عکس نوشت

چهارشنبه  6شهریور  1392شماره 471

براي افزايش ايمني دانشآموزان
صورت ميگيرد

آموزش 10هزار راننده
سرويس مدارس

دورهه��اي آموزش��ي ويژه ب��راي 10ه��زار راننده س��رويس م��دارس براي
خدماترساني بهتر به دانشآموزان و ارتقاي ايمني سفرها برگزار ميشود .به
گزارش خبرنگار همشهري محله ،معاون آموزش سازمان حملونقل و ترافيك
ش��هرداري تهران گفت« :از 31مرداد تا 31ش��هريور ماه ،دورههاي آموزشي

15

ويژه براي رانندگان س��رويس مدارس برگزار ميش��ود و رانندگان در 5پهنه
شهر در فرهنگس��راها آموزشها را كسب ميكنند« » .شهرام جباريزادگان»
افزود« :رانندگان سرويس مدارس در دورههاي نيم روزه با نكات ايمني ،قوانين
جديد راهنمايي و رانندگي و بهداشت و سالمت رواني آشنا ميشوند».

با اتوبوسهاي تندرو
خیلی راحت به مقصد ميرسيد

سريع و امن
ناهید اخوان شمس
عکس :حامد فرج اله

چن�د نف�ر از ش�ما اه�ل اتوبوس س�واري
هس�تيد؟ حتي اگر به هر دليلي از اين وسيله
نقليه عمومي كمتر استفاده ميكنيد البد يك
بار با اتوبوسهاي تندرو كه بهبي.آر.تي مشهور
است در شهر جابهجا شدهايد .مدتي است كه

بي.آر.تي مخفف  Bus Rapid Systemبه معناي اتوبوسهاي پرسرعت است .در واقعبي.آر.تي تلفيقي
از همه روشهايي است كه تاكنون براي افزايش سرعت اتوبوسها استفاده شده است .هنگامي كه
سوار اتوبوسهاي پرسرعت ميشويد نگران هيچ چيز نباشيد چون استفاده از خطوط ويژه اتوبوسراني،
فضايي ايمن را براي مس��افر فراهم ميكند .از طرفي رانندگان اتوبوسهاي تندرو از ميان زبدهترين
رانندگان انتخاب ميشوند.

اتوبوسهاي تندرو از مرزهاي شرقي ،جنوبي و
غربي منطقه وسيع ما عبور ميكند و مسافران
بس�ياري از هممحلهايها يا همش�هريان ما را
ب�ه مقصد ميرس�اند .كاش اكن�ون كه فرصت
حملونق�ل آس�ان ب�ا اتوبوسهاي تن�درو در
منطق�ه فراهم اس�ت كمت�ر از وس�يله نقليه
شخصي استفاده كنيم.

در همه ايس��تگاهها و اتوبوسها نقشه مسير
نصب ش��ده تا ب��ه آس��اني بتوانيد ايس��تگاه
موردنظرتان را پيدا كنيد .همچنين بهتر است
براي پرداخت كرايه اتوبوس ،كارت بليت تهيه
كنيد كه قابليت استفاده در مترو را نيز دارد؛
اگر بليتتان از نوع مبلغدار باشد ميتوانيد از
آن براي پاركومتر نيز استفاده كنيد.

براي استفاده شهروندان و اهالي از وسايل نقليه عمومي بهويژه اتوبوسهاي تندرو كه موجب كاهش هزينهها
ميشود بايد فرهنگسازي صورت گيرد تا شهروندان بيشتري از اين خطوط استفاده كنند .يكي از اين راهكارها
آموزش نحوه استفاده از پرداخت الكترونيك است به نحوي كه مسافران با استفاده از كارت ،مبلغ كمتري بابت
كرايه ،پرداخت ميكنند.

يكي از ويژگيهاي خاص خطوط اتوبوسهاي تندرو ،س��اختار ايس��تگاهها و محل اس��تقرار آنها در وسط
مس��ير است .اين ايستگاهها براي استقرار ايمن مس��افران و همچنين عبور و مرور راحت افرادي كه
ناتوانيهاي جس��مي و حركتي دارند ،مناسبس��ازي و حتي در تعدادي از ايستگاهها كه فضاي مناسب
وجود دارد پله برقي ايجاد ش��ده اس��ت .تجهيزات و سيس��تمهاي مختلف نظارتي و امكان استفاده از
بليت الكترونيك در داخل فضاي ايستگاهها نيز از جمله ويژگيهاي ديگر اين خطوط محسوب ميشود.

اي��ن روزها خطوط اتوبوسه��اي تندرو در
ش��هر تهران ب��ه بيش از 10خ��ط افزايش
يافته اس��ت طوري كه ه��ر يك در تقاطعي
ب��ا خط ديگ��ري تالقي ميكند و ب��ه راحتي
ميتوان به هر جاي شهر دسترسي داشت.
3خط از اين تعداد در منطقه ما واقع شده
اس��ت .البته قرار است خطوط ديگري نيز
در منطقه ايجاد شود.

