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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسللامی در دیدار 
رئیس و اعضای شللورایعالی اسللتانها و شللهرداران مراکز اسللتانها، 
شللوراهای اسللامی شللهر و روسللتا را از افتخارات نظام جمهوری 
اسللامی ایران و نهادی برخاسللته از آراء، و دیدگاههای مختلف و 
خواسللت مردم دانسللتند و با تأکید بر لزوم هماهنگی و انسللجام و 
رقابت مثبت برای خدمت، خاطرنشللان کردنللد: هرگونه اقدامی که 
موجب خوشحالی و جنجال دشمنان و ناراحتی دوستان شود، مذموم 

است و باید از آن پرهیز شود. 
به گزارش پایگاه اطاع رسللاني دفتر مقام معظم رهبري، ایشان 
افزودند: اگر نتیجه روند کارها، همکاری و همدلی و انسللجام باشد، 

قطعًا تفضات و عنایت خداوند متعال را روزافزون خواهد کرد. 
رهبر انقاب اسللامی نهاد شللوراها را از موضوعات بسیار مهم، 
دقیق و حساس و دارای معنای عمیق دانستند و تأکید کردند: اصل 
ایجاد شوراهای اسامی شهر و روستا در قانون اساسی، نشان دهنده 
اهتمللام نظام جمهوری اسللامی ایران به مجموعلله متنوع فکرها، 
مشللورتها و دیدگاهها در اداره امور کشور است و این موضوع، نقطه 

مقابل نظامهای ارتجاعی و استبدادی است. 
حضرت آیت اهلل خامنه�ای خاطرنشللان کردند: افتخار جمهوری 
اسللامی ایران این است که از روز اول، آراء، افکار و خواست مردم، 

مورد توجه جدی قرار گرفته است. 
ایشللان با اشاره به دیدگاههایی که درخصوص وظایف شوراهای 
اسللامی شللهر و روسللتا وجود دارد تأکید کردند: ماک اصلی در 
چگونگی وظایف شللوراها، قانون اساسللی است و تنها مرجع تفسیر 

قانون اساسی نیز شورای نگهبان است. 
رهبللر انقاب اسللامی با تأکیللد بر اینکه نظر شللورای نگهبان 
همواره حجت اسللت، افزودند: درخصوص شوراها نیز که آیا وظایف 
آنهللا نظارت صرف اسللت و یا نظللارت همراه با اجرا، نظر شللورای 

نگهبان باید ماک قرار گیرد. 
حضللرت آیت اهلل خامنه ای تأکیللد کردند: البته برای نظارت هم 
می توان سللاز و کاری تعیین کرد که از یک طرف اجرا نباشللد و از 

طرف دیگر تبدیل به نظارت بی خاصیت نیز نشود. 
ایشان با تأکید بر نقش آفرین بودن شوراها در کشور و لزوم حفظ 
و تقویت شللوراها، افزودند: یکی از نکات مهم درباره شوراها، زمینه 
پاسخگویی به تنوع اقلیم، وآداب  کشور در این نهاد مردمی است. 

رهبر انقاب اسللامی توجه جدی به مسائل فرهنگی در شهرها 
و روسللتاها را از مهمترین وظایف شوراها و شللهرداریها برشمردند 
و خاطرنشللان کردند: خدمات متنوع در شللهرها و روستاها از جمله 
سللاختمان سللازیها، احداث خیابانها، نامگذاریها و زیباسازی ها باید 
ضمللن همخوانی با پیشللرفتهای روز، با معمللاری ایرانی، اعتقادات 
دینی، بافت اجتماعی و شللرایط آب و هوایی هر منطقه نیز متناسب 

باشند. 
حضللرت آیت اهلل خامنه ای یکی از خصوصیات برجسللته و بارز 
نظام جمهوری اسللامی ایران را استقال و هویت دانستند و تأکید 
کردند: ما به برکت اسللام توانسللته ایم هویت ایرانی خود را حفظ 
کنیللم و این حقیقت، بایللد در همه خدمات و امور شللهری خود را 

نشان دهد. 
ایشللان افزودند: عامل اصلی برای پیشللرفت کشور و حرکت به 
سللوی عزت واقعی، حفللظ و تقویت فضای تدیللن و دین داری در 

فضای شهرها و روستاها است. 
در ابتدای این دیدار آقای چمران رئیس شورایعالی استانها، حضور 
یک صد و ده هزار نفر از سراسر کشور در شوراهای اسامی شهر و 
روستا و حضور هفتاد و پنج عضو شوراها از 31 استان در شورایعالی 
اسللتانها را تبلور زیبای مردم ساالری دینی دانست و گفت: یکی از 
مشکات کنونی شوراها، جایگاه و وظیفه آن است که در حد نظارت 

تعیین شده است. 
وی درآمدهللای پایدار را نیز یکی دیگر از مشللکات شللوراها و 
شللهرداریها برشمرد و خواستار توجه بیشتر رسللانه ها بویژه صدا و 
سللیما به شوراها و شللورایعالی اسللتانها و هماهنگی بیشتر محاکم 
قضایی و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور با شوراها 

شد. 
آقللای قالیباف شللهردار تهران به نمایندگی از شللهرداران مراکز 
اسللتانها نیز در سللخنانی با اشللاره بلله تنوع و گسللتردگی وظایف 
شللهرداریها که فراتر از ارائه خدمات صرف اسللت، گفت: جلوگیری 
از ساخت و سازهای غیرمجاز، شللفافیت مالی، طرح های تفصیلی، 
توجه بلله کارهای میدانی، اهتمام به مناطق محروم و حاشللیه ای، 
پاسخگویی مسللتقیم به مردم، اسللتفاده از فناوری اطاعات، توجه 
به محیط زیست و توجه به مسائل فرهنگی از اولویتهای شهرداران 

کان شهرها است.

رهبر معظم انقالب اسالمی:
توج�ه ج�دی ب�ه مس�ائل 
فرهنگی در شهرها و روستاها 
شوراها  وظایف  مهمترین  از 

و شهرداری هاست  
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رئیس جمهوري  در نشسللت خبري خود از جامعه حمل ونقل کشور و 
راننللدگان  که موضوع هدفمندي یارانلله ها را به زیبایي مدیریت کردند، 
تشللکر کردو گفت:  حجم فعالیت هاي عمراني سال گذشته یک رکورد 
تاریخي بود و امیدواریم امسللال این حجم از فعالیت هاي عمراني را به 
دو برابر سللال گذشته برسللانیم که بودجه آن نیز در قانون بودجه امسال 

دیده شده است.
بلله گزارش پایگاه اطاع رسللاني دفتر رئیس جمهللور، دکتر محمود 
احمدي نژاد در سخنان آغازین دومین نشست خبري خود در سال 1390 
با نمایندگان بیش از 300 رسانه داخلي و خارجي  با تاکید بر اینکه دولت 
به چیزي جز خدمت، پاکي، مردمي بودن، ساده زیستي و دفاع هوشمندانه 
از عزت و امنیت ملت ایران نمي اندیشد، پیشرفت علمي و سرمایه گذاري 
در عرصه تولیدات علمي را از برنامه هاي موفق و ثابت دولت برشللمرد 
و افللزود: یکي دیگللر از برنامه هاي دولت توسللعه و تکمیل حلقه هاي 

زیرساختي کشور است که آینده ایران بر اساس آن ساخته خواهد شد.
رییس جمهور اظهار داشللت: حجم فعالیت هاي عمراني سال گذشته 
یللک رکورد تاریخي بود و امیدواریم امسللال این حجللم از فعالیت هاي 
عمراني را به دو برابر سللال گذشته برسللانیم که بودجه آن نیز در قانون 

بودجه امسال دیده شده است.
دکتر احمدي نژاد برنامه دیگر دولت را تولید و ایجاد اشللتغال گسترده 
اعام کرد و گفت: امسللال برنامه دولت، توسللعه تولید و ایجاد دو و نیم 
میلیون شللغل است؛ سال گذشللته حدود یک میلیون و 700 هزار شغل 
جدید ایجاد شللد که کار بزرگي بود و رکورد زده شللد و امیدواریم با دو 
و نیم میلیون شللغل جدید در سللال جاري و تکرار آن در سال آینده نرخ 

بیکاري در کشور به حداقل برسد.
طرح عظیم هدفمندسازي یارانه ها باعث 

تغییر نگاه و رفتار اقتصادي مردم شد
دکتر احمدي نژاد در پاسللخ به سللؤال خبرنللگاري در خصوص طرح 
هدفمنللدي یارانه هللا و برنامه دولت براي رفع نقاط مشللکل زا در اجراي 
ایللن قانون تصریح کرد: قانللون هدفمندي یارانه ها یا به بیان دیگر طرح 
عظیم هدفمندسللازي یارانه ها کار بسیار بزرگي است و تغییر نگاه و رفتار 
اقتصللادي همه مللردم را در بر مي گیرد و این بدان معناسللت که ما باید 
تمام عادت ها، سللنت ها و روال ها را تغییر داده و در این راه باید از موانع 

گوناگون عبور کنیم.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: در یک ارزیابي کلي معتقدم این طرح 
بسللیار عالي انجام شللد چرا که ملللت ایران در اجراي این طرح بسللیار 

هوشمندانه، متعهدانه و متحدانه پاي کار آ مده و به دولت کمک کرد.

دکتللر احمدي نژاد با بیان اینکه اولین جایي کلله در اجراي این طرح 
ممکن بود دچار مشللکل شللود، بخللش حمل ونقل بود چللرا که به طور 
مسللتقیم متأثر از تغییرات قیمت سوخت اسللت، اظهار داشت: اما دیدیم 
جامعه حمل ونقل کشللور و رانندگان خودشللان کار را به زیبایي مدیریت 

کردند.
رییس جمهور با اشللاره به اینکه تولیدکنندگان کشور نیز در این راه با 
دولت همراهي بسللیار خوبي داشتند، گفت: مصرف گاز طبیعي در بخش 

تولید پس از اجراي طرح هدفمندي، 18 درصد افزایش داشته است.
شدت دشمني ها با موفقیت طرح 

هدفمندي یارانه ها زیاد است
دکتر احمدي نژاد تصریح کرد: کسللاني کلله در برخي مراکز مدیریت 
اقتصادي جهان هسللتند و معموال عاقه اي به بیان موفقیت هاي ایران 
ندارند نیز به صراحت اعام کردند که این طرح بسللیار موفق بوده و از 
ایران خواسللته اند که آن را به عنوان یک تجربه موفق در اختیار سللایر 

ملت ها قرار دهد.
رییللس جمهور با بیان اینکه این طرح هدفمنللدي یارانه ها در داخل 
و خارج کشللور دشللمنان زیادي به لحاظ شدت دشمني دارد، گفت: این 
طرح در جهت عدالت و اصاح سللاختار اقتصادي ایران اسللت و اگر در 
همین راستا حرکت کنیم، تا چند سال آینده با رشد اقتصادي و تولید باال 
و کاهش اتاف انرژي مواجه خواهیم شللد و این ثروتي اسللت که براي 
ملت انباشللته مي شللود؛ به همین دلیل این موضوع براي دشمنان ملت 

ایران خوشحال کننده نیست.
دکتللر احمدي نژاد با بیان اینکلله برخي افراد کوته بین نیز در داخل از 
موفقیت اجراي این طرح خوشحال نیستند، تصریح کرد: تعجب آور است 
کلله عده  معدودي که مدام از وجود ضعف در کشللور اظهار خوشللحالي 
مي کنند چطور جزء ملت بزرگ ایران شللدند؛ که البته تعداد آنها بسللیار 
معدود اسللت و از اینکه ضعفي در برخي از اقدامات دولت پیدا مي شللود 
شللادمان مي شوند حتي اگر ضعفي هم وجود نداشته باشد به قدري یک 
موضوع را تکرار مي کنند تا این ضعف اتفاق بیفتد و سللپس به واسللطه 

آن به دولت فشار بیاورند.
رییس جمهور در پاسخ به سوالي مبني بر نگراني مردم از برخي اظهار 
نظرات کارشناسان درباره طرح هدفمندي یارانه ها و افزایش قیمت ها از 
جمله قیمت مسللکن و اجاره ها گفت: در ابتداي اجراي طرح هدفمندي 
یارانه هللا عده اي بودند که نظر کارشناسللي آنها ایللن بود که به محض 
اجللراي طللرح هدفمندي یارانه هللا جامعه ملتهب مي شللود اما آنچه در 

واقعیت اتفاق افتاد خاف آن بود.

در نشست خبری صورت گرفت:

قدردانی رئیس جمهور از دست اندرکاران ناوگان حمل و نقل کشور
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گروه خبر:  وزیر کشللور با اشللاره به خدماتي نظیر ساخت صدها 
کیلومتر جاده،  پل سازي،  مسکن روستایي، علم، فنآوري و کشاورزي 
در دولللت نهم و دهم گفت:  اطاع رسللاني دقیللق از خدمات ارزنده 
دولت خدمتگذار با توجه به تاش عده اي محرز براي ناکارآمد کردن 
دولت ضروري اسللت.  بلله گزارش روابط عمومللی اتحادیه؛ مهندس 
مصطفي محمد نجار در گردهمایي اسللتانداران سراسر کشور با اشاره 
بلله تأکید مقام معظم رهبري در دیدار با نمایندگان مجلس شللوراي 
اسللامي مبني بللر اینکه هدف اصلي دشللمنان در تبلیغات غبار آلود 
کردن و مانع تراشللي در روند آگاهي و بصیرت ملت ها اسللت اظهار 
داشت:  با توجه به تذکرات مقام معظم رهبري باید دقت بیشتري در 

هوشیاري و بصیرت داشته باشیم.
نجار افزود:  فراهم کردن مقدمات الزم براي برگزاري شللکوهمند 
انتخاباتي در شللأن نظام مقدس اسامي و با انسجام و مشارکت ملي 

وحداکثري مردم ضروري است. 
نجار تأکید کرد:  تهیه و به روز رساني سند توسعه استان و تشکیل 
منظم جلسات شللوراي برنامه ریزي استان با رویکرد برنامه محوري 
به جاي پرداختن به مسللائل جاري و نگاه صرف بودجه اي ضروري 

است. 
وزیر کشللور همچنین با اشللاره به توجه به اصل صرفه جویي در 
پروژه هاي عمراني و هزینه ها و ایجاد الگوي اسامي و ایراني گفت:  
تحقق سللهم استان ها و قانون برنامه پنجم توسعه و نظارت مؤثر به 

شوراهاي اسامي و انتطباق آن با قوانین موضوعه ضروري است. 
وزیر کشللور با اشللاره به تأکید رئیس جمهور مبني بر رسیدگي به 
مسللائل مردم گفت:  رسللیدگي به امور جزئي مردم و عدم غفلت به 

مسائل قشر محروم جامعه ضروري است. 
مهندس محمد نجار با بیان اینکه باید از افراد با درایت و همسللو 
بللا جهت هللاي دولت خدمتگللزار بهره برد گفت:  فرهنگ اسللتفاده 
از خدمللات دولللت الکترونیک و موضوع طرح تحرک در اسللتان ها 

گسترش یابد.
وي بللا بیللان اینکه طللرح 7 محوري تحول اجتماعي در شللوراي 
اجتماعي مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفته است گفت:  استانداران 
از محللل اعتبارات فرهنگي این برنامه ها را به عنوان سللند کاري در 

برنامه هاي اجتماعي خود قرار دهند. 
وي با بیان اینکه بحث امنیت اخاقي و دغدغه خانواده ها و انجام 
کارهاي فرهنگي خاص جهت کاهش آسللیب هاي اجتماعي پیگیري 
شللود تأکید کرد:  امنیت و احساس امنیت باید در سال جدید به گونه 

اي برنامه ریزي شود که این احساس در شهروندان ارتقاء یابد. 
مهنللدس مصطفي محمد نجار گفت:  لللزوم بازنگري برنامه ها و 
اقدامات سال 89 و شناسایي و آسیب شناسي نقاط ضعف و کاستي ها 
ضروري اسللت و باید برنامه ریزي هاي الزم جهت تشدید فضاي کار 

و تاش در استان ها مانند گذشته صورت گیرد. 
وي گفت:  اسللتفاده از همه ظرفیت ها در سال جهاد اقتصادي به 

معناي نیل به توسعه همه جانبه و پایدار در کشور است. 
وي بللا اینکه امسللال را مقام معظم رهبري سللال جهاد اقتصادي 
نامیللده اند و براي احقاق این راهبرد باید نللگاه جدیدي در برنامه ها 
داشته باشیم گفت:  خوشبختانه با اقدامات انجام شده همه زیر ساخت 
ها براي جهش در کشللور فراهم شده است و با این نگاه باید در تهیه 
سللند توسعه برنامه اسللتان و احصاء پتانسیل ها و استعدادهاي استان 

نظارت جدي داشته باشیم. 
وي در پایللان با بیان اینکه جهاد اقتصادي به معناي مبارزه اقتصاد 
اسللت گفت:  دشمنان مترصد هسللتند که کینه توزي هاي خود را در 

عرصه اقتصادي بوجود آورند و در این عرصه باید هوشیار باشیم

وزیر کشور:در حال برنامه ریزی برای انضباط 
بیشتر در شبکه حمل و نقل هستیم  

وزیر کشللور در خاتمه جلسلله هیات دولت گفللت: در صددیم نظم 
بهتری در حمل و نقل درون شللهری،  برون شهری و روستایی ایجاد 
شللود و طرح آن به زودی در کمیتلله راهبردی دولت مطرح و پس از 

تصویب اجرا میشود.
وزیر کشللور گفللت: در موضوع قانللون هدفمند کللردن یارانه ها،  

مسئولیت ویژه ما در بخش حمل و نقل است.
وی با اشللاره به اینکه پارسللال با همکاری مردم و متصدیان حمل 
و نقللل،  کار به خوبی پیش رفت افزود: بللرای کمک به حمل و نقل 
کشللور،  پارسللال کمک های خوبی شد که امسللال نیز ادامه خواهد 

یافت.
محمدنجار گفت: انضباط در شبکه حمل و نقل روستایی هم امسال 

مد نظر ویژه ماست.
وزیر کشور افزود: از بابت افزایش قیمت سوخت،  امسال نیز یارانه 

هایی به دهیاری ها و شهرداري ها داده خواهد شد.
وی اضافه کرد: همان طور که پارسال افزایش قیمت بلیت اتوبوس 
و قطار شللهری مطرح نبود،  امسللال هم بنا نداریم فشللار جدیدی بر 

مردم وارد شود و در این زمینه طرحی آماده تهیه داریم

وزیر کشور:
 اطالع رساني از خدمات ارزنده دولت ضروري است
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2هزار دستگاه اتوبوس
 و 4 هزار دستگاه میني بوس 
امسال به ناوگان حمل ونقل 

شهري اضافه مي شود  

مهندس ارشللادمنش معللاون هماهنگي امور عمراني وزیر کشللور و 
رئیس سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور در مراسم آغاز واگذاري 
یک هزار دستگاه میني بوس به شهر تهران از اضافه شدن2هزار دستگاه 
اتوبوس و 4 هزار دسللتگاه میني بوس طي سال 90 به ناوگان حمل ونقل 

عمومي شهري خبر داد. 
به گزارش روابط عمومي اتحادیه اتوبوسللرانی های شللهری کشللور، 
مهندس ارشللادمنش که اولویتهاي کاري عمده سللازمان شللهرداري ها 
ودهیاري هاي کشللور و وزارت کشور در حوزه حمل ونقل شهري در سال 
90  را تشللریح مي کرد، گفت: طي سللال جاري 2 هزار دستگاه اتوبوس 
)تللک کابین و BRT ( خریداري و به کان شللهرها و شللهرداري هاي 
داراي سللازمان اتوبوسراني براي توسعه خدمت رساني به مردم وافزایش 

ظرفیت ناوگان اتوبوسراني شهري واگذار مي شود. 
وي همچنیللن از خریللد و واگذاري 4هزار دسللتگاه مینللي بوس به 
شهرداري هاي سراسللر کشور براي توسللعه ناوگان حمل ونقل عمومي 
شهري و تسریع در جابه جائي هاي شهروندان خبر داد و گفت:65  درصد 

بهاي هر اتوبوس از سوي دولت پرداخت مي شود.
رئیس سللازمان شللهرداري ها و دهیللاري هاي کشللور  در ادامه از 
برگللزاري دوره هللاي آموزشللي براي مدیللران و کارکنللان معاونت ها و 
سللازمان هاي مرتبللط با حمل ونقللل عمومي در شللهرداري ها از طریق 
پژوهشللکده مدیریت شهري سازمان شللهرداري ها ودهیاري هاي کشور 
و اتحادیه هاي مربوطه)اتوبوسللراني، تاکسللیراني، حمللل و نقل همگاني 

وپایانه ها( در سال جاري خبر داد. 
به گفتلله وي، پیگیري تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومي شللهري به 
فناوري هاي جدید و سللامانه هاي هوشمند از جمله اولویتهاي کاري سال 
جاري سللازمان شللهرداري ها ودهیاري هاي کشللور در حوزه حمل ونقل 

عمومي شهري است. 
وي پي گیري ارائه تسللهیات به رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومي 
اعم از تسللهیات رفاهي، معیشتي، بسته هاي حمایتي را از دیگر مواردي 

ذکر کرد که در سال جاري پیگیري خواهد شد.( 
رئیللس سللازمان شللهرداري ها و دهیاري هاي کشللور  همچنین در 
پرداخت زمینه یارانه بلیت حمل و نقل عمومي گفت: سللال گذشته 260 
میلیارد تومان یارانه بلیت حمل و نقل عمومي شللهري )اتوبوس و مترو( 
براي شللهرداري ها در نظر گرفته شد که امسال این رقم به 400 میلیارد 
تومان افزایش یافته اسللت که امیدواریم بللا همکاري نمایندگان محترم 

مجلس به تصویب برسد. 
وي همللکاري و همفکللري با شللرکتهاي تولیدکننللده خودروهاي 
عمومللي براي رفع نقایللص و افزایش خدمات پللس از فروش و اضافه 
نمودن تجهیللزات به خودروها با توجه به اقلیللم خاص مناطق مختلف 
کشور را از دیگر اقداماتي برشمرد که امسال با جدیت پي گیري خواهد 

شد. 
مهندس ارشللادمنش همچنیللن در جمع خبرنللگاران حاضر در این 
مراسم در زمینه نوسازي ناوگان میني بوسراني تهران با اشاره به این که 
میانگین سن مینی بوس ها در سراسر کشور 17 سال است، یادآور شد: در 
کانشهر تهران این میانگین سنی بالغ بر 25 سال است که این موضوع 

فرسوده تر بودن ناوگان مینی بوس تهران را نشان می دهد. 
وی با اشاره به واگذاری یک هزار دستگاه مینی بوس با همکاری سه 
جانبه سللازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران و وزارت کشور، 
خاطرنشان کرد: استانداری تهران نیز می تواند از بودجه های استانی خود 
به صورت موقت برای تامین مینی بوس های جدید در تهران مسللاعدت 
کند و تا زمانی که کمک باعوض سازمان حفاظت محیط زیست تامین 
شللود از فرصت به وجود آمده برای توسعه ناوگان مینی بوسرانی استفاده 

شود. 
وي تاکید کرد: در هر صورت در سللال جاري با توجه به سامانه هاي 
مختلف حمل ونقل شهري اعم از مترو، اتوبوس، میني بوس،  خودروهاي 
ون و تاکسللي، تدابیللر ویژه اي اتخاد شللده تا در مراحللل بعدي قانون 
هدفمندسازي یارانه ها، شهرداري هاي کشورمان با آمادگي بیشتري در 

جهت تامین رفاه شهروندان گام هاي موثرتري بردارند. 
مهندس ارشللادمنش با بیان اینکه در بودجه سال 90 از سوي دولت 
پیش بیني ارتقاي وسایل حمل و نقل عمومي شده است اظهار امیدواري 
کرد: با تصویب بودجه سللال 90 در مجلس شللوراي اسللامي، امسال 
شللاهد شللکوفایي و ارتقاي بیشتري در سللطح حمل ونقل درون شهري 

کشور باشیم. 
وی همچنین درباره افزایش نرخ کرایه های حمل ونقل عمومی عنوان 
کرد: برای اتخاذ تصمیم الزم، به زودی جلسللات مشترکی توسط کمیته 
حمل و نقل و سوخت وزارت کشور با شهرداریها و شوراهای شهر برگزار 

می شود. 
مهندس ارشادمنش ادامه داد:  احتمال کاهش، تثبیت و یا افزایش نرخ 
کرایه در شهرهای مختلف متناسب با موقعیت هایی که دارند، وجود دارد.

مهندس ارشادمنش، معاون عمراني وزير كشور:
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محس�ن مس�لم خاني مع�اون پش�تیباني و ام�ور اجرائي 
گف�ت:  کش�ور  دهیاري ه�اي  و  ش�هرداري ها  س�ازمان 
اس�تانداردهاي در نظر گرفته ش�ده براي توس�عه و ارتقاي 
کیف�ي اتوبوس ها نزدیک به کش�ورهاي اروپایي اس�ت و از 
امسال تالش مي شود اتوبوس هایي که وارد ناوگان مي شوند 

از استاندارد یورو 4 برخوردار باشند.
اتوبوس هاي شهري در ایستگاه یورو 4 

توسللعه سللخت افزاري ناوگان حمل ونقل عمومي در چند سال 
اخیللر به نحوي سللرعت گرفته اسللت کلله نه فقط در شللهرهاي 
بللزرگ، بلکلله در شللهرهاي کوچک تر و مناطق روسللتایي نیز در 
دسللترس بودن امکانات حمل ونقل درون شهري بیش از پیش بر 
محور عدالت مورد توجه قرار گرفته اسللت.ارزیابي نیاز اسللتان  ها و 
شهرستان هاي مختلف به اتوبوس و میني بوس و دیگر خودروهایي 
که به عنوان بازوهاي حمل ونقل غیرریلي درون شهري در بسیاري 
از کشللورهاي دنیا مورد پذیرش بوده و به کار گرفته شده اند، با در 

نظر گرفتن شاخص هاي مختلفي انجام مي پذیرد. 
معللاون پشللتیباني و امللور اجرایللي سللازمان شللهرداري ها و 
دهیاري هاي کشللور با بیان این مطلللب به »ایران« مي گوید: »در 
تخصیللص اعتبار و امکانللات حمل ونقل به یک شللهر، معیارهاي 
مختلفي بررسللي مي شللود که از آنها مي توان به جمعیت سللاکن 
شللهر، نوع جمعیت جاري آن همچون دانشجویي، صنعتي، مهاجر 
وکارگري، ظرفیت معابر و وضعیت موجود حمل ونقل اشاره کرد. با 
بررسي این شاخص ها به عنوان مثال دیده مي شود که آمار جمعیت 
سللاکن در یک شللهر دانشللجوپذیر متفاوت با آماري است که به 
عنوان جمعیت آن شللهر اعام مي شود، بعضي شهرها چون مشهد 
نیز پذیراي جمعیت گردشللگري هستند که تقریبًا در همه سال در 

محدوده آن نیاز به امکانات حمل ونقل جامع دارند.« 
محسللن مسلم خاني با اشللاره به این که براین اساس با ارزیابي 
شرایط حمل ونقل درون شهري اختصاص ماشین آالت با تسهیات 
یا خرید و تحویل مسللتقیم آن به شهرها صورت مي پذیرد، افزود: 
»اصلي تریللن برنامه امسللال در ارتقاي سللطح خدمات حمل ونقل 
شهري نوسللازي 3 هزار دسللتگاه میني بوس با اعطاي تسهیات 
در سراسللر کشللور اسللت که عمدتًا با همکاري شللهرداري هاي 
کانشللهرهاي داراي آلودگللي باال صورت مي پذیللرد. مرحله اول 
این اقدام با نوسللازي هزار دسللتگاه میني بللوس در پایتخت انجام 

مي شود.« 
متوسللط عمر نللاوگان میني بوس در تهران 28 سللال و در کل 
کشور زیر 20 سال است، از این رو توجه به جلوگیري از آالیندگي 
این خودروها اهمیت زیادي دارد. معاون سللازمان شللهرداري  ها و 
دهیاري هاي کشور به خرید 3 هزار دستگاه ون در قالب تسهیات 
نیز اشاره مي کند و اظهار مي دارد: »برنامه ریزي براي هماهنگي با 
بانک هاي عامل در دسللت اقدام است تا کار واگذاري 750 دستگاه 

ون تا پایان سه ماهه اول سال جاري صورت گیرد.« 
وي با بیان این که در تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومي از ورود 
اتوبوس ها و میني بوس هاي یارانه اي به این سللامانه نیز اسللتفاده 
مي شود، توضیح مي دهد: بنا به نیاز شهرها و اعتبارات در دسترس، 
در شهرهاي باالي صدهزار نفر با سهم 82/5 درصدي دولت براي 
اتوبوس و در شللهرهاي زیر صدهزار نفري با سللهم 65 درصدي 

براي میني بوس اختصاص مي یابد.« 
اتوبوس یا هر وسللیله نقلیه دیگري که در این مجموعه خدمات 
شللهري به کار گرفته مي شللود، انتظار مي رود با بهترین شللرایط 
و امکانات ممکن، فعال باشللد. مسلللم خاني دربللاره روند انتخاب 
خودروهللاي حمل ونقللل عمومي توضیح مي دهللد: »در انتخاب و 
خرید اتوبوس و میني بوس دقت و نظارت بیشتري اعمال مي شود. 
پیش از این اتفاق مي افتاد که اتوبوس هاي تولید شللده، خریداري 
مي شللد اما در حال حاضر کمیته هاي تخصصي، مشللخصات فني 
مورد نیاز این ناوگان را اولویت بندي و مشللخص مي کنند تا خودرو 
براسللاس آن تولید شللود. در حین تولید نیز نظارت ادامه مي یابد تا 
نتیجه مطابق همه گزینه ها مدنظر باشللد، اما این مسللئله درمورد 

تاکسي ها به دلیل حجم باالي خرید متفاوت است.« 
معللاون پشللتیباني و امللور اجرایللي سللازمان شللهرداري ها و 
دهیاري هللاي کشللور تأکیللد مي کند کلله حتي اگللر هزینه خرید 
اتوبوس ها بیشللتر از انتظار شللود، کیفیت اتوبوس ها قرباني تعداد 
بیشتر نمي شود. مسئله دیگري که مسلم خاني به آن اشاره مي کند، 
نظرسللنجي و ارزیابللي رضایتمندي مللردم از نللاوگان حمل ونقل 

شهري شان است.
البته به گفته مسلم خاني استانداردهاي در نظر گرفته شده براي 
توسللعه و ارتقاي کیفي اتوبوس ها نزدیک به کشللورهاي اروپایي 
اسللت و از امسللال تاش مي شللود اتوبوس هایي که وارد ناوگان 

مي شوند از استاندارد یورو 4 برخوردار باشند.« 

تسریع در روند 
تجهیز و نوسازی

 ناوگان حمل ونقل 
شهری کشور

مهندس مسلم خانی، معاون پشتیبانی و امور اجرايی سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور خبر داد:
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علی چناری، مديرعامل اتحاديه از عزم جدی برای توسعه اين مجموعه خبر داد؛

نگاه تخصصی و مثبت دولت به حمل و نقل فرصت طاليی برای دست اندركاران اين حوزه است

آغاز فصل جديدی از فعالیت ها و برنامه های عملی، آموزشی، فرهنگی و رفاهی برای فعاالن ناوگان اتوبوسرانی كشور

ضرورت تحول در اتحادیه
 بصورت جدی احساس می شود

نخس�تین پرسش�ی که برای گفت و گ�و ب�ا مدیرعامل جدید 
اتحادیه مدنظر دارم این است که از او بپرسم واقعاً چرا تا بحال 
اتحادیه اتوبوس�رانی های ش�هری کش�ور علی رغم ظرفیت ها و 
پتانسیل های بسیار خوب و مستعدی که دارد نتوانسته به جایگاه 
اصلی خود دس�ت یاب�د و نقش تاثیرگ�ذاری در روند تحوالت و 

امور مربوط به ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور داشته باشد؟ 
هرچن�د که پرس�ش های دیگ�ری نیز در اولوی�ت گفت و گو با 
ای�ن مدیرعامل جدی�د قرار دارند، ازجمله اینکه: به عقیده ش�ما 
چرا عمر مدیریت در این اتحادیه کوتاه و حتی کمتر از یکس�ال 

اس�ت واز همه مهم تر اینکه با چه اهدافی مسئولیت مدیرعاملی 
اتحادی�ه را پذیرفته ای�د و اینک�ه چق�در برایتان مهم اس�ت که 
اتحادیه را به جایگاه اصلی و واقعی خود برس�انید؟ و س�واالتی 
از این دس�ت بود که مرا ترغیب کرد با نگاهی وس�یع و کالن تر 
اولین گفت و گ�وی تفصیلی و تحلیلی مدیرعامل جدید را با هدف 
واکاوی دیدگاه ه�ا و نظ�رات کالن و راهب�ردی اش درخص�وص 
اتحادیه به انجام برس�انم و برنامه های مدون و کاربردی اش را 

برای تقویت و توسعه پایدار اتحادیه جویا شوم.
عل�ی چن�اری که ب�ه تازگی ب�ه س�مت مدیرعام�ل اتحادیه 
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نگاه تخصصی دولت؛ فرصت طالیی برای 
دست اندرکاران حوزه حمل ونقل

علی چناری معتقد اسللت که طی سللال های اخیر توجه ویژه ای 
به مبحث حمل ونقل توسللط دولت خدمتگزار صورت گرفته اسللت 

و حجللم قابل توجهللی از مصوبللات، مباحث، 
اعتبللارات، برنامه ها و فعالیت ها توسللط دولت 
و مجلللس و دیگر نهادهللای ذی ربط به حوزه 
حمل و نقل اختصاص داشللته است و به نوعی 
این مبحث در صدر اخبار، مباحث و برنامه های 

راهبردی کشور قرار داشته و دارد.
وی در ایللن باره گفت: بلله عقیده بنده، اگر 
مدیران اجرایی و ستادی و فعاالن در این حوزه 
تخصصی بتوانند براساس یک برنامه راهبردی 
و عملیاتی از ظرفیت ها و پتانسللیل های موجود 
به خوبللی بهره گیرند قطعللًا می توانند خدمات 
شللایان توجهللی را با هدف دسللتیابی به ثبات 
پایدار به مجموعه خود داشللته باشللند و نتایج 

بارز و ملموسی را در این راستا کسب نمایند.

مدیرعامل اتحادیه توجه ویژه نهاد ها و دسللتگاه های تصمیم ساز 
بویژه دولت خدمتگزار و مجلس شللورای اسامی به مبحث حمل و 
نقل را فرصت طایی برای دست اندرکاران این حوزه می داند و تاکید 
می کنللد: قطعًا با همکاری صمیمانه مدیران عامل اتوبوسللرانی های 
شللهری کشللور و تمامی دسللت اندرکاران و 
فعاالن ناوگان اتوبوسللرانی شللهری سللعی 
خواهیم نمود که در سال جاری حداکثر بهره 
الزم را از این ظرفیت ها و پتانسیل ها با هدف 
رسللیدن به وضعیت قابل قبول و ثبات پایدار 

در این بخش ببریم.

باید ثابت کنیم که نگاهمان به مبحث 
جهاد اقتصادی اصولی وزیر بنایی است

علی چنللاری پیام و توصیلله مقام معظم 
رهبللری در سللال 90 را بسللیار هوشللیارانه 
و براسللاس یک دیدگاه عمیللق و آینده نگر 
می دانللد و می گوید: باشللک اگللر بصورت 
علمللی و کار شناسللی به ارزیابللی پیام رهبر 

اتوبوس�رانی های شهری کشور منصوب ش�ده است سال ها 
س�ابقه فعالی�ت در حوزه ه�ای مدیریتی و اجرای�ی را دارد اتفاقاً 
در کارنام�ه اش هم خدمت در حوزه حم�ل و نقل و ترافیک دیده 
می ش�ود و هم تجربه اندوزی در حوزه مدیریت ش�هری. وی که 
س�ابقه دیرینه ای در عرصه فعالیت های فرهنگی و هنری کشور 
دارد ط�ی س�ال های اخیر تجارب ارزنده ای نی�ز در عرصه علم و 

دانش و آموزش آموخته است.
مدیرعامل جدید اتحادیه که به خوبی از عهده انتقال تجارب 
و بیان دیدگاه ها، عقاید و نظرات تخصصی اش بر می آید سال ها 
س�ابقه طوالنی در عرصه پرورش مدیران حوزه صنعت و اقتصاد 
را دارد و بررس�ی های بعمل آمده نیز نش�ان از آن دارد که یکی 
از توانمندی ه�ای مدیریت�ی او س�اختارمند و هدفمند کردن یک 

مجموعه با پرورش نیروهای انسانی جوان و مستعد می باشد.
عل�ی چناری ک�ه برای خدم�ت در اتحادیه اتوبوس�رانی های 
ش�هری کش�ور چند فاز عملیات�ی و اجرایی را تعری�ف کرده به 
تازگ�ی فاز اول یعنی ش�ناخت دقیق و کار شناس�ی این مجوعه 
و آسیب شناس�ی علمی و کاربردی از رون�د فعالیت های اتحادیه 
از بدو ش�کل گی�ری تا بحال را ب�ه پایان رس�انیده و هم اکنون 
به دنب�ال آغاز عملیات اجرایی توس�عه اتحادیه با تعریف س�ند 

چشم انداز در ابعاد زمانی مختلف می باشد.
وی معتقد اس�ت ک�ه اگر از هم�ه ظرفیت ها و پتانس�یل های 
موج�ود به صورت دقیق و هدفمند اس�تفاده ش�ود قطعاً اتحادیه 
در ی�ک بازه زمانی کوتاه می توان�د به درجه قابل قبولی از میزان 
تاثیرگ�ذاری و راهب�ری برس�د و نق�ش الزم خ�ود را در عرصه 
تح�والت مرتبط با ح�وزه حمل و نقل و ترافیک ش�هری بعنوان 

یک عنصر تعیین کننده و غیرقابل انکار ایفا نماید.
عل�ی چناری که با کوله باری از تجربی�ات اجرایی، مدیریتی، 
فرهنگ�ی، هن�ری، آموزش�ی و تخصص�ی پ�ای در ای�ن عرصه 

خطی�ر نه�اده اعتقاد راس�خ دارد که اگر همه دلس�وزان، فعاالن 
و دس�ت اندرکاران عرصه حم�ل و نقل و ترافیک ش�هری بویژه 
ناوگان اتوبوس�رانی ش�هری به این باور برسند که هدف نهایی 
و اساس�ی اتحادیه کمک به توس�عه حمل و نقل عمومی کشور و 
تقویت و توسعه ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور است قطعاً با 
همه توان، انرژی و دلس�وزی این اتحادیه را در راس�تای تحقق 

اهداف و برنامه های مدنظر یاری خواهند نمود.
را  خ�ود  برنام�ه  اصلی تری�ن  اتحادی�ه  جدی�د  مدیرعام�ل 
اعتمادس�ازی نزد همه فعاالن، دس�ت اندرکاران وتصمیم سازان 
می داند و بر این باور اس�ت که اتحادیه می تواند باتعریف سطح 
جدیدی از فعالیت ها و برنامه ها گام های اساسی را برای رسیدن 
ب�ه جای�گاه حقیقی خود ب�ر دارد و بعن�وان یک حام�ی واقعی و 
تاثیرگذار برای مدیران عامل اتوبوس�رانی های ش�هری کش�ور 

ایفای نقش نماید.
چن�اری س�اختارمند نمودن اتحادی�ه و اس�تفاده از نیروهای 
متخصص، کار ش�ناس، توانمند و زبده را ب�ا هدف تحقق اهداف 
کالن و راهب�ردی اتحادی�ه ض�روری می دان�د و تاکی�د دارد که 
اتحادی�ه ب�رای رس�یدن ب�ه ش�تاب الزم در روند توس�عه خود 
بای�د از ظرفیت ها و پتانس�یل های تخصصی، کار شناس�ی و فنی 
ناوگان اتوبوس�رانی ش�هری کش�ور به خوبی بهره ببرد و روابط 
خود با صاحبان و تصمیم سازان عرصه صنعت، علم و فرهنگ و 

همچنین دستگاه ها و نهادهای ذیربط و مرتبط را بهبود بخشد.
علی چناری، مدیرعامل جدید اتحادیه در گفت و گویی تفصیلی 
ب�ه اب�راز دیدگاه ها و بی�ان نظرات کار شناس�ی و تخصصی خود 
درخص�وص اتحادیه اتوبوس�رانی های ش�هری کش�ور و عوامل 
پیرامونی این مجموعه پرداخته اس�ت.همه عالقمندان و فعاالن 
عرص�ه حم�ل و نق�ل و ترافیک ش�هری را به م�رور دیدگاه های 

راهبردی وی دعوت می نماییم: 

اس�ت  معتق�د  چن�اری  عل�ی   
ك�ه ط�ی س�ال های اخی�ر توجه 
وي�ژه ای ب�ه مبحث حم�ل ونقل 
توس�ط دولت خدمتگزار صورت 
قاب�ل  حج�م  و  اس�ت  گرفت�ه 
مباح�ث،  از مصوب�ات،  توجه�ی 
اعتب�ارات، برنامه ه�ا و فعالیت ه�ا 
توس�ط دول�ت و مجل�س و ديگر 
نهادهای ذی ربط به حوزه حمل 
و نقل اختصاص داش�ته است و به 
نوعی اين مبحث در صدر اخبار، 
مباح�ث و برنامه ه�ای راهبردی 

كشور قرار داشته و دارد. 
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فرزانه انقللاب در سللال 90 بپردازیم و همه 
ابعاد این توصیه محوری و اساسللی را بررسی 
نماییللم و با هملله وجود و تللوان در اجرای و 
عملیاتی نمودن این پیام بکوشیم قطعًا ثمرات 
چشللمگیر و غیرقابل انکاری را شاهد خواهیم 

بود.
مدیرعامل اتحادیه خاطرنشان کرد: بصورت 
علمی و کار شناسللی در اتحادیلله راهکارهای 
تحقللق این پیام راهبردی را بررسللی نموده و 
بسللترهای الزم را برای رسیدن به نمره قابل 
قبول در مبحث جهاد اقتصادی فراهم خواهیم 

نمود.

هدفمند کردن یارانه ها؛ در راستای 
توسعه حمل و نقل عمومی

مدیرعامللل اتحادیه در اداملله گفت و گو به 
اجرای طرح تحول اقتصادی با هدفمند سللاختن یارانه ها در کشللور 
اشللاره کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی این طرح توسعه اقتصادی 
کشللور است و طبیعتًا توجه به مبحث توسللعه بدون در نظر گرفتن 

مولفه حمل و نقل امکان پذیر نیست.
وی افللزود: یکللی از بخش هایی که کشللور به شللدت در آن به 
صرفه جویی و مدیریت اصولی در نحوه و میزان اسللتفاده از آن نیاز 
دارد بخش سوخت اسللت.از آنجا که دولت دراین بخش یارانه قابل 
توجهی پرداخت نمللوده و همچنان نیز این روند ادامه دارد ضروری 
اسللت که با گسللترش حمل و نقللل عمومی شللهروندان را ترغیب 
نماییم که کمتر از وسللایل نقلیه شخصی خود اسللتفاده نمایند و با 
فراهم نمودن وسایل حمل و نقل عمومی سریع، مطمئن، ارزان ودر 
دسترس، مصرف سللوخت در کشور را مدیریت نموده و به کمترین 

میزان ممکن برسانیم.
چنللاری تاکید کرد: الزمه تحقق هدف دولت در بخش سللوخت، 
باشللک گسللترش حمل و نقل عمومی اسللت و در غیر اینصورت 
این مسللئله- که پیامدهای ناخوشللایند دیگری نیللز ازجمله تهدید 
سللامت و امنیت شهروندان، گسترش معضات ترافیکی و افزایش 
آالینده های خطرناک را دارد، نه تنها حل نخواهد شللد بلکه روز به 

روز بغرنج تر و الینحل تر نیز خواهد شد.
مدیرعامللل اتحادیلله خاطرنشللان کرد: به 
عقیللده صاحب نظللران، از آنجللا کلله ناوگان 
اتوبوسرانی شللهری فراگیر ترین و اصلی ترین 
سیسللتم حمل و نقل عمومی کشللور می باشد 
بایللد در اجرای طرح، این نللاوگان به صورت 
ویللژه مورد توجه قرار گیرد و بسللترهای الزم 
برای توسعه و تجهیز این ناوگان فراهم گردد 
و دغدغه های مدیران عامل اتوبوسرانی مورد 
لحاظ قللرار گرفتلله و عزم جدی بللرای حل 
مشللکات این مدیران سللخت کوش، صبور 
تاشللگر و تاثیرگذار بویژه در بحث مشکات 
مالی و کاسللتی هایی کلله در این بخش دارند 
صورت گیرد و تمهیللدات الزم برای پرداخت 
اعتبللارات دولتی کافی و بموقللع و همچنین 
افزایللش نللرخ بلیط در حد معقللول و منطقی 

اندیشیده شود.

ضرورت بازتعریف ساختار اتحادیه
علی چناری در ادامه گفت و گو به تشللریح 
سللاختار فعلی اتحادیه پرداخت و افزود: برای 
اتحادیه یک اساسللنامه ای در بدو امر نوشللته 
شللده و این مجموعه شللکل گرفته است که 
علللی رغللم نقاط قوت بسللیار خوبللی که در 
اساسنامه وجود دارد و ظرفیت و پتانسیل های 
کانی که برای ایللن مجموعه در نظر گرفته 
شده است به اعتقاد بنده در یک سری از موارد 

اساسنامه نیاز به بازنگری دارد.
مدیرعامللل اتحادیلله گفت: سللاختار فعلی 
اتحادیه در شللان و جایگاه مدیریت و راهبری 
ناوگان عظیم اتوبوسرانی شهری کشور نیست 
و ضرورت بازتعریف سللاختار اتحادیه بصورت 

جدی احساس می شود.
چناری تاکید کرد: اتحادیه با ساختار فعلی نمی تواند نقش نماینده، 
سیاسللت گذار و راهبر موثر و توانمند برای 95 اتوبوسرانی کشور که 
متشکل از حدود 35 هزار نفر نیروی انسانی اعم از مدیر، کار شناس، 
کارمنللد، راننللده و بیش از 26 هزار دسللتگاه اتوبوس می باشللند را 
ایفا نماید و بر این اسللاس اتحادیه ای که بتواند پاسللخگوی نیاز ها 
و مسللائل مربوط به این ناوگان عظیم باشللد باید ساختار، متناسب 
و منسللجم، نیروهای انسللانی متخصص و توانمند و برنامه جامع و 
مدونی داشته باشد تا به جایگاه اصلی و حقیقی خود دست یابد و در 
همه فعاالن و دست اندرکاران این حوزه اعتماد الزم را ایجاد نماید.

مدیرعامللل اتحادیه تصریللح کرد: بصورت برنامه ریزی شللده و 
اصولی و مبتنی بر نگاه کار شناسی و علمی بدنبال این هستیم که با 
آسیب شناسی دقیق و ارزیابی جامع به تدوین سند چشم انداز اتحادیه 
و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت واقع گرایانه بپردازیم 
و طبیعتًا در این راسللتا به مبحث ساختار تشکیاتی اتحادیه در ابعاد 
مختلف بصورت ویژه توجه خواهیم نمود و اصاحات الزم را مدنظر 

قرار خواهیم داد.

تالش برای گسترش فعالیت های علمی و فرهنگی
مدیرعامللل اتحادیه یکی از رسللالت های 
اصلی ایللن مجموعه تخصصی را فعالیت های 
علمی و فرهنگی بنیادی و اصولی دانسللت و 
خاطرنشللان کرد: یکللی از اصلی ترین وظایف 
اتحادیه توجه به مباحث علمی، کار شناسللی، 

فنی، تخصصی و فرهنگی است.
وی افللزود: اتحادیلله ظرفیللت الزم برای 
تبدیل شللدن به یک پایللگاه علمی تخصصی 
در حللوزه حمل ونقل و ترافیک را دارد و نباید 

این ظرفیت با ارزش و مهم را نادیده گرفت.
چناری اظهار داشللت: اتحادیه می تواند در 
مباحث علمی، تخصصی، فنی و آماری به یک 
مرجع تخصصی و قابل استناد در کشور تبدیل 
شللود و با یک برنامه جامللع و مدون می توان 
زیرسللاخت ها و بسترهای الزم را برای تحقق 

 عل�ی چن�اری پی�ام و توصی�ه 
مق�ام معظم رهبری در س�ال ۹۰ 
براس�اس  و  بس�یار هوش�یارانه  را 
ي�ک ديدگاه عمی�ق و آينده نگر 
بالش�ک  می گوي�د:  و  می دان�د 
اگ�ر بصورت علمی و كار شناس�ی 
ب�ه ارزياب�ی پی�ام رهب�ر فرزان�ه 
انق�الب در س�ال ۹۰ بپردازي�م و 
هم�ه ابع�اد اين توصی�ه محوری 
و اساس�ی را بررس�ی نمايی�م و با 
همه وجود و ت�وان در اجرای و 
عملیاتی نمودن اين پیام بکوشیم 
قطع�ًا ثمرات چش�مگیر و غیرقابل 

انکاری را شاهد خواهیم بود 

تصري�ح  اتحادي�ه  مديرعام�ل   
برنامه ري�زی  بص�ورت  ك�رد: 
ش�ده و اصول�ی و مبتنی ب�ر نگاه 
كار شناس�ی و علمی بدنب�ال اين 
هس�تیم كه با آسیب شناسی دقیق 
و ارزياب�ی جامع به تدوين س�ند 
چش�م انداز اتحاديه و برنامه های 
و  م�دت  می�ان  م�دت،  كوت�اه 
بپردازيم  واقع گرايان�ه  بلندمدت 
و طبیعت�ًا در اين راس�تا به مبحث 
اتحادي�ه در  تش�کیالتی  س�اختار 
ابعاد مختلف بصورت ويژه توجه 
خواهی�م نم�ود و اصالحات الزم 

را مدنظر قرار خواهیم داد 
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این هدف ارزشمند فراهم نمود.
وی سللپس به تشللریح راهکارهای اجرایی مدنظر برای حرکت 
در مسللیر تحقق ایللن هدف پراخت و گفت: تعامللل با مراکز علمی 
و دانشللگاهی، بهره گیللری از تجللارب مدیللران خللاق و توانمند، 
گسللترش همکاری ها با اسللاتید و دانشللجویان، اجللرای طرح های 
مطالعاتی و تحقیقاتی، راه اندازی واحد ارتباط با دانشللگاه و صنعت، 
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی، ایجاد بانک اطاعاتی علمی 
تخصصللی، راه انللدازی کتابخانه تخصصی، برگللزاری همایش های 
راهبردی ازجمله برنامه هایی اسللت که برای پررنگ تر ساختن جلوه 
واقللع گرایانه اتحادیه درمباحث علمی، آموزشللی و فرهنگی مدنظر 

قرار دارد.
چناری گفت: براساس یک برنامه جامع آموزشی بصورت دقیق و 
زمانبندی شده آموزش های تخصصی برای مدیران عامل و معاونین 
سازمان ها، کار شناسللان، تعمیرکاران و رانندگان در نظر گرفته شده 
که هم اکنون در حال آماده سللازی مقدمات الزم برای اجرای این 

دوره های آموزشی در سطوح مختلف هستیم.
مدیرعامللل اتحادیه در ادامه فرهنگ سللازی را الزمه موفقیت در 
دسللتیابی به توسللعه پایدار در عرصه حمل ونقللل عمومی ارزیابی 
کرد و افزود: معتقدم که هر نوع فرهنگ سللازی و آموزش بدون در 
نظر گرفتن شللهروندان مثمرثمر نخواهد بود و زمانی مجموعه های 
تخصصللی و تصمیم گیر در ایللن حوزه می توانند به تحقق اهداف و 
برنامه هایشان امیدوار باشند که در برنامه ریزی ها و هدف گذاری های 
خود بصورت ویژه مولفه مردم را در نظر بگیرند و در مباحث آموزشی 
و فرهنگ سللازی های موردنظر به مبحث مهم آموزش شهروندی با 
هدف ترغیب کلیه اقشللار مردم به اسللتفاده از وسللایل حمل ونقل 
عمومی و آگاه سازی آنان از عواقب استفاده از وسایل نقلیه شخصی 

بپردازند.
چناری گفت: اتحادیه در حوزه فرهنگ سللازی و اطاع رسانی در 
حال تهیه و تدوین بسته فرهنگی متنوع، هدفمند، جامع و تاثیرگذار 
است که امیدواریم با اجرای این برنامه دقیق و پیشرفته بتوانیم نقش 
خود رادرارتقاء سللطح فرهنگ عمومی جامعه در مبحث حمل و نقل 

عمومی بویژه ناوگان اتوبوسرانی به سهم خود ایفا نماییم.
وی افزود: در اجرای این برنامه فرهنگی، آموزشی و اطاع رسانی 
سللعی خواهیم نمود کلله از نظرات متخصصان و کارشناسللان این 
حللوزه اسللتفاده نماییللم و بصورت عملللی و واقع گرایانلله با کمک 
متخصصین امر تحولی کم نظیر را در حوزه فرهنگ سازی برای کلیه 

دست اندرکاران و شهروندان فهیم کشور پدید آوریم.

بخش هایی که ضرورت تحول در آن ها 
بصورت جدی احساس می شود

چنللاری در ادامه ایللن گفت و گوی تفصیلی 
با تشللریح آسللیب ها و نقاط ضعف اتحادیه به 
ضرورت تحول در بعضی قسمت ها اشاره کرد 
و گفت: به اعتقاد بنده در یک سری از مسائل 
و بخش ها اتحادیه تللا بحال تاثیرگذاری الزم 
را نداشللته است که باید شللتاب تحول در این 

بخش ها را افزایش دهیم. 
وی افللزود: یکللی از بخش هایی که ضعف 
اتحادیه در آن بصورت جدی احساس می شود 
نداشللتن بانک اطاعاتی علمللی و تخصصی 

بویژه بانک قوانین، آئین نامه ها و دسللتورالعمل های مرتبط است که 
در نظللر داریم این نقیصه را با کمللک صاحب نظران و متخصصان 

برطرف نماییم. 
مدیرعامل اتحادیه در ادامه با تشللریح مزایای مدیریت و نظارت 
هوشللمند بر ناوگان اتوبوسرانی شللهری کشور، به عدم برنامه ریزی 
اتحادیه دراین حوزه تا بحال اشاره کرد و گفت: اتحادیه از این پس 
بصورت جدی تر سللعی خواهد نمود که در اجرای این پروژه یاریگر 
سللازمان های اتوبوسرانی باشد تا هم شاهد اجرای پروژه های توسعه 
یافته وجامع در کشللور باشللیم و هم روند اجرای این پروژه مهم و 

تاثیرگذار را تسریع بخشیم. 
چنللاری همچنین به ضرورت تقویت کمیته فنی اتحادیه اشللاره 
کرد و اظهار داشللت: کمیته فنللی اتحادیه باید آنقللدر قوی، پویا و 
توانمند باشللد کلله در مباحث مربوط به اتوبوس هللا و مینی بوس ها 
بلله عنوان یللک مرجع علمی تخصصی و تاثیرگذار مطرح باشللد به 
گونلله ای که هم خودروسللازان و هم مصرف کننللدگان نظرات فنی 
و تخصصللی این کمیتلله را در برنامه ها، اقدامات و فعالیت هایشللان 

بصورت ویژه مدنظر قرار دهند. 
مدیرعامل اتحادیه همچنین اقدامات و برنامه ریزی های اتحادیه 
در بحث واگذاری ناوگان اتوبوسللرانی شهری به بخش خصوصی را 
کافی و رضایت بخش ندانسللت و اظهار امیدواری کرد که اتحادیه 
در آینده نزدیک بتواند براسللاس یک برنامه جامع به آسیب شناسللی 
روند واگذاری در کشللور پرداختلله و راهکارهای بهتر و دقیق تری را 
در این راسللتا با هدف کاهش مشکات اتوبوسرانی ها دراین بخش 

به اجرا درآورد. 
چنللاری همچنین بلله اهمیت بخش هللای بازرگانللی و بیمه در 
فعالیت های آتی اتحادیه اشللاره کرد و گفت: در بخش بیمه، اتحادیه 
بدنبال این اسللت که با درس گرفتن از وقایع و اشتباهات گذشته به 
گونلله ای عمل نماید که باعث کاهش دغدغه و مشللکات مدیران 
عامللل اتوبوسللرانی ها و رانندگان زحمتکش در این بخش شللود و 
موجبات ایجاد آرامش و امنیت روانی را برای کلیه دسللت اندرکاران 

ناوگان اتوبوسرانی فراهم نماید. 
مدیرعامل اتحادیه همچنین به پتانسیل های بسیار خوب اتحادیه 
در بخللش فعالیت های اقتصادی و بازرگانی اشللاره کرد و گفت: اگر 
اتحادیلله بدنبال جایگاه حقیقی خود اسللت باید در مباحث اقتصادی 

نیز یاریگر اتوبوسرانی ها باشد. 
وی افللزود: بدنبال این هسللتیم که براسللاس یللک برنامه جامع 
و مللدون فعالیت هایللی را بللرای این واحد براسللاس نیازهای اصلی 
اتوبوسرانی ها تعریف نماییم و با اعتمادسازی در بین تولیدکنندگان و 
واردکنندگان، پشتیبانی اقتصادی و بازرگانی از اتوبوسرانی ها را مورد 

هدف قرار دهیم. 
چناری گفت: اتحادیلله ظرفیت الزم برای 
فراهم نمودن بسللترهای مناسب برای کمک 
به اتوبوسللرانی ها در ابعاد مختلللف تعمیرات، 
تجهیللز و توسللعه کمللی و کیفی نللاوگان را 
دارد و البتلله این مهم محقق نمی شللود مگر 
با آسیب شناسللی دقیللق از فعالیت هایی که تا 
بحللال اتحادیه در این زمینه داشللته اسللت و 
برنامه ریللزی اصولی برای اجللرای برنامه ها و 

اقدامات مهم و تاثیرگذار. 

 يک�ی از بخش هاي�ی كه ضعف 
اتحادي�ه در آن بص�ورت جدی 
احس�اس می شود نداش�تن بانک 
تخصص�ی  علم�ی و  اطالعات�ی 
بوي�ژه بانک قوانی�ن، آئین نامه ها 
و دس�تورالعمل های مرتبط است 
ك�ه در نظ�ر داري�م اي�ن نقیص�ه 
و  صاحب نظ�ران  كم�ک  ب�ا  را 

متخصصان برطرف نمايیم 
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چاره اندیشی برای 
اتوبوس های گازسوز

چناری در ادامه مشللکات اتوبوسللرانی ها 
در بحث اتوبوس های گازسللوز را بسیار جدی 
دانسللت و گفت: متاسللفانه عدم برنامه ریزی 
مناسللب و حمایللت الزم در اجللرای پللروژه 
گازسللوز کللردن نللاوگان اتوبوسللرانی باعث 
شللده که اکثریت اتوبوس های گازسللوز پس 
از اجللرای طرح هدفمنللدی یارانه ها و افزایش 
قیمت سللوخت گاز و همچنین مشکاتی که 
درخصللوص جایگاه هللای سللوخت گیری این 
اتوبوس ها وجود دارد بااسللتفاده گردیده اند و 
نگرانی و دغدغه مدیران عامل اتوبوسللرانی و 
رانندگان سخت کوش ناوگان را سبب شده اند. 
حللال  در  گفللت:  اتحادیلله  مدیرعامللل 
بررسی های کار شناسی و انجام مطالعات الزم 

برای حل این مشللکل بصورت اساسی هستیم و امیدواریم با حمایت 
مدیران ارشللد وزارت کشور و سازمان شللهرداری ها و دهیاری های 
کشللور و همچنین خودروسللازان بتوانیم در آینده ای نزدیک با اتخاذ 

راهکارهای اصولی به حل مشکل مذکور بپردازیم. 

افزایش تعامل با نهادهای تاثیرگذار و تصمیم ساز
مدیرعامللل اتحادیه همچنیللن در این گفت و گو خبللر از افزایش 
تعامللل و ارتباط اتحادیه با نهاد ها و دسللتگاه های تاثیرگذار کشللور 
در مبحللث حمل و نقللل و ترافیک داد وگفت: ارتباطات گسللترده و 
برنامه ریزی شده با مدیران ارشد دولت خدمتگزار، هماهنگی و ارتباط 
با نمایندگان محترم مجلس شللورای اسامی، گسترش همکاری ها 
با خودروسللازان و شرکت های خدمات پس از فروش، تعامل با ستاد 
مدیریت حمل و نقل و سللوخت کشور، ستاد هدفمندسازی یارانه ها، 
مدیران ارشللد اسللتان بویژه اسللتانداران، معاونین عمرانی و مدیران 
کل دفا تر امور شللهری استانداری ها، شللورای شهر، استان و شورای 
عالی اسللتان ها، سازمان بهینه سللازی مصرف سوخت کشور و دیگر 
ارگان ها و سللازمان های مرتبط از اولویت های کاری اتحادیه در سال 

90 می باشد. 

جایگاه کالن شهر ها ویژه است
علی چناری در ادامه به جایگاه و نقش تاثیرگذار اتوبوسللرانی های 
کان شللهر ها اشللاره کرد و گفت: بررسللی های بعمل آمده نشان از 
آن دارد که تعامل اتوبوسللرانی های کان شللهر ها با اتحادیه در حد 
مطلوب نبوده است و از آنجا که بیش از 70 درصد ناوگان اتوبوسرانی 
شللهری کشور متعلق به کان شهر می باشللد طبیعتًا می بایست این 
اتوبوسللرانی ها بصورت ویللژه مدنظر قرار گیرنللد و برنامه جامعی را 
اتحادیه باید در راسللتای تقویت وتوسعه این سازمان ها اجرایی نماید 
کلله امیدواریم باتوجه بللا رایزنی ها و هماهنگی هللای بعمل آمده با 
مدیران عامل توانمند و باتجربه این اتوبوسللرانی ها در آینده نزدیک 
شللاهد تعامل سللازنده، مثبت و موثر بین اتحادیه و اتوبوسرانی های 

کان شهر ها باشیم. 
چنللاری گفللت: الزم به یللادآوری اسللت که این رویکللرد جدید 
اتحادیلله به هیللچ وجه به معنای کاهش سللطح همکاری ها با دیگر 
اتوبوسللرانی های کشور بویژه سللازمان های مراکز استان ها نیست و 

برای ما همه اتوبوسرانی ها، همه مدیران عامل 
سخت کوش سللازمان ها و همه رانندگان عزیز 
و زحمللت کش دارای اهمیت ویژه می باشللند 
و سللعی می کنیللم در برنامه ریزی هللای آتی 
هملله دسللت اندرکاران نللاوگان اتوبوسللرانی 
شللهری کشللور را مدنظر قرار دهیللم و برای 
حللل مشللکات و چالش های هملله فعاالن 
خانللواده بزرگ و صبللور ناوگان اتوبوسللرانی 
شللهری چاره اندیشللی نماییم و به سهم خود 
در راستای پیشللرفت و توسعه این ناوگان که 
همانا در راستای توسعه همه جانبه میهن عزیز 

و اسامیمان می باشد گام برداریم. 

فراکسیون ها، بازوی مشورتی اتحادیه
مدیرعامللل اتحادیه همچنین ضمن تمجید 
از عزم جدی مدیران عامل اتوبوسرانی ها برای 
فعال سللازی فراکسیون های منطقه ای اتوبوسللرانی ها، گفت: نگاه ما 
به برنامه ها و اقدامات این فراکسللیون ها مثبت اسللت و معتقدیم که 
این تشللکل ها می توانند در بسللیار از امور مربوطه بازوهای فکری و 
مشللورتی و حتی اجرایی مناسللبی برای اتحادیه در راسللتای اهداف 

مدنظر باشند. 
چناری گفت: اتحادیه آمادگی الزم را برای گسللترش حمایت ها و 
همکاری ها با فراکسیون ها اعام می دارد و هرگاه احساس کنیم که 
فراکسیون ها به انسجام و ساختار قوی و کاملی رسیده اند قطعًا برخی 

از وظایف و برنامه ها را به این تشکل ها واگذار خواهیم نمود. 
چناری گفت: بصورت جدی بدنبال استفاده از ظرفیت ها و تجارب 
اعضای فراکسللیون بمنظور پویاسللازی و تقویت اتحادیه هسللتیم و 
امیدواریللم که میزان تعامل فراکسللیون ها بللا اتحادیه بیش از پیش 

گسترش یابد. 
برنامه های گسترده برای حل مشکالت 

خدمات پس از فروش
بخللش دیگری از سللخنان مدیرعامللل اتحادیه باز هللم به بیان 
مشللکات و دغدغه های مدیللران عامل اتوبوسللرانی ها و رانندگان 

اختصاص داشت. 
چناری با بیان اینکه دولت خدمتگزار علی رغم همه محدودیت ها 
و موانعی که پیش رو داشللته همواره طی سال های اخیر تاش نموده 
که به نوسللازی و گسترش ناوگان اتوبوسللرانی شهری بپردازد اما از 
ایللن نگاه مثبت و حمایت های عملی دولللت حداکثر بهره الزم برده 
نشللده، گفت: متاسفانه بعلت کیفیت پایین برخی اتوبوس ها و از همه 
مهم تللر اینکه بدلیل عللدم ارائه خدمات پس از فللروش مورد انتظار 
از سوی خودروسللازان به اتوبوسللرانی ها، هم اکنون تعداد زیادی از 
اتوبوس ها نمی توانند در چرخه خدمات رسللانی به شهروندان فعالیت 

نمایند. 
مدیرعامل اتحادیه یکی از مشللکات جدی و نگرانی اصلی همه 
اتوبوسرانی ها را همین مسئله عنوان کرد و گفت: کمیته فنی اتحادیه 
بللر این باور اسللت که باید بللا اقدامللات الزم و رایزنی های مداوم و 
پیگیری هللا و ارزیابی های کار شناسللی و اتخاذ تصمیمات موثر برای 
همیشه این مشکل را ریشه کن ساخت و فصل جدیدی از برنامه ها و 
فعالیت های اتحادیه برای کاهش محسوس مشکات و بحران های 
اتوبوسللرانی ها در این زمینه و رسللیدن به سطح قابل قبولی از نحوه 

 چن�اری همچنی�ن ب�ه اهمیت 
بخش ه�ای بازرگان�ی و بیمه در 
فعالیت های آتی اتحاديه اش�اره 
ك�رد و گف�ت: در بخ�ش بیم�ه، 
اتحادي�ه بدنبال اين اس�ت كه با 
درس گرفتن از وقايع و اشتباهات 
گذشته به گونه ای عمل نمايد كه 
باعث كاهش دغدغه و مش�کالت 
اتوبوس�رانی ها  عام�ل  مدي�ران 
و رانن�دگان زحمتک�ش در اي�ن 
بخ�ش ش�ود و موجب�ات ايج�اد 
آرام�ش و امنی�ت روانی را برای 
كلی�ه دس�ت اندركاران ن�اوگان 

اتوبوسرانی فراهم نمايد 
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و میزان ارائه خدمات پس از فروش توسللط شللرکت های خودروساز 
آغاز شللده که در اولین گام نیز باتوجه بلله اینکه تعداد قابل توجهی 
از اتوبوس های شللهری کشللور از تولیدات شرکت ایران خودرودیزل 
می باشد به سراغ این شرکت رفته ایم و بصورت جدی بدنبال اصاح 
روند تولید اتوبوس های این شرکت و همچنین افزایش سطح خدمات 
پللس از فروش این شللرکت براسللاس یک برنامه جامللع و دقیق و 
زمانبندی شللده هسللتیم و قطعًا برای تحقق این هدف رایزنی های 
الزم را بللرای بهره گیری از هملله اهرم های قانونی و بازدارنده انجام 
خواهد گرفت و ضمن پیگیری های اداری مدنظر بستر را برای اتخاذ 

تصمیمات تاثیرگذار و کاربردی آماده خواهیم نمود. 

فصلی جدید از فعالیت های فرهنگی، 
ورزشی و رفاهی در راه است

علللی چناری در پایللان این گفت و گوی طوالنللی حامل خبرهای 
خوشی برای دست اندرکاران ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور بود. او 
در این بخش ابتدا از برگزاری جشللنواره فرهنگی، هنری و ورزشللی 
ساالنه برای تمامی دست اندرکاران ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور 
در رشللته ها و بخش های مختلللف خبر داد و گفت: برنامه ریزی الزم 
برای برگزاری اولین جشللنواره ملی فعاالن و دست اندرکاران ناوگان 
اتوبوسرانی شللهری در حال انجام و پس از مشخص شدن جزئیات، 
زمان، مکان و نحوه اجرای این طرح ملی را به اطاع همه همکاران 

عزیز خواهیم رساند. 
چناری همچنین تاکید کرد: برنامه ها و مسابقات فرهنگی، هنری 
نیللز برای شللهروندان و اصحاب فرهنگ و هنر و رسللانه پیش بینی 
کرده ایللم که در زمان مقللرر فراخوان و اطاع رسللانی الزم در این 

خصوص صورت خواهد گرفت. 
مدیرعامل اتحادیه همچنین از برگزاری مراسمی ویژه برای روند 
حمل و نقل در 26 آذرماه سللال جللاری خبر داد و افزود: در آینده ای 
نزدیک سللامانه ای جامع و کار شناسللی را برای انتخاب برترین های 
ناوگان اتوبوسللرانی شهری کشللور در بخش ها و حوزه های مختلف 
راه اندازی نموده و از نیروهای موفق و نمونه کشور تجلیل خواهد شد. 
چنللاری در اداملله از برنامه اتحادیه برای تجلیللل از خانواده های 
شللهدا، ایثارگران و جانبازان متعلق به ناوگان اتوبوسللرانی شللهری 
کشور خبر داد و گفت: این خانواده های گرانقدر ولی نعمتان ما هستند 

و حللق بزرگ بر گردن ما دارند که باید به نحو 
شایسللته از این بزرگواران که آرامش و امنیت 
امروز خود را مدیون رشادت ها و ایثارگری های 

آنان هستیم قدردانی نماییم. 
مدیرعامل اتحادیه توجه به مسللائل رفاهی 
و تفریحی مدیران عامل، فعاالن، کار شناسان، 
دست اندرکاران و رانندگان عزیز را مهم ارزیابی 
کللرد و افزود: یکی از اقدامللات مهم اتحادیه، 
برداشتن گام های موثر و اجرایی برای کمک و 
توجه به مسائل رفاهی و تفریحی در سال 90 
است و بصورت فازبندی برنامه های اتحادیه در 

این راستا به مرحله اجرا درخواهد آمد. 
مدیرعامللل اتحادیه به اهمیت اسللتفاده از 
تجارب کشورهای توسعه یافته در بخش حمل 
و نقل اشللاره کللرد و گفللت: اتحادیه بصورت 
برنامه ریزی شده در حال انجام مطالعات الزم 

برای برگزاری سفرهای آموزشی تخصصی برون مرزی برای مدیران 
عامل اتوبوسرانی های شهری کشور است و در این خصوص معتقدیم 
که اتحادیه باید کشللورهایی را به عنوان مقصد سفر انتخاب کند که 
بازدید مدیران عامل اتوبوسللرانی ها باعث تحول در نگرش مدیران و 
بوجود آمدن شللتاب منطقی و محسللوس در روند توسعه حمل ونقل 

عمومی کشور شود. 
چناری رانندگان سللخت کوش و صبور ناوگان اتوبوسرانی شهری 
کشللور را از ارکان اصلی این ناوگان برشللمرد و گفت: در حال آماده 
سللازی یک بسللته حمایتی از رانندگان در حوزه های مختلف اعم از 
بخش های بیمه، سللامت، امنیت، رفاه، آموزش و... هستیم و بر این 
باور هستیم که با برنامه ریزی های کار شناسی و پیگیری های منسجم 
می توان تاثیر مثبتی بر میزان درآمدهای رانندگان و کاهش دغدغه ها 
و مشکات این تاشللگران عرصه خدمات رسانی به مردم داشت و 
فراهم نمودن فضای امن و آرام برای این زحمتکشللان را در اولویت 
برنامه ها قرار داد و نسللبت به تعیین استانداردهای الزم برای ارتقای 
سطح فعالیت ها و اخاق حرفه ای این رانندگان زحمتکش اقدام نمود.

پاسخی برای همه سواالت و دغدغه ها
مدیرعامل سللخت کوش، با حوصله، خاق و باتجربه اتحادیه در 
پایللان خطللاب به من پللس از مطرح کردن همه سللواالت گفت: از 
آغللاز گفت و گو همه دغدغه ام این بود که بتوانم به سللواالتی که در 
آغاز مصاحبه مطرح نمودی پاسخ دهم، سواالتی همچون اینکه چرا 
اتحادیلله تا بحال به جایگاه واقعی خود نرسللیده و اینکه چقدر برایم 
مهم اسللت که اتحادیه نقش حقیقی خللود را در معادالت مربوط به 
حللوزه حمللل و نقل و ترافیللک ایفا نماید و از هملله مهم تر اینکه با 
کدامیللن روش هللا و راهکار ها می توان این اهللداف کان و مهم را 

تحقق بخشید؟ 
چناری با آرامش، صبر و متانت همیشگی اش تاکید کرد: امیدوارم 
که توانسته باشم به سواالت شما و کلیه دست اندرکاران، کار شناسان 
و صاحب نظللران درخصللوص دالیل پذیرفتن مسللئولیت خطیر این 
مجموعلله و اهدافم از قبول مدیریت این مجموعه تخصصی پاسللخ 

گفته باشم. 
وی در گفت وگویللش چندین بار بر آغوش بللاز اتحادیه بر روی 
همه دلسللوزان، صاحب نظران، فعاالن، اسللاتید، نخبگان، مدیران، 
کار شناسللان و متخصصیللن تاکیللد کللرد و 
خاطرنشللان کرد: زمانی اتحادیلله می تواند در 
رسللیدن به اهداف مدنظر موفق باشللد که از 
تمامی ظرفیت ها و پتانسللیل های کشور بویژه 
منبع عظیم نیروی متخصص اتوبوسللرانی ها 
هملله  اعتمادسللازی  بللا  و  بهره منللد شللود 
دست اندرکاران را به برداشتن گوشه ای از این 
بار سللنگین و خطیر ترغیب نماید و اگر روند 
پیگیللری امور و اجرای برنامه ها در مسللیری 
غیر از این مسیر مطمئن و امیدبخش صورت 
گیرد آنجاست که هم عمر مدیریت ها آنچنان 
که تا امروز شللاهد بوده ایم کوتاه می شللود و 
هللم اتحادیه به جایگاه اصلللی و حقیقی خود 
نمی رسللد و هم از تاثیرگللذاری و ایفای نقش 
موثر در تحوالت مربوط به حوزه حمل و نقل 

و ترافیک شهری فاصله می گیرد.

برنام�ه  از  ادام�ه  در  چن�اری   
از  تجلی�ل  ب�رای  اتحادي�ه 
ايثارگران  ش�هدا،  خانواده ه�ای 
ن�اوگان  ب�ه  و جانب�ازان متعل�ق 
اتوبوس�رانی ش�هری كش�ور خبر 
داد و گف�ت: اي�ن خانواده های 
گرانق�در ولی نعمتان ما هس�تند و 
ح�ق بزرگ ب�ر گردن م�ا دارند 
ك�ه باي�د به نح�و شايس�ته از اين 
بزرگواران ك�ه آرامش و امنیت 
امروز خود را مديون رش�ادت ها 
هس�تیم  آن�ان  ايثارگری ه�ای  و 

قدردانی نمايیم 
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گ�روه خبر؛ شورای هماهنگی راهبردی اتحادیه های حمل و نقلی 
با حضور مدیران عامل کلیه اتحادیه ها آغاز به کار کرد.

بلله گزارش خبرنگار ما، بنابر تاکید کلیلله مدیران عامل اتحادیه ها 
و اعضای شللورای مذکور، اصلی تریللن هدف این مجموعه نوپا ایجاد 
هماهنگللی و وحللدت رویه در اتحادیه هللا و همچنین کمک جدی و 
هدفمند به مدیران ارشد و خدوم وزارت کشور و سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور در تحقق اهداف و برنامه های مدنظر در راستای 

توسعه حمل و نقل عمومی در کشور می باشد.
الزم به تاکید اسللت کلله اعضای اصلی این شللورا مدیران عامل 
اتحادیه های پنج گانه می باشللند و تا بحال نیز این شللورا دو جلسلله 
برگزار نموده که جلسلله اول در اتحادیه اتوبوسللرانی و جلسه دوم در 

مورخلله 90/03/10 در دفتللر مدیرعامل اتحادیه 
پایانه های مسافربری شهرداری های کشور برگزار 
شد و جلسللات آتی نیز بصورت دوره ای در دیگر 

اتحادیه ها برگزار می گردد.
گفتنی اسللت در جلسلله اول با نظر حاضرین، 
آقای سعید قیصر مدیرعامل اتحادیه سازمان های 
حمل ونقل همگانی کشللور بعنللوان اولین رئیس 
دوره ای این شللورا و آقای عیسی صفری بعنوان 

دبیر شورا انتخاب شدند.
اتحادیلله  مدیرعامللل  چنللاری  علللی 

اتوبوسللرانی های شهری کشللور درخصوص این شورا گفت: جلسات 
و نشسللت های مشللترک مدیران عامل اتحادیه ها می تواند در انتقال 
تجربیات و بهره گیللری از ظرفیت های مختلف این مجموعه ها نقش 

موثری داشته باشد.
وی تاکیللد کللرد: قطعًا هم اندیشللی و مشللورت مدیللران عامل 
اتحادیه ها در راسللتای کمک به مدیران ارشد وزارت کشور و سازمان 
شهرداری ها در جهت حل مشکات و چالش های ناوگان حمل ونقل 

شهری و کمک به توسعه این ناوگان می باشد.
سللعید قیصر مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی 
کشللور نیز با تایید دیللدگاه مدیرعامللل اتحادیه اتوبوسللرانی گفت: 
اعتقادمان این است که این شورا می تواند یک بازوی مشورتی و حتی 
اجرایی خوب برای دولت خدمتگزار جهت نیل به اهداف تدوین شللده 

در حمل و نقل عمومی  باشد.
قیصر گفت: باشللک هماهنگللی اتحادیه ها در تقویت و توسللعه 
سللازمان های حمل ونقل شهری تاثیر بسللزایی خواهد داشت و یکی 

از اهداف کان مدنظر این شورا نیز حرکت در همین مسیر است.
محمدرضا عبللادی مدیرعامللل اتحادیه سللازمان های پایانه های 
مسافربری شهرداری های کشللور نیز با تشریح برنامه ها واهداف این 

شللورا خاطرنشللان کرد: اصلی ترین دغدغه مدیران عامل اتحادیه ها 
پیشللرفت و توسعه سازمان های تحت پوشش است که به عقیده بنده 
این شللورا می تواند در فراهم نمودن شللرایط و بسترها برای استفاده 
بهینه از همه ظرفیت ها و پتانسللیل ها در راستای تحقق هدف مذکور 

موثر واقع شود.
عبادی گفت: ساختارمند شدن این شورا و هدف گذاری های دقیق 
و راهبردی بمنظور کمک به دولت خدمتگزار در راستای توسعه حمل 

ونقل عمومی باعث اثربخشی این نهاد تخصصی خواهد شد.
کامیار بیللات ماکو مدیرعامل اتحادیه قطارهای شللهری  کشللور 
نیللز هدف گللذاری و تدوین برناملله جامع و علمی برای این شللورا را 
ضروری ارزیابی کرد و گفت: اگر می خواهیم این شللورا یک مجموعه 
هدفمند، سللاختارمند، قوی، پویا و اثرگذار باشللد 
باید با مشللورت و همکاری مدیران ارشد سازمان 
شللهرداری ها و جدیت و پیگیللری مداوم مدیران 
عامللل اتحادیه هللا، زمینه ها و بسللترهای الزم را 
برای توسللعه و تقویت ایللن نهاد تخصصی و نوپا 

فراهم نماییم.
بیات ماکو تصریح کرد: همه ما بدنبال توسللعه 
حمل و نقل عمومی در کشللور هسللتیم و یکی از 
اهللداف کان نظام مقدس جمهوری اسللامی و 
دولللت خدمتگزار نیللز همین مبحث می باشللد و 
طبیعتًا چشللم اندازی که این شللورا نیز بدنبال آن است تحقق همین 
هدف با بهره گیری از پتانسیل ها، ظرفیت ها و تجارب موجود می باشد.
بابک  هاشمی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور هم 
ضمن مهم برشللمردن انسجام اتحادیه ها در پیشللبرد اهداف مدنظر 
بمنظور دسللتیابی به حمل و نقل عمومی توسعه یافته در کشور گفت: 
هر اتحادیه از ظرفیت ها، پتانسیل ها و تجاربی برخوردار است و طبیعی 
اسللت که اگر همه اتحادیه ها با هماهنگی و وحدت رویه از تجارب و 
پتانسیل های یکدیگر بهره مند شوند قطعًا کارایی بیشتر خواهند داشت 
و در کمللک به دولت کریمه برای توسللعه حمل و نقل عمومی و حل 

مشکات ناوگان حمل و نقل شهری مثمرثمرتر خوهند بود.
هاشللمی همچنین ضمن تشللریح پتانسیل ها و بسللترهای بالقوه 
ناوگان حمل و نقل شللهری کشللور در ابعاد مختلف به ضرورت عزم 
جدی اتحادیه ها برای اسللتفاده مطلوب از این ظرفیت ها اشللاره و در 
ادامه تصریح کرد: اتحادیه ها باید بعنوان پایگاه های مرجع، تخصصی 
و کارآمد کشور در حوزه حمل و نقل عمومی ایفای نقش کنند و قطعًا 
این شللورا در تسللریع روند رو به رشللد اتحادیه ها و همچنین تقویت 
و توسللعه سازمان های حمل و نقلی شللهرها تاثیر چشمگیری خواهد 

داشت.

با هدف كمک به وزارت كشور و سازمان شهرداری ها در تحقق اهداف دولت خدمتگزار صورت گرفت؛

با توافق كلیه اعضاء، سعید قیصر به عنوان اولین رئیس دوره ای اين شورا و اتحاديه 
اتوبوسرانی های شهری كشور به عنوان دبیرخانه دائمی شورا انتخاب شدند

آغاز به کار شورای هماهنگی راهبردی 
اتحادیه های حمل و نقلی
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مرادی، عضو هیات مديره اتحاديه اتوبوسرانی های شهری كشور در گفت و گو با ماهنامه ايستگاه تاكید كرد:

تقويت كلیه اتحاديه ها بصورت جدی در دستور كار سازمان شهرداری هاست.

اتحاديه بايد به يک پايگاه علمی و تخصصی مرجع در حوزه حمل و نقل و ترافیک كشور تبديل شود.

ضرورت تغییر در اهداف، 
ساختار و برنامه های اتحادیه

"بهروز مرادی" که سال ها سابقه فعالیت و خدمت در عرصه های 
مختل�ف مدیریت�ی و اجرایی را دارد بیش از یک س�ال اس�ت که در 
کن�ار مس�ئولیت اجرای�ی در س�ازمان ش�هرداری ها و دهیاری های 
کش�ور بعنوان "مدی�رکل دفتر بازرس�ی"، در هیات مدی�ره اتحادیه 
اتوبوس�رانی های ش�هری کش�ور نیز با حکم مهندس ارش�ادمنش 
معاون�ت عمرانی وزیر کش�ور و ریاس�ت س�ازمان ش�هرداری ها و 
دهیاری های کش�ور عضویت دارد. فرصتی ش�د تا این بار دیدگاه ها 
و نظری�ات تخصص�ی این مدی�ر باتجرب�ه را درخص�وص اتحادیه 

اتوبوسرانی های شهری کشور جویا شویم.
مقدمه گفت و گو...

قب�ل از ط�رح ه�ر مطلب�ی از او می خواهم که به تش�ریح اهداف 
کس�انی که برای ساختار اتحادیه "هیات مدیره" را در نظر گرفته اند 
بپ�ردازد و فلس�فه وجودی هیات مدیره اتحادی�ه را تحلیل و ارزیابی 
نماید، بی درنگ پاس�خ می دهد؛ پاس�خی گویا و کوتاه. ابتدا جایگاه 
هیات مدیره را تشریح می کند و سپس به وظایف و رسالت های این 

ساختار می پردازد.
پاس�خش را م�رور می کنی�م: "هیات مدیره در واقع ات�اق فکر و 
برنام�ه و مغ�ز متفکر و راهب�ر اتحادیه اس�ت و اصلی ترین وظیفه و 
رس�الت اعض�ای هیات مدیره نظ�ارت بر رون�د حرکت�ی اتحادیه و 
بررس�ی میزان تحقق اهداف و برنامه ها و گزارش عملکرد، اقدامات 
و دس�تاوردهای مجموع�ه ب�ه اعضای مجم�ع می باش�د. بالفاصله 

س�وال دوم را طرح می کنم: به عقیده ش�ما هیات مدیره اتحادیه به 
چه میزان در ایفای این نقش اساس�ی و خطیر موفق بوده اس�ت و 
اینکه آیا شما از وضعیت اجرای برنامه ها و عملکرد اتحادیه در طول 
دوران حضورتان رضایت دارید که پاسخش به این سوال نیز شفاف 
اس�ت و صریح: "واقعیت این است که سابقاً هیات مدیره یک نقش 
حاشیه ای و تشریفاتی داشت و اعضای هیات مدیره آنگونه که باید و 
شاید تاثیرگذاری الزم را در برنامه ریزی ها و روند اجرای سیاست ها 
نداش�تند اما ب�ه عقیده همه کارشناس�ان و صاحب نظران طی مدت 
اخی�ر در این زمین�ه هیات مدیره اتحادیه ها پیش�رفت محسوس�ی 
داش�ته ان�د و با تدبی�ر جناب آق�ای مهندس ارش�ادمنش و جدیت 
اعضای انتصاب�ی هیات مدیره ها طی مدت اخی�ر و ارزش گذاری به 
دیدگاه ه�ای اعض�ای انتخابی هیات مدی�ره اتحادیه ه�ا می توان به 
صراحت بیان داش�ت که هم اکنون در همه اتحادیه ها، تصمیم س�از 
اصلی و مس�تقل اعضای هیات مدیره هس�تند و ب�ا کمترین چالش و 

تنش در حال انجام رسالت های اصلی و قانونی خود می باشند."
وی در ادامه به تش�ریح می�زان رضایتمندی اعضای هیات مدیره 
اتحادیه اتوبوس�رانی از عملکرد این مجموع�ه پرداخت و گفت: در 
س�ال 89 اعض�ای هیات مدی�ره اتحادی�ه به صورت ج�دی بر روند 
اج�رای برنامه ه�ا بمنظ�ور ایجاد توس�عه پای�دار در ای�ن مجموعه 
تخصص�ی نظارت داش�تند و بص�ورت م�داوم عمکل�رد اتحادیه را 

زیرنظر داش�تند که در نهایت با کمتری�ن چالش بمنظور تحقق 
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جهاد اقتصادی الزمه توسعه کشور است
بهروز مرادی، مدیرکل دفتر بازرسللی سللازمان شللهرداری ها 
ودهیاری های کشللور و عضو هیات مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های 
شللهری کشللور در ابتدای سللخنان خود به پیام هوشمندانه مقام 
معظم رهبری در آغاز سللال 1390 اشللاره کرد و گفت: پیام رهبر 
فرزانلله انقاب با عنللوان "جهاد اقتصادی" یک تدبیر اساسللی و 
اصولی برای توسللعه همه جانبه کشللور و برون رفت از چالش ها و 
مرتفع سللاختن کاسللتی ها و ضعف های اقتصادی با نگاه کان و 

دوراندیشانه است.
وی لللزوم توجلله هملله مدیللران، دسللت اندرکاران، فعاالن و 
هم وطنللان به این پیللام راهبللردی را ضروری دانسللت و گفت: 
تمامی آحاد کشور باید با درک واقعی، پیام رهبر دوراندیش، آگاه و 
فرزانه انقاب را در همه ابعاد بصورت جدی مورد توجه قرار دهند 
و سعی نمایند با همه وجود نسبت به اجرایی شدن و عملی ساختن 
این شللعار خردورزانه اقدام نماینللد و در اولویت اصلی فعالیت ها و 

برنامه هایشان قرار دهند.
مرادی توجه به مبحث "جهاد اقتصادی" در سللال 90 را در حد 
شعار کافی ندانست و گفت: قطعًا رهبر معظم انقاب این موضوع 
را به عنوان یک "نقشلله راه" برای پیشرفت کشور و ایجاد شتاب 
منطقی برای حل مشللکات و تسللریع در روند توسعه همه جانبه 
کشللور مطرح فرموده انللد و از آنجایی که همواره دغدغه ایشللان 
سربلندی و سرافرازی کشللور در همه سطوح و مقاطع بوده است 
انتظار دارند که برای نیل به تحقق سللند چشللم انداز بیست ساله 
کشور "جهاد اقتصادی" در این راستا سرلوحه همه امور قرار گیرد. 
زیرا که ایشللان به خوبی و زیرکی پس از رصد وضعیت اقتصادی 
کشللور برای دسللتیابی به توسللعه پایدار در این برهه حسللاس و 
تاریخللی جهللاد اقتصللادی را الزمه و ضرورت حرکت در مسللیر 
پیشللرفت دانسته اند و بر این اسللاس این شعار را به عنوان برنامه 

اصلی کشور در سال 90 مطرح فرموده اند.

فرصت طالیی و تاریخی برای دست اندرکاران حمل ونقل
مرادی در ادامه سخنانش به تشریح عملکرد دولت ها در عرصه 
حمل و نقل پرداخت و توجه ویژه دولت نهم و دهم به این مبحث 
را یک فرصت طایی و تاریخی برای دست اندرکاران حوزه حمل 
ونقل دانست و گفت: حمل ونقل عمومی و موارد پیرامون آن یکی 

از اصلی ترین دغدغه های کشللورهای در حال توسللعه اسللت و از 
سللال 84 دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد با درک اهمیت این 
موضوع بصورت ویژه و اساسللی به برنامه ریزی برای دستیابی به 
توسللعه پایدار دراین بخش پرداخته و طی سللال های اخیر شاهد 
تحوالت چشمگیری در عرصه حمل و نقل کشور بوده ایم که اگر 
تدبیر و دوراندیشللی دولت خدمتگزار نبود امروز کشور با تبعات و 
بحران های بسللیاری بدلیل عدم توجه احتمالی به توسعه حمل و 

نقل مواجه بود.
عضللو هیات مدیره اتحادیه اتوبوسللرانی های شللهری کشللور 
اقدامللات و سیاسللت گذاری های دولت در بخش حمللل ونقل را 
اقداماتی شللجاعانه و تاریخی ارزیابی کللرد و ادامه داد: باتوجه به 
اینکه طی سال های اخیر توجه ویژه به حوزه حمل و نقل به نوعی 
درصللدد اولویت ها و برنامه های دولت قرار گرفته، فرصت بسللیار 
خوبی برای اسللتفاده بهینه و بهره گیللری هدفمند از ظرفیت ها و 
بسترهای بوجود آمده برای دست اندرکاران، فعاالن و مدیران این 
حوزه بوجود آمده که اگر موقعیت اسللتثنایی فراهم شده به خوبی 
درک شللود می توان به حل مشکات و چالش های فعلی و ترسیم 

آینده ای امیدبخش و توسعه یافته در این زمینه امیدوار بود.
وی سهمیه بندی سللوخت و ارائه کارت سوخت، هدفمندسازی 
یارانه هللا، توسللعه، تجهیز و نوسللازی ناوگان اتوبوسللرانی، مینی 
بوسرانی و تاکسللیرانی، ورود خودروی ون به ناوگان حمل و نقل 
شللهری، اجرای طرح جامع حمل ونقل و ترافیک شهرها، افزایش 
سللازمان های مرتبط با حمل و نقل شللهری، افزایش شرکت های 
تولیدکننللده خللودرو بویژه خودروهای ویژه حمل و نقل شللهری، 
برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی و ارتقاء سطح دانش 
مدیران مرتبط، آموزش، اطاع رسللانی و فرهنگ سللازی گسترده، 
پیشللگیری از افزایش معضات ترافیکللی و پیامدهای آن، اجرای 
پروژه های عمرانللی مرتبط با حمل و نقل عمومللی، ایجاد مراکز 
معاینلله فنی خودروها، گازسللوز نمودن خودروها و توسللعه قطار 
شهری ها را ازجمله فعالیت ها واقدامات زیربنایی و کم نظیر دولت 
در عرصلله حمل و نقل با هدف کمک و تسللریع در روند توسللعه 

پایدار کشور دانست.

هدفمندسازی یارانه ها؛ زمینه ساز توسعه حمل و نقل عمومی
عضو هیات مدیللره اتحادیه در ادامه با مهم برشللمردن اجرای 

اهداف و سیاس�ت های مدنظر تغیی�رات الزم در حوزه مدیریت 
اتحادیه بوجود آمد که پس از اینکه چند مدتی اتحادیه با سرپرست 
اداره شد در روزهای پایانی سال گذشته مدیرعامل اتحادیه منصوب 
ش�د که اعضای هیات مدیره بصورت دقیق تا بحال با ارزیابی دقیق 
بر عملکرد و اقدامات اتحادیه طی مدت اخیر نظارت داش�ته اند که 
الحم�دهلل ب�ه اعتقاد کلیه اعضا روند توس�عه اتحادی�ه رضایتبخش 
اس�ت و دوس�تان در هیات مدیره هم از عملکرد جن�اب آقای قیصر 
سرپرس�ت محت�رم اتحادی�ه در ماه ه�ای پایانی س�ال 89 و هم از 
تالش های چش�مگیر و صادقانه جناب آقای چناری در چند ماه اخیر 
رضایت دارند و معتقدند که چش�م انداز اتحادیه امیدبخش اس�ت و 
اتحادی�ه در حال گام برداش�ن به س�وی آین�ده ای مطمئن و رو به 

پیشرفت می باشد.
ب�ه اعتق�اد بس�یاری از کارشناس�ان و صاحب نظ�ران، "بهروز 
مرادی" از آغاز شکل گیری اتحادیه ها تا بحال از معدود افرادی بود 

که نقش فعاالنه و تاثیرگذاری در روند حل مش�کالت و چالش های 
اتحادیه ها داشته و در روند توسعه اتحادیه ها اثرگذار و تعیین کننده 

بوده است.
مرادی که سابقه بسیار درخشان و کارنامه قابل قبولی تا به حال 
در عرصه ه�ا و رده ه�ای مختلف مدیریتی و اجرایی داش�ته با توجه 
به تج�ارب ارزنده اش ب�ه نوبه خود توانس�ته اتحادی�ه را از گردنه 
صعب العب�ور چالش ها و مش�کالت قدیمی عب�ور داده و فضای امن، 
آرام و امیدبخش�ی را برای حرکت این مجموعه تخصصی به سوی 

پیشرفت و توسعه همه جانبه و پایدار ترسیم نماید.
در این ش�ماره ایستگاه به تش�ریح دیدگاه ها، تجارب و نظرات 
تخصص�ی این مدیر توانمن�د، باتجربه، خالق و درعین حال جدی و 
موثر س�ازمان شهرداری و دهیاری های کشور به بهانه عضویت وی 
در هیات مدیره اتحادیه اتوبوس�رانی های شهری کشور پرداخته ایم 

که باهم به مرور به آنها می پردازیم: 
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طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها توسللط دولت گفت: به 
عقیده صاحب نظران و کارشناسللان مسائل اقتصادی، از این طرح 
بعنوان جراحی عظیم اقتصادی کشور یاد شده است و در کشورمان 
چاره ای نداشللتیم جز این که این طرح برای دسللتیابی به توسعه 
پایللدار و برون رفللت از چالش های اقتصادی فعلی اجرا می شللد 
که با شللجاعت، برنامه ریزی و درایت دولتمللردان و حمایت های 
همه جانبه رهبللر فرزانه انقاب و دیگر نهادها ودسللتگاه ها بویژه 
مجلس شللورای اسللامی این آرزوی دیرینه یعنی هدفمندسللای 

یارانه ها در کشور به تحقق رسید.
مرادی با تشللریح نقش و جایگاه ناوگان حمل ونقل عمومی در 
اجللرای طرح تحللول اقتصادی مذکور در کشللور اظهار داشللت: 
مدیران و دسللت اندرکاران ناوگان حمل و نقل شللهری کشللور از 
بدو آغاز این طرح همکاری کم نظیر و تنگاتنگی با دولت به منظور 
اجللرای موفقیت آمیز این پروژه عظیم و ملی اقتصادی داشللتند و 
برخاف آنچه که پیش بینی می شللد ما شاهد کمترین چالش ها و 
تنش ها در ناوگان حمل ونقل شللهری بودیم و با دلسللوزی، سعه 
صللدر و همکاری چشللمگیر رانندگان عزیز این برهه حسللاس و 

خطیر را به خوبی پشت سر نهادیم.
مرادی درادامه تاکید کرد: طبیعتًا با تغییر روند پرداخت یارانه ها 
بصورت سللابق و حذف یارانه حامل های انرژی، میزان استفاده و 
استقبال مردم از ناوگان حمل ونقل عمومی بیشتر شده و این روند 

صعودی تداوم خواهد یافت.
وی بللا بیللان اینکه طبیعتًا افزایش اسللتقبال مللردم باعث باال 
رفتن حجم مسللافرین و فشللار مضاعف به نللاوگان حمل و نقل 
عمومی خواهد شللد، افزود: هرچند کلله این موضوع باعث افزایش 
رسللالت و مسئولیت دسللت اندرکاران ناوگان می شود اما به اعتقاد 
بنده با اجرایی شللدن طرح هدفمندسازی یارانه ها، فرصت و بستر 
بسیار خوبی برای توسعه، تجهیز، نوسازی و گسترش حمل و نقل 
عمومی در کشللور فراهم شللده و در آینده نیز توجهات بیشتری به 

این ناوگان جوان و روبه رشد صورت خواهد گرفت.
مرادی همچنین تدابیر، برنامه ریزی ها واقدامات مدیران ارشللد 
وزارت کشللور و سازمان شللهرداری ها و دهیاری های کشور را در 
بحث آماده سللازی زیرسللاخت ها و بسللترهای الزم برای اجرای 
طرح هدفمندسللازی یارانه ها، ارزشمند، کارشناسانه و قابل تمجید 

ارزیابی کرد.

ضرورت دگرگونی در ساختار، اهداف و برنامه های اتحادیه 
مرادی ناوگان اتوبوسرانی شللهری کشور را ناوگانی عظیم که 
خدمات شایان توجهی به شللهروندان کشور داشته و دارد دانست 
و گفت: ناوگان اتوبوسللرانی شللهری کشور در همه ابعاد و سطوح 
ناوگانی عظیم و گسللترده اسللت. به گونه ای کلله هم اکنون 95 
سللازمان اتوبوسللرانی، بیش از 26 هزار اتوبوس، بیش از 32 هزار 
راننده، نیروی فنی، کارشللناس و... دراین ناوگان به خدمات رسانی 
مشللغولند و روزانه نزدیک به 16 میلیون نفر از شللهروندان کشور 

توسط این ناوگان جابجا می شوند.
وی اتحادیلله اتوبوسللرانی های شللهری کشللور را تنهللا نهاد 
عمومللی و پایگاه تخصصی و نماینده قانونی و رسللمی این ناوگان 
عظیم برشللمرد و گفت: براسللاس حجم و گسللتردگی قابل توجه 
این ناوگان، اتحادیه باید رسالت خطیر و مهم خود رادرک نماید و 
بتوانللد در نقش نماینده باثبات، قوی، پویا، مقتدر و با برنامه برای 

ایللن مجوعه به فعالیت و خدمت رسللانی بپردازد که به عقیده بنده 
تا بحال علللی رغم خدمات و فعالیت هللای ارزنده ای که صورت 
گرفته، این اتحادیه نتوانسته به جایگاه واقعی و حقیقی خود دست 

یابد.
مرادی در ادامه با تشللریح وضعیت فعلی اتحادیه در حوزه های 
مختلف و بیان ضعف و کاسللتی هایی که باعث شده این مجموعه 
تخصصللی نتوانللد بلله عنللوان نماینده قللوی و توانمنللد ناوگان 
اتوبوسرانی شللهری کشللور ایفای نقش نماید گفت: واقعیت این 
اسللت که به دالیل متعددی این اتحادیه نتوانسللته به عنوان یک 
مجموعه سللاختارمند، با برنامه و پویا در راسللتای مطالبات بحق 
اتوبوسللرانی ها و توسللعه و تقویت این سازمان ها آنگونه که باید و 
شاید گام بردارد و این در حالی است که این مجموعه در بخش ها 
و ابعاد مختلف ظرفیت ها، پتانسللیل ها و بسللترهای بسیار خوب و 
مسللتعدی برای نیل به توسللعه و پیشرفت دارد که تا بحال از این 

ظرفیت ها بهره الزم را نبرده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه در ادامه به بیان ضعف ها و کاستی های 
ایللن مجموعه تخصصی در بخش هللای مختلف پرداخت و افزود: 
اصلی ترین مشللکات این مجموعه طی سللال های اخیر نداشتن 
ثبات مدیریت، عدم حضللور مدیران کان نگر و مجرب در راس 
مجموعه، نداشللتن بدنه کارشناسللی قوی و خاق، برنامه محور 
نبودن مجموعه و نداشللتن سند چشم انداز مشخص و واقع گرایانه 
بوده اسللت و در این راستا برای تسریع در اصاح روند متداول در 
اتحادیه طی مدت اخیر گام های خوب و امیدبخشی برداشته شده 
کلله معتقدم اگر همین روند ادامه یابللد در آینده ای نه چندان دور 
شللاهد خواهیم بود که اتحادیه در مسیر اصلی خود گام بر می دارد 
و بارقه های امید را در سازمان های اتوبوسرانی شهری کشور ایجاد 

می نماید.
مللرادی در اداملله دگرگونللی و تحللول اساسللی در سللاختار، 
برنامه ها، اهداف و سیاسللت های کان اتحادیه را ضروری دانست 
و خاطرنشللان کرد: اگللر اتحادیه بخواهد به جایللگاه حقیقی خود 
نزدیک شللود باید اصاحاتی را در اصول و شیوه های حرکتی خود 
بویللژه در بخش تدوین برنامه ها و بدنلله اجرایی خود ایجاد نماید 
و سللاختاری متناسللب با هدف گذاری اساسی خود شکل دهد واز 
هملله ظرفیت ها و پتانسللیل ها بهره گیرد تا بعنللوان یک پایگاه و 
مرجع تخصصی سللاختارمند در حوزه حمل و نقل شللهری کشور 
تبدیل شود که الحمدهلل در این راستا قدم های خوب و مثمرثمری 

برداشته شده است.

تقویت اتحادیه در دستور کار سازمان شهرداری هاست
مرادی نگاه مدیران ارشللد سازمان شهرداری ها به اتحادیه های 
حمللل ونقلی را نللگاه حمایتی مطرح کرد و گفللت: یکی از نکات 
ارزنده ای که هم اکنون در تعامل و همکاری با اتحادیه ها شللاهد 
هسللتیم نگاه بسللیار خوب و مثبت مدیران ارشللد فعلی سازمان 

شهرداری ها به این مجموعه های تخصصی است.
وی افزود: مدیران سازمان ها شهرداری ها بسیار عاقمندند که 
بلله تقویت و توسللعه اتحادیه ها کمک کنللد واز ظرفیت های این 
مجموعه ها در بخش ها و موارد مختلف بعنوان بازوی مشللورتی و 

حتی اجرایی استفاده نمایند.
عضللو هیات مدیره اتحادیه تصریح کرد: واقعیت این اسللت که 
اگر مدیران سازمان شهرداری ها به این نتیجه برسند که اتحادیه ها 
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توان کارشناسللی، تخصصی، فنی و اجرایللی الزم برای کمک به 
دولت در بحث توسللعه ناوگان حمل و نقل شهری کشور را دارند 
مطمئنًا بسللیاری از اختیارات و وظایف خود را به اتحادیه ها واگذار 

خواهند کرد.
وی افللزود: طی مدت اخیر هرگاه در هر حللوزه ای اتحادیه ها 
اعام نموده اند که می توانند مسئولیتی را در جهت پیشبرد اهداف 
دولللت در بخش حمللل و نقل شللهری برعهده بگیرنللد مدیران 
سازمان شهرداری های با کمال میل و آغوش باز نهایت همکاری 
را بللرای موفقیت همه جانبه اتحادیه ها در امور مختلف داشللته اند 
و نسللبت به واگذاری اختیارات و مسللئولیت خود اقدام مساعد را 

اعمال کرده اند.
مرادی با تشللریح ضعف اتحادیه هللای حمل و نقلی در مباحث 
علمی، تخصصی، کارشناسللی و فنی بعلللت عدم عضور نیروهای 
مجرب، توانمند و خاق افللزود: اگر اتحادیه ها می خواهند بعنوان 
یک بازوی قوی و توانمند برای دولت ایفای نقش نمایند و گام های 
اساسی رادر جهت حل مشکات و چالش های سازمان های حمل 
و نقلی و توسللعه، تجهیز و نوسللازی ناوگان حمل و نقل شهری 
بردارنللد باید در حوزه منابع انسللانی فعلی کلله در حال فعالیت در 
اتحادیه ها هسللتند تجدیدنظر کرده و جذب و پرورش کارشناسان 
و متخصصللان زبده، کارآزمللوده، مجرب و کارآمللد را در اولویت 

برنامه های خود قرار دهند.

اعتمادسازی؛ سرلوحه همه فعالیت ها
مللرادی در ادامه بلله اهمیت تعامل خوب، گسللترده و هدفمند 
اتحادیلله بللا دولت، سللازمان های اتوبوسللرانی و دیگللر نهادها و 
دسللتگاه ها اشللاره کرد و گفت: اگر اتحادیلله می خواهد به جایگاه 
حقیقی خود دست یابد و خود را به عنوان یک پایگاه تخصصی با 
برنامه به کشللور معرفی نماید باید با برنامه ریزی دقیق، منسجم، 
مللدون و اصولی بصللورت عملی در این راسللتا گام بللردارد و با 
اعتمادسازی های الزم همگان را اقناع نماید که به میزان مطلوبی 
از رشللد و توسللعه در ابعاد و سطوح مختلف رسیده است تا پس از 
جلب اعتماد و رضایت دسللت اندرکاران مرتبط به اثربخشی دراین 

حوزه تخصصی بپردازد.
وی اصلی ترین پشللتوانه اتحادیه را سللازمان های اتوبوسرانی 
شهری کشور دانست و اظهار داشت: اتحادیه باید بصورت اصولی 
و جدی بدنبال مرتفع سللاختن مشللکات، کمبودها و چالش های 
اتوبوسللرانی ها باشد و اصلی ترین هدفش را دفاع منطقی از حقوق 
و مطالبات اتوبوسللرانی ها در میسر درست و قانونی بداند تا بعنوان 
یللک تکیه گاه مطمئن و محکم برای سللازمان ها به حسللاب آید 
که قطعًا نتیجه چنین نگاهی، توسللعه و پیشرفت اتحادیه در همه 

زمینه ها و امور خواهد بود.
مللرادی تاکید کللرد: اتحادیه باید براسللاس برناملله اصولی و 
زمانبنللدی شللده بدنبال تقویت اتوبوسللرانی ها و توسللعه ناوگان 
اتوبوسللرانی شهر باشللد و در این راسللتا بعنوان یک بازوی قوی 
و توانمند دولتمردان خدوم کشللور را یللاری دهد و به جای توجه 
به مسللائل جزئی، فرعی و حاشللیه ای با نگاه کان نگر و توسعه 
محور، اهداف و سیاسللت های زیربنایی و اصولی کشللور که همانا 
دسللتیابی به توسللعه پایدار در بخش حمل و نقل است را مدنظر 

قرار دهد.
عضللو هیات مدیللره اتحادیلله بللا بیان ایللن کلله الحمدهلل در 

هیات مدیللره فعلی اتحادیلله چنین نگاهی حاکم اسللت و دغدعه 
اصلی همه اعضا حرکت اتحادیه دراین راسللتا و براسللاس اهداف 
کان و راهبردی است افزود: سیاست و برنامه اصلی هیات مدیره 
اتحادیه آماده سللازی بستر و شرایط الزم با نگاه باز و وسیع برای 
تسللریع در روند حرکت این مجموعه بمنظور تحقق اهداف کان 
و اساسی در همه حوزه های اجرایی، اداری، تشکیاتی، فرهنگی، 
آموزشللی، فنی، علمی، تخصصی، اقتصادی، رفاهی و تفریحی با 

بهره گیری از همه ظرفیت ها و پتانسیل ها می باشد.

چگونگی تبدیل به پایگاه مرجع و تخصصی
عضللو هیات مدیره اتحادیه یکی از ضعف های اساسللی ناوگان 
حمل ونقل شهری کشور را عدم وجود یک پایگاه علمی، تخصصی 
مرجع، توانمند و جامع در کشللور دانسللت و تاکید کرد: باتوجه به 
بسللترها و ظرفیت های موجود و خاء یی که کشللور دراین زمینه 
دارد اتحادیه این فرصت را دارد که با یک برنامه منسجم و اصولی 
به یک پایگاه علمی، فرهنگی و آموزشللی سللاختارمند و مرجع در 

کشور تبدیل شود.
وی تغییللر نگاه بلله مباحث علمی، آموزشللی، فنی، فرهنگی و 
تخصصی در ناوگان حمل ونقل شللهری و دوری از سطحی نگری 
و بخشللی نگری و تاش برای ارتقاء سللطح دانش و آگاهی های 
دسللت اندرکاران و شهروندان را در این راستا ضروری ارزیابی کرد 
و گفت: اتحادیه باید هم در بحث ارتقاء سطح دانش و تحصیات 
تخصصللی مدیران، کارشناسللان و دسللت اندرکاران با بهره گیری 
از توانمندی هللا و تجللارب صاحب نظللران و متخصصان بصورت 
دقیق و حسللاب شللده گام بردارد، هم بلله آموزش های عمومی و 
ضروری بلله رانندگان و نیروهای فنی فعللال در ناوگان بپردازد و 
هم اینکه آموزش شللهروندان را با هدف ارتقاء میزان آگاهی های 

عمومی مردم در دستور کار خود قرار دهد.
مرادی گفت: ارتباط و تعامل گسترده، هدفمند و اصولی اتحادیه 
با مراکز و موسسات علمی، تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی داخلی 

و خارجی در این راستا ضروری است.
وی افللزود: آموزش، اطاع رسللانی، فرهنگ سللازی و تبلیغات 
پیشللرفته چندوجهللی و نوین در همه سللطوح و بخش ها، ارتباط 
تنگاتنگ با رسانه های مختلف، برگزاری ها همایش ها، نشست ها، 
کارگاه ها و سللفرهای تخصصی و آموزشللی، توجه به فعالیت های 
علمی، فرهنگی و پژوهشللی و ایجاد پویایی و رقابت سالم در این 
زمینه ها در بین سازمان های اتوبوسللرانی و کلیه دست اندرکاران، 
فعاالن، صاحب نظران و اسللاتید، دانشللجویان، و بویژه راننندگان 
و شللهروندان می تواند در تحقق اهللداف کان اتحادیه مثمرثمر 

واقع شود.
عضللو هیات مدیره اتحادیه در پایللان این گفت و گوی تحلیلی 
اظهار امیدواری کرد که همچون گذشللته با درایت، دوراندیشللی، 
صبر، سللخت کوشللی و تاش مضاعف همه مدیران ارشد دولت 
در حوزه حمل ونقل شللهری، اعضللای هیات مدیره، مدیرعامل و 
همکاران اتحادیه و مساعدت کم نظیر مدیران عامل سازمان های 
اتحادیلله  نزدیللک  آینللده ای  در  همکارانشللان  و  اتوبوسللرانی 
اتوبوسللرانی های شللهری کشللور به جایگاه اصلی و حقیقی خود 
دسللت یابد، به گونه ای که هم بازوی مشللورتی و اجرایی قوی و 
مطمئنی برای دولتمردان باشللد و هللم تکیه گاه قابل اتکا و امنی 

برای اتوبوسرانی ها.
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اتحادیه می تواند به یک مرکز
 علمی تخصصی در کشور تبدیل شود

كیانی، مديرعامل اتوبوسرانی كالنشهر كرج در گفت وگوی اختصاصی با ماهنامه ايستگاه: 

شهروندمحوری اصلی ترين سیاست و برنامه اتوبوسرانی كرج است

تحول گرايی و نوانديشی در مديريت ناوگان حمل ونقل شهری ضرورتی اجتناب ناپذير است

جهاد اقتصادی الزمه دستیابی به توسعه پايدار در كشور است

اشاره...
"مه�رداد کیانی" طی س�ال های اخیر بالش�ک از مدی�ران عامل 
موفق اتوبوس�رانی های ش�هری کش�ور بوده است. بس�یاری از 
صاحب نظران و کارشناس�ان او را مدیری تحول گرا و باش�هامت 
می دانند که با نگاه توس�عه محور و براس�اس شیوه های علمی و 
نوین توانسته اتوبوسرانی کالنشهرکرج را به یک سازمان نمونه 
و توس�عه یافته در تمام ابعاد تبدیل نماید. یکی از ش�اخصه های 
بارز این مدیرعامل جوان اما خالق و س�خت کوش اتوبوس�رانی 
کرج بهره گیری از ش�یوه های نوین و ب�ه روز در مدیریت بر این 
ناوگان عظیم و همچنین استفاده از نیروهای توانمند کارشناس و 

کاربلد در تمام س�طوح می باشد که باعث شده متخصصان حوزه 
حمل و نقل و ترافیک از او به عنوان یک مدیر باهوش و موفق در 
زمینه جذب، سازماندهی و بهره گیری از منابع انسانی نام ببرند.

مهن�دس کیان�ی که به خوب�ی از اهمیت موض�وع "ارتباطات" در 
دنیای جدید آگاه اس�ت توانس�ته با تعامل هوشمندانه و هدفمند 
ب�ا مدیران و تصمیم س�ازان مربوطه، فضایی ام�ن و آرام را برای 
دس�ت اندرکاران اتوبوسرانی کرج بمنظور ارائه خدمات مطلوب و 

بموقع به شهروندان فهیم کرجی فراهم نماید.
مدیرعامل اتوبوس�رانی کرج که طی س�ال های اخی�ر همواره در 

نشس�ت ها و محاف�ل تخصصی از مدیران عام�ل صاحب نظر، 
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"جهاد اقتصادی"؛ پیام راهبردی و هوشمندانه
مهللرداد کیانی در ابتدای این گفت وگوی تفصیلی به مبحث "جهاد 
اقتصادی" که در سللال 90 از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده 
پرداخللت و گفت: پیام رهبر فرزانه و اندیشللمند انقاب در آغاز سللال 
1390 یک پیام راهبردی، هوشللیارانه، دوراندیشانه و عملیاتی است که 
باید در همه ابعاد و سللطوح به این پیللام آینده نگر و تحول آفرین توجه 
کنیم تا با تسللریع در روند حل مشکات و چالش های موجود در کشور 
به توسللعه متوازن، همه جانبه و پایدار که در سند چشم انداز بیست ساله 
کشللور به آن پرداخته شده، برسللیم و بعنوان یک کشور موفق، نمونه، 

توانمند و توسعه یافته در سطح اول دنیا مطرح باشیم.
حمل و نقل عمومی زیرساخت دستیابی به توسعه پایدار

مدیرعامل اتوبوسللرانی کرج در ادامه سللخنانش باتشللریح اهمیت، 
نتایللج و تاثیرگذاری حمل و نقل عمومی گفللت: حمل و نقل عمومی 
بسللتر اصلی و تاثیرگذار در توسللعه پایدار کشور اسللت و بی تردید اگر 
بدنبال رسللیدن به توسللعه برنامه ریزی شللده و هدفمند هسللتیم باید 
زیرسللاخت ها و بسللترهای الزم را برای توسللعه حمللل ونقل عمومی 
فراهم نماییم زیرا که پایه و اسللاس پیشللرفت، تحول و توسللعه پایدار 

و همه جانبه، توسعه در بخش حمل و نقل است.
کیانی خاطرنشللان کرد: باید از بخشللی نگری و سللطحی نگری در 
حوزه حمل ونقل عمومی فاصله بگیریم و با یک نگاه کان و ترسللیم 
چشم انداز بلندمدت، بحث حمل و نقل عمومی را مورد توجه قرار دهیم 
و یللک هماهنگی و یکپارچگی عمومی را از مردم گرفته تا مسللئوالن 
در نهادها، ارگان ها و سللازمان های تصمیم ساز و مسئول شکل دهیم و 
این موضوع اساسی و مهم را از جوانب و زوایای مختلف مورد بررسی، 
تحلیل و ارزیابی قرار دهیم و با آسیب شناسی دقیق، علمی و کارشناسی 
برنامه ای هوشللمندانه، علمللی و کاربردی را در ایللن خصوص تدوین 
نموده و با نظارتی مسللتمر و دقیق به اجرای برنامه مصوب تا دستیابی 

به موفقیت موردنظر بپردازیم.
اقدامات ارزنده دولت ستودنی است

مهندس کیانی در ادامه با تشللریح اقدامللات عملکرد و برنامه های 
دولللت در حوزه حمل و نقل عمومی پرداخللت و گفت: به عقیده همه 
صاحب نظران، کارشناسللان، متخصصان و دست اندرکاران از سال 84 
تا بحال تحول کم نظیری در حوزه حمل و نقل عمومی کشللور شکل 

گرفته است.
کیانللی تاکید کرد: نللگاه تخصصی و محوری دولللت خدمتگزار به 

حمل و نقل عمومی یک فرصت طایی برای مدیران این حوزه اسللت 
که باید از موقعیت بسللیار خوب و شرایط مطلوب بوجودآمده و فرصت 
فراهم شللده به نحو احسن برای افزایش سطح خدمات رسانی به مردم 

خوب کشور استفاده نمود.
مدیرعامل اتوبوسللرانی کرج خاطرنشللان کرد: رشللد چشللمگیر و 
محسللوس نوسازی، توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی کشور 
بللا افزایش قابل توجه و هدفمند تعداد خودروهای اتوبوس، میدل باس، 
ون، مینی بوس و تاکسللی ازجمله خدمللات ارزنده دولت در این بخش 
است، به گونه ای که براسللاس آمار اعام شده فقط تعداد اتوبوس های 
کشللور در طول دوران خدمتگزاری دولت نهم و دهم به دوبرابر رسیده 

است.
کیانللی اقدامات دولت نهم و دهم در بخش حمل و نقل و سللوخت 
را اقداماتللی ارزنده، شللجاعانه و ماندگار دانسللت و گفت: اجرای طرح 
سللهمیه بندی سوخت در کشللور و اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها 
بویژه در بخش حمل و نقل و سوخت از اقدامات شجاعانه و هوشمندانه 

دولت در این زمینه به شمار می رود.
افزایش گرایش مردم به حمل و نقل عمومی

مدیرعامل اتوبوسللرانی کرج از نتایج اقدامات ارزنده دولت در حوزه 
حمللل و نقللل عمومی را افزایش عاقه و اسللتقبال مردم به اسللتفاده 
از وسللایل حمل و نقل عمومی دانسللت و گفت: نتایج کارشناسی ها و 
ارزیابی های بعمل آمده باتوجه به افکارسنجی های صورت گرفته توسط 
نهادها و مراجع متخصص نشان از آن دارد که اگر حمل و نقل عمومی 
سللریع، ارزان، بموقع و در دسترس داشته باشیم و فرهنگ سازی الزم 
را صورت دهیم قطعًا مردم کمتر از وسللایل نقلیه شخصی در سفرهای 
درون شللهری استفاده خواهند نمود و به اسللتفاده از خودروها و وسایل 

وابسته به ناوگان حمل و نقل عمومی روی خواهندآورد.
کیانللی تاکیللد کللرد: باتوجلله بلله برنامه ریزی های بعمللل آمده و 
فرهنگ سللازی های صللورت گرفته و افزایش سللطح خدمات رسللانی 
ناوگان حمل و نقل عمومی، میزان گرایش مردم به اسللتفاده از وسایل 
حمل و نقل عمومی گسللترش چشللمگیر و محسوسللی داشته که این 
تقاضای گسللترده شهروندان را باید با برنامه ریزی الزم و ایجاد بسترها 
و زیرسللاخت های موردنیاز پاسللخ گفللت و از همه پتانسللیل ها برای 

خدمات رسانی مطلوب به شهروندان استفاده نمود.

نباید از فرهنگ سازی و آموزش غفلت کرد

ایده و دیدگاه در کش�ور بوده اس�ت معتقد است که باتوجه به 
افزایش میزان، حجم و گستردگی خدمات رسانی اتوبوسرانی ها، 
ب�رای نیل ب�ه موفقیت در مدیری�ت این ناوگان، بای�د از تجارب 
ارزن�ده مدی�ران توانمن�د و مجرب و ت�وان علمی و کارشناس�ی 
نیروهای متخصص در حوزه های مختلف بهره گرفت تا دس�تیابی 

به توسعه پایدار در زمان مقرر محقق شود.
مهرداد کیانی که دیدگاه هایش نسبت به اتحادیه اتوبوسرانی های 
ش�هری کش�ور نی�ز ارزن�ده و راهبردی اس�ت می گوی�د که این 
مجموعه تخصصی تا بحال نتوانسته از ظرفیت ها و پتانسیل های 

موجود خوب استفاده کند. 
وی معتقد اس�ت اگ�ر اتحادیه می خواهد به می�زان قابل توجهی 
از تاثیرگذاری در ناوگان حمل و نقل ش�هری کش�ور دس�ت یابد 
بای�د تغییرات جدی و اساس�ی در س�اختار، اه�داف، برنامه ها و 

فعالیت های�ش ایجاد نماید و باتوجه به اصل "اعتمادس�ازی" در 
این زمینه گام های موثری را بردارد.

مدیرعام�ل اتوبوس�رانی ک�رج ک�ه "جه�اد اقتص�ادی" را الزمه 
دس�تیابی به توس�عه پای�دار در کش�ور می داند معتقد اس�ت که 
موفقیت همه جانبه کشور در اجرای طرح تحول اقتصادی وبویژه 
هدفمندس�ازی یارانه ها می تواند مسیر توس�عه کشور را بیش از 

پیش فراهم نماید. 
کیانی که حمل و نقل عمومی را زیربنای رسیدن به توسعه پایدار 
و اج�رای عدالت اجتماعی، اقتص�ادی معرفی می کند تاکیدش بر 
این اس�ت که می�زان توجه به این موضوع اساس�ی باید در همه 
ابع�اد و زمینه ها رش�د قابل توجهی پیدا کن�د. دیدگاه ها و نظرات 
تخصصی این مدیرعامل باتجربه، موفق و تالش�گر را با هم مرور 

می کنیم: 
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مدیرعامل اتوبوسللرانی کرج درادامه این گفت وگو توجه به مبحث 
فرهنگ سللازی و آموزش های تخصصللی و عمومی را در حوزه حمل و 
نقل عمومی مهم و سللازنده ارزیابی کرد و گفت: واقعیت این است که 
الزمه حل معضات ترافیکللی و پیامدهای تلخ و ناگوار این معضات 

فرهنگ سازی و آموزش شهروندی است.
کیانی خاطرنشللان کللرد: یکی از مولفه های مهمی که کشللورهای 
توسللعه یافتلله در زمینلله حمل و نقللل عمومی به آن توجلله نموده اند 
فرهنگ سللازی اصولی، سللاختارمند و هدفمند در تمامللی ابعاد و توجه 
ویژه به مبحث آموزش کاربردی در همه سطوح از شهروندان گرفته تا 

کلیه دست اندرکاران در این حوزه تخصصی بوده است.
وی بللا بیان اینکلله الزمه ایجاد عاقمندی در مردم به اسللتفاده از 
نللاوگان حمل و نقل عمومی آماده سللازی بسللترها و زیرسللاخت های 
موردنیاز است افزود: باید با استدالل و منطق، مردم را از عواقب ناگوار 
و تلخ معضات ترافیکی بویژه در حوزه های سللامت جسمی و روحی 
آگاه کنیم تا میزان اسللتفاده از وسللایل نقلیه شخصی کم شود و مردم 
استفاده از وسللایل حمل و نقل عمومی را بر خودروهای شخصی خود 

ترجیح دهند.
مدیرعامل اتوبوسللرانی کرج تاکید کرد: باید در حوزه فرهنگ سازی 
و آمللوزش از تجارب و تخصص مراکز، نهادها و نیروهای کارشللناس، 
مجرب و زبده در حوزه مسللائل فرهنگی، آموزشللی و هنری اسللتفاده 
کللرد و در واقع ایللن کار مهم را به متخصصیللن و صاحب نظران این 

حوزه سپرد.
ضرورت استفاده از تجهیزات و فناوری های جدید

کیانی یکی از شروط موفقیت در مدیریت و نظارت بر ناوگان حمل 
و نقل شللهری را در برهه زمانی فعلی استفاده از فناوری ها و تجهیزات 
نوین دانسللت و گفللت: باتوجه به تغییرات محسللوس بوجللود آمده و 
پیشللرفت های حاصله دراین زمینه، یکللی از راهکارهای اصولی برای 
دستیابی به توسعه مدنظر در بخش حمل و نقل عمومی اجرای مدیریت 
و نظارت هوشمند و الکترونیکی بر ناوگان حمل و نقل عمومی باتوجه 
به شللاخصه هایی همچون استفاده از تجهیزات و نرم افزارهای پیشرفته 
و کارآمد و بومی سللازی این شللیوه مدیریتی می باشللد که الحمدهلل با 
مطالعات و کارشناسی های بعمل آمده در اتوبوسرانی کرج گام های بلند 
و موثری در این زمینه برداشللته شللده و در آینده ای نزدیک در تمامی 
بخش های مدیریتی، اجرایی و نظارتی اتوبوسرانی کرج در کلیه سطوح 
و در همه ی ابعاد خدمات رسللانی به شللهروندان بویللژه در بحث بلیط 

الکترونیکی شاهد تحولی چشمگیر و اساسی خواهیم بود.
وی افللزود: باتوجه بلله فعالیت هایی که برخی از اتوبوسللرانی ها در 

ایللن زمینه آغاز کرده انللد و باتوجه به تجارب و 
نتایج بدسللت آمده در حوزه مدیریت هوشللمند 
نللاوگان اتوبوسللرانی کرج، سللعی شللده که با 
تحقیقللات و فعالیت هللای علمللی و پژوهشللی 
هدفمنللد، اجللرای پللروژه مدیریللت هوشللمند 
سیستم حمل و نقل اتوبوسللرانی؛ اعم از کارت 
بلیط الکترونیکللی، مکان یابی ماهواره ای، نصب 
و راه اندازی دوربین های مداربسللته و همچنین 
احداث ایسللتگاه های تمام مکانیللزه و مجهز به 
کلیلله امکانات و تجهیزات موردنیاز در دسللتور 

کار قرار گیرد.
شهروند محوری؛ اصل اساسی 

در اتوبوسرانی کرج

مهللرداد کیانللی در ادامه سللخنانش به تشللریح اهللداف، اصول و 
ارزش های مدنظر اتوبوسللرانی کرج در ارائه خدمات و اجرای برنامه ها 
و فعالیت هللای مختلف اشللاره کرد و گفت: شللهروند محوری یکی از 
اصللول و ارزش های بنیادین فعالیت ها و برنامه های اتوبوسللرانی کرج 
اسللت و اصلی ترین هدف ما جلللب رضایت شللهروندان فهیم کرج و 

حومه می باشد.
وی بللا اعام اینکه یک بسللته فرهنگی، اجرایی و آموزشللی برای 
افزایش سللطح همکاری و تعامل شللهروندان با نللاوگان حمل و نقل 
شللهری از سوی اتوبوسللرانی کرج در حال تهیه و ارائه می باشد گفت: 
بصورت علمی و کارشناسللی در حال بررسللی راهکارهای مختلف در 
این راسللتا با هدف ارتقاء سللطح خدمات رسانی به شللهروندان در ابعاد 
و سطوح مختلف هسللتیم و معتقدیم اگر به استفاده کنندگان از ناوگان 
حمل و نقل عمومی ارج گذاری شللود قطعللًا میزان رضایتمندی آنان از 
مدیران حوزه شهری بویژه دسللت اندرکاران ناوگان مذکور بیشتر شده 
و زمینه های الزم برای توسللعه، تجهیز، سازماندهی و نوسازی ناوگان 

فراهم خواهد شد.
کیانی گفت: اصلی ترین وظیفه و رسللالت ما خدمت به شللهروندانی 
اسللت که فلسفه وجودی این سازمان و کلیه دسللت اندرکاران آنان در 
همه سطوح براسللاس همین نیاز شهروندان یعنی برنامه ریزی و انجام 

فعالیت هایی برای رفت و آمد آنان می باشد.
وی افزود: چون این سللازمان برای خدمات رسللانی به شللهروندان 
شللکل گرفته است پس وظیفه ماسللت که روز به روز تاش کنیم که 
خدمات بموقع، مطلوب، سللریع و آسانی را به شهروندان این کانشهر 

ارائه نماییم.
کیانللی همچنیللن از برنامه جللدی اتوبوسللرانی کرج بللرای ارائه 
آموزش هللای عمومللی تخصصللی در زمینلله حمل ونقللل عمومی به 
شللهروندان و تجلیل از ساکنان نمونه کانشهر کرج و حومه در زمینه 

مذکور خبر داد.
ضرورت حل مشکالت اساسی اتوبوسرانی ها

کیانی در ادامه به آسیب شناسللی عملکرد اتوبوسرانی ها پرداخت و 
برخی نقاط ضعف موجود در ناوگان حمل ونقل عمومی کشور را بعلت 
عدم اسللتفاده از نیروهای متخصص و کارشللناس دانست و استفاده از 
نیروهللای باتجربه و تحصیلکللرده و فناوری های نوین را در جهت حل 

کمبودها و نارسایی ها ضروری ارزیابی کرد.
وی همچنین خاطرنشللان کرد: علی رغم برخی کاسللتی ها و نقاط 
ضعف موجود در ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور، به اعتقاد بنده میزان 
خدمات دهی اتوبوسرانی ها به شللهروندان بسیار بیشتر از ظرفیت های 
واقعللی و امکانات موجود می باشللد که جا دارد 
از تاش هللای بی وقفلله و زحمللات صادقانه، 
چشللمگیر و شللبانه روزی مدیللران و کارکنان 
اتوبوسللرانی ها بعنللوان یک عضللو کوچک این 

خانواده بزرگ صمیمانه قدردانی نمایم.
مدیرعامل اتوبوسرانی کرج در ادامه بازنگری 
در چارت تشللکیاتی و سللاختار نیروی انسانی 
و روی آوری بلله مدیریللت پیشللرفته، علمللی، 
خردورزانه در ناوگان حمل ونقل شهری را مهم 
و ضللروری خواند و تاکید کللرد: باید تمهیداتی 
اندیشللیده شود که سللطح دانش و آگاهی های 
مدیران، کارکنان و کارشناسللان اتوبوسللرانی ها 
بصورت دقیق، هدفمند و زمانبندی شللده ارتقاء 

 كیانی خاطرنش�ان كرد: يکی از 
مولفه های مهمی كه كش�ورهای 
توسعه يافته در زمینه حمل و نقل 
عموم�ی ب�ه آن توج�ه نموده اند 
فرهنگ سازی اصولی، ساختارمند 
و هدفمند در تمامی ابعاد و توجه 
ويژه به مبحث آموزش كاربردی 
از ش�هروندان  در هم�ه س�طوح 
گرفته ت�ا كلیه دس�ت اندركاران 
در اي�ن ح�وزه تخصص�ی ب�وده 

است 
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یابد ونظارت جدی بر رونللد جذب نیروهای جدید بویژه در بخش های 
کارشناسللی، فنی و تخصصی صورت گیرد زیرا الزمه حرکت به سوی 
توسللعه و پیشرفت، در هر سازمان و دسللتگاهی داشتن نیروی انسانی 
آگاه، توانمند و مجرب می باشللد و الزم است که در این مبحث دقت و 

حساسیت بیشتری به خرج داده شود.
کیانی در ادامه به بیان مشللکات اصلی اتوبوسللرانی ها پرداخت و 
افزود: بنللده معتقدم که مشللکات و چالش های ناوگان اتوبوسللرانی 
شهری کشللور بیشللتر از آنکه به دلیل مسللائل و موارد سخت افزاری 
باشد، در بخش نرم افزاری است و بایددراین بخش با مطالعات علمی و 
کارشناسللی چاره اندیشی شده و تحول الزم صورت گیرد و اصاحات 

موردنیاز در دستور کار قرار گیرد.
کیانللی تاکیللد کللرد: جللا دارد مجدداً تاکیللد نمایم که مشللکات 
اتوبوسللرانی ها در بخش نیروی انسللانی متخصص، مجرب و کارآمد و 
همچنین موارد قانونی و حقوقی به صورت جدی محسوس است و باید 
حل این مشللکات در دستور کاران تصمیم سازان دلسوز ناوگان حمل 

ونقل شهری کشور قرار گیرد.
مدیرعامل اتوبوسللرانی کرج در ادامه به تشللریح برخی مشکات و 
موانع پیش روی اتوبوسللرانی ها پرداخللت و افزود: عدم پرداخت بموقع 
وکامل اعتبارات دولتی به اتوبوسرانی ها، عدم تخصیص اعتبارات الزم 
و کافی، آماده نبودن بسللترهای الزم برای کمک به بخش خصوصی، 
دغدغه همیشگی مدیران عامل اتوبوسرانی ها به خاطر عدم وجود ثبات 
مشللخص و قانونی در میزان زمان خدمتگزاری این مدیران تاشگر و 
تغییرات مداوم در سللطح مدیران عامل، نداشللتن هماهنگی و وحدت 
رویلله در ناوگان، تعللدد مراجع و مراکز تصمیم گیللری در حوزه حمل 
ونقل شللهری، مشللکات مربوط به امور مالیاتی و تبعات ناخوشایند و 
مشکل سللاز این موضوع، محدودیت قانونی و محلی درخصوص حوالی 
خدمات رسللانی ناوگان در شللهرها، عدم توجه به مسللائل آموزشی و 
تخصصی دسللت اندرکاران ناوگان توسللط مسللئوالن مربوطه ازجمله 
مشکات اساسللی، زیربنایی و تاثیرگذاری اسللت که در صورت توجه 
الزم بلله این مباحث و حل این مشللکات می توان انتظار داشللت که 
تحوالت جدی و چشمگیری در ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور پدید 

آید.
تعامل سازنده موجبات توسعه 
اتوبوسرانی ها را فراهم می کند

مدیرعامل اتوبوسللرانی کرج که خود با هماهنگی و تعامل سللازنده 
و اصولللی با مدیران و تصمیم سللازان مرتبط با حللوزه ناوگان حمل و 
نقل شللهری در سللطح ملی و اسللتانی توانسللته زمینه ها و بسترهای 
توسللعه محسللوس اتوبوسللرانی کرج را فراهللم آورد در این خصوص 
به خبرنگار ایسللتگاه گفت: از آنجایی که فعالیت اصلی اتوبوسللرانی ها 
ارائه خدمات به شللهروندان است و در این خصوص نیز باید با نهادها، 
سازمان و ارگان های مختلف هماهنگ باشند به اعتقاد بنده در صورت 

همکاری و هماهنگی با مدیران این مجموعه ها 
و همچنین ارائه توضیحات مسللتدل، منطقی و 
الزم به تصمیم سازان حوزه حمل و نقل شهری 
در مورد مشللکات، محدودیت ها و چالش های 
اتوبوسللرانی ها می تللوان بلله لحللاظ اجرایللی، 
تشللکیاتی و از همه مهم تر روانی فضای خوب 
کاری و صمیمانلله ای را بللرای ارائلله خدمات 

مطلوب به مردم فراهم کرد.
کیانللی گفت: یکی از مسللائلی کلله همواره 

در اتوبوسللرانی کللرج به آن توجه کرده ایم مبحللث تعامل، همکاری و 
هماهنگی با مدیران مربوطه در وزارت کشللور و سللازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشللور، مدیران ارشللد اسللتانداری، نمایندگان مجلس 
شورای اسامی، شللهردار تاشگر و همکاران سخت کوش شهرداری 
و همچنین اعضای دلسللوز شورای اسامی شللهر کرج بوده است که 
ثمرات این تعامل سازنده و سللاختارمند را هم اکنون به خوبی می توان 

در نحوه و میزان فعالیت های اتوبوسرانی کرج لمس و مشاهده کرد.
برنامه اصلی سازمان؛ حمایت از بخش خصوصی

کیانللی همچنیللن بامثبت ارزیابللی کردن خصوصی سللازی ناوگان 
اتوبوسرانی شللهری کشور گفت: الزمه موفقیت در این برنامه اساسی، 
حمایللت جدی، مداوم و اصولی از بخش خصوصی اسللت و باید زمینه 
و شللرایط را برای رشللد و موفقیت این عزیزان فراهم کرد که در این 
خصوص جادارد اعام نمایم که تا بحال در حد وسللع و توانمان سعی 

کرده ایم به شیوه های مختلف از این زحمتکشان حمایت کنیم.
مدیرعامل اتوبوسرانی کرج خاطرنشان کرد: حل برخی مشکات و 
کمبودهای همکاران بخش خصوصی ناوگان اتوبوسرانی کرج بصورت 
جدی در دسللتور کار سللازمان قللرار دارد و جا دارد یللادآوری و تاکید 
نمایللم که برای کمک به رانندگان سللخت کوش بخش خصوصی در 
حال آماده سازی و ارائه بسته حمایتی شامل مسائل فرهنگی، آموزشی، 
اقتصللادی و رفاهی بصللورت برنامه ریزی شللده براسللاس زمانبندی 
مشللخص هستیم و از این به بعد بنا داریم بیشتر از گذشته یاریگر این 

عزیزان باشیم.
تحول در ساختار و برنامه های اتحادیه الزم  است

مدیرعامل اتوبوسللرانی کرج ضمن قدردانللی از تاش های صورت 
گرفته توسط اتحادیه طی سال های اخیر گفت: علی رغم اینکه تا بحال 
زحماتی برای توسللعه اتحادیه کشیده شده، اما به اعتقاد کارشناسان و 
صاحب نظران اتحادیه نتوانسللته تا امروز به جایگاه واقعی خود برسللد 
و بسللیاری از ظرفیت ها و پتانسللیل های این مجموعه مسللتعد مغفول 

مانده است.
کیانللی با بیللان اینکه اتحادیه بایللد در حوزه هللای مختلف یاریگر 
سللازمان های اتوبوسرانی باشللد گفت: واقعیت این اسللت که اتحادیه 
نتوانسللته نقش تاثیرگذاری در تحللوالت و تصمیم گیری های مربوطه 
داشته باشد و شاهد ایفای نقش فعاالنه و موثر این مجموعه تخصصی 

تا بحال نبوده ایم.
وی بللا بیان اینکه این اتحادیه در سللاختار، برنامه ها و چشللم انداز 
فعالیت هایش نیاز به تحوالت و تغییرات جدی و اساسی دارد افزود: به 
اعتقاد بنده اتحادیه باید به سمتی برود که با کمک اتوبوسرانی ها نقش 
نماینده واقعی و تاثیرگذار ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور را ایفا نماید. 
مدیرعامل اتوبوسرانی کرج میزان تعامل و ارتباط ساختارمند اتحادیه 
با اتوبوسرانی های کشور را ناکافی ارزیابی کرد و گفت: اتحادیه می تواند 
با اسللتفاده بهینه از تمامی ظرفیت ها و پتانسللیل ها گام های موثری در 
جهت حل مشللکات و چالش هللای موجود در 
ناوگان اتوبوسللرانی شهری کشللور و کمک به 
توسللعه پایدار و متوازن این نللاوگان عظیم گام 

بردارد.
کیانی اظهار داشللت: در صورتی که اتحادیه 
برنامه مشللخص، منسجم و مدونی برای توسعه 
و پیشللرفت و رسللیدن به درجه تصمیم سازی و 
تاثیرگذاری در حوزه حمل و نقل شللهری داشته 
باشللد و از نیروهللای کارشللناس، متخصللص، 

 كیانی همچنین از برنامه جدی 
اتوبوس�رانی ك�رج ب�رای ارائ�ه 
آموزش ه�ای عموم�ی تخصصی 
در زمین�ه حمل ونق�ل عمومی به 
ش�هروندان و تجلیل از س�اكنان 
نمونه كالنش�هر ك�رج و حومه در 

زمینه مذكور خبر داد 
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توانمنللد و نخبه اسللتفاده نمایللد قطعًا در یک بازه ی زمانی مشللخص 
می تواند تبدیل به یک پایگاه و مرکز علمی، تخصصی و اجرایی مرجع 

و موثر در کشور تبدیل شود.
کیانی در رابطه با میزان تعامل سللازمان اتوبوسرانی کرج با اتحادیه 
گفت: اتوبوسللرانی کرج همواره با اتحادیه تعامل داشللته اسللت اما در 
دوره جدید فعالیت های اتحادیه، یکی از سیاست های اصلی ما، افزایش 
میزان تعامل و سللطح هماهنگللی با اتحادیه در راسللتای تقویت این 
مجموعه تخصصی اسللت و خوشللبختانه با تحوالتللی که در اتحادیه 
صورت گرفتلله، مدیران عامل اتوبوسللرانی های کان شللهرها تمایل 
بیشللتری به همکاری با اتحادیه نسللبت به گذشته دارند و اتوبوسرانی 
کللرج نیز در صورت تللداوم رونللد فعالیت ها و برنامه های آغاز شللده 
توسللط اتحادیه بمنظور اعتمادسللازی و حرکت در راسللتای مطالبات 
و خواسللته های اتوبوسرانی ها، سللعی خواهد نمود در همه بخش ها و 

سطوح همکاری هایش با اتحادیه را گسترش دهد.
کیانللی همچنین گفت: اتحادیه بایللد برنامه ریزی های الزم برای 
پیگیری جهت ایجاد ردیف اعتباری خاص در قانون بودجه کل کشور 
برای اتوبوسللرانی ها و در گام بعللدی درج این موضوع در قوانین پنج 

ساله توسعه کشور را انجام دهد.
وی همچنیللن خواسللتار پیگیری قانونی و الزم از سللوی اتحادیه 
بمنظور پرداخت بموقع اعتبارات و یارانه مصوب به اتوبوسللرانی ها شد 
و پیشنهاد داد که اتحادیه برنامه ریزی الزم برای تشکیل فراکسیون یا 

کمیته حمل ونقل در مجلس شورای اسامی را صورت دهد.
بی توجهی خودروسازان به خدمات پس از فروش

مدیرعامل اتوبوسللرانی کان شللهر کرج هزینه ای که بابت خرید 
اتوبوس برای خدمات رسللانی در ناوگان حمل ونقل شللهری از سوی 
دولت و اتوبوسرانی ها یا شهرداری ها پرداخت می شود را بسیار هنگفت 
و سللرمایه ملی کشللور عنوان کللرد و گفت: دولللت خدمتگزار از یک 
سللو بدنبال تجهیز و نوسللازی ناوگان اتوبوسرانی شللهری است و از 
سللوی دیگر با خرید اتوبوس به تعداد بسللیار زیاد، باعث رونق چرخه 
تولید و اقتصاد کشللور می شود و تاثیر بسللزایی در اشتغالزایی جوانان 
کشللور دارد اما متاسفانه تولیدکنندگان اتوبوس توجه الزم را در میزان 
کیفیللت اتوبوس های تولیللدی ندارند و این خودروهللا از همان زمان 
تحویل مشللکات و نقص های جدی دارند و سال هاست که بصورت 
کارشناسللی این مشللکات فنی را به خودروسازان اعام می کنیم که 
متاسللفانه تا بحللال اصاحات الزم صللورت نگرفته و ایللرادات فنی 

همچنان در خودروها وجود دارد.
کیانی گفت: متاسللفانه خودروسللازان با عدم ارائلله خدمات پس از 
فروش مطلوب، سللریع و بموقع در دوره گارانتی و وارانتی مشللکات 
بغرنللج و عدیده ای را برای اتوبوسللرانی ها بوجود آورده و همچنان نیز 
این روند کم کاری و بی توجهی به اتوبوسللرانی ها از سوی کارخانجات 
تولیدکننده اتوبللوس ادامه دارد و تولیدکنندگان به تعهدات خود پایبند 

نیستند.
وی افللزود: تعداد بسللیاری از این اتوبوس ها بلله بخش خصوصی 
واگذار شده و رانندگان این اتوبوس ها در حال پرداخت اقساط خودروی 
تحویل گرفته هسللتند و از طریق کار با همین اتوبوس ها امرار معاش 
می نمایند و این در حالی اسللت که بارها مشللاهده شده به خاطر عدم 
همللکاری خودروسللازان و ارائه ندادن خدمات پللس از فروش بموقع 
مدت ها خودروی این افراد زحتمکش متوقف می ماند که هم موجبات 
مشللکات متعددی در زندگی این افراد می شود و هم اتوبوسرانی ها را 

در ارائه خدمات مناسب به شهروندان با چالش مواجه می سازد.

کیانی خاطرنشللان کرد: سازمان شللهرداری ها و اتحادیه باید یک 
عللزم جللدی و اصولی را برای حل این مشللکل معوقه سللازمان های 
اتوبوسللرانی ها بکار گیرند تللا باعث کاهش دغدغه دسللت اندرکاران 
نللاوگان و ایجاد فضای روانی آرام و مطمئن برای خدمات رسللانی به 

مردم شریف و فهیم کشور شود.
وی همچنین به مشللکات متعددی که سللازمان های اتوبوسرانی 
در بحث اتوبوس های گازسللوز مواجه هسللتند اشللاره کللرد و گفت: 
اتوبوس های گازسللوز معضات بسللیاری را برای اتوبوسرانی ها پدید 

آورده اند.
وی در ارائه توضیحات فنی درخصوص اتوبوس های گازسوز گفت: 
نخسللت اینکه این اتوبوس ها از زمان تولید مشللکات فنی عدیده ای 
داشته و دارند که نسبت به رفع نقایص فنی اقدام الزم صورت نگرفته، 
همچنین حتی خودروسللازان نیز در تعمیر این اتوبوس ناتوانند، مسئله 

بعدی نیز قیمت بسیار باالی قطعات اصلی این اتوبوس هاست.
کیانللی عدم ارائلله خدمات پس از فروش مطلللوب، باال بودن نرخ 
سللوخت گاز، خطرآفریللن بودن اتوبوس هللا بدلیل عدم انجام تسللت 
دوره ای مخللازن و کللم بودن تعللداد جایگاه های سللوخت را از دیگر 

مشکات اصلی این اتوبوس ها برشمرد.
اتوبوسرانی کرج و تداوم مسیر توسعه

مهرداد کیانی در بخش پایانی سللخنان خود ضمن رضایت از روند 
برنامه ریزی، اجرای برنامه های تدوین شده، نظارت بر نحوه و میزان 
فعالیت ها و برنامه ها در اتوبوسللرانی کرج را براسللاس ارزیابی های 
بعمللل آمده و افکارسللنجی های صورت گرفتلله رضایتبخش و رو به 
رشد عنوان کرد و گفت: از بدو حضورمان در اتوبوسرانی کرج با آسیب 
شناسللی دقیق، علمی و کارشناسی نسللبت به شناسایی نقاط ضعف و 
کاسللتی های موجود اقدام و راهکارهای مدنظر را برای حل مشکات 
و چالش ها و همچنین تقویت و توسللعه اتوبوسرانی با نگاه کارشناسی 
و توان علمی و تخصصی نیروها و مشللاورین زبده و مجرب براساس 
برنامه ریزی هللای کوتللاه مدت، میان مدت و بلندمللدت اتخاذ نمودیم 
کلله الحمداهلل با همکاری صمیمانه مدیریت شللهری کانشللهر کرج 
بویژه شللهردار محترم و همکاران تاشللگر ایشللان و اعضای محترم 
شورای اسللامی شهر، مدیران ارشد اسللتان، همکاران سخت کوش 
اتوبوسللرانی و رانندگان صبور و زحمتکش ناوگان تا بحال بسیاری از 
اهللداف و برنامه های مدنظر محقق گردیده که امیدواریم با مسللاعد 
هملله جانبلله و کم نظیر همه این بزرگواران روز به روز شللاهد رشللد 
و توسللعه اتوبوسرانی کرج با هدف افزایش سللطح خدمات رسانی به 
مللردم فهیم و تحقق اهللداف کان نظام مقللدس جمهوری و دولت 
خدمتگزار که همانا دستیابی به توسعه متوازن و پایدار کشور و رسیدن 
به حمل و نقل عمومی توسللعه یافته است باشیم که برای این منظور 
نیللز برنامه ریزیی هللای الزم بعمل آمده و بسللترهای موردنیاز فراهم 

گردیده است.
وی در پایللان ضمللن قدردانللی صمیمانلله از کلیلله مدیللران و 
تصمیم سللازان حوزه مدیریت شللهری بویژه حمللل و نقل و ترافیک، 
به خاطر تاش های چشمگیر برای حل مشکات ناوگان اتوبوسرانی، 
خواستار تسللریع در روند توسعه حمل ونقل شهری با هدف کاستن از 
معضات ترافیکی و عواقب و پیامدهای اقتصادی، سیاسللی، جسمی، 
روانللی و زیسللت محیطی حاصل معضل یاده شللده، گردیللد و اظهار 
امیدواری کللرد که اتحادیه نیز در همین راسللتا گام بردارد و ماهنامه 
ایستگاه نیز موثرتر از گذشته به اطاع رسانی و فرهنگ سازی دراین 

حوزه تخصصی بپردازد.
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و  مش�کالت  عمده تری�ن  و  اصلی تری�ن   
چالش های اتوبوسرانی های کشور را تشریح نمایید؟ 

روحانی: عدم توازن درآمد و هزینه و نامشللخص بودن منابع 
درآمدی قبل از فصل بودجه نویسللی، نامشللخص بودن میزان 
یارانه هللای دولتی و عدم نظم در زمللان پرداخت یارانه ها، عدم 
تناسللب کیفیت اتوبوس های تولیدی با نیاز و توقعات جامعه از 

طرفی و از سوی دیگر نامشللخص بودن سیاست های کلی در 
ارتبللاط با حمل و نقل عمومللی از طرف متولیان و برنامه ریزان 
کان از عمده مشکاتی اسللت که همیشه در مقاطع مختلف 
زمانی اتوبوسللرانی ها را با چالش جدی روبرو می سازد و همواره 
این سللازمان ها را از مدار برنامه خارج و مدیران این سازمان ها 
را به مدیریت بحران سوق می دهد که البته تشریح هر کدام از 
موارد عنوان شده فرصت و مقال خاص خود را طلب می کند. 

اشاره...
از اصلی ترین ثمرات مدیریت اس�تراتژی محور وی در ش�رکت واحد 
اتوبوسرانی کالنش�هر اصفهان وحومه توسعه متوازن و پایدار ناوگان 
اتوبوس�رانی این ش�هر وحرکت ملموس این مجموعه عظیم به سوی 

پیشرفت و مدرنیزه شدن می باشد. 
س�یدعباس روحانی، مدیرعامل خالق، تالشگر و توانمند شرکت واحد 
اتوبوس�رانی کالنش�هر اصفهان با ثباتی که در این شرکت بامدیریت 
توس�عه مح�ور خود ب�ه وج�ود آورده، زمینه های توس�عه هم�ه جانبه 
اتوبوس�رانی ش�هری نصف جهان را با تیم کار شناسان و متخصصانی 

که تشکیل داده، فراهم نموده است. 
اگ�ر در س�خت ترین ش�رایط هم اتوبوس�رانی کالنش�هر اصفهان با 

کمترین چالش ها و بحران ها مواجه بوده وهمواره از ش�هرهای موفق 
کشور در زمینه خدمات رسانی مطلوب، بموقع و هدفمند به شهروندان 
کش�ور به ش�مار رفته، مطمئناً به دلیل مدیریت به روز، توسعه محور و 
خالقانه و ریس�ک پذیری ها و شجاعت های مثال زدنی این مدیر خدوم 
و خستگی ناپذیر ناوگان حمل و نقل عمومی شهری کشور بوده است. 
در گفت و گوی�ی که با س�یدعباس روحانی مدیر خوش اخالق، س�اده 
و صمیمی ش�رکت واحد اتوبوس�رانی کالنش�هر اصفهان انجام شده، 
رادرخص�وص مش�کالت و چالش ه�ای  او صادقان�ه دیدگاه های�ش 
اتوبوس�رانی ها بیان داش�ته و راهکار هایش را نی�ز برای برون رفت از 
وضعیت فعلی ارائه کرده اس�ت.  باهم نظرات کار شناسی و تخصصی 

این مدیر فوق و کاربلد را مرور می کنیم: 

گفت و گوی تحلیلی ماهنامه ايستگاه با مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانی كالنشهر اصفهان؛ 

روحانی: الزمه حل مشکالت اتوبوسرانی ها؛
 برنامه مدون و عزم جدی مدیران باالدستی است
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در  اتوبوس�رانی ها  نق�ش   
توس�عه ش�هری را چگونه و چ�ه میزان 

می دانید؟ 
روحانللی: اگر اعتقاد داریللم جامعه یک 
پدیللده پویا و زنده اسللت اتوبوسللرانی به 
عنوان شللاهرگی است که اکسیژن و دیگر 
نیازهای ایللن موجود را تامیللن می کند و 
قطعًا عدم توسعه و رسیدگی به حمل ونقل 
عمومللی و به ویللژه اتوبوسللرانی می تواند 
باعث به چالش کشیده شدن توسعه جامعه 
شللود و در یک کام توسللعه جوامع بدون 
لحاظ کردن توسللعه حمللل ونقل عمومی 

امری است و هم انگیز. 

 راهکاره�ای اصولی و واقع 
گرایان�ه خودرا جهت کاهش مش�کالت 
توضی�ح  اتوبوس�رانی ها  وچالش ه�ای 

دهید؟ 
روحانی: شللاید هر دیدگاهی مشکات 
و چالش هللای خاصی را عنللوان کند ولی 

مواردی که بنده در پاسللخ به سللوال اول مطرح کردم می تواند 
با سیاسللتگذاری مسللئوالن در رده های کان در مورد حمل و 
نقل عمومی باعث حل معضات شللود، بلله صورتی که اگر در 
کشورهای پیشللرفته مطالعات جدی صورت پذیرد همه از یک 
الگوی جالب برای مدیریت حمل ونقل عمومی بهره جسللته اند 
به صورتی کلله هم بخش خصوصی و هللم دولت های محلی 

)شللهرداری ها(، هم دولت هللای فدرال یا 
ایالتللی یا دولللت مرکزی در یک هسللته 
مرکزی تحت عنوان کنسرسللیوم حمل و 
نقل عمومللی یک ایالت یا اسللتان دخیل 
هسللتند و هملله هماهنگ باهللم در کلیه 
امللور عمرانللی، توسللعه ناوگان، توسللعه 
شللبکه، برنامه ریزی شبکه و مباحث مالی، 
درآمد هللا و هزینه ها، برناملله ای تدوین و 
جهللت اجرا ابللاغ و نهایتًا پایش توسللط 
کنسرسیوم انجام می شود که متاسفانه این 
موضوع در کشللور ما هنوز شکل نگرفته و 
اتوبوسرانی ها برای جبران هزینه های خود 
سللرگردان بین شهرداری ها، دولت و مردم 
وشورای شهر مانده و در موارد برنامه ریزی، 
توسعه ناوگان و... هم به همین صورت که 
اگر این موضوع و مشللکل مدیریت حمل 
ونقللل عمومی بلله صورت کان توسللط 
برنامه ریزان کان کشللوری برطرف گردد 
قطعًا چالش های اصلللی نیز حل ومدیران 
محلی حمل ونقل عمومی با فراق بال فقط 
موضوع پایش ناوگان وافزایش بهره وری را 

دنبال خواهند کرد. 

بهتری�ن  ش�ما  نظ�ر  ب�ه   
راهکار ها برای ارتقاء سطح روابط و رفتار 
ش�هروندان در براب�ر دس�ت اندرکاران 
ن�اوگان اتوبوس�رانی در کلی�ه س�طوح 

چیست؟ 
روحانی: ما هیچ قانونی در مورد حمایت 
از جنبه هللای مختلف حمل و نقل عمومی 
نداریللم، بعنوان مثللال اتوبوسللرانی ها در 
مقابللل عدم پرداخت کرایه توسللط بعضی 
افراد قادر به هیچ اقدام قانونی نیسللتند، در 
مثالی دیگر آسیب های وارده توسط افرادی 
خللاص )پدیده وندالیسللم( نیز بلله همین 
صورت اسللت و قطعًا عدم وجود قانون در 
این مواقع فرهنگ سللازی را زمان بر و در 
بیشتر مواقع بی خاصیت کرده که پیشنهاد 
ایللن حقیر در ابتدا وضللع قوانین خاص در 
این زمینه وبعد تدوین بسللته های فرهنگی 
برای فرهنگ سللازی از طریق رسانه های 

مرتبط می باشد. 

 ب�ه عقی�ده جنابعالی توج�ه ویژه ب�ه مباحث 
آموزشی، اطالع رسانی و فرهنگ سازی چه میزان می تواند 

در توسعه اتوبوسرانی ها موثر واقع شود؟ 
روحانی: سلله موضوع کلیدی را مطرح کردید که هر کدام 
تاثیرات عظیمی در توسعه اتوبوسرانی ها به ویژه از نظر کیفی 
خواهد داشللت کلله چنانچلله برنامه ریزی 
دقیقی در این مسیر انجام شود و استراتژی 
نهایی نیز مشخص شللود می توان ظرف 
یک سال به مطلوبی که مردم عزیز ایران 
شایسته آن هستند رسید. البته به نظر بنده 
موضوع آموزش واطاع رسانی از اولویت 
باالتری برخوردار هسللتند چون قطعًا اگر 
این اتفاق رخ دهد موضوع فرهنگ سازی 
به طللور غیرمنتظره ای خودش را نشللان 
خواهد داد ومشللخص می شود که فقدان 
آموزش و اطاع رسللانی اسللت که باعث 
شللده فرهنگ عمومی استفاده از حمل و 
نقل عمومی و توسعه آن کم رنگ تر جلوه 

کند وگرنه بالقوه موجود است. 

تفاوت ه�ای  اصلی تری�ن   
ن�اوگان اتوبوس�رانی های کش�ورهای 
توسعه یافته و کشورهای جهان سومی 

از نظر شما چیست؟ 
روحانی: سوال شما مثل مقایسه پیکان 
مدل 48 بللا خودروهللای 2011 اروپایی 

م�ورد  در  قانون�ی  هی�چ  م�ا   
مختل�ف  جنبه ه�ای  از  حماي�ت 
حم�ل و نق�ل عموم�ی نداري�م، 
بعن�وان مث�ال اتوبوس�رانی ها در 
كراي�ه  پرداخ�ت  ع�دم  مقاب�ل 
توس�ط بعضی افراد ق�ادر به هیچ 
اقدام قانون�ی نیس�تند، در مثالی 
ديگر آس�یب های وارده توس�ط 
افرادی خاص )پديده وندالیسم( 
نیز به همین صورت اس�ت و قطعًا 
ع�دم وجود قانون در اين مواقع 
فرهنگ س�ازی را زم�ان بر و در 
بیش�تر مواق�ع بی خاصی�ت كرده 
كه پیش�نهاد اي�ن حقی�ر در ابتدا 
وضع قوانین خاص در اين زمینه 
وبع�د تدوين بس�ته های فرهنگی 
ب�رای فرهن�گ س�ازی از طريق 

رسانه های مرتبط می باشد 

پیش�نهاد  ه�م  قب�اًل  بن�ده    
ك�رده ام اتحادي�ه ای ك�ه ق�رار 
اس�ت به عنوان وكی�ل و نماينده 
كش�ور  كل  اتوبوس�رانی های 
مسائل رادر مركز دنبال كند بايد 
جهت تقوي�ت بدنه كار شناس�ی، 
كارگروه های تخصصی با حضور 
كار شناس�ان  و  عام�ل  مدي�ران 
اتوبوسرانی ها به ويژه در مباحث 
و  آم�وزش  برنامه ري�زی،  فن�ی، 
IT تش�کیل دهد و تم�ام مباحث 
كانال ه�ا  اي�ن  از  را  مطروح�ه 
ب�ه نتیج�ه برس�اند كه امی�دوارم 
ب�ا دراي�ت و دق�ت نظ�ری ك�ه 
در مديرعام�ل جدي�د اتحادي�ه 
كام�اًل مش�هود اس�ت اي�ن مه�م 
بپیون�دد و حاص�ل  ب�ه واقعی�ت 
مطلوب آن باعث توسعه وتقويت 

اتوبوسرانی ها شود 
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اسللت. فقط یک نللگاه بلله اتوبوس های 
داخلللی و اتوبوس هللای اروپایی داشللته 
باشید تفاوت ها رااحسللاس می کنید واگر 
در مباحث نرم افزاری، مدیریتی، شللبکه 
خطللوط، برنامه ریزی و... مقایسلله کنید، 
اختاف فاحش را شللاهد خواهید بود. به 
عنوان مثال شبکه خطوط در شهرهای ما 
به صورت سنتی و شللعاعی شکل گرفته 
که خود باعث اتاف هزینه، ایجاد ترافیک 
و وجود خطوط موازی بسللیاری است در 
صورتیکه با یک مهندسللی خطوط دقیق 
و اجللرای zoon بندی های علمی برای 
طراحی یک شبکه خطوط مهندسی شده 
می توان بسللیاری از مشکات ومعضات 
را بللا همیللن تعللداد اتوبللوس موجود در 

کشللور برطرف کرد منتهللی فعًا مسللائل اجتماعی وبعضی 
از اولویت هللای دسللت و پاگیر اجازه تغییر در شللبکه خطوط 

رانمی دهد. 

 اتحادیه اتوبوس�رانی های شهری کشور تا به 
حال به کدام وظایف و رسالت های اصلی خود توجه ننموده 
و به نظر ش�ما اتحادیه چگونه می تواند درتوسعه و تقویت 

ناوگان اتوبوسرانی کشور تاثیرگذار باشد؟ 
روحانللی: اواًل معتقدم اتحادیه فعالیت خودش را انجام داده 

ولی اینکلله نتیجه نگرفته بلله علت عدم 
ثبات مدیریت و نداشللتن بدنه کار شناسی 
در حللوزه هللای مختلف بللوده که باعث 
کنللدی روند فعالیت ها وعدم نتیجه گیری 
دقیق و به موقع شده است. بنده قبًا هم 
پیشللنهاد کرده ام اتحادیه ای که قرار است 
به عنوان وکیل و نماینده اتوبوسرانی های 
کل کشللور مسللائل رادر مرکز دنبال کند 
بایللد جهللت تقویت بدنلله کار شناسللی، 
کارگروه های تخصصی با حضور مدیران 
عامل و کار شناسان اتوبوسرانی ها به ویژه 
در مباحللث فنی، برنامه ریللزی، آموزش و 
IT تشکیل دهد و تمام مباحث مطروحه 
را از ایللن کانال هللا به نتیجه برسللاند که 
امیللدوارم با درایت و دقللت نظری که در 
مدیرعامللل جدید اتحادیه کامًا مشللهود 
اسللت این مهللم بلله واقعیللت بپیوندد و 
حاصل مطلوب آن باعث توسللعه وتقویت 

اتوبوسرانی ها شود. 

برنامه ه�ا،  اصلی تری�ن   
دس�تاوردهای  و  اه�داف  اقدام�ات، 
را  اصفه�ان  کالنش�هر  اتوبوس�رانی 

تشریح نمایید؟ 

روحانللی: اتوبوسللرانی اصفهللان یک 
شرکت اسللتراتژی محور است، بر همین 
اساس پروژه ها بر مبنای برنامه استراتژیک 
تعریف و در زمان مقرر با هدف سللرآمدی 
این شرکت در بین شرکت ها وسازمان های 
کل کشللور به مرحله اجللرا در می آید، در 
حللال حاضر نیللز مباحللث الکترونیک در 
کنللار دیگر پروژه ها قرار گرفته وبا اولویت 

خاص دنبال می شود. 
پروژه های کارت الکترونیک حمل ونقل 
یللاکارت بلیت، مدیریت مکانیزه ناوگان یا 
AVL، مرکللز کنتللرل و مانیتورینللگ، 
پروژه نگهداری و تعمیللرات )نت(، پروژه 
جنللرال سللرویس شللب در تعمیللرگاه، 
 VMS، پروژه های اطاع رسانی ،BRT
Voice و اطاع رسللانی از طریق سایت شرکت، نقشه های 
شللهروندی، گردشگری وتوریستی از اولویت هایی بوده که در 
کنار نوسللازی ناوگان، واگذاری به بخش خصوصی و اصاح 
خطوط از سال 1389 در دستور کار قرار گرفته که بعضی مثل 
کارت بلیللت به بهره برداری کامل رسللیده و بقیه نیز بیش از 
80درصد پیشللرفت داشللته که به یاری خدا در سال 1390 به 

بهره برداری خواهد رسید. 

 ارزیابی کار شناسی خود از عملکرد، دستاورد ها 
و خدم�ات دول�ت نهم و ده�م در حوزه 
حم�ل و نقل عموم�ی را به صورت دقیق 

و واقع گرایانه تشریح نمایید؟ 
روحانی: در مقایسلله بللا دوره های قبل 
بحمدا... توجه خاص و بیشللتری به حمل 
ونقللل عمومی شللده که مهم تریللن آنها 
توسللعه و نوسللازی ناوگان می باشد ولی 
تا جایی که مدنظر دولت محترم اسللت و 
مردم عزیز ایران زمین شایسته آن هستند 
فاصله بسللیار زیاد اسللت کلله امیدواریم 
باسللرعت بخشللیدن به این روند مطلوب 

نظر همه عزیزان فراهم شود. 

 ب�ا توجه به آغاز دور جدید 
برنامه ها و فعالیت های اتحادیه، دورنما 
و آین�ده  ای�ن مجموع�ه تخصص�ی را 

چگونه ارزیابی می فرمائید؟ 
روحانللی: در یللک جمللله با شللناختی 
که از شللخص جناب آقللای دکتر چناری 
مدیرعامللل جدید اتحادیه پیللدا کردم، به 
عقیده بنللده با هدایت ها و همفکری هایی 
که در غالب کارگروه های تخصصی ایجاد 
خواهد شللد انشللاءا... آینده بسیار خوب و 

مثمرثمری را پیش رو خواهیم داشت. 

ي�ک  اصفه�ان  اتوبوس�رانی   
ش�ركت اس�تراتژی محور است، 
بر همین اساس پروژه ها بر مبنای 
برنام�ه اس�تراتژيک تعري�ف و در 
زم�ان مق�رر ب�ا هدف س�رآمدی 
اي�ن ش�ركت در بین ش�ركت ها 
ب�ه  كش�ور  كل  وس�ازمان های 
مرحل�ه اجرا در می آيد، در حال 
حاضر نیز مباح�ث الکترونیک در 
كنار ديگر پروژه ها قرار گرفته وبا 

اولويت خاص دنبال می شود 

 پروژه ه�ای كارت الکترونی�ک 
بلی�ت،  ي�اكارت  ونق�ل  حم�ل 
ن�اوگان  مکانی�زه  مديري�ت 
و  كنت�رل  مرك�ز   ،AVL ي�ا 
مانیتورين�گ، پ�روژه نگهداری و 
تعمی�رات )ن�ت(، پ�روژه جنرال 
تعمی�رگاه،  در  ش�ب  س�رويس 
اط�الع  پروژه ه�ای   ،BRT
رس�انی VMS، Voice و اط�الع 
رس�انی از طريق س�ايت شركت، 
نقش�ه های شهروندی، گردشگری 
وتوريس�تی از اولويت هايی بوده 
ك�ه در كن�ار نوس�ازی ن�اوگان، 
واگ�ذاری به بخ�ش خصوصی و 
اصالح خطوط از س�ال ۱۳۸۹ در 
دس�تور كار قرار گرفته كه بعضی 
مثل كارت بلی�ت به بهره برداری 
كام�ل رس�یده و بقیه نی�ز بیش از 
۸۰درص�د پیش�رفت داش�ته ك�ه 
ب�ه ي�اری خدا در س�ال ۱۳۹۰ به 

بهره برداری خواهد رسید 
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مهنللدس محمود ماشللاهی، مدیللرکل دفتر امور شللهری و 
شوراهای استانداری سیستان و بلوچستان در ابتدای گفت و گو به 
تشریح ثمرات مثبت توجه به توسعه حمل ونقل عمومی پرداخت و 
در اداملله از عواقب و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... 
توسعه نیافتگی در عرصه حمل ونقل عمومی سخن گفت و ضمن 

تشریح و ارزیابی اهداف و برنامه های بلندمدت دولت خدمتگزار از 
توجه ویژه و بنیادی به حمل ونقل عمومی به برشمردن نتایج ارزنده 
و چشمگیر فعالیت های سللاختارمند دولت در این حوزه تخصصی 
روی آورد و دستاوردهای دولت در این زمینه را کم نظیر و غیرقابل 
انکار توصیف کرد و افزود: به موضوع حمل ونقل عمومی در دولت 

نگاه مديران استان به حوزه حمل ونقل عمومی نگاه حمايتی است

برنامه ها و خدمات
 مدیران عامل 

اتوبوسرانی های استان
 مثبت، اثربخش و 

هدفمند است

ن�گاه توس�عه محور و حمایت�ی و همچنین تعامل س�ازنده و 
م�داوم مدی�ران کل دفاتر امور ش�هری اس�تانداری ها با مدیران 
حوزه حمل ونقل و ترافیک شهری قطعاً می تواند تاثیر بسزایی در 

رشد و توسعه حمل و نقل شهری داشته باشد.
بررسی های بعمل آمده نشان از آن دارد که در استان هایی که 
مدیران ارشد ستادی آن استان بویژه مدیرکل دفتر امور شهری، 
حامی خوب، حساس و تاثیرگذاری برای مدیران حوزه حمل ونقل 
و ترافیک بوده اند ش�اهد کمترین چالش ها و مش�کالت بوده ایم 
و معموالً مدیران حم�ل ونقلی با کمترین دغدغه و نگرانی بدنبال 

خدمات رسانی مطلوب و بهینه به شهروندان خود بوده اند.
از آنج�ا ک�ه مدیران عامل اتوبوس�رانی ها همواره در راس�تای 
خدمت گذاری خود به شهروندان با مشکالت و معضالت متعددی 
دس�ت و پنجه نرم می کنند بالش�ک حضورمدیری کاربلد، فهیم، 
آین�ده نگر و خ�دوم می تواند نقط�ه اتکای بس�یار مطمئنی برای 

مدیران عامل سازمان های اتوبوسرانی باشد.
ب�ه عقیده صاح�ب نظ�ران و کارشناس�ان، مهن�دس محمود 
مالش�اهی مدیر کل دفتر امور ش�هری و ش�وراهای اس�تانداری 
سیس�تان بلوچستان مصداق بارز همین مدیرانی است که همواره 
ب�ا حمایت های موثر خود س�عی نم�وده که بس�تر خدمتگزاری و 
ت�الش بی وقف�ه را برای مدی�ران حوزه حمل ونقل ش�هری این 

استان بویژه مدیران عامل اتوبوسرانی فراهم نماید.
تمامی مدیران عامل اتوبوس�رانی ش�هرهای این اس�تان در 
گف�ت وگو ب�ا ماهنامه ایس�تگاه از خدمات شایس�ته، نگاه آینده 
نگر و تعامل گس�ترده وی با مدیران حوزه حمل و نقل و ترافیک 
ش�هری گفتند و با ابراز رضایت از اقدامات و برنامه های ایشان، 
یک�ی از اصلی تری�ن دالی�ل کاه�ش مش�کالت و چالش ه�ای 
اتوبوس�رانی ها و روند مثبت خدمات رس�انی مطلوب و بموقع به 
شهروندان این استان را حمایت های بی دریغ مدیرکل دفتر امور 

شهری استانداری عنوان نمودند.
به عقیده مدیرعامل اتوبوس�رانی زاه�دان که خود از مدیران 
عامل تالش�گر، خدوم و توانمند کش�ور می باش�د، نگاه حمایتی 
و تعامل گس�ترده مدیرکل دفتر امور ش�هری ب�ا مدیران عرصه 
مدیریت ش�هری باعث ش�ده که بتوان برای استان سیستان و 
بلوچس�تان بویژه مرکز استان آینده بس�یار خوب و امیدبخشی 

را متصور بود.
ماهنامه ایستگاه سعی خواهد نمود تا در هر شماره به بررسی 
تعام�ل یکی از مدیران کل دفاتر امور ش�هری اس�تانداری های 
کش�ور ب�ا مدیران حوزه حم�ل و نقل و ترافیک بپ�ردازد. در این 
ش�ماره دیدگاه ها و نظرات مدیر توانمند، س�خت کوش و خالق 

استانداری سیستان و بلوچستان را باهم مرور می کنیم:

محمود مالشاهی، مديركل دفتر امور شهری و شوراهای 
استانداری سیستان و بلوچستان در گفت و گو با ماهنامه ايستگاه:

دولت خدمتگزار برای توسعه حمل ونقل عمومی اقدامات ساختارمند، علمی و كم نظیری داشته است
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نهم ودهم بصورت ویژه توجه الزم صورت گرفته، به گونه ای که 
طی این مدت همواره کارشناسان، متخصصان و صاحب نظران در 
دستگاه ها و نهادهای ذی ربط مشغول انجام بررسی ها و مطالعات 
علمی، دقیق و بلندمدت برای دسللتیابی به توسعه پایدار در عرصه 
حمللل و نقللل عمومی و مرتفع سللاختن مشللکات و چالش های 
موجود و پیش رو از طریق اجرای شیوه های علمی وهدفمند بویژه 

با اختصاص اعتبارات الزم بوده اند.
وی در اداملله به تشللریح اقدامات و برنامه هللای عملی و اجرا 
شللده دولت بللرای تحقق اهللداف بلندمدت و ارزشللمند در حوزه 
حمل و نقل عمومی پرداخت و گفت: ازجمله اقدامات ارزنده دولت 
برای دسللتیابی به توسللعه پایدار در حمل ونقللل عمومی می توان 

به اختصللاص اعتبللارات الزم بمنظور تهیه 
و تدویللن طرح های مطالعاتی سللاماندهی با 
افللق کوتاه مدت و میان مللدت و طرح های 
مطالعاتللی جامللع حمللل و نقللل ترافیک با 
افق بلندمدت برای شللهرهای کشللور اشاره 
نمودکلله طبیعتًا از نتایج ملموس این طرح ها 
می توان به آغاز حرکت های علمی منطبق با 
سند چشم انداز جمهوری اسامی ایران اشاره 
داشللت. زیرا که در این طرح ها زمینه عرضه 
و تقاضا با تشللکیل کارگروه های تخصصی 
برپایه مسللتندات و داده هللای علمی، دقیق 
و قابللل محاسللبه و ارزیابی و بللا بکارگیری 
کارآمللد  مدلسللازی های  الزم  ابزارهللای 
واثربخللش بخصوص در زمینلله حمل ونقل 
شللهری به ویژه بللرای ناوگان اتوبوسللرانی 

شهری کشور بررسی و پیشنهاد می گردد.
مدیریللت  بللارز  مشللخصات  از  یکللی 
ماشللاهی در دفتر امور شللهری استانداری 
سیستان و بلوچسللتان ارتباطات و تعامات 
گسللترده، مداوم و هدفمند با مدیران عامل 
اتوبوسرانی ها بوده و می باشد و پیگیری های 
این مدیر تاشللگر باعث شللده که شناخت 
چالش هللای  و  مشللکات  از  مناسللبی 

سازمان های اتوبوسرانی داشته باشد.

وی در تشریح اصلی ترین و عمده ترین مشکات اتوبوسرانی ها 
می گوید: باتوجه به اینکه اتوبوسرانی ها برنامه های خوب و موثری 
برای افزایش سللطح خدمات رسانی بموقع و مطلوب به شهروندان 
دارنللد امللا برای اجللرا و پیاده سللازی برنامه ها و اهللداف خود با 
مشللکاتی مواجه اند که اصلی ترین آنها قطعًا مشللکات مالی و 
کمبللود اعتبارات الزم برای اجرای این برنامه ها ازجمله طرح های 
عمرانی، هوشمندسللازی مدیریت و نظارت بر ناوگان، نوسللازی و 
تجهیز ایسللتگاه ها و افزایش تعداد و احداث ایستگاه های مکانیزه 

واجرای طرح های خطوط ویژه مثل BRT و HOV می باشد.
این مدیرکل شللهری در ادامه درخصوص مشللکل فوق الذکر 
تاکید کرد: عدم پرداخت بموقع اعتبارات اختصاصی اتوبوسرانی ها 
نیللز یکی دیگر از مشللکات اصلی و عمده 
اتوبوسرانی هاسللت کلله طبیعتًا بللا درایت و 
برنامه ریزی دولتمللردان خدوم امیدواریم که 
این مشللکل نیز در سللال 90 حل شللود تا 
زمینه ها و بسللترهای بهتری برای خدمت به 

مردم عزیز و فهیم فراهم گردد.
ماشللاهی در اداملله ارزیابی های خود از 
پایین  اتوبوسللرانی ها به کیفیت  مشللکات 
اتوبوس های تحویلی اشاره کرد و روند ارائه 
خدمات پس از فروش توسللط شللرکت های 
خودروسللاز را راضی کننده ندانست و گفت: 
عدم ارائلله خدمات پس از فللروش مطلوب 
و سللریع باعللث شللده کلله مدیللران عامل 
اتوبوسرانی های اسللتان همواره با مشکات 
متعددی جهت استفاده بهینه از تمامی ناوگان 
و همچنین تجهیز و تعمیر اتوبوس ها مواجه 
باشللند که جادارد تاکید نمایللم که ضرورت 
دارد مدیران عزیللز و آینده نگر در پایتخت با 
برنامه ریزی های دقیق و جدی شللرایط الزم 
را برای افزایش سطح تعامل و همکاری های 
تولیدکننللدگان اتوبللوس و مینللی بللوس با 

مدیران عامل اتوبوسرانی فراهم نمایند.
تولیللد  ماشللاهی همچنیللن طراحللی، 
و تحویللل اتوبللوس متناسللب بللا شللرایط 

 مالشاهی در ادامه ارزيابی های 
خود از مش�کالت اتوبوس�رانی ها 
ب�ه كیفی�ت پايی�ن اتوبوس های 
تحويلی اش�اره كرد و روند ارائه 
خدم�ات پ�س از فروش توس�ط 
شركت های خودروساز را راضی 
كنن�ده ندانس�ت و گف�ت: ع�دم 
ارائ�ه خدم�ات پ�س از ف�روش 
مطلوب و س�ريع باعث ش�ده كه 
مدي�ران عامل اتوبوس�رانی های 
مش�کالت  ب�ا  هم�واره  اس�تان 
متع�ددی جهت اس�تفاده بهینه از 
تمامی ناوگان و همچنین تجهیز و 
تعمیر اتوبوس ها مواجه باشند كه 
جادارد تاكید نمايم كه ضرورت 
دارد مدي�ران عزي�ز و آينده نگر 
در پايتخ�ت ب�ا برنامه ريزی های 
دقی�ق و ج�دی ش�رايط الزم را 
ب�رای افزاي�ش س�طح تعام�ل و 
تولیدكنن�دگان  همکاری ه�ای 
اتوبوس و مین�ی بوس با مديران 

عامل اتوبوسرانی فراهم نمايند 
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اقلیمی کشللور را ضللروری ارزیابللی کللرد و در ادامه بلله اهمیت 
آموزش های هدفمند براین اسللاس اشللاره کللرد و گفت: آموزش 
تخصصی و پشتیبانی از  خصوصی ساز ناوگان به شیوه های نتیجه 
بخللش، کارآمد، نویللن و علمی می تواند در توسللعه پایدار ناوگان 

اتوبوسرانی شهری موثر واقع شود.
مدیرکل دفتر امور شللهری و شللوراهای استانداری سیستان و 
بلوچستان در ادامه اقدامات، برنامه ها، خدمات و تاش های مدیران 
عامل اتوبوسللرانی های این استان را مثبت  اثربخش ارزیابی کرد 
و ضمن قدردانی از تاش های بی وقفه این مدیران سللخت کوش 

و خاق به تشللریح عملکللرد مدیران عامل 
اتوبوسللرانی ها و بویللژه مدیرعامللل خاق، 
تاشللگر و خدوم زاهللدان پرداخت و گفت: 
بللا حمایت هللای اسللتاندار سللخت کوش و 
توانمنللد و دیگللر مدیران اسللتانداری بویژه 
معاونت عمرانی خستگی ناپذیر و متخصص 
اسللتان و همچنیللن مدیران و زحمتکشللان 
شوراهای شهر و شللهرداران شاهد اقدامات 
و فعالیت هللای ارزنللده ای در زمینه توسللعه 
ناوگان حمل و نقل شللهری بویللژه ناوگان 
اتوبوسرانی بوده ایم که از آن جمله می توان 
به توسعه ناوگان با خرید اتوبوس های جدید 
و پیشللرفته، اجرای سیسللتم جامللع کارت 
بلیط الکترونیکی، اجرای سیسللتم پیشللرفته 
 ،)AVL( و هوشللمند مکان یابی اتوبللوس
طراحی سیستم هوشمند مونیتورینگ داخل 
اتوبللوس، طراحللی و اجرای ایسللتگاه های 
مکانیللزه و فانتللزی مسللافر، تهیلله، تدوین 
 ،BRT,HOV و ارائلله طرح خللط ویللژه
احداث مرکز پیشللرفته معاینه فنی خودرو و 
موتورسیکلت، افزایش خطوط ناوگان و توجه 

ویژه به دوره های آموزشی تخصصی برای دست اندرکاران ناوگان 
و اطاع رسانی، تبلیغات و فرهنگ سازی هدفمند و با برنامه برای 

شهروندان اشاره نمود.
ماشللاهی همچنین نوع نگاه و میزان تعامل مدیران استانی با 
مدیللران حوزه حمل ونقل و ترافیک شللهری را مهم ارزیابی کرد 
و گفت: خوشللبختانه همواره نگاه مدیران ارشللد استان به مبحث 
حمل و نقل عمومی مثبت بوده اسللت. زیرا مدیران استان معتقدند 
کلله با تعامللل و هماهنگی می توان در جهت کاهش مشللکات، 
چالش هللا و کمبودها و دسللتیابی به توسللعه پایللدار و متوازن با 
استفاده بهینه از همه ظرفیت ها و پتانسیل ها 
گام برداشت و بر همین اساس تا بحال نگاه 
و تعامل مدیران استان در این زمینه مثبت و 

چشمگیر بوده است.
وی افزود: مدیران ارشد استان معتقدند که 
توسللعه حمل ونقل عمومی بر دیگر بخش ها 
نیز تاثیللر مثبللت و مسللتقیم دارد و طبیعتًا 
افزایللش آلودگی هللوا، افزایللش تصادفات، 
کاهش امنیت روانی شهروندان، اتاف وقت 
شللهروندان، کاهش راندمللان کاری مردم، 
تهدید سللامت جسم و روان انسللان ها، از 
نتایللج حمل و نقللل و ترافیک نابسللامان و 
توسعه نیافته است که مدیران ارشد استان با 
علم به این موارد بویژه جناب آقای مهندس 
آزاد اسللتاندار تاشللگر و توانمند اسللتان و 
معاونللت محتللرم هماهنگی امللور عمرانی 
اسللتانداری همواره در تاشللند که در جهت 
تحقق اهداف دولت کریمه دراین مبحث که 
همانا توسللعه متوازن، پایدار و محسوس در 
حمل ونقل عمومی است زمینه ها و بسترهای 
الزم را برای رشد  حمل و نقل شهری بویژه 

 مالش�اهی همچنی�ن ن�وع نگاه 
و می�زان تعام�ل مديران اس�تانی 
ب�ا مدي�ران حوزه حم�ل ونقل و 
ترافیک ش�هری را مه�م ارزيابی 
خوش�بختانه  گف�ت:  و  ك�رد 
ارش�د  مدي�ران  ن�گاه  هم�واره 
اس�تان ب�ه مبح�ث حم�ل و نقل 
عمومی مثب�ت ب�وده اس�ت. زيرا 
مدي�ران اس�تان معتقدن�د ك�ه با 
تعام�ل و هماهنگ�ی می توان در 
جهت كاهش مشکالت، چالش ها 
و كمبودها و دس�تیابی به توس�عه 
پايدار و متوازن با اس�تفاده بهینه 
از هم�ه ظرفیت ه�ا و پتانس�یل ها 
گام برداشت و بر همین اساس تا 
بحال نگاه و تعامل مديران استان 
در اي�ن زمین�ه مثبت و چش�مگیر 

بوده است 
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با حمایت از اجرای پروژه های زیربنایی فراهم نمایند.
مدیرکل دفتر امور شللهری و شللوراهای اسللتانداری سیستان 
و بلوچسللتان در اداملله بلله تبییللن اهللداف کان و برنامه های 
اجرایی مدیران ارشللد این استان در راسللتای توسعه حمل و نقل 
عمومی پرداخللت و الزمه پیشللرفت در این بخش را نگاه توسللعه 
محور، آینده نگر، خردورزانه مدیران و دست اندرکاران تصمیم ساز 
عنوان کرد و گفت: مدیران ارشد استان بصورت کامًا برنامه ریزی 
شده، ساختارمند و هدفمند برنامه هایی را برای پیشرفت محسوس 
ناوگان حمل ونقل شهری مدنظر دارند که پیگیری های الزم برای 
تخصیص اعتبارات الزم و مسللاعدت با پیشللنهادات و طرح های 
زیربنایی و اساسللی سازمان های اتوبوسللرانی، اختصاص اعتبارات 
الزم بللرای خریللد اتوبوس و مینی بوس، اجللرای طرح مدیریت و 
نظارت هوشللمند بر نللاوگان، ایجاد وحدت رویلله و هماهنگی در 

مدیللران موثر و تصمیم گیر از جمله مواردی 
اسللت که بصللورت دقیق و جللدی در حال 

بررسی و پیگیری می باشد.
مهنللدس ماشللاهی همچنین سللازمان 
اتوبوسللرانی مرکز اسللتان یعنللی زاهدان را 
یک سللازمان بللا الگوی موفللق، توانمند، با 
برناملله و سللاختارمند ارزیابی کللرد و گفت: 
این سللازمان از کمترین چالش ها، مشکات 
و بحران هللا برخوردار اسللت کلله قطعًا این 
ثمرات از نتایج بارز خدمات و تاش های بی 
وقفه، چشللمگیر و ارزنده جناب آقای حاجی 
خلیل مدیرعامللل خاق، توانمند، متخصص 
و کاربلد این سللازمان اسللت که توانسته از 
همه پتانسللیل ها و ظرفیت ها برای توسللعه 
و پیشرفت اتوبوسرانی با هدف ارائه خدمات 
مطلوب و شایسللته به شللهروندان زاهدان و 

حومه استفاده نماید.

وی تاش هللا و پیگیری های بی وقفه و بللا برنامه مدیرعامل 
اتوبوسرانی زاهدان، پرسنل سخت کوش و توانمند، مبتنی بر فراهم 
نمودن بسللترهای مناسب جهت تعامل خوب و مثمرثمر با مدیران 
ارشللد استان، نوآوری و خاقیت واسللتفاده از فناوری های نوین و 
به روز و اسللتفاده بهینه ودقیق از ظرفیت های موجود این سازمان 
را از اصلی ترین دالیل موفقیت های اسللتانی و ملی اتوبوسللرانی 

زاهدان ارزیابی کرد.
مدیرکل دفتر امور شللهری و شللوراهای استانداری سیستان و 
بلوچسللتان در ادامه ضمللن قدردانی از تاش های شللبانه روزی 
مدیرعامل اتوبوسرانی زاهدان، نحوه تعامل و هماهنگی مداوم این 
مدیرعامل تاشگر و متخصص با مدیران ارشداستان و شهرستان 
و مدیران دیگر نهادها و دسللتگاه ها را بسیار مثبت و خوب ارزیابی 
کللرد و در ادامه نیللز با مهم و مثمرثمر دانسللتن فعالیت های این 
سللازمان در زمینه امور فرهنگللی، تبلیغاتی 
و اطاع رسللانی به تشللریح نقش و جایگاه 
فرهنللگ سللازی و آموزش شللهروندی در 
توسللعه حمل و نقللل عمومی اشللاره کرد و 
گفللت: قطعًا توجه ویللژه و عمیق به مباحث 
فرهنگی و آموزشی می تواند تاثیرات بسزایی 
در دسللتیابی به توسللعه پایدار و هدفمند در 
حمل و نقل شللهری داشته باشد و به عقیده 
اینجانللب، اولیللن و اصلی تریللن گام در این 
مسللیر درک میللزان تاثیرگللذاری و اهمیت 
مسللائل فرهنگی و آموزشی با بهره گیری از 
تمامی روش های موثر در این زمینه است که 
یکی از این روش ها می تواند اجرای سلسللله 
برنامه هایللی در جهللت آموزش شللهروندی 
باشللد که قطعًا این آموزش ها تاثیر مثبتی در 
زمینه اسللتفاده بهینه از ناوگان حمل و نقل 

عمومی بویژه اتوبوسرانی خواهد داشت.

پیگیری ه�ای  و  تالش ه�ا  وی   
بی وقف�ه و ب�ا برنام�ه مديرعامل 
پرس�نل  زاه�دان،  اتوبوس�رانی 
س�خت كوش و توانمن�د، فراهم 
نمودن بس�ترهای مناس�ب جهت 
تعامل خوب و مثمرثمر با مديران 
ارش�د استان، نوآوری و خالقیت 
واس�تفاده از فناوری ه�ای نوين 
و ب�ه روز و اس�تفاده بهینه ودقیق 
اي�ن  موج�ود  ظرفیت ه�ای  از 
س�ازمان را از اصلی تري�ن داليل 
مل�ی  و  اس�تانی  موفقیت ه�ای 
ارزياب�ی  زاه�دان  اتوبوس�رانی 

كرد 
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در دنی�اي مدرن ام�روزي و با وجود اختراعات و پیش�رفت هاي 
فراوان در زمینه هاي مهندسي از قبیل کامپیوتر، امکان بهره گیري 
ازآنه�ا درکنت�رل، مدیری�ت، و نمایش اطالع�ات، در خطوط تحت 
پوشش س�رویس دهي، شامل اعالم ایستگاه ها در داخل اتوبوس 
– گزارش زمان دقیق توقف اتوبوس در ایس�تگاه به مرکز – اعالم 
تبلیغات مربوط به فروش�گاه ها هنگام عبوراتوبوس از خیابان هایي 
که فروش�گاه ها در آن هس�تندرا با صرف هزینه هاي اندک صورت 
مي پذیرد. سیس�تم مانیتورینگ هوش�مند با به�ره گیري از جدید 
ترین تکنولوژي این قابلیت را دارد که موارد فوق الذکر تحقق یابد 

پروژه مانیتورینگ هوشمند:
یک سللری مینی پیسللی های صنعتی با باندل های محافظ که 
ساخت و تولید این مینی پیسی ها بیشتر در قالب تبلیغات و دریافت 
و پخش مدیا تعریف شده است و استفاده دیگری ندارد که در این 
پروژه این کاینت ها داخل اتوبوس های درون شهری پیاده سازی 
شده اند که عاوه بر پخش بر نامه های عادی که به صورت روزانه 
برای آن تعریف می شللود قادر هسللتند در زمان رسللیدن به یک 
مللکان یا نقطه جغرافیایی خاص فایل تعیین شللده برای آن نقطه 
و مکان را توسللط GPS خود پخش یللا اصطاحا Trigger کند، 
انتقال اطاعات روی این پی سللی ها به سلله روش میتواند انجام 

.wlan شود1-کابل لن2-فلش)پورتابل( 3-بیسیم
در تصویر )1( کل solution نمایش داده شللده اسللت اعم 
 Network Monitor’s،GPS،3G Modem، CPM BOX، از

Video Aoudio Extender’s
 :Network Monitor’s

اینsolution به صورت اسللتاندارد با دو مانیتور در هر اتوبوس 
پیاده می شود که یکی از آنها مانیتور اصلی دارای یک مینی پیسی 
 Video میباشللد و دومی فقط یک مانیتور اسللت و با اسللتفاده از
Aoudio Extender ها و کابل شبکه به هم شبکه شده و تصاویر 
 Slave Monitor پخش شللده در مانیتور اصلی در مانیتور دوم یا

هم پخش میشود.

:GPS
امروزه کاربرد دستگاه GPS بیشتر برای آگاهی از مکان دقیق 
وسللیله نقلیلله، خودمان، دزدگیللر اتومبیل و... میباشللد اما در این 
solutionکارایللی متفاوتی را به همللراه کامپیوتر اصلی خود ارائه 
میدهللد که بیشللتر از آن در پخش تبلیغللات و اعام مکان دقیق 

استفاده میشود که در این پروژه وظایف زیر را عهده دار است:
1 اعام ایستگاه ها

2 گزارش زمان دقیق توقف اتوبوس در هر ایستگاه به مرکز
3 اعام تبلیغات مربوط به فروشللگاه ها و سازمانها به هنگام 

عبور اتوبوس از خیابانهایی که در آن هستند
1 اعالم ایستگاه ها:

این solution به محض رسللیدن اتوبوس به هر ایستگاه آن را 
با نام دقیقش اعام میکند.

و اما نحوه ی عملکرد آن، ابتدا باید تمامی ایسللتکاه های مربوط 
به هر اتوبوس که مجهز به سیستم مانیتورینک میباشند را توسط 
یک جی پی اس دستی نقطه دقیقش را با فرمت درجه دقیقه ثانیه 

محاسبه به عنوان مثال: 
29 30’ 25.36”E
60 20’ 48.98”N

مثال باال نشللانگر یک نقطه یا همان ایسللتگاه میباشد سپس 
این نقطه جغرافیایی را در سللایتهای وابسته )Itouch map( وارد 
کرده و محدوده ی هر ایستگاه را توسط آن انتخاب میکنیم و این 
کار اینگونه است که ما باید طول مکانی که اتوبوس در آن توقف 
دارد را با دو نقطه مشللخص میکنیم پس از محاسبات و به دست 
آوردن دو نقطه دقیق آنها را توسللط نرم افزار سیستم مانیتورینگ 
وارد مانیتورهللا میکنیم و نا گفته نماند کلله فقط میتوان دو نقطه 
را بللرای معرفی هر مکان به جی پی اس وارد سیسللتم کرد و به 
هنللگام ورود اتوبوس به آن مکان فایلی را کلله برای آن با تعداد 
تکرار مشللخص تعریف کرده ایم پخش میکند و به محض خروج 

از نقطه دوم برنامه قطع می شود. 
2 گزارش زمان دقیق توقف اتوبوس در هر ایستگاه به مرکز:

)این قسمت نیاز به مجوز از مخابرات دارد(
 GPS 3 وG این توانایی را دارد که توسط مودم solution این
خود زمان دقیق توقف اتوبوس در هر ایسللتگاه را به مرکز کنترل 
گللزارش دهد و عملکرد آن اینگونه اسللت که بلله محض توقف 
اتوبللوس جی پی اس آن مکان دقیق را محاصبه و توسللط مودم 
3G خللود به مرکز اعام میکند و به محض حرکت دوباره همین 
کار را انجام میدهد البته مودم 3G آن کارایی دیگری هم دارد، ما 
میتوانیم در هر نقطه ای از شللهر که اتوبوس در آن در حال تردد 
اسللت پیام RSS یا همان پیام فوری ارسللال کنیللم که این پیام 
بلله صورت زیرنویس در مانیتور داخل اتوبوس پخش می شللود به 
عنوان مثال: پیروزی تیم ملی ایران را که در دقایقی پیش رخ داده 

است را به تمامی هموطنان تبریک می گوییم.
3 اعالم تبلیغات مربوط به فروش�گاه ها و سازمانها به هنگام 

عبور اتوبوس از خیابانهایی که در آن هستند
این کار هم دقیقا مانند ایستگاه ها صورت میگیرد و مکان دقیق 
هر سللازمان یا سللفارش دهنده ای که درخاست پخش تیزر خود 
را دارد سللنجیده میشللود و به محض رسیدن اتوبوس به محدوده 
ی آن فایللل یا تیزرش پخش میشللود تا زمانللی که از آن به طور 

کامل رد شود.
درحال حاضر این پروژه با همکاري شللرکت طوفان شللرق در 
سازمان اتوبوسراني زاهدان براي 50 دستگاه اتوبوس درحال اجرا 

مي باشد 

مزیت های استفاده از مانیتورینگ هوشمند
)حجت حاجی خلیل - مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهر زاهدان و حومه(
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داری�د  ک�ه  ارزن�ده ای  تج�ارب  ب�ه  باتوج�ه   :
ارزیابی تان از عملکرد دولت نهم و دهم در بخش حمل و نقل 

عمومی شهری چیست؟ 
مللدرس زاده: امروزه حمل ونقل یکللی از اجزاء مهم اقتصاد ملی 
محسللوب می گردد و بدلیل داشللتن نقش زیربنایی تاثیر فراوانی بر 

فرآیند رشللد کشور دارد که باتوجه به این امر سال گذشته که سال 
آغاز اجرای طرح تحول اقتصادی کشللور باتکیه بر هدفمندسللازی 
یارانه ها آن هم در سللال همت مضاعف و کار مضاعف بود، سللالی 
سرنوشللت ساز و خطیر برای تمامی فعاالن به ویژه دست اندرکاران 
حللوزه حمللل ونقل عمومی شللهری بود. بلله عقیده بنده توسللعه 

مهندس مدرس زاده شهردار كاشان: 

تعامل مطلوب شهرداران با مديران عامل اتوبوسرانی ها زمینه ساز ارائه خدمات مناسب به شهروندان است

دستیابی به شهر توسعه یافته
 بدون توجه ویژه به حمل ونقل عمومی امکان پذیر نیست

اشاره...
قطع�اً تعام�ل خ�وب و س�ازنده ش�هرداران ب�ا مدی�ران عامل 
اتوبوس�رانی ها می تواند زمینه ساز توسعه پایدار این سازمان ها 
مطل�وب  خدمات رس�انی  ب�رای  را  الزم  بس�ترهای  و  باش�د 
وشایس�ته به ش�هروندان عالقمند به اس�تفاده خودروهای فعال 
درناوگان حمل ونقل عمومی کش�ور فراه�م نماید و از دغدغه ها 
و نگرانی های دست اندرکاران ناوگان اتوبوسرانی شهری بکاهد 
و تکی�ه گاه ام�ن و قابل اتکایی ب�رای مدیران خدوم وتالش�گر 

اتوبوسرانی ها باشد. 
بالشک ش�هردارانی حامی جدی و قابل اتکایی برای مدیرعامل 
اتوبوس�رانی ها خواهند بود که خود تجربه خدمتگزاری و فعالیت 
در این حوزه را داشته باشند و با مشکالت و چالش های مدیریت 
در این بخش آش�نا باشند و دشواری های خدمت در این عرصه 
خطیر و حساس را بشاسند. مهندس سعید مدرس زاده شهردار 
موفق، خدوم، تالش�گر و توانمند ش�هر تاریخی یشان را مطمئناً 
می توان از همین ش�هرداران دانست زیرا که خود سابقه دیرینه 
و تج�ارب ارزن�ده و س�وابق قابل ذک�ری در این ح�وزه دارد که 
ازجمل�ه ی این موارد می توان به دوران مدیریت خوب وموفق او 

در اتوبوسرانی کالنشهر مقدس ومذهبی قم اشاره کرد. 
حمایت ه�ای بی دری�غ و مس�اعدت های چش�مگیر مبتن�ی ب�ر 
برنامه ری�زی دقی�ق، کار شناس�ی و علم�ی او از مدی�ران ح�وزه 
حمل ونقل عمومی باعث ش�ده که همواره از ش�هرداران موفق و 
نمونه کش�ور محس�وب گردد. بی ش�ک همین نگاه توسعه محور 
وخردورزی ه�ای وی را می توان از اصلی ترین دالیل موفقیت های 
محس�وس و کم نظیر اتوبوسرانی کاش�ان دانست. او که خود از 
جنس مدیران حمل ونقل اس�ت به خوبی با کمبود ها و مش�کالت 
مدیریت در این حوزه آشناس�ت وهمین تجارب ارزنده اش سبب 
گردی�ده ک�ه ب�ا نگاهی جام�ع و آینده نگ�ر حامی مطمئن�ی برای 
مدیرانش دراین بخش مهم وحساس باشد. مهندس مدرس زاده 
در گفت و گوبا ماهنامه ایستگاه به تشریح نظرات و دیدگاه هایش 
درخص�وص حم�ل ونقل ش�هری پرداخت�ه، وی همچی�ن در این 
مصاحبه به اهمیت و ضرورت حمایت مدیران ش�هری از مدیران 
حمل ونقل درون ش�هری اشاره کرده و الزمه دستیابی به توسعه 
پایدار شهری را توجه ویژه به مبحث حمل و نقل عمومی می داند. 
دیدگاه های کار شناسی و تخصصی این شهردار موفق و با برنامه 

را با هم مرور می کنیم: 
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حمللل و نقل عمومی کلید اصلللی و یکی از ابزار هللا وراهکارهای 
موثللر درموفقیت طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشللور بود که با 
حمایت هللای صللورت گرفته وبا تدبیر و برناملله ریزی بهینه دولت 

خدمتگللزار پیللش بینی هللای الزم به عمل 
آمد تللا حمل ونقللل عمومی شللهری بتواند 
با حل مشللکات پیش رو هماننللد تجهیز و 
توسللعه ناوگان حمل ونقل عمومی، توسللعه 
جایگاه های سللی ان جی و... به ارائه خدمات 
مطلوب و مناسللب به شهروندان و هموطنان 
بپللردازد. امیدواریم باعنایت ایللزد متعال و با 
نگاه توسللعه محور دولت خدمتگزار درعرصه 
حمل و نقل عمومی شللهری سال 1390 که 
به فرموده مقام معظم رهبری به سال »جهاد 
اقتصادی«، مزین گردیده سالی پربار وبرکت 
و کم نظیر در همه عرصه ها باشد و همچنان 
با درایت و برنامه ریزی و فرصت سازی سالی 
ماندگار و درخشان را در تقویت و توسعه حمل 
ونقل عمومی شللاهد باشللیم و نقطه عطفی 
فراموش ناشللدنی در تداوم رونللد موفقیت ها 
و توسللعه حمل ونقل عمومی شللهری شکل 

بگیرد. 

: نگاه مدیران ارشد استان، 
شهرستان و شهر کاشان به مبحث حمل 
و نقل عمومی تا بحال چگونه بوده است؟ 
مدرس زاده: خوشللبختانه مدیران ارشللد از 
سطوح استانی تا شهری نگاه مثبت و ویژه ای 

به مبحث حمل ونقل عمومی دارند وبا رویکرد هدفمند و صحیحی 
کلله در این زمینلله اتخاذ کرده اند، قطعًا در آینده ای نزدیک شللاهد 
جهش های چشللمگیر در زمینه حمل ونقللل عمومی خواهیم بود و 
مطمئنللًا با همکاری و حمایت همه جانبه مدیران ارشللد اسللتانی و 
شللهری این امر مهم دسللت یافتی بوده و رونللد تحوالت بیش از 
پیش سیر صعودی پیدا خواهد نمود و با برنامه ریزی مدون، دقیق، 
هماهنگ و منسجم یک شللبکه حمل و نقل عمومی موثر، کارآمد 
و پویا در جهت کسب رضایت شهروندان فهیم استان شکل خواهد 

گرفت. 

: اقدامات، عملکرد و برنامه هایتان در شهرداری 
کاشان در حوزه حمل ونقل شهری را تشریح می نمایید؟ 

در  کاشللان  شللهرداری  مللدرس زاده: 
سللال های اخیر در راسللتای تحقق شللهری 
سرشللار از معنویت، پاکللی، آرامش، ایمنی و 
توسللعه یافتگی از لحللاظ اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصللادی به ویللژه در حللوزه حمل ونقل 
عمومی شللهری که در خورشان دارالمومنین 
کاشان باشللد تمام تاش خود را بکار گرفته 
و بااقدامات انجام شده در این زمینه همچون 
توسللعه جایگاه های سللی ان جی، برگزاری 
کاس های مختلف آموزشللی برای رانندگان 
در زمینه هللای مختلللف همچللون رعایللت 
مقللررات راهنمایللی و رانندگللی وهمچنین 
تکریم اربللاب رجوع و..، انجللام فعالیت های 
مختلللف و متعدد فرهنگی با موضوع افزایش 
تعامل دسللت اندرکاران عرصلله حمل ونقل 
عمومی با مللردم، پیگیری واجرای طرح بلیط 
الکترونیکی یا   همان کارت بلیط، نوسللازی و 
توسعه ناوگان سازمان اتوبوسرانی، پیگیری و 
اجرای طرح کارواش مکانیزه تمام اتوماتیک، 
اعمال تدابیر محدود کننده برای تردد وسایل 
نقلیه به ویژه در مسیرهای منتهی به چهارراه 
آیت اله کاشللانی و مناطق مرکزی کاشللان، 
توسللعه سللازمان تاکسللیرانی و... گام هللای 
اولیلله، تاثیرگذار و مهمی برای توسللعه حمل 
و نقل پایدار برداشللته و با اتخاذ رویکردهای انسللان محور به جای 
راهبردهللای خودرو محور زمینه مناسللبی را برای کاهش انتشللار 
آالینده های زیست محیطی و توسعه امکانات حمل ونقل عمومی و 

دسترسی عادالنه شهروندان به این امکانات را فراهم آورده است.
 

: باتوجه به اینکه س�وابق ارزنده ای در مدیریت 
ن�اوگان حم�ل و نقل ش�هری داری�د ارزیابیت�ان از عملکرد، 

توانمندی ها و خدمات اتوبوسرانی کاشان چیست؟ 
مدرس زاده: خوشللبختانه سللازمان اتوبوسللرانی کاشان و حومه 

و  بی دري�غ  حمايت ه�ای   
مساعدت های چش�مگیر مبتنی بر 
برنامه ري�زی دقی�ق، كار شناس�ی 
مدي�ران ح�وزه  از  او  علم�ی  و 
حم�ل ونقل عمومی باعث ش�ده 
ك�ه همواره از ش�هرداران موفق 
و نمون�ه كش�ور محس�وب گردد. 
بی ش�ک همین نگاه توسعه محور 
وخردورزی های وی را می توان 
از اصلی ترين داليل موفقیت های 
محس�وس و كم نظیر اتوبوسرانی 
كاش�ان دانس�ت. او كه خ�ود از 
جنس مديران حمل ونقل اس�ت 
ب�ه خوبی با كمبود ها و مش�کالت 
مديريت در اين حوزه آشناست 
وهمین تجارب ارزنده اش سبب 
گردي�ده كه ب�ا نگاه�ی جامع و 
آينده نگ�ر حام�ی مطمئنی برای 
مه�م  بخ�ش  دراي�ن  مديران�ش 

وحساس باشد 
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یکللی از سللازمان های توانمند، موفللق، پویا 
و سللاختارمند چند سللال اخیر بوده و با توجه 
بلله آمللار و گزارش های دقیق بدسللت آمده، 
میزان رضایتمندی شللهروندان فهیم کاشانی 
از ایللن سللازمان در سللطح باالیی بللوده و 
باتوجه به خدماتی که توسط مدیران تاشگر 
اتوبوسللرانی طی این مدت برای شللهروندان 
ایجاد شده همواره شاهد روند رو به رشد این 
سللازمان در ابعاد مختلف هستیم و امیدواریم 
این روند رو به رشللد، پویا و موفقیت های پی 
در پی ادامه داشته باشللد که یقینًا با جسارت 
واراده قاطللع و انگیللزه ای کلله در مدیریت و 

پرسنل خدوم سازمان اتوبوسرانی کاشان مخصوصًا رانندگان عزیز، 
زحمت کش و پرتاش سراغ دارم موفقیت های ارزشمند و افق های 

روشن تری را در آینده برای این سازمان می توان متصور بود. 

در  کاش�ان  اتوبوس�رانی  موفقی�ت  دالی�ل   :
فعالیت ه�ای گس�ترده اش ب�رای خدمات رس�انی مطلوب به 

شهروندان کاشانی را در چه مواردی می دانید؟ 
مللدرس زاده: سللازمان اتوبوسللرانی کاشللان و حوملله یکی از 
مردمی ترین سللازمان ها و واحدهای شللهری اسللت کلله درمدت 
زمان کاری با بیشللترین ارباب رجوع در تماس و مراوده می باشللد 
و جابجایی روزانه بطور متوسللط 65 الی 70 هزار نفر از شهروندان 
نشللانه و بیانگر این مهم است. از سوی دیگر این سازمان مستقیما 

به مسللتضعفین و اقشللار کللم درآمد خدمت 
نموده و بیشللترین بهره دهی آن نصیب قشر 
محروم و آسللیب دیده جامعه می گردد چرا که 
شللما به عینه می بینید از زمللان بهره برداری 
از اتوبوس های شللهری بیشللترین استفاده را 
مردم زجر کشیده و صاحبان واقعی انقاب از 
آنها می برند و برای گردانندگان این سللازمان 
جای بسی مباهات است که خدمتگذار چنین 
انسللان های واالمقامی باشللند، بر این اساس 
تللاش شللبانه روزی و پشللت کار مدیران و 
پرسللنل آن اولین رمز موفقیت طی سال های 

اخیر بوده اسللت. بللدون اغراق تللاش این 
عزیللزان در سللازمان اتوبوسللرانی بللا هدف 
بهره برداری صحیح ازوسللائل حمل مسافر و 
توسعه و تکمیل تاسیسات و امکانات مربوطه 
و افزایش تعداد وسللائل حمل و نقل مسافر و 
افزایش ایستگاه ها وساعات حرکت اتوبوس ها 
و افزایش زمان خدمات رسللانی آنها بر کسی 
پوشللیده نبوده و امیدواریم در سال جاری نیز 
با تاش دوچندان شللاهد رشد روزافزون این 
سللازمان در تمامللی عرصه های پیشللرفت و 

خدمت رسانی باشیم. 

: به عقیده ش�ما توس�عه حمل و نقل عمومی چه 
تاثیری در توسعه همه جانبه و پایدار شهری می تواند داشته 

باشد؟ 
مدرس زاده: در جهان امروز بخش حمل ونقل ازجمله بخش های 
زیربنایی اقتصاد هر جامعه است که عاوه بر تحت تاثیر قرار دادن 
فرآیند توسللعه اقتصللادی، خود نیز در جریان توسللعه دچار تغییر و 
تحول می شللود. به عقیده بنده حمل ونقل با ایفای نقش رابط میان 
بخش های مختلف جامعه بویژه بازارمصرف، به مثابه پایه های پلی 
اسللت که بخش های مختلف جوامع با عبور از روی آن ها به سمت 
توسللعه پایدار حرکللت می کنند. صنعت حمللل و نقل در جمهوری 
اسامی نیز دوران پرفرازو نشللیبی را پشت سر گذاشته که ویژگی 
اصلی آن طی سللال های اخیر تاش برای دسللتیابی به جایگاهی 
واال تر و فردایی بهتر اسللت باتوجه به اهمیت 
فوق العاده آن لزوم سرمایه گذاری برای توسعه 
و نگهداری زیرسللاخت ها و زیربنا ها، توجه به 
افزایش رشللد ناوگان و تجهیللزات موجود از 
طریق ارتقاء سطح کیفیت فنی در زمینه های 
مرتبط با آن و اسللتفاده از دانش روز مدیریت 
سیسللتم های حمللل ونقل جهت رسللیدن به 
توسللعه همه جانبه و پایدار یک شللهر موارد 
ضروری می باشللند که بایستی بیش از پیش 
به آنها پرداخته شللود و در راسللتای توسللعه 
ملی کشللور باید درهای اقتصاد و بسللترهای 

 شهرداری كاشان در سال های 
اخی�ر در راس�تای تحقق ش�هری 
پاك�ی،  معنوي�ت،  از  سرش�ار 
آرام�ش، ايمنی و توس�عه يافتگی 
فرهنگ�ی  اجتماع�ی،  لح�اظ  از 
و اقتص�ادی ب�ه وي�ژه در ح�وزه 
حم�ل ونق�ل عمومی ش�هری كه 
در خورشان دارالمومنین كاشان 
باش�د تم�ام ت�الش خ�ود را بکار 

گرفت است 

ارش�د  مدي�ران  خوش�بختانه   
ش�هری  ت�ا  اس�تانی  س�طوح  از 
ن�گاه مثب�ت و وي�ژه ای به مبحث 
حم�ل ونق�ل عموم�ی دارن�د وبا 
رويک�رد هدفمن�د و صحیحی كه 
در اي�ن زمین�ه اتخ�اذ كرده اند، 
قطعًا در آينده ای نزديک ش�اهد 
زمین�ه  در  جهش ه�ای چش�مگیر 

حمل ونقل عمومی خواهیم بود
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انگیزشی برای سرمایه گذاری بیشتر گشوده شود. 

: توج�ه ویژه به مبحث فرهنگ س�ازی و آموزش 
م�دون ومنس�جم را در توس�عه حمل ونقل عموم�ی چه میزان 

می دانید؟ 
مدرس زاده: امروزه باتوجه به مشکات ترافیکی به ویژه در کان 
شهر ها، فرهنگ سازی و اطاع رسانی در توسعه حمل و نقل عممی 
بیشتر احساس می گردد و باید به این موضوع با جدیت توجه شود که 
خوشبختانه در حال حاضر مسافران از همه اقشار و گروه های مختلف 
جامعه از حمل ونقل عمومی اسللتفاده می کنند و این موضوع نشللان 
می دهد که هرگاه بسللتر و زمینه مناسللب را فراهم ساخته و با حفظ 
کرامت وشان شهروندان حمل ونقل عمومی مناسب، ایمن، باکیفیت، 
سللریع، ارزان و راحت را در اختیار آنان قرار دهیم شللهروندان نیز به 
شللدت استقبال می کنند و این امر مسللئولیت ما را در فرهنگ سازی 

و اطاع رسللانی درتوسعه حمل و نقل عمومی 
شهری بیشتر می نماید. به اعتقاد بنده بایستی 
با فرهنگ سازی زمینه های استفاده همه اقشار 
را در جهت اسللتفاده از حمللل و نقل عمومی 
فراهللم نماییم و در کنللار آن توجه به فرهنگ 
توسللعه حمل ونقللل پاک و بللدون آالیش و 
نهادینلله کللردن فرهنللگ دوچرخه سللواری 
از جمللله اقداماتی اسللت که با ایللن روش ها 
می توان زمینه توسللعه پایدار شهری را بوجود 
آورد و بللا این گونه عملکرد ها شللاهد برطرف 
شللدن مشللکات ترافیکللی و آالیندگی ها و 
همچنیللن صرفه جویی در مصرف سللوخت و 

حل مشکات مربوطه خواهیم بود. 

: می�زان تفاه�م و هماهنگی 
متقابل شهرداری و اتوبوسرانی کاشان را 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 

مدرس زاده: نکته اول این که ارتباط مناسللب و تعامل بسللیار زیاد 
فکری وعملی بین شهرداری و سازمان اتوبوسرانی باعث یکپارچگی 
و ارائه خدمات مطلوب به شللهروندان در بخش حمل ونقل عمومی 
بلله ویژه در ناوگان اتوبوسللرانی گردیده اسللت. همچنین باید تاکید 
نمایم که شللهرداری در حد توان و امکان سللعی در برطرف نمودن 
مشللکات بخش حمل ونقل عمومی در شهرستان را داشته و همین 
امر باعللث میزان بللاالی رضایتمندی همشللهریان از این بخش از 

خدمات شهرداری شده است. 
جللا دارد تاکیللد نمایللم کلله افزایش ایمنللی و آرامش در سللفر، 
کاهللش هزینه و اثرات نامطلوب زیسللت محیطللی، کاهش مصرف 
انرژی، جلب رضایت مسللافران و روانسللازی جریان ترافیک ازجمله 
اهداف و برنامه های تعاملی بین شللهرداری و سللازمان اتوبوسللرانی 
می باشللد. از سویی سللازمان اتوبوسرانی یکی از سللازمان های مهم 
و حسللاس شهرداری می باشللد که وظیفه سللنگینی برعهده دارد و 
ازجمله سللازمان هایی است که ارتباط مستقیم 
با زندگی شللهروندان دارد. امیدواریم در آینده 
به سللمت و سللویی برویم کلله روزی حمل و 
نقل آسللان، سللریع و راحت را بللرای تمامی 
شللهروندان طراحللی کللرده و بتوانیم رضایت 
مردم و شهروندان را که از اصلی ترین وظایف 

ما بوده بدست آوریم. 

: و حرف آخر...
مللدرس زاده: در خاتمه جللا دارد از زحمات 
محتللرم  اعضللای  و  خللاق  مدیرعامللل 
هیات مدیره اتحادیه اتوبوسللرانی های شهری 
کشور و دست اندرکاران نشریه ایستگاه تقدیر 
و تشللکر نموده و آرزوی توفیق وسللربلندی 
وسللامت برای تمامی خدمتگللزاران صدیق 
نظللام مقدس جمهوری اسللامی ایران را در 

تمامی عرصه ها از ایزد متعال داشته باشم.

 خوشبختانه سازمان اتوبوسرانی 
از  يک�ی  حوم�ه  و  كاش�ان 
سازمان های توانمند، موفق، پويا 
و ساختارمند چند سال اخیر بوده 
و با توجه ب�ه آمار و گزارش های 
می�زان  آم�ده،  بدس�ت  دقی�ق 
فهی�م  ش�هروندان  رضايتمن�دی 
كاش�انی از اين سازمان در سطح 
باالي�ی بوده و باتوجه به خدماتی 
تالش�گر  مدي�ران  توس�ط  ك�ه 
اتوبوس�رانی طی اين مدت برای 
ش�هروندان ايج�اد ش�ده همواره 
ب�ه رش�د اي�ن  ش�اهد رون�د رو 

سازمان در ابعاد مختلف هستیم
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حمیدرضا حجی زاده در ابتدای سخنانش به اهمیت توسعه حمل و 
نقل عمومی در کشور اشاره کرد و گفت: اگر می خواهیم در همه ابعاد 
به کشللوری توسعه یافته تبدیل شللویم باید بصورت ویژه به مبحث 
حمل ونقل توجه کنیم و بسترها و زیرساخت های الزم برای رسیدن 
به توسللعه پایدار در بخش حمل و نقللل عمومی را بصورت جدی و 

برنامه ریزی شده فراهم نماییم.
مدیرعامل اتوبوسرانی شهر گنبد کاووس و حومه در ادامه با مهم 

ارزیابی کردن مبحث "جهاد اقتصادی" خاطرنشان کرد: همه ما باید 
در تمامی برنامه ها و فعالیت های مان شللعار "جهاد اقتصادی" که به 
منزله یک نقشه راه برای پیشرفت کشور است را مدنظر قرار دهیم و 
بصورت عملی سللعی نماییم که رهنمود دوراندیشانه و ارزشمند رهبر 
معظم انقاب را در تمامی حوزه ها و بخش ها اجرایی نماییم تا شاهد 
شکل گیری روند توسعه و تسریع در تحقق اهداف و سیاست های بلند 

نظام مقدس جمهوری اسامی باشیم.

 حجی زاده، مديرعامل اتوبوسرانی گنبد كاووس:

تالش های مديران ارشد استان، مديران شهرستان و مسئولین حوزه مديريت شهری 
گنبد كاووس در جهت توسعه حمل و نقل عمومی ستودنی است.

مدیران عامل اتوبوسرانی ها باید در راستای 
تقویت و توسعه اتحادیه گام بردارند

اشاره....
حمیدرض�ا حجی زاده را می ت�وان از مدیران عامل س�خت کوش، 

خوش فکر و خالق ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور نامید.
این مدیرعام�ل جوان اما باتجربه و توانمن�د طی دوران مدیریت 
خود در س�ازمان اتوبوسرانی شهر گنبد کاووس و حومه با درایت 
و ت�الش بی وقفه و چش�مگیر توانس�ته تحول بس�یار خوبی را در 
این س�ازمان ایجاد نماید و چشم انداز روش�ن و امیدوارکننده ای 
را برای ش�هروندان گنبد کاووس�ی در بخش حمل و نقل شهری 

ایجاد نماید.
حج�ی زاده ک�ه از مدی�ران عام�ل فعال، پوی�ا و تالش�گر ناوگان 
اتوبوس�رانی شهری کشور می باش�د از افرادی است که بصورت 
ج�دی و دقیق پیگیر حقوق و مطالبات بحق و قانونی اتوبوس�رانی 

گنبد کاووس و شهروندان فهیم و صبور می باشد.
ای�ن مدیرعامل موف�ق و کاربلد در گفت و گو با ماهنامه ایس�تگاه 
به تش�ریح دیدگاه ها و نظرات تخصصی اش در حوزه حمل و نقل 

عمومی پرداخته که از نظرتان می گذرد:



ماهنامه داخلی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور

  JUNE - JULY 2010- 1390-تیرماه

36

حجللی زاده با مهم برشللمردن اجرای طرح 
هدفمند کردن یارانه ها در کشللور گفت: آنچه 
که الزم است در این خصوص تاکید شود این 
اسللت که این طللرح عظیم و مهللم اقتصادی 
سللال های سللال قرار بللود اجرایی شللود که 
الحمدهلل با شللجاعت و درایللت دولتمردان و 
همراهی نمایندگان مجلس شللورای اسامی 

در سال 89 به مرحله اجرا رسید.
وی در ادامه توجه بیشللتر به مبحث حمل 
و نقللل عمومی پس از اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها در کشور را ضروری دانست و افزود: از 
آنجا که پس از اجرای این طرح شاهد استقبال 
بیشتر شهروندان برای استفاده از ناوگان حمل 
و نقل عمومی هسللتیم و ایللن موضوع باعث 

حسللاس تر و سللنگین تر شدن وظیفه و رسالت دسللت اندرکاران این 
ناوگان بویژه مدیران عامل اتوبوسللرانی ها شللده و فشللار مضاعفی 
بللر دوش ایللن ناوگان تحمیل شللده الزم اسللت کلله دولتمردان و 
تصمیم سللازان کان و اصلی کشللور بصورت جدی و ویژه موضوع 
حمایللت همه جانبه از مدیران، فعاالن، دسللت اندرکاران و همچنین 
رانندگان زحمتکش و صبور ناوگان اتوبوسللرانی شهری کشور را در 

دستور کار قرار دهند.
حجی زاده با مهم ارزیابی کردن جایگاه اتوبوسللرانی ها در ناوگان 
حمل و نقل شللهری گفت: اتوبوسللرانی ها نقش بسیار مهم، جدی و 
تاثیرگذاری در روند جابجایی شللهروندان در کشور دارند و از این رو 
می بایسللت حمایت های الزم از کلیه مدیران و دسللت اندرکاران این 
ناوگان صورت گیرد تا خللی در روند خدمات رسللانی به شللهروندان 

فهیم کشور ایجاد نگردد.
مدیرعامل اتوبوسللرانی گنبد کاووس در ادامه با تشریح عملکرد، 
اقدامات، برنامه ها و فعالیت های این سازمان تاکید کرد: طی سال های 

اخیر با حمایت مدیران ارشللد اسللتان، شهردار 
محترم، همکاران شهرداری و اعضای محترم 
شللورای اسامی شللهر و تاش های بی وقفه 
همللکاران اتوبوسللرانی و همچنیللن زحمات 
کم نظیللر رانندگان صبور و تاشللگر اقدامات 
بسللیار خوبی در راستای توسعه ناوگان حمل و 
نقل عمومی و بویژه ناوگان اتوبوسرانی و ارتقاء 
سطح خدمات رسانی به شللهروندان فهیم این 
شهر صورت گرفته و باتوجه به وضعیت موجود 
و برنامه ریزی های بعمل آمده دورنمای بسللیار 
خوبی در انتظار همشللهریان خوب و خونگرم 
گنبد کاووسی در زمینه ایاب و ذهاب می باشد 
و امیدواریم با مسللاعدت همه جانبه مسئوالن 
و همکاری گسللترده شهروندان بتوانیم در این 
حللوزه تخصصی و مهللم به توسللعه موردنیاز 
برسیم و انشاءاهلل در سطح کشور به یک شهر 

نمونه و توسعه یافته تبدیل شویم.
میللزان  و  نحللوه  اینکلله  بابیللان  وی 
خدمات رسللانی ناوگان اتوبوسللرانی شللهری 
درمیزان رضایتمندی شهروندان تاثیر بسزایی 
دارد گفت: سللطح خدمات رسانی ناوگان حمل 

ونقللل عمومللی تاثیر بسللیار و مسللتقیمی در 
دیدگاه شهروندان نسللبت به مدیریت شهری 
دارد و الحمدهلل مدیران ارشللد و تصمیم سازان 
حوزه شهری گنبد کاووس به این مسئله مهم 
بصورت ویژه توجه و حساسیت الزم را دارند و 
این موضوع باعث شده که امیدواری نسبت به 

آینده شهر در این حوزه زیاد باشد.
وی افزود: توسللعه حمل و  نقل شللهری از 
اولویت های اصلی و اساسی مدیران ارشد شهر 
گنبد کاووس می باشللد و یکی از دغدغه های 
همیشللگی این مدیران زحمتکش وخدوم حل 
مشللکات و چالش های مربوط بلله جابجایی 
شللهروندان بوده و همیشلله به این مسئله به 
صورت ویژه از سللوی مدیران مرتبط با حوزه 
شهری نگاه و پرداخته شده است و امیدواریم که باتداوم همین روند 
روز به روز شاهد کاهش مشکات و چالش ها و فراهم شدن بسترها 
و زیرسللاخت های الزم در جهت تجهیز، توسللعه و نوسللازی ناوگان 

حمل ونقل شهری گنبد کاووس باشیم.
حجللی زاده که از اعضای فعال و خللاق مجمع عمومی اتحادیه 
اتوبوسللرانی های شهری کشور می باشد در ادامه سخنانش به تبیین 
انتظارات مدیران عامل اتوبوسللرانی از این اتحادیه پرداخت و گفت: 
مدیللران عامل انتظار دارند که اتحادیه بصورت جدی و برنامه ریزی 
شده گام های اساسی و عملی را در جهت حل مشکات اتوبوسرانی 
بویللژه در بحث پرداخت بموقع اعتبللارات دولتی و دیگر چالش های 
مربوطلله باالخللص موضوع ارائه خدمات پللس از فروش مطلوب از 

سوی کارخانجات تولیدکننده اتوبوس بردارد.
وی در اداملله گفت: اتحادیه بایللد برنامه هایی را در جهت تقویت 
و حمایت از رانندگان ناوگان اتوبوسللرانی شهری کشور اجرا نماید و 
در بحث حمایت های مادی و معنوی از رانندگان و مباحث سامتی، 
آموزش و مسائل رفاهی آنان گام های موثری 

را بردارد.
کاووس  گنبللد  اتوبوسللرانی  مدیرعامللل 
خاطرنشللان کللرد: اتحادیلله بایللد درمباحث 
فرهنگی، آموزشی، فنی، تخصصی و پژوهشی 
بللا نللگاه کان و آینده نگللر فعالیت هایللی را 
در جهللت تقویللت و توسللعه سللازمان های 
اتوبوسرانی شهری کشللور در دستور کار قرار 
دهللد و همچنین به موضللوع ارتقای فرهنگ 
شهروندی و فرهنگ استفاده بهینه و مطلوب 
از ناوگان به صورت کارشناسللی توجه الزم را 

داشته باشد.
حجللی زاده اتحادیلله را دارای پتانسللیل ها 
و ظرفیت های بسللیار خوبی دانسللت و گفت: 
قطعا توسللعه اتحادیه کمک شایان توجهی را 
به تقویت و توسللعه اتوبوسرانی ها خواهد نمود 
و در این راسللتا همه مدیران عامل سازمان ها 
بایللد کمک کنند که اتحادیه به جایگاه واقعی 
خود برسللد و بعنوان یک مرکللز تخصصی و 
علمی در حوزه حمل و نقل و ترافیک کشللور 

ایفای نقش نماید.

 مديرعام�ل اتوبوس�رانی گنبد 
تش�ريح  ب�ا  ادام�ه  در  كاووس 
برنامه ه�ا  اقدام�ات،  عملک�رد، 
س�ازمان  اي�ن  فعالیت ه�ای  و 
س�ال های  ط�ی  ك�رد:  تاكی�د 
مدي�ران  حماي�ت  ب�ا  اخی�ر 
ارش�د اس�تان، ش�هردار محت�رم، 
هم�کاران ش�هرداری و اعض�ای 
محترم ش�ورای اس�المی ش�هر و 
هم�کاران  بی وقف�ه  تالش ه�ای 
اتوبوس�رانی و همچنین زحمات 
و  صب�ور  رانن�دگان  كم نظی�ر 
تالش�گر اقدام�ات بس�یار خوب�ی 
در راستای توس�عه ناوگان حمل 
و نق�ل عموم�ی و بوي�ژه ناوگان 
س�طح  ارتق�اء  و  اتوبوس�رانی 
خدمات رسانی به شهروندان فهیم 

اين شهر صورت گرفته است 

 حج�ی زاده ب�ا مهم برش�مردن 
اج�رای ط�رح هدفمن�د ك�ردن 
يارانه ه�ا در كش�ور گف�ت: آنچه 
ك�ه الزم اس�ت در اين خصوص 
تاكی�د ش�ود اين اس�ت ك�ه اين 
ط�رح عظی�م و مه�م اقتص�ادی 
سال های س�ال قرار بود اجرايی 
ش�ود كه الحمدهلل با ش�جاعت و 
دراي�ت دولتم�ردان و همراهی 
ش�ورای  مجل�س  نماين�دگان 
اس�المی در س�ال ۸۹ ب�ه مرحل�ه 

اجرا رسید 
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 آقای مهندس ش�ادمان، به عقیده ش�ما تحقق 
»جهاد اقتصادی« در ناوگان حمل ونقل شهری در چه صورتی 

امکان پذیر است؟

شادمان: به عقیده بنده به موضوع جهاد اقتصادی باید به عنوان 
یک نقشه راه و هدف واال نگاه کرد و براساس این شعار خردورزانه 
و آینده سللاز که از سللوی مقام معظم رهبری برای سال 90 عنوان 

نگاه مديران استان كردستان و شهر سنندج به حمل ونقل شهری مثبت و امیدبخش است.  

گفت وگويی با مهندس شادمان  در خصوص راهکارهای توسعه حمل ونقل شهری

برنامه ها و تحوالت اتحاديه طی مدت اخیر قطعًا به توسعه پايدار اين مجموعه تخصصی خواهد انجامید.  

توسعه حمل ونقل شهری بدون توجه به 
آموزش و فرهنگ سازی امکان پذیر نیست

آغاز کالم... 
مهندس کامیاب ش�ادمان از کارشناس�ان مج�رب و توانمند 
کش�ور در ح�وزه حمل ونقل و ترافیک ش�هری اس�ت. وی که از 
مدی�ران ب�ا تجربه، موف�ق، تحصیلکرده و متخص�ص در عرصه 
مدیریت ش�هری محسوب می ش�ود تا به حال در مسئولیت های 

مختلف حوزه حمل ونقل و ترافیک شهری فعالیت نموده است.
مهن�دس ش�ادمان را می ت�وان از مدی�ران خ�الق، کارآم�د 
و نوگرای�ی دانس�ت که با نگاه توس�عه محور، ب�ه مباحث روز و 
نوآوری های علمی و تخصصی و استفاده از دانش و فناوری های 
نوین در مدیریت ناوگان حمل ونقل شهری همواره توجه ویژه ای 

داشته و دارد.
وی ک�ه از صاحب نظ�ران توانمند و مدیران خالق کش�ور در 
ای�ن حوزه تخصصی می باش�د همواره با ش�یوه مدیریتی علمی 
و تخصص�ی خود منش�اء تحوالت مثب�ت در مجموعه های تحت 
مدیریتش بوده و حرکت به س�وی دس�تیابی به توسعه پایدار از 

اولویت های اساسی برنامه های کاری او به شمار می رود.
وی ک�ه س�ابقه مدیری�ت و خدم�ت در تمام�ی بخش ه�ای 
ن�اوگان حمل ونق�ل ش�هری را در کارنامه اش دارد معتقد اس�ت 
که حمل ونقل عمومی محور اصلی و بنیادین دس�تیابی به توسعه 

متوازن و همه جانبه می باشد و پیشرفت و توسعه کشور بدون 
توجه به مبحث حمل ونقل عمومی امکان پذیر نمی باشد.

مهن�دس ش�ادمان ک�ه از اعضای فع�ال و تاثیرگ�ذار مجمع 
عمومی اتحادیه اتوبوس�رانی های شهری کشور بوده در آخرین 
انتخابات مجم�ع عمومی به عضویت هیات مدی�ره اتحادیه نیز 
ب�ا رای اکثریت اعض�ای مجمع درآم�د و در دوره عضویتش در 
هیات مدیره فعالیت های قابل توجهی در جهت توس�عه اتحادیه 
داشت. وی که هم اکنون با حکم شهردار سنندج اخیراً به سمت 
معاونت حمل ونقل و ترافیک این شهر منصوب گردیده، پیش از 
این، سمت مدیرعاملی س�ازمان اتوبوسرانی سنندج را برعهده 
داش�ت که با قبول مس�ئولیت اخیر، به عنوان عضو هیات مدیره 
این س�ازمان همچنان در عرصه خدمات رس�انی به شهروندان 
فهیم س�نندجی در ناوگان اتوبوس�رانی ش�هری کشور مشغول 
فعالی�ت می باش�د و با تج�ارب ارزنده خود، س�بحانی عهده دار 
فعلی مس�ئولیت سازمان اتوبوسرانی شهر سنندج را در توسعه 

سازمان مذکور یاری می نماید.
مهندس ش�ادمان در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه ایستگاه به 
بی�ان دیدگاه ه�ای تخصصی اش پرداخته ک�ه در ذیل از نظرتان 

می گذرد: 
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شللده، در همه حوزه ها و بخش ها موضوع تحقق جهاد اقتصادی را به 
عنوان سللرفصل و اولویت اصلی همه امور و فعالیت ها قرار داد و برای 

شکل گیری جهاد اقتصادی در عرصه عمل گام برداشت. 
فکر می کنللم در ناوگان حمل ونقل شللهری نیز ایللن موضوع هم 
ضروری اسللت و هم امکان پذیر. شللاکله اصلللی و عنصر تاثیرگذار در 
بخش حمل ونقل باشللک مسللاله  اقتصاد اسللت و توجلله به ناوگان 
حمل ونقل شللهری نیز بدون در نظللر گرفتن مولفه اقتصاد و همچنین 
کار و تللاش جهادی در این راسللتا با هدف دسللتیابی به حمل ونقل 
توسعه یافته موثر و کارآمد نخواهد بود که به اعتقاد من باید در سطوح 
و بخش های مختلللف ناوگان حمل ونقل با تدابیللر الزم و بهره گیری 
از اسللاتید، کارشناسللان و متخصصان کمیته های اجرایی و ستادهای 
عملیاتی برای اجرایی نمللودن پیام »جهاد اقتصادی« در عرصه عمل 
تشللکیل داد تا این سللتادها با برنامه ریزی مدون و منسجم و نظارت 
اصولللی و دقیق راهکارهللای ممکن و مدنظللر را در این خصوص به 

اجرا درآورند.

 ب�ه عقیده ش�ما، برنامه های دولت نه�م و دهم در 
حوزه حمل ونقل شهری به چه میزان موثر واقع گردیده؟

شللادمان: واقعیت این اسللت که خدمات شایسته  و ارزنده ای دولت 
نهم و دهم در جهت توسعه ناوگان حمل ونقل شهری تا به حال داشته 
است که نتایج این برنامه ها و خدمات در سطح کشور به صورت بارز و 

محسوس قابل مشاهده است.
به عقیده بنده برنامه ریزی های کان دولت خدمتگزار باعث شد که 
کشور در بحث حمل ونقل به ویژه ناوگان حمل ونقل و ترافیک شهری 
به مرحله بحران نرسللد و مشکات عدیده ای در جامعه به وجود نیاید. 
قطعًا اگر برنامه ریزی اصولی و همت کم نظیر دولتمردان نبود کشللور 
در این بخش با معضات بسللیار بزرگی مواجه می شللد و تبعات بسیار 
ناخوشللایندی نیز داشللت که الحمدهلل با درایت، تیزهوشللی و خدمات 
صادقانلله و  خالصانه دولتمردان و دسللت اندرکاران ناوگان حمل ونقل 
عمومی، کشللور از رشللد قابل توجهی در این بخللش برخوردار بوده و 
میزان پیشللرفت و توسعه شکل گرفته و به دست آمده بسیار چشمگیر 
و حتللی بی نظیر بوده اسللت که مطمئنًا با آسیب شناسللی دقیقی که از 
فعالیت های انجام شللده صورت می گیرد و برنامه ریزی هایی که برای 
تقویللت نقاط قوت و کاسللتن از ضعف های موجود صورت می گیرد در 
آینده ای نزدیک توسعه حمل ونقل شهری شتاب بیشتری خواهد داشت 

و پیشرفت های بیشتری حاصل خواهد شد.

 جناب مهندس، به نظر شما هدفمندسازی یارانه ها 
در توسعه حمل ونقل عمومی موثر خواهد بود؟

شللادمان: مطمئنًا همچون چندماه گذشللته، در نللاوگان حمل ونقل 
عمومی کشللور شللاهد تاثیرات مثبت اجرای طللرح تحول اقتصادی و 
هدفمندسللازی یارانه هللا خواهیم بود. یکللی از بخش هایی که هم در 
اجللرا و هم در تاثیرگذاری اجرای طرح مذکور بسللیار مهم بوده بخش 
حمل ونقل و آزادسللازی نرخ حامل های انرژی است. با توجه به نظرات 
کارشناسللی متخصصان و صاحب نظران مجرب و زبده کشور، باشک 
هدفمندسللازی یارانه ها به توسعه حمل ونقل عمومی منجر خواهد شد. 
آن چیزی که مشللخص و واضح اسللت این موضوع اسللت که میل و 
عاقه مردم به اسللتفاده از وسللایل حمل ونقل عمومی پس از اجرای 
طرح مذکور بسللیار بیشتر شللده و این مسللاله باعث افزایش حجم و 
تراکم کاری و تحمیل فشار مضاعف به ناوگان حمل ونقل شهری شده 
که طبیعتًا دولتمردان می بایسللت به صورت جدی یاریگر مدیران این 

بخش باشللند تا آنها با دغدغه کمتر، به ارتقاء سللطح خدمات رسانی به 
شللهروندان بپردازند و زمینه های جلب رضایت مردم را با هدف کسب 
رضایتمندی آنان از نظام مقدس جمهوری اسامی و دولت خدمتگزار 
فراهللم آورند. مطمئنًا زمانی تمام تاثیرات اجرای طرح هدفمندسللازی 
یارانه هللا در حوزه حمل ونقل موثر و کارآمد خواهد بود که بسللترها و 
زیرسللاخت های الزم برای توسللعه حمل ونقل عمومی فراهم باشد تا 
شللهروندان با خاطری آسوده با دوری گزیدن از وسایل نقلیه شخصی 
در سفرهای درون شهری به استفاده از انواع وسایل حمل ونقل عمومی 

گرایش پیدا کنند.

 با توجه به تجارب ارزنده ای که در مدیریت ناوگان 
حمل ونق�ل ش�هری در س�طوح مختل�ف دارید، به عقیده ش�ما 
اس�تفاده از دانش، تجهیزات، نرم افزاره�ا و فناوری های نوین، 
پیش�رفته و هوش�مند در مدیریت موفق تر این حوزه چقدر موثر 

خواهد بود؟ 
شادمان: بر اسللاس دیدگاه های علمی و بررسی های به عمل آمده 
و کارشناسللی های صللورت گرفته دیگللر امکان مدیریت بللر ناوگان 
حمل ونقل شهری با توجه به حجم فعالیت ها و لزوم رسیدن به توسعه 
هملله جانبه در این بخش به شللیوه سللابق وجود نللدارد. واقعیت این 
اسللت که اگر می خواهیم به یک ناوگان حمل ونقل شللهری پیشرفته 
برسللیم باید در نوع مدیریت بر این نللاوگان به صورت جدی و عملی 
تجدیدنظر کنیم و برای تحقق اهداف و برنامه های مدنظر و به منظور 
حل مشللکات، بحران ها و چالش های فعلللی و برون رفت از وضعیت 
موجللود چاره ای نداریم جز این که با روی آوردن به مدیریت و نظارت 
هوشمند و الکترونیکی بر ناوگان، روند دستیابی به توسعه پایدار در این 
حوزه تخصصی را تسللریع بخشیم که الحمدهلل با مساعدت و همراهی 
دلسللوزانه و صادقانه مدیران اسللتان و مدیران ارشللد حوزه مدیریت 
شهری سنندج بویژه شهردار تاشگر و اعضای دلسوز شورای اسامی 
شللهر و دیگر همکاران و دست اندرکاران اقدامات بسیار خوبی در این 
راسللتا در شهر سنندج شروع شده که در فازهای مختلف شاهد اجرای 
این برنامه ها و پروژه ها بوده و خواهیم بود که افتتاح طرح کارت بلیط 
الکترونیکی اتوبوسرانی سنندج را در همین راستا می توان ارزیابی کرد.

 ب�ا توجه ب�ه حضور و تج�ارب ارزنده تان در هیات 
مدیره اتحادیه به نظر ش�ما همراهی اتحادیه و اتوبوسرانی ها با 
یکدیگر چه تاثیری در روند توس�عه ناوگان اتوبوسرانی شهری 

کشور خواهد داشت؟
شللادمان: اگر اتحادیه و اتوبوسرانی ها در تمامی حوزه های کاری با 
یکدیگر تعامل و هماهنگی داشللته باشند قطعًا بسیاری از مشکات و 
چالش های فعلی حل خواهند شد و سرعت پیشبرد کارها بیشتر خواهد 
شللد. بنده فکر می کنم هم اتحادیه و هم سللازمان های اتوبوسرانی در 
نللوع نگاه به یکدیگر باید تجدید نظر جدی کرده و به تقویت یکدیگر 
بپردازنللد. تضعیف هرکدام از این دو طرف نیز به کندی روند توسللعه 

ناوگان اتوبوسرانی کشور خواهد انجامید.
مطمئن باشللید اگر تفکر مدیران اتحادیه تقویت اتوبوسرانی ها باشد 
و اتوبوسرانی ها نیز در مسللیر پیشرفت و تقویت تنها نماینده رسمی و 
تخصصی خود حرکت کنند، ما شاهد تحوالت بسیار مثبتی را در روند 
کاهش مشللکات و چالش های ناوگان اتوبوسللرانی شهری و شتاب 
منطقی و محسللوس این دو مجموعه در رشللد و ترقی در همه ابعاد و 
زمینه ها خواهیم بود کلله بحمداهلل هم اکنون این تفکر هم در اتحادیه 
حاکم است و هم اتوبوسرانی ها به این نتیجه رسیده اند که یک اتحادیه 
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قوی، منسجم و با پشللتوانه حمایتی خوب، می تواند نقش موثری را در 
حل مشکات و مرتفع ساختن چالش های پیش رو ایفا نماید.

 ب�ا این پاس�خ ش�ما، اولی�ن موضوعی ک�ه به ذهن 
متبادر می ش�ود این است که چرا اتحادیه نتوانسته نقش موثری 
در تحوالت حوزه حمل ونقل ش�هری داش�ته باشد و این که اصاًل 

رسالت اصلی اتحادیه چیست؟
شللادمان: بنللده با دیدگاه شللما مبنی بللر اینکه اتحادیه تللا به حال 
نتوانسللته به جایللگاه اصلی خود برسللد موافقم. البتلله منکر زحمات و 
تاش های مدیران این مجموعه طی سللال های اخیر نیسللتم اما به هر 
حال واقعیت این است که اتحادیه نقش واقعی و اصلی خود را نتوانسته 
ثابت کند. به عقیده بنده شللاید اصلی ترین دلیل این قضیه را نیز بتوان 
نوع تفکرات حاکم بر مجموعه و شللیوه مدیریت این نهاد دانسللت که 
متاسللفانه از اهداف و برنامه های بلندمدت در این اتحادیه خبری نبوده 
و به روزمره گی  دچار بوده اسللت. بنده و همکارانم پس از عضویت در 
هیللات مدیره جدید بعد از انتخابات بهمن ماه 88  اولین کاری که پس 
از تشللکیل هیات مدیره و آسیب شناسللی از عملکرد و اقدامات اتحادیه 
مبللادرت بلله انجام آن نمودیم ایللن بود که برناملله ای را برای اتحادیه 
تدوین نمودیم تا براسللاس آن برنامه منسللجم بتوان میزان پیشللرفت 
اتحادیه و تحقق اهداف و چشللم اندازهای ترسللیم شده را مدام ارزیابی 
کرد که همین گونه نیز عمل شللد و تغییرات الزم در اتحادیه علی رغم 
زحماتی را که دوسللتان اجرایی متحمل می شللدند بلله عمل آمد تا این 

مجموعه واقعی زودتر به جایگاه اصلی خود برسد.
امللا در مورد رسللالت ها و وظایللف اتحادیه جللا دارد تاکید نمایم که 
این مجموعه در مباحث اجرایی، عملی، تخصصی، فرهنگی، اقتصادی، 
آموزشللی و رفاهی از ظرفیت ها و پتانسیل های بسللیار خوبی برخوردار 
اسللت و نکته مهمتر این با توجه به پشتوانه خوبی که این نهاد عمومی 
در دولت و هم نزد 95 سللازمان اتوبوسللرانی کشور دارد در صورتی که 
براسللاس یک برنامه مدون حرکت نمایللد می تواند در زمان کوتاهی به 
یللک پایگاه و مرجع تخصصللی در حوزه حمل ونقل و ترافیک کشللور 

تبدیل شود.

 از آنجای�ی ک�ه اتحادیه ه�ای حمل ونقلی س�ازمان 
ش�هرداری ها و دهیاری های کش�ور اخیراً به ارتقاء س�طح تعامل 
و هماهنگی ه�ای مرتب�ط پرداخته اند ارزیابی ش�ما از ثمرات این 

ارتباطات چیست؟
شادمان: بنده هم مثل همه مدیران حوزه حمل ونقل شهری از شنیدن 
خبر تشکیل شورای هماهنگی راهبردی اتحادیه های حمل ونقلی خرسند 
شدم و فکر می کنم جای چنین مجموعه ای در بخش حمل ونقل شهری 
کشللور خالی بود. از آنجایی که در بسیاری از موارد کاری، سازمان های 
حمل ونقلی مشللکاتی را با هللم دارند و لزوم هماهنگی بیشللتری در 
این عرصه احسللاس می شللود به نظرم هماهنگللی و تعامل اتحادیه ها 
می تواند در این مسللاله بسیار موثر و کارگشا باشد و زمینه ارتباط بیشتر 
سللازمان های حمل ونقلی به ویژه در بحث انتقال اطاعات، تجربیات و 
موفقیت ها را فراهم نماید. قطعًا تعامل اتحادیه ها با یکدیگر می تواند به 
ایجاد وحدت رویه در سازمان های حمل ونقل شهری کشور منجر شود. 
اتحادیه هللا با همکاری و تعامل بیشللتر می توانند در تحقق اهداف نظام 
جمهوری اسامی در تسللریع روند توسعه حمل ونقل عمومی در کشور 
و  ارتقاء سللطح خدمات رسانی به مردم خوب و همیشه در صحنه کشور 
تاثیر بسللزایی داشته باشللند. مهمتر این که تعامل اتحادیه ها با تشکیل 
این شللورا مطمئنًا می تواند یاریگر مدیران ارشد وزارت کشور و سازمان 

شللهرداری ها و دهیاری های کشللور در جهت تحقق اهللداف، برنامه ها 
و سیاست هایشللان باشللد. امیدواریم که این شللورا با هدف گذاری های 
دقیق و کارشناسی، سیاست گزاری های اصولی و اتخاذ تصمیمات کان 
و راهبللردی بیش از پیللش بتواند هم به دولت و هم به سللازمان های 
حمل ونقلی در جهت کاهش مشللکات و چالش ها و تقویت و توسللعه 

مورد نظر یاری برساند.

 چندس�الی از تش�کیل فراکس�یون های منطق�ه ای 
اتوبوس�رانی ها می گذرد، تحلیل تان از عملکرد این فراکسیون ها 

و مهمتر اینکه اثرات وجود چنین مجموعه هایی چیست؟
شللادمان: به عقیده همه مدیران و کارشناسللان این حوزه، تشللکیل 
فراکسللیون های منطقه ای اتوبوسللرانی های شهری کشللور یک اتفاق 
خللوب و تاثیرگذار بللوده و  تقویت این مجموعه هللا می تواند به تقویت 
سازمان های اتوبوسرانی  و توسعه اتحادیه در بخش های تخصصی منجر 
شللود و اثرات ماندگار و خوبی در پی داشته باشد. هرچقدر فراکسیون ها 
منسجم، قوی، با برنامه و اصولی عمل و حرکت کنند مطمئنًا تاثیرگذارتر 
خواهند بود و به روند توسللعه حمل ونقل شللهری کشور کمک خواهند 
کللرد که امیدوارم با توجه به نگاه حمایتی بسللیار خوبی که در اتحادیه 
نسللبت به فراکسیون ها هم اکنون وجود دارد مدیران عامل سازمان های 
اتوبوسللرانی جدی تر از گذشللته در این مجموعه ها حضور داشته باشند 
و با برنامه تر و منظم تر از گذشللته عمل نمایند تا هم فراکسللیون ها به 
تاثیرگذاری مورد نظر و الزم برسللند و هم شللاهد کاهش مشکات و 
چالش های فعلی باشللیم و هم این که به توسعه اتحادیه به عنوان تنها 

مرجع و حامی تخصصی ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور کمک شود.

 به عنوان سوال آخر، می خواهم ارزیابی تان را از کار 
فرهنگی و آموزش�ی برای موفقیت در مدیریت حوزه حمل ونقل و 

ترافیک شهری بدانم.
شللادمان: یقینًا موفقیت در مدیریت حمل ونقل شهری به هیچ عنوان 
بدون توجه به مباحث فرهنگی، علمی و آموزشللی امکان پذیر نیست و 
اگر در سطوح مختلف فرهنگ سازی الزم صورت نگیرد نتایج دلخواه در 
این حوزه حساس و خطیر به دست نخواهد آمد و توسعه مدنظر محقق 
نخواهد شد. مساله ای که تا به حال به صورت علمی اثبات شده، مساله 
تاثیرگذاری فوق العاده فعالیت های فرهنگی و آموزشللی در روند توسعه 

حمل ونقل عمومی است.
بنده فکللر می کنم کلله اقدامللات و برنامه های فرهنگللی، علمی و 
آموزشللی هم برای مدیران سللازمان های حمل ونقلی، هللم برای کلیه 
دسللت اندرکاران ایللن ناوگان و به ویژه راننللدگان عزیز و زحمتکش و 
هم برای شللهروندان باید در اولویت قرار گیرد و زمینه های رشد دانش، 
آگاهی و تفکرات همگان در این حوزه فراهم شد و نوع نگاه به مبحث 
حمل ونقل عمومی تغییر یابد تا تحوالت چشللمگیری را در سامانه های 
حمل ونقل شللهری شللاهد باشللیم. اگر مدیران تصمیم گیر و اجرایی به 
مبحث فرهنگ سازی و آموزش توجه الزم را داشته باشند مطمئنًا دست 
انللدرکاران اجرایی ناوگان به  ویژه رانندگان و مهمتر از هم شللهروندان 
اسللتقبال بسللیار خوبی از این اقدامات و برنامه ها خواهند داشللت. البته 
در این جا الزم می دانم که برنامه های بسللیار موثر حسللاب شده ای که 
اتحادیه در حوزه اطاع رسللانی، فرهنگ سازی و آموزش برای پر کردن 
خاء موجود در این زمینه آغاز کرده صمیمانه قدردانی نمایم و به عنوان 
یک عضو کوچک این خانواده بزرگ، مدیران ناوگان اتوبوسللرانی های 
شهری کشور را به همراهی با اتحادیه در این بخش نیز ترغیب نمایم تا 

ان شاءاهلل اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده تحقق یابد.
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گروه خبر: نشسللت فراکسیون اتوبوسللرانی های استان تهران 
و اسللتان های همجوار به میزبانی سللازمان اتوبوسللرانی شاهرود 
و حوملله با حضور اعضلای شللورای اسللامی شللهر شللاهرود، 
سرپرست شهرداری شللاهرود، "علی چناری" مدیرعامل اتحادیه 
اتوبوسللرانی های شللهری کشللور و همچنیللن مدیللران عامللل 
اتوبوسللرانی های اسللتان تهران و اسللتان های همجوار در تاریخ 
بیسللت و دوم اردیبهشللت ماه در محل هتل پارامیدای این شهر 

برگزار شد.
بلله گزارش روابللط عمومی اتوبوسللرانی 
شللاهرود در این مراسللم سه سللاعته که با 
تاوت آیاتی از کام اهلل مجید و سللرود ملی 
جمهوری اسللامی آغاز شللد، ابتدا "هادی 
رئیسللی" مدیرعامل سللازمان اتوبوسللرانی 
شللاهرود و حومه ضمللن خوش آمدگویی به 
حاضرین مسائلی را پیرامون مشکات موجود 
در سللازمان های حمل ونقلی علی الخصوص 
سللازمان اتوبوسرانی شللاهرود و حومه بیان 
کرد و خواسللتار توجه بیشتر مسئولین کشور 
برای دستیابی به توسللعه در ناوگان حمل و 

نقل شهری کشور شد.
وی همچنیللن اظهار امیدواری کرد که با 
برنامه ریللزی و مسللاعدت اتحادیه روند حل 

مشکات اتوبوسرانی ها تسریع یابد.
در ادامه شریعتمدار طهرانی رئیس شورای 
اسللامی شللهر شللاهرود با خوشللامدگویی 
بلله میهمانان حاضللر در جلسلله مطالبی را 

درخصوص همکاری شللورای اسامی شهر با سازمان اتوبوسرانی 
شاهرود و حومه بیان داشللت و عملکرد سازمان اتوبوسرانی شهر 

شاهرود را مثبت و روبه پیشرفت ارزیابی کرد.
در ادامه این نشسللت مهندس جیرانی سرپرسللت شللهرداری 
شللاهرود درخصوص نحوه شللکل گیری و تاریخ تاسیس سازمان 
اتوبوسرانی و گستره حوزه فعالیت این سازمان و همچنین اقدامات 
انجام شللده از بدو تاسیس این  سللازمان تاکنون مطالبی را ایراد 
نمود و به تشللریح برنامه های شهرداری برای توسعه ناوگان حمل 
ونقل شللهری برای شللهروندان شاهرودی 

پرداخت.
چنللاری مدیرعامل اتحادیه نیللز در این 
نشسللت باتشللریح اهللداف و برنامه هللای 
اتحادیه در سال جاری اظهار داشت: باتوجه 
بلله اجرای طللرح هدفمندسللازی یارانه ها و 
اهمیللت حمل ونقللل عمومللی و همچنین 
باتوجه به اصل 44 قانون اساسللی و متمایل 
کردن بخش خصوصی به سرمایه گذاری در 
سیسللتم حمل و نقل در تاش هستیم تا با 
تدوین یللک برنامه مللدون و جامع و ایجاد 
ساختاری هدفمند، اتحادیه را به یک پایگاه 
علمللی قوی و منسللجم در حوزه حمل نقل 

تبدیل نماییم.
گفتنی اسللت پس از سللخنان مدیرعامل 
اتحادیه ابتللدا "حمید دهرویلله" مدیرعامل 
سازمان اتوبوسرانی سمنان و  دبیر فراکسیون 
با بیان اینکه اتوبوسللرانی ها همواره در خط 

فراكس�یون  نشس�ت   
اتوبوس�رانی های اس�تان تهران و 
اس�تان های همج�وار ب�ه میزبانی 
ش�اهرود  اتوبوس�رانی  س�ازمان 
اعض��ای  حض�ور  ب�ا  حوم�ه  و 
ش�ورای اس�المی شهر ش�اهرود، 
ش�اهرود،  ش�هرداری  سرپرس�ت 
مديرعام�ل  چن�اری"  "عل�ی 
اتوبوس�رانی های شهری  اتحاديه 
كش�ور و همچنی�ن مديران عامل 
اتوبوس�رانی های اس�تان تهران و 
اس�تان های همج�وار در تاري�خ 
بیس�ت و دوم ارديبهش�ت ماه در 
مح�ل هت�ل پارامیدای اين ش�هر 

برگزار شد 

نشست دوره ای فراکسیون اتوبوسرانی های 
استان های تهران، سمنان، قم، 

مرکزی و قزوین در شاهرود

با حضور مسئوالن حوزه حمل ونقل شهری برگزار شد؛
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مقدم خدمت رسانی به مردم قراردارند، گفت: 
اینکه در برنامه های کان کشوری نوسانات 
و ناهماهنگی هایللی در ایللن حوزه دیده می 
شللود که نظر به اجرای طرح هدفمندسازی 
یارانه ها، مشللکات و تنگناهای موجود باید 
برطرف شده و همچنین راهکارهای مناسب 
از سللوی مدیران عامل در ایللن باره تدوین 

گردد.
در اداملله امیریللان مدیرعامل سللازمان 
اتوبوسرانی شهر قدس از عدم امنیت شغلی 
مدیللران، نبود منابللع مالی مناسللب جهت 
جایگزیللن نمللودن خودروهای فرسللوده و 
همچنیللن ضعیللف بودن کمک هللای مالی 
شللهرداری ها به عنوان مهمترین مشکات 

موجود در اتوبوسرانی یاد کرد.
"اصانللی" مدیرعامل سللازمان اتوبوسللرانی نظرآبللاد نیز از 
هزینه هللای باالی جابجایللی مدیران که خللود برنامه ریزی های 
کوتاه مللدت و بلندمدت آنللان را دچار چالش مللی نماید بعنوان 

بزرگترین مشکل موجود در سازمان ها یاد نمود.
"موالیی" نماینده سللازمان اتوبوسرانی الوند نیز اظهار داشت: 
توزیع اعتبارات به صورت مناسب و عادالنه صورت نمی گیرد چه 
بسا که در این میان سازمان هایی از اعتبارات باال برخوردار بوده و 
بعضی از سازمان ها از اعتبارات اندک و نبود اعتبار رنج می برند.

وی ادامه داد: اگر کمک هایی را که اتحادیه بعنوان یارانه بلیط 
پرداخت می نماید تحت عناوین دیگری پرداخت کند، سازمان ها 

در نحوه جذب و هزینه نمودن آن دچار چالش نمی شوند.
رئیسللی مدیرعامل سللازمان اتوبوسرانی شللاهرود و حومه در 
ادامه از عدم مطالعه و کار کارشناسی درخصوص تقسیم اعتبارات 
بعنوان اصلی ترین مشللکل سللازمان اتوبوسرانی یاد نمود واظهار 
داشللت: باتوجه به تصمیمات مجمع عمومی اتحادیه درخصوص 
دعوت از مدیران سللازمان ها در جلسللات هیات مدیللره اتحادیه 
واستفاده از نقطه نظرات آنان نظر به اینکه در این نشست ها فقط 
ازمدیران اتوبوسرانی کانشللهرها دعوت بعمل می آید بی تردید 
دعوت از مدیران سللایر شهرستان ها و اسللتفاده از نقطه نظرات 
آنان بعنوان راهگشای بعضی از مسائل می تواند در برنامه ریزی ها 

مفید واقع شود.
همچنین در ادامه این نشسللت تخصصی 
"طاهری فر" مدیرعامل اتوبوسللرانی ساوه از 
نبود وجه اشتراک در برنامه ریزی سازمان ها 
و سلللیقه ای عمل نمودن سازمان ها بعنوان 
مشللکل اساسللی موجود نام برد و همچنین 
اظهللار داشللت اکثللر کمک هایللی کلله به 
سازمان ها شده بعنوان یارانه بلیط بوده است 
که این خود کفاف و جابجایی مسللافرین را 
نمی دهد و باید تدبیری اندیشللیده شود که 
بهای بلیط براسللاس آنالیللز هزینه صورت 

گیرد.
اتوبوسرانی  مدیرعامل سازمان  "خشنود" 
ورامیللن نیللز از کم بللودن اعتبللارات، عدم 
اسللتقال مدیران، عللدم افزایللش کرایه و 

همچنی عدم اجرایی شدن اعطای وام های 
18 میلیونللی خریللد اتوبوس بللرای بخش 
خصوصللی و ردیف اعتبارات بعنللوان یارانه 
بلیللط را از دیگر مشللکات سللازمان های 
اتوبوسللرانی دانسللت و تاکید کللرد چنانچه 
این مسللائل منتفی گللردد بخش اعظمی از 
مشللکات سازمان های اتوبوسللرانی مرتفع 

می شود.
"عسگری" مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی 
اندیشلله ایجاد کاس های آموزشللی جهت 
ارتقاء سللطح مدیریللت مدیللران را الزم و 
ضروری دانسللت و نظارت بر نحوه واگذاری 
اتوبوس ها، تسللهیات الزم جهت تعویض 
اتوبوس های فرسللوده، مالیات وضع شده از 
سوی اداره امورمالیاتی برای سللازمان ها و همچنین برنامه ریزی 
الزم درخصوص خروج خودروها از محدوده حوزه فعالیت سازمان 

را به عنوان اصلی ترین مسائل قابل پیگیری دانست.
"صالحی" مدیرعامل سللازمان اتوبوسرانی قرچک هم خواستار 
حذف شللهرداری ها از مسللیر واریز کمک ها و اعتبللارات اعطایی 
گردید و اظهار داشت: واریز مستقیم اعتبارات به حساب سازمان ها 

می تواند در حل بسیاری از مسائل راهگشای مدیران باشد.
"امراللهللی" نماینده سللازمان اتوبوسللرانی قم نیللز عدم تعهد 
خودروسللازان نسبت به مسللائلی از قبیل گارانتی، خدمات پس از 
فللروش و همچنین طوالنی شللدن ارائه خدمات فنللی را از دیگر 
مشللکات سللازمان های اتوبوسرانی برشللمرد و همچنین اظهار 
داشللت: باتوجلله به اینکه مقللرر گردیده بود. 5 درصد سللهم بیمه 
رانندگان را دولت پرداخت نماید و نظر به اینکه می بایست اتوبوس 
ها در 10 روز اول اجرای طرح هدفمندسللازی یارانه ها گازوئیل را 
با نرخ سللابق )165 ریال( سللوختگیری نمایند که این امر از سوی 
جایگاه ها در شهر قم میسر نشد، پیگیری ما به التفاوت های فوق 

را از طریق اتحادیه خواستار گردید.
قاسللمی نماینده سللازمان اتوبوسللرانی رباط کریم ضمن تائید 
مشللکات عنوان شللده از سوی سللایر مدیران رسللیدگی و رفع 

مشکات موجود را از سوی اتحادیه خواستار شد.
در ادامه چناری مدیرعامل اتحادیه با برشمردن وظایف و اهداف 
اصلی سللازمان تاکید کرد: اتحادیه اتوبوسللرانی با تمام قوا وظیفه 
اصلللی خود را پیگیللری حقللوق و مطالبات 
سللازمان های اتوبوسرانی دانسته و برای رفع 
مشللکات و چالش ها و دستیابی به توسعه 

متوازن نقش موثر خودرا ایفا خواهد نمود.
در پایللان این نشسللت بللا رای اکثریت 
اصانللی"  "غامرضللا  آقللای  حاضریللن 
نظرآباد  اتوبوسللرانی  مدیرعامللل سللازمان 
بعنوان رئیس این فراکسیون انتخاب گردید.
الزم به ذکر اسللت این نشست با حضور 
مدیللران عامل سللازمان های اتوبوسللرانی 
شللهرهای قرچک، قللدس، ورامیللن، رباط 
کریللم، نظرآباد، سللاوه، الوند، قم، اندیشلله، 
سمنان، شاهرود و مدیرعامل اتحادیه برگزار 

گردید.

 در ادام�ه اين نشس�ت مهندس 
ش�هرداری  سرپرس�ت  جیران�ی 
نح�وه  درخص�وص  ش�اهرود 
تاس�یس  تاري�خ  و  ش�کل گیری 
گس�تره  و  اتوبوس�رانی  س�ازمان 
ح�وزه فعالی�ت اي�ن س�ازمان و 
همچنین اقدامات انجام ش�ده از 
بدو تاسیس اين  سازمان تاكنون 
مطالبی را ايراد نمود و به تشريح 
برنامه های شهرداری برای توسعه 
ناوگان حمل ونقل ش�هری برای 

شهروندان شاهرودی پرداخت 

  "ه�ادی رئیس�ی" مديرعام�ل 
س�ازمان اتوبوس�رانی ش�اهرود و 
حوم�ه ضم�ن خوش آمدگوي�ی 
ب�ه حاضرين مس�ائلی را پیرامون 
مشکالت موجود در سازمان های 
علی الخص�وص  ونقل�ی  حم�ل 
ش�اهرود  اتوبوس�رانی  س�ازمان 
و حوم�ه بی�ان ك�رد و خواس�تار 
توجه بیش�تر مسئولین كشور برای 
دس�تیابی ب�ه توس�عه در ن�اوگان 

حمل و نقل شهری كشور شد 
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گ�روه خبر: علللي چنللاري، مدیرعامل اتحادیه اتوبوسللرانیهاي 
شهري کشور در نشسللت مدیران عامل عضو فراکسیون استانهاي 
اصفهللان، یزد و چهارمحال و بختیاري اظهللار امیدواري کرد که با 
افزایللش همکاري هاي اتوبوسللراني ها سللال جاري، سللال پویایي، 

تقویت و توسعه این اتحادیه باشد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومي اتحادیه، چناري در این نشست 
بللا تشللریح اهداف و برنامه هاي اتحادیه در سللال جللاري گفت: به 
دنبال این هسللتیم که با تدوین یک برنامه مدون و جامع و تعریف 
ساختاري هدفمند، اتحادیه را به یک پایگاه علمي و تخصصي قوي، 

منسجم و موثر در حوزه حمل ونقل عمومي تبدیل نماییم.
وي بللا برشللمردن وظایف و اهللداف اصلي و اساسللي اتحادیه 
تاکیللد کللرد: اتحادیه باید یک نماینللده قوي، توانمنللد و تاثیرگذار 
براي اتوبوسللراني باشللد و وظیفه  اصلي خللود را پیگیري حقوق و 
مطالبات سللازمان   هاي اتوبوسللراني بداند و نقش موثر خود را براي 
رفع مشللکات و چالش ها و دسللتیابي به توسعه متوازن و پایدار در 

ناوگان حمل و نقل شهري کشور ایفا نماید.
مدیرعامل اتحادیه با تشللریح راهکارهللاي اصولي و علمي براي 
تحقق اهداف مدنظر خاطرنشان کرد: توسعه اتحادیه با هدف تبدیل 
ایللن مجموعه به یک مرکز علمي، تخصصي، هدفمند، سللاختارمند 
و توانمند در حوزه حمل و نقل شللهري مطمئنًا بدون مسللاعدت و 
حضور موثر و مداوم مدیران عامل اتوبوسللراني هاي شهري کشور 
محقق نخواهد شللد و امیدواریم که در سللال جاري شللاهد افزایش 
میزان همکاري هاي اتوبوسراني ها با اتحادیه به منظور شکل گیري 
جریانللي تاثیرگللذار و هدفمند براي تثبیت جایگاه اتوبوسللراني ها و 

اتحادیه باشیم.
چناري ضمن قدرداني از مدیران عامل عضو فراکسیون فوق الذکر 
به دلیل توجه و حساسیت ویژه به مباحث پیرامون ناوگان اتوبوسراني 
شهر کشور با برگزاري نشستهاي راهبردي و کارشناسي گفت: نگاه 
ما به فراکسللیون ها، نگاه حمایتي اسللت و اعتقادمان این است که 
فراکسیون ها مي توانند بازوي مشورتي، فکري و اجرایي بسیار خوب 
و تاثیرگذاري براي اتحادیه در راستاي اهداف و سیاست هاي مدنظر 

باشند.

گفتني اسللت پیش از سللخنان مدیرعامل اتحادیه، رئیس، دبیر و 
اعضاي فراکسیون مذکور به تشریح مشکات و چالش هاي ناوگان 
اتوبوسللراني این اسللتانها و خدمات، اقدامللات و برنامه هاي مدنظر 

پرداختند.
سید عباس روحاني، رئیس فراکسللیون و مدیرعامل اتوبوسراني 
کانشهر اصفهان در سخناني ضمن اشاره به اصلي ترین  مشکات 
و چالشللهاي اتوبوسراني ها به تشریح راهکارهاي کارشناسي و قابل 
اجرا جهت مرتفع سللاختن کمبودها و نارسایي ها پرداخت و خواستار 
مسللاعدت بیشتر دولتمردان به منظور توسللعه حمل و نقل عمومي 
و جلوگیللري از اخللال در روند خدمات رسللاني اتوبوسللراني ها به 
شللهروندان فهیم کشور شللد و اظهار امیدواري کرد که با همکاري 
مدیران عامل اتوبوسللراني ها با اتحادیه رشللد چشمگیري در میزان 
تحقللق اهداف و برنامه هاي مورد نظر این اتحادیه با هدف تقویت، 
توسعه، تجهیز و پیشرفت ناوگان اتوبوسراني شهري کشور پدید آید.
محمدعلي کیاني مدیرعامل اتوبوسللراني نجف آباد نیز با تحلیل 
کارشناسللي و علمي به تفصیل مشکات اتوبوسراني در بخش هاي 
مختلف را تشللریح کرد و گفت: اتحادیه باید بصورت جدي به دنبال 
حل مشللکات اتوبوسللراني ها باشللد و به ویژه در بحث مشللکات 
مالللي و نحوه  ومیزان پرداخت اعتبارات دولتي مطالعات، اقدامات و 
پیگیري هاي جدي و کارشناسي را در دستور کار قرار دهد تا مدیران 
عامل اتوبوسراني ها دغدغه کمتري براي ارائه خدمات به شهروندان 

کشور داشته باشند.
در اداملله همچنین کریمللي مدیرعامل اتوبوسللراني یزد، پاکدل 
مدیرعامل اتوبوسراني خمیني شللهر، رضایي مدیرعامل اتوبوسراني 
شاهین شهر، آرمینه مدیرعامل اتوبوسراني مبارکه، علیپور مدیرعامل 
اتوبوسللراني شهرکرد، خواجه ارزاني مدیرعامل سازمان حمل و نقل 
جمعي لنجللان و جعفري مدیرعامل سللازمان حمل و نقل همگاني 
فاورجللان نیز هرکللدام به صللورت جداگانه به تشللریح برنامه ها، 
اهداف، اقدامات و مشکات سازمان هاي اتوبوسراني تحت مدیریت 
خود پرداختند و خواسللتار مسللاعدت ویژه وزارت کشللور و سازمان 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشللور براي مرتفع ساختن چالش هاي 

موجود در ناوگان اتوبوسراني شهري کشور شدند.

فراکسیون هاي اتوبوسراني مي توانند
 بازوي مشورتي و اجرایي تاثیرگذاري 

براي اتحادیه باشند

مديرعامل اتحاديه در نشست فراكسیون اتوبوسراني هاي اصفهان، يزد و چهارمحال و بختیاري:
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گروه خبر: علی چناری مدیرعامل اتحادیه اتوبوسللرانی های شهری 
کشللور، اصلی ترین نتایج اجرای طرح مدیریت هوشللمند بر ناوگان حمل 
ونقل شللهری را اسللتفاده بهینه از امکانات و ظرفیت ها و افزایش سللطح 

خدمات رسانی به شهروندان کشور دانست. 
به گزارش خبرنگار روابط عمومی اتحادیه اتوبوسللرانی های شللهری 
کشور، وی که در مراسم راه اندازی سیستم کارت بلیط الکترونیکی ناوگان 
اتوبوسرانی شهر سنندج سخن می گفت؛ با بیان مطلب فوق افزود: اجرای 
مدیریت هوشللمند حمل ونقل وترافیک در شهر ها قطعا می تواند در ارتقا 

سطح بهره وری از ناوگان حمل ونقل عمومی شهری موثر واقع شود. 
مدیرعامل اتحادیه همچنین با برشللمردن مزایای مدیریت هوشللمند 
بللر حمل و نقل عمومی خاطرنشللان کرد: یکی از معضات شللهری که 
در اکثریت شللهرهای بزرگ بویژه در کان شللهر ها ومراکز اسللتان ها با 
آن مواجه هسللتیم معضل ترافیک اسللت که تبعللات اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی بسللیاری در پی دارد و به عقیده کار شناسللان و صاحب نظران 
با اجرای مدیرت هوشللمند هم امکان اسللتفاده بهتر و سریع تر از ناوگان 
فراهم می شللود وهم نظارت بیشتر و دقیق تری را بر زمان، نحوه ومیزان 
خدمات رسانی وسللائط حمل و نقل عمومی می توان اعمال کرد که یکی 
از نتایج بارز این نوع برنامه ریزی، مدیریت ونظارت کاهش محسللوس بار 

ترافیکی در سطح معابر شهر ها خواهد بود. 
چناری گفت: یکی از مشللکات اصل اتوبوسللرانی های شللهری نیز 
مدیریللت ونظارت سللنتی بر این ناوگان تاثیرگللذار در عرصه حمل ونقل 
شللهری کشور اسللت که بااجرای مدیریت هوشللمند و همچنین استفاده 
از کارت بلیللط الکترونیکی به جای بلیط های کاغذی قطعا شللرایط برای 
برنامه ریزی علمی تر و دقیق تر، اسللتفاده بهینه از ناوگان، صرفه جویی در 
وقت رانندگان و شللهروندان، صرفه جویی در منابللع مالی، مدیریت بهتر 
منابع انسللانی، زیباسازی فضای شللهری و مهم تر از همه خدمات رسانی 

بهتر و سریع تر به شهروندان فراهم می شود. 
مدیرعامل اتحادیه در ادامه به عزم جدی دولت خدمتگزار برای تسریع 
در روند اجرای مدیریت هوشللمند در ناوگان حمل ونقل شللهری خبر داد 
و افزود: مدیران ارشللد وزارت کشور و سازمان شهرداری ها ودهیاری های 
کشللور بصورت جدی وعملللی برنامه ریزی هللای الزم را برای حمایت از 
اجللرای این پللروژه عظیم وموثر بعمللل آورده اند و با نگاه توسللعه محور 
مدیران مذکور می توان انتظار داشللت که در آینده ای نزدیک شللاهد اجرا 

و راه اندازی طرح مورد اشللاره در اتوبوسللرانی های شهری سراسر کشور 
باشیم. 

چناری همچنیللن در ادامه از برنامه ریزی های کار شناسللی وهدفمند 
اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور در این خصوص خبر داد و تصریح 
کللرد: با ارزیابی های صورت گرفته، اتحادیه با نگاه علمی و کار شناسللی 
بصورت عملی سازمان های اتوبوسرانی شهری کشور را در جهت اجرای 
درسللت دقیق و بهتر طرح مدیریت هوشمند ناوگان حمایت خواهد نمود 
و روند اجرایی شدن پروژه مذکور بویژه در بحث کارت بلیط الکترونیکی 

را تسریع خواهد بخشید. 
مدیرعامللل اتحادیلله در پایان سللخنانش ضمن قدردانللی از مدیران 
ارشللد عرصه مدیریت شللهری سللنندج بویژه اعضای شللورای اسامی 
شللهر، شللهردار، معاونت حمل ونقل وترافیک شللهرداری و مدیرعامل 
اتوبوسرانی این شللهر بخاطر راه اندازی طرح کارت بلیط الکترونیکی در 
ناوگان اتوبوسللرانی اظهار امیدواری کرد که با همت، تاش ومساعدت 
این مدیران دلسللوز و تاشللگر در آینده این شللهر در حوزه حمل ونقل 

عمومی به یک شهر توسعه یافته تبدیل شود. 
گفتنی اسللت طرح کارت بلیط الکترونیکی ناوگان اتوبوسللرانی شهر 
سللنندج دوشللنبه دوازدهم اردیبهشللت طی مراسللمی با حضور مدیران 
ارشللد اسللتانی، شهردار، اعضای شللورای شهر، اهالی رسللانه ها و دیگر 
دسللت اندرکاران عرصه مدیریت شللهری سنندج رسللمًا به بهره برداری 

رسید. 
علی چناری مدیرعامل اتحادیه اتوبوسللرانی های شللهری کشللور و 
سللعید قیصر مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی کشور 
کلله نیز برای مراسللم مذکور در سللفری یکروزه در سللنندج حضور پیدا 
کللرده بودنللد ضمن بازدید از نللاوگان حمل ونقل عمومی این شللهر در 
جلسللاتی تخصصللی با مدیران حللوزه حمل ونقل و ترافیک سللنندج به 
بررسللی وضعیت، اقدامات و عملکرد سازمان های حمل ونقلی این مرکز 
اسللتان پرداختند و مهندس کامیاب شادمان معاون حمل ونقل وترافیک 
شهردار و مدیرعامل سابق اتوبوسللرانی، سبحانی مدیرعامل اتوبوسرانی 
و جماعتی مدیرعامل سللازمان پایانه های مسللافربری شللهرداری نیز به 
تشریح دسللتاورد ها، اهداف و برنامه های خود بمنظور توسعه حمل ونقل 
عمومی شللهر سنندج پرداخته و آینده سطح خدمات رسانی به شهروندان 

صبور وفهیم مرکز استان کردستان را امیدبخش ارزیابی نمودند.

اصلی ترین نتیجه اجرای طرح مدیریت هوشمند 
در ناوگان حمل ونقل شهری، افزایش سطح 

در مراسم افتتاح طرح كارت بلیط الکترونیکی اتوبوسرانی سنندج مطرح شد:  
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گروه خبر: نشسللت مشللترک علی چنللاری مدیرعامللل اتحادیه 
اتوبوسرانی های شهری کشللور با مهندس پیمان سنندجی مدیرعامل 

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بزرگ درمحل اتحادیه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی اتحادیه، در این نشست مشترک 
راهکارهای افزایش تعامل و همکاری های فی مابین بررسللی شد و بنا 
شد با برنامه ریزی منسللجم و مدون و هدف گذاری های کارشناسی و 
تخصصی فصللل جدیدی از همکاری های متقابل اتحادیه و شللرکت 
واحللد اتوبوسللرانی تهران بمنظور افزایش سللطح خدمات رسللانی به 

شهروندان تهرانی آغاز گردد.
علی چناری مدیرعامل اتحادیه در این نشسللت خاطرنشللان کرد: 
اصلی تریللن هدف اتحادیه از همکاری با شللرکت واحد اتوبوسللرانی 
تهران، کمک به تجهیز و توسللعه ناوگان اتوبوسرانی کانشهر تهران 
با هدف خدمات رسللانی مطلوب و بموقع به شللهروندان اسللت و این 
تعامل با نگاه کارشناسللی، سازنده و تخصصی و به دور از حاشیه های 
مرسوم و معمول می باشد و هدف دوطرف چیزی جز کمک به توسعه 

و پیشرفت متقابل نیست.
چناری تصریح کرد: ناوگان اتوبوسرانی تهران نزدیک به یک سوم 
اتوبوس های کشللور را داراسللت و اتحادیه برای رسللیدن به اهداف و 
برنامه هللای تدویللن شللده و همچنین دسللتیابی به توسللعه پایدار و 
محسوس نمی تواند این ناوگان عظیم را نادیده بگیرد و نگاه مان نیز به 

این مبحث یک نگاه کامًا تخصصی و فنی است.
مدیرعامللل اتحادیه تاکید کرد: قطعًا تللداوم و افزایش همکاری با 
شرکت واحد اتوبوسللرانی تهران در پیشرفت اتحادیه و حل مشکات 

معوقه فی مابین قطعًا موثر بوده و این همکاری ها در راسللتای اهداف 
دولت خدمتگزار انجام می گیرد.

چنللاری گفت: اصلی تریللن هدف دولت خدمتگزار خدمات رسللانی 
مناسللب و مطلوب به کلیه شهروندان کشللور وتوجه به مباحث کاری 
و تخصصی بدون توجه به حاشللیه های همیشللگی و توسعه پایدار در 
ناوگان حمل ونقل عمومی کشللور است و در این راستا هدف اتحادیه 
گسترش همکاری ها با کلیه اتوبوسرانی ها من جمله اتوبوسرانی تهران 
بمنظور تحقق سیاسللت ها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسللامی 

می باشد.
مهندس پیمان سنندجی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
نیز در این نشسللت ضمن قدردانی از مسللاعدت های دولت به ناوگان 
اتوبوسللرانی تهران خواسللتار حمایت ها و مسللاعدت های بیشتر برای 
افزایش سطح ارتقاء خدمات رسانی در ناوگان اتوبوسرانی تهران شد.

مهندس سللنندجی در ادامه به تشریح اهداف، برنامه ها، عملکرد و 
اقدامات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در زمینه های مختلف پرداخت 
و همچنین قول مساعد داد که میزان تعامل و همکاری این شرکت با 
اتحادیه بیش از پیش گسللترش یابد تا اتحادیه نیز در تحقق اهداف و 

برنامه های مدنظر به موفقیت های الزم دست یابد.
مهدس سللنندجی در ادامه تاکید کرد: همه دست اندرکاران ناوگان 
حمللل ونقل عمومی بایدبا کمللک یکدیگر گام های مثبت و موثری را 
بدون توجه به مباحث حاشللیه ای و غیرکاری برای رسیدن به توسعه 
پایدار و حل مشللکات موجود بردارند و زمینه ها و بسللترهای الزم را 

برای پیشرفت و اعتای کشور عزیز و اسامی مان فراهم نمایند.

سازمان شهرداري ها و دهیاری هاي کشور 
جان باختن سللید جعفللر صادقي از پرسللنل 
پرتاش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شللهرداری الوند را به خانواده و همکاران وي 

تسلیت گفت.
به گزارش روابط عمومي سللازمان شللهرداریها و دهیاریهاي 
کشور،متن پیام مهندس مسعود احمدي مدیرکل دفتر هماهنگی 
خدمات شللهري و دبیر ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی 
کشور به نعیمي مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری الوند به این شرح است:
 ” جامعه آتش نش�انان و امدادگران ایران بار دیگر شاهد 
حماسه و از خودگذشتگی آتش نشان متعهد و وظیفه شناسی 
بود که ایثارگری و گذشت در شاکله خدمت وی قرار داشت.

بدینوسیله سانحه جان باختن مرحوم سید جعفر صادقي از 
پرس�نل پرتالش آن سازمان را در حین انجام وظیفه، تسلیت 
ع�رض نم�وده و از درگاه ای�زد من�ان ب�رای آن مرحوم طلب 
مغف�رت و عل�و درجات و ب�رای بازماندگان صبر و ش�کیبایی 

مسئلت می نمایم.

 نشست مشترک مدیرعامل اتحادیه با مدیرعامل 
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برگزار شد  

پیام تسلیت سازمان شهرداریهاودهیاریهاي کشور به مناسبت جان باختن آتش نشان شهرداري الوند  
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نشست تخصصی کمیته فنی اتحادیه با 
حضور متخصصین و کارشناسان برگزار شد  

گ�روه خبر؛ باحضور مدیرعامل اتحادیه، مشللاور عالی وی و اعضای کمیته فنی، 
اولین نشسللت تخصصی این کمیته در محل اتحادیه اتوبوسللرانی های شهری کشور 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی اتحادیه، در این نشسللت تخصصی کارشناسان و 
صاحب نظران عضو کمیته فنی اتحادیه به تشللریح دیدگاه ها و نظرات تخصصی خود 
درخصوص مسللائل مرتبط با این کمیته پرداختند و راهکارهای مدنظر برای تقویت و 
توسللعه این کمیته بمنظور ارتقاء جایگاه اتحادیه در مباحث فنی و تخصصی را بررسی 

و ارزیابی کردند.
چنللاری، مدیرعامللل اتحادیه طی سللخنانی در این نشسللت به تشللریح اهداف و 
برنامه هللای موردنظر خللود در این حوزه پرداخت و گفت: کمیتلله فنی اتحادیه باید از 
آنچنللان جایگاهی برخوردار باشللد که هم اتوبوسللرانی ها، هم سللازمان ها و نهادهای 
دولتی، هم خودروسازان و هم متخصصان وصاحب نظران در مسائل مربوطه برنامه ها، 

دیدگاه ها، نظرات و دستاوردهای تخصصی این کمیته را مدنظر قرار دهند.
چناری در ادامه بر اهمیت برنامه ریزی دقیق واصولی وایجاد سللاختار مشللخص و 
هدفمنللد برای کمیته فنی اتحادیه تاکید کرد وگفت: یکی از برنامه های اتحادیه برای 
تقویت کمیته فنی اسللتفاده از نظرات و دیدگاه های کلیلله متخصصان، صاحب نظران 
وکارشناسللان مرتبط اسللت و سللعی خواهیم نمود که در این حوزه اتحادیه را به یک 

پایگاه تخصصی و مرجع تبدیل نماییم.
وی در ادامه نوع نگاه وزارت کشللور و سللازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
برای تعامل بیشللتر با اتحادیه مثبت ارزیابی کرد و افزود: اگر اتحادیه در مباحث فنی، 
تخصصی و اجرایی قوی، پویا، با برنامه و ساختارمند باشد قطعًا باتوجه به نگاه مدیران 
سازمان شللهرداری ها و دهیاری های کشللور می توان گام های موثری را برای توسعه 

اتحادیه برداشت.
مدیرعامللل اتحادیه در ادامه آسللیب شناسللی از عملکرد و فعالیت های گذشللته و 
همچنین اولویت بندی اهداف و برنامه های آتی را ضروری دانسللت و خاطرنشان کرد: 
بنللده به عنللوان مدیرعامل اتحادیه سللعی خواهم نمود بصورت جللدی پیگیر اجرای 
مصوبللات کمیته فنی و تحقق اهللداف و برنامه های اتحادیه باشللم و از ظرفیت های 
موجود برای حل چالش های اتوبوسرانی ها وتوسعه اتحادیه در همه ابعاد استفاده نمایم.
مهندس حسللینی مشللاور عالی مدیرعامل اتحادیه در امور فنی و بازرگانی نیز طی 
سللخنانی به اهمیت نقش کمیتلله فنی در تقویت جایگاه اتحادیه اشللاره کرد و گفت: 
کمیته فنی اتحادیه می تواند با برنامه ریزی های علمی و هدفمند و بررسللی مشللکات 

سازمان ها در این بخش، روند حل مشکات اتوبوسرانی ها را تسریع بخشد.
مهندس حسللینی همچنین در ادامه اتوبوس های شللهری که از سوی دولت برای 
خدمات رسانی به شللهرداری ها و اتوبوسرانی ها واگذار می شود را سرمایه ملی دانست 
وتصریح کرد: اتحادیه باید برنامه ریزی مدون و دقیقی را برای حفظ این سللرمایه ها و 

استفاده بهینه از آنها بعمل آورد.
وی تاکیللد کللرد: نظارت بللر نحوه و میللزان بهره بللرداری از اتوبوس های فعلی و 
همچنین تعمیرات وبازسللازی اساسللی و اصولی اتوبوس ها از اولویت های کمیته فنی 
اتحادیه خواهد بود و  در بحث بازسللازی اتوبوس ها اتحادیه برنامه جامع وکاربردی را 

به اجرا درخواهد آورد.
در ادامه این نشست مهندس اصغری، مهندس کیانی، مهندس سخنوری، مهندس 
سللطوتی، مهنللدس غضنفری و مهندس نادری از اعضای کمیتلله فنی اتحادیه نیز به 
آسللیب شناسی برنامه ها و اقدامات کمیته فنی اتحادیه در سال های گذشته پرداختند و 
میللزان تاثیرگذاری این کمیته را تا بحال مثبت ارزیابی نکردند و خواسللتار تقویت این 
کمیته به منظور دستیابی به جایگاه واقعی و اثربخش آن شدند و برنامه ریزی منسجم 
واصللول بدین منظور را مهم دانسللتند و اظهار امیدواری کردنللد که با آغاز دور جدید 
فعالیت های اتحادیه باتوجه به جدیت مدیرعامل جدید اتحادیه برای توسللعه و تقویت 
این مجموعه شللاهد گسللترش همکاری نهادها و مجموعه هللای ذی ربط باهدف حل 

مشکات فنی واجرایی اتوبوسرانی ها باشند.
قابل ذکر است مقرر شد جلسات این کمیته هر 2 هفته یکبار تشکیل و بنا به مورد 
از مدیران عامل سللازمان های اتوبوسللرانی و مدیران عامل صنعت خودرو ساز دعوت 

به عمل آید.

نشست مشترک مدیران اتحادیه با 
مدیران ارشد ایران خودرو دیزل برای 

حل مشکالت خدمات پس از فروش
گروه خبر: نشسللت مشترک کمیته فنی اتحادیه با مدیران ارشد شرکت ایران 

خودرو دیزل با حضور مهندس یکه زارع مدیرعامل این شرکت برگزار شد.
بلله گزارش روابط عمومی اتحادیه، در این نشسللت مشللترک آخرین مسللائل 
و مشللکات اتوبوسللرانی ها درخصوص تولیدات این خودروسللاز بررسللی شللد و 
راهکارهللای مدنظر برای کاهش مشللکات بویژه در بحث ارائلله خدمات پس از 

فروش اتخاذ گردید.
علی چناری مدیرعامل اتحادیه در ابتدای این نشست تخصصی ضمن خیرمقدم 
به مدیران ایران خودرودیزل از عزم جدی کمیته فنی اتحادیه برای حل مشللکات 
فی مابین اتوبوسرانی ها و خودروسازان بویژه در بحث خدمات پس از فروش خبر داد 
و گفت: بصورت برنامه ریزی شللده، ساختارمند و هدفمند راهکارهای الزم را برای 

حل مشکات و چالش هایی که تا بحال پابرجا مانده اجرایی خواهیم نمود.
مدیرعامل اتحادیه اتوبوسللرانی های شهری کشللور در ادامه از مشکات متعدد 
اتوبوسرانی ها بعلت عدم همکاری و تعامل شرکت های تولیدکننده اتوبوس خبر داد 
و گفت: متاسللفانه عدم پیگیری مناسللب درخصوص الزام خودروسللازان به اجرای 
تعهداتشان بویژه در زمینه ارائه خدمات پس از فروش باعث شده که از همه ظرفیت 

ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور استفاده بهینه بعمل نیاید.
چناری همچنین ضمن قدردانی از افزایش تعامل مدیران ایران خودرودیزل طی 
مدت اخیر با برشمردن کاستی ها و مشکاتی که نحوه ارائه خدمات پس از فروش 
این شللرکت وجود دارد گفللت: از آنجا که اتوبوس های شللرکت ایران خودرودیزل 
بخش اعظمی از ناوگان اتوبوسللرانی شللهری کشور را تشکیل می دهند الزم است 
که مدیران این شللرکت تمهیداتی بیاندیشللند که مشکات اتوبوسرانی ها در بحث 
تعمیللر و تجهیللز اتوبوس ها و تامین خدمات و قطعات موردنیاز بصورت اساسللی و 

اصولی حل شود.
در ادامه این نشسللت مهندس یکه زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرودیزل که 
از بدو حضورش در این شللرکت با نگاه ویژه ای بدنبال حل مشکات اتوبوسرانی ها 
بوده ضمن قدردانی از جدیت و پیگیری های اتحادیه های اتوبوسللرانی در این راستا 
گفللت: بسللیاری از انتقادات و گایه های مدیران عزیز و تاشللگر اتوبوسللرانی ها 
درخصوص مشللکات فنی محصللوالت ایران خودرودیزل را قبللول داریم و همه 
برنامه ریزی و تاشللمان نیز در راسللتای کاهش مشللکات و افزایش سطح ارائه 

خدمات به دارندگان اتوبوس های این شرکت است.
مهندس یکه زارع در ادامه گفت: برنامه ریزی های عملی خوبی بعمل آمده اسللت 
تا رضایت مشللتری های شللرکت را کسللب نماییم و در این راستا همکاری الزم را 

برای حل  مشکات اتوبوسرانی ها در همه سطوح خواهیم داشت.
وی همچنین گفت: همه اختیارات الزم را به شللرکت گواه برای افزایش سطح 
خدمات رسللانی به اتوبوسرانی های شللهری کشللور واگذار خواهیم کرد تا رضایت 

رانندگان اتوبوس های ناوگان شهری جلب گردد.
همچنین در این نشست مهندس طا مدیرعامل شرکت گواه و مهندس عامری 
از دیگر مدیران این شللرکت، مهندس بهمنی مدیر بازاریابی و فروش شرکت ایران 
خودرودیللزل به ارائه توضیحات الزم درخصوص مباحث و مشللکات مطروحه در 
این نشسللت پرداختند و قول مسللاعد دادند که با ارائه و اجرای یک برنامه مدون، 
دقیللق و علمی چالش ها و کمبودهای اتوبوسللرانی ها درخصوص اتوبوس های این 

شرکت مرتفع گردد.
گفتنی اسللت مهندس سللخنوری، مهندس احمدی، مهنللدس بیگی، مهندس 
کیانی، مهندس سللطوتی، مهندس اصغری و مهندس نادری از اعضای کمیته فنی 
اتحادیه در ابتدای این نشست به تشریح مشکات و مسائل اتوبوسرانی ها در زمینه 
تولیللدات ایران خودرودیزل پرداخته و راهکارهای الزم برای ارتقاء سللطح خدمات 
پس از فروش این شللرکت را ارائه نمودند و مقرر شد که برای جمع بندی کمبودها، 
چالش ها و مشللکات اتوبوسللرانی ها درخصوص خودروهای تولیدی این شللرکت 
کمیته مشللترکی با حضور نمایندگان ایران خودرودیزل و اتحادیه اتوبوسللرانی های 

شهری کشور تشکیل شود.
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شناسایی شاخص های  پایداری در بخش های حمل ونقل 
و انرژی جهت دستیابی به راهبرد توسعه پایدار 

1 مقدمه
اگرچلله اجللراي برنامه هاي توسللعه موجب بهبللود وضعیت 
زندگي، پیشللرفت دستاوردهاي بشللر و افزایش چشمگیر درآمد 
کشللورهاي مجري این برنامه ها گردیده است، لیکن وجود بیش 
از یک میلیارد فقیر در جهان که به شللاخص های توسعه یافتگی 
دسترسللي ندارند]1[، کارآمدي این برنامه ها را در سللطح جهاني 
بیش از پیش مورد شک قرار داده است. اجرای برنامه ریزی های 
تک بعدی و ناقص و مصرف نسللنجیده و بی رویه منابع طبیعي، 
محیط زیسللت بشللر را تخریب و زندگي نسللل هاي آینده را به 
مخاطره انداخته است، بطوري که این بحران ها منجر به ظهور و 

بروز موضوعي بنیادین در دنیا به نام توسعه پایدار گردید. 
مفهوم توسعه پایدار به عنوان راهبرد خروج از این چالش ها، با 
کنفرانس 1972 در استکهلم مطرح گردید و در کمیسیون  محیط 
زیسللت و توسعه در سللال 1987 و کنفرانس ریو در سال 1992 
به مرور زمان شکل گرفته و تکامل یافت. در این راهبرد جهاني 
تأکیللد مي گردد که بشللر به عنوان بخشللي از طبیعت نمي تواند 
آینده اي روشللن داشته باشد،  مگر آنکه از طبیعت و منابع طبیعي 

محافظت به  عمل آورد و با تأکید به همبسللتگي میان پایداری و 
توسعه،  واژه توسعه پایدار را روشن تر مي نماید]2[. به این ترتیب، 
رویکرد توسعه پایدار با توجه به ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل خود 
و برنامه هایي که براي قرن بیست و یکم دارد، به عنوان یک نیاز 

حال حاضر و آینده بشر نامگذاري شده است]2[.
صنعت حمل ونقل به عنوان یکي از اساسللي ترین بخش هاي 
هر کشللور محسوب می شللود و با توجه به برخی اثرات منفی و 
زیانبار خود و نیز گستردگی مفهوم توسعه پایدار، در سالیان اخیر 
مورد توجه اکثر کارشناسللان و برنامه ریزان قرار گرفته است. در 
این میان به نظر می رسللد بخش انرژی به عنوان عامل محرک 
و حیات صنعت حمل ونقل، از مهمترین بخش های توسعه پایدار 
به شمار رود. اهمیت این موضوع به آن جهت است که دسترسی 
به منابع انرژی های پایدار و همیشللگی می تواند امنیت دستیابی 
و تأمین انرژی را در سللایر بخش ها به ویژه صنعت حمل ونقل به 
دنبال داشللته باشد. از طرفی تراکم فراوان وسایل نقلیه در معابر 
شهری و مصرف باالی سوخت های فسیلی معضل نزدیک شدن 
به آسللتانه اتمام ایللن منابع غیر جایگزین و انتشللار آالینده های 

مهدی استادی جعفری1،  حسن جوانشیر2،  حامد رضا حیدری می آبادی3
1و3- کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل

2- دکترای مهندسی صنایع

چکیده
توسعه پایدار به عنوان یک رویکرد جامع نگر، امروزه بر نحوه مصرف منابع کلیه فعالیت ها بسیار موثر می باشد. توسعه مربوط 
به حمل و نقل مسللافر و کاال در عرصه های برنامه ریزی، تخصیص منابع جامعه، برآورد تقاضای شللیوه ها مختلف حمل و نقل و 
بازخوردهای ناشی از آنها لزوم نگرش پایدار به این مقوله را ایجاب می نماید. از سوی دیگر بحران انرژی در کشورهای جهان 
و نوسللانات ارزش سوخت های فسیلی در سللالیان اخیر منجر به لزوم اقبال به سمت انرژی های با فرآیند تولید پایدار و پیوسته 
گردیده اسللت. در این مقاله به تشریح شاخص های پایداری در بخش های حمل و نقل و انرژی جهت دستیابی به راهبرد توسعه 
پایدار پرداخته شللده اسللت. به این منظور با تعریف مفاهیم اولیه توسعه، پایداری و توسعه پایدار از دیدگاه صنعت حمل و نقل و 
همچنین تدوین معیارهایی برای ارزیابی تأثیر انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه پایدار، میزان کارآیی انرژی های فوق در دستیابی 

به این هدف، بدست آمده و معرفی شده اند.
کلمات کلیدی:  توسعه پایدار، انرژی، صنعت حمل و نقل، شاخص



ماهنامه داخلی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور

JUNE - JULY 2010- 1390-تیرماه

47

مخرب محیط زیسللت ناشللی از آنها را گوشللتزد می کند. در 
این خصوص، آمارها نشللان می دهد که تا سللال 2025، مصرف 
انرژي در بخش حمل ونقل و انتشللار گازهاي گلخانه اي نسللبت 
به سللال 2000 تا دو برابر افزایش یابد]3[. عاوه بر این به طور 
میانگین ساالنه حدود 500 هزار نفر در کشورهاي در حال توسعه 
دچللار مرگ زودرس ناشللي از آلودگي هوا ناشللي از حمل ونقل 

مي شوند]3[. 
در این راسللتا، این مقاله تاش می کند تا بللا تعریف مفاهیم 
توسللعه، پایداری و توسعه پایدار، ارتباط این مفاهیم را با صنعت 
حمل ونقللل در قالب مفهوم حمل و نقل پایدار تبیین نماید. در این 
خصوص، مجموعه ای از شللاخص های مللورد نیاز از دیدگاه های 
اقتصادی، اجتماعی و زیسللت محیطي در بخش حمل و نقل پایدار 
و توسللعه پایدار انرژی جهت ارزیابی اقدامللات انجام گرفته، در 
بخش های )5( و )6( ارائه شللده اسللت. در ادامه، به شناسللایی 
شللاخص های انرژی در حمل و نقل پایدار پرداخته و پیشللنهاداتی 
در خصوص  ارائه برنامه برای دسللتیابی به توسعه پایدار معرفی 

گردیده است. 

2 مفهوم پایداري
در زمینه پایداري تاکنون تعاریف متعددی ارائه گردیده اسللت. 
گیلمللن  پایللداري را به میزان توانایي جامعه، اکوسیسللتم یا هر 
سیسللتم جاري براي تللداوم کارکرد در آینللده نامحدود اطاق 
مي کنللد، بدون اینکلله اجباراً در نتیجه تحلیللل رفتن منابعي که 
سیستم به آن وابسته است یا با بار بیش از حد روي آنها به ضعف 
کشللیده شللود]14[. از دیدگاه کهن،  پایداري وابسته به قابلیت 
سیستم براي سازگاري و انطباق، تغییر و تحول و پاسخگویي به 
محیط است و از آنجا که محیط به نوبه خود همواره در حال تغییر 
اسللت، فرآیند سللازگاري و انطباق سیسللتم باید یک فرآیند پویا 
و حسللاس باشد. بنابراین یک سیسللتم پایدار به کارکرد مناسب 
دروني و به رابطه سازگار با محیط و به عبارت بهتر به پایداري در 
درون و به پایداري در بیرون )در تعامل با محیط( نیازمند است تا 
در مجموع به عنوان سیستم پایدار عمل کند]15[. از سوی دیگر 
نصیری، پایداري را موازنه اي بین ضرورت هاي زیست محیطي و 
نیازهاي توسعه که این موازنه از طریق کاهش فشارها و افزایش 
ظرفیت هاي موجود بدست مي آید، تعریف می نماید]2[. همچنین 
زاهدی در کتاب توسللعه پایدار، پایداري را به عنوان وجه وصفي 
توسللعه، وضعیتي که در آن مطلوبیت و امکانات موجود در طول 

زمان کاهش نمي یابد، تعریف می نماید]1[.

3 توسعه پایدار
بللا توجه به مفهوم پایداری،  در این بخش به بررسللی مفهوم 
توسللعه پایدار پرداخته شللده اسللت. معنا، چهارچللوب و اجزاي 
مفهومي توسللعه پایدار از مقوله هایي اسللت کلله پس از ورود به 
ادبیللات جهاني،  تاکنون مللورد اتفاق نظر کشللورهاي دنیا واقع 
نگردیده است. به نظر مي رسد که این موضوع ریشه در گستردگي 
مفهوم و انتظارات متعدد بخش هاي اقتصادي،  اجتماعي و زیست 
محیطي از توسعه پایدار دارد. از طرفي وسعت چشم انداز و جاذبه 
اهداف مطرح شللده در طول سالیان اخیر، سبب گردیده است که 
بخش هاي مختلف تعاریف متعددي را در تعیین اهداف،  راهبردها 
و سیاسللت هاي کاري خود در سللطوح جهاني، ملي، منطقه اي و 

ناحیه اي مشللخص نمایند. بررسی هاي انجام گرفته در 16 منبع 
علمي معتبر که در مطالعه اي توسللط اسللتادی و حبیبیان انجام 
یافته اسللت]16[، نشان مي دهد که تعاریف متعددی در خصوص 
توسللعه پایدار در سراسر جهان ارائه شده است. به طور کلي این 
موضوع ناشللی از ابعاد مختلللف و انتظارات متعللدد بخش هاي 
اقتصادي،  اجتماعي و زیست محیطي و نیز گستره فراگیر مفهوم 
توسللعه پایدار می باشد. به همین دلیل است که معنا، چارچوب و 
اجزاي مفهومي توسعه پایدار از مقوله هایي است که پس از ورود 
بلله ادبیات جهاني،  تاکنون مورد اتفاق نظر کشللورهاي دنیا قرار 
نگرفته اسللت. با توجه به اهداف مورد اشاره، در این مقاله مفهوم 

توسعه پایدار بصورت زیر تعریف می گردد:
" توسللعه پایدار راهبردی جامع نگللر در تأمین نیازهای کنونی 
و اساسللی مردم دنیا می باشللد، به طوری  که در ایللن فرآیند، با 
در نظرگیللری همه جانبلله الگوهللای اقتصللادی، اجتماعللی و 
زیسللت محیطی، تأمین نیازهای نسل های آتی تبیین می گردد." 
مطابللق با این تعریف، تمام بخش های جامعه مانند حمل ونقل و 
انللرژی، باید راهبردها و سیاسللت های خود را برنامه ریزی و اجرا 

نمایند. 

4 حمل ونقل پایدار 
یکللی از جنبه های توسللعه پایدار مرتبط بللا حمل ونقل پایدار 
اسللت. اگرچه این مفهللوم در ادبیللات مدیریللت و برنامه ریزی 
حمل ونقللل، مفهومی جدید محسللوب می گللردد، لیکن به علت 
توجه مراکز معتبر علمی با پیشللرفت زیادی مواجه شللده اسللت. 
اهمیت حمل ونقل پایدار به آن جهت اسللت که با گذشللت زمان 
و افزایش شهرنشللیني، تجارت آزاد و جهاني نیازمند افزایش نرخ 
جابجایي افراد و محصوالت و در نهایت گسترش زیرساخت هاي 
حمل و نقل به خصوص در کشورهای در حال توسعه گردیده است. 
رشللد بي رویه منابع انرژي هاي تجدیدناپذیر و ایجاد آلودگي هاي 
هوا، آب و خاک و همچنین آلودگی های صوتي ناشللي از ازدحام 
وسللایل نقلیه از پیامدهاي منفي و مستقیم عدم توجه به پایداري 
در توسعه حمل و نقل در عرصه هاي ملي و جهاني است. از سویي 
دیگر کسللاني که دسترسللي کمتري به حمل و نقل و مزایاي آن 
دارند، به طور غیرمستقیم از معضات ناشي از حمل و نقل متضرر 
مي شللوند که غالبًا این مسللاله سللبب نارضایتي عموم جامعه از 
عدم درنظرگیري مفهوم عدالت از سوي برنامه ریزان سامانه هاي 
حمل و نقل مي شود. از این رو، بازبیني صنعت حمل و نقل از دیدگاه 
توسللعه پایدار و بررسي بازخورهاي ناشي از آن، ضروري خواهد 
بللود. به این ترتیب در این مقاله، حمل ونقل پایدار به صورت زیر 

تعریف شده است:
"راهبرد حمل ونقل پایدار، دسللتورالعملی چند بعدی، یکپارچه، 
پویا و پیوسته اسللت که تضمین کننده توزیع عادالنه امکانات و 
احتیاجات در زمان ها و مکان های مختلف با در نظرگیری عوامل 

متغیر و موثر در شبکه شهری است."
حمل ونقل پایدار داراي شاخص هاي متعددي در زیر مجموعه 
اهداف اقتصادي، اجتماعي و زیسللت محیطي مي باشد. به همین 
جهت، شاخص های مورد توجه در ارتباط تنگاتنگ توسعه پایدار 
و حمللل و نقل در شللکل )1( نمایش داده شللده اسللت. در این 
شکل، شاخص های اقتصادی حمل ونقل پایدار شامل 21 شاخص 
و در سلله گروه تقاضای سفر، هزینه و زیرساخت های حمل ونقل 
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مورد بررسی قرار گرفته اند، به طوری که توجه صنعت حمل ونقل 
به این شللاخص ها می تواند پایداری اقتصادی را به همراه داشته 

باشد. 

در بعد اجتماعی، این شللاخص ها شللامل 18 شاخص و در 6 
دسته کلی دسترسی، ایمنی، سامتی، استطاعت مالی، اشتغال و 
فرهنگ سللازی تقسیم شده است. در واقع این شاخص ها توانایی 
ارضللاء نیازهای مردم از حمل ونقل را نمایش می دهند. همچنین 
شللاخص های ارائه شده در بخش زیست محیطی که 17 شاخص 
می باشللند، قادر به ارزیابی مسللائل محیطی، انتشللار آالینده ها، 

انرژی و خطرپذیری می باشند.

5 توسعه پایدار انرژی
برنامه هللاي انرژي در بیشللتر مللوارد برنامه هایللي دراز مدت 
اسللت که در آنها منافع نسللل هاي آینده بللا اولویت ویژه مدنظر 
قرار می گیرد. در سللال هاي اخیر به ویژه در کشللورهاي پیشرفته  
جهان محورهللاي اصلي برنامه هاي انرژي شللامل حفظ محیط 
زیسللت، افزایش تکیه بر سوخت هاي تجدیدپذیر، باال بردن رفاه 
عمومی در جریان اسللتفاده از انرژي، باال بردن دسترسي مردم به 
انواع انرژي و قابل خرید کردن انواع انرژي براي تمام مردم بوده 
است. در ادامه، اهداف مورد توجه در زمینه توسعه پایدار در بخش 
انرژی بصورت شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
مطابق با جداول )1(، )2( و )3( مورد توجه قرار گرفته است]21[. 

شکل1: شاخص های حمل و نقل پایدار از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
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موضوعزیر مجموعهشاخص انرژیمؤلفه ها

مجموع عرضه اولیه و 
مصرف سراسریECO1مصرف سرانه انرژیمصرف نهایی انرژی

الگوهای تولیدی و مصرفی 

مجموع جمعیت

انرژی به کارگیری شده انرژی به کارگیری شده
GDP در هر واحدECO2کارآیی

تولید ناخالص ملی

کاهش اتاف انرژی در 
تولید، توزیع و مصرف انرژی

بازدهی در فرآیند 
عرضهECO3به کارگیری انرژی

ذخیره سازی قابل حصول 
نرخ ذخیره سازی و قابل اطمینان انرژی

ECO4به تولید انرژی

تولید
مجموع انرژی تولید شده

مجموع منابع 
ECO5نرخ منابع به تولید انرژیتخمین زده شده

مجموع انرژی تولید شده

انرژی استفاده شده 
در بخش صنعت

ECO6سهم صنعت از انرژی 

استفاده نهایی

افزوده حجم متناظر مصرف 
انرژی تولیدات صنعتی

انرژی استفاده شده در 
بخش کشاورزی

ECO7سهم کشاورزی از انرژی  افزوده حجم متناظر 
با مصرف انرژی در 
تولیدات کشاورزی

انرژی مورد استفاده در 
سهم خدمات تجاری بخش خدمات تجاری

ECO8از انرژی 
افزوده حجم متناظر با مصرف 

انرژی در خدمات جاری

انرژی استفاده شده در خانوار
ECO9سهم خانوار در مصرف انرژی

تعداد خانوار، افراد

انرژی استفاده شده با استفاده 
از شیوه های مختلف

ECO10سهم حمل ونقل از انرژی 
مسافر – کیلومتر سفر یا 

تن – کیلومتر بار جابجا شده

مجموع سهم سوخت های 
سهم سوخت ها در متفاوت در تولید انرژی و برق

ECO11تولید برق و انرژی

تنوع

مجموع انرژی تولید 
شده و مصرف شده

مجموع عرضه و مصرف 
انرژي منابع غیرکربنی

ECO12سهم منابع غیرکربنی
مجموع انرژی تولید 
شده و مصرف شده

مجموع عرضه و مصرف 
انرژي در منابع تجدیدپذیر

ECO13سهم منابع تجدیدپذیر
مجموع مصرف و 
تولید نهایی انرژی

هزینه هاي انرژی 
هزینه هاECO14هزینه هاي مربوط به سوخت)مالیات و یارانه(

واردات انرژی
وابستگی شبکه به 

وارداتECO15واردات انرژی

امنیت انرژی
مجموع انرژی اولیه 

عرضه شده

ذخیره نهایی سوخت های ذخیره هاي نهایی سوخت
ذخیره سازیECO16متناظر با سوخت مصرف

مصرف حداکثر سوخت

]21
ی]

صاد
 اقت

اف
هد

اه ا
دگ

 دی
ی از

نرژ
ار ا

اید
ه پ

سع
 تو

ای
ص ه

شاخ
 –

ل 1
دو

ج



ماهنامه داخلی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور

  JUNE - JULY 2010- 1390-تیرماه

50

موضوعزیر مجموعهشاخص انرژیمؤلفه ها

سهم مصرف انرژی 
توسط خانوار یا مردم 

بدون در نظر گرفتن تولید 
برق و موارد تجاری

سهم مصرف انرژی 
توسط خانوار یا مردم 

بدون در نظر گرفتن تولید 
برق و موارد تجاری

SOC1دسترسی

برابری اجتماعی

مجموع تعداد خانواده 
ها یا جمعیت

درآمد خانوار در مصرف 
سوخت یا برق

سهم درآمد خانوار در 
استطاعت مالیSOC2مصرف سوخت یا برق درآمد خانوار )مجموع 

یا 20درصد از فقیرترین 
گروه جمعیتی(

انرژی استفاده شده بر خانوار 
مصرف انرژی در برای هر گروه درآمدی

ناهمخوانیSOC3گروه های مختلف
درآمد خانوار برای 
هر گروه درآمدی

تلفات ناشی از حوادث تلفات سالیانه برسوخت
ایمنیSOC4به ازای مصرف انرژی

سامتی

انرژی تولید شده سالیانه

انتشار آالینده های هوا 
آالینده های هوا به مانند NOx  و CO2 و...

سامت جسمیSOC5ازای مصرف انرژی
مجموع سوخت مصرف 
شده در سایر بخش ها
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انتشار گازهای گلخانه اي 
انتشار گازهای گلخانه اي به ازای تولید سرانه انرژی

به ازای تولید سرانه انرژی 
GDP در هر واحد

ENV1تغییرات آب و هوا

جو

جمعیت و تولید ناخالص ملی

غلظت آلودگی هوا
محدوده متراکم غلظت 

آالینده های هوا در 
نواحی شهری

ENV2
وضعیت هوا

سیستم های تولید کننده میزان انتشار آالینده های هوا
ENV3انرژی آلوده کننده هوا

تخلیه آالینده های تولید تخلیه آالینده ها در آب ها
آبکیفیت آبENV4کننده انرژی در آب ها

خاک مناطق متأثر 
مناطقی که میزان اسیدی از اسیدی شدن

شدن خاک در آنجا از حد 
مجاز فراتر رفته باشد.

ENV5کیفیت خاک

زمین

میزان نهایی و مجاز استاندارد

نرخ جنگل زادایی جهت نواحی جنگلی
جنگلENV6استحصال انرژی

به کارگیری زیست توده

نرخ تولید زباله هاي جامد مقدار زباله جامد تولید شده
ENV7در واحدهای تولید انرژی

تولید زباله جامد

میزان استحصال انرژی

نرخ زباله اي که به طور مقدار زباله  دفع شده
مناسب دفع مي گردد نسبت 

به کل زباله تولید شده
ENV8 مجموع مقادیر زباله 

جامد تولیدی 

نرخ زباله رادیواکتیو در مقدار زباله رادیواکتیو
ENV9واحدهای تولید کننده انرژی

انرژی تولید شده

مقدار زباله جامد رادیواکتیو 
نرخ زباله جامد رادیواکتیوی دفع شده به صورت استاندارد

که به صورت استاندارد دفع 
مي شود به مجموعه زباله هاي 

رادیواکتیو تولید شده
ENV10

مجموع حجم زباله 
رادیواکتیو تولید شده
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توسللعه بخش انرژی یکی از سیاسللت های اصلی دولت ها طی 
برنامه های توسللعه کشور به شللمار می رود، لیکن این اقدام زمانی 
پاسللخگوی نیازهای کشللور خواهد بود که همللگام و هم جهت با 
شللرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی حرکت نماید. در این 
راستا یکی از مهمترین اقدامات، تشریح و طبقه بندی شاخص های 
مناسب و کارآمد در زمینه تشخیص جایگاه و بررسی روند پیشرفت 
برنامه ها در این مسیر می باشد. در جدول )1(، شاخص های توسعه 
پایللدار انرژی از دیدگاه اقتصادی در زمینه های الگوهای تولیدی و 
مصرفللی انرژی و امنیت انرژی بیللان گردیده و در جدول )2(،  به 

این شاخص 
 از دیدگاه اجتماعی در موضوعات برابری اجتماعی و سللامتی 
پرداخته شده است. همچنبن شللاخص های توسعه پایدار انرژی از 
دیللدگاه اهداف زیسللت محیطی در موضوعات جللو، آب و زمین، 
در جدول )3( مورد بررسللی قرار گرفته اسللت. در این جداول، زیر 
مجموعه های هللر موضوع به همراه مؤلفه هللای آن جهت تفهیم 
بیشللتر این شاخص ها نمایش داده شده است. با توجه به معضات 
تأمیللن انرژی در کشللورهای جهللان، رویکرد اتکا بلله مفاهیم و 
راهکارهای بهللره وری انرژی و به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر 
در چارچوب تئوری توسعه پایدار روز به روز افزایش می یابد. از این 
رو تسلللط بر مفاهیم و بکارگیري راهبردهللا و راهکارهای مرتبط 
مي توانللد مقدمه اي بر درکللی صحیح از مفهوم توسللعه پایدار در 

بخش انرژی گردد.
بخللش حمل و نقل به علت رویارویي مسللتقیم با مصرف انرژي 
و همچنیللن سللهم عمده از سللبد انللرژي جهاني بیش از سللایر 
قسللمت ها مورد توجه مي باشللد. در شکل )1(، شللاخص هایی که 
در ارتباط مسللتقیم و یا غیرمسللتقیم با موضللوع انرژی  در صنعت 
حمل و نقل می باشللند، با عامت )*( نمایش داده شللده اند. در این 
نمودار، شللاخص های اقتصادی دارای ارتباط با انرژی  شامل میزان 
سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها، میزان اعتبار اختصاص یافته 
در خصوص خودروهای با سوخت حاصل از انرژی های تجدیدپذیر 
مانند سللوخت های هیللدروژی و بیودیزل و هزینلله مربوط به این 
سللوخت ها در صنعت حمل ونقل می باشللد. در زمینه شاخص های 
اجتماعی، موضوعات اساسللی فرهنگ سازی، سامتی و دسترسی 
به تسللهیات حمل و نقل، در گسللترش حمل ونقللل غیر موتوری 
شامل پیاده روی و دوچرخه سللواری مورد توجه می باشد. همچنین 
شللاخص های زیسللت محیطی مرتبط با انرژي  شللکل )1(، مربوط 
به میزان انتشللار آالینده های هللوا و محیط پیرامون و انرژی مورد 

استفاده در بخش حمل و نقل می گردد. 
6 نتیجه گیری 

با توجه راهبردي بودن موضوع سللوخت در صنعت حمل ونقل، 
ضرورت انجللام برنامه ریزي دقیق و بلندمدت به صورت ویژه ای به 
چشللم می خورد. عاوه بر این، دسللتیابی به روشللی کارآ، جامع و 
کاربردی جهت ارزیابی وضعیت موجود و سنجش سیاستگذاری های 
راهبردی توسللعه پایدار بسللیار حایز اهمیت اسللت. در این میان، 
مللواردی از قبیل میزان به کارگیری انرژي هللاي تجدیدپذیر مانند 
سللوخت های هیللدروژی و بیودیزل در حمل ونقللل، کمینه کردن 
آالینده های محیطی و اینکه چه سللطحی از محدودیت ها الزم به 
اجرا است، به عنوان سواالت اساسی برنامه ریزان و مدیران شهری 

قلمداد می شود.
در این مقاله تاش گردیده جهت پاسللخگویی به این سواالت، 
ابتدا مفهوم توسللعه پایدار در صنعت حمل و نقل، تعریف شللود. بر 
اسللاس این تعریف، راهبللرد حمل و نقل پایدار، دسللتورالعملی چند 
بعللدی، یکپارچه، پویا و پیوسللته اسللت که تضمیللن کننده توزیع 

عادالنلله امکانات و احتیاجات در زمان ها و مکان های مختلف با در 
نظرگیری عوامل متغیر و موثر در شبکه حمل ونقل شهری است.

یکپارچگللی و چنللد بعدی بللودن مفهوم حمل ونقللل پایدار، در 
اختیار داشللتن مجموعه ای از شللاخص های اقتصللادی، اجتماعی 
و زیسللت محیطی در زمینلله ارزیابی حمل و نقل پایللدار را ضروری 
می نماید. با توجه به بررسی های صورت گرفته، تاکنون شاخص های 
هماهنگ و مناسللبی در این خصوص ارائه نشللده اسللت. در این 
راسللتا، تدوین 56 شاخص اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در 
زمینه ارزیابی حمل ونقل پایدار در سللطح برنامه ریزی دستگاه های 
مدیریتللی انجللام گرفته اسللت. همچنین، در این مقاللله در زمینه 
انرژی 13 شللاخص اقتصادی، 5 شللاخص اجتماعی و 9 شللاخص 
زیست محیطی معرفی شده است. به نظر می رسد این تاش بتواند 
روند اندازه گیری رشللد شاخص های توسعه پایدار را در بخش های 
حمل ونقل و انرژی کشللور و استفاده در مدل های شاخص مبنا و یا 

سیستم پویایی حمل ونقل تسریع بخشد. 
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1 مقدمه
رشللد سریع شهرنشیني، منجر به بروز مشکات اساسللي در حمل ونقل و محیط زیست شده است. تصمیم گیران و برنامه ریزان تاش 
فراواني را جهت دسللتیابي به اهداف توسللعه پایدار انجام مي دهند، لیکن امروزه اکثر شهرهاي دنیا در وضعیت ناپایدار قرار دارند. مي توان 
این گونه بیان نمود که پایداري در یک دوره بلندمدت، هدف اسللتراتژیک محسللوب مي شللود. جهت ارزیابي اثرات بلندمدت تصمیم هاي 
اسللتراتژیک مهم و قابل رقابت، درسللتي نهایي پیش گویي هاي صورت گرفته بسللیار حایز اهمیت مي باشد. همچنین کاراکترهایي نظیر 
قابلیت دسترسي به داده هاي مورد نیاز، هزینه هاي ساخت مدل و زمان کوتاه اجراي مدل، براي پایداري به عنوان یک ابزار جهت پشتیباني 

از فرآیند تصمیم گیري استراتژیک، بسیار ضروري به نظر مي رسد. 
اگرچه تاکنون تعاریف متعددي در خصوص حمل ونقل پایدار ارائه گردیده است، لیکن با توجه به مقبولیت حداکثري در خصوص برخي 
اشتراک نظرها، حدود دو دهه است که به  صورت هاي کیفي و کمي تاش بر اندازه گیري آن شده است. در این میان، مطالعات مختلف، 
شاخص ها و یا متغیرهاي متعددي را اندازه گیري کرده لیکن در این زمینه اشتراک نظر وجود ندارد. به هر حال، این اقدامات داراي فصل 
مشترکي از ترکیب شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و زیست محیطي بوده و طي آن مقایسه اي میان مناطق و فعالیت ها صورت گرفته و 

اهداف، اولویت ها و سیاست گذاري هاي متعدد ارزیابي شده اند. 
ایللن مقاللله در ابتدا به تبیین مفاهیم پایداری و حمل ونقل پایدار می پردازد. در ادامه، به معرفی روش های اندازه گیری پایداری معطوف 
گردیده و در این میان روش ارزیابی شاخص مبنا با توجه به قابلیت باالی آن بکارگیری شده است. مطالعه موردی این مقاله در خصوص 

ارزیابی سطح پایداری حمل ونقل شهری
 با استفاده از مدل شاخص مبنا 

مهدی استادی جعفری،  کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل

چکیده
امروزه نگرش جامع توسللعه پایدار و جاذبه و مقبولیت این رویکرد از سللوی اغلب کشللورهای جهان، سبب متصور شدن اهداف 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در سیاست گذاری  و برنامه ریزی بخش های متعدد گردیده است. در این میان، توسعه مربوط به 
حمل-ونقل شهری در عرصه های برنامه ریزی، تخصیص منابع جامعه، برآورد تقاضای شیوه های مختلف حمل ونقل و بازخوردهای 
ناشللی از آنها، لزوم نگرش پایدار را در این مقوله ایجاب می کند. از سللوی دیگر، روند رو به رشللد معضات و چالش هایی از قبیل 
نرخ فزاینده تصادفات رانندگی و پیامدهای ناشللی از آن، تراکللم ترافیک، مصرف بی رویه منابع طبیعی و انرژی، تولید آالینده های 
مخرب سللامت انسللان و محیط-زیسللت و هزینه های کان ناشللی از این موارد، ضرورت تدوین روش و ابزاری موثر در کنترل 
ناپایداری های حمل ونقل را تقویت می نماید. به این منظور، در مقاله حاضر تاش می شللود ضمن تعریف ابعاد پایداری حمل ونقل 
درون شهری، مدل های بکارگیری شده و قابلیت هر کدام از آنها در خصوص ارزیابی و مدلسازی حمل ونقل پایدار معرفی شوند. در 
ادامه جهت شناخت صحیح از وضع موجود و اندازه گیری سطح پایداری حمل ونقل، مدل ارزیابی شاخص مبنا ارائه و بر اساس آن، 

با درنظرگیری اولویت های توسعه پایدار، روند جامعی جهت برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه شهری پیشنهاد شده است.  
کلمات کلیدی: حمل ونقل پایدار شهری، مدل ارزیابی شاخص مبنا، توسعه پایدار
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12 شللاخص اندازه گیری شللده در چهار بخش اقتصادي، اجتماعي، زیست محیطي و حمل ونقلی انجام شده است که در پایان ارائه راهکار 
بهبود قابلیت افزایش دوچرخه سواری با استفاده از ابزارهای آموزشی و فرهنگی توصیه گردیده است.

2  مفهوم پایداري
جهت شناخت مفهومي پایداري، برخي از تعاریف قابل توجه در این زمینه، در جدول )1( آورده شده است. در دهه هاي اخیر و مطابق 
با تعاریف ارائه شده، واژه پایداري با معني کنوني آن یعني »آنچه که مي تواند در آینده تداوم یابد« کاربرد پیدا کرده است. در یک سیستم 
پویا مانند جامعه بشري، پایداري اساسًا به معني ثبات تعادل در طول زمان است. بنابراین این مفهوم چیزي نیست که بتوان آن را در یک 
مقطع اندازه گرفت یا سنجید. از نظر عملي مي توان این گونه بیان کرد که پایداري در گذر زمان به این معناست که عوامل بیروني نتوانند 

تعادل یک سیستم را بر هم بزنند. بر اساس شکل )1(، پایداری مرز مشترک اقتصاد، اجتماع و محیط زیست است.

شکل )1(:  نمایش ابعاد پایداری و همپوشانی آنان

جدول )1(:  برخي از تعاریف مطرح شده در زمینه پایداري

تعریف پایداريمرجعردیف

پایداري به عنوان وجه وصفي توسعه، وضعیتي است که در ]1[1
آن مطلوبیت و امکانات موجود در طول زمان کاهش نمي یابد.

2]2[
پایداري به میزان توانایي جامعه، اکوسیستم یا هر سیستم 
جاري براي تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطاق مي گردد، 
بدون اینکه با بار بیش از حد روي آنها به ضعف کشیده شود.

3]3[

پایداري وابسته به قابلیت سیستم براي سازگاري و 
انطباق، تغییر و تحول و پاسخگویي به محیط است و از آنجا 

که محیط به نوبه خود همواره در حال تغییر است، فرآیند 
سازگاري و انطباق سیستم باید یک فرآیند پویا و حساس 
باشد. بنابراین یک سیستم پایدار به کارکرد مناسب دروني 
و به رابطه سازگار با محیط و به عبارت بهتر به پایداري در 
درون و به پایداري در بیرون )در تعامل با محیط( نیازمند 

است تا در مجموع به عنوان سیستم پایدار عمل کند. 

4]4[
پایداري موازنه اي است بین ضرورت هاي زیست 

محیطي و نیازهاي توسعه که این موازنه از طریق کاهش 
فشارها و افزایش ظرفیت هاي موجود بدست مي آید.
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3  حمل و نقل پایدار 
اگللر چه مفهللوم حمل ونقل پایدار در ادبیات مدیریت و برنامه ریزی حمل ونقل، مفهومی جدید محسللوب می گردد، لیکن به علت توجه 

مراکز معتبر علمی که مهمترین آنها در جدول )2( ذکر گردیده است، با پیشرفت زیادی مواجه شده است. 

جدول )2(: برخی از مهمترین تعاریف ارائه گردیده در خصوص حمل ونقل پایدار

تعریفمرجعمولفردیف

مرکللز حمللل و نقللل 2
پایدار 

یک سیستم حمل و نقل پایدار سیستمي است که: )5(

)6(رصافی3
حمل و نقل پایدار جنبه  اي از پایداري جهاني اسللت که شللامل 
بللرآوردن نیازهاي نسللل حاضر بدون کاهش توانایي نسللل هاي 

آینده در برآوردن نیازهاي خود است.

8
صفللارزاده، چاووشللی، 

)7(زینالی
حمل و نقللل پایللدار به کلیلله اقدامللات علمی و عملللی برای 
جایگزینی روش های سازگار با محیط زیست به جای توسعه های 

خطی حمل و نقلی اتاق می گردد.

)8(کاشانی جو9
نوعی از حمل و نقل کلله نیازها و تقاضای حال حاضر را بدون 
از بین بردن توانایی نسل های آینده برای رفع نیازهایشان برآورده 

می کند.

)9(احمدیان، سعیدیان10
حمل و نقلی که سامت عمومی را به خطر نمی اندازد و نیازمند 
سازگاری با منابع تجدیدپذیر است. این موضوع بدان معناست که 
در حمل و نقل پایدار احیاء منابع برای اسللتفاده نسل حاضر و حفظ 

منابع برای نسل های آتی در اولویت است. 

)10(کیانژاد11

حمل و نقلی که دارای سلله رویکرد اقداماتی در جهت کاهش 
و حذف سللفرهای درون شللهری، حرکت به سللمت شللیوه های 
حمل و نقلللی غیر موتللوری مانند پیللاده روی و دوچرخه سللواری 
بجای اسللتفاده از سیسللتم حمل و نقل موتوری و روی آوردن به 

سیستم های حمل و نقلی نوین در بخش انرژی گردد. 

)11(احمدی، محرم نژاد12
موثرترین و راحت ترین طریق جابجایی مردم و وسللایل نقلیه 
بللا کمترین میزان مصرف انرژی )در زمینه سللوخت و فعالیتهای 
انسللانی(، با مقبولترین هزینه، کمترین ترافیک و کمترین اثرات 

زیست محیطی 

)12(احمدی، محرم نژاد14
حرکت روان وسللایل نقلیه، مردم و کاالهاسللت که مسللتلزم 
آسللایش مردم و پایللداری محیطی به همراه رشللد مطلوبیت  در 

هزینه ها و تاش های انسانی است. 

)13(جهانشاهلو، امینی13
بللرآوردن نیازهای اساسللی حمل و نقلی بللرای تمامی افراد به 
نحوی که سامت آدمی و اکوسیستم و عدالت را میان هر نسل و 

نسل های دیگر در نظر بگیرد. 
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4 معرفی مدل های اندازه گیری پایداری
به طور کلي دو رویکرد اساسللي جهللت اندازه گیري حمل ونقل 
پایللدار وجود دارد. ابتللدا رویکرد کیفي کلله در تنظیم چارچوب و 
اصول سازماني و توصیف اظهارات و ادعاها جهت مشخص کردن 
وضعیت سیستم حمل ونقل و رفتار آن بکارگیري مي شود و دیگري 
رویکرد کمي )مقداري( اسللت که مبناي مدل هاي تعریف شللده با 
زبان ریاضي و اندازه گیري شاخص ها جهت ارزیابي وضعیت توسعه 
حمل ونقل تلقي مي شود. در این مقاله به بررسي مدل هاي کمي در 
ارزیابي حمل ونقل پایدار پرداخته مي شللود. این مدل ها شامل مدل 
ارزیابي شللاخص مبنا، مدل سیستم آنالیزي یا سیستم دینامیکي و 
مدل بهینه سللازي بوده که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسللي 

قرار می گیرند ]14[. 

مدل ارزیابي شاخص مبنا   -1-4
این دسللته از مدل ها، بر اسللاس شللاخص هاي ارائه گردیده در 
مطالعللات حمل ونقل به برقللراري ارتباط منطقللي میان وضعیت 
موجود در مناطق مختلف و مقایسلله آنها از لحاظ اولویت بخشللي 
شللاخص ها مي پللردازد. به طور کلی این مدل ها به مدل شللاخص 
ترکیب یافته، مدل شاخص چند سطحي و مدل ماتریس چند بعدي 

تقسیم بندی می شوند.

مدل شاخص ترکیب یافته    1-1-4
به منظور معرفي معرفي سطح پایداري در سطوح و اهداف مورد 
بررسي، از مدل شاخص ترکیب یافته استفاده مي شود. خروجي این 
مدل، شللاخص یا نشانه اي اسللت که معرف درجه پایداري اهداف 
اقتصادي، زیسللت محیطي و اجتماعي بوده و ماک تصمیم گیري 
مدیران در سطوح باالي ملي و بین المللي مي باشد. به  عنوان نمونه 
شاخص تولید ناخالص ملي  و شاخص رفاه اقتصادي پایدار  در این 

دسته قرار مي گیرند. 

مدل شاخص چند سطحي   2-1-4
مدل شاخص چند سللطحي، ترکیبي از یک گروه شاخص هاي 
متعللدد در طبقه بندي اهداف، زیر اهداف،  معیارها و شللاخص هاي 
جزئي که به صورت چند سطحي و در نظرگیري روابط ریاضي میان 
آنها، به ارزیابي سیاست ها و اهداف مورد نظر مي پردازد )شکل 2(. 

شکل )2(: نمایش سطوح مختلف اهداف و 
شاخص ها در مدل شاخص چند سطحي

مدل ماتریس چند بعدي   3-1-4
این مللدل مي تواند عکس العمل میان شللاخص هاي مختلف را 
تشللریح کرده و با استفاده از سللاختار منطقي، روابط ریاضي میان 
پارامترهاي مختلف را در اختیار تصمیم گیران قرار مي دهد. یکي از 
مهمترین نمونه هاي مورد پذیرش این مدل، سللاختار فشار ل حالت 
ل پاسللخ  در سللال 1990 اسللت. این مدل که بصورت شللماتیک 
در شللکل )3( نمایش داده شللده اسللت، مي تواند ابعاد متعددي از 
فرآیندهاي اجتماعي، اقتصادي و زیستي را مورد توجه قرار دهد. 

شکل )3(: ساختار فشار ل حالت پاسخ 
از مدل ماتریس چند بعدي

مدل سیستم دینامیکی   -2-4
مدل هاي ارزیابي شللاخص مبنا علیرغم نتایج مثبت در ارزیابي 
حمل ونقللل پایدار، داراي یک ضعللف قابل توجهي بنام عدم وجود 
بازخللورد در آنها در صورت بروز تغییر در متغیرهاي آن اسللت. به 
همین جهت امروزه از مدل هاي سیستم دینامیک جهت سنجش و 
ارزیابي حمل ونقل پایدار استفاده مي شود. به ویژه اینکه این مدل ها 
در خصوص چگونگي رفتار سیستم هاي زیست محیطي، اجتماعي و 
اقتصادي و اثرات متقابل سللناریو هاي تعریف شده، بحث مي کنند. 
مفهوم مدل هاي دینامیکي بر پایه ارتباطات میان وضعیت و جریان 
متغیرهاي سللازمان یافته در طي حلقه های بازخوردی اسللت. این 
مدل ها مي توانند یک رابطه علّي و معلولي در سیسللتم حمل ونقل 

یکپارچه را با روابط ریاضي تعریف و سپس ارزیابي نمایند. 
مدل هاي سیسللتم دینامیکي فرض مي کنند که رفتار سیسللتم 
به صورت ابتدایي توسللط مکانیزم هاي بازخوردي تعیین شده است. 
حلقه هللاي بازخوردي ارتباطات دروني جهت سللاختار علّي معلولي 
اسللت. این سللاختارها مي توانند در یک دیاگرام سببي با ارتباطات 
میان عناصر سیستم دیده شود. الزم است این روابط فرموله شوند، 

زیرا براي حل آن توسط کامپیوتر بسیار ضروري است. 

مدل هاي بهینه سازي   -3-4
مدل بهینه سازي ریاضي شللامل تابع هدف و برخي محدودیت  
شللرایط برنامه ریللزي بصورت معادللله و نامعادله مي باشللد. مدل 
بهینه سللازي در حل تقریبًا همه مواردي کلله تصمیم گیري ارتباط 
مسللتقیم به یافتن بیشترین سود و کمترین هزینه را دارد، استفاده 
مي شللود. در حل مسئله حمل ونقل پایدار، مدل بهینه سازي به پیدا 
کردن حل بهینه تحت شرایط اهداف اقتصادي، اجتماعي و مزیت 
محیطي توجلله مي نماید که اغلللب رویکرد خطي مورد اسللتفاده 
قرار مي گیرد. به عنوان نمونه مدل بهینه سللازي حل بهینه ساختار 
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ترافیک شهري تحت اهداف اقتصادي، زیست محیطي و اجتماعي و محدودیت هاي منابع و تأثیرات آن را مي تواند مورد توجه قرار دهد.
در جدول )3( مقایسه میان مدل های ارزیابی حمل ونقل پایدار شهری صورت گرفته است. مطابق با این جدول، اکثر مدل هاي شاخص 

مبنا به طور کیفی قادر به ارزیابی حمل ونقل پایدار بوده و ارائه روش کیفی و عددی در این خصوص حایز اهمیت می باشد.

جدول )3(: مقایسه میان مدل های ارزیابی حمل ونقل پایدار شهری ]14 [

مدل هاي ارزیابيروش شناسيمنابعشاخص هاي نمایشگرارزیابي

مدل شاخص ترکیبي----

مدل هاي شاخص مبنا 

S.T , Lee 2000کیفيخیر

روش وزني خطي
مدل شاخص 
چند سطحي Yang , H 2001کیفيخیر

C.C. Hung 2000کميبله

کیفيخیر
 Canada –

 Ontario round
table 2001

مدل کامپیوتري معیار 
ل برتري ل فعالیت 

ل  اندازه گیري
مدل ماتریس چند بعدي

-Yuri Yavdoکميبله
kimov 2002

حلقه های بازخوری، 
مدل هاي سیستم دینامیکيشبکه عصبي

C.Y, chiang and کميخیر
H.K , Yang 1998

برنامه ریزي خطي
مدل هاي بهینه سازي

برنامه ریزي خطيC.Y, Liu 2001کميبله

5  ارائه مدل ارزیابی شاخص مبنا 
با مقایسه میان روش های اندازه گیری پایداری، در این بخش به ارائه مدل ارزیابی شاخص مبنا به منظور محاسبه پایداری حمل-ونقل 

شهری پرداخته می شود. به طور کلي روند ارزیابي در مدل شاخص چند سطحي مطابق با شکل )4( است.

 
شکل )4(: روند ارزیابي مدل شاخص چند سطحي
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در ادامه هر یک از این مراحل مورد بررسي قرار مي گیرند. 

- مرحله اول: 
از آنجایللي کلله وضعیللت و سللطح حمل ونقل در کشللورها و 
شللهرهاي مختلف دنیا متفاوت مي باشللد، شاخص هاي حمل ونقل 
پایدار بر اسللاس اهداف کان، زیرهدف ها و معیارهاي اقتصادي، 
زیسللت  محیطي و اجتماعي در سللاختار چند سللطحي طبقه بندي 
مي شللوند. از سوي دیگر در دسترس بودن داده ها و میزان سهولت 

در اندازه گیري شاخص ها نیز مورد توجه قرار مي گیرند. 

- مرحله دوم: 
در ایللن مرحللله مقادیر مختلف هر شللاخص در چندین سللال 
مشللخص شده و مقایسه میان تغییرات هر کدام در دوره مورد نظر 
انجللام مي گردد. موضوع قابللل توجه در این بخش، دقت در مثبت 
یا منفي بودن شللاخص ها مي باشللد که در روابط )1( و )2( نمایش 

داده شده اند. 
رابطه )1( شاخص هاي مثبت 

 

رابطه )2( شاخص هاي منفي 
 

در روابط فوق متغیرها بصورت زیر تعریف مي گردند: 
 
 
 

- مرحله سوم: 
هدف این مرحله شناسللایي و یا تعیین مهمترین شللاخص هاي 
حمل ونقللل پایدار اسللت. متداولترین روش در ایللن مرحله دلفي، 
AHP و آنالیللز فاکتللور اصلللي و انتروپي  مي باشللند که جهت 
اندازه گیري برتري هاي نسللبي شللاخص ها براي تصمیم گیرندگان 

انجام مي شود. 
- مرحله چهارم: 

شللاخص ترکیبي از ارزیابي وضعیت توسللعه حمل ونقل بدست 
مي آید. با توجه به مقادیر استانداردسللازي شللده شاخص ها که در 
مرحله )2( انجام شده و وزن شاخص ها در مرحله )3(، ترکیب مقدار 

شاخص هاي هر سطح از رابطه )3( بدست مي آید. 
رابطه )3( 

در این رابطه: 

CI: ترکیب مقادیر شاخص ها 
Wi: وزن شاخص ترکیبي 

i مقدار شاخص ترکیبي  :CIi
n: تعداد شاخص هاي ترکیب شده 

- مرحله پنجم: 
در این مرحله، مقدار رتبه پایداري   از سللطح اهداف پیش بینی 

شده محاسبه می شود. 
رابطه )4(

رابطه )5( 
∆CI(t) = CI(t) – CI t�1

رابطه )6(
 

رابطه )7( 
 

در روابط فوق، متغیرها بصورت تعریف مي گردند: 
CI)t(: مقدار شاخص ترکیبي در سطح اهداف کلي 

CIL)t(: مقدار شاخص ترکیبي در سطح زیرهدف ها 
∆CI)t(: تفاوت مقدار سطح اهداف کلي شاخص ترکیبي 

SRV)t(: مقدار رتبه پایداري از سطح اهداف کلي 
t: زمان یا مکان مورد بررسی

T)t(: فاصله عددی زمان یا مکان مورد بررسی و مبدا طرح
جهت ارائه نظر در خصوص سطح پایداری محاسبه شده در این 
مرحللله، به این ترتیب عمل می گردد کلله SRV)t( در بازه )∞+ 
و 1[ کامللًا پایللدار، بازه )1 و 0/5[ پایداری متوسللط، بازه )0/5 و 
0[ پایللداری ضعیف و در بللازه )0 و ∞-( ناپایداری در نظر گرفته 

می شود.

6 مطالعه موردی )شهر مشهد(

در ایللن بخللش از مقاللله، بلله بررسللی ایللن روش در ارزیابی 
حمل ونقللل پایللدار در شللهر مشللهد پرداخته می شللود. مطابق با 
بررسللی های صورت گرفتلله در مراجع معتبر علمی، شللاخص های 
متعللددی در خصوص اندازه گیری ابعاد چهار گانه حمل ونقل پایدار 
شللهری جمع آوری گردید. با توجه به عدم دسترسللی به اطاعات 
و یا عدم جمع آوری و پردازش داده های مورد نیاز این شللاخص ها، 
این مقاله به ارزیابی 12 شاخص در مناطق 15 گانه ترافیکی شهر 

مشهد در سال 1388 می پردازد.
شاخص های برگزیده در بخش اقتصادی شامل تعداد سفرهای 
روزانه با هدف شللغلی )1(، سللرانه مالکیت وسیله نقلیه )2( و تعداد 
اشللتغال در مناطق )سطح اشتغال( )3( و در بخش اجتماعی شامل 
نرخ رشللد جمعیللت )1(، تعداد سللفرهای روزانلله صورت گرفته با 
هللدف تفریحی )2( و قابلیت افزایش دوچرخه سللواری با ابزارهای 
آموزشی و فرهنگی )3( می باشللد. همچنین شاخص های برگزیده 
در بخش زیست محیطی شامل درصد جمعیت ساکن شهر با قابلیت 
دسترسللی 300 متری به فضای سبز )1(، سرانه فضای سبز )2( و 
درصد سللفرهای درون ناحیه ای با حمل ونقل غیرموتوری )دوچرخه 
و غیره( )3( بوده و در بخش حمل ونقل شللامل مسللافت طی شده 
)وسللیله نقلیه – کیلومتر(، متوسللط سللرعت حرکت وسایل نقلیه و 
مسللافت پیاده طی شده روزانه در سللفرهای با اتوبوس می گردد. 

مقادیر این شاخص ها در جدول )4( نشان داده شده است.
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جدول )4(: مقادیر شاخص های بکارگیری شده در مدل ارزیابی شاخص مبنا ]15، 16 و 17[

منطقه
شاخص های حمل و نقلشاخص های محیط زیستشاخص های اقتصادیشاخص های اجتماعی

123123123123

1�1.4812619.8337.0939278.412.03613058748330.441.727456926.59160

20.7819981.6429.3548233.551.7045542144040.052.127258028.34623

31.2534646.6123.9580728.501.12339691126710.252.994716931.03666

4�0.3525251.1630.2461504.360.97653810269171.255.144596430.06263

51.3216483.2211.3543541.250.4493491843670.057.542501436.83548

60.0415067.2726.0840676.940.65330941118011.753.693508735.52387

7�0.3614174.2924.4337163.001.1614980257570.844.725640436.32263

82.5820868.8514.1846321.360.92235243104366.752.466659541.53420

91.3338803.9711.7374722.131.92846005308904.858.708727234.35988

104.4123684.3013.8854427.760.4782833644420.039.09908042.03253

111.4321373.2413.6260461.440.40634204178750.867.111159726.32499

124.3514221.635.9635188.700.3422994243432.046.873003247.72063

134.2232551.487.3665335.620.78135758148482.772.211710845.34183

146.9230278.764.0267633.790.2233637027450.072.591841735.83087

157.4923919.784.4952837.510.21616742153301.276.862527950.4600

مرحله وزن دهی شللاخص ها با به کارگیری روش دلفی صورت می گیرد. بیشللترین وزن مربوط به شللاخص های اقتصادی، اجتماعی، 
زیسللت محیطی و حمل ونقلی به ترتیب شامل سللرانه مالکیت وسیله نقلیه، تعداد سللفرهای روزانه صورت گرفته با هدف تفریحی، درصد 

سفرهای درون ناحیه ای با حمل ونقل غیرموتوری و متوسط سرعت حرکت وسایل نقلیه گردیده است.
در ادامه، با استفاده از روابط )1( و )2( اقدام به استانداردسازی شاخص های مثبت و منفی می نماییم. الزم به ذکر است که شاخص های 
)1( در اجتماع، )2( در اقتصاد و )3( در حمل ونقل به مفهوم منفی بکار گرفته شللده اند. سللپس شللاخص ترکیبي ارزیابي وضعیت توسللعه 
حمل ونقل و سایر ابعاد پایداری بدست مي آید. با توجه به اینکه در بخش 3 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته اند، مقادیر شاخص ترکیبي در 
بازه ]3 و 0[ قرار خواهند گرفت. نتایج محاسبه CI در شکل های )5(، )6(، )7( و )8( مشخص گردیده است. بیشترین CI در بخش های 
اقتصللادی، اجتماعی، زیسللت محیطی و حمل ونقلی به ترتیب مربوط به مناطللق 14، 9، 3 و 15 و کمترین آن در مناطق ترافیکی 2، 10، 

12 و 11 روی داده است.

شکل )5(: مقادیر CI در شاخص های ترکیب یافته اقتصادی 

شکل )7(: مقادیر CI در شاخص های ترکیب یافته اجتماعی  

شکل )6(: مقادیر CI در شاخص های ترکیب یافته زیست محیطی 

شکل )8(: مقادیر CI در شاخص های ترکیب یافته حمل ونقل
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در اداملله، مقدار رتبه پایداري در هر یللک از اهداف اقتصادی، 
اجتماعی، زیسللت محیطی و حمل ونقلی بر اسللاس در نظر گیری 
منطقه 1 به عنوان مبنای ارزیابی سللایر مناطق، محاسبه می شود. 
در شکل های )9(، )10(، )11( و )12( مقادیر  SRV)t( در مناطق 
ترافیکللی نمایش داده شللده اسللت. همان گونه که در شللکل )9( 
نمایش داده شده است، مناطق 2 و 7 از لحاظ اقتصادی در مقایسه 
با منطقه 1 ناپایدار هسللتند. همچنین سایر مناطق دارای پایداری 
ضعیف بللوده و این موضللوع بیانگر درجلله تقریبًا برابللر پایداری 

اقتصادی در شهر مشهد است.

شکل: )9( مقادیر رتبه پایداری مناطق 14 گانه ترافیکی 
در مقایسه با منطقه 1 در بخش اقتصادی

مطابق با شکل )10(، تقریبًا اکثر مناطق به لحاظ زیست محیطی 
در قیاس با منطقه 1 پایدار اندازه گیری شللده و تنها منطقه 10 در 
محدوده ناپایداری قرار دارد. علت این موضوع، باال بودن مساحت 

فضای سبز و عدم تمرکز تردد در این مناطق تلقی می گردد.

شکل )10(: مقادیر رتبه پایداری مناطق 14 گانه ترافیکی 

در مقایسه با منطقه 1 در بخش زیست محیطی

نمایش ارزیابی اجتماعی مناطق ترافیکی شللهر مشهد در شکل 
)11( بیانگر این مطلب اسللت که ناپایللداری در مناطق 5 الی 15 
)بجز منطقه 9( به چشللم می خورد. دلیل ایللن موضوع، باال بودن 
نرخ رشللد جمعیت و کوتاه بودن مسللیر سللفر بر اثر تراکم باال در 
محدوده منطقه 1 می باشد. از سوی دیگر، منطقه 3 به علت ازدیاد 
کاربری های تفریحی، بیشللترین پایداری را به خود اختصاص داده 

است.

 شکل )11(: مقادیر رتبه پایداری مناطق 14 گانه 
ترافیکی در مقایسه با منطقه 1 در بخش اجتماعی

شللکل )12( پایداری اکثر مناطق ترافیکی شللهر مشللهد را در 
مقایسلله با منطقه 1 نشللان می دهد. بررسللی ها بیانگر این مطلب 
هسللتند که باال بودن مسللافت پیللاده روی و سللرعت پایین تردد 
وسللایل نقلیه در اثر تراکم ترافیک در منطقه 1، سللبب این مسئله 
گردیده و الزم است جهت بهبود ترافیک در این منطقه تدابیر الزم 

اندیشیده شود.
شکل )12(: مقادیر رتبه پایداری مناطق 14 گانه 
ترافیکی در مقایسه با منطقه 1 در بخش حمل ونقل

در انتهللای ارزیابی، با توجلله به محوری بللودن حمل ونقل در 

مقوله حمل ونقل پایدارشللهری و مبنا قللرار گیری منطقه 1 جهت 
اندازه-گیری سطح پایداری سایر مناطق، با رجوع به شکل )12( و 
مشاهده ناپایداری منطقه 11، به بررسی سایر مقادیر رتبه پایداری 
پرداخته می شود. کمترین رتبه پایداری این منطقه مربوط به بخش 
اجتماعللی می گردد. با رجوع به شللاخص ترکیبی اجتماعی منطقه 
11، ایللن گونه نتیجه گیری می شللود که تاکید بللر قابلیت افزایش 
دوچرخه سللواری با ابزارهای آموزشی و فرهنگی در شهر مشهد با 
اولویت منطقه 11 در برنامه ریزی و مدیریت شهری صورت گیرد. 

7  نتیجه گیری

این مقاله به ارائه روش مناسبی جهت ارزیابی حمل ونقل پایدار 
شللهری اختصاص یافته اسللت. به ایللن منظور، در ابتللدا مفاهیم 
پایداری و حمل ونقل پایدار بر اسللاس تعاریف ارائه شللده در سایر 
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منابع معرفی شللده اسللت. در اداملله مدل هاي کمللي در ارزیابي 
حمل ونقل پایدار  شللامل مدل ارزیابي شللاخص مبنا، مدل سیستم 
آنالیزي یا سیسللتم دینامیکي و مدل بهینه سازي مورد بررسي قرار 
گرفته اند. با مقایسلله میان روش های اندازه گیری پایداری، در این 
مقاله به ارائه مدل ارزیابی شاخص مبنا به منظور محاسبه پایداری 
حمل-ونقل شهری پرداخته است. مطابق با ارزیابی صورت گرفته، 
تاکیللد بر قابلیت افزایش دوچرخه سللواری با ابزارهای آموزشللی و 
فرهنگی در شللهر مشللهد با اولویت منطقلله 11 در برنامه ریزی و 

مدیریت شهری پیشنهاد می گردد.
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.... مهن�دس فری�دون صفرخانلو  ک�ه از مدیران ب�ا تجربه، 
متخصص و موفق کش�ور در صنعت بیمه می باش�د معتقد است 
که برای توس�عه ای�ن صنعت در راس�تای تحقق اه�داف کالن 
نظ�ام مقدس جمهوری اس�المی و اجرای برنامه ها و سیاس�ت 
ه�ای دول�ت خدمتگزار بای�د در نگرش ها و کارکردهای دس�ت 

اندرکاران این بخش تحول چشمگیری صورت گیرد.
وی ک�ه از تج�ارب ارزن�ده ای در عرصه مدیری�ت و تصمیم 
سازی در بخش صنعت بیمه کشور برخوردار است، اصلی ترین 
برنامه هیأت مدیره و مدیران ارش�د بیمه س�ینا را گام برداشتن 
در مس�یر دستیابی به توس�عه پایدار با تکیه بر اصول، قوانین و 
برنامه ریزی مدون و منسجم با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها 
و پتانس�یل های موجود معرفی کرد و اعتقادش این اس�ت که با 
توجه به س�ند چشم انداز توس�عه ای که این شرکت بیمه برای 
خود تدوین و ترسیم نموده، قطعاً در آینده ای نزدیک به صورت 
محسوس�ی بر موفقیت های قبلی خواهد افزود و در بس�یاری از 
حوزه ها به بیمه برتر و موفق کش�ور تبدیل و به عنوان س�مبل و 

الگوی صنعت بیمه کشور مطرح خواهد گردید.
مدیرعام�ل و عضو هیأت مدیره ش�رکت بیمه س�ینا همچنین 
توجه ویژه به دس�ت ان�درکاران عرصه مدیریت ش�هری بویژه 
دس�ت اندرکاران و فعاالن ناوگان حمل و نقل شهری را از اصلی 
ترین برنامه های راهبردی و اساسی این شرکت دانست و عقد 
قراردادی با شرایط بسیار خوب و ارائه تخفیفات و خدمات ویژه 
با اتحادیه اتوبوس�رانی های شهری کشور به منظور انجام امور 

بیمه ای ناوگان اتوبوس�رانی ش�هری را در همین راستا ارزیابی 
کرد.

صفرخانلو از گس�ترش چشمگیر تعامل ش�رکت بیمه سینا با 
دس�ت اندرکاران ناوگان حمل و نقل شهری در آینده ای نزدیک 
خبر داد و اظهار امیدواری کرد که سطح سرویس دهی و خدمات 
رس�انی فع�االن این حوزه بی�ش از پیش گس�ترش یابد و کلیه 
پوش�ش های بیم�ه ای الزم در همه ی بخش ه�ا و موارد برای 
این تالش�گران عرصه خدمت رسانی به شهروندان فهیم کشور 

اجرایی و اعمال گردد. 
مدیرعام�ل بیمه س�ینا از برنامه جدی و اصولی این ش�رکت 
برای نگاه تخصصی به حوزه مدیریت ش�هری بویژه حمل و نقل 

و ترافیک شهری در آینده ای نزدیک خبر داد.
صفرخانلو حمل و نقل عمومی را از زیرس�اخت های اساس�ی 
دس�تیابی به توس�عه پایدار دانس�ت و نگرش مدیران و تصمیم 
س�ازان ش�رکت بیمه س�ینا به فعاالن و دس�ت ان�درکاران این 
عرصه خدمات رسانی را مثبت و امیدبخش ارزیابی کرد و گفت: 
اعتقادمان این است که باید به صورت جدی یاریگر این عزیزان 
س�خت کوش و مؤثر در توس�عه کشور باشیم تا بسترها و زمینه 
های رش�د و پیشرفت میهن اسالمی مان بیش از گذشته فراهم 

گردد.
گفتنی اس�ت عضو هی�أت مدیره و مدیرعامل بیمه س�ینا این 
ش�رکت را در ابعاد مالی و فنی از ش�رکت بیمه ای برتر کش�ور 

با ارائه آمار و اطالعات دقیق و محاس�به ش�ده معرفی کرد و 

پتانسیل ها، عملکرد و برنامه های 
راهبردی شرکت بیمه سینا

مهندس صفرخانلو در گفت وگو با ماهنامه ايستگاه خبر داد؛
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 شرکت بیمه سینا در چه سالی به حوزه صنعت 
بیمه کشور ملحق شده است؟

شللرکت بیمه سللینا )سللهامی عام( با مشللارکت بنیللاد علوی، 
بنیاد مسللتضعفان انقاب اسامی ایران، شللرکت سرمایه گذاری 
نیرو )وابسللته به وزارت نیرو(، صندوق ذخیره فرهنگیان کشللور و 
اشللخاص حقوقی و حقیقی دیگر در تاریخ 1382/8/10 همسللو با 
تحقق امر خصوصی سللازی و با هدف ایجاد اشللتغال در سللطوح 
مختلللف جامعه و فراهم سللاختن زمینه های فعالیللت اقتصادی و 
اجتماعللی بخش های غیردولتی و با رعایت قوانین تاسللیس بیمه 
مرکللزی ایران و بیمه گری و تاسللیس موسسللات بیمه غیردولتی 

رسمًا فعالیت خود را آغاز نموده است.
هم اکنون شرکت بیمه سینا با سرمایه 400 میلیارد ریال و حدود 
1000 میلیارد ریال ذخائر فنی به عنوان یکی از شرکت های سطوح 
در صنعت بیمه مشللغول فعالیت در تمامی رشته های بیمه زندگی 
و غیرزندگی و همچنین پذیرش و قبولی بیمه های اتکانی از سللایر 

شرکت های بیمه فعال در بازار بیمه ایران است.
و در حال حاضر شللرکت بیمه سللینا با داشتن 80 شعبه و 156 
نمایندگی حقیقی و حقوقی در سراسللر کشللور مشللغول ارائه انواع 

خدمات بیمه ای به هموطنان عزیز کشورمان است.

 جای�گاه ش�رکت بیم�ه س�ینا در صنع�ت بیمه 
کشور؟

شرکت بیمه سینا از بدو تاسیس، فعالیتش را در تمامی رشته های 
بیملله ای آغاز نموده و با بهره گیری از مدیران و کارکنان مجرب و 
متخصص در صنعت بیمه کشللور پرتفوی مطلوبی را کسللب کرده 
است، به واقع می توان جایگاه و ویژگی های بیمه سینا را به اختصار 

به شرح زیر عنوان نمود.
 پرتفوی بیمه سللینا به تناسللب در رشته های مختلف بیمه ای 

توزیع شده است.
 شللرکت بیمه سینا جز هفت شرکت برتر بیمه ای کشور بوده 
و پرتفوی ان متکی به پرتفوی سللهامداران عمده نیست و پرتفوی 

غالب مربوط به غیرسهامداران است.
 از آنجللا که خدمات رسللانی سللریع به بیمه گذاران سللرلوحه 

شللرکت است، شرکت بیمه سللینا از نظر تعداد شللعب بعد از تنها 
شرکت بیمه دولتی در رتبه دوم قرار دارد، در عین حال این شرکت 
برای تسریع درامور پاسللخگویی به بیمه گذاران بزرگ در محل یا 

نزدیک آنها، مجتمع، شعبه و یا دفتر تدارک دیده است.

 پش�توانه های بیمه س�ینا در حوزه های مختلف 
مدیریتی بیان نمائید؟

بدیهی اسللت ارزش و اعتبار سللهامداران بزرگی همچون بنیاد 
علوی و بنیاد مستضعفان انقاب اسامی ایران که حدود 60 درصد 
از سللهام این شرکت را دارا می باشند و سللایر سهامداران عمده و 
تاثیرگذاری آنها در عملکرد شللرکت بسیار مغتنم محسوب می شود 
ازجمله این که در شللرکت های بیمه )سللهامی عام( انتخاب هیات 
مدیره منوط به آراء صاحبان سهام است لذا از پشتوانه های اساسی 
این شللرکت ترکیللب معتدل دانش، تجربه انگیللزه خدمت و توان 
تخصصی مدیریت اسللت بر این اسللاس هیات مدیره شرکت بیمه 
سینا با پنج عضو که چهارتن از آنها درجه دکترای تخصصی و یک 
نفر بامدرک تحصیلی کارشناسللی ارشللد و دارای سوابق طوالنی 
در صنعللت بیمه یکی از هیات های سیاسللتگذاری علمی و تجربی 
بخش خصوصی اسللت که نظیر ان را در سللایر شرکت های بیمه 

کمتر می توان یافت.
معاونللان، مشللاوران و مدیللران سللتادی و مدیللران مناطق و 
روسللای مجتمع های تخصصی و روسای شعب ترکیبی از مدیران 
کارآمد و نخبه بیمه کشللور هسللتند که به حکم لیاقت و پشتکار و 
توانمندی های مدیریتی سللکاندار این مسئولیت در شرکت شده اند 
این گروه از میان افراد تحصیل کرده و دارای تخصص های بیمه ای 
و فارغ التحصیل از مراکز علمی بیمه ای کشللور انتخاب شده و پس 
از تائید بیمه مرکزی جمهوری اسللامی ایران تصدی پسللت های 
مدیریتللی را برعهللده گرفتلله اند که بللا ارشللاد و راهنمایی هایی 
سللطوح باال و اسللتفاده از تجربیات آنان نقش بسیار حساسی رادر 
تصمیم گیری های مدیریتی ایفا می کنند همچنین کارشناسللان و 
کارکنان شللرکت جملگی با درجات تحصیلی کارشناسللی بیمه و 
سللایر رشته های مرتبط امور جاری بیمه ای شرکت را در رسته های 
صف و سللتاد و با عناوین سازمانی متفاوت را به نحو احسن انجام 

می دهند.

گفت: ذخایر فنی، تخصصی، کارشناس�ی و همچنین سرمایه 
ای این ش�رکت بیمه ای پوی�ا و توانمند با توجه به ارزیابی های 

بعمل آمده در سطح عالی می باشد.
در خصوص تجارب صفرخانلو مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 
ش�رکت بیمه س�ینا الزم به یادآوری است که تا به حال سوابقی 
همچ�ون عض�و هیأت مدیره و مع�اون اداری و مالی بیمه البرز و 
بیمه ایران، قائم مقام بیمه دی، رئیس هیآت مدیره شرکت بیمه 
صادرات سرمایه گذاری )بیمه معلم(، عضو هیآت مدیره شرکت 
س�رمایه گذاری صنعت بیمه درکارخانه تخصصی اش به چش�م 
می خورد و البته که مدرس توانمند  دروس بیمه ای دانشگاه آزاد 

واحد تهران جنوب نیز می باشد.
وی بیمه سینا را در میزان سطح دانش، آگاهی های تخصصی 
و تحصیالت دس�ت اندرکاران آن بس�یار عال�ی و الگویی موفق 
در کش�ور معرفی کرد و گفت: س�طح تحصیالت تمامی اعضای 
هی�أت مدی�ره در س�طح دکتری می تاش�د و 90 درص�د نیروها 

و کارشناس�ان این ش�رکت نی�ز از تحصیالت لیس�انس به باال 
برخوردار می باشند.

مدیرعام�ل و عض�و هی�آت مدی�ره بیم�ه س�ینا اصل�ی ترین 
مشتریان این شرکت بیمه ای را وزارت نیرو، وزارت نفت، بانک 
صادرات، بانک کش�اورزی، بانک سینا، شرکت خدمات ارتباطی 
ایرانس�ل، شرکت ملی گاز، قرارس�ازندگی خاتم االنبیاء، شرکت 
پس�ت، کارخانجات ذوب آهن اصفهان، شرکت راه آهن شهری 
تهران و حومه، ش�رکت نوزیع برق کلیه اس�تان ها، ش�هرداری 
تهران، کلیه مجموعه های بنیاد مستضعفان، سازمان هالل احمر 

و ... معرفی کرد.
گفتنی است شرکت بیمه سینا چندی پیش با عقد قراردادی با 
اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور اقدام به همکاری با این 
مجموعه تخصصی برای انجام امور بیمه ای ناوگان اتوبوسرانی 
ش�هری کش�ور بویژه بیمه ش�خص ثالث اتوبوس های فعال در 
ناوگان با شرایط بسیار عالی و ارائه تخفیفات ویژه نموده است.
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 برنامه های بیمه سینا برای توسعه فعالیت های 
خود در میان مدت، و بلندمدت راتوضیح دهید؟

رویکرد کلی فعالیت های بیمه سللینا در میان مدت و بلند مدت 
بیشللتر بر محور اصاح ساختار جهت رویارویی باتغییرات محیطی 
و ورود رقبای جدیللد خواهد بود لذا با برنامه ریزی به عمل آمده با 
سللایر همکاران و نمایندگان خانواده بزرگ بیمه سینا در نظر داریم 

اقدامات زیر را انجام دهیم.
 اسللتفاده کامللل از فناوری اطاعات و ارتباطللات برای ارائه 

خدمات موثر، مطلوب و جدید بیمه ای
 تفکیک فعالیت های اجرایی از حوزه سیاست گذاری و نظارت 

در شرکت
 افزایللش قللدرت و اختیار تصمیم گیری در سللطوح مختلف 

تشکیات سازمانی
 تدوین نظام نظارت و ارزشیابی کارآمد در درون شرکت

 ارائلله خدمات مناسللب بللا کیفیت باال و حداکثر سللرعت به 
گیرندگان خدمات بیمه ای

 به خصوص اقشللار آسللیب پذیر و محروم، کارگران، جامعه 
روستایی، کارکنان سازمان ها و نهادها

 بس�ته های حمایتی و تشویقی بیمه سینا جهت 
گسترش فعالیت های این شرکت ازجمله ناوگان حمل و نقل 

شهری بویژه اتوبوسرانی را توضیح دهید؟
چنانچه عنوان شد شرکت بیمه سینا در کلیه رشته های بیمه ای 
مجللوز فعالیللت دارد ودراین زمینه به بهترین وجه نسللبت به ارائه 
خدمات مطلوب اقدام کرده است و تاکنون همکاری شرکت با کلیه 
سازمان ها، وزارت خانه ها، نهادها، بانکها در حدانتظار بوده و شرکت 
توانسته است در زمینه خدمات رسللانی به این قبیل بیمه گذاران از 
هیچ کوششللی دریغ نورزد لذا باتوجه به تجارب قبلی و ارزشللمند 
حاصل این قبیل سللرویس دهی به مصوبه های بزرگ این شرکت 
آمادگللی کامل دارد نسللبت به ارائه بهترین بسللته های حمایتی و 
تشویقی به ناوگان حمل و نقل شهری بویژه اتوبوسرانی در سراسر 
کشور و کلیه کارکنان و خانواده های آنان گام های موثر و مطلوبی 
بردارد لذا اعطاء پوششللی بیمه درمللان تکمیلی، بیمه جامع منازل 
مسللکونی، بیمه شللخص ثالث و بدنه با مباغ مناسب و تخفیفات 
گروهللی می تواند هرگونه دغدغه ایللن مجموعه بزرگ و کارکنان 

زحمتکش آن رادر زمینه انواع پوشش بیمه ای برطرف سازد.

 خدمات ویژه ای که بیمه س�ینا به اتوبوس�رانی 
کشور ارائه می نماید؟

باتوجه به نشسللت هایی که با مدیران عالی اتحادیه اتوبوسرانی 
شللهری کشللور برگزار گردید کلیلله موارد به بحللث و تبادل نظر 
کارشناسللی گذاشللته شد و جهت حل مشللکل بیمه شخص ثالث 
اتوبوس های فعال در ناوگان اتوبوسللرانی شهری کشور متصور شد 
براساس یک برنامه دقیق و واقع گرایانه ارائه این خدمات به نحوی 
ارائه تا نسبت به ارتقای سطح امنیت، آرامش روانی برای رانندگان 

این مجموعه خدوم و زحمتکش فراهم آید.
لللذا بللا مسللاعدت و ارشللادات مدیرعامللل محتللرم اتحادیه 
اتوبوسللرانی های شللهری کشللور جناب آقای علی چناری مصوبه 
جامع ای برای ارائه خدمات مطلوب بابت تحت پوشللش قرار دادن 
امور بیمه ای این ناوگان تدوین و توافقات الزم برای آغاز همکاری 

حاصل گردید.
در این توافق خدمات ویژه ای منظور شللده است که محورهای 
اساسی آن بر پایه مبلغ حق بیمه، نحوه پرداخت حق بیمه و تقسیط 
آن، تعهدات بیمه سینا و همچنین تخفیفات عدم خسارت می باشد 
و امید این اسللت که دو مجموعلله بتوانند با همکاری و تبادل نظر 
هر سللال ضمن تمدید قرارداد گام هللای موثرتری بر ارائه خدمات 
مناسللب تر به این مجموعه زحمتکش برداشت و پوشش های بهتر 

بیمه ای را با نرخ مناسب در قراردادهای سال آتی منظور نمایند.

 چشم انداز بیمه سینا را چگونه می بینید؟
باتوجه به برنامه تحول در صنعت بیمه کشللور و برداشتن نظام 
متوفلله ای و جایگزینی نظارت مالی بر شللرکت های بیمه، چشللم 
انداز این شرکت در افق چشم انداز صنعت بیمه کشور ترسیم شده 
اسللت که برای موفقیت در دسللتیابی به آن الزم است که اهداف 

زیر تحقق یابد:
 افزایش سللهم بازار بیمه سللینا از حق بیمه تولیدی از طریق 

کارآمد کردن و افزایش شبکه فروش 
 ارائلله نرخ هللای تجاری، رقابتللی و فنی برای اخذ پوشللش 

بیمه این بیمه گذاران
 آسللانی، سرعت، مشللتری مداری و همه جانبه بودن عرضه 

خدمات بیمه ای
 داشللتن اخاق حرفه ای، سامت و دارا بودن قابلیت اعتماد 

درمیان مشتریان
 تنوع و عدم تمرکز در ساختار پرتفوی شرکت

 تقویت توان فنی و مالی شرکت
 آموزش نیروهای انسانی متخصص و متعهد

 بهره مند کردن دهک های پائین درآمدی از خدمات بیمه این 
شرکت

 برنامه بیمه س�ینا در جهت اطالع رسانی وسیع 
و تالش برای جذب مشتریان بزرگ چیست؟

در آینده نزدیک باتوجه به تغییر دفتر مرکزی شللرکت از مکان 
فعلی و انتقال آن به خیابان میرداماد بعد از خیابان نفت شللمالی و 
گسترده نمودن تبلیغات شرکت از طریق رسانه های گروهی در کل 
کشور برنامه جامع را برای جذب مشتریان بزرگ تدوین نموده ایم 

که به زودی شاهد آن خواهیم بود.

 آیا مکانیزمی برای ارزیابی رضایت بیمه گذاران 
خود از خدمات بیمه سینا دارید؟

بلی، با تدوین اسللتاندارد اخاق حرفه ای در بازار بیمه و ایجاد 
سیسللتم نظارتی بر خدمات ارائه شللده نسللبت به ارزیابی رضایت 
بیمه گللذاران از خدمات ارائه شللده داریم و خوشللبختانه تاکنون با 
موردی که نشانگر نارضایتی از سرویس دهی به بیمه گذاران باشیم 

مشاهده نشده است.

 تشریح برنامه های آتی بیمه سینا
یکی از برنامه های مهم مدیریت و سللهامداران شرکت، فراهم 
کردن مقدمات الزم برای ورود به بازار سللهام است و امید می رود 
با مهیا شدن شرایط و همکاری بیش از پیش صاحبان سهام فعلی 
بتوانیم با ورود به بررسللی اوراق بهادار به یکی از پنج شرکت برتر 

بیمه ای کشور نائل شویم.
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جناب آقای مهندس خجسته
مدیرعامل اتوبوسرانی کالنشهر مشهد

بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را که نشان 
از تخص�ص، توانمندی و لیاقتت�ان دارد را صمیمانه 
تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال توفیق 

روزافزون برایتان آرزومندیم.

عرفان مقیسه
شاگرد ممتاز مقطع اول ابتدایی

ب�ا تش�کر و قدردان�ی صمیمانه 
از س�رکار خانم رضائ�ی و مدیریت 
آق�ای  جن�اب  15خ�رداد  مدرس�ه 

میرزائی و همکاران

فاطمه شهیدی
شاگرد ممتاز مقطع چهارم ابتدایی

ب�ا تش�کر و قدردان�ی صمیمان�ه 
از س�رکار خان�م نظ�ری و مدیری�ت 
مدرس�ه بانو فخر ای�ران امیراحمدی 

سرکار خانم خورشیدی

حنانه شریعت ناصری
شاگرد ممتاز مقطع اول ابتدایی

ب�ا تش�کر و قدردان�ی صمیمانه 
از س�رکار خان�م فاطم�ه هرات�ی و 
مدیریت مدرس�ه 15خرداد ش�هید 
اصفهان�ی س�رکار خان�م  اش�رفی 

مژگان کالنتری

عاطفه شعبانی
شاگرد ممتاز مقطع دوم راهنمائی

با تش�کر و قدردان�ی صمیمانه از 
دبی�ران محترم و مدیریت مدرس�ه 
شهید باهنر سرکار خانم خدارحمی.

آتنا شعبانی
شاگرد ممتاز مقطع اول ابتدایی

با تش�کر و قدردان�ی صمیمانه از 
س�رکار خانم مریم خلج و مدیریت 
مدرس�ه بانو فخر ایران امیراحمدی 

سرکار خانم خورشیدی

ت�س�ل�ی�ت

جناب آقای مهندس دهرویه
 مدیرعامل محترم اتوبوسرانی سمنان

بدینوس�یله مصیب�ت وارده را به ش�ما و خانواده 
محترمت�ان تس�لیت ع�رض نم�وده، از درگاه ایزد 
متعال ب�رای جنابعالی و خان�واده محترمتان صبر و 

برای آن مرحوم علو درجات مسالت می نماییم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه 
اتوبوسرانی های شهری کشور

ت�س�ل�ی�ت

جناب آقای مهندس بیاتی
مدیرعامل محترم اتوبوسرانی کرمانشاه

بدینوس�یله مصیب�ت وارده را به ش�ما و خانواده 
محترمتان تس�لیت عرض نم�وده، از درگاه خداوند 
متعال برای بازماندگان صبر و ش�کیبایی و برای آن 

مرحوم علو درجات آرزومندیم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه 
اتوبوسرانی های شهری کشور


