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تحویل نخســتین بخش از 900دســتگاه اتوبوسی 
که دولت ســیزدهم با هــدف کمک بــه تقویت و 
ارتقای ناوگان حمل ونقل عمومــی پایتخت، وعده 
آن  را به شــهرداری تهران داده بود، محقق شــد. به 
این ترتیب بعد از ســال1389 یعنی حدود 12سال، 
دوباره شــاهد آن بودیم که دولت به وظیفه خودش 
در زمینه حمایــت از حمل ونقل عمومی عمل کرد و 
تعدادی اتوبوس و ون را در اختیار شــهرداری تهران 
قرار داد. اتوبوس های باقیمانده از 900دستگاه وعده 
داده شــده نیز طبق برنامه تا پایان سال و در مراحل 
مختلف تحویل مدیریت شــهری پایتخت خواهند 
شد. به گزارش همشهری، مراسم رونمایی از مرحله 
نخست واگذاری ناوگان حمل ونقل عمومی شهری، 
ماشــین آالت و تجهیزات عمرانی و خدمات شهری 
به شهرداری  کالنشــهرها با حضور احمد وحیدی، 
وزیر کشــور و معاونان او، تعدادی از خانواده شــهدا 
ازجمله همســر شــهید مهدی باکری، شهرداران و 
نمایندگان کالنشــهر های ایران و همچنین مدیران 
عامل کارخانه های سازنده اتوبوس ها و تجهیزات در 

مصالی بزرگ امام خمینی)ره( برگزار شد.
وحیدی در این مراسم گفت: »حدود 10 تا 12سال 
بود که نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی و همچنین 
تحویل ماشین آالت و تجهیزات عمرانی از سوی دولت 
متوقف و این موضوع باعث شده تا شاهد فرسودگی 
ناوگان باشیم، اما دولت با تمام محدودیت های مالی 
کار بزرگی انجام داد. حجم اعتبارات این تجهیزات، 
بسیار زیاد اســت و قراردادهای بسیار زیادی در این 
حوزه امضا شده و در آینده امضا خواهد شد. قرارداد 
ساخت 10هزار اتوبوس جدید نیز انجام شده و اعتبار 
مالی آنچه امروز تحویل شهرداری ها می شود، حدود 

۷000میلیارد تومان است.« وزیر کشور در پاسخ به 
این سؤال همشــهری که چه تعداد از این اتوبوس ها 
به شهر تهران تخصیص پیدا کرده است، بدون اعالم 
عدد و رقم خاصی، گفت: »ابتدا این اتوبوس ها برای 
راهپیمایی اربعین اعزام می شوند و مورد استفاده قرار 
می گیرند و پس از آن با توجه به سهمیه و تقسیم بندی 
که صورت خواهد گرفت، میان شهرداری های کشور 

توزیع خواهند شد.« 

450دستگاه اتوبوس و 500دستگاه ون 
وزیر کشور درخصوص تعداد ناوگان و ماشین آالت و 

تجهیزات در نخستین مرحله واگذاری، گفت: »امروز 
نزدیک به ۴۵0 اتوبوس و ۵00 ون که البته تعدادی هم 
به آنها اضافه خواهد شد، برای تحویل به شهرداری ها 
و دهیاری های کشور آماده شــده است. درحقیقت 
بیش از 1000 اتوبوس و ون در این مراســم تحویل 
شهرداری ها و دهیاری های کشور می شود. امروز اقالم 
ارزشمند دیگری همچون باالبر 3۵متری که از اهمیت 
بسزایی برای نیاز شهرداری ها برخوردار است، آماده 
تحویل شده است. همچنین تجهیزات آتش نشانی 
و تاکسی هایی که با فناوری های روز ساخته شده اند، 
آماده تحویل هستند. تعداد قابل توجهی نیسان نیز که 

در مناطق روستایی و شهری می توانند موجب افزایش 
حجم خدمات شوند، آماده شده است.« 

از دهه80 به بعد چنین واگذاری هایی نداشتیم 
مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور هم در 
مراسم روز گذشته گفت: »تامین تجهیزات عمرانی 
برای دهیاری ها و شــهرداری ها اقدام بزرگی از نظر 
سخت افزاری بود که محقق شــد. 820دستگاه ون، 
مینی بوس و اتوبوس را به شهرداری ها واگذار می کنیم؛ 
درحالی که از دهه80 به بعد چنین واگذاری هایی را 
نداشــتیم. همچنین قرارداد بیش از 1000دستگاه 
ماشین آالت عمرانی منعقد شده که ۶۴۴دستگاه در 
این مرحله واگذار خواهد شد. اعطای تسهیالت برای 
نوسازی تاکسی های فرســوده هم در حال پیگیری 
اســت که تا کنون 2۵00دستگاه نوســازی شده و 
1۵00دستگاه دیگر نیز تا پایان سال نوسازی خواهند 
شد.« به گفته او، ســال گذشته 8هزار میلیارد تومان 
اوراق مشارکت در حوزه حمل ونقل محقق شده که 

رقمش امسال 12هزار میلیارد تومان است.

950لیتر سوخت اضافه 
مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل ضمن قدردانی 
از اراده دولت برای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی 
کشور پس از 12ســال وقفه، گفت: »توقف نوسازی 
ناوگان، لطمه های بزرگی را به کشور زد، اما خوشبختانه 
در دولت سیزدهم تصمیم بزرگی اتخاذ شد و در مدت 
زمانی اندک به اجرا درآمد که رونق تولید و اشتغالزایی 
در کشــور را به دنبال خود داشت.« جواد توسلی مهر 
افزود: »ساالنه منابع زیادی به دلیل فرسودگی ناوگان 
هدر می رود؛ به شکلی که ســالی 9۵0میلیون لیتر 
سوخت اضافه در کشور مصرف می شود؛ به گونه ای که 
با این مسیر، طی ۷سال آینده ۶.۵میلیارد دالر اضافه 
مصرف سوخت خواهیم داشت و جلوگیری این هزینه 

معطل تصمیمی بود که امروز عملیاتی شده است.«

بهار اتوبوسرانی پس از ۱۲سال خزان
اولین بخش از 900دستگاه اتوبوس های وعده داده شده از سوی دولت سیزدهم دیروز تحویل شهرداری تهران شد

۶00 موکب مردمی در مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین در شهر تهران برپا می شود

نذر اربعین از تهران

9سال پیش عده ای دانشــجو تصمیم گرفتند که در روز اربعین از 
میدان امام حسین)ع( پای پیاده به سمت حرم حضرت عبدالعظیم 
حسنی)ع( حرکت کنند. آنها به روایتی استناد می کردند که زیارت 
حرم عبدالعظیم حسنی)ع( را مانند زیارت حرم امام حسین)ع( بیان 
می کند. این حرکت در سال های بعد هم برای کسانی که نتوانسته 
بودنــد در راهپیمایی نجف تا کربال حاضر شــوند، ادامه پیدا کرد و 
اکنون شهرداری تهران به همراهی دیگر نهاد ها، هر سال راهپیمایی 
جاماندگان اربعین را برگزار می کند که این مراســم، امسال لشکر 

حسین)ع( نام گرفته است.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری درباره این آیین 
گفت: »راهپیمایی جاماندگان اربعین اتفاقی اســت که از دل های 
شکسته رقم خورده و بعدا به یک حرکت عظیم در شهر تهران تبدیل 
شده است. شــهرداری نیز موظف است که به تســهیل اجرای این 
مراسم کمک کند.« علیرضا فاطمیان پور افزود: »پیش بینی می کنیم 

حدود 3میلیون نفر در این راهپیمایی شرکت کنند.« 
دبیر ستاد لشکر حسینی که در نشست خبری سخن می گفت، ادامه 
داد: »امســال نیز پیاده روی جاماندگان از ساعت ۷ صبح از میدان 
آیینی امام حسین)ع( به ســمت حرم عبدالعظیم حسنی)ع( آغاز 

شده و تا ساعت 18 ادامه خواهد داشت. مردم غالبا از نماز صبح در 
میدان حضور دارند و حرکت با قرائت قرآن، زیارت اربعین و مداحی 
آغاز می شود تا مسیر 1۴کیلومتری را طی کنند. شروع راهپیمایی 
تا ســاعت 2بعدازظهر هم از میدان امام حسین)ع( انجام می شود و 
از مردم می خواهیم که به صورت تدریجی به میدان مراجعه کنند تا 

جمعیت به شکل یکنواخت در طول مسیر قرار گیرد.«
معاون سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران گفت: »در طول 
مسیر ۶00 موکب مردمی برقرار می شود و سازمان فرهنگی و هنری 
شهرداری درنظر دارد که هر ۷00 متر یک موکب پوشیده با عنوان 
موکب  ام البنین، برای ارائه خدمات ویژه به بانوان و کودکان برپا کند؛ 
چرا که عده زیادی از شــرکت کنندگان را زنان و کودکان تشکیل 
می دهند. همچنیــن موکب های غیرایرانی با حضــور اتباع عراق، 
افغانستان، پاکستان و احتماال یمن در طول مسیر تشکیل خواهد 
شــد.« او با بیان اینکه اورژانس، آتش نشــانی برای خدمات رسانی 
و پلیس و ســپاه تهران برای تامین امنیت در مراسم حضور دارند، 
گفت: »با پلیس راهور نیز هماهنگی هایی صورت گرفته که در مسیر 
راهپیمایی بخش هایی به صورت پارکینگ درنظر گرفته شــود. در 
مسیر بازگشت از حرم عبد العظیم حسنی نیز مترو، اتوبوس و تاکسی 
آماده انتقال همشهریان است. به دلیل ازدحام احتمالی درون حرم، 
به همراه خادمان آستان از شهروندان می خواهیم که پس از سالم، 

محدوده حرم را ترک کنند.«
سال گذشــته رفت وآمد خودرو ها در خیابان های منتهی به مسیر 
راهپیمایی و موازی با آن به کندی انجام می شــد که باعث اختالل 
در ترافیک شهر شــده بود. برخی از راهپیمایان هم به دلیل گرمای 
هوا و دیگر ســختی ها قصد ترک مسیر را داشــتند، اما این کار به 
سختی ممکن بود. فاطمیان پور درباره راهپیمایی امسال می گوید: 
»همچنین از میدان خراســان به بعد در نقاط مختلف مانند بعثت، 
شوش، آزادگان و... هم خودرو های ون آماده بازگرداندن راهپیمایان 

به مبدا هستند. در طول مسیر نیز با مساجد و مدارس هماهنگی های 
الزم صورت گرفته اســت که در های آنها برای استفاده از سرویس 

بهداشتی و برگزاری نماز روی راهپیمایان باز باشد.«
در سال های گذشته تعداد موکب ها به تدریج در طول مسیر کاهش 
پیدا می کرد، معاون ســازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با 
اشاره به اینکه نوع موکب ها متفاوت است، گفت: »بخشی از موکب ها 
محلی هستند و در نزدیکی خانه ها یا حسینیه ها برپا می شوند، اما 
بعضی از موکب ها را کسانی که در مناطق دیگر شهر سکونت دارند، 
برپا می کنند که از آنها خواســته  ایم در جایی که تراکم کمتر است، 
مستقر تا خدمات رســانی متناسب انجام شــود. همچنین ساعت 
فعالیت موکب های دورتر از میدان خراســان یک یا 2ساعت بعد از 
شروع راهپیمایی از میدان امام حســین)ع( است. گروهی از زائران 
هم از مسیر ها و مناطق دیگر یا حاشیه شهر به سمت حرم می آیند 
که شهرداری های مناطق در حد توان خود به آنها کمک می کنند. «

مدیر فرهنگی منطقــه 13 و رئیس فرهنگســرای امید نیز در این 
نشست گفت: » در 1۷شهریور بانوان در گروه سنی 1۵تا 3۵سال در 
میدان امام حسین)ع( از ساعت 1۶:30 تا اذان مغرب عروسک های 
نمدی دست ساز به نام حنیف و حنیفا می سازند. امیدواریم حدود 
۴0هزار عروســک برای اهدا به کودکان در طول راهپیمایی لشکر 
حسین)ع( آماده شود. همچنین کودکان می توانند در پویش »سالم 

یا مهدی« سربند های خود را بسازند.«
پروانه دوستی افزود: »بانوانی که قصد دارند در پخت یا آماده سازی  
و توزیع نذری همکاری کنند می توانند برای این کار ثبت نام انجام 

دهند تا به موکب ها و مساجد مسیر راهنمایی شوند. «
بــرای کســب اطــالع از برنامه هــای راهپیمایــی جامانــدگان 
 اربعیــن، می توان با شــماره تلفــن 183۷تماس گرفت. ســایت
 nazri.farhangsara.ir و شماره واتساپ 0219۶۶۵183۷هم 

برای اطالع رسانی در این زمینه طراحی شده است.

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

شهردار تهران در جشنواره شهید رجایی عنوان کرد
رشد کاریکاتوری شهر نتیجه 

سیاست های گذشته است

بیست ویکمین جشنواره شهید رجایی، آیین تکریم کارمندان 
شهرداری تهران و گرامیداشــت روز کارمند با حضور شهردار 
تهران در برج میالد برگزار شد و علیرضا زاکانی رشد و پیشرفت 
همه جانبه شهر را یک سیاست مطلوب دانست و با بیان اینکه در 
شورای ششم و مدیریت شهری جدید به این موضوع پرداخته 
می شود، گفت: »سیاست های گذشــته باعث شده شهر رشد 
کاریکاتوری پیــدا کند و در نتیجه  بخش هــای مختلف در این 
فرایند جای خود قرار گرفته اند.« به گزارش همشهری، وقتی از 
نهاد شهرداری صحبت می کنیم از یک نهاد خدمتگزار اجتماعی 
می گوییم که اهدافی در بطن خود دارد و مسئولیت های بزرگ 
و سنگینی به آن سپرده شده است. شهردار پایتخت با بیان این 
مطلب گفت فعالیت ها و خدمات شهرداری از یک سو به شهر و از 
سوی دیگر به شهروندان مرتبط می شود و توجه به امر شوراها 
به ویژه شورای شهر، در اداره شهر بر مدار مردم، امری قطعی است. 
علیرضا زاکانی در ادامه با اشاره به فرایند رشد شهر عنوان کرد: »تا 
سال ۴8 شهر توسعه شمالی - جنوبی و بعد از آن شرقی - غربی 
داشته و این رشد ناموزون و کاریکاتوری شرایطی ایجاد کرده که 
باید آن را به یک رشد حقیقی و واقعی تبدیل کنیم؛ چراکه همه 
این مسائل باعث شده امروز از کم مسکنی رنج ببریم، از ترافیک 
و آلودگی هوا آزرده خاطر باشیم و به نوعی زیست در شهر بدون 

آسایش و آرامش باشد.« 

شهرداری باید نقطه آغاز تغییر در شهر باشد
در این دوره ســعی می کنیم با اولویت بندی مشــکل مسکن 
کارمندان خودمان را حل کنیم؛ چراکه کارمند باید انگیزه داشته 
باشد که مشکل مسکن مردم را حل کند. این مطلب را سکاندار 
پایتخت گفت و تأکید کرد: »ما یک خانواده واحد هستیم و در 
این خانواده هرکدام یک مسئولیت را می پذیریم. کارمندی که 
بناست خدمت ویژه ای ارائه کند، باید با روی خوش، آگاهی را به 
مردم ارائه دهد. به طورکلی مجموعه شهرداری باید به نقطه آغاز 

تغییر در شهر تبدیل شود.«

شنبه، بوستانی ۱8 هکتاری افتتاح می شود 
آن طور که سکاندار پایتخت گفته شنبه بوستان 18هکتاری در 
منطقه 18افتتاح می شود. احداث تفرجگاه در کن هم موضوع 
دیگری است که در جشنواره شهید رجایی زاکانی به آن اشاره و 
عنوان کرد: »برای ما صیانت از باغ های کن اهمیت دارد؛ بنابراین 
هزار هکتار آن تبدیل به تفرجگاه می شود و ۷0هکتار دیگر را به 
سرانه ها اختصاص می دهیم. همچنین بیش از 300هزار میلیارد 
تومان پروژه مشارکتی و ظرفیت های بی نظیری داریم که می تواند 
خطرات تهران را تبدیل به ایمنی و آسایش کند؛ اگر اراده الزم در 
شهرداری وجود داشته باشد، تهران به گلستان تبدیل می شود. 
پس باید دست به دست هم دهیم و در کنار یکدیگر گام  برداریم.« 

  افتتاح بخش میانی خط 6
تا پایان سال 

رفع نواقص ایستگاه ها و تکمیل خطوط، 2 اولویت مهم شهرداری 
تهران در حوزه حمل ونقــل ریلی )مترو( اســت و آن طور که 
مدیرعامل شرکت مترو گفته، کارها با جدیت در حال پیگیری 
هســتند و تا پایان ســال، بخش میانی خط ۶مترو راه اندازی 

می شود.
به گزارش همشــهری، طبق ضوابط اســتانداردها، هر یک از 
ایستگاه های مترو باید 2ورودی داشــته باشند؛ اما درگذشته 
این ضابطه خیلــی موردتوجه نبوده و اکثر ایســتگاه ها با یک 
ورودی بهره برداری  شده اند. موضوعی که مسعود درستی روز 
گذشته در مراسم افتتاح ورودی ایســتگاه های شهید رضایی 
در منطقه 1۵و اشرفی اصفهانی در منطقه ۵ به آن اشاره کرد و 
گفت: »ساخت و بهره برداری از ورودی دوم ایستگاه ها در دستور 
کار شرکت مترو قرار گرفته است تا از این طریق بتوانیم حداقل 
استانداردها را رعایت کنیم.« مدیرعامل شرکت مترو در ادامه، 
خطوط هفت گانه را یک شبکه دانست و تأکید کرد: »تا زمانی که 
تمام نواقص خطوط هفت گانه رفع نشود، مترو راندمان و کارآیی 
مناسبی نخواهد داشــت و عماًل نقش آن در جابه جایی مسافر 
کمتر خواهد بود. ازاین رو سعی داریم رفع نواقص خطوط را در 
اسرع وقت انجام دهیم تا بتوانیم از این شبکه حمل ونقلی بهینه 
استفاده کنیم.« او با بیان اینکه بخش میانی خط ۶مترو تا پایان 
سال تکمیل می شود، گفت: »تا پایان مهر برخی از اقدامات در 
بخش میانی خط ۶به پایان می رسد و پیش بینی می کنیم تا پایان 
سال با راه اندازی این بخش، یکپارچگی تردد از دولت آباد تا بخش 

شمالی این خط برقرار شود.«

رفع نواقص خط 3 با بودجه ۱400میلیارد تومان
در حاشیه این مراسم )افتتاح ورودی جدید ایستگاه های اشرفی 
اصفهانی و شهید رضایی( محسن هرمزی، قائم مقام شرکت مترو 
تهران به همشهری گفت که رفع نواقص و تکمیل ورودی خطوط 
مترو درگذشته به  ُکندی انجام می شــد و در این دوره مدیریت 
شــهری توجه ویژه ای به این موضوع دارد. او با بیان اینکه برای 
ساخت ورودی )شهید رضایی و اشرفی اصفهانی( حدود ۷۵میلیارد 
تومان هزینه شده است، گفت: »با بهره برداری از ورودی جدید 
ایستگاه شهیدرضایی، دسترسی 1۷شــهریور از سمت خیابان 
منصور و 1۷شهریور به مترو تسهیل می شود. او به رفع نقص خط3 
اشاره و عنوان کرد: »برای ساخت یک کیلومتر خط مترو نیاز به 
1۵00میلیارد تومان بودجه اســت؛ درحالی که امروز برای رفع 

نواقص در خط 3باید 1۴00میلیارد تومان هزینه شود.«

 عباس شعبانی
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

تکمیــل مســیرهای کنــدروی بزرگــراه 
آزادگان، زمینه ســاز روانســازی جریان 
ترافیــک ایــن بزرگــراه در محــدوده 
خیابــان شــهید رجایــی خواهــد شــد. 
تفکیک ترافیک تنــدرو و کندرو، ایجاد 
دسترســی های مــورد نیــاز، بازبینــی و 
و  ایمن ســازی   تبادل هــا،  اصــاح 
ســاماندهی پهلوگاه هــای موجــود در 
حاشــیه بانــد تنــدروی بزرگــراه ازجمله 
مهم تریــن اهــداف معاونــت فنــی و 
عمرانــی در تعریــف پــروژه تکمیــل 
مســیرهای کنــدروی بزرگــراه آزادگان 

به شمار می آید.

 محمدمهدی عزیزی
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 

شهرداری تهران
این سازمان در راستای حفظ سامتی 
زائــران، صیانــت از محیط زیســت آن 
سرزمین مقدس و در اولویت قرار دادن 
بهداشــت فــردی و محیطی نســبت به 
راه انــدازی پویشــی داوطلبانــه تحــت 
عنوان »هــر زائر، یــک پاکبــان« اقدام 
کــرده اســت. در ایــن پویــش ضمــن 
آمــوزش و اطاع رســانی گســترده از 
زائریــن محتــرم اربعیــن می خواهد که 
با همراه داشــتن پســماند کیســه های 
پاســتیکی موجــود در منــازل خــود در 
طــول ســفر، داوطلبانــه پســماندهای 
رها شده را در بخشی از مسیر یا معابر 

جمع آوری کنند.

رئیــس کمیتــه عمــران شــورای شــهر 
تهــران گفت: »فســاد سیســتماتیک 
در شــهرداری تهــران نداریــم. چــون 
شــهرداری بیشــترین برخورد بــا مردم 
را دارد، بیشــتر عملکــرد آن به چشــم 
می آیــد؛ اینکــه ایــن نــگاه را داشــته 
باشــیم کــه ۵۷هــزار نفــر از کارکنــان 
شــهرداری تهــران فاســد هســتند، 
درست نیست.«  سیدمحمد آقامیری 
اضافــه کــرد: »تصــور کنیــد کــه اگــر 
۱۱هزار تــن زباله در روز از شــهر تهران 
خارج نشود، مشــکل بزرگی در شهر 
ایجاد می شود. نادیده گرفتن زحمات 
کارکنــان و کارگــران شــهرداری تهران 

درست نیست.« 
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به گفته شهردار منطقه۲۱، با توجه به 
اینکه ما با کمبود اتوبــوس و نبود خط 
متــرو در این منطقــه روبه رو هســتیم، 
در 6مــاه آینــده ایســتگاه ریل بــاس 
در ایــن منطقــه راه انــدازی می شــود.  
حسین کاشانی پور گفت: »بنا داریم 
در ضلــع جنوبــی جــاده فتح و بــا توجه 
به استقرار راه آهن جمهوری اسامی، 
طــرح ریل بــاس را راه انــدازی کنیــم تــا 
مــردم در کمتریــن زمــان ممکــن و بــا 
قیمت مناســب به این منطقه منتقل 
شــوند.«  با این طرح بخش زیــادی از 
مشکل حمل و نقل عمومی حداقل در 
محدوده منطقه رفع می شــود، چراکه 
ریل بــاس می توانــد بیشــتر از اتوبوس 

مسافران را جابه جا کند.

6
ماه

اصالح سیاستگذاری در 
مدیریت پسماند 

نایب رئیس شــورای شهر تهران با اشــاره به تاریخ 
شکل گیری میدان مرکزی میوه وتره بار بر ضرورت 
اقدامات عملیاتی برای تسهیل دسترسی شهروندان 
به محصــوالت باکیفیت و به صرفــه تأکید کرد. به 
گزارش همشهری، نشســت بررسی عملکرد حوزه 
خدمات شهری به ریاست پرویز سروری، نایب رئیس 
شورای شهر تهران، جالل بهرامی، معاون خدمات 
شهری شهردارتهران، مشــاوران نایب رئیس شورا 
و برخی مدیران حوزه خدمات شــهری برگزار شد. 
سروری درخصوص موضوعات مطرح شده در این 
جلســه گفت: »تسهیل در رســاندن میوه وتره بار 
باکیفیت و با قیمت مناســب به دســت شهروندان 
رسالتی است که مردم از دولت و شهرداری انتظار 
دارند از این روی اگر بتوانیم با اصالح فرایند ها، روند 
مناسبی را ایجاد کنیم در تحقق این ماموریت موفق 
عمل کرده ایم.« سروری در ادامه وجود زباله گردها و 
کتفی ها را از عارضه های شهر تهران دانست و گفت: 
»سیاســتگذاری اشــتباه و عملکرد ضعیف حوزه 
خدمات شهری در ســال های گذشته سبب شد تا 
عارضه کتفی ها در شــهر گسترش یابد لذا سازمان 
پسماند مکلف است تا با اصالح سیاستگذاری های 
پیشین و اقدامات حساب شده، شرایطی را به وجود 
آورد که ضمن رعایت کرامت انســانی، دیگر شاهد 

این آسیب اجتماعی در شهر تهران نباشیم.« 

نقل قول خبر

عدد خبر

حمل و نقل

گزارش 2

شورا

  8 نقطه از مسیر برای استقرار چایخانه رضوی و توزیع 
متبرکات رضوی درنظر گرفته شده است.

  ۱0هزار سربند با شعار »انا من حسین)ع(« و 2هزار پرچم 
در مسیر توزیع می شود.

  22موکب شهرداری در طول مسیر برپا می شود.

مکث

اعزام 500اتوبوس به مرزهای مهران و خسروی
صبح روز دوشنبه مراســم بدرقه نخستین 
کاروان اعزامی اتوبوس های خادم الحسین)ع( 
شهرداری تهران به مرز عراق برای جابه جایی 
و خدمات رسانی به زائران حضرت اباعبداهلل 
الحسین)ع( در پایانه سامانه تندروی خط2 
شرکت واحد واقع در ســه راه افسریه برگزار 
شد. در این مراسم با بدرقه حضار و پخش نوای 
مداحی، ۱00دستگاه اتوبوس شرکت واحد برای 
خدمات رسانی به زائران اربعین راهی مرز عراق 

شدند. مجتبی شفیعی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهر تهران در حاشیه آیین بدرقه به همشهری گفت: 
»مراسم بدرقه اعزام نخستین کاروان اتوبوس از شهر تهران برای جابه جایی زائران حضرت اباعبداهلل 
الحسین)ع( به مرز های مهران و خسروی برگزار شد. براساس تصویب ستاد اربعین، شهرداری تهران 
درمجموع 500 دستگاه اتوبوس را آماده اعزام کرده تا به زائران امام حسین)ع( خدمات رسانی کند و 
ان شاءاهلل بتوانند به بهترین شکل ممکن این عزیزان را از مرزهای کشور به سمت عتبات عالیات جابه جا 
کنند. حدود ۷0درصد زائران اربعین از طریق مرز مهران حرکت خواهند کرد؛ بنابراین تمرکز ما برای 
جابه جایی مسافر در مرز مهران است. البته امسال در رابطه با مراسم اربعین یک کار جدید هم توسط 
شهرداری تهران انجام شد. باتوجه به آمار باالی تصادفات اتوبوس های حامل زائران ایرانی در سال های 
گذشته و همچنین نامناسب و ناایمن بودن بخشی از مسیر، یعنی از مرز تا کوت در خاک عراق، تصمیم 
گرفته شد با وجود حجم باالی تردد زائران ایرانی و تهرانی در این محدوده، ایمن سازی مسیر از طریق 
خط کشی و تکمیل تجهیزات و نصب عالئم و تابلوهای اعالم مسیر در حد توان و بضاعت انجام شود که 
هم اکنون حدود 90درصد از کار به اتمام رسیده است.« مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه 
به عنوان رئیس کمیته حمل ونقل زائران ایرانی در عراق، اعالم کرد که شهرداری تهران آمادگی دارد تا 
تعداد بیشتری اتوبوس به مرزهای مهران و خسروی اعزام کند. بهرام نکاحی به همشهری گفت: »آمادگی 

داریم تا درصورت نیاز ۱00دستگاه اتوبوس دیگر هم به تعداد 500اتوبوس فعلی اضافه کنیم.«

مکث

محمد سرابیاربعین
روزنامه نگار
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