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 روز باشــکوهی به مناسبت عید 

عیدانه
میالد حضرت رسول اکرم)ص( و 
امام جعفر صــادق)ع( در میدان 

ولیعصر )عج( تهران رقم خورد.
به گزارش همشهری، بعدازظهر دیروز هزاران نفر 
در مســیر خیابان ولیعصر)عج( از محدوده ایوان 
انتظار تا میدان ونک حاضر شــده بودند تا ضمن 
شرکت در جشن سالروز میالد باسعادت حضرت 
محمــد)ص( و امام جعفر صــادق)ع(، در برنامه 

مولودی خوانی مداحان معروف شرکت کنند.
روز جمعه جمعیت مردمی که به قصد حضور در 
میدان ولیعصر)ع( حرکت کرده بودند از 4جهت به 
سمت این میدان روانه بود. پلیس راهور از مسافتی 
مانده به میدان، از ورود خودروها و سپس از تردد 
موتورســیکلت ها جلوگیری می کرد تا همه  چیز 
برای جشن مردمی مهیا باشــد. در خیابان های 
ولیعصر و بلوار کشاورز موکب هایی برپا شده بودند 

که از شــهروندان پذیرایی می کردند. غرفه هایی 
نیز مخصوص کودکان در این موکب ها مســتقر 
شــده بود. جایگاه برنامه در مقابــل دیوارنگاری 
سفید »زنان ســرزمین من، ایران« قرار داشت و 
بلندگوهای آن به شکل جالبی از جرثقیل آویخته 
شــده بود. همزمان با اینکــه جمعیت حاضر در 
میدان با پرچم های ایــران و منقش به نام پیامبر 
اکرم و بادکنک های چندرنگ فشرده تر می شد، 
مراســم با اجرای سرود »ســالم فرمانده« آغاز 
شــد. در ادامه با مداحی حاج محمود کریمی و 
ســیدمجید بنی فاطمه ادامه یافــت. کریمی در 
بخشی از مداحی خود با اشــاره به حوادث اخیر 
گفت: »موضع ما درباره حجاب همان موضع مقام 
معظم رهبری است. امیدواریم این فتنه زودتر به 
پایان برسد.« حاج منصور ارضی، سعید حدادیان، 
محمدرضا طاهــری، محمدحســین حدادیان 
و حســین طاهری از دیگر مداحان این مراســم 

بودند؛ مراسمی که تا اذان مغرب ادامه یافت و با 
نورافشانی به پایان رسید. در این مراسم پاکبان ها 
و نیروهای آتش نشــانی برای خدمت رســانی به 

فعالیت پرداختند.

ازشهرریتادریاچهخیلجفارس
همزمان با مراســم میدان ولیعصر)عج(، جشن 
میالد در دیگر نقاط پرتردد و شــاخص شــهر 
تهران نیز برگزار شــد. بر همین اساس آستان 
مقدس و بــارگاه ملکوتی حضــرت عبدالعظیم 
حســنی)ع( میزبان جمعــی از مومنــان بود. 
در میادیــن و خیابان های اصلی شــهرری نیز 
شــهرداری منطقه۲۰ بــا به اهتــزاز درآوردن 
پرچم های سبزرنگ و شاد رنگ و بوی منطقه را 
نورانی کرد. هیأت های مذهبی و مساجد و تکایا 
در شهر ری نیز با برقراری جشن و مراسم شادی 
و ایستگاه های صلواتی با پخش شربت و شیرینی 

ایام هفته وحدت را گرامی داشتند.
شرکت نوسازی اراضی عباس آباد هم به مناسبت 
میالد رســول اکرم)ص( ویژه برنامه نورافشانی و 
آتش بازی را از ساعت ۲۰تا ۲۲در پارک آب وآتش 
برگزار کرد. ایــن در حالی بود کــه صبح جمعه 
هم از ســاعت 1۰با پــرواز بادبادک های رنگی 
برافراز پل طبیعت توســط دانش آموزان مراسم 
آغاز شد و تا ســاعت 1۲ادامه یافت. ساعت 14تا 
16هم پل طبیعت همزمان با هشتمین سالگرد 
به بهره برداری رسیدنش، در راستای اجرای برنامه 
»جوهر جمــال« میزبان هنرمندان و اســتادان 
خوشنویسی و خطاطی شــد. این پل در روزهای 
پنجشــنبه و جمعه رنگین کمانی بــود. دریاچه 
شــهدای خلیج فارس به مناسبت هفته وحدت و 
در راستای معرفی فرهنگ، تمدن و آداب  و رسوم 
اقوام ایرانی تا ۲9مهرماه جشنواره »ایران عزیز« را 

به اجرا درمی آورد.

جشن باشکوه مردم
به مناسبت عید میالد حضرت رسول اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( برنامه های ویژه ای در سراسر تهران برگزار شد

امروز ۲۰۰اتوبوس، 6۲مینی بوس و ۳۰۰تاکسی نو به ناوگان حمل ونقل همگانی تهران افزوده می شود
این شنبه؛ حرکت اتوبوس های تازه نفس

 سرانجام امروز ناوگان پیر و فرسوده اتوبوسرانی تهران جان 
 حمل
 و نقل

تازه ای می گیرد. همانطور که وعده داده شده بود بخشی از 
اتوبوس های نو و اورهال شده )بازسازی اساسی شده( به 
چرخه حمل ونقل همگانی پایتخت افزوده خواهند شد. بر همین اساس و از 
قرار معلوم امروز صبح با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور و علیرضا زاکانی، 
شهردار تهران ۲۰۰دســتگاه اتوبوس جدید وارد خطوط خدمت رسانی 
می شوند. البته 6۲مینی بوس و ۳۰۰تاکسی جدید نیز این اتوبوس ها را برای 
کاهش مشکالت ترددی شهروندان در شهر همراهی خواهند کرد؛ مشکالتی 
که طی 1۲سال گذشته، روی هم تلمبار شدند و فرصت زیادی الزم است تا 
کم کم رفع شوند. به گزارش همشهری، ۲۰۰دستگاه اتوبوس جدید ذیل 
تفاهمنامه شهرداری تهران با وزارت کشور از امروز وارد خطوط اتوبوسرانی 
می شوند. این تعداد اتوبوس از میان 9۰۰دستگاه اتوبوس جدید دولتی که 
نیمه شهریور ماه به کالنشهرها اختصاص یافتند، در اختیار تهران گذاشته 

شد و سپس در صف شماره گذاری قرار گرفتند.

خسارتبه50اتوبوس
۲۰۰دستگاه اتوبوس جدید در حالی وارد ناوگان حمل ونقل عمومی شهر 
تهران می شوند که تعدادی اتوبوس به دلیل ناآرامی های اخیر، خسارت جدی 
متحمل شده اند. عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در 
این ارتباط گفت: »در آشوب های اخیر شاهد خسارت آشوب طلبان به بیش 
از ۵۰دستگاه اتوبوس شهری بودیم. با این حال عزم مدیریت شهری برای 

تأمین وسایل حمل ونقل عمومی مورد نیاز مردم جدی است.«

تقویتخطوطبابهسازیونوسازیاتوبوسها
 شهرداری جدا از تالش برای اســتفاده از ظرفیت واردات و تولید داخل، ۳مسیر 
دیگر را هم برای بهبود وضعیت اتوبوسرانی تهران دنبال می کند؛ بازسازی اساسی، 
بهسازی و مناسب سازی. بهرام نکاحی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
و حومه می گوید: »خطوط اتوبوســرانی را با افزایش ناوگان از طریق بازسازی و 

راه اندازی اتوبوس های زمینگیر شــده  تقویت کرده ایم. بر این اساس تا پیش از 
مهرماه حدود ۵۵۰ دستگاه اتوبوس به ظرفیت هایمان اضافه شد. هرچند این تعداد 
برای کالنشهری مانند تهران رقم باالیی محسوب نمی شود. همچنین یک پارت 
6۲دستگاهی مینی بوس به عالوه پارت اتوبوس های وزارت کشور نیز وارد ناوگان 
شده است. تاکنون ۲پارت از وزارت کشور تحویل گرفته ایم و در تالش هستیم تا 
پایان ماه جاری پارت نهایی  را هم دریافت کنیم و در ادامه با توجه به میزان تولیدات 
خودروسازان تا پایان سال به طور کامل سهمیه اختصاص داده شده به تهران از 
سوی وزارت کشور را تحویل بگیریم. با توجه به این موضوع سهم شهرداری تهران 
که ۲۰درصد می شود، به حساب خودروسازان واریز شده است و امیدواریم تأخیری 
در تولیدات صورت نگیرد و طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال ناوگان 
مورد نظر را تحویل بگیریم.«  نکاحی در رابطه با اتوبوس های برقی هم می گوید: 
»خرید و تولید ۵۰۰دستگاه اتوبوس برقی هدف گذاری شده است. وزارت کشور 
و دولت برای تامین این تعداد ناوگان برنامه ریزی کرده اند و در سبد خرید خود 

تنوعی از محصوالت را درنظر گرفته اند. عالوه بر این برای تولید ۵۰دستگاه اتوبوس 
برقی هم عقد قرارداد انجام شــده است. شــرکت طرف قرارداد سفارش گذاری 
کرده و قطعات را به خودروساز خارجی سفارش داده و در ادامه قطعات به صورت 
سی کی دی وارد کشور می شود. زیرساخت ها نیز در اینجا فراهم شده و طبق آن 
زمانبندی کارها در دست پیگیری است.« او با بیان اینکه در پارت  اول اتوبوس برقی 
به دالیل مختلف ازجمله اتفاقات پیش بینی نشده، نرخ ارز، مالحظات جهانی و 
سیاسی و امثال آن با یکسری تأخیرات مواجه بوده اند، می افزاید: »در عین حال 
اقدامات قانونی و واریز وجوه ناشی از ماده1۲ که در تعهدات دولت بوده به حساب 
شرکت مورد نظر واریز و منابع مالی تامین و سفارش گذاری هم انجام شده است و 
امیدواریم شرکت سرمایه گذار بتواند براساس جدول زمانبندی خط اتوبوس های 
تمام برقی بهارستان- جمهوری را به بهره برداری برساند.« به گزارش همشهری، 
طبق برنامه نخستین پارت اتوبوس های برقی که به صورت نمونه است پس از پایان 
سال فعال خواهند شد و تکمیل پروژه ۵۵۰دستگاه اتوبوس برقی به 6 ماه ابتدایی 

سال آینده منتقل می شود.

ظرفیتبیآرتی2برابرمیشود
نکاحی، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی از بازسازی 14۰۰ دستگاه اتوبوس  
متعلق به بخش خصوصی و عمومی طی امسال خبر می دهد و می گوید: 
»بخش عمومی، شــامل اتوبوس های دوکابین و بی آر تی می شود. در گام 
اول که طرح  استقبال از مهرماه بود حدود ۲۷۰دستگاه اتوبوس هایی   که 
از گردانه خدمات خارج شده بودند را راه اندازی و به خطوط بی آرتی تزریق 
کردیم. گام بعدی ما در دی ماه اســت که اکنون قراردادهای مربوط به آن 
منعقد شده و شرکت های طرف قرارداد در حال کار هستند و مراحل بهسازی 
و بازسازی ظاهری و فنی در حال انجام است. این اتوبوس های سطح یک و 
سطح۲ ماست که هزینه و تعمیرات آنها حجم باالیی دارد. در گام اول که 
مهرماه اجرا شد، حدود ۳۰درصد افزایش ناوگان فعال را در خطوط بی آرتی 
داشــتیم که امیدواریم تا پایان دی ماه هم بخش دیگری از این ظرفیت را 
به کارگیری کنیم و تا پایان سال ظرفیت خطوط بی آرتی  ۲برابر خواهد شد.« 

به دنبال آسیب دیدن 6۰۰مخزن زباله در تهران
شیوهجمعآوریپسماند

تغییرمیکند
در شرایطی مخازن زباله از برخی نقاط شهر تهران جمع آوری شده 
است که شــهردار تهران از موقتی بودن این اقدام خبر می دهد. 
بعد از ناآرامی ها در شهر تهران، برخی اقدام به آتش زدن مخازن 
زباله کردند که به گفته علیرضا زاکانی، تاکنون 6۰۰مخزن زباله 
آسیب دیده است. شــهرداری تهران برای اینکه از آسیب دیدن 
مخازن بزرگ زباله در سطح شهر جلوگیری کند، به طور موقت به 
جمع آوری این سطل ها اقدام کرده است.  به گزارش همشهری، 
شهردار تهران در این رابطه گفت: »جمع آوری مخازن موقت است 
و به این دلیل انجام شده که آشوبگران از مخازن و زباله های موجود 
در آنها اســتفاده کرده و راهبندان ایجــاد می کردند؛ لذا مخازن 
معابر اصلی که ممکن بود مورد سوءاســتفاده قرار بگیرد، موقتا 
جمع آوری شــد.« با این حال، خبرگزاری مهر از آشفتگی تهران 
پس از جمع آوری مخازن زباله خبر داد و اینکه این اقدام ســبب 
سردرگمی شــهروندان و قرار دادن زباله های خانگی در اطراف 
مخازن زباله شده  است. در هفته  گذشته رئیس شورای شهر تهران 
نیز نسبت به تخریب مخازن زباله واکنش نشان داد. مهدی چمران 
اعالم کرد که تهیه مجدد این مخازن زمان می برد و اینکه وقتی این 
مخازن آتش زده می شود، چاره ای جز جمع آوری نیست. رئیس 
شورای شهر تهران تأکید کرد: » جمع آوری مخازن در تمام مناطق 
شهر نیست و تنها در برخی نقاط است.« شهردار تهران نیز عنوان 
کرده: »تا هفته پیش 4۳دستگاه اتوبوس، ۲۵دستگاه آتش نشانی 

و 6۰۰مخزن توسط آشوبگران خسارت دیدند.« 

60هزارمخزن
مخازن سطح شهر تهران نزدیک به 6۰هزار عدد است که سال هاست 
در مناطق ۲۲گانه پایتخت در دسترس شــهروندان قرار دارد. این 
مخازن که پیش تر پالستیکی بود، اکنون اغلب فلزی شده است و 
زباله خانگی در داخل این مخازن قرار می گیرد. در هفته های اخیر 
به دلیل ناآرامی ها، شهرداری تهران تصمیم گرفته که در برخی معابر، 
این مخازن را جمع آوری کند. در شرایطی که روز گذشته مشاهدات 
عینی از برخی از نقاط خیابان ولیعصر نشان داد حجم زباله ای که 
اطراف مخازن جای خالی آنها  قرار دارد، زیاد نیست. سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری تهران که مسئولیت رسیدگی به وضعیت نظافت 
سطح شهر تهران را برعهده دارد، ظاهرا تمهیداتی اندیشیده است. 
البته عالوه بر پاکبانان شهرداری تهران، به نظر می رسد زباله گردها 
و کتفی ها نیز در کاهش حجم زباله در معابری که مخزن زباله وجود 
ندارد، نقش داشته اند. به گفته شــهردار تهران، قرار است در آینده 
تمهیداتی اندیشیده شــود تا کل مخازن بزرگ زباله از سطح شهر 

جمع آوری شده و جمع آوری پسماند از شرایط فعلی خارج شود.

مخازنجدید
در سال های گذشته مخازن زباله برای جمع آوری در دستور کار 
شهرداری تهران قرار گرفته بود. یکی از مشکالت این مخازن ابعاد 
بزرگ آن است که گفته می شد سبب ایجاد ترافیک در برخی معابر 
می شود. یکی دیگر از مشکالت سر باز بودن این مخازن است. اینکه 
در بسیاری از مواقع زباله تر و خشک تفکیک نشده داخل مخازن 
قرار می گیرد و تولید شیرابه می کند. این شیرابه یکی از معضالت 
جدی سازمان مدیریت پسماند برای نظافت شهر تهران محسوب 
می شود؛ به خصوص اینکه در بهار و تابستان با گرم شدن هوا، بوی 
تعفن شیرابه مخازن زباله شــهروندان را اذیت می کند. سازمان 
مدیریت پسماند در مدیریت ششم شهرداری تهران تالش کرده 
تا با ایجاد فضای مناسبی برای شهروندان، آنها را به تفکیک زباله 
از مبداء تشویق کند. بنابراین، مراکز بازیافت پسماند در مناطق 
۲۲گانه تعبیه شد تا شهروندان پسماند خشک ارزشمند خود را 
به این مراکز تحویل دهند و در ازای آن از پول نقد گرفته تا اقالمی 
را دریافت کنند. هم اکنون مراکزی مانند گل ماند، هایپرماند و... 
جزو پرطرفدارترین مراکز بازیافتی محسوب می شوند. یکی دیگر 
از مشکالت مخازن زباله این است که شهروندان در گذشته ساعت 
9شب پسماند خود را بیرون از خانه می گذاشتند، اما بعد از اینکه 
مخازن بزرگ در معابر قرار گرفت، برخی شهروندان در هر ساعتی 
از شــبانه روز اقدام به قرار دادن زباله در مخازن می کنند. همین 
روند عالوه بر اینکه ایجاد مشکالتی از قبیل شیرابه می کند، انگیزه 
زباله گردی را هم افزایش می دهد.  اکنون رئیس شورای شهر تهران 
معتقد است که در آینده شیوه جمع آوری پسماند از سطح شهر 
تهران تغییر خواهد کرد. مهدی چمران در این رابطه گفته است:  
»برنامه ریزی برای شیوه جدید جمع آوری زباله انجام شده که البته 
این اقدام ارتباطی با جریانات اخیر نــدارد و در آینده جزئیات آن 

اعالم خواهد شد.«

تشکیلکارگروهجامجهانی
درشهرداریتهران

تشکیل کارگروه جام جهانی در شهرداری، تولید محتوا برای موضوع 
جام جهانی و بررسی طرح هفته فرهنگی جام جهانی فوتبال در 
اراضی عباس آباد محورهای جلســه شورای هماهنگی فرهنگی 
شهرداری تهران بود. به گزارش همشهری، پنجمین جلسه شورای 
هماهنگی فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی شهرداری تهران به 
ریاست شهردار تهران برگزار شد. شهردار تهران با بیان اینکه در این 
دوره در مدیریت شهری، می خواهیم کارهای شهر را با مشارکت با 
دیگران پیش ببریم، گفت: »این مشارکت محدودیت ندارد و تا انتها 
با دستگاه ها و مردم ادامه دارد؛ این مشارکت را با مسئولیت پذیری 
و قبول مسئولیت ها ناظر به فهم وضع موجود در تمام سطوح دنبال 
می کنیم اما معطل کسی نمی مانیم ، چراکه مدیریت شهری از بدو 
تولد تا مرگ با افراد سروکار دارد و ابعاد فعالیت آن نیز آنقدر گسترده 
است که همه ظرفیت ها در آن وجود دارد.«  علیرضا زاکانی   با تأکید 
بر اینکه مدیریت شهری تمام ابزارهای الزم را در اختیار دارد و باید 
در امور یک چارچوب منظم با یک تقسیم کار داشته باشیم، گفت: 
»به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر باید به عنوان فرصت نگاه کنیم، چراکه 
حضور در این رویداد خلق افتخار می کند؛ عمده کار در این موضوع 
فضای روانی اســت که در تهران وجود دارد و با نگاه فرصتی باید 
ظرفیت هایمان را در مجموعه های مختلف مدیریت شهری احصا 
کنیم و با انسجام به آن ظرفیت ها یک چارچوبی استخراج کنیم که 

بیشترین حضور و مشارکت از طرف مردم را فراهم کند.« 

احمداحمدیصدر
مدیرعاملسازمانرفاهشهرداری

یکیازموضوعاتیکهمادرشــهرداری
بــهآنتأکیدمیکنیمبحــثحکمرانی
واحــدشــهرییــامدیریــتیکپارچــه
است.حکمرانیواحدشهریدرمورد
ســاماندهیآســیبهایاجتماعــیبه
اینخاطراســتکهمسئلهکودککار
یــاکارکــودکچندیــنمتولینداشــته
باشــدوایــنهرکســیازظنخودشــد
یــارمــندرمدیریــتشــهرییکپارچه
بشود.کودکانکارسرمایههایکشور
وکالنشــهرتهرانهســتندومیتوانند
هنرمنــدانونخبــگانوالمپیادیهای

آیندهباشند.

سودهنجفی
عضوشورایاسالمیشهرتهران

حفظسالمتشهروندانوپاسداشت
در مهــم مؤلفــه 2 محیطزیســت
رویکردهایشــورایشــهربودهکهبرای
تحقــقآنبــاهیــچفــردیــاتشــکیالتی
مماشــاتوســازشنــدارد.درســنوات
گذشــتههــمنمونههــایمشــابهیاز
برخوردقاطعنمایندگانشهرونداندر
شورایشهررابهیادداریمکهچگونهاز
تداومرفتارهایهنجارشکنانهصاحبان
برخیصنایعوکارخانجاتغربپایتخت
کهبرایفعالیــتخود،خســاراتجدی
رابــهمحیطزیســتشــهریواردآورده
بودند،پیشــگیریوباهمراهــیمراجع
ذیصــالحبــاخاطیــانبرخــوردقانونــی

صورتگرفت.

بیشــترینتعــدادبوســتانهایشــهر
تهرانبهترتیبمربوطبهمناطق2،۴،
۵ویکمیشودکههرکدامبیشتراز
2۰۰بوستاندردلخودجایدادهاند.
مناطــق۱۸،۱۵،2۰و۳نیــزبیشــتراز
۱۰۰بوستاندارند.ســرانهفضایسبز
مناطــق۱۱و۹بــهعنــوانپایینتریــن
ســرانهفضــایســبزمیــانمناطــق
22گانهشــهرتهرانثبتشده،چراکه
هرکــدامبهترتیــب2۹و2۶بوســتان
دارنــد.بــاتوجــهبــهبرنامهریزیهــای
انجامشده،پیشبینیمیشــودکهتا
پایــانامســالدرمناطقشــهرتهران،
حدود2۱بوستانبهبهرهبرداریبرسد.

200
بوستان

و شــهرداریها ســازمان رئیــس
دهیاریهایکشــورگفت:»استفاده
ازاوراقمشــارکتبهعنوانمهمترین
ابــزارتامیــنمالــیدرکالنشــهرها
تیرمــاه در میشــود. محســوب
ســالجاری۸۰هــزارمیلیــاردتومــاناز
طریــقاوراقمشــارکت،منابــعمالــی
برای۸کالنشــهرتزریقشــدکهکمک
دولتبــابازپرداخــت۵۰درصــداصل
وســودآنصــورتگرفتهوایــنمیزان
در2۰ســالانتشــاروفــروشاوراق
مشــارکتبینظیــربــودهاســت.«
کــرد: عنــوان جمالینــژاد مهــدی
»همچنینفرصتهایسرمایهگذاری
بیــش کشــور کل شــهرداریهای
از2۳۰۰پــروژهبــاحجــممالــیبالــغبــر

۱2۰هزارمیلیاردتوماناست.«

80
میلیارد

اثرگذاریشورایعالیاستانها
باقانوندرآمدپایدار

اجالس دهم شورای عالی استان ها پنجشنبه برگزار 
شد. به گزارش همشــهری، پرویز سروری، رئیس 
شورای عالی اســتان ها در پایان این اجالس گفت: 
»چندین کارگروه مشــترک با وزارت کشــور در 
همه زمینه های مرتبط با درآمدهای پایدار شهری 
تشکیل شده که این موضوع آغاز بسیار خوبی است 
تا به مباحث مالی شهرداری ها انضباط داده شود. 
در اجالس دهم شورای عالی استان ها نیز ۲ مبحث 
آموزش و درآمدهای پایدار بررسی شد که به دلیل 
کمبود وقت، مقرر شــد در اجالس فوق العاده ای 
باقی مباحث مطرح شــود.« او با بیان اینکه فقدان 
و فقر آموزش باعث بســیاری از مسائل و تخلفات 
در شوراهاســت، گفت: »با همکاری وزارت کشور 
به توفیق بزرگی رســیدیم و مجلس زمینه بسیار 
خوبی فراهم کرده تا بــا تعامل و همکاری با وزارت 
کشور بتوانیم چه در بحث درآمدهای پایدار و چه 
آموزش،   ایفای نقش کند.«  سروری افزود: »قرار 
بر این شده تا آموزش شوراها برعهده شورای عالی 
استان ها و شهرداری ها و دهیاری ها برعهده وزارت 
کشور باشد و بسیار امیدواریم اتفاقات مثبتی در این 
زمینه نیز رخ دهد.«  او با اشاره به اینکه در تفاهم با 
وزارت کشور مقرر شد ۲۰درصد از بودجه آموزش 
شوراها مســتقیم در اختیار شورای عالی استان ها 
قرار داده شود، گفت: »این امر بیانگر تثبیت نقش 
شورای عالی استان ها در مسئله آموزش شوراهای 

اسالمی سراسر کشور است .«

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

شورا

گزارش

اتوبوسرانی به کجا می رسد؟
2750اتوبوستعدادناوگانفعالموجودبهحسابمیآید.

۳22اتوبوس،۶2مینیبوس،2۰ونمناسبسازیشــدهجانبازانومعلوالندرایندورهمدیریتشهری
بهناوگاناتوبوسرانیاضافهشدهاست.

550اتوبوسبرایمهرماهامسالراهاندازیوبهسازیشدهاست.
200اتوبوسامروزبهچرخهخدمترسانیواردمیشود.

۱۴00اتوبوسبخشخصوصیتاپایانسالاورهالمیشود.
۹00اتوبوسازمحلسهمدولتتاپایانسالبهتهرانتعلقمیگیرد.

۱000دستگاهاتوبوسکارکردهبهسازیشدهتوسطبخشخصوصیبهناوگان
اضافهمیشود.

550دستگاهاتوبوسبرقیامسالبهکارگرفتهمیشودکه۵۰اتوبوسمربوط
بهخطبهارستان-جمهوریاست.

2برابرافزایشظرفیتجابهجاییباافزایشناوگاناتوبوسرانیصورتمیگیرد.
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