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کم کــم حمل ونقل در 
شهرهای بزرگ دنیا با 
استفاده از فناوری های 
پــاک و نویــن چهره 
جدیدی پیدا می کنند تا ســاکنان آنها 
نفس راحت تــری بكشــند. به گزارش 
همشــهری، تهران هم از ایــن قاعده 
مستثنی نیست و همین حاال که اتوبوس 
برقی مراحل تســت خــود را در خط 
میدان جمهوری- بهارستان پشت سر 
می گذارد، وسایل نقلیه کوچک تری مثل 
دوچرخه برقی، موتور برقی و اســكوتر 
برقی هم خودی نشان می دهند. اینگونه 
شهروندان می توانند با حمایت هایی که 
شــهرداری تهران انجام می دهد، بدون 
نیاز به خرید وسیله نقلیه کوچک برقی، از 
مسیر اشتراکی، با آن در شهر تردد داشته 
باشند. به همین خاطر در کنار دوچرخه ها 
و موتورهــای اشــتراکی و برقــی که 
به صورت پایلوت در گوشه و کنار تهران 
فعال هســتند، به تازگی »خانه اسكوتر 
تهران« نیز در بوســتان پلیس واقع در 
منطقه 4تهران شــروع به فعالیت کرده 
است. عالوه بر بوســتان پلیس، »خانه 
اسكوتر تهران« در بوستان الله هم فعال 
است. محمدرضا پوریافر، شهردار منطقه 
4 تهران درباره افتتاح خانه اســكوتر در 
محدوده شرقی تهران می گوید: »خانه 
اسكوتر بوستان پلیس به عنوان یكی از 

مراکز پایلوت در تهران از ســاعت ۱۲ تا 
۲۱ به شهروندان خدمات ارائه می دهد. 
شهروندان می توانند با مراجعه به سایت 
myroro.ir و دانلود و نصب اپلیكیشن 
در ســایت مورد نظر، ثبت نــام کرده و 
پس از احراز هویــت آنالین، ثبت نام در 
لحظه انجام و پیامک صادر می شود. افراد 
می توانند محل قرارگیری اسكوترها را 
در صفحه تلفن همراه خود مشاهده و با 
 QR انتخاب دستگاه، قفل اسكوتر را با کد
باز کنند. استفاده از اسكوترهای برقی 
برای مسیرهای کوتاه از لحاظ اقتصادی 
به صرفه اســت و الزم است که حمایت 
کافی از ترویج اینگونه وسایل نقلیه جدید 
صورت گیرد، چرا که شهرها دیگر تاب 
تحمل ترافیک، آلودگی صوتی و آلودگی 

هوا را در سبک زندگی کنونی ندارند.«

8میلیون سفر زیر 5کیلومتر در تهران 
مهدی حســن زاده، مدیر اســتارت آپ 
»رورو« هــم در رابطــه بــا فعالیــت 
اســكوترهای برقی به صــورت پایلوت 
در بوســتان های پلیس و اللــه تهران 
به همشــهری می گوید: »استارت آپ 
»رورو« در راســتای ترویج حمل ونقل 
پــاک اشــتراکی و هوشــمند فعالیت 
می کند. اســكوتربرقی برای سفرهای 
شهری زیر 5کیلومتر وسیله حمل ونقلی 
مناسبی محسوب می شــود و براساس 

بررسی هایی که در شــهر تهران انجام 
داده ایــم روزانه حدود 8میلیون ســفر 
درون شــهری تا مســافت 5کیلومتر و 
کمتر انجام می شــود که اســكوتر های 
برقی به عنوان یک وســیله حمل ونقلی 
پــاک و ارزان می تواند بخشــی از این 
ســفرها را پوشــش دهد و یک وسیله 
نقلیه توجیه پذیر و به صرفه برای چنین 
مســافت هایی اســت. برنامــه ما فعال 
فعالیت در بوســتان های تهران با هدف 
ترویج و فرهنگســازی  است تا بعد از آن 
با فراهم شدن زیرســاخت های الزم و 
همچنین فرهنگسازی  ترافیكی و تأیید 
پلیس راهور، کم کم اسكوترها از فضای 
بوســتان ها خارج شــده و در سفر های 
شهری مورد اســتفاده قرار گیرد. البته 
پیش از این، در بوستان آب و آتش و باغ 
کتاب و دریاچه چیتگر حضور داشتیم. 
پلیس راهور نســبت به اســكوترهای 
برقــی و حمل ونقل پاک نــگاه مثبتی 
دارد و تنها دغدغــه آنها به بحث ایمنی 
بر می گردد. برای شروع باید از محل هایی 
مانند ایستگاه های مترو ازجمله متروي 
شــهید حقانی که در نزدیكی اماکنی 
چون باغ کتاب، بوستان آب و آتش و پل 
طبیعت قرار دارد شروع کنیم. کشورهای 
توســعه یافته در بحث حمل ونقل پاک 
ازجملــه هلند تا همین 30ســال قبل 
شرایط خوبی نداشــتند، اما به مرور با 

توجه و سرمایه گذاری به شرایط امروزی 
رسیده اند. قطعا ما نیز باید گام به گام در 

این مسیر قدم برداریم.« 

اسکوترها در مرحله تعیین دستورالعمل 
یعقــوب آزاده دل، سرپرســت معاونــت 
توسعه حمل ونقل پاک و آموزش سازمان 
حمل ونقل و ترافیک نیز درباره فعالیت خانه 
اسكوتر تهران به صورت پایلوت و آزمایشی 
در بوستان های پلیس و الله به همشهری 
می گوید: »اســتفاده از اسكوتر های برقی 
اشتراکی فعال در مرحله تعیین دستورالعمل 
صدور پروانه فعالیت شــرکت های اسكوتر 
برقی اشــتراکی اســت که تقریبا تكمیل 
شده و منتظر هســتیم تا پلیس راهور نظر 
خودش را اعالم کند. پــس از این مرحله، 

اسكوترهای برقی اشــتراکی می توانند با 
دریافت مجوز و کسب استاندارد های الزم 
مانند دوچرخه های اشــتراکی در ســطح 
شــهر خدمات رســانی کنند.« آزاده دل 
درباره اینكه آیا زیرساخت ها برای فعالیت 
اســكوتر های برقی فراهم است می گوید: 
»فضای شهر برای تردد ایمن دوچرخه ها، 
اســكوتر ها و حتی عابران پیــاده نیازمند 
ایمن ســازی  و آرام سازی اســت. به ویژه 
در بحث موتورســیكلت ها که رفتارهای 
پرخطری دارند که این موضوع باید به مرور 
انجام شــود. همچنین در بحث اســتفاده 
از اســكوتر ها و دوچرخه های برقی نیز با 
توجه به اینكه وسایل حمل ونقلی جدیدی 
محسوب می شوند، حتما شهروندان نیز نیاز 

به آموزش دارند.« 

تهرانگردی با اسکوتر برقی
در کنار موتور و دوچرخه های برقی برای ترددهای پاک شهری حال نوبت آزمایش اسكوترهاست که چند روزی است در ۲بوستان تهران دارای ایستگاه شده اند

اعزام قطار از تهران به قم در ماه آینده 
تا یک ماه آینده یک رام قطار 3واگنه به قم ارســال می شود. این 
قطار بیمه است تا با سازوکار خوبی منتقل شود. مدیرعامل شرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه می گوید این قطار برای تست 
سرد و گرم اعزام می شود. به گزارش همشهری، براساس اساسنامه 
شرکت بهره برداری متروی تهران این شرکت می تواند برای ارائه 
خدمات فنی و مهندسی به کمک شهرهای دیگر برود که می تواند 
جذب درآمد هم برای این شرکت داشته باشد و بر همین اساس قرار 
است یک رام قطار از تهران به قم ارسال شود. شرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه برای قم یک رام قطار 3 واگنه درنظر گرفته 
که برای تست گرم و سرد در اختیار این شهر قرار می گیرد. شرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه بر اســاس اساسنامه و قواعد 
حقوقی وارد مذاکره با استانداری و شهرداری قم شد و قرار است 
به زودی این اعزام صورت گیرد. البته به گفته مسئوالن شهری، این 
رام قطار قرض است و دوباره به مترو بازمی گردد. مهدی شایسته 
اصل، مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در این 
رابطه می گوید: »کارهای هماهنگی برای اعزام قطار به قم انجام 
شده و کارهای مربوط به اخذ مجوز صورت گرفته است. البته قرار 
است قم 50دستگاه واگن برای توسعه مترو تهیه کند و این واگن ها 

از تهران خریداری می شود.« 

درخواست مشارکت برای ارائه 
خدمات دوچرخه اشتراکی

 سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران آماده همكاری 
و مشارکت با کلیه شرکت ها به ویژه شرکت های دانش بنیان، 
استارت آپ ها و سایر ســرمایه گذاران در زمینه ارائه خدمات 
دوچرخه اشــتراکی به شهروندان تهرانی اســت.  به گزارش 
همشــهری، این ســازمان با انتشــار فراخوانی برای خرید 
خدمات دوچرخه اشــتراکی از این شــرکت ها اعالم آمادگی 
کرده است. براساس این فراخوان، شــرکت هایی که بتوانند 
براساس استانداردهای اولیه اسناد فنی، خدمات سفر دوچرخه 
را به شــهروندان ارائه کنند، می توانند بــا حداقل موجودی 
300دوچرخه هوشمند نسل چهارم، در این فراخوان شرکت 
کنند. خرید خدمات سفر اشتراکی براساس قیمت تمام شده 
کارشناس رسمی دادگستری است که از این مبلغ ۱0درصد 
توسط شــهروندان و 90درصد از سوی ســازمان حمل ونقل 
و ترافیک به ســرمایه گذاران پرداخت خواهد شد. با توجه به 
چشم انداز پیش بینی شده، سهم سفر دوچرخه اشتراکی در 
شهر تهران ۲.4سهم برای هر دوچرخه در روز برآورد شده که 

عدد قابل مالحظه ای برای شرکت ها و سرمایه گذاران است. 

رضا شرفی
 شهردار منطقه۱۰ 

کارگروه فنی کمیســیون مــاده5 با تغییر 
پهنه بخش هایی از خیابان قزوین از پهنه 
تجــاری به پهنــه مختلــط، پس از ۱۱ ســال 
موافقت کــرد که پــس از تصویــب نهایی 
و ابالغ دبیرخانه این کمیســیون، شــاهد 
جهشــی بزرگ در امر نوســازی بافت های 
متراکــم، فرســوده، ریزدانــه، ناایمــن و 

بی دفاع شهری این محور خواهیم بود.

سیدمهدی صباغ
شهردار منطقه۱5

عملیات احداث رمپ و لوپ بزرگراه شهید 
نجفی رستگار مسیر غرب به شرق به بزرگراه 
امــام علــیع  جنــوب و همچنین دسترســی 
بزرگراه امام علیع  جنوب به بزرگراه شــهید 
نجفــی رســتگار غــرب آغــاز شــد. ایجــاد 
دسترسی بزرگراه شــهید نجفی رستگار به 
بزرگــراه امــام علــیع  ، کاهــش طول ســفر، 
تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه و افزایش 
رضایتمندی شهروندان به خصوص اهالی 

محله مشیریه را در پی خواهد داشت.

نقل قول خبر

عدد خبر

حمل و نقل

خبر

رئیــس کمیته گردشــگری شــورای شــهر 
تهران خواستار تعیین تکلیف 9سینمای 
باغ کتاب شــد. ســیداحمد علــوی گفت 
که این ســینماها بخشی از ســرمایه های 
شــهر محســوب می شــوند و نبایــد بدون 
اســتفاده رها شــوند و بــا توجه به شــروع 
فصل تابستان بهتر اســت با بهره برداری 
از این سینماها، زمینه فراغت شهروندان 

فراهم شود.

9
سینما

حشــمت هللا عســگری، معــاون امــور 
 هماهنگــی عمرانــی اســتانداری تهــران
اعالم کرد: »با مصوبه هیأت وزیــران، ۳۸ 
لکه صنعتی اطراف تهران براساس اصول 
زیست محیطی ساماندهی خواهند شد.« 
به گفتــه او همچنین مقرر شــده ســامانه 
یکپارچــه ســاماندهی صنایع مســتقر در 
محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران با هدف 
شفاف ســازی وضعیــت کنونــی صنایــع و 
کمــک بــه تصمیم ســازی  در موضوعــات 
مرتبط، در مــدت ۶ مــاه ایجــاد و راه اندازی 

شود.

38
ساماندهی

 20 اسکوتر 
 برقی هوشمند 
در خانه اسکوتر 
تهران فعال است.

9 هزار 
سفر با اسکوترهای 
برقی تاکنون ثبت 

شده است.

9500 نفر 
عضو سامانه 

هوشمند اسکوترهای 
برقی هستند.

170هزار 
دقیقه سفر تاکنون 
با اسکوترهای برقی 

انجام شده است.

15درصد 
حداکثر شیب توانایی 
حرکت اسکوترهای 

برقی است.

10 تا 25کیلومتر
سرعت اسکوترهای 

برقی است که 
به صورت هوشمند 
قابل کنترل است.

40کیلومتر 
مسافتی است كه 
اسکوترهای برقی 
با هربار شارژ  طی 

می کنند.

200کیلوگرم
 سقف وزن مجاز 
برای استفاده از 
اسکوتر است.

15000تومان 
هزینه استفاده از اسکوترهای برقی به ازای هر ۱۰دقیقه است. البته برای 

تشویق شهروندان ۲ دقیقه اول رایگان محاسبه می شود. با همه گیر شدن 
استفاده از اسکوتر های برقی و تردد آنها در شهر، در قالب بسته های اشتراکی 

هزینه استفاده از آنها نیز کاهش می یابد.

گزارش


