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شــورای اقتصاد به تازگی پیشنهادات وزارت کشور 
و وزارت نفت را برای خروج خودروهای فرســوده و 
نوســازی ناوگان حمل ونقل عمومی تصویب کرده 
است. طبق این مصوبه 346هزار وسیله نقلیه فرسوده 

حمل ونقل عمومی از رده خارج می شود.
فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی بالغ بر 15سال 
است که شهرهای بزرگ کشور را تهدید می کند و 
چرخه ترددهای عمومی شــهرها را بسیار محدود 
کرده اســت. دولت قرار است برای تحقق این هدف 

4میلیاردو65میلیون دالر هزینه کند.
به گزارش همشهری، سود ساالنه این طرح در ازای 
خروج 346هزار وسیله نقلیه فرسوده و جایگزینی با 
وسایل نو، 515میلیون دالر است. همچنین در پایان 
دوره بازپرداخت این طرح که در اقســاط 17ساله 
انجام می شود، ســرمایه اولیه 4میلیارد دالری در 
پایان دوره اقســاط، 8.7میلیارد دالر تنها از محل 
صرفه جویی سوخت سود برجا می گذارد و سودهای 
دیگر آن ازجمله هوای پاک و ارتقای کیفیت ترددها 

ازجمله سودهای ارزشمند آن است.
آنگونه که شورای اقتصاد تصویب کرده، هدف اصلی 
از اجرای این طرح، کاهش مصرف سوخت از طریق 
نوســازی ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری 
اتوبوس، مینی بوس و تاکسی فرسوده و جایگزینی 

با ناوگان برقی پایه گازســوز و گازوئیل سوز، توسعه 
به کارگیــری شــیوه های حمل ونقل اشــتراکی 
دوست دار محیط زیست ازجمله موتورسیکلت برقی 
و دوچرخه و اســکوتر و کاهش انتشار آالینده های 
محیط زیست و بهبود کیفیت هوای شهرهای کشور 
به ویژه کالنشهرهاست. عامل صرفه جویی طرح شامل 
اشخاص حقوقی ازجمله بانک ها، مؤسسات مالی و 
اعتباری شرکت های خودرو ساز شرکت های دولتی 
و سازمان ها، نهادها و مؤسسات عمومی و غیردولتی 
هستند که اگر اقدام به نوسازی توسعه ناوگان کنند، 
از تســهیالت یارانه صرفه جویی سوخت بهره مند 
می شوند. سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
به عنوان تنظیم گر طرح مســئولیت اولویت بندی 

نیازمندی های شهرداری ها را برعهده دارد.
همچنین بازپرداخــت منابع حاصل از صرفه جویی 
ســقف تعهد دولت برای کل طرح معادل 4میلیارد 
دالر اســت که تا سقف مبلغ ســرمایه گذاری شده 
شــرکت ملی نفت ایــران معــادل ارزش مقادیر 
صرفه جویی محقق شده را از محل حواله نفت خام 
معادل فرآورده های نفتی صرفه جویی شده بنزین 
و گازوئیل در زمان تأییــد کاربرگ صرفه جویی در 
سررسیدها سازمان شــهرداری ها به سرمایه گذار 
عامل صرفه جویی بازپرداخــت می کند. همچنین 
مشــخصات ناوگان این مصوبه مطابــق مصوبات 
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور است.

از سویی ســازمان شــهرداری های وزارت کشور 
از طریــق شــهرداری ها ســرمایه گذاران عامــل 

صرفه جویی و با همکاری وزارت نیرو مکلف اســت 
امکانات و تجهیزات شــارژ را در پایانه های مربوطه 
و نیز جایگاه های توزیع برق مترو به منظور استفاده 
موتورسیکلت های برقی ایجاد کند. در قدم بعدی 
 وزارت نیرو مکلف اســت نســبت بــه تأمین برق 
جایگاه های شارژ ایجاد شده به شیوه مقتضی اقدام 
کند. توان پیمایش خودرو، اتوبوس و تاکسی برقی 
با یک بار شــارژ حداقل ۲۰۰کیلومتر اســت. شارژ 
اتوبوس های برقــی این مصوبــه حتی المقدور در 
ســاعات غیرپیک انجام می شــود. حداکثر توان 
مصرفــی اتوبوس برقی بایــد بــه 17۰کیلووات 
ســاعت در هر 1۰۰کیلومتر در حالت اســتفاده از 
سیستم تهویه مطبوع در اتوبوس های 1۲متری و 
۲5کیلووات ساعت در هر 1۰۰کیلومتر درخصوص 
تاکسی های برقی محدود شود. موتورسیکلت های 
برقی مشمول این طرح الزم اســت توان پیمایش 
حداقل 8۰کیلومتر با هر بار شارژ و نیز قابلیت سوآپ 
یا شارژ سریع را داشته باشــند. مشخصات باتری 
به صورت سوآپ ایستگاه های شارژ و سایر ملزومات 
موتورسیکلت ها به صورت یک نوع و متحدالشکل 
مطابق مصوبات شــورای عالی هماهنگی ترافیک 
شهرهای کشور است. موتورسیکلت های این طرح 
در توان های ۲، 3 و 5 کیلــووات و هریک 3۰هزار 
دســتگاه و مجموعاً 1۲۰هزار دستگاه شامل یارانه 
صرفه جویی قرار می گیرند. همچنین اولویت اسقاط 
در موتورسیکلت های فرســوده انواع کاربراتوری و 

انژکتوری فاقد کاتالیست است.

طرح جایگزینی فرسوده ها با نو
  16هزار اتوبوس شــهری دیزلی فرسوده از 

رده خارج شود.
  2هزار اتوبوس برقی

  4هزار اتوبوس پایه گازسوز 
  10هزار اتوبوس شــهری دیزلــی جدید 

جایگزین شود.

  160هزار تاکسی فرسوده از رده خارج شود.
  10هزار دستگاه تاکسی سدان برقی

  120هزار دستگاه تاکسی سدان گازسوز
  15هزار دستگاه ون گازسوز

  5هزار دستگاه ون بنزینی
  5هزار دستگاه ون بنزینی جایگزین شود. 

  120هزار موتورســیکلت فرســوده از رده 
خارج شود.

  120هزار موتورسیکلت برقی جایگزین شود.
  20هزار دوچرخه یا اسکوتر برقی اشتراکی 

عرضه شود.

  30هزار مینی بوس فرسوده از رده خارج شود.
  30هزار مینی بوس دیزلی جایگزین شود.

ثبت نام جشنواره »بازی های رایانه ای آرمان« از امروز آغاز می شود

برج میالد میزبان گیمرها 

سلسله »جشنواره مردمی آرمان« 
به یاد »شهید آرمان علی وردی« و 
چهل و چهارمین سـالگرد پیروزی 
انقالب اسـالمی، توسط شهرداری 
تهران، در 110نقطه پایتخت برگزار 
می شــود. »جشــنواره آرمان« 
52محــور دارد کــه »بازی های 
رایانه ای« یکی از این محورهاست و 
ثبت نام برای شرکت در آن، از امروز 
آغاز می شود. معاونت امور فرهنگی 
و اجتماعی شهرداری، برای برگزاری 
جشنواره ها برنامه مدونی را تنظیم 
کرده و در این بین، سازمان ورزش 
شهرداری تهران متولی برگزاری 
مسابقات »بازی های رایانه ای« شده 
است؛ مسابقاتی که برای نخستین 
بار به این شکل و با این وسعت در 
برج میالد تهران برگزار خواهد شد.

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

کلیات الیحه بودجه
سال1402 شهر

الیحه بودجه سال14۰۲ شهرداری تهران 
با مبلغ 78475میلیارد تومان روز سه شنبه 
در مهلت قانونی مقرر توسط شهردار تهران 
به شورای اسالمی شهر تهران ارائه شد. این 
الیحه به عنوان برشی از برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر 
تهران در راستای حل مسائل کلیدی شهر تهران در حوزه های 
حمل ونقل و ترافیک، محیط زیست و آلودگی هوا، ایمنی شهری 
و بافت فرسوده، اجتماعی و فرهنگی و هوشمندسازی و بهبود 
مدیریت تدوین شده است. همچنین برای اولین بار در تدوین 
الیحه بودجه شهرداری از نظرات و پیشــنهادات شهروندان 

تهرانی در قالب طرح »من شهردارم« استفاده شده است.
نگاهی به کلیات الیحه ارائه شــده به شــورای اسالمی شهر 
تهران نشــان می دهد درآمدها با 81درصد مهم ترین بخش 
منابع بودجه پیشــنهادی را به خود اختصاص داده است که 
۲5درصد از مجموعه درآمدهای شــهرداری تهران در سال 
آینده از محل درآمدهای پایدار محقق خواهد شد. همچنین 
واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی به ترتیب 1۲ و 7 درصد 
بخش منابع مالی مورد نیاز اداره کالنشهر تهران در سال14۰۲ 

را تأمین خواهد کرد.
میزان افزایش اعتبــارات تملک دارایی های ســرمایه ای به 
خوبی نمایانگر عــزم و اراده مدیریت شــهری در دوره جدید 
برای اجرای پروژه های ســرمایه ای- عمرانی موردنیاز شهر، 
توسعه زیرســاخت ها و سرانه ها و حل مســائل و موضوعات 
کلیدی کالنشهر تهران است. مصارف الیحه بودجه به تفکیک 
حوزه های اصلی نشان می دهد که حمل ونقل و ترافیک و بهبود 
عبور و مرور با ۲5هزارو553میلیارد تومان بیشترین سهم را در 
بخش مصارف به خود اختصاص داده است. در حوزه خدمات 
شهری و محیط زیســت نیز که مرتبط با امور نگهداشت، ارائه 
خدمات ضرورتی و اجتناب ناپذیر، رفت وروب و فضای ســبز 
و... می شــود، نیز 1۲هزارو918میلیارد تومان درنظر گرفته 

شده است.
حل معضالت اجتماعی و فرهنگی شامل پیشگیری و کاهش 
آسیب های اجتماعی در شــهر تهران از طریق توجه به اقشار 
آسیب دیده اجتماعی و در معرض آســیب و توانمندسازی و 
آموزش شهروندی، اســتقرار قرارگاه های جهادی، توجه به 
اوقات فراغت، گردشگری، ورزش و نشاط اجتماعی و... از دیگر 
موضوعاتی اســت که با اعتبار 91۰3میلیارد تومان در کانون 
توجه الیحه بودجه قرار گرفته است. در بخش ایمنی شهری 
و بافت فرسوده نیز با تأکید بر ساماندهی ایمن سازی  و کاهش 
خطرپذیری شهر و نوسازی بافت فرسوده و تاریخی اعتباری 

بالغ بر 76۲۲میلیارد تومان پیش بینی شده است.
* معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا 
شهرداری تهران

پیگیری ساماندهی محوطه تئاترشهر از 
سر گرفته می شود

علیرضــا نادعلــی، ســخنگوی شــورای 
اسالمی شــهر تهران: برنامه ساماندهی 
محوطــه تئاترشــهر بــه قــوت خــود باقــی 
اســت. ســاماندهی به دلیــل جریانــات 
اخیــر و همچنیــن تدویــن برنامــه چهــارم 
توسعه شــهرداری متوقف شــده بود، اما 
هم اکنون سازمان زیباســازی در گیرودار 
طرح ســاماندهی و شــهرداری منطقه ۱۱ 
نیز درگیر ساماندهی محوطه اطراف تئاتر 

شهر است.

۵۰ اتوبوس برقی در یک خط
سیدمجتبی شفیعی،  مدیرعامل سازمان 
حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران: 
مجموعا ۲هزار دستگاه اتوبوس برقی برای 
کشور درنظر گرفته شده است. هزینه هر 
کدام حدود ۱۸۷هزار و ۲۰۰دالر است و طی 
دوره ای ۱۲ســاله از ســوی دولــت پرداخــت 
می شود. در تهران و در فاز اول ۵۰دستگاه 
اتوبــوس در خــط جمهــوری - بهارســتان 
فعالیت می کنند. قطعــات اتوبوس برقی 
شــامل تحریم هــا نیســت و مشــکل تنهــا 

جابه جایی ارز و تبادالت مالی است.

بازگشایی مدرسه ژاندارک 
مهــدی هدایــت، مدیرعامــل ســازمان 
نوســازی شــهر تهران: مدرســه ژانــدارک 
به عنــوان مدرســه دخترانــه هــم دوره 
با دبیرســتان پســرانه البرز توســط نیکال 
مارکــف، معمــار روســی بــر زمینــی کــه 
پیش تــر متعلــق بــه مشــیرالدوله پیرنیــا 
بــود، ســاخته می شــود. ایــن مدرســه به 
همــت اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه 
۱۲مرمــت می شــود تــا بــار دیگــر بتوانــد 
میزبان دانش آموزان باشد. خانه تاریخی 
مشــیرالدوله پیرنیــا کــه اکنــون به عنوان 
مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی فعالیت 

دارد نیز در حال مرمت است.

نقل قول خبر

صندوقی برای سرمایه گذاری شهروندان
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران گفت: االن یکی از 
دغدغه های مردم این اســت که کجا سرمایه گذاری کنند. 
در شــهرداری طرحی به عنوان »صندوق پروژه« داریم که 
اگر به نتیجه برســد، مردم می توانند از آن ســهام بخرند؛ 
هم خودشان سرمایه  یک پروژه باشــند و از آن سود ببرند 
و هم بتوانند بــر پروژه ها نظارت کنند. به گــزارش پایگاه 
خبری شهر، لطف اهلل فروزنده افزود: االن شهردار در حوزه 
مسکن هدفگذاری کرده است که ۲۰۰هزار واحد مسکونی 
کلنگ زنی شــود. طرح های دیگری مانند خرید اتوبوس و 
واگن مترو و ســاختمان های تجــاری و اداری که در نقاط 
مختلف در حال ساخت اســت. بخش خصوصی می تواند از 

این ظرفیت استفاده کند.

خبر

مجید باقری*یادداشت

مدیر مرکز کنتــرل ترافیک تهــران گفت: 
با همکاری انجمن نابینایان، بهزیســتی 
و معاونــت شهرســازی در قالــب طــرح 
بهسازی معابر برای عبور ایمن نابینایان، 
۱۶تقاطع نابینایان را بــا انجمن نابینایان 
و بهزیســتی شناســایی کردیــم کــه ایــن 
تقاطع ها به سیســتم آالرم صوتی مجهز 
شــدند. حمید برادران ادامه داد: هنگام 
سبز شدن چراغ، آالرم پخش می شود و تا 
نزدیک شدن به زمان پایان سرعت پخش 
آالرم بیشتر برای نابینایان تکرار می شود.
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ســازمان  مدیرعامــل  شــرفی،  رضــا 
مدیریــت پســماند شــهرداری تهــران 
گفــت: راه انــدازی نرم افــزار کاربــردی 
جامع جمع آوری پسماند خشک، اجرای 
طرح تحول در نحوه رفــت و روب معابر و 
بزرگراه ها، اجرای طرح مبارزه با جانوران 
موذی)مــوش(، زنده گیــری ســگ های 
بالصاحب و همچنین بازســازی ۲۰هزار 
مخــزن و زیرمخزنــی از برنامه هــای ایــن 
ســازمان در طرح بهاران خدمت اســت. 
اهتمام ویــژه به رفــت و روب، جمع آوری 
پسماند، الیروبی انهار و کانال ها و نصب 
رومخزنــی در معابــر اصلــی، بخشــی از 
برنامه های کاری است که با نظرسنجی 

از شهروندان مورد تأکید قرار گرفت.

20000
مخزن زباله

فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸ گفت: 
بساط گســتران، دستفروشــان و زنــان 
سرپرست خانوار در فضایی به مساحت 
هــزار مترمربــع در غــرف پنجشــنبه بازار 
منطقه ۸ســاماندهی شــدند. هدایت و 
ساماندهی دستفروشان و تمرکز آنها در 
زمینی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع انجام 
گرفته و شهروندان محله کرمان می توانند 
هر پنجشنبه در ۲۰۰ غرفه نیاز های خود را 
مرتفع کنند. روزبازار منطقه۸ تهران هر 
پنجشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا۱۸ در خیابان 

کرمان، تقاطع گلبرگ برپا می شود.

200
غرفه

عدد خبر

4میلیارد دالر برای نوسازی حمل ونقل
دولت به زودی 346هزار وسیله نقلیه فرسوده را از رده خارج و وسایل نقلیه جدید و پاک را جایگزین می کند

اتوبوس برقی

2000
15600
31.2

دستگاه

صرفه جویی ساالنه 
هر دستگاه )دالر(

صرفه جویی ساالنه 
تعداد كل )میلیون دالر(

$

$

اتوبوس گازسوز

4000
12600
50.4

$

$

اتوبوس دیزلی

10000
7200
72

$

$

تاكسی برقی

10000
1490
14.9

$

$

تاكسی گازسوز

120000
1248
149.7

$

$

تاكسی 
ون گازسوز

15000
2608
39.1

$

$

تاكسی 
ون بنزینی

20
1043
5.2

$

$

مینی بوس 
دیزلی

30000
3728
111.8

$

$

موتورسیكلت 
برقی

120000
320

38.4
$

$

دوچرخه / 
اسكوتر

20000
112
2.2

$

$

برآورد صرفه جویی سوخت طرح

صرفه جویی ساالنه 346000دستگاه
تعداد كل )میلیون دالر( 515 $

شهردار منطقه 19 از فراهم شدن فرصت طالیی، اخذ 
مجوز های قانونی و توافق با شــهروندان در راستای 
جلوگیری از ساخت و ســازهای غیرمجاز و تصرف 
غیرقانونی امالک و مبــارزه با زمین خواری خبر داد. 
این ناحیه در گذشته دچار مشکالت زیادی در زمینه 

ساخت و ساز های غیرمجاز بود.
به گزارش همشهری، تورج فرهادی گفت: »با عنایت 
به ابالغ طرح تفصیلی جدید ناحیه 3و تعیین تکلیف 
کاربری ها و معابر مطابق هماهنگی با مراجع ذیربط 
به منظور اخذ کد نوسازی، از شهروندان دعوت می شود 
با رعایت شــرایط ذیل به اداره شهرسازی ناحیه 3و 
معاونت شهرسازی و معماری منطقه مراجعه کنند.«

او این شرایط را شرح داد و گفت: »مالکیت حقیقی و 
حقوقی ملک مشخص باشد یا درصورت موقوفه بودن 

سند اجاره داشته باشــد. در آن دسته از امالکی که 
دارای سند اجاره معتبر از اوقاف هستند، اما کاربری 
ســند اجاره با وضع موجود تطابق ندارد و مستأجر 
ملزم به اخذ اذن موقوفه برای تغییر کاربری اســت. 
همچنین وضعیت کاربری ملک با پهنه بندی طرح 
تفصیلی مطابقت داشته باشد، بر و کف ملک نسبت به 
 استقرار بنا بررسی شده و دارای تأییدیه الزم و معتبر

 باشد.«
به گفته این مسئول، استحکام بنای ملک مورد تأیید 
مراجع ذی صالح ازجمله ســازمان نظام مهندسی 
ساختمان قرار می گیرد. ضمن اینکه نسبت به پرداخت 
علی الحســاب درخصوص سرانه های شــهر )ماده 
1۰1 قانون شــهرداری ها( توسط مالکین اقدام الزم 

انجام شود.

توافق با شهروندان از مسیر جدید

مهدی اسماعیل پورفرهنگی
روزنامه نگار

اله
نور

ضا  
ی/ ر

هر
مش

س: ه
عک

 ثبت نام برای شرکت در مسابقات از 
امروز )6بهمن( آغاز می شود.

 جشــنواره از ۲3تا 3۰بهمن برگزار 
می شود.

 ۲سری مســابقه در بخش کنسول 
PS5 )پلــی استیشــن 5( و بخش 

موبایلی برگزار خواهد شد.
 FOOTBALL2022و FIFA2023
بازی هــای رایانه ای و کلــش رویال 
)Clash Royale( بــازی موبایلــی 

جشنواره آرمان است.
 شرکت در مســابقات محدودیت 

سنی ندارد.
 شرکت در این مسابقه رایگان است.

 به نفرات اول تا شــانزدهم هر کدام 
از این 3بــازی، از رده هــای بانوان و 
آقایان )مجموعا 96نفر( جوایزی اهدا 

می شود.
 عالوه بر نفرات برگزیده، به 3۲نفر از 
شرکت کنندگان در مراسم نیز به قید 
قرعه در روز اختتامیــه جوایزی اهدا 

خواهد شد.
 این مسابقه به ساکنان شهر تهران 
اختصاص دارد و هنگام ثبت نام، باید 
محل سکونت یکی از مناطق ۲۲گانه 

تهران اعالم شود.
 برای شــرکت در این مسابقه فقط 
کافی است به درگاه جشنواره آرمان 

وارد شده و فرم ثبت نام تکمیل شود.
نام و نام خانوادگــی، محدوده محل 
زندگی)کــدام منطقه( و رده ســنی 
ازجمله اطالعــات مورد نیــاز برای 

ثبت نام است.


