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بعد از 12ســال بی توجهی دولت ها بــه تعهدات و 
سهم شان در قبال حمل ونقل عمومی شهر تهران، 
سرانجام دولت سیزدهم سنت شکنی کرده و برای 
بهبود و توســعه ناوگان اتوبوســرانی و مترو دست 

به کار شد.
در اثر بی توجهی های صورت گرفته در بیش از یک 
دهه اخیــر، امروز حمل ونقل عمومی شــهر تهران 
شرایط خوبی ندارد و با فرسودگی و کمبود هزاران 
دستگاه اتوبوس و واگن روبه روست. حال دولت فعلی 
برای اینکه به رگ های این بخش مهم جان تازه ای 
ببخشد از یکســو مقدمات واردات 1000دستگاه 
اتوبوس  اروپایــی را فراهم کرده و از ســوی دیگر 
به دنبال بازگشایی گره تامین 630واگن چینی مترو 
از مسیر فاینانس است. معاون حمل ونقل و ترافیک 
شــهرداری تهران هم در آســتانه فرا رسیدن سال 
جدید، بر این رویکرد و تصمیمات، مهر تأیید زده و 
خبرهای خوبی برای تهرانی ها درباره تقویت و توسعه 
ناوگان اتوبوسرانی و همچنین متروي پایتخت دارد.

سیدمجتبی شفیعی، از کاهش و حل شدن بخشی 
از مشکالت حمل ونقل عمومی پایتخت با همکاری و 
تعامل شهرداری و دولت خبر می دهد و به همشهری 
می گوید: »بر این اساس، قفل چندین ساله فاینانس 
خرید 630واگن چینی و همچنین واردات اتوبوس 
خارجی، باز می شــود. البته برای موضوع فاینانس 
مصوبه دولت الزم است. به هرحال، عقب ماندگی ما 
در بحث های مربوط به فرسودگی تجهیزات بسیار 
زیاد اســت، اما بحمداهلل از بحث های توسعه ای نیز 
غافل نبوده ایم و با کمک مدیریت شهری و همچنین 
دولــت کارهایی را در این بخش شــروع کرده ایم و 
درحال پیگیری آنها هستیم و بســیار امیدواریم تا 
درســال آینده مردم نتایج آنها را مشاهده کنند.« 
او درباره تعداد اتوبوس هایــی که با کمک دولت در 
نیمه نخست ســال آینده به تهران تعلق می گیرد، 
می گوید: »در بحث اتوبوس برنامه ریزی مشترکی 
بین شهرداری و دولت صورت گرفته که بخش قابل 
توجهی از عقب ماندگی ها در ناوگان اتوبوسرانی را 
جبران خواهد کرد. هم اکنون دســت کم به حدود 

4هزار و 500دســتگاه اتوبوس نیاز داریم که باید از 
طریق خرید اتوبوس و اورهال اتوبوس های موجود 
برطرف شود. درحال پیگیری چند مصوبه هستیم 
و غیر از موضوع 2هزار دستگاه اتوبوس که مهندس 
چمران در شورای شهر به آن اشــاره کردند، بحث 

مجوز واردات اتوبوس های برند اروپایی هم درحال 
بررسی در دولت اســت که ان شاء اهلل اگر به تصویب 
برسد می تواند منجر به این شود که به سرعت چند 
دســتگاه اتوبوس باکیفیت وارد ناوگان حمل ونقل 

عمومی شهر تهران شود.«

بودجه شهرداری هم در کار است
در بحث تامین ناوگان اتوبوســرانی شهری، دولت 
سهم 82.5درصدی را در تامین منابع مالی برعهده 
دارد. این موضوع دست کم در 3دولت پیشین مورد 
غفلت و بی توجهی قرار گرفت. اما دولت ســیزدهم 
درنظر دارد تا از طریق تهاتر نفت این منابع را برای 
خرید اتوبوس خارجی تامین کند. البته تصمیم دولت 
تنها برای تهران نیست و سایر کالنشهرها نیز از این 
مزیت برخوردار خواهند شد. در این بین، سهم تهران 
1000دستگاه اتوبوس درنظر گرفته شده است. ناصر 
امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر 
تهران نیز این موضــوع را تأیید می کند و می گوید: 
»ان شاءاهلل هرچه سریع تر و در سال آینده این تعداد 
دستگاه اتوبوس به شبکه حمل ونقل پایتخت افزوده 
می شود. البته مدیریت شــهری تنها به این تعداد 
اکتفــا نخواهد کرد و در بودجه 1401شــهرداری، 
پیش بینــی اعتباری حدود 4هــزار و 320میلیارد 
تومان را برای خرید اتوبوس های نو و بازسازی اساسی 
اتوبوس های فرســوده درنظر گرفته ایــم. بنابراین 
دست کم 300اتوبوس خریداری شده و 700دستگاه 

بازسازی می شوند.«

1000دستگاه اتوبوس اروپایی در راه تهران
بعد از 12سال بی توجهی دولت ها به حمل ونقل عمومی پایتخت، دولت سیزدهم برای تامین ناوگان اتوبوسرانی، سنت شکنی کرد

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران: خبرهای خوبی برای گشایش فاینانس 630واگن چینی مترو از سوی دولت شنیده می شود

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

تهران به استقبال 1401 رفت
شهرداری تهران بنا به مسئولیتی که در قبال شهر و شهروندان 
دارد، با برنامه های متنوع و مختلف در مناطق 22گانه به استقبال 
نوروز1401 رفته است. بنابراین، معاون خدمات شهری اقدامات 
شهرداری در طرح اســتقبال از نوروز1401 را تشریح کرد. به 
گزارش همشــهری، جالل بهرامی گفت: »در طرح استقبال از 
نــوروز1401 بهره برداری و افتتاح پروژه های توســعه )افتتاح 

بوستان در مناطق( به مساحت60هکتار اجرایی خواهد شد.« 

بوستان ها
   آماده سازی  8بوســتان بزرگ ورودی شهر تهران به منظور 

اسکان موقت مسافرین نوروزی 
   راه اندازی کاروان گل از 29اسفند ماه تا پایان تعطیالت

   اجرای 530طرح ویژه فرش گل در حاشیه بزرگراه ها و معابر اصلی
   اجرای جشنواره گل الله با کاشت 17گونه از انواع گل الله 

در بوستان باغ ایرانی
   برپایی سفره هفت سین در 9بوستان منتخب 

   برگزاری مراسم نماز روز طبیعت در بیش از 126بوستان 
شهر تهران

زیباسازی
   6000مترمربع طرح های فرهنگی متناسب با ایام نوروز

  ریسه بندی سطح شهر به طول 200هزار مترمربع 
  بازپیرایی نمای 44مسجد 

   اجرای نورافشانی در برپایی مراسم اعیاد شعبانیه و شروع 
سال نو در میادین شاخص سطح شهر

  تامین طرح و اجرای تخم مرغ های نوروزی )عیدستان(

پسماند
  اهداي سفره هفت ســین به شــهروندان در ازای تحویل 

پسماند خشک
  نظارت ویژه بر رفت و روب معابــر اصلی و فرعی و الیروبی 

انهار روباز و روبسته
  اجرای المان هایی از مواد بازیافتی با همکاری سازمان های 

مردم نهاد

برخی از اقدامات دیگر
  فعالیت 4500  نفر از نیروهای راهور پیرامون و داخل بهشت 

زهرا)س( برای مدیریت بار ترافیکی پنجشنبه آخر سال 
  استقرار 1000نفر اکیپ شهربان و حریم بان در بوستان ها 

در روز طبیعت
  پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و ساخت وساز ناایمن 

محمد مویدی
سرپرست شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

شــهروندان بــا رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی می تواننــد از ســاعت ۹صبــح 
لغایت ۱۷ از خانه موزه اخوان ثالث بازدید 
کنند. ایــن مجموعه می توانــد به مکانی 
برای فعالیت ها و تولیدات خالق فرهنگی 
و هنری تبدیل شود. خانه موزه ها فرصت 
بســیار مناســبی را بــرای عالقه منــدان و 
دوســتداران فرهنــگ و هنر بــرای تفکر و 

تامل بیشتر به وجود می آورند.

واحد کیانی
معاون عملیات سازمان آتش نشانی 

و خدمات ایمنی شهرداری تهران
 در برنامه ریزی هــای انجام شــده عالوه 
بر اینکه ۱33ایســتگاه آتش نشانی در 
شب چهارشنبه پایان سال آماده باش 
بودنــد، چندیــن گــروه ویــژه در معیــت 
یک هــزار و 230آتش نشــان به همــراه 
موتورسیکلت ها، خودروهای سبک و 
سنگین آتش نشانی در سطح پایتخت 

نیز در آماده باش به سر می بردند.

بــا تكميــل و بهره بــرداري از 3پــروژه 
شركت متروي تهران، مدیریت شهری 
پایتخــت عيدانــه حمل و نقلــی خــود را 
تقدیم شهروندان صبور تهراني خواهد 
کرد؛ ایستگاه بوستان گفتگو، ورودی 
دوم ایســتگاه مدافعــان ســالمت و 
درنهایت بازگشــایی و بهســازی کامل 
بلــوار قیــام پــس از 8 ســال انتظــار، 
عناوین پروژه های قابل افتتاح در هفته 

پایانی سال۱400 است.
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پروژه مترو 

جشــنواره »لبخنــد بهــار« بــه همــت 
اداره کل فرهنگــی شــهرداری تهــران 
از 2۵اســفندماه تــا ۶ فروردین مــاه در 
22منطقه تهــران برگــزار می شــود. در 
بخشــی از ايــن جشــنواره تکم چی هــا 
آیین هــا و ســنت های ایرانی را بــه اجرا 
از  یکــی  تکم گردانــی  مي گذارنــد. 
آیین هــای منطقــه ای و مشــترک در 
مناطقــی بــا گویش هــای آذری اســت 
که چند روز مانده به چهارشنبه سوری 
اجرا می شود و در نوروز هم ادامه دارد.
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نقل قول خبر

عدد خبر

نوروزانه

اولویت با ترمیم تجهیزات فرسوده
مدت ها می شود که پروژه خرید 630دستگاه واگن مترو در انتظار 15درصد پیش پرداخت فاینانس 
از ســوی دولت قرار گرفته؛ اکنون به گفته معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران دولت 
سیزدهم مصوب کرده است تا این موضوع از محل تهاتر فروش نفت محقق شود. شفیعی می گوید: 
»درحال پیگیری این موضوع هستیم و قرار است تا از طریق بانک شهر عملیاتی شود. عالوه بر 
این موارد دیگری هم در دستور کار است. حدود 60تا 70برنامه اصلی داریم که ان شاءاهلل درسال 
1401به تفصیل درباره آنها توضیح داده خواهد شد. او با بیان اینکه در ابتدای استقرار مدیریت 
جدید شهری، براساس اولویت های شهر تهران یک برنامه کاری اضطراری 6ماهه تدوین شد که 
بخش قابل توجهی از آن اجرا شده است، می افزاید: »بخشــی از برنامه ها هم به دالیل مختلف 
ازجمله محقق نشدن منابع مالی مورد نیاز و ســازو کارها و همچنین نیاز به تعامل و هماهنگی 
با دیگر دستگاه ها انجام نشده است، اما در برنامه بلندمدت و میان مدت براساس نیازهای شهر 
در حوزه های مختلف حمل ونقل عمومی، ایمنی، مسائل زیســت محیطی، حمل ونقل پاک و... 
برنامه ریزی هایی انجام شده است. به صورت کلی اولویت اصلی ما جبران نیازهای حیاتی شهر است 
که عمدتا به دلیل فرسوده شدن تجهیزات ثابت و متحرک، برای ارائه خدمات در برخی از بخش ها 
در حالت بحرانی قرار داریم و ابتدا باید آنها را ترمیم و اصالح کرده و به یک میزان معقول برسانیم 

و پس از آن به سراغ مباحث توسعه ای برویم.« 

مکث


