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شنبه مورخ 69/7/1
پرتال شهرداری تهران ،شهرنوشت

آغاز ترافيك مهرماه 69از ساعت 9111صبح
مدیرعامل شرکت کنترل ترافيك شهرداری تهران از آغاز ترافيك صبحگاهی شنبه اول مهر ماه 69از ساعت  9116صبح
خبر داد.
به گزارش خبرنگار شهرنوشت ،ایلوش وزیری با بيان اینکه امسال هم مانند سنوات قبل تالش داریم تا با رصد دقيق
معابر شهر در جهت کنترل ترافيك برآیيم ،گفت 1ترافيك صبحگاهی اول مهرماه  69از ساعت  9116آغاز شده است.
وی افزود 1اولين تصادف نيز در ساعت  9125صبح امروز رخ داد.
به گفته وزیری در بزرگراه امام علی و از ساعت  9225تا ساعت  0صبح  2تصادف  ،یك مورد ریزش بار از وانت و 2
مورد نيز خرابی خودرو صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافيك شهرداری تهران تصریح کرد 1هم اکنون بزرگراه های هاشمی رفسنجانی  ،شهيد
همت  ،شهيد حکيم  ،در مسير غرب به شرق  ،بابایی در مسير شرق به غرب ،امام علی جنوب به شمال و بزرگراه نواب
در گير ترافيك شده اند.
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دوشنبه مورخ 69/7/42
پرتال شهرداری تهران ،تيننيوز ،خبرگزاری آریا  ،شهرنوشت

آلمان از مرکز کنترل ترافيك تهران)(GIZبازدید نمایندگان مرکز همکاری های بين المللی

پروفسور اشميتشن استاد دانشگاه و خانم ژاکلين بِگِرو نمایندگان مرکز همکاری های توسعه ایی و بين المللی آلمان.
)(GIZاز مرکز کنترل ترافيك تهران بازدید نمودند.
به گزارش خبرگزاری آریا و به نقل از شرکت کنترل ترافيك شهرداری تهران در این بازدید وزیری مدیرعامل شرکت
کنترل ترافيك تهران در مورد نحوه مدیریت ترافيك تهران با استفاده از سيستم های هوشمند کنترل ترافيك و نحوه
ی کارکرد نرم افزاری و سخت افزاری حاکم بر آن و همچنين سيستم های هوشمند کنترل و ارتقاء ایمنی عبور و مرور
و آگاه سازی و اطالع رسانی به شهروندان در تونل های شهری برای نمایندگان مذکور توضيحات جامعی را ارائه دادند
و ميهمانان از مرکز کنترل ترافيك تهران بازدید کردند.
در پایان این دیدار نمایندگان مرکز همکاری های توسعه ایی و بين المللی آلمان ) (GIZضمن تحسين مدیریت
ترافيك تهران و امکانات پيشرفته ای که به منظور کنترل ترافيك در این شهر در نظر گرفته شده خواستار انتقال
تجارب دوجانبه و تبادل اطالعات مشترک با شهرداری تهران شدند.
گفتنی است هيات مذکور از شرکت های سرمایه گذار و توانمند شهر برلين در زمينه مدیریت خطرپذیری و بحران می
باشد که در ابتدای بازدید بدنبال نواقص احتمالی در زمينه ایمن سازی تونل های شهری بودند که پس از توضيحات
مکفی توسط مدیرعامل شرکت کنترل ترافيك و رصد تجربی سيستم امداد تونل های شهری ،امکانات هوشمند این
مرکز در شهرداری تهران را مورد تمجيد و تحسين قرار دادند.
در این بازدید نمایندگانی از سازمان پيشگيری و مدیریت بحران و مرکز ارتباطات و اموربين الملل شهرداری تهران نيز
حضور داشتند.
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اخبار حمل و نقل و ترافیک
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یکشنبه مورخ 69/7/4
روزنامه دنيای اقتصاد

نتيجه مثبت تغيير ساعت کار آشکار شد
اثر مثبت توزیع بار ترافيك از پيك دو ساعته به  9135تا  6135صبح
دنيای اقتصاد :بخشنامه «تغيير ساعت شروع کار در  2هفته اول مهر» ،اگر چه به  2شکل کامال متفاوت از سوی
دستگاه های دولتی و اجرایی به اجرا درآمد ،اما برآیند آن در اولين صبح پایيزی ،اثر مثبت  -کاهنده  -بر ترافيك تهران
گذاشت و باعث «کاهش نسبی ازدحام در معابر» شد .روز گذشته« ،انتقال ساعت شروع کار به  6صبح» ،افت حداقل
 15درصدی «زمان سفرهای صبحگاهی در پایتخت» را رقم زد .درس ترافيکی اول مهر نشان داد 1ساعات کار در
ایران ،اشکاالت اساسی همچون «شروع از ابتدای صبح و همزمانی با ساعات تحصيل» دارد.
همزمان با آغاز سال تحصيلی جدید الگوی سفرهای صبحگاهی در پایتخت دستکم در روز اول مهر ماه به واسطه
ابالغ و اجرای بخشنامه شروع منعطف ساعت کاری در دستگاههای اجرایی ،ادارات دولتی و بانكها تغيير کرد .از آنجا
که بخشنامه مذکور در برخی از بانكها و وزارتخانهها به بدترین شکل ممکن اجرا شد ،این نگرانی وجود دارد که از
امروز ترافيك شهر تهران به وضعيتی که در آغاز سال تحصيلی  66-69حاکم بود ،بازگردد .
به گزارش «دنيای اقتصاد» ،بر اساس بخشنامهای که اواخر هفته گذشته با امضای اسحاق جهانگيری ،معاون اول
رئيسجمهوری ابالغ شد ،ساعت شروع کار ادارات در دو هفته اول مهر ماه در کليه دستگاههای اجرایی و بانكها به
شکل منعطف از ساعت  0135تا  6صبح اعمال میشود؛ به این معنا که دستگاهها حضور کارمندان بين ساعت شروع کار
عادی تا یك ساعت پس از آن را بهعنوان «تاخير مجاز» تلقی و در صورت لزوم ،حضور با تاخير در محل کار را
بهعنوان «مرخصی ساعتی» منظور کنند .بخشنامه مذکور با این هدف ابالغ شد که بار سفرهای صبحگاهی را در یك
بازه زمانی بيشتر نسبت به پيك صبحگاهی مهر پارسال توزیع کند و در نتيجه از ازدحام ترافيك در لحظه بکاهد .اما
بخشنامه مذکور در روز اول مهر به چهار حالت اجرا شد .حالت اول که بهترین حالت محسوب میشود اما کمترین
دستگاهها آن را مبنای اجرا قرار دادند به این ترتيب بود که تاخير حضور کارمندان تا یك ساعت ،بهعنوان «تاخير مجاز»
تلقی شد .در حالت دوم که بدترین حالت اجرای بخشنامه مذکور است ،کارمندان بعد از حضور با تاخير در محل کار خود
مطلع شدند زمانی که بعد از ساعت  8در محل کار خود حضور نداشتهاند ،بهعنوان مرخصی ساعتی برای آنها منظور
میشود .تحقيقات «دنيایاقتصاد» نشان میدهد بازتاب این مدل اجرای بخشنامه که در بيشتر بانكها و وزارتخانهها
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مبنا بوده است ،تجدیدنظر کارمندان در استفاده از ظرفيت بخشنامه برای حضور دیرتر در محل کار و به دنبال آن توزیع
زمان پيك ترافيك در بازه زمانی بيشتر است .به این ترتيب بسياری از کارمندان که با حضور در محل کار خود با اطالع
از منظور شدن تاخير آنها در مرخصی ساعتی ،غافلگير شدند ،از امروز ساعت اصلی شروع کار را رعایت میکنند تا
مرخصی ساعتی خود را برای کارهای ضروری شخصی خود ذخيره کنند .کارمندان دولت در هر ماه از امکان استفاده از
 8ساعت مرخصی ساعتی برخوردار هستند که اگر بنا باشد در نيمه اول مهر با تاخير یك ساعته در محل کار خود حاضر
شوند و این مدت از مرخصی ساعتی آنها کسر شود ،سقف مرخصی مجاز ماهانه آنها پر میشود و طبيعی است که از
این حالت استقبال نکنند.
در سومين حالت اجرای بخشنامه مذکور در روز گذشته ،کارمندان با وجود اطالع از امکان تاخير یك ساعته ،از ترس
اینکه با خروج دیرتر از منزل با ترافيك شدیدتر صبحگاهی روبهرو شوند ،به روال سابق ترجيح دادند مثل هميشه از
منزل خارج شده و همان زمان هميشگی آغاز ساعت کار را رعایت کنند .در چهارمين حالت نيز برخی از بانكها و
وزارتخانهها اصال بخشنامه مذکور را ابالغ نکردهاند .با این حال اجرای این بخشنامه در روز اول مهر موجب شد الگوی
سفرهای صبحگاهی در تهران نسبت به اول مهر پارسال تغييرات محسوس و البته مثبتی داشته باشد؛ طوری که نوع
دوم ترافيك صبحگاهی دیروز در تهران رقم خورد.
با این حال کارشناسان توصيه میکنند که بهتر است دولت اجرای کامل بخشنامه انعطاف  16روزه ساعت کار را از
امروز پيگيری کند تا حداقل در 13روز باقیمانده از ترافيك بحرانی تهران ،شاهد آثار مثبت آن باشيم؛ هرچند راهکار
دائمی کنترل ترافيك و نسخه پایدار آن را باید در افزایش ناوگان حملونقل عمومی و نيز اجرای بلندمدت راهکارهای
کنترل ترافيك نظير انعطاف یا شناورسازی ساعت کار جستوجو کرد و طرحهای مقطعی حتما آثار مقطعی هم به دنبال
خواهد داشت .کمااینکه اجرای ناقص و موقتی بخشنامه مذکور ثابت کرد که تغيير ساعت کار دست کم روی ترافيك
تهران اثر مثبت دارد و دولت باید فکر تغيير اساسی ساعت کار و رفع اشکال همزمانی شروع ساعت کار ادارات و مدارس
باشد.
کاهش  15درصدی زمان سفر در تهران
به گزارش «دنيای اقتصاد» ،اقدام متفاوت مدیریت شهری و دولت برای کنترل ترافيك تهران در قالب ایجاد ساعت
کاری منعطف در نيمه اول مهرماه موجب شد نوع دوم ترافيك در تهران رقم بخورد .بر این اساس شاخص زمان سفر
در کل شهر تهران 15درصد نسبت به مهرماه سال گذشته کاهش یافته است؛ به این معنا که ميانگين مدت زمان هر
سفر درونشهری در تهران در اول مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته حدود 15درصد کوتاهتر شده است .این
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وضعيت ناشی از توزیع بار سفرهای صبحگاهی در معابر بزرگراهی از بازه زمانی دو ساعته به بازه سه ساعته است .در
واقع بازه زمانی پيك ترافيك صبحگاهی در اول مهر امسال به  9135تا 6135گسترش یافت در حالی که این بازه از
اول مهر تا پایان نيمه دوم سال گذشته بين ساعات  9135تا  8135بوده است .این وضعيت سبب شد کاهش ترافيك در
مقطع  8تا  15صبح به  35درصد نيز برسد.
نوع دوم ترافيك تهران چهار ویژگی و شاخصه دارد که با ترافيك هميشگی تهران متفاوت است .ویژگی اول این است
که ترافيك تهران در اول مهر در معابر بزرگراهی کمتر بوده و در ازای آن معابر شریانی درجه یك و دو (خيابانهای
اصلی و فرعی) بيشترین بار ترافيك را داشتهاند .علت کاهش ترافيك بزرگراهی را هم باید در توزیع تقاضای سفر
صبحگاهی در بازه زمانی سه ساعته جستوجو کرد .در مقابل ترافيك در خيابانها و معابر غيربزرگراهی به واسطه
سفرهای تحصيلی دانشآموزان تشدید شده است.
ویژگی دوم ترافيك اول مهر ،تغيير نقطه اوج بازه زمانی ترافيك است .در مهر سال گذشته این شاخص ساعت 0126
بوده و این در حالی است که این زمان روز گذشته توسط مرکز کنترل ترافيك شهر تهران ساعت  8126ثبت شده است.
سومين ویژگی ترافيك نوع دوم تهران این است که بار ترافيك در آن همچنان حجم بسيار باالیی دارد اما نسبت به
سال گذشته قدری کاهش یافته است؛ به این ترتيب که گره ترافيکی در پيك صبحگاهی وجود نداشت .به عبارت دیگر
ترافيك «بسيار سنگين» که با رنگ «قرمز تيره» روی نقشههای برخط ترافيکی نمایش داده میشود ،در پيك صبحگاه
دیروز وجود نداشته است .مشاهدات ميدانی از سطح شهر نشان میدهد که عوامل کنترل مدیریت ترافيك در معابر
شریانی درجه یك و دو کمتر از معابر بزرگراهی حضور داشتهاند و این در حالی است که تقریبا تمام مدارس و مراکز
تحصيلی در خيابانهای اصلی و فرعی واقع شدهاند و این معابر به حضور بيشتر عوامل اجرایی کنترل ترافيك نياز دارد.
البته سردار محمدرضا مهماندار ،رئيس پليس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از حضور پررنگ نيروهای پليس در
تقاطع ها و ميادین و نيز در مقابل مدارس خبر داد که مسووليت تسهيل ترافيك را برعهده دارند .به گفته وی ،امسال
گره ترافيکی در تهران وجود نداشته و مهار ترافيك با قدرت دنبال شده است .با این وجود مشاهدات ميدانی نشان
میدهد در برخی تقاطعهای مهم تهران نيروهای راهور حضور نداشتند .دادههای مرکز کنترل ترافيك نيز حاکی از این
است که دیروز در پيك صبحگاهی مدت زمان سفر شهروندان در معابر شریانی دو برابر روزهای تابستان بوده است.
چهارمين شاخص ترافيك نوع دوم تهران نيز که به واسطه اجرای بخشنامه انعطاف موقت ساعت کاری رقم خورد ،تغيير
در ترافيك معابر شرقی ـ غربی است؛ به این معنا که معابر بزرگراهی همچون همت و حکيم که مناطق بيرون از
محدوده غربی شهر تهران را به پایتخت وصل میکنند 35 ،دقيقه زودتر از هميشه با ترافيك سنگين روبهرو شدند و از
ساعت  9صبح درگير حجم باالی تردد خودروها بودهاند .در واقع مناطق غربی پایتخت کمترین اثرپذیری را از این تغيير
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الگوی ترافيکی تهران داشتند که علت آن را باید حجم باالی جمعيت ساکن در مناطق غربی پایتخت و نيز حجم باالی
خودروهای ورودی از شهرستانهای غرب استان تهران به پایتخت دانست .بهطور کلی  25درصد از خودروهایی که
روزانه از خارج تهران به پایتخت وارد میشوند ،از شهرستانهای غرب تهران هستند که این ميزان به مراتب از سایر
ورودیها بيشتر است.
به گزارش «دنيای اقتصاد» ،برآوردی که عوامل کنترل ترافيك تهران از بازه زمانی پيك ترافيك عصرگاهی تهران
دارند ،این است که پيشبينی میکنند پيك ترافيك عصرگاهی تهران از امروز یعنی از ساعت  10تا  25الی  21ادامه
یابد .البته پيشبينی میشود حجم ترافيك تا ساعت  19قدری افزایش یابد و از ساعت 10ترافيك سنگين در معابر
حاکم باشد و این وضعيت در ساعت  18به اوج خواهد رسيد.
علت ناشناخته ترافيك
به گزارش «دنيای اقتصاد» ،ستاد استقبال از مهر شهر تهران با حضور مسووالن ترافيکی پایتخت روز گذشته تشکيل
جلسه داد و عوامل این ستاد در هفته اول مهر هر روز در بازه اوج ترافيك صبحگاه و عصرگاه برای رصد و کنترل
ترافيك تهران گرد هم میآیند .نوشين سرور ،مدیر مرکز کنترل ترافيك شهر تهران با اعالم این که رصد دوربينها و
وضعيت ترافيك صبحگاه نشان داد عالوه بر اینکه شاهد کاهش ترافيك در روز اول مهر  69نسبت به مدت مشابه سال
قبل هستيم ،گفت 1شاخص زمان سفر نسبت به سال قبل تغيير کرده و کاهش یافته است .وی همچنين از کاهش آمار
تصادفات بهعنوان یکی از عواملی که در کاهش ترافيك اثرگذار بوده است یاد کرد و گفت 1بين ساعت  9تا  0116روز
گذشته چهار فقره تصادف و نيز  9فقره توقف خودرو به دليل نقص فنی و همين طور سه فقره ازدحام مسافران
حملونقل عمومی بهوسيله دوربينهای سطح شهر رصد و ثبت شد که البته با کمك گشتهای تاکسيرانی و اتوبوسرانی
این مسائل مرتفع شده است .سرور با بيان اینکه بزرگراههای همت ،حکيم و صدر بيشترین درگيری ترافيکی تا ساعت
 0112را داشتند ،گفت 1ترافيك این معابر به سمت مرکز شهر بوده است که توسط پليس و دوربينهای سطح شهر در
حال رصد و کنترل است.
مسووالن کنترل ترافيك تهران روز گذشته از کاهش بسيار زیاد زمان پاکسازی معابر از صحنه تصادفات بهعنوان یکی
از عوامل موثر در کاهش حجم ترافيك یاد و اعالم کردند که زمان کنترل ترافيك به پنج دقيقه کاهش یافته است .این
موضوع حاکی از نقش مهم حضور به موقع عوامل پليس راهنمایی و رانندگی در صحنه حوادث راهنمایی و رانندگی
است که فقدان آن را میتوان به عنوان عامل ناشناخته ترافيك تلقی کرد و وجود آن میتواند در جلوگيری از وقوع
ترافيك سنگين نقش اساسی داشته باشد ،طوری که شاید به اندازه «ارتقای فرهنگ ترافيك شهروندان» روی وضعيت
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ترافيك شهر اثرگذار باشد .به گزارش «دنيای اقتصاد» ،محسن پورسيدآقایی ،معاون حملونقل و ترافيك شهرداری
تهران نيز روز گذشته با حضور در ستاد استقبال از مهر از تاثيرگذاری طرح شناور شدن ساعت کار بر کاهش بار ترافيك
در معابر بزرگراهی تهران خبر داد و گفت 1با تمهيدات ترافيکی و خدماترسانی ناوگان حملونقل عمومی ،تالش شده
ترافيك مهرماه مدیریت شود؛ بهطوری که با رصد ترافيك معابر ،در کمترین زمان گرههای ترافيکی که به هر دليلی
ایجاد میشود با کمك عوامل راهور حل و فصل شود.
وی افزود 1ترافيك اول مهر با تراکم سفرهای آموزشی آغاز شده و از ساعت  0به بعد معابر درگير ترافيك ناشی از
حضور شاغالن برای رسيدن به محل کار نيز شدهاند .پورسيدآقایی ابراز اميدواری کرد طی روزهای آینده با جا افتادن
سرویسهای مدارس و استفاده بيشتر شهروندان از حملونقل عمومی ،تراکم ترافيك معابر مدیریت شده و کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه از طریق رصد تنها شرایط اضطراری ترافيك معابر را کنترل میکنيم ،تاکيد کرد که مشکل اصلی
ترافيك تهران ناشی از کمبود ناوگان حملونقل عمومی است .پورسيدآقایی خاطرنشان کرد 1ظرفيت ناوگان ،معابر و
تقاضای سفر شهروندان متناسب نيست و مادامی که عرضه و تقاضا را کنترل نکنيم ،تنها میتوانيم با حضوری فيزیکی
وضعيت را به حالت تعادل برسانيم .معاون حملونقل و ترافيك شهرداری تهران از حضور مستمر پليس راهور در نقاط
مختلف و پرتردد پایتخت خبر داد و تصریح کرد 1تالششده بار ترافيکی در برخی مسيرها که به واسطه رمپهای
ورودی بزرگراه دچار اختالل حرکت شدهاند ،با همکاری عوامل راهور و کنترل سيستم رمپها مدیریت شود .به گفته
پورسيدآقایی ،تمامی تصادفات رخ داده در روز اول مهر در کمتر از پنج دقيقه جمعآوری و معبر پاکسازی شده است.
از دیگر تمهيدات شهرداری تهران برای آغاز مهرماه ،استفاده از تمام ظرفيت ناوگان اتوبوسرانی بوده است .پيمان
سنندجی ،مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با بيان اینکه در روز اول مهر بالغ بر  9هزار و  265دستگاه
اتوبوس در سطح شهر تهران به شهروندان خدمترسانی کرده است ،گفت 1سيستم امدادخودرو اتوبوسرانی هم در نقاط
مختلف شهر چيدمان شده و در حال آمادهباش کامل قرار دارد تا در صورت بروز نقص فنی اتوبوسها ،بالفاصله برای
رفع نقص اقدام کنند .این آمار نشان میدهد کليه اتوبوسهای در شرایط اورهال تهران در هفتههای گذشته تعمير و به
ناوگان در حال خدمت اضافه شده است.
پيام ترافيکی درباره ترافيك عصرگاهی
دنيای اقتصاد :در حال ی که مسووالن ترافيکی تهران بازه زمانی اوج ترافيك عصرگاهی پایتخت را بعد از ساعت  19به
رسميت می شناسند و به همين خاطر تشکيل جلسه ستاد استقبال از مهر در وقت عصرگاه را به بعد از این زمان موکول
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کردهاند ،مشاهدات ميدانی از وضعيت ترافيك تهران در روز بازگشایی مدارس حاکی از این است که اوج ترافيك قدری
زودتر از روال عادی آغاز شده است.
به گزارش «دنيای اقتصاد» ،اگرچه ساعت تعطيلی مدارس عموما بين ساعت  12تا 16متغير است ،اما زمان پایان
ساعت کار در اغلب مدارس ،بين ساعات  13تا  16است که در این زمان شاید معابر بزرگراهی ترافيك سنگينی نداشته
باشند؛ اما وضعيت ترافيك در اغلب معابر شریانی درجه یك و دو که مدارس در آنها واقع شده ،بحرانی میشود.
کمااینکه روز گذشته بسياری از والدین که برای بازگرداندن فرزندان محصل خود از خودرو استفاده کرده بودند ،از پنج
برابر شدن زمان سفر در ساعات بعد از ظهر گلهمند بودند .این موضوع حاوی پيام مهمی برای مدیران ترافيکی تهران
است که تمرکز خود را صرفا به ترافيك عصرگاه که ترکيبی از ترافيك سفرهای تحصيلی دانشگاهی و بازگشت
شاغالن به خانه است ،معطوف نکنند ،بلکه برای تسهيل آمد و شد خودروهای حامل دانشآموزان در ساعات تعطيلی
مدارس نيز که عمدتا در خيابانهای اصلی و فرعی دچار مشکل ترافيك میشوند ،چارهای بيندیشند.
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سه شنبه مورخ 69/7/2
خبرگزاری ایسنا

عدم تحویل پروژه نگهداشت «تونل نيایش» به یك شرکت در هالهای از ابهام
عضو شورای شهر تهران از عدم واگذاری پروژه نگهداشت تونل نيایش به شرکتی که در مناقصه برنده شده بود ،گالیه
کرد.
به گزارش ایسنا ،حجت نظری صبح امروز در تذکر پيش از دستور خود با بيان اینکه شاهد آن هستيم که در شهرداری
مناقصهای برای نگهداشت پروژه تونل نيایش برگزار شده ،گفت 1این مناقصه با قيمت  326ميليارد تومان به یك شرکت
واگذار شده و این در حالی است که قبل از این شرکت ،یك شرکت دیگر با مبلغ سود  0ميليارد تومان ،نگهداشت تونل
نيایش را برعهده داشت.
وی افزود 1متاسفانه با اینکه مبلغ شرکتی که در مناقصه برنده شده نصف شرکت قبلی بوده ،اما هنوز مورد مناقصه به
وی تحویل داده نشده است.
عضو شورای شهر تهران با بيان اینکه یك ماه قبل تذکری در این خصوص به معاون حمل و نقل و ترافيك اعالم
کردیم ،گفت 1هنوز این مشکل وجود دارد و در این چند ماه چند ميليارد تومان هزینه اضافی به شهرداری تحميل شده
است.
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خبرگزاری فارس 69/7/2

شهردار تهران:
شهروندان تهرانی آشنایی با فرهنگ ایمنی ندارند

تهران یك شهر خطرپذیر است
شهردار تهران در مراسم روز آتشنشان گفت 1شهروندان تهرانی آشنایی زیادی با فرهنگ ایمنی ندارند و خالء این
آشنایی مشکالت زیادی را برای شهر ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس ،محمدعلی نجفی در مراسم روز آتشنشان در برج ميالد اظهار داشت1
امروز از بنده خواستند تا لباس آتشنشان را برتن کنم ولی فردی که این لباس مقدس را بر تن میکند باید از صميم
قلب این خدمت را انجام دهد و من خود را شایسته پوشيدن این لباس نمیدانم.
وی افزود 1یکی از اصلیترین اجزای آرامش احساس امنيت خاطر در زندگی است و آتشنشانان نقش مؤثری در این
احساس امنيت برای شهروندان دارند.
نجفی با اشاره به اینکه عموم ملت بر خدمات سازمان آتشنشانی شهر تهران و آتشنشانان واقف هستند ،گفت 1آموزش
نيروی انسانی در شهرداری تهران بسيار حائز اهميت است و باید هميشه در ارتباط با آخرین سيستمها و اصول فنی روز
دنيا آشنایی داشته باشند و از تجربيات جهانی در حوزه ایمنی بهره ببرند.
وی با اشاره به اینکه شهروندان تهرانی آشنایی زیادی با فرهنگ ایمنی ندارند ،گفت 1با توجه به خالئی که در این
خصوص وجود دارد شهروندان با مشکالت متعددی مواجه میشوند.
شهردار تهران افزود 1براساس بررسیهای صورت گرفته در  35کالنشهر دنيا تهران رتبه دوم را در تماس تلفنی با
آتشنشانی دارد.
نجفی با بيان اینکه فرهنگ ایمنی و اخالق شهروندی را نتوانستيم توسعه دهيم ،گفت 1هرچقدر به سمت هوشمندسازی
و سيستماتيك شدن برنامهها پيش برویم بهرهوری بيشتری را در سازمان آتشنشانی خواهيم داشت.
16

وی به گالیه بعضی شهروندان از سازمان آتشنشانی اشاره کرد و گفت 1هنگامی که شهروندان کارشان به سازمان
آتشنشانی میافتد در بروکراسی اداری طوالنی گرفتار میشوند.
نجفی گفت 1مشکالتی در تهران داریم که این شهر را تبدیل به یك شهر خطرپذیر کرده است و شاید تهران جزو
خطرپذیرترین شهرهای دنيا است.
وی تأکيد کرد 1باید مسائل ایمنی در ساختوساز بيشتر مورد توجه قرار بگيرد و ساختمانهای فرسوده در تهران باید
نوسازی و بازسازی شود.
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جمعه مورخ 69/7/7
ایسنا

آغاز مطالعات مربوط به مقاوم سازی ،تعمير و نگهداری دیوارهای حائل بزرگراهی

مدیر گروه مقاومسازی و نگهداشت پل و ابنيه سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران ،از آغاز مطالعات مقاوم سازی،
تعمير و نگهداری دیوارهای حائل بزرگراهی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مهندس رضا صادق دوست با تاکيد بر اینکه دیوارهای حائل به عنوان بخشی از ابنيه فنی پایتخت،
اهميت به سزایی در زمان وقوع بحران دارند ،تعمير و نگهداری مستمر از این زیرساخت ها را با توجه به احتمال بروز
آسيب و سپری شدن عمر مفيد ضروری دانست.
به گفته مدیر گروه مقاوم سازی و نگهداشت پل و ابنيه سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران ،انجام مطالعات
تطبيقی ،تهيه کاربرگ ،بازرسی و اولویت بندی دیوارها ،نيازمند مرمت و در نهایت تهيه طرح های مقاوم سازی ،تعمير و
نگهداری بخشی از اقداماتی است که در دستور کار کارشناسان سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران قرار گرفته
است.
بر اساس اعالم پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران ،دیوارهای حائل نوعی سازه نگه دارنده در بزرگراه
ها و پل های شهری به شمار می آیند؛ این سازه ها با جلوگيری از ریزش و مهار خاک اطراف بزرگراه ها ،نقش سازه
نگهبان را ایفا می کنند.
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شنبه مورخ 69/7/8
ایسنا

حضور و عزاداری نجفی در تکایا و هياتهای بازار تهران در تاسوعای حسينی
بروزرسانی تجهيزات ایستگاه آتش نشانی بازار تهران

کاهش ترافيك شهری در محرم امسال
شهردار تهران پيش از ظهر امروز و همزمان با تاسوعای حسينی با حضور در تکایا و هياتهای عزاداری بازار تهران
ضمن سوگواری و عزاداری در جمع مردم این منطقه ،امنای بازار ،تکيه داران و ، ...در جریان درخواست ها و مشکالت
آنان قرار گرفت.
به گزارش ایسنا ،محمدعلی نجفی از تکيه بزرگ سبزه ميدان  ،تکيه کسبه حاجب الدوله  ،مسجد ملك و آستان امام
زاده زید(ع) بازدید و با حجت االسالم و المسلمين رضوانی امام جماعت مسجد سيدولی بازار و حجت االسالم
والمسلمين مرادزاده توليت استان امام زاده زید(ع) دیدار و گفت و گو کرد.
شهردار تهران همچنين در مراسم تعزیه خوانی در یکی از تکيههای بازار شرکت کرد.
نجفی همچنين سری به ایستگاه آتش نشانی بازار زد و در جریان وضعيت این ایستگاه قرار گرفت و در حاشيه این
بازدید ،گفت 1این ایستگاه از اهميت ویژهای برخوردار است زیرا در بازار ساختمانهای فرسوده و همين طور ساختمان
های قدیمی و با ارزش وجود دارند که باید به ایمنی آنها توجه شود.
وی با اشاره به ضرورت حفظ و حراست از ساختمان های تاریخی مرکز پایتخت تصریح کرد 1یکی از دغدغه های مهم
کسبه و مردم بازار توجه به ایمنی و حفاظت از این ساختمان هاست که قطعا مدیریت شهری نيز به این موضوع نگاه
ویژه خواهد داشت.
شهردار تهران در مورد توسعه ایستگاه آتش نشانی بازار گفت 1طرح توسعه این ایستگاه چند ساليست که متوقف شده و
اگر مشکل آن با اوقاف حل شود ،این ایستگاه از نظر تجهيزات نيز به روز خواهد شد.
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نجفی همچنين در مورد این که شهرداران مناطق و نواحی تهران موظف شدهاند تا در دهه محرم به هياتها و
تکيه های مناطق سر بزنند عنوان کرد 1خوشبختانه این کار صورت گرفت و تاکنون در مراسمهای امسال با مشکل
خاصی مواجه نبودیم و همچنين ترافيك شهری نسبت به سالهای گذشته در حاشيه حرکت دسته جات عزاداری نيز
بهتر بود.
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شنبه مورخ 69/7/11
ایسنا

از لزوم افتتاح پایانه جدید شرق تا کمك دولت برای تکميل بزرگراه شوشتری
عضو کميسيون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ،ری و تجریش از لزوم افتتاح فاز  1پایانه شرق و تکميل بزرگراه
شهيد شوشتری با کمك منابع مالی دولتی خبر داد.
مجيد فراهانی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به بازدید اخيرش از منطقه  13و حضور در جمع شورایاران و بازدید از
پروژههای این منطقه گفت 1منطقه  13در شرق تهران جزء یکی از محالتی است که شاخصها و سرانههای شهری
پایينی دارد و از نظر شهری جزو محالت محروم به حساب میآید که مردمش از مشکالت زیادی همچون فقر شدید
فضای سبز و تراکم جمعيتی زیاد که باالتر از ميانگين شهری است رنج میبرند.
وی با بيان اینکه بنبست های زیادی در خيابان پيروزی و نيروی هوایی وجود دارد که ترافيك در این مناطق را افزایش
میدهد ،تصریح کرد 1بررسیهای منطقه نشان داده که به علت بنبست بودن این خيابانها ترافيك شدیدی در پيروزی
و نيروی هوایی ایجاد میشود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ،ری و تجریش با بيان اینکه متاسفانه کمبود منابع مالی سبب شده
که طرح تعریض خيابان پيروزی همچنان معطل بماند ،گفت 1یکی از پروژههای خوب منطقه  13ساخت فاز یك پایانه
جدید شرق است که  66درصد پيشرفت فيزیکی داشته و با تزریق  25ميليارد تومان منابع مالی این پایانه مورد
بهرهبرداری قرار خواهد گرفت که با تکميل این پروژه پایانه شرق از سه راه تهرانپارس به این منطقه منتقل میشود و از
بار ترافيکی خيابان دماوند و تهرانپارس کاسته میشود و همچنين میتوان با تبدیل این پایانه به فضای سبز تا حدودی
کمبود فقر شدید سرانه فضای سبز در این منطقه را بهبود داد.
لزوم افتتاح پایانه شرق
فراهانی با بيان اینکه پروژه پایانه جدید شرق یك پروژه مدرن است که با رعایت استاندارد جهانی ساخته شده و ارتقای
جدی در ساخت پایانه ها شاهد خواهيم بود ،گفت 1الزم است پایانه شرق به ایستگاه مترو نيز متصل شود ،به گونهای که
در انتهای نيمه شرقی خط  2میتوان با احداث  326کيلومتر مترو دیگر ،مترو را به پایانه جدید شرق برسانيم و با ایجاد
خطوط جدید اتوبوس نيز میتوانيم به گسترش حمل و نقل عمومی کمك کنيم.
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وی افزود 1فاز  2پایانه جدید شرق باید هرچه سریعتر بعد از فاز  1افتتاح شود؛ چراکه فاز  2شامل پمپ بنزین،
استراحتگاه رانندگان ،کالنتری و ...است که با افتتاح آنها سرویسدهی بهتری به مسافران میشود که البته فاز  2نيازمند
 26ميليارد تومان اعتبار است که اگر معاونت حمل و نقل در این امر جدی باشد ،میتوان تا پایان امسال حداقل از فاز
یك این پایانه بهرهبرداری کرد.
پيشرفت  6درصدی ساخت بزرگراه شهيد شوشتری
عضو کميسيون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ،ری و تجریش با بيان اینکه در ادامه این بازدید منطقهای از بزرگراه
شهيد شوشتری با پيشرفت  6درصد بازدید کردهایم گفت 1بزرگراه شهيد شوشتری به موازات بزرگراه بسيج میتواند به
عنوان یك کمربندی شرقی فعاليت کند و آزادگان را به جاده پردیس متصل کند و حجم تردد کاميونهای ترانزیتی و
اتوبوسها را از بسيج کم کند.
فراهانی با بيان اینکه شوشتری در بخش شمال شرقی از زیر جنگلهای سرخهحصار رد میشود تصریح کرد 1براساس
برنامهریزیهای انجام شده این بزرگراه باید در  2سال و با اعتبار  1855ميليارد تومان ساخته شود؛ اما نيازمند هماهنگی
با محيط زیست و ارگانهای نظامی است چراکه این بزرگراه از ميان پادگانها و سرخهحصار عبور میکند که البته
هماهنگیها با ارگانهای نظامی انجام شده و تنها منتظر نظریه نهایی سازمان محيط زیست است.
وی افزود 1بزرگراه شهيد شوشری یك پروژه ملی است که توسط شهرداری تهران انجام میشود که تاثير زیادی بر
کاهش تردد کاميونهای ترانزیتی دارد که با توجه به مسير طوالنی میطلبد از صندوق توسعه ملی و منابع دیگر ملی
برای توسعه این پروژه کمك شود ،چراکه شهرداری تهران از لحاظ منابع مالی در مضيقه است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ،ری و تجریش افزود 1کمبود منابع مالی در شهرداری یك مشکل و
درد عميقی است که شهرداری با آن روبهرو است و باید فکر عاجلی برای مشکل شهرداری که در حوزه منابع مالی با
آن روبهروست ،داشته باشيم.
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ایسنا 69/7/11

ترافيك سنگين در ورودیهای تهران
رئيس مرک ز اطالعات و کنترل ترافيك پليس راهور ناجا از ترافيك سنگين در محدوده ورودی تهران خبر داد و گفت1
محور قزوین – کرج و کرج – تهران ترافيك است.
سرهنگ نادر رحمانی در گفتوگو با ایسنا ،با اعالم آخرین وضعيت راههای کشور گفت 1براساس آخرین اطالعات
دریافتی در حال حاضر مداخالت جوی به شکل بارش باران در کنارههای استان مازندران گزارش شده است.
وی افزود 1در محور فيروزکوه محدوده گدوک و در محور اردبيل به آستارا مه گرفتگی و کاهش دید وجود دارد.
رحمانی افزود 1ترافيك در محدوده ورودی کالن شهرها بخصوص در تهران آغاز شده و ورودی تهران به خصوص در
محور قزوین – کرج و کرج – تهران از محدوده مهر ویال تا گرمدره ترافيك سنگين گزارش شده است.

29

شنبه مورخ 69/7/11
عصر ایران

جریمه  11هزار تومانی خودروهای فاقد معاینه فنی در تهران

رئيس پليس راهور تهران بزرگ گفت 1خودروهای فرسوده و فاقد برگه معاینه فنی در صورت تردد در سطح شهر
تهران ،روزانه  65هزارتومان جریمه می شوند.
سردار محمدرضا مهماندار روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود 1داشتن برگه معاینه فنی برای خودروهای درحال تردد
شهر تهران ضروری است و برهمين اساس پليس راهور ملزم به اعمال قانون در خصوص خودروهای فرسوده و فاقد
معاینه فنی است.
وی با اشاره به آغاز فصل پایيز و بروز پدیده وارونگی هوا در شهر تهران اظهار کرد 1در این راستا ماموران پليس
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ مکلف به برخورد قاطع برای اعمال قانون و جریمه خودروهای فرسوده و فاقد معاینه
فنی در سطح معابر شهر هستند.
وی با بيان اینکه در  9ماهه نخست امسال حدود  2ميليون برگه جریمه برای خودروهای فاقد معاینه فنی در شهر
تهران صادر شده تصریح کرد 1براساس تصميمات اتخاذ شده به منظور روان سازی ترافيك و پيشگيری از افزایش
ميزان آلودگی شهر تهران ،پليس راهور ملزم به اعمال قانون نسبت به خودروهای فرسوده و فاقد معاینه فنی است.
سردار مهماندار تاکيد کرد 1درهمين ارتباط آمار اعمال قانون و برخورد پليس راهور با خودروهای فاقد معاینه فنی شهر
تهران در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  3برابر افزایش یافته است.
به گفته رئيس پليس راهور پایتخت ،خودروهای فرسوده و فاقد معاینه فنی در صورت تردد در سطح شهر تهران روزانه
 65هزار تومان جریمه خواهند شد.
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دوشنبه مورخ 69/7/17
فارس

مد یر عامل ستاد معاینه فنی خودروی تهران1
تجهيزات استاندارد خودروها یك سال هم دوام نمی آورد
مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروی تهران گفت 1تجهيزات استاندارد خودروها یك سال هم دوام نمی آورد برای همين
الزم است مراجعه برای معاینه فنی از 2سال به  2سال کاهش یابد.
به گزارش خبرنگار فارس ،نواب حسينی منش درباره معاینه فنی خودروها گفت 1متولی معاینه فنی ،سازمان ملی
استاندارد و سازمان محيط زیست است؛ چراکه خودروها از زمان توليد باید تحت استانداردهایی قرار بگيرد و بعد از
پشت سر گذراندن این استانداردها ،خودروها  2سال رها می شوند تا زمانی که برای معاینه فنی به ما مراجعه می کنند.
وی افزود 1پوست اندازی صنعت ما کند است چراکه خودرویی مانند پراید به  25سال قبل تعلق دارد که بسياری از مردم
از آن استفاده می کنند و این در حالی است در کشور کره نسل جدید پراید با کيفيت باال توليد شده است .پراید ساليانه
کشته های زیادی می گيرد .سایپا جشن توليد آخرین پراید را برگزار کرد اما جالب است بدانيد نام این خودرو هم چنان
در ليست پيش فروش این شرکت وجود دارد.
حسينی منش ادامه داد 1امسال  1ميليون و  255هزار خودرو معاینه فنی انجام دادند 35 .درصد این خودروها پراید و 26
درصد از آن ها پژو ،پرشيا و سمند بودند 05 .درصد از خودروهای پراید دارای  2نقص و بيشتر بوده اند .بيش از 86
درصد از خودروهای ال  65نيز توانستند معاینه فنی خود را با موفقيت پشت سربگذارند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروی تهران تصریح کرد 1می توان جلوی توليد خودروهای بی کيفيت را گرفت
وخودروهای باکيفيت توليد کرد .توليد خودروی با کيفيت هزینه دارد .باید همتی وجود داشته باشد تا در صنعت خودروی
کشور پوست اندازی شود .الزم است قيمت خودروهای با کيفيت در حد توان مردم تنظيم شود با این کار هم تعداد
کشته ها کم می شود ،هم آلودگی هوا کاهش می یابد و هم ایستایی خودرو در استاندارد افزایش می یابد .استانداردهای
خو ردروهایی که در حال حاضر وجود دارند یك سال هم دوام نمی آورد .به همين دليل الزم است مراجعه برای معاینه
فنی از  2سال به  2سال کاهش یابد.
وی که در یك برنامه رادیویی درباره معاینه فنی خودروها صحبت میکرد درباره خودروهای فرسوده ارگان ها و
سازمان ها ،گفت 1این خ ودروها زمانی که فرسوده می شوند ،اجازه تردد ندارند به همين دليل به عنوان سرویس ارگان
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ها استفاده می شود .این خودروها معاینه فنی انجام نمی دهند و البته به دنبال آن هم نيستند .برای رفع این مشکل،
طرح کاهش آالیندگی را در طرح زوج و فرد اعمال می کنيم .بر این اساس خودروهای فرسوده ،کاربراتوری ،خودروهای
فاقد معاینه فنی و حتی اتوبوس و تاکسی ها درصورت داشتن نقص اعمال قانون می شوند.
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سه شنبه مورخ 69/7/18
پرتال شهرداری تهران

پورسيدآقایی 1مردم نقش اصلی در حل مشکل ترافيك دارند
فعاليتهای ماندگار فرهنگی را جایگزین کارهای نمایشی میکنيم
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران گفت« 1مباحث فرهنگی نقش اساسی در حل مسائل ترافيکی تهران دارد
اما در این مسير باید از کارهای نمایشی پرهيز کنيم و با انجام فعاليتهای عميق و ماندگار در ارتقای فرهنگ ترافيکی
شهروندان تاثيرگذار باشيم».
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل ونقل وترافيك ،محسن پورسيد آقایی در نخستين نشست خبری با اصحاب
رسانه بر تعامل بيش از پيش با خبرنگاران در موضوعات ترافيك تاکيد کرد و گفت 1معتقدم ارتباط با رسانه رکن اصلی
پيشبرد اهداف بوده و رسانه ها نقش موثری در توسعه فرهنگ ترافيك دارند.
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداری تهران ترافيك را اصلی ترین چالش زندگی شهری دانست و تصریح کرد1
ترافيك و به تبع آن آلودگی هوا زندگی شهروندان را تحت تاثير قرار داده است .وضعيت ترافيك و امکانات حمل ونقل
شهر تهران کافی و مطلوب نيست ،لذا اقدامات زیادی در دستور کار قرار گرفته است.
استفاده از تجربيات جهانی،توسعه حمل ونقل عمومی و ارتقای فرهنگ ترافيك؛راهکار کاهش الودگی هوا و ترافيك
وی با بيان اینکه ترافيك و آلودگی هوا تنها مشکل شهرتهران نيست بلکه بسياری از شهرهای بزرگ دنيا وضعيتی
مشابه و حتی بدتر از این شهر داشته اند ،گفت 1با برنامه ریزی دقيق واستفاده از تجربيات جهانی توسعه حمل و نقل
عمومی و ارتقای فرهنگ استفاده از حمل ونقل عمومی می توان ترافيك و آلودگی هوای تهران را کاهش و مدیریت
کرد .قطعا در چهارسال تهران شهری نمونه نمی شود اما اگر برنامه ریزی ها و سياست ها در جهت صحيح هدف
گذاری شوند ،با استفاده از تجربيات جهانی و تکنولوژی های دنيا به نتيجه خواهيم رسيد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران در ادامه به نقش آی.تی در مدیریت ترافيك اشاره کرد و گفت 1به طور
حتم آی.تی در برنامه ریزی های حمل ونقل و ترافيك شهرتهران جایگاهی ویژه خواهد داشت .
پورسيدآقایی با تاکيد براینکه درمقابل وقت مردم مسئوليم و نسبت به تمامی مشکالت شهروندان که در ترافيك و
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حوادث  ،آلودگی هوا و حتی در ابعاد اجتماعی مسووليت داریم ،گفت 1رنج مردم رنج ماست به همين منظور حتما در این
سال ها تالش خواهيم کرد که مشکالت شهروندان را برطرف کنيم.
وی با بيان اینکه ازمن سوال شد آیا بابت وضعيت ترافيك هم عذرخواهی می کنيد ،اظهارداشت 1حقيقت این است که
وضعيت ترافيك تهران طوری است که باید با برنامه ریزی دقيق و استفاده از تکنولوژی های روز دنيا مدیریت شود.
کاهش

21درصدی

ترافيك

شناور

با

شدن

ساعت

کار

در

نيمه

نخست

مهرماه

پورسيدآقایی درادامه به وضعيت ترافيکی دو هفته نخست مهرماه سال جاری اشاره کرد و گفت 1گرچه 2درصد مجموع
ترددهای شهری بيشتر از سال گذشته ثبت شده است ،اما شاخص کيلومتری ترافيك شریان های پایتخت طی دو هفته
نخست مهرماه به واسطه شناور شدن ساعات کاری و همکاری شهروندان در مدیریت زمان سفرهای خود  21درصد
کاهش داشته ایم.
وی با بيان اینکه در روز اول مهرماه وضعيت ترافيك صبحگاهی پایتخت بسيار مناسب بود به طوری که  23درصد
کاهش ترافيك کيلومتری شریان های پایخت را شاهد بودیم ،اذعان داشت 1متوسط روزهای دوهفته نخست در
صبحگاه  21درصد بوده است .این در حالی است که ترافيك عصرگاهی پایتخت به واسطه تداخل ترافيك عصرگاهی
با ترافيك هيات های مذهبی نسبت به سال گذشته تغيير چندانی نداشته است.
رضایت

65درصدی

شهروندان

از

خدمات

سرویس

های

آزمایشی

مدارس

درمناطق2و8

پورسيدآقایی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در طرح استقبال از مهر  69تصریح کرد 1در سال جاری سرویس
مدارس شرکت واحد به صورت آزمایشی در دومنطقه  2و 8راه اندازی شد که مختص دانش آموزان بود.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهرا ن تاکيد کرد 1طی دو هفته گذشته و با خدمات رسانی این سرویس ها نتایج
خوبی حاصل شده است به طوری که ميزان جابه جایی و استفاده از سرویس مدارس به ميزان 2هزار و  655دانش
آموزان بوده است که بالغ بر  65درصد رضایت مندی شهروندان را در پی داشته است.
خطوط سرویس مدارس شرکت واحد توسعه می یابد
وی با تاکيد بر اینکه خطوط سرویس مدارس شرکت واحد را در باقی مسيرهای پایتخت توسعه خواهيم داد ،ادامه داد1
طرحی ویژه دانش آموزان در دست اجراست با این مضمون که کارت ویژه دانش آموزان با تخفيف 65درصدی و به نام
شخص و مشخصات شخص دانش آموز صادر می شود .به طوری که هر گاه دانش آموزان از این کارت بليت استفاده
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کنند برای والدین دانش آموزان پيامکی ارسال می شود که فرزندتان درتاریخ و ساعت مذکور سوار خط شده است  .این
اقدام امنيت اجتماعی خواهد داشت .
وی در ادامه با اشاره به رشد  8درصدی جابه جایی مسافر در خطوط متروی تهران اظهارداشت 1به رغم اینکه ناوگان ما
توسعه ای نداشته است اما شاهد افزایش تقاضای مسافران در استفاده از مترو بوده ایم که این مهم نشانگر لزوم تقویت
و توسعه ناوگان مترو است.
کاهش سرفاصله حرکت قطارهای مترو با تجهيز ناوگان
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران با بيان اینکه اولویت ما به منظور مدیریت ترافيك پایتخت توسعه مترو
خواهد بود ،گفت 1حتما توسعه ناوگان و کاهش سرفاصله حرکت قطارها در اولویت قراردارد  .باید به  3دقيقه فاصله
حرکت قطار در ایستگاه های مترو برسيم .
وی با اشاره به خطوط جدید در حال ساخت مترو گفت 1اولویت ما تامين ایمنی خطوط و افزایش عملکرد بهره برداری از
آنهاست.
به گفته پورسيدآقایی به جای افزایش کميت و تعداد ایستگاه و خطوط در توسعه ناوگان ریلی تهران تجهيز ناوگان و
افزایش بهره وری از خطوط مترو در دستور کار قرار دارد.
وی در ادامه از توقف نصب پارکومترهای جدید در شهر تهران خبرداد و گفت 1به منظور توسعه  16هزار فضای پارک
ماشين مناقصه ای برگزار شده بود که پارکومترهای فيزیکی در حاشيه خيابان ها نصب شوند که اکنون دستور توقف
مناقصه و اجرای پارکومترها داده شده است.
اولویت درحوزه مترو افزایش کيفيت است نه کميت

معاون شهردار پایتخت ادامه داد 1رویکرد ما در این دوره فارغ از ارتقا سخت افزاری خطوط مترو بوده و به دنبال افزایش
کيفيت خدمات رسانی و ارتقا عملکرد بهره وری خواهيم بود .در عين حال توسعه سخت افزاری مترو نيز در خالل تامين
ناوگان صورت می گيرد .به عنوان مثال خط  9مترو اکنون به لحاظ سخت افزاری تکميل شده اما به لحاظ تجهيزات
زیر ده درصد تجهيز شده است ،بنابراین خط  9مترو پس از تامين ناوگان مورد بهره برداری قرار می گيرد.
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وی تصریح کرد 1اینکه قطار خط دیگری را صرف راه اندازی خطوط جدید مورد استفاده قرار دهيم حتماً بهره وری
مناسب از توسعه مترو را به دنبال نخواهد داشت.
معاون شهردار تهران در ادامه بر لزوم ارتقا کميت و کيفيت تاکيد کرد و گفت 1هنوز بسياری از ایستگاه های مترو فاقد
حداقل امکانات ازجمله پله برقی هستند که این امر کيفيت استفاده از مترو را کاهش داده است
تعيين ایمنی خط 0با تشکيل کميته ویژه طی دو هفته آینده
وی به وضعيت ایمنی خط 0مترو که مورد انتقاد اعضای شورای شهر نيز بود اشاره و اظهارکرد 1برخی از دوستانمان در
شورا معتقدند که خط  0ایمنی الزم را ندارد و حتی پيشتر از حضور ما در شهرداری گزارشهایی در این خصوص منتشر
شده و وزارت کشور نيز این موضوع را اعالم کرده بود اما واقعيت این است که نياز به کار کارشناسی دارد به همين
منظور هيات کارشناسی درخصوص تعيين ایمنی این خط تشکيل شده و ظرف دو هفته آینده اعالم نظر خواهند کرد.
چنانچه نظر هيات کارشناسی ،ایمنسازی باشد ،این خط تعطيل و ایمنسازی انجام خواهد شد.
استفاده از اپليکيشن به جای پارکومتر ها برای مدیریت تعرفه فضای پارک
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداری تهران بابيان اینکه به جای پارکومتر به صورت نرم افزاری و از طریق اپليکيشن
پرداخت تعرفه پارک مدیریت خواهد شد ،گفت1این طرح طی سال جاری عملياتی خواهد شد .
وی در ادامه به اولویت های برنامه های خود در معاونت حمل ونقل وترافيك اشاره کرد و گفت 1باید از طریق اصالح
روش های تامين منابع مالی توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی را دنبال کنيم .اکنون  3هزار دستگاه خطوط شهر تهران
فرسوده است که باید نوسازی ناوگان اتوبوسی پایتخت در دستور کار قرار بگيرد .همچنين نوسازی تاکسی ها و تزریق
تاکسی های برقی وهيبریدی به ناوگان حمل ونقل عمومی شهر تهران طی سال جاری در دستور کار قرار دارد .
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات اخير شهردار تهران در
خصوص بررسی بدهی دولت به شهرداری گفت 1اینکه شهرداری از دولت طلب دارد با دو رویکرد حسابداری و گفتاری
قابل بيان است .براساس رویکرد حسابداری ،دولت هر سال بودجه ای مصوب می کند و اینکه به هر دليلی نتواند طی
سال بودجه مصوب را پرداخت کند به عنوان بدهی به حساب نمی آید.
به گفته وی بودجه دولت ،ساالنه منعقد می شود و برابر قوانين بودجه چنانچه طی سال ،مبلغی از آن پرداخت نشود،
منتفی تلقی می شود و آنچه که دکتر نجفی شهردار تهران اعالم کرد نيز بر این سيکل ارایه شده است.
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پرداخت سهم شهرداری از بودجه دولت؛ به زودی
پورسيدآقایی از جلسه شب گذشته هيات دولت مبنی بر پرداخت بودجه سال جاری به شهرداری خبر داد و گفت 1مقرر
شده بودجه  9ماه نخست سال جاری در ردیف های حمل و نقلی ،اعم از یارانه بليت مترو و اتوبوس و سهم  65درصدی
دولت

در

توسعه

حمل

و

عمومی

نقل

به

زودی

پرداخت

شود.

وی با بيان اینکه به طور حتم فضای تعامل بهتر در پيشبرد اهداف شهرداری تاثيرگذار خواهد بود ،تصریح کرد 1پيرو
وعده دولت در تامين 2هزار دستگاه واگن ،اخيرا مناقصه خرید  902دستگاه واگن مترو برگزار شده و به زودی به مرحله
تامين خواهد رسيد  ،اما اینکه چه زمانی واگن به دست ما برسد ،مشخص نيست.
ارایه پيشنهاد شناور شدن ساعت کار در طول سال به شهردار تهران
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص هزینه پویش «از خودمان شروع کنيم» و بازخورد آن در ارتقا
فرهنگ ترافيك گفت 1این پویش در دوره من صورت نگرفته و نمی توانم آن را نقد کنم .عالقه ای هم به ارزیابی
عملکرد مدیران گذشته ندارم ،اما فارغ از موضوع هزینه این پویش که مطرح کردید ،معتقدم آموزش های فرهنگی
نقش موثری در ارتقا فرهنگ ترافيك دارد که البته نباید به عنوان شعار به ان نگاه شود.
پورسيدآقایی از ارایه پيشنهاد شناور شدن ساعت کار در طول سال به شهردار تهران خبر داد و گفت 1پيشنهادی با
مضمون از خودمان شروع کنيم مبنی بر شناور شدن ساعات کار به دکتر نجفی ارایه کرده ام.
وی ادامه داد 1آموزش های فرهنگی به دور از حرکات شعاری و نمایشی به صورت جدی دنبال خواهد شد.
معا ون ترافيك شهرداری تهران در ادامه از بازنگری طرح خطوط حمل و نقل پایتخت خبر داد و گفت 1طرحی بر مبنای
خطوط جدید تراموا ،مترو و بی.آر.تی در دست مطالعه است که با تصویب شورای عالی ترافيك مالک برنامه ریزی در
خطوط حمل و نقلی پایتخت خواهد بود.
تعيين ایمنی خط 0با تشکيل کميته ویژه طی دو هفته آینده
وی به وضعيت ایمنی خط 0مترو که مورد انتقاد اعضای شورای شهر نيز بود اشاره و اظهارکرد 1برخی از دوستانمان در
شورا معتقدند که خط  0ایمنی الزم را ندارد و حتی پيشتر از حضور ما در شهرداری گزارشهایی در این خصوص منتشر
شده و وزارت کشور نيز این موضوع را اعالم کرده بود اما واقعيت این است که نياز به کار کارشناسی دارد به همين
منظور هيات کارشناسی درخصوص تعيين ایمنی این خط تشکيل شده و ظرف دو هفته آینده اعالم نظر خواهند کرد.
چنانچه نظر هيات کارشناسی ،ایمنسازی باشد ،این خط تعطيل و ایمنسازی انجام خواهد شد.
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جمعه مورخ 69/7/41
ایرنا

تردد در تونل توحيد به حالت عادی بازگشت
وضعيت تردد در تونل توحيد که روز گذشته به دليل ترکيدگی لوله آب دچار ترافيك سنگين بود ،به حالت عادی
بازگشت.
به گزارش روز جمعه ایرنا از مرکز کنترل ترافيك شهر تهران ،صبح روز گذشته در مسير شمال به جنوب بزرگراه نواب،
بعداز خيابان هاشمی ترکيدگی لوله آب اتفاق افتاد.
براساس این گزارش ،باتوجه به اهميت موضوع ،شرکت ابفا ساعت  13باهماهنگی پليس راهور اقدام به ترميم لوله
آسيب دیده کرد و طی این عمليات؛ ترافيك مسير مذکور درمقاطع ميدان جمهوری وخيابان توحيد ساعاتی سنگين شد.
در این گزارش تاکيد شده که ترکيدگی لوله آب در معبر مجاور تونل اتفاق افتاده و به تونل ارتباطی ندارد؛ در حال حاضر
نيز جریان ترافيك در این مسير عادی می باشد.
تونل توحيد از سمت جنوب از طریق بزرگراه شهيد نواب صفوی و از شمال از طریق بزرگراه شهيد چمران قابل
دسترسی است.
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شنبه مورخ 69/7/44
خبرگزاری مهر

معاون حمل و نقل ترافيك شهرداری تهران؛
اولویت ما افزایش بهرهوری مترو است
معاون حمل و نقل ترافيك شهرداری تهران گفت 1اولویت ما افزایش بهره وری مترو است و دنبال آمارسازی نيستيم.
به گزارش خبرنگار مهر ،محسن پورسيدآقایی در نشست معرفی هيئت مدیره جدید شرکت متروی تهران و حومه با
اشاره به انتخاب هيأت مدیره جدید برای متروی تهران گفت 1براساس اساسنامه و قانون هيئت مدیره مسئول اصلی
جریان امور در شرکت است .لذا اعضای جدید باید نسبت به اتفاقات این شرکت احساس مسئوليت کنند و از ماشين
امضا بودن خارج شوند.
وی افزود 1هيئت مدیره باید سياست گذار باشد نه تابع دستور و نظر باالدستی.
معاون حمل و نقل ترافيك شهرداری تهران با بيان اینکه اصوال در شرکت های توسعه یافته هيئت مدیره نقش کليدی
ایفا می کند اظهار داشت 1ممکن است مدیران اجرایی براساس مسئوليت ها و برخی اقتضائات تصميمات عجوالنه
بگيرند .وظيفه هيئت مدیره است که در همه این امور دخالت کند و نظرات کارشناسانه ارائه کند و مانع از اقدامات
غيرکارشناسانه و عجوالنه گردد.
پورسيدآقایی با بيان این مطلب که متأسفانه در چند ماه اخير شاهد اقدامات عجوالنه و عبور از مجاری قانونی در مترو
بوده ایم گفت 1این وظيفه هيئت مدیره است که جلوی این اتفاقات را بگيرد و اميدوارم تيم جدید با قدرت و صالبت
کاری را که شروع کرده را به اتمام برساند.
وی تأکيد کرد 1همانطور که پيش از این تأکيد کرده بودم سياست ما در مترو در اولویت اول افزایش بهره وری مترو
است .باید کميت و کيفيت جابجایی مسافران را افزایش دهيم.
پور سيد آقایی گفت 1اگر افتتاح ایستگاه ها با افزایش جابجایی مسافران یا رفاه حال آنها همراه نباشد ،در نظرم افتتاح
درست و منطقی نبوده است.
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معاون حمل و نقل ترافيك شهرداری تهران با اشاره به این مطلب که باید از مقوله فيزیکی توسعه خودداری کنيم
تصریح کرد :ما دنبال آمار نيستيم؛ پيش از این نگاه مدیریت شهری به توسعه فيزیکی بود .آمارها بر ساخت مترو و
بزرگراه تأکيد داشتند .این نگاه امروز باید تغيير کند.
وی خاط رنشان کرد 1ما باید ببينيم پروژه های ما چقدر کيفيت زندگی مردم را بهبود بخشيده است .اگر کيفيت زندگی
در تهران بهتر شده بود حتماً اقدامات پيشين مناسب بود .اما متأسفانه آمارها متناسب با کيفيت زندگی مردم باال نمی
رود.
پورسيدآقایی بيان کرد 1این نشان می دهد اقدامات مدیریت شهری ،توسعه گرایانه نبوده است .اولویت من بهره برداری
از مترو در شرایطی است که شاخص کيفيت زندگی را هم افزایش می دهد.
وی در خاتمه با اشاره به جابجایی ها و تغييرات در مدیران شرکت مترو نيز اظهار داشت 1موج جابجایی ها تا جایی است
که افراد براساس لياقت و شایستگی انتخاب نشده باشند .قطعاً شایسته ها تثبيت و تقدیر می شوند و ناالیق ها براساس
توصيه دیگران ماندگار نخواهند بود.
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خبرگزاری مهر69/7/44

نوسازی اتوبوس های فرسوده کالنشهرها در مسير اجرا

موانع نوسازی اتوبوس های فرسوده در کالن شهرها مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر ،در راستای اجرایی شدن مصوبه کاهش آلودگی هوای کالنشهرها مبنی بر نوسازی ناوگان
حمل و نقل عمومی شهری جلسه ای با حضور تنی چند از شهرداران و معاونان شهرداریها و روسای سازمانهای
اتوبوسرانی و روسای شوراهای کالنشهرها و نمایندگان بانك های عامل و بانك مرکزی در سازمان شهرداریها و
دهياریهای کشور تشکيل شد.
این جلسه به منظور اجرایی کردن فرآیند نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری کالنشهرهای کشور از سوی معاونت امور
شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهياریهای کشور تشکيل شد که در این جلسه شهرداریهای
کالنشهرها گزارشی از روند نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و استفاده از تسهيالت بانك های عامل ارائه کردند و مشکالت
و موانع پ يش روی این طرح بررسی شد که یکی از مهمترین موانع ،موضوع تضامينی بود که شهرداری ها می بایستی
برای استفاده از تسهيالت بانك ها ارائه کند.
در ادامه این جلسه ،با توجه به مشکالت شهرداری ها در این باره مقرر شد سازمان شهرداریها و دهياری های کشور
در راستای اجرای بند(ج) تبصره) 2قانون بودجه سال  ،69شرایط الزم را برای تضمين تسهيالت شهرداریها در این
بخش تا سقف اعتبارات تخصيصی فراهم آورد) .در این رابطه شهرداری ها باید مصوبه شورای اسالمی شهر مبنی بر
صدور اذن حقوقی برای اجرایی شدن تضمين سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور را اخذ و موضوع را ظرف
مدت  15روز به این سازمان اعالم کند.
همچنين نمایندگان بانك های عامل حاضر در جلسه و نماینده بانك مرکزی نيز اعالم کردند که در صورت رفع
مشکالت پيش روی تضامين شهرداری ها و ارائه تضمين سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور؛ در اسرع وقت
تسهيالت مربوط به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کالنشهرها را پرداخت میکنند.
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یکشنبه مورخ 69/7/40

اولویت نخست ما در حمل ونقل عمومی افزایش بهره وری است
مالک انتصاب ها شایستگی و حفظ افراد توانا و سالم است
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداری تهران با بيان اینکه معتقدم توسعه تنها منوط بر کارهای سيویل و تونل سازی
نيست ،گفت 1نگاه ما به توسعه ،نگاهی خارج از آمار و اعداد و ارقام است .شاخص نهایی برای توسعه بهبود وضعيت رفاه
و آسایش و ارتقای کيفيت خدمات به شهروندان است.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافيك ؛ دکتر محسن پورسيدآقایی در آیين معارفه اعضای هيئت
مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو ،گفت 1یکی از اصلی ترین شرکت های خدمات رسان در شهرداری و حوزه
حمل ونقل و ترافيك ،شرکت بهره برداری مترو است که نقش جدی درزندگی مردم دارد و به لحاظ اهميت این شرکت
و نقشی که در بهبود رفاه و آسایش زندگی شهروندان ایفا می کند ،اولين جایی که تغييرات را در آن آغاز کرده ایم
شرکت بهره برداری مترو و اعضای هيات مدیره این شرکت بوده است.
وی با اشاره به انتخاب فرنوش نوبخت به عنوان مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران اظهارکرد 1گزینه های
مختلفی به منظور انتصاب در این جایگاه بررسی شدند .به طوری که سوابق کار و تحصيلی این افراد بررسی و ارزیابی
شد و در نهایت انتخاب نوبخت محقق شد .امروز هم خدارا شاکرم این انتخاب براساس کارنامه مدیریتی شان و فارغ از
تبعيض های قومی و مذهبی و تنها با مالک شایسته ساالری صورت گرفته است.
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداری تهران در ادامه به انتخاب جعفر ربيعی به عنوان ریيس هيات مدیره شرکت بهره
برداری مترو اشاره و بيان کرد 1خيلی مواقع ترتيب جایگاه افراد در کنار توانایی و کارآمدی شان نقش موثری در اداره
سازمان دارد .درانتخاب جناب ربيعی نيز معتقدم با انتصاب مدیرعامل این شرکت ،در کنار کارآمدی و توانایی بازتاب
عملکرد مناسب را خواهيم دید .
پورسيدآقایی تصریح کرد 1برابر قانون اساسی هيات مدیره مسئول اصلی جریان امور در شرکت است  .بنابراین انتظار
داریم خارج از ماشين امضا بودن با راهبری و سياست گذاری های کالن در جهت خدمات بهتر به شهروندان گام
بردارند.
وی با تاکيد بر اینکه در شرکت های توسعه یافته هيات مدیره نقش تاثيرگذاری را ایفا می کند ،اذعان داشت  1باید نوع
معامالت ،قراردادها و سياست گذاری های راهبردی در هيات مدیره بررسی شود.
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پورسيدآقایی اولویت نخست خود را در حمل ونقل عمومی را افزایش بهره وری خطوط و ایستگاه های مترو عنوان کرد
و اظهارداشت 1هر چقدر خطوط را در ایستگاه مترو افزایش دهيم به لحاظ آماری ،اما منجر به افزایش مسافر و یا ارتقای
کيفيت خدمات رسانی نشود ،حتما موثر عمل نکرده ایم .لذا باید مجموعه پروژه های تعریف شده در این شرکت در
حوزه حمل و نقل عمومی در جهت افزایش خدمات و رضایت مندی شهروندان باشد.
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداری تهران اظهارداشت 1بسياری از پروژه ها در شهرداری و چه در دولت ها براساس
توسعه فيزیکی و بر مبنای اعداد وارقام بوده است ،لذا می طلبد با تغيير نگاه در جهت ارتقای کيفيت خدمت به مردم و
ایجاد آرامش و امنيت شهروندان حرکت کنيم .
پورسيدآقایی تاکيد کرد 1خدمات رسانی بهتر در بخش حمل ونقل با اولویت مترو شاخص کيفيت زندگی مردم را ارتقا
می دهد .
مالک انتصاب ها شایستگی و حفظ افراد توانا و سالم است
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداری تهران در ادامه به روند تغييرات و انتصابات در معاونت حمل ونقل ترافيك
شهرداری تهران اشاره و با تاکيد بر اینکه در انتصابات از رابطه و تبارگماری پرهيز می کنيم ،گفت 1حتما براساس توصيه
و رابطه کسی را در جایی منصوب نخ واهم کرد .در عملکرد افراد نگاه می کنم آنهایی که توانایی و لياقت دارند تکریم
می شوند و هر کسی که بدون شایستگی به جایی رسيده است نگران بقای خود باشد.
پورسيدآقایی با بيان اینکه در معاونت حمل و نقل و ترافيك به نيروی های موفق ،مومن ،سالم و اهل کار نياز داریم،
گ فت 1معتقدم مصون از اشتباه نيستيم اما آنچه که مورد توجه است این است که رویکرد ما شایسته ساالری و حفظ
افراد توانا و سالم است و اگر اشتباهی هم کردیم در سایه راهکارهای صحيح قابل رفع است.
وی به سخن مشهور "مشك آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید" پرداخت و ادامه داد 1وقتی که از کانال های
مختلف فردی برای بقا در سيستم معرفی می شود ،برای من به منزله ناکارآمدی آن فرد محسوب می شود و حتما تغيير
را از این افراد آغاز خواهم کرد.
معاون شهردار تهران خطاب به مدیران حاضر در جلسه خاطرنشان کرد 1از حاشيه پردازی دوری کنيد با همکاری ،یك
دل و یك صدا در جهت اهداف سازمان وارتقای کيفيت زندگی شهروندان قدم بردارید.
بنابراین گزارش معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداری تهران پایتخت ضمن تقدیر از مدیرعامل و ریيس هيات مدیره
این شرکت ،جعفرربيعی را به عنوان ریيس هيات مدیره شرکت بهره برداری متروی تهران معرفی کرد.
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شنبه مورخ 69/7/46
سایت خبری تحليلی شهرنوشت

مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران خبر داد1
افزایش ساعت کاری مرکز معاینه فنی بيهقی تا ساعت 42
گروه حمل و نقل عمومی :مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران از افزایش ساعت کار مرکز معاینه فنی بيهقی
تا ساعت  22خبر داد.
به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومی ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران ،سيد نواب حسينی منش با
اعالم خبر افزایش ساعت کاری مرکز معاینه فنی بيهقی گفت 1با توجه به افزایش مراجعات مردمی به مراکز معاینه فنی
و درخواست مکرر مردم مبنی بر ارائه شيفت شبانه در این مراکز ،ساعت کاری مرکز بيهقی از ساعت  0صبح تا  22شب
خواهد بود.
وی با بيان اینکه روزانه پنج تا شش هزار مراجعه به مراکز معاینه فنی ثبت میشود ،گفت 1پيش از این مرکز معاینه فنی
آبشناسان تا ساعت  22فعاليت میکرد ،اما از امروز مرکز بيهقی نيز تا  22فعال خواهد بود.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران با بيان اینکه به شاغلين و کارمندان توصيه میشود که از ساعت  19به بعد
به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند ،چراکه خلوتتر است ،گفت 1همچنين سامانه  21080پاسخگوی سواالت مراجعين
است.
وی افزود 1همچنين مراجعين میتوانند پيش از عزیمت به مراکز معاینه فنی عدد  1را به سامانه  ،2555112پيامك کنند
تا از مراکز خلوت و ميزان مدت انتظار در صف باخبر شوند.
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یکشنبه مورخ 69/7/01
شهرنوشت

با استفاده از بتن اليافی به جای آسفالت؛
دومين ایستگاه بی آر تی در مرکز پایتخت ساخته شد
گروه مناطق 1معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه  11تهران گفت 1از بتن اليافی که در مقایسه با آسفالت بسيار مقاوم
و مقرون به صرفه است؛ برای دومين بار در ساخت ایستگاه بی آر تی استفاده شد.
به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه  ،11محمد علی شاه حسينی با اشاره به این که بتون
اليافی در مقایسه با آسفالت از کيفيت باالیی برخوردار است؛ افزود 1مرمت و لکه گيری روزانه آسفالت ایستگاه های بی
آرتی به یکی از معضالت شهرداری تهران در سال های گذشته تبدیل شده که علت آن نيز جمع شدگی و نشست
آسفالت به دليل قرارگيری در معرض نور آفتاب و ترمزهای مکرر اتوبوس های بی آرتی است.
به گفته شاه حسينی تاکنون برای رفع این مشکل پيشنهاد های مختلفی ارائه شده که اجرای بتن اليافی از موثرترین
روش ها بوده است.
وی خاطر نشان کرد 1معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه  11در سال گذشته برای اولين بار در شهر تهران به
صورت پایلوت اقدام به اجرای ایستگاه بی آرتی با استفاده از بتن اليافی در پروژه فاز نخست احداث کندرو بزرگراه نواب
جنب پل قزوین کرد و در حال حاضر با گذشت ماه ها از اجرای این ایستگاه و عدم مشاهده هيچگونه خرابی مبادرت به
اجرای دومين ایستگاه بی آرتی با استفاده از بتن اليافی در فاز  2احداث کندرو بزرگراه نواب جنب پل هالل احمر کردیم
که عالوه بر صرفه اقتصادی ،عمر مفيد بهره برداری از این ایستگاه را به مقدار قابل توجهی افزایش خواهد داد.
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شهرنوشت 69/7/01

راه اندازی  4ورودی جدید در خط  2مترو تهران

گروه حمل و نقل عمومی :قائم مقام مدیرعامل شرکت بهره بردای مترو تهران و حومه از راه اندازی ورودی
ایستگاههای بيمه و پایانه  1و  2فرودگاه مهرآباد در خط  2خبر داد.
به گزارش شهرنوشت و به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بين الملل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و
حومه ،علی عبداهلل پور با بيان اینکه این ورودیها دسترسی مسافران به مترو را آسانتر میکنند افزود 1در ایستگاه بيمه،
ورودی جدید در ضلع جنوبی جاده مخصوص کرج به بهره برداری رسيده است که این ورودی استفاده از شبکه مترو را
برای اهالی شهرهای چون شهریار ،شهرک قدس ،اندیشه و مارليك راحتتر میکند.
وی با بيان اینکه در گذشته مسافران این شهرها باید برای سوار شدن به مترو به ایستگاه آزادی میآمدند افزود 1اکنون
با راه اندازی ورودی جدید ایستگاه بيمه و قرارگيری یك ایستگاه اتوبوس در کنار آن ،مسافران آن شهرها میتوانند از
ایستگاه بيمه سوار قطارهای مترو شوند.
قائم مقام مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در خصوص راه اندازی ورودی جدید برای پایانه  1و  2فرودگاه
مهرآباد نيز گفت 1در ورودی جدید مسافران میتوانند به طور مستقيم از ایستگاه مترو وارد سالن پذیرش این ترمينال
شوند و دیگر نيازی به ورود به محوطه فرودگاه و طی مسير نيست.
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دوشنبه مورخ 69/8/8
ایسنا

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران خبر داد
تزریق قطار به خط  2مترو
کاهش سرفاصله حرکت قطارها به کمتر از  6دقيقه
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران از تزریق قطار به خط  2مترو خبر داد.
به گزارش ایسنا ،فرنوش نوبخت صبح امروز در مراسم رونمایی از  0رام قطار و  35دستگاه اتوبوس تك کابين با بيان
اینکه آمادگی آن را داریم تا با واگنهای موجود بهترین استفاده از ظرفيت مترو را داشته باشيم گفت 1با کاهش تعداد
ناوگان تعميراتی میتوانيم ظرفيت جابهجایی را افزایش دهيم.
وی با اشاره به تزریق قطارهای رونمایی شده به خط  2گفت 1با تزریق این قطارها سرفاصله حرکت قطارها در خط  2به
کمتر از  6دقيقه کاهش می یابد و اميدواریم با تزریق ناوگان دیگر تا پایان سال سرفاصله حرکت قطارها در خط  2را به
«هدوی نامی» (سرفاصلهای که برای خط  2پيشبينی شده است) برسانيم.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو ،با بيان اینکه خط  2یکی از پرمسافرترین خطوط مترو است ،و با ایجاد هدوی نامی
الگویی برای سایر خطوط باشد چراکه اولين خط در ایران میشود که براساس هدوی نامی حرکت میکند.
نوبخت با بيان اینکه افزایش کيفيت و بهرهوری به جای افزایش طولی در راستای بهبود آمارها در دستور کار قرار دارد
گفت 1بهبود کيفيت و کاهش سرفاصله در خطوط  1و  2تا پایان سال را دنبال میکنيم اما الزم است ناوگان تعميراتی
هرچه سریعتر به خطوط برگردند و برهمين اساس باید تامين قطعات یدکی مورد توجه قرار گيرد.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو با بيان اینکه نيروی انسانی کار آمد و با کيفيت در بدنه مترو وجود دارد گفت 1هر
خط مترو بيش از  655هزار مسافر جابهجا میکند که اميدواریم با بهرهبرداری از خط  9تا پایان سال و یا تا سال آینده و
همچنين حل مشکالت خط  0بتوانيم به این خطوط نيز مانند خطوط  2 ،1و  2خدمترسانی کنيم.
به گزارش ایسنا ،همچنين گلشنی مدیرعامل شرکت واگنسازی با تشریح آمارهایی درخصوص وضعيت این شرکت
گفت 1شرکت واگنسازی سال  82با سرمایهگذاری خارجی و با هدف توليد و تامين قطار فعاليت خود را آغاز کرد.
22

وی با بيان اینکه  26درصد سهام این شرکت متعلق به یك شرکت چينی است ،گفت 1ما میتوانيم در هر ماه  6رام
قطار شامل  36واگن توليد کنيم.
مدیرعامل شرکت واگنسازی با بيان اینکه طبق قرارداد با شرکت مترو باید  13رام قطار معادل  69واگن تحویل دهيم،
گفت 1توليد واگنهای  1و  2طبقه ،اورهال و تعمير دورهای قطارها در این شرکت انجام میپذیرد.
گلشنی با بيان اینکه ساالنه توانایی  95رام قطار یا  225واگن را داریم ،گفت 1بدون توسعه تجهيزات و تنها با دو شيفته
کردن کارخانه میتوانيم ظرفيت توليد را دو برابر کنيم.

26

ایسنا 69/8/8

پایان عمليات سازهای پل اتصال بزرگراه صياد شيرازی به بلوار ارتش ،پایيز امسال
عمليات سازه ای پل اتصال بزرگراه شهيد صياد شيرازی به بلوار ارتش ،تا پایان پایيز امسال تکميل خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،محمدحسن وساق مجری طرح های پل و ابنيه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با بيان آنکه
حدود  66درصد از قطعات بتنی عرشه در پل اتصال بزرگراه شهيد صياد شيرازی به بلوار ارتش نصب شده است ،گفت1
این عمليات ظرف یك ماه آینده متعاقب تکميل کوله شمالی به سرانجام می رسد.
وی همچنين با رو به اتمام دانستن مرحله خاکریزی در شيبراهه های پل دسترسی از بزرگراه امام علی(ع) به سمت
غرب بلوار ارتش ،از آغاز پياده روسازی در این پل جهتی خبر داد.
مجری طرحهای پل و ابنيه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اشاره به پيشرفت عمليات اجرایی احداث رمپ
غرب به جنوب تقاطع بلوار ارتش با بزرگراه امام علی(ع) ،از مراحل نهایی خاکریزی در این بخش از پروژه خبر داد و
افزود :این مسير دسترسی تا پایان پایيز امسال برای تردد خودروها گشوده می شود.
براساس گزارش شهرنوشت ،پروژه تقاطعهای غيرهمسطح بلوار ارتش با بزرگراههای امام علی(ع) و شهيد صياد
شيرازی ،شامل  0دستگاه پل اصلی و رمپ جهتی و  3دستگاه دوربرگردان غيرهمسطح است که با بهره برداری از آن،
مجموعهای از گره های ترافيکی شمال شرق پایتخت برطرف خواهد شد .پيشرفت عمليات اجرایی پروژه به مرز 82
درصد رسيده است.
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مدیر اجرایی معاینه فنی کشور خبر داد
مهلت سه ماهه خودروهای دوگانه سوز جهت اخذ تایيدیه مخازن گاز  +مبلغ دریافتی
مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور با اشاره به اینکه در  1216شهر کشور مراکز هيدرواستاتيك وجود ندارد گفت1
با توجه به کمبود مراکز هيدرواستاتيك و اینکه برخی از استانها این مراکز را ندارند ،به رانندگان خودروهای دوگانه سوز
برگههای معاینه فنی سه ماههای داده میشود تا در این مدت بتوانند به این مراکز جهت تایيد فنی مخازن خود مراجعه
کنند تا تعداد این مراکز را افزایش دهيم.
به گزارش ایسنا ،سعيد قيصر در نشست خبری امروز (دوشنبه) ،گفت 1در حال حاضر  36مرکز هيدرواستاتيك در 19
استان کشور وجود دارد که این مراکز در  36شهر پخش شده است اما متاسفانه  16استان کشور یعنی  1216شهر فاقد
مراکز هيدرواستاتيك هستند به همين دليل مشکالتی برای مالکان خودروهای دوگانه سوز ایجاد شده بود .بر همين
اساس مقرر شد برگه معاینه فنی به خودروهای دوگانه سوز داده شود تا در مدت سه ماه این خودروها جهت اخذ گواهی
تایيد فنی مخازن گاز خود اقدام کنند.
هزینه دریافت تایيدیه معاینه فنی خودروهای دوگانهسوز و دو مخزنه
وی در خصوص هزینههای اخذ تایيدیه فنی مخازن گفت 1بازدید سطح یك که شامل بازدید چشمی میشود مبلغ 22
هزار تومان و بازدید سطح دو  92هزار تومان هزینه در بر دارد 28 .هزار تومان نيز برای باز و بسته کردن مخازن هزینه
دریافت میشود .به این ترتيب در مجموع برای اخذ تایيدیه فنی مبلغ  110هزار تومان از مالکين خودروهای دوگانه سوز
دریافت میشود .این مبلغ برای خودروهایی که دو مخزنه هستند  252هزار تومان خواهد بود.
وی تاکيد کرد 1هيچ یك از مراکز هيدرواستاتيك نباید مبالغی بيش از مبالغ اعالم شده دریافت کنند و شهروندان در
صورت مشاهده میتوانند با سامانه پيامکی  35550511و شماره تلفن  92682مراتب اعتراض خود را اعالم کنند.
مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور در خصوص آمار پذیرش خودروهای دوگانه سوز از شهریور ماه سال  1369تا
انتهای مهرماه همين سال گفت 90 1هزار و  169خودروی دوگانه سوز پذیرش شده است که از این ميان  93هزار و
 202خودرو در سنجش مورد قبول واقع شدند و  3882خودرو در تستها مردود شدند و مخازن آنها باید امحاء شود.
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قيصر در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص فراوانی مراکز معاینه فنی تا آبانماه سال جاری گفت 1از ميان
 1229شهر کشور  330شهر دارای مراکز معاینه فنی هستند و  656شهر نيز فاقد مرکز معاینه فنی هستند .در حال
حاضر مجموعا  281مرکز معاینه فنی با  662خط معاینه فنی در کشور فعال است که از این ميان  22مرکز با  02خط
در استان تهران و  13مرکز با  25خط در شهر تهران مشغول فعاليت هستند.
وی در تشریح آمار خودروهایی که به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند ،گفت 1در هفت ماهه نخست سال جاری 20
درصد مردودیهای مراکز معاینه فنی به علت آالیندگی 26 ،درصد به علت فنی و  28درصد به علت فنی و آالیندگی
در سنجشهای مراکز معاینه فنی مردود شدند که در این ميان خودروی پيکان  38درصد مردودی داشته است و پس از
آن نيز نيسان با  30درصد و پراید با  35درصد قرار گرفتهاند .از ميان  38درصد مردودیهای خودروی پراید  01درصد
به علت آالیندگی بوده است و برای خودروی پراید نيز  65درصد مردودیها به علت آالیندگی بوده است.
قيصر در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص آمار استعالمات انجام شده از سامانه یکپارچه معاینه فنی
(سيمفا) گفت 1در هفت ماهه نخست سال جاری هشت ميليون و  316هزار و  628استعالم توسط مراکز معاینه فنی در
سامانه سيمفا انجام شده و در طرح  LEZنيز در همين زمان  16ميليون و  021هزار و  621استعالم انجام شده است.
همچنين  082هزار و  366استعالم توسط راهداری انجام شده است.
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خبرگزاری مهر 69/8/8

ریس کميسيون عمران و حمل و نقل شورای شهر1
تکميل خطوط مترو  44هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد
رئيس کميسيون عمران و حمل و نقل شورای شهر با تاکيد بر اینکه تکميل خطوط مترو تهران نيازمند نگاه ملی است،
گفت 1تکميل خطوط مترو  22هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد .
به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد عليخانی با اشاره به اینکه مهمترین موضوع کميسيون عمران و حمل و نقل تکميل و
ایمنی خطوط مترو است ،تصریح کرد 1در شورا تقویت حمل نقل عمومی را یکی از مهمترین راهکارهای کاهش ترافيك
و آلودگی هوا می دانيم که باید با تکميل خطوط مترو و افزایش  2هزار اتوبوس به شرکت واحد بتوانيم سفرهای صورت
گرفته با حمل و نقل عمومی را در مجموع به  15ميليون سفر برسانيم.
وی با بيان اینکه پرونده مترو تهران بسته نشده است ،گفت 1مترو فقط تونل سازی نيست و شامل ریل گذاری،
تجهيزات ،سيگنالينگ ،پست برق و  ...است ،در رد ادعای "بسته شده پرونده مترو" باید گفت که بالغ بر  22هزار
ميليارد تومان اعتبار برای تکميل خطوط نياز داریم و قطعا با اعتبارات جاری شهرداری محقق نمی شود ،برای حل این
موضوع به دنبال تزریق اعتبارات مناسب هستيم که این روند را سرعت بخشيم.
رئيس کميسيون عمران و حمل و نقل شورای شهر خاطرنشان کرد 1در دوره های ریاست جمهوری گذشته مصوباتی
داشتيم که بر اساس آن 2هزار ميليارد دالر از سوی مجلس برای گسترش مترو شهرها در نظر گرفته شد که هزارميليارد
دالر آن به تهران اختصاص یافت اما این مصوبه توسط دولت احمدی نژاد ابالغ نشده و به شهرداری پرداخت نشد،
این قانون توسط رئيس جمهور وقت متوقف شد که به دنبال احيا آن هستيم ،بر این اساس با دیداری که اعضای شورا
با ریاست مجلس داشتند ،این موضوع مجددا مطرح شد.
وی با ا شاره به اینکه مترو نياز به نگاه ملی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد ،اظهار کرد 1در مالقاتی که اعضای
شورای شهر و شهردار تهران با رهبری خواهند داشت نيز یکی از خواسته ها کمك در زمينه حل مشکالت اعتباری
مترو خواهد بود.
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سه شنبه مورخ 69/8/6
خبرگزاری مهر

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران؛
جریمه خودروهای دوگانه سوز حذف می شود
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران ،گفت 1با هماهنگی های انجام شده با پليس راهور تهران بزرگ جریمه
خودروهای دوگانه سوزی که هنوز نتوانسته اند تست ایمنی مخزن گاز خود انجام دهند ،پاک می شود .
به گزارش خبرگزاری مهر ،محسن پورسيد آقایی در حاشيه جلسه دیدار مردمی در سامانه  1888که با حضور تمامی
مدیران حوزه ترافيك برگزار شد ،افزود 1طبق بخشنامه قبلی وزارت کشور مبنی بر تایيد ایمنی مخازن گاز خودروهای
دوگانه سوز ،برخی از این خودروها به رغم دریافت معاینه فنی هنوز موفق به تایيدیه مخزن گاز خود نشده بودند که این
مسئله باعث صدور برگه جریمه شده بود.
وی ادامه داد 1طبق مذاکراتی که با مسئولين وزارت کشور داشتيم ،مقرر شد تا در مدت زمان  3ماهه که برگه معاینه
فنی این خودروها اعتبار دارند ،صاحبان این خودروها با مراجعه به مراکز مربوطه اقدام به تایيد کپسول گاز خودرو کنند.
معاون شهردار تهران ادامه داد 1همچنين با هماهنگی با پليس راهور تهران بزرگ جریمه خودروهای دوگانه سوزی که
هنوز موفق به تایيدیه کپسول گاز خودرو خود نشده اند ،طی  2ماه اخير حذف خواهد شد.
وی با اشاره به دیدار خود با شهروندان ،یادآور شد 1امروز مالقات های مردمی با حضور شهروندان و مدیران شهری
برگزار شد که عمده مشکالت مطرح شده در این دیدار ،ساخت و سازهای مترو و حوادثی بود که برای بافت مسکونی
مجاورت ایستگاه ها ایجاد شده است.
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خبرنگار مهر 69/8/6

فاز دو  LEZبسيار کليدی است
رئيس کميته محيط زیست شورای شهر تهران گفت 1فاز دو  LEZبسيار کليدی است و اجرای طرح معاینه فنی باید در
کل شهر تهران اجرایی شود .
به گزارش خبرنگار مهر ،آر ش ميالنی در جلسه علنی روز سه شنبه با بيان اینکه برای حل مسئله آلودگی هوا باید اگزوز
خودروها را هدف بگيریم گفت 1با توجه به ضرورت تحقق فاز دوم طرح کاهش ) (LEZدر سطح کل شهر تهران الزم
است گزارشی از روند پيشرفت اقدامات توسط ستاد معاینه فنی خودرو و پليس راهور تهران بزرگ به شورای شهر تهران
ارائه شود.
وی ادامه داد 1با توجه به نقش زیاد خودروهای فرسوده کاربراتوری در آلودگی به استناد بند  2و بند  32ماده  01قانون
شوراها خواستار ارائه گزارش دقيق و جامع دستگاه های مسئول در چارچوب مصوبه هيئت دولت هستند.
وی همچنين پيشنهاد داد 1برای فرهنگ سازی در خصوص آلودگی هوا در تابلوی اعالنات شورا در جلسات علنی
شاخص آلودگی هوا به نمایش درآید.
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چهارشنبه مورخ 69/8/11
خبرگزاری مهر

در صورت تأمين اعتبار صورت میگيرد؛
خروج پادگان جی و ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) تا پایان سال
شهردار منطقه  6از خروج پادگان جی و ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) تا پایان سال  69خبر داد.
فخاریان با حضور در غرفه خبرگزاری مهر ،در بيست و سومين نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها گفت 1با احتساب
پارک جنگلی ،سرانه فضای سبز ما  10متر است یعنی از متوسط شهر تهران باالتر هستيم اما بدون احتساب این پارک
جنگلی ،سرانه ما حدود  6متر است که زیر استاندارد شهر تهران قرار میگيرد.
وی افزود 1در حوزه توسعه فضای سبز ،بحث تملك اراضی را داریم که بسيار حائز اهميت است ضمن اینکه ما پادگان
جی و فرودگاه را داریم که اگر به خارج از تهران منتقل شوند ،بخش قابل توجهی از آن میتواند به فضای سبز تبدیل
شود.
فخاریان با بيان اینکه که  165هکتار از پادگان شهيد لشگری را برای بحث فضای سبز در اختيار قرار گرفتهایم ،گفت1
در سالهای گذشته  165هکتار آن زیر کشت فضای سبز قرار گرفت وامسال  25هکتار آن را برای بحث فضای سبز در
اختيار داریم.
شهردار منطقه  6با بيان این مطلب که پادگان جی در شرف جابجایی قرار دارد ،گفت 1ما بحث ادامه بزرگراه یادگار امام
(ره) را در این پادگان داریم و در حال حاضر بحثها برای تملك اراضی در جریان است تا از آنجا به ميدان فتح برسيم.
وی ادامه داد 1ما سه معارض در این پادگان داریم؛ وزارت دفاع ،نيروی زمينی ارتش و آموزش و پرورش؛ با این حال
کارهای اجرایی ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) درون این پادگان در حال اجراست و تملك در حال پيگيری است.
شهردار منطقه  6در خاتمه تصریح کرد 1اگرچه بحث تملك طوالنی شده است ،اما مشکل اصلی بحث تأمين منابع است
و انشاءاهلل در صورت تأمين منابع تا آخر سال شاهد خروج پادگان جی و ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) خواهيم بود.
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شنبه مورخ 69/8/10
شوراآنالین

جزئيات معاینه فنی ویژه دو مرحله ای برای متقاضيان طرح ترافيك
مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران جزئيات طرح معاینه فنی ویژه را تشریح کرد.
به گزارش شوراآنالین ،مهندس نواب حسينی منش با اعالم خبر اجرایی شدن معاینه فنی ویژه یا برتر در شهر تهران
گفت 1مستحضرید که اجرای معاینه فنی ویژه مصوبه سال گذشته شورای عالی ترافيك و شورای ترافيك تهران است
که بنا به دالیلی سال گذشته اجرا نشد.
وی با بيان اینکه امسال این مصوبه اجرایی خواهد شد گفت 1براساس این مصوبه معاینه فنی در فاز اول برای
خودروهایی که قصد تردد در محدوده طرح ترافيك را دارند در حوزه تست آالیندگی سختگيرانه خواهد شد.
رئيس ستاد معاینه فنی شهرداری تهران با بيان اینکه رایزنیها در این زمينه با وزارت کشور در حال انجام است گفت 1از
اواخر آبان ماه سيستم معاینه فنی تهران یك مرحله ارتقاء مییابد و از این پس در تهران دو نوع معاینه فنی معمولی و
ویژه صادر میشود که معاینه فنی ویژه مختص خودروهایی است که قصد تردد در محدوده طرح ترافيك را دارند و
خواهان آرم طرح ترافيك سال  60هستند.
وی با بيان اینکه این معاینه فنی ویژه در مبحث آالیندگی است گفت 1کسانی که قصد اخذ آرم طرح ترافيك را دارند
باید معاینه فنی ویژه دریافت کنند و حتی افرادی که معاینه فنی معمولیشان را نيز اخذ کردند باید معاینه فنی ویژه نيز
بگيرند.
وی در تشریح معاینه فنی ویژه افزود 1در این معاینه فنی تست دور موتور در دو مرحله آرام و ویژه بررسی میشود به
طوری که در حال حاضر در تست معاینه فنی معمولی دور موتور آرام چك میشود اما در معاینه فنی ویژه دور موتور
2655آرپیام با تست آالیندگی چك میشود و در این تست خودروها باید کاتاليست فعال داشته باشند و در حوزه شمع
و احتراق نيز خودرو باید سالم باشد.
حسينی منش در پاسخ به این سوال که احتمال مردودی چند درصد خودروها وجود دارد؟ گفت 1براساس مطالعات اوليه
پيش بينی میشود  35درصد خودروها در دور موتور آرام به واسطه آالیندگیشان رد شوند و در دور موتور باال نيز پيش
بينی میشود  25درصد خودروها نيز از این تست مردود شوند که بر همين اساس پيش بينی ما این است که حدود 65
درصد خودروها در اجرای طرح معاینه فنی ویژه مردود شوند اما دقت داشته باشيد که هدف ما این است که خودروهای
پاک تری در محدود طرح ترافيك تردد کنند تا هوای شهرمان پاکيزه تر باشد.
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خبرگزاری مهر 69/8/10

معاون شهردار تهران اعالم کرد؛
تایيد تاثير شناورشدن ساعت اداری در کاهش بار ترافيکی
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران گفت 1بر اساس نتایج کميته بررسی طرح شناور شدن ساعات اداری ،تاثير
شناورسازی ساعات اداری در کاهش ترافيك تایيد شد.
محسن پورسيدآقایی در گفتگو با خبرنگار مهر ،با اشاره به راهکارهای افزایش بهره وری از خطوط مترو قبل از تزریق
واگن گفت 1خوشبختانه طی مدتی که تيم جدید مترو منصوب شدند دو کاهش سرفاصله خوب در خط 3و 2را شاهد
بودیم .در بخش شمالی خط سه که هدوی قطارها  18دقيقه بود از ایستگاه خواجه عبداهلل تا انتهای قائم کل مسير را به
 15دقيقه کاهش داده ایم که بيشتر به خاطر برنامه ریزی و مدیریت قطارها بود.
کاهش سرفاصله قطارها در خط 2
وی ادامه داد 1با برنامه ریزی های انجام شده قطارهای این خط در ساعت پيك به تعميرگاه نمی روند بنابراین شاهد
نصف شدن هدوی در این خط بودیم .در خط  2نيز هدوی را از  9دقيقه به  6دقيقه رساندیم و در گام بعدی به 226
دقيقه خواهيم رساند .همچنين واگن هایی که به تازگی وارد مترو شده اند نيز به خط  2تزریق می شوند.
افزایش  19درصدی ناوگان در ساعات پيك
معاون شهردار تهران با بيان این که چهار واگن نو و سه واگن بازسازی شده هفته گذشته وارد ناوگان مترو شدند
وگفت 1با مدیریت بهتر ناوگان از ظرفيت آن استفاده بهتری خواهيم کرددر حال حاضر  39درصد ناوگان تهران در
مرحله تعمير و نگهداری هستند که ما این رقم را به  25درصد کاهش خواهيم داد و عمال  19درصد ناوگان در پيك
سفر بيش از گذشته به مسافران خدمات رسانی می کنند که باعث کاهش هدوی قطارها در خطوط می شود.
نتيجه بررسی شناور شدن ساعات اداری بر بار ترافيکی
وی همچنين در خصوص تاثير شناور شدن ساعات اداری در ابتدای صبح گفت 1کميته ای که این موضوع را بررسی می
کرد تایيد کرد که شناور سازی ساعات اداری در ترافيك صبحگاهی موثر بوده و یك ساعت تغيير ساعت توانسته
ترافيك صبح های پایتخت را روان تر کند و آمارها نشان از توزیع سفرهای صبحگاهی دارد ،بنابراین برای مدیریت
شهری محرز شده که تغيير شيفت ساعت کاری ادارات در صبح می تواند ترافيك را کاهش دهد البته ما قصد داریم در
داخل شهرداری کميته ای در این رابطه تشکل دهيم و آن را در شهرداری پياده سازی کنيم .اشکاالت ابتدایی را احصا
و سپس از دولت تقاضای سراسری شدن این موضوع را بکنيم.
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یکشنبه مورخ 69/8/12
خبرگزاری ایسنا

» «LEZهزینه باالی آلودگی هوای تهران و اجرای کجدار و مریز
مدیرعامل شرکت کنترل کيفيت هوای تهران از عدم اجرای کامل و دقيق طرح  LEZانتقاد کرد و گفت 1نمیدانم چرا
جدیت خاصی در زمينه اجرای کامل و بینقص طرح  LEZوجود ندارد .
وحيد حسينی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه هزینه آلودگی هوا برای شهر بسيار باال است ،اظهار کرد 1طبق آمار
وزارت بهداشت ساالنه مرگ  6555نفر در شهر تهران منتسب به آلودگی هوا است .به همين علت هر ساله معادل
بودجه شهرداری تهران و معادل  2درصد  GDPکشور هزینه مرگ و مير ناشی از آلودگی هوا پرداخت میشود این در
حالی است که برای اجرای طرح ( LEZطرح محدوده کم آالینده)  -که میتواند بخش زیادی از مسئله آلودگی هوا را
حل کند -حاضر نيستيم هيچ هزینهای پرداخت کنيم البته مقصود از هزینه صرفا هزینههای مالی نيست بلکه
منظورهزینههای اجتماعی و فشار آوردن به نهادها و دستگاههای مختلف است .هزینههایی باید در ردههای مختلف
حاکميتی پرداخته شود.
)مدیرعامل شرکت کنترل کيفيت هوای تهران با تاکيد بر اینکه طرح  LEZیا همان (Low Emission Zone
محدوده کمآالینده باعث میشود شهروندان نسبت به نوسازی خودروی خود اقدام و خودروی بهتری جایگزین آن کنند،
گفت 1برای اجرای طرح  LEZباید قدری هزینه اجتماعی و هزینه حاکميتی بپردازیم تا از آن سو ،از کاهش
هزینههای مرگ و مير ناشی آلودگی هوا استفاده ببریم بنابراین همه این موارد نشان میدهد که آلودگی هوا یك تحليل
هزینه به فایده روشن دارد.
حسينی با طرح این پرسش که نمیدانم چرا جدیت خاصی در زمينه اجرای کامل و بی نقص طرح  LEZوجود ندارد؟
اظهار کرد 1واقعيت این است که این طرح در حال اجراست اما به صورت کجدار و مریز.
وی در ادامه با اشاره به نتایج یك مطالعه در مورد ميزان اثرگذاری طرح  LEZبر کاهش آلودگی هوای تهران اظهار
کرد 1طی بررسی که از سوی دانشگاه تربيت مدرس انجام شده است؛ اگر همه خودروهای تهران معاینه فنی صحيح و
مستمر بگيرند آلودگی هوا بين  15تا  12درصد کاهش پيدا میکند .عدد  15تا  12درصد ،عدد بسيار بزرگی در مورد
آلودگی هوا است .عددی است که دستيابی به آن سالها طول میکشد؛ در حالیکه میتوان با اجرای بینقص و جدی
قانونی مثل قانون  LEZچنين اثربخشی در حوزه کاهش آلودگی هوا ایجاد کرد.
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مدیرعامل شرکت کنترل کيفيت هوای تهران همچنين با بيان اینکه در حال حاضر سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران
(سيمفا) راهاندازی شده است ،گفت 1مراکز معاینه فنی تهران کامال آماده هستند و حدود مجاز جدید معاینه فنی در
مراکز معاینه فنی اعمال میشود که همين موضوع ،باعث افزایش چشمگير تعداد خودروهای رد شده در معاینه فنی به
دليل آالیندگی شده است.
حسينی در پایان در پاسخ به چرایی عدم اجرای کامل طرح  ،LEZاظهار کرد 1ظاهرا در وزارت کشور در زمينه اتصال
به سامانه پالک خودرو اختالالتی وجود دارد اما از جزئيات ماجرا اطالعی نداریم .خواهش میکنيم با همکاری همه
دستگاهها این قانون به دقت اجرا شود تا وضعيت بحرانی آلودگی هوای تهران که از  15روز پيش به آن دچار شدهایم و
ممکن است تا آخر زمستان مهمان شهر تهران باشد ،حل شود.
به گزارش ایسنا ،وحيد حسينی پيش از این نيز در گفتوگو با ایسنا ،با انتقاد از معطل ماندن طرح  LEZگفته بود1
طرح  ، LEZمصوبات متعدد دولت و وزارت کشور را دارد اما در پيچ و خم اداری وزارت کشور و پليس راهور مانده است.
این طرح می تواند باعث محدودیت و ممنوعيت تردد خودروهای بدون معاینه فنی ،دودزا و فرسوده شود تا خودروهای
بهتری جایگزین آنها شوند.
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مدیر کل واحد صدور آرم شهرداری تهران1
عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك ملغی نشده

ضرایب افزایش جریمه حذف شده است
مدیر کل واحد صدور آرم شهرداری تهران درباره حواشی ابطال بخشی از مصوبه شورای شهر درخصوص جریمه و
عوارض ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك توضيحاتی را ارائه کرد.
مصطفی قنبرنژاد در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشی از مصوبه شورای شهر
تهران گفت 1در مصوبه مورخ  6بهمنماه سال  63برای ورود خودروهای غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك عوارض
تعيين شده بود که برابر این مصوبه ،شهرداری موظف شد به منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غيرمجاز
خودروها از طریق دوربينها نسبت به شناسایی خودروهایی که به صورت غيرمجاز وارد محدوده شدند ،اقدام کند.
وی با بيان اینکه در این مصوبه آمده بود که مالکان خودروهایی که به صورت غيرمجاز وارد محدوده طرح ترافيك
شدند ظرف  22ساعت باید نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند؛ چرا که در غيراینصورت عوارض به صورت دو برابری
افزایش مییابد ،تصریح کرد 1دیوان عدالت اداری این قسمت مصوبه که مربوط به افزایش  2و  2برابری بوده است را
ابطال کرده ،اما متاسفانه برخی از شهروندان متصور شدند که به طور کلی عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك ملغی
شده است.
مدیرکل واحد صدور آرم شهرداری تهران با بيان اینکه خودروها برای ورود به محدوده طرح ترافيك باید به صورت
روزانه یا ساالنه ،آرم را که به منزله مجوز ورود به این محدوده است دریافت کنند گفت 1براساس مصوبه سال 63
شورای شهر ،عوارض ورود غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك برابر یك روز طرح ترافيك روزانه است که در حال حاضر
این مبلغ  25هزار و  355تومان است.
قنبرنژاد با بيان اینکه دیوان عدالت اداری افزایش تساعدی  2و  2برابری ورود غير مجاز به محدوده طرح ترافيك را
ابطال کرده است ،گفت 1عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك به قوت خود باقی است و افرادی که ورود غيرمجاز به
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این محدوده را داشته باشند عالوه بر اینکه جریمه میشوند ،عوارض ورود به این محدوده براساس قيمت روز و به
استناد مصوبه شورای شهر در عوارض ساليانه خودرو قيد خواهد شد.
مدیرکل واحد صدور آرم شهرداری تهران در پایان افزود 1متاسفانه پس از انتشار این خبر برخی از مردم تصور کردند که
به طور کل ورود به محدوده طرح ترافيك آزاد شده است که این مساله موجباتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
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مدیر واحد پيشبينی شرکت کنترل کيفيت هوای تهران تاکيد کرد
اجرای قوانين ،راهکار اصلی کاهش آلودگی هوا

تهرانیها از تردد در ساعات اوج ترافيك خودداری کنند
مدیر واحد مدلسازی و پيشبينی شرکت کنترل کيفيت هوای تهران ضمن اشاره به منشا آلودگی تهران ،بر ضرورت
اجرای قوانين کاهش آلودگی به ویژه طرح ، LEZمنع شمارهگذاری موتورهای کاربراتوری و نصب فيلتر دوده روی
خودروهای دیزلی تاکيد کرد.
حسين شهبازی در گفتوگو با ایسنا ،در توضيح علت تداوم روزهای آلوده تصریح کرد 1در شش ماهه دوم سال با
تغييراتی که در ميزان تقاضاهای سفر شهری صورت میگيرد ،مصرف سوخت افزایش مییابد عالوه بر آن به دليل
شرایط جوی حاکم و بروز پدیده وارونگی دما (اینورژن) تهویه آلودگی هوا کاهش مییابد ،در نتيجه آلودگی توليد شده
مدت زمان بيشتری در جو باقی میماند.
وی با اشاره به اینکه  85تا  86درصد آلودگی هوا در کالنشهر تهران ناشی از منابع متحرک شامل موتورسيکلتها و
خودورها است ،گفت 1طی چند سال گذشته اقدامات مناسبی برای کاهش آلودگی هوا آغاز شده است که طرح LEZ
(محدوده کم آالینده) از جمله آنهاست که در صورت اجرای کامل و بینقص آن تاثير چشمگيری بر کاهش آلودگی
هوا خواهد گذاشت.
مدیر واحد مدلسازی و پيشبينی شرکت کنترل کيفيت هوای تهران با اشاره به نقش پررنگ شهروندان در بهبود
کيفيت هوا اظهار کرد 1طبق قوانين جدید خودروهای فاقد معاینه فنی هر  22ساعت یك بار  65هزار تومان جریمه
میشوند .طبيعی است که اگر خودروهای فاقد معاینه فنی وارد شهر نشوند؛ کمك بسياری به کاهش توليد آلودگی
خواهند کرد بنابراین شهروندان میتوانند با مراجعه بهموقع به مراکز فنی در کاهش آلودگی هوا نقش داشته باشند.
تاثير حذف خودروهای کاربراتوری بر کاهش آلودگی هوا
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شهبازی با اشاره به قانون منع پالکگذاری موتورسيکلتهای کاربراتوری از مهرماه  66تاکيد کرد 1اجرای برخی قوانين
و تصميمات مصوب از جمله ممنوعيت توليد موتورسيکلتهای کاربراتوری  -که حدود  8برابر یك خودرو آلودگی توليد
و وارد جو می کنند -در درازمدت بر کاهش آلودگی هوا تاثير جدی خواهد داشت ،همان طور که منع توليد خودروهای
کاربراتوری در گذشته به مرور منجر به کاهش غلظت مونوکسيد کربن که سالها معضل اصلی آلودگی هوای شهر
تهران بود ،به زیر حد استاندارد در پایتخت شد.
سهم باالی اتوبوسهای شرکت واحد و کاميونها در توليد ذرات معلق
وی با بيان اینکه طی چند سال گذشته راهکارهای قانونی برای حل و فصل این معضل پيشبينی شده است ،تصریح
کرد :قانون نصب فيلتر دوده روی وسایل نقليه دیزلی به عنوان یکی از این قوانين بر کاهش ذرات معلق تا حد قابل
توجهی اثرگذار است چراکه سهم عمده ذرات معلق در تهران ناشی از مينیبوسهای فرسوده ،اتوبوسهای ناوگان
شرکت واحد و سایر اتوبوسها و کاميونها است که در زمره وسایل دیزلی قرار می گيرند.
مدیر واحد مدلسازی و پيشبينی شرکت کنترل کيفيت هوای تهران افزود 1متاسفانه خودروهای دیزلی بسيار فرسوده
که به دليل مسائل ایمنی در خارج از شهر اجازه تردد ندارند ،اجازه ورود به شهر را دارند و فعاليت می کنند.
وی نسبت به حضور متوالی شهروندان در هوای آلوده هشدار داد و گفت 1آلودگی هوای شهر تهران ساالنه منجر به
فوت بيش از  9555نفر در پایتخت می شود بنابراین شهروندان تهرانی تا حد ممکن با مدیریت سفرهای درون شهری
خود از قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا خودداری کنند؛ به ویژه اینکه با انتقال سفرهای خود به ساعات غير اوج
ترافيك ،کمك شایانی به کاهش ترافيك ،مصرف سوخت و در نتيجه کاهش توليد آلودگی خواهند کرد.
شهبازی افزود 1استفاده از سوخت گاز در صنایع آالینده اصلی شهر تهران و نيروگاهها در شرایط آلودگی بسيار ضروری
است چراکه براساس مطالعات شرکت کنترل کيفيت هوا این منابع نيز از جمله منابع آالینده تاثيرگذار بر آلودگی هوای
شهر تهران هستند .افزون بر این انتظار میرود از تردد خودروهای فرسوده در سطح شهر بویژه در ایام سرد سال بطور
جدی جلوگيری شود .مطالعات انجام گرفته در دانشگاه صنعتی شریف در این زمينه نشان میدهد یك خودرو فرسوده و
کاربراتوری در حدود  25برابر یك خودرو یورو  2آلودگی توليد میکند.
مدیر واحد پيشبينی شرکت کنترل کيفيت هوای تهران در پایان اظهار کرد 1شهروندان تهرانی در روزهای آلوده سال
میتوانند از طریق وبسایت شرکت کنترل کيفيت هوا ) (air.tehran.irدر جریان وضعيت لحظهای آلودگی
هوای شهر و پيشبينی روزهای آتی قرار گيرند و برنامههای روزانه خود را مدیریت کنند.
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کاهش سرفاصله حرکت قطارها در دستورکار شهرداری
انتقاد معاون شهردار تهران از افتتاح خطوط مترو بدون احداث پایانه در دوره گذشته
معاون حمل و نقل ترافيك شهرداری تهران گفت 1متاسفانه خطوطی که در اواخر دوره مدیریت گذشته به بهره برداری
رسيده اند ،فاقد پایانه هستند.
به گزارش ایسنا ،محسن پورسيدآقایی با اشاره به اینکه اولویت اصلی این دوره مدیریت شهری توسعه حمل و نقل
عمومی و ریلی است ،گفت 1بيشترین تمرکز بر روی کاهش سرفاصله حرکت قطارهاست ،به طوریکه اخيرا سرفاصله
حرکت قطارها در نيمه شمالی خط  3به  15دقيقه کاهش یافت و در خط  2نيز به  6دقيقه رسيده و به زودی تا 226
دقيقه نيز کاهش خواهد یافت.
وی افزود 1در سایر خطوط نيز با مدیریت بهتر ناوگان به دنبال کاهش سرفاصله حرکت قطارها هستيم.
معاون حمل و نقل ترافيك شهرداری تهران با ابراز تاسف از اینکه خطوطی که در اواخر دوره مدیریت گذشته به بهره
برداری رسيده اند فاقد پایانه هستند ،تصریح کرد 1یکی دیگر از اولویتها در حوزه مترو ،راه اندازی پایانه های خطوط
است؛ چراکه الزمه ارائه سرویس بهتر به مسافران وجود پارکينگ قطار در ابتدا و انتهای مسير است که متاسفانه
خطوطی که به تازگی احداث شده اند ،فاقد پایانه هستند.
وی تاکيد کرد 1احداث دو پایانه در خطوط غربی (اکباتان) و شرقی (کالهدوز )باید به سرعت تا پایان سال انجام شده تا
سرویس بهتری به شهروندان تهرانی ارائه شود.
پورسيد آقایی افزود 1کارخانه واگنسازی نيز طبق تعهدات ،باید تا پایان امسال  13رام قطار تحویل دهد که چهار رام
قطار اخيرا وارد خطوط شده و  6رام قطار دیگر تا پایان سال وارد خطوط خواهد شد.
وی با بيان اینکه عمليات عمرانی خط  9مترو رو به اتمام است ،خاطرنشان کرد 1عمليات تجهيز برق و سيگينالينگ این
خط آغاز شده و تاکنون  15درصد پيشرفت داشته است که تا پایان سال بخشی از این خط افتتاح خواهد شد.
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براساس گزارش شهرنوشت ،معاون حمل و نقل ترافيك شهرداری تهران در مورد تکميل خط  0مترو ،خاطر نشان کرد1
تکميل این خط با فعاليت شبانه روزی در حال انجام است که اميدواریم با رفع نقایص باقی مانده ظرف  9ماه آینده خط
 0را مجددا مورد بهره برداری قراردهيم.
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نصب سنسورهای هوشمند روان سازی ترافيك در تقاطعات
رئيس اداره فنی و مهندسی معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری منطقه  0از نصب سنسورهای (شناساگر) هوشمند
روان سازی ترافيك در تقاطع های خيابان طالقانی ،بهار و شریعتی ،طالقانی با هدف تشخيص عبور وسایل نقليه خبر
داد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،یحيی سرلکی گفت 1این سنسورهای (شناساگرهای) بیسيم به گونهای طراحی شده است
که پس از افزایش تعداد خودروهایی که پشت چراغ راهنما (قرمز) در انتظار هستند جهت باز شدن مسير به سبز شدن
فرمان میدهد.
وی با تاکيد بر نصب این سنسورها بعد از چراغ راهنمایی و رانندگی در تقاطعات مذکور ،خاطرنشان کرد 1تا پيش از این
سنسورها قبل از چراغ راهنمایی و رانندگی نصب می شد اما ما درنظر داریم تا این سنسورها را بعد از چراغ نصب کنيم
تا از افزایش بار ترافيکی در تقاطعات مذکور کاسته شود.
رئيس اداره فنی و مهندسی معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری منطقه  0با اشاره به اینکه سنسورهای بیسيم
بدون استفاده از کابل قادر هستند  3تا  6سال بدون نياز به شارژ یا تعویض به عملکرد خود ادامه دهند ،گفت1
شناساگرها در حکم چشم های سيستم کنترل سازگار با ترافيك عمل می کنند و عملکرد مناسب چراغ عمدتاً بستگی به
کيفيت طراحی و عملکرد آنها دارد .از شناساگرها هم برای تشخيص وسایل نقليه و هم برای تشخيص عابران پياده
استفاده می شود.
وی در پایان یادآور شد 1شناساگرهای سيستم هوشمند این قابليت را دارند که در صورتی که سرفاصله وسایل نقليه از
مقدار مشخصی افزایش یابد عبور وسایل نقليه را برای فاز دیگری از تقاطع مجاز می نمایند و یا در صورتی که طول
صف رویکردی از تقاطع به مقدار مشخصی برسد عبور برای آن رویکرد مجاز می شود.
به گفته سرلکی از این شناساگرها به منظور اندازه گيری حجم تردد ،سرعت و چگالی می توان استفادهر کرد و
همچنين به حساسيتی که این شناساگر ها دارند،حضور وسایل نقليه در رویکردهای تقاطع قابل شناسایی می باشد.
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خبرگزاری ایسنا

آثار مثبت و منفی اجرای طرح زوج و فرد
اجرای بلندمدت طرح زوج و فرد باعث افزایش انتشار ذرات معلق شده است
آثار مثبت و منفی اجرای طرح زوج و فرد بر آلودگی هوای شهر تهران در تحقيقی با استفاده از سامانه سياهه انتشار و
پيش بينی آلودگی هوا توسط شرکت کنترل کيفيت هوای تهران به انجام بررسی شده است .طبق یافتههای این مقاله،
طرح زوج و فرد در دوره بلندمدت 2 ،درصد توليد ذرات معلق ناشی از خودروها را افزایش داده است.
به گزارش ایسنا ،حسين شهبازی  -مدیر واحد پيش بينی شرکت کنترل کيفيت هوای تهران -در این باره گفت 1در
آخرین تحقيق انجام گرفته که در قالب یك مقاله در ژورنال معتبر  Transportation Researchمنتشر
شد ،ميزان اثربخشی اجرایی شدن طرح ترافيکی زوج و فرد در توليد آلودگی و غلظت آالیندههای شهر تهران با استفاده
از سامانه سياهه انتشار و سامانه پيشبينی آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته وی ،بر اثر این محدودیت ترافيکی تنها خودروهای شخصی بر اساس پالک آنها اجازه ورود به محدوده طرح را
پيدا میکنند و سایر ناوگان بدون محدودیت میتوانند در محدوده تردد کنند.
شهبازی تصریح کرد 1بر اساس نتایج این تحقيق ،اجرایی شدن طرح ترافيکی زوج و فرد به صورت بلندمدت باعث
کاهش حجم تردد خودروهای سواری در شهر تهران تا ميزان  11درصد شده است اما به دليل تقاضای سفر موجود در
محدوده ،کاهش تردد خودروهای سواری سبب افزایش تردد سایر ناوگانها از جمله تاکسی ،مينیبوس و اتوبوس واحد
به ترتيب به ميزان  8 ،19و  8درصد شده است
بر اساس گزارش شرکت کنترل کيفيت هوای تهران ،مدیر واحد پيشبينی شرکت کنترل کيفيت هوای تهران اظهار
کرد 1محاسبات انجام گرفته با استفاده از سامانه سياهه انتشار شهر تهران نشان میدهد که اجرایی شدن طرح زوج و
فرد ،سبب کاهش انتشار خودرویی آالیندههای مونوکسيدکربن ،اکسيدهای نيتروژن ،هيدروکربنها و اکسيدهای گوگرد
در شهر تهران به ترتيب به ميزان  6 ،226 ،2و  2درصد شده است این در حاليست که اجرای بلندمدت طرح ترافيکی
زوج و فرد ،منجر به افزایش انتشار ذرات معلق ناشی از خودروها به عنوان مهمترین آالینده شهر تهران به ميزان 2
درصد در کل شهر شده است .عالوه بر آن نتایج مدلسازی کيفيت هوا در یك دوره بحرانی آلودگی هوای شهر تهران
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نشان داده که اجرای طرح زوج و فرد سبب کاهش ميانگين غلظت مونوکسيدکربن و اکسيدهای نيتروژن به ميزان  2و
 2درصد در طول دوره شده است.
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شنبه مورخ 69/8/41
خبرگزاری مهر

رئيس پليس راهور تهران بزرگ خبر داد1
ثبت تخلفات موتورسيکلتها توسط دوربين از اول آذر
ریيس پليس راهور تهران بزرگ گفت 1از ابتدای آذرماه تخلفات موتورسيکلت سواران تهرانی توسط دوربينهای ثبت
تخلف شناسایی میشود .
به گزارش خبرنگار مهر ،سردار محمدرضا مهماندار درباره طرح برخورد با موتورسيکلت سواران متخلف گفت 1چندین
سال است که تخلفات خودروها توسط دوربينها ثبت میشود ،در فاز جدید با تغييراتی که در نرمافزار ایجاد شد ،امکانی
بهوجود آمد که بتوانيم تخلفات موتورسيکلت سواران را نيز از طریق دوربينها شناسایی کنيم .همان تخلفاتی که برای
خودروها توسط دوربينها شناسایی میشود مانند سرعت غيرمجاز ،عبور از چراغ قرمز ،تجاوز به گذرگاه عابر پياده و...
برای موتورسيکلتها هم قابل شناسایی است .در حال حاضر بيش از هزار دوربين در شهر تهران کار ثبت تخلفات را
بهصورت مکانيزه انجام میدهند که همين دوربينها تخلفات موتورسيکلتها را نيز ثبت میکنند.
مهماندار درباره این طرح توضيح داد 3 1ماه است که ما این کار را شروع کردیم و بيش از 355هزار پالک موتورسيکلت
متخلف را بهصورت آزمایشی ثبت و ضبط کردهایم تا صحت سنجی کنيم و مطمئن شویم نرمافزار این آمادگی را دارد
که اطالعات را بهصورت کامل در اختيار ما قرار دهد و خطایی در آن وجود نداشته باشد.
وی درباره زمان اجرایی شدن طرح اظهار کرد 1علی رغم اینکه بيش از 355هزار پالک موتورسيکلت متخلف شناسایی
شد اما این پالکها وارد اطالعات اجرائيات نيروی انتظامی نشد و ما بهصورت ارشادی این کار را کردیم .از ابتدای
آذرماه امسال تمامی موتورسيکلتهای شهر تهران تحت رصد دوربينها قرار میگيرند و تمامی تخلفاتشان توسط
دوربينها شناسایی و وارد سامانههای اجرائيات راهنمایی و رانندگی میشود .این تخلفات برای متخلفين ثبت میشود و
افراد در زمان مراجعه مانند خودروها این اطالعات را روی صورت وضعيت خود مشاهده میکنند و باید نسبت به
پرداخت آن اقدام کنند.
رئيس پليس راهور تهران بزرگ در رابطه با مبالغ جریمه موتورسيکلتها گفت :هيچ تفاوتی بين مبالغ جریمه
موتورسيکلت و خودروها وجود ندارد .برای مثال همان مبلغ جریمه عبور از چراغ قرمز که برای خودروها 255هزار تومان
است ،برای موتورسيکلت سواران هم محاسبه میشود.
وی در رابطه با برخورد پليس با پالکهای مخدوش نيز ادامه داد 1از ابتدای آذر همزمان با اجرای عملياتی این سامانه،
حتماً طرح برخورد با پالک مخدوش را برای موتورسيکلتها مانند خودروها اجرا میکنيم .دستکاری و مخدوش کردن
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پالک یك جرم است و حتماً این موتورسيکلتها توقيف و راکب آنها بازداشت و به مراجع قضایی گسيل میشوند .زیرا
این کار جرم است و قانونگذار بين  9ماه تا یك سال حبس برای آن در نظر گرفته است.
مهماندار افزود 1تا ابتدای آذر ماه تخلفاتی که برای موتورسيکلتها ثبت میشود بهصورت آزمایشی است و این فرصت
برای موتورسيکلتسواران متخلف وجود دارد که رفتارهای خود را اصالح کنند .از ابتدای آذرماه عالوه بر ثبت تخلفات
توسط دوربينها ،طرح برخورد با پالکهای مخدوش در مورد موتورسيکلتسواران اجرا میشود .هر نوع پوشش مانند
نصب کاله و زنجير روی پالک از مصادیق مخدوش کردن و پوشش پالک است .پالک باید کامالً در منظر شهروندان
و پليس باشد و قابليت خواندن را داشته باشد ،در غير این صورت جرم است و ما با این مسئله برخورد می کنيم.
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یکشنبه مورخ 69/8/41
شهرنوشت

در بيست و یکمين جلسه علنی شورای شهر تهران مطرح شد
توضيحات معاون حملونقل و ترافيك شهرداری درباره گرههای ترافيکی پایتخت
گروه مجلس و شورا :معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران با حضور در بيست و یکمين جلسه علنی شورای
شهر تهران به تشریح وضعيت گرههای ترافيکی پایتخت پرداخت.
به گزارش خبرنگار شهرنوشت ،محسن پورسيدآقایی ،در این جلسه گفت 1مطالعات گره ترافيکی مساله تازه ای نيست و
نياز به فوریت ندارد.
وی در ادامه تصریح کرد 1قبال  62نقطه شناسایی شده است و اخيرا نيز در بازدیدها اعالم شده که  26نقطه گره
ترافيکی دیگر نيز شناسایی شده است اما برخی از اینها قابليت اجرا ندارد.
معاونت حمل و نقل و نرافيك شهرداری تهران افزود 1صالح نيست که به برخی از این گره ها ورود کنيم اما در
خصوص ترافيك بزرگراه هاشمی رفسنجانی نقشه کشی ها صورت گرفته و به طول  85متر دیوار بتونی در اشرفی
اصفهانی باید تخریب شود.
پورسيدآقایی با بيان اینکه فقط  16نقطه قابليت اجرایی دارد ،اظهار کرد 19 1تا از این گره ها و خيابان ها غيرقابل اجرا
است و در خصوص مابقی نيز باید مطالعات انجام شود که کارهایی نيز صورت گرفته است.
وی افزود 1خوب است به سازمان حمل و نقل و ترافيك که خود متولی آن هستيد اعتماد کنيد.
معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران با تاکيد بر اینکه بسياری از بزرگراه ها دارای عرض اضافی هستند،
گفت 1این عرض ها باید اصالح شود ،چراکه هر بزرگراه باید دارای سه الین مشخص باشد این در حالی است که برخی
بزرگراه های پایتخت دای پنج الین هستند.
پورسيدآقایی در ادامه اذعان داشت 1اصالح این بزرگراه ها و رفع گره های ترافيکی به بودجه کالن نياز دارد و اولویت
این معاونت خودرو محوری نيست ،در حال حاضر قادر به رفع گره های کوچك و  155ميليون تومانی هستيم و بودجه
کالن در اختيار نداریم.
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پورسيدآقایی در گفت و گو با شهرنوشت1
کارپينو زیرمجموعه تاکسيرانی نيست
تدوین آئين نامه برای نظارت بر تاکسی های اینترنتی با هماهنگی وزارت کشور
گروه حمل و نقل عمومی :معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران با اشاره به اینکه کارپينو زیرمجموعه
تاکسيرانی نيست ،گفت 1این شرکت تنها با دریافت مجوز از سازمان تاکسيرانی ،برای ارائه سرویس از رانندگان تاکسی
ثبت نام کرده است.
محسن پورسيدآقایی در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت ،با بيان اینکه شرکت کارپينو مانند اسنپ و تپسی مربوط به
بخش خصوصی است ،گفت 1با این تفاوت که کارپينو از سازمان تاکسيرانی مجوز گرفته و با هماهنگی ،رانندگان تاکسی
را تحت پوشش قرار داده است.
وی افزود 1کارپينو به عنوان زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام با دریافت مجوز از سازمان تاکسيرانی فعاليت می کند،
این درحالی است که اسنپ و تپسی مجوزی از این سازمان دریافت نکرده اند و خود را زیرنظر تاکسيرانی نمی دانند.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران با تاکيد بر اینکه تاکسی های اینترنتی می توانند با اخذ مجوز در قالب
بخش های خصوصی توسعه یابند ،تصریح کرد 1اصل موضوع توسعه حمل و نقل اینترنتی است که باعث کاهش
ترافيك ،آلودگی هوا و معضل پارکينگ می شود ،اما تمام مزایای تاکسی های اینترنتی دليل عدم نياز به نظارت بر آنها
نيست.
وی از تدوین آئين نامه ای با هماهنگی وزارت کشور برای نظارت بر فعاليت تاکسی های اینترنتی خبر داد و گفت1
این آئين نامه با هدف مدیریت و نظارت بيشتر بر حمل و نقل اینترنتی در حال تدوین است که مطابق آن شرکت ها به
منظور نظارت پذیری ملزم به دریافت مجوز خواهند شد.
پورسيد آقایی با اشاره به اینکه دریافت مجوز برای کنترل و نظارت بيشتر بر فعاليت تاکسی های اینترنتی صورت می
گيرد ،خاطرنشان کرد 1به توسعه و رشد بخش خصوصی در این حوزه معتقد هستيم و این اقدام تنها نظارت بر فعاليت
این تاکسی ها را ميسر می کند.
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شهرنوشت

نوسازی تجهيزات ترافيکی در بزرگراههای شمال تهران
گروه مناطق 1به منظور افزایش ضریب ایمنی بزرگراه ها و پيشگيری از وقوع آسيب به خودروها گاردیل های بزرگراه ها
ازسوی شهرداری منطقه  3نوسازی و بازسازی شد.
به گزراش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 3عليرضا اسفراینی نژاد تصریح کرد 1طی مهرماه
سال جاری گاردیل های فرسوده و آسيب دیده در بزرگراه های رسالت ،شهيد مدرس ،کردستان ،نيایش و شهيد همت
تعویض و بازسازی شد.
اسفراینی نژاد همچنين نصب انواع تابلوهای عمودی به تعداد  226عدد و عالئم افقی شامل سرعتکاه ،فلش و ...به
تعداد  185مورد ،نگهداری و بهسازی  122ایستگاه اتوبوس ،بهسازی یك پایانه اتوبوس و  2پایانه تاکسی را از دیگر
اقدامات این معاونت عنوان کرد.
وی با اشاره به طرح استقبال از مهر و ایمن سازی مدارس این منطقه گفت 1خط کشی  1928بلوک عابر پياده در
محدوده ی مدارس ،خط کشی  26مورد از حياط مدارس ،نوشتار  185مدرسه ،ایمن سازی محدوده ی  26مرکز
آموزشی و همسطح سازی  15نقطه را از برنامه های اجرا شده در طرح استقبال از مهر برشمرد.
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سه شنبه مورخ 69/8/40
شهرنوشت

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد
کاهش تصادفات اتوبوسرانی در  9ماهه اول سال جاری
گروه حمل و نقل عمومی 1مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از کاهش تصادفات حوزه اتوبوسرانی در شش
ماهه اول سال جاری خبر داد.
به گزارش شهرنوشت پيمان سنندجی با بيان این مطلب افزود 1تصادفات در کالن شهرهایی مانند تهران از معضالت و
چالش های اصلی است از این رو ميزان این تصادفات در وسایل حمل و نقل عمومی دارای رقم هایی است که مدیریت
شهری باید به این مهم رسيدگی کرد.
وی ادامه داد 1نرخ تصادفات در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به ميزان  26درصد کاهش یافته است.
به گفته مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران؛ بر این اساس اقداماتی نظير نصب سيستم های هوشمند،
آموزش رانندگی  ،خود کنترلی و توجه همکاران شاهد این مهم در سال جاری بودیم.
وی بيان کرد 1در شش ماهه اول سال جاری به نسبت سال گذشته شاهد کاهش تصادفات رانندگی در حوزه فعاليت این
شرکت بودیم که جای اميدواری بسياری دارد.
سنندجی با اشاره به تخلفات رانندگی یادآور شد 1ميزان تخلفات رانندگی از حيث شاخص سرعت ،در سه ماهه دوم سال
جاری به نسبت سه ماهه اول بالغ بر 29درصد کاهش داشته است
وی تاکيد کرد 1اميدواریم تا پایان سال با همين روند و انجام اقدامات نظارتی ،بازخوردهای کنترلی و همراهی همکاران
این مهم به حداقل ممکن کاهش یابد.
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دوشنبه مورخ 69/8/46
شهرنوشت

مردودی  71هزار دستگاه خودرو از آزمون ترمز
گروه حمل و نقل عمومی 1مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت 1از ابتدای سال  69تا پایان مهرماه از
 685560دستگاه خودرو مراجعه کننده در بار اول در حدود  12درصد از آزمون ترمز مردود شده اند.
به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومی مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران ،سيد نواب حسينی منش
ضمن گراميداشت یاد قربانيان سوانح رانندگی اظهار داشت 1هرسال از  26آبان لغایت  1آذر مراسم یادبود این عزیزان با
هدف ایجاد حساسيت عمومی ،فرهنگ سازی و آگاه بخشی به مسئوالن و شهروندان برگزار می شود .در چند سال اخير
براساس آمار رسمی از پزشکی قانونی تعداد متوفيان و مصدومين حوادث رانندگی کاهش داشته است .ولی ميزان
کاهش متوفيان در مقایسه با سایر کشورهای درحال توسعه در وضعيت قابل قبولی نبوده و هنوز کشور ایران با  23نفر
متوفی به صورت روزانه در سوانح رانندگی در رتبه و رده کشورهای پرمخاطره در این زمينه است.
وی در خصوص نقش معاینه فنی در کاهش سوانح رانندگی گفت 1عوامل موثر در تصادفات به سه عامل خطای انسانی،
وضعيت راه و شرایط خودرو بستگی دارد که هر کدام از این عامل ها می تواند با سهم مشخص به صورت مجزا و یا
مشترک در ایجاد حادثه موثر باشد .براساس گزارشات رسمی پليس خطای انسانی بيشترین سهم را در حادث گردیدن
تصادفات دارد .در حال حاضر کشور های در حال توسعه عالوه بر آموزش فرهنگ صحيح رانندگی به شهروندان نسبت
به سختگيرانه کردن الزامات ایمنی در خودروها و ارتقا استاندارد های توليد در خودرو اقدام کرده اند .بروز خطای انسانی
در رانندگی اجتناب ناپذیر است ،پر واضح است خودرو باید به نحوی طراحی و توليد گردد که ریسك تصادف و ميزان
خسارت جانی به راکبين در حين حادث گردیدن تصادف به حداقل ممکن برسد.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی در ارتباط با عدم کاهش منطقی آمار قربانيان سوانح به صورت ساليانه در کشور ایران اظهار
کرد 1مقایسه آمار متوفيان و مصدومين حوادث رانندگی طی نيمه اول سال  66و  69براساس آمار رسمی پزشکی قانونی
نشان می دهد در بخش مصدومين نه تنها کاهش اتفاق نيوافتاده بلکه  526درصد افزایش داشته است که حادث
گردیدن این مسئله غير قابل پيش بينی و دور از ذهن نيست .در بخش وضعيت ایمنی خودروها در سال  1366از 16
ميليون خودروی موجود و درحال تردد در کشور تنها  8ميليون دستگاه خودرو یعنی  22درصد از خودروها به مراکز
معاینه فنی جهت بازدید و کنترل ایمنی مراجعه کرده اند .مطابق با آمار اتحادیه اروپا عامل  15درصد از تصادفات و
سوانح منجر به مرگ ناشی از نقص و ایراد فنی در خودروها است که بدون تردید با عنایت به سن ناوگان و کيفيت
پایين خودروها در ایران این درصد بيشتر خواهد بود این بدان معنی است که تنها با انجام معاینه فنی و تشخيص
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بهنگام ایراد و نقص در خودرو می توان از مرگ حداقل  1965شهروند در سال جلوگيری کرد.شایان ذکر است متاسفانه
در حال حاضر ساالنه در حدود  19655نفر از شهروندان قربانيان تصادفات و سوانح رانندگی هستند.
حسينی منش در ادامه افزود 1انجام معاینه فنی خودرو به صورت ساليانه و یا بعد از هر تعمير اساسی که مربوط به بخش
های ایمنی خودرو می باشد بدون تردید می تواند در کاهش تصادفات موثر واقع شود .در حال حاضر  12درصد از
خودروهای مراجعه کننده به مراکز به علت نقص در سيستم ترمز گيری که می تواند خود مولد و عامل یك تصادف
باشد مردود می گردند .در مراکز معاینه فنی  18آیتم مورد ارزیابی و کنترل قرار می گيرد که بالغ بر  05درصد از آن
مربوط به بخش های تامين کننده ایمنی خودرو نظير وضعيت الستيك ها ،سالمت کمك فنر ،کارکرد چراغ های اخطار
و ...است .یکی از اصلی ترین اهداف انجام معاینه فنی در کشورها کنترل ایمنی خودروها و انطباق خودرو با شرایط
استاندارد در هنگام توليد می باشد .عملکرد ناصحيح هرکدام از بخش هایی که در معاینه فنی مورد کنترل قرار می گيرد
می تواند به صورت مستقيم و یا غير مستقيم در تنزل شرایط ایمنی خودرو و ایجاد تصادف سهم داشته باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد 1عالوه بر بر نقش مهم مسئولين در ارتقاء استانداردهای توليد خودرو و ایجاد راه های
ایمن در کاهش سوانح مسئوليت شهروندان در حفظ جان خود و سایرین با اصالح الگوهای رفتاری رانندگی  ،تکریم
به قانون و انجام بهنگام معاینه فنی خودرو و همچنين استفاده از خودروهای ایمن تر بدون تردید می تواند نقش بسزائی
در کاهش تعداد قربانيان سوانح داشته باشد.
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سه شنبه مورخ 69/6/7
خبرگزاری مهر

معاون شهردار تهران اعالم کرد
ضرر 711ميلياردی مترو در سال
ثبت نام طرح ترافيك در دی و بهمن
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران گفت 1ثبت نام طرح ترافيك از دی و بهمن ماه آغاز می شود و در حال
بازنگری در کليت نحوه صدور طرح های ترافيك هستيم.
به گزارش خبرنگار مهر  ،محسن پورسيدآقایی ظهر امروز در حاشيه جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با بيان
اینکه در حوزه حمل و نقل با کمبود منابع زیادی مواجه هستيم ،گفت 1این کمبود منابع باید از طرق مختلف تأمين شود
که یا باید این منابع از سوی دولت تامين شده و یا شهرداری در قالب اخذ عوارض مختلف این بودجه را تأمين کند.
وی ادامه داد 1درخواست اخذ عوارض را به شورا ارائه خواهيم کرد ،شهرداری بدون مجوز شورا نمیتواند نسبت به انجام
هر کاری اقدام کند و نکته قابل توجه این است که اگر منابع تأمين نشود اوضاع ترافيك همچنان ادامه مییابد.
پورسيدآقایی در پاسخ به این پرسش که چرا برای تامين هزینه های مترو سهام مترو را وارد بورس نمی کند گفت 1هيچ
سرمایه گذاری حاضر نيست به دليل زیان ده بودن مترو در آن سرمایه گذاری کند ،مترو هر سال  055ميليارد تومان
زیان میدهد و شرکت زیان ده امکان پذیرش در بورس را ندارد.
وی با بيان اینکه مردم در پرداخت عوارض در ضررها سهيم نمیشوند بلکه مترو در حال ارائه خدمات به مردم است و
باید هزینههای آن تامين شود ،گفت :یا دولت باید این هزینهها را پرداخت کند یا شهرداری که جای سوال است
شهرداری از کجا میخواهد این منابع را تامين کند که یا باید عوارض ساختمانی بگيرد و یا ماليات.
معاون شهردار تهران با بيان اینکه روزانه حدود دو ميليون مسافر با مترو جابجا میشود ،گفت 1هزینهای که به مردم در
صورت نبود مترو تحميل میشود به مراتب بيشتر از این عوارض است.
وی در مورد سرانجام طرح ترافيك و این که چرا با وجود آن که در آذر ماه به سر می بریم هنوز ثبت نام طرح ترافيك
آغاز نشده است گفت  1معموال ثبت نام در دی ماه و بهمن ماه انجام میشده است.
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پورسيدآقایی در پاسخ به این پرسش مبنی بر تغيير در روند صدور طرح ترافيك گفت 1دستگاههای نظارتی انتقاداتی به
شيوه صدور طرح ترافيك داشتند که در حال حاضر در حال انجام مطالعات برای بازنگری در این مسئله هستيم که
مردم راحتتر بتوانند در مناطق مرکزی شهر تردد داشته باشند.
وی در خصوص فعاليت کارمندان بيکار در مترو گفت 1در مدیریت قبلی و در سال  61تعداد زیادی نيروی مازاد در مترو
جذب شد که تخلف مدیریت قبلی بود و حتی پرونده آن در سازمان بازرسی کل کشور مفتوح و به دادگاه ارسال شده
است؛ چرا که این جذب نيرو بر اساس ضابطه نبوده و تنها بر اساس رابطه بوده است.
معاون شهردار تهران با بيان اینکه برای حل مشکل نيروی مازاد به فکر چاره هستيم ،افزود 1البته خطوط مترو توسعه
یافته و نياز به تعدیل نيرو نيست بلکه این افراد را در خطوط جدید به کار میگيریم و حتی ممکن است با افتتاح خطوط
دیگر با کمبود نيرو مواجه شویم که البته نيروهای زیادی در طی سالهای اخير جذب شدهاند.
وی در مورد پيشنهاد مناظرهاش با قاليباف درباره خط هفت مترو گفت 1بنده اعالم کردهام که اگر شهردار تهران معتقد
است که بستن خط هفت سياسی است حاضرم که استداللهای حرفهای و کاری را با وی مطرح کنم و حتما ایشان
دالیل کارشناسی ما را قبول کردهاند که اعالم آمادگی برای انجام مناظره را نپذیرفتند و واکنشی نشان نداند.
پورسيدآقایی در باره سرانجام ورود اتوبوسهای مجارستانی نيز اظهارکرد :قرار است بانك خارجی فاینانس بدهد که
برای تضامين آن شرکتهای خصوصی را به بانك شهر معرفی کردیم که البته فاینانس حدود  126سال طول میکشد.
وی همچنين از جلسه روز گذشتهاش با معاون مالی و شهردار تهران برای احياء شرکت خدمات ایستگاهی خبر داد و
گفت 1در این جلسه راهکارهای احياء شرکت خدمات ایستگاهی بررسی شد تا از طریق صدور پروانه برای ایستگاههای
مترو نسبت به تامين مالی اقدام شود.
وی افزود 1البته ارائه خدمات ایستگاهی به ساخت مترو کمك نمیکند و حداکثر میتواند امور ایستگاه را پاسخ دهد..
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سطح آموزه های فرهنگ ترافيك در تهران بسيار پایين است
عضو شورای شهر تهران با تاکيد بر الزام ایجاد حمل و نقل انسان محور در شهر تهران ،سطح آموزه های فرهنگ
ترافيکی در تهران را بسيار پایين ارزیابی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،زهرا صدر اعظم نوری رئيس کميسيون سالمت و محيط زیست شورای شهر تهران پس از
گزارش معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران بر ضرورت ارائه راهکارهای کمی در این حوزه تاکيد کرد.
وی با بيان اینکه در طرح جامع حمل و نقل و ترافيك بر توسعه انسان محور و توسعه پایدار تاکيد شده است ،گفت1
قسمتی از طرح جامع به ایجاد زیر ساختهای ماندگار و طبيعت محور پرداخته هستند که باید مورد توجه قرار گيرد.
عضو شورای شهر تهران اضافه کرد 1در مورد ارتقا و نهادینه سازی فرهنگ ترافيك آموزهها به شدت پایين است و
نتوانسته ایم جلب مشارکت مردمی داشته باشيم.
صدراعظم نوری با اشاره به آلودگی هوای تهران ادامه داد 25 1درصد آلودگی تهران ناشی از اتوبوسها و خودروهای
سنگين دیزلی است .این در حالی است که خودروهای دیزلی کربن خالص توليد میکنند و باعث بروز سرطان میشوند.
آیا برای استفاده از فيلتر دود در اتوبوس های شرکت واحد برنامه ریزی شده است؟
وی با اشاره به لزوم توجه به غير سوارهها در شهر اظهار داشت 1مسير دوچرخه در سطح شهر تهران اکنون  225کيلومتر
است که باید به  655کيلومتر برسد. .همچنين تعداد خانههای دوچرخه باید از  126خانه کنونی به  626خانه برسد
عضو شورای شهر تهران ادامه داد 1هم اکنون در شهر تهران  6/1کيلومتر پياده راه دارد که باید به  28/6کيلومتر
افزایش یابد ضمن اینکه باید  29معبر پياده راه داشته باشيم و باید معاونت حمل و نقل و ترافيك برنامه خود را برای
رسيدن به این اهداف ارائه کند.
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دوشنبه مورخ 69/6/10
خبرگزاری مهر

تکميل سيستم ایمنی خطوط قطارشهری ،اولویت اصلی مدیریت شهری است
مدیرعامل شرکت مترو ،تکميل سيستم ایمنی خطوط قطارشهری را یکی از اولویت های اصلی مدیریت شهری دانست.
علی امام در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان آنکه در بخش هایی از خطوطی که به تازگی مورد بهره برداری قرار گرفته
است نواقصی وجود دارد ،بعضی از این مشکالت را ناشی از محدودیت فضای اجرایی برای احداث ایستگاه ها دانست
وگفت 1در برخی از موارد ایستگاه ساخته شده است اما ورودی هایی که برای آنها پيش بينی شده ،در سایه عدم تامين
اعتبار مالی یا مشکالتی که مالکان فضاهای موردنظر داشته اند ،اجرا نشده است.
وی با تاکيد بر اینکه در خطوط اجرا شده معموال سعی شده است حداقل های الزم رعایت شود ،افزود 1به دالیلی در این
بخش دارای نواقص و کمبودهایی هستيم که باید به تدریج برطرف شود؛ امری که بدون شك وظيفه سنگينی بر دوش
ما خواهد گذاشت.
مدیرعامل شرکت مترو با یادآوری این نکته که برخی از خطوط مترو به لحاظ فضای پارکينگ ،پایانه و دپو دچار
کمبودهایی جدی هستند ،اصالح این موارد را نيازمند اقدامات اساسی ذکر و اضافه کرد 1سياست مدیریت شهری در این
زمينه بر مبنای باال بردن سطح رضایتمندی شهروندان استوار است؛ امری که قاعدتا در خدمت رسانی مناسب محقق
می شود.
وی کاهش سرفاصله زمان حرکت قطارها را به عنوان یکی از شاخص های خدمت رسانی مناسب توصيف و خاطرنشان
کرد 1اقدامات شرکت بهره برداری مترو در این زمينه ،رضایت نسبی شهروندان را به دنبال داشته است اما نباید فراموش
کرد که اقدامات انجام شده هنوز با حد موردنظر فاصله قابل توجهی دارد و باید تالش کرد با تکميل پایانه ها و ناوگان
مورد نياز ،سرفاصله خطوط را از آنچه هست کمتر کرد.

00
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مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران1
کمترین سرفاصله قطارهای مترو  2دقيقه و بيشترین  11دقيقه است
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران کاهش سرفاصله قطارهای مترو تهران را یکی از اولویت های این مجوعه
در دو ماه اخير دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر ،فرنوش نوبخت گفت 1تغيير سرفاصله قطارهای مترو در  65روزی که بنده به عنوان
مدیرعامل در این مجموعه مشغول به خدمت رسانی به شهروندان هستم یکی از اولویت های کار ما بوده است.
وی ادامه داد 1در حال حاضر سرفاصله نيمه شمالی خط  3مترو از  18دقيقه به حدود  15دقيقه کاهش پيدا کرده است.
این اقدام باعث شد تا هدوی دو قسمت شمالی و جنوبی این خط یکسان سازی شد .این در حالی بود که در گذشته
مسافران مجبور بودند مدت زمان بيشتری برای ورود قطارهای نيمه شمالی خط در ایستگاه ها منتظر بمانند که این
مساله در ساعات پيك سفر مشکالتی را ایجاد کرده بود.
به گفته مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران؛ یکی از مشکالتی که در خط  3مترو با آن روبه رو هستيم نبود
پایانه قطارهای مترو است که همين مساله باعث شده تا در این خط با محدودیت فضا روبه رو شویم اما در تالش
هستيم تا انتهای سال بتوانيم سرفاصله خط  3مترو را کمتر از  15دقيقه کنيم.
وی با اشاره به کاهش سرفاصله قطارهای مترو در خط  2نيز بيان کرد 1کاهش سرفاصله قطارهای مترو خط  2از 9
دقيقه به  2دقيقه نيز یکی دیگر از برنامه هایی است که در  2ماه اخير انجام شده است.
نوبخت یادآور شد 1خط  2یکی از خطوط پر مسافر شهر تهران است که در ساعات اوج سفر با انبوهی از مسافران در
ایستگاه ها روبه رو بودیم به همين دليل با کاهش سرفاصله قطارهای مترو توانستيم ترافيك سفر را در ایستگاه های
این خط مدیریت کنيم.
به گفته وی؛ با توجه به شرایط موجود تا انتهای سال در نظر داریم تا به جای کاهش بيشتر سرفاصله قطارهای مترو
حرکت قطارها را با افزایش ناوگان بيشتر کنيم.
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مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران تاکيد کرد 1طبق برنامه ریزی های انجام شده سرفاصله قطارهای مترو در
خط یك و  2مترو نيز به  226دقيقه کاهش پيدا کرده است .این در حالی است که با توجه به طوالنی بودن خط یك و
 2مترو و استقبال زیاد مسافران ،در آینده سرفاصله قطارهای مترو باید کمتر از این ميزان باشد.
وی با بيان اینکه سرفاصله قطارهای مترو براساس استانداردهای جهانی  226دقيقه است ،گفت 1تعيين سرفاصله
قطارهای مترو معيارهای زیادی دارد که به مسائلی همچون تعداد ناوگان ،استقبال مسافران و منابع موجود ارتباط دارد.
در حال حاضر کمترین سرفاصله قطارهای مترو تهران مربوط به خط  2است و در حال برنامه ریزی هستيم تا با رفع
مشکالت این خط مانند تکميل پارکينگ قطارهای مترو ،سرفاصله این خط را کمتر کنيم.
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پنجشنبه مورخ 69/6/19
خبرگزاری مهر

در گفتگو با مهر عنوان شد؛
ضرباالجل سه ماهه برای تعيين تکليف گرههای ترافيکی پایتخت
دبير کميسيون حمل و نقل شورای شهر تهران ،از تعيين ضرباالجل سه ماهه برای تعيين تکليف گرههای ترافيکی
پایتخت خبر داد.
محمدعلی کرونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئيات جلسه کميسيون عمران با حضور معاون حمل و نقل و
ترافيك و پليس راهور تهران گفت 1پس از ارجاع طرح شناسایی و برطرف کردن گرههای ترافيکی پایتخت از صحن به
کميسيون ،با حضور سردار مهماندار (رئيس پليس راهور) و محسن پورسيد آقایی (معاون حمل و نقل و ترافيك
شهرداری تهران) ،بررسی گرههای ترافيکی که ليست آن از سوی پليس راهور ارائه شده بود ،انجام شد که معاونت
حمل و نقل و ترافيك موافق مصوبه شدن این موضوع نبود؛ زیرا معتقد بود بررسی گرههای ترافيکی و رفع آنها ،بخشی
از مأموریتهای این معاونت است.
وی ادامه داد 1اما با توجه به اینکه بررسی تعدادی از این گرههای ترافيکی مدتهاست در دست مطالعه است و
تصميمگيری در خصوص آن نشده ،پيشبينی شد معاونت حمل و نقل طی سه ماه به صورت دقيق ،این گرههای
ترافيکی را تعيين تکليف کند تا در بودجه  60پيشبينیهای الزم انجام شود.
کرونی در پاسخ به این پرسش که در جلسه علنی معاون حمل و نقل موافق راهحلهای پليس برای حل گرههای
ترافيکی نبود و معتقد بود برطرف کردن آنها به آسانی که پليس مطرح میکند ،نيست گفت 1در این جلسه نيز
اختالفنظرهایی وجود داشت؛ پليس دالیل خود را در خصوص برخی از گرههای ترافيکی توضيح داد و معاونت حمل و
نقل نيز نظرات خود را بيان کرد .اما برای آنکه مدت زیادی از مطالعات معاونت حمل و نقل در خصوص گرههای
ترافيکی میگذرد ،قرار بر این شد طی سی ماه برای برخی از آنها تصميمگيری شود.
دبير کميسيون حمل و نقل شورای شهر اضافه کرد 1فرصت سه ماهه در صحن شورا نيز بررسی و در صورت رأی همه
اعضا نهایی و مصوب خواهد شد.
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شنبه مورخ 69/6/18
خبرگزاری مهر

شناسایی  1آسيب طرح های عمرانی و حمل و نقلی شهر تهران
کميسيون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران پنج آسيب طرحهای عمرانی و حمل ونقل و ترافيکی شهر تهران را
اعالم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر ،کميسيون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران طی گزارشی پس از بازدیدهایی از پروژه
های مرتبط با حوزه وظایف کميسيون در چند منطقه شهر تهران انجام داد ،پنج آسيب را شناسایی کرد .نخست طرح
های فاقد هرگونه مطالعه توجيهی .به طور معمول قبل از آغاز هر پروژه ای مطالعه امکان سنجی یا فاز صفر انجام می
شود اما این گونه طرحها تنها بر اساس عالقه مندی کارفرمایان به موضوعی جذاب مانند بازسازی دروازه های تاریخی
شهرتهران یا دیدگاه های موقتی مانند تفکری که تصور می کند با افزایش صرف ناوگان کارآیی حمل و نقل افزایش
می یابد ،شکل گرفته است.
بر اساس این گزارش نقص مدارک مشاور مهندسی بخشی از چالش های طرح های در حال اجرا است .برخی از پروژه
های شهر تهران فاقد مهندسی کامل است و نقص مدارک طراحی هزینه عمليات اجرایی را تا چند برابر باال می برد که
به نظر می رسد سازمان مشاور فنی مهندسی شهر تهران خود عامل بخشی از این آسيب هاست در این گزارش به
اتالف منابع مالی اشاره شده و در توضيح آن آمده است 1هزینه اجرای برخی پروژه ها به واسطه عدم مدیریت و فساد
اداری تا چند برابر ميزان واقعی و مورد نياز است.
به گزارش مهر ،طوالنی شدن زمان تکميل طرح ها به واسطه بودجه بندی مناسب چهارمين چالش پروژه های عمرانی
است که با تعریف و آغاز چيدن طرح همزمان بدون برنامه ریزی دقيق برای تامين مالی عمال همه آنها در نيمه راه
متوقف شده و خسارت تطویل زمانی هنگفتی را ایجاد می کند.
پنجمين چالش که در این گزارش بر آن تاکيد شده نبود نظارت فنی و کنترل کالن پروژه ها توسط کميسيون عمران و
حمل و نقل شورا که در توضيح آمده است تجربه ده سال گذشته نشان می دهد عدم نظارت دقيق و کالن کميسيون
عمران و حمل و نقل باعث صدها ميلياردتومان خسارت به طرحهای عمرانی شهرداری شده است.
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به گفته کارشناسان کميسيون حمل و نقل به نظر می رسد بر اساس روال موجود و آنچه در بازدیدها مشاهده شده
تغييرات عمده و معناداری در فرآیندهای آسيب زای فوق رخ نداده و عمال تحول یا اصالحی اتفاق نيفتاد قطعا ادامه این
فرایند طی ماه های آتی آسيب های بيشتری را متوجه شهر تهران خواهد کرد.
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یکشنبه مورخ 69/6/16
ایسنا

بازنگری در محدوده طرح ترافيك در شورای شهر کليد خورد
رئيس کميسيون حمل و نقل شورای شهر تهران از انتصابات شهردار گالیه کرد و گفت :شهردار تهران میتوانست از
نيروهای جوان به جای افراد بازنشسته استفاده کند.
به گزارش ایسنا ،محمد عليخانی صبح امروز در نشست خبری که پيرامون گزارش عملکرد  155روزه شورای شهر پنجم
برگزار شده بود با بيان اینکه کميسيون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در ابتدای آغاز به کار ،توسعه حمل و
نقل عمومی ایمن و روان و همچنين کاهش آلودگی هوا را به عنوان شعارهای اصلی و رویکرد اصلی خود انتخاب کرد،
گفت 1متاسفانه در ابتدای حضورمان در شورای شهر متوجه شدیم آمارهایی که مدیریت قبلی شهرداری تهران در
خصوص سهم حمل و نقل عمومی در سفرها ارائه میکند نادرست است ،چرا که در گذشته اعالم شده بود که سهم
حمل و نقل عمومی در سفرها  93درصد است اما حاال بررسیها نشان میدهد که با احتساب تاکسی ،حمل و نقل
عمومی سهم  26درصدی را در جابجایی مسافر دارد.
وی با بيان اینکه مدیران پيشين اعالم کرده بودند که بيش از سه ميليون سفر با مترو به صورت روزانه انجام میشود،
افزود 1حاال بررسیها نشان داده که کمتر از دو ميليون سفر روزانه با مترو انجام میشود.
وی با بيان اینکه یکی از دغدغههای ما در آغاز به کار شورای شهر پنجم بحث ایمنی خطوط مترو بود ،گفت1
خوشبختانه توانستيم ایمن نبودن خط هفت مترو را پيگيری کرده و این خط را تا پایان ایمن سازی متوقف کنيم و
قطارهای این خط که به صورت قرضی از سایر خطوط گرفته شده بود را نيز به خطوطشان بازگردانيم.
رئيس کميسيون حمل و نقل شورای شهر تهران با بيان اینکه بررسیها نشان داد که برای تکميل خطوط فعلی مترو
یعنی از خط یك تا هفت نيازمند  22هزار ميليارد تومان اعتبار هستيم ،گفت 1باید اعالم کنم که ما خط هشت مترو
نداریم و خط فعلی ادامه خط یك محسوب میشود که متاسفانه به جای خط هشت ،جا زده شده است.
به گفته عليخانی برای خرید  2555واگن 15 ،هزار ميليارد تومان اعتبار الزم است که با بودجه فعلی شهرداری  15سال
طول میکشد که خطوط فعلی کامل شود.
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وی با بيان اینکه یا باید برای تکميل خطوط  15سال صبر کنيم یا باید به فکر شيوههای دیگر همچون کسب درآمد
پایدار و یا فاینانس باشيم ،گفت 1در کميسيون عمران و حمل و نقل به صورت ویژه بر روی دو طرح در راستای توسعه
درآمد پایدار فعاليت میکنيم که باید بگویم یکی از این طرحها بازنگری در محدوده طرح ترافيك است ،چرا که محدوده
فعلی طرح ترافيك  30سال است که اینگونه مانده و هيچ تغييری در آن انجام نشده و تنها هر ساله عوارض ورود به آن
تغيير میکند.
وی با بيان اینکه از اشکاالت طرح ترافيك موجود بی عدالتی و توزیع نامناسب است ،گفت 1در حال بازنگری هستيم به
گونهای که هر خودرویی که بخواهد وارد محدوده شود نباید جامعه هزینه آن را پرداخت کنند.
عليخانی با بيان اینکه در بازنگری محدوده طرح ترافيك بحث افزایش قيمت مطرح نيست و حتی ممکن است قيمتها
نيز کاهش بيابد ،گفت 1درآمد شهرداری از عوارض این محدوده کم است و حدود  355تا  365ميليارد تومان میشود که
نصف حقوق پرداختی هر ماه کارکنان شهرداری است.
به گفته عليخانی ،ساماندهی پارک حاشيهای در سطح شهر تهران نيز طرح دومی است که در کميسيون حمل و نقل در
حال پيگيری است که به نظر میرسد با اجرای این دو طرح که تا ماه آینده به صحن علنی شورای شهر میآید ضمن
اخذ رضایت مردمی ،ميزان درآمد شهرداری از این دو محل افزایش یابد.
وی همچنين در خصوص گرههای ترافيکی نيز با بيان اینکه بحث اصالح گرههای ترافيکی در شورای شهر مطرح شد،
گفت 1قرار شد اولویت با حل گرههای ترافيکی کم هزینه باشد.
وی در خصوص استفاده از سایر درآمدهای حمل و نقل همچون  LRTگفت 1ما مخالف استفاده از سایر مدلهای حمل
و نقلی نيستيم اما به شرطی که سرمایه گذاری انجام شود.
عليخانی با بيان اینکه به نظر من  LRTبهتر از  BRTفعلی است ،گفت 1اگر قرار باشد در بودجه اعتباری در نظر گرفته
شود قطعا اولویت ما با مترو است اما در کنار مترو احداث  LRTبه شرط تامين منابع بالمانع است.
وی همچنين در خصوص انتصابات اخير شهردار تهران نيز گفت 1متاسفانه تا االن انتظارات ما در خصوص انتصابات
برآورده نشده ،هر چند که انتصابات خوبی نيز انجام شده اما در برخی انتصابات انتظارات مردم ،رای دهندگان و...
برآورده نشده است هر چند که ما محدودیتها و مشکالت را میدانيم و میدانيم که برخی نيروها به صورت فلهای وارد
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سيستم شدهاند که حاال حتی برای تامين حقوق ماهيانه آنها دارای مشکل هستيم اما معتقدیم مدیریت جدید شهرداری
به جای استفاده از نيروهای بازنشسته و از کار افتاده میتوانست از جوانان خالق استفاده کند.
وی افزود 1اعضای شورا در مورد این موضوع با یکدیگر همصدا هستند اما برخی ترجيح میدهند به صورت خصوصی با
شهردار تهران صحبت کرده و برخی همچون من وقتی میبينيم تاثيری ندارد در حضور رسانهها انتقاد میکنيم.
وی در خصوص سرانجام تاکسیهای اینترنتی نيز با بيان اینکه ما مخالف تاکسیهای اینترنتی نيستيم افزود 1اما بر
اساس قانون ،ساماندهی حمل و نقل عمومی در داخل شهرها بر عهده شهرداری است و ما باید نسبت به ساماندهی این
تاکسیهای اینترنتی ا قدام کنيم ،چرا که متاسفانه شاهدیم که در چند ماهه اخير برخی اتفاقات ناگوار در بستر این
تاکسیها انجام شده است.
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ایسنا 69/6/16

استاندار تهران تاکيد کرد
لزوم ثبت پالک خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق دوربينها
استاندار تهران با تاکيد بر اینکه طبق مصوبه آلودگی هوا 35 ،درصد حمل و نقل عمومی در شهر تهران باید سهم حمل
و نقل ریلی باشد ،گفت 1در حال حاضر این موضوع تا 10درصد محقق شده است و باید مابقی نيز اجرایی شود .
به گزارش ایسنا ،محمدحسين مقيمی در چهارمين جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران گفت 1در فصل
بودجه ریزی قرار داریم و بهترین زمان برای دستيابی به هدف توسعه حمل و نقل ریلی است ،لذا باید در این حوزه با
پيگيریها ،تحقق  13درصدی توسعه حمل و نقل ریلی را انجام دهيم.
وی افزود 1عملکرد شهرداری تهران طی برنامه پنجم بررسی خواهد شد تا عقبماندگیها در این حوزه با کمك
سرمایهگذاریها مرتفع شود.
استاندار تهران ادامه داد 1همه دستگاهها براساس قانون هوای پاک ،مصوبه دولت ،برنامه پنجم و ششم توسعه وظایفی
در کنترل و کاهش آلودگی هوا به عهده دارند که در جلسات کارگروه روند انجام این وظایف و اقداماتی که تاکنون
انجام شده است ،احصاء و بررسی خواهد شد.
وی به موضوع اختصاص  15درصد ظرفيت نيروگاهها برای توليد انرژی بادی و خورشيدی اشاره کرد و افزود 1براساس
مصوبه دولت باید اختصاص  15درصد ظرفيت نيروگاه در این حوزه محقق شود.
به گزارش ایسنا ،در ادامه جلسه ،سردار مهماندار ریيس پليس راهور تهران بزرگ گفت 1دوربينهای تهران فقط قابليت
پالک خوانی در محدوده زوج و فرد را دارند ،براساس هماهنگی وزارت کشور و مراکز معاینه فنی ،اطالعات در سامانهای
تجميع میشود تا با همکاری ناجا مشخصات خودروها برای داشتن گواهی معاینه فنی آنها بررسی شود.
وی افزود 1در حال حاضر قابليت  355هزار استعالم معاینه فنی در طول روز وجود داد که درصدد افزایش این تعداد
هستيم.
ریيس پليس راهور تهران بزرگ با بيان اینکه برخوردهای ميدانی با اتومبيلهای فاقد معاینه فنی و اعمال قانون آنها
دليل اصلی افزایش تعداد مراجعات به مراکز معاینه فنی است ،گفت 1از اواسط مهرماه طرح برخورد با اتومبيلهای دودزا
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آغاز شده و الزم است در حوزه اطالعرسانی برای ثبت پالک خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق دوربينها ،اقدامات
الزم انجام شود.
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فردا ،افتتاح رسمی پلهای تقاطع بزرگراه شهيد خرازی با 21متری باقری
پروژه احداث پل های تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد خرازی با محور  26متری شهيد باقری فردا به بهره برداری می
رسد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد خرازی با محور  26متری شهيد باقری نيایشبه صورت
یك تقاطع شبدری کامل احداث شده و از  2پل (  2پل کندرو و  2پل تندرو )به همراه  2رمپ و  2لوپ برخوردار است.
این پروژه صبح روز دوشنبه بيستم آذرماه سال جاری طی مراسمی با حضور دکتر محمدعلی نجفی شهردار تهران به
بهره برداری می رسد.
شهردار تهران همچنين روز دوشنبه به محل کارگاه پروژه های احداث پارکينگ طبقاتی نيایش ،تونل ارتباطی خيابان
آرش به بلوار اسفندیار و بزرگراه آیت ا ...هاشمی رفسنجانی و نيز فازهای توسعه ای دریاچه شهدای خليج فارس خواهد
رفت تا به اتفاق دکتر پيروز حناچی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ،در جریان آخرین وضعيت عمليات اجرایی
این طرح ها قرار گيرد .
گفتنی است تقاطع محور  26متری شهيد باقری تنها تقاطع کامل شبدری در مسير بزرگراه شهيد خرازی بعد از تقاطع
بزرگراه آزادگان است و با بهره برداری از آن ،دسترسی های شمالی -جنوبی شهروندان ساکن شهرک های حاشيه
بزرگراه شهيد خرازی تسهيل شده و گزینه های سفر به دریاچه شهدای خليج فارس بيشتر می شود .این گشایش
ترافيکی همچنين باعث حذف دوربرگردان های همسطح بزرگراه شهيد خرازی و در نتيجه کاهش ترددهای اضافی و
روان سازی بار ترافيك خواهد شد .طول کلی معابر ایجاد شده در این پروژه با احتساب رمپ و لوپ ها به  9855متر می
رسد.
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سهولت دسترسی به دریاچه شهدای خليج فارس از طریق تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد
خرازی
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به بهره برداری از پروژه پلهای تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد
خرازی با محور  26متری شهيد باقری گفت 1با بهره برداری از این پروژه امکان دسترسی شهروندان به دریاچه شهدای
خليج فارس و دسترسی محلی فراهم می شود.
به گزارش خبرنگار شهرنوشت ،پيروز حناچی در مراسم بهره برداری از پروژه پلهای تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيد
خرازی با محور  26متری شهيد باقری ،گفت 1با بهره برداری از این پروژه امکان دسترسی شهروندان به دریاچه شهدای
خليج فارس و دسترسی محلی فراهم می شود.
وی با تاکيد بر لزوم رویکرد مدیریت شهری و توجه ویژه به حوزه قلمرو عمومی تصریح کرد 1در اجرای پروژهها ضمن
توجه به سرمایه گذاران و مجریان طرحها باید توجه بيشتری به شهروندان شود تا پروژه ها برای رضایتمندی شهروندان
تعریف و به بهره برداری برسد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بيان اینکه در دوره جدید مدیریت شهری توجه بيشتری به برنامههای توسعه
قلمرو عمو می خواهد شد ،افزود 1حوزه عمرانی در گذشته با این ایده شروع به کار کرده بود ،اما به سمت سویل حرکت
کرد که در این دوره به رویکرد اوليه خود باز می گردد و برای ایجاد این ظرفيت عالوه بر سویل توجه بيشتری به
خالقيت و جاذبه به عنوان یك اصل پرداخته می شود.
وی خاطرنشان کرد 1در دنيا از دو مولفه خالقيت و جاذبه برای توليد ثروت استفاده میشود که در دوره مدیریت جدید
شهری نيز از این دو عنصر بهره خواهيم برد.
حناچی در پایان با اشاره به اینکه مدیریت شهری در حال گذار از شرایط بسيار دشواری است ،ابراز اميدواری کرد و
گفت 1اميدواریم تا با همکاری ،همراهی و هم افزایی این دوره با موفقيت پشت سر گذاشته شود.
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نصب  0411دوربين مدار بسته در تاکسیهای دوبی
پليس امارات از نصب و راه اندازی دوربينهای مداربسته در تمامی تاکسی های دوبی تا پایان سال  2518ميالدی خبر
داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا ،پليس امارات در گزارشی اعالم کرد شيخ نشين دوبی برای حفظ امنيت راننده و مسافر با
نصب دوربينهای مداربسته تالشهایی کرده است تا حدود  6655تاکسی در این شهر مجهز به دوربين مداربسته شوند
که به طور دقيق توسط اداره حملونقل و جادهها نظارت میشود.
تاکنون بيش از  3255دوربين مدار بسته در تاکسی های دوبی نصب و راه اندازی شده و تا پایان سال  2518همه
تاکسیها را پوشش میدهد.
این دوربينها ،به طور خاص ،رفتار راننده و ميزان خستگی آنها را کنترل میکند اما بر روی مسافر تمرکز نمیکند تا
حریم شخصی آنها کنترل نشود.
براساس این گزارش هر تاکسی ،سه دوربين خيلی کوچك دارد که یکی نزدیك آینه وسط است که تنها رفتار راننده را
چك میکند.
به گفته یکی از مقامات ،دو دوربين دیگر در جلو و عقب تاکسی ،نصب شده و هيچکدام مسافر را نشان نمیدهد .این
دوربينها به طور زنده کنترل نمیشوند و در شرایط لزوم به نيروی پليس متصل میشود و پليس ،توانایی دانلود کردن
فيلم را دارد .یکی از کاربردهای مهم این دوربينها ،سنجش خستگی راننده است و برای اثبات بیگناهی راننده هنگامی
که شکایتی عليه آنها طرح میشود ،مفيد است.
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یك عضو شورای شهر تهران مطرح کرد؛
دو راهکار کاهش آلودگی هوا و ترافيك
رئيس کميته بودجه و نظارت شورای اسالمی شهر تهران ،راهکار کاهش آلودگی هوا و ترافيك پایتخت را افزایش
هزینه استفاده از خودروی شخصی عنوان کرد .
مجيد فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اینکه اعضای شورای اسالمی شهر به عنوان نمایندگان مردم سه وظيفه
کالن برعهده دارند .قانون گذاری ،نظارت بر عملکرد مدیریت شهری وظایف و مسئوليت هایی است که از حيث
نمایندگی مردم بر عهده نمایندگان است ،گفت 1یکی از مهمترین وظایف شورا بحث نظارت است مهمترین کاری که در
این حوزه بوده ،سرکشی به مناطق شهرداری تهران بوده که به شکل منظمی در هر دو هفته یك بار برنامه ریزی شده
و تا کنون در  8منطقه تهران بيش از  21پروژه این مناطق در بازدیدها و سرکشی ها بازدید شده و براساس آماری که
دارم در مالقات عمومی با شهروندان این مناطق به درخواست  219نفر از شهروندان در مالقات مردمی رسيدگی شده و
در نشست با شورایاران این مناطق مشکالت مناطق احصا شده و قبل از رفتن به این مناطق مطالعاتی در خصوص
مشکالت هر منطقه پيش بينی شده که از هر جهت ما بتوانيم بازدیدها و سرکشی های قابل دفاعی داشته باشيم.
وی در ادامه در خصوص مهم ترین دغدغه های شهر تهران افزود 1امروز مهمترین دغدغه مردم در شهر تهران مسئله
آلودگی و ترافيك و همچنين آسيب های اجتماعی است که شهر تهران با آن روبرو است و راه حل دو مشکل آلودگی و
ترافيك مثل همه جای دنيا گسترش حمل و نقل عمومی و باال بردن هزینه استفاده از خودروهای شخصی از طریق
دریافت عوارض حرکت در مرکز شهر و پارک حاشيه ای است و اگر این دو سياست را داشته باشيم می توانيم این
مشکل را حل کنيم و مهمترین مسأله شهرداری امروز مسأله مالی است و شهرداری که با بيش از  35هزار ميليارد
تومان بدهی با گذشته روبرو است با افت درآمدهایی که  05درصد آن وابسته به درآمدهای شهرداری و تراکم است،
روبروست بنابراین مهمترین نکته ای که وجود دارد اینکه بایستی تالش کنيم از طریق باال بردن سهم درآمدهای
شهری از یك سو و با برنامه ریزی دقيق تر برای حل مشکالت شهرداری به مطالبات مردم در افق کوتاه مدت پاسخ
دهيم.
فراهانی در خصوص فاصله بين شمال تا جنوب شهر تهران گفت 1مهمترین مسئله این حوزه این است که روند بودجه
ریزی شهری در شهر تهران به گونه ای بوده که براساس روند ثابتی از گذشته شروع شده فقط درصدی به این روند
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ثابت اضافه شده است و به همين دليل شما نگاه می کنيد که مبلغ اختصاص داده شده به مناطق برخوردار بسيار بيشتر
از مبالغ اختصاص داده شده به مناطق کم برخوردار بوده است .این روند باید اصالح شود به خصوص بحث بافت
فرسوده که تمرکزش روی مناطق جنوبی و کم برخوردار است و امروز  16درصد جمعيت شهر تهران در بافت فرسوده
ای زندگی می کنند که غالبا در مناطق محروم شهر تهران ساکن هستند به همين دليل اولویت شهرداری تهران باید
تمرکز روی بافت فرسوده باشد تا بتوانيم با توجه به اینکه زلزله خبر نمی کند و هر آن شهر تهران در معرض حادثه
سهمگين است ،این مسأله را جدی بگيریم و اقدام به نوسازی بافت فرسوده اقدامی است که عزم ملی می طلبد و فقط
هم شهرداری تهران نمی تواند این مسأله را که عزم جدی می طلبد حل کند امروز بانك ها از پرداخت وام برای
نوسازی بافت فرسوده به نوعی جلوگيری می کنند و از طرفی دیگر نياز به طرح های بلند مقياس داریم تا بتوانيم بلوک
بزرگی از بافت ها را تملك کنيم تا بتوانيم نوسازی را انجام دهيم.
رئيس کميته بودجه و نظارت شورای اسالمی شهر تهران در خصوص وضعيت پروژه های عمرانی شهرداری گفت1
پروژه های عمرانی شهر تهران از مشکالت جدی رنج می برد ،مطالعه یك مسأله فراموش شده بوده است یعنی
مطالعات اجتماعی ،ترافيکی و زیست محيطی و مطالعه مالی مسائلی است که تقریبا انجام نشده است و پروژه ها غالبا
بدون برنامه ریزی و مطالعه شروع شده است مسأله بعدی بحث فيزیکی پروژه ها است و کنترل مناسبی روی پروژه ها
صورت نگرفته و پروژه های زیادی داریم که با مشکالت مالی متوقف مانده است و بعضی از پروژه ها است که تغيير
چندانی در مدیریت شهری نداشته است مثل پل صدر با هزینه گزافی که کرد و می توانست دو خط مترو به جای آن
پروژه احداث شود عمال باعث شده که پروژه های شهر تهران هم از ضعف مدیریت زمان و مدیریت هزینه و حتی
مطالعات امکان سنجی رنج ببرد.
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بازدید شهردار تهران از پروژه تونل آرش-اسفندیار و پارکينگ نيایش
شهردار تهران صبح امروز ضمن بازدید از پروژههای تونل و زیرگذر آرش-اسفندیار و پارکينگ طبقاتی نيایش ،در
جریان آخرین روند تکميل این پروژه های شهری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد علی نجفی در حاشيه این بازدید طی جلسه کاری با حضور مسؤوالن معاونت فنی و
عمران و مدیران پروژه ،به بررسی مسایل فنی ،اجرایی و مالی پروژه های تونل و زیرگذر آرش-اسفندیار و پارکينگ
طبقاتی نيایش پرداخت.
وی همچنين با حضور در محل پروژه از نزدیك با روند اجرای تونل و پارکينگ طبقاتی آشنا شده و دستورات الزم برای
پيشرفت و آماده سازی نهایی پروژه را صادر کرد.
بر اساس این گزارش تونل و زیرگذر آرش -اسفندیار به طول  2955متر یکی از پروژه های عمرانی مهم در محدوده
منطقه سه شهرداری تهران به شمار می رود که با توجه به کمبود محور های شرقی  -غربی در محدوده این منطقه و
به منظور ایجاد کریدور شریانی برای تخليه بار ترافيکی در حال احداث است .
از جمله ویژگی های این پروژه می توان به عبور از زیر شریان های اصلی همچون بزرگراه های مدرس و نيایش و
خيابان های آفریقا و حضرت وليعصر (عج )اشاره کرد که برای اجرای آن  166هزار متر مکعب عمليات حفاری صورت
گرفته است .همچنين این تونل در محدوده زیرسطحی اتوبان مدرس به طول  62متر به صورت دو طبقه طراحی و اجرا
شده است.
پروژه تونل آرش اسفندیار هم اکنون در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و پس نصب تجهيزات فنی و الکتریکی تا پایان
سال آماده بهره برداری خواهد بود.
با افتتاح این پروژه طول تونل های شهری پایتخت به بيش از  20کيلومتر خواهد رسيد .
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همچنين پارکينگ طبقاتی نيایش نيز یکی از پروژه های منحصر به فرد به شمار می رود که برای نخستين بار در کشور
به دليل محدودیت ها و معارضان سازه ای به صورت ( Top-Downاز باال به پایين) اجرایی می شود .این پارکينگ
طبقاتی با ظرفيت  1208خودرو امکان دسترسی مستقيم به تونل نيایش و شریان های اطراف را دارا بوده و هم اکنون
در پيشرفت  22درصدی قرار دارد.
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 24درصد پایيز  69تهران در آلودگی هوا گذشت
امروز پنجاه و پنجمين روز آلوده سال  69تهران است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،ليال نظری سخنگوی شرکت کنترل کيفيت هوای تهران در این باره گفت 1آنگونه که نتایج
پيش بينی کيفيت هوای تهران نشان می دهد ،امروز دوشنبه  25آذر ،هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است.
بدین ترتيب کودکان ،بان وان باردار ،سالمندان و بيماران قلبی ریوی تا سالم شدن هوا باید از تردد طوالنی مدت در هوای
آزاد خودداری کنند.
نظری تصریح کرد 1با گذشت  85روز از پایيز 22 ،69درصد روزها در آلودگی گذشته است .همچنين از ابتدای سال
جاری تاکنون هوا 12روز پاک 166 ،روز سالم 62 ،روز ناسالم برای گروه های حساس و یك روز ناسالم برای همه بوده
است.
همچنين حسين شهبازی مدیر واحد پيش بينی شرکت کنترل کيفيت هوای تهران گفت 1نتایج حاصل از پيش بينی
پارامترهای هواشناسی برای شهر تهران حاکی از برقراری جوی نسبتا آرام در روز دوشنبه بوده و در برخی ساعات همراه
با وزش باد مؤثر خواهد بود .به تدریج در روز سه شنبه بر ميزان ناپایداری جوی افزوده شده و وزش باد موثر به ویژه در
ساعات بعدازظهر پيش بينی می شود .همچنين دما امروز افزایش نسبی خواهد یافت .براساس نتایج پيش بينی کيفيت
هوا ،وضعيت کيفی هوای بيشتر مناطق پایتخت طی روز دوشنبه همراه با افزایش غلظت آالینده ها خواهد بود تا شرایط
کيفی هوای نامطلوب به ویژه برای گروه های حساس دراکثر مناطق شهر تهران همچنان حاکم باشد.
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پرتال شهردرای تهران

پذیرش مقاالت و ثبت نام هفدهمين کنفرانس بين المللی حمل ونقل و ترافيك آغاز شد
هفدهمين کنفرانس بين المللی حمل ونقل و ترافيك در  12محور علمی و باهمکاری بيش از  65نفر از استادان دانشگاه
های کشور در روزهای  26و  35بهمن ماه سال جاری در  15سالن مرکز همایش های برج ميالد برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل ونقل وترافيك؛ محسن پورسيدآقایی ،معاون شهردار و ریيس هفدهمين
کنفرانس بين المللی حمل ونقل و ترافيك با اعالم این مطلب گفت 1این کنفرانس ،مهمترین رویداد علمی کشور در
حوزه مهندسی حمل و نقل و ترافيك است که  19دوره ی آن در  22سال گذشته با حضور استادان و اندیشمندان
خارجی و داخلی با موفقيت برگزار شده است.
وی ارائه آخرین دستاوردهای تحقيقاتی انجام شده محققان ومتخصصان حمل ونقل و بهره گيری از نتایج علمی این
پژوهش ها در حوزه های اجرایی را از اهداف اصلی این کنفرانس برشمرد و افزود 1زمينه سازی برای تبادل نظرو تعامل
فعاالن عرصه حمل ونقل بابخش های دانشگاهی وپژوهشی داخلی وخارجی و ایجاد شرایط مناسب برای ارائه ایده های
نوین و استفاده از تجارب کاربردی و مدیریت دانش ترافيك از مهمترین اهداف این کنفرانس است.
معاون شهردار و ریيس کنفرانس بين المللی حمل ونقل وترافيك افزود 1براساس پيش بينی و برنامه ریزی های صورت
گرفته ،بخشی از مقاالت رسيده به دبيرخانه به صورت سخنرانی و بخشی دیگر به صورت پوستر در روزهای همایش
ارائه می شود و کليه مقاالت برگزیده عالوه بر انتشار در کتاب مجموعه مقاالت ،در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
ISCنيز نمایه می شود.
وی در خصوص نحوه دریافت و داوری مقاالت تصریح کرد 1دریافت ،ارجاع ،داوری و کليه مراحل علمی این کنفرانس
صرفا به صورت الکترونيك و از طریق پایگاه اینترنتی کنفرانس و در قالب ضوابط و استانداردهای تعریف شده که در
سایت قابل دسترسی است ،انجام می شود و خارج از این مکانيزم مقاالت پذیرش و ارزیابی نمی شود.
پورسيدآقایی در ارتباط با بخش های جنبی این کنفرانس نيز گفت 1در کنار بخش علمی و کارگاه های تخصصی و ارائه
مقاالتی که به صورت پوستر انجام می شود ،نمایشگاهی برای ارائه آخرین دستاوردها وفناوری های صنعت حمل و نقل
و ترافيك برگزار و همچنين شرکت ها ،سازمان ها ،مؤسسات و مراکز علمی و دانش بنيان و کارآفرینان برتر این حوزه
نيز معرفی می شوند.
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معاون شهردارتهران؛ دانشگاه های صنعتی شریف ،تهران ،علم و صنعت ،صنعتی اميرکبير ،تربيت مدرس ،بين المللی
امام خمينی (ره) ،عالمه طباطبایی ،آزاد اسالمی و گيالن را از حاميان دانشگاهی این کنفرانس برشمرد.
وی از پليس راهور ناجا ،سازمان حفاظت محيط زیست ،جامعه مهندسين حمل و نقل ایران ،انجمن مهندسی حمل و
نقل ایران ،انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران ،جمعيت طرفداران ایمنی راه ها و مرکز تحقيقات راه ،وزارت راه و
شهرسازی را از دیگر حاميان داخلی این کنفرانس دانست و خاطرنشان کردUIC،ITDP ،EGO ،UITP 1
MetropolisACUUS،،و  WALK21از جمله انجمن ها و سازمان های خارجی حامی علمی این کنفرانس بين
المللی هستند.
بنابراعالم روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران ،فرآیند دریافت و پذیرش مقاالت در این
کنفرانس از  25آذر ماه از طریق سایت اینترنتی  http:// ictte.irآغاز شده و استادان ،دانشجویان ،کارشناسان
حوزه حمل و نقل بویژه کارشناسان و مدیران حمل و نقل و ترافيك شهری می توانند برای شرکت در این کنفرانس و
بهره مندی از مطالب و مقاالت علمی این رویداد ،به این پایگاه اینترنتی مراجعه و ضمن کسب اطالعات کامل از
فرآیندها ،ابعاد و محورهای علمی کنفرانس ،مقاالت خود را برای دبيرخانه همایش ارسال کنند.
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چهارشنبه مورخ 69/6/44
خبرنگار مهر

بررسی مشکالت ناوگان تاکسيرانی
مشکالت ناوگان تاکسيرانی در جلسه کميسيون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با حضور مسئوالن ترافيکی
شهر تهران بررسی شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،مهمترین چالش مورد بررسی در این جلسه ،وضعيت تاکسیهای اینترنتی و برنامهریزی برای
نظارتپذیری این تاکسیها بود.
محمدعلی کرونی ،دبيرکميسيون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران با بيان اینکه  96درصد مکاتباتی که با این
کميسيون انجام میشود ،در خصوص مشکالت تاکسيرانی و رانندگان تاکسی است ،گفت 1برای پيگيری این مطالبات و
حل معضالت رانندگان تاکسی که اگر پيگيری و برای حل آن برنامهریزی نشود ،به یك بحران جدی در شهر تبدیل
خواهد شد ،جلسهای با حضور معاون حمل و نقل ترافيك شهرداری و مدیرعامل سازمان تاکسيرانی برگزار شد تا برای
چالشهای شناسایی شده ،راهکارهایی پيشنهاد شود.
وی ادامه داد 1چالش اساسی تهران ،بحث تاکسی اینترنتی است .صاحبان این تاکسیها با این استدالل که ما صرفاً یك
اپليکيشن هستيم که راننده به مسافر وصل میکنيم ،زیر بار نظارت شهرداری نمیروند اما هم فضای خدماتی که این
شرکتها میدهند ،در سطح شهر تهران است و هم تاکسیهای اینترنتی ،بخشی از حمل و نقل عمومی را بر عهده
گرفتهاند؛ بنابراین باید زیر نظر شورا و شهرداری قرار بگيرند.
کرونی افزود 1ادامه این روند بدون نظارت مدیریت شهری امکانپذیر نيست زیرا این تاکسیها مشکالتی را برای شهر
تهران ایجاد کردهاند؛ از جمله مشکل ترافيك و آلودگی هوا؛ بنابراین پيشنهاد شده شهرداری برای پيدا کردن راهکار
مناسب ،موضوع را از طریق وزارت مخابرات و صنایع و معادن پيگيری کنند.
دبير کميسيون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران تصریح کرد 1همچنين فعاليت این شرکتها تأثير زیادی بر
روی سطح درآمدهای رانندگان تاکسی گذاشته که این موضوع نيز باید برایش راهکاری اندیشيده شود.
وی با بيان اینکه شبکه حمل و نقل پایتخت باید یکپارچه باشد ،گفت 1به این منظور نياز است بازمهندسی در شبکه
تاکسيرانی انجام شود .برخی از ایستگاههای خط  2مترو با کمبود تاکسی مواجه هستند و برخی خطوط اتوبوسرانی که
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باالی  25خط هستند ،کمتر از  655مسافر در روز دارند که قابليت تبدیل به خطوط تاکسی را دارند که قرار شد این
بازمهندسی در شبکه تاکسيرانی بررسی و عملياتی شود.
کرونی اضافه کرد 1یکی از چالش های مهم ،کاهش سطح درآمد و رفاه زندگی رانندگان تاکسی است که باید برای
افزایش سطح زندگی آنها چارهاندیشی شود؛ این موضوع میتواند نوسازی ناوگان تاکسيرانی را نيز با مشکل مواجه کند
زیرا به خاطر کاهش درآمدها ،رانندگان امکان تسهيالت بازپرداخت خودروی نو را ندارند که باید برای این موضوع نيز
راهکاری اندیشيده شود.
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شهرنوشت 69/6/44

مدیرکل صدور آرم طرح ترافيك در گفت و گو با شهرنوشت1
اعالم زمان ثبت نام طرح ترافيك سال  67بعد از بازنگری در شورای شهر

مدیرکل صدور آرم طرح ترافيك شهرداری تهران گفت 1اعالم زمان ثبت نام طرح ترافيك سال  60بعد از اتمام
بازنگری شورای شهر در این خصوص اعالم خواهد شد.
مصطفی قنبرنژاد در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت ،با بيان اینکه به رغم آنکه هر سال بين ماه های آبان تا آذر زمان
و شرایط ثبت نام متقاضيان برای طرح ترافيك سال آینده اعالم می شد ،گفت 1اما امسال به دليل درخواست شورای
شهر تهران در خصوص بازنگری در طرح ترافيك شهر تهران تاریخ اعالم زمان شروع ثبت نام به تعویق افتاده است.
وی ادامه داد 1پيش بينی می شود که تا اواخر دی ماه بعد از اتمام بازنگری کميسيون عمران و حمل و نقل شورای شهر
تهران امکان ثبت نام در طرح ترافيك سال  60به صورت رسمی اعالم شود.
مدیرکل صدور آرم طرح ترافيك شهرداری تهران با اشاره به اینکه هنوز ميزان سهميه طرح ترافيك امسال از سوی
معاونت و شورای عالی ترافيك مشخص نشده است ،خاطرنشان کرد 1هر نتيجه ای که نسبت به بازنگری شورای شهر
نسبت به طرح ترافيك شهر تهران استخراج و اعالم شود ،در ارائه مدارک مورد نياز جهت دریافت آن از سوی متقاضيان
تغييری حاصل نخواهد شد و مطابق سال های گذشته داشتن معاینه فنی خودرو و پرداخت عوارض شهری الزامی است.
به گفته قنبرنژاد قيمت طرح ترافيك نيز بعد از اعالم نظر شورای شهر ابالغ خواهد شد.

155

خبرگزاری مهر69/6/44

اعالم زمان ثبت نام طرح ترافيك سال  67بعد از بازنگری در شورای شهر
مدیرکل صدور آرم طرح ترافيك شهرداری تهران گفت 1اعالم زمان ثبت نام طرح ترافيك سال  60بعد از اتمام
بازنگری شورای شهر اعالم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،مصطفی قنبرنژاد با بيان اینکه به رغم آنکه هر سال بين ماه های آبان تا آذر زمان و شرایط
ثبت نام متقاضيان برای طرح ترافيك سال آینده اعالم می شد ،گفت 1اما امسال به دليل درخواست شورای شهر تهران
در خصوص بازنگری در طرح ترافيك شهر تهران تاریخ اعالم زمان شروع ثبت نام به تعویق افتاده است.
وی ادامه داد 1پيش بينی می شود که تا اواخر دی ماه بعد از اتمام بازنگری کميسيون عمران و حمل و نقل شورای شهر
تهران امکان ثبت نام در طرح ترافيك سال  60به صورت رسمی اعالم شود.
مدیرکل صدور آرم طرح ترافيك شهرداری تهران با اشاره به اینکه هنوز ميزان سهميه طرح ترافيك امسال از سوی
معاونت و شورای عالی ترافيك مشخص نشده است ،خاطرنشان کرد 1هر نتيجه ای که نسبت به بازنگری شورای شهر
نسبت به طرح ترافيك شهر تهران استخراج و اعالم شود ،در ارائه مدارک مورد نياز جهت دریافت آن از سوی متقاضيان
تغييری حاصل نخواهد شد و مطابق سال های گذشته داشتن معاینه فنی خودرو و پرداخت عوارض شهری الزامی است.
به گفته قنبرنژاد قيمت طرح ترافيك نيز بعد از اعالم نظر شورای شهر ابالغ خواهد شد.
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هفدهمين کنفرانس بين المللی حمل ونقل و ترافيك برگزار می شود

هفدهمين کنفرانس بين المللی حمل ونقل و ترافيك در 12محور علمی و باهمکاری بيش از  65نفر از استادان دانشگاه
های کشور در روزهای  26و  35بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محسن پورسيدآقایی ،معاون شهردار و ریيس هفدهمين کنفرانس بين المللی حمل ونقل و
ترافيك با اعالم این مطلب گفت 1این کنفرانس ،مهمترین رویداد علمی کشور در حوزه مهندسی حمل و نقل و ترافيك
است که  19دوره آن در  22سال گذشته با حضور استادان و اندیشمندان خارجی و داخلی با موفقيت برگزار شده است.
وی ارائه آخرین دستاوردهای تحقيقاتی انجام شده محققان ومتخصصان حمل ونقل و بهره گيری از نتایج علمی این
پژوهش ها در حوزه های اجرایی را از اهداف اصلی این کنفرانس برشمرد و افزود 1زمينه سازی برای تبادل نظرو تعامل
فعاالن عرصه حمل ونقل بابخش های دانشگاهی وپژوهشی داخلی وخارجی و ایجاد شرایط مناسب برای ارائه ایده های
نوین و استفاده از تجارب کاربردی و مدیریت دانش ترافيك از مهمترین اهداف این کنفرانس است.
ریيس کنفرانس بين المللی حمل ونقل وترافيك افزود 1براساس پيش بينی و برنامه ریزی های صورت گرفته ،بخشی از
مقاالت رسيده به دبيرخانه به صورت سخنرانی و بخشی دیگر به صورت پوستر در روزهای همایش ارائه می شود و
کليه مقاالت برگزیده عالوه بر انتشار در کتاب مجموعه مقاالت ،در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) (ISCنيز
نمایه می شود.
وی درباره نحوه دریافت و داوری مقاالت تصریح کرد 1دریافت ،ارجاع ،داوری و کليه مراحل علمی این کنفرانس صرفا
به صورت الکترونيك و از طریق پایگاه اینترنتی کنفرانس و در قالب ضوابط و استانداردهای تعریف شده که در سایت
قابل دسترسی است ،انجام می شود و خارج از این مکانيزم مقاالت پذیرش و ارزیابی نمی شود.
پورسيدآقایی در ارتباط با بخش های جنبی این کنفرانس نيز گفت 1در کنار بخش علمی و کارگاه های تخصصی و ارائه
مقاالتی که به صورت پوستر انجام می شود ،نمایشگاهی برای ارائه آخرین دستاوردها وفناوری های صنعت حمل و نقل
و ترافيك برگزار و همچنين شرکت ها ،سازمان ها ،مؤسسات و مراکز علمی و دانش بنيان و کارآفرینان برتر این حوزه
نيز معرفی می شوند.
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به گفته پورسيدآقایی دانشگاه های صنعتی شریف ،تهران ،علم و صنعت ،صنعتی اميرکبير ،تربيت مدرس ،بين المللی
امام خمينی (ره) ،عالمه طباطبایی ،آزاد اسالمی و گيالن را از حاميان دانشگاهی این کنفرانس هستند.
وی از پليس راهور ناجا ،سازمان حفاظت محيط زیست ،جامعه مهندسين حمل و نقل ایران ،انجمن مهندسی حمل و
نقل ایران ،انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران ،جمعيت طرفداران ایمنی راه ها و مرکز تحقيقات راه ،وزارت راه و
شهرسازی را از دیگر حاميان داخلی این کنفرانس دانست و خاطرنشان کرد UIC ،ITDP ،EGO ،:UITP
MetropolisACUUSو WALK 21از جمله انجمن ها و سازمان های خارجی حامی علمی این کنفرانس بين
المللی هستند.
فرآیند دریافت و پذیرش مقاالت در این کنفرانس از  25آذر ماه از طریق سایت اینترنتی  http:// ictte.irآغاز
شده و استادان ،دانشجویان ،کارشناسان حوزه حمل و نقل بویژه کارشناسان و مدیران حمل و نقل و ترافيك شهری می
تو انند برای شرکت در این کنفرانس و بهره مندی از مطالب و مقاالت علمی این رویداد ،به این پایگاه اینترنتی مراجعه
و ضمن کسب اطالعات کامل از فرآیندها ،ابعاد و محورهای علمی کنفرانس ،مقاالت خود را برای دبيرخانه همایش
ارسال کنند.
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پورسيدآقایی تشریح کرد؛
جزیيات و چگونگی گسترش طرح «ال.ای.زد» در پایتخت
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران در تشریح جزیيات دقيق گسترش محدوده طرح (LEZال.ای.زد) گفت1
از سال آینده محدوده طرح ترافيك در قالب طرح ال.ای.زد کنترل می شود .
به گزارش خبرگزاری مهر ،محسن پورسيدآقایی صبح امروز در سومين جلسه بررسی برنامه های کاهش آلودگی هوای
تهران با بيان اینکه بالغ بر یك سال از اجرای موفق طرح ال.ای.زد در محدوده طرح ترافيك و محدوده طرح زوج و فرد
می گذرد ،گفت 1در حال حاضر و برابر این طرح ،اطالعات تمامی خودروهای فاقد معاینه فنی که به محدوده طرح
ترافيك و زوج و فرد وارد می شوند ،از طریق  255دوربين ثبت و ضبط شده و متخلفان فاقد معاینه فنی از سوی راهور
اعمال قانون می شوند.
وی با اشاره به اینکه طرح ال.ای.زد یکی از طرح های موفق بوده که در هسته مرکزی شهر تهران اجرایی شده است،
تاکيد کرد 1از آبان ماه سال گذشته تاکنون بالغ بر  3ميليون خودروی متخلف فاقد معاینه فنی ،اعمال قانون شده اند.
معاون شهردار تهران در توضيح چگونگی گسترش طرح ال.ای.زد تصریح کرد 1بنا بر طرحی که در دستور کار قرار
گرفته مقرر شده از سال آینده محدوده طرح ترافيك در قالب طرح ال.ای.زد کنترل شود.
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خطوط اتوبوسرانی تهران بزودی ساماندهی می شوند
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت 1بزودی تمام خطوط اتوبوسرانی پایتخت ساماندهی می شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،پيمان سنندجی در خصوص اینکه مهندسی مجدد خطوط در قالب تدوین نرم افزاری در شهر
تهران در حال انجام است ،اظهارداشت 1خوشبختانه این نرم افزار تدوین شده و در حال جمع آوری اطالعات هستيم.
وی با بيان اینکه ورود اطالعات به این نرم افزار در حال انجام هستيم ،افزود 1این اطالعات شامل ميزان تقاضای سفر
در خطوط است .در حال بررسی هستيم تا بدانيم هر کدام از خطوط شهر تهران چه تعداد مسافر دارد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با اشاره به اینکه مطالعات و مهندسی خطوط یك کار روزمره و
هميشگی است ،بيان کرد 1وقتی خطوط مترو راه اندازی می شوند ،حتما یکسری از خطوط اتوبوسرانی یا تاکسيرانی به
دليل موازات خدماتی که با مترو دارند ساماندهی و یا جا به جا می شوند .همچنين با ایجاد شهرک های جدیدی در
تهران یا اطراف آن یا در نقاطی که تقاضای سفر بسيار باشد ،ساماندهی خطوط نيز بر مبنای تعداد تقاضاهای سفر انجام
در نتيجه من فکر می کنم که بحث مهندسی خطوط هميشه وجود دارد.
شبکه ای شدن مدهای حمل و نقلی پایتخت
به گفته وی ،اميدواریم که بعد از ورود اطالعات بتوانيم به صورت سيستمی اگر خطی نياز به ساماندهی یا جابه جایی
داشته باشد ،به سرعت تشخيص داده و انجام دهيم.
سنندجی با بيان اینکه در حال حاضر نتيجه پایلوت این طرح در منطقه  12استخراج شده است ،یادآور شد 1طبق
اطالعات به دست آمده در این منطقه یکسری از خطوط قدیمی اتوبوسرانی باید ادغام شوند که در حال حاضر این کار
در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه این ساماندهی در واقع شبکه شدن سایر مدهای حمل و نقلی را فراهم می کند ،تاکيد کرد 1با
توجه به اینکه اساس این کار ورود اطالعات بوده ،کار سختی است به این دليل که باید اطالعات دقيق و کاملی از
ميزان تقاضای سفر در تمام ساعات روز داشته باشيم که انجام این کار خود یك پروژه بزرگی است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت 1پيش بينی می کنم با توجه به تراکنش هایی که در خطوط انجام
می شود و تعداد مسافرانی که در خطوط  BRTدر حال جابه جایی است ،به زودی به این اطالعات به طور کامل
دسترسی خواهيم داشت.
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وی با اشاره به انجام مطالعات درباره بررسی راهکارهای دستيابی شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران به درآمدهای
پایدار افزود 1در حال حاضر مطالعاتی را توسط دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مورد درآمد پایدار شرکت واحد انجام
داده ایم.
شناسایی کدهای درآمدی شرکت واحد جهت ایجاد درآمد پایدار
سنندجی با بيان اینکه بحث درآمد و منابع پایدار یکی از مضوعات مهم شهرداری ها در کشور به شمار می آید ،ادامه
داد 1یکی از موضوعاتی که می تواند به کسب درآمد پایدار در این مجموعه کمك کند ،مدیریت هزینه هاست .به عنوان
مثال اگر ما پيمایش کمتر و کم هزینه تری را در ناوگان داشته باشيم ،منجر به این می شود که هم ميزان سوخت
کاهش پيدا کند و هم استهالک خودروها و ناوگان کمتر شود.
وی با تاکيد بر اینکه در سازمان اتوبوسرانی سعی ما بر این است که در کنار کاهش هزینه ها درآمدهایی را داشته
باشيم ،.عنوان کرد 1به عنوان مثال در حال حاضر کد پروژه های درآمدی شرکت واحد اجرای برنامه هایی مانند
تبليغات فروش بليت و نظارت بر نحوه دریافت بليت است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با اشاره به اینکه مشکل مسدود شدن حساب های سازمان اتوبوسرانی
با تعامل سازمان تامين اجتماعی رفع شده است ،بيان کرد 1ضمن اینکه به سازمان تامين اجتماعی احترام می گذارم اما
موضوعات بيمه ای به طور مستقيم با پرسنل در ارتباط است .در گذشته نيز تعامالت با سازمان تامين اجتماعی در این
خصوص وجود داشته است به گونه ای که چندین ميليارد تومان بدهی تامين اجتماعی که از گذشته باقی مانده بود را
پرداخت کردیم.
سنندجی خاطر نشان کرد 1در حال حاضر بدهیای که سازمان تامين اجتماعی از مجموعه شرکت واحد دارد ،بدهی
روزمره این سازمان است .در حالی که در سال های گذشته بدهی های باالی  25ميليارد تومان اتوبوسرانی به این
سازمان پرداخت شده است اما امکان دارد با توجه به شرایط سخت اقتصادی قدری این پرداخت ها با تاخير انجام شود.
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درصد ناوگان حملونقل عمومی نياز به نوسازی دارد 21
مشاور اجرایی اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور گفت 1در حال حاضر  23هزار اتوبوس شهری و  105هزار مينی بوس
شهری و بين شهری در کشور وجود دارد که  35تا  25درصد این وسایل نقليه نياز به نوسازی دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،اسماعيل کاویانی ،مشاور اجرایی اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور با اشاره به برگزاری
هشتمين همایش و نمایشگاه شهر ایده آل که قرار است  15تا  13دی در جزیره کيش برگزار شود گفت 1اتحادیه
اتوبوسرانی شهری نيز در صورت حضور شرکتهای داخلی و خارجی سازنده اتوبوس و مينی بوس های برقی و دیزلی
درون شهری در نمایشگاه ،نسبت به ارزیابی کيفی و فنی خودروها برای خریدهای آتی مذاکره خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنعت حمل و نقل شهری کشور نيز افزود :سازمانهای بهره بردار در حوزه خدمات
شهری به عنوان بازدید کننده و ارائه کنندگان خدمات شهری نيز در قالب برگزاری غرفه در این نمایشگاه حضور
خواهند داشت و این نمایشگاه فرصتی جهت تبادل و گفتگوی رو در روی توليد کنندهها و مصرف کنندگان صنعت
حمل و نقل شهری است.
مشاور اجرایی اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور در ادامه به حضور کميته فنی اتحادیه اتوبوسرانی در این نمایشگاه اشاره
کرد و بيان داشت 1تيمهای فنی سازمانهای حمل و نقل عمومی نيز در این نمایشگاه شرکت میکنند و راهکارهایی
جهت بهبود وضعيت حملو نقل عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کاویانی با بيان اینکه این نمایشگاه فرصتی جهت ارائه آخرین دستاوردهای توليدی در حوزه حمل و نقل شهری است
اضافه کرد 1ناوگان انبوهبر از جمله اتوبوسهای برقی و خودروهای هيبریدی و دسترسی به جدیدترین تکنولوژی های
جهان از جمله موضوعاتی است که در این نمایشگاه مورد بحث و گفتگو قرار میگيرد.
وی افزود 1راهی که جهان  65سال طی کرده و اکنون به خودروی پارک رسيده است را میخواهيم طی یك جهش به
آن دست یابيم و در کشور به آخرین تکنولوژی در حوزه حمل و نقل عمومی برسيم.
مشاور اجرایی اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور در ادامه بيان داشت 1رفع آالیندگی شهرها و رسيدن به هوای پاک با
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی قابل دسترسی است و سایر روشها در واقع اتالف هزینه بوده و باید در جهت
افزایش ظرفيت ناوگان حمل و نقل انبوه بر و عمومی به طور کلی گام برداشت.
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ک اویانی با اشاره به اینکه افزایش ظرفيت ناوگان حمل و نقل انبوه بر انگيزه استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی را به
شدت کاهش می دهد ،گفت 1بعد از توجه به این مسئله باید به سمت و سوی قوانين بازدارنده
پيش رفت که افراد بر اساس قانون مجبور به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی شوند.
مشاور اجرایی اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور اضافه کرد 1در حال حاضر  23هزار اتوبوس شهری و  105هزار مينی
بوس شهری و بين شهری در کشور وجود دارد که  35تا  25درصد این وسایل نقليه نياز به نوسازی دارند ولی به دليل
نبود منابع و عدم تخصيص اعتبارات الزم نوسازی آنها انجام نگرفته است.
کاویانی گفت 1البته در راستای جبران این کمبود به سمت ارائه تسهيالت ارزان قيمت در تعامل با بانکهای عامل به گام
برداشتيم و در سال  66حدود  255اتوبوس به این روش به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شد و بنا داریم در سال
 69نيز اقداماتی در این راستا انجام دهيم این مسئله در نمایشگاه شهر ایدهآل و دومين نمایشگاه صنعت حمل و نقل
شهری کشور مورد توجه قرار گرفته است.
دبير روابط عمومی هشتمين همایش و نمایشگاه شهر ایده آل گفت 1سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری کشور ،سازمان پدافند غيرعامل ،دبير خانه کالنشهرهای کشور و استانداری تهران با حمایت و مشارکت خود
و ایجاد تعامل و افزایش اثر بخشی در این رویداد حضور خواهند داشت.
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اجرای طرح زوج و فرد از در منازل در روز دوشنبه
ممنوعيت تردد کاميونها تا  02ساعت در تهران
رئيس پليس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعالم کرد که فردا طرح زوج و فرد از ساعت  9135تا  16155اجرا
میشود.
سردار محمدرضا مهماندار در گفتوگو با ایسنا ،در این باره گفت 1با تصميم کميته اضطرار کاهش آلودگی هوای تهران
فردا دوشنبه طرح زوج و فرد از در منازل اجرا میشود و بر این اساس تمامی خودروهایی که رقم آخر پالکشان فرد باشد
از ساعت  9135صبح تا  16135اجازه تردد در شهر را ندارند.
ریيس پليس راهور تهران اضافهکرد 1خودروهای دارای مجوز طرح ترافيك نيز میتوانند در شهر تردد کنند.
مهماندار افزود 1بنابراین در روز دوشنبه خودروهای غيرمجاز توسط ماموران راهور و دوربينها جریمه خواهند شد.
رئيس پليس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اضافه کرد 1همچنين تا پایان این هفته هيچگونه مجوز هفتگی و روزانه
ورود به محدوده طرح ترافيك فروخته نخواهد شد.
مهماندار درباره برخورد با خودروهای آالینده و دودزا نيز گفت 1ماموران پليس در ادامه ماموریت خود با خودروهای فاقد
معاینه فنی ،آالینده و دودزا برخورد کرده و این خودروها یا جریمه شده و یا عالوه بر جریمه توقيف میشود.
وی همچنين از ممنوعيت تردد کاميونها در تهران به استثنای حامالن موادسوختی ،مواد فاسدشدنی و حمل زباله تا 02
ساعت در معابر تهران خبر داد و گفت 1در صورت تردد این کاميونها نسبت به جریمه آنها اقدام خواهد شد.
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آلودگی هوا موضوعی نيست که به شکل مقطعی به آن پرداخته شود
مدیرعامل شرکت کنترل کيفيت هوای تهران گفت :آلودگی هوا موضوعی نيست که به شکل مقطعی به آن پرداخته
شود و در ایام پاک سال همه چيز رها شود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،وحيد حسينی با انتقاد از توجه مقطعی مسئوالن ،رسانه ها و مردم به موضوع آلودگی هوا
گفت 1آلودگی هوا موضوعی نيست که به شکل مقطعی به آن پرداخته شود و در ایام پاک سال همه چيز رها شود .انگار
جوجه آلودگی هوا را آخر پایيز می شمارند و در همين دوره است که یادمان می افتد پدیده ای به نام آلودگی هوا وجود
دارد.
وی با بيان اینکه اگر فشا ری که امروز رسانه ها و مردم در قالب مطالبه گری مطرح می کنند در تمام طول سال ادامه
پيدا کند می توان به تغيير شرایط اميدوار بود ،عنوان کرد 1واقعيت این است که برنامه ها و مصوبات بسياری در مورد
کاهش آلودگی هوا داریم که هيچ کدام از آن ها به درستی اجرا نمی شود .مصوبه سال  63و تيرماه  1366هر دو
مصوبات بسيار خوبی هستند و حتی در مصوبه سال  66مسئوليت تمامی سازمان ها و ارگان ها مشخص و اعالم شده
در صورت اجرای اقدامات تا چه اندازه از آلودگی هوا کاسته می شود.
حسينی ادامه داد 1اما اگر نگاهی به نحوه اجرای این دو مصوبه توسط نهادهای دولتی ،سازمان ها و ارگان ها داشته
باشيد ،به شدت نااميد می شوید .متاسفانه ،در هر بخش به شدت مشکالت اجرایی وجود دارد و اقدامات الزم یا اجرا
نشده یا در حد یك نامه و گزارش انجام شده است .آن بخش هم که اجرا می شود به شدت کند پيش می رود.
وی با تاکيد بر اینکه زمان آن رسيده است که نهادهای بازرسی و نظارتی به نحوه اجرای مصوبات دولت ورود کنند،
گفت 1در شهرداری تهران هم برنامه کاهش آلودگی هوا تدوین شده که بحث توسعه مترو و حمل و نقل عمومی پاک
سرلوحه این برنامه ها است .به طور حتم ،بودجه ای که شهرداری تهران از دوره قبل تا به االن در بحث مترو صرف
می کند عمالً بودجه ای است که در بحث کاهش آلودگی هوای تهران می گذارد.
مدیرعامل شرکت کنترل کيفيت هوای تهران با اشاره به پروژه های حاشيه ای شهرداری تهران در راستای کاهش
آلودگی هوا گفت 1در سال های گذشته بحث نصب فيلتر دوده روی اتوبوس های شرکت واحد و کاميون های زباله در
کنار طرح کاهش )( LEZمطرح شد که در عمل گاهی مدیران همراه نبودند و گاهی بودجه وجود نداشت
وی موتورسيکلت های کاربراتوری که  8برابر یك خودرو آلودگی ایجاد می کنند را دیگر متهم بحث آلودگی هوادانست
و گفت 1از زمان درخواست شهرداری تهران از سازمان حفاظت محيط زیست مبنی بر توقف پالک گذاری موتور سيکلت
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ها 20 ،ماه طول کشيد تا در نهایت این طرح تصویب شود .البته ،بعد از تصویب هم متاسفانه البی کارخانه های توليد
موتورسيکلت موجب شد تا در نهایت دولت بپذیرد مجوز پالک گذاری تا پایان سال  66صادر شود ،آن هم برای موتور
سيکلت هایی که اصالً وجود خارجی نداشتند.
حسينی ادامه داد 1ادعای توليدکنندگان این بود که ما سفارش گرفته ایم و متضرر می شویم .همين ادعا و کنار آمدن
دولت موجب شد در سال گذشته دو برابر بيش تر از سال  62مجوز پالک گذاری موتورسيکلت های کاربراتوری صادر
شود .در واقع ،کارخانه ها پيش از توليد مجوز را گرفتند و با استفاده از روزنه قانونی موجود مانند گذشته کار خود را پيش
بردند.
مدیر عامل شرکت کنترل کيفيت هوای تهران در پایان با تاکيد بر ضرورت هماهنگی دولت و شهرداری و همکاری
بخش های مختلف شهرداری به منظور کاهش آلودگی هوای تهران گفت 1اصالً دور از ذهن نيست که در تهران روز
ناسالم کم داشته باشيم ،اما در شرایط فعلی که کيفيت خودرو تغيير نکرده و تردد هم کم تر نشده است ،قاعدتاً تعداد
روزهای آلوده امسال نسبت به سال قبل و سال های قبل از آن تفاوت معناداری نخواهد داشت.
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سه شنبه مورخ 69/6/48
خبرگزاری مهر

طرح زوج و فرد تا ساعت  42امشب تمدید شد
کارگروه هماهنگی شرایط ویژه آلودگی هوای استان تهران بهدليل استمرار آلودگی هوا و تداوم آن اعالم کرد که طرح
زوج و فرد از در منازل ،امشب سهشنبه تا ساعت  22انجام میگيرد
به گزارش خبرگزاری مهر ،کارگروه هماهنگی شرایط ویژه آلودگی هوای استان تهران بهدليل استمرار آلودگی هوا و
تداوم آن در روزهای آتی ،مصوباتی را برای کاهش آالیندهها و بهبود وضعيت آلودگی در نظر گرفت که مهمترین آن
تعطيلی مدارس و اجرای طرح زوج و فرد از در منازل است.
اجرای طرح زوجوفرد از در منازل در روز چهارشنبه ،ممنوعيت فروش طرح ترافيك تا پایان هفته ،توقف فعاليتهای
عمرانی و فعاليت کارخانههای آالیندهساز و تردد کاميونها بهجز کاميونهای حامل زباله و سوخت در سطح شهر تا
چهارشنبه ،لغو همه مسابقات ورزشی ،توصيه به اصناف برای تعطيلی صنف خود دو ساعت زودتر و همکاری مدیران در
موافقت با مرخصی بانوان و مادران شاغل در روز سهشنبه از دیگر مصوبات این جلسه بود.
بر اساس تازهترین تمهيدات اندیشيده شده از سوی مسئوالن ذیربط ،طرح زوج و فرد از در منازل امشب سهشنبه تا
ساعت  22اجرایی میشود.
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هيچ خطی از مترو بدون تامين تجهيزات ایمنی افتتاح نمی شود
مدیرعامل شرکت مترو تهران گفت 1هيچ خطی از خطوط مترو بدون تامين تجهيزات ایمنی و هشداردهنده افتتاح
نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،علی امام در حاشيه بازدید شهردار تهران از خط  9و  0مترو در جمع خبرنگاران افزود 1برای
تامين خط  0مترو نيازمند تامين بودجه و منابع مالی هستيم.
وی با اشاره به وضعيت خط  0مترو ادامه داد 1در مجموع این خط که جنوب شرقی تهران را به شمال غربی متصل می
کند  20کيلومتر طول دارد که  22ایستگاه برای آن طراحی شده است .در ابتدای امسال  25کيلومتر از این خط با 8
ایستگاه افتتاح شد اما به دليل نقص ایمنی با دستور شهردار تهران فعاليت آن در آبان ماه متوقف شد.
مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای رفع نقص فاز اول خط  0مترو بيان کرد1
طبق برنامه ریزی های انجام شده در نظر داریم تا در مدت شش ماه نقص  25کيلومتر از این خط را که قبال افتتاح
شده بود را رفع کنيم .اما افتتاح کامل این خط زمان بيشتری را الزم دارد.
امام با تاکيد بر اینکه ادامه فعاليت این خط به دليل مشکالتی که داشت امکان پذیر نبود ،گفت 1این خط از نظر
تجهيزات ،هواکش ،هواساز ایستگاهها و هواکشهای ميان تونلی دچار مشکالتی بود به گونهای که برخی زمينهها برای
ایجاد هواکش ميان تونلی خریداری نشده بود.
مد یرعامل شرکت مترو تهران در ادامه صحبت های خود با اشاره به وضعيت خط  9مترو نيز افزود 1عمليات عمرانی این
خط پيشرفت  65درصدی داشته است البته در بخش تامين تجهيزات مورد نياز هنوز عقب هستيم و با تامين منابع این
بخش نيز با سرعت بيشتری تکميل می شود.
امام با اشاره به زمان افتتاح خط  9مترو بيان کرد 1طبق برنامه ریزی های انجام شده در نظر داریم تا فاز اول این خط
را تا شهریور سال آینده به بهره برداری برسانيم .در فاز نخست  15کيلومتر از این خط با مبدا دولت آباد و  2ایستگاه به
بهره برداری خواهد رسيد.

113

وی با اشاره به اجرای طرح توسعه قسمت جنوبی خط  9تا حرم شاه عبدالعظيم حسنی و شهر ری یادآور شد 1رای افتتاح
فاز اول خط  9به طول  15کيلومتر  365ميليارد تومان اعتبار الزم است که در مجموع برای افتتاح کل خط 2555 ،9
ميليارد تومان اعتبار نياز است.
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معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران خبر داد
اعالم زمان آغاز به کار خط  9و  7مترو
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران گفت 1شروع به کار مجدد خط  0مترو در اردیبهشت و افتتاح فاز نخست
خط  9مترو در شهریورماه سال  60انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،محسن پورسيدآقایی در حاشيه بازدید شهردار تهران و خبرنگاران از خط  9و  0مترو با بيان
این که بر اساس تصميم گيری های انجام شده در نيمه اول سال آینده فاز یك خط  9از مبدأ ایستگاه دولت آباد با
تزریق  365ميليارد تومان اعتبار راه اندازی میشود .گفت  1همچنين برای راه اندازی کل خط  9تا پایان سال 60
حدود  1855ميليارد تومان اعتبار الزم است.
معاون شهردار تهران با بيان اینکه مقرر شد تا یك بانك خصوصی از محل منابع و امالک ،تسهيالت الزم تزریق را
تزریق کند ،در حال حاضر عمليات عمرانی خط  9به مرحله  65درصد رسيده است ،این در حالی است که در بحث
تجهيزات تنها  9درصد پيشرفت انجام شده که قرار شد با تزریق پول و اعتبار تجهيزات نيز تکميل میشود.
وی با تاکيد بر اینکه طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است در فاز نخست  15کيلومتر از خط  9مترو در شهریور
ماه سال آینده افتتاح شود ،بيان کرد 1برای تکميل و تجهيز  15کيلومتر فاز اول خط  9به  85ميليارد تومان نياز است
که در دو سه ماه جاری به پيمانکار پرداخت شده است.
پور سيدآقایی با اشاره به وضعيت خط  0مترو نيز توضيح داد 1قبال بخشی از این خط به طول  22کيلومتر با  8ایستگاه
افتتاح شده بود اما به دليل اینکه از نظر هواکش و ایمنی دچار مشکالتی بود .همچنين سيگنالينگ و حفاظت ایمنی
حرکت قطارها دارای نقص بود ،به همين دليل بهرهبرداری از این خط متوقف شد و بر اساس برنامهریزی تا آخر
اردیبهشت سال آینده وارد مدار میشود.
وی با تاکيد بر اینکه افتتاح کامل خط  0مترو به  305ميليارد تومان بودجه نياز دارد ،یادآور شد 1امروز با توافقی که با
یك بانك خصوصی انجام شد ،مقرر شد تا در هفته جاری  155ميليارد تومان پرداخت خواهد کرد و مابقی نيز ظرف
هفتههای آینده پرداخت میشود تا بر اساس برنامه ریزی تا آخر سال تجهيزات خریداری و نصب شود و تا اردیبهشت
ماه نيز خط  0با  8ایستگاه وارد مدار شود.
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معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران با اشاره به ضرورت تعطيلی خط  0برای حفظ جان مردم تاکيد کرد 1اگر در
خط  0حادثه یا تصادفی رخ میداد ،شاهد یك اتفاق بزرگ بودیم ،چرا که در این خط ایمنی و هواکش الزم وجود
نداشت ،این در حالی است که این خط با کنترل انسانی انجام میشد ،با هر خطای انسانی شاهد سانحه مرگبار بودیم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بيان اینکه تمامی خط  0تا انتهای سال آینده بهره برداری می شود ،گفت1
البته برای انجام این کار به  2555ميليارد تومان بودجه نياز است .اما در مجموع با راه اندازی دو خط  9و  0و تکميل
خط  3میتوان گفت تهران تا آخر سال آینده هفت خط فعال مترو دارد.
پورسيدآقایی با اشاره به معضل آلودگی هوای تهران در زوزهای اخير افزود :به رغم آنکه اولویت اول مدیریت شهری
تهران سالمت مردم است ،اما تخصيص اولویتها در اختيار شهرداری نيست و دولت و مجلس باید با حمایت از
شهرداری به حل معضل آلودگی هوای تهران کمك کند.
وی با تاکيد بر اینکه معضل آلودگی هوا قابل حل است ،ادامه داد 1برنامه عملياتی در این زمينه تهيه شده و منابع
آالینده تهران مشخص شدهاند و ما میدانيم موتورسيکلت ،کاميونها و سایر عوامل تاثير گذار در این مساله به تفکيك
چند درصد در ایجاد آلودگی هوا در تهران مقصر هستند.
معاون شهردار تهران بار دیگر به تاثيرگذاری تردد کاميون ها در افزایش آلودگی هوا بيان کرد 1اما در کنار این مسائل
باید شرکت نفت نيز باید سوخت گازوئيلی مناسبی ارائه کند .نصب فيلتر دوده بر روی اتوبوس های تهران  25ميليون
تومان به ازای هر اتوبوس برای شهرداری تهران هزینه دارد اما اگر گازوئيل ناخالصی داشته باشد فيلتر را از بين میبرد.
وی یادآور شد 1موتورسيکلت ها هم نقش جدی در توليد آلودگی دارند که حتما باید موتورهای فعلی از چرخه خارج و به
جای آن موتورهای برقی جایگزین شوند اما میدانيد که قيمت موتورسيکلتهای فعلی  126ميليون تومان است اما
موتورهای برقی حدود  8تا  6ميليون تومان هزینه دارند که نمیتوانيم مردم را مجبور کنيم و اگر منابع الزم تامين شود
و ظرف چهار سال آینده اولویت با آلودگی هوا باشد ،میتوانيم این مشکل را حل کنيم.
پور سيدآقایی با اشاره به مزیت های استفاده از حمل و نقل عمومی در صرفه جویی سوخت تاکيد کرد 1در دو سه ماهه
اخير این موضوع را فعال کرده و اميدواریم طی تفاهم نامهای که با سازمانهای مربوطه در این خصوص منعقد میکنيم
از این محل بتوانيم در راستای توسعه حمل و نقل عمومی درآمد کسب کنيم اما تا کنون این موضوع محقق نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر رایگان کردن حمل و نقل عمومی برای تشویق مردم به استفاده از این سيستم توضيح
داد1در مترو بحث اقتصادی و کشش قيمت وجود ندارد و مشکل ما رایگان کردن یا نکردن مترو نيست .بلکه مشکل ما
در عدم پاسخگویی مناسب به عرضه و تقاضا است و تقاضای فعلی را هم نمیتوانيم به درستی پاسخ دهيم و آنقدر
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ترافيك در خطوط است که بعضا به من هم انتقاد کردند که مسافرین باید تا حداقل سه قطار بمانند تا بتوانند سوار قطار
شوند.
به گفته معاون شهردار تهران باید بتوانيم با جذب منابع اتوبوس و قطار بيشتری بخریم ،گفت 1مذاکرات خوبی با کشور
مجارستان از طریق یك بانك خصوصی انجام شده و بر همين اساس مقرر شده  1555دستگاه اتوبوس از طریق این
بانك خریداری تا در اختيار کالنشهرها قرار داده شود.
پورسيد آقایی همچنين با بيان اینکه در بودجه  60دولت ،پيش بينی شده که  628ميليارد دالر از محل صندوق توسعه
ملی برداشته شود ،تاکيد کرد 1سهم حمل و نقل عمومی تنها  155ميليون دالر برای همه کشور است که این رقم
جوابگو نيست و پيشنهاد دادیم حداقل این  155ميليون دالر را به  855ميليون دالر برسانند تا اتفاقی بيفتد چرا که پول
برای همه کشور است و به تهران منبع قابل توجهی نمیرسد.
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ایسنا

مطهری 1طرح زوج و فرد خودروها هر سال آبان و آذر اجرا شود
نایب ریيس مجلس خواستار اجرای آزمایشی طرح زوج و فرد تردد خودروها از درب منازل در ماههای آبان و آذر هر
سال شد.
به گزارش ایسنا ،1علی مطهری در یاداشتی در اینستاگرام با عنوان «راه حل موقت مشکل آلودگی هوا» نوشت
"سال گذشته به برخی مسئوالن مرتبط با کيفيت هوای تهران پيشنهاد کردم تا زمانی که برنامههای بلند مدت رفع
آلودگی هوای تهران به نتيجه برسد ،در ماههای آبان و آذر هر سال طرح زوج و فرد تردد خودروها از درب منزل اجرا
شود تا مجبور به تعطيل کردن برخی روزها نشویم .اجرای این طرح در روزهای اخير که توأم با رضایت نسبی
شهروندان تهرانی و روان شدن ترافيك بوده است میتواند مؤید نتيجه بخش بودن این پيشنهاد باشد گرچه مضایقی نيز
برای برخی ایجاد میکند که البته در مقایسه با منافع آن برای جامعه ،ناچيز است.
مشکل اساسی مدیریت کشور ما کمبود قدرت تصميمگيری است که ناشی از مالحظه کاریها و رودربایستی ها و
تالش برای جلب رضایت همگان و کم توجهی به اصل تقدم مصلحت جامعه بر منفعت فرد است .در یك بحران آنقدر
پيش میرویم تا به دیوار بخوریم ،آنگاه به فکر راه چاره میافتيم .اميدوارم در سال آینده این پيشنهاد به صورت
آزمایشی اجرا شود .پيشبينی میکنم که در صورت اجرای آن ،مردم درخواست خواهند کرد که طرح زوج و فرد از درب
منزل ،در اکثر روزهای سال اجرا شود.".
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جانشين پليس راهور تهران خبر داد
اجرای طرح زوج و فرد از در منازل تاساعت  16پنجشنبه
جانشين ریيس پليس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت 1در روز پنجشنبه نيز طرح زوج و فرد از در منازل تا
ساعت  16اعمال خواهد شد.
سرهنگ حسن عابدی در گفتوگو با ایسنا ،درباره مصوبات کميته کاهش َآلودگی هوا در شرایط اضطرار اظهارکرد1
طرح زود و فرد از در منازل دربرای فردا پنجشنبه هم از ساعت  9135آغاز شده و تا ساعت  16ادامه خواهد داشت .بر
این اساس تمام خودروهایی که رقم سمت راستشان زوج باشد در این بازه زمانی اجازه تردد نخواهند داشت و در صورت
رویت توسط ماموان پليس جریمه خواهند شد.
وی با بيان اینکه تنها خودروهای دارای مجوز طرح ترافيك می توانند درسطح شهر بدون محدودیت پالک تردد کنند
گفت 1همچنان فردا نيز مجوزهای روزانه طرح ترافيك فروخته نخواهد شد.
جانشين ریيس پليس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره ممنوعيت تردد کاميونها نيز گفت 1تا اطالع ثانوی
کاميونها به استثناء مواد سوختی و جمع آوری زباله اجازه تردد در سطح شهر را ندارند.
وی از شهروندان خواست که از وسایل حمل و نقل عمومی نظير مترو و اتوبوس استفاده کنند و از خودروی تك
سرنشين استفاده نکنند.
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ریيس مرکز اطالعات و کنترل ترافيك پليس راهور1
ترافيك در جادههای منتهی به تهران روان است
لغو طرح زوج و فرد از در منازل
ریيس مرکز اطالعات و کنترل ترافيك پليس راهور آخرین وضعيت راههای کشور را تشریح کرد و گفت 1در حال حاضر
ترافيك در جادههای منتهی به تهران روان است.
سرهنگ نادر رحمانی در گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعيت راهها بویژه در تهران ،البرز و استانهای همجوار با توجه به
وقوع زلزله در شب گذشته اظهار کرد :درحال حاضر هيچ محوری ترافيك سنگين و نيمه سنگين ندارد و بار ترافيکی
در همه نقاط روان است.
وی افزود 1شاهد هيچگونه مداخالت جوی نيز نيستيم و ترافيك در مسيرهای منتهی به تهران ،جاده هراز و چالوس
روان است و مشکلی وجود ندراد.
به گفته ریيس مرکز اطالعات و کنترل ترافيك پليس راهور ،طرح زوج و فرد از در منازل در تهران لغو و همانند
پنجشنبههای عادی تا ساعت  13در محدوده طرح ترافيك اعمال میشود.
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معاون شهردار تهران در گفتوگو با ایسنا پاسخ داد
پلها و تونلهای تهران در برابر زلزله امن هستند؟
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران درباره وضعيت ایمنی پلها ،تونلهای شهری ،شبکه معابر و همچنين
خطوط متروی تهران توضيحاتی ارائه کرد.
محسن پورسيد آقایی در گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعيت ایمنی شبکه معابر ،پلها و تونلهای شهری پایتخت در برابر
حوادثی مانند زلزله ،اظهار کرد 1پلها و تونلهای شهری تهران قطعا ایمن هستند و آنها با استانداردهای خودشان
ساخته شده و تمام آیيننامههای ایمنی در ساخت آنها رعایت شده است.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران درباره اینکه در زمين لرزه شب گذشته تهران تونلهای شهری و پلها
مسدود شدهاند ،گفت 1چنين اتفاقی نيفتاد و همه آنها باز بودند .امروز نيز تمامی این مسيرها باز است چرا که مشکل
ایمنی ندارد.
پورسيد آقایی در خصوص وضعيت ایمنی خطوط متروی تهران و برخی شایعات مبنی بر اینکه مردم از مترو استفاده
نکنند ،اظهار کرد 1خطوط متروی تهران کامال امن است و هيچ وقفهای در حرکت قطارها وجود ندارد .مردم به این
شایعات توجه نکنند.
معاون حملونقل و ترافيك شهرداری تهران تصریح کرد 1همانطور که گفتم پلهای شهری ،تونلهای شهری و خطوط
مترو کامال امن است و اتفاقا در ساخت آنها مقاومت در برابر چنين حوادثی پيشبينی شده و اگر زلزله خيلی عجيبی در
تهران رخ ندهد این سازهها و فضاها کامال مقاوم هستند.
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وزش باد شدید و بارش خفيف از ابتدای هفته
تا روز جمعه هوای تهران برای همه افراد ناسالم است
مدیر واحد مدلسازی و پيشبينی شرکت کنترل کيفيت هوای تهران گفت 1پيشبينی میشود تا روز جمعه شرایط کيفی
هوای بيشتر مناطق شهر تهران در آستانه شرایط نامطلوب برای همه افراد جامعه قرار داشته باشد.
حسين شهبازی در گفتوگو با ایسنا ،وضعيت کيفی هوای تهران را پيشبينی کرد و گفت 1بر اساس نتایج پيشبينی
کيفيت هوا ،وضعيت کيفی هوای پایتخت در روز جاری (پنجشنبه  35آذرماه) در شرایط ناسالم برای همه افراد جامعه
خواهد بود و انتظار میرود تا شبانگاه پنجشنبه به طور نسبی از غلظت آالیندهها کاسته شود.
وی افزود 1با وجود کاهش نسبی غلظت آالیندهها؛ اما پيشبينی میشود تا روز جمعه شرایط کيفی هوای بيشتر مناطق
شهر تهران در آستانه شرایط نامطلوب برای همه افراد جامعه قرار داشته باشد.
مدیر واحد مدلسازی و پيشبينی شرکت کنترل کيفيت هوای تهران گفت 1در شرایط فعلی کيفيت هوای تهران با
ميانگين شاخص  105در شرایط ناسالم برای تمام گروهها قرار دارد .
شهبازی در مورد شرایط جوی تهران نيز اظهار کرد 1نتایج حاصل از پيشبينی پارامترهای هواشناسی برای شهر تهران
حاکی از تداوم شرایط جوی نسبتا آرام در روز جاری (پنجشنبه) بوده و به تدریج از بعدازظهر بر ميزان ناپایداری جوی
افزوده خواهد شد و در برخی ساعات وزش باد نسبتا شدید (بزرگی بين  6تا  8متربرثانيه) از سمت نواحی غربی و در
برخی ساعات شبانگاه بارش پراکنده و خفيف انتظار میرود.
وی ادامه داد 1این شرایط در روز جمعه همچنان ادامه خواهد داشت و برای برخی ساعات وزش باد موثر (بزرگی بين 3
تا  6متر بر ثانيه) پيشبينی میشود.
مدیر واحد مدلسازی و پيشبينی شرکت کنترل کيفيت هوای تهران گفت 1با تداوم این شرایط در روز شنبه ،وزش باد
نسبتا شدید از سمت نواحی غربی و جنوب غربی و بارش خفيف در برخی ساعات دور از انتظار نيست.
به گفته شهبازی ،دمای تهران طی روزهای پایانی هفته افزایش نسبی خواهد یافت.
122
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