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اعضای پارلمان شــهری در صد و 

شورا
سومین جلسه شورای شهر تهران، 
با طرح دوفوریتــی تغییر نام معابر 
نیلوفر جنوبی و قدس )تقاطع شهران جنوبی منطقه 
5( به نام شــهید امنیت آرمان علی وردی موافقت 

کردند.
 به گــزارش همشــهری، آرمــان علــی وردی،

طلبه 21ســاله حوزه علمیه آیــت اهلل مجتهدی و 
بســیجی یگان امنیتی امام رضا)ع( بود که 4آبان 
برای مقابله با ناآرامی ها و اغتشاشــات به شــهرک 
اکباتان اعزام و با ضربات متعدد چاقو زخمی شــد. 
دوســتانش پیکر او را به بیمارســتان بقیه اهلل )عج( 
منتقل کردند، اما 2روز بعد )6آبان( به دلیل شدت 
جراحات و خونریزی شدید به شهادت رسید. آن طور 
که رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شــهر تهران عنوان کرد: »درخواست و تماس های 
مکرر شهروندان مبنی بر نامگذاری معبری به نام این 
شهید، سبب شد تا طرح با قید دو فوریت ارائه شود.« 
به گفته نرگس معدنی پور، شهید علی وردی ساکن 
شهران بوده و ازاین رو 2 معبر )نیلوفر جنوبی و قدس( 
به طول 800متر که در امتــداد هم قرار دارند برای 
نامگذاری پیشنهاد شد و در نهایت با موافقت همه 
اعضا )نرجس سلیمانی غایب بود( به تصویب رسید.

در جریان بررســی این طرح  علیرضا نادعلی گفت: 
»لیستی از شهدای امنیت )فراجا - سپاه و بسیج( در 
تهران از بنیاد شهید دریافت کرده ایم تا معابری به نام 
این شهدا نامگذاری شود و این اقدام در دستور کار 
کمیسیون قرار گرفته است تا اسامی شهدا به یادگار 
و جاودان بماند.« مهدی پیرهادی هم عنوان کرد: 
»ضرورت دارد سازمان زیباسازی شهرداری تهران 
دراســرع  وقت اقداماتی برای آماده سازی تصویر و 
تابلوی شهدای امنیت انجام دهد تا تمثال این شهدا 
در سطح شهر دیده شود.« همچنین اعضای شورای 
شــهر تهران با تغییر نام 13معبر و 2بوستان به نام 
شهدا، موافقت کردند و مقرر شد نام شهربانو رضایی، 
مادر شهیدان امیررضا، حسن و مهدی قاسمی، روی 

بوستان بی نام منطقه 15حک شود.

تصویب تخفیف عوارض شهرسازی 
در ادامه جلســه، الیحه اصالح مصوبــه نحوه اخذ 
مطالبات حوزه شهرســازی )عوارض صدور پروانه 
ســاختمانی و نظارت فنی( روی میز شورای شهر 
تهران قرار گرفت و مهدی عباسی، رئیس کمیسیون 

معماری و شهرسازی در جریان ارائه گزارش گفت: 
»شــهرداری با ارائه این الیحه تصمیم دارد جایزه 
خوش حسابی )تخفیف( برای مؤدیان اعمال کند تا 
عوارض صدور پروانه ساختمانی و نظارت فنی وصول 
شود. در بررسی های تخصصی، جدولی مالک عمل 
قرار گرفت تا براســاس آن هم ضرایب پیشنهادی 
شهرداری لحاظ شود و هم جامعه آماری حداکثری، 
بیشترین بهره را از این تخفیف ببرند و پیوست عدالت 
الیحه هم مورد توجه قرار گیرد و ازاین رو تخفیفات 
پلکانی پیش بینی شــد. همچنین در مورد جریمه 
قطع درختان و عوارض کمیســیون ماده 100 هم 
درخواست تخفیف داشــت؛ اما اعضا با این موضوع 
موافقت نکردند و قرار شــد پرداخــت این عوارض 

تقسیط بندی شود.« 

تقسیط عوارض قطع اشجار
در جریان بررســی الیحــه اصالح مصوبــه نحوه 
اخذ مطالبات حوزه شهرســازی، برخــی از اعضا 

پیشنهادهایی ارائه دادند و در نهایت رئیس شورای 
شهر تهران موارد ذکر شده را با ارائه این پیشنهادها 
جمع بندی کرد: »تقســیط 24ماهه و بدون بهره 
عوارض کمیســیون ماده 100و قطع اشــجار که 
جانبازان و خانواده های شهدا و ایثارگران می توانند 
اقســاط را 36ماهه بپردازند. اطالع رسانی کامل از 
تخفیفات ارائه شــده برای عموم مردم. تخفیفات 
صرفاً برای ســال 1401پیش بینی شــده اند. ارائه 
گزارش ماهانــه از فرایند وصول عــوارض. حداقل 
عوارض یک میلیارد و حداکثــر 50میلیارد تومان 
به باال مشمول تخفیف می شود.« آنطور که مهدی 
چمران گفتــه: »تخفیــف عــوارض از 20آبان تا 
20اسفند به صورت پلکانی اعمال و پس از آن طبق 
روال گذشــته تخفیف 20درصــدی برای همگان 
لحاظ می شــود.« او همچنین در جمع خبرنگاران 
این مصوبه را تشــریح و عنوان کرد: »هرچه مبلغ 
عوارض، باالتر باشــد تخفیفات کمتر و برای مبالغ 
پایین هم تخفیفات بیشتری پیش بینی شده است تا 

ساخت وساز توسط شهروندان تســریع و تسهیل 
شود. براساس این الیحه حدود 10 هزار نفر )عوارض 
یک میلیاردتومانی دارنــد( از تخفیف 40درصدی 
بهره مند می شــوند و 25تا 27پروژه و ... هم مبالغ 
بیشــتری دارند که از تخفیفات پلکانی اســتفاده 

می کنند.« 

استقرار به شرط رضایت مالکان
اصالحیه مصوبه ساماندهی فرایند حمایت از ناشران 
و کتابفروشــان، دستور جلســه دیگر شورای شهر 
تهران بود که بــا تصویب آن قرار شــد این اصناف 
به شرط رضایت مالکان، استقرار در طبقه همکف و 
داشتن ورودی مستقل، در ساختمان های مسکونی 
مستقر شده و فعالیت کنند. همچنین به موجب این 
مصوبه، تسهیالت تشویقی برای ساختمان هایی که 
به طور کامل یا 10درصد از بنــای مفید را به مراکز 
توزیع یا فروش کتاب اختصاص داده اند، پیش بینی 

 شده است.

نام آرمان در شهر جاودانه شد
اعضای شورای شهر تهران با تغییر نام معبری در تقاطع شهران جنوبی موافقت کردند

اتوبوسرانی با توان 3هزاردستگاه
درباره تعداد اتوبوس های موجود در ناوگان 
اتوبوسرانی تهران بعضا شاهد ارائه آمار های 
ضد و نقیض هســتیم. برای اینکه بدانیم 
تهران چند دستگاه اتوبوس دارد ابتدا باید 
دید تعریف ما از اتوبوس فعال چیست؟ در تعاریف حمل ونقلی، 
اتوبوس فعال، اتوبوس اصطالحا روی باند و همچنین فعال مؤثر 
داریم. حال فرض کنیــم برای یک خط 30دســتگاه اتوبوس 
ســازمانی تعریف شده اســت. اگر از این 30دستگاه 5دستگاه 
برای تعمیرات اساسی موتور به تعمیرگاه اعزام و در آنجا متوقف 
شود، آمار اتوبوس فعال آن خط 25دستگاه اتوبوس خواهد بود. 
در ادامه چنانچه روزی از این 25اتوبوس فعال، 2دستگاه برای 
تعمیرات برف پاکن و چراغ و ترمز به تعمیرگاه اعزام شــود که 
اصطالحا به آن تعمیرات روزانه گفته می شــود. در این شرایط 
آمار اتوبوس های فعال مؤثر این خط 23دستگاه است. پس این 

آمارها هیچ وقت ثابت و مطلق نیست.
در این میان، هنر و وظیفه اتوبوســرانی به عنــوان مجری کار 
برنامه ریزی برای جابه جایی مســافران در خطوط و مسیر های 
مختلف به بهترین شکل و سریع ترین زمان ممکن با همان تعداد 
اتوبوس فعال انجام می شود.آماری که امروز در حوزه اتوبوسرانی 
می توانیم ارائه کنیم این است که با توجه به 550دستگاه اتوبوس 
که اخیرا بازسازی شده و همچنین 200دستگاه اتوبوس نو که 
تحویل گرفته ایم، اکنون بالغ بر 3هزار دستگاه ناوگان فعال در 
شهر تهران موجود است. در مجموع ناوگان فعال موجود تعاریف 
مختلفی دارد که اگر عزیزا نمان در حوزه های مختلف آماری در 
این زمینه ارائه می دهند، الزم اســت تا پیوست تکمیلی آن را 
هم تقدیم مخاطبان کنند. نکته مهم اما اینکه براساس قانون، 
اتوبوس با عمر باالی 10سال فرسوده محسوب شده و باید از رده 
خارج شود. این در شرایطی اســت که بالغ بر 90درصد ناوگان 
اتوبوسرانی عمر بیش از 10سال دارد و تمام اینها را باید از رده 

خارج کنیم اما جایگزینی برای آنها نداریم. 
حاال در جاهایی از آیین نامه این موضوع دیده شده است که اگر 
این ناوگان فرسوده به لحاظ فنی بازسازی شود قابل بهره برداری 
خواهد بود، اما بازســازی باعث ارتقای فنی اتوبوس نمی شود و 
در نهایت یک اتوبوس با استاندارد ها و تکنولوژی 10سال قبل 
بازسازی شده است که قابل ارتقا نیســت. در نتیجه باتوجه به 
شرایط موجود، حفظ همین ناوگان فعال در اولویت قرار دارد. 
البته همزمان نوسازی ناوگان درجهت بهبود و افزایش کیفیت 
و ارتقای کمی خدمات ارائه شده به شهروندان عزیز را هم دنبال 
و پیگیری می کنیم که در این زمینه هم با چالش های متعددی 

مواجه هستیم.
 محدودیت هــای موجود بــر ســر راه واردات، محدودیت ها و 
کمبود های شدید در حوزه تولید داخلی ازجمله مهم ترین این 
موانع است. حمل ونقل عمومی اولویت اصلی شهرداری و شورای 
شهر تهران است و در این زمینه یقین دارم تا پایان سال اتفاقات 

خوبی را در شهر تهران شاهد خواهیم بود.
*مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران

پرویز سروری
نائب  رئیس شورای شهر تهران 

تــاش شــبانه روزی در منطقــه 19 بــرای 
برخورد با ساخت و ساز غیر قانونی  صورت 
گرفتــه و ایــن رونــد ادامــه خواهــد یافت. 
شــهرداری بــا 1۵۰ نیروی یــگان حفاظتی، 
۴۰۰ نیــروی شــهربان و 1۰۰ نیــروی ایــن 
منطقه بــا اســتفاده از ماشــین آالت خود 
۶۰ قطعــه چهار دیــواری، 1۵ قطعه ســوله 

و ۲۰ باب واحد تجاری را آزاد کرده است.

نقل قول خبر

عدد خبر

بهرام نکاحی*یادداشت

زهرا شمس احســان، عضو شورای شهر 
تهــران دربــاره وضعیــت حریــم راه آهــن 
تهران-تبریــز گفت:  »با توجــه به اینکه 
ایــن خــط راه آهــن بــه زیــر زمیــن منتقل 
شــده، 1۳ هــزار و ۵۰۰ پــاک رهــا شــده 
در ایــن حریــم، دیگــر نبایــد مشــمول 
محدودیت هــای ساخت وســاز حریــم 
باشــند. پس پیشــنهاد می کنم موضوع 
عدم  نوسازی و حل مشکل اماک واقع 
شــده در حریــم راه آهــن تهران-تبریز در 
مناطق 1۷، 1۸و 19 در دستور کار سومین 

جلسه شورای عالی نهاد قرار گیرد.«

13500
پاک

ســوده نجفــی، عضــو شــورای شــهر 
تهــران در تذکــری در آخریــن جلســه 
شــورا گفــت: »شــن   چاله های تهــران 
باید تعیین تکلیف شود. در منطقه 1۸ 
محـــــدوده ای بـــــا مســاحــــت حـــــدود 
۲1۰ هکتار با برداشت بی رویه ماسه از 
بستر رودخانه کن، مواجه شده است 
که در باالدســت رودخانه نیز انباشت 

شن چاله ها وجود دارد.«

210
هکتار

پاداش خوش حسابی )تخفیفات ویژه(
40درصد از 20آبان تا 14آذر
35درصد از 15آذر تا 14دی

30درصد از 15دی تا 14بهمن
25درصد از 15بهمن تا 20اسفند

20درصد از 20اسفند تا پایان سال

مکث

تخفیفات پیش بینی شده برای عوارض با رقم های مختلف
تخفیف 100درصدی تا سقف یک میلیارد تومان

تخفیف 95درصدی از یک میلیارد تا 25میلیارد تومان
تخفیف 90درصدی از 25میلیارد تا 50میلیارد تومان

تخفیف 85درصدی از 50میلیارد تومان به باال

مکث

ناصر امانی
عضو شورای شهر تهران 

در دوره گذشــته مقاوم ســازی پل هــا 
از شــرکت یادمان ســازه گرفتــه شــد و 
بــه ســازمان فنــی_ مهندســی معاونــت 
عمرانــی واگذار شــده بــود. در ایــن دوره 
خوشــبختانه مجددا بحث مقاوم ســازی 
پل ها به شــرکت یادمان ســازه برگشــت 
و ایــن کار دوبــاره شــروع شــد. بــاز بحث 
ایــن اســت کــه ایــن شــرکت از مجموعه 
فنــی و عمرانی جــدا شــود و در هلدینگ 

اقتصادی قرار گیرد.


