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 سال هاســت که آژیر خطر آلودگی هوا در تهران 
به صدا درآمده و در مواقع بحرانی که غبار و دود 
عرصه را بر ریه و دیده اهالی پایتخت تنگ می کند، 
راهکار و برنامــه ای بهتــر از تعطیلی های گاه و 
بیگاه شــهر برای عالج این مشکل اندیشه نشده 
است. کارشناســان بارها تأکید کرده اند که این 
قبیل اقدامــات در نهایت حکم مســکن را دارد 
و باید به دنبال راه و روشــی اصولــی و زیربنایی 
برای مشــکل آلودگی هوای تهران بود. در کنار 
توســعه حمل ونقل عمومی، توجه به حمل ونقل 
پاک و ســالم نیز یکی از ضروریات امروز تهران 
است؛ موضوعی که مدتی می شــود در بسیاری 
از شــهرهای اروپایی نیز مدنظر گرفته شــده و 

دوچرخه ها، اسکوترها و موتورسیکلت های برقی 
روز به روز، سهم بیشــتری از ترددهای شهری را 
تصاحب می کنند. وسیله های محبوبی که یک تیر 
و دونشان هستند؛ چراکه هم به خاطر پاک بودن، 
تأثیر بســزایی در کاهش آلودگی هوا دارند و هم 

گره از ترافیک شهر باز می کنند.
 در همیــن راســتا به تازگی اپلیکیشــنی به نام 
»زی رو« )zeero( که اپلیکیشــنی برای اجاره 
آنالین موتور و دوچرخه های برقی به شمار می آید، 
به صورت پایلوت و آزمایشــی در محدوده اراضی 

عباس آباد شروع به فعالیت کرده است.
سرپرست معاونت توســعه حمل ونقل پاک و 
آموزش ســازمان حمل ونقل شهرداری تهران 
دربــاره فعالیــت موتورهای برقی اشــتراکی 
هوشــمند یا همــان »زی رو« به همشــهری 
می گوید: »شــرکت های زیادی تمایل داشتند 
تا در بحث موتورهای برقی اشتراکی هوشمند 

نسل 3یا نسل 4ورود کنند، اما بسیاری از آنها 
در حد ایده بود و حتی فاقد سرمایه اولیه و بستر 
و زیرساخت های الزم بودند؛ تا جایی که موفق 
به ایجاد سیستم کارگاهی هم نشدند. فقط یک 
شرکت شــرایط الزم را دارا بود که این شرکت 
هم صرفا مجوز دوره آزمایشی و اولیه را دریافت 
کرده است تا هم توانایی های خودش و هم رفتار 
و بازخورد شهروندان را نســبت به موتورهای 
برقی مورد ارزیابی قرار دهد.« یعقوب آزاده دل 
می افزاید: »البته تا همین مرحله هم گام بزرگی 
در راستای گسترش و ترویج حمل ونقل پاک در 
شهر تهران برداشته شده است. این موتورها در 
یک ایستگاه کنار هم قرار گرفته اند و شهروندان 
با نصب اپلیکیشــنی به نــام »زی رو« پس از 
تکمیل و تأیید فرایند ثبت نــام و احراز هویت 
می توانند از این وســایل نقلیه استفاده کنند 
که سیستمی شبیه به دوچرخه های اشتراکی 

تهــران دارد. طبق هماهنگی کــه با مجموعه 
اراضی عباس آباد صورت گرفته اســت، اکنون 
امکان اســتفاده از موتورهای برقی اشــتراکی 
»زی رو« تنهــا در این محــدوده وجود دارد و 
قرار است طرح به مدت 2ماه اجرا شود و از این 
طریق دسترسی ایستگاه متروی شهید حقانی 
به کتابخانه، باغ کتاب و دیگر مجموعه های واقع 
در اراضی عباس آباد فراهم شده است.« به گفته 
آزاده دل، نخستین ایســتگاه در کنار بوستان 
طالقانی، روبه روی ایستگاه مترو قرار دارد. البته 
ایســتگاه های دیگری نیز در مسیر و محدوده 
اراضــی عباس آباد وجــود دارد و شــهروندان 
چه به صورت تفریحی و گردشــی و چه کاری 
می توانند از این موتورهای برقی استفاده کنند. 
در زمانی که موتور در رزرو شخص است، هزینه 
کمتری نســبت به زمانی که از موتور استفاده 

می کند از او دریافت می شود.

موتور برقی اشتراکی هم رسید
شهرداری تهران با راه اندازی سرویس اجاره آنالین موتورسیکلت و دوچرخه های برقی »زی رو« قصد دارد تا سهم استفاده از 

حمل ونقل عمومی پاک را افزایش دهد

مهدیاسماعیلپورگزارش
روزنامه نگار

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران وضعیت 
جذب 116آتش نشان را تشریح کرد

ورودآتشنشانانتازهنفس
تاپاییزامسال

اکنونحدود5هزارو253نیرویعملیاتیدرسازمان
آتشنشانیحضوردارند.درحالیکهبهگفتهسخنگوی
پارلمانشــهری،پایتختبایدبیشاز6هزارنیروی
آتشنشانداشتهباشــد.علیرضانادعلیدریکیاز
جلساتشــورایشــهرتهرانبهاینموضوعاشاره
کردوگفتکهبهطورمتوسطواســتانداردبایدهر
ایستگاه45نیرویعملیاتیداشتهباشد،امابهدلیل
کمبودنیروامروزدرایستگاههایآتشنشانیتهران
31نیرویعملیاتیحضــوردارد.همینکمبودنیرو
درســازمانآتشنشانیسببشــدتاشورایشهر
تهرانطیمصوبهایبهشهرداریتهرانمجوزجذب
116نیرویجدید)100مردو16زن(رابدهد؛مجوزیکه
بهدلیلاپیدمیکروناباتأخیردراواسطسالعملیاتی
شدوروزگذشــتهمهدیداوری،مدیرعاملسازمان
آتشنشانیشهرداریتهراندرگفتوگوباهمشهری
ازطیشدنمراحلنهاییجذب116نیرویتازهنفس
اینسازمانخبردادوگفتکهنیروهاپاییزامسالوارد
ایستگاههامیشوندودرعملیاتهاشرکتمیکنند.

ادامهگفتوگوبااینمقاممسئولرابخوانید.

چهتعــدادمتقاضیشــرکتدرآزمون
استخدامیسازمانبودند؟

فرم استخدام اسفند سال 99روی سایت سازمان قرار گرفت 
و حدود 6136 )373زن و 5763مرد( متقاضی شرکت در 
آزمون بودند که به دلیل اپیدمی کرونا آزمون با تأخیر تیرماه 
سال گذشته برگزار شد و 1137نفر )هزار مرد و 137زن( 

پذیرفته شدند.
شرایطخاصیبرایمتقاضیانتعیینشده

بود؟
به هرحال سالمت جسم و روان در جذب نیروهای آتش نشان 
اهمیت دارد و ازاین رو برخورداری از سالمت کامل جسمانی 
و روانی و آمادگی جسمانی باال شــرط خاص بود. داشتن 
کارت پایــان خدمت بــرای آقایان، عدم وجــود هرگونه 
ممنوعیت استخدامی در دســتگاه های اجرایی، نداشتن 

پیشینه کیفری و... شرایط دیگر استخدام بودند.
درآزمونعملیچهتعدادگزینششدند؟

پس از مرحله علمی، پذیرفته شدگان )6136نفر( در آزمون 
عملی شرکت و در 6بخش انعطاف پذیری بدن، قدرت دست، 
پالنک ثابت )حرکت تعادلی(، بارفیکس، حرکات ترکیبی 
و دوی 16٠٠ متر با هم رقابت کردند و در پایان آزمون هم 

348نفر به مرحله بعد که گزینش است، راه یافتند.
آزمونگزینشچهزمانیبرگزارمیشود؟

عالوه بر آزمون گزینش، تست روان شناختی و سالمت 
هم انجام خواهد شد که پیش بینی می کنیم این مرحله 
اواخر فروردین شروع شــود که حداقل 45روز به طول 
می انجامــد و در پایان 116نیروی آتش نشــان انتخاب 
و راهی مرکز آموزش بین المللی آتش نشــانی کشــور 
می شــوند. در این مرکز آتش نشــانان نحوه حضور در 
حوادث مختلف را در یک محیط کاماًل شبیه سازی شده 
تمرین می کنند و می آموزند در حوادث متفاوت چگونه 
در کمترین زمان بهترین تصمیم را برای عملیات امداد 
و نجات اتخــاذ کنند. این آزمون هم حــدود 3ماه زمان 
می برد و اگر همه  چیز طبق برنامه پیش برود 116نیروی 
جدید پاییز وارد ایستگاه ها می شــوند و آماده عملیات 

خواهند بود.
شنیدههاحاکیازآناستکه16زنآتشنشان
ستادیخواهندبودودرعملیاتشرکتنمیکنند.این

موضوعصحتدارد؟
البته که صحت ندارد. 16نیروی 
زن همچون داوطلبان مرد در 
تمام مراحل و آزمون ها شرکت 
کرده اند و قطعــاً در عملیات ها 

حضور خواهند داشــت 
و فقط در مقایســه با 
مردان ساعت شیفت 

آنها کمتر خواهد بود.

برایبحرانآبچهفکریکردهایم؟
وقتی این منابع آسیب می بینند، طبیعی  ادامهاز

اســت که از پایداری تولیــد محصولی صفحهاول
همچون گندم کاســته می شــود. فراموش نکنیم که برای 

پایداری در تولید، باید به فکر منابع مؤثر در تولید باشیم.
استان تهران از نظر آمایش سرزمین در شرایط خوبی به سر 
نمی برد، چرا که سند آمایش سرزمین این استان در اواخر 
سال 1399آماده شده و این تأخیر نشان می دهد که ما در 
حکمرانی حوزه آب، توجهی به سرزمین و منابع سرزمینی 
ازجمله منابع آبی نکرده ایم. این ســند که با تأخیر فراوان 
آماده شده اســت، باید در بستر زمان و با اســتفاده از علم 
و فناوری به یک سند دقیق تبدیل شــود. بیالن آبی ما در 
دشت ها و حوزه های آبی نباید منفی باشد و اگر به نقطه ای 
رسیده ایم که بیالن آبی ما منفی شد، به لحاظ علمی اجازه 
ادامه برداشت بی رویه از حوزه های آبی و دشت ها را نداریم 
بلکه از طریق آمایش ســرزمین باید برای آماده سازی آنها 

اقدام کنیم.
آمایش سرزمین، مذاکرات با کشورهای همسایه و دیپلماسی 
آب توسط وزارتخانه های مسئول، تنوع بخشی در روش های 
تولید غذا که در دنیا نیز به شــدت مــورد توجه قرار گرفته 
اســت، احیای مراتع و پوشــش گیاهی که سررشته آن در 
حوضه های آبخیزداری اســت و توجه به حوزه بیولوژیک 
مراتع از موضوعات مهمی هســتند که به منظــور مقابله با 
بحران آب و حفظ و تقویت منابع آبی کشــور می بایست از 
سوی مجموعه حاکمیت و تمام دستگاه های دست اندرکار 

به صورت دقیق و ویژه مورد توجه قرار گیرند.

زهرا شمس احسان 
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی 

شورا
 بوستان والیت با مســاحت 266هکتار 
یکــی از فرصت هــای بی نظیــر بســط 
عدالــت اجتماعــی و کاهــش فاصلــه 
شــمال-جنوب شــهر تهــران اســت کــه 
می توانــد تبدیل به قطــب فعالیت های 
بــرای  تفریحــی  تجــاری،  خدماتــی 

شهروندان شود. 

مهدی قربانی
معاون هماهنگی امور مناطق 
سازمان زیباسازی شهر تهران

۱۱۵هــزار مترمربــع  از  بیــش  تاکنــون   
رنگ آمیزی در 7منطقه تهران انجام شده که 
طی روزهای آتی متراژ رنگ آمیزی ها افزایش 
می یابد. در بخش حذف زوائد و پیرایش هم 
در 3مــاه اخیر محورهــای متعددی بررســی 
و در نهایت ۱۵محور شناســایی شــدند و در 

طول کار محورها افزایش یافته  اند.

مهدی امیری 
مدیرکل آموزش های شهروندی 

شهرداری تهران 
 هفتمیــن جشــنواره ملــی اســباب بازی در 
مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون 
پــرورش فکــری کــودک و نوجوان)خیابــان 
حجاب( تا 28فروردین دایر است و فرهنگ 
آپارتمان نشــینی، آداب شــهروندی و... 
بــا اســتفاده از اســباب بازی بــه کــودکان و 

نوجوانان آموزش داده می شود.

تخریبپمپبنزینمتروک
در راستای ایمن ســازی  نقاط بی دفاع شهری و 
اجرای آراي ماده 1٠٠، شهرداری منطقه9اقدام 
به تخریب و ایمن ســازی  پمپ بنزیــن واقع در 
بزرگــراه آیــت اهلل ســعیدی کرد. بــه گزارش 
همشــهری، محمدجواد خســروی، شــهردار 
منطقه با اعــالم این خبر گفت: متأســفانه این 
ملــک تبدیل به مکانــی برای تجمــع معتادان 
متجاهر و بروز انواع آســیب های اجتماعی شده 
بود، لذا پیرو درخواست های شــهروندان اقدام 
الزم برای ساماندهی این ملک از طرف شهرداری 

منطقه9صورت گرفت. 

ایجاد10باغدرپایتخت
تاپایانامسال

رئیس کمیسیون  سالمت، محیط زیست و خدمات 
شهری شورای شــهر تهران گفت: توسعه فضای 
سبز یکی از سیاســت های کلی ماست و امسال 
شاهد ایجاد حداقل 1٠باغ در شهر تهران خواهیم 
بود که به مجموعه بوستانی شهر اضافه خواهد شد. 
به گزارش پایگاه خبری شهر، مهدی پیرهادی با 
اشــاره به اولویت های کمیسیون خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر تهران در سال 14٠1 گفت: 
یکی از مباحثی که در سال 14٠1 با جدیت پیگیری 
خواهیم کرد، توســعه فضای سبز و تملک باغاتی 
است که می تواند به عنوان مجموعه های بوستانی 

مورد استفاده مردم قرار بگیرد.

نقل قول خبر

عکس خبر

یادداشت

 خبر

زینبزینالزاده؛خبرنگارگپ

حال و هوای شهر تهران در هفته دوم ماه مبارک رمضان 
نسبت به هفته نخست، بیشتر تغییر کرده و در جای جای  
پایتخت برنامه های مذهبی، فرهنگی و هنری به مناسبت 

این ماه در حال برگزاری است. 
یکی از اصلی ترین نقاطی که در طول ماه مبارک، از ساعات 
عصرگاهی  تا پس از افطار میزبان تعداد زیادی از شهروندان 

می شود، میدان امام حسین)ع( است. در این میدان 
ترتیل خوانی قرآن کریم و مراسم افطاری ساده هر روز 

برگزار می شود.  از دیگر برنامه های مهم این هفته ، فردا در 
مرکز همایش های برج میالد، همایش »یادمان فرهنگی 
و اجتماعی حضرت خدیجه )س(« و »خدیجه مادر امت« 
برگزار می شود.  در این همایش به تبیین شخصیت و سیره 
زندگی ام المومنین همزمان با سالروز وفات این شخصیت 

بزرگ اسالم پرداخته خواهد شد.

 هزینه استفاده از »زی رو« 
چقدر است؟

 سرعت »زی  رو« 
چقدر است؟

جزئیاتی دیگر

200هزار تومان به عنوان ودیعه هنگام عضویت در 
اپلیکیشن »زی رو« از کاربر اخذ می شود که درصورت خروج 
از اپلیکیشن و عدم تمایل به استفاده مجدد از سرویس »زی  
رو« ظرف مدت 72ساعت برگشت و عودت داده می شود. 

این مبلغ برای مرحله پایلوت تعیین شده و پس از فعال شدن 
»زی رو« در شهر تهران مبلغ ودیعه برای جبران بخشی از 

جریمه و خسارت احتمالی افزایش پیدا می کند.

هزینه استفاده از موتورهای برقی دقیقه ای 2هزار تومان و 
دوچرخه های برقی دقیقه ای ۱000تومان است.

 با خرید بسته های تخفیفی هزینه استفاده از »زی  رو« به 
میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. 

با نصب اپلیکیشن»زی رو« و 
عضویت در آن، قفل موتور باز شده و 

وسیله نقلیه روشن می شود.

کاله کاسکت هم در جعبه 
پشت موتور قرار داده شده 
که در جعبه نیز به صورت 

هوشمند باز می شود.

امکان دانلود اپلیکیشن »زی رو« از 
مارکت های دیجیتال بازار و مایکت 

وجود دارد و به زودی امکان دانلود در 
پلی استور گوگل هم فراهم خواهد شد.

محدودیت سنی استفاده از زی رو 
بین ۱8تا 80سال است. )مالک 
داشتن توان جسمی و توانایی 
کنترل وسیله نقلیه است.(

محدودیت وزنی استفاده 
از »زی  رو« وزن کمتر از 

۱20کیلوگرم است.

برای استفاده از موتورهای برقی 
داشتن گواهینامه معتبر موتور 

الزم است. درصورت توقف توسط 
پلیس، کاربر ملزم به ارائه گواهینامه 

به پلیس است.

وسیله نقلیه و راکب موتور 
و دوچرخه های برقی بیمه 

هستند.

این رزرو به این صورت است که شخص 
دیگری نتواند موتور را بردارد و شخص 

بعد از پیاده شدن و انجام کار مورد نظرش 
مثل خرید از باغ کتاب، دوباره سوار 
همان موتور می شود و برمی گردد.

30موتورسیکلت برقی 
فعال در مرحله پایلوت به 
شهروندان خدمات ارائه 

می کنند.

کاربر پس از رسیدن به مقصد 
دوباره موتور را به وسیله 

اپلیکیشن قفل و در همان 
محدوده رها می کند و می رود.

موتور های برقی مورد 
استفاده از شرکت های 
ایرانی خریداری شده اند.

80تا 90دوچرخه برقی نیز 
به زودی در دسترس کاربران 

»زی  رو« قرار می گیرد.

سرعت موتور و دوچرخه های برقی بین 
40تا ۵0کیلومتر در ساعت است.

ساعت فعالیت » زی رو « در ماه مبارک رمضان از ساعت 
2بعدازظهر تا ۱0شب است.

شارژ وسیله نقلیه توسط تیم عملیات و پشتیبانی »زی رو« 
صورت خواهد گرفت. 

میزان شارژ موتورها در اپلیکیشن مشخص شده و هنگام روشن 
کردن وسیله نقلیه نیز نمایش داده می شود. 

این موتور ها دارای 3سبک سرعت 
هستند که به میزان مهارت و تقاضای 

کاربر بستگی دارد.

در روزهای عادی ساعت استفاده از »زی رو«9صبح تا 9شب 
تعیین شده است.

درصورتی که شارژ موتورها کامل باشد، مسافتی بین 70تا 
80کیلومتر را طی می کنند.

با توجه به مسافتی که قرار است طی شود، می توان از راهنمایی و 
مشاوره کارشناسان »زی رو« بهره  برد.

چطور از »زی رو« استفاده کنیم؟ 
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