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 همانطور که شــرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه پیش از این خبر داده بود، در 29ایستگاه 
منتخب مترو، 31فضا در داخل ایستگاه ها برای 
راه اندازی غرفه های عرضــه محصوالت میادین 
میوه و تره بار  مستقر شــده و در اختیار سازمان 
میادین و میوه و تره بار قرار گرفته اســت. عالوه 
بر این 13فضا نیز جهت انبــار غرفه های فروش 
محصــوالت اختصاص داده شــده اســت تا در 
مجموع تعداد فضاهای درنظر گرفته شــده برای 
این منظور در داخل ایستگاه های مترو به 44مورد 
برسد. جانمایی این ایستگاه ها به صورتی است که 
تمام پهنه های شمالی و جنوبی و شرقی و غربی 
پایتخت را پوشش می دهد تا کاالهای اساسی با 
قیمت پایین تر نسبت به بازار، در دسترس تمام 
شهروندان و مسافران مترو قرار گیرد؛ بنابراین، در 
آینده ای نزدیک فرصتی تازه پیش روی شهروندان 
تهرانی قرار خواهد گرفت تا هنگام سفر با ناوگان 

زیرزمینی بتوانند بــا یک تیر دونشــان بزنند و 
بخشــی از مایحتاج روزانه خود را تهیه کنند و به 
خانه ببرند. البته تا االن 10غرفه مشغول به عرضه 
برخی از محصوالت تره بار شده اند. به طور نمونه 
در ایستگاه تجریش، غرفه ای فعال است که ضمن 
ارائه کاالهای سوپرمارکتی، میوه و سبزیجات هم 
به فروش می رساند. در برخی دیگر از ایستگاه ها 
نیز تعداد محــدودی از اقالم مثل حبوبات، خرما 
و کنســروها را عرضه می کنند و با رایزنی میان 
شرکت بهره برداری مترو و ســازمان تره بار، قرار 

است تعداد انواع اقالم، افزایش یابد.
به هرترتیب این اقدام یک تیر و دو نشــان است و 
نه تنها دسترسی بی واسطه شهروندان به کاالهای 
اساسی را آســان تر می کند، بلکه سبب می شود  
بخشی از ترددها برای رسیدن به میادین میوه و 

تره بار و فروشگاه ها کاهش یابد.

خریددرمتروبهدورازدستداللها
بهمن ماه سال گذشته بود که مهدی شایسته اصل، 
مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری متروی تهران 

و حومه با اشــاره به این نکته کــه روزانه حدود 
2میلیون ســفر از طریق حمل ونقل ریلی تهران 
انجام می شــود، گفت: »این موضــوع می تواند 
زمینه ای برای ایجاد یک کار مشــترک را فراهم 
کند تا مترو بتواند با کمک سازمان میادین میوه 
و تره بار  در بحث معیشتی نیز به مردم و مسافران 
خدمات ارائه کند. به این ترتیب از ســال گذشته 
بررســی و مطالعه فضای ایستگاه های مترو برای 
این منظور آغاز شد تا مکان هایی که برای مردم 
دسترســی راحت تری دارند شناســایی شده و 
در اختیار ســازمان میادین و میوه و تره بار قرار 
بگیرند که امروز این نقاط شناســایی، احداث و 
جانمایی شده اند.« ارائه خدمات مناسب و مورد 
نیاز شــهروندان از طریق افزایش سرانه خدماتی 
ازجمله اهداف اصلی اجرای این طرح مشارکتی 
شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه است. 
شایســته اصل در این رابطه می گوید: »شرکت 
متروی تهران فضاهای مورد نیاز برای ایجاد غرفه 
میوه و تره بار را تامین کرده است که تعدادی از آنها 
فعال شده و درحال خدمات رسانی به شهروندان و 

مسافران هستند و برخی هم در آینده ای نزدیک، 
مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.«

این در حالی است که ایوب فصاحت، مدیرعامل 
سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران نیز 
در اوایل خردادماه با اعالم این موضوع که 10غرفه 
در ایســتگاه های مترو فعال اســت، از راه اندازی 
21غرفه دیگر تا حدود یک مــاه آینده خبر داده 
بود. شایسته اصل اما درباره راه اندازی این غرفه ها 
در داخل فضای مترو می گوید: »یکی از نیازهای 
شهروندان تهرانی تأمین کاال و اقالم مصرفی است. 
ان شاءاهلل با کمک همکاران مان در سازمان میادین 
میوه و تره بار بتوانیم در بحث معیشتی نیز به مردم 
ارائه خدمت کنیم. هدف از انجام این کار رساندن 
اقالم اساسی و مورد نیاز با قیمت مناسب و به دور 
از حضور دالل ها به دست شهروندان است. درحال 
حاضر تمام این غرفه ها مستقر شده اند و امیدواریم 
در آینده ای نزدیک با مدیریت ســازمان میادین 
بتوانیم در تمامی ســاعات فعالیت مترو، عرضه 
محصوالت و مایحتاج عمومی را با قیمت نازل و 

فارغ از حضور دالل ها به شهروندان ارائه کنیم.«

میوه ارزان برای متروسواران
10غرفه عرضه محصوالت میادین میوه و تره بار در ایستگاه های متروی تهران راه اندازی شده؛ 21غرفه دیگر هم به زودی فعال می شود

خرید غیرحضوری از مهرماه

 باتوجــه بــه فراهــم 
بــودن زیرســاخت های 
در  هوشمندســازی 
تهــران،  شــهرداری 
شرایط الزم برای فروش 
غیرحضوری وجود دارد. کار از بهمن ســال 
گذشــته آغاز شــده و حداقــل 1۵ درصد 
پیشــرفت دارد. بدین ترتیب، تا پایان فصل 
پاییز عملیات اجرایی پروژه هوشمندسازی 
میادین میــوه و تره بار آغاز می شــود. طی 
3ماه آینده فروش آزمایشی شروع می شود 
و در نیمه دوم ســال نیز به صورت عملیاتی 
و رسمی فروش هوشمند یا سفارش آنالین 
آغاز خواهد شد. این پروژه در قیمت گذاری 
بســیار تأثیرگذار اســت. هوشمندســازی 
میادین میوه و تره بار با همکاری ظرفیت های 
درون شهرداری انجام می شود؛ برای ناوگان 
لجستیک این پروژه از ظرفیت حمل ونقلی 
موجود در شــهرداری )پیک بادپا( استفاده 

خواهد شد.
به عقیده من، مجموعه پخشی در شهرداری 

وجود ندارد اما مدیریت شهری به این نتیجه 
رسیده است که احداث یک مجموعه پخش 
ضروری است و احتماالً این مجموعه جدید 
هم راه انــدازی خواهد شــد. قرار اســت از 
ظرفیت ســازمان فناوری هــای نوین و فاوا 
برای پروژه هوشمندســازی استفاده شود. 
تعدادی از تشکیالت زیرمجموعه شهرداری 
که به صــورت خصوصی فعالیــت می کنند 
نیز ظرفیت هــای خوبی دارنــد. همزمان با 
آغاز به کار اپلیکیشن، رایزنی با شرکت های 

حمل ونقلی درون شهری هم انجام می شود.
این نکته را هم باید اضافه کنم که ســاختار 
جدیدی به شهرداری اضافه نخواهد شد. در 
واقع برای به کارگیری نــاوگان حمل ونقل و 
دیگر نیروهای مورد نیاز به سمت استخدام 
نیرو پیش نخواهیم رفــت و به صورت خرید 
خدمت و قرارداد حجمی فعالیت می کنیم. 
در عین حال، 3 ماه دیگر اپلیکیشن میادین 
میوه و تره بار آماده می شود، اما ممکن است 
که یک ماه هم زمان ببرد تا کار، اجرایی شود. 
ظرف 4 ماه آینده، پروژه به صورت آزمایشی 
عملیاتی خواهد شــد. همچنیــن حداقل 
2منطقه تحت پوشش عملیات آزمایشی قرار 

خواهند گرفت.

مهدیاسماعیلپورگزارش
روزنامه نگار

ایوبفصاحتمیادین
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری

چراشهرداری؟
اینکه چرا سامانه های شهرداری تهران 
مورد حمله ســایبری قــرار گرفته اند، 
مسئله ای بسیار مهم است که پاسخش 
در وهله نخست به مســئوالن و مدیران 
گوشــزد می کند تا بیش از پیش، چه در بخش پیشگیری و 
چه تهدید و شناسایی خرابکاران، به تقویت دانش، تجهیزات 
و نرم افزارهای الزم بپردازند. البته که بحث حمله های سایبری 
و نفوذ، نه برای بار اول اســت که رخ می دهد و نه فقط شامل 
ایران می شود، بلکه در عصر حاضر، بارها این نوع اقدامات از 
سوی دولت ها و گروه های مختلف، علیه دیگری انجام شده و 
جنگ سایبری، پدیده ای پذیرفته به حساب می آید؛ اگر چه  
تمرکز روی ایران به لحاظ سیاسی و استراتژیک بیشتر است. 
صدالبته که با این پیش فرض، نباید دست روی دست گذاشت 
تا پس از رخداد حمله سایبری، تنها شناسایی و رفع اختالل 
انجام شود. بر این اساس اســت که آمادگی در برابر حمالت 
اهمیت فراوانی پیدا می کند. زیرســاخت ها باید به گونه ای 
باشــد که تا حد ممکن چنین حمالتی پیش بینی شــده و 
جلوی خرابکاری شان گرفته شود، اما جدا از همه اینها، سکه 
هدف قرار گرفتن سامانه های شهرداری تهران، روی دیگری 
هم دارد؛ از این باب که شهرداری به عنوان نخستین دستگاه 
خدمات رسان مستقیم به شهروندان به شمار می آید و ایجاد 
اختالل در سامانه های آن، یعنی نزدیک شدن به هدف اصلی 
که همانا نارضایتی مردم است. شهرداری تهران طی ماه های 
گذشته همواره تالش کرده تا با اقداماتی فوری، از یک طرف 
در محدوده های کم برخوردار و دارای مشکالت اجتماعی، به 
تعدادی از نیازهای ضروری ساکنان محله ها پاسخ دهد و از 
طرف دیگر، با فراهم آوردن امکاناتی، دسترســی شهروندان 
به الزامات روزمره زندگی را تسهیل کند. تنها یک نمونه آن، 
افزایش تعداد روزبازارها و ایجاد غرفه هــای میادین میوه و 
تره بار در 29ایستگاه مترو اســت؛ بنابراین، اگر طرف مقابل 
برای حمله سایبری، شــهرداری را هدف قرار دهد، می تواند 
حجم باالیی از ده هــا درگاهی که لحظه ای به شــهروندان 
خدمات ارائه می دهند را مختل کند. با این اوصاف، موضوعاتی 
مانند شارژ کارت بلیت، گیت های خوانش بلیت در شبکه های 
مترو و اتوبوسرانی، رزرو طرح ترافیک و معاینه فنی، بررسی  
پرونده های شهرسازی، گرفتن اســتعالم های الزم در حوزه 
ساخت وساز و... دچار مشکل می شود و تأثیرش حتی می تواند 
از حمله های سایبری پیشین مثل اختالل در سامانه سوخت، 
در بین مردم ملموس تر باشد. در نهایت نیز با وجود تالش های 
صورت گرفته، مردم از نهادی که نــه فقط در دوره مدیریت 
شــهری فعلی، بلکه در همه دوره ها خدمات گوناگونی از آن  
دریافت کرده اند، ناراضی می شوند. درصورتی که اصل ماجرا 
چیز دیگری است و بخش های خدماتی همچنان بی وقفه در 
حال ارائه خدمات هستند. نمونه این تالش ها هم باعث شده تا 
طی ۵،4 روز گذشته با وجود حمله سایبری، مشکلی جدی در 
مهم ترین خدمات روزانه به ویژه برای تردد شهروندان، پیش 
نیاید. از سوی دیگر، تیم های کارشناسی با فعالیت بی وقفه و 
24ساعته تا صبح دیروز توانستند بخشی از سامانه ها را برای 
بهره برداری مجدد، آماده کنند که البته نیاز به تست های فنی 
مجدد و گرفتن تأییدیه نهایی دارند. با همه اینها 3نکته برای 

بی ثمر ماندن اقدامات حمله کننده ها ضروری است: 
  اول آنکه شهروندان تا رسیدن به نتیجه مطلوب و برقراری 
وضعیت عادی چنانچه با مشکلی روبه رو شدند، دست کم به 
پاس تالش های همشهری ها و پرسنلی که برای مردم زحمت 

می کشند، صبوری به خرج دهند.
  دوم به همان تأکید شهردار تهران در سال گذشته مبنی 
بر اینکه زیرســاخت ها و امکانات الزم برای برقراری امنیت 
شبکه ها و ســامانه ها باید تقویت و فراهم شود، برمی گردد؛ 
چنان که اعالم شده بود تا شهریورماه امسال، اقدامات موردنیاز 
صورت گیرد و حاال با توجه به حمله ســایبری رخ داده، این 

فرصت زمانی قطعا کاهش می یابد.
  بخشــی از اهداف حمله، مانورهای رسانه ای است. از نظر 
نگارنده رسانه های داخلی می توانند بدون آنکه بخواهند اکنون 
به کم کاری های احتمالی دوره های گذشته بپردازند )شاید در 
گذشته مدیران ضرورتی به قرار دادن قفل های بیشتر و کاراتر 
امنیتی روی سامانه ها نمی دیدند یا مشکالتی بر سر راه شان 
وجود داشته است(، آگاه سازی جامعه و اطالع رسانی درباره 
راهکارهای آمادگی در برابر حمالت بعدی را در دســتور کار 

قرار دهند.

نیازخطمترويتهران-پرند
بهمنابعمالی

استاندار تهران، تامین بموقع منابع مالی را پیش شرط اصلی 
افتتاح خط متــروي تهران-پرند در موعد مقرر دانســت و 
خواستار همکاری بیش از پیش عوامل مربوط به این امر در 

رفع دغدغه های مالی پیمانکاران طرح شد.
به گزارش همشهری، محسن منصوری در بازدیدی که همراه 
فرماندار شهرستان رباط کریم، امام جمعه این شهر، مجری 
خط متروي تهران- پرند، پیمانکاران، مشــاوران و برخی از 
عوامل دست اندرکار طرح از خط متروي تهران - پرند انجام 
شد، گفت: تکمیل و راه اندازی این خط مترو یکی از طرح های 
دارای اولویت استان تهران در سال جاری تلقی می شود و عزم 
همه دســتگاه های ذیربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی، 
استانداری و شهرداری تهران نشانه جدیت متولیان در اتمام 

طرح یادشده است.
طرح خط متروي تهران - پرند در بخش حدفاصل فرودگاه 
امام خمینی)ره( تا شــهر جدید پرند با پیشــرفت فیزیکی 
90درصد در بخش عملیات ساختمانی، نیازمند تامین منابع 
مالی برای تکمیل کارهای باقی مانده و به ویژه خرید و نصب 
تجهیزات است تا بتوان انتظارات نیم میلیون جمعیت ساکن 

این شهر را پس از سال ها برآورده کرد.
اخیرا مراحل تثبیت روسازی مسیر ریلی این خط با استفاده 
از تجهیــزات مکانیزه آغاز شــده و در حال انجام اســت و 

نازک کاری ایستگاه نیز پیگیری می شود.

اجرایبرنامههایفرهنگی
درپویش»لبخندکرامت«

 مدیرکل فرهنگی شــهرداری تهــران از اجرای 
برنامه های فرهنگی در پویش »لبخند کرامت« 
خبر داد و گفت که این برنامه ها تا ســالروز میالد 
امام رضــا)ع( با همراهی آســتان قدس رضوی، 
کانون خدمت رضوی استان تهران و با مشارکت 
بسیج نواحی در بوستان ها و مساجد اجرا می شوند. 
به گزارش همشــهری، پویش لبخند کرامت از 
میالد حضرت معصومه)س( راه اندازی شده   و تا 
21خرداد )والدت امام رضا)ع(( ادامه خواهد داشت. 
به گفته محمدحسن جعفرزاده، برنامه  های فرهنگی 
پیش بینی شده در این پویش باهدف معرفی الگوی 
سبک زندگی اســالمی- ایرانی و افزایش نشاط 
اجتماعی بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی و با 
جذب مشارکت مردم در مساجد، سراهای محله و 
مراکز فرهنگی اجرا می شوند. او با بیان اینکه شنبه 
کاروان پرچم ضریح مطهر امام رضا)ع( از میدان 
تجریش تا میدان راه آهن حرکت می کند، تأکید 
کرد: »در این برنامه خانواده شــهدا، ورزشکاران، 
هنرمنــدان و... کاروان را همراهی می کنند و در 
8نقطه موکب های پذیرایــی و فرهنگی با هدف 
خدمت رسانی به شهروندان راه اندازی می  شود.« 
او در ادامــه به برنامه های دیگر هم اشــاره کرد و 
گفت: »برپایی مراســم مولودی خوانی در میدان 
امام خمینی )ره(، برگزاری مسابقه کیک پزی در 
ســراهای محله، حضور در زایشگاه های مناطق 
و اهدای هدیــه به متولدین 21خــرداد ازجمله 
برنامه هــای پیش بینی شــده برای میــالد امام 

هشتم)ع( هستند.«

 حسین کاشانی پور 
 شهردار منطقه ۲۱

کنار خط آهن تهران- تبریز ۲ خط آهن 
دیگر وجــود دارد که از دومــی می توان 
بــرای اتوبــوس ریلــی اســتفاده کــرد تــا 
برای تردد کارگــران و مســافران جنوب 
غــرب تهــران اســتفاده شــود. در ایــن 
محدوده ســرویس حمل ونقل عمومی 
بی آرتــی و مترو فعــال نیســت و به طور 
معمــول مــردم بــا اتوبــوس مســیرها را 

طی می کنند. 

مهدی بابایی 
 رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران

بخشــی از دالیل تعطیلی پل های عابر 
پیــاده مکانیــزه این بــود که تعــدادی از 
این پل ها ناایمن تشــخیص داده شد. 
پل ها از لحاظ سازه ای و موتور مکانیزه 
فعالیت داشتند اما به دلیل تشخیص 
عدم ایمنی، فعالیت آنها متوقف شد تا 
بازسازی صورت بگیرد. از حدود ۵۰۰پل 
مکانیــزه نزدیــک بــه ۳۵۰پل بــه چرخه 

بهره برداری بازگشته اند. 

 حمید صاحب
 مدیر اداره کل سالمت شهرداری 

تهران
قشــر نوجوانان در آینــده کشــور تأثیر گذار 
هســتند و از ایــن رو نبایــد نســبت بــه آنهــا 
خامــوش و بی تفــاوت باشــیم. بــا همیــن 
رویکــرد برنامه هــای ســالمت محــور در 
راستای غنی سازی  اوقات فراغت نوجوانان 
در تابستان با هدف توانمندسازی آنها اجرا 
می شــود. در واقــع قصــد داریم بــا برگزاری 
دوره های آموزشــی، به نوجوانان مهارت نه 

گفتن را بیاموزیم.

نقل قول خبر

حمل و نقل

 خبر

حامدفوقانی؛دبیر گروه شهرییادداشت

دی
شی

خور
د 

حام
ی/ 

هر
مش

س: ه
عک

سالن فروش بلیت، روبه روی باجه فروش بلیت نیرو هوایی

سالن تقسیم، بین دوراه پله، روبه روی کلین فود امام حسین)ع(

سالن فروش بلیت، جنب اتاق مسئول ایستگاه شهید محالتی

پاگرد ورودی اول )همراه با انبار( خواجه عبدهللا

سالن فروش بلیت، جنب پله برقی ۲۰7 میدان حضرت 
ولیعصر)عج(

سالن تقسیم، جنب خروجی یک منیریه

سالن فروش بلیت، بعد از گیت های ورودی، جنب اتاق 
انتظامات راه آهن

سالن فروش بلیت، ابتدای راهرو خروجی۲)همراه با انبار( عبدل آباد

سالن فروش بلیت، ابتدای راهرو خروجی۲ نعمت آباد

ورودی شمالی پاگرد دسترسی شمالی، قبل از بازارچه 
)همراه با انبار( آزادگان

میدان آزادی راهروی زیرگذر شهیدلشگری، روبه روی بازارچه )همراه با انبار(

۱۱-4-A4خط4، سالن خروج، جنب بازارچه غرفه تجاری ارم سبز

غرفه تجاری E۱-۱ سالن ورودی شوش

ورودی سالن اصلی شهید بخارایی

ابتدای ورودی ایستگاه مدافعان 
سالمت

سالن تقسیم، ضلع شرقی، جنب داروخانه، خروجی۳، 
باب همایون

امام خمینی)ره(

غرفه ۱۰9، روبه روی خزانه بلیت امام خمینی)ره(

واحد ۱۰۲  در سالن اصلی خط۲ ضلع شرقی خیابان آزادی 
تقاطع شادمان

شادمان

غرفه۱۳۲، گوشواره جنوبی صادقیه

اتاق سیگار سکوی کرج )همراه با انبار( صادقیه

سالن تقسیم بعد از پله های برقی چهارقلو )ضلع شمالی 
بازارچه شهدا(

میدان شهدا

فضای تجاری سالن تقسیم )همراه با انبار( دروازه دولت

سالن فروش بلیت، جنب دیوار پشتی نمازخانه تئاتر شهر

تراز تجاری جنب راه پله و پله برقی بریانک

سالن اصلی فروش بلیت، جنب دسترسی به سکوی 
آزادگان  

مهدیه

چهارراه گوی، سکوی خط یک به 7 محمدیه

سالن تقسیم، روبه روی گیت های مسافری، جنب غرفه 
آجیل

شهید بهشتی

سالن تقسیم، روبه روی پله برقی  شهید حقانی

طبقه منفی۳، جنب غرفه کتاب، روبه روی پله برقی، پالک 
تجاری۳۰۳

تجریش

سالن فروش بلیت ضلع شرقی ابن سینا

ورودی شماره یک ایستگاه، روبه روی پله برقی و راه پله 
ورودی

قیطریه


