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 کرایه تاکسی 25درصد
 بیشتر شد

 توقف رانش زمین 
در نزدیکی بزرگراه همت

 از ابتدای اردیبهشت کرایه های 
تاکسی به اندازه ای که در شورای 
شهر تصویب شده است، افزایش 
پیدا می کند. شــورای اسالمی شــهر تهران در 
سال گذشــته 25درصد افزایش کرایه از ابتدای 
اردیبهشت 1401 را تصویب کرد ولی در بعضی 
خطوط و  بعضی رانندگان، از ابتدای امسال دست 
به افزایش کرایه ها  زدند کــه عملی غیرقانونی 
محســوب می شــود. به گزارش همشهری، در 
بهمن ماه سال گذشته اعضای شورای شهر تهران 
الیحه ای را مصوب کردند که بر اســاس آن نرخ 
کرایه وســایل حمل ونقل عمومی یعنی مترو، 
اتوبوس و تاکســی افزایش می یابد. تاکســی ها 
همچنیــن می توانند در فاصله زمانی ســاعت 
10شــب تا 6صبح کرایه ها را 20درصد افزایش 
دهند. نرخ کرایه اتوبوس های شــهر تهران هم 
به طور متوسط 25درصد افزایش پیدا می کند؛ اما 
از آنجا که در برخی خطوط مبلغ کرایه نامتناسب 
بود، به این اتوبوس ها اجازه داده شده  که تا سقف 
حداکثر ۳5درصد افزایش کرایه داشته باشند و 
بیشتر از این مقدار غیرقانونی است. کرایه خطوط 
مینی بوس هم در سال جدید 1.2درصد نرخ کرایه 
خطوط اتوبوس بر مبنای طول خطوط اســت. 
بلیت تک سفره مترو نیز 25درصد افزایش قیمت 
پیدا کرده اســت. یکی دیگر از مصوبات شورای 
شهر در سال گذشته تخفیف های بلیت مترو و 
بی آرتی برای خانواده شهدا، جانبازان، معلوالن 

و سالمندان است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهر تهران، در این  باره می گوید: فرایند توزیع و 

الصاق برچسب های تعبیه شده ویژه افزایش نرخ 
کرایه تاکسی ها در ســال جاری )که با توجه به 
ویژگی های خاص طراحی شده در آن مقدمه آغاز 
اجرای طرح پرداخت الکترونیک نیز محســوب 
می شود(، در حال انجام است و از نخستین روز 
اردیبهشت ماه در معرض دید شهروندان تهرانی 
قرار می گیرد. مهدی اســماعیل بگی می افزاید: 
افزایــش متوســط 25درصد به طــور معمول 
و ۳5درصد براســاس شــرایط برخی خطوط و 
کاربری ها را شامل خواهد شد و مسافران می توانند 
با اسکن بارکد دوبعدی برچسب تعبیه شده، عالوه 
بر اطالع از میزان کرایه، به خدمات دیگری نظیر 
امکان ثبت پیام تقدیر و تشکر، انتقاد و پیشنهاد و 
دیگر موضوعات درنظر گرفته شده به این منظور 
نیز دسترسی داشته باشند. ضمن اینکه عملیات 
الصاق برچسب تاکسی های تلفنی و گردشی نیز 

طی هفته آتی انجام می شود.
او می گوید: شهروندان تهرانی درصورت مشاهده 
هرگونه تخلف می توانند با سامانه 1888تماس 
گرفته، مراتب را به  دست اندرکاران امر در سازمان 

تاکسیرانی شهر تهران اطالع دهند.

رانش زمین در قسمت تپه فضای 
سبز مجاور بزرگراه همت، منجر به 
ریخته شدن خاک بر سطح بزرگراه 
شد. به گزارش همشهری، رئیس مرکز اطالع رسانی 
پلیس راهور تهــران از ترافیک ســنگین بزرگراه 

به دلیل رانش زمین خبر داد.
سرهنگ علی اصغر شریفی گفت: ساعت ۹ صبح 
چهارشنبه شــاهد رانش زمین در مسیر شرق به 
غرب بزرگراه شهید همت قبل از پل بزرگراه شهید 
چمران بودیم. بر اثر این اتفاق ترافیک سنگینی در 
این محدوده ایجاد شــد که عوامل پلیس راهور و 
شهرداری تهران در محل مشغول رفع آن شدند. 
رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران گفت: 
مسیر با تالش عوامل شهرداری محل ایمن سازی  
شد. عوامل پلیس راهور در جهت آسان شدن تردد 

شهروندان در محل حضور داشتند.
شــهردار منطقه۳ نیز درباره رانش زمین گفت: به  
دلیل شیب زیاد و استفاده از ژئوسل زیر خاک، ریشه 
از خاک بر اثر بارندگی هــای اخیر فاصله گرفته و 
به محض آغاز فصل آبیاری، چمن رانش پیدا کرده و 
الیه نخستین خاک به سمت اتوبان روان شده است.

حمید جوانــی افزود: نیروهــای معاونت خدمات 
شهری و محیط زیست شهرداری منطقه۳ با استقرار 
بشکه های ترافیکی و نوار خطر، رانش دیواره اتوبان 
همت شرق به غرب قبل از خروجی چمران شمال 
را رفع خطر کردند. عملیات ایمن سازی  و بازپیرایی 
فضای سبز در کارویژه سال1401 پیش بینی شده 
است تا تمام نواقص فضاهای سبز حاشیه بزرگراه ها 
جمع آوری و تراس بندی شود. ابراهیم حق شناس، 
عضو هیأت علمی پژوهشگاه زلزله شناسی نیز در 

جریان بازدید از رانش فضای ســبز بزرگراه همت 
گفت: به نظر می رسد، زیر قســمت لغزیده شده، 
یک الیه خاک سنگی است. روی این الیه سخت، 
خاک های سست از جنس شن و ماسه وجود دارد 
که به نظر می آید به شــکل مصنوعی در این نقطه 
قرار داده شدند تا فضای ســبز ایجاد شود. ارتفاع 
این تپه بیش از 4متر است و با توجه به شیب تند 
تپه، باید گفت که این نوع خاک درصورت اشباع از 
آب می تواند منجر به رانش شود. همچنین به گفته 
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازی در این پدیده یک توده خاکی از دامنه 
پرشیب مشــرف به اتوبان همت به ابعادی حدود 
20متر بر 15متر دچار ناپایداری شده و با حرکت رو 
به پایین، باند کندروی اتوبان را مسدود کرده و این 
توده خاکی، حدود 400 تا 500مترمکعب جابه جا 
شده است.   علی بیت اللهی گفت: دامنه این منطقه 
پرشیب است و این دامنه با خاک تحکیم نیافته و 
سست پوشیده شده است و به نظر می رسد به دلیل 
آبیاری بیش از حد موجب این رخداد شده است. 
در این حادثه البته ممکن است ارتعاشات ناشی از 

حرکت خودروها مؤثر بوده باشد.

 در گذشــته ای دور، زمانی که اتومبیل به ندرت 
در شــهر تهران تردد می کرد، به نحــوی میدان 
توپخانه و میدان مشــق پالزای شهری محسوب 
می شــدند. در گذر زمان به واسطه توسعه تهران، 
بســیاری از این فضاها از عابران پیاده گرفته شد 
و در اختیار خودروها قرار گرفــت تا نگرانی های 
زیادی به وجــود بیاید. در ســال های اخیر ایجاد 
پالزاهای شهری در دستور کار شهرداری تهران 
قرار گرفت و در تازه ترین اقدام، پروژه پالزای میدان 
جهاد وارد فاز اجرایی شده است؛ البته با طراحی 
متفاوت و کاربــردی تا مانند پــالزای هفت تیر، 
فضایی با بهره کم ایجاد نشــود. طراحی میدانگاه 
جهاد )میدان فاطمی(، در تقاطع خیابان حضرت 
ولیعصر)عج( و خیابان فاطمی سال گذشته انجام 
شد تا پروژه احداث آن از سال 1401کلید بخورد. 
طراح پروژه پالزای میدان جهاد معتقد است تهران 
دارای یک ســری فضای مرده شــهری است که 
به طور معمول در آن تاسیسات شهری به صورت 
نامتجانس قرار گرفته اند. چنان که اغلب این فضاها 

که مردم نمی توانستند از آن استفاده کنند، جداره 
ناپایدار شهری را مخدوش کرده اند.

محمد خاوریان به همشهری می گوید که در کنار 
کمبود سرانه فضای عمومی در تهران، یکی دیگر 
از دالیلی که بر اهمیت ساخت پالزای میدان جهاد 
می افزاید عدم مصونیت شهروندان پس از خروج از 
متروی جهاد بود: »به طوری که شهروندان مکانی 
برای مکث و فضای امنی برای توقف در این مکان 
نداشتند.« طبق توافقات صورت گرفته با پیمانکار 
پروژه، قرار اســت پالزای میدان جهــاد در 6ماه 
نخست سال 1401با معماری ایرانی - اسالمی به 

بهره برداری برسد.
احداث میدانگاه های شهری برای ارتقای کیفی و 
افزایش جلوه های بصری فضاهای شهری ضروری 
به نظر می رســد. چنان که بعد از مطالعات صورت 
گرفتــه، 105نقطه از شــهر تهران بــرای ایجاد 
میدانگاه های شهری مناسب ارزیابی شده است. 
البته برای اینکه شــهر تهران به ساخت و تکمیل 
105میدانگاه برســد، نیاز به زمــان زیادی دارد، 
چراکه تاکنون احداث میدانگاه های شهری به 5 
عدد هم نرسیده اســت. اکنون میدانگاه جهاد در 
اولویت سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران 

قرار گرفته است؛ میدانگاهی با مساحتی نزدیک 
به 2هزار مترمربع که به گفته سرپرست سازمان 
عمرانی مناطــق شــهرداری، 800مترمربع آن 
شامل بنایی با طراحی سنتی و برگرفته از معماری 
ایرانی- اســالمی اســت: »این فضا شامل محل 
استراحت و مسیر تردد و توقفگاه است که نمای 
این بنا را آجرهایی با طرحــی که در تهران قدیم 
استفاده می شد، تشکیل می دهد.« هادی حق بین 
معتقد است هم اکنون برای رفاه حال شهروندان، 
سرویس بهداشــتی پرتابل با توجه به قرارگیری 
کارگاه پروژه در محدوده ایســتگاه متروی جهاد 
و تردد مسافران، در محل پروژه نصب شده و قابل 

استفاده برای عموم است.

محلی برای مکث
پالزا یا میدانگاه را می توان فضایی از شهر تعریف 
کرد کــه به رغم قــرار گرفتــن در دل رفت وآمد 
انسان ها و خودروها، محلی دنج و آرام برای مکث 
و آرامش افراد است. از همین رو برای رسیدن به 
شهری شهروندمحور نیاز است تا کلیه برنامه ها در 
تمامی حوزه های شهری با توجه به نیاز و خواست 
شهروندان مدنظر قرار گیرد. برای همین، سازمان 
عمرانی مناطق شــهرداری تهــران نیز در بخش 
ساخت و ساز، فضاهایی را در دستور کار خود قرار 
داده که امکان تعامالت به دور از هیاهو و شلوغی 
شهر را برای شــهروندان فراهم می کند. یکی از 
بناهایی که می تواند چنیــن ویژگی هایی را برای 
شهر و شهروندان به همراه داشته باشد، میدانگاه 
است و این سبک بنا، امروزه در تمام شهرهای دنیا 

به رسمیت شناخته شده و در طراحی و شهرسازی 
نوین جایگاه خاصی به دســت آورده است. طراح 
میدانگاه جهاد درخصوص اهمیت ساخت پالزا یا 
بناهای شبیه به آن می گوید ما برای عابرین پیاده 
در شهر تهران به اندازه کافی فضای مکث نداریم:  
»در گذشته بیشترین تغییرات و عملیات عمرانی 
در تهران برای عبور و مرور خودروها بود و میدان ها 
عمال به فلکه های شــهری تبدیل شده بودند که 
زمینه ساز سردرگمی شهروندان هستند. در همه 
شــهرهای دنیا فضاهایی وجود دارد که افراد را به 
تعامالت مشترک دعوت می کند و در آن فضاهای 

فرهنگی و اجتماعی مختلفی تعریف می شود.« 
در شــهر تهران، پیش از این، میــدان هفتم تیر 
برای عابران پیاده مناسب سازی شد و حتی یکی 
از درهای خروجی ایســتگاه متروی هفت تیر به 
میدانگاه ختم می شــود. جالب اینکه در طراحی 
میدانگاه جهاد نیز ایســتگاه متروی فاطمی هم 
دیده شــده اســت. به غیر از میدانگاه هفتم تیر، 
میدانگاه ولیعصر، شهدای بلوار صادقیه و متروی 
امیرکبیر هم هم اکنون پذیرای شهروندان است. 
احداث میدانگاه امام خمینی)ره( و متروی شهدای 
صادقیه نیز در مراحل پایانی قرار دارد. درحالی که 
پروژه میدانگاه جهاد در شروع کار قرار دارد. طراح 
میدانگاه جهاد معتقد اســت الگوی اجتماعی و 
معماری این بنا را می توان به پل خواجوی اصفهان 
تشبیه کرد: »در طراحی نمای میدانگاه جهاد سعی 
شد از نماهای ساختمان های قدیمی همین بخش 
از تهران الگوبرداری شــود تا حــس بهتری برای 

ساکنان این محله به همراه داشته باشد.« 

میدانگاه های جدید در پایتخت
پروژه پالزای میدان جهاد )میدان فاطمی( وارد فاز اجرایی شد که نسبت به بسیاری از میدانگاه های پیشین از نظر طراحی  

تفاوت های اساسی دارد

محمود موالییگزارش
روزنامه نگار

میدانگاه باغ فردوس
باغ فردوس از گذشته میدانگاهی برای شهروندان و هنرمندان بود. میدانگاهی که در آن موزه 
سینما قرار دارد و فضای مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت شهروندان است. این میدانگاه 
نیز مورد توجه سازمان عمرانی مناطق شــهرداری تهران قرار دارد. چنان که عملیات مرمت 
میدانگاه باغ فردوس متعاقب برگزاری مناقصه، تعیین پیمانکار و تجهیز کارگاه رسما آغاز شده 
و قرار است طی این پروژه، میدانگاه باغ فردوس که از خیابان ولیعصر)عج( آغاز شده و تا موزه 

سینما ادامه دارد، توسعه یابد و ترمیم و بازسازی شود. 

مکث

فنیتاکسی

 فعال شدن پل های مکانیزه
تا پایان خرداد

سازمان زیباسازی شهر تهران تالش می کند تا پایان خرداد با رفع 
نواقص فنی و ایمن سازی پل های مکانیزه نمره قبولی از شهروندان 

بگیرد.
به گزارش همشهری، احداث پل های عابر پیاده از یک سو سبب 
ایمنی عابران شده و از ســوی دیگر موجب کاهش بار ترافیک در 
معابر مهم و پرتردد می شود. حال مکانیزه شدن این پل ها قطعاً عبور 
و مرور عابران به ویژه کودکان، سالمندان و ناتوانان جسمی و حرکتی 
را تسهیل می کند اما خرابی پل های مکانیزه که بخشی از امکانات 
شهری محسوب می شوند در کالن شــهری چون تهران، قطعاً 
مشکالت متعدد در عبور و مرور عابران ایجاد می کند و گره های 

ترافیکی، به وجود می آورد.
 موضوعی که عالوه بر گالیه مندی شهروندان سبب اعتراض مهدی 
عباسی،  رئیس کمیسیون معماری و شهرســازی شورای شهر 
تهران هم شده است. مدتی پیش او در صحن شورا با بیان این که 
سیاست مدیریت شهری در توسعه شهر، توسعه انسان محور است، 
تاکید کرد: »ایمنی تردد عابران پیاده یکی از نکات مهم است که 
باتوجه به ترافیک معابر تهران احداث پل های عابر ایمنی ضرورت 
دارد و بر اساس مصوبه شورا، شهرداری تهران مکلف به ایمن سازی 
عبور و مرور شهروندان از پل های عابر پیاده است.« این عضو شورای 
شهر تهران، مشــخصاً به وضعیت پل های مکانیزه اشاره و عنوان 
کرد: »فعال بودن پل های مکانیزه برای تردد عابران پیاده به ویژه 
سالمندان و ... ضروری است اما همچنان شاهد خرابی و خاموشی 

این امکانات شهری هستیم.«

رفع نقص فنی 71 یونیت 
معاون هماهنگی امور مناطق ســازمان زیباسازی شهر تهران با 
تأیید نقص پل های مکانیزه گفت که مسئولیت پل های عابر پیاده 
با معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران بــود و از اوایل 
فروردین امسال این مسئولیت به سازمان زیباسازی شهر تهران 
واگذار شده است. به گفته مهدی قربانی 501 یونیت به سازمان 
زیباسازی تحویل داده شده که حدود 2۳۹ یونیت دچار نقص فنی 
و ایمنی بوده است. او تاکید کرد که ناایمن بودن پل ها ممکن است 
سالمت و جان شهروندان را به خطر بیندازد و ازاین رو عالوه بر رفع 
نواقص فنی، موضوع ایمن ســازی هم پیگیری می شود. به گفته 
قربانی در مدت کمتر از ۳0 روز حدود 71 یونیت رفع نقص و ایمن 

شده و در چرخه خدمت رسانی قرار گرفته اند. 

تالش 24 ساعته برای خدمت رسانی
مهدی بابایی، عضو کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست و 
سالمت شورای شهر تهران در آخرین اظهار نظرش گفت که پل های 
مکانیزه تا پایان بهار روشن و فعال می شوند اما مهدی قربانی از اعالم 
زمان دقیق امتناع کرد و گفت: »یونیت ها از شرکت های مختلف 
تهیه شده اند و ازاین رو قطعات را هم باید از شرکت های مختلف 
تهیه کنیم که قطعاً این موضوع فرایند عملیات رفع نواقص فنی 
و ایمنی را با مشکالتی مواجه می کند اما نیروها 24 ساعته تالش 

می کنند.«  

ایمن سازی پل های عابرپیاده
براساس مصوبه خرداد 1400 شورای شهر تهران، شهرداری مکلف 
است اقداماتی در راستای ایمن سازی پل های عابر پیاده انجام دهد 

که اهم آنها عبارتند از:
  آسیب شناسی پل های عابر پیاده از ابعاد گوناگون

  تدوین برنامه عملیاتی مناسب سازی و مکانیزه کردن پل های 
عابر پیاده

  ایجاد سامانه نظارت و پایش وضعیت استقرار و تعمیر و نگهداری 
پل های عابر پیاده

  حذف زوائد فیزیکی که منجر به ایجاد نقاط کور روی عرشــه 
پل ها می شود

  رفع فضاهــای بی دفاع و تأمین روشــنایی روی مســیر پل و 
مسیرهای منتهی به پل ها

  نصب آسانســور و احداث رمپ ویژه افــراد دارای معلولیت و 
کالسکه رو در تمام پل های عابر پیاده

مهدی قربانعلی
 معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان 

بهشت زهرا)س(
امســال مراســم لیالــی قــدر از ســاعت 
22 تــا 3بامــداد در 2 نقطــه از گلــزار 
بهشــت زهرا)س( برگــزار می شــود. 
مکان اول، قطعه 26 تا 28گلزار شهدا 
و مکان دوم هم میدانگاهی قطعه 40 
تا انتهای قطعه 50 اســت که برنامه ها 
به صورت منسجم و همزمان در هر دو 
مکان برگزار می شود. مناجات خوانی، 
قرائت دعای جوشن کبیر، سخنرانی، 
مداحی و ... بخش هایی از برنامه های 
پیش بینــی شــده هســتند و در پایــان 
هم سحری در میان شــرکت کنندگان 

توزیع می شود.

مجید قادری
 معاون فرهنگی هنری سازمان 

زیباسازی شهر تهران
به مناسب شــب های قدر و در راستای 
آماده کــردن فضاهــای شــهری بــرای 
گرامیداشــت ایــام شــهادت حضــرت 
علــی)ع( پویــش »مــاه مــن علــی« در 
قالب طرح های فرهنگی، روی سازه های 
تبلیغاتی شــهر اکــران شــده اند. برخی 
از طرح هــا مزیــن بــه وصیت هــای امام 
علــی)ع( بــا مضامیــن یتیم نــوازی و 
دســتگیری از ایتــام و تعــدادی هــم 
کتیبه هایــی از اشــعاری هســتند که در 
مــدح حضــرت علی)ع(بــا ترجیــح بنــد 

»ماه من علی« سروده شده اند.

 کلنــگ احــداث پــروژه ۱28واحــدی در 
خاورشهر منطقه۱5 به عنوان نخستین 
اقدام قرارگاه مسکن شــهرداری تهران 
در جنوب شــرق پایتخــت به زمیــن زده 
شد. به گزارش همشهری، سیدمهدی 
صباغ، شــهردار منطقه در این مراســم 
با اعالم اینکه جواز این پروژه مسکونی 
سال گذشته صادر شده است، گفت: 
ایــن پــروژه دارای 4بلــوک 32واحــدی 

است .

مدیریت ســازمان میدان های شــهرداری 
تهــران، نحوه فعالیــت 263میــدان و بازار 
میوه وتره بــار تهــران در ایــام لیالی قــدر را 
اعالم کــرد. به گــزارش همشــهری، امروز 
میدان ها و بازارهای تره بار صبح از ساعت 
8 تا ۱3 و عصر از ساعت ۱5 تا ۱9:30دقیقه 
و فردا هــم از ســاعت 8 تا ۱3باز هســتند. 
روز شــنبه به مناســبت ســالروز شــهادت 
امام علــی)ع( تمــام میدان هــا و بازارهــای 

تره بار تعطیل هستند.

ویژه برنامه هــای بهــار قــرآن بــا عنــوان بــاغ 
رمضان در مجموعه گردشگری عباس آباد 
برگزار شــد و به گفته مدیر ارتباطات و امور 
بین الملل اراضــی عباس آباد حــدود 4هزار 
نفر از شــهروندان در این برنامه ها شــرکت 
کردنــد. رضــا پورناصرانــی گفــت: توزیــع 
افطــاری ســاده، برپایــی ســفره افطــاری به 
طول 270کیلومتر، بازدید ۱20کودک تحت 
حمایت ســازمان بهزیســتی از پل طبیعت 

و... اهم برنامه های اجراشده هستند.

4000
نفر

263
ترهبار

128
خانه

 تصمیم قضایی 
درباره پاساژ عالء الدین

حکم تخریب طبقه هفتم ساختمان عالء الدین 
5سال پیش اجرا شــد ولی در شــورای پنجم، 
مالک این ســاختمان رأی کمیســیون ماده۳8 
را برای ســاخت 2طبقه اضافه بنا گرفت. اکنون 
دادگاه تجدید نظر پرونده پاساژ عالءالدین برگزار 
شده  و قرار اســت مراجع قضایی در این زمینه 
تصمیم گیری کنند. اعضای شــورای ششم شهر 
تهران هم می گویند پیگیــر جلوگیری از اجرای 

این تخلف  هستند.
به گزارش همشــهری، عوامل اجرایی شهرداری 
تهران حدود 5ســال پیش با ورود به ساختمان 
عالء الدین، معروف ترین مرکز خرید گوشی تلفن 
همراه پایتخت، حکم تخریب طبقه هفتم آن را 
اجرا کردند و ۹۹باب مغازه که به صورت غیرمجاز 
در این طبقه احداث شــده بود، جمع آوری شد. 
رئیس شورای شــهر تهران با اشاره به اینکه رأی 
صادره از کمیســیون ماده۳8 در مورد ســاخت 
2طبقه بنای اضافه در عالء الدین خالف اســت، 
می گوید: کمیســیون ماده۳8 مربــوط به بحث 

معامالت شهرداری و نه شهرسازی است.
مهدی چمــران می افزاید: من نامــه ای را برای 
کمیسیون ماده۳8 تهیه کرده ام تا در چارچوب 
قوانین حرکت صــورت بگیرد این کمیســیون 
فقط در حوزه معامالت و اختالفــات مربوط به 
معامالت می تواند بررسی های الزم را انجام دهد 

و تأیید کند.

نقل قول خبر

عددخبر   متروی تهران، کتاب می شود
کتاب »تاریخ شــفاهی مترو تهران« که مراحل پایانی تدوین 
و گردآوری مطالب را ســپری می کند، به زودی منتشر خواهد 
شد تا عالقه مندان این صنعت حمل ونقلی در جریان سیر پدید 
آمدن و تکامل شــبکه متروی تهران طی نیم قــرن اخیر قرار 
گیرند. به گزارش همشهری، کتاب تاریخ شفاهی مترو تهران، 
مجموعه ای مستند و روایی از اتفاقات مهم و فراز و نشیب های 
شکل گیری و پیشــرفت صنعت مترو در کشور است که عمده 
مطالب آن از طریق مصاحبه رودررو با مدیران و دست اندرکاران 
این عرصه طی 4دهه گذشته جمع آوری شده و بخش دیگری 
از مطالب نیز با بهره گیری از مستندات مکتوب بایگانی شده به 

رشته تحریر درآمده است.  

  سوبسید   به حمل ونقل عمومی برای رفاه حال شهروندان 
سیدمجتبی شفیعی، معاون حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری تهران درباره افزایش نرخ 
کرایه حمل ونقل عمومی)مترو، اتوبوس و 
تاکسی( از روز پنجشــنبه اول اردیبهشت 
گفت: »نرخ کرایه حمل ونقل عمومی هرساله 
براساس مصوبه شورای اسالمی شهر تهران اصالح می شود. با توجه 
به افزایش هزینه های ناوگان حمل ونقــل عمومی، نیاز مالی هر 
ناوگان برای افزایش خدمات حمل ونقلی بیشتر از رقم هایی است که 
به عنوان مصوبه درنظر گرفته شده است. حداکثر افزایش نرخ کرایه 
حمل ونقل عمومی ۳5درصد و میانگین 25درصد برای سال1401 
درنظر گرفته شده است. همزمان با افزایش نرخ تورم، هزینه های 
نگهداری و نگهداشــت هر مد حمل ونقلی، حقــوق رانندگان و 
هزینه های جاری افزایش پیدا می کند، اما با توجه به سیاســت 
حمایتی شــهردار تهران، افزایش نرخ کرایه حمل ونقل عمومی 
به صورت میانگین 25درصد به تصویب رسیده است. مابه التفاوتی 
که بین نرخ کرایه مصوب و قیمت واقعی خدمات دهی هر ناوگان 
وجود دارد توسط شهرداری تهران جبران می شود تا هزینه مازادی 

بر شهروندان تهرانی تحمیل نشود.«

حمل و نقل

 خبر

گزارش2


