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3س��اختمان اسكان كارگري براي اس��تقرار كارگران فصلي در منطقه ساخته
ميش��ود .به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،معاون فني و عمراني شهردار
منطقه در اين باره گفت« :هدف از اجراي اين طرح ،س��اماندهي وضعيت اسكان
كارگرانفصليمنطقهاستكهساخت3ساختمانبراياسكانكارگرانپيشبيني

شده است« » .طهمز احمدپور» مكانهاي ساخت ساختمانها را فاز دوم بوستان
نهجالبالغه ،زير پل واليت و مجاور س��ولهالزهرا(س) در حاشيه بزرگراه يادگار
ام��ام(ره) عنوان ك��رد و گفت «اين س��اختمانها در 3طبقه با مس��احت حدود
800مترمربعساختهميشود».

جانشين معاون حملونقل و ترافيك شهردار منطقه اعالم کرد

جابجایی روزانه  200هزار شهروند در منطقه با اتوبوس
عطیه اکبری

س�الها قب�ل ،آن زمان كه خودروي چه�ار چرخ بزرگي به نام اتوبوس وارد تهران قديم ش�د و
پايتختنش�ينان را جابهجا ميكرد ،شايد تعداد خطوط اتوبوسراني شهر به انگشت يك دست هم
نميرس�يد ،اما اين روزها همه چيز فرق كرده است از تعداد مسافران گرفته تا اتوبوسهاي مجهز
به امكانات روز .مهمتر از همه اينكه كل مناطق ش�هر زير نظر اتوبوس�راني كل اداره ميشد و اين

سيستم مديريتي با افزايش جمعيت مسافران و اتوبوسها اص ً
ال همخواني نداشت .تا اينكه در چند
س�ال اخير مديران ش�هري تصميم گرفتند براي ارائه خدمات بيشتردر هر يك ازمناطق پايتخت
سيس�تم كنترل جداگانهاي راهاندازي كنند .تكه دوم پايتخت هم با بيش از  500هزار نفر جمعيت
يكي از مناطقي است كه انسجام در حملونقل عمومي بهويژه در حوزه اتوبوسراني در آن از اهميت
ويژهاي برخوردار اس�ت .به همين بهانه سراغ جانشين حوزه حملونقل و ترافيك منطقه رفتيم تا

دو نرخي شدن كرايه اتوبوسها

نخس�تين بار دونرخي شدن كرايه حملونقل در مترو اجرا ش�د تا شهروندان براي
اس�تفاده از كارتهاي الكترونيكي براي پرداخت كرايهشان تشويق شوند اما از ابتداي
س�ال  92پاي دو نرخي شدن كرايهها به سيستم اتوبوسراني منطقه  2باز شده است و
ش�هرونداني كه براي پرداخت كرايه خود از كارتهاي هوشمند استفاده ميكنند مبلغ
پرداختيش�ان  90تومان كمتر از افرادي ميش�ود كه اين كرايه را بهطور نقد پرداخت
ميكنند يعني اگر مس�افري براي پرداخت هزينه جابهجايياش از كارت استفاده كند،
 360توم�ان از موجودي كارتش كم ميش�ود و اگر بخواهد اين مبلغ را بهصورت نقدي
پرداخت كند بايد  450تومان بپردازد .جانشين حوزه حملونقل و ترافيك به نرخ افزايش
كرايهها در سال جديد اشاره ميكند و ميگويد« :نرخها در سال جديد  20تا 25درصد
افزايش داشت و هيچ رانندهاي حق دريافت كرايه بيشتر از مسافر را ندارد» .

ببينيم وضعيت اتوبوس�راني منطقه ما چگونه اس�ت«.حسن نوروزي» با تأكيد بر اينكه اتوبوسها
روزانه  200هزار ش�هروند را در محدوده منطقه جابهجا ميكند ،معتقد اس�ت كه وضع حملونقل

عمومي در منطقه  2نسبت ًا خوب است و مشكالت برطرف شده است.

حركت اتوبوسها زمانبندي شد

اين روزها تغييرات خوبي در سيس�تم حملونقل عمومي ايجاد ش�ده است
كه يكي از آنها تعيين مدت زمان توقف براي اتوبوسها در هر ايس�تگاه اس�ت.
مس�ئول واحد اتوبوس�راني منطقه در اين خصوص ميگويد«:ديگر مثل قديم
نيس�ت كه اتوبوس زماني از ايس�تگاه حركت كند كه پر از مس�افر شده باشد،
در ح�ال حاضر توقف در هر ايس�تگاه براي هر اتوب�وس با در نظر گرفتن تعداد
مسافران از پيش تعيين شده و ممكن است حتي اتوبوسي خالي از مسافر باشد
اما بعد از پايان زمان توقفش در ايستگاه موظف به حركت است».

آمار و ارقام چه ميگويند؟

ش��ايد براي ش��ما جالب باش��د بدانيد وضع منطقهاي كه در آن زندگي ميكني��د از نظر وجود خطوط
اتوبوس��راني و تعداد ايستگاهها چگونه اس��ت .به گفته مديران حوزه حملونقل و ترافيك ،منطقه
ما 194 ،هزار و 740متر خط اتوبوسراني دارد كه اين مسافت در  22خط قرار گرفته است و 294
ايس��تگاه مسافرگيري و بيش از  300دستگاه اتوبوس نيز در اين خطوط كار جابهجايي مسافران را
انج��ام ميدهند .عالوه برهمه اينها يك��ي از پرمتقاضيترين خطوط اتوبوسهاي تندرو هم در منطقه
ما 6 ،ايس��تگاه دارد كه نخس��تين آن ايس��تگاه آتيس��از اس��ت و آخرين آن هم ايس��تگاهي كه در
مح��دوده خياب��ان آزادي ق��رار دارد .موضوع جالبتر هم ميش��ود اگر بدانيد كه قرار اس��ت خط 5
س��امانه اتوبوسهاي تندرو از ميدان علم و صنعت تا پارك چيتگر ادامه پيدا كند و در اين مس��ير
عب��وري ،بزرگ��راه حكيم يا بخش��ي از بزرگراه هم��ت در منطقه  2هم در اين خط ق��رار ميگيرد .به
گفته جانش��ين حوزه حملونقل و ترافيك منطقه ،هنوز جزييات اين طرح مشخص نيست و نميتوان
اطالع��ات دقيقت��ري در اين خصوص ارائه كرد .نوروزي ادامه ميده��د«:همه اتوبوسهايي كه در
ناوگان مس��افربري منطقه فعاليت ميكنند نوس��ازي ش��دهاند و هيچ اتوبوس فرسودهاي در خطوط
وجود ندارد .از طرفي گشتهاي ويژه بررسي وضع اتوبوسها هم بهصورت روزانه به خطوط مختلف
سركشي ميكنند و بر روند بازسازي اتوبوسهايي كه نياز به تعمير دارند نظارت ميكنند .البته در
اين ميان مس��افران هم دخيل هس��تند و بعضي وقتها نقش مهمي را در كم كردن عمر اتوبوسها
دارند ».جانش��ين حوزه حملونقل و ترافيك ميگويد«:دوست ندارم اين موضوع را مطرح كنم ،اما
هستند مسافراني كه بدون توجه به وظايف شهرونديشان وقتي در اتوبوس مينشينند آسيبهاي
بس��ياري را ب��ه آن وارد ميكنن��د و اين آس��يب ميتواند خ��راب كردن روكش صندل��ي اتوبوس يا
موارد ديگر باش��د .اما خوب اس��ت ش��هروندان بدانند كه س��االنه مبلغ هنگفتي براي
بازسازي خرابيهايي كه خود شهروندان در اتوبوسها به وجود ميآورند پرداخت
ميشود و در صورت رعايت شهروندان اين مبلغ ميتواند صرف ايجاد يك خط
اتوبوسراني يا خريد اتوبوس جديد شود ».

