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مديريت شهري مي تواند 
بار ديگر به ري�ل اصلي خود بازگ�ردد. اصرار بي مورد 
اعضاي شوراي شهر براي ماندن نجفي نشان مي دهد 
كه شورا همچنان بر اشتباه خود تأكيد دارد ولي با رفتن 
نجفي شورا داراي بار سنگيني در انتخاب مدير كارآمد 
و توانمند جديد است. روزي كه اصالح طلبان كليددار 
تهران شدند، با سوخته خواندن پايتخت نويد دادند كه 
ش�هري آباد و ب�ا روح جديد ب�ه ش�هروندان تحويل 
خواهن�د داد اما آنچه در هش�ت ماه گذش�ته رخ داد 
تبديل كردن تهران به شهري بود كه در آن بسياري از 
پروژه ها درجا زده و تعطيل ش�دند. هر چند ش�وراي 
پنجم شهر تهران يكي از ش�عارهايي كه از همان ابتدا 
عنوان كردند، پرهيز از نگاه سياس�ي در اداره ش�هر 
ته�ران بود ام�ا عم�اًل در ماه ه�ای اخي�ر انتخاب ها و 
انتصاب هايي كه از سوي مجموعه مديريت شهري به 
ويژه ش�هردار تهران انجام شد، نش�ان داد كه معناي 
پرهيز از نگاه سياسي در اداره شهر تهران دقيقًا يعني 
انتخاب مديراني با گرايش سياس�ي و حزبي همسو با 
كليت مجموعه مديريت ش�هري اس�ت. براين اساس 
امروز و فرداي شهر در ش�رايط حاضر در گرو انتخاب 
ش�هردار جديد نهفته اس�ت، بنابراين الزم اس�ت تا 
اعضاي شورا در انتخاب شهردارجديد مصلحت شهر و 

شهروندان را در نظر بگيرند.
 

 نياز هاي پايتخت نبايد يك بعدي ديده شود
شناخت كامل تهران و داشتن برنامه براي رفع مشكالت 
در اين كالنشهر يكي از همان نيازهايي است كه تا كنون 
هيچ كدام از تيم ه��اي مديريتي در ش��هرداري تهران به 
طور كامل نداشته اند و هر ش��هرداري كه اداره پايتخت را 
برعهده گرفت تنها توانست در يكي از جنبه هاي مديريت 

شهري فعاليت كند. 
با مروري به آنچه در شهر اتفاق افتاد مشخص شد كه نبود 
توجه به انتخاب مديراني كه فارغ از گرايش ها و س��مت و 
سوهاي سياس��ي به صورت تخصصي ش��هر و نحوه اداره 

كردن آن را مي شناسند، حداقل در چهار دهه اخير باعث 
شد تا اداره ش��هر تهران در برخي از بخش ها با ضعف هاي 

جدي و جبران ناپذيري روبه رو باشد. 
يكي از پيامدهاي جبران ناپذي��ري كه در طول دهه هاي 
اخير به ش��هر تهران به عنوان پايتخت كش��ور وارد شده، 
توسعه بي قاعده شهر، اجراي ابر پروژه هاي عمراني بدون 
توجه به تأثيرات سوء اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و از 
همه مهم تر نگاه جزئي نگر در اجراي برنامه هاي شهري به 

محله هاي شهر است. 
هر چند در طول حداقل يك دهه اخير ش��هردار س��ابق 
تهران مدعي بود ش��هر را بر مباني طرح جامع و تفصيلي 
توسعه مي دهد اما جمع بندي عملكرد 12 ساله اخيرش 
نشان داد كه اگر چه طرح جامع شهر تهران كليات توسعه 
شهري و ارتقاي كيفيت زندگي را در تمام ابعاد و در قالب 
كليات شهرسازي ترسيم كرده است، اما در طرح تفصيلي و 
جزئي نگري در اجراي طرح جامع باز مديران شهري منافع 
درآمدي شهرداري را بر منافع توسعه علمي شهر ارجح تر 
دانس��تند و نتيجه اين رويكرد اين بود كه تهران از قاعده 

علمي شهرسازي خارج شد. 
در اين دوره از فعاليت مديريت شهري تهران نيز انتخاب 
ش��انزدهمين ش��هردار پايتخت بعد از 12 س��ال از نظر 
تخصصي انتخاب شايس��ته اي نبود و همين مسئله باعث 
شد تا مديراني كه وي در مجموعه مديريت شهري منصوب 

كرد نيز انتخابات خوب و تأثيرگذاري نباشد. 
البته ش��ايد بتوان مديراني را در بي��ن انتخاب هاي اخير 
شهردار سابق تهران)منظور محمد علي نجفي( پيدا كرد 
كه تخصص هاي علمي آنها به يكي از حوزه ها و موضوعات 
شهري ارتباط نزديكي دارد اما نكته اصلي اين بود كه اين 
مديران متخصص در شهرداري تهران كه تمام بخش هاي 
آن اجرايي و ارتباط مس��تقيمي با س��طوح جامعه دارد؛ 

اجرايي نبودند. 
به عنوان نمونه دو انتخابي كه شهردار سابق تهران در مورد 
معاون اجتماعي و فرهنگي ش��هرداري انجام داد نش��ان 
داد كه صرف فرهنگي ب��ودن يك مدير دليل��ي بر موفق 
بودن وي در ارائه برنامه ها و طرح هاي اين حوزه در ش��هر 
تهران نيست؛چراكه جنس مديريت فرهنگي و اجتماعي 

در شهرداري تهران با آنچه در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد 
اس��المي يا كميس��يون اجتماعي مجلس انجام مي شود، 
زمين تا آسمان فرق دارد.  شناخت كامل تهران و داشتن 
برنامه براي رفع مش��كالت در اين كالنشهر يكي از همان 
نيازهايي است كه تا كنون هيچ كدام از تيم هاي مديريتي 
در شهرداري تهران به طور كامل نداشته اند و هر شهرداري 
كه اداره پايتخت را برعهده گرفت تنها توانست در يكي از 

جنبه هاي مديريت شهري فعاليت كند. 
به نظر مي رسد كه اين بار شوراي شهر تهران براي انتخاب 
ش��هردار آينده تهران بايد نيم نگاهي ب��ه عملكرد موفق 
شهرداران برخي از كالنشهرهاي كشور داشته باشد تا به 
جاي سياسي بازي هفدهمين شهردار تهران را با يك نگاه 

تخصصي با توان اجرايي باال انتخاب كند. 
به عنوان مثال در طول سال هاي اخير شوراي شهر تبريز 
در انتخاب شهردار خود گزينه هاي بومي بودن، شناخت 
كامل شهر، شناخت كامل فرهنگ و موضوعات اجتماعي 
و... را مدنظر قرار داده اند. به همين دليل مي توان گفت  در 
طول سال هاي اخير شهرداران تبريز از نظر انتخاب شايد 
گزينه هاي مناس��بي در ارتباط با آن شهر بودند. هر چند 
امكان دارد كه در بررس��ي كارنامه طول مديريت آنها به 
لحاظ تأثيرگذاري در مقايس��ه با كالنشهرهايي همچون 
تهران حرف زيادي براي گفتن نداشته باشند اما عملكرد 
يك دهه اخير اين كالنش��هر در حوزه ش��هرداري نشان 
مي دهد كه مجموعه مديريت شهري آن به توسعه تبريز 
در تمام زمينه ها از ورزش گرفته تا گردشگري، عمراني و 

شهرسازي، حمل و نقل عمومي و... تأكيد دارند. 
تهران نيز بعد از دو دهه نگاه سياسي به جايگاه شهردار نياز 
دارد تا به اين غائله خاتمه دهد و مديري را انتخاب كند كه 
بيشتر از آنكه نگاه حزبي و سياسي داشته باشد، متخصص 

اجرايي باشد. 
 آنچه گذشت و ناتمام ماند

 در ماه هاي اخير ديگر مانند قبل خبري از افتتاح پروژه ها 
و طرح هاي ب��زرگ در پايتخت نيس��ت. طرح هايي مانند 
تونل خط 6 مترو كه توانس��ت به بخش رقابتي مسابقات 
تونل سازي جهان راه پيدا كند و در بين سه طرح برتر در 
جهان قرار گيرد. ديگر شهروندان تهراني شاهد افتتاح هر 

يك ماه يك ايستگاه مترو نيستند. نهضت ساخت مترو كه 
از اوايل دهه 90 رشد قابل ارزيابي پيدا كرد و در چند سال 
اخير با راه اندازي خطوط جديد، حم��ل و نقل ريلي را در 

پايتخت تحرك تازه اي بخشيد متوقف شده است. 
برخي از پروژه ها با پيشرفت فيزيكي و عمراني باالي 80 
تا 95 درصد نيز مورد بي محبتي در دوره جديد مديريت 
ش��هري قرار گرفته اند و محمدعلي نجفي، شهردار تهران 
نتوانس��ت 5 درصدي ه��ا را تكميل كند و به ش��هروندان 
تحويل دهد. از جمله ترمينال شرق با 95 درصد پيشرفت 
كه مي توانس��ت 5 درصد باقيمانده اش در چند ماه اخير 

تكميل شود ناتمام ماند. 
از ديگر طرح هاي نيمه كاره با پيش��رفت ب��اال مي توان به 
تونل آرش – اس��فنديار، زيرگذر حكي��م، پل هاي تقاطع 
ارتش و صيادشيرازي و خط 6 مترو اش��اره كرد. از سوي 
ديگر مديران جديد، پروژه خ��ط 7 مترو را نيز كه در حال 
خدمات رساني به شهروندان در پنج ايستگاه بود به بهانه 
ناايمن بودن تعطيل كردند و بازگشايي مجدد آن را هر ماه 

به تعويق مي اندازند. 
 ايستايي پايتخت

 با آمدن شوراي يكدست اصالح طلب و انتخاب محمدعلي 
نجفي كه از همان ابتدا اين انتخاب با ش��بهات و نقدهاي 
جدي درباره عدم توانايي وي براي مديريت پايتخت همراه 
بود، ايستايي پايتخت را شاهد هستيم. حاشيه سازي هاي 
بي مورد، پرداختن سياس��ي به كارنامه 12 ساله مديريت 
قبلي، سياس��ي كاري در شوراي ش��هر و اتهام و ادعاهاي 
بي اس��اس به طيف هاي رقيب و فش��ار و بي انگيزه كردن 
كارمن��دان و نيروه��اي خدماتي ش��هرداري، كارنامه اي 
بود كه نجفي و ش��وراي شهر در هش��ت ماه رقم زده اند. 
ادامه اين مس��ير مي تواند تهران را وارد بحران مديريتي 
و در نتيجه بحران در خدمات رس��اني و افزايش نارضايتي 

شهروندان كند. 
به هر حال با اس��تعفاي محمدعلي نجفي، مسير معيوب 
مديريت ش��هري مي تواند ب��ار ديگر به ري��ل اصلي خود 
بازگردد. اصرار بي مورد اعضاي ش��وراي شهر براي ماندن 
نجفي نش��ان مي دهد كه ش��ورا همچنان بر اشتباه خود 
تأكيد دارد ولي با رفتن نجفي شورا داراي بار سنگيني در 

انتخاب مدير كارآمد و توانمند جديد است. 
انتخاب مدير قوي جديد براي پايتخت كه بدون حاشيه به 
فعاليت بپردازد، از جمله ش��اخص هايي است كه بسياري 
بر آن تأكيد دارند. دوستي معتقد است كه اصلي ترين نياز 
امروز ش��هر حضور ش��هرداري با درايت و آگاه به مسائل 
شهري است؛ مديري كه بدون حاشيه سازي اهتمام خود 
را بركار كردن و خدمات رساني با اشراف به همه نيازهاي 
شهر تهران قرار دهد. نياز امروز ش��هر انتخاب شهرداري 
آش��نا به نيازمندي ها و مطالبات شهري است، درغير اين 
صورت وارد شدن لطمات و صدمات به شهر امري غيرقابل 

اجتناب است. 
به هر حال شوراي شهر در وضعيت آزمون سخت ديگري 
قرار گرفته تا پس از يك اشتباه بزرگ در انتخاب شهرداري 
غيرمتخصص و سياسي، مديري انتخاب كند كه بتواند به 
تهران در حوزه هاي مختلف عمراني، اجتماعي، فرهنگي 
و اقتصادي تحرك ببخشد و به جاي اجراي سياست هاي 
گروه ه��ا و احزاب اصالح طل��ب، منافع ش��هروندان را در 
اولوي��ت كاري خود قرار ده��د. براين اس��اس بايد توجه 
داشت كه هرگونه رويكرد سياسي فارغ از نگاه تخصصي به 
بن بست ختم مي شود كه هم شهر و هم شهروندان متضرر 

خواهند شد. 

امروز و فرداي شهر در گرو انتخاب شهردار کارآمد
توسعه شهري پايتخت  با رويكرد هاي صرفاً سياسي به بن بست مي رسد 

بحران

نصب 161دكل مخابراتي 
ويژه مديريت بحران پايتخت 

161 دكل مخابراتي خود ايستا به منظور ايجاد بستر سيستم ارتباطي مستقل، 
برقراري ارتباط راديويي، آژير اطالع رساني و هشدار هنگام حوادث و سوانح در 
پايگاه هاي مديريت بحران شهر تهران و برخي نقاط شهر تهران نصب مي شود. 
در جلسه مشترك س��ازمان و شركت ارتباط مشترك ش��هر تهران و مديران فني 
اپراتورها در خصوص ايجاد بس��تر سيس��تم ارتباطي پايدار در زمان بحران بحث و 

تبادل نظر شد. 
احمد صادقي، رئيس سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر تهران به اهميت 
تأمين ارتباطات پايدار در شرايط وقوع بحران هاي طبيعي اشاره كرد و گفت: تأمين 
ارتباط پايدار و پايش لحظه به لحظه حوادث و سوانح، اطالع رساني و هشدار بهنگام 
به مردم و س��ازمان هاي تخصصي در خصوص قطع ش��ريان هاي حياتي از اهميت 
بسياري برخوردار است و با توجه به اينكه در سوانح طبيعي ممكن است بخشي از 
زيرساخت هاي ارتباطات موجود آس��يب ببيند يا با ترافيك باال عماًل از مدار خارج 
شود، بنابراين بايد زيرساخت هاي مناسب ويژه ارتباطات مديريت بحران از هم اكنون 

پيش بيني و تأمين شود. 
جانشين شهردار در شوراي هماهنگي مديريت بحران با اشاره به اينكه پايگاه هاي 
مديريت بحران مكان هاي مناسبي براي استقرار دكل هاي مخابراتي خودايستا به 
ش��مار مي آيد، گفت: از اواسط ارديبهش��ت ماه مرحله نصب و راه اندازي دكل هاي 
مخابراتي خودايس��تا در اين پايگاه ها آغاز و با همكاري اپراتورها و ش��ركت ارتباط 
مشترك شهر بخش قابل توجهي از نيازهاي ارتباط مخابراتي در زمان بحران تأمين 

خواهد شد. 
محمدرضا قنادان، مديرعامل شركت ارتباط مشترك شهر تهران، در اين خصوص 
بيان كرد: ايجاد زيرساخت هاي سامانه ارتباطي بحران، اولويت نخست اين شركت 
در سال جديد است و اين ش��ركت براي هرگونه همكاري در جهت اجراي كامل و 

سريع اين طرح آمادگي دارد. 
 همچنين اعالم ش��د كه 161 نقطه براي راه اندازي اوليه ارتباطات پايدار در زمان 
بحران و نيز استقرار شبكه شتاب نگاري، سامانه پايش تصويري شهر، سامانه هشدار 
س��ريع زمين لرزه و سيستم هاي اطالع رس��اني ميان س��ازمان هاي عضو شوراي 
هماهنگي مديريت بحران شناسايي شده كه از اين تعداد 113 دكل آن در پايگاه هاي 
مديريت بحران مناطق و مابقي در س��اير محل هاي مناسب نصب مي شود و به اين 
ترتيب مديريت بحران پايتخت از يك شبكه مستقل ارتباط مخابراتي امن و پايدار 

در زمان بحران برخوردار خواهد شد. 

ازشهر

عمران شهری

برخورد با خريد و فروش غيرقانوني
 برگه معاينه فني !

س�ازمان  ورود  ض�رورت  ب�ر  مجل�س  اجتماع�ي  كميس�يون  عض�و 
بازرس�ي ب�ه خري�د و ف�روش غيرقانون�ي برگ�ه معاينه فن�ي تأكي�د كرد. 
عليرضا محجوب، در رابطه با اعالم خبري مبني بر خريد و فروش غيرقانوني برگه 
معاينه فني خودرو گفت: نمي توان صحت و س��قم اين موض��وع را تأييد كرد اما با 
توجه به تعداد باالي خودروها و ناكافي ب��ودن مراكز معاينه فني و همچنين وجود 
محدوديت هايي در اين مورد ممكن اس��ت برخي افراد متخل��ف به خريد و فروش 

غيرقانوني برگه معاينه فني اقدام كنند. 
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراي اسالمي 
افزود: هر چند معاينه فني اقدامي مناس��ب اس��ت اما زماني اين مهم نتيجه بخش 

خواهد بود كه ابزار كافي در اختيار باشد. 
وي بيان كرد: با توجه به صف هاي طوالني و س��پري كردن مراحل زياد براي انجام 

معاينه فني طبيعي است كه تخلفاتي در اين رابطه پيش  آيد. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه بررس��ي تخلفات��ي مانند خريد و 
فروش برگه معاينه فني جزء وظايف س��ازمان هاي نظارتي است، تصريح كرد: نياز 
است سازمان بازرسي اين موضوع را بررسي و با خاطيان و متخلفان به صورت جدي 

برخورد كند. 
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس دهم، دريافت 
برگه معاينه فني را امري پيچيده دانست و گفت: به دليل كثرت مراجعات شهروندان 
اقدامات الزم براي معاينه فني خودرو انجام نشده و تنها برگه بر خودرو نصب مي شود 
و از سويي در زمان معاينه فرد مسئول و راننده خودرو هيچ توجهي به انجام مراحل 

معاينه فني نمي كنند. 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي افزود: هر چند بايد معاينه فني 
خودروها در تمامي ايام مورد توجه قرار گيرد اما متأسفانه تنها در شرايط بحراني به 

اين مهم توجه مي شود، بنابراين نتيجه مناسب حاصل نمي شود.

پيشرفت 70 درصدي زيرگذر  يادگار امام)ره( 
ب�ا بهره ب�رداري از زيرگ�ذر جن�وب ب�ه جن�وب در بزرگ�راه ي�ادگار 
ام�ام)ره( ع�الوه ب�ر روان س�ازي جري�ان عب�ور و م�رور در اي�ن 
بزرگ�راه ش�مالي- جنوب�ي، ب�ار ترافي�ك در تقاط�ع غيرهمس�طح 
بزرگراه ه�اي ي�ادگار ام�ام)ره( و ش�يخ فض�ل اهلل  ني�ز كاه�ش مي ياب�د. 
مهندس احسان نوش آبادي، مديرعامل سازمان مهندسي و عمران شهر تهران ضمن 
اعالم مطلب فوق افزود: دوربرگردان جنوب به جنوب بزرگراه يادگار امام)ره( كه در 
شمال خيابان آزادي قرار دارد، سه گردش مهم ترافيكي در محل اين تقاطع، شامل 
گردش هاي جنوب به جنوب، جنوب به غرب و شرق به جنوب را تأمين خواهد كرد 
و اين امر با توجه به طرح هاي پيش بيني شده براي توسعه بزرگراه يادگار امام)ره( و 
اتصال آن به ميدان فتح، از اهميت بسزايي برخوردار است.  وي با بيان آنكه پيشرفت 
عمليات اجرايي پروژه احداث زيرگذر جنوب به جنوب بزرگراه يادگار امام)ره( از مرز 
70 درصد فراتر رفته است، از اتمام عمليات خاكبرداري زير دال بتني ظرف روزهاي 
آينده خبر داد و گفت: تالش براي احداث اين زيرگذر 450 متري، در مرحله اجراي 
تمهيدات الزم براي تكميل ديوار نما متمركز شده است و پيش بيني مي شود اقدامات 

مربوط به زيرسازي مسير نيز به زودي در دستور كار قرار گيرد. 

به نظر مي رس�د كه اين بار شوراي شهر 
تهران ب�راي انتخ�اب ش�هردار آينده 
تهران بايد نيم نگاهي به عملكرد موفق 
شهرداران برخي از كالنشهرهاي كشور 
داش�ته باش�د تا به جاي سياسي بازي 
هفدهمين شهردار تهران را با يك نگاه 
تخصصي با توان اجرايي باال انتخاب كند
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طرحي كه از همان ابتدا نيز با حرف و حديث هاي فراواني 
همراه شد، حاال در مسيري قرار گرفته كه به نظر بسياري 
از كارشناسان، نه تنها به بهبود وضعيت ترافيكي شهر 
كمك نمي كند، بلكه ش�رايط را از آن چيزي كه هس�ت 
بدتر مي كند. البت�ه در اين فضا، فع�ل و انفعاالتي چون 
خواب دهها ميليارد پول در يك حس�اب تازه تأسيس، 
مي تواند منافعي ب�راي برخي افراد خ�اص فراهم كند. 
 يكي از شروط كمتر ديده شده طرح ترافيك سال جاري كه 
معاونت حمل و نقل شهرداري تهران به صورت جدي دنبال 
مي كند، بحث شارژ اوليه حساب شهروندي سهميه بگيران 
به ميزان يك ميليون تومان اس��ت؛ موضوعي كه هرچند از 
ابتدا در اين طرح ديده شده بود،اما اكنون به دليل رسانه اي 

شدن با مخالفت و انتقادهاي فراوان روبه رو شده است. 
همزمان با آغ��از مقدمات اوليه اجراي طرح ترافيك س��ال 
جديد، معاون حمل و نقل ش��هرداري تهران اعالم كرد، آن 
دسته از شهروندان تهراني كه از س��هميه ساالنه برخوردار 
مي شوند، بايد با مراجعه به حساب كاربري خود، مبلغ يك 
ميليون تومان را به عنوان شارژ اوليه پرداخت كنند تا با هر بار 

ورود به طرح ترافيك اعتبار الزم از حساب آنها كم شود. 
محس��ن پورس��يدآقايي دوباره بر اين موضوع پافش��اري و 
تأكيد كرد: شهرونداني كه مي خواهند از مجوز طرح ترافيك 
ساالنه استفاده كنند، بايد حساب كاربري خود را حداقل يك 

ميليون تومان شارژ كنند. 
در همين رابطه مصطفي قنبرنژاد، مدير واحد صدور طرح 
ترافيك، روز دوشنبه به رسانه ها گفت: 103 هزار مجوز ورود 
به محدوده طرح ترافيك در سال جاري صادر مي شود كه 63 

هزار مجوز آن مربوط به سهميه بگيران ساالنه است. 

وي افزود: متقاضياني كه به عنوان »سهميه بگيران ساالنه« 
قصد دريافت مجوز س��االنه ورود به محدوده طرح ترافيك 
ش��هر تهران را دارند، بايد حساب ش��هروندي خود را يك 

ميليون تومان شارژ كنند. 
قنبرن��ژاد تأكيد ك��رد: البته اين موض��وع گروه هاي خاص 
سهميه بگير، از جمله خبرنگاران، جانبازان، بيماران خاص و 

معلوالن را شامل نمي شود. 
مدير واحد صدور آرم طرح ترافيك س��ازمان حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران افزود: سهميه بگيران، ساالنه مبلغ 

يك ميليون تومان را به حساب شهروندي خود واريز مي كنند 
كه عوارض طرح ترافيك براساس تعداد تردد و ساعات حضور 

در محدوده از حساب آنها كسر مي شود. 
قنبرنژاد با بيان اينكه مبلغ يك ميليون تومان به حس��اب 
شهرداري تهران واريز نمي شود،گفت: متقاضي با پرداخت 
اين مبلغ، حساب شهروندي خود را شارژ مي كند و عوارض 
تردد در محدوده طرح ترافيك براس��اس تعرفه هاي تعيين 

شده، محاسبه و از حساب كسر مي شود. 
البته با رسانه اي شدن اين موضوع، بسياري از كارشناسان 

و مسئوالن به مخالفت با آن پرداختند كه در مخالفت آنها 
موضوعات قابل تأملي وجود دارد. 

محمد عليخاني، رئيس كميس��يون عمران شوراي شهر در 
مخالفت با اين طرح گفت: ش��هرداري بايد مش��خص كند، 
حساب شهروندي كه باز مي شود، به نام شهرداري يا به نام 

شهروند است؟ 
وي در همي��ن باره افزود: كس��ي حق ن��دارد در موجودي 
شخصي افراد سرك بكشد و لذا به كسي ارتباط ندارد كه در 
موجودي حساب افراد چه ميزان مبلغ وجود دارد. اصاًل شايد 
يك فرد بخواهد يك بار در هفته وارد محدوده طرح شود چرا 

بايد از قبل پول خود را در حساب بلوكه كند؟
با احتساب اينكه جمعيت افراد متقاضي سهميه ساالنه طرح 
ترافيك، 63 هزار نفر اعالم شده است، اين موضوع به معناي 
دريافت حداقل 63 ميليارد تومان پ��ول از اين متقاضيان و 

پيش فروش طرح ترافيك به آنهاست. 

بالتكليفي شهروندان در طرح ترافيك ؛ كسي پاسخگو نيست 
پيچيدگي طرح جديد، مسئوالن و شهروندان را سردرگم كرده است

تصوير شهر در شبكه های مجازي

 تهديد جدي آلودگي زباله ها در مناطق زلزله زده كرمانشاه

     ترافيک

كس�ي حق ندارد در موجودي شخصي 
افراد سرك بكشد و لذا به كسي ارتباط 
ن�دارد ك�ه در موجودي حس�اب افراد 
چه ميزان مبلغ وجود دارد. اصاًل شايد 
يك فرد بخواهد يك ب�ار در هفته وارد 
محدوده طرح شود چرا بايد از قبل پول 

خود را در حساب بلوكه كند؟
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