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یکی از اصلی ترین ش��یوه های  جوامع توس��عه یافته در حل 
معضالت ترافیکی و رسیدن به حمل و نقل عمومی سریع و آسان 

بالشک فرهنگ سازی هدفمند و ساختارمند بوده است.
به عقیده بس��یاری از صاحب نظران و کارشناسان دستیابی به 
توسعه پایدار در حمل و نقل عمومی بدون توجه به اصل فرهنگ 
س��ازی ناممکن خواهد بود و حت��ی گروهی از نظریه پردازان این 
حوزه تخصصی فعالیت ه��ا و برنامه های فرهنگی و اجتماعی را 

زیر بنای رسیدن به توسعه پایدار دانسته و می دانند.
در کش��ورهای در حال توس��عه نیز آن چه که بیش از گذشته 
باعث نابس��امانی ها و تبعات غیر قابل کنترل اجتماعی، اقتصادی 
و حتی سیاس��ی گردیده، معضل ترافیک ی��ا همان کندی و قطع 
ش��ریان ه��ای حیاتی ش��هر برای پویای��ی و فعالیت اس��ت. این 
روزها در بس��یاری از ش��هرهای کش��ورمان بویژه کالن شهرها 
نیز دولتمردان و مدیران ش��هرها با معضل در حال رش��دی به نام 
ترافیک و کندی عبور و مرور ش��هروندان در ساعاتی از شبانه روز 

مواجه ان��د و راهکارهای متعددی را 
نیز برای مرتفع س��اختن این مشکل 
حاد آزموده و می آزمایند که از جمله 
این راهکارها می توان  به تغییر آغاز 
س��اعات کاری م��دارس، ادارات و... 
اشاره کرد که اخیراً برای حل بخشی 
از مش��کالت ش��هروندان تهرانی و 
برای تس��هیل و تسریع عبور و مرور 
آنها در آغاز روز از س��وی دولتمردان 

اتخاذ و اجرایی شده است.
صاح��ب نظران ح��وزه تخصصی 
حم��ل و نقل و ترافی��ک معتقدند که 
بسیاری از مش��کالت موجود در این 
حوزه در کش��ور م��ا ناش��ی از عدم 
فرهنگ س��ازی برای نح��وه و زمان 
استفاده از خودروها بویژه خودروهای 
ش��خصی اس��ت و اعتقادشان بر این 

اس��ت که بخش عمده ای از این مش��کالت با تدوین و ترس��یم 
نقش��ه راهی که اصل بنیادی آن بر فرهنگ سازی استوار باشد و 
اجرایی و پیاده نمودن این نقش��ه جامع، کامل و مدون با تکیه بر 
اصل اساسی اطالع رسانی هدفمند و ساختارمند قابل حل است.

به عقیده کارشناسان و نظریه پردازان مجرب اگر به شهروندان 
خود آموزش دهیم و صادقانه به آنان بگوئیم که معضالت ترافیکی 
تبعات بس��یار جبران ناپذیر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،فرهنگی 
ب��ر جای می گذارد و بر س��المت جس��م، روح و روان آنان تأثیر 
مس��تقیم دارد و این که اگر به ش��هروندان تفهیم نماییم که چه 
زمانی از وسیله نقلیه شخصی استفاده کنند و کجا از وسایل نقلیه 
عمومی و این که اگر به شهروندان نحوه استفاده درست و حرکت 
صحی��ح را در هنگام رانندگی را بیاموزی��م و دهها و صدها مورد 
از این دس��ت را صحیح و بموقع به س��اکنان شهر آموزش دهیم 
بسیاری از مش��کالت که هم اکنون با آن دست به گریبانیم حل 

خواهد ش��د و این مس��ئله دقیقًا یاد آور این نکته کلیدی ست که 
" توس��عه حمل و نقل عمومی زیر بنای رسیدن به توسعه پایدار" 

است.
در کش��ور ما نیز  یکی از حلقه های مفقوده اصلی در دستیابی 
به راهکارهای اصولی و پایدار بمنظور حل مشکل مذکور        بی 
شک همین اصل فرهنگ سازی و اطالع رسانی است که متأسفانه 
تا بحال آن گونه که باید به این مسئله مهم توجه نگردیده و نقش 
و جایگاه چندان تأثیر مهمی در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری 
ها این حوزه تا بحال نداش��ته است و نسبت به دیگر موارد مشابه 

کمتر به این اصل تأثیر گذار توجه گردیده است.
فرهنگ س��ازی ب��دون کمک و یاری فرهنگ س��ازان حاصل 
نخواهد ش��د و نهادها و ارگان های فرهنگی بدون تردید در این 
مسیر مسئولیتی خطیر و رس��التی مهم دارند. از آنجا که فرهنگ 
سازی بدون توجه به اصل اطالع رسانی ناممکن است پس آنانی 
که وظیفه ش��ان و مسئولیتشان اطالع رسانی است نمی توانند از 
این مس��ئله مهم غافل شوند. رسانه 
ملی و دیگر رس��انه های دیداری و 
ش��نیداری، رس��انه ه��ای مجازی و 
خبرگ��زاری ها، مطبوع��ات و جراید 
مختلف، همه و همه اگر توجه به این 
موضوع مهم را در دس��تور کار خود 
قرار ندهند بالش��ک آسیب و تبعات 
معضالت این حوزه مس��تقیم و غیر 

مستقیم بیانگر آنان نیز خواهد شد.
از آنجا که اتحادیه اتوبوسرانیهای 
ش��هری کش��ور نه��ادی عموم��ی، 
مسئول و تأثیر گذار در حوزه حمل و 
نقل عمومی شهروندان بوده، هست 
و می تواند باشد که پس اگر از توجه 
به اص��ل فرهنگ س��ازی و اطالع 
رسانی غافل شود بالشک در تحقق 
دیگر اه��داف و برنامه هایش موفق 
نخواه��د بود.هر چند که اتحادیه طی مدت اخیر بیش از پیش  به 
این موضوع مهم توجه نموده اما به عقیده مدیران و کارشناس��ان 
اتحادی��ه این میزان از نگاه به مس��ئله فرهنگ س��ازی و اطالع 
رسانی کافی نیست و باید برنامه های عمیق تر، جدی تر و دقیق 
تری را در این بخش ترس��یم، تدوی��ن و اجرایی نمود که افزایش 
چشمگیر فعالیت های کمیته های تخصصی، برنامه های آموزشی 
و فرهنگی متعدد، خبر رس��انی کم سابقه سایت اینترنتی اتحادیه 
که طی چند ماه گذشته شاهد آن بوده ایم را باید در همین راستا 
ارزیاب��ی نمود و ماهنامه تخصصی حاضر نیز از حلقه های مفقوده 
ای بود که مدتها از انتش��ار آخرین ش��ماره آن می گذش��ت که از 
س��ر گیری دوباره انتشار ماهنامه ایس��تگاه را  نیز باید به عنوان" 
بازیابی حلقه مفقوده " دانس��ت. ب��ا امید به آن که بازیابی و حفظ 
این رسانه فرهنگ س��از و آموزشی در حوزه تخصصی مستدام و 

پایدار باشد و بماند.

بازیابی حلقه مفقوده
عیسی صفری

.
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در س��ال 88 ملت خوش درخش��ید؛ مسئولین هم تالش��های ارزنده و بزرگی را انجام دادند. این تالشها در حد خود، تالشهای باارزشی است؛ موجب 
تقدیر اس��ت. بر همه ی ناظران منصف فرض اس��ت که از این تالش��ها، از این زحمات و کار و کوشش��ی که برای عمران و آبادانی و پیشرفت کشور در 
عرصه ه��ای مختل��ف انجام گرفت، قدردانی کنند. در عرصه ی علمی، در عرصه ی صنعتی، در فعالیتهای اجتماعی، در سیاس��ت خارجی، در بخش��های 

مختلف، مسئولین کشور کارهای بزرگی را انجام داده اند. خداوند به همه ی آنها اجر عنایت کند و توفیق پیشرفت مرحمت بفرماید. 
آنچه که از مالحظه ی وضعیت موجود کش��ور و ظرفیتهای عظیمی که در دل این کش��ور و ملت بزرگ نهفته است، مي شود به دست آورد، این است 
که آنچه ما انجام داده ایم، آنچه مس��ئولین و مردم انجام داده اند، در مقابل آنچه که ظرفیت عظیم این کش��ور برای پیشرفت و رسیدن به عدالت است، 

کار بزرگی نیست.
در این دعائی که در آغاز هر س��ال، در هنگام تحویل، همه مي خوانیم، این ِفقره جالب توجه اس��ت که مي فرماید: »حّول حالنا الی احس��ن الحال«. 
نمي فرماید ما را به روز نیکی، حال نیکی برسان؛ به پروردگار عرض مي کند ما را به بهترین حالها، به بهترین روزها، به بهترین وضعیتها برسان. همت 

واالی انسان مسلمان همین است که در همه ی عرصه ها به بهترین ها دست پیدا کند. 
امس��ال برای اینکه ما بتوانیم آنچه را که در این دعای ش��ریف به ما تعلیم داده شده اس��ت و وظیفه ی ماس��ت، انجام بدهیم، برای اینکه بتوانیم بر 
طبق اقتضائات کشور و ظرفیتهای کشور حرکت کنیم، احتیاج داریم به اینکه همت خودمان را چند برابر کنیم؛ کار را متراکم تر و پرتالش تر کنیم. من 
امسال را به عنوان سال »همت مضاعف و کار مضاعف« نامگذاری مي کنم. به امید اینکه در بخشهای مختلف، بخشهای اقتصادی، بخشهای فرهنگی، 
بخش��های سیاسی، بخش��های عمرانی، بخشهای اجتماعی، در همه ی عرصه ها، مسئولین کش��ور به همراه مردم عزیزمان بتوانند با گامهای بلندتر، با 
همت بلندتر، با کار بیشتر و متراکم تر، راه های نرفته ای را بپیمایند و به هدفهای بزرگ خود ان شاءاللهَّ نزدیکتر شوند. ما به این همت مضاعف نیازمندیم. 

کشور به این کار مضاعف نیازمند است. 
باید به خدای متعال توکل کنیم؛ از خدای متعال اس��تمداد کنیم و بدانیم که زمینه برای کار، زیاد اس��ت. دش��منان، دشمن علم و ایمان جامعه ی ما 
هس��تند. علم و ایمان را به صورت مضاعف در میان خودمان باید تقویت کنیم. ان ش��اءاللهَّ راه ها هموار خواهد ش��د؛ موانع، کوچک خواهد شد و کمک 

الهی و نصرت الهی، ملت ما و کشور ما و مسئولین ما را همراه و زیر سایه ی خود خواهد داشت. 

باید تالشها را بيش از آنچه كه در 
گذشته  انجام داده ایم، همه

  انجام بدهند و خود را موظف بدانند
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معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت موضوع حمل و نقل در 
کش��ور بر ضرورت فعالیت براس��اس یک برنامه منسجم تاکید کرد و 
خواس��تار استمرار جلس��ات کارگروه حمل و نقل تا دستیابي به نتیجه 
مطلوب و حل و فصل کامل مشکالت در بخش حمل و نقل تا پایان 

اردیبهشت ماه سال جاري شد. 
به گزارش دفتر امور رس��انه هاي ریاست جمهوري، جلسه کارگروه 
حم��ل و نقل ظهر امروز به ریاس��ت محمدرضا رحیم��ي معاون اول 

رییس جمهور برگزار شد. 
معاون اول رئیس جمهور در این جلس��ه با اشاره به اهمیت موضوع 
حمل و نقل در کشور بر ضرورت فعالیت براساس یک برنامه منسجم 
و متمرکز تاکید کرد و خواستار تداوم و استمرار جلسات کارگروه حمل 
و نقل تا دستیابي به نتیجه مطلوب و حل و فصل کامل مشکالت در 

بخش حمل و نقل تا پایان اردیبهشت ماه سال جاري شد. 
در این جلس��ه مهمترین موضوعات در زمینه حمل و نقل از جمله 

بهینه س��ازي عرضه و تقاضاي حمل و نقل و توس��عه زیرساخت هاي 
ریلي، بهینه س��ازي مصرف انرژي، بهینه س��ازي تولید خودرو و بهینه 
سازي تقاضاي حمل و نقل و ارتقاي فرهنگ  تردد و ایمن سازي شبکه 
و ن��اوگان حمل و نقل که از رئوس برنامه هاي ش��انزده گانه کارگروه 
حمل و نقل اس��ت در دس��تور کار بررس��ي و مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت. 
در این نشس��ت میرکاظمي وزی��ر نفت، مس��عود زریبافان معاون 
رئیس جمه��ور و رئیس بنیاد ش��هید وام��ور ایثارگ��ران، محمد جواد 
محمدي زاده معاون رییس جمهور و رییس س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت،  محمد رویانیان مش��اور رییس جمهور و رییس س��تاد حمل 
و نق��ل و مدیریت مصرف س��وخت کش��ور ، ابراهی��م عزیزي معاون 
برنامه ری��زي و نظارت راهبردي رییس جمهور و همچنین ش��ماري 
از مس��وولین و دیگر اعضاي کارگروه حمل و نقل حضور داشتند و به 

بیان نظرات و دیدگاه هاي خود در زمینه حمل و نقل پرداختند. 

گروه خبر؛ رئیس جمهور در کنفرانس خبری بعد از جلس��ه هیأت دولت 
در پاس��خ به س��وال خبرنگاران در مورد اولویت های دولت در حوزه حمل 
و نقل گفت: باید در حوزه حمل و نقل و بویژه حمل و نقل درون ش��هری 

تحول ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه امس��ال با توجه به اجرای طرح هدفمند سازی یارانه 
ه��ا بخ��ش حمل و نقل عمومی عصر  تازه ای را آغاز کرده اس��ت، گفت: 
با اجرای این طرح مش��کالت بسیاری از دوش خدمت گزاران این عرصه 

برداشته خواهد شد.
رئیس جمهور حمایت شهروندان را پشتوانه اجرای طرح مذکور دانست 
و اف��زود: از ابت��دای آغاز به کار دولت نهم توج��ه ویژه ای به حمل و نقل 
شهری و بحث ترافیک شده است که خوشبختانه با بهره گیری از توانایی 
و مدیریت دوس��تان مسئول در این حوزه ها دست آوردهای قابل مالحظه 

ای در این بخش کسب شده است.
دکتر احمدی نژاد با تأکید بر نقش بس��یار حائز اهمیت ش��هروندان در 
برنامه های ش��هری افزود: سیس��تم خدمت رس��انی       س��ازمان های 
حمل و نقل ش��هری باید مورد توجه و حمایت قرار بگیرد تا رضایت کامل 
ش��هروندان را تامی��ن کنند . دول��ت خود را موظف می داند برای توس��عه 

خدمات عمومی توان و انرژی خود را بی وقفه بکار ببند زیرا مس��یر دست 
یابی به توسعه پایدار از گذرگاه رفاه عمومی و مشارکت اجتماعی می گذرد.
 رئیس جمهور، در پاس��خ به س��وال خبرنگاری در م��ورد میزان اعتبار 
اختص��اص یافت��ه به ناوگان حم��ل و نقل عمومی گف��ت: دو هزار و 500 
میلیارد تومان از س��وی دول��ت  در الیحه بودجه س��ال 1389  به بخش 
حمل و نقل عمومی اختصاص یافته اس��ت که دولت در صدد است تا زیر 
س��اخت ها و بنیان توس��عه و گس��ترش رفاه عمومی را تا بیشترین میزان 

ممکن ارتقا بدهد.
رییس جمهور گفت :دولت مصمم است که با یک برنامه دقیق و علمی 
حمل و نقل کش��ور را به یک توس��عه پایدار و هدفمند برساند و امیدواریم 
با یاری ش��هروندان بتوانیم به این هدف دس��ت پیدا کنیم زیرا اگر در این 
مبحث به توسعه و پیشرفت مورد نظر برسیم قطعا در دیگر حوزه ها مسیر 

برای پیشرفت و توسعه بسیار هموار و فراهم است .
پیش��تر رئیس جمهور اولویت کالن سیاس��تگذاری های دولت دهم را 
حرکت به سمت محقق کردن برنامه های چشم انداز بیست ساله و برنامه 
پنجم توسعه دانسته بود و تأکید کرده بود: چیزی نمی تواند جلودار حرکت 

ملی و مردمی ایران را در راه پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر بگیرد.

تأكيد معاون اول رئيس  جمهور 

بر ضرورت استمرار جلسات كارگروه حمل و نقل تا حل كامل مشكالت

رئيس جمهور: عصر جدیدی در حوزه حمل و نقل عمومی آغاز شده است 
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همزمان با بازگش��ائي مدارس و دانش��گاهها با بیان امارو اطالعات 
بخش حمل و نقل عمومي ش��هري از توجه ویژه در دولت نهم و دهم 
به این موضوع خبر داد و بر مدیریت هزینه ها در این بخش تاکید کرد.

به گ��زارش رواب��ط عموم��ي اتحادیه اتوبوس��رانی های ش��هری 
کشور،وزیر کشوردر این مراس��م با تاکید اینکه تحویل این اتوبوس ها 
مقارن با سال تحصیلي جدید و افزایش ترافیک مهر ماه زمان مناسبي 
مي باش��د و موجب رفاه و آس��ایش شهروندان خواهد شد گفت:وزارت 
کش��ور افتخار می کند که در خدمت مردم و ش��هرداری های کش��ور 

است،
محمد نجار در همین زمینه فعالیت ش��هرداري ها و دهیاري ها براي 

خدمات رساني به شهروندان را بسیار ارزشمند توصیف کرد . 
وي با تاکید بر این که دولت هاي نهم و دهم توجه ویژه اي به بحث 
حمل و نقل عمومي داش��ته اند اظهار داش��ت : بعد از انقالب خدمات 
خوبي در زمینه حمل و نقل و خدمات شهري انجام شده که نسبت به 

گذشته بسیار چشمگیر است. 
وي یادآور شد: نمي خواهیم خدمات دیگران را زیر سوال ببریم، چرا 
که در س��ال هاي گذشته اقدامات خوبي صورت گرفته، اما توجه دولت 
به حمل و نقل در طول دولت نهم و دهم شرایط بهتري داشته است . 
نج��ار تنظیم قانون حمل و نقل، صرفه جویي در س��وخت و بحث 
هدفمن��د کردن یارانه ها را نجار تنظی��م قانون حمل و نقل و مدیریت 
مصرف سوخت و اقداماتي که تاکنون در مورد کاهش مصرف سوخت 
و هدفمندي مصرف در این محصول با صدها س��اعت کار کارشناسي 
صورت گرفته و تاکنون اثرات مثبتي داش��ته است را از جمله اقدامات 

دولت هاي نهم و دهم دانست .
وي افزود : طي پنج س��ال گذش��ته 10هزار دس��تگاه اتوبوس به   
ناوگان حمل و نقل کش��ور اضافه ش��ده که به دلیل ترافیک س��نگین 
38درصد اتوبوس ها به   در ته��ران و توج��ه ویژه به این کالن ش��هر 
این کالنش��هر که تنها 16 درصد جمعیت کش��ور را در خود جا داده ، 

   .اختصاص یافته است
وزیر کش��ور بیان داش��ت: 82/5 درصد از اتوبوس هایي که در حال 
حاضر تحویل داده مي شوند توسط معاونت عمراني سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي وزارت کشور تأمین مي شود و حدود 17/5 درصد از آن 

نیز توسط شهرداري ها و بخش خصوصي پرداخت مي شود.
نج��ار اف��زود : در بخش مترو نیز دولت هاي نهم و دهم نس��بت به 

دولت هش��تم چهار برابر بیشتر بودجه اختصاص داده اند که 32درصد   
  .اعتبارات این بخش مربوط به متروي تهران بوده است

وي گفت:از 225 میلیارد تومان اعتباري که طي پنج س��ال گذشته 
ب��راي یارانه  بلیت مترو واتوبوس اختصاص یافته ،۴۴ درصد آن معادل  

  . 98 میلیارد تومان آن براي تهران بوده است
نجار اضافه کرد: همچنین 30 درصد اعتباراتي که براي جایگزیني 
و نوس��ازي ناوگان تاکس��یراني اختصاص یافته اس��ت، به شهر تهران 
تعلق گرفته و این در حالیس��ت که براي اولین بار طي این چند س��ال 

12 هزار دستگاه ون نیز وارد ناوگان تاکسیراني شده است . 
محم��د نجار اف��زود: در دول��ت نهم نس��بت به دوره قب��ل میزان 
اتوبوس ه��اي تحویل داده ش��ده 5/2 برابر و می��زان میني بوس هاي   

 واگذار شده . 32برابر بوده است  
وي گفت: طي پنج سال گذشته تعداد جایگاه هاي سي ان جي ) گاز 

طبیعي ( نیز12برابر شده است . 
وزیر کشور با بیان این که در گذشته در بخش یارانه بلیت اتوبوس 
و مترو،13 میلیارد تومان براي تهران اختصاص یافته بود گفت: امسال  

   . 65میلیارد تومان رسیده است   این رقم پنج برابر شده و به
وي بیان ک��رد: در حالي که یارانه  بلیت مترو و اتوبوس 13 میلیارد 
تومان در س��ال گذشته بود، این میزان در س��ال جاري به 65 میلیارد 
تومان افزایش یافته، در حالي که به گفته رییس ش��وراي شهر تهران 

قیمت بلیت اتوبوس در تهران از همه جاي کشور ارزان تر است . 
نج��ار با تاکید بر اینک��ه باید در مدیریت هزینه ها دقت بیش��تری 
داش��ته باش��یم، افزود : باید پول مترو را به گون��ه ای هزینه کنیم که 
برای مساحت مش��خصی عالوه بر ساخت مترو بتوانیم ریل گذاری و 

قطارهای مورد نیاز را نیز تامین کنیم . 
وي افزود: این اعتبارات به طور متناسب و متوازن هزینه شود و به 
جاي آن که 20 کیلومتر تونل و ریل گذاري بدون واگن داشته باشیم، 
هف��ت یا هش��ت کیلومتر تونل با ریل گذاري بس��ازیم تا امکان خرید 

واگن براي آن نیز وجود داشته باشد . 
وي همچنین با حضور در جمع خبرنگاران در پاس��خ به س��والي در 
رابط��ه با زمان دقیق پرداخت یارانه  بلیت مترو در س��ال جاري، خاطر 
نشان کرد: دولت در سال جاري تاکنون 80 میلیارد تومان بابت تجهیز 
ناوگان مترو اختصاص داده است و به زودي یارانه  بلیت مترو  در سال 

جاري پرداخت خواهد شد .  

وزیر كشور: دولت توجه ویژه اي به حمل و نقل عمومي داشته است  
مهندس نجار وزير كشور در مراسم اغاز واگذاري 3 هزار دستگاه اتوبوس به شهرداريها:
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گزارش تصويری آغاز واگذاري 3 هزار دستگاه اتوبوس به شهرداري ها
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حمی�د رضا ارش�ادمنش معاون عمراني وزیر کش�ور در گفتگو ب�ا خبرنگاران 
اقدامات این معاونت در طول یکس�ال گذشته را تشریح کرد. به گزارش پایگاه 
اط�الع رس�اني وزارت کش�ور به نقل از ف�ارس ، حمیدرضا ارش�اد منش رئیس 
س�ازمان ش�هرداري ها و دهیاري هاي کشور درنشس�ت خبري به مناسبت هفته 
دول�ت در پاس�خ ب�ه خبرن�گاران در خصوص عملکرد س�ازمان ش�هرداري ها و 
دهیاري هاي کشور اظهار داشت: میانگین سهم کمک هاي دولت به شهرداري ها 

و دهیاري هاي کشور در سال 89 حدود 19 درصد بودجه آنهاست. 
وي در خصوص دو برابر ش��دن اعتبارات و س��ایر منابع مالي شهرداري ها و دهیاري هاي 
کش��ور در س��ال 89 نس��بت به س��ال قبل، گفت: در س��ال 89 افزایش 150 درصدي سهم 
اوراق مش��ارکت شهرداري ها و رشد 36 درصدي اعتبار کمک به توسعه قطارهاي شهري را 

داشته ایم. 
ارش��ادمنش در خصوص یارانه بلیت اتوبوس و مترو بیان داش��ت: در س��ال جاري توجه 
وی��ژه اي ب��ه یارانه بلیت اتوبوس و مترو و افزایش آن از 527 میلیارد ریال به دو هزار و 600 
میلیارد ریال ش��ده و در سال جاري نسبت به سال قبل مطالبات شهرداري ها از دستگاه هاي 

دولتي رشد 85 درصدي داشته است. 
وي در خصوص وضعیت اداري و تش��کیالتي ش��هرداري ها عنوان داشت: در سال جاري 
اساس��نامه سازمان هاي سرمایه گذاري و مش��ارکت مردمي کالنشهرها تهیه و تشکیالت 50 

رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور:

260 ميليارد تومان امسال به یارانه بليت اتوبوس و 
مترو اختصاص یافت

شهرداري و 125 سازمان وابسته نیز تهیه و 
ابالغ شد همچنین الگوي تشکیالتي و شرح 
وظایف ُپست سازماني سازمان هاي پایانه ها، 
می��وه و تره بار و مدیریت پس��ماند در س��ال 

جاري تهیه شد. 
کش��ور  وزی��ر  عمران��ي  ام��ور  مع��اون 
در خص��وص آگه��ي اس��تخدام کارکن��ان 
ش��هرداري ها گفت: تهیه پیش��نویس آگهي 
اس��تخدام کارکنان ش��هرداري ها و پیگیري 
جه��ت ص��دور مج��وز برگ��زاري از جمله 

برنامه هاي آینده این سازمان است. 
وي در ادامه از تأسیس 9 شهرداري خبر 
داد و افزود: در عملکرد یک س��اله س��ازمان 
شهرداري ها و دهیاري ها، عالوه بر تأسیس 
9 ش��هرداري، ارتقاء درجه 35 ش��هرداري و 
تصویب 3۴ اساسنامه سازمان هاي وابسته به 

شهرداري ها نیز انجام شده است. 
وضعی��ت  خص��وص  در  ارش��ادمنش 
توس��عه ش��هري ادامه داد: تهی��ه و تدوین 
دستورالعمل هاي طرح هاي سالم سازي دریا، 
ستاد استقبال از مهر، ستاد اسکان نوروزي و 
طرح تابستانه گردشگري از عمده برنامه هاي 
عمراني و خدمات ش��هري س��ازمان در یک 

سال اخیر بوده است. 
وي اضاف��ه ک��رد: تنظی��م تفاهم نام��ه 
هم��کاري مش��ترك در جه��ت برنامه هاي 
توانمندس��ازي و س��اماندهي سکونتگاه هاي 
غیر رس��مي و بافت هاي فرس��وده با وزارت 
مس��کن و همچنی��ن روس��ازي 60 میلیون 
مت��ر مربع آس��فالت معابر ش��هري از دیگر 
برنامه هاي عمراني س��ازمان شهرداري ها و 

دهیاري هاي کشور بوده است. 
رئیس سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کش��ور در خص��وص تهی��ه ماش��ین آالت 
و تجهی��زات م��ورد نی��از ی��ک س��اله اخیر 
شهرداري ها بیان داش��ت: انعقاد قرارداد سه 
هزار و 600 دستگاه اتوبوس و ۴00 دستگاه 
میني بوس، تأمین اعتبار 358 دستگاه ماشین 
حمل گوش��ت ب��راي ش��هرداري ها و توزیع 
1۴2 دس��تگاه انواع ماش��ین آالت عمراني از 
تجهیزاتي بود که در یک س��اله اخیر در بین 
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شهرداري ها توزیع شد. 
وي با اش��اره به اینکه تشویق و حمایت 
از توس��عه واگذاري امور به بخش خصوصي 
در راس��تاي سیاس��ت هاي اصل ۴۴ قانون 
اساس��ي از عمده فعالیت ه��اي حمل و نقل 
عمومي ش��هرداري ها بوده است، ادامه داد: 
جمع آوري و پ��ردازش اطالعات عملکردي 
س��امانه هاي حمل و نقل عمومي شهرها و 
حمایت از شهرداري ها جهت انجام مطالعات 
س��اماندهي حمل و نق��ل و ترافیک در 60 
شهر کشور از دیگر فعالیت هاي این سازمان 

در خصوص حمل و نقل عمومي است. 
برگ��زاري  ک��رد:  اضاف��ه  ارش��ادمنش 
دوره هاي آموزش��ي نرم افزاره��اي ترافیکي 
ب��راي کارشناس��ان ش��هرداري هاي مراکز 
تحوی��ل  ب��راي  برنامه ری��زي  اس��تان، 
جایگاه هاي CNG اختصاصي اتوبوسراني 
کشور و پیگیري اجراي طرح تست مخازن 
گاز خودروهاي گازسوز عمومي در شهرهاي 
تهران و مشهد از دیگر فعالیت هاي سازمان 

شهرداري ها و دهیاري هاي کشور است. 
ام��ور عمران��ي وزی��ر کش��ور  مع��اون 
در  اطالع��ات  فن��اوري  خص��وص  در 
ش��هرداري ها، اظه��ار داش��ت: تجهیز 200 
شهرداري به سیس��تم هاي کاربردي جهت 
ارائ��ه خدم��ات الکترونیکي ش��هرداري به 
ش��هروندان، راه اندازي سیس��تم هاي ویدئو 
کنفرانس جهت ارتباط مس��تقیم س��ازمان 
با ش��هرداري هاي مرکز اس��تان ها و تجهیز 
250 شهرداري به پورتال هاي اطالع رساني 
از عمده فعالیت هاي این س��ازمان در بخش 

فناوري اطالعات است. 
وي در ادامه این نشست به ارائه گزارش 
ح��وزه فني و برنامه ریزي عمراني س��ازمان 
پرداخت و گفت: به روزرساني سامانه کنترل 
و نظ��ارت بر طرح ه��ا و پروژه هاي عمراني 
کش��ور همچنین تهیه گ��زارش پروژه هاي 
قابل افتتاح در هفته دولت در سال جاري که 
تع��داد آن به 15 هزار و 359 پروژه عمراني 
و ملي مي رس��د از فعالیت هاي این سازمان 

در حوزه فني و برنامه ریزي عمراني است. 
ارشادمنش در خصوص حوزه دهیاري هاي 
سازمان ش��هرداري ها و دهیاري هاي کشور 
بیان داش��ت: تصوی��ب  دهیاري ها به عنوان 
دس��تیار اجرایي در قانون بودجه سال جاري، 
صدور مجوز تأس��یس 1092 دهیاري، ابالغ 
درج��ه 33 هزار و ۴35 دهیاري و تش��کیل 
حدود 700 ش��رکت تعاوني در دهیاري هاي 
کشور از عمده فعالیت ها این سازمان در این 

حوزه بوده است. 

وي اظهار داش��ت: از سال گذشته تاکنون اعتبارات شهرداري ها بر اساس قانون مالیات بر 
ارزش افزوده واگذار مي ش��ود و بر این اس��اس چند شاخص مهم براي بودجه شهرداري ها و 

دهیاري ها از جمله جمعیت و ضریب کمتر توسعه یافتگي تعیین شده است. 
ارش��اد منش در خصوص واگذاري اتوبوس ها به ش��هرداري تهران گفت: س��ال گذش��ته 
تعدادي اتوبوس  براي شهرداري تهران آماده شد ولي به دلیل عدم آمادگي شهرداري تهران، 

اتوبوس هاي دوگانه سوز تحویل شهرهاي دیگر شد. 
رئیس سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور با بیان اینکه شهرداري تهران علت عدم 
تحویل اتوبوس ها را مش��کل کمبود جایگاه هاي سوخت گاز اعالم کرده است، یادآور شد: در 
حال حاضر با لغو ممنوعیت تردد و شماره گذاري خودروهاي دیزلي در داخل شهرها به زودي 
200 دستگاه اتوبوس دیزلي به تهران تحویل داده مي شود و 3 هزار دستگاه اتوبوس دیگر تا 

پایان سال جاري به مرور به سایر شهرداري ها تحویل داده مي شود. 
وي تصریح کرد: س��قف واگذاري اتوبوس به ش��هر تهران 800 دستگاه اتوبوس است اما 
در صورتي که اعتبارات پیش��نهاد ش��ده اختصاص یابد و س��هم اتوبوس هاي تحویلي امسال 
از 3 هزار به 7 هزار دس��تگاه افزایش یابد، امکان افزایش س��هم اتوبوس هاي شهر تهران نیز 

وجود خواهد داشت. 
معاون عمراني وزیر کش��ور بیان داش��ت: 3 هزار دستگاه اتوبوس تعهد شده تا قبل از مهر 
سال جاري و اجرا شدن طرح هدفمندکردن یارانه ها به اتوبوسراني هاي سراسر کشور تحویل 

داده مي شود. 
ارشادمنش در خصوص پرداخت یارانه  و اعتبارات مربوط به مترو گفت: سال گذشته دولت 
300 میلیارد تومان اعتبار براي مترو تهران اختصاص داد و امسال این بودجه سه برابر شده و 
به 7۴0 میلیارد تومان رسیده است البته در صورت افزایش درآمدها و تناسب آن با هزینه هاي 

پیش رو این امیدواري را داریم که 300 میلیارد تومان دیگر نیز به این مبلغ اضافه کنیم. 
رئیس س��ازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور در ادامه افزود: سال گذشته 13 میلیارد 
تومان اعتبار براي یارانه  بلیت مترو و اتوبوس ش��هر تهران پرداخت ش��د و امس��ال نیز 65 
میلیارد تومان براي این ردیف اعتباري پیش بیني ش��ده است و به زودي قسط اول این مبلغ 

پرداخت خواهد شد. 
وي تأکید کرد: زمان پرداخت این یارانه  بستگي به میزان تخصیص دولت و زمان آن دارد 

و احتمال مي دهیم حدود ۴0 درصد از این 65 میلیارد تومان به زودي پرداخت شود. 
ارشاد منش بیان داشت: طبق قانون 60 درصد اعتبارات مربوط به بودجه مترو امسال باید 

براي خرید واگن و تجهیزات اختصاص یابد. 
رئیس س��ازمان ش��هرداري ها و دهیاري هاي کش��ور در این مورد نیز توضیح نداد که این 

اعتبارات چه زماني قرار است پرداخت شود. 
ارش��اد منش در خصوص حذف ش��وراها بیان داشت: وزارت کشور به دنبال حذف شوراها 

نیست و مي خواهیم که ترکیب این کمیسیون ها با همان اعضاي قبلي باقي بماند. 
معاون عمراني وزیر کش��ور میزان یارانه اختصاص یافته به بلیت اتوبوس و مترو در س��ال 
جاري 2600 میلیارد ریال اعالم کرد و از پرداخت قس��ط اول این اعتبارات تا چند روز آینده 
به ش��هرداري تهران و واگذاري 3 هزار دس��تگاه اتوبوس تا خاتمه شهریور ماه به شهرداریها 

خبر داد.
وي میزان یارانه بلیت اتوبوس و مترو که در س��ال 88 به ش��هرداریها اختصاص یافت 
را 537 میلی��ارد ری��ال ذکرکرد و گفت: با تالش هاي نمایندگان محترم مجلس ش��وراي 
اس��المي و همکاران در سازمان شهرداریهاودهیاریهاي کشور و وزارت کشوراین یارانه در 

سال جاري از رشد 189 درصدي نسبت به سال قبل برخوردار است .
معاون عمراني وزیر کش��ور خاطر نش��ان ک��رد : اجراي طرح راه ان��دازي اتوبوس هاي 
متوقفي در 9۴ ش��هر از اقدامات عمده این س��ازمان در جهت توسعه حمل و نقل عمومي 
شهري بود که با اجراي این طرح 2500اتوبوس که در توقف گاههاي اتوبوسرانیها متوقف 

شده بود به ناوگان حمل و نقل شهري بازگشتند . 
ارش��اد من��ش گفت :تش��ویق و حمایت از توس��عه واگذاري امور ب��ه بخش خصوصي 
در راس��تاي سیاس��ت هاي اصل ۴۴ قانون اساس��ي در حوزه حمل ونقل عمومي ش��هري 
،جم��ع آوري و پردازش اطالعات عملکردي س��امانه هاي حمل و نقل عمومي ش��هرها و 
ایجاد سامانه هاي شناسایي حمل و نقل باري شهري و نیز میني بوس ها در شهرها از دیگر 
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اقدامات یک سال اخیر بود.
وي با بیان اینکه حمایت از ش��هرداري ها جهت انجام مطالعات ساماندهي حمل و نقل 
و ترافیک در 60 ش��هر کش��ور و کمک به حذف نقاط حادثه خی��ز و حمایت از طرح هاي 
ایمن سازي و روان سازي ترافیک از دیگر اقدامات عمده این بود افزود : بودجه سال 1389 
لغایت 93 متروي تهران و قطار ش��هري شهرهاي اهواز، تبریز، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، 

مشهد و قم نیز نهایي شده است. 
رئیس س��ازمان شهرداریهاودهیاریهاي کشور ، راه اندازي و بهره برداري از سامانه صدور 
یکپارچه برگ و برچس��ب معاینه فني خودرو از س��وي این سازمان که مراسم رونمائي ان 
به تازگي با حضور وزیر محترم کش��ور برگزار ش��د را گام مهمي در زمینه استاندارد سازي 
و یکس��ان س��ازي صدور برگ و برچس��ب معاینه فني خودروهاي س��بک در کشور براي 

نخستین بار ذکرکرد.
وي گفت :دوره هاي آموزش��ي نرم افزارهاي ترافیکي براي کارشناس��ان شهرداري هاي 

مراکز استان نیز از سوي سازمان شهرداریها برگزار کرد.
رئیس س��ازمان ش��هرداریها و دهیاریهاي کشور بیان داش��ت : برنامه ریزي براي تحویل 
جایگاههاي CNG اختصاصي اتوبوس رانیهاي کش��ور با همکاري وزارتخانه هاي مس��کن 
و جهاد کش��اورزي را از دیگر موضوعات در دس��ت اقدام است که طبق برنامه ریزي ها قرار 

است 1600 جایگاه دیگر در کشور تاسیس شود.
ارش��اد من��ش پیگیري اجراي طرح تس��ت مخ��ازن گاز خودروهاي گازس��وز عمومي در 

شهرهاي تهران و مشهد نیز از جمله اقدامات این سازمان اعالم کرد.
مهندس ارش��اد منش همچنین به برخي آمارهاي مقایس��ه اي حوزه حمل و نقل عمومي 
ش��هري طي دولت نهم و دهم نس��بت به گدش��ته اش��اره کردوگفت : ناوگان اتوبوسراني از 
رش��د1۴1 درصدي،میني بوس راني از رش��د809 درصدي و تاکس��یراني از رشد71 درصدي 

برخوردار بوده است.
وي افزود : در حوزه نوسازي ناوگان تاکسیراني شاهد رشد یک هزار درصدي هستیم زیرا 
در سال 8۴ تنها ۴800 دستگاه تاکسي نوسازي شده بود ولي تا پایان سال 1388 در مجموع 

بیش از 57 هزار دستگاه تاکسي نوسازي شده است.
رئیس سازمان شهرداریهاودهیاریهاي کشور با اشاره به توسعه ناوگان ون گفت : در خاتمه 
سال 83 هیچ خودروي وني در ناوگان حمل ونقل عمومي شهري وجود نداشت ولي تا پایان 

سال 88 تعداد ون در ناوگان به11 هزار و 125 دستگاه رسید.
وي خاطرنشان کرد : اختصاص اعتبار به طرح هاي قطار شهري از رشد۴83 درصدي طي 

دولت نهم و دهم برخوردارد بوده است 
ارش��اد منش افزود : تبدیل بیش از یک میلیون و 777 هزار داس��تگاه اتوموبیل به دوگانه 
سوز،رش��د 3300درصدي در زمینه اجراي طرح هاي بهبود عبور و مرور و رشد970 درصدي 

در بخش جایگریني خودروهاي فرسوده از دیگر اقدامات طي دولت نهم و دهم بود.
رئی��س س��ازمان ش��هرداریهاودهیاریهاي کش��ور اظهار داش��ت : س��اماندهي 102 هزار 
مسافربرش��خصي تا خاتمه س��ال 88 دیگر اقدام مهم بود و تا خاتمه سال قبل تعداد جایگاه 
هاي CNG کشور به1119 ایستگاه افزایش یافت که رشدي 1600 درصدي داشته است.

وي همچنین از رشد 200 درصدي انجام مطالعات حمل و نقل و ترافیک و مطالعات جامع 
طي سالهاي 8۴ تاخاتمه سال 88 نسبت به سالهاي قبل خبر داد..

حمیدرضا ارشادمنش اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون اعتبارات شهرداري ها بر اساس 
قانون مالیات بر ارزش افزوده واگذار مي ش��ود و بر این اساس چند شاخص مهم براي بودجه 

شهرداري ها و دهیاري ها از جمله جمعیت و ضریب کمتر توسعه یافتگي تعیین شده است. 
ارش��اد منش در خصوص واگذاري اتوبوس ها به ش��هرداري تهران گفت: س��ال گذش��ته 
تعدادي اتوبوس  براي شهرداري تهران آماده شد ولي به دلیل عدم آمادگي شهرداري تهران، 

اتوبوس هاي دوگانه سوز تحویل شهرهاي دیگر شد. 
رئیس سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور با بیان اینکه شهرداري تهران علت عدم 
تحویل اتوبوس ها را مش��کل کمبود جایگاه هاي سوخت گاز اعالم کرده است، یادآور شد: در 
حال حاضر با لغو ممنوعیت تردد و شماره گذاري خودروهاي دیزلي در داخل شهرها به زودي 
200 دستگاه اتوبوس دیزلي به تهران تحویل داده مي شود و 3 هزار دستگاه اتوبوس دیگر تا 

پایان سال جاري به مرور به سایر شهرداري ها تحویل داده مي شود. 

وي تصریح کرد: سقف واگذاري اتوبوس 
به شهر تهران 800 دس��تگاه اتوبوس است 
اما در صورتي که اعتبارات پیش��نهاد ش��ده 
اختصاص یابد و سهم اتوبوس هاي تحویلي 
امس��ال از 3 هزار به 7 هزار دستگاه افزایش 
یابد، امکان افزایش سهم اتوبوس هاي شهر 

تهران نیز وجود خواهد داشت. 
معاون عمراني وزیر کش��ور بیان داشت: 
3 هزار دس��تگاه اتوبوس تعهد شده تا قبل 
از مه��ر س��ال ج��اري و اجرا ش��دن طرح 
هدفمندکردن یارانه ها به اتوبوس��راني هاي 

سراسر کشور تحویل داده مي شود. 
ارش��ادمنش در خصوص پرداخت یارانه  
و اعتب��ارات مرب��وط به مترو گفت: س��ال 
گذش��ته دولت 300 میلیارد توم��ان اعتبار 
ب��راي مترو تهران اختصاص داد و امس��ال 
این بودجه س��ه برابر شده و به 7۴0 میلیارد 
تومان رسیده است البته در صورت افزایش 
درآمدها و تناس��ب آن ب��ا هزینه هاي پیش 
رو این امی��دواري را داریم که 300 میلیارد 

تومان دیگر نیز به این مبلغ اضافه کنیم. 
و  ش��هرداري ها  س��ازمان  رئی��س 
دهیاري هاي کش��ور در ادامه افزود: س��ال 
گذشته 13 میلیارد تومان اعتبار براي یارانه  
بلیت مترو و اتوبوس ش��هر تهران پرداخت 
شد و امسال نیز 65 میلیارد تومان براي این 
ردیف اعتباري پیش بیني ش��ده اس��ت و به 
زودي قس��ط اول این مبلغ پرداخت خواهد 

شد. 
وي تأکید کرد: زمان پرداخت این یارانه  
بس��تگي به میزان تخصیص دولت و زمان 
آن دارد و احتمال مي دهیم حدود ۴0 درصد 
از ای��ن 65 میلیارد تومان به زودي پرداخت 

شود. 
ارش��اد منش بیان داش��ت: طبق قانون 
60 درصد اعتب��ارات مربوط به بودجه مترو 
امس��ال باید براي خری��د واگن و تجهیزات 

اختصاص یابد. 
و  ش��هرداري ها  س��ازمان  رئی��س 
دهیاري هاي کشور در این مورد نیز توضیح 
نداد که این اعتبارات چه زماني قرار اس��ت 

پرداخت شود. 
ارش��اد منش در خصوص حذف شوراها 
بیان داشت: وزارت کش��ور به دنبال حذف 
شوراها نیست و مي خواهیم که ترکیب این 
کمیس��یون ها با همان اعض��اي قبلي باقي 

بماند. 
بعد از نشست امروز بانک جامع اطالعات 
ارش��ادمنش  دهیاریه��اي کش��ور توس��ط 

رونمایي شد. 
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عام�ل  مدی�ران  مش�ترک  نشس�ت  خب�ر؛  گ�روه 
اتوبوس�رانی های کالن ش�هرها، مدیران ارش�د سازمان     
شهرداری ها و دهیاری های کشور و هیأت مدیره اتحادیه  
صب�ح یکش�نبه هجده�م مه�ر م�اه در مح�ل س�ازمان 

شهرداری ها و دهیاری های کشو ربرگزار شد. 
در این مراس��م سه ساعته که با تالوت آیات کالم الل مجید و 
س��خنان حسین ساویز، میزبان جلس��ه و مدیر عامل اتحادیه آغاز 
ش��د دکتر بمانیان قائم مقام، دکتر صارمی معاون امور شهرداری ها 
و مهن��دس م��رادی مدیر کل بازرس��ی س��ازمان ش��هرداری ها 
و دهیاری ه��ای کش��ور ب��ه همراه مدی��ران عامل س��ازمان های 
اتوبوس��رانی های کالن شهرهای کشور حضور داشتند ابتدا ساویز 
در س��خنانی کوتاه به حاضرین خیر مقدم گفت و خواستار آن شد 
تا رویه یکس��ویه سخنگو، شنونده به یک سو نهاده شود و مباحثه 
دو سویه ش��کل بگیرد تا مدیران بتوانند مسائل و مشکالت پیش 
روی خود را به س��مع و نظر مدیران ارش��د سازمان شهرداری ها و 

دهیاری های کشور برسانند. 
بر این روال رستم منش، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی اهواز  
و با بیان اینکه  اتوبوس��رانی ها همواره در خط مقدم خدمت رسانی 
به مردم در مناس��بت های مختلف ایفای نقش کرده اند تأکید کرد: 
با این وجود هنوز جایگاه واقعی سازمان های اتوبوسرانی در ناوگان 
حم��ل و نقل عمومی و در تصمیمات مدیران این حوزه مش��خص 

نیست. 
وی همچنین گفت: در برنامه های کالن کشوری نیز نوسانات و 
ناهماهنگی هایی در این حوزه دیده می شود که با توجه به نزدیک 
ش��دن اجرای طرح هدفمند س��ازی یارانه ها، باید هر چه سریعتر 
مورد بررس��ی قرار گرفته و حل ش��وند پس از وی، حسن شاهی 
مدیر عامل س��ازمان اتوبوسرانی شیراز بر ناهماهنگی و عدم وجود 
دیدگاههای مشابه و یکس��ان در حوزه حمل و نقل عمومی تأکید 
ک��رد و اظهار امیدواری کرد. که هر چ��ه زودتر با توجه به درایت 

مسئولین مشکالت مذکور برطرف گردند. 
ای��ن مدیر عامل ضمن ابراز نگرانی از وجود مش��کالت مالی و 
اعتباری سازمان تحت مدیریت خود اضافه کرد: امیدوارم شرایطی 
فراهم شود که بر اساس آن دیگر کسی مجبور نباشد تأمین منابع 

مالی را با وعده های دوردست جبران کند. 
در ادامه تقی زاده مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی تبریز، ضمن 
تقدی��ر از توجه و عنایت مجموعه دولت ب��ه حوزه    حمل و نقل 
عموم��ی، ناتوانی در ارائه خدمات شایس��ته و بایس��ته به مردم را 
نتیجه کمبود و نارس��ایی های مالی عنوان و خاطر نش��ان کرد در 
زمین��ه راهبردهای عملی مربوط به طرح هدفمند س��ازی یارانه ها 
هنوز دس��تو رالعمل مش��خصی به س��ازمان ها ابالغ نشده است و 

سازمان های اتوبوسرانی در این باره بالتکلیف هستند. 

 پ��س از اب��راز نظر مدی��ران عامل، دکتر صارمی در س��خنانی 
ب��ا اش��اره  به اینکه در س��ال ج��اری باید س��هم    اتوبوس ها در 
جابجایی های ش��هری در کش��ور از 35% بیش��تر باشد افزود: هم 
اکنون در ایران س��هم تاکسیرانی از جابجایی درون شهری 20 تا 
25 درصد اس��ت در حالیکه همین ش��اخص در کشورهای توسعه 
یافته از 2 تا 10 درصد بیش��تر نمی ش��ود. وی تأکی��د کرد: باید در 
کوتاه  ترین زمان ممکن س��هم اضافی بخش تاکس��ی رانی  را به 

سمت بخش اتوبوسرانی هدایت کنیم. 
وی همچنی��ن گفت: هم اینک در کش��ور ما هر اتوبوس بطور 
میانگی��ن، روزانه 670 تا ه��زار نفر را جابجا می کند که  اگر مالك 
را 700 نف��ر در نظ��ر بگیری��م چیزی در ح��دود 29 میلیون نفر از 
53 میلیون نفر جمعیت شهرنش��ین کش��ور را تحت پوشش  قرار 

می دهد. 
صارمی اتوبوس��رانی را از جمل��ه مظلوم  ترین نهادهای کش��ور 
توصی��ف کرد که در تمامی مناس��بت ها و مراحل ی��ار و یاور مردم 

و دولت بوده است. 
معاون امور ش��هرداری های سازمان ش��هرداری ها و دهیاری ها 
و ش��هرداری های کش��ور با بیان اینکه طبق قانون باید 60 درصد 
اتوبوس��رانی ها به بخش خصوصی واگذار ش��ود افزود: هم اکنون 
هس��تند س��ازمان هایی ک��ه برخی بطور     ص��د در صدی بخش 
خصوصی واگذار ش��ده اند و برخی دیگر کمترین تالشی را در این 
زمینه انجام نداده اند که در هر دو حالت، این واگذاری ها غیر قانونی 

و ناکار آمد است. 
این مقام مس��ئول در پایان اجرای ط��رح هدفمندی یارانه ها را 
یک جهاد توصیف کرد و مخاطبانش را س��ربازان این جهاد بزرگ 
برش��مرد و گفت: جه��اد در این طرح چیزی ک��م از رزمندگی در 

میدان های نبرد دفاع مقدس ندارد. 
پ��س از او دکتر بمانیان در س��خنان کوتاهی با ابراز تش��کر از 
حضور مدیران عامل س��ازمان های اتوبوسرانی های شهری کالن 
ش��هرها در این جلس��ه، هدف نهایی س��ازمان را انجام به موقع و  
شایسته ی امور و اخذ درس��ت  ترین تصمیم ها دانست و گفت: چه 
در زمینه مدیریت و چه در زمینه اجرا باید خود را با اس��تاندارد های 
روز دنیا تطبی��ق داد و با تحلیل دقیق وضعیت موجود، تصمیمات 

راهبردی را اتخاذ کرد. 
وی گف��ت: وجود مش��کالت عدی��ده هرگز نبای��د مدیریت را 
تضعیف کرده و موجب یأس و ناامیدی در تصمیم گیری ها  بشود 
زیرا با توجه به برنامه های در نظر گرفته ش��ده توس��ط س��ازمان 
در آینده نزدیک ش��اهد رفع بیش��تر مشکل ها و موانع خواهیم بود 
بمانیان در ادامه س��خنانش از پ��روژه کارت بلیطی کردن حمل و 
نقل شهری در سراسر کشور خبر داد و اضافه در جزئیات این خبر 

در آینده به سمع و نظر عموم خواهد رسید. 

با دعوت اتحاديه اتوبوسرانی های شهری كشور و با حضور دكتر بمانيان؛دكتر صارمی و مهندس مرادی،

نشست مشترک مدیران عامل اتوبوسرانی های 
كالن شهرهای كشور برگزار شد
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پس از س��خنان بمانیان، حاجی خلیل، مدیر عامل اتوبوسرانی 
زاه��دان با بیان مقدمه ای در مورد هدفمن��دی یارانه ها و تأثیرات 
آن بر حوزه حمل و نق��ل گفت: اجرای عادالنه این طرح منجر به 
توزیع بهینه منابع کش��ور بخصوص برای قش��ر متوسط و ضعیف 

جامعه خواهد شد. 
وی با بر ش��مردن توانایی ه��ا و ظرفیت های بالق��وه و بالفعل 
اتوبوس��رانی ها در به حداقل رساندن  ترافیک ش��هرها اضافه کرد: 
س��ازمان های اتوبوس��رانی نیازمن��د توجه و عنایت بیش��تر دولت 
بخص��وص در زمان هدفمند س��ازی یارانه ها هس��تند.     حاجی 
خلیل با خاطر نش��ان ک��ردن این نکته که  اتوبوس ه��ا متعلق به 
طبقات کم در آمدتر جامعه هس��تند گفت: خدمت به اتوبوسرانی به 
معنای خدمت به بیش��تر جمعیت مردم اس��ت و این امر اساسی از  
آغاز دولت دهم مورد توجه و رسیدگی مجموعه دولت بوده است. 
ش��کور، مدیر عامل سازمان اتوبوس��رانی الوند نیز در سخنانی 
ب��ه بیان مواض��ع و راهبرده��ای خویش پرداخ��ت و نحوه اجرای 
طرح هدفمند س��ازی یارانه ها را بس��یار مهم ارزیابی کرد و گفت: 
در زمین��ه حم��ل و نق��ل عمومی عالوه بر اینکه باید       دس��تور 
العمل مش��خصی در پیش روی اتوبوس��رانی ها وجود داشته باشد، 
ما نیازمند مدیریت مکانیزه و نظارت هوش��مند سامانه ها به منظور 
کنترل قیمت ها نیز هس��تیم زیرا با اجرایی کردن هدفمندس��ازی 
یارانه امکان افزایش نرخ حمل و نقل درون ش��هری بصورت غیر 

رسمی و غیر قانونی وجود دارد. 

در ادامه محس��ن شوش��تری، مدیر عامل س��ازمان اتوبوسرانی 
مش��هد با خاطر نش��ان کردن این نکته که روزانه پانزده تا شانزده 
میلیون مس��افر در س��طح ش��هرها بواسطه اتوبوس��رانی ها جابجا 
می ش��وند گف��ت: جایگاه اتوبوس��رانی ها در حمل و نقل ش��هری 
جایگاهی اس��ت که قابل جایگزینی با هیچ سامانه دیگری نیست. 
و ای��ن بخش از حم��ل و نقل عمومی باید حتی بیش��تر از این که 

هست مورد توجه و رسیدگی قرار بگیرد. 
شوشتری افزایش اعتبارات را یکی از خواسته های سازمان ها در 
شهرستان ها عنوان کرد و تأکید کرد: باید برای توسعه اتوبوسرانی ها 
ی��ک برنامه بلند مدت و ی��ک برنامه کوتاه م��دت تدوین کرد و 
براس��اس آن از اتوبوس��رانی ها انتظ��ار داش��ت تا اس��تانداردها و 

معیارهای خود را  ترقی دهند. 
وی گف��ت: در هر ص��ورت برنامه ریز اصلی و سیاس��ت پرداز 
نهایی ناوگان حمل و نقل عمومی وزارت کشور است و ما مجریان 
این قوانین هس��تیم و تالش من و همکارانم اجرا کردن صحیح و 

توسعه بخش قوانین کشوری است. 
این مدیر عامل در پایان سخنان خود با ابراز امیدواری از اینکه 
کمیت و کیفیت اتوبوس های واگذار ش��ده بیشتر شود اضافه کرد: 
با همت دولت و مجلس اعتبارات پیش بینی شده برای اتوبوسرانی 
مش��هد چند برابر شده است و این مساله شایسته تشکر و قدردانی 

است. 
وی همچنی��ن گفت: اجرایی ش��دن طرح مدیری��ت و نظارت 
مکانی��زه بر خطوط اتوبوس��رانی از جمله مواردی اس��ت که نتایج 

قابل توجهی در توسعه حمل و نقل خواهد داشت. 
پس از شوشتری، اسفنجانی مدیر عامل اتوبوسرانی قم و حومه 
در س��خنان کوتاهی با تأکید بر اینک��ه نگهداری از     اتوبوس ها 
مهم  تر از واگ��ذاری اتوبوس های جدید اس��ت تصریح کرد: برای 

تس��هیل رفت و آمد شهروندان در ش��هرها و توسعه اتوبوسرانی ها 
باید میان اس��تانداری ها و فرمانداری ها هماهنگی بیشتری وجود 
داش��ته باش��د و باید به مرحله ای دست پیدا کنیم که مدت سفرها 
و زمان دقیق رس��یدن اتوبوس ها به ایس��تگاه ها مشخص باشد تا 
مس��افران با آسودگی خاطر سفر کنند و بتوانند برنامه ریزی دقیقی 

برای انجام کارهایشان داشته باشند. 
روحان��ی، مدی��ر عامل ش��رکت اتوبوس��رانی اصفه��ان نیز در 
ادام��ه، میانگی��ن جابجایی مس��افرین را در اصفه��ان به ازای هر 
دس��تگاه اتوبوس هزار نفر عنوان کرد و در مورد اجرا نشدن کامل 
ط��رح کارت بلیطی ک��ردن اتوبوس ها در این ش��هر گفت: هنوز 
امکانات مالی مناس��ب برای اجرای این طرح پرداخت نشده است 
ک��ه در صورت پرداخت اعتبارات در کوتاه  ترین زمان ممکن پروژه 
کارت بلیطی کردن جابجایی های عمومی در شهر اصفهان به انجام 

خواهد رسید. 
ناصری، مع��اون برنامه ریزی ش��رکت اتوبوس��رانی تهران نیز 
خدمت در سازمان اتوبوس��رانی را به مثابه خدمت به خلق و عین 
ثواب اخروی دانس��ت و س��خنانش را، با بر ش��مردن مش��کالت 
عمده اتوبوس��رانی ها ادام��ه داد و گفت: اصلی ترین مش��کالت ما، 
مربوط می ش��ود به کیفیت اتوبوس ها، مش��کالت خدمات پس از 
فروش و سردرگمی س��ازمان های اتوبوس��رانی در م��ورد هدفمند 
س��ازی یارانه هاس��ت. وی با بیان اینکه ازدیگر مشکالت شرکت 
واحد تهران، مشکل مدیریت اقتضایی و روزمره است اضافه کرد:

امکان برنامه ریزی برای بلند مدت وجود ندارد و باید ش��رایطی 
مهیا شود که در آن اتوبوس��رانی ها با اطمینان خاطر بتوانند پیش 
بینی های مش��خصی از آینده و توسعه سازمان های تحت مدیریت 

خود داشته باشند. 
ناص��ری با تصریح این نکته که در تهران هر اتوبوس در طول 
روز بیش از هزار نفر مس��افر را جابجا می کند گفت: متأس��فانه در 
برخی از خطوط ازدحام مس��افران در اتوبوس ها مش��کالتی ایجاد 
می کن��د و م��ردم در چنین موقعیتی دچار زحمت       می ش��وند و 
این خواست اتوبوسرانی ها نیست. چرا که  استفاده عمومی از سامانه 
حمل و نقل باید در راحت  ترین و امن  ترین شرایط ممکن رخ بدهد. 
وی در پاس��خ به س��والی از طرف دکتر صارمی مبنی بر میزان 
اعتبارات تخصیص یافته به شرکت واحد تهران در چند سال اخیر 
گف��ت: اعتبارات تخصیص یافته با توجه به خدمات ارائه ش��ده در 
هر سال بیشتر از پیش بوده است و از این بابت از دولت محترم و 

مجموعه وزارت کشور کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. 
در پایان حسین ساویز مدیر عامل اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری 
کش��ور با جمع بندی س��خنان مدیران عامل      اتوبوسرانی های 
کالن شهرها و تدوین و تبیین مسائل مشکالت آنان گفت: وظیفه 
و رسالت اتحادیه اتوبوس��رانی ها در وهله اول ایجاد رشته پیوند دو 
س��ویه میان دولت و سازمان های اتوبوسرانی است و از این پس با 
گس��ترش این سطح ارتباط و تعمیق آن امیدواریم مشکالت پیش 

روی اتوبوسرانی ها بر طرف شود. 
ساویز با بیان اینکه به همت هیئت مدیره اتحادیه و مدیران عامل 
سازمان ها همواره جلس��اتی با فواصل زمانی مشخص در اتحادیه 
تش��کیل شده اس��ت و از این به بعد نیز با جدیت بیش��تر تشکیل 
خواهد ش��د گفت: انتظار ما این اس��ت که سازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها ی کشور نیز زمان و اولویت  های بیشتری  را به بخش 

اتوبوسرانی تخصیص دهد. 
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گزارش تصويری نشست مشترک مديران عامل 
اتوبوسرانی های كالن شهرهای كشور 
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معاون امور ش��هرداری های س��ازمان ش��هرداری  و دهیاری های 
کشور گفت: یارانه بلیت های اتوبوسرانی کل کشور تا یک ماه دیگر 

به شهرداری ها پرداخت می  شود.
حمیدرضا صارمی اظهار داشت: مبلغ یارانه بلیت های اتوبوسرانی 
در کل کش��ور 260 میلی��ارد تومان اس��ت که تا یک م��اه آینده به 

شهرداری ها پرداخت می شود.
وی در ادام��ه در خصوص افزایش نرخ بلیت های اتوبوس، گفت: 
طی جلس��ه ای که  با اتحادیه اتوبوسرانی کشور برگزار شد، مصوب 
ش��د که امس��ال با توجه به هدفمند ک��ردن یارانه ه��ا قیمت بلیت 

اتوبوس ها تغییر نکند.
معاون امور ش��هرداری های س��ازمان ش��هرداری  و دهیاری های 
کش��ور، خاطرنش��ان کرد: در حال حاض��ر هیچ گون��ه افزایش نرخ 

بلیت های اتوبوس  توسط فرمانداری تهران تأیید نشده است.
صارمی با اشاره به اینکه در هفته گذشته 200 اتوبوس به تهران 

واگذار ش��د، بیان داش��ت: در آینده 500 دس��تگاه اتوبوس دیگر به 
تهران داده می ش��ود البته طی پنج س��ال گذشته ۴ هزار اتوبوس به 
تهران داده شده که 82،5 درصد پول آن توسط سازمان شهرداری ها 

و دهیاری ها پرداخت شده است. 

دكتر صارمی معاون امور شهرداری ها:

یارانه بليت اتوبوس ها تا یك ماه دیگر به شهرداری ها پرداخت می  شود

هش��تمین نشس��ت مدی��ران و معاونین حمل و نق��ل و ترافیک 
کالنش��هر ها و مراکز استان های کش��ور ، با حضور دکتر بمانیان ، 
قائم مقام دفتر ریاس��ت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
، دکتر صارمی ، معاون امور ش��هرداری های س��ازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کش��ور ، دکتر شفیعی ، دبیر شورای عالی هماهنگی 
ترافیک کش��ور ، سردار رویانیان ، رییس ستاد مدیریت حمل و نقل 
و س��وخت کشور ، حس��ین س��اویز ، مدیرعامل اتحادیه اتوبوسرانی 
های شهری کش��ور ، هاش��می ،مدیرعاما اتحادیه تاکسیرانی های 
شهری کشور و معاونین حمل و نقل و ترافیک کالنشهرها و مراکز 
اس��تان های کشور ، در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 

برگزار شد .
بنا بر گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوس��رانی های ش��هری 
کش��ور در این نشست ، دکتر صارمی در س��خنانی بر اهمیت طرح 
هدفمند کردن یارانه ها در بخش حمل و نقل ش��هری تاکید کرد و 

یادآور ش��د که با شروع مهر ماه و بازگش��ایی مدارس ،اتخاذ تدابیر 
مدیریت��ی الزم ب��رای جلوگی��ری از ایج��اد گره ه��ای ترافیکی از 

مهمترین وظایف مسئولین مربوطه خواهد بود .
سپس دکتر ش��فیعی با بیان اینکه طرح شناس��ایی و ساماندهی 
ناوگان هی  مینی بوس��رانی و حمل بار درون ش��هری و حومه ، از 
ایده های قابل توجه در تنظیم جابجایی های ش��هری اس��ت گفت 
: ب��ا اجرایی ش��دن این طرح می توان مدیری��ت عادالنه تری را در 

تخصیص یارانه ها و تسهیالت دولتی اعمال کرد .
در ادامه نیز حسین ساویز ، به تشریح عملکرد اتحادیه اتوبوسرانی 
های ش��هری کشور پرداخت و و ضعیت ناوگان اتوبوسرانی کشور را 

بررسی و تحلیل کرد .
وی ضم��ن تبیین برنامه های دولت برای توس��عه ، نوس��ازی ، 
تجهیز و س��اماندهی ناوگان اتوبوسرانی  ، در بخشی از سخنان خود 
بر اهداف توس��عه بخش این برنامه ها  در س��طح ملی توجه کرد و 
افزود  : بخش قابل توجهی از جابجایی های ش��هری در کش��ور از 
طریق ناوگان مینی بوس��رانی انجام می پذیرد که امید است با اجرار 
کردن طرح مذکور ، این قس��مت از ناوگان حمل و نقل عمومی نیز 

سامان یابد .
وی در پایان ، با اش��اره ب��ه روند رو به تکامل فرایند بازس��ازی 
اتوبوس های ش��هری و بهره برداری مجدد از سه ذستگاه اتوبوس 
متوقفی ، بعد از نوسازی توسط اتحادیه ، خواستار حمایت جدی تر و 

هرچه بیشتر شهرداری هااز ناوگان اتوبوسرانی شد.
پس از وی ، هاش��می ، مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی ها نیز در 
س��خنان کوتاهی حمایت از حمل و نقل عمومی را در اولویت کاری 
برنام��ه های دولت دهم عنوان کرد و بر لزوم همکاری ش��هرداران 

و شهرداری ها از ساماندهی ناوگان حمل بار شهری تاکید کرد .

مدیرعامل اتحادیه خواستار حمایت جدی شهرداری ها

 از اتوبوسرانی های كشور شد 
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مقدمه:
به عقیده صاحب نظران و کارشناسان، اتحادیه اتوبوسرانی های 
ش��هری کش��ور موفق تری��ن و فعالترین اتحادیه حم��ل و نقلی 
س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاریه��ای کش��ور بوده اس��ت و در 

زمینه های مختلف توانسته تاثیر گذار باشد. 
حس��ین س��اویز که در س��ه س��ال گذش��ته مس��ئولیت قائم 
مقامی اتحادیه اتوبوس��رانیهای شهری را بر عهده داشته به تازگی 
از س��وی اعضای هیات مدیره اتحادیه به سمت مدیر عاملی این 

اتحادیه انتخاب شده است. 
مدی��ر عامل جدید اتحادیه تاکی��د دارد که با برنامه ریزی های 
بعمل آمده و چشم انداز  ترسیم شده، شاهد فصل نوینی از دوران 

فعالیت ها و حیات اتحادیه خواهیم بود. 
حس��ین س��اویز، که نقش بس��یار تاثیر گ��ذاری در اقدامات، 
فعالیت ها و برنامه های این اتحادیه در طی س��ه س��ال گذش��ته 
داشته است و ارتباط بسیار خوبی نیز با مدیران عامل سازمان های 

اتوبوس��رانی کش��ور دارد؛ معتقد اس��ت که  این اتحادیه می تواند 
بس��یار فعال تر و با برنامه تر از گذشته بعنوان یک بازوی اجرایی 
و مشورتی توانمند برای دولت در جهت تحقق اهداف مورد نظر 

عمل نماید. 
وی بر این عقیده اس��ت که  این اتحادیه همچون گذش��ته در 
کنار دولت خدمتگزار در مس��یر افزایش س��طح خدمات رس��انی 
به ش��هروندان  وفادار ایران اس��المی گام بر خواهد داشت. گفت 
و گو با مدیر عامل جدید اتحادیه اتوبوس��رانی های شهری کشور 

را مرور می کنیم:
 ماهنامه شهرداریها:آقای ساویز، ارزیابی تان از عملکرد 

و اقدامات اتحادیه تا بحال چیست؟
س��اویز: اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کش��ور از ظرفیت ها و 
پتانسیل های بسیار باالیی برخوردار است و می تواند نقش مفید و 
تاثیر گذاری در اجرای سیاس��ت های دولت در حوزه حمل و نقل 
عمومی ایفا نماید. اگر بدقت و موشکافانه عملکرد اتحادیه از زمان 

دولت فرصت بسيار خوبی برای توسعه 
حمل و نقل عمومی فراهم كرده است

حسين ساويز، مدير عامل اتحاديه اتوبوسرانی های شهری كشور در گفتگو با شماره 98 ماهنامه شهرداری ها:

 اتحادیه ها به عنوان بازوهای اجرایی س�ازمان در بخش�های مختلف خدمات ش�هری، بویژه ح�وزه حمل و نقل، از 
جایگاه خاصی در این زیر مجموعه پر اهمیت مدیریت شهری برخوردار هستند. 

الزمه ارتب�اط مس�تقیم ب�ا گروههای هدف ، توانمندی و برخورداری از ش�رایط و ش�اخص های مهم�ی در مدیریت این 
اتحادیه ها می باشد. 

ماهنامه شهرداریها بر آن است که به انعکاس فعالیت ها و عملکرد این اتحادیه ها در قالب گزارش اقدام نماید. 
در این شماره به ارائه گزارشی در ارتباط با اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور پرداخته ایم و امیدواریم در شماره های 

بعد گزارشهای سایر اتحادیه ها )قطار های شهری، تاکسیرانی، آرامستانها و. . . ( زینت بخش صفحات ماهنامه باشد. 
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تاسیس تا بحال را بررسی نماییم به این نتیجه می رسیم که فراز 
و نشیب های متعددی را در فعالیت های اتحادیه شاهد بوده ایم. 

در بعض��ی دوره ه��ا اتحادیه تاثیر گذارت��ر و فعال تر بوده و در 
برخی زمان ها هم فعالیت ها و پویایی اتحادیه کاهش داشته است. 
در مجم��وع همه مدیران اتحادیه تا بحال س��عی داش��ته اند که 
ب��ا نیت خ��وب و با تالش هم��ه جانبه در راس��تای اعتالی این 
مجموعه و کاهش مش��کالت و چالش های سازمان ها گام بدارند 
و انصافًا در این راس��تا طی س��الهای اخیر قدمهای بسیار خوب و 

موثری برداشته شده است. 
ب��ه گونه ای ک��ه در مجم��وع، ای��ن اتحادی��ه، فعال ترین، با 
برنامه ترین و موثرترین اتحادیه ای بوده اس��ت که در حوزه حمل 

و نقل درون شهری تشکیل شده است. 
 ماهنامه ش�هرداری ها: به عقیده ش�ما، ای�ن اتحادیه تا 

بحال توانسته به کلیه اهداف مورد نظر دست یابد؟
س��اویز: با توجه به این که  اتحادیه فعالیت هایی خوبی تا بحال 
داش��ته و خدمات شایان توجهی را به س��ازمان های اتوبوسرانی 
ارائه داده اس��ت، اما بنده معتقدم هنوز پتانسیل های بسیار خوب و 
ظرفیت های باالیی در این اتحادیه وجود دارد که تا بحال فرصت 
نشده به این پتانس��یل ها توجه کافی صورت گیرد. پتانسیل های 
متعدد اتوبوسرانی ها در بسیاری از بخش ها هنوز بالقوه است و باید 
با برنامه ریزی، مدیریت و نظارت علمی، تخصصی و کارشناس��ی 
با زمان بندی و هدف گذاری های مدون و منسجم این پتانسیل ها 

را به بالفعل تبدیل کرد. 
اتحادیه در حوزه های فنی، اجرایی، علمی، فرهنگی و آموزشی 
ظرفیت های بسیار خوبی دارد که باید بصورت دقیق و کارشناسی 
این ظرفیت ها را ش��ناخت و در جهت تحقق اهداف دولت کریمه 
و توس��عه حمل و نقل عمومی در کش��ور و همچنین برای توسعه 
و تجهیز س��ازمان های اتوبوسرانی از این ظرفیت های عالی بهره 

برد. 
ماهنامه ش�هرداری ها: آقای ساویز،آیا شما برای اعتالی 
اتحادیه و دس�تیابی به اهداف مورد نظر برنامه مشخصی 

دارید؟
س��اویز: اول این نکت��ه را عرض کنم ک��ه بنده اصاًل به کار و 
فعالی��ت ب��دون برنامه اعتقاد ن��دارم. واقعیت این اس��ت که هیچ 
فعالیتی بدون برنامه به نتیجه مشخص و مثبتی نخواهد رسید. 

بن��ده ب��ا توجه ب��ه ش��ناختی ک��ه  از اتحادیه، س��ازمان های 
اتوبوسرانی و از همه  مهم تر اهداف و برنامه های دولت کریمه در 
این حوزه تخصصی داش��تم و این که ازنزدیک در جریان مسائل 
و مشکالت اتوبوسرانی های کشور در ابعاد مختلف بوده و هستم، 
برای اتحادیه با مش��ورت و نظر کارشناسان، متخصصین و افراد 
مج��رب ی��ک برنامه اجرایی و زمان بندی ش��ده را با نگاه علمی، 
تخصصی و کارشناسی بصورت منس��جم، هدفمند و ساختارمند 
تهی��ه و تدوین کرده و به هیات مدیره محترم اتحادیه ارائه کردم. 
الحمدالل اعضای محترم هیات مدیره جدید اتحادیه نیز کاماًل به 
بحث برنامه ریزی حس��اس و معتقدند که  این یک حس��ن بسیار 
خ��وب در اتحادیه اس��ت و بنده معتقدم که  می ت��وان در کنار این 
هیات مدیره متخصص  و پویا به اجرایی ش��دن برنامه ارائه ش��ده 

بسیار امیدوار بود. 
ماهنامه ش�هرداری ها: اولویت های ش�ما در برنامه ارائه 

شده بمنظور تقویت و توسعه اتحادیه چیست؟

س��اویز: اتحادیه های حمل و نقلی با این هدف از سوی وزارت 
کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها تشکیل شده اند که نخست 
یک ب��ازوی اجرایی و مش��ورتی خوب، تخصص��ی و فنی برای 
دولت باش��ند و دوم در جهت تقویت و پشتیبانی از  سازمان های 
اتوبوس��رانی کش��ور حرکت کنند. بر این اساس، ما این دو هدف 
اصلی و اساسی را  سرلوحه برنامه هایمان قرار داده ایم و در جهت 
تحقق این دو هدف و دیگر اهدافی که در این راستا باشند فعالیت 

خواهیم کرد. 
تسریع در روند خصوصی سازی در ناوگان اتوبوسرانی ها، تالش 
برای نهادینه ساختن مدیریت هوشمند در اتوبوسرانی ها، پیگیری 
و حل مش��کالت مالی و اعتباری س��ازمان ها، اجرای برنامه های 
جامع علمی آموزش��ی و فرهنگی، راه ان��دازی و  جمع آوری بانک 
اطالعات��ی علم��ی، تخصصی و مرج��ع در حوزه حم��ل  و نقل 
عمومی، تالش برای ارتقاء س��طح خدمات رسانی به شهروندان، 
تقویت تعامل و ارتباطات اتحادیه با ارگان ها، س��ازمان ها، نهادها 
و دستگاه های دولتی، مردمی، عمومی و خصوصی، فرهنگ سازی 
و افزایش س��طح آگاهی های ش��هروندان همچنین فعالیت هایی 
در زمینه حل مشکالت س��ازمان ها در بخش های بیمه، مالیات، 
تبلیغ��ات و تامین اقالم مورد نیاز از جمله برنامه هایی اس��ت که 
برای حرکت در مس��یر تحقق اهداف دولت و حمایت و پشتیبانی 
از سازمان های اتوبوس��رانی بصورت ویژه مورد توجه قرار گرفته 
و براساس زمانبندی بعمل آمده شاهد اجرای دقیق و کارشناسی 

این برنامه های اصلی خواهیم بود. 
ماهنام�ه ش�هرداری ها: با توجه ب�ه برنامه هایی که  ارائه 
داده اید دورنما و چش�م انداز اتحادیه را چگونه  ترس�یم 

می کنید؟
س��اویز: به عقیده بنده با توجه به سیاست های دولت، فرصت 
بس��یار خوبی برای توس��عه حمل و نقل عمومی در کشور بوجود 
آمده و باید این فرصت طالیی را مغتنم شمرد و قدر دانست. آن 
چه که الزمه ی حرکت در این مسیر است کار تخصصی، علمی و 
کارشناسی است و این مسئولیت خطیر طبیعتًا بر عهده نهادهایی 
همچون اتحادیه اتوبوسرانی هاست که  این برهه ی زمانی را خوب 
بشناس��ند و از ظرفیت های موجود استفاده کنند. بر این اساس ما 
همه تالشمان این خواهد بود که فصل نوینی از دوران فعالیت ها 
و حی��ات اتحادی��ه را آغاز نم��وده و رقم بزنیم و ای��ن اتحادیه را 
بعن��وان یک نه��اد تخصصی، فنی و کارشناس��ی در حوزه حمل 
و نقل عمومی فعال نموده و بشناس��انیم. به اعتقاد ما، این اهداف 
زمانی به تحقق خواهند رس��ید که همه بزرگواران و اساتید بویژه 
مدیران تالش��گر و کار آمد وزارت کشور و سازمان شهرداریها و 
دهیاریهای کشور، مدیران و کارشناسان دفاتر حمل و نقل وزارت 
کشور و سازمان شهرداریها، اعضای محترم هیات مدیره اتحادیه، 
مدیران عامل، معاونین و کارشناسان س��ازمان های اتوبوسرانی، 
فعاالن، کارشناس��ان، نخبگان، صاحب نظران، اساتید و اصحاب 
رس��انه ها ما را در جهت تحقق اهداف و برنامه های  ترس��یم شده 
ی��اری نمایند ک��ه  امیدواریم با لطف و عنای��ات خداوند متعال و 
در س��ایه توجهات حضرت ول��ی عصر )عج( همه م��ا بتوانیم با 
بهره گی��ری از رهنموده��ای ارزش��مند رهب��ر فرزانه انق��الب و 
دولتمردان صدیق و تالشگر گام های خوب و   تاثیر گذاری برای 
اعت��الی نظام مقدس جمهوری اس��المی و خدمت به هموطنان 

عزیز و همیشه در صحنه ایران اسالمی برداریم. 
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جن�اب مهن�دس، ارزیابی تان از نق�ش و جایگاه آموزش 
مدیریت شهری چیست؟ 

رجب صالحی:اصواًل آموزش به مجموعه  ی دخیل و موثر در حوزه 
مدیریت شهری، نیازمند شناخت ضروریات آموزش و همچنین معرفی 
چنین مجموعه ای اس��ت. برنامه ریزی برای آموزش به منظور حرکت 
از وضع موجود به س��مت وضعیت مطلوب، نیازمند طی کردن مراحلی 
چون نیاز س��نجی، تدوین برنامه و اجرا و ارزیابی اس��ت. پیش از طی 
این مراحل الزم اس��ت هدف از آموزش-که همان تعیین نقطه مقصد 

است-تبیین گردد. 
نخس��تین پرسشی که در این میان می تواند مطرح گردد، این است 
که  اصواًل منظور از مجموعه ی دخیل در مدیریت شهری چیست؟1- 

خدمتگزاران2- مردم

بر همین اس��اس خدمتگزاران یا همان مس��ئوالن هس��تند که در 
برگیرنده نیروی انس��انی شهرداری ها، شوراها،   وزارتخانه های مرتبط 
با امور شهری و س��ایر رده های مسئوالن است. بدیهی است آموزش 
به این طیف وس��یع مخاطب، سطوح آموزشی کاماًل متفاوتی را طلب 
می کند و افزون بر آن ش��یوه های آموزشی نیز در گستره ای از تنوع و 

تفاوت جای می گیرند. 
به عقیده ش�ما، مس�ائل آموزش�ی در توس�عه حمل و نقل 

عمومی کشور چه میزان اهمیت دارد؟
رج��ب صالحی:اص��واًل اولی��ن گام پی��ش از اقدام عمل��ی برای 
آموزش، تعیین اهداف آن اس��ت. برای سنجش کارایی هر مجموعه، 
ابتدا ضروری اس��ت که میزان بهره وری س��رمایه- اعم از فیزیکی و 
انس��انی- اندازه گیری شود. بر همین اس��اس در بحث آموزش حمل 

سازمان شهرداری ها در حال تهيه 

برنامه استراتژیك آموزش شهرداری ها می باشد

مهندس رجب صالحی، معاون آموزشی پژوهشکده مديريت شهری و روستايی سازمان شهرداری ها و دهياريهای كشور:

 مهندس حس�ین رجب صالحی معاونت آموزشی پژوهش�کده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کش�ور در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی اتحادیه اتوبوس�رانیهای ش�هری کشور به تشریح اولویت های 

کاری و برنامه های آموزشی این پژوهشکده پرداخت. 
مهن�دس رجب صالحی، تهیه نظام جامع آموزش منطق بر درجه ش�هرداریها، نرم افزار کردن نظام جامع آموزش در 
شهرداریها و دهیاریها،ارتقاء سطح علمی مدیران و کارشناسان شهرداریها، توسعه آموزش های مکاتبه ای و مجازی،تهیه 
محتوای علمی مورد نیاز شهرداریها و دهیاریها براساس نظام جامع آموزشی، برگزاری سفرهای آموزشی ویژه مدیران و 
کارشناسان شهری و روستایی،اجرای آموزش های بلند مدت و  تربیت مربی با استفاده از توان مدرسان مجرب خارجی را 

از اصلی ترین و مهم  ترین اولویت های فعالیت ها و برنامه های این پژوهشکده بر شمرد. 
شرح کامل این گفت و گو را با هم مرور می کنیم:
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و نقل می توان ب��ه دو بخش متفاوت توجه خاص نمود. در مرحله اول 
آموزش مدیران و کارشناس��ان حمل و نقل عمومی می بایس��ت مورد 
توجه قرار گیرند و آموزش های عمومی، پایه و تخصصی طراحی شده 
در نظام جامع آموزش ش��هرداری ها می تواند نقش بسیار مهمی در این 

امر داشته باشد. 
در مرحله دوم آموزش ها باید به آموزش حمل و نقل به شهروندان 
پرداخت، بر همین اس��اس در صنعت حمل و نقل ضرورت آموزش و 
بهبود عبور و مرور در گرو آموزش های دو جانبه فوق می باش��د و اگر 
هر یک از اجزاء فوق فراموش ش��ود، مشکالت حمل و نقل همچنان 

باقی خواهد ماند. 
آموزش ه�ای عمومی ب�رای ش�هروندان در مبحث حمل و 

نقل چه میزان تاثیر گذار است؟
رج��ب صالحی: به نظر این جانب آموزش عمومی خصوصًا آموزش 
ش��هروندان در بحث حمل و نقل عمومی می بایست مورد توجه خاص 

قرار گیرد. 
آموزش و رس��انه های ارتباطی به عنوان دو رکن اساسی دراصالح 
فرهنگ  ترافی��ک، نقش ب��ارزی در تغییر نگ��رش و باورهای رفتاری 
شهروندان دارند. این دو بعد می توانند بین ساختارهای مرتبط با حمل 
و نقل عمومی انس��جام الزم را در جهت اصالح و بهبود رفتار  ترافیکی 

ایجاد کنند. 
برای دس��ت یافتن به چنین اقداماتی، بای��د تغییرات و اصالحاتی 
در دو زمین��ه نگ��رش و فرهن��گ عمومی حمل و نقل ایج��اد کرد. بر 
این اس��اس  ترغیب سازی و متقاعد س��ازی از طریق برنامه های کوتاه 
مدت و بلند مدت، اش��اعه و خلق دس��تاوردهای جدی��د و نوآوری در 
نوع ش��یوه های اجرایی و طراحی برنامه های فرهنگی ویژه ی  ترافیک 
و حمل و نقل، مولفه های الزم برای بررس��ی تاثیرگذاری کارکردهای 
آموزش و رسانه های جمعی در مدیریت فرهنگ و اصالح عمل و رفتار 

در حوزه حمل و نقل و  ترافیک است. 
ب�ه نظر ش�ما آیا خ�الء وجود و اج�رای یک نظ�ام جامع 
آموزش�ی در حوزه مدیریت ش�هری بوی�ژه بخش حمل و 
نقل بصورت جدی احس�اس می ش�ود؟ آیا ب�رای حل این 

مشکل هم اقدامی صورت گرفته است؟
رج��ب صالحی: یک��ی از اصلی تری��ن و عمده  تری��ن فعالیت های 
آموزش��ی ک��ه طی س��الهای اخیر در ح��وزه مدیریت ش��هری انجام 
شده اس��ت تهیه نظام جامع آموزش شهرداریها و دهیاریها می باشد که 
 این طرح با همکاری شهرداری های چند استان کشور طی 16 ماه و با 

استفاده از توان علمی مشاوران ذی صالح تهیه شده است. 
یک��ی از اهداف تهیه این نظام، تهیه ی��ک برنامه میان مدت برای 
آموزش مدیران ش��هری بود و در فرآیند تهیه آن، عالوه بر مشاوران، 

از نظر کارشناسان و مدیران شهری نیز استفاده شد. 
در گام اول این طرح، ش��رح شغل برای 550 نفر شغل از کارکنان 

شهرداریها تعریف گردید. 
در گام دوم، مشاور طرح، اقدام به تعریف توانمندی های الزم برای 
این مش��اغل نمود و تمامی آنها از جمله س��مت شهردار و . . . بررسی 

شد. 
در س��ومین مرحله،پودمانها و دوره های آموزش��ی مورد نیاز تعریف 
و در غالب ۴000 دوره آموزش��ی همراه با س��ه فصل دروس، ساعات 
آموزش��ی و روش اجرا به همراه 1200 پودمان تخصصی تهیه شده از 
نکات مهم این نظام نامه توجه خاص آن به س��ازمانهای وابس��ته به 
شهرداری از جمله اتوبوسرانی، تاکسی رانی، قطار شهری و سازمانهای 

حمل و نقل عمومی است. 
شایان ذکر اس��ت یکی از پروژه های مهم در سال 1389 بازنگری 
نظام جامع و افزایش ش��غل های تعریف ش��ده در نظام جامع از 550 

شغل به 850 شغل می باشد. 
دیدگاه مدیران وزارت کش�ور و س�ازمان ش�هرداریها به 

مسئله آموزش را چطور ارزیابی می کنید؟
رجب صالحی:خوشبختانه س��ازمان شهرداریها یکی از سازمانهای 
پیش��رو در امر آموزش در کش��ور می باش��د و به جرأت می توان گفت 
برنامه و نظام جامع آموزش که برای ش��هرداریها تهیه ش��ده در کمتر 
س��ازمانی وجود دارد. و اصواًل این س��ازمان در حال حرکت به سمت 

تهیه برنامه استراتژیک آموزش شهرداریها می باشد. 
یک��ی دیگر از نمونه های ک��ه می توان به  اهمی��ت دادن مدیران 
س��ازمان آموزش به آن اش��اره کرد می توان به        قائم مقامی جناب 
آق��ای دکتر بمانی��ان رئیس محترم پژوهش��کده مدیریت ش��هری و 
روس��تایی اش��اره نمود که  این نش��ان از توجه خاص ریاست محترم 
سازمان به امر آموزش و پژوهش دارد که رئیس پژوهشکده سازمان را 

به عنوان یکی از مدیران ارشد سازمان انتخاب نموده اند. 
به نظر ش�ما توجه به آم�وزش عمومی و تأکید بر مس�ئله 
فرهنگ س�ازی و توس�عه فرهنگ ش�هرداری چه تاثیری 
در توس�عه مدیریت ش�هری و حمل و نقل عمومی کش�ور 

می تواند داشته باشد؟
رجب صالحی:اصواًل نگاه ش��هروندان به شهر و انتظار آنها از شهر 
خوب  از جمله مواردی اس��ت که بررس��ی آن        می تواند مدیریت 
ش��هری را  در بر آوردن نیاز های ش��هروندان ی��اری کند. در حقیقت 
مدیریت ش��هری با دانستن اینکه ش��هر مطلوب از دید شهروندان چه 

ویژگی هایی دارد، برنامه ریزی آینده خود را جهت می بخشد. 
در این میان نقش آموزش��های الزم در حیطه فرهنگ ش��هروندی 
بسیار مهم و حیاتی است و مسلمًا شهروندان آگاه از حقوق شهروندی، 
در انجام مس��ئولیت های ش��هروندی نیز س��عی و ت��الش دو چندانی 
خواهند داش��ت اصواًل در جهان کنونی، برنامه ریزی ش��هرها با توجه 
به اصول و  دیدگاههای فرهنگی اس��ت و حل مسائل شهری خصوصًا 
مسائل   حمل و نقل بدون اصالح رفتار شهروندان و استقرار فرهنگ 
مناس��ب در این خصوص امکان پذیر نیست. در چارچوب این حرکت، 
ایجاد تعادل،تناس��ب و هماهنگی در کالن برنامه ها و همه اجزاء، تنها 
با در نظ��ر گرفتن نقش فرهنگ در مناس��بات اجتماعی،کاربری های 
شهری،تاسیس��ات و تجهیزات شهری، نظام حمل و نقل و کالبد شهر 

میسر می شود. 
ب�ا توجه به ش�ناخت و اش�راف کاملی که ب�ر فعالیت ها و 
برنامه های فرهنگی و آموزش�ی اتحادیه های حمل و نقلی 
س�ازمان ش�هرداری ها دارید، ارزیابی تان از فعالیت های 
فرهنگ�ی و آموزش�ی اتحادیه اتوبوس�رانی های ش�هری 

کشور چیست؟ 
رجب صالحی: خوشبختانه اتحادیه های مرتبط با بحث حمل و نقل 
را می توان جزء فعال  ترین اتحادیه ها در امر آموزش نامید که در رأس 

آن نیز می توان از اتحادیه اتوبوسرانی و پایانه ها نام برد. 
ب��ا انتخ��اب جن��اب آق��ای س��اویز ب��ه عن��وان مدی��ر عامل��ی 
اتحادیه اتوبوس��رانی و شناختی که  اینجانب از ایشان دارم قطعًا حرکت 
رو به جلو در خصوص آموزش به ش��کل بهتر و س��ریعتر ادامه خواهد 
داشت و امیدوارم با برنامه ریزی های صورت گرفته سال 1389 بعنوان 

یکی از سالهای موفق در امر آموزش شهرداریهای کشور  باشد. 
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اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور در دوران جدید خود توانسته بسیاری از فعالیت ها و اقدامات هدفمند را برنامه ریزی و اجرایی نماید 
و این در حالی اس�ت که طی همین مدت این اتحادیه با مش�کالت متعددی دس�ت و پنجه نرم کرده اس�ت؛ مشکالتی که از توان هر مجموعه 
ای برای رسیدن به اهداف و برنامه هایش می کاهد اما با وجود همه چالش ها و مشکالت اتحادیه در بسیاری از زمینه ها سربلند بوده است.

شش ماه کار و همت مضاعف
تش�کیل کمیته های تخصصی در زمینه های حمل و نقل هوش�مند، خصوصی س�ازی، فنی، خدمات پس از فروش، حقوقی و مالیاتی، مینی 
بوسرانی و...، افزایش سطح فعالیت ها و برنامه های فرهنگی، اطالع رسانی و تبلیغاتی، تشکیل نشست های علمی و تخصصی، افزایش سطح 
ارتباطات با خودروسازان داخلی و خارجی، ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی، تأسیس مرکز بازسازی اتوبوس های متوقفی وکارکرده، افزایش 

سطح ارتباطات با ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از همه فعالیت های شاخص اتحادیه در شش ماه گذشته بوده است.

پرونده ویژه:
 مرور و بررسی عملکرد اتحادیه
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عام�ل  مدی�ر  س�اویز،  خبر؛حس�ین  گ�روه 
اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور از تشکیل کمیته ی 
ویژه ای در این اتحادیه بمنظور اجرایی کردن فرمایشات 

نوروزی مقام معظم رهبری در این اتحادیه خبر داد. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی این اتحادیه، حس��ین س��اویز در 
ای��ن خصوص گفت: رهب��ر معظم انقالب با ش��ناخت دقیق و 
درك صحیح در اعالم و انتخاب پیام نوروزی س��ال 89 بس��یار 
هوش��مندانه و حکیمانه سیاست ها و اولویت های کاری کشور را 

مشخص فرمودند. 
س��اویز خاطر نش��ان کرد: رهبر فرزانه انقالب بمنظور تعیین 
مسیر حرکتی کشور در سال جدید و با توجه به شناخت عمیقی 
که ازکش��ور دارند و با دور اندیش��ی و آین��ده نگری که همواره 
برای پیش��رفت و توسعه میهن اسالمی مان داشته اند " همت و 
کار مضاعف" را بعنوان س��ر لوحه کارها و برنامه های کشور در 
س��ال 89 برگزیده اند که وظیفه آحاد ملت ایران- بویژه مدیران 
و مسئوالن و کارکنانی که در نهادهای دولتی و عمومی مشغول 
به خدمت هس��تند - این اس��ت که با همه ی توان و همچنین 
ب��ا  برنامه ریزی کامل، جامع، علمی و دقیق زمینه و بس��ترهای 

الزم را برای اجرایی شدن دستور خردمندانه رهبر معظم انقالب 
فراهم سازند. 

س��اویز تاکید کرد: پیام نوروزی ایش��ان درسال 89 نشان از 
دغدغه های ایشان برای توسعه، آبادانی و پیشرفت کشور دارد و 
همگان باید همچون ایشان دور اندیشانه به آینده کشور بنگرند 
و با همت  و کار مضاعف موجبات سر افرازی و سربلندی کشور 

عزیزمان را در تمامی عرصه ها فراهم آورند. 
مدیر عامل اتحادیه اتوبوس��رانی های ش��هری کشور تصریح 
کرد: بال ش��ک در حوزه تخصصی  حمل و نقل عمومی نیز این 
راهکارهای اساسی رهبر معظم انقالب می تواند منشأ تحوالت 
پایدار و ارزش��مندی باش��د و افزایش س��طح خدمات رسانی به 
شهروندان و کاهش مشکالت و معضالت موجود در این بخش 

را سبب شود. 
وی اف��زود: با ه��دف فرهنگ س��ازی و آموزش های علمی و 
اساس��ی برای اجرایی ش��دن پیام نوروزی رهبر معظم انقالب 
در بخش اتوبوس��رانی های شهری کش��ور کمیته ای را با حضور 
کارشناس��ان و افراد مجرب، توانمند و نخبه برای تهیه دس��تور 
العمل ها، آیین نامه ها و ش��یوه نامه های الزم شکل داده ایم که 
 امیدواری��م بتوانی��م در این خصوص گام ه��ای موثر و مثبتی را 

برداریم. 
ساویز در پایان از کلیه مدیران عامل و همکاران سازمان های 
اتوبوسرانی شهری کشور خواست که در همه زمینه ها و عرصه ها 
پیام نوروزی رهبر معظم انقالب را بعنوان سر لوحه فعالیت ها و 
برنامه هایش��ان قرار دهند و با کمیته ی ویژه ی  شکل گرفته از 
س��وی اتحادیه نی��ز همکاری ه��ای الزم را به انجام رس��انند و 
اظهار امیدواری کرد که مدیران ارش��د س��ازمان ش��هرداریها و 
دهیاری های کش��ور نیز در این خصوص ای��ن اتحادیه را یاری 

رسانند. 

مدير عامل اتحاديه اتوبوسرانی های شهری كشور خبر داد:

تشكيل كميته ی  ویژه در اتحادیه  اتوبوسرانی های شهری كشور

 برای اجرای  پيام نوروزی رهبر معظم انقالب

پرونده ویژه: عملکرد
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به گزارش روابط عمومی اتحادیه، حس��ین س��اویز در جلس��ه اول کمیته مذکور در این خصوص گفت: رهبر معظم انقالب با شناخت دقیق و 
درك صحیح در اعالم و انتخاب پیام نوروزی سال 89 بسیار هوشمندانه و حکیمانه، سیاست ها و اولویت های کاری کشور را مشخص فرمودند. 
مدیر عامل اتحادیه تاکید کرد: پیام نوروزی رهبر فرزانه انقالب در س��ال 89، نش��ان از دغدغه های ایش��ان برای توسعه، آبادانی و پیشرفت 
کش��ور دارد و همگان باید همچون ایش��ان دور اندیشانه به آینده کشور بنگرند و با همت و کار مضاعف موجبات سرافرازی و سربلندی کشور 

را در تمامی عرصه ها فراهم آورند. 
وی درادامه تصریح کرد: بدون ش��ک در حوزه تخصصی حمل و نقل عمومی نیز این راه کارهای اساس��ی رهبر معظم انقالب می تواند منشأ 
تحوالت پایدار و ارزش��مندی باش��د و افزایش سطح خدمات رسانی به شهروندان و کاهش مشکالت و معضالت موجود در این بخش را سبب 

می شود. 
س��اویز در ادامه اف��زود: با هدف آموزش علمی و فرهنگ س��ازی اساس��ی برای اجرایی ش��دن پی��ام نوروزی رهبر معظ��م انقالب در بخش 
اتوبوس��رانی های ش��هری کشور، این کمیته را با حضور افراد مجرب، توانمند و نخبه برای تهیه دستور العمل ها، آیین نامه ها و شیوه نامه ها ی 

الزم شکل داده ایم که  امیدواریم بتوانیم در این خصوص گام های موثری را برداریم. 
به دنبال تش��کیل جلس��ه اول این کمیته، وی اهدافی را برای آن عنوان کرد که برای دست یابی به این اهداف این کمیته قصد دارد نظرات 
مدیران و کارشناسان سازمان های اتوبوسرانی های شهری کل کشور را در این رابطه جویا شود و از نظرات سازنده و کار آمد، در جهت دست 
یابی به توسعه و پیشرفت پایدار با همت و عزم الزم که همانا جدیت در کارها باعث ارتقاء سطح کیفی و کمی سازمان می باشد، استفاده کنند. 

مدیر عامل اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور در پایان افزود: این کمیته با اهدافی از قبیل:
1  مديريت و بهره وری در منابع انسانی سازمان ها

2   تالش برای اصالح ساختاری سازمان ها بويژه در بحث منابع مالی و در آمدی سازمان ها
3   توسعه فعاليت های عمرانی و ايجاد زير ساخت های پايدار 

۴   افزايش سطح كيفی خدمات رسانی در سفرهای درون شهری، تشکيل شده است. 
 گفتنی اس��ت در جلس��ه اول،  این کمیته به دنبال دس��ت یابی به اهداف خود، نظرات و راه کارهای چند تن از مدیران اتوبوسرانی شهرهای 

مختلف کشور را جویا شد که هر یک از مدیران و کارشناسان، دیدگاه ها و نظرات خود را در این رابطه به شرح ذیل ابراز داشتند:
 آموزش همگانی شهروندان بايد از طريق رسانه ها صورت بگيرد 

عس��اکره، سرپرس��ت سازمان اتوبوسرانی آبادان، ضمن تقدیر از تش��کیل این کمیته، با توجه به اعالم سال همت مضاعف و کار مضاعف از 

چند تن از مدیران عامل سازمان های اتوبوسرانی کشور دیدگاههای خود را در خصوص راهکارهای اجرایی پیام نوروزی رهبر معظم انقالب مطرح کردند:

برای توسعه حمل و نقل عمومی در كشور باید 
همت و كار مضاعف را سر لوحه امور قرار داد

 با آغاز سال جدید و قدم نهادن در عرصه کار و فعالیتی دوباره، 
پیرو رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری که سال 89 را به عنوان 
سال همت و کار مضاعف نامگذاری کرده اند، اتحادیه اتوبوسرانی های 
شهری کشور، به منظور تحقق اهداف و دستیابی چشم اندازهای  ترسیم 
شده، در راستای مدیریت و بهره وری در منابع انسانی، مالی، عمرانی 
و فن�ی ناوگان اتوبوس�رانی ش�هری، کمیته ای را تح�ت همین عنوان 
تش�کیل داده است که جلس�ات این کمیته بصورت مداوم برگزار شده 

و راهکارهای اجرایی برای تحقق اهداف مورد بررسی قرار می گیرد. 
این کمیته قصد دارد با مش�ارکت نخبگان، اس�اتید، کارشناسان و 
همچنین مدیران س�ازمان های اتوبوس�رانی ش�هری سراسر کشور، 
راه کارهای�ی را جه�ت تحق�ق توصی�ه مهم مق�ام معظ�م رهبری در 

سازمان های اتوبوسرانی کشور ارائه کند. 

پرونده ویژه: عملکرد
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سوی مقام معظم رهبری، پیشنهادهایی را در جهت  رسیدن به اهداف 
واالی کمیته عنوان کرد. 

وی با اشاره به اینکه باید تمهیدات الزم در خصوص آموزش های 
همگانی ش��هروندان و مردم از طریق رس��انه ها بویژه صدا و س��یما 
جهت اس��تفاده بهینه از اتوبوس ها توسط مس��افرین، همچنین حفظ 
و نگه��داری و رعایت حقوق ش��هروندی صورت بگی��رد، در ادامه بر 
اهمی��ت برنامه ریزی جهت آموزش های همگانی پرس��نل و نیروهای 
تعمیر گاهی، س��تادی، و کلیه فعاالن حوزه حمل و نقل با اس��تفاده از 

دیدگاههای اساتید برجسته و با  سابقه تأکید کرد. 
وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد: در اجرای طرح خصوصی س��ازی و 
مش��ارکت مردم در امر جا به جائی مسافر، بعنوان مثال بهتر است به 
جای اختصاص اتوبوس به برخی ش��هرها، مینی بوس های کولر دار با 
قیمت مناسب و با استفاده از طرح کمک یارانه ای سازمان شهرداری ها 
واگ��ذار گ��ردد تا هم در هزینه ه��ا صرفه جویی گ��ردد و هم با همت 
مضاعف به بخش های بیشتری از مردم خدمات رسانی صورت گیرد. 

 با تالش و همت خود، تحرک و 
پويايی را به سازمانها بازگردانيم  

مدیر عامل  حجی زاده،  حمید رضا 
اتوبوس��رانی گنبد کاووس، در جهت 
ای��ن کمیته،  دس��ت یابی به اهداف 
ضم��ن بی��ان اینکه می بایس��ت با 
ت��الش و هم��ت خ��ود، تحرك و 
پویای��ی را ب��ه س��ازمان ها ب��ا کار 
مضاعف هدی��ه دهیم اف��زود: اگر 
ه��ر ی��ک از مدیران عام��ل که با 
نماین��دگان مجل��س ی��ا عوام��ل 
اجرایی دیگر ارتباط نزدیکی دارند، 
از آنه��ا کمک گرفته تا مش��کالت س��ازمان ها را تفهی��م نموده و از 
این طریق بتوانیم مس��اعدت های چشمگیری را از نهادهای دولتی و 
عمومی جذب نمائیم و یا اینکه نشس��ت مشترکی بین مدیران عامل 
با مس��ئولین رده باالی وزارت کشور و س��ازمان شهرداری ها برگزار 
شود، هر چه بهتر و سریعتر به موفقیت و توسعه پایدار خود را نزدیک 

خواهیم کرد و موفقیت هایی نیز مطمئنًا حاصل خواهد شد. 

 بايد از مديريت فرمايشی در جهت سياستگذاری 
حمل و نقل عمومی خودداری شود  

کیانی،  محمد عل��ی   همچنی��ن 
مدیرعام��ل س��ازمان اتوبوس��رانی 
نجف آباد نیز عنوان کرد: از مدیریت 
فرمایشی در  امر سیاست گذاری در 
بخش حمل و نقل عمومی جداً باید 
خودداری ش��ود و با نیاز سنجی هر 
ش��هر  و شهرس��تان در حد امکان 
و ت��وان فن��ی و امکان��ات خدماتی 
در منطقه و بررس��ی ت��وان مدیران 

ذیربط نسبت به واگذاری اتوبوس و به کارگیری صحیح آن در شبکه 
، از هدر رفتن سرمایه ملی جلوگیری گردد. 

کیانی در ادامه افزود: در حال حاضر اتوبوس��ها در بسیاری از موارد 
به طور غیر اصولی مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد و نگهداری الزم را 
ن��دارد و مهم این که واگذاری اتوب��وس هم باید با برنامه ریزی کامل 
و دقی��ق صورت گیرد تا ش��اهد هدررفتن س��رمایه مل��ی و کاهش 

خدمات رسانی به شهروندان نباشیم. 

 پرداخت يارانه های نقدی به خود سازمان ها می تواند در 
جلوگيری از تضييع حقوق اتوبوسرانی ها مفيد واقع شود  

به دنب��ال دریافت نظ��رات و راه 
کارشناس��ان  و  مدی��ران  کاره��ای 
اتوبوس��رانی های ش��هری کشور در 
جه��ت تقوی��ت کمیته، ب��رای نیل 
به اهداف مد نظر، نبی زاده، مدیر عامل 
س��ازمان اتوبوس��رانی جهرم، ضمن 
تقدی��ر از حس��ن توج��ه مدیر عامل 
این  در  کش��ور  اتحادیه اتوبوس��رانی 
خصوص گف��ت: کم��ک یارانه های 
نق��دی، اعم از جاری و عمرانی به طور مس��تمر و ارائه قطعات لوازم 
یدکی به س��ازمان ها با قیمت مناس��ب و تعاون��ی می تواند در جهت 
تسریع در امور و جلوگیری از تضییع حقوق سازمان ها مفید واقع شود. 
وی اف��زود: با توجه به این که جذب یارانه های واریزی اعطایی از 
سوی دولت به حساب شهرداری ها مشکل می باشد امید است در این 
س��ال تمهیداتی اندیشه ش��ود تا یارانه های دولتی مستقیم به حساب 

سازمان های اتوبوسرانی واریز گردد. 

 بازسازی اتوبوس های متوقفی كمک 
خوبی به ناوگان خواهد كرد  

بهم��ن  ک��ه  خالصه ای��ن  و 
وحدت رفت��ار، مدیر عام��ل س��ازمان 
اتوبوس��رانی رش��ت، ضم��ن بی��ان 
پیش��نهاداتی جهت تسریع و افزایش 
گف��ت:  کمیت��ه  ای��ن  فعالیت ه��ای 
بازس��ازی اتوبوس ه��ای متوقفی که 
در ح��ال حاض��ر به کن��دی صورت 
می پذیرد، با بس��یج همگانی فعاالن 
و مدیران این ح��وزه و کمک گرفتن 
از بخ��ش خصوص��ی و راه ان��دازی 
اتوبوس های متوقف ش��ده کمک خوبی به توس��عه کش��ور و جامعه 

خواهد کرد. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت پ��س از برگزاری هر جلس��ه از ای��ن کمیته، 
دیدگاه ها و نظرات مدیران س��ازمان های اتوبوس��رانی شهری کشور 
در راس��تای تحقق اهداف مورد نظر و عملی شدن پیام حکیمانه رهبر 
فرزانه انق��الب از س��وی روابط عمومی اتحادیه اخذ و در رس��انه های 

مرتبط انتشار خواهد یافت. 

پرونده ویژه: عملکرد
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هی��أت  اعض��ای  از  تق��ی زاده،  س��یروس 
کش��ور  ش��هری  مدیره اتحادیه اتوبوس��رانی های 
در مصاحبه ب��ا خبرنگار رواب��ط عمومی اتحادیه، 
اصلی ترین دغدغه هیأت مدیره این اتحادیه را در 
پن��ج مقوله دس��ته بندی کرد. از نظ��ر او این پنج 

مقوله عبارتند از:
1  كم�ک به اج�رای سياس�ت های دولت در 

توسعه كمی و كيفی حمل و نقل،
2  اعم�ال نظ�ر مس�تقيم در موض�وع خري�د 

اتوبوس برای توسعه ناوگان،
3  هم�کاری با س�ازمان ش�هرداری ها بمنظور 

حل مشکالت اتوبوسرانی،
۴ كمک به تسريع روند خصوصی سازی  
5  اهتمام به نقش آموزش در همه سطوح

مدیر عامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تبری��ز همچنین فعالیت های 
اتحادی��ه در چند ماه گذش��ته را قاب��ل قبول دانس��ت و تأکید کرد که 
شفاف بودن عملکرد اتحادیه و موفقیت هایش از نظر ساماندهی وضعیت 
اتوبوسرانی، برقراری ارتباط بیشتر با سازمان شهرداری ها، بهبود وضعیت 
خرید اتوبوس و نیز بهتر شدن وضعیت گارانتی و خدمات پس از فروش 

و حل مشکالت مربوط به بیمه با حداقل هزینه، قابل ستایش است. 
نایب رئیس هیأت مدیره اتحادیه در مورد کمیته های تخصصی، مانند 
کمیته هوشمند س��ازی، خصوصی سازی، خدمات پس از فروش و. . . نیز 
اظهار داش��ت که سیر سریع توسعه و تأثیر گذاری آنها در این مدت کم، 
بسیار چشم گیر بوده است. بصورتی که  این کمیته ها با برگزاری جلسات 
تخصصی در ش��هرهای مختلف و کارخانجات متعدد،بسیار مثبت عمل 

کرده اند. 
او اعض��ای این کمیته ها را توانمند و مج��رب توصیف کرد و اظهار 

امیدواری کرد که در م��دت زمان کوتاه تری این 
کمیته ها به اه��داف خود برس��ند. تقی زاده اهداف 
کالن اتحادی��ه را در کم��ک به اج��رای فرامین 
رهبر معظم انقالب اسالمی و همینطور پشتیبانی 
از دولت محترم و وزارت کش��ور در اجرای اصل 
۴۴ دانس��ت و اضافه ک��رد: تکریم مردم نجیب و 
ش��ریف، از مسیر خدمت بیش��تر و فراهم آوردن 
امکانات مناسب تر در حوزه حمل و نقل عمومی و 
بویژه اتوبوس��رانی ممکن اس��ت، چرا که رتبه اول 
حمل و نقل مسافر را داراست. وی در ادامه گفت: 
ب��ا توجه به حض��ور جناب آق��ای بهاروند بعنوان 
ریاست محترم هیأت مدیره و همچنین عضویت 
جناب آق��ای م��رادی در هی��أت مدیره اتحادیه، 
قطعًا با همت بیش��تری می توان مش��کالت و موانع توسعه اتوبوس��رانی 
شهری را از پیش رو برداشت و در آینده نزدیک بعنوان یکی از بهترین 

ناوگان های اتوبوسرانی در سطح بین المللی شناخته شد. 
تق��ی زاده در رابط��ه با تصمی��م اتحادیه مبنی بر برگ��زاری همایش 
تخصص��ی خدمات پ��س از ف��روش گف��ت: در دوران مدیریت جدید، 
اتحادیه اولین همایش آموزش مدیران را در تبریز برگزار کرد و الحمدالل 
براساس نظر س��نجی انجام شده، هم به لحاظ آموزشی و هم به لحاظ 
فراهم آمدن زمینه ای مناس��ب برای ش��کل گیری گفتگوی رو در روی 
مدیران و ارائه نظرات و پیش��نهادات این همایش توانست رضایت خاطر 
اکثری��ت مدیران عامل اتوبوس��رانی ها را بدس��ت آورد. بنابراین تجربه 
موفق، ادامه برگزاری ای��ن گونه همایش ها ضروری می نماید باالخص 
اگ��ر با بهره گیری از امکان��ات و تکنولوژی های پیش��رفته، آموزش نیز 
ادامه داش��ته باشد و در کنار اینها حتی المقدور با معرفی و توزیع کتب و 

مجالت مربوطه و برگزاری سفرهای آموزشی مورد توجه قرار بگیرد. 

عملكرد اتحادیه در چند ماه گذشته قابل ستایش است

تقی زاده، نايب رئيس هيأت مديره اتحاديه:

گروه خبر؛ حسین ساویز مدیر عامل اتحادیه به همراه چند تن 
از مدیران اتحادیه در س�فری یکروزه از اتوبوس�رانی های استان 

مازندران بازدید نمود. 
به گزارش خبرنگار روابط عمومی اتحادیه در این س��فر یکروزه، مدیر عامل 
اتحادیه ضمن بازدید از سازمان های اتوبوسرانی شهرهای ساری، قائمشهر، آمل 
و بابل از نزدیک در جریان برنامه ها، اقدامات، فعالیت ها، چالش ها و مش��کالت 

این سازمان ها قرار گرفت. 
گفتنی اس��ت وی ابتدا در س��ازمان اتوبوس��رانی س��اری حاضر ش��ده و با 
"س��لطانی" مدیر عامل جدید این ش��هر دیدار و گفت و گو کرد و ضمن تبریک 
انتصاب وی اظهار امیدواری کرد که  این سازمان با برنامه ریزی دقیق  تر شرایط 

را برای افزایش سطح خدمات رسانی به شهروندان این شهر فراهم نماید. 
ساویز در ادامه ضمن بازدید از ناوگان حمل و نقل عمومی قائمشهر با حضور 
در ساختمان در نظر گرفته شده برای اتوبوسرانی از عدم راه اندازی این سازمان 
علی رغم تصویب اساسنامه و تشکیل شورای سازمان انتقاد کرد و در جلسه ای 
که با حضور "عنایتی" و" تیری گردون" مدیران حمل و نقل این شهر تشکیل 
ش��د قول مساعد داد که در اسرع وقت نس��بت به پیگیری مشکل مذکور اقدام 

الزم را بعمل آورد. 
مدیر عامل اتحادیه در ادامه از اتوبوسرانی شهر آمل بازدید نمود و در گفت و 
گو با وحید پناه مدیر عامل این سازمان از نزدیک در جریان آخرین وضعیت این 
اتوبوسرانی قرار گرفت و از اقدامات بعمل آمده برای  توسعه ناوگان اتوبوسرانی 

قدردانی نمود. 
حسین ساویز و مدیران همراه وی در پایان سفر یکروزه از سازمان و ناوگان 
اتوبوسرانی شهر بابل بازدید نموده و در جلسه مشترك با مدیران این سازمان به 
تش��ریح برنامه های اتحادیه بمنظور توسعه  و پیشرفت سازمان های اتوبوسرانی 

کشور پرداختند. 
گفتنی اس��ت ساویز مدیر عامل اتحادیه در پایان سفر ضمن ابراز رضایت از 
میزان و نحوه خدمات رس��انی سازمان های اتوبوس��رانی استان مازندران تأکید 
کرد که مش��کالت موجود در ناوگان اتوبوسرانی شهرهای شمالی عمدتًا بخاطر 
عدم امکان  تردد اتوبوس ها به دلیل بافت فرس��وده شهرهای شمالی می باشد که 
طبیعتًا برای حل این مش��کل و تداوم روند خدمات رس��انی به ش��هروندان باید 
توس��عه و ساماندهی ناوگان مینی بوس رانی این شهرها بصورت جدی بررسی 

شده و در دستور کار قرار گیرد. 

بازدید مدیر عامل اتحادیه از اتوبوسرانی های استان مازندران

پرونده ویژه: عملکرد
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گ�روه خب�ر: مهن�دس ارش�ادمنش معاونت هماهنگ�ی امور 
و  ریاس�ت س�ازمان ش�هرداری ها  و  وزارت کش�ور  عمران�ی 
دهیاری های کش�ور از اتحادیه اتوبوس�رانی های شهری کشور 

بازدید کرد. 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوس��رانی های شهری کشور، صبح 
ام��روز مهندس ارش��ادمنش به همراه جعفری مدیر کل حوزه ریاس��ت و 
روابط عمومی سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور ضمن بازدید از 

اتحادیه اتوبوسرانی، از نزدیک در جریان برنامه ها، فعالیت ها و اقدامات این 
اتحادیه قرار گرفت. 

گفتنی اس��ت مهندس ارشادمنش برای اطالع از وضعیت اتحادیه ها و 
بازدید از واحدها و بخش های مختلف اتحادیه های حمل و نقلی همچنین 
از اتحادیه تاکسیرانی های ش��هری کشور و اتحادیه سازمان های حمل و 

نقل همگانی کشور نیز بازدید بعمل آورد. 
عام��ل  مدی��ر  س��اویز  حس��ین  ک��ه  اس��ت  آوری  ی��اد  ب��ه  الزم 
اتحادیه اتوبوس��رانی های ش��هری کش��ور در جریان این  بازدی��د  ابتدا از 
حضور مهندس ارش��ادمنش قدردانی کرد و در ادامه ضمن سپاس��گزاری 
صمیمانه از ایش��ان بخاطر نگاه ویژه به اتحادیه ها و همچنین مس��اعدت و 
برنامه ریزی های الزم برای توس��عه اتحادیه ها و همچنین حل مش��کالت 
ناوگان اتوبوس��رانی کش��ور، گ��زارش اجمالی نیز از برنامه ه��ا و اقدامات 
اتحادیه بویژه در خصوص مش��کالت صن��دوق بیمه اتحادیه ارائه نمود که 
مهندس ارشادمنش ضمن قول مساعد برای حل مشکالت و چالش های 
حوزه حمل و نقل عمومی کشور تأکید نمودند که میزان تعامل و همکاری 
ب��ا اتحادیه ها افزایش خواهد یافت و قول مس��اعد دادند که در نشس��ت 
مشترکی با هیأت مدیره اتحادیه اتوبوس��رانی بصورت مفصل به بررسی و 
ارزیابی عملکرد وضعیت اتوبوسرانی های شهری کشور خواهند پرداخت. 

بازدید مهندس ارشادمنش از 
اتحادیه  اتوبوسرانی های شهری كشور

گ�روه خب�ر: حس�ن نون�ژاد سرپرس�ت اداره کل تجهیزات و 
تدارکات س�ازمان ش�هرداری ها و دهیاری های کش�ور و حسین 
س�اویز مدیر عامل اتحادیه اتوبوس�رانی های ش�هری کش�ور از 
ش�رکت خودرو س�ازی پیشرو یدک و ش�رکت واحد اتوبوسرانی 

کالنشهر اصفهان بازدید کردند. 
به  گزارش خبرنگار روابط عمومی اتحادیه، در این بازدید همچنین جلسه 
کمیته فنی اتحادیه در شرکت پیشرو یدك برگزار شد و در نشست مشترکی 
نیز با حضور مدیران عامل اتوبوس��رانی اس��تان اصفهان پیرامون مسائل و 

مشکالت ناوگان اتوبوسرانی این استان بحث و تبادل نظر شد. 
نونژاد در این بازدیدها و نشس��ت های مش��ترك بر الزام توس��عه حمل 
و نقل عمومی در کش��ور تأکید کرد و گفت: دیدگاه مدیران ارش��د سازمان 
شهرداری ها این است که مسائل و مشکالت اتوبوسرانی ها در همه سطوح 
بصورت ویژه مورد ارزیابی و کارشناس��ی قرار گیرد تا شاهد افزایش کیفیت 

و روند خدمات رسانی به شهروندان باشیم. 
مدیر کل تجهیزات و تدارکات س��ازمان شهرداری ها تأکید کرد: تالش 
ما بر توس��عه و تقویت اتوبوسرانی هاست و در این راستا بدنبال این هستیم 
که تعامل مثمرثمری را بین اتوبوسرانی ها و شرکت های تولید کننده اتوبوس 

برقرار کنیم. 
نونژاد خاطر نش��ان کرد: اتحادیه اتوبوس��رانی های شهری کشور از آغاز 
سال جاری برنامه ها و اقدامات بسیار خوبی در این راستا داشته است و چشم 
انداز خوبی را برای س��ازمان های اتوبوس��رانی ب��ا برنامه ریزی ها و اقدامات 

خود  ترسیم نموده است. 
همچنین حسین ساویز در این بازدید ها و نشست ها گفت: همه تالش ما 
این است که  اتحادیه نقش و وظیفه اصلی خود را ایفا نماید و بصورت عملی 

در جهت تقویت و توسعه اتوبوسرانی های کشور گام بردارد. 
وی تأکید کرد: تقویت تعامل دوسویه با تولید کنندگان اتوبوس، پیگیری 
بح��ث خدمات پس از فروش و تقویت و فعال نمودن کمیته های تخصصی 
اتحادیه بویژه کمیته فنی از جمله برنامه های اصلی اتحادیه به شمار می رود. 
همچنی��ن س��ید عباس روحانی مدیر عامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی 
اصفهان گزارش��ی از روند فعالیت ها و برنامه های این اتوبوسرانی ارائه داد و 
مدیران ش��رکت پیشرو یدك نیز از روند تولید اتوبوس و نحوه ارائه خدمات 
از س��وی این شرکت گزارش��ی را ارائه نمودند و در پایان نیز مدیران عامل 
اتوبوس��رانی اس��تان اصفهان به بحث و تبادل نظ��ر در خصوص وضعیت 

ناوگان اتوبوسرانی های تحت مدیریت خود پرداختند. 

بازدید سرپرست اداره كل تجهيزات 
و تداركات سازمان شهرداری ها و 

مدیر عامل اتحادیه  از اتوبوسرانی  
اصفهان و پيشرو یدک

پرونده ویژه: عملکرد
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عام�ل  مدی�ر  س�اویز  خبر؛حس�ین  گ�روه 
اتحادیه اتوبوس�رانی های ش�هری کش�ور خواس�تار حل 
مش�کل خدمات پ�س از فروش اتوبوس ه�ای تحویلی از 
سوی ش�رکت زامیاد به س�ازمان های اتوبوسرانی کشور 

شد. 
به گزارش روابط عمومی اتحادیه، حس��ین ساویز در نشست 
مش��ترکی که با حضور مدیران ارشد ش��رکت زامیاد و مدیران 
اتحادیه اتوبوس��رانی های شهری کشور در دفتر مرکزی اتحادیه 
برگزار ش��د با اعالم این که بصورت جدی بدنبال حل مش��کل 
ارائه خدمات پس از فروش از س��وی ش��رکت های خودرو ساز 
به اتوبوس��رانی ها هس��تیم گف��ت: ش��رکت زامیاد نی��ز از جمله 
شرکت هایی اس��ت که تا بحال نتوانسته این مشکل را بصورت 
کام��ل حل کن��د و رضایت اتوبوس��رانی ها را جل��ب نماید که 
 امیدواری��م در آین��ده نزدیک مش��کل خدمات پ��س از فروش 

اتوبوس های زامیاد حل شود. 
مدیر عام��ل اتحادیه با بیان این که رضایت اتوبوس��رانی ها 

و خل��ل وارد نش��دن در می��زان و نوع خدمات رس��انی ناوگان 
اتوبوس��رانی کش��ور به ش��هروندان برایمان از اهمیت بسیاری 
برخوردار است افزود: در سال جاری برنامه ریزی دقیقی را برای 
حل مش��کالت خدمات پس از فروش به عمل آورده ایم که  این 
برنامه در حال اجرایی شدن و پیگیری است و در این راستا بیش 
از 10 نشست تا بحال با شرکت های خودرو ساز برگزار کرده ایم 
که  این پیگیری های جدی و اصولی باعث بهبود روند شده است. 
گفتنی اس��ت در ای��ن دیدار مدیران ش��رکت زامیاد نیز قول 
مس��اعد دادند که در اسرع وقت نسبت به حل مشکالت مربوط 
به اتوبوس ه��ای زامیاد اق��دام نمایند و میزان تعام��ل خود را با 

اتوبوسرانی های کشور گسترش دهند. 
همچنین در این نشس��ت مقرر ش��د که ط��ی 15 روز آینده 
مش��کالت متعدد اتوبوس های زامیاد بصورت کامل حل ش��ده 
و در نیمه اول تیر ماه نشس��ت مش��ترکی با حضور س��یزده تن 
از مدیران عامل س��ازمان های اتوبوسرانی کشور که در ناوگان 
تحت مدیریتشان از اتوبوس زامیاد استفاده می شود برگزار شود. 

در نشست مشترک مديران اتحاديه و شركت زامياد اعالم شد:

اميدواریم در آینده ی نزدیك
 مشكل خدمات پس از فروش اتوبوس های زامياد حل شود

پرونده ویژه: عملکرد
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"اصلی تری�ن دغدغ�ه هی�أت مدیره اتحادی�ه، ح�ل 
مش�کل بیمه اتوبوس های فعال در کل سازمان هاس�ت. 
" ای�ن بخش�ی از پاس�خ مهن�دس رضا ش�کور، عضو 
هیأت مدیره اتحادیه اتوبوس�رانی های شهری کشور در 

خصوص مهمترین دغدغه های این مجموعه است. 
گرچ��ه او وضعیت فعلی را ای��ده آل نمی داند ام��ا نگاهش به 
آینده روش��ن و امید بخش اس��ت و عملکرد اتحادیه را در چند 
ماه اخیر رضایت بخش می داند و معتقد است که بعد از به نتیجه 
رس��یدن این عملکردها می توان در مورد آنها قضاوت صحیحی 
انج��ام داد. او یک��ی از این اقدامات و عملکرده��ای مفید را در 
تش��کیل کمیته های فنی و تخصصی می بین��د  و تأکید می کند 
ک��ه تخصصی  ترین عملک��رد، بهترین نتایج را ب��ه دنبال دارد، 
برای مثال تعدادی از س��ازمان ها در بخش هوشمند سازی اقدام    
کرده اند و هر کدام از آنها از سیس��تم های س��خت افزاری و نرم 
افزاری متفاوتی اس��تفاده کرده اند که  البته خروجی های متفاوتی 
داشته اس��ت. اگر این امر بصورت تخصصی بررس��ی ش��ود و بر 
روی آنه��ا مطالعه دقیقی نیز صورت گیرد می توان از نرم افزار ها 
و سخت افزارهای بهتری بهره برداری کرد. بصورتی که در کل 
کشور تمام سازمان ها امکان استفاده از آن را  با قیمت مناسب و 

کارایی بیشتر داشته باشند. 
مدیر عامل س��ازمان اتوبوس��رانی الوند همچنین به سرانجام 
رس��انیدن اهداف اتحادیه را که در اساسنامه قید شده، مهمترین 

رس��الت اتحادیه عنوان می کن��د و در ادامه در م��ورد برگزاری 
همای��ش مربوط به خدمات پس از فروش توس��ط اتحادیه نظر 
مثبتی دارد. او موفقیت و لزوم برگزاری چنین همایشی را در گرو 
تخصصی بودن و تضمین قابل قبول بودن خروجی های همایش 
می دان��د و اضافه می کند که  این همایش نباید همانند بس��یاری 
از همایش ها که روزانه در جاهای دیگر برگزار می گردد و کسی 
در پایان به نتیجه ای نمی رس��د برگزار شود و در برگزاری آن در 
بخش های مختلف باید برنامه ریزی و دقت الزم صورت گیرد. 

مهندس ش��کور همچنین در ادامه به اهمیت توجه به مس��ئله 
آم��وزش و فرهنگ س��ازی در زمینه ه��ای تخصص��ی همچون    
حمل و نقل عمومی اش��اره کرد و گفت: اتحادیه باید به مسائلی 
همچون اطالع رس��انی، آموزش و فرهنگ سازی بصورت دقیق 
و علم��ی و برنامه ری��زی ش��ده بپ��ردازد و در ای��ن خصوص از 
همه صاحب نظران و اس��اتید بخواهد ک��ه دیدگاهها و نظریات         
علمی و تخصصی خود را برای گس��ترش و ارتقاء سطح فرهنگ 
ش��هروندی و همچنی��ن افزایش دانش و آگاهی ه��ای فعاالن و 

دست اندرکاران این حوزه تخصصی ارائه نمایند. 
عض��و کمیته تخصصی خصوصی س��ازی اتحادی��ه در پایان 
تأکی��د ک��رد: برنامه ریزی اتحادی��ه برای تش��کیل و راه اندازی 
کمیته ه��ای تخصصی برای توس��عه و س��اماندهی بخش های 
مختل��ف اقدامی ارزنده بوده که با تداوم رون��د فعلی و تمرکز بر 
روی دیدگاه های تخصصی و علمی می توان بسیاری از چالش ها 

تشكيل كميته های تخصصی از برنامه های 
تأثير گذار اتحادیه  بوده است

مهندس رضا شکور عضو هيأت مديره اتحاديه:

پرونده ویژه: عملکرد
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و مشکالت موجود را مرتفع ساخت و به سوی توسعه و پیشرفت 
گام برداش��ت.  ش��کور، مدیر عامل سازمان اتوبوس��رانی الوند،  
برنامه ها و فعالیت های این سازمان را در  سال 89 تشریح کرد

گروه خبر؛ مهندس رضا شکور، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی 
الون��د و حومه در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی اتحادیه به 
تش��ریح فعالیت ها، برنامه ها و پروژه های اجرایی و عمرانی این 

سازمان در سال 89 پرداخت. 
رواب��ط  گ��زارش  ب��ه  بن��ا  ک��ه  اس��ت  حال��ی  در  ای��ن 
عمومی اتحادیه اتوبوس��رانی های شهری کش��ور سازمان مذکور 
توانسته اس��ت    بخش های قابل توجهی از ای��ن پروژه ها را در 
س��ه ماهه اول سال جاری به انجام برساند و در حال حاضر نیز با 
پیگیری مداوم در صدد به س��رانجام رس��انیدن سایر بخش های 

این پروژه هاست. 
بنا به تش��ریح مهندس شکور سه پروژه مهم این سازمان در 

سال 89 عبارتند از:
1  واگذاری كل خطوط و 70 درصد ناوگان به بخش خصوصی

2  خري�د تجهي�زات و نصب و راه اندازی دوربين مدار بس�ته در 
10 نقطه شهر الوند

3  خريد تجهيزات و نصب و راه اندازی سيستم كارت بليط استانی
مجموع دو پروژه اخیر س��ازمان براساس بر آوردها به یک میلیارد و 
صد و س��ی میلیون ریال اعتبار نیاز دارد که  البته همانطور که  اش��اره 
شد طی چند ماه اخیر بخش هایی از این پروژه ها به اتمام رسیده است. 

مدیر عامل این سازمان در تشریح اهداف این پروژه ها می افزاید که 
واگذاری قسمت اعظم ناوگان اتوبوسرانی به بخش خصوصی موجب 
کاهش هزینه های جاری س��ازمان، کنترل و نظ��ارت بهتر بر فعالیت 

اتوبوسرانی و عملی شدن بخشی از اصل ۴۴ قانون اساسی است. 
 همچنین در مورد خرید و راه اندازی دوربین مدار بسته می توان به 
نظام مند ش��دن کنترل و ساماندهی حمل و نقل شهری، جلوگیری از 
تخلفات رانندگی و نیز جلوگیری از مس��افر کشی خودروهای شخصی 

اشاره کرد. 
 ع��الوه بر موارد فوق ایجاد و توس��عه سیس��تم های کارت بلیطی 
دارای مزیت ه��ای دو گانه اند در وهله ای اول این سیس��تم ها موجب 
س��هولت بیشتر و تسریع اس��تفاده کنندگان و عدم نیاز به خرید بلیط 
به ازای هر بار سوار شدن به اتوبوس می شود و در نوبت بعد این سیستم 

می تواند برای سازمان هم مزایای قابل توجهی داشته باشد ازجمله؛
1  امکان دريافت كل جابجايی ها در بازه زمانی مشخص

2  نظارت بر عملکرد بخش خصوصی
3  حذف هزينه های ناشی از بليط

۴  جلوگيری از جعل بليط و سوء استفاده های مالی
5  باال بردن فرهنگ عمومی پرداخت الکترونيک

الزم به یاد آوری اس��ت ک��ه موفقیت های این س��ازمان در مدت 
کوتاه اخیر در س��ال جاری، نش��ان دهنده عزم راسخ آن برای اجرایی 
کردن سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ و ارائه خدمات مناسب  تر به عموم 

مردم است. 

گ�روه خبر : در این همای�ش که به دعوت اتحادیه 
اتوبوس�رانی های شهری کش�ور برگزار شد مدیران 
عامل اتوبوس�رانی های کشور در تبریز گردهم آمده و 
عالوه بر گذراندن دوره کوتاه مدت آموزش�ی به بحث 
و تب�ادل نظر ب�ا یکدیگر پیرامون چگونگی توس�عه و 
گس�ترش زمینه خدمت رس�انی در عرصه حمل و نقل 

عمومی عمومی پرداختند . 
همایش آموزشی مدیران عامل که با استقبال چشمگیر 
سازمان ها و ش��رکت های واحد اتوبوسرانی سراسر کشور 
مواجه ش��د توانس��ت نکات مهم و تاثیر گ��ذار مورد تاکید 
مدیران عامل را در اتوبوس��رانی ه��ا وارد گفت و گوی  رو 
در رو ک��رده  و مدی��ران را در تعام��ل دی��داری با یکدیگر 

قرار دهد .
همای��ش آموزش تخصصی مدیران عامل اتوبوس��رانی 

های شهری کشور با حضور اساتید صاحبنظر در حوزه های مورد نظر و برپایی کارگروه ها و میزگردهای تخصصی ادامه یافت و برنامه های سخنرانی و نقد و 
بررسی عملکرد اتوبوسرانی ها برگزطار شد .

بنا به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور ، محور مباحث آموزشی در این دوره عبارت بود از ؛ 
الف : راهکارهای خصوصی سازی هدفمند در ناوگان اتوبوسرانی

ب : مدیریت و نظارت هوشمند در حمل و نقل عمومی
ج : مدیریت منابع انسانی و مدیریت هدفمند

د : اهمیت آمار و اطالعات در توسعه حمل ونقل عمومی
و به عالوه چندین موضوع دیگر که در این همایش دو روزه مورد توجه مدیران عامل قرار گرفت .

همایش آموزشی تخصصی مدیران شركت ها و سازمان های

  اتوبوسرانی شهری كشور در تبریز برگزار شد

پرونده ویژه: عملکرد
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عام�ل  مدی�ر  س�اویز  حس�ین  خب�ر؛  گ�روه 
اتحادیه اتوبوسرانی های ش�هری کشور از آغاز اجرای طرح 
مطالعاتی و تحقیقاتی بمنظور طراحی و تولید اتوبوس ملی با 

همکاری خودرو سازان کشور خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوس��رانی های ش��هری کشور، 
حس��ین س��اویز که در نشس��ت مش��ترك با مدیران ارش��د ش��رکت 
ایرانخ��ودرو دیزل س��خن  می گفت با بیان این مطل��ب افزود: با تدبیر 
و ش��جاعت جناب آقای دکتر احمدی نژاد، تحوالت بسیار ارزشمند و 
موثری در حوزه حمل و نقل عمومی کشور طی سالهای اخیر در کشور 
شکل گرفته که باید از این ظرفیت های کم نظیر برای توسعه حمل و 

نقل عمومی در کشور بهره  برد. 
مدیر عامل اتحادیه اتوبوس��رانی های شهری کشور همچنین خاطر 
نش��ان کرد: اقدامات بس��یار خوبی در راستای رسیدن به توسعه پایدار 
در حوزه حمل و نقل در کش��ور شروع ش��ده که  برای تحقق اهداف 
ارزش��مند دولت در این ح��وزه تخصصی همه باید هم��ت الزم را به 

خرج دهند. 
س��اویز گفت: علی رغم خدمات و برنامه ریزی های بی نظیر دولت 
نه��م و دهم، تا رس��یدن به یک حمل و نقل عمومی توس��عه یافته در 
کش��ور بویژه در بخش اتوبوسرانی هنوز راه طوالنی در پیش داریم و 
در این مس��یر میزان کیفی��ت     اتوبوس ها، نحوه ارائه خدمات پس از 
فروش از س��وی شرکت های تولید کننده اتوبوس و دیگر موارد مرتبط 

باید مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد. 
وی افزود: متأس��فانه کارخانج��ات تولید کننده اتوبوس در کش��ور 
نمی توانند نیاز ناوگان اتوبوسرانی کشور را بر آورده کنند و این مسئله 
باع��ث واردات اتوبوس به کش��ور شده اس��ت در حالی که کش��ورمان 
ظرفیت و پتانس��یل صادرات اتوب��وس را هم دارد اما از این ظرفیت ها 

توسط خودرو سازان به خوبی استفاده نمی شود. 
مدی��ر عامل اتحادیه اف��زود: این اتحادیه برای رفع این مش��کل با 
همکاری خودرو س��ازان طرح مطالعات��ی و تحقیقاتی را برای طراحی 
و تولی��د اتوب��وس ملی آغاز نموده اس��ت تا ان ش��اءا. . ضمن برطرف 
س��اختن نیاز کشور در این زمینه صادر کننده اتوبوس به دیگر کشور ها 

هم باشیم. 
س��اویز همچنی��ن از برگزاری اولی��ن همایش علم��ی، تخصصی 
خدم��ات پس از ف��روش ویژه اتوبوس ها و مینی بوس های کش��ور با 
حض��ور خودروس��ازان، نخبگان، مدی��ران عامل اتوبوس��رانی، بخش 
خصوصی اس��اتید دانشگاه و نخبگان کش��ور در حوزه خودرو و حمل 

و نقل در مرداد ماه سال جاری خبر داد. 
گفتنی اس��ت در این نشس��ت تخصص��ی که با حض��ور مهندس 
یک��ه زارع مدیر عامل ش��رکت ایرانخ��ودرو دی��زل، بزرگترین تولید 
کننده اتوبوس در کش��ور  و دیگر مدیران ارشد این شرکت برگزار شد 
کیفی��ت اتوبوس ها و همچنین می��زان و نحوه ی ارائه خدمات پس از 

فروش این خودرو ساز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

ما باید صادر کننده اتوبوس باشیم نه وارد کننده!

حسين ساويز، مدير عامل اتحاديه اتوبوسرانی های شهری كشور:

پروژه تحقيقاتی طراحی و توليد اتوبوس ملی

 با همكاری خودرو سازان در دست مطالعه است

پرونده ویژه: عملکرد
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یک مدل اتوبوس ش��هري که در خطوط بي. آر. تي کاربرد دارد و 
یک مدل کامیون کشنده جدید در سال جاري طراحي مي شود. 

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیرعامل شرکت توسعه خودروکار با 
اعالم این خبر، گفت: راهبرد این شرکت بر سه حوزه طراحي، توسعه 
و تولید استوار است و محصوالت طراحي شده، در ایران خودرو دیزل 

تولید و روانه بازاهاي داخلي و خارجي مي شود. 
پی��ام ناص��ري، افزود: طراح��ي خودروهاي کار و تج��اري، اعم از 
کامیون، کش��نده، اتوبوس هاي ش��هري و بین ش��هري و ون و ارتقاء 
محصوالت موجود، در دستور کار شرکت توسعه خودرو کار قرار دارد. 
او آمادگي این شرکت براي طراحي و تولید خودروهاي خاص براي 
شرکت ها و ارگان ها براي مواقع بحراني را اعالم کرد که کامیون ویژه 

حمل در معادن از آن جمله است. 
وي، تأکید کرد: این ش��رکت شرایطي فراهم کرده تا امکانات وي. 
آي. پ��ي به مش��تریان خاص که خواس��تار نصب ل��وازم لوکس روي 

خودروهاي خود هستند را نیز ارایه دهد. 
وي کاه��ش هزینه ها ب��ه میزان 15 درص��د را از توانایي هاي این 

شرکت در سال جاري با حفظ بهره وري ذکر کرد. 
گفتني است، شرکت توسعه خودروکار، از شرکت هاي اقماري ایران 
خودرو دیزل اس��ت و به عن��وان بازوي اصلي این ش��رکت در زمینه 

طراحي و توسعه محصوالت تجاري جدید فعالیت مي کند. 

یك مدل اتوبوس شهری 
جدید وارد خطوط بی. 

آر. تی می شود  

دبیر ش�وراي عالي  ترافیک کش�ور گفت: براس�اس مصوبه ستاد 
مدیریت حمل و نقل و س�وخت امس�ال ناوگان حم�ل و نقل عمومي 
کشور حداقل معادل سه هزار دستگاه اتوبوس توسعه خواهد یافت. 
به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوس��رانی های ش��هری کشور به 
تقل از ایرنا ، س��ید"مجتبي ش��فیعي" افزود: این خودروها براساس نیاز 
و مطابق س��همیه در نظر گرفته ش��ده با اختصاص 82/5 درصد قیمت 
به صورت یارانه دولتي در اختیار شهرداري هاي مختلف قرار مي گیرد. 
وي تصریح کرد: تعهدات سال هاي گذشته در این حوزه بطور کامل 
عملیاتي ش��ده و همه خودروها مطابق س��همیه در نظر گرفته شده به 

شهرداري هاي مختلف کشور واگذار شده است. 
ش��فیعي با بیان اینکه وزارت کشور تالش مي کند خودروهاي جدید 
با کیفیت مطلوب به ش��هرداري ها واگذار شود، گفت: با تولید کنندگان 
اینگونه خودروها که قادر به تولید مناس��ب و با کیفیت باش��ند، در این 

خصوص در حال مذاکره هستیم . . 
دبیر ش��وراي عالي  ترافیک کش��ور تاکید ک��رد: از لحاظ فني به نظر 
من، خرید متمرکز اینگونه خودروها، مصلحت بیشتري براي کشور دارد 
و ش��رایط را براي خرید مناس��ب  تري فراهم مي کند زیرا حجم باالي 

خری��د هم باعث کاهش قیمت و هم باعث تقویت جایگاه خریدار براي 
انتخاب مطلوبتر مي شود. 

ش��فیعي گفت: براس��اس برنامه ریزي هاي صورت گرفته، این س��ه 
هزار دس��تگاه اتوبوس تا پایان س��ال جاري، بتدریج بر اس��اس سهمیه 
با اختصاص یارانه دولتي در اختیار ش��هرداري هاي کش��ور قرار خواهد 

گرفت. 
وي در خصوص س��هم شهرداري ها براي خرید این خودروها گفت: 
براي خرید هر دستگاه اتوبوس ش��هري، شهرداري ها باید 17/5 درصد 
قیمت نهایي را پرداخت کنند و 82/5 درصد قیمت هر اتوبوس را دولت 

به صورت یارانه پرداخت مي کند. 
ش��فیعي در خصوص مجوزهاي روزانه و ماهیانه طرح  ترافیک تهران 
نیز اظهار داشت: قبال اعالم کردیم با توجه به امکانات فني موجود، این 
امکان براي امسال بعید به نظر مي رسد ولي شهرداري اخیرا تایید کرده 

که  امکانات فراهم است. 
وي اضافه کرد: بنابراین، توزیع روزانه و ماهیانه آرم طرح  ترافیک در 
تهران براس��اس مصوبه ش��وراي عالي  ترافیک انجام خواهد شد و شورا 

عالي از این موضوع حمایت مي کند

سه هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهري اضافه مي شود  
دكتر شفيعی خبر داد:

پرونده ویژه: عملکرد
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گروه خبر؛ حسین ساویز مدیر عامل اتحادیه اتوبوسرانی های 
ش�هری کشور از انجام اصطالحات الزم و ضروری در دستور 
العمل واگذاری  ناوگان اتوبوس�رانی شهری  کشور به بخش 

خصوصی خبر داد. 
به گ��زارش خبرنگار روابط عمومی اتحادیه، س��اویز همچنین 
تأکید کرد: این اتحادیه بمنظور تسریع و تسهیل در امر خصوصی 
سازی ناوگان اتوبوسرانی در سال جدید اقدام به راه اندازی کمیته 
خصوصی س��ازی نموده اس��ت که تا به حال سه جلسه با حضور 

اعضای این کمیته برگزار شده است. 
وی گفت: در این کمیته راهکارهای اصولی و اساس��ی برای 
اجرای صحیح و هدفمند خصوصی سازی در ناوگان اتوبوسرانی 
کش��ور بررسی می گردد و با مش��خص شدن نقاط قوت و ضعف 
در اجرای این طرح، تجربیات سازمان های موفق در اختیار دیگر 

سازمان های اتوبوسرانی قرار می گیرد. 

مدیر عامل اتحادیه همچنین از بررس��ی دقیق دس��تور العمل 
واگذاری ناوگان اتوبوس��رانی کشور به بخش خصوصی از سوی 
ای��ن کمیته خبر داد و افزود: اصطالح��ات الزم و ضروری اولیه 
بصورت دقیق و اساس��ی ص��ورت گرفته که ب��رای تصویب در 
مراجع قانونی و تصمیم گیر به س��ازمان ش��هرداری ها و وزارت 

کشور ارسال می گردد. 
گفتنی اس��ت؛ جواد صباغان مدیر عامل اتوبوس��رانی قزوین 
ب��ا حکم مدیر عام��ل اتحادیه به عنوان رئی��س کمیته منصوب 
گردیده و همچنین طی احکام جداگانه از سوی وی، جلیل بیات، 
عباس روحانی، سالم شیروزه ئی،حمید رضا فاضلی مدیران عامل 
اتوبوس��رانی های کرمانش��اه، اصفهان، چابهار و بابل و مهندس 
وحدت و ضامنی از کارشناس��ان دفتر  حمل و نقل وزارت کشور 
و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور نیز به عنوان اعضای 

کمیته منصوب و مشغول به فعالیت می باشند. 

از سوی كميته تخصصی اتحاديه:

اصالحات الزم در دستورالعمل واگذاری
پرونده ویژه: عملکرد ناوگان اتوبوسرانی به بخش خصوصی صورت گرفت
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گروه خبر؛ حسین ساویز، مدیر عامل اتحادیه اتوبوسرانی های 
ش�هری کش�ور از برگ�زاری 8 دوره آموزش�ی تخصصی برای 
مدیران عامل، معاونین، کارشناس�ان و رانندگان س�ازمان های 

اتوبوسرانی شهری کشور در سال 89 خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوس��رانی های ش��هری کشور، وی 
با تأکید بر اهمیت نقش آموزش در توس��عه حمل و نقل عمومی گفت: به 
عقیده تمامی کارشناس��ان و صاحب نظران توج��ه به  بحث آموزش نقش 

بسیار  تاثیر گذاری در توسعه حمل و نقل عمومی در کشور دارد. 
س��اویز ب��ا بیان ای��ن که توجه اساس��ی به آم��وزش، اطالع رس��انی و 
فرهنگ س��ازی در بخش های مختلف حمل و نقل عمومی الزمه رسیدن 
به توسعه پایدار اس��ت افزود: در حوزه اتوبوسرانی ها بصورت جدی نیاز به 
مسئله آموزش در سطوح مختلف مشاهده می شود و اتحادیه به دنبال این 

اس��ت که با همکاری سازمان شهرداری ها و   دهیاری های کشور در این 
خصوص بصورت فعال به مسئله آموزش توجه نماید. 

س��اویز تأکید کرد: با آموزش اصولی و اساس��ی می توان استفاده بهینه 
را از ن��اوگان بعم��ل آورد و همچنین به مباحثی همچ��ون مدیریت منابع 
انسانی،هزینه ها، در آمدها و دیگر موارد،دقیق  تر و علمی تر از گذشته نگاه 

کرد و از کلیه  ظرفیت ها و پتانسیل ها بهره برد. 
س��اویز ضمن قدردانی از همکاری های معاونت آموزش��ی پژوهشکده 
مدیری��ت ش��هری و روس��تایی و دفت��ر هماهنگی حمل و نقل س��ازمان 
ش��هرداری ها گفت: ای��ن اتحادیه با همکاری س��ازمان ش��هرداری ها و 
همچنین بخش خصوص��ی پیش بینی و برنامه ریزی الزم برای برگزاری 
8 دوره آموزش��ی تخصصی برای دس��ت اندرکاران اتوبوس��رانی کشور را  

بعمل آورده است. 

8 دوره آموزشی تخصصی در سال 89 برای دست اندركاران 
اتوبوسرانی های شهری كشور برگزار می شود

رئیس س�تاد مدیریت حمل و نقل و س�وخت کش�ور با تاکید 
بر اج�راي طرح هاي ضربتي در حوزه هاي مختلف حمل و نقل از 

اجراي این طرح ها در آینده نزدیک خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 

کش��ور،  س��ردار  محمد رویانیان در نشس��ت مدیران ستاد با اشاره به 
ل��زوم اجراي طرح هاي ضربتي در حوزه ها حمل ونقل گفت: در بخش 
ریلي باید با اقدام فوري ظرفیت راه آهن را حداکثر تا 6 ماهه آینده 20 

تا 30 درصدر افزایش دهیم. 
وي ادامه داد: در حوزه قطارهاي ش��هري نیز درصدد هس��تیم تا با 
شناس��ایي موانع و حل مشکالت در زمینه هاي مختلف بانک ، گمرك 
و غی��ره ظرفیت جایجای��ي در متروي تهران  به 5/2میلیون مس��افر 

برسد. 
وي ادام��ه داد: در زمین��ه تامین واگن متروي شهرس��تان ها نیز به 

صورت فوري اقدامات الزم انجام مي شود. 
رئی��س س��تاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت کش��ور در ادامه به 
ضرورت نوس��ازي ناوگان حمل و نقل س��نگین در کشور اشاره کرد و 
گفت: باید تمامي تالش س��تاد در این زمینه بکار گرفته ش��ود که تا 
پایان سال 35 هزار کامیون فرسوده با اقدام ضربتي از رده خارج شود. 
وي ادامه داد: در بخش از رده خارج کردن خودروهاي س��بک نیز 
خوش��بختانه همکاري و همدلي خوبي به وجود آمده اس��ت که باید از 

این ظرفیت به خوبي استفاده شود. 
س��ردار رویانی��ان توس��عه جایگاه هاي  س��ي ان ج��ي  و پرداخت 
الکترونیکي بهاي سوخت را نیز از جمله اهداف و برنامه هاي ستاد ذکر 

کرد  که باید به صورت ضربتي در کشور اجرایي شود. 

سردار رويانيان خبر داد: 

اجراي طرح هاي ضربتي در 
حوزه هاي مختلف حمل و نقل  

پرونده ویژه: عملکرد
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پرونده ویژه:

آغاز شناسایی و ساماندهی مینی بوس های شهری

با همت و جدیت مضاعف و برنامه ریزی هدفمند دفتر حمل و نقل و ترافیک س�ازمان ش�هرداری ها و 
دهیاری های کشور شناسایی و ساماندهی ناوگان مینی بوسرانی شهری کشور آغاز شد

بازگشت امید به خط 
مینی بوس داران

س�الها بود که صاحبان و رانندگان مینی بوس ها در برنامه ریزی ها و سیاس�ت گذاری های مرتبط در 
حوزه حمل و نقل مغفول مانده بودند که اخیراً س�ازمان ش�هرداری ها و دهیاری های کش�ور با راه اندازی 
سامانه اینترنتی www.minibusnavgan.ir برنامه شناسایی و ساماندهی ناوگان مینی بوسرانی درون 
شهری و حومه را در دستور کار قرار داده است و اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور  نیز از سوی این 

سازمان بعنوان دبیرخانه و مجری این طرح ملی انتخاب گردیده است.


