظر دارد تا با ارایه تسهيالت ویژه در سال هاي آینده مردم را به خرید بيشتر خودروهاي
برقی ترغيب کند.

113

ایسنا 69/9/14

نجفی:سال 69سال سخت مالی براي شهرداري

فردا جلسه اتخاذ تصميمات سال تحصيلی جدید با بطحائی
شهردار تهران با تاکيد بر اینکه در سال جاري به دليل عدم تحقق بخشی از بودجه پيش بينی شده ،سال سختی براي
شهرداري تهران پيش بينی میشود افزود :باید تالش کنيم که به لحاظ مالی با مشکل مواجه نشویم و بيشترین
پيشبينیهاي بودجه براي سال جاري محقق شود.
به گزارش ایسنا ،محمدعلی نجفی در پنجمين جلسه علنی شوراي اسالمی شهر تهران ،ري و تجریش پيش از اداي
سوگند خود گفت :در نخستين روز شهریورماه که اعضاي شوراي شهر رأي خود را براي مسئوليت شهرداري تهران به
بنده دادند ،در درگاه خداوند سوگند یاد کردم و در برابر وجدان خود متعهد شدم تا در طول مسئوليتم در شهرداري تهران
تمام وقت و توانایی خود را وقف منافع نظام جمهوري اسالمی ایران ،شهر تهران و شهروندان تهرانی قرار دهم.
وي افزود :این تعهد وجدانی و سوگندي که در پيشگاه خداوند خوردهام اميد وارم تا انتها پایبند آن باشم لذا امروز دومين
بار است که سوگند میخورم.
نجفی ادامه داد :در طول  8روز گذشته از مسئوليتم که از روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شده تالش کردم با برنامههاي
قبلی و جدید شهرداري تهران آشنایی پيدا کنم .با مدیران و کارشناسان شهرداري در حدي که ميسر بود جلساتی
داشتم .همچنين چندین جلسه با شهرداران مناطق  ،معاونين و مدیران شهرداري تهران برگزار کردم.
وي با اشاره به نزدیکی آغاز سال تحصيلی جدید گفت :در آستانه مهر باید به استقبال مهرماه برویم لذا از جهت فضاي
عمومی و تبليغاتی و مسائل مرتبط با حمل و نقل وترافيک که از ابتداي مهرماه حجم ترافيک سنگين میشود باید
تصميمات مناسب اتخاذ شود .در همين راستا فردا براي جمع بندي با وزیر آموزش و پرورش جلسهاي خواهيم داشت.
شهردار تهران در بخش دیگري از صحبتهاي خود به شرایط سخت مالی در بودجه سال جاري شهرداري تهران اشاره
کرد و افزود :بخشی از برنامههایی که در بودجه امسال پيش بينی شده است محقق نخواهد شد لذا باید تالش کنيم با
مشکل مواجه نشویم .اما به هر ترتيب از نظر مالی امسال سال سختی براي شهرداري تهران است.
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شهردار تهران در بخش دیگري از صحبتهاي خود به موضوع انتخاب مدیران شهرداري تهران اشاره کرد و افزود:
جلسات زیادي براي انتخاب همکاران جدید که کار سختی هم هست برگزار کردم تا از ميان صدها رزومه بتوانم افراد
شایسته را انتخاب کنم و امروز ظهر چهار نفر از معاونين انتخابی معرفی خواهند شد.
وي تاکيد کرد در انتخابها جز شایستگی و منافع شهر و شهروندان تهران به چيز دیگري پایبند نخواهم بود .این شيوه
باعث میشود که بسياري از دوستان من گله مند شوند در چند روز گذشته نيز این گلهمنديها به گوش من رسيده است
اما بی تردید هيچ کسی از جانب من هيچ اجازهاي ندارد تا در مورد انتخاب مدیران تصميمی بگيرد .شب گذشته متوجه
شدم که یکی از دوستان من در مورد یکی از مدیریتها با سه نفر صحبت کرده است و یا در مورد فرد دیگري که جزء
انتخابهاي من بود متوجه شدم به البیهاي غير متعارف دست زده که به این ترتيب از ليست انتخابهاي من حذف
شد.
نجفی ادامه داد :بی تردید براي انتخابها به مشورتها گوش خواهم داد و گوش و دل من پذیراي مشورتها خواهد
بود.
نجفی با تاکيد بر اینکه به چهارضلعی نهادهاي نظام ،شهروندان ،اعضاي شورا و کارکنان شهرداري تهران معتقد است
افزود :در این چهارضلعی در ضلع اول نهادهاي نظام وجود دارند که باید تعامل و همکاري با آنها بيش از پيش تقویت
شود .در ضلع دوم شهروندان قرار دارند که مشارکت و پشتيبانی آنها موجب پيشبرد برنامهها خواهد بود و در ضلع سوم
اعضاي شوراي اسالمی شهر تهران ،ري و تجریش هستند که با مشورت ،مشارکت ،راهنمایی و هدایت آنها تالش
خواهم کرد که برنامههاي پيش بينی شده محقق شود .در ضلع چهارم نيز مجموعه بزرگ کارکنان شهرداري تهران
قرار گرفتهاند.
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دوشنبه مورخ 69/9/52
ایسنا

نجفی در جمع شهرداران جدید مناطق مطرح کرد
مساله "پشت باجه" در شهرداري باید حل و فصل شود
وضعيت نظافت شهر قابل قبول نيست
شهردار تهران با بيان اینکه هدف مشترک همه ما خدمت به مردم و حفاظت از نظام مقدس جمهوري اسالمی از طریق
این خدمت است ،گفت :اصل براي ما شهر و خدمت به شهروندان است و شهرداري فرع و ابزار محسوب می شود.
به گزارش ایسنا ،محمد علی نجفی در جلسه انتصاب شهرداران مناطق  21 ،9 ،13 ،4 ،12و  1۰با بيان اینکه اميدوارم
در این دوره از مدیریت شهري بتوانيم برادرانه با یکدیگر همکاري کنيم ،اظهار کرد :هدف مشترک همه ما خدمت به
مردم و و حفاظت از نظام مقدس جمهوري اسالمی از طریق این خدمت است.
وي با تاکيد بر ضرورت دقت در انتخاب افراد شایسته و صاحب نظر در پست هاي مدیریتی از سوي مدیران شهرداري
گفت :اصل براي ما شهر و خدمت به شهروندان است و شهرداري فرع و ابزار محسوب می شود .بنابراین همواره در
تصميم گيري ها و فعاليت ها باید به گونه اي عمل کنيم که فرع جانشين اصل نشود.
شهردار تهران پایبندي به ضوابط و قوانين را از نکات مهم مورد توجه این دوره از مدیریت شهري معرفی و بيان کرد:
در حال حاضر یکی از مشکالت اساسی شهرداري تهران فرار از قانون است .گاه اقداماتی صورت گرفته که شاید 8۵
درصد آن با نيت خير بوده باشد اما در دراز مدت به ضرر شهرداري و کشور منجر می شود.
نجفی افزود :روال کار مدیریت حمایت از مدیران است ،اما در صورت انجام هر گونه اقدام خالف قانون شرعا و قانونا
نمی توانم حمایت کنم و بر عمل خالف صحه بگذارم.
وي در بخش دیگري از سخنانش با اشاره به رویکردهاي جدید مدیریت شهري تصریح کرد :در حال حاضر همه ما
مدیران شهري باید متناسب با رویکردها و جهت گيري هایی که در قالب برنامه پيش از جلسه رأي گيري به شورا ارائه
دادم ،حرکت کنيم .براي آنکه بتوانيم به عنوان یک خانواده بزرگ عمل کنيم ،باید بر اساس یک سري اصول ،معيارها و
ارزشها قدم برداریم.
شهردار تهران به برخی از مشکالت فعلی شهر پرداخت و گفت :آنچه در یک ماه اخير کم و بيش مشهود بوده و باید
حل کنيم ،مساله نظافت شهر است .در این خصوص من قبال هم احساس می کردم که وضعيت قابل قبول نيست و در
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حال حاضر هم افت کرده است که البته بخشی از این موضوع به دليل بحث هاي مربوط به نقل و انتقاالت طبيعی
است.
نجفی سد معبر را از دیگر مشکالت شهر تهران دانست و گفت :در شرایط فعلی این مشکل بسيار از هم گسيخته است؛
به طوري که باب شده تمام سوپرمارکتی ها و ميوه فروشی ها پياده روي جلوي مغازه خود را به تصرف درمی آورند که
باید به آنها فرصت دهيم تا وسایل خود را از پياده رو جمع کنند و با این موضوع برخورد کنيم .البته من می دانم که
برخی در شهرداري از این افراد پول می گيرند  .مشکل دیگر مربوط به ساخت و سازهایی است که در کنار خيابان انجام
می شود .مدت ها افراد پياده روي جلوي ساختمان در حال ساخت را با حصاري می پوشانند و مانع تردد شهروندان می
شوند.
وي ادامه داد :البته گاهی این موضوع اجبار است که در این خصوص باید قاعده آن تعریف شود و در موارد غير ،مالک
باید علی الحساب هزینه اي را پرداخت کند تا به دليل پرداخت هزینه کار به درازا نکشد.
نجفی با اشاره به مساله عوارض ساخت و ساز در شهر تهران گفت :در مواردي دست شهرداران مناطق باز است تا طبق
مصوبه شورا تخفيف دهند که در برخی از موارد این امر راهگشا بوده است .در هر صورت باید صددرصد محاسبه
عوارض را روي سيستم مکانيزه بياوریم تا هر شهروندي که زمينی را بسازد از طریق وب تمام محاسبات براي او تعيين
شود و مساله پشت باجه که در شهرداري تهران معروف است به این شکل حل و فصل شود.
شهردار تهران تکریم ارباب رجوع را یکی از مهمترین برنامه هاي شهرداري تهران معرفی و بيان کرد :در مدتی که
اینجا هستم گزارش هاي زیادي از بداخالقی شهرداري نسبت به مردم شنيده ام .مواردي است که خالف قاعده کار
کسی را راه می اندازیم که حتما در آن فساد وجود دارد .در نقطه مقابل ،در مواردي بر خالف ضابطه کار کسی را راه
نمی اندازیم ،که در آن هم فساد وجود دارد که باید با هردو این موارد مقابله شود.
براساس گزارش شهرنوشت ،وي در پایان با یادآوري ضرورت رسيدگی به مناطق جنوبی و فقيرنشين پایتخت عنوان
کرد :ما براساس شاخص هاي مختلف مناطق را ارزیابی می کنيم و در مناطقی که زیر شاخص هاي تعریف شده هستند
باید سرمایه گذاري بيشتري صورت بگيرد تا فاصله ها از بين برود.
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نجفی اولویت هاي کاري اش در شهرداري را اعالم کرد
شهردار تهران با بيان اینکه هدف مشترک همه ما خدمت به مردم و حفاظت از نظام مقدس جمهوري اسالمی از
طریق این خدمت است ،گفت :اصل براي ما شهر و خدمت به شهروندان است و شهرداري فرع و ابزار محسوب می
شود.
به گزارش خبرنگار شهرنوشت ،محمد علی نجفی در جلسه انتصاب شهرداران مناطق  21 ،9 ،13 ،4 ،12و  1۰با بيان
اینکه اميدوارم در این دوره از مدیریت شهري بتوانيم برادرانه با یکدیگر همکاري کنيم ،اظهار کرد :هدف مشترک همه
ما خدمت به مردم و و حفاظت از نظام مقدس جمهوري اسالمی از طریق این خدمت است.
وي با تاکيد بر ضرورت دقت در انتخاب افراد شایسته و صاحب نظر در پست هاي مدیریتی از سوي مدیران شهرداري
گفت :اصل براي ما شهر و خدمت به شهروندان است و شهرداري فرع و ابزار محسوب می شود .بنابراین همواره در
تصميم گيري ها و فعاليت ها باید به گونه اي عمل کنيم که فرع جانشين اصل نشود.
شهردار تهران پایبندي به ضوابط و قوانين را از نکات مهم مورد توجه این دوره از مدیریت شهري معرفی و بيان کرد:
در حال حاضر یکی از مشکالت اساسی شهرداري تهران فرار از قانون است .گاه اقداماتی صورت گرفته که شاید 8۵
درصد آن با نيت خير بوده باشد اما در دراز مدت به ضرر شهرداري و کشور منجر می شود.
نجفی افزود :روال کار مدیریت حمایت از مدیران است ،اما در صورت انجام هر گونه اقدام خالف قانون شرعا و قانونا
نمی توانم حمایت کنم و بر عمل خالف صحه بگذارم.
وي در بخش دیگري از سخنانش با اشاره به رویکردهاي جدید مدیریت شهري تصریح کرد :در حال حاضر همه ما
مدیران شهري باید متناسب با رویکردها و جهت گيري هایی که در قالب برنامه پيش از جلسه راي گيري به شورا ارائه
دادم ،حرکت کنيم .براي آنکه بتوانيم به عنوان یک خانواده بزرگ عمل کنيم ،باید بر اساس یک سري اصول ،معيارها و
ارزش ها قدم برداریم.
شهردار تهران به برخی از مشکالت فعلی شهر پرداخت و گفت :آنچه در یک ماه اخير کم و بيش مشهود بوده و باید
حل کنيم ،مساله نظافت شهر است .در این خصوص من قبال هم احساس می کردم که وضعيت قابل قبول نيست و در
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حال حاضر هم افت کرده است که البته بخشی از این موضوع به دليل بحث هاي مربوط به نقل و انتقاالت طبيعی
است.
نجفی سد معبر را از دیگر مشکالت شهر تهران دانست و گفت :در شرایط فعلی این مشکل بسيار از هم گسيخته است.
به طوري که باب شده تمام سوپرمارکتی ها و ميوه فروشی ها پياده روي جلوي مغازه خود را به تصرف درمی آورند که
باید به آنها فرصت دهيم تا وسایل خود را از پياده رو جمع کنند و با این موضوع برخورد کنيم .البته من می دانم که
برخی در شهرداري از این افراد پول می گيرند  .مشکل دیگر مربوط به ساخت و سازهایی است که در کنار خيابان انجام
می شود .مدت ها افراد پياده روي جلوي ساختمان در حال ساخت را با حصاري می پوشانند و مانع تردد شهروندان می
شوند.
وي ادامه داد :البته گاهی این موضوع اجبار است که در این خصوص باید قاعده آن تعریف شود و در موارد غير ،مالک
باید علی الحساب هزینه اي را پرداخت کند تا به دليل پرداخت هزینه کار به درازا نکشد.
نجفی با اشاره به مساله عوارض ساخت و ساز در شهر تهران گفت :در مواردي دست شهرداران مناطق باز است تا طبق
مصوبه شورا تخفيف دهند که در برخی از موارد این امر راهگشا بوده است .در هر صورت باید صددرصد محاسبه
عوارض را روي سيستم مکانيزه بياوریم تا هر شهروندي که زمينی را بسازد از طریق وب تمام محاسبات براي او تعيين
شود و مساله پشت باجه که در شهرداري تهران معروف است به این شکل حل و فصل شود.
به گزارش خبرنگار شهرنوشت شهردار تهران تکریم ارباب رجوع را یکی از مهمترین برنامه هاي شهرداري تهران
معرفی و بيان کرد :در مدتی که اینجا هستم گزارش هاي زیادي از بداخالقی شهرداري نسبت به مردم شنيده ام.
مواردي است که خالف قاعده کار کسی را راه می اندازیم که حتما در آن فساد وجود دارد .در نقطه مقابل ،در مواردي
بر خالف ضابطه کار کسی را راه نمی اندازیم که در آن هم فساد وجود دارد که باید با هردو این موارد مقابله شود.
وي در پایان با یادآوري ضرورت رسيدگی به مناطق جنوبی و فقيرنشين پایتخت عنوان کرد :ما براساس شاخص هاي
مختلف مناطق را ارزیابی می کنيم و در مناطقی که زیر شاخص هاي تعریف شده هستند باید سرمایه گذاري بيشتري
صورت بگيرد تا فاصله ها از بين

برود.
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افزایش  17درصدي حرکت قطارهاي تندرو در خط  2مترو تهران
مدیرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران و حومه از افزایش  3۷درصدي حرکت قطارهاي تندرو در خط  ۰خبر داد.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمد احمدي بافنده با اشاره به تغيير برنامه حرکت قطارها در خط تهران – کرج افزود :این
تغييرات با هدف افزایش حرکت قطارهاي تندرو انجام شده است .همچنين این تغييرات ابتدا به صورت آزمایشی در 4۵
روز اجرا و رضایت شهروندان سنجيده شد که خوشبختانه با رضایت بيش از  ۷۰درصد از مسافران همراه بود.
مدیرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران تصریح کرد :در برنامه جدید تعداد حرکت قطارهاي تندرو به  ۷۵مرتبه
افزایش پيدا کرده است و مسافران میتوانند با فاصله گذر هر  3۵دقيقه یکبار از این قطارها استفاده کنند .
به گفته دکتر احمدي بافنده افزایش بهره وري واگن قطارها از طریق بهينه سازي تعداد اعزام و نزدیک کردن نسبت
عرضه به تقاضا از دیگر مزایاي برنامه جدید است.
براساس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بين المللل شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه ،وي با تاکيد
بر اینکه این تغييرات با پشتوانه کار مهندسی ،آماربرداري و سنجش نياز مسافر صورت گرفته است افزود :اعزام
قطارهاي تندرو در ساعات غير پيک نيز هر نيم ساعت یکبار است و این مورد باعث میشود که زمان انتظار مسافران
ایستگاههاي بين راهی از  2۵دقيقه به حداکثر  3۵دقيقه افزایش یابد.
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بررسی نرخ پارکينگهاي عمومی و پارک حاشيهاي در شوراي شهر
ریيس کميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران از بررسی نرخ پارکينگ هاي عمومی و عوارض پارکينگ حاشيه اي
خبر داد.
محمد عليخانی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به جلسه کميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران درباره بررسی نرخ
پارکينگهاي عمومی و عوارض پارک حاشيهاي گفت :پيشنهاد افزایش نرخ از شوراي چهارم مانده بود و برهمين اساس
با آغاز به کار شوراي پنجم این مهم در دستور کار کميسيون قرار گرفت و در جلسهاي که عصر روز گذشته با حضور
مسووالن معاونت حمل و نقل و ترافيک برگزار شد ،توضيحاتی در مورد این الیحه پيشنهادي ارائه شد.
وي با بيان اینکه سه سال است که نرخ پارکينگ عمومی و عوارض پارک حاشيهاي تغييري نکرده است ،گفت :با
غيرقانونی اعالم شدن فعاليت پارکبانها الزم بود که پارک حاشيهاي سامان داده شود چراکه بخشی از معابر در گذشته
در اختيار پارکبانها قرار داشت اما حساب و کتاب و درآمدي براي شهرداري نداشت.
ریيس کميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران با بيان اینکه سه سال است که نرخ عوارض و کرایه تغيير نکرده،
تصریح کرد :متاسفانه پارک حاشيهاي در باور عموم به غلط تعریف دیگري دارد و مردم تصور میکنند که میتوانند
براي ساعتها خودروي خود را در کنار خيابان پارک کنند اما پارک حاشيهاي براي توقفهاي کوتاهمدت و لحظهاي
است.
عليخانی با بيان اینکه متاسفانه به دليل پایين بودن نرخ پارکينگ عمومی ،ایجاد این پارکينگها ،توجيه اقتصادي ندارد
و برهمين اساس استقبال از ایجاد این پارکينگها کم است ،گفت :معموال مالکان زمينها چه خصوصی ،عمومی و چه
زمين متعلق به شهرداري از آنجایی که به دنبال انتفاع بيشتر هستند ،به جاي ایجاد پارکينگ زمينشان را تغيير کاربري
میدهند تا منافع اقتصادي بيشتري کسب کنند و این یک نوع آسيب است چراکه بسياري از زمينها که قابليت تبدیل
شدن به پارکينگ عمومی را دارند ،تغيير کاربري داده و مشکالتی را ایجاد میکنند .به عنوان مثال پارکينگی در جنوب
پارک نياوران وجود داشت که بعد از مدتی به دليل انتفاع بيشتر به اطلس مال تبدیل شد که این امر مشکالت ترافيکی
آن منطقه را دوچندان کرد.
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وي با بيان اینکه در این جلسه بر لزوم ایجاد پارکينگهاي حاشيهاي تهران تاکيد شد ،تصریح کرد :در این جلسه تاکيد
شد که پارکينگ ها باید در مجاورت مترو و یا سایر مدهاي حمل و نقل ایجاد شود تا به صورت پارکسوار اقدام به
جابهجایی مسافر کنند و برهمين اساس مردم و بخصوص افرادي که از شهرستانهاي اطراف به تهران میآیند
میتوانند خودروي خود را در پارکينگها پارک کرده و با مترو در سطح شهر تردد کنند و اینگونه میتوان مدیریت سفر
و تشویق سرمایهگذار براي ساخت پارکينگ را دنبال کرد.
ریيس کميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران با بيان اینکه شهرداري تهران پيشنهاد افزایش نرخ را داده بود ،افزود:
تعيين نرخ نياز به کار کارشناسی دارد و مقرر شد که کارشناسان کميسيون حمل و نقل نسبت به بررسی نرخ پيشنهادي
اقدام کنند هرچند که در مورد نرخ پارکينگهاي عمومی با توجه به منطقه ،محدوده طرح ترافيک و ...نرخ مشخص
خواهد شد.
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شهرداران  9منطقه تهران منصوب شدند
محمدعلی نجفی در احکامی ،شهرداران مناطق  1۰ ،13 ،12 ،9 ،4و  21تهران را منصوب کرد.
به گزارش ایسنا ،بر اساس این احکام" ،حسينی نوکنده" به عنوان شهردار منطقه " ،4سيدعلی مفاخریان" به عنوان
شهردار منطقه " ،9پيمان حسين محسنی" به عنوان شهردار منطقه " ،12مرتضی رحمانزاده" به عنوان شهردار منطقه
" ،13وحيدرضا انارکی محمدي" به عنوان شهردار منطقه  1۰و "حسن رحمانی" به عنوان شهردار منطقه  21تهران
منصوب شدند.
پيش از این اميرعباس بهاري ،حميد محسنی ،عابد ملکی ،نرگس معدنی پور ،علیاکبر انجمنی و جمال بافرانی به
ترتيب شهرداري مناطق  1۰ ،13 ،12 ،9 ،4و 21را برعهده داشتند.
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انتصابات جدید در شهرداري تهران
شهردار تهران در احکام جداگانهاي معاون هماهنگی امور مناطقی و رئيس مرکز ارتباطات و امور بينالملل شهرداري
تهران را منصوب کرد.
به گزارش ایسنا ،محمدعلی نجفی در این احکام "حسن رباطی" را به عنوان معاون هماهنگی امور مناطق و "امين
عارف نيا" را به عنوان مشاور شهردار تهران و رئيس مرکز ارتباطات و امور بينالملل شهرداري تهران منصوب کرد.
رباطی داراي مدرک کارشناسی ارشد مدیریت شهري است و پيش از این مشاور وزیرکشور در امور شهرداريها ،معاون
امورمناطق شهرداري تهران ،شهردار مناطق  16 ،14و  18تهران و همچنين فرماندار ورامين ،شهرکرد و شهر ري و
مدیرعامل شرکت جهانگردي و گردشگري بوده است.
عارف نيا نيز پيش از این مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود و از سوابق او میتوان
به ریاست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان ميراث فرهنگی و مدیریت کل حوزه ریاست ،روابط عمومی و
امور بين الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اشاره کرد.
عارف نيا همچنين در دوره سوم شوراي اسالمی شهر تهران مشاور کميسيون فرهنگی و اجتماعی شورا بود.
انتصاب شهرداران  6منطقه
محمدعلی نجفی در احکامی ،شهرداران مناطق  1۰ ،13 ،12 ،9 ،4و  21تهران را منصوب کرد.
به گزارش ایسنا ،بر اساس این احکام" ،حسينی نوکنده" به عنوان شهردار منطقه " ،4سيدعلی مفاخریان" به عنوان
شهردار منطقه " ،9پيمان حسين محسنی "به عنوان شهردار منطقه " ،12مرتضی رحمانزاده" به عنوان شهردار منطقه
" ،13وحيدرضا انارکی محمدي" به عنوان شهردار منطقه  1۰و "حسن رحمانی" به عنوان شهردار منطقه  21تهران
منصوب شدند.
به گزارش ایسنا ،محمدعلی نجفی در حکمی حميدرضا قاليباف را به عنوان مشاور شهردار و سرپرست حراست کل
شهرداري تهران منصوب کرد.
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شهرداري منطقه یک تهران خبر داد:
ایمنی تردد در بزرگراه شهيد آیت اهلل صدر افزایش یافت
ورودي و خروجی هاي مسير شرق به غرب بزرگراه شهيد آیت اهلل صدر با هدف هدایت صحيح جریان ترافيکی ایمن
سازي شد.
به گزارش ایسنا ،عبدالمطلب توجهی معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري منطقه یک با بيان خبر فوق اظهار داشت:
با توجه به اهميت بحث ایمنی در ورودي ها و خروجی هاي بزرگراه شهيد آیت ا ...صدر که نقش مهمی در هدایت
جریان ترافيک مناطق شمالی شهر تهران دارند  ،عمليات ایمن سازي و نصب المانهاي ترافيکی در این بزرگراه انجام
شد.
وي گفت :این عمليات زیر پل پاسداران ( محدوده کارگاه مترو )  ،ورودي تونل نيایش و بعد از پل پاسداران محدوده
دوربين هاي کنترل ترافيک انجام شده است.
معاون شهردار منطقه یک افزود :هدایت مناسب خودرو هاي عبوري به خصوص هنگام اوج بار ترافيکی و شب که نور
و دید کافی وجود ندارد ،جلوگيري از انحراف مسير خودروها از بزرگراه  ،باال بردن ضریب ایمنی خودرها  ،کمک به
بهبود عملکرد بزرگراه  ،کاهش تصادفات و خطر  ،روانی حجم ترافيک عبوري و افزایش رضایت عمومی شهروندان از
اهداف اجراي این طرح بوده است.
براساس گزارش روابط عمومی شهرداري منطقه یک  ،توجهی تصریح کرد :در مجموع تعداد  ۰4عدد سپري
گاردریل ۰۰،عدد پایه گاردریل  3۰ ،عدد گل گاردریل 3۵ ،عدد اسپيسر کتابی .... ،ودر نقاطی از بزرگراه  ،شامل خروجی
مدرس و ورودي نيایش نسبت به اصالح سر سپري هاي گاردریل اقدام شد
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عضو شوراي اسالمی شهر تهران مطرح کرد
افزایش  12درصدي ترافيک در مهر ماه
عضو شوراي اسالمی شهر تهران گفت :طبق آمار در مهرماه افزایش  3۵درصدي ترافيک نسبت به تابستان افزایش می
یابد که  16درصد آن مربوط به سفرهاي آموزشی است که باید در این زمينه برنامه ریزي شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس ،شهربانو امانی در جلسه علنی امروز شوراي شهر در نطق پيش از دستور خود
گفت :خدا را شاکرم که مرا رهين منت خویش و الیق آراي مردم شریف تهران ،ري و تجریش قرار داد که با پشتيبانی
خود فرصت خدمت گذاري را براي من و همکارانم فراهم نمودند.
وي ادامه داد:با عنایت به شروع سال تحصيلی و بازگشایی مدارس تصميم دارم امروز به نمایندگی از سوي آینده سازان
کشور و خانواده هاي عزیزشان صحبت کنم .آري ،مقصودم دانش آموزان عزیز است.
عضو شوراي شهر تهران بيان کرد :ابتدا سانحه واژگونی خودروي حامل دانش آموزان دختر فرزانه هرمزگانی را خدمت
خانواده هاي آن عزیزان تسليت عرض مينمایم .سپس با توجه به لزوم تامين ایمنی و بهبود کيفيت خدمت رسانی به
دانش آموزان عزیز نکاتی چند را به استحضار برسانم.
امانی یادآور شد  :با توجه به وجود حدود سيزده هزار و سيصد باب مدرسه و قریب به دو و نيم ميليون دانش آموز که
تعداد  ۰4۵۵تن از آنها را محصلين مدارس استثنایی تشکيل می دهند ،ایجاب می کندتمهيدات و پيش بينی هاي ویژه
براي سهولت آمد و شد آنها در نظر گرفته شود .در این خصوص هر ساله مسوولين زیربط ،پيش از آیين گشایش
مدارس ،آمار و ارقام الزم را اعالم می کنند که هر ساله افزایش  3۵درصدي ترافيک در دو هفته اول مهر ماه نسبت به
تابستان پيش بينی می شود که  16درصد از این ميزان به سفرهاي آموزشی اختصاص پيدا می کند.
وي ادامه داد :برنامه ریزي براي ساماندهی سرویس هاي مدارس پيش از شروع سال تحصيلی می تواند موجب
افزایش ایمنی دانش آموزان ،کاهش بار ترافيکی و تامين آرامش خاطر خانواده ها را همراه داشته باشد که بر اساس
مصوبه سال  138۷کميسيون اصل  138قانون اساسی که تاکنون معتبر و مالک عمل می باشد ،قرارداد سرویس حمل
و نقل دانش آموزان توسط مدیران مدارس منعقد می گردد .طبق بند ب ماده  6و ماده  ۷مصوبه مزبور ،مرجع احراز
صالحيت و صدور مجوز براي رانندگان بر عهده شهرداري است و در تبصره  2ذیل ماده  ،۰به کار گيري خودروهاي
متفرقه ،ممنوع و عواقب آن بر عهده استفاده کننده گان است و نيز مطابق تبصره ذیل ماده  ،12پليس راهنمایی
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رانندگی موظف است تخلفات رانندگان سرویس هاي مدارس را به آموزش و پرورش و شهرداري گزارش نماید .تکاليف
مصرح در این مصوبه در راستاي افزایش ایمنی فرزندان عزیز به پليس محول شده ولی بررسی ها ،حاکی از عدم اجراي
دقيق آن طی سنوات گذشته است .وي بيان کرد :اميد آنکه از سال جاري مراتب به دقت مدنظر قرار گرفته و
شهرداري تهران پيگير وصول گزارشات مربوطه باشد.
امانی خاطرنشان کرد :در این راستا در دومين جلسه کميته ایمنی که به تاریخ  96/6/2۵و با حضور ریاست راهنمایی و
رانندگی پایتخت و مدیران محترم سازمان اتوبوسرانی و سازمان تاکسيرانی و حمل و نقل و ایمنی شهرداري تهران
تشکيل شد ،ضمن تصویب دو مصوبه موارد مهمی نيز مشاهده شد که ذیال به آنها اشاره می کنيم.
وي در خصوص مصوبات گفت :با توجه به اهميت موضوع ایمنی سرویس مدارس و اینکه در مصوبات اخير شورا ،در
این خصوص تنها چند بند و تبصره دیده می شود و می بایستی شهرداري تهران مکلف شود الیحه اي صرفا در
خصوص سرویس مدارس با بيان جزیيات به شوراي اسالمی شهر تهران ارایه کند و یا کميته ایمنی شوراي اسالمی
شهر تهران طرحی را در این خصوص تهيه و به شورا ارایه نماید.
امانی اضافه کرد :همچنين مقرر شد با هماهنگی شهرداري تهران ،پليس راهنمایی و رانندگی و سازمان ملی استاندارد
ایران دستورالعملی در خصوص ایمنی خودروهاي اختصاصی سرویس مدارس تهيه شود.
وي در خصوص موارد مهم و حایز اهميت گفت :غيبت مدیران آموزش و پرورش عليرغم دعوت رسمی که انشاهلل
عدم حضورشان نشان بی توجهی به امر مهم سرویس هاي مدارس و اردوهاي دانش آموزي نباشد.
امانی گفت:نبود مسووليت اجتماعی و حاکميتی در مدیریت و نظارت بر عملکرد سرویسهاي مدارس از سوي آموزش و
پرورش ،راهنمایی و رانندگی و حتی شهرداري.
عضو شوراي شهر تهران گفت :عدم وجود استانداردهاي بومی شده حاکم بر سيستم سرویس مدارس.
امانی یادآور شد :عدم اجراي مصوبات و مفاد آیين نامه هاي اجرایی موجود به طور مثال :سرویس هاي مدارس الزم
است چراغ هشدار زردرنگ در باالي خودرو داشته باشند که متاسفانه این مورد در هيچکدام از سرویس ها مشاهده نمی
شود.
وي خاطرنشان کرد :با همه این تمهيدات طبق گزارشات واصله فقط ده درصد دانش آموزان از سيستم حمل و نقل
(سرویس مدارس) استفاده می کنند.
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خبرگزاري فارس

عضو شوراي اسالمی شهر تهران ،ري و تجریش در گفتوگو با فارس:
97درصد اتوبوسهاي شهر تهران فرسوده هستند
عضو شوراي اسالمی شهر تهران ،ري و تجریش گفت:در حال حاضر  6۷درصد از اتوبوسهاي موجود فرسوده هستند و
 1۷درصد دیگر در آستانه فرسودگی قرار دارند.
افشين حبيبزاده در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاري فارس ،اظهار داشت :درآستانه بازگشایی مدارس و افزایش
استفاده از حمل و نقل عمومی شاهد آن هستيم که اکثر اتوبوسهاي شهر تهران فرسوده و دچار نقص فنی هستند.
وي ادامه داد:بر اساس برنامه باید اتوبوسهاي شهر تهران نوسازي و اتوبوسهاي فرسوده از چرخه تردد خارج میشدند
که این اقدام صورت نگرفته است .
حبيب زاده گفت :در حال حاضر  6۷درصد از اتوبوسهاي موجود فرسوده هستند و  1۷درصد دیگر در آستانه فرسودگی
قرار دارند.
وي بيان داشت:باید هر چه سریعتر نسبت به نوسازي اتوبوسهاي سطح شهر اقدام کرد چرا که در غير اینصورت قطعاً با
مشکالتی مواجه خواهيم شد.
عضو شوراي اسالمی شهر تهران افزود :قطعاً یکی از اولویتهاي شوراي پنجم توجه به حمل و نقل عمومی و نوسازي
این ناوگان است.
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در منطقه  13انجام شد
تشکيل ستاد استقبال از مهر با محوریت برنامههاي فرهنگی و اجتماعی
شهردار منطقه  13در دومين جلسه ستاد استقبال از مهر با اشاره به راهبرد هاي ابالغی شهردار تهران بر لزوم
هماهنگی و همکاري هر چه بيشتر دستگاه ها و نهادهاي مرتبط با ستاد استقبال از مهر تأکيد کرد.
به گزارش ایسنا،دومين جلسه ستاد استقبال از مهر که با حضوررحمان زاده  -شهردار منطقه  ،13دواري -ریيس آموزش
و پرورش منطقه  ،13روسا و نمایندگان پليس راهور ،اورژانس ،آتش نشانی ،مرکز بهداشت شرق تهران و جمعی از
معاونان و مدیران شهري منطقه برگزار شد ،ضمن ارائه گزارش برنامهها و فعاليتهاي طرح استقبال از مهر توسط
معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ،بر لزوم هماهنگی و همکاري هر چه بيشتر دستگاهها و نهادهاي مرتبط با ستاد
استقبال از مهر تأکيد شد.
مرتضی رحمان زاده ،شهردار منطقه  13در این جلسه ضمن استماع گزارشات مربوط به موارد پيش بينی شده و در حال
اجراي طرح استقبال از مهر ،بر تعامل و همکاريهاي هر چه بيشتر فيمابين شهرداري و آموزش و پرورش منطقه تأکيد
کرد و با اشاره به رویکردهاي جدید مدیریت شهري و راهبردهاي ابالغی شهردار تهران اظهارکرد :کمک به ارتقاي
خدمات فرهنگی و آموزشی به دانش آموزان منطقه و افزایش سطح کمی و کيفی خدماترسانی به شهروندان باید به
صورت مطلوب در دستور کار قرار گيرد.
وي همچنين استفاده از تاکسی جهت سرویس مدارس را مفيد ارزیابی کرد و گفت :برنامهریزي براي ساماندهی
سرویسهاي مدارس پيش از شروع سال تحصيلی میتواند موجب افزایش ایمنی دانش آموزان ،کاهش بار ترافيکی و
تامين آرامش خاطر خانوادهها شود.
شهردار منطقه  13خواستار معرفی رانندگان منتخب تاکسی سرویسها و همکاري پليس راهور و معاونتهاي اجتماعی
و حمل و نقل شهرداري منطقه در اجراي طرح آموزش به آنان شد و تصریح کرد :رانندگان سرویس مدارس بایستی با
شرکت در این دورههاي آموزشی با فرهنگ صحيح مواجهه با دانش آموزان و سرویس مدرسه آشنایی کافی پيدا کنند..
به گزارش روابط عمومی شهرداري منطقه  ،13هماهنگی و همکاري در جهت برگزاري جشن مهر در مراکز تحصيلی و
آموزشی ،افزایش سطح همکاري و تعامالت ميان بخشی دستگاههاي مختلف مرتبط با مدیریت شهري در زمينه مسایل
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آموزشی و مراکز تحصيلی و آموزشی ،روانسازي و ایمنسازي ترافيک شهر ،تأمين امکانات بهداشتی در مراکز تحصيلی
آموزشی ،اقدامات فرهنگی ،اجتماعی ،عمرانی خدماتی ،زیباسازي و دیگر الزامات اجرایی از جمله دیگر مباحث مربوط در
این جلسه بود.
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معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران خبر داد
موافقت هيات وزیران با شناور شدن ساعات کار کارمندان در هفته اول مهرماه
شروع کار تا ساعت  9صبح
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران از موافقت هيات وزیران با کليات طرح تغيير ساعات اداري کارمندان در
هفته اول مهر ماه خبر داد و گفت :به زودي بخشنامههاي الزم در این خصوص به ادارات و سازمان ها ابالغ می شود .
به گزاش ایسنا؛ جلسه هماهنگی ستاد استقبال از مهر شهر تهران صبح امروز دوشنبه با حضور معاون حمل و نقل و
ترافيک شهرداري تهران ،رئيس پليس راهور تهران بزرگ ،رئيس مرکز ارتباطات و امور بين المللی شهرداري تهران،
رئيس انجمن اولياء و مربيان ،نمایندگان فرمانداري ،استانداري ،اورژانس تهران  ،نماینده معاونت هاي خدمات شهري و
اجتماعی و فرهنگی و تمامی مدیران ترافيک در سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران برگزار شد.
در این مراسم دکتر محسن پورسيدآقایی با بيان اینکه هماهنگی هاي الزم با تمامی نهادهاي درگير با مسائل مربوط به
آغاز مهرماه انجام شده است؛ افزود :خوشبختانه مدیران مجموعه هاي داخل شهرداري و نمایندگان پليس راهور تهران
بزرگ ،آموزش و پرورش ،اورژانس تهران ،فرمانداري ،استانداري در ستاد استقبال از مهر حضور دارند تا در صورت لزوم
دستورات و تمهيدات ویژه اي را براي مهار و کنترل ترافيک اول مهرماه و خدمت رسانی به شهروندان داشته باشيم.
وي ادامه داد :طبق برنامه ریزي هاي انجام شده در حوزه هاي مترو و اتوبوسرانی و تاکسيرانی نيز با در نظر گرفتن
سرویس هاي ویژه و کاهش سرفاصله ناوگان ،تمهيدات الزم براي خدمات رسانی به شهروندان در نظر گرفته شده
است.
معاون شهردار تهران با اشاره به تمهيدات درنظر گرفته شده د صورت وقوع حواث و تصادفات رانندگی در معابر و
بزرگراه ها بيان کرد :محل هایی براي استقرار جرثقيل هاي سازمان آتش نشانی در نظر گرفته شده تا در صورت وقوع
حادثه و تصادف در کمترین زمان اقدام به بازگشایی معابر کنند.
به گفته وي؛ خوشبختانه طبق تاکيدات رئيس پليس راهور تهران بزرگ ،نيروهاي پليس حضور بسيار موثري را در تمام
مناطق دارند.
پورسيدآقایی یادآور شد :همچنين از سال گذشته نقاط بحرانی ترافيکی شناسایی و در اختيار پليس راهور و سایر بخش
ها و آموزش و پرورش داده شده است تا برنامه ریزي هاي الزم را در این خصوص داشته باشند.
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وي با بيان اینکه از روز شنبه اول مهر  6صبح تمام فرماندهان اصلی موضوعات ترافيکی جهت رصد و رفع مشکالت
احتمالی ترافيک پایتخت در مرکز کنترل ترافيکی شهر تهران حضور خواهند داشت؛ تاکيد کرد :با توجه به تمامی
تصميم گيريهاي انجام شده اما از مردم می خواهيم تا براي مدیریت ترافيک اول مهرماه همکاري الزم را با دست
اندرکاران این حوزه داشته باشند و تا آنجایی که میتوانند از انجام سفرهاي غير ضروري خود در هفته اول مهرماه
بپرهيزند.
به گفته معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران ،طبق بررسیهاي انجام شده در هفته اول مهر شاهد پيک
ترافيکی صبحگاهی و عصرگاهی بابت تردد کارمندان ،والدین و دانش آموزان و دانشجویان به مراکز علمی و مدارس
هستيم که ميزان ترافيک صبحگاهی به دليل همزمانی این ترددها بسيار بيشتر خواهد بود.
وي با بيان اینکه بعدازظهرها نيز پيک زیادي در بازگشت کارمندان و دانش آموزان به سمت مبداء وجود دارد ،گفت :از
سوي دیگر بخش عمده ترافيک عصرگاهی و شبانگاهی شهر تهران به خاطر همزمانی دهه اول مهرماه با دهه اول
محرم است که این همزمانی حجم ترافيک را در سطح شهر بيشتر میکند به همين دليل از شهروندان می خواهيم که
سفرهاي غير ضروري نداشته باشند.
پورسيدآقایی همچنين به والدین توصيه کرد؛ در صورت عدم استفاده از سرویس مدارس در رساندن فرزندان خود به
مدارس حتما از توقف دوبله ،سوبله و یا حاشيهاي در مقابل مدارس جلوگيري کنند و حتی در صورت امکان با فاصله
بيشتري از مقابل مدرسه توقف کنند .از سوي دیگر با سازمان آموزش و پرورش شهر تهران و انجمن اولياء و مربيان نيز
توافق شده است که از روز اول سرویس مدارس بدون مشکل کار خود را انجام دهد.
بر اساس اعالم روابط عمومی معاونت حمل و نقل شهرداري تهران ،وي با تاکيد بر اینکه کمک والدین در کاهش
ترافيک بسيار موثر است ،گفت :خوشبختانه هيأت وزیران بحث شناور شدن شروع ساعات کار ادارات را تا  9صبح قبول
کرده است و ان شاء اهلل به زودي به تمام نهادها بخشنامه میشود.
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خبرگزاري ایسنا 69/9/57

تدابير پليس راهور براي آغاز سال تحصيلی
ساعت "طرح ترافيک" و "زوج و فرد" در نيمه دوم سال تغيير میکند؟
ریيس پليس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره ساعت و نحوه اجراي طرح ترافيک و زوج و فرد در نيمه دوم سال
توضيحاتی را ارائه کرد و گفت :با توجه به اینکه اعمال چنين تغييراتی با مصوبه شوراي ترافيک تهران مقدور است طرح
ترافيک و زوج و فرد همچون نيمه نخست سال خواهد بود.
سردار محمدرضا مهماندار در گفتوگو با ایسنا ،درباره تدابير پليس براي بازگشایی مدارس و آغاز مهرماه ،اظهار کرد:
برابر پيشبينیهایمان احتماال از ابتداي مهرماه شاهد افزایش  3۵درصدي در حجم ترافيک باشيم که این افزایش در
ساعات پایانی صبح و همچنين هنگام غروب آفتاب بيشتر به چشم میخورد.
وي با بيان اینکه در همين راستا مأموران پليس راهور در آمادهباش هستند ،گفت :برنامهریزيهاي الزم در این زمينه نيز
انجام شده و ما از مدارس خواستهایم تا تکليف سرویسها را پيش از آغاز سال تحصيلی مشخص کنند تا دانشآموزان از
همان روز نخست با سرویس به مدرسه بروند و دیگر نيازي به حضور والدین و خودروهاي شخصی در اطراف مدارس
نباشد.
ریيس پليس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره اینکه آیا ممکن است با توجه به تغيير ساعت رسمی کشور ،ساعت
اجراي طرح ترافيک و زوج و فرد نيز تغيير کند به ایسنا ،گفت :اعمال چنين تغييراتی با مصوبه شوراي ترافيک تهران
مقدور است و تاکنون چنين تصميمی براي تغيير در ساعات آغاز یا پایان طرح ترافيک و زوج و فرد اتخاذ نشده است.
مهماندار اضافه کرد :بنابراین طرح ترافيک و زوج و فرد همچون نيمه نخست سال از ساعت  6:3۵صبح آغاز شده و
طرح ترافيک در ساعت  1۷و طرح زوج و فرد در ساعت  19به پایان میرسد.
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چهارشنبه مورخ 69/9/56
تهران سما

اجراي مانور ساماندهی ترافيک معابر در آستانه مهر
معاونت ترافيک منطقه  2اعالم کرد:ترافيک مهر مدیریت می شود .
به گزارش «تهران سما» به نقل از روابط عمومی شهرداري منطقه  ،۰محمد باقر اسدي معاون حمل ونقل و ترافيک
منطقه گفت:در آستانه بازگشایی مدارس و طرح استقبال از مهر  ،مانور ترافيکی به مدت دوساعت  ،با حضور کارشناسان
معاونت ترافيک و پرسنل نواحی هفتگانه  ،در نقاط پر ازدحام سطح منطقه براي کسب آمادگی هر چه بيشتر در امر
ساماندهی بهينه ترافيک معابر روزهاي آغازین مهر  ،اجرا شد .این مانور در سی نقطه منطقه  ،با حضور مدیر اجرایی
طرح اسدي شهردار منطقه  ،معاون ترافيک منطقه ،عوامل و پرسنل نواحی هفتگانه  ،نيروهاي شهربان،معبربان و
پرسن ل آموزش دیده ترافيک در سيزده محل ویژه استقرار یافتند و به صورت آن الین از محل هاي تعيين شده تصویر
گرفتند  .گفتنی است مشکالت رویت شده به صورت آن الین به منظوررفع نواقص ،به فرماندهی مرکز کنترل ترافيک
ارسال شد.
همچنين همزمان با برپایی جشن شکوفه ها در مدارس دو گردهمایی آموزشی براي تمامی همکاران حاضر در طرح
فوق در پارک ترافيک برگزار شد که آغاز آماده باش همگانی حوزه ترافيک و نواحی هفتگانه می باشد.
اسدي گفت :جشن زنگ ترافيک به مناسبت آغاز سال تحصيلی  96- 9۷در ساعت ده صبح روز دوم مهر برگزار می
شود که این جشن با حضور دانش آموزان پيش دبستانی مدعو سراي محله پونک جنوبی ،می باشد.
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پرتال شهردراي تهران 69/9/56

ورود 52دستگاه اتوبوس تک کابين و  71دستگاه مينی بوس سرویس مدرسه
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران از ورود93دستگاه اتوبوس جدید تک کابين و مينی بوس سرویس مدرسه
به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت به مناسبت آغاز سال تحصيلی جدید خبر داد و گفت :دانش آموزان می توانند با
کارت بليت دانش آموزي از خدمات نيم بهاي مترو واتوبوس در طول سال بهره مند شوند.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران ،محسن پورسيدآقایی صبح امروز با حضور در
ایستگاه پست برق جدید اتوبوس هاي برقی خيابان  1۷شهریور از نزدیک فضا ،امکانات و ظرفيت این محل را به همراه
شهردار منطقه ، 12قائم مقام معاونت حملو نقل وترافيک و سرپرست سازمان تاکسی رانی ،مدیرعامل شرکت واحد
اتوبوسرانی ،مدیرکل حمل ونقل عمومی و معاونان ترافيک مناطق بازدیدکرد و درادامه بااستفاده از اتوبوس برقی این
خط که به مناسبت استقبال از مهر و استفاده حداکثري از ناوگان این خطوط نوسازي و آماده شده اند به محل بهره
برداري اتوبوس هاي جدید و مينی بوس هاي مدرسه رفت.
وي با بيان اینکه تست خطوط اتوبوس برقی هنوز قطعی نشده و پس از گذراندن تستهاي مختلف و کسب اطمينان
این خط اجرایی خواهد شد ،گفت :خوشبختانه امروز شاهد ورود  2۵دستگاه اتوبوس جدید با سرمایهگذاري بخش
خصوصی به ناوگان هستيم که این خودروها در مسير پيچشميران  -ميدان قدس فعاليت خواهند کرد و اتوبوسهاي
قدیمی از رده خارج میشوند.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران با بيان اینکه نزدیک به دو برابر پولی که شرکتها از محل بليتها به
دست میآورند را شهرداري به عنوان یارانه پرداخت میکند ،گفت :امروز  ۷3دستگاه مينی بوس ویژه سرویس مدارس
مورد بهرهبرداري قرار گرفت که به طور آزمایشی در سه خط مدارس مناطق  4و  8فعاليت خواهند کرد.
معاون شهرداري تهران در مورد سرانجام اتوبوسهاي برقی با بيان اینکه این اتوبوسها از امروز فعاليت آزمایشی خود را
آغاز کردهاند گفت :چند اتوبوس در مسير خيابان  1۷شهریور فعاليت خود را آغاز کردهاند و ظرف یک ماه بررسیهاي
الزم درخصوص موفق بودن این سرویس انجام و در صورت انجام موفق تستها اتوبوسهاي برقی وارد ناوگان
میشوند.
پورسيدآقایی با بيان اینکه در هفته اول مهرماه شاهد افزایش ترافيک نسبت به تابستان خواهيم بود ،گفت :البته ميانگين
افزایش ترافيک در  6ماه دوم سال نسبت به  6ماه اول سال  3۵درصد افزایش خواهد یافت و در هفته اول مهرماه
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شاهد افزایش  4۵تا  ۰۵درصدي ترافيک نسبت به تابستان خواهيم بود که عاجزانه از خانوادهها و افراد درخواست
میکنم با توجه به اینکه هفته اول بازگشایی مدارس همزمان با هفته اول محرم است ،از انجام سفرهاي غيرضرور
خودداري کنند.
آموزش هاي ترافيکی رسانه ها؛ موثر درکنترل ترافيک
معاون حمل ونقل وترافيک همچنين در نشست طرح استقبال از مهر که امروز صبح با حضور فرماندارتهران ،ریيس
پليس راهور تهران ،نماینده شوراي شهر و نمایندگان آموزش پرورش در مقرر پليس راهور پایتخت برگزار شد،
ضمن اعالم آمادگی از تدابير و تمهيدات مختلف پيش بينی شده کامل مدیریت شهري در راستاي طرح استقبال از
مهرماه؛ گفت :خوشبختانه همکاري بسيار خوبی بين فرمانداري ،نيروي انتظامی ،راهور ،آموزش پرورش و سازمانهاي
مختلف بين بخشی انجام گرفته تا با کمک همدیگر بتوانيم از بارترافيکی شروع سال تحصيلی جدید کم کنيم و
شهروندان احساس آرامش داشته باشند.
وي خاطرنشان کرد :مسلما هيچکدام ما از وضعيت فعلی ترافيک رضایت کامل نداریم اما متناسب با وظایف و مسئوليت
هایی که در مجموعه حمل ونقل شهري داریم در تالش هستيم که به ویژه براي دوهفته نخست نيمه دوم سال با
برنامه هاي پيش بينی شده در کاهش زمان تاخير و مدیریت تقاضاي سفر؛ ترافيک روانی را شاهد باشيم.
پورسيدآقایی نقش اصحاب رسانه به ویژه صداو سيماي جمهوري اسالمی را در زمينه اطالع رسانی ،آموزش هاي
ترافيکی و فرهنگ سازي بسيارموثر دانست و افزود :حجم فعاليت هاي ترافيکی در مقایسه با آمارهاي جدید؛ مبين
اطالع رسانی بهينه و همراهی و همدل شدن مردم با اصحاب رسانه ها به عنوان پل ارتباطی و نقش موثر آنها در این
زمينه می باشد و این همکاري و اطالع رسانی می تواند بارترافيک و حجم استرس خانواده ها را کاهش دهد.
معاون حمل ونقل وترافيک همچنين با اعالم محدودیت هاي ترافيکی پيش بينی شده ویژه کاميونت هاي حمل مواد
غذایی و سرویس مدارس از شهروندان عزیزتهرانی خواستار همراهی با تدابير ترافيکی براي رسيدن به وضعيت پایدار
شهري شد .
گفتنی است با توجه به هماهنگی و همکاري  3۵هزار پليس مدرسه و  12۵هزارنفر از معلمين به عنوان «فرهنگيار
پليس» ؛ به  9۷۵هزار هميار پليس در تهران با کمک آموزش و پرورش ؛ آموزش هاي ترافيکی ارایه خواهدشد .در
پایان این مراسم از منتخبين و نمایندگان پليس مدرسه ،هميار پليس و راننده سرویس تقدیر بعمل آمد/.
آئين رونمایی از برچسب سرویس مدرسه سال تحصيلی  96-9۷آیين رونمایی و نصب نمادین برچسب سرویس مدارس
شهر تهران در سال تحصيلی  ،96-9۷پس از امضاي توافق نامه فی مابين شهرداري تهران ،آموزش و پرورش و پليس
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راهور( راهنمایی و رانندگی) به ميزبانی فرمانداري تهران برگزار گردید که شهریار افنديزاده قائم مقام حمل و نقل
وترافيک شهرداري تهران و سرپرست سازمان در این مراسم گفت:براي ابتداي مهرماه فعاليت زیادي در تمامی
دستگاههاي ذیربط براي روانسازي ترافيک بازگشایی مدارس انجام شده است .در همين راستا معاونت حمل و نقل و
ترافيک شهرداري تهران نيز تالش کرده است تا در کاهش زمان سفر و حجم ترافيک نقش بسزایی ایفا کند.
وي افزود :از ابتداي تيرماه برنامه ریزي و هماهنگی خوبی ميان دستگاههاي ذیربط شکل گرفته و شاهد ساماندهی
سرویس مدارس بودهایم ،به طوري که بخش نظارت امسال به شرکتهاي تاکسيرانی محول شده و پيمانکاران طی
قراردادي که مابين خود و آموزش و پرورش بسته اند ،فعاليت می کنند .در حقيقت امسال دستگاه نظارتی از دستگاه
اجرا تفکيک شده است.
قائم مقام حمل و نقل وترافيک شهرداري تهران و سرپرست سازمان تاکسيرانی شهر تهران ادامه داد :اداره کل آموزش
و پرورش ،تاکسيرانی ،پليس راهور و انجمن اولياء و مربيان هر ماه جلسه مشترکی خواهند داشت و عملکرد سرویس
مدارس به صورت ماهانه مورد ارزیابی قرار خواهند.
افنديزاده در تشریح برچسب ویژه سرویس مدارس شهر تهران ،گفت :بر روي این برچسبها  QRکد قرار گرفته که
خانوادهها از طریق این کد میتوانند مشخصات راننده مجاز خودرو و تایيدیه فعاليت خودرو براي سرویس مدارس را
مشاهده نمایند.
وي تاکيد کرد :برچسب سرویس مدارس تنها براي تردد در محدوده طرح زوج و فرد قابل استفاده خواهد بود و محدوده
طرح و ترافيک را شامل نمی شود و تنها خودروهاي تاکسی میتوانند به این محدوده وارد شوند.
قائم مقام حمل و نقل و ترافيک شهر تهران ادامه داد :امسال براي اولين بار و به صورت پایلوت در مناطق چهار و
هشت تهران سه خط اختصاصی اتوبوس براي پوشش مدارس راه اندازي خواهد شد البته ابتداي اجراي طرح از
مينیبوسها استفاده خواهد شد تا ميزان تقاضا برآورد شود .این خطوط خدمترسانیشان به صورت سرویس مدارس و
با سر فاصله حرکت پنج دقيقه خواهد بود.
افنديزاده در بخش دیگري از صحبتهاي خود به ارائه خدمات شهرداري به مدارس شهر تهران اشاره کرد و افزود:
ارائه خدمات به مدارس استثنایی همچون سالهاي گذشته ادامه پيدا داشته و امسال حدود  1۵۵مدرسه استثنایی به
صورت رایگان براي ایاب و ذهابشان از شهرداري تهران خدمات دریافت میکنند.
پایان بخش برنامه دیروز رونمایی از برچسب سرویس مدارس سال تحصيلی  96-9۷و نصب نمادین برچسب توسط
فرماندار و رئيس پليس راهور روي  2خودروي سرویس مدرسه بود.
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مناسب سازي ایستگاه هاي اتوبوس براي معلولين و نابينایان در شرق تهران
شهردار منطقه  ،8از مناسب سازي ایستگاههاي  BRTجهت استفاده معلولين و نابينایان در شرق تهران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداري منطقه  ،8بهمن نوري با اعالم این مطلب گفت :خط یک ایستگاه  BRTویژه
معلولين و خط سه ایستگاه  BRTویژه معلولين و نابينایان مناسب سازي شده و مسير ویژه اي براي این قشر از
عزیزان ایجاد شده است.
وي با اشاره به تجهيز خط سه ایستگاه  BRTبه صفحه نمایش راهنما با خط بریل و ایجاد خطوط برجسته حرکتی در
ایستگاه هاي این سامانه براي استفاده بهتر این افراد افزود :این تابلو با هدف راهنمایی و کمک به افراد کم بينا و نابينا
طراحی شده است.
نوري گفت :روشندالن با استفاده از این تابلو و لمس کردن آن می توانند موقعيت فعلی خود را تشخيص و با کمک
خطوط برجسته مسير حرکت را به سمت درهاي اتوبوس تعيين کنند .همچنين در این تابلو ایستگاه هایی که اتوبوس
توقف می کند مشخص شده و همين امر به تعيين مقصد و زمان پياده شدن روشندالن کمک می کند.
شهردار منطقه  ،8عنوان داشت :یکی دیگر از اقدامات معاونت ترافيک مناسب سازي خط یک  BRTجهت استفاده
معلولين می باشد که این ایستگاهها نيز جهت این اقشار مناسب سازي شده است.
تشکيل کميته " استقبال از مهر" در منطقه  8شهردار منطقه ،8از تشکيل "ستاد معين بازگشایی مدارس" به منظور
اتخاذ تدابير ویژه ترافيکی ،فرهنگی ،عمرانی و ایمنی همزمان با پایان تعطيالت تابستانی در قالب اجراي برنامه هاي
"طرح استقبال از مهر" سال تحصيلی  96-9۷در این منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداري منطقه  ،8مهندس نوري در ابتداي این جلسه با بيان این موضوع که اعمال مدیریت
یکپارچه و هماهنگ ،فراهم نمودن امکانات مورد نياز و انجام اقدامات الزم براي دسترسی محصلين به مراکز آموزشی
از وظایف مهم مدیریت شهري و نيازمند انجام هماهنگی و همکاري و برنامه هاي ویژه بين بخشی و فرابخشی است،
گفت :با توجه به فرا رسيدن ماه مهر و آغاز سال تحصيلی جدید در کالن شهر تهران ،نزدیک به دو ميليون نفر از
محصلين و دانشجویان به مراکز آموزشی مراجعه می کنند که این تعداد سفر به مراکز تحصيلی و آموزشی در ساعاتی
مشخص بر حجم ترافيک و ازدحام جمعيت در معابر و تقاضا براي استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی می افزاید.
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وي با اشاره به وجود  18۵مدرسه و مجموع  42۵۵۵دانش آموز در منطقه  8افزود :بارزترین ویژگی طرح استقبال از
مهر  96-9۷؛ نظم بخشی به جریان ترافيک با رویکردهاي آموزشی و ارتقاي فرهنگ عبور و مرور و استفاده از حمل و
نقل عمومی ،تکميل و فراهم نمودن زیر ساخت هاي الزم جهت رعایت قوانين و مقررات راهنمایی و رانندگی است.
شهردارمنطقه  8طی این جلسه هماهنگی که با حضور نماینده آموزش و پرورش منطقه  ،روسا و نمایندگان پليس
راهور ، ،معاونين حمل و نقل و ترافيک ،خدمات شهري و محيط زیست ،امور اجتماعی و فرهنگی ،فنی و عمرانی،
شهرداران نواحی سه گانه و ...برگزار شد ،خاطرنشان کرد :ارتقاء نحوه همکاري و تعامل شهرداري و آموزش و پرورش
شهر تهران و سایر دستگاه هاي مرتبط نياز به چاره اندیشی و برنامه ریزي دقيق و شناخت اولویت ها دارد.
وي افزود :در اجراي طرح مهر تحصيلی موضوعاتی از قبيل خرید لباس و لوازمالتحریر دانشآموزان بیبضاعت مورد
تاکيد بوده است.
شهردار منطقه  ،8با بيان اینکه ساماندهی سرویس مدارس از اولویت هاي برنامه استقبال از مهر استعنوان داشت :براي
این موضوع هماهنگی هاي الزم با آموزش و پرورش انجام شده است.
وي افزود:ارت قاي فرهنگ جابه جایی دانش آموزان از موضوعات مهم در حوزه فرهنگ ترافيک است که باید نسبت آن
حساسيت ویژه داشت؛ عالوه بر آموزش دانش آموزان و خانواده هاي آنها  ،رانندگان نيز باید با فرهنگ صحيح مواجهه
با دانش آموزان و سرویس مدرسه آشنایی کافی پيدا کنند.
به گفته وي باید این فرهنگ در جامعه نهادینه شود که همه خودروها با دیدن سرویس مدرسه با حساسيت الزم قوانين
را اجرا کنند تا دانش آموزان ما از ایمنی کامل در تردد برخوردار باشند.
وي به توزیع لوح فشرده خط سفيد و پسماند همزمان با شروع سال تحصيلی در ميان دانش آموزان اشاره کرد و بيان
داشت :همچنين طرح هميار شهر با همراهی کودکان در سراي محالت و مدارس شرق تهران اجرا می شود.
شهردار منطقه  8افزود :آسفالت معابر ،لکه گيري هندسی و مرمت نوارهاي حفاري ،بهسازي آسفالت مقابل مدارس ،رفع
آبگرفتگی ها و بهسازي انهار از جمله اقداماتی است که توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه انجام شده است.
وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه افزود :به منظور رفاه حال دانش
آموزان ،در طرح استقبال از ماه مهر ،مدارس شرق تهران تحت پوشش طرح هاي عمرانی قرار گرفتند و تا پایان
شهریور و همزمان با باز گشائی مدارس کار عمرانی مدارس به پایان می رسد.
نوري تصریح کرد : :این فعاليتها شامل ایزوگام سقف ،رنگ آميزي مدارس ،ساخت و تعمير سرویس بهداشتی ،تعمير
سيم کشی برق مدارس ،ایمن سازي خيابانهاي منتهی به مدارس و  ...است.
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شهردار منطقه  8در ادامه با اشاره به اقدامات اجرایی جهت روان سازي و ایمن سازي ترافيک در سطح منطقه
، 8همزمان با سال تحصيلی جدید ،یادآور شد :تمامی تمهيدات و پيش بينی الزم به منظور آماده سازي ،تسهيل و روان
سازي ترافيک در روزهاي ابتدایی مهر ماه ،تعمير و تجهيز مدارس ،شستشو و نظافت داخل و خارج مدارس ،نصب
بنرهاي آموزشی و خير مقدم به دانش آموزان و مدیران ،نصب عالیم و تجهيزات ایمنی و ترافيکی و اجراي خط کشی
عابر پياده ،بازبينی تاسيسات برقی و مکانيکی ،لکه گيري و بهسازي معابر عبوري منتهی به مدارس ورودي غربی
پایتخت تا زمان بازگشایی مدارس به صورت کامل اجرایی می شود.
الزم به ذکر است؛ هماهنگی و همکاري در جهت برگزاري جشن مهر در مراکز تحصيلی و آموزشی ،افزایش سطح
همکاري و تعامالت ميان بخشی دستگاههاي مختلف مرتبط با مدیریت شهري در زمينه مسایل آموزشی و مراکز
تحصيلی و آموزشی ،روانسازي و ایمنسازي ترافيک شهر ،تأمين امکانات بهداشتی در مراکز تحصيلی آموزشی،
اقدامات فرهنگی ،اجتماعی ،عمرانی خدماتی ،زیباسازي و دیگر الزامات اجرایی از جمله دیگر مباحث مربوط در این
جلسه بود.
دیدار شهردار منطقه  8با سر کالنتر شرق تهران همزمان با فرارسيدن هفته نيروي انتظامی و به منظور تجليل از
زحمات این نيروهاي خدوم و زحمتکش ،شهردار منطقه  8به همراه مدیران و روساي ارشد این منطقه با سر کالنتر
شرق تهران دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداري منطقه  ، 8بهمن نوري در این دیدار با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط و تعامل
نيروهاي خدوم انتظامی با مدیریت شهري گفت :خوشبختانه نيروي انتظامی با تالش وکوشش مستمر خود توانسته
است در ایجاد وحفظ امنيت عمومی و فردي در محدوده منطقه به خوبی عمل نماید.
وي با اشاره به رشادت هاي نيروي انتظامی در عرصه هاي مختلف افزود :قدرشناسی از انسان هایی که ایثارگرانه براي
برقراري نظم و امنيت شهروندان تالش می کنند بی شک یک وظيفه است .
همایش هيئت هاي مذهبی شمال شرق تهران برگزار شد در آستانه فرا رسيدن ماه محرم ،همایش هيئت هاي مذهبی
شمال شرق تهران تحت عنوان "گردهمایی بزرگ پيام آوران عاشورا" در مسجد احمدیه برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شهرداري منطقه هشت ،این همایش با حضورحجه االسالم جاللی خمينی رئيس حوزه علميه
شرق تهران ،حجه االسالم ولی اللهی رئيس تبليغات اسالمی شمال شرق تهران ،مسئولين و روساي هيات هاي
مذهبی و شهردار منطقه برپا شد.
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بنابر این گزارش،بهمن نوري در این مراسم با تأکيد بر لزوم درک عميق از ایام ماه محرم ،پرداختن به ابعاد مختلف
واقعه عظيم عاشورا را مورد توجه قرار داد.
وي با اشاره به نزدیک شدن ایام ماه محرم ،این ماه را مملو از برکات فرهنگی عظيم و پتانسيلی غنی به ویژه براي
نسل جوان دانست و گفت :محرم ماهی است که طی آن مفهوم تازهاي از عشق به پروردگار و هستی به ثبت رسيد و
امام حسين(ع) مسيري را در راه رسيدن جامعه به سعادت پيش روي مسلمانان و عالقمندان به حریت و آزادگی گذاشت
که پيش از این کسی طی نکرده بود.
شهردار منطقه  ،8به ساماندهی هيا ت هاي مذهبی و ایجاد فضاي روحانی در منطقه اشاره کرد و گفت :مدیریت
شهري امسال نيز؛ با تدوین برنامههاي ویژه و نوین اثربخشی فرهنگ عاشورا را نمایان تر و ابعاد تازهاي از این رویداد
بزرگ معنوي و فرهنگی را براي جامعه آشکار می سازد.
نوري با اشاره به اینکه مدیریت شهري میتواند نقشی بیبدیل و موثري در این حوزه ایفا کند ،تصریح کرد :فرهنگ
عاشورا براي همه آزادیخواهان درس هاي بزرگ و ارزشمندي به همراه دارد که درک پيام هاي آموزشی آن نياز به
مطالعه و تحقيق دارد.
وي اظهار داشت :درایام ماه محرم باید با اجراي برنامه هاي فرهنگی و مذهبی نسل آینده ساز را با پيام هاي عاشورایی
آشنا کنيم.
شهردار منطقه  8خبرداد:
افزایش نظارت بر حمل و نقل عمومی در شرق پایتخت در آستانه فرا رسيدن مهر ماه و بازگشایی مدارس و به منظور
رفاه حال بيشتر دانش آموزان،نظارت بر حمل و نقل عمومی در شرق تهران افزایش می یابد.
به گزارش روابط عمومی شهرداري منطقه هشت ،مهندس بهمن نوري شهردار منطقه با اعالم این مطلب گفت :شرکت
اتوبوسرانی آمادگی کامل جهت اعزام به مکان هاي پر تردد و ازدحام در روزهاي نخستين آغاز سال تحصيلی را دارد.
وي به اجراي طرح شناسایی نقاط بحرانی و گره هاي ترافيکی در سطح محدوده اشاره کرد و افزود :جلوگيري از
افزایش آلودگی هوا ،کاهش زمان سفرهاي آموزشی با رعایت قوانين و مقررات راهنمایی و رانندگی ،افزایش کارآیی و
بهره گيري از حداکثر ظرفيت حمل و نقل عمومی از جمله اهداف طرح ستاد مهر در شرق تهران است.
شهردار منطقه  8در ادامه به شناسایی مدارسی که در محورهاي اصلی واقع شده اند ،عنوان داشت :نصب انواع
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پالکاردهاي تبليغی و آموزشی در ارتباط با بازگشایی مدارس ،بازدید ادواري و برنامه ریزي شده از شبکه معابر در
خصوص رفع معضالت مربوط به سد معبر ،تهيه بروشور آموزشی و توزیع آن در مدارس سطح منطقه ،اجراي خط کشی
معابر و ..از جمله عملکردهاي معاونت حمل و نقل و ترافيک به مناسبت شروع سال تحصيلی است.
وي گفت :توزیع بروشوربين دانش آموزان و اولياء ،هماهنگی در خصوص سرویس مدارس و ...از جمله فعاليت ستاد
آموزش و پرورش در مهر ماه سال جاري است.
مهندس نوري به استقرار مامورین و گشت هاي ترافيکی در سطح منطقه اشاره کرد و افزود :کنترل دقيق و اعمال
مقررات در خصوص طرح هاي محدودیت ترافيک ،پيش بينی افزایش اکيپ هاي ویژه پليس به منظور رفع سد معبر
هاي ناشی از تصادفات ،پارکهاي دوبله و ...از جمله وظایف پليس راهور در مهر ماه است.
مالقات مردمی مدیریت شهري منطقه  8با شهروندان مالقات مردمی روز  2۷شهریور ماه سال جاري مهندس نوري
شهردار منطقه  ،8با شهروندان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداري منطقه هشت ،مهندس نوري در جریان نشست روز دوشنبه مورخ ( )96/6/2۷خود با
شهروندان ،مشکالت و درخواستهاي مراجعين را مورد رسيدگی قرار داد.
این گزارش می افزاید؛مراجعين و متقاضيان با حضور در ساختمان ستادي منطقه ،ضمن طرح مشکالت خود از نزدیک
بامدیریت شهري هشتمين منطقه پایتخت ،گفتگو نموده و در خواستهاي خود را مطرح کردند.
گفتنی است عمده موضوعات مطرح شده در جلسه این هفته مالقات مردمی مواردي از جمله :تخفيف عوارض،تهاتر
ملک ،تغيير کاربري و ...بود.
همچنين در این نشست مردمی از سوي شهردار منطقه ،ضمن رسيدگی به در خواستهاي مراجعين جهت رفع مشکل
آنان ،تصميمات الزم اتخاذ شد.
شيوه نامه اجراي طرح برنامه هاي دفاع مقدس در منطقه  8تشریح شد همزمان با فرا رسيدن ماه محرم و ایام
سوگواري ساالر شهيدان و بزرگداشت هفته دفاع مقدس ،شيوه نامه اجرایی طرح برنامه هاي این هفته تحت عنوان
"ایستادگی،مقاومت ،شهادت "،در منطقه  8تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداري منطقه  ،8سيد امير فتاحيان قائم مقام شهردار منطقه دراین نشست گفت :اشاعه
فرهنگ حسينی و نهضت عاشورایی،زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهداي هشت سال دفاع مقدس،ترویج فرهنگ ایثار و
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شهادت،تقدیر و تجليل از خانواده هاي معظم شهدا و ...از جمله اهداف گراميداشت این هفته است.
وي افزود :ما باید قدردان شهدا و خانواده معظم شهدا باشيم ،اگر امروز امنيتی داریم و اگر امروز در برابر ابر قدرتها،
حرفی براي گفتن داریم و میتوانيم در برابر تهدیدها بایستيم ،همه از برکت خونهاي پاک جوانان این مرز و بوم است.
قائم مقام شهردار منطقه  8با تاکيد بر اینکه حفظ یاد و خاطره شهداي جنگ تحميلی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
در رئوس فعاليت هاي دستگاهها باید قرار گيرد افزود :شهرداري این منطقه ،نيز در این خصوص برنامه هاي مختلفی
را در هفته دفاع مقدس در دست اجرا دارد.
وي به برگزاري همایش تجليل از خانواده هاي شهداي سطح منطقه اشاره وگفت :بازدید از خانواده هاي شهدا و تجليل
از مقام شامخ شهدا از جمله برنامه هاي شهرداري منطقه 8در هفته دفاع مقدس است.
الزم به ذکر است؛ این نشست با حضور اعضاي ستاد گرامی داشت هفته دفاع مقدس برگزار شد.
برنامه هاي فرهنگی و اجتماعی منطقه  8در طرح استقبال از مهر تشریح شد معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداري
منطقه  8از اجراي برنامه هاي مختلف در سطح محالت شرق تهران ،همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداري منطقه هشت ،علی تيرگر با اعالم این مطلب گفت :برگزاري جشن بازگشایی ،
نواختن زنگ مدارس و اهداء گل به دانش آموزان در هر محله با حضور مدیران شهري  ،روحانيون  ،خانواده معظم شهدا
 ،شورایاران و مدیران محالت  ،برگزاري جشن شکوفه ها ویژه سال اولی ها  ،تهيه سبد لوازم التحریر براي دانش
آموزان بی بضاعت و اهداء بسته هاي فرهنگی را از مهمترین برنامه هاي فرهنگی و اجتماعی شهرداري منطقه  8در
طرح استقبال از مهر است.
وي افزود :تجهيز کتابخانه ها و نمازخانه هاي مدارس  ،ارائه خدمات ویژه سالمت (ویزیت رایگان  ،سنجش بينایی و
شنوایی  ،معاینه دهان و دندان  ،پایش قد و وزن  ،تست ریه و  ) ..از دیگر برنامه هاي فرهنگی و اجتماعی در طرح
بازگشایی مدارس است.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداري منطقه  8بهسازي مدارس محروم  ،آماده سازي و رفع نواقص ظاهري  ،زیباسازي
نماي داخلی و بيرونی  ،تجهيز و تکميل وسایل ورزشی مدارس و  ...را از دیگر برنامه هاي اجراي در طرح استقبال از
مهر عنوان کرد.
همزمان با آغاز سال تحصيلی صورت می گيرد؛
اهداء مخازن آبی رنگ و کارتن پالست به مدارس شرق تهران
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معاون امور شهري و فضاي سبز شهرداري منطقه  8از اهداء مخازن 6۵،12۵و  24۵ليتري و کارتن پالست بر حسب
نيازبه مدارس شرق تهران ،همزمان با آغاز سال تحصيلی جدید خبر داد .
به گزارش روابط عمومی شهرداري منطقه هشت ،حميد رضا فرخی با اعالم این مطلب گفت :توزیع کيسه هاي آبی و
بروشورهاي اطالع رسانی بازیافت در مهدکودک هاي و پيش دبستانی هاي موجود در راستاي اجراي طرح استقبال از
مهر از دیگر برنامه هاي اجرایی این معاونت است.
وي با اشاره به اهميت نقش آموزش در توسعه و ترویج فرهنگ بازیافت افزود :در راستاي اهميت آموزش و ترویج امر
بازیافت در سنين کودکی و ضرورت آشنایی کودکان با طرح تفکيک پسماندها از مبداء  ،آموزشگران بازیافت ،همزمان
با اجراي برنامه مدون آموزشی بازیافت در سطح مهدکودک ها و پيش دبستانی هاي موجود ؛ کيسه هاي آبی رنگ
مخصوص پسماندهاي خشک و بروشورهاي اطالع رسانی بازیافت نيز توزیع می شود.
امکانات ورزشی منطقه  8به سطح مطلوب میرسد پس از ساخت چند طرح ورزشی در منطقه ،امکانات ورزشی درشرق
پایتخت به سطح مطلوب میرسد.
به گزارش روابط عمومی شهرداري منطقه  ،8پس از بهسازي رختکن ورزشگاه دیهيم ،ساخت مجموعه وسيع آزادگان
در تهرانپارس ،ساخت زمين چمن ورزشگاه دیهيم و ساخت چندین زمين چمن مصنوعی از جمله زمين چمن زیر پل
خاقانی به ساخت یکی از بزرگترین مجموعههاي ورزشی شرق تهران ،مجموعه ورزشی «شهداي نارمک» میرسيم.
معاون فنی و عمران شهردار منطقه با اعالم این خبر که مجموعه ورزشی شهداي نارمک در حال حاضر به پيشرفت
فيزیکی  9۵درصدي رسيده است ،گفت« :در حال حاضر پيمانکاران در مجموعه ورزشی شهداي نارمک در حال انجام
مراحل نازککاري هستند ».مهران ماندگار لنگرودي افزود« :تجهيزات این طرح در حال حاضر مرحله نصب را پشت
سر میگذارند و دیگر پيمانکاران در زمينه تجهيزات این مجموعه فعالاند».
وي ادامه داد« :تجهيزات برقی و مکانيکی و موتورخانه این مجموعه تقریبا رو به پایان در آخرین مراحل است ».وي
تأکيد کرد« :این مجموعه در زمينی به مساحت  16۵۵متر مربع ساخته میشود و زیربنایی با مساحت  ۰۷1۵متر مربع
خواهد داشت که در  ۰طبقه ساخته می شود.
الزم به ذکر است،مجموعه ورزشی شهداي نارمک داراي  4سالن ورزشی ،استخر ،سونا ،جکوزي ،مدیریت کالسهاي
آموزشی ،سرویس بهداشتی ،نمازخانه ،سالن چند منظوره و پارکينگ است .این طرح که از سال  1393آغاز شده ،امسال
به بهرهبرداري میرسد».
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کسب مقام سوم مسابقات شطرنج نابينایان منطقه  8تيم شطرنج نابينایان منطقه  8در مسابقات پارالمپياد شطرنج شهر
تهران مقام سوم را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداري منطقه  ،8سيد مهدي حيات الغيب مدیر اداره ورزش منطقه با اعالم این مطلب
گفت :در راستاي ایجاد نشاط و شادابی در ميان جانبازان و معلولين و همچنين حضور فعال ایشان در جامعه  ،مسابقات
پارالمپياد در سطح مناطق  22گانه شهر تهران برگزار که در این راستا مسابقات شطرنج که از محبوبيت خاصی ميان
نابينایان برخوردار است ،براي اولين با استقبال خوب برپا شد.
وي افزود :این مسابقات براي اولين بار در سطح مناطق  22گانه شهر تهران  ،به ميزانی شهرداري منطقه  1۷و با
حضور  1۵۵نفر برگزار شد.
حيات الغيب با اشاره به شروع مسابقات پارالمپياد تصریح کرد :در سال 9۰منطقه  8توانست در مجموع مسابقات
پارالمپياد به مقام سوم شهر تهران دست پيدا کند.
شهرداري ناحيه یک منطقه  8به استقبال از مهر می رود شهردار ناحيه یک منطقه هشت از آمادگی کامل این ناحيه
براي اجراي «طرح استقبال از مهر» در آستانه مهر و بازگشایی مدارس خبر داد .
به گزارش روابط عمومی شهرداري ناحيه یک منطقه هشت،محمدرضا مالشاهی شهردار این ناحيه با اعالم مطلب
فوق گفت :طرح استقبال از مهر از  2۵شهریورماه آغاز و تا  2۰مهرماه ادامه خواهد یافت.
وي افزود :این طرح با هدف ارتقاء سطح خدمات و امکانات موردنياز فضاهاي آموزشی سطح ناحيه ،تقویت مشارکت
مجموعه شهرداري با مراکز آموزشی در سطح ناحيه ،مشارکت پذیري دانشآموزان در مباحث شهري ،زیباسازي ،ایمنی
معابر ،بازپيرایی فضاي سبز و بهسازي و زیباسازي محيطهاي داخلی و پيرامون مراکز آموزشی آغاز شده است.
مالشاهی گفت :در همين راستا اداره فضاي سبز ناحيه با ترميم و مرمت فضاي سبز پيرامون و داخل محوطه مراکز
آموزشی ،هرس درختان و کاشت نهال ،درختچه و گل و گياه در باغچههاي داخل محوطه مراکز آموزشی ،نصب و
ترميم تجهيزات ورزشی ،نصب نيمکت و سطل زباله و ...به استقبال بازگشایی مدارس در سطح ناحيه می رود.
به گفته وي رفع عيب و نقص و شستوشوي مخازن مکانيزه در اطراف مدارس و مراکز آموزشی ،پاکسازي و الیروبی
انهار خصوصا مجاور مراکز آموزشی و شبکه فرعی جمعآوري آبهاي سطحی ،نصب بنرهاي آموزشی و اطالعرسانی در
زمينه «طرح تفکيک پسماند» نيز توسط این ناحيه اجرامیشود.
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شهردار ناحيه یک اضافه کرد :پاکسازي و شستوشوي جدارههاي مدارس و معابر اطراف آن و مبلمان شهري،
شستوشوي و رنگآميزي جداول معابر  ،همکاري در شستوشو و پاکسازي کامل نماي مدارس ،رنگآميزي و
رسيدگی به وضعيت مبلمان و حذف زوائد فيزیکی فضاي داخل حياط مدارس دولتی ،رنگآميزي درهاي ورودي و
شستوشو و مرمت تعویض تابلوهاي سردرب و المانهاي حياط مدارس ،نصب پيامهاي خوشآمدگویی به
دانشآموزان ،همکاري در تعمير و مرمت آبخوري  ،تجهيزات ورزشی و نگهداشت و نظافت سرویسهاي بهداشتی
مدارس ،آذینبندي ميادین و معابر اصلی سطح ناحيه براساس طرح ابالغی توسط این ناحيه صورت میگيرد .
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جمعه مورخ 69/9/11
ایسنا

معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران خبر داد
برنامه ویژه براي محدود کردن فضاي پارک حاشيهاي و احداث پارکينگ
معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران توسعه حمل ونقل عمومی با اولویت خطوط ریلی و احداث پارکينگ در
پایتخت را به عنوان اولویت نخست برنامه ریزي ترافيکی خود اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،پورسيد آقایی با اشاره به برنامه هاي خود در حوزه حمل ونقل و ترافيک پایتخت گفت :کمبود شدید
پارکينگ در پایتخت و شهرهاي بزرگ دیگر در واقع مکمل معضل ترافيک شده است.
معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران تاکيدکرد :در راستاي مدیریت و کنترل مناسب ترافيک سنگين و حجيم
پایتخت ضرورت دارد احداث پارکينگ به عنوان یکی از اولویت هاي اصلی و با جدیت در دستور کار قرار گيرد .
پورسيد آقایی تصریح کرد :اکنون بسياري از معابر اصلی شهر به واسطه کمبود پارکينگ به محل پارک خودرو تبدیل
شده است .این در حاليست که هر یک متر مربع از خيابان ها که هزینه زیادي نيز براي احداث انها پرداخت شده در
تردد و عبور و مرور خودروها موثر است.
بنا بر گزارش شهرنوشت ،وي با تاکيد بر اینکه برنامه ویژه اي براي احداث پارکينگ و محدود کردن فضاي پارک
حاشيه اي خواهيم داشت ،گفت :توسعه حمل ونقل عمومی با اولویت ناوگان ریلی پایتخت در دستور کار است .ضمن
اینکه معتقدم باید پارکينگ و نيز پایانه هاي ناوگان حمل ونقل عمومی در اطراف ایستگاه هاي مترو در دسترس
شهروندان قرار داشته باشد .
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