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رئیس جمهور به موضوع حمل ونقل ورود کند
نایب رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران، مطالب مطرح شده در جلسه را جمع بندی 
کرد و گفت: »بیشترین منابع سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران به حمل ونقل اختصاص یافته، اما با 
تمام این موارد، نمی توان بدون همکاری دولت به نقطه قابل قبولی رسید؛ بنابراین تقاضا داریم 
رئیس جمهور در این زمینه ورود کند تا بتوانیم گام های جدی برداریم و از وضعیت موجود به 
موقعیت مطلوب برسیم.« پرویز سروری با بیان اینکه گزارش ارائه شده نشان می دهد وضعیت 
حمل ونقل در دوره گذشته به اندازه زیادی افت کرده است، تأکید کرد: »هم اکنون با وجود کمکی 
که دولت برای توسعه حمل ونقل تهران می تواند انجام دهد، باز هم با مشکالت جدی در این 

حوزه و رسیدن به سرانه های مطلوب روبه رو هستیم.«

مکث

ارائه گزارش عملکرد قرارگاه حمل ونقل 

شورا
و ترافیک مهم ترین دستور جلسه روز 
گذشته شورای شــهر تهران بود که 
رئیس پارلمان شهری به  ضرورت این اقدام اشاره کرد و 
گفت: »حمل ونقل عمومی، موضوع مهم کنونی شهر 
تهران است که شــهردار پایتخت برای ساماندهی به 
وضعیت نابسامان کنونی، قرارگاه حمل ونقل راه اندازی 
کرده، اما هنوز اتفاق خاصی در زمینه حمل ونقل و ترافیک 
رخ نداده اســت.« مهدی چمران با بیان اینکه دولت و 
شــهرداری باید برای رفع مشکالت حمل ونقل، کمک 
کنند، افزود: »نتایج قرارگاه حمل ونقل باید ملموس باشد 

و باید بدانیم چه اقداماتی انجام شده و برای رفع مشکالت 
این حوزه چه کارهایی می توان انجام داد.« سیدمجتبی 
شفیعی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران هم 
در جریان ارائه گزارش ورود 50دستگاه اتوبوس کارکرده 
اروپایی بنز و سوالریس دوطبقه، تک کابین و دوکابین را 
رســانه ای کرد و گفت: »ایــن اتوبوس هــا منطبق با 
استانداردهای زیست محیطی کشور هستند و پس از 
تعمیرات اولیه و دریافت مجوز از دولت، شماره گذاری 
شده و وارد چرخه خدمت رسانی می شوند.« به گزارش 
همشهری، معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران به 
رویکرد مهم شــهرداری تهران در قرارگاه حمل ونقل و 

ترافیک اشاره  کرد و افزود: »راهبرد توسعه حمل ونقل 
عمومی، توســعه حمل ونقل پــاک و مدیریت تقاضا، 
3رویکرد مهم شــهرداری تهران است که توجه به آنها 
سبب کاهش 15درصد ترافیک پایتخت خواهد شد.« 
به گفته سیدمجتبی شــفیعی فراهم کردن تجهیزات 
متحرک، توســعه خطــوط مترو، نوســازی خطوط 
اتوبوســرانی و مترو، نوسازی ســخت افزاری و بهبود 
نرم افزاری، برقی سازی حمل ونقل و توسعه دوچرخه و 
اسکوترهای برقی، برنامه های شهرداری تهران هستند 
که باید پیگیری شوند. بهره برداری از ایستگاه 17شهریور، 
افتتاح ورودی ایســتگاه های مترو، تعمیرات اساسی 
قطارها، نوســازی 920دستگاه تاکســی و ... برخی از 

اقدامات انجام شده در ماه های نخست سال هستند.

اقداماتی که تا پایان سال محقق می شوند
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در ادامه 
به برنامه های پیش بینی شده که تا پایان سال محقق 
می شــوند، اشــاره کرد و با بیان اینکه توسعه اتوبوس 
اولویت قــرارگاه حمل ونقل و ترافیک اســت، گفت: 
»وزارت کشــور 1200دســتگاه اتوبوس برای تهران 

اتوبوس های اروپایی در تهران

 رئیس پارلمان شهری به  ضرورت پیگیری مشکالت 
حوزه اتوبوس و مترو در قرارگاه حمل ونقل و ترافیک تأکید کرد

اتوبوس های دوطبقه دوباره در پایتخت فعال می شوند

 وضعیت ناوگان حمل ونقل
 در پایتخت

وضعیت کنونی ناوگان حمل ونقل عمومی پایتخت مطلوب نیست و 
برای برون رفت از مشکالت این حوزه نیاز به برخی اقدامات ازجمله 
افزایش ناوگان و تجهیزات است که سیدمجتبی شفیعی، معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران برخی از آنها را تشریح کرده است.

  143ایســتگاه و 1521واگــن در ناوگان مترو وجــود دارد که 
260واگن 2طبقه و 1295واگن یک طبقه هستند.

  1467واگن برای رسیدن به سرفاصله 2دقیقه ای مترو نیاز است و 
1500واگن هم باید برای خطوط 8تا11 تامین شود.

  276هزار میلیارد تومان)306میلیون یورو( جهت 12پروژه در 
راستای توسعه مترو برای دوره 4ساله تعریف و پیش بینی شده است.

  39هزار میلیارد تومان اعتبــار برای تکمیل خطوط فعلی مترو 
نیاز است.

   885میلیارد تومان بــرای تکمیل انبار قطعــات یدکی مترو 
اختصاص داده شده است.

  630دستگاه واگن از طریق قرارداد تهاتر نفت پیگیری می شود.
  20، رتبه تهران از نظر طول شبکه خطوط در دنیاست و در بخش 

کرایه مترو هم نخستین به حساب می آید.
  700واگن مترو طبق برنامه 18ماهه اورهال می شوند و برای این 
اقدام 800میلیارد تومان)24میلیون یورو( اختصاص داده شده است.

  10سال متوســط عمر ناوگان اتوبوســرانی در بخش مربوط به 
شهرداری و 15سال مربوط به بخش خصوصی است.
  5017دستگاه اتوبوس در بخش ملکی وجود دارد.

  2274دستگاه اتوبوس و 303دستگاه مینی بوس فعال هستند.
  78784دستگاه تاکسی در تهران وجود دارد که 6507دستگاه آن 

تاکسی های ون و کامال فرسوده هستند.
  52درصد تاکسی ها به طور میانگین عمری بیش از 10سال دارند 

و به فرسودگی رسیده اند.
  6پروژه با 33هزار و 134میلیارد تومان در تاکسیرانی پیش بینی 

شده است.
  3پروژه با 11هزار و 15میلیارد تومان در زمینه موتورســیکلت 

پیش بینی شده است.
  3پروژه با بیش از 3هزار میلیارد تومان برای مدیریت هوشمند 

ترافیک تعریف شده است.

مهدی اقراریان
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی

هم اکنــون تفکیــک در مخــزن صــورت 
می گیرد و بعضا مشــاهده می شود که 
پیمانکاران شــهرداری از کــودکان برای 
جمع آوری زباله استفاده می کنند. این 
موضــوع تخلــف مســتقیم شــهرداران 
مناطق نیســت، بلکه نیازمنــد نظارت 
بیشتر است که باید با جدیت پیگیری 

شود.

محمد آخوندی
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه

متأســفانه مدیریــت شــهری گذشــته 
بــا شــعار شــفافیت روی بســیاری از 
اتفاقــات ســرپوش گذاشــته اســت. 
اخیــرا کیفرخواســتی بــرای مدیرعامــل 
سابق شرکت شــهروند صادر شده که 
مجموعه شهروند در این پرونده حقوق 
مــردم تهــران را پایمــال کــرده اســت؛ 
بنابرایــن از دســتگاه قضــا و مدیریــت 
شــهری ایــن درخواســت وجــود دارد تا 

حقوق مردم تهران را استیفا کنند.

نقل قول 

نگاه

پیش بینی کرده است که با پیگیری های انجام شده تا حمل و نقل
پایان سال 500دستگاه تحویل داده می شود.« به گفته 
او اورهال 1400دســتگاه اتوبوس هم در دستور کار 
شهرداری تهران است که با ورود به ناوگان اتوبوسرانی 
قطعاً تا 5سال بدون عیب ونقص می توانند خدمات ارائه 
دهند. شفیعی تأکید کرد که اورهال اتوبوس ها در بخش 
خصوصی شروع شده و تا پایان سال این کار در بخش 
خصوصی و ملکی شهرداری به اتمام می رسد. آنطور که 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران گفته ورود 
50دستگاه اتوبوس برقی تا پایان شهریور، افتتاح پایانه 
اکباتان به عنوان بزرگ ترین فضای زیرزمینی خاورمیانه، 
افتتاح 6ایستگاه در خطوط مترو و... مواردی هستند که 

امسال محقق می شوند.

نظر اعضا چه بود؟
پس از اتمام گزارش قرارگاه حمل ونقل و ترافیک، مهدی 
چمران با بیان اینکه مدیریت جدید اگر مثل مدیریت 
قبلی کار کند به جایی نمی رســیم، گفت: »گلوگاه ما 
مترو و اتوبوس اســت و اگر مشــکالت این حوزه حل 
شود، من دست وپای شــما را می بوسم. به هرحال باید 
مشخص شود در این دوره چقدر قطعات اضافه شده و 
وضعیت کنونی چگونه است؟« جعفر شربیانی هم تأکید 
کرد که فعالیت قرارگاه باید به صورت عملیاتی باشد و 
مردم، شهد شیرین خروجی قرارگاه ها را بچشند. مهدی 
اقراریان افزود: »پول و زور شهرداری تهران به تنهایی 
حالل مشکالت نیست. چرا که اداره پایتخت یک کشور 
الزاماتی دارد و باید با ارائه قانون جامع مدیریت پایتخت 
این الزامات رفع شود.« مهدی پیرهادی به برش فصلی 
برنامه ساالنه اشاره کرد و گفت: »باید اعضای شورا بدانند 
که در هر فصل قرار اســت چه اقدامات ترافیکی انجام 
شود  و چه برنامه هایی پیش بینی  شده است.« سیدجعفر 
تشکری هاشمی با بیان اینکه اگر کار به درستی و اصولی 
انجام شود نیاز به خواهش و التماس نیست و مردم از 
دغدغه مندی نجات می بایند، گفت: »گزارش ارائه شده 
از واقعیت فاصله داشت و می توان به صراحت مطرح کرد 
در هیچ بخشی تزریق بودجه و کار عملیاتی انجام نشده 
است.« ســیدمحمد آقامیری هم تأکید کرد: »دوره 
12ساله طالیی و جهادی باید الگوی مدیریت شهری 
تهران باشد تا وضعیت حمل ونقل عمومی بهبود یافته 
و مشــکالت آن رفع شــود و اگر این الگو و شاخص را 
درنظر بگیریم می توان 2 هزار دستگاه اتوبوس در مدت 
4سال اضافه کرد.« نرگس سلیمانی نیز به جام جهانی 
قطر اشاره کرد و گفت: »براساس تفاهمنامه، تعدادی از 
رانندگان اتوبوس برای خدمت رسانی به قطر اعزام شوند 
و خودروهای مازاد از طریق تهاتر وارد شوند تا بخشی 
از مشکالت را حل کند.« در نهایت حبیب کاشانی هم 
گفت که ارتباط بین شورا و معاونت حمل ونقل و ترافیک 
ضعیف است و باید این تعامل بیشتر شــود تا بدانیم 

چگونه می توان در این حوزه کمک کرد. 

خرید اتوبوس های خارجی 
مقرون به صرفه است

خرید اتوبوس های کارکرده یا دست دوم خارجی در شرایط کنونی 
که هر روز با افزایش نرخ ارز مواجه هستیم مقرون به صرفه است. 
چرا که به طور میانگین، متوسط خرید یک دستگاه اتوبوس نو 
حدود 5تا 10میلیارد تومان است، اما با اختصاص کمترین هزینه 
یعنی حدود 1.5 تا 2میلیارد تومان می توان اتوبوس های با کیفیت 
خارجی را که نهایتاً 2 ســال کار کرده اند، تهیــه و وارد ناوگان 
حمل ونقل عمومی کرد. به عبارت دیگر شهرداری ها با هزینه یک 
دستگاه اتوبوس نو می توانند 3 تا 4دستگاه اتوبوس دست دوم 
خارجی وارد و عقب ماندگی کالنشهرها به ویژه پایتخت را در این 
حوزه جبران کنند. نکته قابل تأمل این است که خرید و واردکردن 
اتوبوس های خارجی نیاز به مصوبه دولت و مجوز وزارت صمت 
دارد که شــهرداری تهران پس از طی این فرایند 50دســتگاه 
اتوبوس دست  دوم را که کمترین کارکرد را داشته اند از کشورهای 
اروپایی وارد کرده است. این اتوبوس ها کمترین استهالک را دارند 
و با انجام تعمیرات جزئی می توانند بهترین کارایی را در حوزه 

حمل ونقل عمومی داشته باشند.

احسان متولیان؛ دبیرکل مجمع شهرداران کالنشهرها


