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اتوبوس های برقی تولید داخــل از آزمایش های 
اولیه سربلند بیرون آمده اند تا در مدار تولید انبوه 
قرار گیرند. اتوبوس هایی که قطعات اصلی شــان 
وارد شــده و در داخل مونتاژ می شوند هم مسیر 
تکمیل را طی می کنند تا تعــدادی از آنها پیش 
از پایــان ســال وارد ناوگان حمل ونقل شــهری 
تهران و چند کالنشهر دیگر شوند. با این حساب، 
تهران فاصله خود را با شــهرهای توسعه یافته از 
نظر به کارگیری وســایل نقلیه عمومی پاک کم 
خواهد کرد. با توجه به اینکه برای شروع فعالیت 
اتوبوس های برقی چند شــرکت، کارخانه، ارگان 
و نهاد در بحــث ورود قطعات، تولید و ســاخت، 
صدور مجوز و پــالک کــردن اتوبوس ها دخیل 
هســتند و مدیریت و برنامه ریزی در این زمینه 
به طور کامل و صرفا با شــهرداری تهران نیست، 
نمی شود زمان و تعداد دقیق و مشخصی را در این 
رابطه ذکر و به صورت رسمی اطالع رسانی کرد، اما 
هرچه هست اینکه تا پایان سال پایتخت نشینان 
در چند مســیر به ویژه خط میدان بهارســتان- 
 جمهوری می توانند سوار بر اتوبوس های تمام برقی 

شوند.
به گزارش همشهری، چند سالی می شود که موضوع 
لزوم حرکت به سمت برقی کردن ناوگان اتوبوسرانی 
شهر تهران مطرح شده است. شهرداری تهران در 

دوره های قبلی وعده هایی برای ورود اتوبوس های 
برقی داد و در این راســتا تالش هایی نیز صورت 
گرفت که البته همگی بی سرانجام بود و عقیم ماند، 
اما مدیریت فعلی شــهر تهران از سال گذشته به 
شکل جدی تری پیگیر تحقق این موضوع شده و 
توانســته در یک بازه زمانی اندک، اقدامات مؤثر و 
دســتاوردهای مهم و قابل توجهی را در این حوزه 
کســب کند که یکی از مهم ترین فعالیت آنها در 
بیســت وپنجم فروردین ماه رقم خورد؛ زمانی که 
2دســتگاه اتوبوس تمام برقــی آبی رنگ با نصب 
بنری که روی آن نوشــته بود »طرح آزمایشــی 
اتوبوس برقی در شــهر تهران« در مــدت   3روز 
به صورت آزمایشی، در مسیر شلوغ و پرتردد میدان 
جمهوری به میدان بهارستان مسافران را جابه جا 
می کردند. نخســتین گام برای ورود 50دستگاه 
اتوبوس تمام برقی به خطوط حمل ونقل همگانی 
با همکاری بخش خصوصی محقق می شــود. در 
کنار فراهم کردن زیرساخت های الزم و همچنین 
برآورد ها و بررســی های فنی و تخصصی که باید 
صورت می گرفت، این موضــوع به لحاظ حقوقی 
و قانونی هم نیازمند دریافت یکســری مصوبه ها 
و مجوزها بود که با همــکاری و همراهی اعضای 
شورای اسالمی شهر تهران و همچنین هیأت دولت 

محقق و موانع موجود تقریبا برطرف شده است.

فعالیت اتوبوس های برقی تا قبل از پایان1401
فرایند برقی شدن ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران به 
همین 50دستگاه محدود نمی شود و در مجموع 

صحبت از ورود 900دســتگاه اتوبــوس برقی به 
ناوگان حمل ونقل عمومی شــهر تهران است. این 
900دســتگاه قرار اســت به روش های مختلف 
ازجمله مشــارکت بخش خصوصی، اتوبوس های 
واگذار شده توسط دولت و وزارت کشور، شهرداری 
تهران و... تامین شود. درهمین راستا علیرضا زاکانی 
درباره تعداد و زمان ورود نخســتین اتوبوس های 
برقی به ویژه 50دستگاهی که گفته می شود اوایل 
فصل زمســتان وارد ناوگان اتوبوسرانی پایتخت 
می شود، به روزنامه همشهری گفت: »من امیدوارم   
که تا قبل از پایان سال اتوبوس های برقی وارد ناوگان 
اتوبوسرانی شهر تهران شوند، اما با توجه به اینکه 
تامین اتوبوس های برقی از چنــد طریق درحال 
انجام است، اجازه دهید تا به عدد و تعداد مشخصی 
اشاره نکنم. این 50دستگاه که به آن اشاره کردید، 
فقط یکی از پروژه های ما در شهرداری تهران است 
و عالوه بر ایــن پروژه های دیگری هــم در زمینه 

اتوبوس های برقی داریم.« 

قطعات 4دستگاه اتوبوس برقی وارد کشور 
شده است

 جــالل بهرامی، معــاون حمل ونقــل و ترافیک 
شــهرداری تهران و سرپرســت شــرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران و حومه درباره ورود اتوبوس های 
برقی به ناوگان حمل ونقــل عمومی پایتخت به 
همشهری می گوید: »ابتدا باید به این نکته اشاره 
کنم که در سال های گذشته تعدادی از اتوبوس های 
برقی نسل قدیم در سامانه اتوبوسرانی شهر تهران 

فعال بودنــد. ناوگان اتوبوســرانی شــهر تهران 
دارای 64دســتگاه اتوبوس برقی کابلی بوده که 
از این تعداد هم اکنون 16دستگاه فعال است. این 
اتوبوس های برقی نسل قدیم که از طریق شبکه 
برقی باالسری کار می کنند، با فعالیت و جابه جایی 
مسافر در 2خط میدان شهدا - 17شهریور - بعثت 
به طــول 8.5کیلومتر و میدان شــوش - میدان 
خراسان - میدان شــهدا به طول 4.5کیلومتر در 
حال خدمات رسانی به شهروندان تهرانی هستند. 
شهرداری تهران با هدف افزایش سهم ناوگان پاک 
و برقی در ناوگان حمل ونقل عمومی شهر تهران و 
به منظور کاهش انتشــار آالینده های هوا، تأمین 
و به کارگیری نــاوگان اتوبوس برقــی نوین را در 
دســتور کار خود قرار داده است. در همین راستا، 
برنامه ریزی های الزم برای تهیــه و به کارگیری 
50دســتگاه اتوبوس برقی به منظــور فعالیت در 
خط میدان بهارستان - میدان جمهوری به طول 
4.5کیلومتر با مشارکت بخش خصوصی صورت 
پذیرفته اســت. از این تعداد اتوبوس  اشاره شده، 
تاکنون یک دســتگاه به منظور بررسی های فنی 
وارد کشور شده و قطعات 4دستگاه دیگر نیز برای 
مونتاژ وارد ایران شده است. ناوگان نوین و جدید 
اتوبوس برقی که قرار است به ناوگان حمل ونقل 
عمومی شهر تهران اضافه شود، به دلیل برخورداری 
از باتری های قابل شارژ، مانند اتوبوس های برقی 
نســل قبل دیگر نیازمند شــبکه برق باالسری و 
در نتیجه خطوط باالسری نبوده و صرفاً نیازمند 

زیرساخت های الزم برای شارژ باتری است.« 

اتوبوس های برقی تهران روی خط تولید
پس از آزمایش های موفقیت آمیز، تولید و مونتاژ اتوبوس های برقی برای حمل ونقل عمومی تهران آغاز شده است 

افتتاح 4 ایستگاه مترو تا پایان سال 1401

فایده احداث کارخانه آسفالت در همسایگی شهر

 مجری خط 6متــروی تهران از افتتاح 4 ایســتگاه مهم متروی تهران تا پایان ســال 

حمل و نقل
1401خبر داد. علی مزینانی با اشــاره به آخرین وضعیت 4ایستگاه میدان هفت تیر، 
میدان ولیعصر)عج(، پارک الله و ایستگاه خیابان کارگر واقع در خط 6 متروی تهران به 
همشهری آنالین گفت: »این ایستگاه ها طبق برنامه درحال اجرای فعالیت های ساختمانی هستند؛ در 
زمینه تامین تجهیزات اما در انتظار تامین تقدینگی هستیم که طبق برنامه قرار است تا آخر همین ماه 
منابع مالی تامین شــود.« او با تأکید بر اینکه شــارژ مالی در آذرماه ضروری اســت، عنوان کرد: »بر 
همین اساس، جلسات مستمر و نتیجه بخشی با بانک شهر در حال برگزاری است و درصورت تامین به 
موقع مالی، قطعا این 4 ایستگاه تا آخر سال افتتاح می شــوند و در اختیار شهروندان قرار می گیرند.«  
مجری خط 6متروی تهران با بیان اینکه 2 ایســتگاه از این ایســتگاه ها تقاطعی هستند، تأکید کرد: 
»ایستگاه هفت تیر با خط یک و ایستگاه ولیعصر با خط 3 مترو تقاطع دارند.« علی مزینانی در پایان درباره 
موقعیت مکانی این ایستگاه ها اضافه کرد: »ایستگاه بوستان الله در بلوار کشاورز، روبه روی خیابان قدس 
واقع شده است و ایستگاه کارگر هم در تقاطع خیابان هیئت، باالتر از تقاطع کارگر و فاطمی قرار دارد. 2 

ایستگاه دیگر هم در میدان ولیعصر و میدان هفت تیر هستند.« 

البته در این شهرها کامیون ها 
هم دستگاه های جی پی اس و 
کنترل ســرعت دارند تا رانندگان مجاب به رعایت 
سرعت مجاز باشــند وگرنه جریمه های سختی در 

انتظارشان است.
2میلیون تن آسفالت نیاز دارد. شهرداری 5 مســئله نیاز: تهران ســاالنه به 1.5 تا 

تهران هم اکنون 4کارخانه تولید آسفالت با ظرفیت 
تولید 800تن در ساعت دارد که پاسخگوی این نیاز 
نیست؛ بنابراین باید با ایجاد واحدهای هرچند موقت 
و البته استاندارد، نیاز شــهر برای تردد مناسب تر 
خودروها و کاهش خسارت شهروندان تامین شود. 
بی شک روکش های خراب، هم به  خودروها آسیب 

می زند و هم احتمال رخداد تصادف را باال می برد.

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

 رئیس ستاد سازمان های مردم نهاد شهر تهران
 در گفت وگو با همشهری اعالم کرد

تنظیم برنامه تهران با همراهی 
سمن ها

 برای نخســتین بار از ســازمان های مردم نهاد جهت 
همفکری در تنظیم برنامه  4ساله شهرداری دعوت شده 
است و این کار با همکاری ستادی انجام شد که از مدت ها 
پیش وجود داشت، اما اکنون رویکرد جدیدی در پیش 
گرفته است. ستاد توانمند سازی سمن های شورای شهر 
تهران به دنبال تعامل و تسهیل ارتباط الزم میان گروه های 
مردمی و مدیریت شهری است. سید احمد علوی، رئیس 
این ستاد و عضو شورای شهر در گفت وگو با همشهری 
می گوید که از نظرات نمایندگان ســمن ها، ان جی اوها 
و گروه های جهادی برای تدوین برنامه چهارم توســعه 
شهرداری تهران استفاده می شود. او همچنین می گوید 
که هنوز سرای محله ها برای استفاده از گروه های داوطلب 
کامال آماده نیستند و اعالم می کند به دنبال اصالح قانون 

برای افزایش سطح مشارکت مردم هستند.

ستاد توانمند سازی  ســمن ها هدف خود را 
تعامل با سمن ها و تسهیل امور مربوط به آنها بیان کرده 

است، اما مقصود از این کار در عمل چیست؟
از زمانی که مسئولیت ستاد توان افزایی را بر عهده گرفتیم 
این دغدغه برای ما مطرح بود که نحوه تعامل ما با سمن ها و 
استفاده از این ظرفیت ها به چه شکلی باشد. جایگاه ستاد و 
شورای شهر در رابطه با ان جی او ها، سازمان های داوطلبی، 
خیریه هــا و گروه های جهــادی کجاســت؟ از طرف دیگر 
جایگاه شهرداری به عنوان متولی اجرا کجاست؟ در مدتی 
که گذشت با دوستان  ان جی او ها در این زمینه صحبت های 
زیادی انجام دادیم و با دوســتانمان در مدیریت شهری نیز 
گفت و گو کردیم. بیشــتر اعضای شورای شهر فعلی سابقه 
طوالنی در مدیریت شهری دارند. جمع بندی بر این شد که 
در فعالیت های داوطلبانه مدیریت شهری، ستاد توان افزایی 
ابزار ارتباط با داوطلبان و نقش آن تسهیل گری است. چون 
شورا نقش اجرا ندارد، طبیعتا ستادی که وابسته به شوراست 
هم نباید نقش اجرا داشته باشد. در دوره های قبلی این اتفاق 
افتاده بود که ستاد سمن ها نقش اجرا را برعهده می گرفت؛ 
درحالی که از اسم آن هم مشخص است که باید سمن ها را 
توانمند و ارتباط آنها با تصمیم ســازان و مجریان را تسهیل 
کنیم. تصمیم سازان، اعضای شــورای شهر هستند که باید 
این داوطلبان بتوانند دغدغه های خود را به آنها منتقل کنند. 
یک تسهیل گری دیگر این اســت که بتوانیم این گروه ها را 
در کنار حوزه اجرا قرار دهیم. حوزه اجرا در اینجا شهرداری 
است. ممکن اســت در جایی هم به مشکل بخورند که ما از 
آنها حمایت می کنیم، اما به این معنا نیست که خود ما وارد 

کار اجرا شویم.
چه ضرورتی برای استفاده از گروه های مردمی 

وجود دارد؟
زمانی تهران یک میلیون نفر جمعیت داشــت و حاکمیت و 
دولت می توانستند خودشــان آن را مدیریت کنند. امروز این 
شهربیش از  10میلیون نفر جمعیت   دارد و به همین نسبت 
نیاز های متنوعی دارد که قطعا حاکمیت نمی تواند آن را اداره 
کند. 1200سمن و 500گروه جهادی در تهران ثبت شده اند. 
باید کسانی که انگیزه، تخصص و دغدغه دارند در کنار حاکمیت 
قرار بگیرند و کمک کنند که شئون مختلف شهر را انجام دهند.  
سمن ها در تنظیم بودجه شهرداری هم نقش 

دارند؟
این دوره با اعضای شورای شــهر تصمیم گرفتیم که برنامه 
چهارم شورا و شهرداری را با همکاری سمن ها و گروه های 
جهادی تدوین کنیم و تا امروز هم نزدیک به 10جلســه در 
ستاد سمن ها با حضور نایب رئیس شورا ، رئیس کمیته بودجه 
شــورا، مدیرکل بودجه شــهرداری و همه کسانی که مؤثر 
هستند، برگزار شده و در حال برگزاری است. همین نشان 

می دهد که تسهیل گری به نتیجه رسیده است.  
  گرایش به فعالیت هــای داوطلبی چقدر در 

همکاری ها نقش دارد؟
فعالیت داوطلبانه یک امر فطری و درونی است، اما داوطلبی و 
فعالیت های داوطلبی در کشور ما نسبت به تمام کشور های دنیا 
نهادینه تر است؛ زیرا در فرهنگ ایرانی و اسالمی ما نهفته است. 
اتفاقی که می افتد این است که چقدر می توانیم فعالیت های 
داوطلبانه را ســاماندهی کنیم. طبق آماری می گویند که در 
دنیا بیش از 100میلیون نفر برای فعالیت های داوطلبانه اعالم 
آمادگی کرده اند، اما فقط 30درصد از این تعداد ســاماندهی 
شده اند. از طرف دیگر می گویند که 60درصد داوطلبان بانوان 
هستند. در کشور  ما فعالیت های داوطلبانه به این سمت رفت 
که ما بتوانیم حلقه های میانی و کسانی را  که واسط بین مردم 
و حاکمیت هســتند، تقویت کنیم تا بتوانند خیلی از شئون 
حاکمیتی و دولتی را برعهده بگیرند و به مردم خدمت بدهند. 
ویژگی حلقه های میانی این است که چون به حاکمیت وابسته 
نیستند با فراز و فرود سیاسی دچار نقصان نمی شوند. در کشور 
 ما این فعالیت های داوطلبانه چه در قالب های سیاسی که بعد 
از انقالب ایجاد شد مثل بسیج، جهاد سازندگی یا کمیته امداد 
و چه در قالب گروه های بین المللی مانند هالل احمر به خوبی 
نهادینه شده است. ما باید تالش کنیم اینها را توانمند و وابستگی 

آنها را به حاکمیت ها کم کنیم.
اصلی ترین اقدام ستاد توان افزایی سمن ها را 

چه کاری می دانید؟
تدوین نقشه راه ستاد که بعد از 7،6ماه کار مستمر انجام 
شــده اســت، اصلی ترین کار این دوره تا کنــون بود که 
به زودی رونمایی می شود. نکته بعدی هم میزان مشارکت 
سمن ها در تدوین برنامه چهارم است 
که می تــوان به صورت دســتاورد 
اولیه اعالم کــرد. االن در مصوبات 
کمیســیون فرهنگی اجتماعی 
شــورای شــهر هم می توان 
ردپای ایــن گروه ها را 
دید هرقدر که مسیر 
بیشتر هموار شود، 
مشارکت در سطح 
شــهر بیشــتر 

می شود.

نقل قول خبر

عدد خبر

گپ

هادیحقبین
مدیرعاملسازمانعمرانیشهرداریتهران
پارکینــگطبقاتــینیایــشدرصــورت
تامینبهموقعمنابــعمالیطیمدت
۱۸مــاهتکمیــلوآمــادهبهرهبــرداری
میشود.عملکرداینپارکینگبهدلیل
مجاورتبابیمارستانشــهیدرجایی،
بوســتانملــتوپردیــسســینمایی
ملتاهمیتبسیاریدارد.اینپروژه
شاملاحداث۹طبقهپارکینگدرتراز
منهــاییــکو۲طبقــهتجــاریدرتــراز
مثبــتیــکاســت.احــداثپارکینــگ
طبقاتــینیایشبــاتدبیرمعــاونفنی
وعمرانیشــهرداریتهرانبهسازمان
عمرانیمناطقواگذارشدهوجلسات
هماهنگیبامشاوروپیمانکارمربوطه
جهــتآغــازهرچــهســریعترعملیات

اجراییادامهدارد.

محمدامینساالریپور
شهردارمنطقه۱۴

فضاهــا و معابــر مناسبســازی
مرمــت و داریــم دســتورکار در را
عبــوری معبــر ۳ مناسبســازی و
مهــمدرمنطقــهانجــامشــدهاســت.
بــرایــناســاس،عملیــاتمرمــت
خیابانهــای در مناسبســازی و
بــه ابــوذر و نبــرد شــهیدمحالتی،
مســاحت۴هزارمترمربعانجامشــد.
همچنینعملیاتهمسطحســازیدر
تقاطعهابــاپیشــرفتفیزیکــیبیش
از۷۰درصدصــورتگرفتهاســت.این
عملیــاتدرابــوذرحــدفاصــلخیابان
پیروزیتاخیاباندهحقیبهطول۱۸۰۰
مترمربعوحدفاصلنبردتادهحقیبه

طول۱۳۰۰مترانجامشدهاست.

اجتماعــی و فرهنگــی معــاون
شــهرداریمنطقــه۵بــااشــارهبــه
کاهــشدمــاولــزومتوجــهبــهافــراد
بیخانمانوبیســرپناهگفــت:»با
توجــهبــهلــزومحمایــتازاقشــار
ازجملــه اجتماعــی آســیبدیده
کارتنخوابهاوافرادبیسرپناه،با
شروعفصلسرماوباهدفحمایت
وارائــهخدماتمطلوبتربهاقشــار
آسیبدیدهاجتماعی،گرمخانههای
منطقــه۵آمــادهاســکانایــنافــراد
هســتند.«روحهللاحــدادیاضافه
کرد:»درمنطقه۲،۵گرمخانهیکی
ویــژهآقایــان)گرمخانــهمهــر(ویکی
ویــژهخانمهــا)گرمخانهیلــدا(وجود
دارد.درگرمخانــهآقایــان۱۱۰نفــرو
درگرمخانــهبانــوان۵۰نفــرظرفیت
پذیــرشوجــودداردکــهبــاافزایــش
ســرمااینظرفیت۱۵درصدبیشــتر

میشود.«

15
درصد

همزمــانبــامســابقاتجامجهانــی
بهشــت بوســتان قطــر ۲۰۲۲
مــادرانواقــعدرمنطقــهفرهنگیو
گردشــگریعباسآبادبامشــارکت
هیــأتفوتبالاســتانتهــرانرقابت
فوتســالبانــوانبــاعنــوان»جــام
ریحانــه«را۱۷آذرماه۱۴۰۱باحضور
۲۴تیــمدر۶گــروه۴تیمــیشــروع
خواهدکــرد.توســعهورزشبانوان،
زمینــهحضــورحداقــلهــزارنفــراز
بانوانورزشکاروهواداردربوستان
»بهشــتمــادران«،شبکهســازی،
ایجادبرنامههایساختاریدرحوزه
ورزشبانوان،ایجادشبکهمخاطبان
وفــادار،ضــرورتناموارهســازی
وایجــادنشــاطاجتماعــیدرحــوزه
بانوانورزشکارازمهمتریناهداف

اینمسابقاتاست.

24
تیم

 عرض
 2 متر و نیم

 ارتفاع
 3متر و 
30سانت

 ظرفیت 
مسافرگیری 
بیش از60نفر 

سرعت
80کیلومتر 
در ساعت 

اتوبوس های 
برقی نه 

هوا را آلوده 
می کنند و 
نه آلودگی 

صوتی دارند.

صرفه جویی 
در 

سوخت های 
فسیلی از 

دیگر مزایای 
اتوبوس های 
برقی است.

حدود 
50درصد از 
اتوبوس های 

تهران 
گازوئیل سوز 

و حدود 
50درصد 

هم گازسوز 
هستند.

سهم 
اتوبوس های 

شهری در 
آلودگی 

هوای تهران 
 حدود

 5.7 درصد 
است.

حدود 
90درصد 
ناوگان 

اتوبوسرانی 
تهران 

فرسوده 
است.

ظرفیت 
صندلی ها:
 35نفر  

 

قابلیت 
پیمایش: 
بسته به 
شرایط 

استفاده 
از سیستم 
تهویه بین 
50تا 250 
کیلومتر 

پس از شارژ 
کامل

توان موتور: 
320

 توان باتری: کیلووات
318کیلووات 

ساعت

حداکثر بار 
قابل حمل: 

19700 
کیلوگرم

تجهیزات ایمنی: 
ترمز دیسکی با 

عملگر بادی برای 
چرخ های جلو و 

 ،ABS عقب، ترمز
توزیع کننده نیروی 

ESP، کنترل 
 ،TCS کششی

سیستم هشدار 
صوتی برای جلب 

توجه عابران و سایر 
رانندگان، سیستم 

ترمز بازیافتی 
همراه با مقاومت 

ترمزی، بسته شدن 
خودکار درها پس 
از سرعت باالتر از 

5کیلومتر 

زیما نام یکــی از مدل هــای اتوبوس های برقی رونمایی شــده ســاخت 
داخل اســت که پــس از رونمایی در شــهرهای مشــهد و اصفهــان، در 
تهران نیز به صورت آزمایشی، مدتی مشغول به کار شد. این اتوبوس 

تمــام الکتریک، مجهز به سیســتم هوشــمند )FMS( اســت و همواره 
توسط مرکز مانیتورینگ رصد می شود و عملکرد اتوبوس و راننده دائم 

مورد بررسی قرار می گیرد.

5.7

ادامه از 
صفحه اول

محمد سرابی؛ روزنامه نگار


