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اخبار

رئیس پلیس فتای پایتخت از دستگیری فردی
که برای یکی از بستگان خود در اینستاگرام صفحه
جعلی ایجاد و تصاویر خصوصی وی را منتشر کرده
بود ،خبر داد.
به گزارش ایسنا سرهنگ داود معظمی گودرزی،
دراینباره اظهار کرد :چندی پیش خانم جوانی به
پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد که فرد ناشناسی
تصاویر خصوصی او را در فضای مجازی منتشر
کرده است و این اقدام موجب بر هم زدن آرامش
او و خانوادهاش و همچنین هتک حیثیت او شده
است.
وی ادامه داد :این خانم جوان همچنین اظهار
کرد که مدتی قبل نیز شخصی ناشناس با عناوین
مختلف در فضای مجازی برای او مزاحمت ایجاد
کرده و او را تهدید میکرده که تصاویر خصوصیاش
را در فضای مجازی پخش میکند .این خانم گفت
که اهمیتی به حرفهای شخص ناشناس نداده تا
اینکه متوجه شده تعدادی صفحه جعلی با نام و
شماره او در اینستاگرام ایجاد شده و عکسهای
خصوصی او منتشر شده است.
وی اظهار کرد :در همین راستا افسران پلیس فتا
با استفاده از روشهای علمی و فنی ردپای مجرم
را در فضای مجازی شناسایی کردند .کارشناسان
پلیس با استفاده از تجارب سایبری و تحقیقات
گسترده در فضای مجازی ضمن به دست آوردن
اطالعات هویتی متهم و هماهنگی با مقام قضائی
مجرم را که از بستگان شاکی بود در یکی از مناطق
جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به همراه ادله
دیجیتال به پلیس فتا منتقل کردند.
به گفته گودرزی ،متهم پس از حضور در پلیس
فتای تهران بزرگ از موضوع اظهار بیاطالعی
میکرد؛ اما پس از روبهرو شدن با شاکی به جرم
خود اعتراف کرده است .او اعالم کرده که به دلیل
اختالفاتی که با شاکی داشته برای تالفی و انتقام از
وی دست به این اقدام زده است.
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پایان تلخ قصه آرمان و غزاله

آتشسوزی در مجتمع تجاری واقع
در تجریش
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آرمان عبدالعالی صبح دیروز اعدام شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی اعالم کرد

سخنگوی سازمان آتشنشانی از وقوع آتشسوزی
در یک مجتمع تجاری واقع در تجریش خبر داد.
به گزارش مهر ،جالل ملکی ،سخنگوی سازمان
آتشنشانی تهران گفت :ساعت  ۳۶دقیقه بامداد
چهارشنبه یک مورد آتشسوزی در یک ساختمان
تجاری واقع در بلوار تجریش به سامانه ۱۲۵
سازمان آتشنشانی شهرداری تهران اطالع داده
شد.
وی افزود :چهار ایستگاه آتشنشانی متشکل از
دو گروه حریق و خودروی حامل تجهیزات تنفسی
و نردبان هیدرولیکی به محل اعزام شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی عنوان کرد :محل
حادثه یک ساختمان شش طبقه تجاری بود که
در طبقه منهای یک در قسمت سیمکشیها دچار
آتشسوزی شده بود که همانطور که میدانید
پوششهای پالستیکی این سیمها بسیار قابل
اشتعالهستند.
ملکی تصریح کرد :دود حاصل از این آتشسوزی
به طبقات فوقانی سرایت کرده بود اما خوشبختانه
همه مغازهها تعطیل بود.
وی خاطرنشان کرد :در قسمت باالیی طبقات
یک واحد صنفی رستوران بود که چند نفری در آن
حضور داشتند؛ تعدادی از افرادی که در این طبقه
بودند از ساختمان خارج شده بودند و آتشنشانان
همزمان با خاموش کردن آتش حدود  ۱۰نفر از
افرادی که در این بخش بودند را با استفاده از
نردبان هیدرولیکی از ساختمان خارج کردند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران گفت:
خوشبختانه مصدومیت و تلفات جانی نداشتیم و
از سرایت آتش به بخشهای مجاور این ساختمان
جلوگیری شد.
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آرمان و غزاله را دیگر همه میشناسند .دو نوجوانی
که درگیر یک ماجرای عاشقی بودند و هیجانات و
ناآگاهیهای همین سنین باعث کشته شدن غزاله به
دست آرمان شد.
آرمان عبدالعالی ۶ ،سال پیش ،دوست غزاله شکور
بود و پدرش استاد دانشگاه .این دو در ترکیه با هم آشنا
شده بودند .اما یک روز بعد از یک مشاجره ،آرمان،
غزاله را به قتل میرساند.
آرمان که در ابتدا از سرنوشت غزاله اظهار بیاطالعی
کرد ،پس از طی مراحل بازجویی از جزئیات ارتباط
خودش با غزاله گفت .آرمان در اولین اعتراف خود
گفت« :مدتی بود به غزاله عالقه داشتم .روز حادثه
غزاله مقابل خانهمان آمد ،با هم بحثمان شد و او را
هل دادم .زمین خورد و از سرش خون آمد و ...یکدفعه
متوجه شدم که دیگر نفس نمیکشد .از ترس ،غزاله را
داخل یک چمدان گذاشتم و در سطل زباله شهرداری
انداختم».
در حالی که دوربینهای مدار بسته اطراف منزل
آرمان ،لحظه خروج او با چمدان را ضبط کرده بودند
اما هرگز اثری از جسد غزاله پیدا نشد و اینگونه یکی از
مرموزترین قتلهای دهه اخیر رقم خورد.
با طی روند قضایی پرونده ،آرمان پای میز محاکمه
رفت اما این بار گفت« :اعترافات اولیه من تحت فشار
بود .آن روز غزاله موقع خارج شدن از خانهمان در پله
ها زمین خورد .من با دیدن خون در راه پله شوکه شدم
و از ترس اینکه راز ورود او به خانهمان فاش شود ،غزاله
را در چمدان گذاشتم و به سطل زباله انداختم».
دادگاه بعد از شنیدن اظهارات آرمان ،بنا بر ادله
موجود وی را به قصاص محکوم کرد و حکم صادر شده
به مرحله اجرا درآمد.
در این سالها بارها افراد مختلفی تالش کردند تا
رضایت خانواده غزاله را جلب کنند اما با این همه موفق
نشدند .آرمان بارها به قرنطینه قبل از اجرای حکم رفت
اما بازگشت .تقریبا همه امید داشتند تا خانواده غزاله از
آرمان بگذرند اما او سرانجام صبح دیروز در زندان رجایی
شهر به دار مجازات آویخته شد.
در این پرونده چندین نکته مورد توجه افکار عمومی
بود .از آنجایی که آرمان در هنگام ارتکاب جرم کمتر
از  18سال داشت ،برخی او را مشمول قوانین این رده
سنی میدانستند و گروهی نیز بر این نظر بودند که او
چندین بار تا پای چوبه دار رفتن ،مجازاتی بیش از اعدام
برای آرمان بود.
اما درست در لحظه اجرای حکم ،پدر و مادر غزاله به
عنوان اولیای دم ،به آرمان مهلتی یک ماهه دادند .پس
از این مهلت پدر آرمان سعی کرد با ارائه دالیل خود
مبنی بر سن زیر  18سال پسرش در زمان وقوع حادثه
و دالیلی مبنی بر زنده بودن غزاله حکم قصاص آرمان
را بشکند که تالش وی هم نتیجه نداد تا اینکه صبح
امروز حکم اعدام آرمان عبدالعالی پس از چندین بار
تا پای چوبه دار رفتن و عدم بخشش از سوی خانواده
شکور اجرا شد.
پرونده آرمان از منظر حقوقی یک مورد خاص بود؛
چرا که به ندرت شاهد آن هستیم که هیأت قضایی
مدتها بعد از صدور رأی نسبت به رأی خود تردید
کند .اما اگر چنین اتفاقی رخ داد و قضات نسبت به رأی
اولیه خود دچار شبهه شدند تکلیف رأی که از چندین
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علت فوت کارگر تعمیرکار مترو
در خط ۴

گروه جامعه :ماجرای غزاله و آرمان را تقریبا همه میدانند .قصه تلخ سرانجام یک عاشقی و هیجان نوجوانی .این داستان طوالنی سرانجام بدون پیدا شدن
پیکر غزاله ،روز گذشته با اعدام آرمان به پایان رسید.

علت تاخیر در
اجرای حکم
اصرار دستگاه
قضائی برای
برگزاریچندین
جلسهایجاد
صلح و سازش
بین اولیای دو
خانواده بود که
با این وجود،
منتهیبه
سازش نشد
فیلتر ازجمله دیوانعالی کشور و مرحله استیذان نیز
عبور کردهاست ،چیست؟ داود خاکسار ،حقوقدان و
مدرس دانشگاه در اینباره به روزنامه همشهری گفته
بود که «من به کالمی از حضرت علی(ع) اشاره میکنم
که میفرمایند« :اگر هزاران گناهکار بیکیفر بمانند بهتر
از آن است که یک بیگناه کیفر ببیند».
اما چرا اجرای حکم آرمان چندین سال به طول
انجامید؟ از زمان ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام
تا اجرای حکم ،بیش از هشت ماه زمان برده است.
علت این امر نیز اصرار دستگاه قضائی برای برگزاری
چندین جلسه ایجاد صلح و سازش بین اولیای دو
خانواده بود که با این وجود ،منتهی به سازش نشد.
البته که قصاص حق خانواده اولیای دم است و مانند
اعدام نیست که حق حکومت و البته (بر طبق قوانین
ذیربط) باشد.
خانواده غزاله بارها نسبت به تأخیر در اجرای حکم
اعتراض کردند .از آنجا که متأسفانه مجرم هیچ نشانهای
از محل اختفا یا دفن جسد نداده است ،احساسات
خانواده مقتوله نیز بیش از پیش جریحهدار شده است.
با این وجود ،خانواده اولیای دم اعالم کرده بودند که در
صورت دادن نشانی از محل اختفا یا دفن جسد توسط
قاتل ،حاضر به اعالم گذشت هستند که متأسفانه
محکوم علیه ،از این امر خودداری کرد.
اما در ساعتهای پایانی چه بر این دو خانواده
گذشت؟ قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای

جنایی ،حتی در آخرین ساعات نیز تالش بسیاری برای
اخذ رضایت اولیای دم انجام داد تا جایی که با وجود
برگزاری بیش از  ۲۰جلسه صلح وسازش طی سالهای
گذشته ،بازهم به همراه کمیته صلح نشستی با حضور
خانوادههای غزاله شکور و آرمان عبدالعالی برگزار کرد.
شهریاری در این نشست بر این نکته تاکید کرد که
در این سالها ،خانوادهها و تعداد زیادی از چهرههای
فرهنگی و اجتماعی ،به صورت مستقیم و غیر مستقیم
برای گذشت خانواده شکور از حق قانونی خود ،وساطت
کردند و قوه قضائیه هم در این خصوص تالشهای
وافری داشته است.
او با اشاره به بررسی تقاضاهای مطرح شده برای
رفع برخی شبهات پیرامون پرونده آرمان ،گفت :در
پروندههای قتل باید تقاضاها بررسی شده تا اگر
شبههای وجود دارد برطرف شود که در این زمینه نیز
چند بار مواردی مطرح شد که مورد بررسی قضات قرار
گرفت.
سرپرست دادسرای جنایی ادامه داد :خواسته خانواده
غزاله پیدا شدن جسد بود و صلح و بخشش را منوط به
پیدا شدن جسد دانستند درحالی که جسد در سطل
زبالهای رها شده بوده.
شهریاری در ادامه خطاب به خانواده شکور ،گفت :ما
در پروسه این پرونده صحبتهای زیادی با شما انجام
دادیم و اکنون تصمیم گیرنده شما هستید ،اما تجربه
نشان داده که بهتر است خانواده در آرامش تصمیم

بگیرند .امید است خروجی این جلسه این باشد که
قصاص با خواسته و اراده خانواده شکور اجرا نشود و
ما نیز بر حسب تکلیف قانونی و شرعی تا آخرین لحظه
برای صلح و سازش تالش میکنیم.
وی گفت :ما نمیخواهیم حقتان را از شما بگیریم
چراکه اجرای قصاص حق طبیعی و قانونی شما است،
اما میخواهیم دقیقتر فکر کنید.
بعد از اظهارات شهریاری سرپرست دادسرای جنایی،
پدر غزاله شکور گفت :اگر این قتل ناشی از یک اتفاق یا
حادثه بود به همان قرآن قسم که میبخشیدم ،اما این
موضوع حاصل یک اتفاق نبوده است.
در ادامه پدر آرمان با چشمانی اشکبار خطاب به
خانواده غزاله شکور ،گفت :ما میدانیم این حق شما
است ،ما هربار در زندگی به مشکلی برخورد میکنیم به
رحمت خدا دل میبندیم.
پدر آرمان ،فرزندش را مورد عتاب قرار داد و گفت:
هفت سال است که به خاطر اشتباهت ،دو خانواده
نابود شدند ،ما چه زمانی به تو یاد دادیم که چنین کاری
انجام دهی؟
بعد از این گفتوگوها ،شهریاری سرپرست دادسرای
جنایی از دو خانواده خواست تا زمان انجام نماز صبح،
در حیاط زندان با آرامش با یکدیگر صحبت کنند تا شاید
نتیجه رضایتبخشی حاصل شود.
به هر روی قصه آرمان و غزاله با پایانی بسیار تلخ
به پایان رسید.

در اولویت نبودن طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر

یکی از امضاکنندگان طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل
حیوانات مضر و خطرناک با بیان این که این طرح در اولویت کار
مجلس نیست ،گفت :تا زمانی که مشکالت مربوط به کاهش ارزش
پول ملی ،بیکاری ،گرانی ،تورم و مسکن حل نشود ما سراغ چنین
طرحهایی نمیرویم.
محمدحسن آصفری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به انتقادات
مربوط به محتوای طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات

مضر و خطرناک» گفت :مجلس بیش از  ۷۰۰طرح را در نوبت
بررسی دارد؛ از حوزههای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی گرفته تا
مسائل مختلف .نمایندگان هم در سرکشیهایی که از حوزههای
انتخابیه میکنند و ارتباطی که با مردم دارند ،خواستههایی از آنها
مطرح میشود و مشکالتی بیان میشود .در همین راستا نمایندگان
با کارگروههای خود جلساتی برگزار میکنند و در نهایت موضوع را
در قالب سوال ،تذکر یا طرح مطرح میکنند.
وی افزود :اینطور نیست که بگوییم این موضوع در حال حاضر
اولویت دارد .چنین چیزی در اولویت نیست و جزو طرحهای عادی
است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است .مسائلی مثل
مسائل اقتصادی ،اشتغال ،بیکاری و گرانی در اولویت کار ماست و
چنین چیزی اولویت ندارد .این طرح هم جزو طرحهایی است که از
مجالس قبل بوده و نمایندگان امضا جمع کردهاند و آن را در دستور
کار گذاشتند .چیزی نیست که بگوییم قرار است فردا مجلس به این
موضوع رسیدگی کند بلکه طرحی تهیه شده و نیاز است که قانونی
در این زمینه وجود داشته باشد ولی اولویت ندارد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد :طرح
«صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» مثل
سایر طرحهای عادی در نوبت قرار دارد همچنان که  ۶۰۰تا ۷۰۰
طرح در نوبت بررسی است و بعید می دانم اصال ً در این مجلس
به آن نوبت برسد .اولویت مجلس امروز اشتغال ،گرانی ،تورم،
مسکن و بیکاری است .این طرح هم جزو مسائل اجتماعی است
که نمایندگان برای آن طرحی را تهیه و امضا کردند و جزو طرحهای
عادی است .با توجه به مشکالتی که ما در حوزه اقتصاد و سیاست
خارجی داریم بعید است نوبت رسیدگی به آن در این دوره برسد.

آصفری در پاسخ به سوال دیگری در مورد انتقادات وارده به
محتوای این طرح نیز گفت :در مورد محتوا هم فعال ً چنین چیزی
نوبتش نیست که بخواهیم روی آن صحبت کنیم .االن مسائل
اقتصادی اولویت کار مجلس است .حتما در آینده ابعاد مختلف
آن مورد بررسی قرار میگیرد .خود من  ۲۵۰طرح را در حوزههای
مختلف اقتصای و فرهنگی امضا کردهام و این هم یکی از آنهاست.
نماینده مردم اراک در مجلس در پاسخ به اینکه آیا این طرح با
الیحه دولت در زمینه حمایت از حیوانات ادغام می شود یا خیر،
گفت :اگر الیحه دولت در این زمینه هم ارائه شود آن هم اولویت
ندارد .امروز اولویت ما مسایل دیگری است و در موضوع سگهای
ولگرد و خانگی نیاز به قانون فوری نداریم ،بلکه خود وزارت بهداشت
میتواند ورود کند ،مسئوالن مربوطه ،شهرداری و نیروی انتظامی
قانون دارند و اگر حیوانی سبب ترس و وحشت شود قانون دارد و
نیازی نیست که این طرح را در اولویت خاصی بدهیم.
وی اضافه کرد :این طرح هم مثل صدها طرح دیگر در نوبت
است .به هر حال وقتی نمایندگان به حوزههای انتخابیه میروند
و گالیههای مردم را میشنوند بر اساس وظیفه نمایندگی خود
پیشنویس طرحی تهیه میکنند تا بعدا به قانون تبدیل شود.
آصفری در پایان درباره امضای این طرح گفت :این ضرورت در
مورد اینکه باالخره موارد قانونی در این زمینه وجود داشته باشد
هست ولی این موضوع اولویتدار نیست و فعال ما اولویتی برای
وضع قانون در مورد سگهای ولگرد و خانگی نداریم .اولویت ما در
کشور رسیدگی به موضوع کاهش ارزش پول ملی ،بیکاری ،گرانی،
تورم و مسکن مردم است و تا این مشکالت حل نشود ما سراغ چنین
طرحهایی نمیرویم.

قائم مقام عملیات شرکت بهرهبرداری مترو
تهران ،در مورد حادثه روز سهشنبه که منجر
به فوت یکی از تعمیرکاران مترو شد ،توضیحاتی
ارائه داد.
به گزارش مهر ،مجید رستمی ،در یک برنامه
تلویزیونی در مورد حادثه روز سهشنبه مرگ
یکی از کارگران تعمیراتی مترودگفت :در ساعت
 ۶:۳۷روز سهشنبه در یکی از تجهیزات ریلی
ایستگاه ارم سبز در خط چهار مترو مشکلی
ایجاد شد که این مشکل مربوط به تعویض خط
قطارها میشد.
وی با بیان اینکه با توجه به نوع اختاللی که
ایجاد شده تیم نگهداری و تعمیرات با هماهنگی
مرکز فرمان و کنترل سریعا ًبه محل اعزام شدند،
افزود :اعضای تیم به داخل تونل رفتند تا بتوانند
هرچه سریعتر خرابی را رفع کنند تا حرکت
قطارها در ساعت پیک دچار اختالل نشود.
هنگامی که تیم تعمیرات در حال کار بود این
همکار که از پیمانکاران شرکت بهرهبرداری مترو
نیز بود از گروه تعمیرات و محل امن جدا شده
و متأسفانه در مسیر تردد قطار قرار میگیرد.
قائم مقام عملیات شرکت بهرهبرداری مترو
تهران با بیان اینکه قطار خروجی از ایستگاه با
این فرد برخورد میکند ،اضافه کرد :با توجه به
شدت جراحات وارده همکارمان فوت میکند و
بالفاصله تیم امدادی وارد عمل شده و نسبت به
انتقال پیکر وی اقدام میکند.

آلودگی هوای کالنشهرها تا اواسط
هفته آینده

رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران
مخاطرات وضع هوا ضمن اشاره به کاهش دما
تا  ۱۰درجه سانتیگراد در شمال کشور از آلودگی
هوای شهرهای پرجمعیت تا اواسط هفته آینده
خبرداد.
توگو با ایسنا افزود:
صادق ضیاییان در گف 
بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی
چهارشنبه ( ۳آذرماه) با نفوذ جریانات شمالی
به غرب سواحل دریای خزر ابرناکی و بارش در
شرق اردبیل ،گیالن و مازندران رخ خواهد داد.
همچنین در خراسان جنوبی و مناطق جنوبی
خراسان رضوی ابرناکی و بارش باران دور از
انتظار نیست.
وی در ادامه گفت :پنجشنبه ( ۴آذرماه)
بارش در استانهای اردبیل ،گیالن ،مازندران و
غرب گلستان همراه با کاهش  ۸تا  ۱۰درجهای
دما ادامه خواهد داشت .در اردبیل و ارتفاعات
البرز بارش بهصورت برف پیشبینی میشود.
بعداز ظهر پنجشنبه در دامنههای زاگرس شامل
جنوب کرمانشاه ،ایالم ،لرستان ،ارتفاعات شمال
خوزستان و چهارمحال وبختیاری ابرناکی و بارش
پراکنده انتظار میرود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران
مخاطرات وضع هوا اضافه کرد :جمعه ( ۵آذرماه)
در استانهای اردبیل ،گیالن ،کرمانشاه ،همدان،
شمال لرستان ،شرق خوزستان ،چهارمحال
وبختیاری و شمال کهگیلویه وبویراحمد بارش
پراکنده و در شمال شرق کشور وزش باد و
کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
وی در ادامه گفت :روز شنبه ( ۶آذرماه) در
سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور ابرناکی
و بارش خفیف باران را خواهیم داشت .یکشنبه
( ۷آذرماه) در اغلب مناطق کشور جوی آرام و
آسمانی صاف خواهیم داشت.
به گفته ضیاییان طی دو روز آینده خلیج فارس
و پنجشنبه دریای خزر مواج پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران
مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران
طی دو روز آینده اظهارکرد :آسمان تهران امروز
( ۴آذرماه) قسمتی ابری تا نیمه ابری و غبارآلود
با حداقل دمای  ۷و حداکثر دمای  ۱۵درجه
سانتیگراد و طی جمعه ( ۵آذرماه) قسمتی ابری
و غبارآلود با حداقل دمای  ۶و حداکثر دمای ۱۴
درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.

آوای فرسودگی اتوبوسهای درونشهری
فرسودگی و کمبودهای ناوگان حمل و نقل عمومی مشکالت زیادی را در شهر
ایجاد کرده و حال باید منتظر اقدام جدی مدیران شهری در این زمینه باشیم.
به گزارش مهر ،مدتهاست که ماجرای حمل و نقل عمومی شهر تهران به
کالفی سردرگم تبدیل شده و شهر و شهروندان آن را درگیر چالشهای خود کرده
است .مترو ،اتوبوس و تاکسی روزانه میزبان شمار زیادی از مردم تهران و حتی
شهرهای اطراف آن هستند و حجم قابل توجهی از سفرهای روزانه شهروندان
توسط این ناوگان انجام میشود .اما چالشهای فراوان و موجود در سیستم حمل
و نقل عمومی پایتخت ،منجر به کاهش کیفیت خدمت رسانی این ناوگان شده
و مردم زیادی را با دشواری روبرو کرده است.
از کمبود اتوبوسهای درون شهری گرفته که صحنه ناخوشایند ازدحام و
فشردگی جمعیت را رقم میزند تا حجم باالی مسافرین مترو که به دلیل کمبود
فضای کافی مجبور به نشستن بر کف قطارها میشوند ،همگی ناشی از ضعف
سیستم حمل و نقل عمومی در ارائه خدمات به شهروندان است.
ضعفی که این روزها در قالب افزایش ترافیک پایتخت و تبدیل شدن آن
به معضلی برای مسئولین شهری در حال خودنمایی است .چراکه کمبود
اتوبوسهای درون شهری منجر به معطلی شهروندان برای استفاده از این ناوگان
و همچنین ازدحام جمعیت شده است.
از سوی دیگر فاصله طوالنی میان سر رسیدن قطارهای مترو ،فضای ناکافی،
خرابیهای اخیر قطارهای مترو و ایجاد مشکل برای شهروندان همگی موجب
سوق دادن مسافران روزانه سیستم حمل و نقل عمومی به استفاده از خودروهای
شخصی و در نتیجه افزایش ترافیک پایتخت شده است.

بنا بر اعالم مهدی چمران رئیس شورای اسالمی شهر تهران ،در دوره مدیریت
شهری چهارم شورای شهر ،تهران دارای  ۶هزار دستگاه اتوبوس بود این در حالی
است که در حال حاضر به دلیل فرسودگی و از کار افتادگی اتوبوسها ،تنها ۲۲۰۰
اتوبوس در شهر فعالیت میکنند و این تعداد اتوبوس نیز پاسخگوی سفرهای
روزانه مردم پایتخت نیست.
روز سهشنبه نیز چمران در حاشیه جلسه شورای شهر در این خصوص
گفت :اگر تعداد اتوبوسهای دورههای گذشته حفظ میشد ،شرایط به بدی
امروز نبود اما متأسفانه امروز تعداد اتوبوسها به  ۲۲۰۰دستگاه رسیده است.
وقتی واگنهای قطار از هزار دستگاه به  ۴۰۰دستگاه میرسد ،مردم دچار فشار
میشوند.
به دلیل جدی بودن مشکل حمل و نقل عمومی پایتخت ،اعضای مدیریت
شهری دوره ششم از زمان روی کار آمدن خود ،بارها بر لزوم رسیدگی و
برنامهریزی برای چالشهای این حوزه تاکید کردهاند .در همین راستا نیز  ۱۷آبان
ماه از  ۱۱۰دستگاه اتوبوس درون شهری برای افزایش ظرفیت ناوگان اتوبوس
رانی رونمایی شد.
به گفته مسئولین قرار است تا پایان سال مجموعا ً  ۲۷۵دستگاه اتوبوس به
ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شود .همچنین بنا بر اعالم مدیران این حوزه،
قرار است  ۳هزار دستگاه اتوبوس در شهر اورهال و فعال شود تا ظرفیت حمل
و نقل عمومی افزایش یابد.
در این خصوص مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
در گفتگو با خبرنگار مهر ،درباره راههای توسعه ناوگان حمل و نقل و استفاده

شهرداری از فرصت و همکاریهای بینالمللی برای تأمین منابع و توسعه حمل
و نقل عمومی گفت :در گذشته منابعی در شهرداری وجود داشت و دوستان
مدیریت هزینه میکردند که منابع نیز اغلب منابع داخلی شهرداری و قدری در
دورههایی کمکهای دولتی بوده است .وی افزود :اما در حال حاضر چون منابع
موجود در شهرداری کفاف نیازها را نمیدهد ،یک حوزه تأمین منابع نیز فعال
شده است .یک کمیته نیز برای تأمین منابع پایدار در شهرداری تشکیل شده که
مدیریت شهری در حال مذاکره و برنامهریزی در آن هستند.
شفیعی با بیان اینکه یکی از منابع پیشنهادی این کمیته برای تأمین منابع در
حوزههای مختلف به ویژه توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ،استفاده
از ال سی های روسیه است ،بیان کرد :این مذاکرات از طریق معاونت مالی و
اقتصادی شهرداری در حال دنبال شدن است.
معاون حمل و نقل شهرداری تهران ادامه داد :ما نیز نیازها و پیشنهادات خود
را به این کمیته ارائه میکنیم و آنها برای همکاری با این پیشنهادها تصمیمگیری
میکنند.
شفیعی در پاسخ به این سوال که در سال آینده آیا قرار است تعامل جدیدی
با کشورهای خارجی برای توسعه ناوگان عمومی وجود داشته باشد یا خیر گفت:
پیشنهادات مختلفی در حوزه تأمین منابع داریم و یکی از آنها بحث فاینانس
روسیه است .حتی پیشنهادات دیگری برای همکاری با کشورهای دیگر و استفاده
از روشهای مختلف همکاری در حوزه موجود است که در حال بررسی هستیم.
وی افزود :بخشی از این همکاریهای بینالمللی وابسته به تعامل دولت است
و در بخشی از آنها نیز شهرداری مستقیما ًدر حال مذاکره است.

معاون حمل و نقل شهرداری درباره کشورهای مدنظر برای تعامل در حوزه
توسعه حمل و نقل عمومی عنوان کرد :کشورهای مختلف با روشهای مختلفی
مدنظر است .از میان کشورهای اروپایی نیز فعال ًروسیه مدنظر است.
شفیعی درباره موضوع مذاکرات با کشورهای دیگر گفت :در حوزه حمل و نقل
عمومی مباحث مختلفی از جمله خرید واگن برای توسعه و نوسازی خطوط مترو،
اتوبوس ،سیستمهای برقی و حتی اجرای پروژهها موضوع مذاکرات و همکاریها
است .همچنین جعفر تشکری هاشمی نیز درباره افزایش تعداد اتوبوسهای
درون شهری گفت :ما اتوبوسها را از تولیدکنندگان داخلی خریدهایم و تا این
لحظه نیازی به بازگشایی راههای واردات تجهیزات ناوگان حمل و نقل از خارج از
کشور نبوده است .تاکنون نیز همه نیازها با تولیدات داخلی تامین شده است.
تشکری در پاسخ به این سوال که آیا قرار است در آینده از ظرفیتهای
بینالمللی نیز برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده شود یا خیر
گفت :در صورت نیاز در این زمینه برای واردات اتوبوس ،واگن و غیره حتما ً با
مجوز دولت با کشورهای خارجی نیز وارد مذاکره خواهیم شد .احتماال ً یکی از
کشورهای هدف برای همکاری در این زمینه نیز روسیه خواهد بود.
با توجه به فرسودگیها و نیازهای متعدد حوزه حمل و نقل عمومی ازجمله
تامین منابع مالی ،امید است شاهد همکاری دولت با شهرداری باشیم تا قدری
از فشار روزانه مسافران کاسته شود.
در این میان نیز پرداخت سهم دولت در بحث بلیط مترو و اتوبوس و همچنین
پرداخت مطالبات مالی دولت به شهرداری ،میتواند به توسعه این ناوگان کمک
کند.

