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ترافیــک ایــن روزهــای تهران 

گزارش
ســنگین تر و کندتر از هــر زمان 
دیگــری اســت و روزانــه حدود 
9میلیون خودرو در معابر پایتخــت در حال تردد 
هستند. این ترافیک سنگین به ویژه در ساعت های 
اولیه صبح و عصر که بازگشایی و تعطیلی مدارس و 
دیگر مراکز آموزشی و همچنین سازمان ها، شرکت ها 
و کارخانه ها اتفاق می افتد، بیشتر به چشم می آید. 
براســاس اعالم مدیران و مسئوالن مرتبط، شرایط 
ترافیکی این روزهای تهــران 3دلیل عمده دارد که 
شامل بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی، افزایش 
تعــداد وســایل نقلیه و در آخر فرســودگی باالی 

وسایل نقلیه می شود.
سرهنگ محمد رازقی، معاون عملیات پلیس راهور 
تهران بزرگ دربــاره علت افزایش زمــان ترافیک 
صبحگاهی مهر امسال نسبت به دوران پیش از کرونا، 
می گوید: »علت اصلی ترافیک در 3هفته گذشته، 
بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی است؛ البته به جز 
این مسئله، ترافیک شهر تهران هم ساالنه با شیب 
مالیمــی افزایش پیدا می کنــد. ترافیک نیمه دوم 
سال، در 2ماه مهر و اســفند هر سال نسبت به سال 
قبل خود افزایش دارد، اما شیوع کرونا سبب شد تا 
درصد افزایش ساالنه ترافیک در این 2سال خودش 
را نشان ندهد. شهروندان 2ســال گذشته افزایش 
ترافیک ســاالنه را به علت تعطیلی مدارس، مراکز 
آموزشی و شناور شدن ساعات اداری ندیدند و لمس 
نکردند. اکنون پس از 2ســال با بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها این افزایش ســاالنه یکباره خودش را 
در مهر۱۴۰۱ نشان داده اســت. مواردی همچون 
خرابی های متعدد خودروهــا در معابر بزرگراهی و 
تصادفات نیز از دیگر علل مهم افزایش ترافیک این 
روزهای شهر تهران محسوب می شود.« به این موارد 
باید کمبود و فرسودگی ناوگان عمومی را هم اضافه 
کرد که نمی تواند پاســخگوی حجم باالی تقاضای 
سفر شهروندان به ویژه در مهرماه باشد تا مردم بیش 

از پیش از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند.

معابر شهر پاسخگوی این حجم خودرو نیست 
یکی از عمده دالیل افزایش ساالنه ترافیک به مباحث 
اقتصادی و اجتماعی برمی گــردد. به دنبال افزایش 
مهاجرت از شهرها و روســتاهای کشور به تهران به 
امید یافتن شغل و داشــتن زندگی بهتر، جمعیت 
پایتخت بی قاعده و بدون ضابطه مدام درحال افزایش 

است. از سوی دیگر چند برابر شدن قیمت خودرو و 
دیگر وســایل نقلیه هم باعث شده تا چرخه اسقاط 
خودرو و دیگر وسایل نقلیه فرسوده تقریبا به صفر 
برسد. از طرف دیگر شاهد ورود خودروهای جدید به 
معابر و خیابان های شهر هستیم و انباشتگی خودرو 
در شهر و معابر پایتخت باعث شده که امروز از سوی 
مسئوالن و کارشناسان مختلف، تعداد خودرو ها ۴ تا 
6برابر ظرفیت معابر شهر تهران تخمین زده شود. 
در این شــرایط رفتار و فرهنگ ترافیکی رانندگان 
هم بیش از هر زمان دیگری دچار بحران شده است. 
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ هم در این 

زمینه می گوید: »افزایش شــیب ترافیک ساالنه به 
مواردی چون افزایش تعداد خودروها، مهاجرت به 
شــهر تهران، افزایش جمعیت  پایتخت و... مربوط 

می شود.« 

مصوبه های ترافیکی مهر اجرا شد؟ 
برای کاهش و کنترل ترافیک شــهر تهران برخی 
محدودیت ها و ممنوعیت هــای ترافیکی اعمال و 
برنامه هایی نظیر شناور شدن ساعت کار اداره ها اعالم 
شد که دست کم در برخی از موارد مانند ممنوعیت 
تردد کامیون و کامیونت ها تا ساعت 9صبح، شاهد 

تخلفاتــی در این زمینه و نادیــده گرفتن مصوبات 
ستاد هماهنگی استقبال از مهر هستیم. اکنون این 
پرسش مطرح می شود که در این مدت مصوبات ستاد 

مهر۱۴۰۱ به طور کامل اجرایی شده است یا خیر؟ 
سرهنگ رازقی در این باره می گوید: »بخش زیادی از 
اقدامات ستاد مهر۱۴۰۱ اجرا شده است و برای اجرای 
بقیه اقدامات باید منتظر اتمام ماه باشیم تا با انجام 
پایش و بررسی های دقیق نتایج، بقیه اقدامات را اجرا 
کنیم. هفته نخست مهر به دلیل تعطیلی های پی در 
پی، مالک پایش ترافیک نیست، اما هفته دوم، سوم و 
چهارم مهرماه با درنظرگرفتن سایر شرایطی که در این 
مدت به وجود آمد، مالکی برای نتیجه گیری ترافیک 

در مهر۱۴۰۱ محسوب می شود.«

31دقیقه وقت تلف می شود
تهرانی ها روزانه به طور میانگین بیش از 3۱دقیقه از 
وقت خود را در ترافیک شهر تلف می کنند. جمعیت 
9میلیون نفری پایتخت طبق آمار مشترک سازمان 
حمل ونقل و ترافیک و پلیس راهور، در مجموع روزانه 
۴میلیون و65۰هزار ساعت و ساالنه بیش از یک ونیم 
میلیارد ساعت را در ترافیک سپری می کنند. به طور 
میانگین هر کدام از ساکنان شهر تهران در مجموع 
ساالنه بیش از ۱88ســاعت از عمر خودشان را در 

ترافیک هدر می دهند.

ترافیک تنومند پس از 2سال کرونا
فرسودگی خودروها و افزایش مهاجرت از عوامل اصلی ترافیک تهران است

شهر زادگاه مشروطه
چهاردهم مهرماه در فرهنگ عمومی به نام روز تهران نامگذاری 
شده اســت. ۱۱6ســال پیش، 3ســاعت به غروب یکشنبه 
چهاردهم مهرماه ۱285 خورشیدی، نخستین مجلس شورای 
ملی در تاالر برلیان کاخ گلستان تشکیل شد و مظفرالدین شاه 
قاجــار در خطابه  خــود، روز افتتاح مجلس شــورای ملی را 
روزی »میمون و مبارک« خواند و مجلس را جایی دانســت 
که »رشــته های امور دولتــی و مملکتی را به هــم مربوط و 
متصل می دارد و عالیق ما بین دولت و ملت را متین و محکم 

می سازد.«
پس از خطابه شاه دسته موزیک شروع به نواختن کرد و مراسم 
پایان یافت و بدین ترتیب نخســتین پارلمان دمکراتیک قاره 
آسیا در دل بافت تاریخی تهران به وجود آمد و تهران به عنوان 
زادگاه مشــروطه، فصلی نو را در کتاب تاریخ ایران ورق زد  و 
شاهد جوش و خروش مردمانی برای رسیدن به حقوق اساسی 

ملت بود.
درست یک سال بعد از نخستین جلســه مجلس شورای ملی 
در چهاردهم مهرماه ۱286 خورشیدی، متمم قانون اساسی 
مشروطه، در ۱۰۷ اصل تهیه شــد و در اصل چهارم این قانون 
»پایتختی تهران« به امضای محمدعلی شــاه قاجار رسید که 
در این اصل آمده بود: »پایتخت ایران، تهران است.« بنابراین 
می توان گفت که چهاردهم مهرماه نه تنها روزی مهم و فرخنده 
برای تهران است، بلکه روزی خجســته و ملی برای ایران هم 

محسوب می شود.
از همین رو هم شــورای شــهر تهران در ســال ۱395 برای 
گرامیداشت این شــهر و ویژگی های آن که به نوعی نماد ملی 

ایرانیان است، ۱۴مهرماه را به این عنوان نامگذاری کرد.
تهران، شهر صلح و دوستی هاســت و جنگ و تفرقه در آن راه 
نداشته است و راه هم نخواهد داشت. تهران، نماد صلح است؛ 
شهری که نمادهای آن باز هم به این موارد ختم نمی شود و از 
میراث ملموس و ناملموس بسیاری برخوردار و بهره مند است. 
نماد معماری اش سردرباغ ملی و مجموعه میدان مشق است که 
همچنان برخوردار از هویتی استوار، هیبت و ابهت و افتخار این 
شهر را پیشکش چشم می کند. بماند که به لحاظ معماری، برج 
آزادی هم آزادی دیگری را عینیت می بخشد و شکوه و زیبایی 
معماری ایرانی قبل از اسالم و جلوه های هنر ایرانی بعد از اسالم 
را می توان مشاهده کرد. بعدها، برج میالد و پل طبیعت هم به 

این نمادها رنگ و غنای دیگری دادند.
عالوه بر این میراث ملموس، تهران، عناصر و میراث ناملموسی 
به خود اختصاص داده که بسیار ارزشــمند است. محمدعلی 
سپانلو در زمینه شعر، جعفر شهری در زمینه  تهران شناسی، 
اســماعیل خان مهرتاش و اســتاد مرتضی احمدی در زمینه 
موسیقی و ترانه های محلی  و همچنین کسانی مثل نیکوالی 
مارکوف معمار و بانوان خیری  مانند اشرف الملوک فخرالدوله،   
نجم السلطنه و حاج حسین آقا ملک که موزه ملک را وقف کرد 

از بزرگ ترین شخصیت ها و سرمایه های این شهر هستند.

شینا انصاری
مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران

توسعه انرژی های تجدیدپذیر و مدیریت 
مصــرف انــرژی در ســاختمان های تحت 
تملک شــهرداری تهران، ارزیابــی اثرات 
عمرانــی،  پروژه هــای  محیط زیســتی 
شناســایی گونه هــای جانــوری و گیاهــی 
بومی شــهر تهــران با هــدف حفــظ تنوع 
زیســتی این شــهر، پایش منابع آالینده 
خاک، هوا، نور و صدا در مناطق ۲۲گانه 

تهران از اولویت های  فعلی ما  است. 

محمدجواد خسروی
شهردار منطقه ۱۸ تهران

باندهــای مخوف ساخت وســاز غیرمجاز 
در این منطقه فعال هستند. متأسفانه 
ایــن بانــد به گونــه ای عمــل می کننــد که 
حتی منزل مسکونی راننده جرثقیل که 
در تخریب با شــهرداری همکاری دارد را 
پیــدا کــرده و ایشــان را تهدیــد کرده اند. 
امــروز تخریــب یــک ســاختمان ۶ طبقــه 
در منطقــه ۱۸ کــه اســکلت آن در عرض 
۴۸ ســاعت ایجاد شــده بود، با همکاری 

فاجا انجام می شود. 

نقل قول خبر

عدد خبر

مرتضی بیک بیاتی؛ فعال حوزه شهرییادداشت

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
جشــنواره »ایــران عزیــز«؛ جشــنواره 
وحدت اقوام ایرانــی را از ۲۰ تا ۲۹مهرماه 
بــا هــدف معرفــی فرهنــگ اقــوام ایرانی 
در دریاچــه شــهدای خلیج فــارس برگزار 
می کنــد. 35۰غرفــه در ایــن جشــنواره 
پیش بینی شده که محصوالت فرهنگی 
و صنایع دســتی، محصــوالت غذایــی، 
پوشاک و به طور کلی آداب و رسوم اقوام 
گوناگــون در آن بــه نمایــش در می آیــد. 
این جشنواره هر روز از ســاعت ۱5 تا ۲۲ 
در دریاچه شــهدای خلیج فارس میزبان 

شهروندان است.

350
غرفه

همزمــان با هفتــه ملــی کــودک، بازدید 
کــودکان در روزهــای پنجشــنبه و جمعه 
۲۱ و ۲۲ مهر از برج میالد رایگان اســت. 
بازدیــد برای کــودکان تا ۱۲ ســال بــوده و 
عالقه منــدان می تواننــد در روزهای آخر 
هفته از ساعت ۹ تا ۲۱ به صورت رایگان 
و والدینشان با 5۰درصد تخفیف خرید 

بلیت، از برج میالد بازدید کنند.

50
درصد

خودرو های زیاد و فرسوده
  حدود 40درصد خودرو های کشور فرسوده است.

  حدود 46درصد از خودرو ها و بیش از 90درصد از موتورسیکلت ها در مرز فرسودگی قرار دارند.
   براساس آخرین آمار رسمی در ســال1400 روزانه دست کم 8میلیون و600هزار خودرو در شهر 

تهران تردد می کنند.
   از 8میلیون خودرو بیش از 7میلیون آن مربوط به ســاکنان شــهر تهران می شود و بیش از 

یک میلیون و600 خودرو هم از شهرهای اقماری و اطراف به پایتخت می آیند.
   براساس آمار های سال1400 تعداد سفر خودروهای سواری تهران نسبت به 3سال پیش دست کم 

43درصد افزایش داشته است.
   روزانه حدود 20میلیون سفر درون شهری از طریق خودروها در شهر تهران صورت می گیرد.

   20میلیون خودرو و موتورسیکلت فرسوده در کل کشور وجود دارد.
   بیش از 90درصد از ناوگان حمل ونقل عمومی شهرداری دچار فرسودگی است.

   25میلیون خودرو پالک گذاری شده در کشور تردد می کنند.
   12میلیون موتورسیکلت پالک شده در کشور وجود دارد.
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