
3 چهارشنبه 4 آبان 1401
 شماره  8622

 به تازگی با تالش های فراوان دولت و شــهرداری، 
یک شانزدهم نیاز اتوبوســرانی تهران تامین شد؛ 
به عبارتی که پایتخت کشور به غیر از حدود 3هزار 
اتوبوس فعال فعلی، حدود 5هزار اتوبوس دیگر الزم 
دارد تا بتواند خدمت رسانی مناسبی داشته باشد و 
اخیرا 200دستگاه اتوبوس نو که 80درصد هزینه 
خریدش را وزارت کشــور )دولت( متقبل شــده، 
وارد خطوط شــدند؛ این یعنی یک شانزدهم نیاز. 
البته که شــرکت واحد اتوبوسرانی تالش می کند 
تا از طریق نوســازی و اورهال )بازسازی اساسی(، 
جان تازه ای به تعــداد قابل توجهی از اتوبوس های 
فرســوده ببخشــد و آنها را وارد خطوط کنند و از 
اواســط مهرماه کار تعمیرات و بازســازی اساسی 
500دستگاه به پایان رسید. با این حال، آنچه معلوم 
است شرکت های داخلی نیز باید بیش از پیش پای 
کار بیایند تا اتوبوس های جدیــد مورد نیاز تهران 
تامین شود؛ وگرنه ســختی های واردات اتوبوس 
از یک طــرف و هزینه های تمام شــده برای خرید 
اتوبوس از طــرف دیگر، باعث می شــود تا روند به 

کندی پیش رود.
به گزارش همشهری، شــرکت واحد اتوبوسرانی 
تهــران برای آنکه پاســخگوی نیازهــای خطوط 
اتوبوســرانی باشــد، به دنبــال راهکارهای جدید 
بوده و گویا پیشــنهادهای جدیــدی را روی میز 
گذاشته اســت. یکی از این پیشنهادها مثل خیلی 
از کشورهای توســعه یافته، ورود تولیدکنندگان 

به عرصــه بهره بــرداری اســت. بر این اســاس، 
تولیدکنندگان تنهــا اتوبوس ها را نمی ســازند و 
نمی فروشــند؛ بلکه پس از تولید، بازی برد برد را 
دنبال می کنند. یعنی اتوبوس هــا را تولید کرده و 

در خدمت نــاوگان حمل ونقل همگانی می گذارند 
و سپس خودشــان به عنوان بهره بردار وارد عمل 
می شوند. اینگونه با یک  تیر دو نشان زده می شود؛ 
هم نیــاز حمل ونقل همگانی شــهر بــرای تردد 

شهروندان تامین خواهد شد و هم سازندگان طی 
سال هایی نه تنها می توانند هزینه ساخت اتوبوس ها 

را به دست آورند بلکه درآمد هم کسب کنند.

تهراناتوبوسمتناسبباشهرمیخواهد
پیشــنهاد دیگــری که از ســوی شــرکت واحد 
اتوبوسرانی و در واقع شهرداری تهران مطرح شده، 
به بحث ســاخت اتوبوس برمی گردد. قضیه از این 
قرار است که شرکت واحد اتوبوسرانی طی سال ها 
فعالیت خود، هم اکنون به تجربه و دانشــی دست 
پیدا کرده کــه می تواند با همکاری شــرکت های 
خودروساز، اتوبوس های مناسب شهر را با سرعت 
بیشتری تولید کند. در این شــیوه، روند فعلی که 
ابتدا اتوبوس تولید شده و شهرداری یا دولت برای 
خرید اقدام کننــد، تغییر می کنــد. به عبارتی، با 
همکاری میان واحدهای تولیدکننده خودروهای 
سنگین، اتوبوس هایی ســاخته می شود که از نظر 
تعداد صندلی، قدرت، سوار و پیاده شدن مسافران، 
نیازمندی های توان یابان و معلوالن و... راسِت کار 
شهر هستند. بهرام نکاحی، مدیرعامل شرکت واحد 
اتوبوســرانی تهران در این خصوص به همشهری 
می  گوید: »پیشنهاد ما ساخت اتوبوس نیست، بلکه 
استفاده از دانش اتوبوسرانی و همکاری برای تولید 
اتوبوس هایی است که کارایی مؤثر شهری داشته 
باشــند. ضریب توقف اتوبوس ها باید پایین بیاید و 

عمر کارکرد آنها باالتر رود.«

ورود به اتوبوس سازی؛ پیشنهاد جدید اتوبوسرانی
شهرداری تهران پیشنهادهای جدیدی را برای تأمین اتوبوس های پایتخت مطرح کرده است 

محلهشیوامحصوردرمشکالت
 ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 

بازدید
در جریان ارائه گزارش محله گردی از محله 
شــیوا در منطقه 14گفت که این محله با 
کمبود شــدید پارکینگ، ســد معابر وانت بارها، شرایط 

نامناسب فضای سبز، بافت های فرسوده و... مواجه است.
به گزارش همشهری، پرداختن به مســائل ریز و کوچک 
محله های کم برخوردار سبب رضایتمندی مردم می شود. 
ناصر امانی بــا بیان این مطلب گفــت: »انگیزه ما هم حل 
مشکالت است و به همین دلیل در محله ها حاضر می شویم 
تا مشکالت را احصاء و پیگیری کنیم. بافت فرسوده، قالب 
کالبد محله شیوا را تشکیل می دهد و اهالی برای تغییر این 

رویه به عملی شدن بسته نوسازی امیدوار هستند. 
همچنین وضعیت نگهداشــت و رفت و روب محله شــیوا 
مناسب نیست و برای حل این مشکل باید پیمانکاران دائم 

در این حوزه تعیین شوند.«

 این عضو کمیســیون برنامه و بودجه در ادامه به وضعیت 
نامناسب درختان هم اشــاره و عنوان کرد: »سرانه فضای 
سبز منطقه نیم متر به ازای هر نفر اســت و از این رو باید 
توجه به فضای ســبز و درختــان مورد توجــه ویژه قرار 
گیرد. تیرهای چراغ بــرق هم معضل دیگری اســت که 
تردد در معابر و کوچه ها را برای اهالی ســخت و دشــوار 
 کرده اســت و جابه جایی آنها نیاز به همــکاری اداره برق

 دارد.« 
به گفته او معضــالت دیگر محله کمبــود پارکینگ، نبود 
شعبه بانک، صفربودن ســرانه آموزشــی، نبود امکانات 
ورزشی در دسترس اقشــار ضعیف، تردد و فعالیت وانت 
بارها، مسدود شــدن مســیر تردد عابران پیاده با اجرای 
طرح پیاده راه آرامستان ارامنه، عدم دسترسی خودروها 
به غرب محله و... برخی از معضالت هستند که محله شیوا 

را محصور کرده اند. 

 ظهر دیروز مراسم تقدیر استاندار ایالم از خادمان 

تقدیر
اربعین شهرداری تهران در ساختمان منطقه 5شهر 
تهران برگزار شــد. اســتاندار ایالم در ابتدای این 
مراسم گفت: »تقدیر و تشکر ویژه دارم از برادر عزیزم آقای زاکانی، 
شــهردار محترم تهران که سلســله جنبان خدمات شهرداری در 
مرزهای چندگانه کشــور بودند. چنان که زائران عزیز از این مرزها 

توفیق تشرف را پیدا کردند. 
از نظر آماری و مقیاس عبور و مــرور مرزی تعداد زائرانی که از مرز 
مهران عبور کردند، 54درصد بودند. مقام معظم رهبری هم فرمودند 
که معظم  ترین و باشکوه ترین اربعین، مراســم اربعین امسال بود. 
هیچ مزد و تشــکری باالتر از این موضوع نیست.« حسن بهرام نیا 
با اعالم اینکه به ســهم خودم و به عنوان کسی که افتخار پوشیدن 
لباس خدمت و خدمت رســانی به زائران را دارم، در اســتان ایالم 
از همه دســت اندرکاران تقدیر و تشــکر می کنم، عنوان کرد: »به 
هر حال، مراســم اربعین یک کنگره عظیم جهانی بود که به خاطر 
آبروی اسالم همه پای کار آمدند. امســال در مقایسه با دوره های 
قبل شــدیدترین گرمای هوا را داشــتیم، ولی به لطف خدا، کسی 

که به واسطه گرما جان خود را از دســت داده باشد، نداشتیم. این 
به لطف امام حسین)ع( اتفاق افتاد تا همه عزیزان بتوانند کار خود 
را به نحو احســن انجام دهند.« او در ادامه یادآور شد: »خداراشکر 
شــهردارانی که در مرزها حضور پیدا کرده بودند، به وظایف خود 
به خوبی عمل کردند. مصداق آن فعالیت 5شــهردار مناطق تهران 
بود که با جمعی از کارگزاران، پاکبانان و... در مرز مهران حضور پیدا 
کردند و با همه وجود افتخار خدمت گزاری به زائران را داشــتند.« 
استاندار ایالم با اشــاره به زحمات 4شهردار و خدمات پرسنل  این 
مناطق در ایام اربعین گفت:  »آقای شریفی، شهردار منطقه 5، آقای 
موسوی، شهردار منطقه 11، آقای صباغ، شهردار منطقه 15، آقای 
صالحی،  شــهردار منطقه 2 و همچنین معاونان خدمات شهری و 
معاونان فرهنگی و اجتماعی مناطق 5و 11در مراسم اربعین حضور 
مؤثر و تعیین کننده ای داشــتند؛ لذا ما سعی کردیم از این عزیزان 
تقدیر و تشکر کنیم و به همین دلیل خودمان خدمت این عزیزان 
رســیدیم.« بهرام نیا تأکید کرد: » اربعین امسال نسبت به اربعین 
ســال 98تلفات جاده ای)مرگ ومیر( 24درصد کاهش داشــت و 
50درصد نیز تصادفات کم شــده بود. از هم اکنون ستاد اربعین را 

برای توسعه زیرساخت ها یا زیرساخت های جدید یا برطرف کردن 
خألهایی که در تجربه به آن رسیدیم، فعال کردیم.«  در ادامه این 
مراسم، معاون امور مناطق شــهرداری تهران گفت: »بنده از آقای 
بهرام نیا که هم  به عنوان استاندار ایالم و هم به عنوان خادم زائران 
نقش خود را به بهترین نحو ایفا کردند و همینطور از شهرداران عزیز 
که در اینجا گردهم آمدند، تشــکر و قدردانی می کنم. همچنین از 
آقای نظری که پیش از این معاون امور مناطق بود و اکنون معاون 
خدمات شــهری است، تشکر می کنم که مســئولیت سازماندهی 
مناطق را در صیانت ورودی مرزی زائران برعهده داشــت. خدمت 
به زائران اهل بیت)ع( توفیقی ماندگار است.« علیرضا جاوید اضافه 
کرد: »طبیعتا برای سال آینده از تجربیات و تالش دوستان استفاده 
خواهیم کرد. نقاط ضعف هم در یک حرکت بزرگ، امری طبیعی و 

اجتناب ناپذیر است.«
 احسان شــریفی، شــهردار منطقه 5نیز در این مراسم از مدیران 
شهری و استاندار ایالم برای حضور تشــکر کرد. در پایان مراسم، 
استاندار ایالم از شهرداران مناطق 2، 5، 11و 15شهر تهران تقدیر 

به عمل آورد. 

صدمین جلسه ششمین شورای شهر تهران برگزار شد
سدهایاطرافتهران،آبندارند

در صدمین جلسه شورای شــهر تهران، موضوع منابع آب 
پایتخت و خبر تمام شدن آن در 100روز مطرح شد. این 
خبر اگرچه از سوی سازمان آب و فاضالب رد شده بود اما 
شرایط خشکسالی و احتمال کم بارش بودن پاییز باعث شد 

که در صحن شورا باز هم به آن پرداخته شود.
به گزارش همشــهری، در این جلســه رئیس کمیسیون 
سالمت محیط زیست و خدمات شــهری شورای اسالمی 
شهر تهران نسبت به بحران کم آبی و ضرورت مصرف بهینه 
آب در تهران، هشدار داد و گفت: متأسفانه براساس گزارش 
مدیرعامل سازمان آب و فاضالب تهران، اگر باران نیاید و 
ورودی سدها کاهش داشــته باشد و از آب های زیرزمینی 
استفاده نشــود، تهران 100روز بیشــتر آب ندارد و این 

هشداری برای شهر تهران است.
مهدی پیرهادی گفت: در سد های اطراف تهران آب وجود 
ندارد و باید گفت آب نیســت. چون واقعیت ها را به مردم 
نمی گوییم، مردم حساسیت موضوع را احساس نمی کنند. 
بسیاری از مجموعه های دولتی و نهادهای عمومی ازجمله 
شهرداری باید برای مصرف بهینه آب و برق اقدامات الزم را 

انجام داده و مبحث 1۶ و 19 ساختمان را اجرا کنند.
او با بیان اینکه این موضوع را با اســتاندار تهران نیز مطرح 
کرده ام، گفت: ابتدا مجموعه های دولتی و نهادهای عمومی 
باید مبحث 1۶ و 19 را اجرایی و تعییــن تکلیف کنند تا 
 پس از آنها از شــهروندان بخواهیم این مباحث را اجرایی

 کنند.
رئیس کمیسیون سالمت و محیط زیست و خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر تهران با ارائه تذکر دیگری درخصوص 
بحث ســکونت پذیری شــهر تهران گفت: از دولتمردان 
می خواهم نسبت به سکونت پذیری شهر تهران تجدیدنظر 
 کنند چراکه تهران بیــش از 10میلیــون نفر گنجایش 

ندارد.
پیرهادی با بیان اینکه مدیرعامل آب و فاضالب بارها طی 
نامه های مختلف اعالم کرده که شهر پرند ظرفیت ندارد، 
گفت: در شهر پرند حتی با گذر از 400متر به آب نمی رسیم؛ 
پرند ظرفیت گنجایش بیشتر ندارد و نیز آب و برق هم ندارد. 
براســاس اعالم مجموعه آب و فاضالب، شــهر پرند برای 

سکونت پذیری بیشتر، آب و زیرساخت ندارد.
پیرهادی همچنین از تصویــب آیین نامه کاهش مصرف 
کیسه های پالستیکی توســط دولت تقدیر کرد و گفت: 
تصویب این آیین نامه اتفاق خوبی در حوزه محیط زیست 

بوده است.
وی تأکید کرد که نخستین بار است که قانون جامعی در 

بحث محیط زیست تصویب شده است.

تهرانظرفیتشهرکسازیرادارد
در بخش دیگری از جلسه دیروز نایب رئیس شورای شهر 
تهران در واکنش به اظهارنظر شــهردار تهران در احداث 
مناطق مسکونی در قالب ساخت شــهرک ها گفت: قطعا 
این پتانسیل در پایتخت وجود دارد اما چنین طرح هایی 
نیازمند داشتن پیشــینه مطالعاتی قوی است ضمن آنکه 

تهران دارای این ظرفیت است.
پرویز ســروری گفت: ســاخت چنین شــهرک هایی و با 
ظرفیت های باال که بتواند گشایشی در تمام حوزه ها ایجاد 
کند، الزم است. بستر این اتفاق در تهران وجود دارد اما این 
شهرک های مدنظر باید بتواند تمام نیازهای ساکنان آن را 
پاسخ دهد و مردم بتوانند به سهولت دسترسی الزم برای 

تامین نیازهای خود را داشته باشند.
 تراموا می تواند بخشــی از این نیازها را پاسخ دهد اما این 
مسئله نیاز به امکان ســنجی های مطالعاتی دارد از این رو 
این قبیل کارها باید پس از بررســی کارشناسانه به صحن 
 شورا ارسال شــود تا ابعاد دیگر آن مورد پایش اعضا قرار

 گیرد.
ســروری با اشــاره به برگزاری »جشــنواره ایران عزیز« 
افزود: این جشنواره که در فضای عمومی در کنار دریاچه 
خلیج فارس برگزار شد خوشبختانه با استقبال بسیار زیادی 
از سوی مردم مواجه شــد و این اقبال عمومی که صورت 
گرفت مبین این اســت که چنین برنامه هایی نیاز جامعه 
تلقی می شود و نیاز به توسعه دارد. رضایتمندی صاحبان 
غرف و مردم  حاضر در این جشــنواره نشــان می دهد که 
شهرداری تهران باید این موضوع و برنامه را در نقاط دیگر 

پایتخت تکرار کند.

ترافیکدرمعابرفرعی
 رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای اسالمی 
شهر تهران در صدمین جلسه این شورا نسبت به گسترش 
معضل ترافیک به معابر فرعی در تهران تذکر داد. مهدی 
عباســی گفت: ضرورت دارد شــهرداری برای این معابر، 
چهارراه ها و تقاطعی که به هر دلیلی ممکن است فاقد چراغ 
بوده یا چراغ های آنها غیرفعال یا چشمک زن باشد، تدابیری 
بیندیشــد تا گره ترافیکی درون بافــت محلی رخ ندهد و 

مزاحمتی برای شهروندان نداشته باشد.
اعضای شورای اسالمی شهر تهران همچنین یک فوریت 
2الیحه شهرداری تهران در خصوص »اصالح مصوبه نحوه 
اخذ عوارض شهرسازی« و »پیشنهادات عناوین و ترتیبات 
وصول عــوارض و بهای خدمات شــهرداری تهران« را به 

تصویب رساندند.
در این جلسه اساسنامه سازمان فناوری های نوین و نوآور 
شهر در یکصدمین جلسه شــورای اسالمی شهر تهران به 
تصویب رسید. اعضای شورا همچنین الیحه تعیین بهای 
خدمات بازدید از مجموعه باغ پرندگان در سال 1401 را 
به تصویب رساندند و براین اســاس تخفیف 50درصدی 
برای کارکنان و بازنشستگان شهرداری و خانواده های آنها 
تا ســقف ۶ نفر و نیز تخفیف 70درصدی برای بازدیدهای 
گروهی دانش آموزان و دانشجویان به جز تعطیالت رسمی 
و تخفیــف 30درصدی برای خانواده های تحت پوشــش 
کمیته امداد و 50 درصدی بــرای خانواده های ایثارگران 

در نظر گرفته شد.

 سعید بیگی 
 مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع 

و مشاغل شهر تهران
تفاهمنامــه همــکاری میــان شــرکت 
ســاماندهی صنایــع و مشــاغل شــهر و 
شــرکت شــهرک های صنعتــی تهــران در 
راســتای   حــل معضــل مشــاغل مزاحــم 
بــه امضــا رســید. در ایــن تفاهمنامــه، 
بهره گیری از ظرفیت استقرار در شهرک ها 
و نواحی صنعتی برای ساماندهی صنوف 
تولیدی و پیشگیری از نابسامانی مشاغل 

تهران مورد تأکید است.

 حامد عباسی 
 سرپرست شرکت بهره برداری متروی 

تهران و حومه
نخســتین نمایشــگاه دائمــی ســاخت 
قطعــات دانــش بنیــان صنعــت ریلــی 
به زودی برپا می شــود. این نمایشــگاه با 
حــدود ۷۰۰نــوع کاال برگــزار می شــود که 
2۰درصــد قطعــات بومی ســازی  شــده و 
مابقــی نیازمند داخلی ســازی  هســتند. 
مشــخصات فنی تمامی تجهیزات ثابت 
و متحرک اعم از مکانیکی و الکترونیکی 

نیز ارائه شده است. 

شــهردار منطقــه۱۴ از تملــک زمیــن 8هــزار 
مترمربعی برای ساخت بوستان در خیابان 
کرمــان خبــر داد. محمدامیــن ســاالری پور 
افزود: 5باغ در محله شیوا وجود دارد که باید 
در کمیسیون ماده5 تصویب شود تا بتوان 
به عنوان ســرانه فضای ســبز مورد استفاده 
قرار بگیــرد. محالتی کــه دارای فضای ســبز 
شهری نیستند، از بوستان برخوردار خواهند 
شد و امیدواریم بتوانیم در آرامستان ارامنه، 
رینگ گردشگری برای اتصال مجموعه های 

فرهنگی، ورزشی و گردشگری ایجاد کنیم.

8000
مترمربع

محمدجوادخسروی، شهردار منطقه۱8 
گفــت: براســاس گزارش هــای رســیده 
از مــردم و انجــام پیمایش هــای مســتمر 
میدانی در محله  یافت آباد، مشاهده شد 
که افرادی ســودجو و قانون شــکن اقدام 
بــه ســاخت بنــای مســکونی در ۷طبقــه 
به طــور غیرمجــاز کرده اند. متخلفــان در 
زمــان مواجهــه با اعمــال قانــون خادمان 
شــهروندان در مدیریــت شــهری، بــا 
زورگیــری و تشــویش  اذهــان عمومــی، 
مانع از تخریــب بنای مذکور شــدند، اما 
درنهایت با اقتدار و قاطعیت مســئوالن 
مربوطه این بنای غیرمجاز تخریب شد. 

7
طبقه

افزایش۳۰۰درصدیعوارضدر
دورهپیشینمدیریتشهری

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره 
الیحه اصالح نحوه اخذ عوارض حوزه شهرســازی 
شــهرداری تهران بر اهمیت حمایت از کسب وکار و 
اشتغال آفرینی، رونق ساخت وساز در تهران و همچنین 
تسهیل و دسترسی عموم شهروندان به مسکن تأکید 
کرد. به گزارش همشهری، حمیدرضا صارمی گفت: 
»شــهروندانی که عوارض نوسازی و خدمات شهری 
را پرداخت می کنند از تخفیف 20 درصدی برخوردار 
می شوند و بابت عوارضی که به موقع پرداخت می کنند 
جایزه خوش حسابی می گیرند.« او با اعالم اینکه صدور 
پروانه از سال 90 تا 97 در حد معقول بوده است، عنوان 
کرد: »در سال1390 میزان صدور پروانه 28هزار فقره 
بوده که تا ســال97 کاهش محدودی داشته است. 
صدور پروانه در سال1400 به 5هزارو500 فقره رسید 
به طوری که کاهش صدور پروانه افزایش محسوسی 
داشته اســت. افزایش 300درصدی عوارض که در 
راســتای جبران کاهش صدور پروانه و دوره پنجم 
مدیریت شــهری )دوره پیشین( انجام شده، کاهش 

ساخت وساز را نیز به دنبال داشت.« 

نقل قول خبر

عدد خبر

شهرسازی

شورا

بهرهوریپاییناتوبوسرانیوتقویتنرمافزاری
بههرحال،ازابتدایمهراتوبوسرانیتهرانجانگرفتهوتاپایانسالاقداماتخوشایندیدراین
حوزهحملونقلعمومیانجاممیشود.باوجوداین،اکنونبالغبر۳هزاردستگاهناوگانفعالدر
شهرتهرانموجوداستواینکهاتوبوسهاینویموردنیازبهچرخهاضافهشوندشایددرحرف
آسانباشد؛چراکهموانعیبرسرراهوارداتوکمبودهایشدیدوجوددارد.بهگفتهبهرامنکاحی،
مدیرعاملشرکتواحداتوبوسرانیتولیداتبرخیازخودروسازانداخلیازکیفیتقابلقبولی
برخوردارنیست؛»اتوبوسهاینوخریداریشدهضریبتوقفبیشاز5۰درصددارندکهرقمباالیی
بهحسابمیآید.«اوبهرهوریشرکتاتوبوسرانیدرشرایطفعلیرازیر5۰درصدعنوانمیکندو
میگوید:»مادرحوزهبهرهبرداریازجملهدربحثتعدادراننده،ایستگاهوموضوعاتیازایندست
همچالشهاییداریم.فرسودگیمتاثرازفقدانبرنامهریزیوپشتیبانیدربیشازیکدههگذشته
است.اینفرسودگیتنهاشاملناوگاننمیشودوعالوهبرناوگانمواردیچونمنابعوسرمایه
انســانی،نرمافزاریو...راهمدربرمیگیرد.هرچقدرکهدربخشسختافزارمجهزوتکمیلهم
باشیم،بازهمبخشنرمافزارینقشکلیدیواساسیتریایفامیکند.برایمثال،مایکدستگاه
اتوبوسرابهقیمت1۰میلیاردتومانخریداریمیکنیم،حاالدرحوزهبهرهوریاگررانندهخوب
برایاتوبوسانتخابنکنیم،رانندهسروقتنیایدودرنگهداریاتوبوسدقتالزمرانداشتهباشد،
آنوقتبهرهوریهمبههمانمیزانکاهشپیدامیکند.دربحثتقویتناوگاناتوبوسرانیهردو
موضوعیعنیهمسختافزاریوهمنرمافزاریرابهموازاتهمپیشمیبریم.اخیراخودمشاهد
بودمکهدریکیازخطوطهمزمان۳اتوبوسدرایستگاهحاضرشدوشخصااینموضوعراپیگیری
کردم.درنهایتمشخصشدترافیکباعثشدهاستتاایناتفاقبیفتد،اماخبدربخشنرمافزاری
رانندهخودشمیتوانستاینوضعیترامدیریتکند؛یعنیوقتیازدورمتوجهمیشودکهیک
اتوبوسدرایستگاهحضوردارد،بایدهوشمندانهازاتوبوسجلوییفاصلهبگیرد.اینمواردنیازبه
برنامهریزیدارد.فقدانیکبرنامهریزیتخصصیدرحوزههایمختلفباعثکاهشراندمانوبروز
مشکالتیازایندستخواهدشد.درحالاصالحاینقبیلمواردهستیم.«اودرعینحالمیگوید
باهمهمشکالتموجود،بهخاطرتأکیدشهرداربرایتخصیصبودجهواعتبار،تاپایانسالاتفاقات

خوبیبرایاتوبوسرانیشهرتهرانرقممیخورد.

مکث

تقدیر استاندار ایالم از خادمان اربعین شهرداری تهران


