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دوشنبه مورخ 43/12/1
سايت خبري تحليلي شهرنوشت

قائم مقام شهردار تهران :

خط  6مترو تا پایان سال  31تکميل و آماده بهره برداری مي شود
گروه حمل ونقل عمومي :قائم مقام شهردار تهران در جريان بازديد ميداني از روند احداث خط  6مترو تهران گفت  :خط
 6مترو که شمال غرب تهران را به جنوب شرقي متصل مي کند با تالش هاي صورت گرفته تاپايان سال  49تکميل و
مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.
به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومي معاونت امور مناطق  ،دکتر عيسي شريفي که به همراه مهندس
درويش مديرعامل شرکت مترو  ،مهندس هاشمي معاون مالي واقتصاد شهري و مهندس تشکري هاشمي معاون حمل
ونقل ترافيک شهرداري از روند اجرا و پيشرفت فيزيکي اين پروژه بازديد به عمل آورد ،برتسريع روند رفع مسايل خط 6
مترو تاکيد کرد.
وي با اشاره بر اهميت اين پروژه در تکميل شبکه حمل و نقل ريلي درون شهري گفت :از آنجايي که اين خط مسير
شمال غربي پايتخت را به جنوب شرقي و شهر ري و دولت آباد متصل مي کند الزم است تا به منظور تسهيل در
سفرهاي درون شهري شهروندان خط  6مترو سريع تر تکميل شود .شريفي ضمن تقدير از شرکت پيمانکاري در اجراي
دقيق و مقاوم سازي و توجه به زيبايي بصري و ايستگاه ها ي مسير اين خط افزود :با توجه به وضعيت مسير عبوري
خط  6از مسير دولت آباد و وجود اقشار زحمت کش و درخواست هاي شهروندان اين محدوده براي احداث اين خط
الزم است تا همه عوامل شهرداري ،معاونت ها ،شرکت مترو و مناطق براساس برنامه زمانبندي نسبت به تسريع در
انجام پروژه هماهنگي هاي الزم را به عمل آوردند .معاون هماهنگي و امور مناطق شهرداري تهران با اشاره به تجربه
احداث خطوط مترو در پايتخت خواستار افزايش سرعت روزانه حفاري از 7متر به  11متر شد و گفت :وضعيت کلي و
روند پيشرفت خط  6از قبيل سيويل و تجهيزات ،فازبندي ،وضعيت تملکات ،تاسيسات و مسايل مالي در جلسه آتي
جهت بررسي و پيگيري موضوعات مربوطه ارايه شود.گفتني است خط  6مترو بطول  31کيلومتر و با داشتن 27
ايستگاه حدفاصل دولت اباد تا کن را به يکديگر متصل مي کنند .
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جمعه مورخ 39/01/5
خبرگزاري ايسنا

خط سفيد؛ خط قرمز قانون است
معاون آموزش سازمان ترافيک شهرداري تهران هم زمان با آغاز برنامه مديريت شهري براي اصالح فرهنگ ترافيک از
ششم دي ،با تأکيد بر اينکه توجه به خط کشي معابر از اصول اوليه و بديهي زندگي در شهر و حرکت بين خطوط در
واقع الفباي رانندگي است ،گفت :خط کشي معابر به منظور هدايت خودروها به حرکت بين خطوط و رعايت حقوق
عابران در گذرگاههاي عابر پياده ،نقش مهمي در هدايت جريان آمد و شد ،رواني تردد و کاهش ترافيک ايفاء ميکند .
به گزارش سرويس شهري ايسنا ،شهرام جباريزادگان افزود :در اين ميان ،به کارگيري عالئم افقي و خط کشيهاي
سطحي به اندازه عالئم عمودي و موانع فيزيکي ،ميتوانند در نظمبخشي به ترافيک کمک کنند و به عبارتي عالئم
افقي و عمودي در مسير ايجاد انضباط در ترافيک الزم و ملزوم يکديگر هستند .
وي با اعالم اينکه در فرهنگ ترافيک ،الزاماتي همچون افزايش سطح وظيفه شناسي و نظم و انضباط اجتماعي به
موازات ارتقاي سطح آرامش و سالمت روحي و رواني جامعه و پآيبندي به رفتار اخالقمدار مستتر است ،تأکيد کرد :به
منظور جريانسازي فراگير در اين حوزه ،عالوه بر آموزشهاي عمومي براي تمام شهروندان ،برگزاري دوره هاي
آموزشي جهت رانندگان وسايل نقليه عمومي به عنوان سکانداران حمل و نقل شهري و کودکان و نوجوانان به عنوان
آينده سازان کشور اسالمي مان و رانندگان قانونمند فردا نيز در دستور کار قرار دارد .
خطوط سفيد بايد خوب نوشته شوند تا خوب خوانده شوند.
معاون آموزش سازمان ترافيک با اشاره به اين که آن چه در موضوع خطکشي معابر بايد به آن پرداخته شود ،اين است
که مشق خطوط سفيد ترافيکي بر تخته سياه کف خيابان ها و بزرگراه ها بايد به خوبي نوشته شود تا انتظار داشته باشيم
به خوبي خوانده شود ،اظهار کرد :در غير اين صورت ،نميتوانيم توقع ترافيکي منظم را داشته باشيم و به همين دليل در
برنامه پنج ساله دوم شهر تهران ،موضوعاتي همچون بازپيرايي اِلمانهاي ترافيکي از جمله خطکشيهاي معابر در قالب
طرح انضباط بخشي به ترافيک مورد توجه قرار گرفته است .
جباري زادگان با بيان اين که اجراي خط هشدار در تمامي تقاطعها و اصالح خطکشيهاي نامناسب به جا مانده از
گذشته ،از جمله مواردي هستند که مد نظر قرار گرفتهاند ،تصريح کرد :تصحيح گذرگاههاي عرضي از لحاظ کيفيت و
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نوع خطکشي ،رفع انسداد و ايجاد پيوستگي خطوط عرضي در محل پيادهروها و ساماندهي پيادهراهها از ديگر اقدامات
مورد توجه است .
وي با تأکيد بر ميزان سرسام آور خسارتهاي جاني و مالي که بخش قابل توجهي از آن به عدم تبعيت از قانون و بي
توجهي به مؤلفه-هاي قانوني نظير خط کشي ها از سوي برخي افراد به شهر و شهروندان تحميل مي شود ،اضافه کرد:
با رعايت قوانين و مقررات ميتوان از به هدر رفتن انبوه ضرر و زيان هاي مادي و معنوي جلوگيري کرد و مبالغ
صرفه جويي ناشي از اين هزينه هاي هنگفت را در جهت ارتقاي زندگي شهري و افزايش آرامش و ايمني شهروندان
هزينه کرد .
نه سوارهها به خطوط سفيد توجه ميکنند و نه پيادهها.
معاون آموزش سازمان ترافيک با اشاره به نقش خطهاي سفيد و رنگي منقوش بر کف خيابانها و بزرگراه ها در ايجاد
آرامش و ايمني شهروندان و روا ن سازي جريان ترافيک ،اظهار کرد :هر يک از خطکشيها و نوشتارهايي که بر کف
معابر شهري نقش بسته اند ،پيام هاي متفاوتي را براي هر يک از کاربران ترافيک اعم از سواره ها و پياده ها در بر دارند
که ميبايست از سوي آنها به دقت مورد توجه قرار گيرند .
جباري زادگان با بيان اين که بسياري از عابران پياده و رانندگان به خط هاي سفيد و رنگي و مفاهيم آن ها توجهي
نمي کنند و برخي رانندگان و عابران نيز اساساً مفهوم اين خطوط را نمي دانند ،تصريح کرد :بر اين اساس ،بسياري از
شهروندان ،بي توجه به اين خطکشيها به هر سمت و سو که اراده ميکنند ،ميرانند و قوانين و مقررات را دور ميزنند
و با رفتار خود ،بر کالف در هم تنيده ترافيک ميافزايند .
وي با تأکيد بر اين که رعايت نظم و انضباط در هنگام رانندگي از سوي رانندگان ،منجر به کاهش مسائل و مشکالت
ترافيکي خواهد شد ،اضافه کرد :به دليل بي توجهي رانندگان و موتورسيکلت سواران به عبور عابران پياده ،شاهد ورود
انواع وسايل نقليه موتوري به گذرگاه هاي خطکشي شده ويژه عابر پياده هستيم و به همين دليل خيابانهاي تهران
صحنههايي از پيکاري نابرابر و جنگي رو در رو بين به اصطالح «سپاه سواره نظام» و «لشکر پياده نظام» را در ذهن
هر بيننده اي تداعي مي کند .
برخي عابران پياده از هر جا عبور ميکنند جز خط کشي عابر پياده
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معاون آموزش سازمان ترافيک با اشاره به نقش صد در صدي شهروندان در ارتقاي فرهنگ ترافيک و بهبود رفتارهاي
ترافيکي ،اظهار کرد :از مصاديق اين مهم ،حرکت منظم خودروها بين خطوط و عدم تغيير ناگهاني خط عبوري است،
چرا که کوتاهترين مسير بين دو نقطه مبداء و مقصد ،مسير مستقيم است و اگر خودروها در خط خود حرکت کنند و به
صورت ناگهاني وارد ساير خطوط نشوند ،نه تنها امکان بروز حوادث احتمالي را کاهش مي دهند ،بلکه با آرامش به
مراتب بيشتري و در مدت زمان به مراتب کمتري به مقصد خواهند رسيد .
جباري زاد گان با بيان اين که نه تنها سواره ها ،بلکه بسياري از پياده ها نيز به خط کشي ها و پيامهاي نوشتاري دقت
نمي کنند ،تصريح کرد :متأسفانه به دليل اين که برخي از عابران پياده خود را در هالهاي از مصونيت قانوني احساس مي
کنند ،اجازه هر گونه رفتار غير قابل پيشبيني همچون پرش از نرده هاي جدا کننده خطوط بي آر تي ،رد شدن از
گاردريل هاي وسط بزرگراه ها ،عبور قُطري از چهارراه ها و ميدان ها و دويدن ناگهاني به وسط خيابان را به خود مي
دهند .
وي با تأکيد بر اين که گروهي از عابران پياده به گونه اي رفتار مي کنند که گويي مسئوليت حفظ جان آن ها بر عهده
ديگران است و رانندگان موظف هستند جور بي توجهي آن ها را بِکشند ،اضافه کرد :نبايد اين گونه باشد که عابران
پياده با خونسردي هر چه تمام تر و با بي اعتنايي کامل نسبت به اطراف خود و در حالي که با تلفن همراه خويش
صحبت مي نمايند يا نسبت به ارسال و دريافت اس ام اس اقدام ميکنند ،در هر زمان و از هر مکان که اراده مي کنند،
عبور نمايند .
خط سفيد ترافيک خط قرمز قانون است
معاون آموزش سازمان ترافيک با اشاره به اين که خط سفيد ترافيک ،خط قرمز قانون براي عموم شهروندان اعم از
سواره ها و پياده-هاست ،اظهار کرد :رعايت حريم اين مرز قانوني بايد با پشتوانه محکم اجرايي مورد نظارت و حمايت
قرار گيرد و بي توجهي به خطکشي براي متخلفان هزينه داشته باشد .
جباري زادگان با بيان اين که شهروندان در برقراري نظم و انضباط در شهر ،رعايت قوانين و مقررات و نيز احترام به
حقوق ديگران نقش اول را بر عهده دارند ،تصريح کرد :اقداماتي که به منظور ساماندهي ترافيک و تجهيز شهر به
امکانات ترافيکي انجام ميشود ،تنها با استفاده صحيح کاربران از اين تجهيزات ،مي تواند آثار مثبت مورد انتظار را در بر
داشته باشد .
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وي در پايان با تشبيه خطکشي معابر به عنوان نماد نظم و انضباط شهروندان به خط کشي دفاتر مشق به عنوان نماد
نظم و انضباط دانش آموزان ،خاطرنشان کرد :خطکشي سفيد معابر را مي توان به خط کشي برگه هاي سفيد دفاتر
مشق تشبيه کرد و به زبان ساده ميتوان ادعا کرد ،همان تأثيري که خط کشيها بر ايجاد انضباط دانش آموزان در
انجام تکاليف درسي شان دارند ،مي توانند بر نظمبخشي به شهروندان در انجام تکاليف شهروندي شان داشته باشند .
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شنبه مورخ 39/01/6
پرتال شهرداري

حرکت بين خطوط الفبای رانندگي است
معاون آموزش سازمان ترافيک شهرداري تهران هم زمان با آغاز برنامه مديريت شهري براي اصالح فرهنگ ترافيک از
ششم دي،با تأکيد بر اين که توجه به خط کشي معابر از اصول اوليه و بديهي زندگي در شهر و حرکت بين خطوط در
واقع الفباي رانندگي است،گفت:خط کشي معابربه منظور هدايت خودروها به حرکت بين خطوط و رعايت حقوق عابران
در گذرگاههاي عابر پياده ،نقش مهمي در هدايت جريان آمد و شد ،رواني تردد و کاهش ترافيک ايفاء ميکند.
به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران ،شهرام جباري زادگان
افزود :در اين ميان ،به کارگيري عالئم افقي و خط کشيهاي سطحي به اندازه عالئم عمودي و موانع فيزيکي،
ميتوانند در نظمبخشي به ترافيک کمک کنند و به عبارتي عالئم افقي و عمودي در مسير ايجاد انضباط در ترافيک
الزم و ملزوم يکديگر هستند.
وي با اعالم اين که در فرهنگ ترافيک ،الزاماتي همچون افزايش سطح وظيفه شناسي و نظم و انضباط اجتماعي به
موازات ارتقاي سطح آرامش و سالمت روحي و رواني جامعه و پآيبندي به رفتار اخالقمدار مستتر است ،تأکيد کرد :به
منظور جريانسازي فراگير در اين حوزه ،عالوه بر آموزشهاي عمومي براي تمام شهروندان ،برگزاري دوره هاي
آموزشي جهت رانندگان وسايل نقليه عمومي به عنوان سکانداران حمل و نقل شهري و کودکان و نوجوانان به عنوان
آينده سازان کشور اسالمي مان و رانندگان قانونمند فردا نيز در دستور کار قرار دارد.
خطوط سفيد بايد خوب نوشته شوند تا خوب خوانده شوند معاون آموزش سازمان ترافيک با اشاره به اين که آن چه در
موضوع خطکشي معابر بايد به آن پرداخته شود ،اين است که مشق خطوط سفيد ترافيکي بر تخته سياه کف خيابان ها
و بزرگراه ها بايد به خوبي نوشته شود تا انتظار داشته باشيم به خوبي خوانده شود ،اظهار کرد :در غير اين صورت،
نميتوانيم توقع ترافيکي منظم را داشته باشيم و به همين دليل در برنامه پنج ساله دوم شهر تهران ،موضوعاتي همچون
بازپيرايي اِلمانهاي ترافيکي از جمله خطکشيهاي معابر در قالب طرح انضباط بخشي به ترافيک مورد توجه قرار گرفته
است.
جباري زادگان با بيان اين که اجراي خط هشدار در تمامي تقاطعها و اصالح خطکشيهاي نامناسب به جا مانده از
گذشته ،از جمله مواردي هستند که مد نظر قرار گرفتهاند ،تصريح کرد :تصحيح گذرگاههاي عرضي از لحاظ کيفيت و
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نوع خطکشي ،رفع انسداد و ايجاد پيوستگي خطوط عرضي در محل پيادهروها و ساماندهي پيادهراهها از ديگر اقدامات
مورد توجه است.
وي با تأکيد بر ميزان سرسام آور خسارتهاي جاني و مالي که بخش قابل توجهي از آن به عدم تبعيت از قانون و بي
توجهي به مؤلفه -هاي قانوني نظير خط کشي ها از سوي برخي افراد به شهر و شهروندان تحميل مي شود ،اضافه کرد:
با رعايت قوانين و مقررات ميتوان از به هدر رفتن انبوه ضرر و زيان هاي مادي و معنوي جلوگيري کرد و مبالغ
صرفه جويي ناشي از اين هزينه هاي هنگفت را در جهت ارتقاي زندگي شهري و افزايش آرامش و ايمني شهروندان
هزينه کرد.
نه سوارهها به خطوط سفيد توجه ميکنند و نه پيادهها معاون آموزش سازمان ترافيک با اشاره به نقش خطهاي سفيد و
رنگي منقوش بر کف خيابانها و بزرگراه ها در ايجاد آرامش و ايمني شهروندان و روا ن سازي جريان ترافيک ،اظهار
کرد :هر يک از خطکشيها و نوشتارهايي که بر کف معابر شهري نقش بسته اند ،پيامهاي متفاوتي را براي هر يک از
کاربران ترافيک اعم از سواره ها و پياده ها در بر دارند که ميبايست از سوي آنها به دقت مورد توجه قرار گيرند.
جباري زادگان با بيان اين که بسياري از عابران پياده و رانندگان به خط هاي سفيد و رنگي و مفاهيم آن ها توجهي
نمي کنند و برخي رانندگان و عابران نيز اساساً مفهوم اين خطوط را نمي دانند ،تصريح کرد :بر اين اساس ،بسياري از
شهروندان ،بي توجه به اين خطکشيها به هر سمت و سو که اراده ميکنند ،ميرانند و قوانين و مقررات را دور ميزنند
و با رفتار خود ،بر کالف در هم تنيده ترافيک ميافزايند.
وي با تأکيد بر اين که رعايت نظم و انضباط در هنگام رانندگي از سوي رانندگان ،منجر به کاهش مسائل و مشکالت
ترافيکي خواهد شد ،اضافه کرد :به دليل بي توجهي رانندگان و موتورسيکلت سواران به عبور عابران پياده ،شاهد ورود
انواع وسايل نقليه موتوري به گذرگاه هاي خطکشي شده ويژه عابر پياده هستيم و به همين دليل خيابانهاي تهران
صحنههايي از پيکاري نابرابر و جنگي رو در رو بين به اصطالح «سپاه سواره نظام» و «لشکر پياده نظام» را در ذهن
هر بيننده اي تداعي مي کند .برخي عابران پياده از هر جا عبور ميکنند جز خط کشي عابر پياده معاون آموزش سازمان
ترافيک با اشاره به نقش صد در صدي شهروندان در ارتقاي فرهنگ ترافيک و بهبود رفتارهاي ترافيکي ،اظهار کرد :از
مصاديق اين مهم ،حرکت منظم خودروها بين خطوط و عدم تغيير ناگهاني خط عبوري است ،چرا که کوتاهترين مسير
بين دو نقطه مبداء و مقصد ،مسير مستقيم است و اگر خودروها در خط خود حرکت کنند و به صورت ناگهاني وارد ساير
خط وط نشوند ،نه تنها امکان بروز حوادث احتمالي را کاهش مي دهند ،بلکه با آرامش به مراتب بيشتري و در مدت
زمان به مراتب کمتري به مقصد خواهند رسيد .جباري زادگان با بيان اين که نه تنها سواره ها ،بلکه بسياري از پياده ها
نيز به خط کشي ها و پيامهاي نوشتاري دقت نمي کنند ،تصريح کرد :متأسفانه به دليل اين که برخي از عابران پياده
11

خود را در هالهاي از مصونيت قانوني احساس مي کنند ،اجازه هر گونه رفتار غير قابل پيشبيني همچون پرش از نرده
هاي جدا کننده خطوط بي آر تي ،رد شدن از گاردريلهاي وسط بزرگراه ها ،عبور قُطري از چهارراه ها و ميدان ها و
دويدن ناگهاني به وسط خيابان را به خود مي دهند.
وي با تأکيد بر اين که گروهي از عابران پياده به گونه اي رفتار مي کنند که گويي مسئوليت حفظ جان آن ها بر عهده
ديگران است و رانندگان موظف هستند جور بي توجهي آن ها را بِکشند ،اضافه کرد :نبايد اين گونه باشد که عابران
پياده با خونسردي هر چه تمام تر و با بي اعتنايي کامل نسبت به اطراف خود و در حالي که با تلفن همراه خويش
صحبت مي نمايند يا نسبت به ارسال و دريافت اس ام اس اقدام ميکنند ،در هر زمان و از هر مکان که اراده مي کنند،
عبور نمايند.
خط سفيد ترافيک خط قرمز قانون است معاون آموزش سازمان ترافيک با اشاره به اين که خط سفيد ترافيک ،خط قرمز
قانون براي عموم شهروندان اعم از سواره ها و پياده-هاست ،اظهار کرد :رعايت حريم اين مرز قانوني بايد با پشتوانه
محکم اجرايي مورد نظارت و حمايت قرار گيرد و بي توجهي به خطکشي براي متخلفان هزينه داشته باشد.
جباري زادگان با بيان اين که شهروندان در برقراري نظم و انضباط در شهر ،رعايت قوانين و مقررات و نيز احترام به
حقوق ديگران نقش اول را بر عهده دارند ،تصريح کرد :اقداماتي که به منظور ساماندهي ترافيک و تجهيز شهر به
امکانات ترافيکي انجام ميشود ،تنها با استفاده صحيح کاربران از اين تجهيزات ،مي تواند آثار مثبت مورد انتظار را در بر
داشته باشد .وي در پايان با تشبيه خطکشي معابر به عنوان نماد نظم و انضباط شهروندان به خط کشي دفاتر مشق به
عنوان نماد نظم و انضباط دانشآموزان ،خاطرنشان کرد :خطکشي سفيد معابر را مي توان به خط کشي برگه هاي سفيد
دفاتر مشق تشبيه کرد و به زبان ساده ميتوان ادعا کرد ،همان تأثيري که خط کشيها بر ايجاد انضباط دانش آموزان
در انجام تکاليف درسي شان دارند ،مي توانند بر نظمبخشي به شهروندان در انجام تکاليف شهروندي شان داشته باشند.
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پرتال شهرداری تهران 39/01/6

ميانگين زمان پيدا کردن جای پارک خودرو در تهران  05دقيقه است

معاون اجرايي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران از حذف کامل مبادله وجه نقد در استفاده از فضاي پارک
حاشيه اي خيابانهاي پايتحت در آينده اي نزديک خبر داد و گفت :از آن جايي که وسايل نقليه شخصي بيشترين زمان
را در حال توقف به سر مي برند ،مديريت ترافيک ساکن نقش به سزايي در بهبود وضعيت ترافيک شهري ايفاء مي کند.
به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران ،مهندس کامران
اخباري ،افزود :اين نقش به ويژه در محدوده مرکزي شهر که بافت آن فشرده تر ،کاربري هاي آن متنوع تر ،معابر آن
متراکم تر و تردد خودروها در آن بيشتر است ،پر رنگ تر است .وي با تأکيد بر ساخت پارکينگ هاي مکانيزه در نقاط پر
تراکم و ساماندهي پارکينگ هاي موجود به منظور سامان بخشي به مديريت توقف هاي بلندمدت ،اعالم کرد :استفاده
از ابزارهاي گوناگون در پارکينگ هاي حاشيه اي براي به حداقل رساندن توقف خودروها به منظور امکان استفاده تعداد
بيشتري خودرو از يک فضاي پارک ،از ديگر سياست ها و راهکارهاي مديريت ترافيک ساکن است.
کمبود جاي پارک مشکل مشترک تهران و کالن شهرهاي دنياست معاون اجرايي سازمان ترافيک با اشاره به اين که
کمبود محل مناسب براي پارک خودرو ،تنها به شهر تهران و شهروندان آن محدود نمي شود و دغدغه مشترک
مسئوالن شهري و مردم در بسياري از شهرهاي بزرگ کشور و کالن شهرهاي جهان است ،اظهار کرد :اين مشکل
ناشي از ناهمخواني سرعت سرسام آور توليد خودرو و روند تدريجي توسعه زيرساخت هاي شهري است که مسائل و
مشکالت متعددي را در شهرهاي پر جمعيت ايجاد ميکند که از جمله آن ها ،معضل جاي پارک است.
اخباري با بيان اين که در حال حاضر ،صدها ميليون دستگاه خودرو در نقاط مختلف دنيا در حال رفت و آمد هستند و
اين رقم به سرعت رو به رشد است ،تصريح کرد :نکته اين جاست که هر يک از اين خودروها بايد در نقطهاي از اين
کره خاکي توقف کنند .وي با تأکيد بر اين که در شهري مانند تهران که داراي وسعت و جمعيت زيادي است و هر روز
حجم بااليي از سفرهاي درون شهري در آن جريان دارد ،مديريت ترافيک با روش هاي سنتي امکان پذير نيست،
اضافه کرد :حدود  22درصد از ترافيک خيابانهاي پر تردد تهران ،ناشي از کمبود فضاي پارک و حرکت آهسته و
توقفهاي متوالي خودروها در خيابان ها به منظور پيدا کردن جاي پارک است .هر چه خودروها بيشتر ميشوند معضل
کمبود پارک بيشتر خود را نشان ميدهد .معاون اجرايي سازمان ترافيک با اشاره به محدوديت فضاي مناسب براي
پارک خودروها در حاشيه معابر ،اظهار کرد :زماني که در يک خيابان جايي براي پارک نيست و به دليل توقف خودروها
د ر يک خط عبوري از عرض خيابان کاسته مي شود ،رانندگان براي پيدا کردن جا براي پارک خودرو مجبورند به آرامي
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حرکت کنند و حين حرکت چندين بار ترمز بگيرند که رانندگان پشت سر آن ها نيز چارهاي جز حرکت آهسته و
توقفهاي مکرر ندارند که همين موضوع باعث کندي حرکت خودروها و ايجاد ترافيک سنگين مي شوند.
اخباري با بيان اين که هر راننده در تهران به منظور پيدا کردن جا براي پارک خودرو به طور ميانگين  11دقيقه وقت
صرف ميکند ،تصريح کرد :بسياري از رانندگان به علت شلوغي خيابان ها و حتي کوچه ها به ويژه در محدوده مرکزي
شهر ،هر روز مجبورند مدت زمان زيادي را صرف پيدا کردن جاي پارک خودرو کنند .وي با تأکيد بر اين که روزانه
صدها دستگاه اتومبيل داخلي و خارجي به چرخه حمل و نقل شهري تهران افزوده ميشود ،اضافه کرد :هر چه به مرور
زمان شمار خودروهاي تهران افزايش مييابد ،در کنار مسائل و مشکالتي همچون ترافيک و آلودگي هوا ،معضل کمبود
پارکينگ بيش از پيش خود را نشان ميدهد و با وجود اقدامات صورت گرفته در اين زمينه ،همچنان وضعيت مطلوبي
نداريم.
انحصاري کردن جاي پارک توسط مغازه داران تخلف است معاون اجرايي سازمان ترافيک با اشاره به اين که در حال
حاضر اوضا ع ترافيک و آثار و پيامدهاي آن از جمله کمبود جاي پارک در تهران به يک معضل تبديل شده که باعث
بروز تنش در رانندگان و رفتارهاي عصبي و بعضاً جبران ناپذير آنها مي شود ،اظهار کرد :جر و بحث و دعوا بر سر
جاي پارک ،يکي از داليل درگيري و نزاع در خيابان هاي تهران است که نشان دهنده ضرورت توزيع عادالنه اين فضا
در شهر و انجام اقدامات اساسي در اين زمينه است .اخباري با بيان اين که برخي مغازه داران در جلوگيري از پارک
خودروي شهروندان در خيابان به بهانه اين که آن محل مقابل مغازه آن ها قرار دارد و انحصاري کردن اين فضا به
پارک خودروي شخصي صاحب مغازه ،اصرار و مقاومت سرسختانه اي دارند ،تصريح کرد :اين امر عالوه بر اين که از
مصاديق سد معبر بوده و تخلف محسوب مي شود ،منجر به ِاشغال دائمي حاشيه خيابان و پايين آوردن سطح سرويس
معابر مي شود و حقوق شهرونداني که براي انجام کار ضروري به دنبال جاي پارک هستند را نيز تضييع ميکند.
وي با تأکيد بر اين که مهمترين نکته در ساماندهي پارک حاشيهاي ،توجه به عدالت اجتماعي در توزيع امکانات عمومي
شهر بين عموم شهروندان است ،اضافه کرد :انتظار داريم به حدي از بالندگي فرهنگي برسيم که هر راننده اي فضاي
پارک حاشيه اي مقابل منزل يا مغازه خود را جزو فضاي عمومي شهر و متعلق به کل شهروندان بداند و باور داشته باشد
که اين فضا تنها به وي تعلق ندارد و متعلق به همه مردم شهر است و در صورت توسعه چنين طرز تفکري ،آن را مي
توان از نشانه هاي يک شهر انسان محور تلقي نمود .شهرداري به طرح پارکبان به عنوان يک پروژه درآمد زا نگاه نمي
کند معاون اجرايي سازمان ترافيک با اشاره به اين که غير مسئوالنه است اگر مسئوالن در اين خصوص تنها مردم را
مقصر بدانند و انتظار داشته باشند اين مشکالت به دست خود مردم حل و فصل شود ،اظهار کرد :مديريت شهري،
ا بزارهاي مديريت ترافيک ساکن با هدف ايجاد محدوديت توقف به منظور توزيع عادالنه فضاي پارک و ساماندهي
توقف خودروها در حاشيه معابر را به کار گرفته و پارکبانها به عنوان بازوان اجرايي اين طرح در معابري که هنوز
امکانات پارک هوشمند در آن ها راهاندازي نشده ،مشغول به کار هستند .وي با بيان اين که در حال حاضر  11هزار
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فضاي پارک از طريق پارکومتر و  11هزار فضاي پارک نيز توسط  112پارکبان تحت نظارت قرار دارند ،تصريح کرد:
اين در حالي است که بالغ بر  122هزار جاي پارک ديگر در سطح شهر وجود دارد که فضاي آزاد محسوب مي شوند و
کنترلي بر آن ها اعمال نمي شود .وي با تأکيد بر اين که شهرداري به طرح پارکبان به عنوان يک پروژه درآمد زا نگاه
نميکند ،اضافه کرد :مديريت شهري با صرف هزينههاي بسيار براي انجام خط کشي ،تعبيه تابلوهاي ترافيکي و نصب
دستگاه هاي پارکومتر با هدف پايان بخشيدن به قصه تکراري دعوا بر سر جاي پارک ميان شهروندان و توزيع عادالنه
اين امکان عمومي ،اقدام به ساماندهي فضاي پارک حاشيهاي نموده است .راه حل مشکل مربوط به پارکبانها حذف
پول نقد است معاون اجرايي سازمان ترافيک با اشاره به نياز به فرهنگسازي در زمينه پارک حاشيهاي و هوشمند سازي
در اين زمينه به منظور حذف کامل انتقال وجوه نقد ،اظهار کرد :با هدف استفاده از تمام ظرفيتهاي موجود براي
افزايش کيفيت خدمات پارکبان ها در سطح شهر ،فضاهايي که در آن ها ناگزير به استفاده از عامل انساني هستيم با
دقت بررسي شده اما راهکار نهايي به منظور رفع مسائل و مشکالت موجود ،حذف کامل تبادل وجه نقد است و تا
مادامي که پول نقد مبادله شود ،اين اشکالت نيز وجود خواهند داشت.
اخباري با بيان اين که به اين منظور طرح جديدي را در دست اقدام داريم ،تصريح کرد :در اين طرح با فعال شدن پارک
حاشيهاي هوشمند ،پارکبان ها نسبت به ثبت پالک خودرو که با اتصال با سِرور مرکزي به صورت خودکار و با توجه به
مدت زمان استفاده از فضاي پارک ،مبلغ مربوطه را مطابق مصوبه شوراي محترم اسالمي شهر تهران از حساب کاربري
راننده کسر مي نمايد ،اقدام مي کنند .وي با تأکيد بر اين که تمام مراحل از جمله ميزان مبلغ مذکور از طريق پيامک به
صاحب خودرو اطالع داده مي شود ،اضافه کرد :هدف از اجراي اين طرح ،سرعتبخشي در ارائه خدمات ،دقت در
محاسبه مدت زمان و ميزان تعرفه پارک خودرو ،حدف مبادله وجوه نقد و ايجاد عدالت در توزيع فضاي توقف است که
ميتواند در ساماندهي فضاي پارک حاشيه اي در تهران تحولي بزرگ ايجاد کند .راه حل معضل جاي پارک توسعه
حمل و نقل عمومي است .معاون اجرايي سازمان ترافيک با اشاره به اختالف تعرفه پارک خودرو بر اساس قرار گرفتن
محل پارک در داخل يا خارج از محدوده طرح ترافيک ،اظهار کرد :بر اساس مصوبه شوراي محترم اسالمي شهر تهران،
نرخ پارک خودرو در داخل محدوده طرح ترافيک ،ساعتي  622تومان و در خارج از اين محدوده ،ساعتي  322تومان
است.
اخباري با بيان اين که کاهش پارک حاشيه اي خودروها به منظور جلوگيري از مسائل و مشکالت ترافيکي حاصل از
اين نوع توقف به ويژه در محدوده مرکزي شهر ،يکي از سياستهاي مديريت شهري در حوزه حمل و نقل و ترافيک
است ،تصريح کرد :به همين دليل و با توجه به اين که پارک حاشيه اي ،آسيب ها و صدمات زيادي به رواني جريان
ترافيک شهر وارد مي کند ،سياست گذاري-هاي خود را در مسير به حداقل رساندن پارک حاشيه اي به ويژه در مرکز
شهر معطوف کردهايم .وي در پايان با تأکيد بر اين که نه تنها قصد توسعه فضاي پارک در محدوده طرح ترافيک را
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نداريم ،بلکه تالش ميکنيم تا ورود و تردد خودروهاي شخصي را در اين محدوده تا جاي ممکن نيز کاهش دهيم،
خاطرنشان کرد :اصلي ترين راه حل کاهش ترافيک و آثار و پيآمدهاي ناشي از آن از جمله آلودگي هوا و تصادفات و
مشکالتي نظير کمبود فضاي پارک خودرو ،ايجاد جذابيت و مطلوبيت براي استفاده از وسايل نقليه عمومي به جاي
وسيله نقليه شخصي از طريق توسعه کيفي و کمّي ناوگان حمل و نقل همگاني است.
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یکشنبه مورخ 39/01/7
خبرگزاري مهر

پروژههای اجرایي شهرداری دارای مباني قوی علمي و پژوهشي است
مديرعامل شرکت کنترل ترافيک شهر تهران گفت :تمامي پروژههايي که در شهرداري انجام ميشود داراي مباني قوي
پژوهشي و مطالعاتي است .
به گزارش خبرگزاري مهر،ايلوش وزيري با اشاره به اينکه در حال حاضر قبل از اجراي پروژهها در سطح شهرتهران
مطالعاتي جامع برروي آن صورت مي گيرد ،افزود :ما معتقديم اگر نتايج مطالعات موثري در زمينه ترافيک و حمل و نقل
وجود دارد ،بايد قطعا از آنها استفاده کنيم .همچنين ما تا مطمئن نباشيم موضوعي به نتيجه نميرسد آنرا عملياتي
نميکنيم.
وي با تاکيد براينکه تجربيات ساير کشورها در انجام کارهاي پژوهشي بايد برايمان مهم و قابل توجه باشد ،خاطرنشان
کرد :جشنواره پژوهش و نوآوري مديريت شهري به ما کمک کرده است تا با تفکر و تعقل جمعي بتوانيم يک سري از
مسائل شهر را به نتيجه برسانيم و گرهها و مشکالتي که وجود دارد را از اين رهگذر بر طرف کنيم.
وزيري تصريح کرد :افراد خبره مي توانند مطالعات خود را در اين جشنواره ارائه دهند و ديگران نيز از آنها بهرهمند
شوند.
مديرعامل شرکت کنترل ترافيک شهر تهران در پايان افزود :بايد گفت يک تفکر و تعقل جمعي بسيار بيشتر از تفکر و
تعقل فردي ميتواند نتايج خوب و ارزنده ايجاد کند و در اين راستا دستاوردهاي خوبي براي شهر داشته باشد.
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خبرگزاری آریا 39/01/7
پروژههای اجرایي شهرداری دارای مباني قوی علمي و پژوهشي است
مديرعامل شرکت کنترل ترافيک شهر تهران با بيان اينکه تمامي پروژههايي که در شهرداري انجام ميشود داراي
مباني قوي پژوهشي و مطالعاتي است ،گفت :بايد در مطالعاتي که انجام ميدهيم از تجربيات ساير کشورها نيز استفاده
کنيم.
به گزارش خبرگزاري آريا ،ايلوش وزيري با اشاره به اينکه در حال حاضر قبل از اجراي پروژهها در سطح شهرتهران
مطالعاتي جامع برروي آن صورت مي گيرد ،افزود :ما معتقديم اگر نتايج مطالعات موثري در زمينه ترافيک و حمل و نقل
وجود دارد ،بايد قطعا از آنها استفاده کنيم .همچنين ما تا مطمئن نباشيم موضوعي به نتيجه نميرسد آنرا عملياتي
نميکنيم.
و ي با تاکيد براينکه تجربيات ساير کشورها در انجام کارهاي پژوهشي بايد برايمان مهم و قابل توجه باشد ،خاطرنشان
کرد  :جشنواره پژوهش و نوآوري مديريت شهري به ما کمک کرده است تا با تفکر و تعقل جمعي بتوانيم يک سري از
مسائل شهر را به نتيجه برسانيم و گرهها و مشکالتي که وجود دارد را از اين رهگذر بر طرف کنيم.
وزيري تصريح کرد :افراد خبره مي توانند مطالعات خود را در اين جشنواره ارائه دهند و ديگران نيز از آنها بهرهمند
شوند.
مديرعامل شرکت کنترل ترافيک شهر تهران در پايان افزود :بايد گفت يک تفکر و تعقل جمعي بسيار بيشتر از تفکر و
تعقل فردي ميتواند نتايج خوب و ارزنده ايجاد کند و در اين راستا دستاوردهاي خوبي براي شهر داشته باشد.
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خبرگزاری ایسنا 39/01/7
معاون شهردار منطقه  4خبر داد
کنترل معابر پهنه جنوبي آزادی با  08دوربين نظارت تصویری
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري منطقه  4از تجهيز سطح معابر منطقه به دوربين هاي نظارت تصويري خبر داد
و گفت :معابر پهنه جنوبي آزادي با  11دوربين نظارت تصويري کنترل ميشود .
به گزارش سرويس شهري ايسنا ،فرزاد فرهاديان بابادي با اعالم اين خبر گفت :به منظور ارتقاء احاطه مديريت شهري
بر همه رويداده ا و وقايع اثرگذار شهري در معابر شرياني و بزرگراهي  ،نصب دوربين هاي نظارتي در اين بخش از
پايتخت در دستور کار اين شهرداري قرار گرفت .
وي افزود :يکي از اصلي ترين ابزار جمع آوري اطالعات از سطح شهر استفاده از دوربين هاي نظارت تصويري است که
با توجه به داده هاي ترافيکي مرتبط مي توان در راستاي مديريت ترافيک شهر اقدام کرد .
فرهاديان بابادي تصريح کرد :استفاده از فناوري نوين نظارت تصويري در مديريت معابر سطح شهر و کنترل ترافيک
شهري و نظارت بر تردد خودروهاي حمل و نقل عمومي موثر واقع مي شود .
معاون شهردار منطقه  4خاطرنشان کرد :با استفاده از دوربين هاي نظارت تصويري  ،انتقال تصاوير بر روي سايت
اينترنتي جهت دسترسي معاونت حمل و نقل و ترافيک منطقه به تصاوير سطح شهر در معابر اصلي و همچنين اطالع
رساني به شهروندان انجام مي شود .
بر اساس گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه  ، 4وي گفت :تاکنون در اين بخش از پايتخت  11 ،دستگاه دوربين
نظارت تصويري و  1دستگاه دوربين ثبت تخلف سرعت و عبور از چراغ قرمز نصب شده است .
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دوشنبه مورخ 39/01/8
روزنامه مردم ساالري

مديرعامل شرکت کنترل ترافيک شهر تهران:
پروژههای اجرایي شهرداری دارای مباني قوی پژوهشي و مطالعاتي است
مديرعامل شرکت کنترل ترافيک شهر تهران با بيان اينکه تمامي پروژههايي که در شهرداري انجام ميشود داراي
مباني قوي پژوهشي و مطالعاتي است ،گفت :بايد در مطالعاتي که انجام ميدهيم از تجربيات ساير کشورها نيز استفاده
کنيم.
ايلوش وزيري با اشاره به اينکه در حال حاضر قبل از اجراي پروژهها در سطح شهرتهران مطالعاتي جامع برروي آن
صورت مي گيرد ،افزود :ما معتقديم اگر نتايج مطالعات موثري در زمينه ترافيک و حملونقل وجود دارد ،بايد قطعا از
آنها استفاده کنيم .همچنين ما تا مطمئن نباشيم موضوعي به نتيجه نميرسد آنرا عملياتي نميکنيم.
وي با تاکيد براينکه تجربيات ساير کشورها در انجام کارهاي پژوهشي بايد برايمان مهم و قابل توجه باشد ،خاطرنشان
کرد :جشنواره پژوهش و نوآوري مديريت شهري به ما کمک کرده است تا با تفکر و تعقل جمعي بتوانيم يک سري از
مسائل شهر را به نتيجه برسانيم و گره ها و مشکالتي که وجود دارد را از اين رهگذر بر طرف کنيم .وزيري تصريح کرد:
افراد خبره ميتوانند مطالعات خود را در اين جشنواره ارائه دهند و ديگران نيز از آنها بهرهمند شوند.
مديرعامل شرکت کنترل ترافيک شهر تهران در پايان افزود :بايد گفت يک تفکر و تعقل جمعي بسيار بيشتر از تفکر و
تعقل فردي ميتواند نتايج خوب و ارزنده ايجاد کند و در اين راستا دستاوردهاي خوبي براي شهر داشته باشد.
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خبرگزاری ایسنا 39/01/8
فراخوان خودروهای پالک عمومي و امدادی پایتخت برای دریافت آرم
رييس اداره صدور آرم معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران از مالکان خودروهاي پالک عمومي و خودروهاي
امدادي شهر تهران درخواست کرد نسبت به تکميل اطالعات خود به سايت مراجعه کنند .
مصطفي قنبرنژاد در گفتوگو با خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ،با اعالم ثبتنام  11هزار نفر از
متقاضيان دريافت آرم طرح ترافيک گفت :براساس تدابير انجام شده ثبتنام براي دريافت آرم طرح ترافيک تا دوازدهم
ديماه تمديد شده است .
وي همچنين از مالکان خودروهاي پالکهاي عمومي و خودروهاي امدادي درخواست کرد که براي تکميل اطالعات
به سايت مراجعه کنند .
رييس مرکز واحد صدور آرم معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران اظهارکرد :خودروهاي عمومي شهر تهران
که حرف وسط آنها «ع» است اعم از وانت ،نيسان ،کاميونت ،اتوبوس ،مينيبوس ،کاميون تا سقف شش تن بايد با
مراجعه به سايت نسبت به تکميل اطالعات خود و ارائه برگه معاينه فني اقدام کنند .
قنبرنژاد همچنين افزود :خودروهاي امدادي اعم از آمبوالنسهاي شهر تهران خصوصي و دولتي ،خودروهاي حمل پول،
خودروهاي حمل اتومبيل ،جرثقيل يدککش ،امدادخودروي شهر تهران و خودروهاي امدادي شرکت مخابرات ،برق ،گاز
و آب بايستي با مراجعه به سايت  Tehran.irنسبت به تکميل اطالعات و ارائه سندهاي مربوطه و برگه معاينه فني
درخواست صدور آرم خود را مطرح کنند .
رييس اداره صدور آرم معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران گفت :اين خودروها پيش از اين بدون محدوديت
در سطح شهر تردد ميکردند ،اما از اين پس بايد نسبت به ثبت اطالعات خود و برگه معاينه فني نسبت به کنترل
آلودگي هوا اقدام کنند
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خبرگزاری ایسنا 39/01/8
آخرين مصوبات کميته اضطرار آلودگي هواي استان تهران:
توقف فروش طرح روزانه/مدارس تهران تعطيل نميشود
در جلسه امروز (دوشنبه) کميته مواقع اضطرار آلودگي هواي استان تهران ،طرح روزانه براي روزهاي سهشنبه و
چهارشنبه نهم و دهم ديماه متوقف خواهد شد ،اما مدارس تهران در اين دو روز تعطيل نميشوند .
به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ،حسن کريمي معاون عمراني استانداري تهران اظهار
کرد :با توجه به احتمال تداوم پايداري هوا در روزهاي سهشنبه و چهارشنبه و انباشت آالينده از روزهاي گذشته ،جلسه
کميته مواقع اضطراري آلودگي هواي تهران در استانداري تهران تشکيل شد .
وي درخصوص مصوبات اين جلسه گفت :با توجه به اينکه در دو روز آينده نگرانيهايي درخصوص افزايش ميزان
آاليندگي هواي تهران وجود داشت ،کميته اضطرار آلودگي هواي تهران تشکيل جلسه داد که در اين جلسه نماينده
وزارت بهداشت پيشنهاد تعطيلي مدارس تهران را با توجه به اينکه ميزان آاليندگي به حد اضطرار نرسيده است ،داد که
اعضاي کميته اضطرار آلودگي هوا عنوان کردند که ضرورتي براي تعطيلي مدارس نيست .
وي تاکيد کرد :در روز چهارشنبه که بيشترين ميزان آلودگي هوا را خواهيم داشت ،ميزان آاليندگي هوا از  112تجاوز
نخواهد کرد به همين دليل هيچ تعطيلي و محدوديتي در جلسه امروز مصوب نشد و تنها تذکراتي درخصوص اينکه
کالسهاي ورزش مدارس محدود يا تعطيل شود و کارخانههايي که آاليندگي دارند برخورد شديد با آنها در اين دو
روزصورت گيرد ،عنوان شد ،ضمن اينکه توصيههايي هم درخصوص تعطيلي ورزشهاي صبحگاهي در پارکها توسط
صداوسيما اطالعرساني خواهد شد .
معاون عمراني استانداري تهران افزود :طرحهاي روزانه در اين دو روز ارائه نميشود و اميدواريم با تمهيداتي که در اين
جلسه در نظر گرفته شد ،روزهاي سهشنبه و چهارشنبه ميزان آاليندگي هوا از پيشبينيها تجاوز نکند و در روز پنجشنبه
نيز شرايط به حالت عادي بازميگردد .
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سه شنبه مورخ 39/01/3
سايت خبري تحليلي شهرنوشت

جباري زادگان همزمان با آغاز فعاليت کمپين آسمان آبي –زمين پاک اعالم کرد؛
آموزش بالغ بر 00هزار راننده در مناطق  6و 8شهرداری تهران
گروه حمل و نقل عمومي :معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران گفت :همزمان با آغاز فعاليت
کمپين آسمان آبي–زمين پاک کالس هاي آموزشي رانندگان حمل و نقل عمومي پايتخت نيز آغاز شده است.
شهرام جباري زادگان در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با تاکيد بر اجراي طرح انضباط بخشي ترافيکي (خط سفيد)
در مناطق  6و  1شهرداري تهران گفت :خط سفيد نمادي براي اصالح و بهبود رفتارهاي ترافيکي است که به عنوان
خط قرمز قانون در آموزش هاي ترافيکي مورد توجه قرار گرفته است.
وي با اشاره به اينکه رعايت خط سفيد با محوريت توقف پشت خط ايست و عبور بين دو خط ممتد موضوعات اصلي
آموزش به رانندگان حمل و نقل عمومي است ،گفت :در راستاي اجراي طرح انضباط بخشي ترافيکي آموزش به
رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي در اولويت برنامه ريزي ها قرار دارد.
معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافيک با بيان اينکه رانندگان تاکسي از ابتداي صبح تا پاسي از شب قريب به 12
ساعت در خيابان هاي شهر فعاليت مي کنند ،اظهارکرد :به عبارتي ديگر هر راننده تاکسي روزانه  222کيلومتر پيمايش
مي کند و بيشترين ترددهاي روزانه را رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي دارند .لذا آموزش و اصالح رفتارهاي
ترافيکي اين قشر در اولويت قرار دارد.
جباري زادگان با تاکيد بر اينکه آموزش هاي ترافيکي طرح انضباط بخشي ترافيکي رانندگان تاکسي  ،اتوبوس  ،آژانس
ها و سرويس مدارس را شامل مي شود ،گفت :در ابتدا رانندگان حمل و نقل عمومي دو منطقه  6و  1مورد آموزش قرار
خواهند گرفت.
وي تاکيد کرد 7 :هزار و  622راننده در منطقه  6شناسايي شده اند که در مرکز علمي کاربردي سازمان حمل و نقل و
ترافيک و مرکز مديريت بحران پارک الله مورد آموزش قرار خواهند گرفت.
به گفته جباري زادگان آموزش  9هزار  361راننده منطقه  1نيز طي هفته هاي آينده صورت مي گيرد.
معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافيک همچنين تصريح کرد 123 :واحد آژانس نيز شامل  1922راننده در منطقه
 6و  42واحد آژانس شامل  672راننده و در مجموع  11هزار و  461راننده تحت آموزش قرار خواهند گرفت.
وي گفت :آموزش با موضوعاتي مانند نظم و انضباط در رانندگي و رعايت و احترام به قوانين راهنمايي و رانندگي مورد
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توجه قرار گرفته است .ضمن اينکه خط کشي خطوط ممتد معابر به عنوان نماد قانونمندي در شهر مطرح مي شود و
تمرکز بر روي عبور در بين خطوط است.
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چهار شنبه مورخ 39/01/01
خبرگزاري مهر

احداث  5خط جدید اتوبوسراني در پایتخت
ورود سري جديد اتوبوسهاي دوکابين
مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني شهر تهران با بيان اينکه احداث پنج خط جديد اتوبوسراني (زير ) BRTدر دستور
کار قرار دارد ،گفت :اولين خط از اين مجموع ،خطي حد فاصل خيابان بهشتي و مطهري است.
پيمان سنندجي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اين که اولين خط از اين مجموع ،خطي حد فاصل خيابان بهشتي
و مطهري است که عمليات اجرايي آن آغاز و به زودي تکميل و آماده بهرهبرداري خواهد شد گفت :اين خطوط مورد
تصويب شوراي ترافيک قرار گرفته اس و چهار خط ديگر نيز در دست احداث قرار دارد تا بتوانيم شبکه اتوبوسهاي
تندرو ( )BRTرا به شبکهاي منسجم تبديل کرده و اين خطوط ،خطوط تندرو را به يکديگر متصل ميکند.
وي ادامه داد :خط اتوبوس جمهوري به کالهدوز ،هفتتير به صادقيه ،پايانه بيهقي به پايانه فياضبخش و ميدان
راهآهن به شهرک والفجر نيز از ديگر خطوط مکمل  BRTمحسوب ميشود که اين خطوط مسير ويژهاي خواهند
داشت اما جداسازي مسير آنها به وسيله گاردريل نبوده بلکه توسط دوربينهاي نظارتي تردد در الين ويژه اتوبوسها
کنترل شده و اين مسير با عاليم ترافيکي مشخص ميشوند.
مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني شهر تهران تصريح کرد :همچنين ورود  222دستگاه اتوبوس دوکابين (معادل 922
دستگاه اتوبوس تک کابين) در دستور کار قرار دارد که اين اتوبوسها طي ماههاي آينده و تا پايان سال وارد شبکه
خطوط خواهند شد.
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خبرگزاری مهر 39/01/01

گره ترافيکي بزرگراه آیت ا...سعيدی باز شد
طرح ساماندهي کامل بزرگراه شهيد سعيدي ،محدوده پاسگاه نعمت آباد به اجرا درآ
به گزارش خبرگزاري مهر،وحيد نوروزي شهردار منطقه  11با تاکيد بر اينکه ترافيک سنگين ناشي از ورود دست
فروشان و چرخي ها به الين اصلي بزرگراه آيت اهلل سعيدي سال هاست شهروندان مناطق  11و  14را آزار داده است،
گفت :قريب به  22سال است که دست فروشان و ميوه فروشان چرخي با ورود به الين اصلي بزرگراه آيت اهلل سعيدي
ترافيک سنگيني را در گلوگاه اين بزرگراه ايجاد مي کنند .با توجه به اينکه اين محدوده مرز مشترک منطقه  11و 14
بوده ،چرخي ها به راحتي وارد اين معبر مي شدند و سد معبر مي کردند .اين در حاليست که طي يک ماه گذشته
ساماندهي دست فروشان بزرگراه آيت اهلل سعيدي در دستور کار قرار گرفته است.
نوروي با بيان اينکه در گام نخست ،با ورود اکيپ هاي سد معبر ،طي يک ماه گذشته از ورود چرخي ها به محدوده
بزرگراهي جلوگيري شده است ،گفت :در گام بعدي روز گذشته با همکاري منطقه 14صورت جلسه اي به امضا رسيد و
مقرر شد با تملک يک گاراژ و اجراي الين کندروي اين بزرگراه ميوه فروش هاي سيار از کف بزرگراه جابه جا شوند.
وي با تاکيد بر اينکه با اجرايي شدن اين طرح ،ترافيک هميشگي و سي ساله اين شريان اصلي روان تر از گذشته
خواهد شد ،تصريح کرد :در راستاي تکميل بزرگراه  76متري آيت اهلل سعيدي  12گاراژ وجود دارد که بايد به مرور زمان
تملک شوند.
شهردارمنطقه  11تصريح کرد :در بخش گلوگاهي اين بزرگراه يک گاراژ قديمي به نام وليعصر وجود دارد که طبق
توافقاتي که صورت گرفت ،مقررشد تا زمين اين گاراژ به تملک شهرداري درآيد تا پس از تخريب ،به بخشي از بزرگراه
آيت اهلل سعيدي تبديل شود.
نوروزي تاکيد کرد :با اين طرح ،ديگر مجال و مکاني براي حضور چرخ دارها و ميوه فروش ها و سدمعبر آنها
درکناربزرگراه باقي نمي ماند و معضل ترافيک سي ساله پاسگاه نعمت آباد براي هميشه مرتفع خواهد شد.
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تهران سما 39/01/01

اجرای طرح خط سفيد در  00محور اصلي منطقه 00
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري منطقه  21از اجراي طرح خط سفيد در  11محور اصلي و معابر پرتردد اين
منطقه خبر داد.
به گزارش تهران سما به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه  ، 21غالمحسين سلماني با اعالم اين خبر اظهار داشت
 :طرح نمادسازي خط سفيد در  11محور اصلي و معابر پرتردد منطقه اجرا خواهد شد که در اين طرح خيابانهاي اصلي و
شرياني درجه يک و دو منطقه و همچنين معابر پرتردد را مد نظر قرار داديم.
وي افزود  :مدير يت شهري به منظور کاهش ترافيک و آلودگي هوا برنامه هايي را براي ارتقاء فرهنگ نظم و انضباط و
قانون گرايي طراحي کرده که طرح خط سفيد به عنوان زبان هدايت ترافيکي در همين راستا تدوين شده است.
دکتر سلماني تأکيد کرد  :تا پايان سال تمامي نواقص و اشکاالت خط کشي هاي سفيد در سطح منطقه اصالح مي شود
و اجراي صحيح خط کشي ها  ،نصب تابلوها  ،تصحيح عالئم عمودي و افقي مرتبط و پاکسازي خط کشي هاي اشتباه،
از ديگر مواردي مي باشد که در اين پروژه پيش بيني شده است  .وي در ادامه  ،بهسازي ايستگاههاي اتوبوس  ،تراش
و روکش آسفالت خيابانها  ،احداث مسيرهاي پياده و دوچرخه و همچنين  13تقاطع چراغدار در سطح منطقه را از
اقدامات ديگر حوزه هاي حمل و نقل و ترافيک و فني و عمراني منطقه در اجراي طرح نمادسازي خط سفيد عنوان کرد.
شايان ذکر است معاون حمل و نقل و ترافيک منطقه  ، 21محورهاي اصلي در دست انجام اين پروژه را بصورت ذيل
اعالم نمود  :بلوارهاي گلها بطول  3کيلومتر  ،شيشه مينا بطول  1/1کيلومتر  ،الله بطول  1کيلومتر  ،تهرانسر بطول 2
کيلومتر  ،شاهد بطول  2کيلومتر  ،عبيدي بطول  2کيلومتر  ،ياس بطول  2کيلومتر  ،خزر بطول  1کيلومتر  ،ايران
خودرو بطول  2کيلومتر  ،کرمان خودرو بطول  1/1کيلومتر و داروپخش بطول  1/1کيلومتر .
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تهران سما 39/01/01

شرکت مترو ميزبان این هفته شبگردی اصحاب رسانه بود؛
تدبير قاليباف ؛ اتمام ساخت  011کيلومتر خط مترو تا پایان سال 35
شبگردي اين هفته اصحاب رسانه و نخبگان فرهنگي و اجتماعي شمال تهران به ميزباني شرکت متروي تهران در
محل احداث بخش شمالي خط  3مترو برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "تهران سما"  ،در شبگردي سه شنبه شب  ،اصحاب رسانه همراه با نخبگان اجتماعي و فرهنگي
منطقه يک شهر تهران ضمن حضور در نشست صميمي با هابيل درويشي مديرعامل شرکت مترو تهران  ،به تونل در
حال ساخت مترو در بخش شمالي خط  3رفتند و از نزديک با فعاليت شبانه روزي و طاقت فرساي کارگران زحمتکش
مترو در بيش از سي متري عمق زمين آشنا شدند.
پيش از بازديد شبگردها از تونل مترو  ،نشست خبري مهندس درويشي با اصحاب رسانه در فضايي صميمي برگزار شد
و وي ضمن توضيح کامل اقدامات و فعاليت هاي در حال انجام متروي تهران به تمامي سواالت خبرنگاران و نخبگان
اجتماعي پاسخ گفت.
مديرعامل شرکت متروي تهران در اين نشست با اشاره به فعاليت  222کارگاه زيرزميني در شهر تهران براي گسترش
مترو  ،گفت :شهروندان تهراني هيچ گاه فعاليت هاي ما را نمي بينند زيرا تمامي اين تالش ها در سه شيفت کاري در
زير زمين اتفاق مي افتد.
وي افزود :امروز در شهر تهران بيش از  222کيلومتر خط مترو در حال ساخت است و اين پروژه از نظر حجمي و ريالي
بزرگترين پروژه کشور است.
درويش ادامه داد :اين پروژه حدود  122کيلومتر در شبکه برون شهري و  122کيلومتر ديگر در داخل شهر انجام مي
شود که  122کيلومتر برون شهري به عنوان پروژه هاي اقماري شناخته مي شود که تا قبل از سال  41دولت وقت،
پروژه هاي عمراني برون شهري را از شرکت مترو گرفته بود و قرار بود خودش انجام دهد اما از سال  41به بعد دوباره
تصميم گرفته شد تا پروژه هاي برون شهري به متروي تهران واگذار شود که هم اکنون پروژه  2خط متروي اقماري در
حال ساخت و  2خط هم در حال مطالعه است.
وي با بيان اينکه  122درصد اعتبار پروژه هاي برون شهري بر عهده دولت است  ،به توضيح جزئيات اين خطوط
پرداخت و گفت :نخستين پروژه برون شهري در حال ساخت پروژه حرم و فرودگاه حضرت امام (ره) است که به طول
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 12کيلومتر با  9ايستگاه اجرا مي شود.فاز نخست اين پروژه از حرم حضرت امام(ره) تا فرودگاه است و فاز دوم نيز از
فرودگاه امام (ره) تا شهر پرند ساخته مي شود.
به گفته درويش اين پروژه هم اکنون پيشرفت فيزيکي بيش از  42درصد دارد و  12کيلومتر از تونل آن ساخته شده و
 16کيلومتر از مسير ريل گذاري شده است.اگر اعتبارات اين پروژه از سوي دولت پرداخت شود فاز نخست اين خط را تا
پايان سال به بهره برداري مي رسانيم.
وي افزود :سرعت حرکت قطار در اين خط  122کيلومتر در ساعت خواهد بود.
مديرعامل شرکت متروي تهران در ادامه خط متروي تهران – ورامين – پيشوا و گرمسار را ديگر پروژه برون شهري
اين شرکت دانست که فاز نخست آن از تهران تا ورامين و پيشوا در  94کيلومتر از يک سال پيش آغاز شده است و در
صورت پرداخت به موقع اعتبارات از سوي دولت اين پروژه نيز در يک سال آماده افتتاح مي شود.
بر اساس گزارش خبرنگار "تهران سما"  ،مهندس درويشي در ادامه به طرح هاي در حال مطالعه در خوص خطوط
برون شهري اشاره کرد و گفت :نخستين خط در حال مطالعه خط تهران – اسالمشهر است که حدود  11کيلومتر خط
از تهران تا اسالمشهر با  6ايستگاه طراحي شده است.دومين خط نيز خط تهران – پاکدشت و گرمسار است که کارهاي
مطالعاتي آن انجام شده است.
وي سپس به خطوط داخل شهري تهران شامل خط  3 ، 6 ، 7و فرودگاه مهرآباد اشاره کرد و اظهار داشت :خط  7مترو
تهران با دو دستگاه تي بي ام در حال ساخت است که از ورزشگاه تختي در محله افسريه آغاز و با  27کيلومتر طول و
 21ايستگاه پس از عبور از بزرگراه بسيج  ،شهيد محالتي و  17شهريور  ،ميدان قيام  ،ميدان محمديه در بزرگراه نواب
تغيير جهت داده و از خيابان هاي انقالب  ،توحيد  ،بوستان گفتگو  ،بيمارستان ميالد و برج ميالد عبور کرده و به ميدان
صنعت مي رسد 11.کيلومتر از تونل اين خط حفاري و ساخته شده و در تدارک ريل گذاري هستيم .اين خط تا پايان
سال  49به بهره برداري مي رسد.
مهندس درويشي ادامه داد :تدبير شهردار تهران اين است که تا پايان سال  41تمام  222کيلومتر خط متروي در حال
ساخت به بهره برداري برسد.براي اين کار 12هزار ميليارد تومان اعتبار نيازمنديم.
وي در خصوص خط  6مترو تهران هم اينگونه توضيح داد :خط  6از خطوط طوالني شهر تهران است که در 33
کيلومتر ساخته مي شود و  32ايستگاه را در خود جاي داده است.
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درويشي با اشاره به پيشرفت  26درصدي اين پروژه  ،اضافه کرد :اين خط از محله کيانشهر آغاز شده و با گذر از محله
منصور  ،تيردوقلو  ،ميدان خراسان  ،خيابان  17شهريور  ،ميدان شهدا  ،ميدان سپاه  ،ميدان هفت تير  ،پارک الله ،
بزرگراه اشرفي اصفهاني و محله مرزداران به منطقه کن مي رسد.
وي حفاري در تونل هاي مترو به طول  122متر در يک هفته با دستگاه تي بي ام را يک رکورد بي نظير دانست.
درويشي در ادامه از خط فرودگاه مهرآباد به عنوان يک خط ويژه ياد کرد و گفت :توسعه غربي خط  9تا فرودگاه مهرآباد
در  3کيلومتر با  3ايستگاه  2 ،سه راهي و  172متر تونل ارتباطي با توان باال در حال ساخت است و ريل گذاري بخشي
از آن انجام شده و تا پايان سال به بهره برداري مي رسد.
وي افزود :اين خط يک خط ويژه به شمار مي رود که قطارهاي ويژه اي در آن به حمل مسافران مي پردازند .اين
قطارها قابليت حمل بار مسافران را هم داراست .ضمن اينکه بدون راهبر هم حرکت مي کنند.
درويشي همچنين با ارائه توضيحات کامل در خصوص خط  3پرداخت و گفت :بخش شمالي اين خط از مصلي تا شهيد
محالتي و شهرک قائم هم اکنون در حال ساخت است که  11کيلومتر را شامل مي شود .در اين بخش خط  3ما 11
ايستگاه داريم که يکي از پروژه هاي سخت مترو لقب گرفته زيرا در حين کار در منطقه عباس آباد با  2قنات آب
برخورد کرديم  122 ،متر به سنگ خورديم و پيش بيني ما اين بود که تنها روزي  32سانتي متر حفاري داشته باشيم اما
با روحيه جهادي  ،همکاران ما اين کار را به پيش بردند و تا ارديبهشت ماه خط به بهره برداري مي رسد.
وي به دستاوردهاي خوب سفر شهردار تهران به چين اشاره کرد و گفت :دريافت فاينانس همواره به دليل اينکه بايد 11
درصد از مبلغ آن را پيشتر پرداخت کنيم يکي از مشکل ترين کارهاست که در سفر اخير شهردار تهران به چين توافقي
صورت گرفت که براي گرفتن فاينانس به طرف چيني پيش پرداخت ندهيم و همين که کار ما به صورت شبانه روزي
در حال انجام و پيشرفت است و آنها شاهدش باشند کافي است.
درويشي به بدهي هاي دولت به مترو اشاره کرد و گفت :براي سال  43حدود  3222ميليارد تومان کار تعريف کرديم که
کل سهم دولت از اعتبارات  222ميليارد بوده است که تا امروز کمتر از  12درصد آن پرداخت شده است.
وي در پايان گفت :اميدوارم دولت نگاه ويژه اي به موضوع حمل و نقل عمومي پايتخت به خصوص مترو داشته باشد.
زيرا با پرداخت اعتبارات و توسعه حمل و نقل عمومي و افزايش ناوگان تعداد مسافر فعلي ما به دوبرابر افزايش پيدا مي
کند .به طوري که اگر اکنون  2222واگن به خطوط فعلي مترو اضافه کنيم تعداد سفرها با مترو به  4ميليون سفر در روز
مي رسد.
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پيشرفت مترو نشان از توانمندي مهندسي جمهوري اسالمي ايران دارد
بر اساس اي ن گزارش در ادامه اين برنامه شهرام گيل آبادي  ،رييس مرکز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران با
بيان اينکه در هر کاري يک سري ايرادها محتمل است  ،گفت :با بررسي اجمالي فعاليت ها و اقدامات شرکت مترو در
تهران متوجه يک کار بي نظير مي شويم .بي شک کساني که از بيرون وارد کشور ما و شهر تهران مي شوند اين
موضوع را تاييد خواهند کرد.
وي ادامه داد :مترو روي ريل پيشرفت قرار دارد و تا  3سال آينده مترو پيشرفت چشمگيري خواهد داشت .به طوري
که در حال حاضر مترو در  222جبهه کاري فعال است.
به گفته گيل آبادي اين فعاليت بي نظير و اقدامات چشمگير توانمندي فني و مهندسي نظام جمهوري اسالمي ايران را
به رخ همگان مي کشد.
وي با بيان اينکه مترو تهران تبديل به بزرگترين نگارخانه هنري کشور شده است ،خاطرنشان کرد :خبرنگاران و
هنرمندان خارجي هويت هنري زير پوست شهر تهران را ديده و مورد تحسين قرار داده اند.
رييس مرکز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران حفاري  122متري در يک هفته توسط شرکت مترو را رکوردي
جهاني دانست و اين رکورد با  2شيوه در جهان براي حفر تونل وجود داشته و ما از آن عبور کرده و در حال حاضر به
يک شيوه تاليفي رسيده ايم و در اين باره حرفي براي گفتن داريم.به طوري که قائم مقام وزير زيرساخت اتريش که
چندي پيش به تهران سفر کرده بود از روند رو به رشد مترو شگفت زده شد و با اينکه اتريش در اين روش صاحب
سبک است از ما دعوت شده تا در  24دي ماه پيشرفت هاي متروي تهران در اتريش پرزنت شود.
گيل آبادي ب ا بيان اينکه مترو در بسياري از کشورها بخشي از هويت آن کشور محسوب مي شود ،ادامه داد :همچنين
سفير فنالند درخواست کرده تا نمايشگاه ديدني هاي فنالند در ايستگاه مترو تجريش برپا شود.
وي با اشاره به آغاز کمپين آسمان آبي -زمين پاک  ،تصريح کرد :سال ديگر موضوع حمل و نقل عمومي و سال بعد از
آن نيز موضوع حمل و نقل پاک را به اين طرح اضافه مي کنيم.
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جمعه مورخ 39/01/00
خبرگزاري مهر

افزایش اتوبوسهای هيبریدی
 2222اتوبوس فرسوده در پايتخت
مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني گفت :از مجموع  6122دستگاه اتوبوس فعال پايتخت ،حدود  2222دستگاه
فرسودهاند اما اتوبوس جديدي به ما واگذار نشده است.
پيمان سنندجي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد :ما همچنان از انتظار همکاري و مساعدت دولت هستيم تا بتوانيم
نسبت به نوسازي ناوگان و خروج اتوبوسهاي فرسوده اقدام کنيم .اين در حالي است که متاسفانه هنوز مينيبوسهاي
فرسوده نيز بالتکليف هستند.
وي افزود :در راستاي نوسازي مينيبوسهاي فرسوده ،منتظر همکاري ستاد سوخت هستيم که در صورت پرداخت
کمک و سهم اين ستاد براي نوسازي مينيبوسها ،ميتوانيم اين خودروهاي فرسوده را از شهر خارج کنيم.
مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني شهر تهران افزود :شهرداري تهران براي آنکه بتوانيم خدماترساني مناسبتري به
شهروندان داشته باشيم ،نسبت به خريد اتوبوسهاي دوکابين اقدام کرده است اما متاسفانه براي ورود اتوبوسهاي تک
کابين نيازمند کمک و مشارکت دولت هستيم.
سنندجي ادامه داد :همچنين چندي پيش يک دستگاه اتوبوس هيبريدي (سوخت پاک) وارد ناوگان شهر تهران شد که
هماکنون اين اتوبوس در مسير خاوران ـ آزادي مشغول به کار است و ورود چهار دستگاه ديگر از اين اتوبوسها در
دستور کار قرار دارد اما مساله مهم در اين زمينه ،تهيه سوخت مناسب با گوگرد کمتر از  PPM 12است.
مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني شهر تهران در پايان تصريح کرد :اميدواريم تا پايان سال خط اتوبوسهاي برقي حد
فاصل ميدان  17شهريور تا امام حسين (ع) نيز تکميل و به بهرهبرداري برسد تا گامي ديگر در راستاي ارتقاي سطح
خدماترساني و تکميل شبکه اتوبوسراني پايتخت برداريم.
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سایت خبری تحليلي شهرنوشت 39/01/00

معاون شهرداري

تهران :

توسعه حمل و نقل شهری زیرساخت توسعه پایدار است
پروژه هاي امروز تهران براي نسل آينده به يادگار خواهد ماند گروه حمل ونقل عمومي:معاون حمل و نقل و ترافيک
شهرداري تهران با اعالم اين که رشد و توسعه شهر تهران به عنوان کالن شهري پر جمعيت ،آثار و تبعات ويژه و
مسائل و مشکالت اجتناب ناپذيري را در مقياس يک اَبرشهر به دنبال دارد ،گفت :به همين دليل الزم است چشم انداز
آينده را در چارچوب توسعه پايدار و رسيدن به آرمان شهر اسالمي ترسيم کنيم.
به گزارش شهرنوشت وبه نقل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران ،مهندس سيد جعفر
تشکري هاشمي افزود :يکي از ضروري ترين نيازهاي تهران امروز در کنار توسعه اقتصادي و اجتماعي ،توسعه سيستم
حمل و نقل شهري و بهبود خدمات آن است که بايد همگام با رشد انواع فضاهاي شهري ،جايگاه آن به عنوان يکي از
زيرساخت هاي اصلي توسعه پايدار مورد توجه قرار گيرد.
وي با تأکيد بر اين که در حال حاضر حمل و نقل و ترافيک ،ملموس ترين مشکل و حادترين مسأله شهر تهران است
که به شکل نارساييهايي از قبيل تأخير در زمان سفر ،تصادفات رانندگي ،آلودگي صوتي و آلودگي هوا مشاهده مي
شود ،اظهار کرد :حمل و نقل به شکل بسيار پيچيده اي با جمعيت و فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي از يک سو و
توزيع مکاني جمعيت و توليد سفر از سوي ديگر پيوند خورده و يکي از محسوس ترين ابعاد منفي ترافيک ،اتالف وقت و
سرمايه شهروندان به دليل راه بندان هاي طوالني است.
توسعه حمل و نقل عمومي پايتخت يک مطالبه ملي است معاون شهردار تهران با اشاره به اين که توسعه حمل و نقل
عمومي پايتخت يک مطالبه ملي است ،اظهار کرد :طرح جامع حمل و نقل و ترافيک تهران به عنوان سندي باال دستي،
تمام اتفاقاتي را که در حيطه حمل و نقل قرار است روي دهد را پوشش مي-دهد.
مهندس تشکري هاشمي با بيان اين که مواردي همچون توسعه شبکه معابر ،حمل و نقل ريلي ،بي آر تي ،اتوبوسراني و
تاکسيراني در طرح جامع حمل و نقل و نقل و ترافيک تهران ديده شده ،تصريح کرد :عابران پياده ،موتورسيکلت¬ها،
دوچرخه¬ها ،سامانه هاي هوشمند ،عالئم و تابلوها ،ايمني عبور و مرور ،فرهنگ ترافيک و ساير مقوالت مربوط به
ترافيک ،از ديگر مواردي است که در اين طرح مورد توجه قرار گرفته است .
وي با تأکيد بر اين که افق پيش روي طرح جامع حمل و نقل و ترافيک تهران براي سال  1929هدف¬گذاري شده،
اضافه کرد :بر اساس اين طرح ،تهران تا ده سال ديگر بايد به شهري ايمن ،در دسترس ،مجهز به حمل و نقل کارآمد و
33

داراي هواي پاک تبديل شده باشد و طرح جامع ،اولويت¬هاي حرکت در اين مسير و مراحل نيل به اهداف مذکور را
دقيقاً مشخص نموده است.
متروي تهران افتخار کشور است معاون شهردار تهران با اشاره به فقر وسيعي که طي سال¬هاي طوالني در حوزه
حمل و نقل و ترافيک شکل گرفته ،اظهار کرد :تالش کرده¬ايم تا اين وضعيت را به نقطه¬اي قابل قبول برسانيم و
در برنامه  1ساله دوم شهر تهران ،موضوع حمل و نقل شهري و به ويژه فرهنگ ترافيک مورد توجه ويژه قرار گرفته
است .
مهندس تشکري هاشمي با بيان نقش مديريت کارشناسانه در روند توسعه شهر ،تصريح کرد :در پروژه¬هاي شهري،
هدف اجراي طرح¬هاي زود بازده و کم دردسر نبوده ،بلکه ديدگاه مديريت شهري ،انجام اقداماتي است که عالوه بر
حل مسائل و مشکالت کنوني شهر و شهروندان ،براي ده¬ها سال در پايتخت برقرار و ماندگار باشد و نسل¬هاي
آينده نيز از اثرات و ثمرات آن بهره¬مند شوند.
وي با تأکيد بر اين که توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني با محوريت مترو ،نمونه مناسبي از اين توسعه است ،اضافه
کرد :در حال حاضر بخش عمده اي از سفرهاي شهروندان در تهران از طريق مترو صورت مي گيرد و سه ميليون
جابه¬جايي روزانه به وسيله متروي تهران به عنوان يک وسيله حمل و نقلي پاک در نوع خود افتخاري براي کشور و
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران است.
اتوبوسراني و تاکسيراني متحول شده است معاون شهردار تهران با اشاره به تحوالت اساسي که طي سال¬هاي اخير در
حوزه اتوبوسراني صورت گرفته ،اظهار کرد :در اين حوزه به صورت خاص توانستيم ساختار قديمي و سنتي با بازده پايين
را متحول نماييم و با وجود کمبود شديد اتوبوس و فرسودگي ناوگان ،با توجه به اجراي برنامه زمانبندي حرکت
اتوبوسها در خطوط اتوبوسراني ،خود را موظف نموديم تا سر ساعات مشخص نسبت به خدمات¬رساني ناوگان به
شهروندان اقدام نماييم .
مهندس تشکري هاشمي با بيان اين که بر اساس افق طرح جامع ،کالن شهر تهران حداقل به  11هزار دستگاه
اتوبوس نياز دارد ،تصريح کرد :در حال حاضر پايتخت داراي  6122دستگاه اتوبوس است که دو هزار دستگاه آن فرسوده
اند و با وجود همه کاستي ها و کمبودهايي که در اين خصوص وجود دارد ،سعي داريم به نحو شايسته به شهروندان
خدمات رساني نماييم .
وي با تأکيد بر اين که وضعيت کنوني سازمان تاکسيراني نقطه عطفي در تاريخ فعاليت اين سازمان است ،اضافه کرد:
امروز در رابطه با نوسازي ناوگان تاکسيراني به يک تحول دست يافته و توانسته ايم فعاليت نا منظم و پراکنده تاکسي
هاي فرسوده را به وضعيت کنوني ارتقاء داده و در راستاي سرويس دهي شايسته به شهروندان قدم بر داريم .
خودروهاي پاک توسعه پايدار شهر را محقق مي سازد معاون شهردار تهران با اشاره به اين که کاهش آلودگي هوا يکي
از اهداف نوسازي ناوگان تاکسيراني است ،اظهار کرد :هيچ رسانه اي به اندازه تاکسي براي فرهنگ سازي در شهر موثر
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نيست و با توجه به آموزش هايي که به صورت ويژه براي تاکسيرانان تهراني برگزار شده ،مي توان روي رانندگان
تاکسي به عنوان پيشتازان فرهنگ ترافيک حساب ويژه اي باز کرد.
مهندس تشکري هاشمي با بيان اين که ناوگان تاکسيراني براي ورود خودروهاي هيبريدي در راستاي سياست هاي
کاهش آلودگي هوا آماده است ،تصريح کرد :در حال حاضر با حمايت وزارت کشور و ستاد مديريت سوخت از يک سو و
حمايت هاي ويژه شهردار محترم و شوراي اسالمي شهر تهران از سوي ديگر ،زمينه الزم براي تسهيل ورود تاکسي
هاي هيبريدي به تهران آماده شده است.
وي با تأکيد بر اين که دولت به منظور تشويق به استفاده از خودروهاي هيبريدي ،نسبت به تقليل تعرفه اين خودروها به
 9درصد اقدام نموده ،اضافه کرد :با ورود اين خودروهاي پاک ،بخشي از توسعه پايدار شهري که همانا توجه به مقوله
آرامش و سالمت شهر و شهروندان است ،محقق مي شود .
حل مشکل ترافيک به سالمت شهر و شهروندان مي انجامد وي با اشاره به ساماندهي وضعيت سرويس مدارس در
سال هاي اخير ،اظهار کرد :تأمين ايمني و سالمتي دانش آموزان هنگام تردد در مسير خانه تا مدرسه و بر عکس ،مهم
ترين هدف اين برنامه است و توجه به افزايش ايمني خودرو و سالمت رانندگان کمک ميکند تا دانش آموزان و والدين
با آرامش به آمد و شد در شهر بپردازند.
مهندس تشکري هاشمي با بيان اقدامات مؤثري که در زمينه حمل و نقل جانبازان و معلوالن عزيز صورت گرفته،
تصريح کرد :در حال حاضر اين عزيزان مي توانند با هزينه هايي نازل تر از کرايه يک خودروي عمومي ،از اتوبوس ،ون
و سواري هاي مجهز به باالبرهاي برقي و تسهيالت ويژه براي سفرهاي روزانه خود استفاده نمايند.
وي در پايان با تأکيد بر اين که مديريت حمل و نقل در کالن شهري همچون تهران با دارا بودن صدها خيابان و ده ها
بزرگراه و تردد ميليون ها دستگاه خودرو ،کاري بسيار دشوار است که تالش کرده ايم به خوبي از عهده آن بر آييم،
خاطرنشان کرد :اميدواريم با حل مشکل ترافيک ،به سمت ارتقاي سالمت شهر و شهروندان به عنوان يکي از مفاهيم
اصلي در رويکرد توسعه پايدار شهري ،حرکت نماييم.
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شنبه مورخ 39/01/09
سايت خبري تحليلي شهرنوشت

اتمام مهلت ثبت نام اینترنتي آرم طرح ترافيک؛
قنبرنژاد:بالغ بر 61هزار متقاضي حقيقي ثبت نام کرده اند گروه حمل و نقل عمومي :مدير واحد صدور آرم سازمان حمل
و نقل و ترافيک شهرداري تهران تصريح کرد :نتايج متقاضيان واجد شرايط دريافت آرم طرح ترافيک اوايل بهمن ماه از
طريق سايت شهرداري تهران  www.tehran.irاعالم خو اهد شد.
مصطفي قنبرنژاد در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با بيان اينکه از اولين ساعت بامداد امروز سيزدهم دي ماه سايت
ثبت نام اينترنتي براي متقاضيان بسته شد ،گفت :بالغ بر 61هزار متقاضي حقيقي در سامانه اينترنتي به منظور دريافت
آرم طرح ترافيک  49آرم ثبت نام کرده اند.
وي با تاکيد بر اينکه تمامي فرايند بررسي شرايط دريافت آرم طرح ترافيک اينترنتي و از طريق نرم افزار صورت مي
گيرد ،گفت :اوايل بهمن ماه اسامي واجدين شرايط دريافت آرم طرح ترافيک سال  49اعالم خواهد شد و متقاضيان از
طريق کد رهگيري شان مي توانند نتايج را دريافت کنند.
وي در ادامه از آغاز دومين دوره آموزش کاربران دفاتر خدمات الکترونيک شهر خبر داد و بيان کرد :در اين دوره بيش از
 42نفر از دفاتر خدمات الکترونيک شرکت کرده اند که طي  9ساعت آموزش مي بينند.
مدير واحد صدور آرم سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران با تاکيد بر اينکه اين آموزش ها به منظور ارتقا
سطح خدمات رساني دفاتر خدمات الکترونيک شهر و به منظور آشنايي بيشتر کارکنان با فرايند دريافت مدارک آرم طرح
ترافيک و توجيه بهتر و بيشتر کاربران براي دريافت خدمات بهتر به متقاضيان ،صورت مي گيرد ،گفت :دوره هاي
آموزشي ويژه کاربران دفاتر هر روز در مرکز آموزش سازمان حمل و نقل و ترافيک برگزار مي شود.

36

چهارشنبه مورخ 39/01/07
شهرنوشت

با گذشت 12روز از اجراي «آسمان آبي زمين پاک» در مناطق6و1؛
تخلفات در حریم تقاطع ها 31درصد کاهش یافته است
گروه حمل و نقل عمومي :با گذشت 12روز از اجراي طرح انضباط ترافيکي (خط سفيد) در راستاي عملياتي شدن
کمپين «آسمان آبي زمين پاک» در مناطق  6،1معاون شهردار تهران از کاهش  42درصدي تخلفات رانندگي و رعايت
نظم و انضباط در معابر شهري در مناطق فوق خبر داد .
سيد جعفر تشکري هاشمي در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با تاکيد بر اينکه از شهريور ماه اصالح زير ساخت هاي
ترافيکي و خط کشي ها معابر شهري در مناطق  6و 1و بزرگراه هاي شهيد آبشناسان ،صدر و بابايي آغاز شده است،
گفت :اين اقدامات براي آشنايي و رعايت بيش از پيش شهروندان صورت گرفت تا در رعايت قوانين و نظم و انضباط
مشارکت کنند.
وي تصريح کرد :از ابتداي آغاز فعاليت کمپين آسمان آبي – زمين پاک تعداد بيشماري سمن و نهاد عمومي با ابراز
عالقه به همکاري با ا اين طرح تاکيد کردند .به طور قطع الودگي هوا موضوعي است تمامي شهروندان را آزار مي دهد
و هر اقدامي که در راستاي کاهش آالينده ها صورت گيرد مورد اقبال شهروندان خواهد بود.
معاون شهردار تهران با تاکيد بر اينکه ترافيک و تردد خودروها و به تبع آن آاليندگي ناشي از احتراق سوخت در ساعات
ترافيک بر افزايش آالينده هاي هوا مي افزايد ،گفت  :معتقدم با رعايت قوانين ترافيکي از جمله تردد بين خطوط بيش
از  32درصد از بار ترافيک در معابر شهري کاسته خواهد شد اين در حاليست که شاهد کاهش آالينده هاي ناشي از
توقف در جاي خودروها در ترافيک هاي سنگين نيز خواهيم بود.
وي با اشاره به بازديد ميداني اخير خود از مناطق 6و  1گفت :ميزان مشارکت شهروندان در اجراي صحيح و رعايت نظم
و انضباط ترافيکي بسيار چشمگير بود .به طوري که بيش از  42درصد رانندگان مقررات توقف پشت خط ايست را در
حريم تقاطع ها رعايت مي کنند.
به گفته تشکري هاشمي با اصالح هندسي معابر و خط کشي ها شهروندان خود را ملزم به رعايت و توقف در حريم
تعيين شده در تقاطع ها مي دانند و کمتر تقاطعي ديده مي شود که رانندگان با بي احتياطي بر روي خط ايست توقف
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کرده باشند .در عين حال که فعاليت دروبين هاي ثبت تخلف نيز عملکرد رانندگان را ثبت و ضبط کرده و تخلفات
اعمال قانون مي شود.
تشکري هاشمي با اشاره به چالش موتورسيکلت سواران در شهر تهران گفت :طي اين بازديد شاهد بودم بيش از 72
درصد موتورسيکلت سواران تخلفات عديده اي که هميشه انجام مي دادند از جمله تردد در مسير پياده راه ها را انجام
نداده و اين نشان مي دهد شهروندان با اقبال خوبي با اجراي اين قوانين راهنمايي و رانندگي برخورد کرده اند.
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شهرنوشت 39/01/07

گيل آبادي درجمع مديران ارشد سازمان اتوبوسراني پايتخت :
با طرح«آسمان آبي زمين پاک» موجبات زیست بهتر شهری و رعایت حقوق اجتماعي فراهم
ميشود
گروه حمل ونقل عمومي :رييس مرکز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران درجمع مديران ارشد سازمان
اتوبوسراني پايتخت با تشکر از اقدامات کارکنان اين سازمان در خدمات رساني به زائران در اربعين حسيني گفت:
تحقيقات گسترده اي در شهرداري تهران بخصوص معاونت حمل ونقل و ترافيک انجام شده که به کمپين آسمان آبي
و زمين پاک منجر و در دو حوزه "اجتماعي و فرهنگي" و " تبليغاتي و آموزشي " عملياتي مي شود .
شهرام گيل آبادي با اشاره به نظرسنجي صورت گرفته از زايران ايراني درخصوص عملکرد سازمان اتوبوسراني شهر
تهران ،تاکيد کرد:نتايج اين نظرسنجي بسيار معنادار و مثبت بود و نشان داد که چقدر شما عزيزان زحمت کشيده ايد.
خدمتگزاري رانندگان اتوبوسراني چه درون کشور ،چه در لب مرز و چه در خاک عراق بسيار ارزشمند بود.
رييس مرکز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران در ادامه با بيان اينکه امروز قرار است کار بزرگ ديگري با
دستان توانمند شما به سرانجام برسد ،تصريح کرد :هم اکنون شهروندان کالن شهرها مطالبات متفاوتي نسبت به
گذشته از مديريت شهري دارند .بخش عمده اي از اين مطالبات به زيست شهري و حقوق اجتماعي که زندگي روزمره
را در شهرها تحت الشعاع قرار مي دهد ،برمي گردد.
وي با تاکيد براينکه تحقيقات گسترده اي در شهرداري تهران بخصوص معاونت حمل ونقل و ترافيک انجام شده که
قرار است به کمپين آسمان آبي و زمين پاک منجر شود ،گفت :اين کمپين در دو حوزه "اجتماعي و فرهنگي" و "
تبليغاتي و آموزشي " عملياتي مي شود .
گيل آبادي با اشاره به اينکه شهرداري پايتخت در اين دو حوزه تنها تسهيل گر است ،خاطرنشان کرد :درحال حاضر
شهروندان خواهان يک اتفاق مهم در شهرتهران براي رسيدن به يک نظم اجتماعي هستند .
رييس مرکز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران ادامه داد :تمامي ميهمانان خارجي که توسط اين مرکز با
دستاوردهاي مديريت شهري در پايتخت آشنا مي شوند از پيشرفت هاي تهران شگفت زده اند مي شوند .اما يک نکته
تاريک در نگاه تمامي آنان وجود دارد و آن هم نحوه رانندگي در شهر است که نظم اجتماعي را مخدوش مي کند.
وي با بيان اينکه اين موضوعي مهم ماه هاست ذهن مديريت شهري را نيز به خود معطوف کرده است،تصريح کرد :با
بررسي هايي که انجام داده ايم به اين نکته رسيديم که فرهنگ رانندگي در تهران بايد اصالح شود .
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رييس مرکز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران با تاکيد براينکه شايسته شهرمان نيست که  472نفر کشته در
تصادفات در طول يک سال داشته باشد،ادامه داد :ما شاهد روزي  122تصادف منجر به کروکي در پايتخت هستيم .اين
آمارها شايسته انسان هايي که خداوند در قرآن آنان را شايسته تکريم مي داند ،نيست.
گيل آبادي با اشاره به اينکه تفريح برخي رانندگان بازي با جان شهروندان است ،افزود :چندي قبل که بنده شهردار شب
بودم شاهد تصادف يک ماشين خارجي با 11ماشين ديگر در بزرگراه صدر بودم ،نکته مهم اينجا بود که رانندگاني که
به حق آنان تعرض شده بود آدم هاي گرفتاري بودند که به درستي درحال رانندگي بودند.
وي تصريح کرد :برخورد هاي سلبي که پليس آغاز کرده است و کارهاي ايجابي جدي فرهنگي که شهرداري تهران
درحا ل انجام دارد ،قطعا تاثيرگذار خواهد بود تا رانندگي بين خطوط با کمک شهروندان عملياتي شود.
رييس مرکز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران با تاکيد براينکه معتقديم فرهنگ سازي بايد از مجوعه بزرگ
شهرداري آغاز گردد ،خطرنشان کرد :بايد صدها هزار راننده ناوگان حمل و نقل عمومي که در پايتخت فعاليت مي کنند
درست رانندگي کنند .
گيل آبادي همچنين گفت :چند روز پيش به عنوان شهروند بر سر يکي از چهار راه هاي تهران ايستادم وبرخي
رانندگان اتوبوس را که بر روي خط عابرپياده مي آمدند به عقب هدايت مي کردم؛ به شخصه شاهد بودم که رانندگان از
اين اقدام استقبال و آن را عملي مي کردند.
وي با بيان اينکه شهروندان نيز اعتقاد دارند که رانندگي در شهر تهران براي رانندگان اتوبوس و تاکسي بسيار سخت و
طاقت فرساست ،تاکيد کرد :مجموعه شهرداري پايتخت و شهروندان از رانندگان اتوبوس و تاکسي انتظاردارند حرکت
بين خطوط را رعايت کنند تا اين اقدام در شهر ديده شود.
گيل آبادي با اشاره به اينکه در تالش هستيم در آينده اي نه چندان دور حرکت منسجمي را با کمک رانندگان تاکسي
برگزار کنيم که در آن رعايت حقوق اجتماعي شهروندان و رانندگي بين خطوط بيشتر آشکار شود ،گفت :اين اقدام قطعا
با کمک سازمان اتوبوسراني نيز اجرايي خواهد شد.
رييس مرکز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران درپايان با تاکيد براينکه در حال حاضر مسوالن ،نخبگان،
دانشگاهيان و اصحاب رسانه را نسبت به اين حرکت عظيم آگاه کرده ايم ،افزود :بايد کار را با جديت و تمام توان به
پيش ببريم .بدون اين شک اين اقدام رضايت عمومي را به دنبال خواهد داشت .
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پنجشنبه مورخ 39/01/08
خبرگزاري ايسنا

با اجراي پروژه خط سفيد؛
خطوط سفيد عابر پياده  0خط موازی ميشوند
با اجراي پروژه خط سفيد خطوط عابر پياده در تقاطعهاي چراغدار شمال تهران تا پايان فروردين ماه سال  49حذف و
به صورت دو خط موازي مي شوند .
به گزارش سرويس «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ،مهندس پوريا محمديان معاون حمل و نقل و ترافيک
شهرداري اين منطقه با بيان خبر فوق اظهار داشت :با اجراي پروژه خط سفيد خطوط عابر پياده در  11تقاطع چراغدار
سطح منطقه حذف و محل عبور عابرين پياده با کانال مشخصي با دو خط موازي با فاصله 1متر مشخص و يک خط
توقف ايست نيز با رنگ متمايز با فاصله از کريدور عبور عابرين کشيده مي شود .
وي گفت :پروژه خط سفيد يکي ديگر از طرح هاي اجرايي براي انضباط بيشتر ترافيکي است و مانند طرحهايي چون
بستن کمربند ايمني ،هميار پليس و ...که در سنوات گذشته اجرا شد  ،اين طرح نيز با تکميل زيرساختها و اجراي کامل
آن تاثير بسياري در نحوه تردد شهروندان و عبور و مرور شهر خواهد داشت .
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يک ،محمديان افزود :در تقاطعها دوربينهاي ثبت تخلف نصب خواهد شد و
به محض عبور رانندگان از خط ايست براي آنها جريمه صادر مي شود .
وي ممنوعيت گردش به راست در بسياري از تقاطع ها را از ديگر موارد اعمال قانون دانست و گفت :اين طرح نيز در
حال اجراست و تا پايان فروردين ماه  49نيز در منطقه عملياتي مي شود تا يک انضباط ترافيکي در تهران داشته باشيم .
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جمعه مورخ 39/01/03
شهرنوشت

تشکري هاشمي در تشريح جزييات طرح «خط سفيد«
حتي یک سانتي متر عبور از خط ایست برابر است با ثبت تخلف
گروه حمل ونقل عمومي :معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران با گذشت دو هفته از اجراي طرح «خط سفيد»
در مناطق  6در محدوده مرکزي و  1در شرق تهران ،جزييات بيشتري از اين طرح را اعالم کرد .
به گزارش شهرنوشت وبه نقل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران ،مهندس سيد جعفر
تشکري هاشمي از «خط سفيد» به عنوان زبان هدايت عبور و مرور در شهر نام برد و گفت :در اين طرح تالش کرده
ايم تا رانندگان وسايل نقليه عمومي و شخصي ،راکبان موتورسيکلت و عابران پياده را به عنوان سه گروه مخاطب اصلي
ترافيک مورد توجه قرار دهيم.
وي با اعالم اين که در طرح مذکور ،خطوط سفيد منقوش بر معابر شهري با توجه به نقشي که در ايجاد نظم و انضباط
و برقراري آرامش و ايمني در شهر دارند ،مورد توجه قرار گرفته اند ،تأکيد کرد :خط کشيها براي نشان دادن مسير
حرکت ،تفکيک خطوط عبوري و محدوده گذرگاه عابر پياده مورد استفاده قرار مي گيرند.الگوي خطکشي تقاطعها تغيير
کرده است .معاون شهردار تهران با اشاره به اين که در طرح «خط سفيد» ،الگوي خط کشي تقاطع ها تغيير کرده و به
جاي خط-کشي نردباني کانال عابر پياده مورد استفاده قرار گرفته ،اظهار کرد :به اين منظور دو خط موازي در عرض
خيابان ،مسير تردد عابران را مشخص مي کند و خط ايست توقف خودروها با فاصله دو و نيم متر از گذرگاه کشيده شده
و با نواري مسي رنگ متمايز شده تا عابران با آرامش و ايمني بيشتري از گذرگاه عابر پياده عبور نمايند.
مهندس تشکري هاشمي با بيان اين که حتي يک سانتي متر عبور از خط ايست ،برابر است با ثبت تخلف توسط دوربين
هايي که به اين منظور در تقاطعها نصب شدهاند ،تصريح کرد :يکي از مهم ترين تغييرات خط کشي معابر در اين طرح،
افزايش خط کشي هاي ممتد يا پيوسته و جايگزين شدن آن ها به جاي خطوط منقطع يا بريده است.
وي با تأکيد بر اين که رانندگان در صورت تغيير مسير ناگهاني توسط دوربين هاي ثبت تخلف جريمه مي شوند ،اضافه
کرد :اگر رانندگان در خط عبوري خود حرکت کنند و به مسير ساير خودروها احترام بگذارند ،هم خودشان و هم ساير
رانندگان با آرامش و سرعت بيشتري به مقصد مي رسند.

جان پناههاي بيشتري در خيابانها نصب ميشوند معاون شهردار تهران با اشاره به اين که در طرح «خط سفيد» جان
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پناه هاي بيشتري در خيابان ها براي ايمني عابران پياده نصب شده که رانندگان هنگام عبور از کنار آن ها بايد بيشتر
احتياط کنند ،اظهار کرد :بيش از  12درصد تلفات ترافيکي تهران را عابران پياده تشکيل ميدهند و توجه به ايمني اين
گروه از شهروندان هنگام عبور و مرور در سطح شهر چه از جانب خودشان و چه از جانب رانندگان و راکبان
موتورسيکلت ضروري است.
مهندس تشکري هاشمي با بيان اين که در اين طرح ،معابر شهري بيشتر از گذشته به دوربين هاي نظارت تصويري،
ثبت تخلف سرعت و ثبت تخلف عب ور از چراغ قرمز و نيز سيستم هاي هوشمند زمان بندي تقاطع ها تجهيز شده اند،
تصريح کرد :رانندگان براي سوار و پياده کردن مسافر ،بايد حداقل  11متر بعد از تقاطع اقدام کنند ،چون در اين مورد
سخت-گيري بيشتري به عمل خواهد آمد.
معاون شهردار تهران در پايان با تأکيد بر اين که طرح «خط سفيد» ،صرفاً در خط کشي سفيد طولي و عرضي معابر
خالصه نمي شود ،خاطرنشان کرد :در اين طرح احترام به قوانين و مقررات و رعايت حقوق ديگران بايد مورد توجه قرار
گيرد و به منظور اجراي دقيق قانون ،عالوه بر اين که مأموران خدوم پليس راهور ،حضور پر رنگ تري در سطح معابر
خواهند داشت ،دوربين هاي نظارت تصويري نيز با حساسيت و دقت بيشتري معابر شهري و جريان ترافيک را زير نظر
خواهند گرفت.
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شنبه مورخ 39/01/01
شهرنوشت

معاون شهردار تهران تاکيد کرد :
اختصاص 05درصد بودجه 31شهرداری به حمل و نقل عمومي
با پرداخت هاي دولتي ساخت مترو 212سال طول مي کشد گروه حمل ونقل عمومي :معاون شهردار تهران تاکيد کرد:
در اليحه پيشنهادي بودجه سال 49شهرداري تهران  21درصد بودجه به توسعه حمل و نقل عمومي اختصاص يافته
است .
سيدجعفر تشکري هاشمي در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با اشاره به اينکه بودجه پيشنهادي سال  49حوزه حمل و
نقل براساس برنامه  1ساله توسعه تهيه شده است ،گفت  :بيش از  21درصد بودجه شهرداري تهران به حوزه حمل و
نقل عمومي اختصاص خواهد يافت که اکنون در اليحه کارشناسي تهيه شده است.
وي با تاکيد بر اينکه فراهم نمودن کليه زيرساخت هاي الزم براي رعايت ضوابط دقيق راهنمايي و رانندگي و توجه به
خط سفيد توسط شهروندان اصلي ترين اقدامي است که در سال  49مورد توجه قرار مي گيرد ،گفت :در عين حال اصلي
ترين کار در سال  49انجام تعهدات سنوات گذشته است .ضمن اينکه پروژه هاي جديد صرفا در قالب کميته 114
تعريف و لزوم انجام پروژه ها بايد در کميته تاييد شود.
به گفته معاون شهردار تهران توسعه حمل ونقل عمومي ،هوشمندسازي شهر و حرکت به سمت مديريت هوشمند
ترافيک  ،نوسازي ناوگان و توسعه خودرورهاي پاک اهم برنامه هاي تعريف شده در بودجه پيشنهادي حوزه حمل و نقل
در سال  49است.
تشکري هاشمي تصريح کرد  :بودجه پيشنهادي حوزه حمل ونقل عمومي در سال  49بالغ بر  9هزار ميليارد تومان است
که سرفصل آنها توسعه حمل و نقل عمومي با محوريت مترو است.
معاون شهردار تهران در ادامه با اشاره به اين که از مجموع  141ميليارد تومان بودجه مصوب شوراي اسالمي به متروي
تهران ،تاکنون تنها  41ميليارد تومان آن پرداخت شده است ،گفت :در حالي که حدود 2ماه تا پايان سال باقيست دولت
بالغ بر  129ميليارد تومان تنها در بخش عمراني مترو به شهرداري تهران بدهکار است.
تشکري هاشمي با تاکيد بر اينکه بايد سهم مردم تهران را از دولت مطالبه کنيم ،گفت :اکنون همه فشارها در توسعه
حمل و نقل عمومي بر دوش شهرداري تهران بوده اين در حاليست اگر با چنين ارقام پرداختي بخواهيم ساخت مترو را
پيش ببريم بايد  212سال آينده را به شهروندان وعده دهيم.
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وي با بيان اينکه ساخت هر کيلومتر مترو بالغ بر  122ميليارد تومان هزينه دارد ،گفت  :با بودجه هاي دولتي تنها دو
کيلومتر و با عنايت به رقم پرداخت شده از سوي دولت تا اين تاريخ ،تنها يک کيلومتر مترو مي توان ساخت.
معاون شهردار تهران با اشاره به اليحه پيشنهادي بودجه سال  49دولت به مجلس شوراي اسالمي بيان کرد :حدود
 232ميليارد تومان به بخش عمراني مترو در بودجه  49اختصاص يافته است که اين رقم نيز در مقابل ساخت ساالنه
 32کيلومتر مترو قطعا پاسخگو نيست.
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باشگاه خبرنگاران جوان 39/01/01

معاون تحقيقات فني شرکت راه آهن شهري تهران و حومه:
خط  1مترو ارزان ترین خط متروی تهران
معاون تحقيقات فني شرکت راه آهن شهري تهران و حومه گفت :استفاده از امکانات و تجهيزات ايراني موجب ارزان تر
تمام شدن ساخت مترودر خط  9است.
محمد منتظري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران اظهار کرد :طول مسير خط  ،9حدود  12کيلومتر است
که بخشي از آن حدفاصل ايستگاه انقالب تاآزادي در سال  1314و مابقي مسير حدفاصل ايستگاه آزادي تا اکباتان در
سال  1342مورد بهره برداري قرار گرفت است.
وي افزود :خط  9متروي تهران که مسير شهرک اکباتان ،خيابان هاي آزادي -انقالب و پيروزي را با گذر از مهمترين
ميدان هاي تهران مانند آزادي ،انقالب ،ابن سينا ،شهدا و شهيد کالهدوز طي مي کند ،با خط تهران  -کرج در ايستگاه
اکباتان (ارم سبز )تقاطع دارد و مسافران مترو در خط تهران  -کرج مي توانند عالوه بر ايستگاه صادقيه از طريق اين
ايستگاه به خطوط پر ظرفيت متروي تهران راه يابند که بدينوسيله از شلوغي ايستگاه صادقيه و مسير خط دو نيز کاسته
مي شود .
منتظري گفت:اين ايستگاه تقاطعي که در انتهاي فاز يک خط  9قراردارد همچنين ايستگاه دروازه دولت ،ايستگاه
تقاطعي خطوط  1و  9و ايستگاه دروازه شميران نيز ايستگاه تقاطعي خطوط  2و  9متروي تهران است.
معاون تحقيقات فني شرکت راه آهن شهري تهران و حومه در خصوص بومي سازي که در خط  9مترو تهران صورت
گرفت توضيحاتي را عنوان و گفت :در خط  9بيشتر امکانات و تجهيزات ايراني بود و همين امر موجب ارزان تر تمام
شدن ساخت مترو در اين خط شده است.
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باشگاه خبرنگاران جوان 39/01/01
معاون شهردار تهران تاکيد کرد:

اختصاص 05درصد بودجه 31شهرداری به حمل و نقل عمومي
معاون شهردار تهران تاکيد کرد :در اليحه پيشنهادي بودجه سال 49شهرداري تهران  21درصد بودجه به توسعه حمل و
نقل عمومي اختصاص يافته است.
به گزارش گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران،،سيدجعفر تشکري هاشمي با اشاره به اينکه بودجه پيشنهادي سال 49
حوزه حمل و نقل براساس برنامه  1ساله توسعه تهيه شده است ،گفت  :بيش از  21درصد بودجه شهرداري تهران به
حوزه حمل و نقل عمومي اختصاص خواهد يافت که اکنون در اليحه کارشناسي تهيه شده است .
وي با تاکيد بر اينکه فراهم نمودن کليه زيرساخت هاي الزم براي رعايت ضوابط دقيق راهنمايي و رانندگي و توجه به
خط سفيد توسط شهروندان اصلي ترين اقدامي است که در سال  49مورد توجه قرار مي گيرد ،گفت :در عين حال اصلي
ترين کار در سال  49انجام تعهدات سنوات گذشته است .ضمن اينکه پروژه هاي جديد صرفا در قالب کميته 114
تعريف و لزوم انجام پروژه ها بايد در کميته تاييد شود .
به گفته معاون شهردار تهران توسعه حمل ونقل عمومي ،هوشمندسازي شهر و حرکت به سمت مديريت هوشمند
ترافيک  ،نوسازي ناوگان و توسعه خودرورهاي پاک اهم برنامه هاي تعريف شده در بودجه پيشنهادي حوزه حمل و نقل
در سال  49است.
شکري هاشمي تصريح کرد  :بودجه پيشنهادي حوزه حمل ونقل عمومي در سال  49بالغ بر  9هزار ميليارد تومان است
که سرفصل آنها توسعه حمل و نقل عمومي با محوريت مترو است .
معاون شهردار تهران در ادامه با اشاره به اين که از مجموع  141ميليارد تومان بودجه مصوب شوراي اسالمي به متروي
تهران ،تاکنون تنها  41ميليارد تومان آن پرداخت شده است ،گفت :در حالي که حدود 2ماه تا پايان سال باقيست دولت
بالغ بر  129ميليارد تومان تنها در بخش عمراني مترو به شهرداري تهران بدهکار است .
تشکري هاشمي با تاکيد بر اينکه بايد سهم مردم تهران را از دولت مطالبه کنيم ،گفت :اکنون همه فشارها در توسعه
حمل و نقل عمومي بر دوش شهرداري تهران بوده اين در حاليست اگر با چنين ارقام پرداختي بخواهيم ساخت مترو را
پيش ببريم بايد  212سال آينده را به شهروندان وعده دهيم .
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وي با بيان اينکه ساخت هر کيلومتر مترو بالغ بر  122ميليارد تومان هزينه دارد ،گفت  :با بودجه هاي دولتي تنها دو
کيلومتر و با عنايت به رقم پرداخت شده از سوي دولت تا اين تاريخ ،تنها يک کيلومتر مترو مي توان ساخت .
معاون شهردار تهران با اشاره به اليحه پيشنهادي بودجه سال  49دولت به مجلس شوراي اسالمي بيان کرد :حدود
 232ميليارد تومان به بخش عمراني مترو در بودجه  49اختصاص يافته است که اين رقم نيز در مقابل ساخت ساالنه
 32کيلومتر مترو قطعا پاسخگو نيست.
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یکشنبه مورخ 39/01/00
خبرگزاري ايسنا

ابالغ اساسنامه جدید سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران

معاون شهردار تهران در جلسه شوراي مديران سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران از ابالغ اساسنامه جديد
اين سازمان از سوي شهردار تهران خبر داد.
به گزارش سرويس«شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ،مهندس سيد جعفر تشکري هاشمي گفت :اساسنامه
تدويني سازمان حمل و نقل و ترافيک منطبق با مصوبه اصالحي و تنقيحي شوراي اسالمي شهر تهران که به مورد
تأييد هيأت مرکزي حل اختالف و رسيدگي به شکايات شوراهاي اسالمي کشوري قرار گرفته ،هفته گذشته از سوي
شهردار محترم تهران به اين سازمان ابالغ شد.
وي با اعالم اين که اساسنامه جديد به منظور سازماندهي و مديريت امور مرتبط با حمل و نقل و ترافيک در شهرداري
تهران جايگزين اساسنامه قبلي اين سازمان شده است ،تأکيد کرد :بر اساس اين اساسنامه ،سازمان حمل و نقل و
ترافيک ،سازماني غير انتفاعي و وابسته به شهرداري تهران است که با رعايت قوانين و مقررات ميتواند به ساير
شهرداريهاي کشور نيز خدمات ارائه کنند.
معاون شهردار تهران با اشاره به اين که در اساسنامه جديد اهداف سازمان حمل و نقل و ترافيک در چارچوب وظايف و
مأموريتهاي مديريت شهري و در راستاي تحقق راهبردهاي سند طرح جامع شهر تهران و برنامههاي مصوب  1ساله
شهرداري تهران پيشبيني شده ،اظهار کرد :به اين منظور  6هدف اصلي براي سازمان در نظر گرفته شده است.
تشکري هاشمي با بيان اين که بهبود ،توسعه و تنظيم امور حمل و نقل و عبور و مرور شهر تهران به منظور دستيابي
به حمل و نقل پاک ،ايمن ،روان ،اقتصادي و کارآمد از جمله اهداف تعيين شده است ،تصريح کرد :اصالح الگوي
سفرهاي روزانه درونشهري ،کاهش سهم وسايل نقليه شخصي و توسعه فرهنگ و الگوهاي رفتاري استفاده از وسايل
نقليه عمومي ،از ديگر اهداف است که براي اين سازمان در نظر گرفته شده است.
وي با تأکيد بر اين که ارتقاي فرهنگ و گسترش آموزشهاي شهروندي در زمينه عبور و مرور ،کاهش آلودگيهاي
زيست محيطي و بهينهسازي مصرف سوخت وسايل نقليه و نيز افزايش سهم سفرهاي غير موتوري مانند پيادهروي و
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دوچرخهسواري ،از ديگر اهداف مورد نظر است ،اضافه کرد :تحقق تأمين سرانه پارکينگهاي عمومي و اختصاصي مورد
نياز متناسب با ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي ،آخرين هدفي است که براي اين سازمان تعيين گرديده و عالوه بر
اين ،در بخش وظايف و اختيارات اساسنامه جديد 22 ،وظيفه براي اين سازمان پيشبيني شده است.
قبل از سخنان معاون شهردار تهران ،مسعود رنجبريان مديرکل برنامهريزي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري
تهران ،ضمن توضيح ويژگيهاي اساسنامه جديد سازمان ترافيک ،خاطرنشان کرد :اين اساسنامه مشتمل بر  9فصل27 ،
ماده و  26تبصره در اجراي بند پانزدهم ماده هفتاد و يکم قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور
و انتخاب شهرداران است که از تاريخ ابالغ جايگزين اساسنامه قبلي اين سازمان ميشود.
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روزنامه همشهری 39/01/00

بين خطوط برانيد تا جریمه نشوید

با گذشت 2هفته از اجراي طرح «خط سفيد» در مناطق  6و  1در پايتخت ،پليس برخورد با متخلفان و ناديدهگرفتن
خطوط سفيد را تشديد ميکند.
اين در حالي است که اين طرح با افزايش امنيت حريم تردد در تقاطعها تالش ميکند حقوق شهروندي را توسعه
دهد.خط سفيد آنگونه که سيدجعفر تشکري هاشمي ،معاون حملونقل و ترافيک شهرداري تهران گفته ،زبان هدايت
عبور و مرور در شهر است .در اين طرح تالش شده تا رانندگان وسايل نقليه عمومي و شخصي ،راکبان موتورسيکلت و
عابران پياده بهعنوان 3گروه مخاطب اصلي ترافيک مورد توجه قرار گيرند .در طرح مذکور ،خطوط سفيد منقوش بر
معابر شهري با توجه به نقشي که در ايجاد نظم و انضباط و برقراري آرامش و ايمني در شهر دارند ،مورد توجه قرار
گرفتهاند .خطکشي ها براي نشان دادن مسير حرکت ،تفکيک خطوط عبوري و محدوده گذرگاه عابر پياده مورد استفاده
قرار ميگيرند.
تغيير الگوي خطکشيها يکي از رخدادها در ارتباط با طرح خط سفيد تغيير الگوي خطکشي تقاطعهاست .در اينباره
الگوي خطکشي تقاطعها تغيير کرده و به جاي خطکشي نردباني کانال عابر پياده مورد استفاده قرار گرفته است .به
گفته معاون شهردار تهران ،به اين منظور 2خط موازي در عرض خيابان ،مسير تردد عابران را مشخص ميکند و خط
ايست توقف خودروها با فاصله  2.1متر از گذرگاه کشيده شده و با نواري مسيرنگ متمايز شده تا عابران با آرامش و
ايمني بيشتري از گذرگاه عابر پياده عبور کنند .بدينترتيب حتي يک سانتيمتر عبور از خط ايست ،برابر است با ثبت
تخلف توسط دوربينهايي که به اين منظور در تقاطعها نصب شدهاند.
تشکري هاشمي تصريح کرد :يکي از مهمترين تغييرات خطکشي معابر در اين طرح ،افزايش خطکشيهاي ممتد يا
پيوسته و جايگزين شدن آنها به جاي خطوط منقطع يا بريده است .وي با تأکيد بر اينکه رانندگان درصورت تغيير مسير
ناگهاني توسط دوربينهاي ثبت تخلف جريمه ميشوند ،اضافه کرد :اگر رانندگان در خط عبوري خود حرکت کنند و به
مسير ساير خودروها احترام بگذارند ،هم خودشان و هم ساير رانندگان با آرامش و سرعت بيشتري به مقصد ميرسند.
افزايش نصب دوربينها و جانپناهها از ديگر تغييرات در طرح بزرگ ترافيکي پايتخت که از ابتداي ديماه آغاز شده،
افزايش نصب جانپناههاي بيشتر در خيابانهاست .با اجراي طرح خط سفيد رانندگان هنگام عبور از کنار جانپناهها بايد
بيشتر احتياط کنند .بيش از 12درصد تلفات ترافيکي تهران را عابران پياده تشکيل ميدهند و توجه به ايمني اين گروه
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از شهروندان هنگام عبور و مرور در سطح شهر چه از جانب خودشان و چه از جانب رانندگان و راکبان موتورسيکلت
ضروري است .از سويي در اين طرح ،معابر شهري بيش از گذشته به دوربينهاي نظارت تصويري ،ثبت تخلف سرعت و
ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و نيز سيستمهاي هوشمند زمانبندي تقاطعها تجهيز شدهاند .بدينترتيب رانندگان براي
سوار و پياده کردن مسافر ،بايد حداقل 11متر بعد از تقاطع اقدام کنند و در اين مورد سختگيري بيشتري بهعمل خواهد
آمد.
تمرکز پليس بر 2جرم در تقاطعها حرکت بين خطوط و جلوگيري از تجاوز به گذرگاه عابرپياده از بخشهاي مختلف
طرح خط سفيد است که پليس آنها را پيگيري ميکند .به گفته سرهنگ تيمور حسيني ،رئيس پليس راهنمايي و
رانندگي تهران بزرگ هماکنون طرح خط سفيد در 2منطقه  6و  1شهرداري به شکل پايلوت انجام ميشود و در اجراي
پايلوت اين طرح در اين دو منطقه نيز اعمال مقررات از طريق دوربينها انجام ميشود.
وي افزود :پليس براي ضمانت اجراي اين طرح مبالغ جريمه مشخصي را اختصاص داده است که عدمحرکت بين
خطوط  92هزار تومان و تجاوز به گذرگاه عابرپياده که در ميان شهروندان بهعنوان طرح ايست به احترام زندگي شناخته
شده 22 ،هزار تومان جريمه خواهد داشت .تخلف تجاوز خودرو به گذرگاه عابرپياده البته با تخلف عبور از چراغ قرمز
متفاوت است و عبور از چراغ قرمز جريمهاي  122هزار توماني در پي دارد .ديگر مناطق شهرداري نيز درحال آمادهسازي
زيرساخت ها و تجهيزات هستند تا طرح خط سفيد بتواند منجر به تحولي عظيم در فرهنگ ترافيکي پايتختنشينان شود
و تا پايان امسال در تمام تهران اجرايي ميشود.
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سه شنبه مورخ 39/01/09
باشگاه خبرنگاران جوان

سرهنگ جهاني در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران:
ترافيک سنگين صبحگاهي در بزرگراههای تهران
رئيس مرکز اطالعرساني پليس راهور تهران بزرگ به تشريح آخرين وضعيت ترافيکي بزرگراه ها و معابر تهران
پرداخت.
سرهنگ عيناهلل جهاني رئيس مرکز اطالع رساني پليس راهور تهران بزرگ در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه
خبرنگاران با اشاره به آخرين وضعيت تردد در خيابانها و بزرگراه هاي تهران گفت :درحال حاضر شاهد ترافيک
صبحگاهي سنگين در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علي(ع) تا بزرگراه شهيد زينالدين هستيم .
وي در ادامه افزود :همچنين در محورهاي غرب به شرق ترافيک در بزرگراه فتح از ميدان فتح تا خيابان طالقاني ،جاده
مخصوص از ميدان آزادي تا پل صنايع هوايي ،آزاد راه تهران-کرج تا پل شهيد ستاري ،بزرگراه همت تا پل شهيد
باکري ،بزرگراه حکيم تا بزرگراه همت تا بزرگراه ستاري و بزرگراه نيايش تا بزرگراه ستاري ترافيک سنگين
است .جهاني در خصوص محورهاي شرق به غرب خيابانهاي تهران بيان کرد :در بزرگراه شهيد بابايي تا بعد از
بزرگراه امام علي ،بزرگراه شهيد زينالدين تا بزرگراه امام علي و همچنين بزرگراه رسالت تا خيابان کرمان ترافيک
سنگين گزارش شده است.
رئيس مرکز اطالع رساني پليس راهور تهران بزرگ در پايان گفت :همچنين در محور شمال به جنوب بزرگراه يادگار
امام تا بزرگراه حکيم ترافيک سنگين است .
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سایت خبری تحليلي شهرنوشت 39/01/09

رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرتهران :
کمپين آسمان آبي – زمين پاک زمينه ساز ارتقا کيفي زندگي شهرنشيني است
گروه حمل ونقل عمومي :رييس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران تصريح کرد  :در شرايطي که آلودگي هوا در
شهر بيداد مي کند اصالح ساختارها و آموزش شهروندان نقش موثري در کاهش آلودگي هاي زيست محيطي دارد.
محمد حسين بازگير در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با تاکيد بر اينکه هر اقدامي در شهرها که در راستاي
ساماندهي شرايط محيط زيستي و سطح کيفي زندگي شهروندان شود گامي ارزشمند خواهد بود گفت  :شهرداري با
اجراي طرح کمپين آسمان آبي و زمين پاک و ايفاي نقش تسهيل گر نه تنها مي تواند نيازها و مشکالت مردم را
ارزيابي کند ،بلکه اين توانايي را دارد که وظيفه خطير آموزش مردم را به سرانجام برساند .
وي با تاکيد براينکه رئيس سازمان محيط زيست حمايت خود را از اجراي طرح آسمان آبي و زمين پاک اعالم کرده
است،خاطر نشان کرد :اداره محيط زيست شهر تهران نيز آمادگي دارد تا با همکاري ساير نهادهاي مسئول اقدامات الزم
در راستاي مشارکت هاي مردمي در اين طرح را انجام دهد.
وي با بيان اينکه امروزه آلودگي هواي تهران به معضلي پيچيده تبديل شده است.گفت  :با اجراي طرح انضباط بخشي
ترافيکي در قالب رعايت خطوط سفيد ،قطعا بار ترافيک به ميزان قابل توجهي کاهش مي يابد و اين امر سبب کاهش
آلودگي ناشي از توقف در جاي خودروها خواهد شد.
بازگير ادامه داد  :امروزه تعداد قابل توجه خودروهاي تک سرنشين به معضل آلودگي هوا دامن زده است و براي رهايي
از آن چاره اي جز تغيير ساختارهاي موجود و آموزش مردم نيست که اميدواريم با اجراي اين طرح گامي موثر در اين
زمينه برداريم  ،در عين حال بخشي ديگر از چالش هاي زيست محيطي موضوع پسماند است که با اجراي طرح تفکيک
از مبدا قطعا چالش زباله در تهران رفع خواهد شد.
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چهارشنبه مورخ 39/01/01
سايت خبري تحليلي شهرنوشت

معاون شهردار تهران اعالم کرد :
نصب فيلتر دوده بر روی اتوبوس های دیزل پایتخت در سال31
گروه حمل و نقل عمومي :معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران از اجراي پايلوت نصب فيلتر دوده بر روي 32
دستگاه اتوبوس ديزل پايتخت خبر داد و گفت :نصب فيلتر دوده بر روي اتوبوس هاي ديزل شهر تهران از ابتداي سال
 49آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار شهرنوشت سيد جعفر تشکري هاشمي درحاشيه سومين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا در
جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه توسعه حمل ونقل عمومي اصلي ترين راهکار برون رفت از وضعيت بحراني آلودگي
هواس پايتخت است تصريح کرد  :تمام تالشمان بر اين است سهم تردد وسايل نقيله شخصي را در سطح شهر کاهش
دهيم به همين منظور طي سنوات گذشته بالغ بر  62درصد بودجه شهرداري تهران به توسعه حمل ونقل عمومي با
اولويت مترو اختصاص يافته است .
وي با اشاره به اينکه در اليحه بودجه پيشنهادي شهرداري تهران در سال  49نيز توسعه مترو سرفصل بودجه شهرداري
قرار دارد گفت  :اکنون خط  6 ،3و  7مترو تهران اولويت نخست در بخش حمل ونقل عمومي است که با جديت در
حال ساخت هستند .
معاون شهردار تهران با اشاره به توسعه کمي و کيفي خطوط اتوبوس تندرو در شهر تهران اظهار داشت  :تمامي اين
اقدامات به اين سبب است که بتوانيم سهم حمل ونقل عمومي را افزايش دهيم.
تشکري هاشمي در ادامه به برخي اقدامات شهرداري تهران به منظور کاهش توليد آالينده هاي ناشي از تردد وسايل
نقليه اشاره کرد  .گفت  :با توجه به اينکه موتور سيکلت ها کاربراتوري سهم عمده ايي در توليد آالينده هاي ذرات معلق
دارند در سال جاري جايگزيني موتور سيکلت برقي را دردستور کار قرار داديم بطوريکه اکنون بيش از  3هزار درخواست
جايگزيني ثبت شده و به محض تحويل موتورسيکلت از سوي سازندگان  ،وارد چرخه حمل ونقل شهر تهران خواهند
شد.
معاون شهردار تهران در ادامه از اجراي پايلوت نصب فيلتر دوده بر روي  32دستگاه اتوبس دسزل شهر تهران خبر داد و
گفت  :اکنون در مرحله سنجش و بررسي هستيم و پس انجام ازمون وخطا ها در اين طرح از ابتداي سال  49عمليات
نصب فيلتر دوده بر روي تمامي اتوبوس هاي ديزل شهر تهران آغاز خواهد شد
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جمعه مورخ 39/01/06
خبرگزاري مهر

عمليات اجرایي تونل شهيد صياد شيرازی سال آینده آغاز مي شود
معاون فني و عمراني شهرداري تهران گفت :در صورت نهايي شدن مطالعات تونل شهيد صياد شيرازي و گرفتن
مصوبات الزم از مراجع ذي ربط و شوراي شهر تهران عمليات اجرايي اين تونل سال آينده آغاز مي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر ،مازيار حسيني ،با اعالم اين خبر اظهار داشت :هم اکنون مطالعات تونل شهيد صياد شيرازي
که از يکي از معابر استراتژيک شهر تهران عبور مي کند در حال انجام است و در صورت نهايي شدن اين طرح و تاييد
شهردار و تصويب در شوراي شهر اين طرح سال آينده اجرايي مي شود.
وي با بيان اينکه اين تونل از ميدان سپاه آغاز و پس از عبور از ميدان بهارستان و محدوده بازار به شوش و بزرگراه
آزادگان مي رسد ،افزود :در حال حاضر مسيرهاي موجود در منطقه  ، 12مسيرهاي کاملي نيست  ،عالوه بر اين با
ساخت بزرگراه امام علي (ع) تقاضا در اين محور افزايش يافت و حجم وسيعي از ترافيک به اين محور وارد شده که به
طور حتم ساخت امتداد بزرگراه شهيد صياد شيرازي به صورت تونل مي تواند مکمل خوبي براي بزرگراه امام علي (ع)
باشد.
حسيني اضافه کرد :اين تونل به گونه اي طراحي مي شود که قبل از رسيدن به ميدان شوش هيچ ورودي و خروجي به
سطح خيابان نداشته باشد که البته با پيش بيني ساخت پارکينگ طبقاتي در تونل ،شهروندان مي توانند خودرو خود را در
اين پارکينگ ها قرار داده و به محدوده بازار ،مراکز تجاري و تاريخي دسترسي پيدا کنند.
به گفته وي با ساخت تونل شهيد صياد شيرازي عالوه بر اينکه به محدوده طرح ترافيک احترام گذاشته ايم مي توانيم
از اين محدوده عبور کنيم.
معاون شهردار تهران در ادامه گفت :يکي ديگر از وظايفي که تونل صياد شيرازي دارد اين است که موجب کاهش
محدوديتي که طرح ترافيک براي شهروندان ايجاد کرده مي شود که البته اين امر بدون شلوغ شدن محدوده انجام مي
شود.
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شنبه مورخ 39/01/07
خبرگزاري مهر

هم زمان با روز هواي پاک اتفاق مي افتد؛
توقف فروش طرح ترافيک روزانه
تردد همه مسئوالن شهرداري با خودروهاي عمومي
رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران ،از توقف فروش طرح ترافيک روزانه در  24دي ماه همزمان
با روز هواي پاک خبر داد و گفت  :در اين روز همه مسئوالن شهرداري از خودروهاي عمومي استفاده مي کنند.
به گزارش خبرنگار مهر ،دکتر عليمحمد شاعري در نشست خبري که پيش از ظهر شنبه در شهرداري تهران به
مناسبت روز هواي پاک برگزار شد ،افزود :بر اساس بخشنامه اي که شهردار تهران اعالم کرده در  24دي ماه يعني
همزمان با روز هواي پاک ،روز بدون خودرو اعالم شده که بر اساس آن همه مسئوالن و کارکنان شهرداري از
خودروهاي عمومي استفاده مي کنند.
به گفته وي ،فروش طرح ترافيک روزانه در اين روز ممنوع است .معاينه فني تمام خودروهاي تحت تملک شهرداري
رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران تصريح کرد :در اين روز تمام خودروهاي تحت تملک و در
اختيار شهرداري معاينه فني مي شوند.
برخورد با خودروهاي دودزا :
شاعري اظهار داشت :برخورد با خودروهاي دودزا توسط پليس در اين روز به طور جدي انجام مي شود.
وي افزود 22 :هزار نفر در فعاليت هاي آموزشي ،جشنواره هاي مربوط به روز هواي پاک ،فعاليت هاي پيادهروي و
دوچرخه سواري شرکت خواهند کرد.
وي يادآور شد :همچنين ارائه خدمات حمل و نقل عمومي در اين روز افزايش چشمگيري در تمام مناطق  22گانه
خواهد داشت.
کاهش  32درصدي انتشار  coبا معاينه فني ساختمان:
رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران با بيان اينکه يک معاينه فني ساده ساختمان ها موجب
کاهش  32درصدي انتشار گاز منوکسيد کربن و صرفه جويي  12درصدي در مصرف انرژي مي شود ،اظهار داشت :در
اين روز تمام ساختمان هاي متعلق به شهرداري معاينه فني خواهند شد.
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وضع و اجراي مقررات براي تردد شبانه کاميون ها
شاعري با اشاره به اينکه تردد شبانه کاميون ها که غالبا اضافه بار دارند يکي از عوامل اصلي انتشار ريزگردها در
کالنشهر تهران است ،تصريح کرد :به همين دليل معموال صبح ها تهران با غبار محلي مواجه است.
وي تاکيد کرد :متاسفانه نيروي انتظامي مقرراتي در خصوص تردد شبانه کاميون ها ندارد در صورتي که وضع و اجراي
اين مقررات براي کاهش آلودگي هوا الزامي است.
کوتاهي دولت در جايگزيني موتورسيکلت هاي برقي
رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران با اشاره به کوتاهي دولت در جايگزيني موتورسيکلت هاي
فسيلي با موتورسيکلت هاي برقي ،اظهار داشت :دولت موظف است بر اساس طرح جامع کاهش آلودگي هوا سالي 3
درصد موتوربرقي را به جاي موتور فسيلي جايگزين کند که تاکنون اين طرح اجرا نشده است.
مصرف روزانه  12ميليون ليتر مازوت در نيروگاههاي کشور
شاعري ،استفا ده از مازوت به عنوان سوخت در نيروگاهها را يکي ديگر از عوامل اصلي آلودگي هوا در کشور عنوان کرد
و افزود :در حال حاضر نيروگاه منتظر القائم روزانه حدود  6ميليون ليتر مازوت با گوگرد  22هزار پي پي ام مصرف مي
کند در حاليکه استاندارد يورو  9سوخت ،زير  12پي پي ام گوگرد بايد داشته باشد.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر  12ميليون ليتر مازوت در نيروگاههاي کل کشور سوخته مي شود ،اظهار داشت :با
وزش بادي معادل  11تا  22کيلومتر به راحتي آالينده هاي ناشي از اين سوخت وارد هواي کالنشهرها مي شود.
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یکشنبه مورخ 39/01/08
خبرگزاری ایسنا

پيشنهاد شهرداری برای افزایش  01درصدی نرخ ورود به طرح ترافيک
سخنگوي شوراي شهر تهران از برگزاري جلسات شوراي شهر در دو نوبت صبح و عصر به دليل ازدحام دستور جلسات
خبر داد .
به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ،دکتر رضا تقي پور ظهر امروز در نشست خبري
پيرامون تشريح لوايح و طرحهاي بررسي شده در جلسه امروز شوراي شهر تهران با بيان اينکه دستور اول مربوط به
گزارش نماينده شهرداري در خصوص عملکرد تبصره بودجه  43بود گفت :از آنجايي که گزارش مکتوب اين عملکرد
تبصره بودجه به دست اعضاي شوراي شهر نرسيده بود ،دوستان در شورا پيشنهاد دادند که اين عملکرد در روز ديگري
بررسي شود .
وي همچنين از تصويب يک فوريت تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيک خبر داد و افزود :بر اساس قانون
بايد تا قبل از  11بهمن ماه امسال تغيير نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيک و نرخ تاکسيها مشخص شود .
وي با بيان اينکه هفته گذشته متاسفانه در خصوص تصويب فوريت افزايش تعرفه تاکسيها شاهد واکنشهايي بودهايم،
اظهارکرد :در حال حاضر نيز شهرداري پيشنهاد افزايش  22درصدي نرخ ورود به محدوده طرح ترافيک را داده است که
البته يک فوريت آن به تصويب رسيد و براي تعيين نرخ نهايي بايد جلسات کارشناسي برگزار شود و اين افزايش 22
درصدي تنها پيشنهاد شهرداري تهران است .
وي همچنين الزام هيات رئيسه به اصالحيه آيين نامه مکاتبات شوراي شهر را يکي ديگر از موضوعات مورد بررسي
امروز عنوان کرد و گفت :اعضاي شورا به صورت فردي يا به دليل عضويت در کميته ميتوانند مکاتباتي با بيرون
شهرداري داشته باشند که امروز برخي از اعضا پيشنهاداتي مبني بر اصالح مکاتبات داشته که در قالب يک فوريت اين
طرح تصويب شد .
نام اعضاي شوراي شهر از اين پس در زير لگوي شورا قيد ميشود:
تقي پور افزود :پيش از اين اعضاي شوراي شهر به صورت فردي ميتوانستند با سربرگ شوراي شهر مکاتباتي را داشته
باشند؛ اما بر اساس اين طرح جديد بايد نام اعضاي شوراي شهر در زير لگوي شورا قيد شود .
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وي همچنين بررسي يک فوريت طرح الزام شهرداري تهران به عدم حذف بارگذاري و تعيين کاربري ،ميزان تراکم و
ساير اقدامات الزم در خصوص امالک شهرداري بر اساس طرح تفصيلي قبل از فروش و تهاتر را يکي ديگر از موارد
مورد بحث جلسه امروز عنوان کرد و گفت :چندي پيش اعضا تذکراتي داشتند که بر اساس آن شهرداري امالک خود را
به صورت خام واگذار و يا تهاتر ميکند که اين موضوع به سود مديريت شهري نبود؛ اما بر اساس اين طرح که تنها يک
فوريت آن به تصويب رسيده است ،با امالک شهرداري بايد قبل از واگذاري کاربريشان مشخص شده و حتي بارگذاري
و پس از رسيدن به قيمت واقعي به فروش و يا تهاتر شود که تنها يک فوريت آن تصويب و براي بررسي بيشتر به
کميسيونهاي مربوطه ارجاع داده شده است که در صورت تصويب اين طرح شهرداري مجاز به خام فروشي نيست .
تقي پور همچنين از بررسي اليحه ارزش بهينه ناشي از طرح جامع و تفصيلي خبر داد و ادامه داد :با توجه به اينکه
اجراي طرح تفصيلي شهر تهران موقعيت برخي امالک را تغيير و سبب ايجاد تغييراتي در ارزش افزوده آنها شده اين
اليحه مورد بررسي قرار گرفت که بر اساس اين طرح با منطقه بندي تهران و تعيين ضريب Aارزش بهينه اماکن
مشخص و ديگر به صورت سليقهاي اين ضريب محاسبه نميشود .
سخنگوي شوراي شهر تهران با بيان انيکه با توجه به ازدحام کاري ،جلسهاي نيز در بعد از ظهر امروز برگزار ميشود
گفت :در جلسه عصر تفريغ بودجه سال  ،42گزارش حسابرسي تلفيق بودجه سال  ،14بررسي اليحه اصالحيه خدمات
سازمان بهشت زهرا (س) ،اصالحيه نحوه محاسبات تعرفه دفاتر الکترونيک شهر تهران ،بررسي طرح الزام شهرداري به
تعمير و نصب پله برقي و آسانسور و همچنين بررسي تاسيس مرکز مطالعات راهبردي شوراي شهر و بررسي طرح
وضعيت مراکز ايمني و نجات شهر تهران مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
وي در پاسخ به سوالي مبني بر سخنان معاون شهرسازي شهرداري تهران در مورد ارائه پايان کار ساختمان عالء الدين
گفت :آراء ماده  122قطعي است و هيچ کميسيوني به غير از خود ماده  122نميتواند راي اين کميسيون را باطل کند .
مگر با احکام قضايي که روال ديگري در پيش گرفته خواهد شد .
وي ضمن تشکر از مديريت شهري در رابطه با برخورد قاطع و قانوني با اين تخلف گفت :حکم ساختمان عالء الدين
عالوه بر تصويب در کميسيون ماده  122در دادگاه تجديدنظر نيز تاييد شد و جاي گاليهاي نيست .
سخنگوي شوراي شهر تهران همچنين در پاسخ به برخي انتقادات مبني بر عدم کيفيت پلههاي برقي ايستگاههاي مترو
گفت :پله برقي قطعه مهمي است که نبايد از جنس بي کيفيت استفاده کرد .
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وي در پاسخ به برخي انتقادات مبني بر چيني بودن اين پله برقيها گفت :محصول چيني خوب هم داريم و امروزه
خيلي از برندهاي آمريکايي و اروپايي در چين توليد ميشود .اما حتما بايد چرايي بي کيفيت بودن اين پله برقيها
مشخص باشد چرا که گزارش هايي واصل شده که پله برقي در حالي که چندين نفر بر روي آن سوار بودند به ناگاه
تغيير مسير داده است .
تقي پور در مورد برخي انتقادات مبني بر مشکالت پياده راه  17شهريور نيز گفت :در اجراي طرح بايد منافع قانوني و
مشروع شهروندان در نظر گرفته شود و در اين زمينه خاص کميتهاي تشکيل و قرار شده است تا کميسيونهاي مربوطه
نظر خود را به اين کميته داده تا تصميم نهايي گرفته شود .اما بنده نميتوانم نظر شخصي خود را اعالم و آنرا به کل
شوراي شهر تعميم دهم .
وي همچنين ضمن محکوم کردن اقدامات اخير يک نشريه فرانسوي در توهين به پيامبر اکرم (ص) گفت :متاسفانه
اواخر هفته گذشته توطئه کثيف استکبار جهاني که اساسا يک طرح آمريکايي – صهيونيستي بود اجرايي شد .
سخنگوي شوراي شهر تهران با بيان اينکه اين سناريو در قالب جنگ نرم طراحي و اجرا شد ،گفت :اينگونه وصلههاي
دين ستيزي به مسلمانان نميچسبد و شوراي شهر اين اقدام را محکوم ميکند .
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دوشنبه مورخ 39/01/03
اجتماعي  -جامعه ،شهري

بي آرتي به منطقه  11تهران رسيد؛

شمارش معکوس برای تعطيلي معادن شن و ماسه خليجفارس
همزمان با نخستين روز از هفته هواي پاک ،همايش دوچرخهسواري دکتر وحيد نوروزي شهردار و مديران شهري به
همراه شهروندان در بوستان قائم منطقه  11برگزار شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ،نوروزي شهردار منطقه  11در جمع دوچرخهسواران
بوستان قائم گفت :امروز به نام روز هواي پاک نامگذاري شده تا همه ما نسبت پيرامونمان ،محيطي که در آن زندگي و
هوايي که تنفس ميکنيم مسئول باشيم .در حال حاضر ساالنه بيش از  1222نفر در شهر تهران بر اثر آلودگي هوا جان
خود را از دست ميدهند و از طرفي ،شيوع بيماريهايي نظير سرطان ميتواند سالمت همه شهروندان را تحت تاثير
قرار بدهد .به همين دليل ،هر کدام از ما به سهم خودمان ميتوانيم در کاهش آلودگي هوا نقش داشته باشيم.
وي که با مديران خود در اين برنامه ورزشي شرکت کرده بود يادآور شد :به هر کدام از نواحي منطقه ما  12دستگاه
دوچرخه تحويل داده شده تا همکاراني که ميخواهند براي انجام امور روزانه اداري به ساختمان مرکزي مراجعه کنند ،با
همين وسايل پاک مراجعه داشته باشند.
وي سپس در جمع دانشآموزان مدرسه بانو کاظمي حاضر شد تا زنگ هواي پاک را به صدا درآورد .تقدير از
دانش آموزاني که به مناسبت هواي پاک ،آثار هنري را خلق کرده بودند نيز از ديگر برنامههاي متنوع شهردار
محيطزيستي منطقه  11بود.
نوروزي همراه با معاونان ،مديران ارشد ،اصحاب رسانه و دانشآموزان برخي از مدارس محله خليجفارس مقابل کارخانه
شن و ماسه اين محله قديمي قرار گرفت تا درباره برنامههاي آتي آن با شهروندان صحبت کند.
او از تعطيلي قريبالوقوع برخي از کارخانههاي شن و ماسه اين منطقه خبرداد و گفت :به اميد خداوند ،کارخانه
خليجفارس طي يک ماه آينده براي هميشه تعطيل خواهد شد .طي چند ماه گذشته نيز همکاران بنده تالش کردهاند تا
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از تخليه نخاله در اين مکان جلوگيري کنند .متاسفانه فعاليت اين کارخانهها يکي از عوامل اصلي ايجاد ريزگردهاي شهر
تهران است و همه ما بايد نسبت به عاقبت اين مرکز احساس مسئوليت کنيم.
شهردار منطقه  11در خصوص ديگر طرحهاي سالمت محور براي حرکت به سمت ايجاد هواي پاک در شهر تهران
اظهارداشت :طبق تعاملي که با معاونت حمل ونقل و ترافيک شهر تهران داشتهايم ،قرار است خط  12اتوبوسهاي
تندرو پايتخت به منطقه  11کشيده شود .اين خط از مبدا بزرگراه اشرفي اصفهاني در شمال غرب تهران آغاز ميشود و
پس از گذشتن از ميدان آزادي وارد بزرگراه آيتاهلل سعيدي خواهد شد و تا ايستگاه مترو نيز امتداد مييابد .با ايجاد اين
خط تندرو ،بخش قابل توجهي از سفرهاي درونشهري شهروندان ساکن منطقه  11با سهولت و ايجاد آلودگي کمتر
انجام ميشود .همه اين فعاليتها بخش مهمي از کمپين آسمان آبي است که توسط شهرداري تهران مطرح شده و
مورد حمايت همگان قرار گرفته است .ما نيز بايد سهم خودمان را درموفقيت اين طرح و حرکت به سمت حذف انواع
آاليندهها در شهر تهران برداريم.
به گزارش ايسنا ،دکتر وحيد نوروزي ،در ساعات اوليه صبح با استفاده از مترو خط  3به منطقه  11آمد و در دفتر کار
خود حاضر شد .او سپس همراه با معاونان و مديران ارشد شهرداري منطقه به بوستان قائم رفت تا همراه با
دوچرخهسواران و ورزشکاران اين بوستان براي تبليغ وسيله پاک ،دقايقي را رکاب بزند.
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سه شنبه مورخ 39/01/91
خبرگزاري ايسنا

افتتاح طوالني ترین خط مترو کشور تا پایان سال
مدير عامل شرکت مترو تهران و حومه از کارگاه بخش شمالي خط سه مترو تهران به طول  11کيلومتر بازديد و بر
افتتاح اين خط تا پايان امسال تاکيد کرد.
به گزارش خبرنگار سرويس(شهري) ايسنا ،هوشنگ خندان دل با اشاره به ضرورت توسعه سيستمهاي ريلي در
شهرهاي بزرگ کشور به ويژه در تهران به عنوان پايتخت گفت :با توجه به وجود مشکالت روزمره مردم براي رفت و
آمد با توسعه خطوط ريلي ميتوان اين مشکالت را به صورت موثر حل کرد .قطعا با توسعه خطوط مترو عالوه بر دادن
امکان به شهروندان براي برنامه ريزي در سفرهاي درون شهري خود ،امکان رفع معضل آلودگي هوا نيز به وجود
ميآيد.
وي افزود :توجه به پروژههاي ريلي از اولويتهاي دولت تدبير و اميد است که در وزارت کشور نيز به اين موضوع نگاه
ويژهاي داريم .قطعا از همه تواناييها و اختيارات براي سرعت دادن به انجام پروژههاي ريلي استفاه ميکنيم و تاکنون
نيز از تمام امکانات و اعتبارات براي توسعه هرچه سريعتر خطوط متروي تهران استفاده کردهايم.
معاون عمراني وزير کشور با اشاره به تکميل  11کيلومتر از بخش شمالي خط سه مترو تهران ظرف مدت هشت ماه،
گفت :رکوردي که در اجراي عمليات مهندسي اين پروژه به دست آمده قطعا قابل تقدير است که نشان دهنده رسيدن
به يک دوره بلوغ قابل اتکا در اين صنعت به شمار ميرود.
وي تصريح کرد :قطعا خط سه متروي تهران به عنوان مهمترين خط ريلي پايتخت که منتهي اليه جنوبي شهر را به
شمال آن وصل ميکند ،با توجه به امکان رينگ شدن آن با خط يک و طوالني ترين خط متروي کشور يکي از
دستاوردهاي بزرگ شرکت مترو تهران است.
خندان دل افزود :دولت نيز با حمايت از شرکت متروي تهران اميدوار است خطوط متروي تهران هرچه زودتر تکميل
شود تا امکان بهره مندي از حمل و نقل عمومي براي شهروندان امکانپذير شود.
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به گزارش ايسنا ،معاون عمراني وزير کشور در خصوص تامين اعتبار  122درصدي فرودگاه امام خميني(ره)  -پرند
توسط دولت  ،گفت :به داليل متعددي پروژههاي ريلي بدون هيچ ترديدي در اولويت برنامههاي حمل و نقل عمومي
کشور قرار دارد و بايد در دولت و شهرداري و شوراي شهر به تامين اعتبارات توسعه ريلي کشور توجه ويژهاي شود .قطعا
با تکميل سيستم متروهاي اقماري امکان بسيار خوبي براي شهرونداني که براي کار بين داخل و حومه شهر در تردد
هستند ،فراهم ميشود .در اين زمينه شهرداري تهران عالوه بر نگاه ويژه به متروي درون شهري بايد در خصوص
تکميل متروهاي اقماري نيز گامهاي موثري بردارد و دولت نيز در اين مسير در کنار شهرداري خواهد بود.
در ادامه اين بازديد هابيل درويش  -مدير عامل شرکت مترو تهران و حومه با اشاره به تکميل بخش شمالي خط سه
مترو ظرف مدت هشت ماه ،گفت :بيش از  22هزار نفر پرسنل به صورت مستقيم و غير مستقيم به طور شبانه روزي در
اين پروژه فعاليت کردند تا امروز شاهد تکميل  42درصدي اين بخش از خط سه مترو تهران باشيم.
وي افزود :خط سه مترو تهران با  37کيلومتر طوالني ترين خط ريلي کشور است که قبال  22کيلومتر از آن به بهره
برداري رسيده است و  17کيلومتر باقي مانده نيز تا پايان سال  43آماده بهره برداري ميشود.
وي در خصوص تامين تجهيزات فني و ايستگاههاي خط سه مترو نيز  ،گفت :خط سه مترو تهران از کمربندي آزادگان
تا ميدان قائم به طول  37کيلومتر ادامه پيدا ميکند و نيمه شمالي آن از مصلي تهران شروع و از خيابان بهشتي،
سهروردي ،چهار راه قصر ،خيابان صياد شيرازي ،پل گيالن ،ميدان نوبنياد ،اقدسيه ،ازگل و ميدان قائم عبور ميکند .اين
خط جنوب غرب تهران را به شمال شرق آن در شهرک قائميه متصل ميکند و در حال حاضر عمليات عمراني تونلها به
صورت  122درصدي و پيشرفت کل پروژه تا بيش از  42درصد انجام شده است.
وي تاکيد کرد :در نيمه شمالي خط سه مترو تهران رکوردهاي بسيار خوبي از جمله ساخت و تکميل  122متر تونل در
هر هفته به دست آمده و اميدواريم بتوانيم تجربيات مترو تهران را به ساير کالنشهرها منتقل کنيم .اين خط در نيمه
شمالي  11ايستگاه دارد که تجهيزات آن به طور کامل تامين شده و همزمان با بهره برداري از اين  11کيلومتر
تجهيزات فني نيز به کارگيري خواهند شد ،به طوري که تمام ايستگاهها قبل از بهره برداري ،پله برقي خواهند داشت.
در ادامه درويش با اشاره به پروژههاي مشترک شرکت متروي تهران و حومه با وزارت کشور  ،گفت :خط مترو حومهاي
فرودگاه حضرت امام(ره) به طول  12کيلومتر با  1ايستگاه در حال حاضر پيشرفت  42درصدي را داشته که در صورت
تامين اعتبار  322ميليارد توماني توسط دولت ميتوانيم ظرف کمتر از پنج ماه اين خط را به بهره برداري برسانيم .مسير
فرودگاه حضرت امام از ويژگيهاي خاصي برخوردار است که يکي از آنها پيش بيني سرعت  122کيلومتر در ساعت
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براي قطارهاي آن و ساخت واگنهاي متفاوت براي اين خط ميباشد که کليه اعتبار تامين واگنهاي اين خط از محل
فاينانس تامين ميشود.
درويش به خط ويژه فرودگاه مهرآباد به عنوان يکي ديگر از پروژههاي در حال ساخت شرکت مترو اشاره کرد و افزود:
خط ويژه فرودگاه مهرآباد در ادامه خط چهار مترو شهر تهران در حال ساخت است که قطارهاي اين خط به صورت
جداگانه و متفاوت از واگنهاي ساير خطوط ساخته ميشود که همزمان با اتمام عمليات عمراني اين واگنها نيز به
صورت کامل براي اين خط تامين ميشود .در حال حاضر نيز تجهيزات اين خط به صورت کامل تامين شده و در
انبارهاي شرکت مترو تهران نگهداري ميشود.
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