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مراسم عزاداری اباعبدهللا حسین)ع( هرشب هم در محوطه 
امامزاده صالح )ع( تجریش و هم میدانگاه صالحیه همجوار 

آن برگزار می شود.

نه اتوبوس اختصاصی بانوان 
داریم، نه اختصاصی آقایان

شــرکت واحد اتوبوســرانی تهران اعالم کرد که 
اتوبوس های شــهری متعلق به تمام شهروندان 
اســت. روابط عمومی شــرکت واحد بــا صدور 
اطالعیه ای نســبت به برخی حواشی پاسخ داد. 
در این اطالعیه آمده است: اساسا موضوعی به نام 
اتوبوس اختصاصی بانــوان یا اتوبوس اختصاصی 
آقایــان در تهران وجود نــدارد. موضوع تفکیک 
فضای در اختیــار آقایان و بانــوان در اتوبوس ها 
به عنوان موضوعی پذیرفته شده چند دهه است 
که در ناوگان اتوبوسرانی تهران و سایر شهرها و 
کالنشهرهای کشور و حتی در بعضی از شهرهای 
جهان اجرا می شود.  نیروهای بهره برداری شرکت 
واحد که از طریق نظارت به صورت هوشــمند و 
همچنین کنترل میدانی، ایستگاه ها و خطوط را 
رصد می کنند، براســاس تراکم مسافر و تقاضای 
سفر در برخی ســاعات، تعدادی از اتوبوس ها را 
به صورت کامل به آقایان و در بعضی ساعات به طور 

کامل به بانوان اختصاص می دهند.

 خبر

بازار اطــراف حرم حضرت عبدالعظیم حســنی 
در شهرری برای مســافرانی که در هر فرصت به 
زیارت »شــاه عبدالعظیم« می رفتند، آشناست. 
این محدوده تاریخی با موفقیت بازسازی شده و 
نمونه ای از بافت قدیمی شــهر است که همچنان 
کاربرد قدیمی خود را حفظ کرده اســت. به گفته 
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری تهران، 
طرح بازسازی کامل مجموعه امالک اطراف حرم 
که حدود 6سال قبل و بعد از بازسازی خیابان حرم 

متوقف شده بود، اکنون اصالح و تصویب شده و در 
تمام محدوده حرم اجرا خواهد شــد. خبر خوش 
دیگر برای این محدوده شــهرری به ویژه نفرآباد 
اینکه دولت با مجوز اوراق مشــارکت بازآفرینی 
محدوده پیرامونی حــرم موافقت کرده و تاکنون 
250میلیارد تومان برای انجام 21پروژه محرک 
توسعه اختصاص یافته اســت. از سوی دیگر هم 
شــهرداری تهران از طریق کمیسیون ماده 5گره 
ساخت وساز اهالی این محل را باز کرده تا انگیزه 
در مالکان برای نوسازی شکل بگیرد؛ بنابراین به 
مرور بافت پیرامونی حرم عبدالعظیم حسنی)ع( با 
حفظ هویت تغییر می کند و در شمایلی تازه دارای 
امکاناتی ازجمله پیاده راه، اقامتگاه، خیابان کامل، 

رســتوران های ســنتی و بازارچه جدید کوچک 
می شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در 
این باره می گوید: »حدود 10سال پیش مشکالتی 
مانند انحالل نهاد اجراکننده و تأمین کننده مالی، 
عدم مطابقت شــبکه معابر پیشــنهادی با معابر 
موجود، مشکالت قانونی و مالی مرتبط با تملک 
اراضی و همچنین مخالفت رسمی و ضمنی برخی 
نهادها مانند وزارت میراث فرهنگی باعث شد که 

طرح اولیه به صورت کامل اجرا نشود.« 
حمیدرضا صارمی می افزاید: »مقرر شــده است 
که ضوابط و مقــررات وزارت میــراث فرهنگی 
درخصوص پالک های محدوده طــرح نیز مورد 

توجه قرار گیــرد. از اهداف اجــرای طرح جدید 
می توان به ارتقای وضعیــت اقتصادی محدوده، 
حفظ و تقویت هویت بومی، افزایش ســرزندگی 
در محیط و حفظ و گســترش شــبکه فضاهای 
سبز و باز عمومی اشــاره کرد. در این طرح امکان 
احداث 3طبقه برای امالک محدوده تعیین شده 
بود که پس از مذاکرات با وزارت میراث فرهنگی، 
در بازنگری طرح، امکان ســاخت تا 4طبقه برای 
صاحبان امــالک فراهم خواهد شــد. البته پهنه 
خدماتی اطراف حرم و پهنه بازار ری و خیابان حرم، 
به منظور رعایت  شأن ارتفاعی حرم و حفظ ارزش 
عناصر تاریخی مجاور آن، دارای محدودیت ارتفاع 

تا 2طبقه خواهد بود.«

رونقزندگیپیرامونحرمحضرتعبدالعظیمحسنی)ع(
طرح توسعه و ساماندهی بافت پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( با هدف حفظ هویت آن بازنگری شده و به مرحله اجرا درآمده است

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

 درباره بدنمایی رابطه شورا
 و شهرداری

در طول هفته های اخیر گفت وگوهای صحن شــورای شهر 
تهران حرارت بیشتری پیدا و توجهات مردم را به خود جلب 
کرده است؛ چراکه بخشی از نقد و گفت وگوهای داخل صحن، 
به محاسبه دخل و خرج شهرداری پرداخته است. اما در این 
بین، برخی رسانه ها تالش کرده اند با برش های هدفمند از 
سخنان اعضای شورای شهر، تیترهایی را برای اهداف سیاسی 
خود جور کنند تا در میان مدت بتوانند کالن روایت مطلوب 
حزب خود را در میــان افکار عمومــی جابیندازند؛ روایت 
زیرپوستی ای که می خواهد به مردم ثابت کند مدیریت جدید 
شهری، کارآمدی الزم را ندارد، اما این روایت های پرتنش از 
جلسات شــورا با رویکرد عمومی حاکم بر صحن، همخوانی 
نداشته و بیشتر اغراض سیاسی رسانه ای سفارش دهندگان 

پشت پرده را تعقیب می کند.
چندی پیش حبیب کاشــانی، عضو شــورای اسالمی شهر 
تهران در گزارشی اعالم می کند: شهرداری تهران طی 2ماهه 
نخست سال فقط توانسته 24.82درصد از بودجه پیش بینی 
شده خود را محقق کند. همین گزارش باعث می شود اعضای 
شورای شهر نســبت به وضعیت تحقق بودجه ابراز نگرانی 
کنند. برخی دیگر از اعضا نیز   عنوان می کنند شورای شهر 
باید به کمک شهرداری بیاید تا چنانچه در تحقق ردیف های 

اعتباری دچار عقب ماندگی است، جبران صورت بگیرد.
در این بین، درحالی که برخی رسانه ها از همین گزارش های 
مالی استفاده سیاســی خود را می کنند، کاشانی –که خود 
ارائه دهنــده آن اعداد و ارقام اســت- می گویــد: »گزارش 
مطرح شــده مچ گیری نیســت، بلکه شــرح عملکرد است 
تا کمک شــود بودجه های اعــالم شــده را بتوانیم محقق 
 کنیم. شــورا بایــد کمــک کنــد شــهرداری در تحقق

بودجه موفق شود.«
مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای 
اسالمی شهر تهران نیز ابراز امیدواری می کند که روند تحقق 
بودجه اصالح شود و در این خصوص وعده می دهد: »شورا از 
هر کمکی که بتواند به شهرداری ارائه دهد، کوتاهی نخواهد 
کرد. باید بازنگری جدی در کمیسیون برنامه و بودجه صورت 

گیرد و درآمدها و هزینه ها شفاف ارائه شود.«
به نظر می آید با تصحیح بــازه زمانی گزارش دهی ها و تبادل 
نزدیک تر شــورا و شــهرداری، بخش زیــادی از ابهامات و 
نگرانی های مورد اشــاره اعضای شــورا حل و فصل شود؛ 
به همین دلیل اســت که مهدی چمران، رئیس شــورای 
اسالمی شهر تهران معتقد است 2ماه ابتدایی معیار نیست 
و بیشتر درآمد شهرداری در فصل زمستان خواهد بود و این 
گزارش ارائه شده تنها دستاورد 2 ماه آغاز سال بوده است یا 
حبیب کاشانی دیروز گفت که تحقق 43درصدی در 3ماهه 
 ابتدایی ســال با توجه  به ایام نوروز و مــاه مبارک رمضان، 

طبیعی است.
به همین مناســبت ابوالفضل فالح، معاون مالی و اقتصادی 
شهرداری برای گزارش و بررسی و ارائه گزارش 3ماهه ابتدایی 
سال در صحن شورا حاضر می شود. این در حالی است که طی 
همین مدت نیز عالوه بر گزارش ارائه شده، شهرداری تهران 

1200میلیارد تومان از بخش غیرنقدی درآمد داشته است.
اما به نظر می آید انتشــار برخی تحلیل ها در رسانه ها، حتی 
اگر ســند و مدرک محکمی ارائه نکرده باشــند، می توانند 
محل گمانه زنی های مدیریتــی قرار گرفته و گفت وگوهایی 
را برانگیزند؛ به نحوی که مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی 
شورای اســالمی شــهر تهران می گوید: »گزارشی در یکی 
از روزنامه ها منتشر شده است که شــهرداری شهرفروشی 
می کند تا حقوق پرداخت کند، اما هیچ گونه شهرفروشی ای 
ثابت نشده است.« او در ادامه این جور خبررسانی رسانه های 

خاص را تالش برای ناامیدسازی مردم عنوان می کند.
ابوالفضل فالح، معاون مالی و امور اقتصادی شــهرداری در 
پاســخ به این ادعای بدون سند و مدرک رســانه ها، اعالم 
می دارد در این ایام فروش ملک نداشتیم و تمام پرداخت ها 
صرف از منابع درآمدی بوده است. او تأکید می کند: »ما در 
این مدت یک ریال وام هم دریافت نکرده ایم و حتی بسیاری از 
بدهی ها را تسویه کرده ایم؛ جوری که یک ریال از بازپرداخت  
اوراق عقب نمانده ایم که مــورد توجه بانک مرکزی نیز قرار 

گرفته است.«
به نظر می آید فضای نقد و گفت وگو در شورای شهر، با کیفیت 
و حرارت در جریان اســت، اما بازتاب های رسانه ای آن در 
برخی جوانب، با بدنمایی های غرض ورزانه به این سمت و سو 
می رود که با آشفته ســازی خاطر شهروندان، از آب گل آلود 

ماهی صید شود.

جالل بهرامی
معاون خدمات شهری شهرداری تهران 
شــهرداری تهران بــرای مهــار رواناب ها 
و اســتفاده بهینــه از ایــن آب هــا تالش 
می کنــد. شــبکه و زیرســاخت الزم 
بــرای اســتفاده بهینــه از ایــن آب ها در 
تهران فراهم شــده و هم اکنــون تقریبا 
نزدیک به 1.5میلیــون مترمکعب آب 
بارانــی کــه می آیــد در مخــازن احــداث 
شــده جمع آوری و نگهداری می شــود. 
هــم اكنــون در حــال توســعه و افزایش 
ظرفیــت ایــن مخــازن بــرای نگهــداری 

بیشتر این رواناب ها هستیم.

 محمد مویدی
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای 

فرهنگی شهرداری تهران
  تهیه طــرح جامع گردشــگری قلعه گبری، 
احــداث مــوزه شــهدای دانش آمــوز در 
منطقــه20 و یادمــان شــهدای دانش آمــوز 
مدرسه شهید مدرس را در دستور کار داریم. 
همچنین پس از بررسی موضوعات حقوقی 
و قانونی بازآفرینی و احیای خانه اربابی )قلعه 
عظیم آباد( با هدف استفاده از ظرفیت های 
تاریخی شهر، توسعه گردشگری و کاهش 

آسیب های اجتماعی، عملیاتی می شود.

با اجرای طرح جمع آوری ریل خط آهن 
تهران-اهواز در محور جنوبی منطقه17 
شــهر تهران، پــروژه ســاخت ۳ زیرگذر 
ســواره رو وارد فــاز اجرایــی و عملیاتــی 
شــد. محمدامیــن مرتضــوی، معــاون 
حمل ونقل و ترافیک منطقه17 گفت:  
»ایــن پــروژه در محــدوده محله هــای 
زمــزم و زهتابــی در محــور شــمالی و 
همچنیــن محله های گلچیــن، مقدم، 
امام ســجاد)ع(، وصفنــارد و یافت آباد 
در محورجنوبــی وارد فــاز اجرایــی و 

عملیاتی شد.« 

رئیــــــــــــس کمیــسیـــــــون ســــالمـــــت، 
محیط زیســت و خدمات شهری شورای 
شهر تهران از جریمه 117میلیارد تومانی 
به علــت خشــکاندن درختــان خیابــان 
ولیعصر خبر داد. مهدی پیرهادی گفت: 
»کمیســیون مــاده7 در ایــن خصــوص 
جلسه تشکیل داد و موضوع را پیگیری 
کرد. درخصوص جایگزینی درختان نیز 
قرار شد چندین برابر این ظرفیت شامل 
حداقل 100اصله درخت با بن مناســب 
در همــان فضایــی کــه درختــان خشــک 

شدند، کاشته شود.«
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زیرگذر

117
میلیارد

نقل قول 

عدد خبر

یادداشت

طرحنخستتوسعهبافتپیرامونحرمچهبود؟
  در ســال 87تهیــه شــد و در ســال 92، بــه تصویــب کمیســیون 

ماده 5شهر تهران رسید.
  در ســال 95هر تغییــر در این محــدوده، منــوط بــه تصویب طرح 

اصالحی یکپارچه در کمیسیون ماده 5شد.
  جواز ســاخت به گونه ای بود که ســاکنان انگیزه ای برای نوسازی 

نداشتند.
    ســال 1401کمیســیون مــاده 5 در مردادمــاه طــرح جدیــد را 

تصویب کرد.

باطرحجدیدچهرخمیدهد؟
  مســاحت اجرای طرح از حدود 209هکتار در مصوبه سال 92به 

حدود 220هکتار افزایش یافته است.
  پهنــه ســکونت )R( - 5.56هکتــار نســبت بــه طــرح مصــوب 

1392افزایش یافته است.
  پهنه کار و فعالیت )S( - از 65.8هکتار به 58.11هکتار رسیده است.

  پهنه مختلط )M( - 9.7هکتار افزایش داشته است.
  پهنه سبز )G( - از 34.3هکتار به 37.26هکتار رسیده است.

چهبخشهایجدیدیایجادمیشوند؟
  45متری ایرانیت به خیابان کامل )خیابانی با حضور همه مدهای 

حمل ونقلی ازجمله اتوبوس، خودرو و پیاده( تبدیل می شود.
  راسته فعال تجاری-گردشگری در مجاورت بازارچه فعلی احداث 

خواهد شد.
  بازارچه هفتگی با سازه های سبک در پیاده راه شرقی ساخته می شود.
  2پارکینگ طبقاتی در پیاده راه جنوبی و محور آستانه بنا خواهد شد.

  بلوار مدرس محور گردشگری پیاده  می شود.
  مجموعه گردشگری- تفریحی باغ آهو ایجاد می شود.

معرفی تعدادی از حسینیه ها و تکایای باقدمت شهر تهران که میزبان پرشور عزاداران حسینی هستند
تکیههایقدیمیشهرجانگرفت

اتوبوسرانیهوشمندمیشود

 پس از عبور از موج های سنگین کرونا، امسال مراسم  ماه 

محرم
محرم نسبت به 2سال پیش پرشورتر برگزار می شود. 
مساجد، تکایا و حسینیه ها با حضور مردم، عطر محرم 

به خود گرفته اند. 
به گزارش همشــهری، در این میان، تکایا و حسینیه های قدیمی شهر 
تهران هم با برگزاری سنت های دیرینه خود، میزبان عزاداران هستند؛ 
بناهایی که نه تنها قدمت ساخت طوالنی دارند بلکه معماری و فضای 
خاص و سرگذشتی خواندنی دارند. البته همچنان توصیه می شود که 
عزاداران حسینی با رعایت فاصله گذاری های اجتماعی و مسائل بهداشتی 
در مراسم حضور پیدا کنند. تکیه ها و حسینیه های قدیمی تهران بیشتر 
در مرکز پایتخت یا محله های شــمیران ازجمله نیاوران، حصاربوعلی، 
اوین، درکه، امامزاده قاسم)ع(، چیذر، تجریش و رستم آباد قرار دارند. در 
این بین، قدیمی ترین تکیه تهران در محله عودالجان است که »سادات 
اخوی« نام دارد. تکیه ای که این روزها از ساعت 7صبح پذیرای عزاداران 
است و مطابق گذشته دوباره با حضور زنان و مردان، حال و هوای قبل 
را پیدا کرده است. البته قدیمی ترین تکیه های شهر تهران که همچنان 
پابرجا هستند و مراسم عزاداری سیدالشهدا)ع( را برگزار می کنند، کم 
نیستند. در اینجا، تعدادی از قدیمی ترین تکیه های شهر تهران معرفی 

می شود.

تکیه سادات اخوی
احتماال تکیه سادات اخوی یکی از نخستین و قدیمی ترین حسینیه های 
شهر تهران باشد. این تکیه با 200ســال قدمت در زمان فتحعلی شاه 
قاجار در محله عودالجان تاسیس شد. تکیه سادات اخوی هنوز با سبک 
و سیاق گذشته در تمام مراسم مذهبی میزبان عزاداران و ارادتمندان 
در ایام ماه محرم اســت. جالب اینکه این تکیه از ابتدا برای مراسم ویژه 
عزاداری بانوان احداث شــده و به همین جهت مراسم عزاداری در این 

هیئت روزها قبل از اذان ظهر برگزار می شود. اما بعدها با گذشت زمان 
قسمتی نیز برای مراسم عزاداری آقایان مدنظر قرار گرفت. پارچه های 
عزای امام حسین)ع( با قدمت 100ساله که بر دیوارهای حسینیه نقش 
بسته است، در بدو ورود عزاداران حســینی فراروی آنها قرار می گیرد. 
پذیرایی از عزاداران اهل بیت)ع( در این تکیه با قهوه، چای شیرین زغالی 

و نان قندی صورت می گیرد.

تکیه رفتگران
تکیه سوپورها )رفتگران( در محله دزاشیب قرار دارد. تکیه ای قدیمی 
که با حضور تعدادی رفتگر در مسجد کوچک آشیخ علی شکل گرفت. 
آن زمان که  آبادی های کوچک و بزرگ با مزارع صیفی و گندمکاری و 
باغ های میوه شمیران را تشکیل می داد آشیخ علی شریعتمدار استرآبادی 
ازجمله افراد نیکوکاری بود که در گوشه باغش محلی را برای برپایی نماز 
اختصاص داده بود. آشــیخ علی قریب به یک قرن پیش این نمازخانه 
کوچک را برای مسجد وقف کرد. سال های بعد در ایام محرم تعدادی از 
رفتگران)پاکبانان( در این  دور هم جمع شدند و روضه خوانی و عزاداری 

کردند تا اینکه به تکیه سوپورها معروف شد.

تکیه نیاوران
تکیه نیاوران بیشــتر از 160ســال قدمت دارد. این تکیه به دســتور 
ناصرالدین شاه قاجار و توسط استاد حسن خرپاکوب ساخته شده است. 
البته امروز این تکیه تغییر شکل زیادی داده، اما همچنان پابرجاست و 
لبه های ایوان هنوز چوبی و دست نخورده باقی مانده است. روی ایوان 
پایین، ایوان دیگری بنا شده که طبقه دوم تکیه محسوب می شود و زنان 
در آنجا مستقر می شوند. دِر اصلی تکیه نیاوران که بیش از 3 متر ارتفاع 
دارد، از چوب گردو ساخته شده است. جالب اینکه تکیه نیاوران زمانی 

لوکیشن سریال شب دهم بود. 

تکیه حصاربوعلی
قدمت تکیه معروف حصار بوعلی بیشتر از 100سال برآورد شده و البته 
در حدود 40سال قبل در این بنا تغییراتی صورت گرفته است. این تکیه 
گرچه بازسازی شده ولی به خاطر قدمت آن، اشیاي عتیقه و برگزاری 

عزاداری به سبک سنتی در فهرست جاهای دیدنی تهران قرار دارد. 

تعدادی دیگر از تکایا و حسینیه ها
تکیه نفرآباد: این تکیه واقع در محله نفرآباد شهرری است و  در کاشی سر 
در آن، لحظه شهادت حضرت علی اکبر)ع( به تصویر کشیده شده است. 
سکوی  گردی که روي آن تعزیه اجرا می کردند از شاخصه های جالب این 
تکیه به حساب می آید. تکیه درکه: تهران پژوهان قدمت این تکیه را متعلق 
به اواخر دوره قاجار می دانند. آخرین بازسازی آن طبق کاشی آبی رنگ کنار 
تکیه به سال1351 برمی گردد. افراد ناشناس این تکیه را در سال۹6 به آتش 
کشیدند و فرش ها، علم ها و توق های آن -که از قدمتی تاریخی برخوردار 
بودند- از بین رفت. اکنون اما دوباره سر پا شده و مراسم محرم در آن برقرار 
است. حسینیه نوجوانان قنات آباد: این تکیه با حدود 65سال قدمت 
در بازارچه سنتی قنات آباد مولوی قرار دارد. نوجوانانی که این هیئت را برپا 

کرده اند، حاال برای خودشان، ریشی  سفید کرده اند.

  هوشمندســازی مدیریت ناوگان، یکی از 

گپ
روش هایی اســت که از طریق آن می توان 
بخشی از مشکالت حمل ونقل عمومی به ویژه 
اتوبوسرانی را مرتفع کرد تا دیگر شاهد صحنه هایی مانند تجمع 
اتوبوس ها در یک خط و مســیر از یک سو و تجمع و ازدحام 
مسافران در خط دیگر به دلیل کمبود اتوبوس نباشیم.  این در 
حالی اســت که برخی طی روزهای اخیر ارسال به ماموریت 
اتوبوس های تک کابین در چند خط بی آرتی برای بانوان را تحت 
عنوان زنانه-مردانه شدن اتوبوس ها قلمداد کرده اند. به همین 
منظور با سیدمجتبی شفیعی، معاون حمل ونقل و ترافیک 

شهرداری گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید. 

 آیا اخیرا اعزام اتوبوس به خطوط شلوغ را در 
بازه های زمانی روز در دســتور کار قرار داده اید یا واقعا 

اتوبوس هایی مخصوص بانوان درنظر گرفته شده است؟

هیچ اتوبوس خاصی برای بانوان یا آقایان 
لحاظ نشده اســت. ماجرا این است که در 
بحث مدیریت ناوگان اتوبوسرانی، در حوزه 
بهره برداری دچار ضعف هایی هستیم. یعنی 
ممکن است در یک خط و مسیر اتوبوس مازاد باشد و در یک خط 
و مسیر دیگر به دلیل نبود و کمبود اتوبوس ازدحام مسافر را شاهد 
باشیم. متأسفانه مدیریت ناوگان اتوبوسرانی هنوز به صورت دستی 
انجام می شود. یعنی افرادی که کارشناس و باتجربه هستند، از 
طریق دوربین ها و از طریق اعالم و بررســی تاریخچه اعزام و... 
صورت گرفته تصمیم می گیرند که اتوبــوس به کدام خطوط و 

نقاط ارسال شود.
بنابراین  چه اقدامی در زمینه هوشمندسازی 

باید انجام شود؟
این کار باید در قالب یک نرم افزار و هوش مصنوعی انجام شود و در 
این بخش نیازمند هوشمندسازی هستیم. در همین راستا با یک 

مجموعه ارتباط گرفته ایم و شروع به همکاری کرده ایم و قرار است 
در زمینه هوشمندسازی مدیریت ناوگان اتوبوسرانی، اقداماتی را 
انجام دهند. البته بحث هوشمند سازی  مدیریت ناوگان اتوبوسرانی 
هنوز در هیچکدام از شهر های کشور اجرا نشده و در دیگر شهر های 

دنیا هم بسیار کم انجام شده است. 
مدیریت هوشمند یعنی ناوگان به صورت منعطف مدیریت شود و 
اتوبوس ها تخصیص به یک خط خاص ندارند و با توجه به حجم 
مســافر و نیازی که در خطوط مختلف وجود دارد می توانند در 
خطوط مختلف حرکت کرده و مسافران را جابه جا کنند. زمانی 
که روی اتوبوی برچســب می زنیم، این موضوع نشان می دهد 
که این اتوبوس برای همان خط خاص است و سیستم مدیریت 
هوشــمند و منعطف نداریم. بنابراین هوشمندسازی مدیریت 
ناوگان اتوبوسرانی، هم نیاز به آموزش دارد و هم باید شرکت هایی 
که در این زمینه کار کرده اند و عملیاتی هستند را در این زمینه 

به کار بگیریم.

سیدمهدی سیدی؛ کارشناس رسانه
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