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گروه خبر: حس�ین س�اویز، مدیر عامل اتحادیه اتوبوس�رانی های شهری کشور از تش�کیل کمیته ای تخصصی توسط این 
اتحادیه برای ساماندهی و توسعه ناوگان مینی بوسرانی کشور خبر داد. 

به گزارش خبرنگار روابط عمومی اتحادیه اتوبوس��رانی های ش��هری کشور، حسین ساویز گفت: با توجه به مشکالت و      چالش های موجود 
در بخش مینی بوس��رانی کش��ور، براساس توافقات بعمل آمده با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کش��ور، این اتحادیه کمیته ای را با هدف 

ساماندهی وضعیت فعلی مینی بوس های فعال در حوزه خدمات رسانی اتوبوسرانی های شهری کشور تشکیل داده است. 
س��اویز گفت: متأس��فانه آمار و اطالعات دقیقی از وضعیت مینی بوس های فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی کش��ور وجود ندارد و اطالع 
دقیقی از نحوه فعالیت تعداد قابل توجهی از این مینی بوس ها در دس��ترس نیس��ت و تعداد بس��یاری از       مینی بوس ها و میدی باس ها تحت 
نظارت س��ازمان های اتوبوسرانی کش��ور در نیامده اند که در این کمیته، برنامه ریزی الزم برای حل این مسائل و ارائه پروانه فعالیت و همچنین 
مشخص نمودن زمان فعالیت خودروهای مذکور در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور بمنظور فراهم ساختن مقدمات الزم برای نوسازی ناوگان 

و حذف و اسقاط خودروهای فرسوده بعمل خواهد آمد. 
مدیر عامل اتحادیه اتوبوس��رانی های شهری کشور خاطر نشان کرد: سامانه الکترونیکی نیز برای ساماندهی مینی بوس ها و  میدی باس های 
کش��ور که در حوزه خدمات رس��انی سازمان های اتوبوسرانی کش��ور فعالند در حال راه اندازی است که به محض آماده و راه اندازی شدن سامانه 

مذکور، اطالع رسانی سراسری الزم برای ثبت مشخصات مینی بوس ها و          میدی باس ها انجام خواهد شد. 
ساویز خاطر نشان کرد: با توجه به اجرای طرح اقتصادی هدفمند کردن یارانه ها از نیمه دوم سال جاری، این اتحادیه نیز در  این راستا اقدامات 
و برنامه ریزی های الزم را برای هماهنگی این طرح در حوزه فعالیتی اتوبوسرانی های شهری کشور بعمل آورده و تشکیل کمیته تخصصی برای 

ساماندهی و توسعه وضعیت مینی بوسرانی کشور نیز در همین راستا  می باشد. 
مدیر عامل اتحادیه تأکید کرد: امیدواریم که با همکاری مدیران عامل سازمان های اتوبوسرانی شهری کشور و همچنین رانندگان زحمتکش 
مینی بوس ها و میدی باس های کشور در اسرع وقت  بتوانیم با دریافت آمار و اطالعات الزم، اقدامات عملی و اجرایی را برای ساماندهی این 
خودروها، حل مشکالت و چالش های رانندگان این وسائط حمل و نقل عمومی و برنامه ریزی برای حمایت هدفمند از دارندگان این خودروها و 

تسریع در روند خدمات رسانی به شهروندان فهیم کشورمان را آغاز نماییم. 

اتحادیه اتوبوسرانی کمیته ای را برای ساماندهی و توسعه 

ناوگان مینی بوسرانی کشور تشکیل داده  است

پروندهویژه:مینیبوس
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گروه خبر : نشس�ت ه�م اندیش�ی اتحادیه اتوبوس�رانی های 
شهری کشور با جمعی از مدیران عامل سازمان های اتوبوسرانی 
شهری کشور وکارشناسان این حوزه به منظور بررسی راهکارهای 
س�اماندهی و توسعه س�امانه ثبت اطالعات و ساماندهی ناوگان 

مینی بوسرانی کشور ، در محل اتحادیه برگزار شد . 
به گ��زارش خبرنگار رواب��ط عمومی اتحادیه در این نشس��ت 
، حس��ین س��اویز ، مدیرعامل اتحادیه ، ضمن تش��ریح اهداف و 
برنامه های دولت دهم در جهت ساماندهی و توسعه ناوگان مینی 
بوس��رانی ، ازجمله نوسازی ناوگان و پرداخت یارانه به دارندگان 
مینی بوس به منظور ارتقای کیفیت و کارایی دستگاه ها و توسعه 
حمل و نقل درون شهری ، گفت : نبود آمار و ارقام واحد و متقن 
در رابطه با تعداد و نوع مینی بوس��هاو میدی باس های  کش��ور ، 
لزوم تالش برای دسترس��ی به اطالعات صحی��ح را در این باره 
بیش��تر می کند . از همی��ن رو اتحادیه در نظر دارد که هم س��و 
با سیاس��ت های توس��عه بخش دولت محترم ، با راه اندازی یک 
س��ایت جامع ، نس��بت به کس��ب اطالعات دقیق و کاربردی در 

حوزه ناوگان مینی بوسرانی اقدام نماید . 
در این نشس��ت ک��ه مدیران عامل اتوبوس��رانی  ش��هرهای 
مش��هد ، گلستان ، اردبیل و چند تن از کارشناسان حوزه حمل و 
نقل عمومی در آن حضور داش��تند مش��کالت و موانع پیش روی 
سازمان ها در ساماندهی ، کنترل و توسعه ناوگان مینی بوسرانی 
مورد بحث و ارزیابی  قرار گرفت و نس��بت به حل این مس��ایل 
راهکارهایی ارایه ش��د  و بعالوه دستورالعمل طراحی و راه اندازی 

سایت نیز بررسی و اصالح گردید . 
در ادام��ه س��ید محس��ن شوش��تری ، مدیر عامل س��ازمان 
اتوبوسرانی مشهد با تاکید بر ضرورت بهره گیری از شرکت های 
خصوصی واس��ط  ، در کنترل و نظ��ارت بر عملکرد اتوبوس ها ، 
گزارش��ی از روند عملکرد س��ازمان تحت مدیری��ت خود در این 
باره ارایه کرد و افزود : تجربه نظارت و کنترل عملکرد اتوبوس ها 
می توان��د نمونه مناس��بی برای تنظیم برنامه ه��ای بهتر در مورد 

مینی بوسرانی ها باشد . 
در پایان نشس��ت امروزبیش از دو س��اعت ب��ه طول انجامید 
، ضمن اس��تقبال مدی��ران عام��ل شهرس��تان ها از برنامه های 
پیشنهادی اتحادیه  در رابطه با زمینه سازی برای پرداخت مناسب 
و س��ریع یارانه ها و همچنین نوسازی ناوگان  ، سازوکارهایی نیز 
ب��رای راه اندازی س��ایت مربوطه مورد توافق ق��رار گرفت و قرار 
ش��د تا در آینده نزدیک با اطالع رس��انی همگان��ی و هماهنگی 
با س��ازمان های مرتبط ، س��امانه دریافت اطالعات و امار دقیق 

ناوگان مینی بوسرانی به انجام برسد . 
گفتنی اس��ت در این نشس��ت ، مرتضی ضامنی ،نماینده دفتر 
هماهنگی حمل و نقل و  ترافیک سازمان شهرداریها و دهیاریهای 

کشور نیز حضور داشت . 

نشست هم اندیشی اتحادیه با مدیران عامل سازمان های اتوبوسرانی و کارشناسان برگزارشد

آینده روشن در انتظار ناوگان مینی بوسرانی  

پروندهویژه:مینیبوس
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دکتر شفیعی ، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور :

نوسازی ناوگان مینی بوسرانی در اولویت ویژه قرار خواهد گرفت

طی حکمی از سوی دکتر شفیعی، سرپرست دفتر هماهنگی حمل و نقل و  ترافیک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

اتحادیه اتوبوسرانی بعنوان مجری و دبیرخانه ستاد شناسایی و ساماندهی
 ناوگان مینی بوسرانی کشور انتخاب شد  

گروه خبر؛ اتحادیه اتوبوس�رانی های ش�هری کش�ور از سوی 
س�ازمان ش�هرداری ها و دهیاری ه�ای کش�ور بعن�وان مجری و 
دبیرخانه س�تاد شناس�ایی و س�اماندهی ناوگان مینی بوس�رانی 

کشور انتخاب شد. 
به گزارش روابط عمومی اتحادیه، در حکمی که ازس��وی دکتر س��ید مجتبی 
ش��فیعی سرپرس��ت دفتر هماهنگی     حمل و نقل و  ترافیک خطاب به حسین 

ساویز مدیر عامل اتحادیه صادر شده، آمده است:
"احترامًا، با عنایت به سیاس��ت های دولت خدمتگزار در راستای اجرای ماده 
9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و قانون هدفمند 
س��ازی یارانه، با توجه به تصمیمات اتخاذ ش��ده در خصوص شناسایی ناوگان 
مینی بوس��رانی کش��ور و انتخاب آن اتحادیه بعنوان مجری و دبیرخانه س��تاد 
شناسایی و ساماندهی ناوگان مینی بوسرانی کشور، شایسته است بمنظور انجام 

امورات محوله، در چارچوب قانون و مقررات حاکم بر سازمان با استفاده بهینه از 
امکان��ات در اختی��ار، اقدام��ات الزم در این خصوص معمول و نس��بت به ارائه 

گزارش هفتگی به این دفتر اقدام نمایید. "
گفتنی است اتحادیه اتوبوس��رانی های شهری کشور نیز با توجه به وضعیت 
فعلی ناوگان مینی بوس��رانی کشور که در حد مطلوب نیست چندی پیش اقدام 
به تشکیل راه اندازی و کمیته تخصصی بمنظور ساماندهی و توسعه این ناوگان 
کرد که جلس��ات این کمیته نیز بمنظور بررس��ی و اتخاذ راهکارهای اساسی و 
اصولی برای اصالح روند عملکرد ناوگان مینی بوسرانی کشور در حال برگزاری 
اس��ت و در آینده نزدیک نیز با اعالم رس��می مدیران ارشد سازمان شهرداریها 
و دهیاری های کش��ور در خصوص راه اندازی و رونمایی از س��امانه الکترونیکی 
این س��تاد، رسمًا پروس��ه شناسایی و س��اماندهی ناوگان مینی بوسرانی کشور 

آغاز خواهد شد.

گره خبر : دکتر س�ید مجتبی ش�فیعی ، دبیر ش�ورای عالی 
هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و سرپرست دفتر هماهنگی 
حمل و نقل و ترافیک س�ازمان ش�هرداری ه�ا و دهیاری های 
کشور ، در مراسم رونمایی از دو سامانه شناسایی و ساماندهی 
ناوگان مینی بوس�رانی و حمل و نقل بار شهری  با بیان مقدمه 
ای جامع در مورد وضعیت فعلی ناوگان های مینی بوس�رانی و 
حمل و نقل بار و مس�افر در کش�ور اظهار داش�ت:توجه دولت 
نه�م و دهم ب�ه قانون حمل و نقل بار و مس�افر در میان دولت 
های پیشین منحصر بفرد بوده ودر حال حاضر نیز وضعیت این 
گونه حمل و نقل در کش�ور نسبتاً مطلوب ارزیابی می شود. در 
دول�ت فعلی و دولت قبلی با تدوین و تصویب قوانین تس�هیل 
کنن�ده حمل و نق�ل، افزای�ش اعتبارات، توس�عه و نوس�ازی 
ناوگان های حمل و نقل عمومی، توجه خاص به س�امانه های 
ریلی، توس�عه جایگاههای CNG ، س�اماندهی مسافربرهای 
ش�خصی، س�همیه بن�دی س�وخت و... مدیریت حم�ل و نقل 

شهری وارد عرصه های نو و امید بخشی کرده است.
ش��فیعی گفت: ت��ا پیش از ای��ن مدیریت حمل و نقل بار و مس��افر 
بصورت آش��فته و نامنظم وجود داشت و غالبًا این نوع مدیریت در قالب 
س��ازمان ها و مراکز خرد و کوچک تنظیم می شد که مشکالتی عدیده 
را موجب می شد. برای مثال در زمینه حمل بارهای شهری شهروندان ، 
موتورها و وانت ها بدون هیچگونه نظارت  منسجمی از سوی شهرداری 
ه��ا اق��دام می کردند که با راه اندازی این س��امانه ها این معضالت نیز 

مدیریت شده و رفع خواهند شد.
وی ادام��ه داد ک��ه براس��اس آماره��ا در حال حاض��ر در حدود یک 

میلیون و 700 هزار دس��تگاه وانت در کش��ور وجود دارند که از یارانه ها 
و تس��هیالت دولتی اس��تفاده می کنند و بخش قابل توجهی از مصرف 
سوخت بنزین نیز مربوط به این حوزه و در حدود 15 میلیون لیتر مصرف 

روزانه است.
دبی��ر ش��ورا یعال��ی هماهنگی ترافی��ک تاکید کرد که شناس��ایی و 
س��اماندهی ناوگان فعال حم��ل و نقل بار موجب می ش��ود ارائه یارانه 
ها و س��همیه ها ص��ورت عادالنه تری به خود بگیرد و کس��انی که در 
ح��وزه حمل و نقل  بار ش��هری فعالیت دارند بتوانند از این تس��هیالت 

استفاده کنند.
وی همچنین در مورد سامانه شناسایی و ساماندهی مینی بوس های 
درون شهری و حومه نیز گفت: بالغ بر 80 هزار دستگاه مینی بوس فعال 
در کش��ور وجود دارند که از این تعداد 40 هزار دس��تگاه، باید در حوزه 
ش��هری و همین تعداد نیز در حوزه برون شهری فعال باشند. هم اکنون 
فقط 10 هزار دستگاه از آن تعداد تحت مدیریت شهرداری ها هستند و 
بیش از س��ه برابر این رقم به دالیل مختلف مورد نظارت قرار ندارند و 

در حال فعالیت می باشند.
شفیعی میانگین عمر مینی بوس های فعالی کشور را 14 سال عنوان 
کرد و گفت این میانگین بسیار باالست و بنابراین در این طرح مدیریت 
نوسازی ناوگان نیز در اولویت ویژه قرار خواهد گرفت و در نتیجه اجرایی 
ش��دن این طرح از هر دو س��و  هم به نفع صاحبان مینی بوس ها و هم 

نفع سازمان های حقوقی ارائه دهنده خدمات می باشد.
این مقام مسئول همچنین اضافه کرد که ارائه یارانه ها و تسهیالت 
از ای��ن پس براس��اس گزارش عملک��رد  مینی بوس ه��ا و وانت ها از 

شهرداری ها و سازمان های مربوط صورت خواهد گرفت.

پروندهویژه:مینیبوس
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س�اماندهی  مراس�می از  در  ارش�ادمنش  مهن�دس 
و  شناس�ایی  بمنظ�ور   )minibusnavgan. ir(الکترونیک�ی
س�اماندهی مینی بوسهای ش�هری  و)navganbar. ir( به منظور 
شناس�ایی و س�اماندهی حمل و نقل بار در کش�ور رونمایی و  طی 

سخنانی از دست اندرکاران طراحی این سیستم قدردانی کرد. 
مهن��دس ارش��ادمنش گف��ت: ب��ا تالش ه��ای پیگیر مس��ئوالن 
متعه��د دولت نهم و دهم خوش��بختانه ش��اهد رش��د و توس��عه 2/5 
براب��ر در اتوبوس��رانی، 32 برابری در مینی بوس��رانی، 1/5 برابری در 
تاکس��یرانی،25/5 برابری در مس��افربرهای شخصی و 3/5 برابری در 
تخصیص اعتبارات دولتی بوده ایم و این است آورد قابل توجهی است 

که تا پیش از این س��ابقه نداشته است وی همچنین با اشاره  به سهم 
75درصد پیش بینی ش��ده برای حمل و نقل عمومی در شهرها گفت: 
امیدواریم که در پایان س��ال جاری 65درصد از این سهم پیش  بینی 
ش��ده را به مقصد عمل برسانیم. ارشادمنش در ادامه اظهار کرد: از هم 
40درصد پیش بینی ش��ده برای اتوبوس��رانی تا پایان سال 35 درصد 
را خواهیم داش��ت و در زمینه تاکس��یرانی نیز سهم 25درصد در  حال 
دست یابی اس��ت. اما عقب ماندگی های مربوط به حوزه حمل و نقل 
ریلی درون ش��هری که باید  به 10 درصد برسد تاکنون فقط 2درصد 
را شاملمی ش��ود که  انشاءاهلل  با اختصاص اعتبارات الزم تا پایان سال  

به 8درصد خواهد رسید. 

مهندس ارشادمنش در مراسم رونمایی از ساماندهی الکترونیکی شناسایی و ساماندهی ناوگان مینی بوسرانی و حمل و نقل بار درون شهری

اتوبوسرانی بیشترین سهم را در حمل و نقل درون شهری دارد  

مراسم رونمایی از سامانه الکترونیکی شناسایی و ساماندهی ناوگان مینی بوسرانی شهری کشور

پروندهویژه:مینیبوس
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دبیر س�تاد شناسایي و ساماندهي ناوگان میني بوسراني 
شهري کش�ور گفت: از  تردد میني بوس هاي شهري که در 
س�امانه اینترنتي شناس�ایي و س�اماندهي ناوگان ثبت نام 

نکنند، جلوگیري خواهد شد
حس��ین ساویز در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري 
ف��ارس »توانا« اظهار داش��ت: با توجه ب��ه میانگین باالي عمر 
ناوگان میني بوس��راني شهري در کشور، تنها میني بوس هایي که 
در سامانه الکترونیکي شناسایي و ساماندهي ناوگان ثبت نام کرده 

باشند، مي توانند از مزایا و تسهیالت نوسازي بهره مند شوند. 
وي در ادامه افزود:  بر همین اساس و با توجه به هماهنگي هاي 

بع��د ب��ه عمل آمده ب��ا مدیران مرتبط به وی��ژه پلیس راهور، 
از اجراي طرح س��اماندهي و نوس��ازي، از  تردد 

میني بوس هاي فرس��وده و از رده خارج 
در سطح ش��هرها ممانعت خواهد 

شد. 
بی��ان  ب��ا  س��اویز 

عم��ر  متوس��ط  اینک��ه 
میني بوس هاي کش��ور 
در حال حاضر بیش از 
14 س��ال است، گفت: 
براي داش��تن ناوگاني 
فعال در این حوزه باید 
این ش��اخص به زیر 7 

سال ارتقاء دهیم. 
س��اماندهي  ستاد  دبیر 

میني بوس��راني  ن��اوگان 
شهري کش��ور اضافه کرد: هم 

اکن��ون بیش از 80 هزار دس��تگاه 
میني بوس در سطح کشور در حال  تردد 

هس��تند که حدود 60 درصد از این تعداد در حوزه 
ش��هري فعالیت مي کنند و براي س��اماندهي و نوسازي آنها نیاز 
به اطالع��ات کام��ل میني بوس هاي فعال در ن��اوگان وجود دارد 
 minibusnavgan. ir که به همین منظور س��ایت اینترنتي

راه اندازي شد. 
وي در خص��وص نحوه ثبت نام در این طرح گفت:  متقاضیان 
جهت ثبت نام در س��امانه، باید به ش��هرداري محل فعالیت خود 
مراجع��ه کرده و فرم ثبت نام را تحوی��ل بگیرند و بعد از تکمیل 
فرم مذک��ور و ارائه مدارك مورد نیاز و ثب��ت اطالعات الزم در 

س��امانه اینترنتي، کد رهگیري و پرینت ف��رم ثبت نام را تحویل 
مي گیرند. 

س��اویز ضمن درخواست از شهرداري هاي سراسر کشور مبني 
ب��ر برنامه ریزي و همکاري در اجراي طرح ملي بصورت دقیق و 
هم��ه جانبه اضافه کرد: ثبت نام در ناوگان میني بوس��راني از اول 
مهر آغاز شده و تا 22 مهر ادامه دارد که با توجه به در پیش بودن 
آغاز اجراي طرح هدفمند سازي یارانه ها و لزوم برنامه ریزي براي 
پرداخت یارانه ها به فعاالن و دست اندرکاران ناوگان حمل ونقل 

عمومي کشور، زمان اعالم شده را تمدید نخواهد کرد. 
وي در ادامه اظهار داش��ت: برخي از ش��هرداري ها به صورت 
ج��دي و پیگیران��ه در حال اجراي این طرح ملي هس��تند که در 
همین جا باید از تالش  این همکاران تشکر کرد. 
ن��اوگان  س��اماندهي  س��تاد  دبی��ر 
میني بوسراني ش��هري کشور گفت: 
دولت، وزارت کش��ور و سازمان 
دهیاري هاي  و  ش��هرداري ها 
دقیق  به اجراي  نسبت  کشور 
قاطع  تصمی��م  ط��رح  این 
دارند و بر اساس تصمیمات 
اتخاذ شده توسط مدیران 
و  کش��ور  وزارت  ارش��د 
س��ازمان ش��هرداري ها و 
کار  ساعت ها  شکل گیري 
کارشناسي و تخصصي در 
این رابطه، سعي بر آن است 
ت��ا یارانه ه��ا در عادالنه ترین 
ص��ورت ممک��ن ب��ه صاحبان و 
رانن��دگان میني بوس ه��اي فعال در 

ناوگان پرداخت شود. 
ساوی��ز در ادام��ه بی��ان داش��ت: دولت 
مس��تقیمًا مابه تفاوت قیمت س��وخت را به ش��ماره حس��اب 
متقاضي که در س��امانه درج شده اس��ت واریز مي کند که در 
ص��ورت عدم ثبت نام در س��امانه امکان پرداخت یارانه ها به 

هیچ وجه وجود نخواهد داشت. 
وي در خاتمه اف��زود: بعد از پای��ان یافتن مهلت ثبت نام و 
صدور دفترچه کار میني بوس، آرم و برچس��ب ویژه ناوگان، 
تنها متقاضیان ثبت نام ش��ده حق  تردد در س��طح شهرها را 

دارند. 

دبیر ستاد شناسایی و ساماندهي ناوگان میني بوسراني شهري در گفت وگو با فارس خبر داد

 ممنوعیت   تردد میني بوس ها
 در صورت عدم ثبت نام در سامانه  اینترنتي  

پروندهویژه:مینیبوس
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از سوی دبیر ستاد شناسایی و ساماندهی ناوگان مینی بوسرانی شهری کشور تشریح شد

اهداف دولت از شناسایی و ساماندهی ناوگان مینی بوسرانی شهری کشور  
گروه خبر؛ از س�وی حس�ین ساویز، دبیر س�تاد شناسایی و 
س�اماندهی ناوگان مینی بوسرانی ش�هری کشور اهداف دولت 
از اجرای طرح شناس�ایی و س�اماندهی مینی بوسرانی شهری 

تشریح و مزایا و برنامه های آتی در این خصوص اعالم شد. 
به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوس��رانی های شهری کشور، به دنبال 
رونمایی از سامانه الکترونیکی ثبت نام از ناوگان مینی بوسرانی شهری کشور 
توس��ط مهندس ارش��ادمنش معاون عمرانی وزیر کش��ور و رئیس س��ازمان     
شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین تشریح اهداف دولت از اجرای 
طرح مذکور توسط دکتر شفیعی دبیر شورایعالی هماهنگی  ترافیک شهرهای 
کشور، حسین ساویز، دبیر ستاد شناسایی و ساماندهی ناوگان مینی بوسرانی 
ش��هری کش��ور نیز به جزئیات اجرای طرح اشاره و به تش��ریح برنامه های 
تدوین شده در راستای ساماندهی توسعه و نوسازی ناوگان مذکور پرداخت. 
حسین ساویز گفت: پس از ثبت نام از فعاالن، دست اندرکاران، رانندگان 
و صاحبان مینی بوس های ش��هری توسط شهرداری ها و ورود اطالعات به 
سامانه الکترونیکی ستاد و دریافت مدارك الزم از سوی شهرداریها، بالفاصله 
براس��اس اطالعات وارد شده در س��ایت، برنامه ریزی الزم برای ساماندهی، 
توس��عه و نوسازی ناوگان مینی بوسرانی ش��هری در دستور کار قرار خواهد 

گرفت. 
مدیر عامل اتحادیه اتوبوس��رانیهای شهری کشور با اعالم این که زمان، 
مح��ل و نحوه فعالیت مینی بوس های ش��هری سراس��ر کش��ور از این پس 
توس��ط این س��تاد با همکاری دس��ت اندرکاران و مدیران استانی و شهری 
ص��ورت خواهد گرفت، افزود: زمان، محل و نح��وه فعالیت فقط برای مینی 
بوس هایی تعریف و اعالم خواهد ش��د که در س��امانه الکترونیکی مورد نظر 
ثبت نام نمایند که پس از طی مراحل قانونی برای کلیه مینی بوس های ثبت 
نام ش��ده دفترچه کار، گواهی و  برچسب سراسری برای فعالیت در محدوده 
ی ش��هرها صادر خواهد شد و طی هماهنگی های بعمل آمده با پلیس راهور 
ب��ا مینی بوس هایی که فاقد دفترچه کار و برچس��ب فعالیت باش��ند برخورد 
قانونی صورت خواهد گرفت و از فعالیتشان در سطح شهرها جلوگیری بعمل 

خواهد آمد. 
دبیر س��تاد شناس��ایی و ساماندهی ناوگان مینی بوس��رانی شهری کشور 
همچنین خاطر نش��ان کرد: رانندگان  و صاحبان     مینی بوس ها که برای 
ثبت نام به ش��هرداری ها مراجعه می نمایند حتمًا شماره حساب بانکی خود را 
که برای پرداخت یارانه ها افتتاح نموده اند به شهرداریها و سازمان های حمل 
و نقل��ی مجری طرح مذکور ارائه نمایند، زی��را از این پس یارانه های مربوط 
به مینی بوس ها به ش��ماره حساب اعالم ش��ده از سوی صاحبان و رانندگان 
مینی بوس ها واریز خواهد شد و طبیعتًا یارانه دولتی به مینی بوس های درون 
ش��هری که ثبت نام ننمایند و مدارکشان را تحویل ندهندو اطالعات آنها در 

سامانه اینترنتی مورد نظر درج نشود تعلق نخواهد گرفت. 
س��اویز همچنین تأکید کرد: طب��ق برنامه ریزی های بعم��ل آمده میزان 
س��وخت مینی بوس های ش��هری پس از شناس��ایی ناوگان تعیین و سهمیه 
س��وخت تنها به مینی بوس هایی تعلق خواهد گرفت که  اطالعاتش��ان وارد 

سایت اینترنتی مورد نظر  شده باشد. 
مجری طرح شناس��ایی و ساماندهی ناوگان مینی بوسرانی شهری کشور 
در ادامه بر تصمیم جدی وزارت کش��ور و سازمان شهرداری ها و دهیاریهای 
کش��ور بمنظور ساماندهی، نوسازی و توس��عه ناوگان مینی بوسرانی شهری 
کش��ور تأکید کرد و گفت: دولت مصمم اس��ت که برنامه ریزی و سیاس��ت 

گذاری های مورد نظر در اس��رع وقت صورت گیرد تا ناوگان مینی بوس��رانی   
شهری کشور ساماندهی و نوسازی شود. 

 وی با اشاره به این که پس از پایان زمان شناسایی ناوگان، برنامه ریزی 
الزم برای اجرای طرح نوس��ازی ناوگان   مینی بوس��رانی ش��هری از سوی 
وزارت کش��ور و سازمان ش��هرداری ها و دهیاری ها ی کش��ور بعمل خواهد 

آمد، گفت:
براس��اس طرح شناس��ایی ناوگان که هم اکنون در حال اجراست مینی 
بوس هایی نوس��ازی خواهند ش��د که  اطالعات مربوط به آنها وارد س��ایت 

اینترنتی مورد نظر شده باشد. 
حس��ین ساویز با اش��اره به تصمیم  دولت برای حل معضالت  ترافیکی و 
روانسازی  ترافیک در کلیه شهرهای کشور بویژه کالن شهرها گفت: با توجه 
به این که تا بحال آمار و اطالعات دقیقی از تعداد مینی بوس های فعال در 
ناوگان حمل و نقل درون شهری و همچنین زمان و نحوه فعالیت آنها وجود 
نداش��ته، طبیعتًا در برنامه ریزی های الزم همیشه یک محلقه مفقوده وجود 
داش��ته که طبیعتًا با اجرای طرح شناس��ایی و ساماندهی ناوگان این مسئله 
نیز از س��وی برنامه ریزان و سیاست گذاران حوزه حمل و نقل و  ترافیک مد  

نظر قرار خواهد گرفت. 
س��اویز با بیان این که  این طرح، یک طرح ملی اس��ت و اجرای موفقیت 
آمیز این طرح می تواند تحول شگرفی در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور  
بوجود بیاورد گفت: انتظار ما این اس��ت که شهرداریها و سازمان های حمل 
و نقل��ی درون ش��هری با در نظ��ر گرفتن اهمیت این ط��رح در مدت زمان 
اعالم ش��ده با برنامه ریزی، اطالع رس��انی و تبلیغات گسترده بصورت دقیق 
و هم��ه جانبه از همه توانمندی ه��ا و ظرفیت ها برای شناس��ایی و ثبت نام 
مینی بوس های فعال در حوزه ش��هرها بهره گیرند و ما در اولین گام شاهد 
شناس��ایی تمامی مینی بوس های مورد نظر باشیم تا با یک آمار و اطالعات  
دقیق، علمی و کارشناس��ی نس��بت به اجرای فازهای بع��دی این طرح اقدام 

نماییم. 
س��اویز در ادامه گفت: شهرداری های موفق در اجرای این طرح بصورت 
رسمی از س��وی مدیران ارش��د وزارت کشور و سازمان ش��هرداری ها مورد 
تش��ویق قرار خواهند گرفت و ش��هرداری های موف��ق و ناموفق نیز معرفی 

خواهند شد. 
حس��ین س��اویز ضمن تقدیر و تش��کر از مدیران ارش��د وزارت کشور و 
س��ازمان شهرداریها که بصورت جدی بدنبال اجرای موفقیت آمیز این طرح 
با هدف ایجاد تحول در ناوگان حمل و نقل درون ش��هری کش��ور هس��تند 
گفت: امیدواریم که ش��هرداری ها نیز با جدیت و تالش همه جانبه از بس��تر 
بوجود آمده توس��ط دولتمردان برای نوسازی، توس��عه و ساماندهی ناوگان 
مینی بوسرانی شهری کشور بهره گیرند و  ما پس از این شاهد شتاب خوب 
و امید بخش��ی در کش��ور برای توس��عه حمل و نقل عمومی باشیم که قطعًا 
توس��عه در حمل و نقل درون شهری، توسعه در دیگر      بخش های کشور 

را در پی خواهد داشت. 
گفتن��ی اس��ت ش��هرداریها و س��ازمان های حم��ل و نقلی وابس��ته به 
شهرداریها می بایست تا پایان روز پنج شنبه 89/7/22 نسبت به جمع آوری 
م��دارك صاحبان و رانن��دگان مینی بوس های درون ش��هری و حومه اقدام 
نم��وده و اطالعات مربوط��ه را برای برنامه ریزی های بع��دی تا تاریخ ذکر 
ش��ده وارد س��امانه الکترونیکی در نظر گرفته ش��ده بدین منظور به آدرس 

minibusnavgan. ir نمایند. 

پروندهویژه:مینیبوس
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پروندهویژه:
آغازبازسازیاتوبوسها

با تأسیس و راه اندازی اولین مرکز تخصصی بازسازی اتوبوس های متوقفی و کارکرده و بهره 
برداری و رونمایی از   اتوبوس های بازس�ازی ش�ده توسط وزیر کشور و دیگر مدیران ارشد این 
وزارتخانه و س�ازمان ش�هرداری ها و دهیاری های کش�ور، دولت دهم بصورت جدی اجرای این  

طرح را در دستور کار قرار داده است.

اتوبوس ها دیگر نمی میرند
به عقیده کارشناسان و صاحب نظران فنی و تخصصی بسیاری از اتوبوس های شهری متوقفی 
و کارکرده را دوباره با بازسازی اساسی می توان برای خدمات رسانی به شهروندان روانه ناوگان 

حمل و نقل عمومی کشور کرد.
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گ�روه خب�ر؛ مرک�ز بازس�ازی اتوبوس ه�ای کارک�رده و 
فرسوده از سوی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور آغاز 

به کار کرد. 
 به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوس��رانی های ش��هری کشور، 
حسین ساویز مدیر عامل این اتحادیه با بیان مطلب فوق گفت: از این 
پس، اتحادیه اتوبوسرانی های ش��هری کشور اتوبوس های کارکرده  و 
فرس��وده سازمان های اتوبوسرانی را بازسازی کرده و دوباره به ناوگان 

اتوبوسرانی باز می گرداند. 
س��اویز تأکی��د ک��رد: از آنجا که  اف��زودن اتوبوس جدی��د بار مالی 
س��نگینی برای دولت دارد و این اتوبوس ها نیز س��رمایه ملی کش��ور 
محس��وب می ش��وند، اتحادیه به دنبال آن است که هم از بار مالی که 
بر دوش دولت اس��ت بکاهد و هم این که ازهدررفت این سرمایه ملی 

جلوگیری نماید. 
مدیر عامل اتحادیه گفت: اتوبوس های درون شهری با یارانه 82/5 
درصدی برای خدمات رس��انی به ش��هروندان در اختیار س��ازمان های 
اتوبوس��رانی قرار می گیرد و با توجه به این که طبق قوانین و دس��تور 
العمل ه��ای موج��ود     اتوبوس ه��ا حداکثر پس از 10 س��ال کار در 
ن��اوگان از رده خارج می ش��وند،   تا بحال مرکزی برای بازس��ازی این      
اتوبوس ها بصورت اصولی و اساس��ی وجود نداشت و طبیعتًا اتوبوس ها 
اسقاط می شدند که با راه اندازی مرکز بازسازی اتحادیه تالش می شود 
اتوبوس ها با هزینه ای بس��یار کمتر بصورت اساس��ی بازسازی شده و 

دوباره برای خدمت رسانی به شهروندان آماده شوند. 
س��اویز اظهار داش��ت: قطعًا با اجرای این طرح دول��ت می تواند با 

هزینه ای بس��یار کمتر به توسعه، نوسازی و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی 
کشور بپردازد. 

مدیر عام��ل اتحادیه گفت: طبیعتًا برای اج��رای موفقیت آمیز این 
پروژه، اتحادیه نیازمند مس��اعدت جدی مدیران تالش��گر و آینده نگر 
وزارت کش��ور و سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور می باشد 
تا ان ش��اءاهلل با همکاری سازمان های اتوبوسرانی شاهد شکل گرفتن 
نقطه عطفی در اس��تفاده بهینه از اتوبوس های درون ش��هری کش��ور 

باشیم. 
س��اویز تأکید کرد: همچنین این اتوبوس برای کارکرد های ویژه از 
جمله درمانگاه س��یار، س��ر پناه س��یار،اتاق جلس��ات س��یار،کتابخانه 
سیار،سرویس بهداشتی سیار،استودیو سیار،کالس آموزشی سیار و. . . 

نیز بازسازی خواهند شد. 
مدیر عامل اتحادیه در پایان خاطر نش��ان کرد: اتحادیه بازس��ازی 
تعداد محدودی از اتوبوس ها را رس��مًا آغاز ک��رده و برنامه ریزی الزم 
برای بازس��ازی انبوه اتوبوس ها بوجود آم��ده و آمادگی الزم را در این 
خصوص اتحادیه به مدیران ارشد وزارت کشور و سازمان شهرداری ها 
اعالم نموده است و ان شاءاهلل در آینده ای نزدیک این مرکز تخصصی 
با حضور مدیران ارش��د وزارت کشور و سازمان شهرداری رسمًا افتتاح 

خواهد شد. 
گفتنی است محل مرکز بازس��ازی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری 
کشور در شهرك صنعتی که ریزك در زمینی به مساحت 10600 متر 
مربع که شامل یک س��وله 3000 متری و متعلق به اتحادیه است واقع 

گردیده است. 

مرکز بازسازی اتوبوس های کارکرده از 
سوی اتحادیه آغاز به کار کرد

پروندهویژه:بازسازی
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بعد از بازسازی

قبل از بازسازی

فری��د س��خنوری ، عض��و کمیت��ه فنی س��ازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کش��ور در بازدید از مرکز 
تعمیرات و بازس��ازی اتحادیه اتوبوس��رانی های شهری 
کل کشور از رضایت بخش بودن نتایج اولیه این مرکز 
در تعمیر وبازسازی کامل 3 دستگاه اتوبوس خبر داد . 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار رواب��ط عمومی اتحادی��ه ، 
س��خنوری ، عض��و کمیته فنی اتحادی��ه ، در این باره 
گفت این مرکز از این به بعد با خریداری اتوبوس های 
کارکرده با عمر مفید ده س��ال ، نس��بت ب��ه تعمیر و 
بازس��ازی کامل 4 قس��مت اصلی موتور ، گیربکس ، 

دیفرانسیل و بدنه آنها اقدام می نماید . 
این مشاور فنی ، رنگ آمیزی و تزئینات اتوبوس ها 

را در ای��ن مرکز منطبق با آخرین دس��ت آوردهای جهانی ارزیابی کرد و 
گفت : تجهی��زات و ابزارآالت فنی مرکز تعمیرات و بازس��ازی به لحاظ 

کیفیت قطعات ، از استانداردهای مطلوبی برخوردارند . 
وی همچنی��ن در مورد تاثیر فعالیت این مرکز در روند بهینه س��ازی 
مص��رف و ب��ه حداقل رس��اندن هزینه ها گفت اگر بازس��ازی به صورت 
متمرکز انجام بگیرد می تواند چیزی بیش از 20 درصد هزینه ها را کاهش 
دهد . به عالوه به روز رسانی واستاندارد سازی کیفیت قطعات و کاهش 
مدت زمان توقف اتوبوس ها از دیگر نکات مثبت راه اندازی و فعالیت این 
مرکز است که بار سنگینی را از قسمت تعمیرات در سیستم حمل و نقل 

عمومی و باالخص حوزه اتوبوسرانی برمی دارد . 

مشاورفنی سازمان اتوبوسرانی شیراز و حومه 
، با اشاره به بازس��ازی تعداد 3 دستگاه اتوبوس 
ش��هری سازمان اتوبوسرانی تبریز در این مرکز 
افزود : کمیته فنی و مدیرعامل اتحادیه از نتیجه 
تعمیرات و بازس��ازی آنها رضایت کامل داشتند 
ک��ه در ص��ورت ادامه این روند می توان چش��م 
انتظار توسعه و گس��ترش هرچه بیشتر خدمت 
رسانی مرکز در سطح وسیعتری بود بطوری که 
ازاین پس کمترین می��زان اتوبوس های از رده 

خارج و اسقاطی را داشته باشیم . 
س��خنوری تاکی��د کرد ک��ه با زیباس��ازی 
و اس��تاندارد س��ازی نم��ای داخل��ی و بیرونی 
اتوبوس ه��ا و تامین امکانات رفاه��ی درآنها می توان رغبت عمومی را 
به استفاده از این وس��ایل حمل و نقل عمومی جلب کرد که مهم  ترین 
نتیجه این امر کاهش بار  ترافیکی و تس��ریع فرایند جابجایی در ش��هر 

خواهد بود . 
وی بطور کلی به حداقل رس��اندن زمان تعمیرات اساس��ی را را از 
جمله اهداف مرکز توصیف کرد و گفت : کاهش آلودگی های زیس��ت 
محیطی اتوبوس های قدیمی با بهسازی موتور و رعایت استاندارد های 
)euro 2(  در دستور کار مرکز قرار دارد و امید است در آینده نیز با 
حفظ س��رمایه های ملی به وضعیت��ی بیش از پیش مطلوب و رضایت 

بخش در حوزه اتوبوسرانی شهری دست یابیم . 

سخنوری از آغاز به کار موفقیت آمیز مرکز تعمیرات و بازسازی اتحادیه خبر داد

 اتوبوس ها دیگر نمی میرند 

پروندهویژه:بازسازی
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گروه خبر؛ اتوبوس های بازسازی شده در مرکز تعمیرات و 
بازسازی اساسی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کل کشور، 
ام�روز با حض�ور دکت�ر صارمی مع�اون امور ش�هرداری های 
س�ازمان ش�هرداری ها و دهیاری های کش�ور ،دکتر شفیعی، 
مدی�ر کل دفتر حمل و نقل و  ترافیک وزارت کش�ور، مهندس 
نون�ژاد، سرپرس�ت اداره کل تجهیزات و تدارکات س�ازمان 
ش�هرداری ها و دهیاری های کشور و  همچنین حسین ساویز 

مدیر عامل  اتحادیه رونمایی شد. 
به گزارش خبرنگار روابط عمومی اتحادیه، در این مراسم مدیر عامل 
اتحادیه با ذکر بخش��ی از مراحل اساس��ی تعمیر و بازسازی اتوبوس ها 
که بطور کامل در این مرکز انجام می شود افزود: ایجاد مرکز تعمیرات 
و بازسازی کمک شایان توجهی است به توسعه و توان بخشی ناوگان 
حم��ل و نقل عموم��ی و مهم  تر از این در چار چ��وب برنامه های دولت 
دهم در راس��تای گسترش خدمات مربوط به حوزه حمل و نقل  نقشی 

راهبردی ایفا می کند. 
او با بر ش��مردن توانایی ه��ای متخصصان داخلی و مطالعات کمیته 
فن��ی اتحادیه در این باره  گفت: با راه اندازی کامل این مجموعه توان 
آن وجود دارد که ازاین پس اتوبوس متوقفی در کش��ور نداشته باشیم 
و به همین نسبت میزان انتظار در ایستگاههای اتوبوس را به کمترین 

حد ممکن برسانیم. 
در ادامه مدیر فنی مرکز بازس��ازی اتوبوس های اتحادیه، به توضیح 
جزئیات تعمیر اتوبوس ها پرداخت و گفت: تعمیرات انجام ش��ده شامل 
رنگ آمیزی و جلوه بخشی به ظاهر و بدنه اتوبوس، جایگزینی امکانات 
رفاهی مناس��ب و همچنین بازس��ازی و جایگزینی کامل قطعات فنی 
در نیرو محرکه  اتوبوس می ش��ود که تمامی ای��ن امور در همین مرکز 
به انجام می رس��د و در بلند مدت موجب کاهش چش��مگیر هزینه های 

مربوط به تعمیر دستگاهها خواهد شد 
سپس دکتر ش��فیعی دبیر شورای عالی هماهنگی  ترافیک شهرهای 
کشور با ابراز رضایت از تأسیس و راه اندازی این مجموعه تصریح کرد 
که می توان با باال بردن تیراژ دس��تگاهها، هزینه های بازسازی را حتی  
ت��ا 30 درصد کاه��ش داد و از این طریق در گس��ترش دامنه خدمات 
ش��هری و توسعه بخش��ی در حوزه حمل و نقل به دستاوردهای قابل 

توجهی رس��ید که  این امر با توجه به روال عملکرد این اتحادیه دور از 
انتظار نیست. 

سرپرست دفتر هماهنگی حمل و نقل و  ترافیک سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کش��ور گفت:عملکرد اتحادیه در این باره بسیار مثبت و 
قابل تقدیر اس��ت و امید می رود تا در آینده نزدیک نیاز داخلی با تولید 

دستگاههای جدید و تعمیر دستگاههای متوقفی تأمین شود. 
دکتر صارمی، معاون امور ش��هرداری های س��ازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور نیز ضمن ابراز رضایت از این طرح پر بازده اتحادیه 
خاطر نشان کرد که وجود چنین مرکزی که برای نخستین بار در ایران 

دایر می شود بسیار امیدوار کننده است. 
وی گفت: وجود چیزی در حدود دو هزار دستگاه اتوبوس متوقف در 
کش��ور شایسته نیست و این ایده اتحادیه در سال کار مضاعف و همت 
مضاعف در برطرف کردن مشکل مذکور راهگشا و توسعه بخش است. 
مهندس نونژاد نیز با مطلوب دانستن دستاوردهای اتحادیه در زمینه 
بازس��ازی اتوبوس��ها تأکید کرد که وجود ایده های ن��و و عملکردهای 
مثبت همزمان با اجرایی کردن سیاس��ت های خدماتی و رفاهی دولت 
مهمترین راه حل جلب مش��ارکت شهروندان و خدمت رسانی بیشتر به 
آنان اس��ت او بهس��ازی روند حمل و نقل درون شهری را از مهمترین 
اه��داف اتحادیه برش��مرد و گفت: در این زمینه اتحادی��ه کارنامه قابل 
قبولی از خود به جای گذاشته است که در همین مجال می باید از مدیر 

عامل و سایر دست اندرکاران این اتحادیه تشکر کرد. 
مهمانان مدیر عامل اتحادیه در این مراسم، ضمن بازدید از نماهای 
بیرونی و داخلی اتوبوس های بازس��ازی ش��ده و مقایسه آنها با تصاویر 
مربوط به همان اتوبوس ها پیش از بازس��ازی، در نشس��تی مشترك به 
بررسی راه ها و راهکارهای ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات ارائه شده 

به شهروندان پرداختند. 
گفتن��ی اس��ت کمیته فنی اتحادی��ه وظیفه نظارت ب��ر کم و کیف 
بازسازی اتوبوس ها را در تمام مراحل بر عهده دارد، پیشتر نیز مهندس 
س��خنوری عض��و کمیته فنی اتحادی��ه در مصاحبه با س��ایت اتحادیه 
گفته بودتمامی تعمیرات فنی اتوبوس ها براساس استانداردهای جهانی 
و بویژه »euro 3 « انجام می پذیرد و اتوبوس های بازس��ازی ش��ده 

چیزی کم از اتوبوس های نو و هم سطح خود ندارند. 

ارزنده  ترین کار ممکن در زمینه بازگردانی 
سرمایه های ملی در سال کار مضاعف و همت مضاعف  

بازدید مدیران وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از مرکز تعمیرات و بازسازی اتحادیه

پروندهویژه:بازسازی
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گروه خبر :مهندس مصطفی محمد نجار ، وزیر کش��ور ، در جریان بازدید از اتوبوس های واگذار ش��ده به ناوگان حمل و نقل شهری در پاسخ 
به سوال خبرنگاران مبنی بر نوسازی و تعمیر اساسی اتوبوس های متوقفی سازمان های اتوبوسرانی گفت : خوشبختانه به همت دوستان مسئول 

درسازمان شهرداری ها و دهیاریها و اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور این طرح اجرایی شده و امروز به بهره برداری می رسد . 
وزیر کشور لزوم توسعه و گسترش نوسازی ها را با حمایت پیگیرانه وزارت کشور ،  موجب بازگشت سرمایه های ملی کشور دانست و اضافه 
ک��رد : با برگرداندن اتوبوس های فرس��وده و متوقفی به خط فعالیت با ص��رف هزینه هایی به مراتب کمتر از خریداری اتوبوس های نو ، در آینده 

نزدیک شاهد تجربه مراحل تکاملی و مورد پیش بینی برنامه پنجم توسعه در سیستم حمل و نقل شهری کشور خواهیم بود . 
او ضمن قدردانی از مسئوالن سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور در انجام این امر و درخواست 
پیگیری ها و حمایت بیش��تر از این طرح ، خبر داد که هم اینک س��ه دس��تگاه از اتوبوس های کامال بازس��ازی شده در حد نو ،  به ناوگان حمل و 

نقل عمومی بازخواهند گشت .

... و خوش آمد گویی وزیر کشور به  اتوبوس های 
بازسازی  شده  اتحادیه  اتوبوسرانی های شهری کشور  

پروندهویژه:بازسازی
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به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری 
کش�ور به نق�ل از فارس : در همایش سراس�ري تش�ریح 
بس�ته هاي سیاس�ي قانون هدفمند کردن یارانه ها توس�ط 
مس�والن براي معاونین برنامه ریزي و عمراني استانداران 
و همچنین روساي سازمان هاي اقتصاد و دارایي، بازرگانان 
کش�اورزي و صنای�ع و معاون اس�تان ها در وزارت کش�ور 
یحیي محمودزاده با اشاره به ضرورت اجراي قانون هدفمند 
کردن یارانه ها به عنوان یکي از پایه هاي اصلي طرح تحول 
اقتصادي، اظهارداشت: استانداران، نمایندگان ارشد دولت 
در اس�تان ها هس�تند و از آن جا که الزمه اجراي موفق یک 
طرح، آش�نایي کامل مجریان با جزئیات آن است؛ برگزاري 

چنین نشست هایي بیش از پیش ضروري مي نماید. 
س��پس معاون امور اقتصادي وزیر اقتصاد، ضمن ابراز رضایت 
از میزان پیشرفت اجرایي قانون هدفمند کردن یارانه ها، از نهایي 
شدن آیین نامه هاي مواد 8،7،6 و 10 این قانون خبر داد و گفت: 

اگر در ب��از توزیع یارانه ها، امکان 
تمرکز ب��ر مناط��ق و گروه هاي 
درآمدي خاصي فراهم آید، قانون 
هدفمن��دي یارانه ه��ا ب��ه مراتب 

موثرتر عمل خواهد کرد. 
محم��د رضا فرزی��ن افزود: بر 
اس��اس آیی��ن نامه م��اده 7 این 
قان��ون، در ابتداي اج��راي طرح 
ب��ه تمامي اف��راد متقاضي یارانه، 
مبلغ یکساني پرداخت خواهد شد 
اما می��زان پرداختي به افراد تحت 
پوش��ش س��ازمان هاي حمایت��ي 

بیش از دیگران خواهد بود. 
وي ادامه داد: س��ازمان هاي حمایت��ي نیز تنها به کمیته امداد و 
سازمان بهزیستي منحصر نخواهد بود و بسیاري دیگر از نهادهاي 
حمایتي از قبیل نهادهاي حمایت از بیماران خاص و س��ایر موارد 

را در بر خواهد گرفت. 
فرزین از رویکرد ویژه دولت در رابطه با مناطق محروم نیز خبر 
داد و خاطر نش��ان کرد: در اجراي قانون هدفمند کردن یارانه ها، 
اطالع رس��اني نقش اساس��ي و مهمي دارد. در این راس��تا اولین 
جلس��ه کمیته اطالع رس��اني تشکیل ش��د و قرار است بسته هاي 

اطالع رساني تدوین شوند. 
در ادامه این جلس��ه، رئیس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن، 
آزاد ش��دن مناب��ع انرژي براي اس��تفاده در بخ��ش تولید، ایجاد 
تقاضا ب��راي محصوالت و ارتقاي به��ره وري را از جمله اهدافي 
عن��وان کرد که وزارت صنایع و معادن در پیاه پیاده س��ازي قانون 

هدفمندکردن یارانه ها در پي تحقق آنهاست و در این رابطه افزود: 
تالش مي ش��ود افزای��ش هزینه هاي تولید ناش��ي از اجراي این 

قانون، به خانوارها منتقل نشود. 
س��ید رضا فاطمي امین، باالتر بودن قیمت انرژي را در بخش 
صنعت و معدن در مقایس��ه با دیگر بخش ها مورد اش��اره قرارداد 
و در توضیح آن گفت: بخش صنعت در س��ال هشتادو هفت، 25 
درصد مصرف انرژي را به خود اختصاص داد و در مقابل تنها 17 
تا 18 درصد از یارانه ها س��هم داش��ت، در عین حال بخش حمل 
ونقل ک��ه کمتر از 30 درصد مصرف انرژي را در اختیار داش��ت، 

حدود 40 درصد از یارانه هاي دولت را دریافت کرد. 
وي با بیان اینکه صنایع انرژي بر به آن دسته از صنایعي اطالق 
مي شود که هزینه انرژي در بهاي تمام شده آنها بیش از 3 درصد 
باش��د، گفت: به این  ترتیب، تولید فراورده هاي لبني، قند و ش��کر، 

شیشه، آجر و فوالد در این دسته از صنایع قرار مي گیرند. 
به گفت��ه فاطمي امین، در اجراي قانون هدفمندکردن یارانه ها 
2 دس��ته از صنای��ع بیش از دیگر 
صنای��ع آس��یب پذی��ر هس��تند، 
صنایعي ک��ه به مواد اولیه گراني 
نیاز دارن��د و صنایعي که از حمل 
ونقل زیادي استفاده مي کنند که 
باید به آنها توجه ویژه اي مبذول 

شود. 
رئی��س س��تاد تح��ول وزارت 
صنایع و معادن خاطر نشان کرد: 
همچنین تشکیل س��تاد ویژه اي 
ب��راي پاس��خگویي ب��ه مصرف 
داخلي و پرهی��ز از واردات براي 
صنایعي که پس از هدفمندي یارانه ها با افزایش تقاضا مواجه مي 

شوند، پیش بیني شده است. 
وي ب��ا بیان ای��ن که از بین 140 رش��ته صنعت��ي موجود 23 
رش��ته انرژي بر شناس��ایي ش��ده اند، اضافه کرد: در قالب طرحي 
که اجراي آن از امروز آغاز مي ش��ود، تمام واحدهاي صنعتي مي 

توانند نسبت به ثبت اطالعات خود اقدام کنند. 
فاطمي امین با اش��اره به ایجاد س��امانه پایش در قالب طرح به 
روز رس��اني اطالعات واحدهاي صنعتي، اذع��ان کرد: به منظور 
اج��راي دقیق ط��رح تحول، اطالع��ات کلیدي تم��ام واحدهاي 

صنعتي دریافت و هر ماه این اطالعات به روز خواهد شد. 
رئیس س��تاد تحول وزارت صنایع ومعادن، به تشریح انتظارات 
این وزارتخانه از اس��تانداري ها در راس��تاي کاهش آسیب پذیري 
واحد ه��اي تولی��دي از آزادس��ازي قیمت ه��ا پرداخ��ت و گفت: 
اس��تانداري ها باید در تجمع اطالعات و اطالع رس��اني درست و 

درهمایشسراسریتشریحبستههایسیاستیقانونهدفمندکردنیارانههامطرحشد:

پرداخت یارانه حمایتي به وسایل حمل و نقل عمومي 
در طرح هدفمند کردن یارانه ها
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گروه خبر : محسن عرفان   مدیر 
عامل سازمان اتوبوسراني کاشان و 
حومه از راه ان�دازي و بهره برداري 
از اولین کارواش تمام اتوماتیک در 

این شهر خبر داد.
عرف��ان در گف��ت و گ��و با خب��ر نگار 
رواب��ط عمومي اتحادیه   گفت : س��ازمان 
اتوبوس��راني کاش��ان ب��ا خری��داري این 
دس��تگاه از اتحادیه و نصب و راه اندازي 
آن در چن��د روز اخی��ر گام مهم��ي را در 
راس��تاي توس��عه حمل و نق��ل عمومي 

برداشته است . 
وي تاکی��د کرد : فراین��د نصب تا راه 
اندازي این دس��تگاه که توانایي شست و 
شوي انواع ماشین هاي سنگین و سبک 
تا س��قف ارتفاع پنج متر را دارد در حدود 

20 روز به طول مي انجامد که در همین زمان پیش بیني ش��ده 
خوشبختانه این کارواش به بهره برداري رسید .

مدیر عامل س��ازمان اتوبوس��راني کاشان و حومه در پاسخ به 
سوالي در مورد کیفیت دس��تگاه به خبرنگار اتحادیه گفت : این 
دس��تگاه ها تحت مدیریت استاندارد ترکیه و در آن کشور تولید 
مي ش��وند و تنها در مدت ش��ش دقیقه و ب��دون نیاز یه نیروي 
انساني قادر به شست وشوي کامل یک دستگاه اتوبوس خواهند 
ب��ود که با این اوص��اف بهره وري باالیي از این دس��تگاه مورد 

انتظار خواهد بود .
وي با اش��اره به اینک��ه کارواش مورد 
نظ��ر تنه��ا ب��راي مدیری��ت مرکزي و 
مدیریت کاربري نی��از به یک نفر نیروي 
انس��اني خواه��د داش��ت و از این جهت 
موجب��ات س��هولت در خدمت رس��اني و 
تعدی��ل نی��روي کار و همچنین کاهش 
هزینه هاي ج��اري را فراهم خواهد کرد  
افزود که از این نوع دستگاه هاي شوینده 
ي ماشین آالت در کشور به تعداد زیادي 
وجود ندارد و امید اس��ت با ادامه پیگیري 
ه��اي مجدانه اتحادیه اتوبوس��راني هاي 
شهري و حمایت وزارت کشور و سازمان 
ش��هرداري ها و دهیاري هاي کشور این 
روند همچنان تداوم داشته باشد و هرروز 
ش��اهد اتفاق هاي خوش��ایندي در حوزه 

حمل و نقل عمومي باشیم .
عرف��ان در پایان به مبح��ث الکترونیکي کرد ناوگان و کارت 
بلی��ط ها پرداخت و اضافه کرد : خوش��بختانه در چند هفته اخیر 
سازمان اتوبوسراني کاشان موفق شد تمامي اتوبوس هاي فعال 
در شهر را به سیستم کارتخوان بلیط الکترونیکي تجهیز نماید و 
چ��ه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي این امکان براي 
ش��هروندان فراهم است تا با استفاده از این نوع بلیط ها سهولت 

بیشتري در سفرهاي شهري داشته باشند .

محسنعرفاندرگفتوگوباسایتخبرياتحادیهخبرداد:

بهره برداري از اولین کارواش تمام اتوماتیك در کاشان  

ب��ه موقع به ما یاري رس��انند، همچنین با توجه به اینکه در برخي 
از واحده��اي صنعت��ي، 5 تا 6 درصد هزینه تمام ش��ده مربوط به 
هزینه هاي مالي است انتظار مي رود در تامین نقدینگي واحدهاي 
صنعت��ي ما را یاري رس��انند ت��ا با کاهش هزینه هاي مش��هود و 

نامشهود، با مشکل نقدینگي مواجه نشویم. 
فاطم��ي امی��ن، نگراني از افزایش قیمت ه��ا را به علت هزینه 
حمل بار مورد اشاره قرار داد و گفت: بیشترین حمل بار در بخش 
کشاورزي و صنعت است و در حالي که هر محصول خارجي تنها 
یک بار در کش��ور حمل مي ش��ود، محصوالت داخلي تا 5 مرتبه 

جابه جا مي شوند که این امر به افزایش قیمت ها دامن مي زند. 
وي در پای��ان، بخش صنعت را به دلیل فعالیت 70 هزار بنگاه 
صنعتي در قالب 140 رش��ته، از پیچیده  ترین بخشهاي اقتصادي 
در ط��رح تحول اقتصادي نام برد و بر تالش جهت افزایش بهره 

وري در بخش صنعت تاکید کرد. 
رئی��س س��تاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت کش��ور، دیگر 
سخنران این جلسه بود که به بیان آمارهایي در زمینه حمل ونقل 
پرداخت و اظهارداش��ت: در حال حاضر حدود 40 درصد از ناوگان 
حمل ونقل ش��هري فاقد کارایي الزم هس��تند؛ تنها 95 ش��هر از 

1090 ش��هر کشور از سامانه اتوبوسراني برخوردارند؛ از حدود یک 
میلیون و 700هزار وانت بار موجود در کشور که بنزین سهمیه اي 
دریافت مي کنند، تنها 300 هزار دستگاه در حوزه خدمات فعالند؛ 
پیمایش بار کامیون هاي ما 50 هزار کیلومتر در س��ال اس��ت در 
حالي که این ش��اخص در کش��ورهاي اروپایي 300 هزار کیلومتر 
اس��ت و در نهای��ت تنها 9 ه��زار و 500 کیلومتر ریل در کش��ور 
موجود اس��ت که طبق سند چش��م انداز این رقم باید به 25 هزار 

کیلومتر افزایش یابد. 
محمد رویانیان نیز در این همایش از پرداخت یارانه حمایتي به 
تاکسي ها، وانت ها، اتوبوس هاي شهري و بین شهري و کامیون ها 
در آین��ده اي نزدیک خبر داد و گف��ت: همچنین درگاه ملي بار به 
منظور س��اماندهي تمامي اطالعات مربوط ب��ه جابه جایي بار در 
کش��ور راه اندازي و ب��راي تمامي رانندگان حم��ل ونقل عمومي، 

کارت هوشمند سوخت صادر خواهد شد. 
وي از نهایي ش��دن آیین نامه دفاتر پیش خوان در دولت خبر 
داد و تصری��ح ک��رد: ادامه رون��د فعلي پرداخ��ت یارانه و مصرف 
س��وخت در کشور منجر مي شود در 10 سال آینده به وارد کننده 

نفت تبدیل شویم 
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نبود پارک سوار مشکل اصلی اتوبوسرانی است  
         

گروه خبر: مدیرعامل س�ازمان اتوبوس�رانی خوی نبود پارک سوار را مشکل اصلی 
سازمان اتوبوسرانی خوی خواند. 

ولی ش��ادفر در گفتگو با سایت اطالع رسانی شهرداری خوی اظهار کرد: مشکل  ترافیک و نبود 
پایانه یا پارك سوار بزرگترین معضل و مشکل در شهرخوی می باشد. وی نبود خطوط ویژه برای 
اتوبوس ها را مش��کل دیگر خوان��د و گفت: با راه اندازی این خطوط توقف و زمان انتظار مس��افر 
کاه��ش پیدا میکند و اتوبوس س��ریعتر به مقصد میرس��د. ش��ادفر اف��زود: در عصر کنونی بخش 
حم��ل و نقل از جمله بخش��های زیربنایی اقتصادی هر جامعه اس��ت. وی ادام��ه داد: حمل و نقل 
عمومی )اتوبوس( با ایفای نقش رابط میان بازار مصرف به مانند پلی اس��ت که بخش��های مختلف 
جامعه با عبور از روی آن به س��مت توس��عه پایدار حرکت می کند. مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی 
خوی با بیان اینکه در حال حاضر در ش��هر خوی اتوبوس��رانی ش��هری عمده  ترین وسیله حمل و 
نقل عمومی می باش��د افزود: انوبوس مطمئن  ترین و ارزانترین وسیله حمل و نقل عمومی است. در 
ضمن اجرای فرهنگ حمل و نقل عمومی به توس��عه و آبادانی شهر کمک می کند. وی ادامه داد: 
با گس��ترش حمل و نقل عمومی ش��اهد کاهش آلودگی هوا و  ترافیک و مصرف س��وخت خواهیم 
بود. ایجاد محدودیت های  ترافیکی برای خودروهای س��واری شخصی در ساعت های اوج  ترافیک 
باعث کاهش حجم  ترافیک و افزایش حجم س��فر توس��ط حمل و نقل عمومی خواهد بود. وی از 
تغییر و انتقال ایستگاه مبدا خیابان امام به سمت محله و محله قاضی به خیابان شریعتی خبر داد 
و تصریح کرد: با اینکار ایس��تگاه خیابان امام یک ایس��تگاه بین راهی خواهد بود. در نتیجه زمان 
انتظار در آن به حداقل خواهد رس��ید و ش��اهد کاهش بار  ترافیک در خیابان امام خواهیم بود. در 
ضمن در این محل س��ایبان نصب کرده ایم. ش��ادفر با بیان اینکه  اکثر امکانات دولتی و اقتصادی 
در مرکز ش��هر حضور دارند و این امر باعث افزایش س��فر به مرکز شهر می شود افزود: ید تالش 
کنیم  ترافیک س��طح شهر حل ش��ود. وی در مورد نرخ کرایه های اتوبوسرانی خوی گفت: امسال 
ش��اهد افزایش قیمت در نرخ کرایه ها نبودیم. اکنون نیازمند حمایت دولت و شهرداری از حمل و 
نقل عمومی با اتوبوس هس��تیم تا راننده های بخش خصوصی تامین شوند و گرنه ناچار به افزایش 
قیمتها خواهیم بود. وی با بیان اینکه 95 درصد اتوبوس��ها توس��ط بخش خصوصی اداره می شود 
گفت: هم اکنون 82/5 درصد قیمت اتوبوس توس��ط دولت پرداخت می ش��ود. ولی برای امس��ال 
هنوز س��همیه جدید برای خرید اتوبوس اعالم نشده است. مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی خوی از 
اجرای طرح جایگزینی اتوبوسهای فرسوده برای امسال خبر داد و تصریح کرد: در اجرای راستای 
سیاست های دولت محترم در زمینه حمل و نقل عمومی، توسعه ناوگان حمل و نقل در سطح شهر 
و حومه و افزایش ناوگان در خطوط جهت کاهش زمان انتظار مسافر را دو هدف اصلی برنامه های 

اصلی قرار دادیم. ش��ادفر با بیان اینکه بیش از 
25 درصد سفرهای شهری توسط اتوبوسرانی 
خوی انجام می ش��ود، اظهار کرد: روزانه 803 
مس��افر توس��ط هر دس��تگاه اتوبوس ش��هری 
در خ��وی جابه ج��ا می ش��ود. وی گف��ت: 88 
دس��تگاه اتوبوس شامل 27 دس��تگاه در حومه 
شهر و 61 دستگاه در داخل شهر به جابه جایی 
مسافران می پردازند. وی با بیان اینکه سازمان 
اتوبوس��رانی خوی جزو نخستین سازمان های 
کش��ور اس��ت که در زمینه حمل و نقل توسط 
بخ��ش خصوص��ی انجام می ش��ود گف��ت: در 
اجرای واگذاری اتوب��وس به بخش خصوصی 
خوی جزو شهرستانهای موفق کشور است که 
95 درصد ناوگان به بخ��ش خصوصی واگذار 

کردیم. 

تهران - رییس اتحادیه شوراهاي اسالمي کار اتوبوسراني 
کش�ور اعالم ک�رد: با ت�الش و پیگی�ري وزیر رف�اه و تامین 
اجتماعي در کمیسیون اجتماعي دولت ،رانندگان شرکت واحد 
اتوبوس�راني سراسر کشور مشمول اصالح تبصره 2 ماده 76 
قانون تامین اجتماعي در خصوص مش�اغل سخت و زیان آور 

شدند

ب��ه گ��زارش روز ایرنا به نقل از روابط عموم��ي وزارت رفاه و تامین 
اجتماعي ، "علي اکبر عیوضي " افزود:متاس��فانه از حدود یک و س��ال 
نیم پیش تاکنون موضوع بازنشس��تگي در مش��اغل سخت و زیان آور 
با اس��تفاده از قانون تامین اجتماعي مع��وق مانده و این اقدام نگراني و 

دغدغه افراد مشمول را موجب شده بود. 
وي گفت: به دنبال بررسي موضوع در وزارت رفاه و تامین اجتماعي 
و پیگیري مس��تمر وزیر در نشس��ت با کمیس��یون اجتماعي دولت این 
موضوع براي رانندگان شرکت واحد اتوبوسراني به تصویب رسیده است. 
این عضو هیات مدیره ش��وراهاي اسالمي کار استان تهران با تقدیر 
از ت��الش و جدیت وزیر رف��اه و تامین اجتماعي اب��راز امیدواري کرد: 
مصوب��ه مذکور هرچه زودتر به وزارت رف��اه و تأمین اجتماعي ابالغ تا 

دغدغه کارگران رفع شود. 
بر اساس این گزارش ، طبق قانون اصالح تبصره 2 ماده 76 قانون 
تامین اجتماعي افرادي که حداقل 20 س��ال متوالي و 25 سال متناوب 
در مناطق بد آب و هوا کار کرده و یا آنکه به کارهاي سخت و زیان آور 
اش��تغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان 

پرداخته باشند مي توانند تقاضاي مستمري بازنشسته کنند. 

رانندگان شرکت واحد اتوبوسراني مشمول قانون مشاغل سخت شدند  
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گ�روه خب�ر: مدیرعام�ل س�ازمان اتوبوس�راني کرمان و 
حوم�ه گفت: کارت بلیت هوش�مند اتوبوس هاي ش�هري در 

فروشگاه هاي معتبر سطح شهر عرضه مي شود. 
به گزارش روابط عمومي اتحادیه اتوبوسراني هاي شهري کشور به 
نقل از فارس یداهلل عرب نژاد اظهار داش��ت: از ابتداي خرداد  ماه سال 
جاري عالوه بر باجه هاي ش��ارژ و فروش کارت هوشمند الکترونیکي 

اتوبوس هاي درون ش��هري، این کارت ها در برخي از فروش��گاه هاي 
سطح شهر نیز عرضه مي شود. 

وي افزود: شهروندان مي توانند با مراجعه به این فروشگاه ها نسبت 
به تهیه کارت بلیت هوشمند اتوبوس هاي شهري اقدام کنند. 

مدیرعامل اتوبوس��راني کرمان تصریح کرد: با توجه به گستردگي 
خدمات و س��رویس دهي سازمان در س��طح شهر کرمان و محدودیت 
تعداد باجه هاي ش��ارژ و فروش کارت هوش��مند و ضرورت دسترسي 
آس��ان و س��ریع ش��هروندان براي خرید و ش��ارژ کارت ها این طرح 

برنامه ریزي شد. 
مدیرعامل س��ازمان اتوبوس��راني کرم��ان و حومه گف��ت: امکان 
دسترس��ي به کارت هاي اتوبوس را با همکاري برخي فروش��گاه هاي 
معتبر در تمام نقاط سطح شهر کرمان فراهم کردیم تا مسافران بتوانند 

در تمام نقاط شهر نسبت به تهیه کارت و شارژ آن اقدام کنند. 
وي خاطرنش��ان کرد: یکي از با اهمیت ترین ویژگي هاي سیس��تم 
حمل و نقل عمومي امکان اس��تفاده س��ریع، آس��ان و ارزان آن براي 

شهروندان است. 
عرب نژاد اظهار داش��ت: س��رویس دهي س��ازمان اتوبوس��راني در 
بیش��تر نقاط و مس��یرهاي سطح ش��هر کرمان و حومه گسترده شده 
و همش��هریان مي توانند در اکثر خیابان ها از اتوبوس هاي این سازمان 

براي جابه جایي استفاده کنند. 
وي تصری��ح کرد: ب��ا توجه به ل��زوم ارائه کارت بلی��ت به هنگام 
اس��تفاده از اتوبوس ها و ضرورت تهیه و شارژ آسان آن در سطح شهر 
با اجراي این طرح امکان دسترس��ي آسان و سریع به شارژ و یا خرید 

کارت هوشمند براي براي شهروندان فراهم شده است. 
عرب نژاد افزود: در صورتي که مالکان فروش��گاه یا مغازه اي تمایل 
به همکاري و عرضه این کارت ها دارند، باید با مراجعه به دفتر مرکزي 
س��ازمان واقع در بلوار امام علي )ع( مقابل درب اصلي دانش��گاه آزاد 

نسبت به ثبت نام و عرضه این کارت ها اقدام کنند. 

توزیع بلیت هوشمند اتوبوس هاي شهري 
در فروشگاه هاي کرمان

تعیین نرخ بلیط اتوبوس شهری  
      

گ�روه خبر: با تجهی�ز اتوبوس ها به سیس�تم کارت خوان 
بلیط الکترونیک از این پس نرخ کرایه های تعیینی از سیستم 

کارت خوان کم خواهد شد. 
معاون بهره برداری ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعالم 
کرد: نرخ بلیط اتوبوس شهری با تایید فرمانداری تهران 50 ریال گران 
شد و از این پس بلیط های 20 تومانی با قیمت 25 تومان به مسافران 

عرضه خواهد شد. 
اکبر عربی افزود:  نرخ جدید کرایه اتوبوس شهری پیشنهادی شورای 
ش��هر، روز گذشته از س��وی فرمانداری تهران تایید و ابالغ شد و طی 

روزهای آتی در تهران به اجرا در خواهد آمد. 
وی ادامه داد: براس��اس این ابالغیه میزان کرایه مسافران برحسب 
مس��افت طی ش��ده یک ، دو ، س��ه و چهار بلیط تعین شده که ازآنان 

اخذ خواهد شد. 
وی ادامه داد: مس��افرانی که ازصفر تا هف��ت کیلومتر را با اتوبوس 
بپیماین��د، ی��ک بلیط 25 تومانی باید بپردازن��د و آنانی که هفت تا 12 
کیلومتر دو بلیط ، 12 تا 16 س��ه بلیط و 16 کیلومتر به باال باید چهار 

بلیط به اتوبوسرانی ارایه کنند. 
وی در پاس��خ به اینکه نرخ کرایه ه��ای اتوبوس های خصوصی نیز 

افزایش یافته است یا خیر؟ گفت: در این بخش براساس مسافت خطوط 
نرخ کرایه ها افزایش می یابد که متعاقبا اعالم خواهد ش��د و کرایه های 
مصوب به صورت برچس��ب ب��ر شیش��ه اتوبوس های خصوصی نصب 

می شود تا مسافران از افزایش کرایه های خطوط نیز آگاه شوند. 
عربی همچنین افزود: با تجهیز اتوبوس ها به سیس��تم کارت خوان 
بلی��ط الکترونیک از این پس نرخ کرایه های تعیینی از سیس��تم کارت 

خوان کم خواهد شد. 
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گ�روه خب�ر: علي صف�اري اظهار داش�ت: در راس�تاي 
تقوی�ت ناوگان حم�ل و نقل عمومي 30 دس�تگاه اتوبوس 

خریداري شده است. 
وي افزود: س��هم ش��هرداري بجنورد در تامی��ن هزینه هاي 
خرید، ش��ش میلیارد و 400 میلیون ریال برآورد شد که کل این 
مبلغ پرداخت شده است و اتوبوس هاي خریداري شده در مرحله 

پالك گذاري هستند. 
صفاري تصریح کرد: 15 دستگاه اتوبوس فرسوده از دور خارج 
و 15 دس��تگاه نیز ب��راي ارائه خدمات در خط��وط پر  تراکم و یا 
سایر خطوط که نیاز به پوشش حمل و نقل درون شهري دارند، 

توزیع مي شود. 

وي گفت: نصب 45 جایگاه انتظار ویژه ایس��تگاه هاي اتوبوس 
نی��ز به مبلغ یک میلی��ارد و 600 میلیون ریال در دس��ت انجام 

است. 
مدیرعامل س��ازمان اتوبوسراني ش��هرداري بجنورد ادامه داد: 
تجهی��ز ناوگان به سیس��تم به GPS کارت بلی��ط و راه اندازي 
س��امانه پیام کوتاه سازمان از جمله طرح هایي است که تا پایان 
س��ال جاري به  منظ��ور ارتقاي ظرفیت س��رویس  دهي به انجام 

مي رسد. 
وي گف��ت: مطالعات کارشناس��ي در زمین��ه تعیین فواصل و 
کاهش ایس��تگاه هاي توقف در مسیرهاي زیر پوشش در دست 
انجام اس��ت که پس از اعالم نظر کارشناسان، تعداد ایستگاه ها 
کاهش مي یاب��د تا در زمینه کاهش توقف هاي متعدد اتوبوس ها 
ک��ه موجب  ترافی��ک و افزایش اس��تهالك و نی��ز کاهش طول 
زمان  تردد در یک مس��یر مي شود براس��اس استانداردهاي معین 

خدمات ارائه شود. 
صفاري س��ازمان اتوبوسراني را یک س��ازمان کامال خدماتي 
که منابع مالي آن وابس��ته به فروش بلیط اس��ت و تبلیغات بدنه 
س��هم اندکي در درآمدهاي س��ازمان دارد، توصیف کرد و افزود: 
این سازمان در بجنورد سال گذشته 4 میلیارد ریال درآمد داشت 

در حالیکه هزینه هاي سازماني 10. 5 میلیارد ریال برآورد شد. 
وي تصریح کرد: ش��هروندان با حفظ و نگهداري و اس��تفاده 
مطل��وب از ن��اوگان درون ش��هري مي توانن��د در زمینه کاهش 

هزینه هاي سازماني نقش موثري داشته باشند. 
مدیرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري بجنورد اظهار داشت: 
هم اکنون 40 دس��تگاه اتوبوس در 14 خط مسیر در بجنورد فعال 
اس��ت که به طور متوسط روزانه 40 هزار مسافر درون شهري را 

جابه جا مي کند. 

گ�روه خبر:  مدیر عامل س�ازمان حم�ل و نقل و  ترافیک 
ش�هرداري شیراز گفت  این مس�یر ویژه که در حد فاصل 

میدان شاهزاده قاس�م تا میدان شاهچراغ )ع( راه اندازي 
شده اس�ت، ب�ا 80 اتوب�وس فع�ال، بی�ش از 10 درص�د 
س�فرهاي درون ش�هري شهروندان ش�یرازي را پوشش 

مي دهد. 
وي اف��زود: با آغاز به کار اتوبوس هاي تندرو در مس��یر ویژه، 
فاصل��ه زماني س��فرهاي این مس��یر حداق��ل 13 دقیقه کاهش 
مي یابد که این امر در افزایش ظرفیت حمل و نقل درون شهري 

محدوده جنوب شیراز نقش چشمگیري دارد. 
ناص��ري با بیان اینکه راه اندازي این پروژه  ترافیکي حجم  تردد 
زائ��ران ح��رم مطه��ر ش��اهچراغ )ع( را از جن��وب و بالعک��س 
افزای��ش مي دهد، اظهار داش��ت: تالش مي کنیم ب��ا راه اندازي 
پروژه هاي  ترافیکي و تعریف مس��یرهاي وی��ژه در نقاط مختلف 
شهر که منجر به کاهش زمان سفر و  تردد آسان با وسایل حمل 
و نقل عمومي  مي شود، فرهنگ شهروندي  ترافیک را ارتقا داده و 
استفاده از وسایل نقلیه عمومي  را جایگزین خودروهاي شخصي 

کنیم. 
مدیر عامل س��ازمان حمل و نقل و  ترافیک شهرداري شیراز با 
اشاره به اجراي محدوده  ترافیکي در شهر شیراز، راه اندازي خطوط 
ویژه اتوبوس هاي سریع الس��یر را از جمله زیرساخت هایي دانست 
که تسهیالت بس��یاري در اجراي طرح عظیم محدوده  ترافیکي 
ایج��اد مي کند و این دو طرح در کنار یکدیگر بي ش��ک تأثیرات 

مثبتي در کاهش بار  ترافیکي شهر شیراز دارد. 

افزایش 30 دستگاه اتوبوس

 به ناوگان حمل و نقل عمومي بجنورد

نخستین خط ویژه اتوبوس هاي تندرو

 شیراز آغاز به کار کرد  



ماهنامه داخلی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور

october - september 2010-  1389 - مهرماه

51

 مدیرعامل س��ازمان اتوبوسراني شهرکرد گفت: اتوبوسراني شهرکرد و 
حومه روزانه 70 هزار نفر مسافر را جابه جا مي کند. 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور لهراسب 
علیپور اظهار داش��ت: در راس��تاي تقوی��ت ناوگان حم��ل و نقل عمومي 
شهرس��تان در س��ال گذش��ته 30 دس��تگاه اتوبوس به منظور جایگزیني و 

نوسازي اتوبوس هاي فرسوده ملکي و خصوصي خریداري شد. 
وي افزای��ش جمعیت ش��هرکرد و همچنین افزایش  تردد مس��افران در 
س��طح ش��هر را از دالیل اصلي افزایش تعداد ناوگان حمل و نقل عمومي 
شهرکرد برشمرد و افزود: بر همین اساس اضافه کردن 30 دستگاه اتوبوس 
جدید با هدف جابه جایي بهتر مس��افران در خطوط دورن ش��هري احساس 
ش��د تا ضمن خدمات ده��ي به مس��افران از  ترافیک مس��افر در خطوط و 

همچنین انتظار آنان براي رسیدن اتوبوس جلوگیري شود. 
علیپ��ور تصریح کرد: 15 دس��تگاه اتوبوس فرس��وده از دور خارج و 15 

دستگاه نیز براي ارائه خدمات در خطوط پر  تراکم و یا سایر خطوط که نیاز 
به پوشش حمل و نقل درون شهري دارند، توزیع شد. 

مدیرعامل س��ازمان اتوبوسراني ش��هرکرد و حومه محوطه سازي 450 
مترمربع از جایگاه مرکزي براي توس��عه توقفگاه مرکزي ش��هر را از دیگر 
اقدامات این س��ازمان برشمرد و گفت: خرید و نصب 15 سایبان جدید در 
ایس��تگاه هاي مرکزي شهر، خرید، تعویض و مرمت 100 عدد از تابلوهاي 

ایستگاه اتوبوس از دیگر این اقدامات است. 
وي خرید و نصب 20 س��ایبان جدید براي رفاه حال ش��هروندان را از 
مهم ترین طرح هاي در دس��ت اقدام این س��ازمان در سال جدید برشمرد و 
گفت: پیگیري تملک زمین براي توقفگاه دوم سازمان در بخش خصوصي 
و ملکي، خرید و تعویض تابلوهاي ایس��تگاه هاي اتوبوس، پیگیري و جذب 
س��همیه اتوبوس و توس��عه خطوط بر اساس نیاز ش��هروندان از دیگر این 

برنامه هاي تدوین شده است. 
به گفته علیپور، س��ازمان اتوبوسراني را یک سازمان کامال خدماتي که 
منابع مالي آن وابسته به فروش بلیت است و تبلیغات بدنه سهم اندکي در 

درآمدهاي سازمان دارد. 
وي تصریح کرد: ش��هروندان با حفظ و نگهداري و اس��تفاده مطلوب از 
ناوگان درون شهري مي توانند در زمینه کاهش هزینه هاي سازماني نقش 

موثري داشته باشند. 
علیپور اضافه کرد: هم اکنون 82 دستگاه اتوبوس اعم از بخش دولتي و 
خصوصي در شهرکرد فعال است که روزانه 65 هزار تا 70 هزار نفر مسافر 

را جابه جا مي کند. 
وي ادامه داد: این در حالي است که در اردیبهشت سال جاري بیش از 
یک میلیون و 796 هزار و 301 نفر توس��ط ناوگاه حمل و نقل عمومي در 

شهرکرد جابه جا شدند. 

روزانه 70 هزار شهرکردي با اتوبوس 
جابه جا مي شوند  

گروه خبر: حسین ساویز، مدیر عامل اتحادیه اتوبوسرانی های 
ش�هری کشور از سازمان اتوبوسرانی شهر ایالم و حومه بازدید 

کرد. 
به گزارش روابط عمومی اتحادیه، وی در اولین روز کاری س��ال 1389 
در س��فر به استان محروم ایالم از اتوبوسرانی مرکز این استان بازدید بعمل 
آورده و از نزدیک در جریان فعالیت ها، برنامه ها و مش��کالت این سازمان 

اتوبوسرانی شهری قرار گرفت. 
س��اویز در جری��ان این دیدار از س��اختمان اداری، توقف��گاه، تعمیرگاه، 
خطوط جابجایی مس��افر اتوبوسرانی ایالم بازدید کرد و خواستار توجه ویژه 
مس��ئوالن ذیربط به اتوبوس��رانی های مناطق محروم کشور همچون ایالم 

شد. 
مدیر عامل اتحادیه در جمع همکاران س��ازمان اتوبوسرانی ایالم وعده 
داد که هماهنگی های الزم برای بازدید مدیران ارش��د کشوری مرتبط در 

حوزه حمل و نقل عمومی از اتوبوسرانی های شهری کشور بعمل آید. 
وی تصریح کرد: در س��ال 89 شاهد افزایش تعامل و ارتباط اتحادیه با 

کلیه سازمان های اتوبوسرانی کشور خواهیم بود. 
گفتنی اس��ت؛ طاهری، سرپرس��ت سازمان اتوبوس��رانی شهر ایالم نیز 
در جریان این بازدید گزارش��ی از ناوگان اتوبوس��رانی،برنامه ها، چالش ها، 

مشکالت و وضعیت کلی این سازمان ارائه داد. 

عساکرهسرپرستسازماناتوبوسرانیآبادان:بازدیدمدیرعاملاتحادیهازسازماناتوبوسرانیشهرایالم؛

اتوبوسرانی های مناطق محروم 
نیاز به توجه ویژه دارند

سرپرس�ت س�ازمان اتوبوس�رانی آب�ادان و حوم�ه در 
م�ورد مس�أله آم�وزش و اهمی�ت آن در می�زان بهره وری 
س�ازمان های اتوبوس�رانی به لزوم به کارگیری شیوه های 
موث�ر در جه�ت باال بردن راندمان کاری و کارایی پرس�نل 

فنی و اداری اشاره کرد و گفت:
از آن جه��ت که س��ازمان های حمل و نق��ل عمومی بصورت بی 
واس��طه با م��ردم در تعامل اند، اهمیت آم��وزش دهی کارکنان این 

سازمان ها دو چندان می شود. 
رواب��ط  خبرن��گار  ب��ه  عس��اکره،  رض��ا  محم��د 
عمومی اتحادیه اتوبوس��رانی های کش��ور گفت: اتحادیه می تواند در 
کلی��ه    حوزه ه��ا از جمله فنی، اداری و س��تادی، حمل و نقل و. . . 
بصورت متمرکز و هماهنگ و با بهره گیری از اساتید و متخصصان 
مجرب نس��بت به آموزش ه��ای الزم اقدامات شایس��ته را به انجام 

برساند. 
وی همچنی��ن ب��ه توانایی های صدا و س��یما در جه��ت ارائه و 
آموزش های عمومی اش��اره کرد و اف��زود: با تهیه و تولید برنامه های 
آموزش��ی جذاب و مف��رح، در زمینه های مختلف می توان به اش��اعه 

فرهنگ صحیح  استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی پرداخت. 

اهمیت آموزش در سازمان های
 حمل و نقل عمومی اهمیت فزاینده دارد
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گروه خبر: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد در نشست 
مش�ترک خود ب�ا خبرن�گاران، از مش�کالت و کمبوده�ای این 

سازمان گفت. 
به گزارش روابط عمومی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور، سیدمحسن 
شوشتری در این نشست، اظهار داشت: اگر به شورای اسالمی شهر درخواست 
دادیم بهای بلیت ها افزایش یابد، علتش مش��کالت مالی سازمان اتوبوسرانی 

است، وگرنه حاضریم به صورت رایگان سرویس دهی کنیم. 
وی افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان را در س��ال جاری ناکافی خواند 
و گفت: پرس��نل سازمان اتوبوسرانی بیش��ترین حجم کاری را در میان دیگر 
پرس��نل اتوبوس��رانی دارند و این منصفانه نیس��ت که مانند سایر کارکنان به 
همین میزان افزایش حقوق داشته باشند. از این رو درخواست پیشنهاد افزایش 

حقوق به شورای شهر ارائه شد، اما متأسفانه مورد تأیید واقع نشد. 
شوش��تری کاهش کمک های دولت��ی را یکی از دالیل مش��کالت مالی 
س��ازمان اتوبوسرانی دانس��ت و افزود: در سال 1386، 7 میلیارد تومان کمک 
دولت��ی دریافت کردیم. در س��ال 1387 این رقم ب��ه 4میلیارد و 800 میلیون 
تومان کاهش یافت. س��ال گذش��ته نیز تنها 2 میلیارد توم��ان کمک دولتی 

دریافت کردیم، درحالی که بسیار بیشتر از این مبالغ هزینه می کنیم. 
مدیرعامل س��ازمان اتوبوسرانی مشهد، ادامه داد: وقتی خدمات ارائه شده 
در این ش��هر نزدیک ب��ه 200 تومان برای هر نفر هزین��ه دارد و ما تنها 50 
تومان از مردم دریافت می کنیم، کاماًل مش��خص اس��ت که به کمبود بودجه 
برخواهی��م خورد، خصوص��ًا که از کل هزینه حمل و نقل درون  ش��هری یک 
س��وم را دولت، یک سوم را مردم و یک س��وم آن را شهرداری باید پرداخت 
کن��د، درحال��ی که دولت نه تنها س��هم خود را نمی پردازد، بلکه هر س��ال از 
اعتب��اری هم که به امر حمل و نقل درون  ش��هری مش��هد پرداخت می کرد، 

کاسته می شود. 
وی در ادامه، افزود: برای جبران کمبود بودجه سازمان، درخواست افزایش 
بهای بلیت را به ش��ورا بردیم که موافقت نش��د. درخواست مان این است که 
دست کم  ترتیبی اتخاذ شود که کمبودها و مشکالت اتوبوسرانی مرتفع شود. 

شوش��تری افزایش قیمت قطع��ات و هزینه های جاری��ه را عامل دیگری 
خواند که آن ها را با کمبود بودجه و بحران روبه رو خواهد ساخت. 

مدیرعامل س��ازمان اتوبوس��رانی مش��هد در ادامه ارتباط ب��ا یک میلیون 
ارب��اب رجوع در طول روز، تصادفات احتمالی،  ترافیک و . . . را عواملی خواند 
که اتوبوسرانان با آن مواجه اند و هیچ کدام از مشاغل دیگر با این عوامل دست 

و پنجه نرم نمی کنند. 
وی نبود امکانات ضروری برای پرسنل اتوبوسرانی را با وجود سختی کار 
باعث تأس��ف خواند و گفت: اتوبوسرانان حتی محلی برای خوردن وعده های 
غذایی اصلی و اس��تراحت ندارند. این افراد حتی از امکان سرویس  بهداشتی 

هم برخوردار نیستند. 
شوشتری به درخواس��تش از شورای شهر مبنی بر ارائه تسهیالت ویژه با 
برآورد هزینه 41 میلیارد ریال اش��اره کرد و عنوان داشت: می خواستیم سالی 
یک میلیون تومان به عنوان هزینه رفاهی اتوبوس��رانان و پرس��نل س��ازمان 

درنظر بگیریم که بنا به مصلحت های شورا با آن موافقت نشد. 
مدیرعامل س��ازمان اتوبوسرانی مش��هد، درآمدهای سازمان و کمک های 
دریافت��ی را ناکافی خواند و گفت: بی ش��ک در س��ال جاری برای توس��عه و 
بازس��ازی ن��اوگان، پرداخت هزینه ه��ای تکلیفی، مانند مالی��ات، بیمه و . . . 

بیشترین کسری بودجه را خواهیم داشت. 
وی سیس��تم اتوبوسرانی را شالوده اصلی حمل و نقل در مشهد ذکر کرد و 
افزود: هر چقدر بتوانیم در توس��عه حمل و نقل همگانی تالش کنیم، بی شک 

شهری به دور از آلودگی و  ترافیک خواهیم داشت. 
وی کمک دولت و شهرداری ها به حمل و نقل همگانی را موجب گسترش 
این ناوگان و در نتیجه ارائه خدمات مطلوب تر و اس��تقبال بیش��تر مردم از این 

خدمات خواند. 
شوش��تری به اهمیت حمایت شهرداری ها از س��ازمان اتوبوسرانی های هر 
ش��هر تأکید کرد و گفت: تخصیص خیابان ه��ا به اتوبوس  ها و به قولی ایجاد 
خط��وط ویژه از مهم ترین راهکارهای افزایش مانور اتوبوس ها و ارتقاء کیفیت 

خدمات دهی این ناوگان است. 
مدیرعامل س��ازمان اتوبوسرانی مشهد ایجاد 4 خط تندرو )بی.  آر. تی( در 
66 کیلومتر را با 10میلیارد تومان هزینه که جزء مصوبات شورای شهر است، 
یک��ی از راهکارهایی خواند که می توان وضعیت حمل و نقل مش��هد را با آن 

سروسامان داد. 
وی به افزایش س��االنه 40 هزار خودرو به فضای خیابان های ش��هر اشاره 
کرد و اظهار داشت: اگر این تعداد خودرو را کنار هم قرار دهید، 160 کیلومتر 
فضای خیابان های ش��هر را اش��غال می کند. این یعن��ی، کاهش قدرت مانور 
اتوبوس ها و در نتیجه کاهش ارائه مطلوب خدمات به شهروندان.  شوشتری، 
گره های  ترافیکی و عملیات عمرانی را بر خدمات دهی اتوبوسرانی مؤثر دانست 
و گفت: هر مناس��بت، مانور و حتی تغییرات آب و هوایی چون برف و باران، 

تأثیر منفی بر ارائه خدمات مطلوب اتوبوس های ما دارد. 
وی به خبرنگاران پیش��نهاد کرد به جای مقایسه خدمات دهی اتوبوسرانی 
تهران با مشهد، داشته ها و امکانات تهران و حتی برخی کالن شهرهای دیگر 

کشور، چون اصفهان را با مشهد مقایسه کنند. 
شوش��تری درصد اج��رای خطوط ویژه، اعتبارات، عم��ر و نوع اتوبوس ها، 
امکانات پرس��نل و  . . . را از مؤلفه هایی خواند که حتی نمی توان مش��هد را با 

تهران در ضعف این مؤلفه ها مقایسه کرد. 
مدیرعامل س��ازمان اتوبوسرانی مشهد، افزود: در سال، 300 میلیارد تومان 
ش��هرداری تهران به س��ازمان اتوبوس��رانی خود کمک ویژه می کند. مگر ما 
یک س��وم جمعیت و یک س��وم اتوبوس های تهران را نداریم؛ پس چرا حتی 
در پرداخت س��طحی ترین هزینه های مان، از جمله قطعات یدکی با مش��کل 

مواجه شدیم؟ 
وی مش��کل دیگر س��ازمان اتوبوس��رانی را بی اطالع��ی از میزان کمک 
س��االنه دولت و حتی تعداد اتوبوس هایی که به آن می دهند دانس��ت و گفت: 
نمی دانیم به چه میزان کمک دولتی دریافت می کنیم تا بتوانیم بر آن اس��اس 
برنامه ریزی کنیم و گوشه ای از مشکالت مان را مرتفع نماییم. حتی نمی دانیم 

آیا امسال اتوبوسی به مشهد داده می شود یا نه؟! 

سیستم اتوبوسرانی، شالوده 

 اصلی حمل و نقل در مشهد است  
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 گ�روه خبر؛ س�ازمان اتوبوس�رانی ش�اهین ش�هر و حومه، 
گزارش عملکرد سالیانه خود را منتشر کرد. 

رضا رضایی، مدیر عامل این س��ازمان اتوبوسرانی، در مقدمه گزارش 
خ��ود به جایگاه مهم و ارزش��مند حمل و نق��ل عمومی و علی الخصوص 
اتوبوس��رانی در سفرهای درون شهری اشاره کرده است و به صرفه بودن 
هزینه استفاده از اتوبوس را در کنار امنیت استفاده از آن از مهمترین عوامل 

توجه شهروندان به این حوزه دانسته است. 
براساس این گزارش شاهین شهر که ازتوابع استان اصفهان است هم 

اکنون دارای تعداد 96 دس��تگاه اتوبوس است که ازاین تعداد، 88 دستگاه 
ملکی و 8 دستگاه دیگر غیر ملکی می باشند. 

از کل اتوبوس های موجود در این شهرس��تان 7 دس��تگاه گازس��وز و 
مابقی س��وخت گازوئیلی مصرف می کنند. الزم به توضیح است که تعداد 
33 دس��تگاه اتوبوس نیز هم اینک بصورت غیر فعال نگهداری می شوند 

که ازاین تعداد 27 دستگاه بصورت کلی از رده خارج هستند. 
رضایی، در این گزارش استفاده از تمام ظرفیت های موجود در سازمان 
را بص��ورت هدفمند و با آینده نگری در  زمره مهمترین اهداف س��ازمان 

دانسته است. 
مجم��وع فعالیت ه��ا و عملک��رد این س��ازمان در س��ال 88 در چند 
حوزه قابل تفکیک اس��ت که  این تفکیک بندی در گزارش س��ازمان در 
حوزه های عملکرد واحد خدمات، روابط عمومی، واحد بازرس��ی و کنترل 
خطوط، واحد مینی بوس��رانی، ام��ور اداری، امور مالی،  امور  تربیت بدنی، 

صندوق رفاه و واحد آموزش انجام شده است. 
مضافًا اینکه گزارش سالیانه عملکرد سازمان اتوبوسرانی شاهین شهر 
و حومه دارای ضمیمه مستندات تصویری و نمودارهایی است که نشانگر 
رشد و توس��عه فعالیت ها و اقدامات مثبت این سازمان می باشد که از آن 
جمله  می توان به افزایش کل مس��افرین جابجایی شده تا رقم نزدیک به 
18 میلیون مس��افر/ بلیط، افزایش تعداد مین��ی بوس های تحت نظارت 
س��ازمان و تقسیم بندی آنها در س��رویس های مختلف دربستی، مدارس 
و. . اشاره کرد. مستندات تصویری این گزارش شامل اقدامات و عملکرد 
س��نجش ها و واحد های مختلف سازمان اس��ت که شرح مبسوط آنها در 

متن گزارش مذکور موجود است. 

50 هزار سفر روزانه درون شهری
 با اتوبوس در شاهین شهر  

شوش��تری در ادامه، گفت: متروهای کشور دارای ردیف بودجه اند، درحالی 
ک��ه هیچ ردیف بودجه ای تا امس��ال برای اتوبوس��رانی ک��ه میلیون ها نفر از 
م��ردم را در کش��ور جابه جا می کند، درنظر گرفته نش��ده ب��ود. باالخره بعد از 
پیگیری های بس��یار در س��ال جاری 200 میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته 

شده که قطعًا کفاف اتوبوسرانی های کشور را نخواهد داد. 
وی در ادم��ه، گفت: بس��یار متأس��فم که در س��ال گذش��ته 20 درصد از 
اتوبوس هایی که به مش��هد واگذار ش��د، به علت نقص فنی خوابیده است. به 
ای��ن تعداد 300 اتوبوس دیگ��ر را اضافه کنید که در تعمیرگاه ها به دلیل نبود 

اعتبار برای خرید قطعات مانده اند. 
شوش��تری خصوصی سازی و الکترونیکی کردن را از مؤلفه هایی خواند که 
بر اساس آن به سازمان های اتوبوسرانی بودجه اختصاص داده می شود و ادامه 

داد: از مهر ماه سیستم بلیت مشهد الکترونیکی می شود. 
وی درخصوص اتوبوس های ش��بانه، اظهار داشت: این سرویس دهی قطع 

نش��ده، بلکه آن را تعدیل کردیم و بر اس��اس تحقیقات به عمل آمده، بهترین 
ساعت استفاده شهروندان از اتوبوس های شبانه بین ساعت 9 تا 11 شب بوده 
که با درنظر گرفتن این موضوع، تعداد 100 اتوبوس در مس��یرهای پرتردد به 
حمل و نقل مس��افران در این ساعت می پردازند. با توجه به این که اگر بنا بود 
اتوبوس ها تا صبح به ارائه سرویس بپردازند، باید صبح از گردونه خدمات دهی 

خارج می شدند. 
وی در پاس��خ به پرسش خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد مبنی بر تعداد نیاز 
مشهد به اتوبوس، یادآور شد: یک هزار دستگاه اتوبوس نیاز واقعی مشهد است 

که 500 دستگاه آن برای بازسازی باید اختصاص یابد. 
شوش��تری، اضافه کرد: ب��ا این حال معتقدم اگ��ر گره های  ترافیکی رفع و 
امکان فعالیت روان تر اتوبوس��رانی در شهر فراهم ش��ود، می توان از ظرفیت 
موجود بهره برداری بهینه کرد و مدت زمان انتظار مسافران را برای استفاده از 

اتوبوس کاهش داد. 
وی عمر متوس��ط اتوبوس های مش��هد را نزدیک به 6 سال عنوان کرد و 
گفت: هرچند اس��تفاده از اتوبوس های گازس��وز به دلیل آلودگی کمتر به سود 
مشهد است، اما مش��کالت قابل توجهی در این رابطه از جمله کمبود قطعات 

یدکی وجود دارد. 
وی درخص��وص پرس��ش دیگ��ر خبرنگار روزنام��ه دنیای اقتص��اد مبنی 
بر افزایش خطوط اتوبوس��رانی، به ویژه در حاش��یه شهر مش��هد، اضافه کرد: 
معتقد به افزایش خطوط نیستم، بلکه  اصالح خطوط به منظور استفاده بهینه از 

ظرفیت در اولویت قرار دارد. 
شوش��تری همچنین با اش��اره به مصرف روزانه 3 میلی��ون لیتر بنزین در 
استان، یادآور شد: سهم مشهد 2 میلیون و 800 هزار لیتر )معادل 90 درصد( 
اس��ت. بنابراین نگاه ویژه دولت به توس��عه ناوگان حم��ل  و نقل عمومی، از 
جمله اتوبوس از طریق اختصاص یارانه بیش��تر و ردیف بودجه خاص در واقع 
به نفع دولت خواهد بود، زیرا به کاهش میزان سوخت خودروهای شخصی از 

طریق استفاده بیشتر شهروندان از اتوبوس منجر خواهد شد. 
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مقدمه
مطالع��ات و تحقیقات س��ال های اخی��ر در زمینه ایمنی  ترافیک، درص��دد بوده اند تا با کمک 
اس��تانداردهای طراح��ی، راه هایی س��الم ازنقط��ه نظر ایمنی ب��ه منظور کاه��ش تصادفات و 
خسارت های جانی و مالی طراحی نمایند. در واقع تحقیقات انجام یافته به این نتیجه رسیده اند 
که روابط بین ویژگی های راه ها و مس��اله ایمنی از لحاظ کیفی چندان صریح و روش��ن نیستند. 
همچنین استانداردهای طراحی راه ها اساسا ماهیتی محافظه کارانه داشته و در پذیرش تجارب 

تحقیقاتی نوین توانایی کمتری دارند. 
از دالیل مس��اله مزبور می توان به تغییر پذیری سریع محیط  ترافیک، فقدان عالقه در میان 
محققان و س��ختی انتقال نتایج به استانداردهای طراحی اشاره کرد. لذا کمیسیون های مسوول 
تالیف و تدوین استانداردهای طراحی به جای استفاده از نتایج تحقیقات به سلیقه شخصی خود 
متوسل می شوند. استانداردهای طراحی و قوانین آن بسته به نوع موقعیت موجود متفاوت بوده 
و هر یک کاربرد خاص خود را دارند. در این میان اس��تانداردهایی که بر پایه ارقام، آمار، اشکال 

و روابط واقعی هستند، موثق  ترین و پایدارترین استانداردها به شمار می روند. 
از آنجایی که موقعیت هر یک از کش��ورهای اس��تفاده کننده از این منابع متفاوت از یکدیگر 
می باشد، لذا سیستمی تدوین شده است که به موجب آن طراحان راه ها قادرند در برخی از موارد 

از اصول خاصی کناره گیری کنند. 
1  ایمنیترافیک

برنامه ایمنی  ترافی��ک از کاربران راه های ش��هری می خواهد با مش��ارکت در زمینه تس��ت، 
س��نجش، آموزش، تبلیغ و غیره نس��بت به نیازمندی های سیس��تم جابه جایی کاال و مس��افر 
واکنش نش��ان دهند. در واقع مسئولیت اصلی ایمنی راه ها بیش از آن که به عهده طراحان راه 

باشد، بر دوش کاربران راه است. 
در این راس��تا کشورهای متعددی در اروپا سعی داش��ته اند در سیاست های جدید خود بدون 
توجه به مس��وولیت کاربر یا طراح راه در تامین ایمنی راه ها نس��بت به کاهش تعداد و ش��دت 
تصادفات اهمیت نشان دهند. از جمله این سیاست ها می توان به طرحی در سوئد اشاره کرد که 
طی آن  ترتیبی اتخاذ می شود که هیچ فردی در آینده دچار سوانح رانندگی و تلفات جانی و مالی 
نگردد. این طرح به افزایش آگاهی مردم در مورد رفتار ایمنی حین  تردد در ش��بکه معابر شهری 
و نیز طراحی و ساخت راه ها و وسایط نقلیه سالم تاکید داشته و بیشتر به جای توجه به کاهش 

تعداد تصادفات، به از بین بردن خطر مرگ و میر ناشی از تصادفات اهمیت می دهد. 
طرح مش��ابه دیگری در کش��ور دانمارك و با عنوان » یک تصادف هم رقم بس��یار باالیی 
اس��ت« اجرا شده اس��ت. که 4 هدف را در بر دارد: کاهش س��رعت، جلوگیری از  تردد رانندگانی 

ک��ه مش��روبات الکل��ی مص��رف می کنن��د، 
رعایت نکات ایمنی توس��ط دوچرخه سواران 
و موتورس��واران و کاه��ش تع��داد تصادفات 

صورت گرفته در تقاطع ها و چهارراه ها. 
2  فرآیندطراحی

مس��اله نیاز ب��ه طرح های مهندس��ی در 
طراح��ی راه ها، دالیل و مش��کالت متعددی 
دارد ک��ه ازآن جمل��ه می توان ب��ه تعداد زیاد 
تصادفات در ش��بکه معابر ش��هری، سرویس 
ضعیف سیس��تم حمل و نق��ل عمومی، قرار 
گرفت��ن خیابان ه��ای مراکز خری��د و جاذب 
س��فر در مرکز ش��هر اش��اره کرد. با توجه به 
تحقیق��ات و مطالع��ات س��ال های اخی��ر در 
زمینه ایمنی  ترافی��ک، در خص��وص بعضی از 
روش ه��ای طراحی با تکیه بر مس��اله ایمنی 

ایمن سازی و کاهش تصادفات شهری
سروش وحیدی ) کارشناسی ارشد مهندسی عمران- راه و  ترابری(

 مس�اله طراحی راه و توجه به ایمنی آن، در طول س�ال های گذش�ته مورد توجه بس�یاری از کش�ورها بوده و در این 
راس�تا جهت نیل به هدف نهایی یعنی کاهش تعداد تصادفات، آمار مرگ و میر و تلفات جانی، فعالیت های زیادی صورت 
گرفته اس�ت که تجربیات و نتایج ارزش�مندی نیز به همراه داشته اس�ت. طرح های مهندس�ی در طراحی راه های ش�هری 
نقش مهمی در طراحی راه های ش�هری نقش مهمی در تامین ایمنی  ترافیک ایفا می کنند و استانداردهای طراحی نیز برای 
طراحی راه های شهری ایمن کمک مفیدی به شمار می روند. استانداردهای جدید طراحی راه ها باید فضای بیشتری برای 
انتخاب بهترین راه حل به منظور تامین حداکثر تاثیر ایمنی فراهم بیاورند. مساله ایمنی  ترافیک می تواند از طریق ابزارهای 
مختلف قضاوت های مهندسی بهبود یابد. برای انتخاب بهترین طرح ها روش های مختلفی به منظور رده بندی نیازها مورد 
اس�تفاده قرار می گیرند. رایج  ترین روش برای دس�تیابی به رده بندی نیازها، روش تحلیل منافع به هزینه ها است. اهمیت 
متدولوژی روش مذکور این است که مزایای طرح بهبود ایمنی باید بیش از هزینه های آن باشد. به این منظور الزم است 
ش�بکه  ترافیک مورد تحلیل واقع ش�ده، جزئیات طراحی، اجرا و ارزش�یابی آن، مفهوم نفاط حادثه خیز و نحوه تش�خیص 
آن، برنامه های کلی بهسازی نقاط مزبور و دیدگاه کاربران راه ها و اهمیت این دیدگاه ها مورد بحث و بررسی قرار گیرند. 
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تجدید نظر ش��ده و سعی گردیده است ضمن 
انعکاس آگاهی رو به رش��د کاربران آس��یب 
پذیر راه ها، پیرامون روش کلی اعمال ش��ده 
در تمام روش های طراحی نیز بحث و بررسی 

الزم انجام شود. 
2-1-اهدافونکاتاصلی 

ه��دف از مرحه طراحی بی��ان این مطلب 
اس��ت که در بازس��ازی مجدد مدل کار، چه 
کیفیت هایی باید مورد نظر باش��ند. همچنین 
تعیین اهمیت هر یک از ابعاد کیفی و اهداف 
خاص پ��روژه مزب��ور، اهداف کل��ی طراحی 
محسوب می شوند. با مرور اجمالی مشکالت 
و معای��ب کلی و هر ی��ک از نیازهای کیفی، 

می توان کار تنظیم اهداف را آغاز کرد. 
در صورتی که برنامه ری��زی فقط محدود 
ب��ه حل مش��کالت مقطع��ی در کوتاه مدت 
باش��د- تا صرفا مش��کل م��ورد مطالعه حل 
شود- مش��کالت پیچیده همواره به صورت 
برجس��ته  تری خود را نش��ان خواهند داد. به 
عنوان نمونه مش��کل بهبود س��طح خدمات، 
جای خ��ود را به اثرات ایمنی  ترافیک می دهد. 
یا به عنوان مثال طرح ایمنی  ترافیک با مساله 
قابلی��ت دسترس��ی به ایمنی  ترافی��ک تداخل 
می یابد. به جای یافتن پاس��خ این س��وال که 
: » چگونه می توانیم این مش��کل حاد را حل 
کنیم؟« بهتر اس��ت در تم��ام مراحل فرآیند 
طراحی، با طرح س��واالتی نظی��ر: » چگونه 
می ت��وان با در نظر گرفتن تمام نیازها، انتظار 
داشته باش��یم کارکرد فعلی این خیابان مفید 
باش��د؟« هدف اصلی کار را مورد بررسی قرار 
دهی��م. لذا طرح ه��ا و برنامه ریزی ها با روش 
هدفمداری کار اهمیت بیش��تری می یابند، به 
عب��ارت دیگر تا زمانی که تم��ام نیازها مورد 
آزمایش واقع نش��ده و اهمی��ت و اولویت هر 
یک بر دیگری مش��خص نش��ده باشد، اجازه 
ندهیم مش��کالت و نیازهای حادتر خود را به 

شکل برجسته  تری مطرح کنند. 
2-2-تحلیلشبکهترافیکوتوصیفنتایج

مفهوم تحلی��ل ش��بکه  ترافیک تعیین آن 
دسته از ش��بکه  های  ترافیکی است که  ترکیبی 
از شاخص های مختلف  ترافیک در آن ها روی 
س��طح خدمات و ایمنی  ترافی��ک تاثیری غیر 
قابل انکار دارند. شبکه مزبور از جهات متعدد 
و برای ان��واع مختلف  ترافیک، کارکرد راه ها، 
ظرفیت و  تراکم م��ورد ارزیابی قرار می گیرد. 
برای هر یک از انواع  ترافیکه ا تحلیل ش��بکه 

 ارائه می شود. 
در مورد ش��بکه  های تصحیح شده تحلیل 
مزبور به صورت نقش��ه و ب��ا درج طرح های 
قبلی انجام می گیرد. س��طح س��رعت نیز که 

به بهترین ش��کل می تواند با نیازهای تعیین ش��ده تمام شاخص ها تناس��ب داشته باشد، مورد 
ارزیاب��ی قرار می گیرد. در مرحله توصیف نتایج، پیش��نهادات پای��ه ای جایگزین در زمینه طرح 
مهندس��ی  ترافیک و پیشنهاداتی در خصوص  ترکیب شکل فضای خیابان ها برای تمام تقاطع ها 
و راه ها ارائه می ش��ود و مبنائی برای ارزیابی ارائه می گ��ردد که ازطریق آن می توان به ارزیابی 
سواالتی از این قبیل پرداخت که : » آیا پیشنهادات قبلی برای کار در زمینه طراحی شبکه به 
دس��ت آمده از مرحله قبلی طراحی، کارائی الزم را داش��تند؟« نتایج پیشنهادات جایگزین شده 

توصیف و در نهایت بهترین جایگزین ها انتخاب می شوند. 
در تمام موارد فوق همواره باید به این موضوع نیز توجه داش��ت که نیازهای کیفی و معیار 
طراح��ی تا چه اندازه رعایت و برآورد ش��ده اند. در مرحله  ترتی��ب مراحل کار، پروژه به دو بخش 
متفاوت تقس��یم شده و مشخص می گردد که شهرداری از چه مقدار امکانات و سیاست گذاری 
برخوردار اس��ت، تا هزینه های پروژه را تقبل کرده و س��رمایه گذاری الزم را انجام دهد. سپس 
با توجه به شرایط فنی طراحی، امکان جلب رضایت خاطر کاربران مربوطه و نیز دستیابی موثر 
به اهداف مطرح ش��ده با توجه به ش��اخص های کیفی، می توان تقس��یم پروژه به دو قسمت را 
مورد ارزیابی قرار داد. ارزیابی بخش عمده فرآیند طراحی به شمار می رود و به منظور مشخص 
گردیدن تحقق اهداف مرحله قبلی انجام می شود. در صورتی که طرح ها و برنامه ریزی ها طبق 
آنچه که  انتظار می رفت موثر واقع شده باشند، می توان اجرای برنامه های بیشتر را جایز دانسته 

و تصمیمات مربوط به برنامه های آتی را با دقت بیشتری بررسی کرد. 
کیفی��ت تحلیل به کیفیت داده ها بس��تگی دارد. با این حال تعدادی از داده ها در دس��ترس 
نبوده و یا به صورت غیر مس��تقیم برآورد و تخمین زده شده یا مدل سازی می شوند. داده های 
مربوط به تصادفات ش��امل تعداد تصادفات، ش��دت تصادفات و درص��د جراحت مرگ و میرها 
هستند. سیستم برآورد هزینه های تصادفات از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این تفاوت 
ناش��ی از مس��ائل متعددی است که پیرامون زندگی انسان و هزینه درمان های پزشکی و تولید 
اقتصادی و غیره در جریان هس��تند. تاثیرات محیطی طرح های ایمنی نیز باید تجزیه و تحلیل 
شوند. برخی از این طرح ها به نتایجی همچون افزایش مصرف سوخت و تولید گازهای آالینده 

و کاهش سر و صدا منتهی می شوند. 
3  نقاطحادثهخیز

در بعضی از نقاط ش��بکه معابر شهری، تصادفات بیشتری نسبت به سایر نقاط شبکه مزبور 
رخ می دهد. فرکانس زیاد تصادف می تواند ناش��ی از عدم شناخت رانندگان از موقعیت  ترافیکی 
یا پیش بینی اشتباه آن ها از  ترافیک باشد. تعیین و مکان یابی نقاط حادثه خیز تجزیه و تحلیل 
و برخورد صحیح با این نقاط، امری ضروری و موضوعی بس��یار پیچیده اس��ت که در نتیجه آن 
فرکان��س تصادفات به طور چش��مگیری کاهش می یابد. تعیین نقاط حادثه خیز عبارت اس��ت 
از فرآیند انتخاب ضعیف  ترین مکان ها یا جاهایی که روی ش��بکه معابر ش��هری قرار دارند. در 
ارزیابی ایمنی نقاط حادثه خیز حداقل 2 سطح وجود دارد. در پایین  ترین سطح نقطه حادثه خیز 
همان تقاطع یا چهارراه منفرد، مقطع کوتاهی از مس��یر و. . . اس��ت. متقابال در سطحی باالتر، 

نقطه حادثه خیز می تواند کل یک راه شریانی را در برگیرد. 
معیار طراحی ش��ده نمی تواند تنها محدود به تعدادی از تصادفات باش��د که در یک منطقه 
فرضی رخ داده اند. بلکه شامل عوامل بیشتری نظیر طول مقطع، حجم  ترافیک، شدت و خامت 
تصادف، نس��بت تصادف کودکان و سایر مواد هستند. اگر طرح ها یا قوانین خاصی در راه هایی 
با حجم  ترافیک زیاد اعمال شوند، مزایای آن ها در قالب کاهش تعداد تصادفات نسبت راه هایی 

با حجم  ترافیک کم، به مراتب بیشتر خواهند بود. 
بعد از تعیین مقدماتی نقاط حادثه خیز، باید به صورت دوره ای اقدام به بررس��ی مجدد نقاط 
مزبور کرد؛ مثال باید هر س��ال یک بار تمام محل ها مورد بررس��ی قرار گرفته و معلوم شود که 
آی��ا این محل ها دارای معیاری هس��تند که بتوان آنها را ب��ه عنوان نقاط حادثه خیز فرض کرد 
یا نه؟ در نتیجه برای تجزیه و تحلیل بیش��تر، فهرس��ت کوتاه  تری از نقاط حادثه خیز به دست 
می آید. تناس��ب و کارآیی برنامه بهس��ازی نقاط حادثه خیز به نقطه ی��ا محل خاصی و نیز به 
طرح ها و بهس��ازی های اجرا شده بس��تگی دارد. طرح های انتخابی باید بتوانند حداکثر مزایای 
ایمنی ممکن برای یک نقطه خاص را به همراه بیاورند. برنامه های بهس��ازی نقاط حادثه خیز 
باید ش��امل بازرس��ی مداوم برای ارزیابی دائمی نقاط فوق، نظارت ب��ر کارآئی برنامه ها، به روز 
س��اختن و بهبود ش��یوه های تعیین نقاط حادثه خیز و اس��تفاده از روش های انعطاف پذیر برای 

اجرای برنامه ها یا طرح های نوین است. 
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برنام��ه جایگزی��ن یا مکم��ل برنامه های 
نق��اط حادثه خیز با ن��ام » تکنیک رویارویی 
ی��ا برخ��ورد« مع��روف اس��ت. روش مزبور 
ام��کان تعیین نق��اط حادثه خی��ز را در کوتاه 
مدت فراهم م��ی آورد. ای��ن روش مبتنی بر 
مشاهده مستقیم برخوردهای تعریف شده به 
صورت حوادث و س��وانح اس��ت. یعنی زمانی 
که کاربران راه ها مجبور هستند برای اجتناب 
از تصادف قریب الوقوع، راه فرار یابند. فکری 
که در روش فوق مطرح می شود اندازه گیری 
تعداد رویارویی جدی است که  ارتباط نزدیکی 
با تعداد تصادف��ات دارند. در توضیح این ایده 
بای��د گفت که فرآین��د رویارویی جدی تقریبا 
ب��ا فرآیند تصادف جدی یکس��ان اس��ت؛ با 
این تفاوت ک��ه تصادف های اتف��اق افتاده از 
فرکان��س کمتری برخوردار ب��وده و در آن ها 

به کسی آسیبی نمی رسد. 
4  انتخابنوعتقاطع

انتخ��اب بین ان��واع مختل��ف تقاطع ها و 
طرح ه��ای مختلف آن ه��ا معموال ب��ا توجه 
ب��ه ظرفی��ت م��ورد نی��از، ایمن��ی، محیط و 
یکنواختی  ترافی��ک ص��ورت می گیرد. عالوه 
بر این عوام��ل، عواملی نظیر محدودیت های 
فضای��ی، ش��رایط مرب��وط ب��ه توپوگرافی و 
هزینه ه��ای احداث نیز باید م��ورد توجه قرار 

گیرند. 
بسیاری از کشورها برای ارزیابی مولفه های 
متع��دد و عوام��ل مختلف مانن��د تعیین مبلغ 
هزینه احداث تقاطع و مقدار کاهش خسارات 
ناش��ی از تامین ایمنی از ش��یوه های مختلف 
اس��تفاده می کنن��د؛ ک��ه ازجمله ای��ن عوامل 
می ت��وان ب��ه هزینه ه��ای م��رگ و می��ر و 
آس��یب های جانی اش��اره کرد. به این  ترتیب 
انتخاب نوع مناس��بی از تقاطع نیز شیوه های 
مختلفی دارد. در بسیاری از کشورها نمونه ای 
از یک نمودار  ترس��یم شده است که با توجه به 
ظرفیت و ایمنی  ترافیک نوع مناسب تقاطع را 

نشان می دهد استفاده می شود. 
ش��کل 1 نمونه ای از این نمودار در کشور 
انگلیس اس��ت. نظیر همین روش در کش��ور 
جمه��وری چک نیز مورد به��ره برداری قرار 

گرفته است. 
ش��کل1: انواع تقاطع هایی که با جریانات 
 AADT .مختلف  ترافیکی متناس��ب هستند
در دو مس��یر، نمون��ه فوق متعلق به کش��ور 

انگلیس است. 
5  تعیی�نمحلعبورومرورعابرین

پیاده
تصمیم در مورد تعیین محل عبور و مرور 
عابرین پیاده نیازمند برآوردهای دقیق است. 

هی��چ مجموعه ای از قوانی��ن نمی توانند به ط��ور کامل برای تمام موقعیت ها مناس��ب بوده و 
بهبود ایمنی را تضمین کند. اس��تفاده بیش از ح��د از محل عبور و مرور عابرین پیاده در طول 
خیابان ها، منجر به کاهش تاثیر و افزایش هزینه های اقتصادی مربوط به احداث آن ها می گردد. 
محل عبور و مرور عابرین پیاده زمانی مناسب خواهد بود که چندین محل عبور و مرور با هم 
ادغام شده و همه آن ها در یک محل قرار بگیرند و در مکان هایی مفید خواهند بود که حضور 

کودکان در آنجا بیشتربوده یا در مسیر رفت و آمد دانش آموزان قرار گفته باشند. 
طرح های ارائه ش��ده در ش��کل 2 به جریان  تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه بستگی دارند. 
جزایر مرکزی برای راه هایی توصیه می ش��وند که تعداد وسایل نقلیه در حال  تردد در آن ها زیاد 
بوده؛ اما تعداد عابرین در حال  تردد نس��بتا کم اس��ت؛ متقابال آرام سازی  ترافیک برای راه هایی 
مناس��ب است که تعداد  تردد عابرین پیاده زیاد بوده و تعداد وسایل نقلیه در حال  تردد کم باشد. 
همچنین طرح های قوی مهندس��ی باید به گونه ای باش��ند که با اجرای آن ها سرعت خودروها 
بس��یار کاهش نیافته و برای عابرین پیاده و رانندگان خودروها حقوق یکس��ان در نظر گرفته 
شود. برای این منظور می توان به جای استفاده از طرح های مهندسی، از مناطقی با سرعت 30 
کیلومتر در ساعت استفاده کرد. در مواردی که حجم  تردد عابرین و خودروها زیاد است استفاده از 

چراغ های راهنمایی توصیه می شود. 
ش��کل 2: طرح ارائه ش��ده برای عبورو مرور عابرین پیاده بر اساس جریان  تردد خودروها و 

عابرین پیاده 
نتیجهگیری

مقاله حاضر با عنوان » ایمن سازی و کاهش تصادفات شهری« به بررسی مساله استانداردهای 
طراح��ی و برنامه ریزی ه��ا و خط مش��ی های ایمنی  ترافیک پرداخته و در ای��ن خصوص روند 
طراحی، جزئیات فرآیند طراحی، تامین ایمنی  ترافیک، تحلیل ش��بکه  ترافیک و نقاط حادثه خیز 
را توصیف می کند. به منظور بررس��ی مفصل موضوع، رده بندی نیازها به روش تحلیل منافع 
ب��ه هزینه ها، طرح بهبود ایمنی، جزئیات طراحی، اجرا و ارزیابی، نحوه تش��خیص نقاط حادثه 
خیز، برنامه های بهس��ازی نقاط مزبور و ایجاد تس��هیالت برای کاربران راه ها را مورد بحث و 

بررسی قرار می دهد. 
ب��ه طور خالصه مقاله حاضر به این نتیجه می رس��د که  اس��تانداردهای جدید طراحی باید 
فض��ای کار را ب��رای طراح ط��وری فراهم نماید که بهترین راه حل انتخاب ش��ده و اطالعات 
دقیق و کافی در خصوص تامین ایمنی به کار گرفته شود. در نهایت کار طراحی و برنامه ریزی 
باید با تعیین اولویت مش��کالت موجود در زمینه ایمنی  ترافیک انجام یافته و در این خصوص از 
مساله مشارکت کاربران راه ها در تامین ایمنی و نیل به هدف کاهش تصادفات نباید غافل بود. 
با توجه به اینکه در بیش��تر ش��هرهای ایران و در اکثر موارد، اقدامات اولیه و الزم به منظور 
تامین ایمنی و کاهش تعداد تصادفات معمول نگردیده است، به کارگیری ابزار مدیریت  ترافیکی، 
تعیی��ن نوع تقاطع ها و اجرای طرح های هندس��ی متناس��ب و صحیح، اصالح طرح هندس��ی 
تقاطع ها، ایجاد خطوط ویژه وس��ایط نقلیه عمومی و سامان دهی سیستم حمل و نقل همگانی، 
تامین روشنایی شبکه معابر شهری، آرام سازی  ترافیک، تسهیالت الزم برای عبور عابرین پیاده 
و س��ایر موارد مش��ابه می توانند تاثیر قابل توجه و اساسی در ایمن سازی و کاهش تصادفات و 

نهایتا کاهش آمار مرگ و میر و خسارت های ناشی از تصادفات داشته باشند. 
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مقدمه
توسعه و گسترش سریع شبکه  های جاده ای، افزایش وسایل نقلیه، 
افزایش مس��افران و نقل و انتقال کاالها، مش��کالت و مسائل زیادی 
را ب��ه همراه آورده اس��ت. تعداد تصادفات منجر ب��ه مرگ در راهها در 
سالهای اخیر افزایش یافته اس��ت. طبق گزارش بانک جهانی، ساالنه 
بی��ش از 1/17 میلیون نفر در تصادفات ج��اده ای در جهان جان خود 
را از دس��ت داده و بیش از 10 میلیون نفر معلول یا زخمی می ش��وند. 
حدود 70% تلفات در کش��ورهای در حال توسعه اتفاق می افتد و حدود 
چهار درصد تولید ناخالص ملی این کشورها در حوادث جاده ای هزینه 
می ش��ود. صدمات و خسارات ناشی از تصادفات جاده ای دومین عامل 
منجر به س��الهای از دس��ت رفته زندگی )DALY( ناشی از مرگ زود 
هنگام و معلولیت در کش��ورهای در حا توس��عه و توس��عه یافته است. 
تخمین زده می ش��ود که تا س��ال 2010 تصادفات جاده ای 6 میلیون 

کش��ته و 60 میلی��ون زخمی به جا بگذارد. ایران یکی از کش��ورهایی 
است که در زمینه تلفات ناش��ی ازتصادفات جاده ای آمار باالیی دارد. 
به گزارش س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در س��ال 1385 
در جاده های ایران ) برون ش��هری و درون شهری( یکصد و شصت و 
چهار هزار و نهصد فقره تصادف اتفاق افتاده اس��ت که منجر به کشته 

شدن بیش از بیست و هفت هزار نفر شده است. 
تنها ایجاد و ارتقای فرهنگ ایمنی  ترافیک می تواند به این  تراژدی و 
فاجعه انسانی پایان دهد. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، استفاده 
صحیح از کمربند ایمنی 61%، اس��تفاده از صندلی مخصوص کودکان 
35%، استفاده از کاله ایمنی 45%، اعمال قوانین مربوط به منع مصرف 
مشروبان الکلی در حین رانندگی 20%، در کاهش خطر مرگ ناشی از 
تصادفات  جاده ای موثر است. به ازای کاهش هر یک کیلومتر سرعت 
در س��اعت، 20% از تصادفات جاده ای کاس��ته می شود و شاخص های 

ایجاد و ارتقای فرهنگ ایمنی  ترافیك

 س�االنه صدها هزار نفر در تصادفات جاده ای در سراس�ر جهان کش�ته و زخمی می ش�وند. این یک فاجعه انس�انی 
اس�ت و تنها ایجاد و ارتقای فرهنگ ایمنی  ترافیک می تواند به این  تراژدی پایان دهد. در س�الهای اخیر بس�یج عمومی و 
حرکت های ملی گس�ترده ای در سراس�ر جهان برای آموزش مردم طراحی و اجرا شده اس�ت. همبس�تگی و ارتباط بسیار 
قوی بین آموزش و رفتار ایمن کاربران راه وجود دارد. آموزش می تواند منجر به تغییر نگرش افراد شده و باعث ایجاد و 
ارتقای فرهنگ ایمنی  ترافیک شود. فرهنگ ایمنی  ترافیک باید به عنوان یک ارزش در سطح جامعه  ترویج و نهادینه شود. 
اس�تفاده از مدل ایمنی بر اس�اس رفتار، مدل دلسوزی فعاالنه و استفاده از تقویت مثبت، رویکردهای نوین ایجاد و ارتقای 
فرهنگ ایمنی  ترافیک می باش�ند که در این مقاله اجزا و مفاهیم مربوط به این مدلها توضیح داده ش�ده و راهکارهایی برای 

ارتقای فرهنگ ایمنی  ترافیک پیشنهاد می شود. 
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مهندس��ی کم هزینه می تواند جان ه��زاران نفر را نجات دهد. از آنجا 
که تصادفات جاده ای قابل پیش بینی هس��تند پس قابل پیش��گیری 
نیز می باش��ند. با تمهی��دات ایمنی و ارتقای فرهن��گ ایمنی  ترافیک، 
ج��ان هزاران نفر نجات می یابد که  ای��ن نیازمند حرکت های مردمی و 

فعالیت های اصالحی و اقدامات پیشگیرانه و فشرده است. 
ایمنی یک مس��ئله فرهنگی است و جلوگیری از حوادث جاده ای به 
فرهنگ س��ازی نیازمند است. مدیران ارشد سازمانی در  ترویج و ارتقای 
فرهنگ ایمنی و فرهنگ س��ازی و نهادینه کردن ارزش های فرهنگی 

مربوطه نقشی سازنده، موثر و غیر قابل جایگزین دارند. 
از نظر مدیری��ت حوادث جاده ای، فرهن��گ ایمنی  ترافیک موثر به 
معنی به حداقل رس��اندن و حتی به صفر رساندن حوادث است. برای 
مدیری��ت حوادث جاده ای، مولفه های زی��ادی از طرف محققان ایمنی 
توصیه شده اس��ت. از نظر نگارنده آموزش، فرهنگ سازی،  ترویج، ارتقا 
و نهادین��ه کردن فرهنگ ایمنی  ترافیک عناصر کلیدی، موثر و پویا در 
مدیریت حوادث جاده ای و کاهش خس��ارات جانی و مالی ناشی ازآن 

به شمار می آیند. 
بس��ط و توس��عه فرهن��گ ایمن��ی در مرحله اول موج��ب اصالح 
رفتارهای فردی و نهایتان موجب کاهش خطاهای انس��انی و حوادث 
می ش��ود. درك خطرات جانی و مالی ناش��ی از تصادفات در س��طوح 
جامعه می تواند به ایجاد فرهنگ ایمنی مثبت و بهبود و ارتقای فرهنگ 
ایمنی کم��ک کند. فرایند ایجاد فرهن��گ ایمنی  ترافیک یک رویکرد 

توسط مردم و برای مردم است. 
ب��رای ایجاد و ارتق��ای فرهنگ ایمنی  ترافی��ک چندین مدل مانند 
ایمنی بر اس��اس رفتار، مدل دلسوزی فعاالنه و رویکرد تقویت مثبت 
پیشنهاد شده است. دانشمندان معتقدند باید از دانش روانشناسی جهت 
ارتقای رفاه زندگی انس��انها بهره بیش��تری جس��ت. امروزه استفاده از 
مدلهای س��نتی مانن��د تنبیه و اعمال قوانین خش��ک و بدون انعطاف 
ج��ای خود را به تقویت مثبت داده اس��ت. طبق ای��ن مدلها افراد کلید 
اصلی بهبود ایمنی  ترافیک هس��تند. مزیت عمده این مدلها که توس��ط 
دانشمندانی چون دکتر گیلر و همکاران او و دکتر بروس برنگر مطالعه 
شده است. اجرای آسان و ارزان بودن آنها می باشد. در این مقاله ضمن 
توضیح اجزا و مفاهیم مدلهای فوق، راهکارهای عملی برای دستیابی 

به فرهنگ ایمنی  ترافیک پیشنهاد می شود. 
تعریفوانواعفرهنگایمنیترافیک

فرهن��گ ایمنی مجموعه پیچیده ای از باوره��ا، دانش و رفتارهای 
افراد اس��ت که آنها را در برابر ح��وادث و خطرات زندگی مصون نگه 
م��ی دارد. این فرهنگ باید قبل از ورود به محی��ط و اجتماع در ذهن 
و فک��ر فرد ایجاد گ��ردد. یعنی افراد جامعه بای��د بتوانند قبل از وقوع 
حادثه احتمال وقوع آن را پیش بینی کرده و در هنگام وقوع با عملکرد 
صحیح از بدتر ش��دن وضعیت جلوگیری کنند. فرهنگ ایمنی  ترافیک 
بخش��ی از فرهنگ کلی حاکم بر جامعه اس��ت که بر رفتارها و نگرش 
افراد و کاربران راه تاثیر می گذارد، به آن جهت می دهد، بر روی ایمنی 

اثر گذاشته و از آن اثر می پذیرد. 
فرهنگ ایمنی را با دو دیدگاه می توان تعریف کرد:

رویکردمردمشناسیورویکردروانشناسی 
از نظر مردم شناسی فرهنگ ایمنی شامل مفاهیمی مانند 
سمبل ها، اسطوره ها، قهرمانان، نمایش ها، آداب و رسوم 

اجتماعی است که تحت تاثیر ارزش ها و هنجارهای گروهی 
و سازمانی قرار دارد. فرهنگ ایمنی از این منظر ریشه در 
تاریخ دارد و نسبتا پایدار، ثابت و در مقابل هر گونه تغییر و 

دستکاری مقاوم است. بررسی های مختلف نشان داده است که 
 اختالفات فرهنگ بومی تاثیری چشمگیر بر رفتار افراد دارد. 

از نظر روانشناس��ی فرهنگ ایمنی محص��ول ارزش ها، نگرش ها، 
شایس��تگی ها و الگوه��ای رفت��اری گروهی و فردی اس��ت که تعهد 
به ایمن��ی را در یک مجموعه یا س��ازمان تعیین می کند. از این دیدگاه 
فرهنگ س��ازمانی یک حس هویت برای اعضای س��ازمان به دس��ت 
می دهد، تعهد ش��خص به فراتر از خود ارتقا می یابد، پایداری سیستم 
اجتماع��ی افزایش یافته و به عنوان یک وس��یله ایجاد حس��ی می کند 
که راهنما و ش��کل دهنده رفتار اس��ت. مک دونالد و رایان )19921( 

فرهنگ ایمنی  ترافیک را اینگونه تعریف کرده اند:
مجموع��ه ای از عقاید، هنجارها، نگرش ه��ا، نقش ها و فعالیت ها و 
روش های فنی و اجتماعی اس��ت که  افراد، مدیران و مش��تریان یک 
س��ازمان و مجموعه ای مانند حم��ل و نقل و  ترافی��ک در رابطه با به 
حداقل رس��اندن خطر، ش��رایط خطرناك و حوادث دارند. در فرهنگ 
ایمنی  ترافی��ک هر فردی بدون توجه ب��ه موقعیت خود، نقش فعال در 
پیشگیری از خطا دارد و این نقش توسط سازمان حمایت می شود و به 

عنوان یک ارزش در سطح جامعه در نظر گرفته می شود. 
گیلر و همکاران جهت درك درس��ت از سیاس��ت های موجود تغییر 
فرهنگی، س��ه نوع فرهنگ س��ازمانی در زمینه فرهنگ ایمنی  ترافیک 
را تعری��ف کرده اند، جدول 1 تفاوت های این س��ه نوع فرهنگ ایمنی 

را نشان می دهد. 
فرهنگایمنیترافیکوابسته:

 در بیشتر کشورها سیاست تغییر فرهنگی از باال به پایین است که 
مبتنی بر رعایت و اعمال قوانین و مقررات می باش��د بیشتر مردم فکر 
می کنند مس��ائل مربوط به فرهنگ ایمنی  ترافیک از کنترل ش��خصی 
آنها خارج اس��ت یا این مسئله بزرگتر از آن است که تالش های آنان 
بتواند آن را تغییر دهد. در فرهنگ س��نتی و وابس��ته ایمنی  ترافیک که 
توس��ط مدیران ارش��د و جهت اطمینان از حداقل قاب��ل قبول ایمنی 
ایجاد می ش��ود، رانندگان برای شکستن قوانین توبیخ و تنبیه می شوند 
و سرزنش و جریمه تا حد ممکن اعمال می گردد. دراین نوع فرهنگ، 
ایمنی مهم اس��ت اما نه اولویت اس��ت و ن��ه ارزش، رعایت ایمنی تنها 
برای جلوگیری از برچسب خوردن و جریمه است تا رسیدن به ایمنی. 

فرهنگایمنیترافیکمستقل:
 در فرهنگ مس��تقل بیشتر روی افراد تکیه می شودت وایمنی یک 
تعهد شخصی قلمداد می گردد و عالقه به پیشگیری و محافظت وجود 
دارد. این روش بیش از آنکه به دنبال مقصر بگردد، حقیقت جو است. 
در این نوع فرهنگ، ایمنی یک اولویت است و حرکت ها و جنبش های 
اجتماعی برای حمایت از آن شکل می گیرند و سازمان های غیر دولتی 

و خانواده نقش مهمی در بهبود ایمنی  ترافیک بازی می کنند. 
 فرهنگایمنیترافیکوابستگیمتقابل:

در ای��ن نوع فرهن��گ، کل افراد یک جامعه احس��اس مس��وولیت 
می کنند و از این دیدگاه ایمنی به عنوان یک ارزش پذیرفته می شود و 
فراتر از یک اولویت بوده و یک موقعیت و شرایط پویا حاکم است. در 
فرهنگ وابستگی متقابل، عالوه بر محیط و رفتار، شرایط فردی را نیز 
در نظر می گیرند. حل مش��کالت سیستم محور است که نه تنها فعال 
کنن��ده رفتارهای خاص خواهد بود، بلکه نتایج رفتاری باعث انگیزش 
رفتار ایمنی می شود. مردم به راحتی مداخالتی مانند آموزش، قانون و 
مقررات و. . . را می پذیرند و مقاومت در مقابل آنها به حداقل می رسد. 
 Total Safety( برای رس��یدن به فرهنگ ایمنی  ترافی��ک فراگیر
Culture( الگویی که پیش��نهاد می ش��ود الگوی فرهنگی وابستگی 
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متقاب��ل اس��ت. خصوصیت اصلی ی��ک فرهنگ ایمنی و وابس��تگی 
متقابل، نوع دوس��تی و دلسوزی برای دیگران است. ایمنی یک ارزش 
است و ارزش ها همیشه بر اهدافی که ممکن است متغیر و وابسته به 
ش��رایط باشند پیشی می گیرند. ش��اید در ابتدا نیاز قانونی و فشارهای 
تنبیهی برای رس��یدن به تغییر الزم باش��د. برای دستیابی به فرهنگ 
ایمنی  ترافیک عالوه بر اعمال قانون و اقدامات مهندس��ی، با تمرکز بر 
پویایی انس��ان در ایمنی که ش��امل محیط، فرد و متغیرهای اجتماعی 

است می توان رفتارهای انسانی را بهبود و ارتقا بخشید. 
سیس��تم ها و فاکتوره��ای فرهن��گ ایمنی باید به ط��رف طراحی 
مداخ��الت موث��ر و کارا پی��ش رون��د پیش��رفت در ایج��اد فرهنگ 
ایمنی  ترافیک نیازمند توجه به تعیین دقیق اهداف کلی و ارزیابی های 
موث��ر دارد. برای ان��دازه گیری فرهن��گ ایمنی  ترافی��ک می توان از 
روش های کیفی ) مشاهده رفتار، بررسی اطالعات و مطالعات موردی 
و مطالعات ژرفانگر( و روش های کمی ) پرسشنامه های استاندارد شده 
و مصاحبه های ساختاری( استفاده کرد. با اینکه روش های کمی ساده  تر 
و ارزانترن��د ولی محققان معتقدند  ترکیب این دو روش درك جامعی از 

فرهنگ ایمنی  ترافیک به دست می دهد. 
 مدلهاورویکردهاینوینتغییروارتقایفرهنگایمنی
دس��تیابی به فرهنگ ایمنی باید از مس��یر علمی باش��د تا ریشه ها 
و زمینه ه��ای آن ب��ه خوبی ش��ناخته ش��وند کاربرد عل��وم رفتاری و 
روانشناس��ی در مس��ائل ایمنی  ترافی��ک، کم��ک موث��ری به ارتقای 
فرهن��گ ایمنی می کند. طراحی و ارائه مدلهای علمی مدتهاس��ت که 
در اولویت کار دانش��مندان ق��رار دارد. پارامترهایی که روی ایمنی راه 
تاثیر می گذارند مانند احتیاط، هوش��یاری، دقت و ارزش��مندی زندگی 
انس��ان و ش��اخص های فرهنگ ایمنی به صورت علمی و دقیق مورد 
 Behavior-based( مطالعه قرار می گیرند. مدل ایمنی رفتار محور
safety( و مدل دلس��وزی فعاالنه )Actively caring model( و 
استفاده از تقویت مثبت، رویکردهای نوینی در ایجاد و ارتقای فرهنگ 
ایمنی  ترافیک می باش��ند که توسط دانشمندانی چون گیلر و همکاران 

تایید و پشتیبانی شده است. 
 مدلایمنیبراساسرفتاریارفتارمحور

در سراسر دنیا حوادث بیشماری به علت رفتار انسان رخ می دهد. به 
همین دلیل رفتار انسان در پیشگیری از حادثه و ارتقای ایمنی  ترافیک 
نیز م��ورد توجه قرار گرفته و موجب ارائ��ه رویکردی نوین در ارتقای 
فرهنگ ایمنی شده اس��ت. رویکرد نوین ایجاد فرهنگ ایمنی  ترافیک، 
رویک��رد ایمنی مبتنی بر رفتار اس��ت. فرهنگ صنای��ع به طور اعم و 
فرهن��گ ایمنی  ترافی��ک به طور اخص باید از تحم��ل خطر به تنفر از 
خط��ر و از یک رفتار عکس العملی و بازتابی به یک رفتار س��ازنده و 
 Risk و از Proactive ب���ه Reactive فعال س��وق داده ش��ود. )از

 .)Risk Averse به Tolerant
رویکرد ایمنی رفتار محور شامل مجموعه ای از ابزارها و روشهاست 
که ش��امل تعریف رفتارهای ایمن و پرخطر، مشاهده و ثبت رفتارهای 
مربوطه، گرفتن بازخورد،  ترس��یم سیر پیشرفت، استفاده از اطالعات در 
انگیزش و تحریک افراد برای بدس��ت آوردن رفتار مورد نظر، بررسی 
و بازنگ��ری اهداف رفتاری می باش��د. رویکرد ایمنی براس��اس رفتار، 
چارچوبی را برای درك بهت��ر موضوع ارائه می دهد. این چهارچوب با 

حروف ABC نشان داده شده است. 
)ACTIVATOR( برای تحریک یا فعال کننده :A

 )BEHAVIOUR( برای رفتار :B
 )CONESQENCE( برای پیامد :C

هم��ه ما می دانیم که در بهبود ایمنی  ترافی��ک رفتار رانندگان کلید 
اصلی اس��ت. برای رس��یدن به یک نتیجه رفت��اری ابتدا یک محرك 
برای ایجاد رفتار الزم است به این معنی که چرا مردم کاری را انجام 
می دهند؟ ) چرایی رفتار( و س��پس پیامد آن رفتار که در واقع رسیدن 
به نتیجه را بش��ارت می دهد. س��رکوب یک رفتار یا هدایت آن رفتار 
می تواند نتایج مطلوب یا نامطلوب به همراه داش��ته باش��د. رفتارهایی 
که پیامده��ای مطلوب دارند قابل تکرارند، در حالی که رفتارهایی که 

درانتظار پیامدهای نامطلوب و ناخوشایند هستند، تکرار نمی شوند. 
در مدل ایمنی بر اس��اس رفتار هفت اصل مهم به شرح زیر وجود 

دارد:
شروعکارارتقایایمنیترافیکبایدبایکرفتارقابلمشاهده 1
واندازهگیریباش�د)مطابقنظرپیترس�ونآنچهراکهمیتواناندازه
گرف�ت،میت�وانانجامدادوبایدبهرفتارهایقابلمش�اهدهوفرآیند

بازتابآنهاتوجهداشت(.
درفه�مودرکوبهبودرفتاربایدبهعواملوترغیبوارتقای


2

رفتارهاییکهمنجربهپیامدباارزشایمنیمیشوند،مهماست(
بای�دبافعالکنندههاش�روعنمود)فعالکنندههاوقتیروی


3

رفتاراثرمیگذارندکهآنرفتارنتیجهس�ریع،مطمئنوآس�انداش�ته
باشد(.

بای�دب�ررویپیامده�ایمثبتی�کرفتاربیش�ترتمرکزکرد)


4
ش�ایددرمراحلابتداییودربعضیازش�رایطتنبیهوپیامدهایمنفی
موثرباشد.امانتایجتنبیهیبرایترویجیکرفتارکاراییکمتریدارد.
اس�تفادهازنتای�جمنفیدرکنترلرفت�ار،درکوفهمافرادراازکنترل
فردی،مس�وولیتپذیریوآزادیکاهشمیدهدوحتیممکناست
عوارضجانبیداش�تهباشد.اینموضوعدرتحقیقاتیکهطی20سال

گذشتهانجامگرفته،تاییدشدهاست(
ب�رایارزیاب�ییکرفت�ار،روشعلمیزیرپیش�نهادمیش�ود.


5

تعریفرفتار )Defining(مش�اهدهرفت�ار)Obseving(،مداخلهدر
.)Testing(وآزمایش )Intervening(رفتار

استفادهازمتدولوژیمشخصوعلمیبرایگردآوریاطالعات.


6
درنظ�رگرفت�نعواطفواحساس�اتونگرشه�ایدیگران)


7

عوام�لمهمیمانن�داعتم�اد،حمایتس�ازمانی،مش�ارکتوبکارگیری
رهبرانایمنیبسیارمهماست(

مدلدلسوزی)نوعدوستی(فعاالنهبرایایمنی
بیشتر مردم دوست ندارند برای خود، خانواده و دوستان و همکاران 
و حت��ی برای غریبه ها اتفاقی بیافتد. اکثر افراد در یک حالت اورژانس 
و در ی��ک حادثه واقعا نمی دانند چه بای��د انجام دهند. بنابراین باید به 
م��ردم فرصت داد تا دلس��وزی و نوع دوس��تی خود را نش��ان دهند و 
استراتژی های دلس��وزی فعاالنه را آموزش ببینند تا در شرایط سخت 
بتوانن��د کمک کنند. منظور از این مدل، رفتاری اس��ت که یک حالت 
کنترل درونی در ش��خصی ایجاد می کند و شامل نگرش ها و عقایدی 
اس��ت که تمایل افراد را برای ش��رکت در س��المتی و رف��اه دیگران 
افزای��ش می دهد. برای اینک��ه بتوان ازاین م��دل در ارتقای فرهنگ 
ایمنی اس��تفاده کرد ابتدا باید مفاهیم این مدل را تعریف و شناس��ایی 
کرد. مفاهیم مورد استفاده در مدل دلسوزی فعاالنه برای ایمنی شامل 

موارد زیر است:
اعتمادبهنفس


1

خودکفایتیباال


2
کنترلدرونی


3

خوشبینی


4
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تعلقخاطرووابستگیبهگروه


5
اعتقادات شخص در این مدل عبارتند از:

 منمیتوانمیکتغییرباارزشایجادکنم.
 مامیتوانیمیکتغییرایجادکنیم.
 منعضویکگروهباارزشهستم.

 گروهمامیتواندتغییراتباارزشیایجادکند. 
در این مدل افراد ایمنی را به عنوان یک ارزش در نظر می گیرند و 
آمادگی، اس��تعداد و دلسوزی فعاالنه افراد با افزایش خوش بینی، تعلق 
خاطر و اعتماد به نفس آنها افزایش می یابد. شکل 1 اجزا و ارتباط آنها 

را در مدل دلسوزی فعاالنه نشان می دهد. 
 رویکردتقویتمثبت

امروزه استفاده از مدلهای سنتی مانند تنبیه و اعمال قوانین خشک و 
بدون انعطاف جای خود را به تقویت مثبت داده است. منظور از تقویت 
)Reinforcement( هر رویدادی اس��ت که  احتمال رفتار را افزایش 
می دهد. تقویت مثبت محرکی اس��ت که به دنبال پاسخ یا رفتار ارائه 
می شود و احتمال انجام و تکرار یک رفتار را افزایش می دهد. اصطالح 
پ��اداش گاهی در معنای تقویت مثبت بکار می رود وقتی احتمال تکرار 
یک رفتار بیشتر می شود مفهنومش آن است که در حال آموخته شدن 
است. طبق این مدل و رویکرد تقویت کننده های مثبت با حضور خود 
احتمال پاس��خ را افزایش می دهند اجرای مدل رفتار محور و مدل نوع 

دوستی فعاالنه، ما را در این رویکرد یاری می دهد. 
راهکارهایپیشنهادیتقویتو

ارتقایفرهنگایمنیترافیک
 تعهدسازمانیومشارکتفعاالنهمدیریتارشدومیانی

مدیران نقش کلیدی در سیاستگذاری فرهنگی دارند. همکاری های 
بین بخش��ی و تعیین سیاس��ت ها، اهداف و خط مش��ی های فرهنگی 
در زمینه ایمنی  ترافی��ک و فراه��م کردن ش��رایط مال��ی و قانونی، از 
مهمترین فعالیت ها و وظایف مدی��ران جهت ایجاد و ارتقای فرهنگ 

ایمنی  ترافیک است. 
 آموزشوافزایشآگاهیدربارهمسائلجادهای

درس��الهای اخیر بس��یج عمومی و حرکت های ملی گس��ترده ای در 
سراس��ر جهان برای آموزش مردم طراحی و اجرا شده است همبستگی 
و ارتباط بس��یار قوی بین آموزش، اطالع رسانی و رفتار ایمن کاربران 
راه وج��ود دارد آموزش می تواند منجر به افزایش دانش و تغییر نگرش 
در افراد ش��ده و به عنوان یک ارزش در نظر گرفته می شود. دو مزیت 
عمده مدل نوع دوس��تی فعاالنه و رویکرد ایمنی رفتار محور، ارزان و 
آس��ان بودن آنها در اجراس��ت. با توجه به اینکه برای رسیدن به یک 
تغییر فرهنگی در یک مقیاس وس��یع زمان زیادی الزم است، بنابراین 
برای ایجاد و ارتقای فرهنگ ایمنی  ترافیک استفاده از سیستم آموزشی 
و بس��یج های آموزشی در س��طح ملی در مدارس ابتدایی، راهنمایی و 
دبیرس��تان، کمک زیادی می کند. اصول اولیه مدل ایمنی بر اس��اس 
رفت��ار را بای��د به مربیان مدارس و آموزش��گاه ها آم��وزش داد و حتی 
ایمنی  ترافیک باید به عنوان یک واحد درسی که شامل سرفصل هایی 
مانند تاریخچه ایمنی  ترافیک، روانشناس��ی، جامعه شناسی، بهداشت و 
س��المتی در ایمنی  ترافیک و مهندس��ی ایمنی  ترافیک است، آموزش 
داده ش��ود. جه��ت برنامه ریزی آموزش و ارتق��ای فرهنگ ایمنی باید 
نیازه��ای آموزش ایمنی  ترافیک و فرایند کار رانندگی تجزیه و تحلیل 
ش��ده، اهداف یادگیری مشخص شده و در نهایت یک آموزش ایمنی 
موثر اجرا و ارزش��یابی ش��ود. مهارت هایی که صلیب سرخ جهانی در 

زمینه های آش��نایی با کمکه ای اولیه و ش��رایط اورژانس، احس��اس 
مس��وولیت و تالش در امر کمک رسانی به صحنه تصادفات آموزش 

می دهد، قسمتی از استراتژی مدل دلسوزی فعاالنه است. 
جمعآوریاطالعاتوبهبودسیستمگزارشدهی

ذخیره اطالعات و دسترسی آسان به آنها و توسعه سیستم اطالعات 
جامع ایمنی راه برای بهره برداری موثر سیس��تم های مدیریت ایمنی، 
اب��زاری کلیدی برای ش��ناخت نقاط ضعف و آس��یب پذیری مدیریت 
ایمنی می باش��د. یافته ه��ای مهم حاصل از ارزیاب��ی باید ثبت گردند. 
این یافته ها می تواند ش��امل خطرات مهمی باش��د که  افراد در معرض 
آنها هس��تند. امروزه در ثبت و گزارش دهی ایمنی، رویکرد ثبت موارد 
بخیر گذش��ته مورد توجه است. این رویکرد می تواند اخطارهایی درباره 
ش��رایط غیر ایمن ارائه دهد. مطالعه موارد بخیر گذش��ته می تواند در 

مورد شناخت خطرات ایمنی و اصالح آن راهکارهایی ارائه دهد. 
شناساییرابطینایمنیترافیک

شناسایی و آموزش رابطین و رهبران در همه سطوح اجتماعی برای 
یک حرکت ارتقای فرهنگ ایمنی  ترافیک می تواند بسیار آسان و موثر 
باش��د. هر فردی به صورت بالقوه یک عامل و واس��طه برای ارتقای 
فرهنگ ایمنی اس��ت. تاثی��ر گروه های همس��االن در انتقال مفاهیم، 
انتقال دانش ازطریق افراد آش��نا، پذیرش ایده ها را آس��ان می س��ازد. 
درگیر کردن و کمک خواس��تن از افراد معروف و چهره های مش��هور 
سیاسی و س��تاره های سینمایی و هنری برای انتقال دانش و فرهنگ 

ایمنی  ترافیک بسیکر تاثیرگذار است. 
طراحیواجرایسیستمهایپاداشو

تقویتمثبترفتارهایایمنی
معافی��ت از عوارض و هزینه های بیمه برای رانندگانی که کمترین 
میزان خطا را داشته اند و اعالم اسامی و تشویق آنها ازطریق رسانه ها، 
قهرمان سازی و دادن پاداش به کسانی که در صحنه تصادف حضور 
فعاالنه داش��ته و به مجروحان کمک رس��انی می کنند، از نشانه های 

رویکرد نوین تقویت مثبت در فرهنگ ایمنی  ترافیک است. 
تقویتوحمایتازپژوهشهایکاربردی

مربوطبهفرهنگایمنیترافیک
س��نجش دانش و نگ��رش رانندگان، پلیس و مس��ووالن در مورد 
فرهنگ ایمنی با توجه به ش��اخص های ایمنی موجود و ارائه مدلهای 
ارزشیابی آموزش��ی و فرهنگی استاندارد و متناسب با جامعه ایرانی در 
ارزیابی فرهنگ ایمنی در کشور می تواند پژوهشگران را در طراحی و 
اجرای دوره های آموزشی در زمینه ارتقای فرهنگ ایمنی یاری دهد. 

نتیجهگیری
در ای��ن مقال��ه ضم��ن ارائ��ه تعریفی جام��ع از فرهن��گ ایمنی، 
رویکرده��ای نوین ارتقای فرهنگ مثبت و موثر ایمنی  ترافیک مطرح 
ش��د. برای رس��یدن به یک فرهن��گ مثبت ایمنی  ترافی��ک، الگوی 
پیشنهادی الگوی فرهنگی وابستگی متقابل است. خصوصیت اصلی 
ی��ک فرهنگ ایمنی وابس��تگی متقابل، نوع دوس��تی و و دلس��وزی 
ب��رای دیگران اس��ت، از این دیدگاه ایمنی یک ارزش اس��ت. مطالعه 
سیستماتیک بر روی رفتارهای انسانی در مورد تشویق و  ترغیب افراد 
ب��ه درك خطر و پی��ش بینی آن و کار ایمن و همچنین دلس��وزی و 
حساسیت نسبت به دیگران و کل کاربران راه، ارتقای فرهنگ ایمنی 
را ممکن می س��ازد. مسلما تغییر نگرش و اعتقادات فردی و اجتماعی 
و باالخره ارتق��ای فرهنگ زمان زیادی می برد بنابراین اگر امروز آغاز 
کنیم قطع��ا زودتر به مقصد خواهیم رس��ید. کاربران راه اس��تحقاق 

سفری ایمنتر را دارند. 
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مقدمه
روانکاری های مایع که بیش��تر آنها از برش های نفتی تشکیل شده اند، 
نمی توانن��د تمامی ویژگی های مورد نیاز یعنی کاهش اصطکاك، فش��ار 
پذیری باال، ایجاد مقاومت به خوردگی، خنک کاری و ضد فرسایش بودن 
در موتور یا ماش��ین را داشته باش��د. این موضوع تولید کنندگان را وادار 
کرده تا به منظور اص��الح خواص از دیرباز افزودنی هایی بدانها بیفزایند؛ 
از س��وی دیگر نانوفن��اوری افقهای جدیدی را پیش روی پژوهش��گران 
در زمینه های مختلف باز کرده اس��ت که در بین آنها  تریبولوژیستها استثنا 
نیس��تند. از ای��ن منظر نانوافزودنی ها چنان خواص نوید بخش��ی نش��ان 
داده اند که منجر به تجاری شدن آنها گشته است. این افزودنی ها به سبب 
داش��تن ویژگی های بی همتا و با توجه به صرفه جویی انرژی که س��بب 
میش��وند ) با یادآوری قیمت باال و روند رو به رشد نفت( توجه زیادی به 
خ��ود جلب کرده اند و این به نوعی بیانگر اهمیت آنها در صنعت اس��ت. 
داش��تن اندازه نانو ن��ه تنها این امکان را فراهم می کند که با اس��تفاده از 
مق��دار کمت��ری از آنها به خواص مورد نظر رس��ید، ب��ه عالوه این اندازه 
کوچک ویژگی های جدیدی را بروز می دهد که می بایس��ت در راس��تای 
هدف م��ورد نظر از آن بهره برد. در این مقاله آن دس��ته از ویژگی ها که 
درراس��تای روانکاری قابل استفاده هس��تند، بررسی خواهند شد، با وجود 
این داشتن سطح فعال نانو مواد چالشهایی را هم به وجود می آورد که در 
اینجا تمایل به تجمع ذرات را می توان مهمترین آنها برش��مرد که برای 
برطرف کردن آن راهکارهایی اندیش��یده شده است؛ پرداختن به استفاده از 
نانومواد و س��از و کارهای آنها از ان جهت بیشتر اهمیت پیدا می کند که 
در ح��ال حاضر نتایج خوبی از نانوافزودنی ها در عمل حاصل شده اس��ت 
بنابراین  فرآورده های تجاری عرضه شده به بازار افزودنی های حاوی نانو 

مواد و ویژگی های آنها معرفی خواهند گشت. 
  سازوکارهایعملکردنانوافزودنیهادرروانکارهایمایع

به طور س��نتی افزودنی هایی که در روانکارهای مایع به کار می رفت 
موادی محلول در آنها بودند که تحت ش��رایط کاری در دما و فش��ار باال 
دچار تخریب ش��ده و الیه ای از فیلم ضد فرسایش بر روی سطوح درگیر 
ب��ه وجود می آورد. این م��واد دارای عناصر فعال از نظر  تریبولوژیکی بوده 
ک��ه در آنها عناص��ری مانند N , P. S. CI. Zn وجود دارد و می توانند 
الیه ای محافظ در سطوح درگیر در اثر واکنش با ماده سازنده آن تشکیل 
دهند. نخستین مرحله عملکرد آنها با جذب فیزیکی و یا شیمیایی درسرتا 
سر سطح فلز آغاز می گردد و واکنشهای شیمیایی تنها هنگامی که فرایند 
فرس��ایش رخ می دهد آغاز میش��ود. افزودنی های مونومری، فش��ارپذیر 
معموال یک تا پنج جزء از عناصری که بدانها اشاره شده را دارند و تا 5% 
وزنی اضافه می ش��وند. برای آن که در روش به نتایج مطلوب رسید نیاز 
به مقدار زیادی روانکار اس��ت و نیز در س��رعتها باالی لغزش، این مواد 
نمی توانستند به خوبی عمل کنند. این کاستیها محققان را بر آن داشت تا 
ب��ا افزودن ذرات ریز جامد آنها را برطرف کنند و برای این کار از موادی 
چ��ون گرافیت، مولیبدن دی س��ولفاید )MOS2(، پل��ی تترافلورو اتیلن 
)ptff(، الم��اس، فولورن )c60(، یورون نیترید )BN( و س��ایر فلزات و 
اکسیدها و آلیاژهای آنها بهره گرفتند البته گاه نتایج متناقض و برخالف 
انتظاری بدس��ت آمده اس��ت. به هر حال س��از و کار  تریبولوژیکی که  این 
ذرات عمل می کنند بس��یار پیچیده اس��ت اما به طور کلی سه ساز و کار 
را می ت��وان بیان کرد: تش��کیل الیه انتقال، عملک��رد بلبرینگی و تبدیل 
اصطکاك لغزش��ی به اصطکاك غلتشی و س��از و کار  ترمیم با وارد شدن 
نان��و ذرات به خلل و فرج به وجود آمده بر س��طح اجزای درگیر و ایجاد 

سطحی صاف و صیقلیتر. 
با حضور و پیشرفت نانوفناوری این روند شتاب بیشتری به خود گرفت 
و به شکل مدونتری دنبال شد. در این راستا نانوافزودنی هایی مانند بورات 
تیتانیوم، اکسید تیتانیوم، بورات روی، اکسید آهن، کربنات کلسیم، بورات 

از دانش تا فناوری

حجت حاجی خلیل )مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهر زاهدان و حومه(

 در این مقاله ساز و کارهایی که ناوافزودنی ها در روانکارهای مایع موتور عمل می کنند مورد بررسی قرار گرفته اند. 
مطالعات نش�ان می دهد این س�از و کارها شامل تشکیل الیه روان کار، ایفای نقش بلبرینگی و  ترمیم سطوح درگیر در اثر 
وجود نانوذرات می باش�ند. روانکاری یکی از زمینه هایی اس�ت که فناوری نانو با خواص منحصر به فردی که ازخود نشان 
می دهد می تواند در آن حضور موثری داش�ته باش�د و حضور نانوافزودنی ها در بازار ش�اهدی بر این مدعاس�ت. بررس�ی 
محصوالت تجاری موجود در بازار حکایت از روند رو به رش�د افزودنی های حاوی نانو مواد از لحاظ تولید و کاربرد اس�ت 
که  این خود نشان دهنده حرکت پرشتاب فناوری ساخت روان کننده ها به سمت استفاده از فناوری نانو است. با این وجود 
اس�تفاده بهین�ه  از این مواد در روان کارهای مایع نیازمند مطالعات علمی  بیش�تری جهت فه�م کاملتری از نحوه عملکرد 

آنها میباشد. 

پیشرفتهایاخیردرروانکاریموتورخودروبابهرهگیریازنانوافزودنیها:
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منزیم، نفتاناتهای زمی��ن، نانوذرات آلومینیوم/ 
قلع، مواد پلیمری، سیلیکاتهای معدنی و. . . 

البته چنانچه پیش��تر اش��اره ش��د تنها سنتز 
نانوذرات ب��رای اس��تفاده به عن��وان افزودنی 
در روان کاره��ای مای��ع کافی نمی باش��د چرا 
که نانوذرات دارای س��طح فعال بس��یار باالیی 
می باش��ند ک��ه در آنها تمایل ب��ه تجمع ایجاد 
می کن��د. ب��رای جلوگیری از تجم��ع نانوذرات 
روش��های گوناگونی به منظور آماده س��ازی و 

پایدارسازی نانوذرات ابداع شده است. 
به طور کلی این کار با اصالح و پوششدهی 
س��طحی و یا قرار گرفتن در یک بس��تر خنثی 
انجام می شود. در یک محیط مایع پایدار سازی 
دشوارتر است و این کار با کمک واکنشگرهای 
الکت��رون دهن��ده ی��ا الکت��رون گیرنده انجام 
می پذی��رد. البته در یک بس��تر مای��ع حرکات 
کات��وره ای مولکولها و کوچ��ک بودن ذرات به 
پایداری آنها کمک می کند اما این مس��تلزم آن 
است که پوسته خارجی که سطح آن اصالح یا 
پوشش��دهی شده اس��ت در مایع محلول باشد و 
بنابراین در یک محیط آبی می بایس��ت از مواد 
آبدوست و در یک محیط آلی می بایست از مواد 
آبگری��ز به��ره برد. این در حالی اس��ت که نانو 
ذره جام��د در هیچیک از این دو نوع مایع قابل 
حل نیس��ت و ب��رای همین در م��ورد این مواد 
به جای اس��تفاده از واژه هایی همچون محلول 
یا پراکنش از عبارت سامانه نانوکامپوزیتی مایع 

استفاده می شود. 
از می��ان نان��و ذرات به کار رفت��ه به عنوان 
افزودنی، برخی خواص جالب توجه  تری نش��ان 
داده اند. برای نمنه ویژگی روانکار بودن گرافیت 
از دیرباز شناخته شده بود. از سوی دیگر فولورن 
که به نوعی فناوری نانو با آن متولد شد دارای 
ساختاری ش��بیه گرافیت می باش��د که بررسی 
خواص آن به عنوان افزودنی را جذاب می سازد. 
نخستین داده ها درزمینه خواص ضد فرسایشی 
فول��ورن آن را ب��رای کاربردهای  تریبولوژیکی 
امیدوار کننده ساخت. نتایج حاکی از آن بود هر 
چند ممکن اس��ت اصطکاك زیاد کاهش نیابد 
ام��ا افزودن  ترکیبات حاوی م��واد فولورن مانند 
1/5 تا 2 برابر بر فشار پذیری می افزاید. بررسی 
اصطکاك لغزش��ی مرزی غلت��ک فوالدی بر 
فویل مس��ی نشان می دهد بر روی سطح مس 
فیلمی ش��بکه  ای از هیدروکربن  تریبوفیل��م ) با 
ضخامت کمت��ر از 1000 آنگس��ترم( به وجود 
می آید که در آن مولکولهای فولورن بیش��تر در 

رئوس شبکه واقع شده اند. 
Lee و هم��کاران ک��ه  اثر مق��دار فولورن 
برروغن را در روغن معدنی که حاوی تا 0/5% 
حجم��ی از ای��ن افزودنی بوده بررس��ی کرده و 

مشاهده نموده اند که با افزایش مقدار فولورن ضریب اصطکاك و فرسایش کاهش می یابد. در این 
مورد تش��کیل فیلم فولورن- روغن که بر استحکام سطح می افزاید و اصطکاك را کاهش می دهد 
عامل بهبود خواص دانس��ته شده اس��ت. همچنین کاهش اصطکاك با افزایش مقدار فولورن نشان 
از کاهش س��طح تماس فلز با فلز دارد. بیشینه ضریب اصطکاك که به رژیم روان کنندگی مرزی 
منحنی مربوط می شود با افزایش فولورن کاهش می یابد که دو دلیل می تواند برای آن وجود داشته 
باش��د: فولورن اضافی به خود- بازیابی  تریبوفیلم پلیمری که در اثر تخریب مکانیکی- ش��یمیایی 
آس��یب دیده بود ش��تاب می بخش��د و دیگر آن که  این ذرات نقش بلبرینگی در سطوح اصطکاکی 

بازی می کنند. 
زبری س��طح نیز با افزایش میزان فولورن کاهش می یابد و به تبع آن فش��ار پذیری ) که یکی 
از معیارهای ارزیابی میزان مقاومت در برابر تماس فلز با فلز سطوح اصطکاکی است( باال می رود. 
بنابراین مقاومت به خراش با افزایش فش��ار پذیری و پوش��انده ش��دن س��طح با نانوذرات فولورن 

افزایش می یابد. 
عالوه بر فولورن س��ایر  ترکیبات کربن با س��اختارهای مش��ابه و غیر مش��ابه بررسی گشته اند. 
کربن نانوپیازها که راهی س��اده برای س��نتز  آنها تبدیل ذرات نانوالماس به کربن نانوپیاز با تابش 
اش��عه الکترون یا عملیات حرارتی اس��ت س��اختاری ش��بیه فولورنهای MOS2 دارند به جز آنکه 
آنها بیش��تر از کربن س��اخته شده اند و مرکزشان توخالی نیس��ت و برای همین به فولورنهای غول 
پیکر موس��ومند و با توجه به س��اختار به صورت افزودنی در روانکننده های جامد مورد بررسی قرار 
گرفته اند. با توجه به روش تهیه این ماده در مرکز س��اختار الماسی است که بر خواص  تریبولوژیکی 
آن بس��یار موثر است. باز ش��دن کربن نانو پیازها که چیدمانی ازالیه های گرافیت مانند را می دهد 

ساز و کاری است که هنوز برای آن شاهدی پیدا نشده است. 
نخستین توضیح برای خواص ضد فرسایشی نانوپیازها به این موضوع بر می گردد که نانوذرات 
بلوری گرافیت بس��یار س��خت  تر از فوالد مورد اس��تفاده می باش��د ) مدول اولی برابر Gpa25 و 
دومی حدود Gpa 10 می باشد( که  این می تواند سبب ایجاد خراش بر روی سطح فوالد گردد. اما 
از آنجا که نانو پیازها لبه ای ندارند به راحتی در هنگام تماس می لغزند یا حتی می چرخند. در مورد 
س��اختارهای دو بعدی ورقه ش��ده که  انحنا دارند به اندازه انعطاف پذیر هس��تند که به سطح آسیبی 

نرسانند و به جای سایش آن بدان می چسبند و فرسایش کاهش می یابد. 
در نهایت س��از و کار تش��کیل فیلم، متشکل از موزاییک ورقه های گرافیتی و نانوپیازهای پیوند 

خورده بوسیله نانوذرات اکسید آهن پیشنهاد شده است. 
س��اختار توپی ش��کل فولورن این فکر را به ذهن می آورد که  این ماده می تواند به عنوان یک 
روانکنن��ده به تنهایی و یا یک افزودنی ب��ه روانکارهای مایع به کار رود. به هر حال این ماده تاب 
تحمل فش��ارها و تنش��ها را ندارد و برای همین پژوهشگران به فکر استفاده از روانکننده های جامد 
دیگری با س��اختار مشابه امام تحمل بار باالتر مانند نیترید بور، مولبیدینیوم دی سولفاید و تنگستن 

دی سولفاید افتاده اند به نانوذرات این مواد فولورنهای غیر آلی گفته می شود. 
خواص  تریبولوژیک��ی مولیبدنیوم دی س��ولفاید تحت تاثیر عوامل زی��ادی مانند خلوص، اندازه، 
توزی��ع ذرات، ش��رایط کاری مانند دما، رطوبت و غیره اس��ت. مطالعه ای که در آن به بررس��ی اثر 
افزودن مولیبدنیوم دی س��ولفاید تجاری )c-Mos2( که  ان��دازه ذرات آن در حدود 1/5 میکرون 
اس��ت و نانوذرات آن )n-Mos2( با اندازه ذراتی در حدود nm30 و نیز  ترکیب آنها ) به نس��بت( 
با کسر وزنی تا %2 به پارافین مایع نشان می دهد که  ترکیب این افزودنی در بهبود فشار پذیری به 
ویژه در  ترکیب درصدهای پایین موثرتر از ذرات تجاری یا نانو به تنهایی هستند در  ترکیب درصد 1 
از افزودنی بهترین نتایج هنگامی بدس��ت آمده که  این آمیزه حاوی n-mos2 20% باشد. در این 
مورد ادعا شده که ذرات نانو با توجه به ابعاد کوچکشان و سطح فعالشان شیارهای سطحی را  ترمیم 
می کنند و نتایج تجربی در مواردی از آنها استفاده شده است زبری کمتری نشان می دهد که موید 
این س��از و کار است. ذرات بزرگتر نقش جدا کردن سطوح را بازی می کنند. اصطکاك و فرسایش 
هم در حالتی که ازآمیزهای از ذرات اس��تفاده شده نس��بت به حالتی که ازهر یک به تنهایی بهره 

گرفته شده بیشتر کاهش یافته است. 
در م��ورد مولیبدنیوم دی س��ولفاید گزارش ش��ده ک��ه کاهش در ضریب اصط��کاك و خواص 
ضد فرس��ایش هر دو با اضافه کردن این افزودنی به اندازه نانو و با پوشش��دهی س��طحی به طور 
چش��مگیری بهبود یافته اس��ت. در این مورد مطابق ش��کل 4 ابتدا در دمای پایین افزودنی پوشش 
دهی س��طحی ش��ده بر روی سطح می نشیند و سپس با باال رفتن دما این پوشش از بین می رود و 
به این  ترتیب با جذب افزودنی بر روی سطح درگیر با انجام واکنش الیه بر ان تشکیل می گردد. 
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باز 
ش��دن الیه های بیرونی نانوذرات )Mos2( در هنگام آزمون اصطکاك رخ می دهد. البته در مورد 
افزودنی ه��ای رای��ج مانند مولیبدنی��وم دی تیوکربامت هم این س��از و کار رخ می دهد اما با انجام 

واکنش شیمیایی و تولید رادیکالهای گوگرد که مضر هستند همراه است. 
وارد س��اختن تنها %1 وزنی نانوذرات WS2 منجر به رس��یدن ضری��ب اصطکاك به کمتر از 
0/04 و فرسایش بسیار کم می گردد. اصالح ساختاری این نانوذرات فولورن مانند به صورت ورقه 

مهمترین منشا این خواص دانسته شده است. 
از نظر کاهش اصطکاك باز شدن الیه های فولورن مانند، تشکیل الیه  تریبوفیلم و ابر روانکاری 
با غلتیدن و لغزش نانوذرات در س��طوح درگیر به عنوان س��ازوکارهای ممکن شناخته شده است و 
هیچ نشانه ای از اصطکاك غلتشی یافت نشده است. هر چه فشار اعمالی افزایش می یابد اصطکاك 
کمتر می شود زیرا باز شدن الیه ها بیشتر اتفاق می افتد بنابراین برای ایفای نقش کاهنده اصطکاك 
یک حداقل فش��اری الزم است. اما حتی در فش��ارهای کم هم این ماده نقش ضد فرسایشی دارد 

چرا که ذرات بین دو سطح از تماس آنها می کاهند. 
فلزات نرم مانند طال، س��رب و نقره نیز برای روانکاری جامد به کار می روند. در مورد این مواد 
هم تش��کیل فیلم عامل ایجاد روانکاری دانس��ته شده اس��ت. این که ضخامت بهینه برای بدست 
آوردن کمترین اصطکاك چقدر است به زبری سطح و عوامل دیگر بستگی دارد با پیشرفتهایی که 
در فناوری نانو بوجود آمده اس��ت اکنون این امکان وجود دارد که با تهیه نانوذرات این مواد آنها را 

به روانکارهای مایع افزود تا با ساز و کار گفته شده سطح را  ترمیم نمایند. 
یکی از کارکردهای مایعات روان کننده به ویژه آنها که در موتور خودرو استفاده می شوند خنک 

کاری است. 
از این منظر روان کننده مایعی که حاوی نانوذرات است یک نانوسیال است. یکی از جنبه های 
مهم در نانوس��یاالت قابلیت انتقال حرارت بسیار باالی آنهاست چرا که عموما ذرات جامد هدایت 
 watt 0/613 m. k حرارتی بهتری نس��بت به مایعات دارند برای مثال هدایت حرارتی آب برابر
اس��ت در صورتیکه  این مقدار در مورد نانوتیوب کربن در راستای طولی watt/m. k2000 است 
یعنی 3000 برابر آب و 10000 برابر روغن. پارامتر کلیدی در هدایت حرارتی نسبت سطح به حجم 
اس��ت بنابراین ذرات نانو می توانند بیش��تر از ذرات میکرو بر این قابلیت بیفزایند. همچنین کوچک 
بودن آنها ساز و کارهای جدیدی برای انتقال حرارت بوجود می آورد که ازبحث مقاله خارج است. 

 فرآوردههایتجاری
با توجه به روند س��ریع تغییرات تکنولوژی در زمینه های مختلف علوم، بررسی روند تغییرات 
ب��رای قابلیت رقابت در عرصه تجاری ضروری می باش��د. در زمینه افزودنی های حاوی نانومواد، 
رون تجاری سازی آنها رشد سریعی داشته و درمدت چند سال اخیر محصوالت تجاری زیادی 
وارد بازار گشته است. موارد تجاری شده نانوافزودنی ها در جدول 1 ارائه شده است. بررسی ساز و 
کارهای ادعا شده توسط شرکتهای تولید کننده و مقایسه آناه با نتایج مطالعات عملی نشان می دهد 
تطابق حدودی بین آنها وجود دارد و در مواردی نیز تفاوت وجود دارد. در جدول 1 اسم تجاری 
محصوالت، شرکت تولید کننده، مزایای ادعا شده، ساز و کارهای ادعا شده و کشور تولید کننده آورده 

شده است. 
جمعبندی

نانو فناوری با عرضه موادی با ویژگی های 
منحص��ر ب��ه فرد یک��ی از زمینه ه��ای مورد 

توجه  تریبولوژیستها می باشد. 
در  ک��ه  می دهن��د  نش��ان  بررس��ی ها 
زمینه استفاده از این مواد در روان کارهای مایع 
فرآورده های��ی فراوانی تجاری شده اس��ت که 
نش��ان از کارایی باالی آنها دارد و می فهماند 
تولیدکنن��دگان روان کارهای مایع به س��مت 
اس��تفاده از فن��اوری نان��و پی��ش می روند. با 
توج��ه به قیمت باال و فزاینده انرژی در جهان 
اس��تفاده از این نوع افزودنی ها می تواند سبب 
صرفه جویی زیادی در مصرف انرژی و به تبع 
آن کاه��ش آالینده ها و حفظ محیط زیس��ت 

گردد. 
از س��وی دیگر، در زمینه روانکارهای مایع 
که در آن از نانوافزودنیها اس��تفاده شده است 
س��ه س��از و کار  ترمیم س��طح، ایف��ای نقش 
بلبرینگی و تشکیل فیلم پیشنهاد شده است. با 
این حال در مورد ساز و کارهایی که  این مواد 
عمل می کنند نیاز به تحقیقات بیشتری است 
زی��را نتایج بررس��ی ها نش��ان می دهد تطابق 
کاملی بین س��از و کارهای ادعا ش��ده توسط 

پژوهشگران و تولید کنندگان وجود ندارد. 
روانکارهای ح��اوی نانو ذره طبق تعریف، 
نانوسیال شناخته می ش��و که هدایت حرارتی 
آن بس��یار باالتر از سیال به تنهایی است و از 
س��وی دیگر یکی از کارکردهای یک روانکار 
مایع خنک کاری اس��ت ای��ن عرصه فضای 
مناس��بی ب��رای فعالی��ت محققان اس��ت که 

می تواند منجر به تحولی در آن گردد. 
بررس��ی محصوالت تجاری ش��ده نشان 
می ده��د س��از و کارهای ادعا ش��ده توس��ط 
ش��رکتها با نتایج علمی تطابق محدودی دارد 
ولی از لحاظ می��زان اثرگذاری نانوافزودنی ها 
که توس��ط شرکتها ادعا ش��ده نیاز به بررسی 

بیشتری دارد. 
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تا آن ج��ا که می توان خودرو را در معرض نور مس��تقیم آفتاب 
قرار ندهید، سعی کنید خودرو را در محل هایی که سایه است پارك 
کنید زیرا نور آفتاب باعث کدر ش��دن و از بین رفتن رنگ متالیک 
خودروی ش��ما می شود )در رنگ های س��الید نیز نور آفتاب باعث 
خش��کی و زبری رنگ می ش��ود( برای خودروی خود حتما از چادر 
خودرو اس��تفاده کنید. برای فصل تابس��تان ) اوقات گرم سال( از 
چادرهای پارچه ای با رنگ های روش��ن و برای فصل زمستان نیز 
) حتم��ا( از چادره��ای ضد آب اس��تفاده کنید. چ��ادر ضد آب باید 
ضد آفتاب نیز باش��د زیرا در زمس��تان نیز آفتاب ) هر چند ضعیف( 
وجود دارد. اس��تفاده از چادر معمولی در زمستان باعث می شود که 
قطرات باران به صورت مس��تقیم به رن��گ و بدنه خودرو برخورد 
نکنند ولی چون آب به بدنه می رس��د و آب باران نیز اسیدی است 
باعث تخریب رنگ به صورت بس��یار ش��دید می شود، پس خیلی 
بهتر اس��ت ک��ه ازچادرهای مخصوص ضد آب درفصل زمس��تان 
اس��تفاده کنیم. البته در تابستان به هیچ وجه نباید از چادرهای ضد 
آب اس��تفاده ک��رد ) مگر با جنس خیلی مرغ��وب که دارای نوعی 
پوشش مخصوص در داخل چادر برای محافظت از رنگ در مقابل 
گرم��ای آفتاب هس��تند( زیرا باعث گرم ش��دن بیش از حد فضای 
زیر چادر ش��ده و باعث چروکیدگی و از بین رفتن رنگ می ش��ود 
پ��س بهتر اس��ت که هر دو نوع چادر را داش��ته باش��ید. خودروی 
خ��ود را در صورت ع��ادی بودن وضعیت هوا ه��ر هفته یک بار و 
نه بیش��تر بش��ویید زیرا شس��ت و ش��وی بیش از حد خودرو ) که 
معموال به وس��یله مواد شیمیایی انجام می شود( باعث از بین رفتن 
و مخصوصا  ترك خوردن سریع رنگ می شود. برای شست و شوی 
خودروی خود از مواد شوینده استاندارد استفاده کنید و از شامپوهای 
عادی و یا پودرهای رخت ش��ویی اس��تفاده نکنی��د زمانی هم که 
خودرو را با آب خالی شس��ت و شو می دهید سعی نکنید که آب را 
با فش��ار به بدنه و رنگ پرتاب کنید و آب را به صورت افش��ان بر 
روی خودرو بپاش��ید. در شست و ش��وی خودرو سعی کنید از یک 
پارچه نرم نخی یا یک تکه  ابر مرغوب اس��تفاده کنید و از پارچه با 
جنس پالستیک نیز نباید استفاده کرد. هیچ گاه پارچه را به صورت 

خش��ک بر رنگ نکشید. ابتدا خودرو را با آب خیس کرده و سپس 
با پارچه نرم که به مواد ش��وینده آغش��ته شده بر روی بدنه خودرو 
می کش��یم ) این کار را تا زمانی ادامه دهید که محل هایی که  ابتدا 
به مواد ش��وینده آغشته شده اند خشک نشده باشند( سپس مناطق 
آغشته شده به مواد شوینده را به وسیله جریان کم آب و یک پارچه 
نرم دیگر شس��ت و ش��و می کنیم. اگر بعد از شست و شوی خودرو 
قصد واکس زدن به خودرو را داش��تید، س��عی کنید از واکس های 
مرغوب و با کیفیت و با میزان چربی کم استفاده کنید. اگر واکسی 
که به خودرواتان می زنید اس��تاندارد باش��د باعث می شود که رنگ 
خ��ودرو درخش��نده و براق جلوه کند ) البت��ه واکس کدر هم وجود 
دارد( و همچنین باعث می شود که گرد و غبار و موادی که بر روی 
رنگ می نشینند به سادگی جدا شده و خودرو به سادگی تمیز شود. 
البته اس��تفاده از مواد ش��یمیایی مختلف برای مدت طوالنی به نوبه 
خود به رنگ خودرو ها ضرر می رس��اند. در زمان هایی که حشرات ) 
مخصوصا پشه ها( در مسیرها و جاده ها فراوان می شوند ) خصوصا 
هنگام غروب و ش��ب( اس��تفاده از یک تور با منافذ ریز در قسمت 
جلوی خودرو به طوری که تمام قسمت چراغ ها و جلو پنجره و سپر 
و تا حدود 30 س��انتی متر ) بیشتر از آن به دلیل شیب مناسب نیاز 
نیست( از روی در موتور را فرا بگیرد. ضروری است زیرا حشرات با 
شدت به رنگ خودرو برخورد می کنند و به آن می چسبند و خشک 
می شوند و بسیار س��خت رفع می شوند. برای تمیز کردن و از بین 
بردن این حش��رات اصال عجله نکنید زیرا باعث کنده شدن رنگ 
خودرو خودی می ش��وید. بهتر است ابتدا با آب فراوان آن ها را نرم 
کنید س��پس کم کم آن ها را به وس��یله یک پارچه نرم رفع کنید و 
در آخر، س��عی کنید از ریختن مایعات اس��یدی یا شیمیایی و یا هر 
ماده خورنده دیگری بر روی خودروی جلوگیری کنید و در صورت 
اتفاق نیز می توان با شس��ت و شوی ناحیه آلوده به مواد شیمیایی، 
با آب و صابون به مقدار زیاد و به س��رعت تا مقداری از تخریب و 
پاك شدن رنگ جلوگیری کرد. از چسباندن آرم ها و برچسب های 
غیر مرغوب به بدنه و همچنین از نصب چرم هایی هم که بر روی 

قسمت جلوی در موتور قرار می گیرند خودداری کنید. 

مراقبت از رنگ خودرو

ابوالفضل امیری
)مدیر پشتیبانی و امور اجرایی اتحادیه 
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