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حض�رت آی�ت ال�ه خامن�ه اي رهب�ر معظ�م انق�الب اس�المی 
 سیاس�ت های كلی نظ�ام در ام�ور »ترویج و تحکی�م فرهنگ ایثار 
و جهاد و س�اماندهی امور ایثارگران«، »شهرس�ازی«، »مس�کن«، 
»تشویق سرمایه گذاری«، »پدافند غیرعامل« و »امنیت فضای تولید 

و تبادل اطالعات)افتا(« را ابالغ كردند.
ب��ه گزارش روابط عمومي س��ازمان ش��هرداریها ودهياریهاي کش��ور 
ب��ه نقل از پایگاه اطالع رس��اني دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آیت اهلل 
خامنه اي،  پيش نویس این سياس��ت ها، پيش از این در مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام تهيه و به محضر حضرت آیت اهلل خامنه ای تقدیم شده بود.

این سياس��ت های ابالغی ب��ه عنوان راهنمای دس��تگاههای اجرایی، 
تقنين��ی و نظارتی، خط مش��ی و جه��ت گيری نظام را در ش��ش بخش 

مذکور تعيين می کند.
متن کامل سياس��ت هاي کلي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري در 

بخش هاي شهرسازي و مسکن به شرح زیر است :
سیاست های كلی نظام در امور »شهرسازی« :

1- مکان یابی توس��عه ش��هرها در چارچوب طرح آمایش سرزمينی و 
بر اس��اس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معيارهای زیست محيطی و 
مراقبت از منابع آب و خاك کش��اورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبيعی 

و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری.
2- تعيين ابعاد کالبدی ش��هرها در گس��ترش افقی و عمودی با تاکيد 
بر هویت ایرانی- اس��المی و ب��ا رعایت مالحظات فرهنگ��ی، اجتماعی، 
اقتصادی، امنيتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست 

محيطی و اقليمی.
3- هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهيه، 

تصویب و اجرای طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی.
4- تامي��ن منابع پایدار برای توس��عه و عمران و مدیریت ش��هری و 
روس��تایی با تاکيد بر نظ��ام درآمد- هزین��ه ای و در چارچوب طرح های 

مصوب.
5- حفظ هویت تاریخی در توس��عه موزون شهر و روستا با احياء بافت 

های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت های قدیمی.
6- جلوگيری از گس��ترش حاش��يه نش��ينی در ش��هرها و ساماندهی 

بافت های حاشيه ای و نامناسب موجود.
7-  تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.

8- ایمن سازی و مقاوم سازی محيط شهری و روستایی.
9- رعایت هویت تاریخی و معنوی ش��هرها در توس��عه و بهس��ازی 

محيط شهری بویژه شهرهایی از قبيل قم و مشهد.
10- س��طح بندی شهرهای کش��ور و جلوگيری از افزایش و گسترش 

بی رویه کالن شهرها.
11- رعای��ت نياز و آس��ایش جانبازان و معل��والن در طراحی فضای 

شهری و اماکن عمومی.
متن کامل این سياست های ابالغی که به عنوان راهنمای دستگاههای 
اجرای��ی، تقنينی و نظارتی، خط مش��ی و جهت گي��ری نظام را در بخش 

مذکور تعيين می کند، به شرح زیر است:
سیاستهاي كلي نظام در امور مسکن :

1- مدیریت زمين برای تامين مس��کن و توس��عه ش��هر و روس��تا در 
چارچوب اس��تعداد اراضی و سياس��ت ها و ضوابط شهرس��ازی و طرح های 

توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید.
2- احيای بافت های فرس��وده شهری و روستایی از طریق روش های 

کارآمد.
3- برنامه  ریزی دولت در جهت تامين مس��کن گروه های کم درآمد 
و نيازمن��د و حمای��ت از ایجاد و تقویت موسس��ات خيری��ه و ابتکارهای 

مردمی برای تامين مسکن اقشار محروم.
4- برنامه  ریزی جامع برای بهبود وضعيت مسکن روستایی با اولویت 

مناطق آسيب  پذیر از سوانح طبيعی و متناسب با ویژگي های بومی.
5- ایج��اد و اصالح نظ��ام ماليات ها و ایجاد بان��ك اطالعاتی زمين و 

مسکن.
6- حمایت از توليد حرفه ای، انبوه و صنعتی مسکن.

7- اجباری کردن اس��تانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان 
و طرح های صرفه جوئی انرژی.

8- رعایت ارزش ��های فرهنگ��ی و حفظ حرمت و منزل��ت خانواده در 
معماری مسکن.

9- تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.

 مقام معظم رهبري

سیاست های كلی نظام در امور »شهرسازی« و »مسكن« را ابالغ كردند
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وزیر كش�ور در گردهمائي معاونان عمراني استانداریها با بیان 
این كه بودجه شهرداري ها در سال آینده 20 درصد افزایش مي 
یابد، گفت: بس�ترهاي حمایت به شهرداري ها تائید شده است و 

از شهرداري هاي زیر 100 هزار نفر حمایت ویژه مي شود.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي اتحادیه اتوبوس رانی هاي ش��هری کش��ور، 
مهندس مصطفي محمد نجار که ش��نبه 14 اسفند ماه در حاشيه گردهمائي 
معاونان عمراني اس��تانداري ها س��خن در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، 
ضم��ن بيان خبر فوق اظهار کرد:تعه��د مالي حدود پنج هزار ميليارد توماني 
فاینانس قطارهاي ش��هري سراسر کشور امضا ش��ده است و به زودي این 

فاینانس عملياتي مي شود.
وي افزود: مجوز فاینانس تعيين ش��ده براي شهر تهران و چند کالنشهر 
دیگر حدود پنج هزار ميليارد تومان مي ش��ود که مبلغ قابل توجهي اس��ت و 
تعهد مالي این فاینانس توسط وزارت کشور با کشور چين انجام شده و قطعا 

به زودي اجرایي خواهد شد.
وي ب��ا اعالم این که 117 هزار طرح عمراني براي س��ال 89 پيش بيني  
ش��ده بود گفت: تاکنون 71 هزار مورد از این پروژه ها فعال و 30 هزار مورد 

از آن تاکنون به بهره برداري رسيده است،
وزیر کش��ور توضيح داد: در س��ال جاري تاکنون 66 ميليارد تومان بابت 
یارانه  بليت اتوبوس و مترو و 850 ميليارد تومان بابت کمك به شهرداري ها 
و 350 ميليارد تومان بابت کمك به دهياري هاي سراس��ر کش��ور پرداخت 

شده است.
وي افزود:همچنين 520 ميليارد تومان بابت بودجه توس��عه اي متروهاي 
سراس��ر کش��ور اختصاص یافته اس��ت که این مبالغ تا پایان سال افزایش 

خواهد یافت.
نج��اردر ادام��ه از اختصاص یك ه��زار و یکصد دس��تگاه اتوبوس، 400 
دستگاه ميني بوس و 400 دستگاه ماشين آالت عمراني در قالب یارانه هاي 
دولتي به ش��هرداري هاي سراسر کش��ور خبر داد و اظهار کرد: همچنين از 
ابتداي س��ال جاري تاکنون 150 دس��تگاه ون و 2 هزار دستگاه تاکسي به 

شهرداري ها ارائه شده است.
وزیر کش��ور همچني��ن در گردهمائ��ي معاونان عمراني  اس��تانداریها با 
اش��اره به اجراي قانون هدفمند س��ازي یارانه ها، افزود: مهمترین نگراني ما 
ب��راي اجراي این قانون موضوع س��وخت بود که خوش��بختانه با همکاري 
ش��هرداري ها و معاونت ه��اي عمراني و البته مردم در این بخش مش��کلي 
نداش��ته ایم و در حال حاضر ش��رایط بسيار مساعد اس��ت و عالوه بر تثبيت 
برخ��ي از قيمت ها در مورد برخي دیگر از کاالها و حامل ها ش��اهد کاهش 

قيمت نيز هستيم.
نج��ار در ادامه اظهار ک��رد : همچنين عالوه ب��ر حمایت هایي که براي 

تامين س��وخت خودروهاي حمل و نقل عمومي صورت گرفته اس��ت، روند 
پرداخت یارانه  بليت اتوبوس و مترو کماکان ادامه دارد و مابقي س��هم یارانه  

این دو بخش تا پایان سال پرداخت خواهد شد.
وي تصری��ح کرد: نزدیك ب��ه 50 ميليون ليتر س��وخت در حمل و نقل 
عموم��ي، 12 ميليون ليتر در بخش کش��اورزي و 2ميليون ليتر دیگر نيز در 

اختيار استانداري ها قرار گرفته است.
وي با اش��اره به فعاليت 174 هزار خودروي روس��تایي در کش��ور اظهار 
داشت: وزارت کشور باید یارانه اي که به این خودروها تعلق گرفته است را 

کنترل و نظارت کند.
وزیر کشور با اشاره به تعيين 47 هزار ميليارد توماني اعتبار عمراني دولت 
در سال 90، خاطر نشان کرد: در صورت تصویب این مبلغ از سوي مجلس 
ش��وراي اسالمي، حجم سنگيني از کار عمراني آغاز مي شود و کشور تبدیل 

به یك کارگاه سازندگي بزرگ خواهد شد.
نجار بر ضرورت آس��يب شناس��ي برخي از پروژه ها و توقف کار آن ها در 
صورت بروز مشکالت جدي و نيز مستند سازي اقدامات اجرایي انجام شده، 
تاکيد کرد و یادآور ش��د: بهتر اس��ت، تجربه برخي از اس��تان ها در اقدامات 

عمراني مستند شده و براي استان هاي دیگر به کار گرفته شود.
وي اظهار کرد: بس��ته حمایتي دولت براي ش��هرداري هاي ش��هرهاي 
کمتر از یکصد هزار نفر پيش��نهاد ش��ده و ب��ه زودي اختصاص مي یابد، اما 

کالنشهرها نيازي به این حمایت ها نخواهند داشت.
وزیر کش��ور همچنين بر اجراي برخي از مصوبات نظير انتقال پادگان ها 
از داخل ش��هرها، تاکيد کرد و گفت: انتقال پادگان هایي که مجوز از س��وي 
مق��ام معظم رهبري را نيز دارند،  باید هر چه زودتر انجام ش��ود، چرا که در 
این صورت بسياري از مشکالت ترافيکي کالنشهرها برطرف خواهد شد .

وي همچني��ن اضافه کرد: راهکارهاي موثر براي رفع مش��کل ترافيك 
کالنش��هرها باید بررسي شود و راه هایي نظير افزایش محدوده طرح زوج و 
فرد که در تهران موثر بوده است، باید براي سایر کالنشهرها نيز اجرا شود.

نج��ار با اش��اره ب��ه نزدیکي تعطيالت ن��وروز 90، بر فعاليت مس��تمر و 
گسترده ستادهاي نوروزي تاکيد و بيان کرد : افزایش خدمات عمومي، رفع 
مشکالت ترافيکي و فراهم بودن فضاي الزم براي استفاده مردم از فضاي 

سبز و پارك ها و در نهایت نظارت بر قيمت ها باید مورد توجه قرار گيرد.

وي با اش��اره به پيگيري وزارت کش��ور براي اجرایي ش��دن حدود پنج 
ه��زار ميليارد تومان فاینانس کمك به ش��هرداري ها در بخش حمل و نقل 
و بافت هاي فرس��وده، اظهار کرد: نزدیك به چه��ار هزار ميليارد تومان این 

فایناس مربوط به شهر تهران خواهد بود که مبلغ کمي نيست. 

وزير كشور: 

بودجه شهرداري ها 
سال آينده 20 درصد 

افزايش مي يابد 
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گروه خبر: مدیران عامل اتوبوس�راني هاي شهري كشور در 
بیانیه پایاني نشس�ت مجمع عمومي اتحادیه اتوبوسراني هاي 
شهري كشور بر تداوم همراهي صمیمانه با دولت خدمتگزار در 
اجراي برنامه هاي مورد نظر در حوزه حمل و نقل عمومي تاكید 
كردند و اظهار امیدواري كردند كه س�ال 90 سالي درخشان و 
ماندگار در این عرصه باشد. متن كامل بیانیه فوق الذكر به این 

شرح است:

واپس��ين روزهاي سال 1389 را س��پري مي کنيم. ایامي که فرصت 
خوبي اس��ت که یك ارزیابي کارشناس��ي و دقيقي از عملکرد، وضعيت، 
برنام��ه ها و چال��ش هاي حوزه تاثير گذار حمل و نقل عمومي ش��هري 

داشته باشيم.

س��ال 1389 که س��ال اجراي طرح تحول اقتصادي کشور با تکيه بر 
هدفمند س��ازي یارانه ها آن هم در سال کار و همت مضاعف بود، سالي 

سرنوشت ساز و خطير براي فعاالن حمل و نقل عمومي کشور بود.

به عقيده بس��ياري از صاح��ب نظران اقتصادي توس��عه حمل و نقل 
عموم��ي کليد موفقيت ط��رح هدفمند کردن یارانه ها در کش��ور بوده و 
هست و بال ش��ك اگر همکاري صادقانه و دلس��وزانه مدیران و فعاالن 
این عرصه نبود، اجراي طرح عظيم اقتصادي مذکور با مش��کالتي بسيار 
جدي مواجه مي ش��د که ب��ا تدبير و برنامه ریزي مدیران ارش��د وزارت 
کش��ور و سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي کشور به ویژه با درایت 
جناب آقاي مهندس ارش��اد منش ریاس��ت محترم سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي کش��ور پيش بيني هاي الزم براي حضور فعاالنه و تاثير 
گذار زحمتکش��ان بخش حمل و نقل عمومي شهري در اجراي موفقيت 

آميز این طرح بعمل آمد.

ضمن قدرداني صميمانه از حسن مساعدت مدیران ارشد وزارت کشور 
و س��ازمان ش��هرداري ها، الزم به تاکيد اس��ت که عليرغم همه زحمات 
چش��مگير این مدیران، همچنان اتوبوس��راني هاي ش��هري کشور براي 
ارائه خدمات مطلوب و مناس��ب به ش��هروندان فهيم کشور با مشکالت 
و کمب��ود هایي مواج��ه اند که اميدواریم با درای��ت و عنایت ویژه جناب 
آقاي مهندس ارش��ادمنش و همکارانشان در آینده اي نزدیك شاهد رفع 
مشکالت و موانع موجود باشيم و با عنایت خداوند متعال و با نگاه توسعه 
محور دولت خدمتگزار در عرصه حمل و نقل عمومي شهري سال 1390 

سالي پر بار و کم نظير باشد.

مطمئنًا ب��ا نگاهي هرچند مختصر به کارنامه عملکرد مدیران ارش��د 
فعلي وزارت کش��ور و س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي کشور در 
سال جاري، با توکل به خداوند متعال و با درایت، برنامه ریزي و فرصت 
س��ازي، سال 1390 سالي ماندگار و درخشان در تقویت و توسعه ناوگان 
اتوبوس��راني شهري کشور و نقطه عطفي فراموش ناشدني و انکار ناپذیر 
در روند ش��کل گيري و توسعه حمل و نقل عمومي شهري کشور خواهد 

بود.

ما مدیران عامل س��ازمان هاي اتوبوس��راني شهري کشور نيز به نوبه 
خ��ود با حمایت هاي جدي و موثر دولت خدمتگزار تمام س��عي مان را به 
کار خواهيم گرفت تا در کنار دولت از فرصت طالیي به دست آمده براي 
خدمات رس��اني به مردم شریف و هميشه در صحنه کشور اسالمي مان 
بهره بهينه را بعمل آورده و زمينه ساز و مجري قابل اتکایي در این حوزه 
تخصصي براي اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي و دولت خدمتگزار 
جن��اي آقاي دکتر احمدي نژاد باش��يم و با ن��گاه و برنامه هاي خالقانه، 

علمي، کارشناسي و توسعه محور دولت کریمه همراهي نمایيم.

تاكید مديران عامل سازمان هاي اتوبوسراني شهري 
كشور بر تداوم همراهي صمیمانه با دولت خدمتگزار 

با صدور بیانیه ای در پایان نشست مجمع عمومی اتحادیه عنوان شد:
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گ�روه خبر : پس از س�الها اولین بار ب�ود كه تعداد زیادی 
از مدیران ارش�د سازمان شهرداری هاو دهیاری های كشور 
در نشس�ت اخیر مجم�ع عمومی اتحادیه اتوبوس�رانی های 

شهری كشور حضور پیدا كردند.

ب��ه گزارش خبرنگار روابط عمومی اتحادیه در نشس��ت پنج ش��نبه 
گذش��ته ،مهندس ارشاد منش ریاس��ت محترم سازمان شهرداری هاو 
دهياری های کش��ور ،مهندس تابش فر قائم مقام سازمان ، مهندس 
مسلم خانی معاونت پشتيبانی و امور اجرایی سازمان ،مهندس مرادی 
مدیر کل دفتر بازرس��ی س��ازمان، مهندس اس��دی مدیر کل برنامه و 
بودجه سازمان ،مهندس پور مهدی مشاور ریاست سازمان در نشست 

مذکور حضور داشتند و به ایراد سخنرانی پرداختند.

قيص��ر سرپرس��ت اتحادی��ه در این خص��وص به خبرن��گار روابط 
عمومی اتحادی��ه گفت :جا دارد به نوبه خودم از حضور پر خير و برکت 
و تأثير گذار مدیران  ارش��د سازمان در نشست مجمع عمومی اتحادیه 
صميمانه قدردانی نمایم و پيام قدردانی مدیران عامل اتوبوسرانی های 

شهری کشور را نيز در این خصوص ابالغ نمایم.

قيصر گفت :البته هماهنگی حضور مدیران ارشد سازمان در نشست 
مجمع عمومی اتحادیه با مس��اعدت جناب آقای مهندس مسلم خانی 
ریاست محترم هيئت مدیره اتحادیه به عمل آمد که جا دارد از حسن 
نيت ،مساعدت و جدیت ایشان برای حل مشکالت  اتوبوسرانی ها نيز 

به صورت ویژه قدردانی نمایم.

وی افزود: هدف از حضور مدیران ارشد سازمان این بود که از یك 
سو مدیران عامل اتوبوسرانی ها اقدامات ،موفقيت ها،عملکرد،مشکالت 
و چالش های موجود در ناوگان اتوبوس��رانی های شهری کشور را به 
صورت حضوری به استحضار مدیران ارشد سازمان برسانند و از سوی 
دیگر نيز مدیران س��ازمان ش��هرداری ها اقدامات، فعاليت ها و برنامه 
های مورد نظرشان برای رفع مشکالت و توسعه و تقویت اتوبوسرانی 

ها را برای مدیران عامل اتوبوسرانی ها تشریح نمایند.

قيص��ر گف��ت : یکی از دس��تاوردهای خوب حضور مدیران ارش��د 
س��ازمان در این نشست برآورده شدن آرزوی چند ساله مدیران عامل 
اتوبوسرانی مبنی بر واریز اعتبارات دولتی اتوبوسرانی ها به حساب این 
س��ازمان ها بود که قائم مقام سازمان شهرداری ها از سوی مهندس 

ارشاد منش قول مساعد برای اجرایی شدن موضوع مذکور را دادند.

حضور گسترده و كم سابقه مديران ارشد سازمان شهرداری ها

از سوی سعید قیصر، سرپرست اتحادیه مطرح شد؛
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گروه خبر؛ ب�ا حضور مهندس ارش�ادمنش، معاون هماهنگی 
امور عمرانی وزارت كش�ور و ریاس�ت سازمان ش�هرداری ها و 
دهیاری های كشور، 500 دستگاه مینی بوس به شهرداری های 

كشور واگذار شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی اتحادیه، در این مراسم که در شرکت 
ایران خودرو دیزل برگزار شد، در مراسم واگذاری 500 دستگاه مينی بوس 
کروس از توليدات این ش��رکت مهندس مس��لم خانی معاونت پشتيبانی و 
امور اجرایی س��ازمان شهرداری ها و دهياری های کشور، قيصر سرپرست 
اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور، یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو 
دیزل و چند تن از شهرداران، مدیران عامل اتوبوسرانی ها و مدیران عامل 

سازمان های حمل و نقل همگانی نيز حضور داشتند.

مهندس ارش��اد منش در  حاشيه این مراس��م در جمع خبرنگاران عقد 
ق��رارداد توليد این ميني بوس ه��ا را در قالب ماده »146« و »147« برنامه 
پنجم توس��عه و نيز قانون حمل و نقل عمومي و مدیریت س��وخت کشور 
ارزیابي کرد و یادآور ش��د:60 درصد قيمت تمام ش��ده این ميني بوس ها با 
یارانه  دولتي و در قالب بس��ته حمایتي ش��هرداري ها و دهياري ها پرداخت 

شده است .

وي ب��ا اش��اره به انعقاد ق��رار داد توليد یك هزار و 200 دس��تگاه ميني 
بوس در داخل کش��ور جهت اضافه ش��دن به ناوگان حمل و نقل عمومي 
ش��هري کشور،اظهار کرد:250 دس��تگاه از این تعداد طي چند ماه گذشته 
به ش��هرداري هاي سراسر کشور تحویل شد و مابقي این تعداد نيز تا پایان 

سال جراي به ناوگان حمل و نقل عمومي کشور افزوده خواهد شد .

مهندس ارشاد منش، قيمت این ميني بوس ها را بين 42 تا 45 ميليون 
توم��ان اع��الم کرد و گفت: 60 درصد قيمت ای��ن ميني بوس ها را دولت 
- در راس��تاي کمك هاي یارانه اي - پرداخت مي کند و بقيه مبلغ را نيز 

شهرداري ها و رانندگان پرداخت مي کنند.

به گفته ریيس س��ازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور، این ميني 
بوس ها داراي استاندارد باال و همچنين مجهز به ترمز abs است.

مهندس ارش��اد منش تاکيد کرد: بر اساس تکليف برنامه پنجم توسعه، 
باید ش��هرهاي کوچك و زیر 25 هزار جمعي��ت در اولویت واگذاري ميني 

بوس ها قرارگيرد.

به گفته ریيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور مطابق با آمار 
پليس، 83 هزار دس��تگاه ميني بوس در سراسر کشور پالك شده است که 
از این تعداد 10 هزار مورد به صورت درونشهري و شش هزار مورد نيز در 

حومه شهرها تردد مي کنند که در مدیریت شهرداري ها قرار دارد .

وي با اش��اره به ماده قانون��ي مندرج در برنامه پنجم توس��عه مبني بر 
اختصاص 40 درصد س��هم حمل و نقل عمومي به اتوبوس و ميني بوس، 
ی��ادآور ش��د: 32 درصد این40 درصد در حال حاضر تحقق یافته اس��ت و 
اميدواریم س��ال آینده مش��کلي در زمينه حمل و نقل عمومي ش��هروندان 

نداشته باشيم .

مهندس ارش��ادمنش در ادامه با اش��اره به این که 850 ش��هر کش��ور 
جمعيت��ي زیر 25 هزار نف��ر دارند، به توجه ویژه  دولت به این ش��هرها در 
بسته حمایتي ش��هرداري ها و دهياري هاي کشور اشاره و اظهار کرد: باید 
امکانات اس��تاندارد در اختيار چنين شهرهاي قرار گيرد تا از مهاجرت آن ها 

به کالنشهرها جلوگيري شود .

وي همچنين با اش��اره به فعاليت 23 هزار دهياري در سراسر کشور از 
پيش بين��ي  برنام��ه جامعي در قالب هدفمند س��ازي یارانه ها و با همکاري 
وزارت راه خبر داد و خاطر نش��ان کرد: خبرهاي خوش��ي در این زمينه در 

آینده اعالم خواهد شد .

ریيس سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي کشورهمچنين از نوسازي 
یك هزار دس��تگاه ميني بوس فرس��وده تهران با ميانگين سن 28 سال و 
با مش��ارکت ش��هرداري تهران و س��ازمان حفاظت محيط زیست در سال 

آینده خبر داد .
در حاش��يه این مراس��م کليد 5 دس��تگاه ميني بوس به 5 راننده ميني 

بوس اهدا شد.

با حضور مهندس ارشادمنش، ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صورت گرفت؛

واگذاری 500 دستگاه مینی بوس به شهرداری های كشور
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اش�اره: مهندس تابش فر با س�الها س�ابقه فعالی�ت در امور 
مرتبط با مدیریت ش�هری از كارشناس�ان خ�وب و متخصصان 
زب�ده كش�ور در این ح�وزه تخصصی به ش�مار م�ی رود. او كه 
فعالیت در حوزه مدیریت ش�هری در همه س�طوح را در كارنامه 
درخش�ان و پرب�ار فعالیت هایش دارد طی س�الهای اخیر نقش 
بس�زایی در روند توس�عه شهری در كشور داش�ته و توانسته با 
نگاه علمی، كارشناس�ی و تخصصی خود در حوزه های مدیریت 
خود در تس�ریع روند توسعه شهری در كش�ور موثر واقع شود.
از مهندس تابش فر به عنوان یکی از حامیان اصلی و تاثیرگذار 
مدیران ش�هری به ویژه مدیران حوزه حمل و نقل و ترافیک نام 
برده می ش�ود و بالش�ک حضورش در س�ازمان شهرداری ها و 
دهیاری های كش�ور آن هم به عنوان قائم مقام مهندس ارش�اد 
منش در این س�ازمان می تواند روند توسعه حمل و نقل عمومی 
شهری را سرعتی دوچندان بخشد. انتصاب وی به این سمت كه 
اخیرا با درایت و دوراندیشی مهندس ارشادمنش صورت گرفته 
بازتاب های بس�یار خوب و مثبتی نزدكارشناس�ان، متخصصان، 
فعاالن، صاحب نظران و مدیران عرصه مدیریت ش�هری كشور 
به ویژه حوزه حمل و نقل و ترافیک داش�ته اس�ت. وی همواره از 
حامیان جدی مدیران حوزه حمل و نقل و ترافیک بوده و قطعا می 
تواند با تجارب ارزنده و ش�ناخت بس�یار خوبی كه از مشکالت، 
چالش ها و ظرفیت های س�ازمان های حمل و نقلی دارد در رفع 

موانع و مشکالت این سازمان ها گام های اساسی بردارد.
نقش س��ازمان های اتوبوسرانی در روند توسعه حمل و نقل عمومی 

کشور غير قابل انکار است
مهندس تابش فر که در نشست مجمع عمومی اتحادیه اتوبوسرانی 
های ش��هری کش��ور و در س��الن آمفی تئاتر سازمان ش��هرداری ها و 
دهياری های کش��ور س��خن می گفت ابتدا به جایگاه و اهميت توسعه 
حمل و نقل عمومی به منظور دستيابی به توسعه پایدار در کشور اشاره 
کرد و گفت: اگر می خواهيم به یك کش��ور توسعه یافته تبدیل شویم 
بای��د به صورت جدی و هدفمند به توس��عه حمل و نقل عمومی توجه 
نمایيم و این عنصر بنيادی را در تمامی برنامه ها و سياست های کالن 

کشور مدنظر قرار دهيم.
مهندس تابش فر در ادامه به نگاه دولت نهم و دهم به مبحث حمل 
و نقل عمومی اشاره کرد و به صورت دقيق کارشناسی و مستند فعاليت 
های دولت را ارزیابی و تشریح کرد و گفت: بالشك برنامه ریزی های 

راهبردی و خردورزانه دولت فعلی در روند توس��عه حمل و نقل عمومی 
نقش تاثيرگذار و سرنوش��ت سازی داشته و اگر حمایت جدی و عملی 
دولت در این حوزه نبود مطمئنا در بخش های مختلف کشور با بحران 

ها و آسيب های جبران ناپذیر مواجه می شد.
مهن��دس تابش فر در ادامه به نقش س��ازمان های اتوبوس��رانی در 
حمل و نقل شهری کشور اشاره کرد و اظهار داشت بار اصلی جابجایی 
ش��هروندان عزیز کشور بر دوش اتوبوسرانی هاست و بر همين اساس 
این س��ازمان ه��ا در برنامه ریزی های دولت از جایگاه بس��يار مهم و 
تاثيرگ��ذاری برخوردارن��د و تا ب��ه حال نيز دولت با ی��ك نگاه ویژه به 
ناوگان اتوبوس��رانی های ش��هری کش��ور پرداخته که از آن جمله می 
توان به توسعه و نوسازی چشمگير این ناوگان و همچنين ميزان باال و 

درخور توجه اختصاص اعتبارات به اتوبوسرانی ها اشاره کرد.
قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور در ادامه تاکيد 
کرد: نگاه حمایتی این س��ازمان به ناوگان حمل و نقل شهری به ویژه 

اتوبوسرانی ها به صورت جدی تر و موثرتر تداوم خواهد یافت.
وی افزود: مدیران عامل اتوبوس��رانی های شهری کشور از مدیران 
تالش��گر، خدوم و زحمت کش کش��ور هستند و ما به صورت جدی به 
دنبال فراهم کردن فرصت ها و بس��تر ه��ای الزم برای مدیریت بهتر 
و مطمئ��ن تر و ک��م کردن دغدغه ها و نگرانی ه��ای این عزیزان در 

سازمانهایشان هستيم.
مهن��دس تابش ف��ر گفت:دربخش های مختلف ب��ه ویژه در بحث 
توس��عه و نوس��ازی ناوگان اتوبوس��رانی و اختصاص اعتبارات الزم به 
اتوبوس��رانی ه��ا برنام��ه ریزی های بس��يار خوبی ص��ورت گرفته که 
اميدواریم با اجرای این برنامه ش��اهد توسعه و تقویت و حل مشکالت 
و چالش های اتوبوسرانی ها باشيم. وی ضمن تاکيد بر مساعدت ویژه 
مدیران ارشد وزارت کشور و سازمان شهرداری ها به اتوبوسرانی های 
ش��هری کشور در سال آینده قول مساعد داد که مشکالت اتوبوسرانی 
ها را به صورت ویژه پيگيری نماید تا بس��تر های الزم را در س��ازمان 
ش��هرداری ها برای توسعه ناوگان اتوبوس��رانی شهری کشور بيش از 

پيش فراهم گردد.
مهن��دس تابش فر در پایان س��ال 90 را س��ال پربار، درخش��ان و 
نویدبخش��ی برای اتوبوس��رانی های کشور دانس��ت و اظهار اميدواری 
کرد که با همکاری مدیران عامل اتوبوسرانی ها و اتحادیه اتوبوسرانی 
س��ال آینده نقطه عطفی در تاریخ فعاليت ها و خدمات رس��انی ناوگان 

اتوبوسرانی شهری کشور باشد.

مهندس تابش فر، قائم مقام رياست سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور:

سال آينده، سال تقويت و توسعه اتوبوسرانی ها خواهد بود
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اش�اره: به عقیده كار شناس�ان، صاحب نظ�ران و فعاالن 
عرص�ه مدیریت ش�هری بویژه حوزه حم�ل ونقل و ترافیک، 
محسن مسلم خانی معاونت پشتیبانی وامور اجرایی سازمان 
ش�هرداری ها و دهیاری ه�ای كش�ور تا بحال نق�ش مثبت و 

تاثیرگذاری در روند حركتی این سازمان داشته است. 
از نتایج بارز، ملموس و مثبت وی در س�ازمان ش�هرداری 
ه�ا و دهیاری ه�ای كش�ور می توان به س�اختارمند ش�دن و 
هدفمند ش�دن مجموعه تحت مدیریت این مدیر تالشگر و 

خوش فکر اشاره كرد. 
فعاالن حوزه حم�ل ونقل عمومی نیز بر ای�ن عقیده اند كه 
اراده، جدیت و تالش های كم نظیر مس�لم خانی برای تسویه 
در رون�د توس�عه و حل مش�کالت و چالش ه�ای این بخش 

ستودنی است. 
تاكی�د م�داوم معاونت پش�تیبانی وامور اجرایی س�ازمان 
ش�هرداری ها براصل برنامه ریزی اصولی و منس�جم با تکیه 

بر آمار و اطالعات دقیق وعلمی باعث شده كه یک تحول كم 
نظیر و چشمگیر را در حوزه های مسئولیتی وی شاهد باشیم. 
حضورم�داوم، با برنام�ه و هدفمند مس�لم خانی در هیات 
مدیره اتحادیه اتوبوس�رانی های ش�هری كش�ور نیز در این 
حوزه نتایج بس�یار مثبت و امیدواركنن�ده ای را برای فعاالن، 
دس�ت اندركاران و مدیران عامل اتوبوس�رانی های ش�هری 
كش�ور در پی داش�ته ونگاه توس�عه مح�ور وی حركت این 

اتحادیه را در بخش های مختلف تسریع بخشیده است. 
مس�لم خانی معتقد است كه كسب نتایج مشخص در هر 
فعالیتی بدون داش�تن برنامه عملی و علمی ممکن نیس�ت و 
برهمی�ن اس�اس همواره تاكی�د می كند كه ب�رای حركت به 
س�وی توسعه پایدار باید اصولی و با برنامه مدون و منسجم 
عمل كرد و برای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن در بخش 
حمل و نقل عمومی بویژه ناوگان اتوبوسرانی شهری نیز باید 
بصورت علمی و واقع گرایانه  لوازم، بستر ها و زیرساخت های 

مسلم خانی، معاونت پشتیبانی و امور اجرايی سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور:

اتحاديه ها بايد بازوی اجرايی و مشورتی قوی و 
مطمئنی برای سازمان شهرداری ها باشند

هرگونه فعالیتی بدون برنامه جامع و مشخص ابتر خواهد بود
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الزم برای تحقق این هدف ارزش�مند را 
فراهم ساخت. 

چندی پی�ش فرصت كوتاه�ی فراهم 
ش�د ك�ه گفت و گویی ه�ر چن�د كوتاه و 
مختصر با وی داش�ته باش�یم و قرار شد 
كه درخصوص بررس�ی وضعیت گذشته، 
ارزیابی روند امروز و چش�م انداز فردای 
ح�وزه تحت مس�ولیت ایش�ان بویژه در 
اتحادیه اتوبوس�رانی های شهری كشور 
ب�ا وی به گفت و گویی مفصل بنش�ینیم و 
دیدگاه ها، عقاید و نظرات كار شناس�ی او 
را باتوجه به تج�ارب متعدد مدیریتی كه 

دارد جویا شویم. 
در این شماره به مرور برخی دیدگاه ها 
ونظ�رات ای�ن مدی�ر موفق و خس�تگی 
ناپذی�ر می پردازی�م ت�ا در ش�ماره آتی 
قال�ب  در  و  تحلیل�ی  بص�ورت  نش�ریه 
ی�ک پرون�ده مطبوعات�ی هم نظ�رات و 
را  علم�ی وی  و  تخصص�ی  دیدگاه ه�ای 
منعکس نماییم و هم ب�ا آمار و اطالعات 

واقع�ی در حوزه ه�ای مختلف عملکرد واقدام�ات ارزنده اش 
طی مدت اخیر را در گفت و گو بامدیران و كار شناسان مرتبط 

بررسی نماییم. 

ابت�دا از آق�ای مس�لم خان�ی می خواه�م ك�ه دیدگاهش 
درخصوص حمل و نقل عمومی را برایم توضیح دهد و درادامه 
بصورت خالصه به تشریح عملکرد دولت نهم و دهم در این 

عرصه خطیر وحساس بپردازد كه او در پاسخ می گوید: 
ب��ه عقيده بنده یک��ی از عوامل اصلی توس��عه در کش��ورهای 
پيشرفته توجه اساسی و اصولی به مبحث حمل و نقل عمومی است 

و اگر ما هم بخواهيم به یك کش��ور توس��عه 
یافته و برخوردار تبدیل شویم حتمًا باید توجه 
ویژه ای به این موضوع حياتی داش��ته باشيم 
و زیرس��اخت های الزم را برای دس��تيابی به 
توس��عه پایدار دراین بخش ایج��اد و فراهم 

نمایيم. 
وی معتقد اس��ت که: باید از بخشی نگری 
و سطحی نگری در این حوزه فاصله بگيریم 
و ب��ا یك نگاه کالن و چش��م انداز بلندمدت 
بح��ث حمل و نقل عمومی را مورد توجه قرار 
دهيم و یك بسيج عمومی را از مردم گرفته تا 
مس��ئوالن در نهاد ها و ادارات و سازمان های 
مسئول شکل دهيم و این موضوع را از جوانب 
و ابعاد مختلف مورد بررسی، تحليل و ارزیابی 
قرار دهيم و با آسيب شناس��ی دقيق، علمی و 
کار شناسی، برنامه ای کاربردی و راهبردی را 
در این حوزه ترس��يم نموده و با نظارتی قوی 

و حساب شده به اجرای برنامه تدوین شده تا 
دستيابی به موفقيت موردنظر بپردازیم. 

وی خدمات دولت نه��م و دهم در بخش 
حمل ونقل عمومی را خدماتی ارزنده، ش��ایان 
توج��ه، چش��مگير و تاریخ��ی ارزیابی کرد و 
گفت: به عقيده بن��ده اگر دولت نهم در آغاز 
فعاليتش بص��ورت ویژه به این موضوع توجه 
نمی ک��رد و برنامه های هدفمن��د و کالن را 
ب��ه اج��را نمی گذاش��ت قطعًا کش��ورمان در 
بخش ه��ای مرتبط ب��ا این موض��وع اعم از 
اقتص��ادی، سياس��ی، فرهنگ��ی و امنيتی با 
مش��کالت و بحران ه��ای عدی��ده ای مواجه 
می ش��د و این نعمت امني��ت و آرامش را که 
امروز در کشور شاهدیم مرهون دوراندیشی، 
تالش، برنامه ریزی و حساس��يت ویژه دولت 
نه��م و دهم و بویژه ش��خص رئيس جمهور 

محترم به مبحث حمل ونقل عمومی است. 
مس��لم خان��ی در ادامه تاکيد کرد: رش��د 
چشمگير نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل 
عمومی کشور با افزایش بی سابقه خودروهای 
اتوبوس، ون، مينی بوس و تاکس��ی ازجمل��ه خدمات ارزنده دولت 
دراین بخش اس��ت به گونه ای که تعداد ناوگان اتوبوسرانی کشور 
طی این چند س��ال به دو برابر رسيد، بيش از10 هزار خودروی ون 
ب��رای اولين ب��ار وارد ناوگان حمل ونقل عمومی ش��د و در ناوگان 
تاکس��يرانی نيز تحوالت و نوسازی چشمگيری بوجود آمد که همه 
کار شناس��ان وصاحب نظ��ران بر این عقيده اند ک��ه خدمات دولت 

دراین بخش کم نظير و قابل تمجيد و ستایش است. 
وی در ادام��ه گف��ت: همه این برنامه ه��ا و فعاليت های صورت 
گرفته توسط دولت خدمتگزار برای این بوده که کشور ما در بحث 
حمل و نقل عمومی به یك کش��ور توسعه یافته ومدرن با کمترین 

چالش ها و مشکالت تبدیل شود. 
از وی می پرسم كه آیا به نظر شما این 
هدف اساسی دولت محقق خواهد شد یا 

نه؟ كه پاسخ می دهد:
به عقيده بنده، ما ظرفيت ها و پتانسيل های 
الزم برای دس��تيابی به یك توسعه پایدار را 
داریم و فقط باید زیرس��اخت ها و بس��ترهای 
الزم را برای آن فراهم کنيم واقدامات دولت 
در این عرصه هم بالش��ك در همين راس��تا 

صورت گرفته است. 
پرس�ش بعدی ام از محس�ن مس�لم 
خان�ی این اس�ت: چگون�ه می ت�وان در 
جهت تحق�ق اه�داف دول�ت خدمتگزار 
زیرس�اخت ها و بس�ترهای الزم را برای 
حركت در مسیر توسعه ان هم در بخش 

حمل و نقل فراهم كرد؟
معاونت پش��تيبانی و امور اجرایی سازمان 

 مس�لم خان�ی معتق�د اس�ت که 
ه�ر  در  مش�خص  نتای�ج  کس�ب 
برنام�ه  داش�تن  ب�دون  فعالیت�ی 
و  نیس�ت  و علمی ممک�ن  عمل�ی 
برهمی�ن اس�اس هم�واره تاکید 
می کند که برای حرکت به سوی 
توس�عه پای�دار بای�د اصول�ی و با 
برنامه مدون و منسجم عمل کرد 
و برای رس�یدن به توس�عه پایدار 
و مت�وازن در بخ�ش حمل و نقل 
عمومی بویژه ناوگان اتوبوسرانی 
ش�هری نیز باید بص�ورت علمی و 
واق�ع گرایانه  ل�وازم، بس�تر ها و 
زیرساخت های الزم برای تحقق 
ای�ن ه�دف ارزش�مند را فراهم 

ساخت 

 مطمئ�ن باش�ید اگ�ر درحوزه 
حم�ل ونق�ل عمومی ی�ک برنامه 
جام�ع و کامل�ی داش�ته باش�یم و 
براس�اس آن برنامه حرکت کنیم 
اج�رای  ب�ر  را  الزم  نظ�ارت  و 
برنامه داش�ته باشیم در طی مدت 
مشخصی می توان همه مشکالت و 
چالش های موجود در این حوزه 
رامرتفع ساخت و در مسیر توسعه 
و پیش�رفت باهدف ارتقاء س�طح 
خدم�ات رس�انی ب�ه ش�هروندان 

فهیم و الیق کشور قرار گرفت 
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شهرداری ها و دهياری های کشور با جدیت، 
دقت و صراحت در پاسخ به سوالم با نگاهی 
تاکي��دی گفت: رس��يدن ب��ه موفقيت بدون 
داش��تن برنامه مدون و منسجم امکان پذیر 
نيس��ت پس فقط ب��ا برنامه ری��زی علمی، 
اصولی و کار شناس��ی اس��ت که می توان در 

مسير توسعه حرکت کرد. 
مطمئن باش��يد اگر درح��وزه حمل ونقل 
عمومی ی��ك برنام��ه جامع و کاملی داش��ته 
باش��يم و براس��اس آن برنامه حرکت کنيم 
و نظ��ارت الزم را ب��ر اجرای برنامه داش��ته 
باشيم در طی مدت مشخصی می توان همه 
مشکالت و چالش های موجود در این حوزه 
رامرتفع ساخت و در مسير توسعه و پيشرفت 
باه��دف ارتق��اء س��طح خدمات رس��انی به 
شهروندان فهيم و الیق کشور قرار گرفت. 

از وی می خواه�م ك�ه به یک�ی ازاصلی ترین مش�کالت و 
خالء های موجود در حوزه حمل ونقل عمومی اش�اره كند كه او 

در پاسخ بی درنگ می گوید؟
علی رغم موفقيت های بسيار هنوز در برخی بخش ها با کمبود ها، 
مشکالت و چالش هایی مواجه هستيم یکی ازمسائل مراجع مختلف 
و متفاوت تصميم گير دراین حوزه اس��ت. همچنين متاس��فانه ما در 
زمينه داش��تن بانك اطالعاتی تخصص��ی در زمينه آمار واطالعات 
مرتبط باحوزه حمل ونقل عمومی با ضعف ها وکمبودهای بسيارجدی 
وتاثيرگذاری روبرو هستيم که همه تالشمان این است که در اسرع 
وقت با بس��يج همه نيرو ها، امکانات و صاحب نظران، نقيصه مذکور 
را برطرف نموده و با داش��تن آمار و اطالع��ات واقعی یك برنامه و 
چش��م انداز واقع گرایانه و هدفمندی را با اهداف وس��يع تر و کالن تر 

ترسيم و تدوین نمایيم. 
سوالی دیگر در ذهنم پدیدار می شود: 
از مهن�دس مس�لم خان�ی می پرس�م آیا 
ب�ه نظر ش�ما اتحادیه های حم�ل و نقلی 
می توانن�د در ای�ن خصوص ب�ه صورت 
ج�دی ب�ه كمک س�ازمان ش�هرداری ها 

بپرازند؟
وی در پاس��خ می گوی��د: نه تنه��ا درجمع 
آوری و راه ان��دازی بان��ك اطالعاتی علمی و 
تخصص��ی بلک��ه درهمه حوزه ه��ا و بخش ها 
س��ازمان ش��هرداری ها آمادگی کامل خود را 
برای واگذاری امور مرتبط به اتحادیه ها اعالم 
داش��ته و می دارد امابه ش��رطی که اتحادیه ها 
ت��وان اجرای��ی و بدنه کار شناس��ی را برای در 

اختيار گرفتن و انجام این مس��ئوليت ها داشته 
باش��ند و بتوانن��د بصورت حرف��ه ای و اصولی 
از عه��ده انجام مس��ئوليت ها و وظایف محوله 

برآیند.
بالفاصله س�ؤالی دیگراز او می پرسم: 
آیا این صرفا دیدگاه شماس�ت یا دیدگاه 
مدیریت ارشد سازمان شهرداری ها هم 

همین گونه است؟
مهندس مس��لم خان��ی تأکي��د می کند که 
مهندس ارش��ادمنش ریاس��ت محترم سازمان 
و کليه مدیران س��ازمان براس��اس نگاه توسعه 
مح��ور و اصولی به دنبال کاهش تصدی گری 
سازمان ش��هرداری ها در امور اجرایی هستند 
و بوی��ژه در بحث حم��ل و نق��ل عمومی این 
دیدگاه به صورت بارز و جدی مش��هود است و 
برهمين مبنا نگاه حمایتی به اتحادیه ها دارند 
و اعتقادش��ان بر این است که باید شرایط الزم برای تقویت اتحادیه 

های حمل و نقلی فراهم شود.
اصلی ترین كاركرد، هدف و پتانسیل اتحادیه های حمل و 
نقلی بویژه اتحادیه اتوبوس�رانی های شهری كشور آخرین 
س�ؤالم از آقای مس�لم خانی اس�ت كه او با صراحت پاس�خ 

می دهد؟
اتحادیه باید یك بازوی اجرایی و مشورتی قوی هم برای سازمان 
ش��هرداری ها باشد و هم برای س��ازمان های اتوبوسرانی. اتحادیه 
بای��د نقش یك مرکز علمی، تحقيقات��ی و تخصصی در حوزه تحت 
فعاليتش ایفا کند و درگير جزئيات نباشدو با یك برنامه علمی، اصولی 
و هدفمند و با بدنه کارشناس��ی، هم دولت را در تحقق اهدافش در 
زمينه روند توسعه حمل و نقل عمومی کشور یاری نماید و هم تکيه 

گاه مطمئنی برای اتوبوسرانی ها باشد.
این اتحادیه توانای��ی انجام این اقدامات را 
دارد و عالوه بر این دارای پتانسيل و ظرفيت 
نيز هس��ت تا در بس��ياری از امور تخصصی، 
علمی، فنی، کارشناس��ی، اقتصادی و اجرایی 
به صورت هوش��يارانه و فعال وارد ش��ود و با 
توسعه خود در راس��تای تقویت سازمان های 
اتوبوسرانی و حل مشکالت و چالش های این 

سازمان ها گام های اساسی بردارد.
اتحادیه باید به جایگاه اصلی و حقيقی خود 
دست یابد و این هدف محقق نمی شود جز با 
یك برنامه علمی، دقي��ق و واقع گرایانه و با 
نيروهای متخصص و کارش��ناس و همچنين 
بهره گيری از همه ظرفيت ها و پتانسيل ها.

 اتحادی�ه باید ب�ه جایگاه اصلی 
و حقیقی خود دس�ت یابد و این 
ه�دف محق�ق نمی ش�ود ج�ز با 
ی�ک برنامه علم�ی، دقیق و واقع 
گرایان�ه و با نیروهای متخصص و 
کارشناس و همچنین بهره گیری 

از همه ظرفیت ها و پتانسیل ها 

 ن�ه تنه�ا درجم�ع آوری و راه 
ان�دازی بان�ک اطالعاتی علمی و 
تخصص�ی بلکه درهم�ه حوزه ها 
و بخش ها س�ازمان ش�هرداری ها 
آمادگ�ی کام�ل خ�ود را ب�رای 
ب�ه  مرتب�ط  ام�ور  واگ�ذاری 
اتحادیه ها اعالم داشته و می دارد 
امابه ش�رطی که اتحادیه ها توان 
را  کار شناس�ی  بدن�ه  و  اجرای�ی 
ب�رای در اختیار گرفت�ن و انجام 

این مسئولیت ها داشته باشند 
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اشاره: سعید قیصر كه یک دهه سابقه فعالیت و مدیریت در 
حوزه حمل ونقل ش�هری را دارد اخیراً از سوی اعضای هیات 
مدیره اتحادیه به س�مت سرپرست اتحادیه اتوبوسرانی های 
ش�هری كش�ور انتخاب و منصوب ش�ده اس�ت. قیصر كه در 
كارنام�ه فعالیت هایش مدیریت در مجموعه های مختلف حمل 
و نقلی به چشم می خورد طی سال های اخیر از مدیران خالق، 

نوآور و باثبات حوزه حمل ونقل شهری بوده است. 
وی ك�ه تجربه انتخاب بعنوان یکی از مدیران نمونه و بر تر 
كش�ور در بخش حمل ونقل ش�هری را دارد معتقد اس�ت كه 
تنها مدیران�ی می توانند دراین حوزه خطیر و حس�اس موفق 
ش�وند كه از جنس فعاالن این عرصه باش�ند و شناخت كافی 
از وضعیت س�اختار حمل و نقل عمومی كش�ور در همه ابعاد را 

داشته باشند. 
وی ك�ه راه ان�دازی اتحادی�ه س�ازمان های حم�ل و نق�ل 

همگانی كش�ور را آن هم با دش�واری های بسیار از افتخارات 
خود می داند س�ابقه عضویت در هی�ات مدیره این اتحادیه را 
نیز دارد واز بدو تاس�یس تا بحال نیز س�مت مدیرعاملی این 
مجموعه را برعهده داشته است و طی مدت كوتاهی توانسته 
ای�ن اتحادیه نوپ�ا را به یک مجموعه قوی، با ثبات، توانمند و 

با برنامه مبدل سازد. 
اعتق�اد ب�ه برنامه ری�زی منس�جم و راهب�ردی و اقتدار در 
اجرای برنامه از مش�خصات بارز قیصر در مدیریت می باش�د 
كه با رعایت این اصول توانس�ته گام های اساسی رادر جهت 
ارتق�اء جای�گاه اتحادیه و س�ازمان های حم�ل و نقل همگانی 
كشور بردارد و با كمترین تنش و حاشیه زیرساخت های الزم 
را برای توسعه اتحادیه تحت مدیریتش ایجاد و فراهم نماید. 
گفت و گ�وی اختصاص�ی خبرن�گار ماهنام�ه ایس�تگاه ب�ا 

سرپرست جدید اتحادیه رامرور می كنیم: 

سعید قیصر، سرپرست اتحاديه،  در گفت و گو با ماهنامه ايستگاه:

اتحاديه بايد هم برای دولت و هم برای اتوبوسرانی ها 

"بال" باشد نه " وبال"
اتحادیه، ظرفیت و پتانسیل الزم برای حل بسیاری از مشکالت اقتصادی، اجرایی و فنی اتوبوسرانی ها را دارد

باید از دیدگاه توسعه محور مهندس ارشاد منش و همکاران تالشگر ایشان استفاده 
بهینه را برای توسعه اتحادیه و اتوبوسرانی ها بعمل آورد



ماهنامه داخلی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور

october - september 2010- 1389- اسفند ماه

14

اتحادی��ه  سرپرس��ت  قيص��ر  س��عيد 
اتوبوس��رانی های ش��هری کش��ور درابتدای 
سخنانش، حمل و نقل عمومی را بستر اصلی 
و تاثيرگذار توس��عه پایدار در کشور دانست و 
اظهار داش��ت: بی تردید اگر بدنبال دستيابی 
به توس��عه پای��دار در کش��ور هس��تيم باید 
زیرساخت ها و بسترهای الزم را برای توسعه 
حمل ونقل عمومی فراهم نمایيم زیرا که پایه 
و اساس پيشرفت محسوس و توسعه پایدار، 

توسعه در بخش حمل ونقل است. 
قيصر خاطرنشان کرد: الحمداهلل به برکت 
حضور یك متخصص کارآمد و شجاع عرصه 
حمل و نقل درراس دولت طی سال های اخير 
به این موضوع که حمل و نقل بس��تر اصلی 
توس��عه پایدار کشور است توجه الزم صورت 

گرفت��ه و براس��اس همين دیدگاه علمی و کار شناس��ی جناب آقای 
دکت��ر احمدی نژاد بصورت ویژه و تخصصی به این مبحث پرداخته 
ش��ده است و باجدیت روند توس��عه حمل ونقل عمومی کشورتداوم 

یافته است. 
قيصر اقدامات دولت نهم و دهم در بخش حمل ونقل و سوخت 
را اقداماتی شجاعانه، تاریخی و ماندگار ارزیابی کرد وافزود: اجرای 
طرح س��هميه بندی سوخت در کشور و اجرای طرح هدفمندسازی 
یارانه ها بویژه در بخش حمل ونقل و س��وخت از اقدامات شجاعانه 

و مدبرانه دولت دراین زمينه به شمار می رود. 
سرپرست اتحادیه خاطرنشان کرد: دردولت نهم و دهم مدیران 
ارش��د و تصمي��م گير همواره س��عی کرده اند که بادی��دگاه رئيس 
جمه��ور محترم درجهت توس��عه حم��ل ونق��ل عمومی هماهنگ 
باش��ند اما متاس��فانه در برخی موارد و شرایط ش��اهد بود ه ایم که 
در مدیریت ه��ای ميانی و مدیریت های اجرایی قدر فرصت طالیی 
و تاریخی بودجود آمده دانس��ته نشده و بهره الزم از فضای بسيار 

خوب کار در این حوزه بعمل نيامده است. 
قيصر تصریح کرد: جا دارد به نوبه خود براین موضوع تأکيد نمایم 
که انصافًا در دولت دهم و پس از حضور جناب آقای مهندس ارشاد 

منش در رأس مدیریت سازمان شهرداری ها 
و دهياری های کشور شاهد اقدامات، برنامه ها 
و فعاليت های بس��يار موث��ر و کم نظيری در 
جهت توس��عه حمل و نق��ل عمومی، تقویت 
اتحادیه ها و سازمان های حمل و نقلی کشور 
با ی��ك دیدگاه و نگاه وس��يع، کار شناس��ی، 
علمی و توس��عه مح��ور بوده ایم ک��ه مطمئنًا 
با ت��داوم این روند، آینده بس��يار درخش��انی 
در انتظ��ار ای��ن مجموعه خواهد ب��ود که جا 
داردتأکيد و یادآوری نمایم که اکثریت قریب 
به اتفاق مدیران اجرایی کشور در حوزه حمل 
ونقل عمومی قدردان زحم��ات و تالش های 
صورت گرفته از س��وی جناب آقای مهندس 

ارش��ادمنش و همکاران خوش فکر و تالشگر 
ایشان در وزارت کشور و سازمان شهرداری ها 

هستند. 
قيصر س��پس به جایگاه و ظرفيت اتحادیه 
اتوبوس��رانی های ش��هری کشور اش��اره کرد 
و گف��ت: اندك زمانی اس��ت ک��ه توفيق پيدا 
کرده ام با حسن نظر و اعتماد اعضای محترم 
هيات مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های شهری 
کش��ور بعن��وان سرپرس��ت در خدم��ت این 
مجموعه باش��م و در همين روزه��ای کوتاه 
براس��اس اصول مدیریتی مبتن��ی بر دانش و 
نگاه توس��عه محور که الزمه حرکت به سوی 
جلوست س��عی کرده ام از یك زاویه جدید و 
یك نگاه متف��اوت این مجموع��ه را ببينم و 

ارزیابی کنم. 
وی افزود: بگذارید بجای تعارف های معمول و مرس��وم ابتدا از 
مدیران عامل بزرگوار و با تجربه اتوبوس��رانی ها که اعضای مجمع 
اتحادیه و تصميم س��از هس��تند به عنوان برادر و شاگردی کوچك 

گله کنم. 
گالیه ام این اس��ت که چرا و چگونه می شود که یك اتحادیه ای 
ب��ا اساس��نامه و اهدافی خوب، قوی و منس��جم و ب��ا ظرفيت ها و 

پتانسيل هایی خارق العاده چنين وضعيتی داشته باشد؟ 
قيص��ر گفت: علی رغم همه زحمات و تالش های مدیران قبلی 
این اتحادیه که جای قدردانی ویژه هم دارد، به اعتقاد بنده تا بحال 
این مجموعه حتی به 10 درصد از پتانسيل ها، ظرفيت ها، کارکرد ها 

و اهدافی که داشته است نرسيده است. 
سرپرست اتحادیه اتوبوسرانی خاطرنشان کرد: چنين اتحادیه ای 
با این ظرفيت های بالقوه وعالی، باید بازوی قوی و توانمند اجرایی، 
مشورتی، اقتصادی و علمی هم برای دولت باشد و مهم تراینکه هم 

برای اتوبوسرانی ها! 
گالی��ه ام ای��ن اس��ت که تا بح��ال یا بص��ورت کار شناس��ی و 
علمی ظرفيت ها وتوانمندی های این مجموعه از سوی کار شناسان 
و صاحب نظران بررس��ی نشده و یا اگر ارزیابی الزم صورت گرفته 
چرا اجرایی نش��ده و اتحادیه به چنين روزی 

دچار شده است؟
وی اف��زود: بنده حاضرم در یك نشس��ت 
چالش��ی، علمی و کار شناس��ی و با محاسبات 
دقيق خدمت همه بزرگواران مس��ئول در این 
حوزه ثابت کنم که این اتحادیه این ظرفيت را 
دارد که بخش مهمی از مش��کالت اقتصادی، 
س��ازمان های  فرهنگ��ی  و  فن��ی  اجرای��ی، 
اتوبوس��رانی کش��ور را رفع نماید و بس��ياری 
از چالش ها و مش��کالت فعلی اتوبوسرانی ها 
را از پي��ش رو ب��ردارد و بعن��وان یك مرکز 
علم��ی، اقتص��ادی، اجرای��ی و تخصصی در 
کناراتوبوسرانی ها و برای اتوبوسرانی ها ایفای 

 قیص�ر اقدام�ات دول�ت نه�م و 
ده�م در بخ�ش حم�ل ونق�ل و 
س�وخت را اقدامات�ی ش�جاعانه، 
تاریخی و مان�دگار ارزیابی کرد 
واف�زود: اج�رای ط�رح س�همیه 
بندی سوخت در کشور و اجرای 
یارانه ه�ا  هدفمندس�ازی  ط�رح 
بوی�ژه در بخ�ش حم�ل ونق�ل و 
س�وخت از اقدامات ش�جاعانه و 
مدبران�ه دول�ت درای�ن زمینه به 

شمار می رود 

 قیص�ر گف�ت: عل�ی رغ�م همه 
زحم�ات و تالش ه�ای مدی�ران 
قبل�ی ای�ن اتحادی�ه ک�ه ج�ای 
ب�ه  دارد،  ه�م  وی�ژه  قدردان�ی 
اعتقاد بنده تا بحال این مجموعه 
حتی به ۱0 درصد از پتانس�یل ها، 
ظرفیت ه�ا، کارکرد ها و اهدافی 

که داشته است نرسیده است 
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نقش و خدمت کند و گالیه ام این اس��ت که 
چرا به چنين ظرفيتی توجه نشده است؟ 

قيص��ر تاکيد ک��رد: به عقيده بن��ده، قطعًا 
کس��انی که مبادرت به تش��کيل این اتحاده 
کرده اند، برایش اساس��نامه نوشته اند وهدف 
گ��ذاری کرده ان��د، بی تردید هدف��ی جز این 
نداش��ته اند، که اتحادیه هم برای دولت و هم 
برای اتوبوسرانی ها بال باشد نه وبال، چيزی 
که ام��روز اتحادیه به آن دچار اس��ت چيزی 
نيس��ت جز اینکه هم از دولت طلبکار اس��ت 
و هم از اتوبوس��رانی ها! نه تنها باری از روی 
دوش اتوبوسرانی ها و دولت بر نمی دارد بلکه 
باعث دغدغه و نگرانی هر دو ش��ده و تبدیل 

به وبال گشته است. 
قيصر گف��ت: اتحادی��ه س��اختار اداری، 
مالی، کار شناس��ی، فن��ی و تخصصی، فعال 
و توانمن��دی ندارد واز یك س��اختار معيوب 

برخوردار اس��ت و طبيعی اس��ت که چنين ساختاری چه نتيجه ای 
در بردارد. 

وی خطاب به مدیران عامل اتوبوس��رانی های ش��هری کشور 
گف��ت: بنده مدت کوتاهی را در خدمتتان بوده و هس��تم، اما اگر 
نيتتان تقویت و توس��عه این اتحادیه اس��ت بای��د در بعد اجرایی، 
ن��گاه و نحوه اداره این اتحادیه تغيير کن��د و اگر اتحادیه به یك 
مجموعه س��اختارمند و هدفمند تبدیل شود می توان انتظار داشت 

که به سوی جایگاه حقيقی و اصلی اش گام بردارد. 
سرپرس��ت جدید اتحادیه بااش��اره به جایگاه واال و ارزش��مند 
مدیران عامل اتوبوسرانی های شهری کشور افزود: به عقيده بنده 

این توهين به مدیران عامل س��خت کوش 
و فهيم اتوبوس��رانی هاست که اتحادیه هيچ 
گام��ی در جهت توس��عه و تقویت اقتصادی، 
مال��ی، اجرایی و فنی اتوبوس��رانی ها برندارد 
و با نگاه غيرحرف��ه ای و غيراخالقی بدنبال 
این باش��د که هر س��ال دو مجم��ع برگزار 
کن��د و هدی��ه ای ناچي��ز به مدی��ران عامل 
بدهد و والس��الم، به عقيده بنده این عذاب 
آور اس��ت و توهين به مدی��ران عامل عزیز 

اتوبوسرانی ها. 
قيص��ر گف��ت: بن��ده در تعجب��م که چرا 
خوب��ی  بس��يار  ظرفيت ه��ای  از  اتحادی��ه 
ک��ه دول��ت خدمتگ��زار جناب آق��ای دکتر 
احمدی ن��ژاد در عرص��ه حمل ونق��ل ایجاد 
نم��وده به نحو احس��ن و با تدبي��ر و درایت 
و موقعيت شناس��ی اس��تفاده نکرده اس��ت؟ 
نمی دان��م چرا از ن��گاه تخصصی دولت نهم 
و ده��م بویژه نگاه توس��عه مح��ور مدیران 
ارشد وزارت کشور و س��ازمان شهرداری ها 

علی علی الخصوص در دوران ریاست جناب 
آقای مهندس ارش��ادمنش بخوبی اس��تفاده 

کافی و وافی بعمل نيامده است؟ 
قيصر درادامه ب��ا انتقاد از مباحث صورت 
گرفته باهدف تضعيف جایگاه اعضای هيات 
مدی��ره اتحادیه گف��ت: اتحادیه به برنامه ای 
ک��ه ارائه داده توجه نکرده اس��ت، نيروهای 
کار شناس و خالق و بدنه اجرایی قوی ندارد، 
س��اختار مالی و اداری مناسب ندارد، به همه 
بدهکار اس��ت، همه طرح ه��ا و برنامه ها را 
نيمه کاره   رها کرده اس��ت، وضعيت صندوق 
بيم��ه اش که زبانزد همه اس��ت، کميته های 
فنی و تخصصی اش تعطيل ش��ده اس��ت و 
درعوض همه این ها اگ��ر بنده بجای اینکه 
بيایم وضعي��ت را اصالح کنم، بگویم هيات 
مدی��ره ضعيف اس��ت و ت��وپ را بيندازم در 
زمين دیگران، خوب، معلوم اس��ت وضعيت 

چه می شود؟ 
قيصر خطاب به مدیران عامل اتوبوس��رانی های شهری کشور 
گفت: همه شما در سازما  ن هایتان دارای شورای سازمان و هيات 
مدیره هس��تيد، واقعيت این است که چقدر هيات مدیره دراجرای 
برنامه ه��ا و فعاليت ها نقش دارد؟ هيات مدیره نقش مش��ورتی و 
سياست گذاری دارد نه نقش اجرایی! این بی انصافی است که اگر 
بنده مثاًل دراتحادیه سازمان های حمل ونقل همگانی خوب عمل 
نکنم و مجموعه را خوب اداره نکنم و به برنامه هایی که ارائه داده 

ام عمل نکنم و مقصراعضای هيات مدیره را معرفی کنم. 
قيص��ر گفت: بار دیگر تاکيد می کنم که ضمن قدردانی از همه 
فعاليت ها و تالش هایی که تا بحال مدیران 
قبل��ی اتحادیه داش��ته اند اما ای��ن مقدار به 
عقي��ده بنده به هيچ وجه کافی و پاس��خگو 
نيست و باید از ظرفيت بسيارخوبی که دولت 
خدمتگزار درحوزه حمل ونقل عمومی ایجاد 
نموده اس��ت با تدبير، ت��الش، برنامه ریزی، 
خالقي��ت و زیرکی اس��تفاده بهينه را بعمل 

آورد. 
وی همچني��ن تاکيد کرد: می توان با یك 
برنامه اصولی واساسی و جامع و بااستفاده از 
همه ظرفيت ها و پتانسيل ها و با بهره گيری 
از نظرات همه مدیران عامل اتوبوسرانی های 
کش��ور و انجام ی��ك آسيب شناس��ی قوی 
اتحادی��ه را ب��ه مجموع��ه قوی، مقت��در، با 
برنامه، منسجم، ساختارمند وهدفمند تبدیل 
ک��رد و از ای��ن اتحادیه یك مرک��ز علمی، 
مشورتی  اقتصادی،  کار شناس��ی،  تحقيقاتی 
و اجرایی مقت��در و تاثيرگذار در حوزه حمل 

ونقل عمومی کشور ساخت.

 ب�ه عقیده بن�ده ای�ن توهین به 
مدیران عامل سخت کوش و فهیم 
اتوبوس�رانی هاس�ت ک�ه اتحادیه 
هی�چ گام�ی در جه�ت توس�عه و 
تقوی�ت اقتصادی، مال�ی، اجرایی 
و فن�ی اتوبوس�رانی ها برن�دارد و 
با نگاه غیرحرف�ه ای و غیراخالقی 
بدنبال این باش�د که هر س�ال دو 
مجم�ع برگ�زار کن�د و هدی�ه ای 
ناچی�ز به مدی�ران عام�ل بدهد و 
والسالم، به عقیده بنده این عذاب 
آور اس�ت و توهی�ن ب�ه مدی�ران 

عامل عزیز اتوبوسرانی ها 

 قیصر خطاب ب�ه مدیران عامل 
اتوبوس�رانی های ش�هری کش�ور 
گفت: همه شما در سازما  ن هایتان 
دارای ش�ورای س�ازمان و هیات 
مدیره هستید، واقعیت این است 
که چقدر هیات مدیره دراجرای 
برنامه ه�ا و فعالیت ها نقش دارد؟ 
هی�ات مدی�ره نق�ش مش�ورتی و 
سیاس�ت گ�ذاری دارد ن�ه نقش 
اجرای�ی! ای�ن بی انصافی اس�ت 
ک�ه اگ�ر بن�ده مث�اًل دراتحادی�ه 
سازمان های حمل ونقل همگانی 
خوب عم�ل نکن�م و مجموعه را 
خوب اداره نکنم و به برنامه هایی 
ک�ه ارائ�ه داده ام عم�ل نکن�م و 
را  مدی�ره  هی�ات  مقصراعض�ای 

معرفی کنم 
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ایستگاه: نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دست آوردهای 
شهرداری ها از 5 لغایت 8 اسفندماه در محل مصالی بزرگ 

اما خمینی)ره( تهران برگزار شد.
به گ��زارش خبرنگار رواب��ط عمومی اتحادیه اتوبوس��رانی های 
ش��هری کشور، در این نمایشگاه بيش از 100 شهرداری و شرکت 
خصوصی فعال و موفق در زمينه مدیریت ش��هری حضور داشتند و 

دست آوردهای خودرا به معرض نمایش عموم گذاشتند.
این نمایش��گاه که با استقبال گسترده شهروندان تهرانی مواجه 
ش��د، به گفته مسئوالن برگزاری، توانست به اهداف خود در زمينه 
شناس��ایی ظرفيت ها و توانمندی های ش��رکت ها و ترغيب دیگر 

نهادها برای توسعه خدمات مدیریت شهری دست یابد.
وزیر كشور: تاثیر نمایشگاه جامع 

مدیریت شهری راهبردی و مثبت است
مصطفی محمد نجار در حاشيه مراسم افتتاح نخستين نمایشگاه 
جامع مدیریت ش��هری و دس��تاوردهای ش��هرداریها ب��ه خبرنگار 
اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور گفت: تاثير بر پائی نخستين 
دوره نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریها را 

در ارتقای سطح مدیریت شهری کشور مثبت و راهبردی است.
 وی افزود: این نمایش��گاه محل مناس��بی ب��رای تبادل افکار و 
اندیش��ه ها، هم افزائی و تبادل اطالعات و ایجاد خدمات بيش��تر به 

شهرها و شهروندان است.
محمدنجار با اش��اره به حضور بيش از 100 شرکت خصوصی و 
100 شهرداری در این نمایشگاه، برگزاری چنين نمایشگاه هایی را 
ابتکار جدیدی در جهت ورود ش��هرداریها ب��ه عرصه های جدید از 
جمله پایدار کردن درآمدهای ش��هرداری ها و گسترش حمل و نقل 

عمومی برشمرد.
 وی،  اطالع رسانی اقدامات و فعاليتهای شهرداریها به شهروندان 
و جامعه و آگاهی مردم از حقوق شهروندی خود و باال بردن توقعات 
مردم از ش��هرداریها، فراهم شدن زمينه مشارکت مناسب مردم در 
طرح ها و برنامه های مدیریت شهری و انتقال تجربيات شهرداریها 

به یکدیگر را از دیگر ویژگی های این نمایشگاه ذکر کرد.
 وزیر کش��ور برپائی این نمایشگاه را فرصت خوبی برای ارتباط 
ش��رکتهای بخش خصوص��ی توليدکننده خدم��ات و محصوالت 
مدیریت ش��هری با شهرداریها بيان نمود و افزود: شهرداری ها باید 

بتوانند با بکارگيری فناوری های نوین و استفاده از تجربيات جدید، 
شهرهای س��بز، ایمن، پاك و با نشاطی را برای شهروندان فراهم 

کنند.
 محمد نجار با بيان اینکه "ش��هرداری ها، نهاد مهمی در نهادینه 
سازی فرهنگ صرفه جویی در کشور هستند"، گفت: مدیران ارشد 
ش��هرداری ها باید برنامه های خ��ود رابه گونه ای مدیریت کنند که 

بتوانند هزینه ها را کاهش و بهره وری را افزایش دهند.
اختتامیه نمایشگاه با حضور رئیس 

سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
معاون عمرانی کش��ور با حضور در نخستين نمایشگاه مدیریت 
جامع ش��هری و دس��تاوردهاي ش��هرداري ها، آیي��ن اختتاميه این 

نمایشگاه را برگزار کرد.
ریيس س��ازمان ش��هرداری ها و دهياری ه��ا در گفت و گو با 
ایستگاه با سپاس��گزاری از برگزار کنندگان این نمایشگاه، تصریح 
کرد: نمایشگاه دستاوردهای شهرداری ها نمایشگاهی برای تعامل 
و تبادل تجربيات شهرداران سراسر کشور بوده است و اميدورایم با 
دائمی شدن دبيرخانه این نمایشگاه در سال آینده ميزبان شهرداران 
سایر کش��ورها نيز باشيم، ضمن آنکه درصدد هستيم کارگاه هایی 

را در طول سال در شهرهای مختلف برگزار کنيم.
سجادی نژاد: نمایشگاه جامع مدیریت 

شهری سال آینده بین المللی می شود
رئيس موسس��ه فرهنگ��ي اجتماعي س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهياري هاي کش��ور در گفت و گو با خبرنگار اتحادیه اتوبوس��رانی 
های شهری کشور، درباره نخستين نمایشگاه جامع مدیریت شهري 
و دس��تاوردهاي ش��هرداري ها ، گفت: ارائه آخرین دس��تاوردهاي 
ش��هرداري ها در راستاي مدیریت شهري از اهدافي بود که در این 

نمایشگاه دنبال شد.
سجادي نژاد با اشاره به اینکه شهرداري هاي موفق سراسر کشور 
در این نمایش��گاه حضور دارند، بيان داش��ت: تم��ام گروه هایي که 
در حوزه مدیریت ش��هري فعال هس��تند در این نمایش��گاه حضور 
یافتند و نمایش��گاه جامع مدیریت شهري لينکي براي ایجاد تبادل 

دستاوردها در عرصه هاي مدیریت شهري است.
رئيس موسس��ه فرهنگ��ي اجتماعي س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهياري هاي کشور اظهار داشت: بيش از 100 شهرداري و شرکت 

تجربه ای جديد اما كارآمد

تجلیل وزیر کشور و معاون هماهنگی امور عمرانی وی از برگزار کنندگان نمایشگاه

سجادی نژاد، رئیس موسسه فرهنگي اجتماعي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کشور: سال آینده میزبان شهرداری های موفق دنیا خواهیم بود.

گزارش اختصاصی ایستگاه از برگزاری نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دست آوردهای شهرداری ها
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خصوصي در حوزه مدیریت شهري براي عرضه دستاوردهایي که تاکنون به آنها دست یافته اند در این نمایشگاه در این نمایشگاه حضور 
یافتند..

سجادي نژاد خاطرنشان کرد: در سال آینده نمایشگاه جامع مدیریت شهري به صورت بين المللي برگزار مي شود و آخرین تکنولوژي ها 
که در مدیریت شهري در دنيا وجود دارد،  در این نمایشگاه بازدید مي شود.

وي در ادامه نشست یادآور شد: این چنين نمایشگاه هایي موجب آشنایي مدیران شهري با آخرین دستاوردها و تکنولوژي ها در سراسر 
کشور مي شوند.

سجادي با بيان اینکه شهرداري ها در کشور مشکل منابع ندارند و عمده مشکل آنها مدیریتي است، بيان داشت: خيلي از شهرداري ها 
با هزینه هاي کمي توانسته اند بافت هاي فرسوده شهر خود را بازسازي و موجب افزایش بهره وري شوند.

تقدیر از برترین های نمایشگاه
به گزارش خبرنگار اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور در پایان این نمایشگاه از شهرداری های سراسر کشور در حوزه های مختلف 
تقدیر به عمل آمد و در حوزه پژوهش و آموزش شهروندی ، شهرداری های رشت ، سبزار، محالت و سی سخت معرفی شدند. در حوزه 
فن آوری ارتباطات شهرداری های شهر رضا، اردکان، مراغه، زرین شهر و رشت برتر شدند. در حوزه حمل و نقل و ترافيك از شهرداری 

های مشهد، زاهدان، مراغه ، محالت و خراسگان تقدیر شد.
در حوزه خدمات شهری و درآمد پایدار نيز زرند، مشهد، تبریز، نی ریز، شاندیز و سربيشه مورد تقدیر قرار گرفتند و همچنين شهرداری 
های دزفول، رامسر، کاشان، دامغان، سبزوار و قم از جمله شهرهایی بودند که در حوزه عمران و توسعه شهری مورد تجليل تجليل شدند.

بازدید مهندس نجار از نمایشگاه

مراسم اختتامیه نمایشگاه
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گزارش تصویری نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دست آوردهای شهرداری ها

غرفه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشوریکی از غرفه های نمایشگاه

گفت وگوی خبرنگار ماهنامه ایستگاه با سجادی نژادلحظاتی قبل از تشویق برترین های نمایشگاه
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مدیران ارشد سازمان شهرداری ها بویژه آقایان مسلم خانی و مرادی بصورت جدی بدنبال حل مشکالت اتحادیه هستند

"مهن�دس فرهاد خوش نیت" ازمدیران جوان اما باتجربه 
و تحصیل كرده اتوبوس�رانی های ش�هری كش�ور اس�ت. با 
س�ابقه ترین مدیرعامل اتوبوس�رانی در اس�تان ف�ارس، از 
مدی�ران عام�ل خ�الق، خوش فک�ر، پیگیر و س�خت كوش 
اتوبوس�رانی های ش�هری كشوراس�ت كه درس�ال گذشته 
ب�ا رای مدی�ران عامل اتوبوس�رانی های ش�هری كش�ور به 
عضوی�ت هیات مدی�ره اتحادیه اتوبوس�رانی های ش�هری 
كش�ور درآمد و طی یک سال گذش�ته نیز از افراد تاثیرگذار 
هی�ات مدیره ب�وده و همواره بصورت ج�دی بدنبال حقوق و 
مطالبات قانونی سازمان های اتوبوسرانی بوده و پیگیری های 
خ�وب و منظم�ی را در راس�تای حل مش�کالت و چالش های 
اتوبوس�رانی ه�ااز مدیران ارش�د وزارت كش�ور وس�ازمان 

شهرداری ها ودهیاری های كشور داشته است. 
عض�و كمیته فنی و كمیته حمل ونقل هوش�مند اتحادیه در 
حالی كه چندین سال است مدیرعامل اتوبوسرانی شهر فسا 
و حومه را برعهده دارد چند ماهی اس�ت كه بخاطر مدیریت 
موفقش دراین سازمان، سرپرستی سازمان تاكسیرانی این 
ش�هر را نیز به وی سپرده اند. خوش نیت كه از مدیران حمل 
و نقل�ی موفق اس�تان فارس در اجرای طرح هدفمندس�ازی 
یارانه ه�ا نیز بوده در گفت و گو ب�ا خبرنگار ماهنامه تخصصی 
ایستگاه به تش�ریح وضعیت وعملکرد اتحادیه وچشم انداز 
این مجموعه و همچنین اوضاع ناوگان اتوبوس�رانی شهری 
كش�ور پرداخت�ه اس�ت ك�ه باه�م دیدگاه ه�ای وی را مرور 

می كنیم: 

مهندس خوش نیت، عضو هیات مديره اتحاديه: 

هدف اصلی اعضای هیات مديره حل مشكالت 
و چالش های اتوبوسرانی ها و اتحاديه است
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فرصت طالیی برای توسعه 
حمل و نقل عمومی

فرهاد خوش نيت ابتدا به ارزیابی عملکرد 
دول��ت نهم و ده��م در حوزه حم��ل و نقل 
عمومی پرداخ��ت وگفت: قطع��ًا همه صاحب 
نظران، کار شناسان وفعاالن این عرصه واقفند 
که از سال 84 تا به حال تحول کم نظيری در 
حوزه حمل و نقل عمومی کشور شکل گرفته 
اس��ت. اگر بصورت دقيق ميزان اتوبوس ها، 
مينی بوس ها ون ها و تاکس��ی هایی که طی 

این چندس��ال وارد ناوگان حمل و نقل عمومی کش��ور ش��ده اند به 
مردم فهيم و قدر شناس کشور اطالع رسانی شود به این موضوع پی 
خواهند برد که دولت تالش��گر جناب  آقای دکتر احمدی نژاد چقدر 
در توس��عه حمل ونقل عمومی کشور جدیت داشته و چه اقدامات و 
خدمات انکارناپذیری در راس��تای توسعه، تجهيز و نوسازی ناوگان 

بمنظور افزایش سطح خدمات رسانی به شهروندان داشته است. 
مهندس خوش نيت خاطرنش��ان کرد: نگاه تخصصی و محوری 
دولت خدمتگ��زار به حمل و نقل عمومی یك فرصت طالیی برای 
مدیران این حوزه است که باید از این شرایط بوجود آمده و فرصت 

فراهم شده به نحو احسن استفاده نمایند. 
وی تاکي��د کرد: ب��ه عقيده بنده م��ا کمبود آنچنان��ی در تعداد 
خودروهای الزم برای فعاليت در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور 
نداریم بلکه مش��کالت موجود ناش��ی از عدم فرهنگ سازی برای 
اس��تفاده بهينه از این امکانات فراهم شده و عدم مدیریت مناسب 
این ناوگان برای خدمات رس��انی مطلوب به ش��هروندان می باشد 
که اميدواریم با انجام و تقویت فرهنگ س��ازی الزم و ارتقا سطح 
و نوع مدیریت بر این ناوگان ش��اهد اس��تفاده مطلوب تر و بهتر از 

ظرفيت های ایجاد شده باشيم. 
لزوم توجه به مشکالت اساسی اتوبوسرانی ها

خوش نيت در تش��ریح مشکالت اساسی 
و اتوبوس��رانی ها اظهار داش��ت:  ب��ه اعتقاد 
بنده مشکالت اتوبوس��رانی ها بيشتر از آنکه 
در بخش س��خت افزاری باشد در بخش نرم 

افزاری است. 
وی در تش��ریح ای��ن دیدگاهش می گوید: 
منظورم این است که مشکالت اتوبوسرانی ها 
انسانی متخصص  بيش��تردر بربخش نيروی 
و کارآم��د و مش��کالت س��اختاری قانونی و 

حقوقی می باشد. 
خوش نيت گفت: عدم تخصيص اعتبارات 
الزم و کافی، عدم وجود بسترهای الزم برای 
همراهی با بخش خصوص��ی، عدم پرداخت 
بموقع اعتبارات به اتوبوس��رانی ها، نبود ثبات 
الزم در مدیریت اتوبوسرانی ها و تغيير مداوم 
مدی��ران عام��ل اتوبوس��رانی ها، مش��کالت 
مربوط به امور مالياتی و تبعات ناخوش��ایند و 
دست و پاگير این موضوع، محدودیت قانونی 
در محدوده خدمات رس��انی اتوبوسرانی ها در 
شهر ها، دخالت ادارات و نهادهای غيرمسئول 
در نح��وه و نوع فعاليت اتوبوس��رانی ها، عدم 

و  کار ش��ناس  مج��رب،  نيروه��ای  حض��ور 
متخص��ص دراتوبوس��رانی ها از اصلی تری��ن 
مشکالت اتوبوسرانی ها است که البته جا دارد 
تاکيد نمایم که این مشکالت یك شبه بوجود 

نيامده تا یك شبه هم حل شود. 
وی گفت: خوش��بختانه دولت فعلی توجه 
بس��يار خوب و موثری به این مباحث داش��ته 
و گام های بس��يار تاثيرگ��ذاری در جهت رفع 
این مش��کالت و چالش ها برداشته که انصافا 
مي��زان فعاليت و جدیت دول��ت فعلی به هيچ 
وج��ه بادولت های قبلی قابل مقایس��ه نيس��ت و انصاف��ًا جادارد از 
خدمات ارزنده دولتمردان تالش��گر و خستگی ناپذیر در این حوزه 

قدردانی نمایيم. 
وی تاکي��د کرد: علی رغم همه برنام��ه ریزی های بعمل آمده، 
اقدام��ات ب��ه انجام رس��يده، به عقي��ده بنده باید فص��ل جدیدی 
ازفعاليت ها برای حل مشکالت قدیمی و چالش برانگيز سازمان های 
اتوبوس��رانی آغاز ش��ود که البت��ه می توان با نگاه توس��عه محور و 
هدفمندی که مدیران فعلی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و 

دهياری های کشور دارند به آینده خوش بين و اميدوار بود. 
اتحادیه باید مدافع حقوق و تکیه گاه 

امن اتوبوسرانی ها باشد
عضو هيات مدیره اتحادیه س��پس در ادامه به تش��ریح اهداف، 
وظایف، ساختار و وضعيت اتحادیه پرداخت و گفت: صادقانه عرض 
کنم که بنده بااین ني��ت در انتخابات هيات مدیره اتحادیه کاندیدا 
ش��دم و وارد این مجموعه ش��دم که بتوانم گامی در جهت تقویت 
اتوبوس��رانی ها و حل مشکالت متعدد این سازمان ها بردارم و طی 
ای��ن م��دت نيز هدفی جز این موارد نداش��ته ام و ه��ر روز هم اگر 
احس��اس کنم که انجام این مس��وليت در توانم نيست و یا بستر و 
س��اختار الزم برای تحقق اهدافم در راستای تقویت اتوبوسرانی ها 
و اتحادی��ه وجود ن��دارد، مطمئن��ا به حضور 
در هي��ات مدیره اصرار نخواه��م ورزید. این 
جایگاهی اس��ت که با لطف، عنایت و محبت 
مدیران عامل اتوبوس��رانی ها مسئوليت آن را 
برعه��ده ما قرار داده اند و ما باید حساس��يت 
این موضوع را درك نمایيم و قدردان حس��ن 
اعتماد مدیران عامل اتوبوس��رانی ها باشيم و 
امانت��دار و نماینده خوب ب��رای این عزیزان 
باشيم که اتفاقًا همه اعضای هيات مدیره هم 

بر این نکته تاکيد دارند. 
خ��وش نيت گف��ت: ج��ا دارد تاکيد نمایم 
اتحای��ده ای را که این هي��ات مدیره تحویل 
گرفت نه تنها اتحادیه س��اختارمند، با برنامه، 
قوی و منس��حمی نبود بلکه با مش��کالت و 
بحران ه��ای متعددی مواجه ب��ود که از این 
جمله می توان به مشکل صندوق بيمه و عدم 
پرداخت خسارت های وارده به اتوبوسرانی ها، 
موضوع تعاونی مس��کن و دیگر موارد مرتبط 
با وظای��ف و برنامه های اتحادیه پرداخت که 
حقيقتًا هيات مدیره فعلی در بوجود آمدن این 

مشکالت نقشی نداشته  است. 

نظ�ران،  صاح�ب  هم�ه  قطع�ًا   
کار شناسان وفعاالن این عرصه واقفند 
ک�ه از س�ال ۸۴ ت�ا به ح�ال تح�ول 
کم نظی�ری در ح�وزه حم�ل و نق�ل 

عمومی کشور شکل گرفته است 

 عدم تخصی�ص اعتبارات الزم و 
کافی، عدم وجود بس�ترهای الزم 
برای همراهی با بخش خصوصی، 
ع�دم پرداخ�ت بموق�ع اعتبارات 
ثب�ات  نب�ود  اتوبوس�رانی ها،  ب�ه 
الزم در مدیری�ت اتوبوس�رانی ها 
عام�ل  مدی�ران  م�داوم  تغیی�ر  و 
اتوبوسرانی ها، مشکالت مربوط به 
ام�ور مالیاتی و تبعات ناخوش�ایند 
و دس�ت و پاگی�ر ای�ن موض�وع، 
محدودی�ت قانون�ی در محدوده 
خدمات رس�انی اتوبوسرانی ها در 
شهر ها، دخالت ادارات و نهادهای 
غیرمسئول در نحوه و نوع فعالیت 
حض�ور  ع�دم  اتوبوس�رانی ها، 
و  کار ش�ناس  مج�رب،  نیروه�ای 
از  دراتوبوس�رانی ها  متخص�ص 
اصلی ترین مشکالت اتوبوسرانی ها 

است 
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وی تاکيد کرد: از بدو حضورمان در اتحادیه 
بدنب��ال این بودی��م که باجدی��ت، صداقت، 
ت��الش و رایزن��ی، حساس��يت های الزم را 
درك و به مدیریت اجرایی اتحادیه نگرانی ها 
و دغدغه های اتوبوس��رانی ها را منتقل کنيم 
و پيگيری های الزم را برای حل مش��کالت 
بوجود آم��ده به انجام رس��انيم و درحد توان 
و جایگاه مان چالش های اتوبوس��رانی ها را به 
اطالع مس��ئوالن ذیربط برس��انيم و در این 
راستا تاکيد داش��تيم که باتوجه به ظرفيت ها 
و پتانس��يل های خوب اتحادیه و ظرفيت های 
بوجود آمده توس��ط وزارت کش��ور و سازمان 
شهرداری ها از سوی مدیریت اجرایی اتحادیه 
برنامه ای جامع، مدون، منس��جم، هدفمند و 
زمانبندی ش��ده ای به هيات مدی��ره اتحادیه 
بمنظور نظارت، ارزیابی و پيگيری الزم ارائه 
ش��ود تا با انجام مش��ورت و سياست گذاری 

الزم و اتخ��اذ برنامه های اصولی، اتحادیه گام های اساس��ی را در 
چارچوب اختيارات وظایف و اساس��نامه مصوب بردارد و اعتقادمان 
ني��ز این بود که باید به مدیریت ارش��د اتحادی��ه زمان کافی برای 
پيگيری و تحقق برنامه ارائه ش��ده داده شودو سپس ارزیابی الزم 
صورت گيرد و تصميم الزم باتوجه به ميزان تحقق اهداف و برنامه 
ه��ای تدوین ش��ده تيم اجرایی اتحادیه اتخاذ ش��ود که از س��وی 
تمامی اعضای هيات مدیره این موضوع با بحث ها و بررس��ی های 
الزم و کار شناس��ی باتوجه ب��ه نگرانی ها، دغدغه ها و مش��کالت 
اتوبوسرانی ها و چالش های جدی و بحث برانگيز اتحادیه به انجام 

رسيد و تغيير و تحوالت الزم و ضروری به عمل آمد. 
الزم به تاکيد اس��ت که صادقانه ع��رض نمایم که هدف اصلی 
اعضای هيات مدیره اتحادیه در تصميم گيری اخير صرفًا تس��ریع 
در رون��د فعاليت ها و اقدامات اتحادیه بمنظور حل مش��کالت این 
مجموع��ه ب��وده و اعتقادمان این اس��ت که ای��ن اتحادیه ظرفيت 
های بس��يار خوبی دارد و می توان با یك برنامه دقيق تر و یك تيم 
کار شناسی و مدیریت مقتدرانه و خالقانه مسائل و مشکالت فعلی 

را با درایت و فرصت شناسی رفع و با اقدامات 
اساسی و شجاعانه برهه سخت و دشوار فعلی 
را س��پری واین مجموع��ه را به یك اتحادیه 
قوی، پویا، توانمند، تخصصی و کارآمد تبدیل 

ساخت. 
خوش نيت گفت: هدف از تاسيس اتحادیه 
ای��ن بود که به یك مجموعه ای متخصص و 
کارآمد تبدیل ش��ود و هم در راستای تقویت 
و توسعه سازمان های اتوبوسرانی گام برداردو 
ه��م ب��ه دولت درای��ن حوزه کم��ك کند نه 
اینکه باعث دغدغ��ه و نگرانی مدیران عامل 
س��خت کوش، صبور و فهيم اتوبوس��رانی ها 
ش��ود و همه باید کمك کني��م که اتحدیه از 
این وضعيت خارج ش��ود و در مس��ير اهاف و 
برنامه های اصل��ی و حقيقی اش بازگردد که 
اميدواریم با عنایت و مساعدت مدیران خالق 
و دلس��وز س��ازمان ش��هرداری ها و دهياری 
کش��ور و درایت مدیران عامل اتوبوسرانی ها در آینده نزدیك شاهد 
اتحادیه ای توانمند، قوی، س��اختارمند و با برنامه باش��يم و البته جا 
دارد تاکيد نمایم که تا بحال نيز مدیران ارشد سازمان شهرداری ها 
بویژه جناب آقای مهندس مسلم خانی معاونت محترم پشتيبانی و 
اموراجرای س��ازمان و ریاست محترم هيات مدیره اتحادیه و جناب 
آقای مهندس مرادی مدیرکل محترم دفتر بازرسی سازمان و عضو 
محترم هيات مدیریه اتحادیه با همين دیدگاه بصورت جدی بدنبال 
توس��عه این مجموعه و حل مشکالت و چالش های موجود بوده و 
هس��تند که مطمئنًا با جدیتی که این بزرگواران در راستای تقویت 
اتحادیه دارند در آینده ای نزدیك ش��اهد حل مش��کالت و مسائل 
موج��ود و حرکت اميدبخش اتحادیه درمس��ير اهداف اصلی، واقع 
گرایان��ه و اصول��ی اش خواهيم بود و تصميم کلي��ه اعضای هيات 
مدیره اتحادیه این است که با برنامه ریزی، جدیت واقتدار اتحادیه 
را از این ش��رایط خارج نمایند و به توسعه پایدار والزم که در شان 
و جایگاه دولت مقتدر، فعال، پاك و خس��تگی ناپذیر کش��ور باشد 

برسانند. 

در  حضورم�ان  ب�دو  از   
اتحادی�ه بدنب�ال ای�ن بودی�م که 
و  ت�الش  صداق�ت،  باجدی�ت، 
را  الزم  حساس�یت های  رایزن�ی، 
اجرای�ی  مدیری�ت  ب�ه  و  درک 
اتحادی�ه نگرانی ه�ا و دغدغه های 
اتوبوس�رانی ها را منتق�ل کنی�م و 
پیگیری ه�ای الزم را ب�رای ح�ل 
مش�کالت بوج�ود آمده ب�ه انجام 
رسانیم و درحد توان و جایگاه مان 
چالش ه�ای اتوبوس�رانی ها را ب�ه 

اطالع مسئوالن ذیربط برسانیم 
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اش�اره: همواره حضور سید محسن شوشتری در نشست 
ها و همایشهای تخصص حوزه حمل و نقل و ترافیک كشور، 

این جلسات را فعال تر و كارآمدتر كرده است.
شوش�تری از مدیران عاملی است كه توانسته با مدیریت 
مبتن�ی ب�ر دان�ش روز، خ�رد علمی وفن�اوری ه�ای جدید و 
پیشرفته، اتوبوسرانی مشهد را به یک ناوگان موفق، توانمند 

و مدرن تبدیل نماید.
از بدو حضور شوش�تری در اتوبوس�رانی مش�هر، ش�اهد 
تحوالت بس�یار خوب، مثبت و چشمگیر در اتوبوسرانی این 

كالنش�هر بوده ایم كه بی تردید با ادام�ه روند كنونی، آینده 
ای درخشان در انتظار شهروندان مشهدی خواهد بود.

مدیری�ت راهبردی و چند جانبه این مدیر در اتوبوس�رانی 
كالنشهر مشهد باعث شده است تا همواره این سازمان، در 
فهرست تیترهای خبرگزاری های كشور یک جای همیشگی 
داش�ته باش�د. توس�عه ناوگان اتوبوسرانی مش�هد و حومه، 

مدیون تالش و نظم مدیریت سیدمحسن شوشتری است.
دی�دگاه ها و نظرات تخصصی این مدیر عامل موفق، آگاه 

و كاربلد را با هم مرور می كنیم.

شوشتری مديرعامل اتوبوسرانی كالنشهر مشهد:

هدف اصلی اتحاديه بايد ارتقاء جايگاه سازمان های 

اتوبوسرانی و انتقال مشكالت اتوبوسرانی ها باشد

فرهنگ سازی و آموزش، مهم ترین زیرساخت توسعه حمل و نقل عمومی کشور است



ماهنامه داخلی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور

october - september 2010-  1389 - اسفند ماه

23

 آقای شوش�تری عملکرد دول�ت نهم و دهم 
را در ح�وزه حمل و نقل ش�هری بویژه اتوبوس�رانی چگونه 

ارزیابی می كنید؟ 
خوش��بختانه باتوجه ب��ه اینکه جناب آقای کت��ر احمدی نژاد، 
ریاس��ت محترم دولت نهم و دهم خود از کارشناسان خبره و زبده 
حمل و نقل بش��مار می روند، در این س��ال ها شاهد توجه خاص 
و رویکرد بهتری به سيس��تم حمل و نقل عمومی کشور بوده ایم، 
تخصيص و توزیع اتوبوس های درون  شهری، افزایش اعتبارات 
مربوط به قطارهای شهری، تخصيص اعتبارات و توزیع نسبتًا به 
هنگام آنها در س��ال 88 در بين شهرها و حرکت به سوی تحقق 
هرچه بيش��تر اصل 44 قانون اساس��ی از اقدامات چشمگير دولت 

محترم بوده است.

 از نظر ش�ما عمده ترین مشکالت و چالش 
های ناوگان حمل و نقل شهری چیست؟

نبود متول��ی و مرجعيت خاص با جایگاه معين برای سيس��تم 
حمل ونقل همگانی کش��ور عمده ترین مش��کل این سيستم به 

شمار می رود.

 در مورد اتوبوس�رانی های ش�هری كش�ور 
چطور؟

مش��کالت و چالش های س��ازمان های اتوبوسرانی کراراً طی 
مکاتب��ات مختلف اعالم گردیده اس��ت، نب��ود ردیف اختصاصی 
بودجه برای س��ازمان های اتوبوس��رانی با ای��ن حجم از خدمات 
و تاثي��ر در خدمات ش��هری، فاصله جایگاه فعلی س��ازمان های 
اتوبوس��رانی ب��ا جایگاه مطل��وب واقعی خود، مش��کالت رفاهی 
ومعيش��تی قشر خدوم و زحمتکش این سازمان ها، کمبود خطوط 
وی��ژه و کریدورهای اختصاصی وعدم تطابق قيمت گازوئيل وگاز 
CNG ، ش��اید مه��م ترین محورهای مورد نياز س��ازمان های 

اتوبوسرانی کشور است.

 ب�ا توج�ه ب�ه این مش�کالت انتظار ش�ما از 
اتحادی�ه های اتوبوس�رانی ش�هری در حوزه حم�ل و نقل 

عمومی چیست؟
بدون ش��ك وظيفه و رس��الت اتحادیه ها باتوج��ه به ظرفيت 
و پتانس��يل موجود، تسهيل حرکت س��ازمان ها در راستای انجام 

وظایفشان است.
 اتحادیه ها چش��م وگوش بينا و ش��نوای حم��ل ونقل درون 
ش��هری هستند و قطعًا باید بيانگر واقعيات، مشکالت و چالش ها 
باش��ند. به بيان دیگر اتحادیه ها مدافع حقوق سازمان ها هستند 
و باید در جهت احقاق حقوق اتوبوس��رانی ها بمنظور ارتقاء سطح 
خدمات کيفی و کمی ش��ان تا رس��يدن به جایگاه مطلوب تالش 

کنند.

 انتظارما این اس��ت ک��ه مدیریت و تصمي��م گيرندگان آن از 
جامعه حمل ونقل باشند و با پتانسيل ارتباطات، تمامی همت خود 
را در جهت رس��اندن سازمان های اتوبوس��رانی به جایگاه اصلی 
معطوف کنند و از طریق ارتباطات ویژه با دولت و مجلس محترم 

ارتقاء الزم کسب گردد.

 اهمی�ت فرهن�گ س�ازی، اط�الع رس�انی 
و آم�وزش در توس�عه حل�م ونق�ل عمومی كش�ور بوی�ژه 

اتوبوسرانی ها را چگونه ارزیابی می كنید؟
بر این باوریم که زیرس��اخت توسعه حمل ونقل عمومی کشور 
آموزش اس��ت و مبن��ای تمامی حرکت ها و اقدامات می بایس��ت 
براس��اس آموزش انجام پذی��رد. لکن مقوله فرهنگس��ازی برای 
سازمان هایی مصداق دارد که از جایگاه تثبيت شده و نظاممند و 

مطلوبی برخوردارند.
 اعتق��اد داریم در حوزه س��ازمان های اتوبوس��رانی، اقدامات 
عمرانی نظير توسعه خطوط ویژه، توسعه پایانه ها، نوسازی ناوگان 
و تس��هيل در آمد و ش��د، ایجاد امکانات آسایشی و رفاهی هرچه 
بيش��تر در داخل و بيرون س��ازمان و و ارتقاء شخصيت کارکنان 
بهترین فرهنگسازی است که قطعًاً نيازمند تامين اعتبارت الزم و 

توجه خاص متوليان و مسئوالن می باشد.

 از نظ�ر ش�ما اهمی�ت برنام�ه ری�زی جهت 
بازدید مدیران عامل اتوبوس�رانی های شهری از امکانات، 
زیرساخت ها، فعالیت ها واقدامات كشورهای توسعه یافته 

در بخش حمل و نقل چگونه می باشد؟
این موضوع می تواند در الگوس��ازی ب��رای مدیران این حوزه 
ثمربخش باش��د مش��روط به ایج��اد امکانات و تامي��ن نيازهای 
س��ازمان ه��ا برای دس��تيابی به تکنول��وژی ها و دس��تاوردهای 
کش��ورهای توس��عه یافته، لکن آنچه که در ح��وزه برنامه ریزی 
می تواند زمينه س��از توسعه باش��د اطالع از برنامه های باالدست 
همانن��د قوانين، بودجه و آگاهی کام��ل از اعتبارات در قبل از هر 

سال مالی است.

 اصل�ی تری�ن برنامه ها، اقدام�ات و فعالیت 
های سازمان اتبوسرانی مشهد در سال 89 چه بوده است؟

این س��ازمان علی رغ��م تنگناهای مالی ،با حمایت ش��هردار 
محترم، تمامی س��عی خود را در جهت توسعه خطوط ویژه، احداث 
پایانه های جدید به منظور جمع آوری پایانه های خطی، تعویض 
باجه ها، احداث س��ایبان های جدید، نوسازی ناوگان و بازسازی 
اتوبوس های فرسوده و بازگرداندن آنها به چرخه سرویس دهی، 
اقدامات آموزش��ی درون س��ازمانی در حوزه ه��ای مختلف فنی، 
فرهنگ��ی، اجتماع��ی و اجرایی نم��ودن AFC و AVL )بليت 
الکتروني��ك ومکانياب الکترونيك(، ایجاد بس��تر مناس��ب برای 

ورزش و پویایی مجموعه کارکنان و... بکار بسته است.
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"محمدحس�ن ایرانخواه" كه پیش ازاین مدیریت عامل 
سازمان تاكس�یرانی قزوین را برعهده داشت، چند ماهی 
اس�ت كه جانش�ین مهندس ج�واد صباغان در س�ازمان 

اتوبوسرانی این شهر شده است.
مهندس صباغی�ان نیز كه از مدیران موفق عرصه حمل 
ونق�ل درون ش�هری بود ب�ا حابجایی ص�ورت گرفته هم 
اكنون مس�ئولیت مدیرعاملی س�ازمان تاكس�یرانی شهر 

قزوین را برعهده دارد.
جابجای�ی این مدیران توانمند و راهگش�ا در س�ازمان 
های تاكس�یرانی و اتوبوسرانی بی تردید در رونق این دو 
س�ازمان و ایجاد تعامل س�ازنده و فع�ال مابین آنها نقش 

موثر و قابل توجهی خواهد داشت.
ایرانخواه از مدیران ارزشی و خالق در حوزه حمل و نقل 
عمومی كشور است كه همواره با نگاه علمی، كارشناسانه و 

توس�عه محور به مسائل می نگرد و مدیریت نوین و حرفه 
ای را می توان در س�ازمان های تحت مدیریتش به خوبی 
مشاهده كرد.پوی كه تاكسیرانی قزوین را به یک سازمان 
ب�ا ثبات، مدرن و موفق مبدل س�اخته، هم اكنون با همین 
نگاه مدیریت اتوبوسرانی قزوین را پذیرفته تا با ایده های 
نو روند موفقیت هایش را در این مجموعه حمل و نقلی نیز 

تداوم بخشد.
گف�ت و گ�و ب�ا این مدی�ر خس�تگی ناپذیر و كوش�ا را 

می خوانید:

 عملک�رد دولت نهم و دهم را در حوزه حمل 
ونقل شهری چگونه ارزیابی می كنید؟

ایرانخواه:حرک��ت دولت نه��م ودهم در ح��وزه حمل ونقل 
ش��هری با تصوی��ب قانون تبصره 13 برنام��ه بودجه 89، نقطه 

ايرانخواه مديرعامل سازمان اتوبوسرانی قزوين:

مهیا نبودن بسترهای فرهنگی و فیزيكی توسعه 
مهم ترين مشكل اتوبوسرانی هاست

اتحادیه باید برنامه های دقیق و مدونی را برای کمک به توسعه اتوبوسرانی ها داشته باشد
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عطفی در توسعه ونوس��ازی حمل و نقل عمومی بوده و اهميت 
موضوع بر همگان آشکار است همانگونه که مستحضر می باشيد 
برخی از خودروهای با عمر بيش از 40 س��ال در س��طح شهرها 
و ج��اده های کش��ور در حال فعاليت بودند و ب��ه برکت عظيم 
وجهادی دولت این عدد هر روز سيرنزولی طی می کند که قابل 

تقدیر می باشد.

 ب�ه نظ�ر ش�ما عم�ده تری�ن چال�ش ها و 
مشکالت ناوگان حمل ونقل شهری چیست؟

ایرانخ�واه: عم��ده ترین چالش ها و مش��کالت حمل ونقل 
درون ش��هری عبارتند از مهيا نبودن بس��ترها اعم از فيزیکی و 
فرهنگی که هر یك به جای خود قابل بحث و س��هم هر کدام 
غيرقابل انکار است. ازجمله بسترهای فيزیکی می توان به عدم 
توجه به فراهم س��ازی زیرس��اخت های حمل ونقل عمومی در 
تاس��يس خيابان ها و حتی شهرهای جدید و پيش بينی نکردن 
ایستگاه ها، پارك سوارها و پایانه های مسافربری در آنها اشاره 

نمود .
از بارزترین مش��کالت فرهنگی نيز می ت��وان به عدم تمایل 
ش��هروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش ترافيك 
س��طح خيابان ها اش��اره کرد و شاهد این هستيم که هر روز به 
تعداد خودروهای تك سرنشين در سطح شهرها افزوده می شود.

 
 اصل�ی تری�ن مش�کالت س�ازمان ه�ای 

اتوبوسرانی های شهری كشور چه چیزهایی هستند؟
ایرانخواه: اصلی ترین مش��کالت اتوبوس��رانی های شهری 
کشور عبارت اند از عدم تامين به موقع اعتبارات، عدم پشتيبانی 
فنی قوی و همچنين نداش��تن نيروه��ای متخصص در بخش 
ه��ای مختلف که در ج��ای خود قابل بحث اس��ت و همچنين 
تن��وع اتوبوس ها باعث گردیده نتوان بصورت مطلوب نس��بت 
به بازس��ازی، ارائه خدمات، نگهداری و موارد دیگر دراین زمينه 

فعاليت کرد.

 ارزیابی شما ازعملکرد اتحادیه اتوبوسرانی 
های شهری كشور چگونه است؟

ایرانخواه: بنظر می رس��د اتحادیه س��ازمان های اتوبوسرانی 
شهری کشور در طول فعاليت خود منشا خدمات ارزنده ای بوده 
اس��ت اما باتوجه به ظرفيت و پتانس��يل های موجود و مدیریت 
جدید توقعات بيش��تری ازای��ن اتحادیه وج��ود دارد و اتحادیه 
می تواند با برنامه ریزی و هماهنگی های منس��جم تر، خدمات 
قابل توجه و ارزنده ای را به سازمان های اتوبوسرانی شهرهای 

مختلف کشور ارائه نماید. 
در طول س��ال های گذش��ته اتحادیه گاهًا به خرید و فروش 
هایی اقدام نموده که با این امر اتحادیه از وظيفه اصلی خود که 
نظارت، برنامه ریزی، هدایت و کنترل ناوگان می باشد دور شده 
است. خوشبختانه بامدیریت جدید در اتحادیه و پشتيبانی هيات 
مدیره ش��واهدی مبنی بر حرکت بس��وی برنامه ریزی منسجم 
مش��اهده می گردد واميد است انشاءا... نتایج آن در آینده ای نه 

چندان دور نمایان گردد.

 چه انتظاراتی از اتحادیه دارید؟
ایرانخ�واه: انتظ��ار می رود اتحادیه در قالب اساس��نامه ای که 
دارد با مطالعه وضعيت موجود س��ازمان ها و در نظر گرفتن نقش 
و جایگاه سازمان ها در برنامه پنجم توسعه کشور نسبت به ایجاد 
هماهنگی و برنامه ریزی الزم جهت رش��د و تعالی سازمان ها و 
همچنين به روز رس��انی سطح معلومات مدیران با برگزاری دوره 
های آموزش��ی مختلف و متناس��ب و آموزش های تخصصی در 
سطح مدیران ميانی سازمان ها سرعت حرکت بسوی حمل ونقل 

عمومی مطلوب را افزایش دهد.
پيش��نهاد من این اس��ت که دراین ارتب��اط کميته هایی تحت 
عنوان کميته مالی، کميته آموزش��ی، کميته تدوین آئين نامه ها و 
مقررات، کميته برنامه ریزی و همچنين کميته رفاه از بين مدیران 
عامل سراسر کشور تشکيل گردد تا بتوان از ظرفيت های موجود 

بهره مند شد.

 فرهنگ س�ازی، آموزش واطالع رس�انی از 
نظر شما چه نقشی در حوزه حمل ونقل عمومی  دارد؟

ایرانخ�واه: اهميت وارزش آموزش، اطالع رس��انی و فرهنگ 
سازی بر هيچکس پوشيده نيس��ت و با تامين نيازهای آموزشی، 
ش��ناختی و فرهنگی مدیران، گام های محکم تری رو به س��وی 
شکوفا سازی پتانسيل های موجود در ناوگان برداشته خواهد شد.

 به نظر شما بازدید مدیران عامل سازمان ها 
ازامکانات و زیرساخت های كشورهای توسعه یافته دراین 

زمینه چه تاثیراتی می تواند داشته باشد؟
ایرانخواه: بازدید از امکانات و زیرس��اخت کش��ورهای توسعه 
یافته همانگونه که قباًل هم انجام گردیده می تواند نگرش مدیران 
به اتوبوس��رانی و فعاليت های مربوطه در کش��ور را تغيير و باعث 

حرکت رو به جلو گردد.
پيش��نهاد می ش��ود عالوه بر بازدیدهایی ک��ه از فعاليت های 
کش��ورهای توس��عه یافته صورت می گيرد مدیران سراسر کشور 
بطور دوره ای از وضعيت کاری س��ازمان های ش��هرهای کشور 
هم بصورت هماهنگ و منسجم بازدیدهایی با محوریت اتحادیه 
داش��ته و نسبت به تبادل تجربيات بصورت بومی ومحلی از تکرار 

تجربيات ناموفق در سازمان ها جلوگيری گردد.

 اصل�ی تری�ن برنامه ها و فعالیت س�ازمان 
اتوبوسرانی قزوین و حومه در سال 89 چه بوده اند؟

ایرانخواه: اصلی ترین برنامه و فعاليت اتوبوسرانی قزوین در 
س��ال 89 عبارتند از راه اندازی یك مس��ير اتوبوسرانی به طول 
10 کيلومتر، اصالح مس��ير یك خط از خطوط درون ش��هری، 
س��اخت دو ایس��تگاه مکانيزه انتظار مس��افر با اعتباری بالغ بر 
600.000.000 ری��ال، نص��ب و راه اندازی سيس��تم AVL و 
ردیابی موقعيت جغرافيایی اتوبوس ها بر روی 100 دس��تگاه از 
اتوبوس های ناوگان، الحاق تعداد 15 دس��تگاه اتوبوس 457 با 

اعتباری بالغ بر 20.700.000.000 ریال بر ناوگان.
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ابراهي��م صفری مدیرعامل س��ازمان اتوبوس��رانی اردبيل از 
مدیران متخصص و صاحبنظر در عرصه توسعه و بهبود ناوگان 

حمل و نقل شهری و به ویژه اتوبوسرانی است.
وی که افزون برمس��ئوليت مدیرعاملی این سازمان ، رئيس 
فراکسيون اتوبوسرانی شمال، شمال غرب و غرب کشور را هم 
برعهده دارد در دوران مس��ئوليت خود خدمات ش��ایان توجهی 
ارائ��ه کرده و این خدمات ارزنده تقدیرو تحس��ين ش��هروندان 
اردبيل��ی و مدیران حوزه حمل و نقل کش��ور را نيز برانگيخته 

است.
مدیرعام��ل اتوبوس��رانی اردبيل، با در دس��تورکار قرار دادن 

مصوب��ه های قانونی دولت و مجلس، چش��م انداز آینده حمل 
و نقل عمومی را در اردبيل روشن تر و شفاف تر کرده است.

وی با تالش کم نظيری در این س��ازمان، توانس��ته اس��ت 
اميده��ا را برای دس��تيابی به رفاه مس��افران در جابجایی های 

شهری تا سطوح بسيار چشمگيری باال ببرد.
با این اوصاف پربيراه نيس��ت اگر توسعه سامانه حمل و نقل 
عمومی در اردبيل، در آینده نزدیك در منطقه و کشور، از جمله 

سامانه های نمونه و الگو باشد.
صف��ری در مصاحب��ه کوتاه��ی ک��ه ب��ا خبرن��گار رواب��ط 
عمومی اتحادیه داش��ت، به بيان نظرات خود در مورد مشکالت 

صفری، مديرعامل سازمان اتوبوسرانی اردبیل:

عملكرد دولت در تخصیص يارانه 
حامل های انرژی اثربخش است

با ادامه حمایت دولت از حمل و نقل عمومی، ظرفیت های خاموش این ناوگان، شکوفا می شود
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و مس��ائل پيش روی اتوبوسرانی ها و راهکارهای برون رفت از 
شرایط نامطلوب سازمان ها پرداخته است

 این مدیرعامل، در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی اتحادیه 
اتوبوس��رانی های ش��هری کش��ور با تقدیر ازعملکرد دولت در 
تخصيص بموقع یارانه حامل های انرژی، اظهار اميدواری کرد 
که با ادامه برنامه های توسعه بخش دولت در حوزه حمل ونقل 

عمومی، این حوزه رشد وتوسعه مطلوب را بيابد.
ابراهيم صفری با ابراز خرسندی از عملکرد دولت نهم ودهم 
در حوزه حمل ونقل گفت: دولت نهم و دهم در زمينه رسيدگی 
به مش��کالت حمل ونقل عمومی بسيار کوشا بوده و بسياری از 

مشکالت این حوزه را حل نموده اند.
وی اظهار داش��ت: دولت نهم و دهم درخصوص تخصيص 
اعتبارات و کمك ها به حوزه حمل ونقل به مراتب از دولت های 
قبلی عملکرد بهتری داشته است و البته انتظار می رود در آینده 
ني��ز با ادامه روند قابل توجه و مناس��ب فعلی، هر روز ش��اهد 
کاهش یافتن مشکالت اتوبوسرانی ها و شکوفا شدن ظرفيت 

های خاموش سازمان های حمل ونقلی کشور باشيم.
وی همچني��ن عملکرد وزارتخانه های مرتبط با حوزه حمل 
ونقل را در جهت دس��تيابی به اهداف س��ند چشم انداز بيست 
س��اله ارزیابی ک��رد و افزود: امي��دوارم در آین��ده نزدیك و با 
پایان زمان قانون برنامه پنجم توس��عه، کشور را از نظر تأمين 
اعتب��ارات بخ��ش حمل و نقل و عمران ش��هری در جایگاهی 

مطلوب ببينيم.
صف��ری با توجه به برخی مش��کالت موج��ود، روند فعاليت 
س��ازمان های اتوبوسرانی را در شهرس��تان ها، فراتر از انتظار 
برشمرد و تصریح کرد: سازمان های اتوبوسرانی در شهرستان 
های کوچك، واقعا تالش بی پایانی در امر تس��هيل جابجایی 

شهری و توسعه ناوگان اتوبوسرانی از خود نشان داده اند.

این مدیرعامل همچنين با تقدیر از اس��تقبال کم نظير مردم 
فرهيخته کشور در اس��تفاده از سيستم حمل و نقل عمومی در 
زمان هدفمندس��ازی یارانه ها گفت: اس��تقبال مردم از وسایل 
حمل و نقل عمومی ، وظيفه مدیران این حوزه را بيش از پيش 
مه��م و حياتی ک��رده و نياز این ح��وزه را ب��ه برنامه ریزی و 

سياستگذاری های صحيح و راهبردی، دوچندان می کند.
مدیرعامل س��ازمان اتوبوس��رانی اردبيل، مجم��وع فعاليت 
های سازمان متبوعش را حول محور تسریع و تسهيل خدمت 
رس��انی به شهروندان اعالم کرد و بيان داشت: رفاه و آسایش 
ش��هروندان هدف تمام ت��الش ها و خس��تگی ناپذیری های 

مدیران حمل و نقل درون شهری است.
وی عمده ترین مش��کالت س��ازمان های اتوبوس رانی ها 
را نگرش س��نتی وعدم آش��نایی مسئولين اس��تانی با سياست 
ها و برنامه های کالن دولت درخصوص ایجاد س��ازوکارهای 
مناس��ب در زمينه استفاده همگانی و همه جانبه اقشار مردم از 

ناوگان حمل ونقل عمومی دانست.
صفری در ادام��ه عملکرد اتحادیه را مثب��ت ارزیابی کرد و 
خاطرنش��ان ش��د باتوجه به شرایط ایجاد ش��ده در دولت نهم 
ودهم، می توان گام های موثری در زمينه بيمه های ش��خص 
ثال��ث اتوبوس ه��ا و ایجاد نماد مس��تقل در اتحادیه به منظور 

امور بيمه برداشت.
وی در پایان اصلی ترین اقدامات سازمان اتوبوسرانی اردبيل 
و حومه را، اس��تفاده از سيس��تم GPS، س��اخت سایبان های 
جدید در س��طح ش��هر، جمع آوری اطالعات مربوط به ناوگان 
مين��ی بوس رانی، واگذاری 20 دس��تگاه مينی بوس به فعالين 
در بخش دانس��ت و نيز یادآور شد که طرح بزرگ یارانه ها در 
زمينه گازوئيل در س��ازمان اتوبوس��رانی اردبيل و حومه بدون 

هيچ مشکلی به خوبی به اجرا درآمده است.
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اشاره: اصلی ترین دغدغه اعضای هیات مدیره اتحادیه 
حل مشکالت اتوبوسرانی ها واتحادیه است

محس�ن عرف�ان را می توان ب�ا س�ابقه ترین مدیرعامل 
اتوبوسرانی در كشور دانست. مدیری كه نزدیک به دو دهه 
است س�کان مدیریت سازمان اتوبوس�رانی شهر كاشان 
وحوم�ه را برعهده دارد و طی این س�ال ها با تجربیاتی كه 
اندوخت�ه این س�ازمان را به یکی از س�ازمان های موفق و 

پیش رو مبدل ساخته است. 
وی همچنین عضو هیات مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های 

شهری كشور نیز هست. 
عض�و موف�ق و توانمندی كه در كارنامه اش سرپرس�تی 

این اتحادیه نیز به چشم می خورد. 
عرفان از مدیران عامل تالشگر، سخت كوش و كاردانی 
است كه تا بحال توانس�ته با شیوه مدیریتی خویش ثبات 
الزم را در مجموع�ه تح�ت مدیریتی�ش ایج�اد نم�وده و 
بس�ترهای الزم را ب�رای خدمات رس�انی به ش�هروندان 
خونگرم كاش�انی فراهم آورد. گفت و گ�وی خبرنگار روابط 

عمومی اتحادیه با محسن عرفان را با هم مرور می كنیم: 

عضو هیات مديره اتحاديه مديرعامل اتوبوسرانی كاشان: 

روند توسعه ناوگان اتوبوسرانی كشور 
طی سال های اخیر كم نظیر بوده است 

اتحادیه باید برنامه های دقیق و مدونی را برای کمک به توسعه اتوبوسرانی ها داشته باشد
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"محس��ن عرفان" در س��خنانش ابتدا به دشواری های خاص 
مدیریت در اتوبوسرانی ها اشاره کرد وگفت: همواره اتوبوسرانی ها 
با مشکالت و چالش های متعددی مواجه بوده اند که این مسائل 
باعث شده که مدیریت دراین مجموعه ها هميشه با دشواری هایی 
همراه باش��د که الزمه حل این مشکالت درایت، جامع نگری و 

استفاده از تجارب و نظرات کار شناسان و صاحب نظران است. 
وی البته تاکيد کرد که دولت فعلی تالش های بس��ياری برای 
حل مش��کالت اتوبوس��رانی ها تا بحال داشته که جا دارد از نگاه 
مثبت دولتمردان به عرصه حمل و نقل عمومی صميمانه قدردانی 

کرد. 
عرف��ان همچنين تاکيد کرد: باتوجه به فرهنگ س��ازی های 
ص��ورت گرفته و برنامه ریزی های انجام ش��ده گرایش مردم به 
اس��تفاده از وس��ایل حمل و نقل عمومی گس��ترش چشمگيری 
داش��ته که این تقاضای گس��ترده ش��هروندان را بای��د با برنامه 
ریزی های الزم پاس��خ گفت و از همه پتانسيل ها برای خدمات 

رسانی مطلوب به آحاد مردم استفاده کرد. 
عرفان افزود: همه تالش بن��ده و همکارانم تا بحال این بود 
ک��ه از ناوگان موجود به گون��ه ای بهره برداری کنيم که حداکثر 
خدمات را به مردم خوب و صبور کاش��انی ارائه دهيم تا ش��اهد 

کمترین بحران ها و چالش ها در این زمينه باشيم. 
وی یادآور شد: باید از فرصت بدست آمده برای خدمات رسانی 
مناسب به مردم به خوبی استفاده کنيم و اقبال مردم به استفاده 
از ن��اوگان حمل ونق��ل عمومی را به فال ني��ك بگيریم زیرا که 
اگر به س��متی برویم که مردم کمتر از خودروهای شخصی خود 
استفاده کنند قطعًا در پيشرفت اقتصادی کشور رشد چشمگيری 

را شاهد خواهيم بود. 
وی خاطرنش��ان کرد: طی س��ال های گذش��ته توسط دولت 
کریمه اقدامات بس��يار خوب و تاثيرگذاری در جهت پيش��رفت 
ناوگان حمل و نقل عمومی کش��ور به انجام رس��يده که اگر این 
روند به خوبی تداوم پيدا کند این اميدواری وجود دارد که به یکی 
از کش��ورهای توس��عه یافته در بحث حمل و نقل عمومی تبدیل 

شویم. 
عرفان همچنين در ادامه این گفت و گو به ظرفت های بس��يار 
خوب اتحادیه اتوبوس��رانی های ش��هری کش��ور برای کمك به 

اتوبوسرانی های شهری اشاره کرد و گفت: اتحادیه ظرفيت بسيار 
خ��وب و بالق��وه ای دارد که باید با کمك و همراهی مس��ئوالن 
عالی رتبه و مدیران عامل اتوبوس��رانی ها این ظرفيت های عالی 
را ب��ه بالفعل تبدیل کرد ت��ا اتحادیه به یك مجموعه قوی، پویا 
وتوانمند تبدیل شود و درتوس��عه سازمان های اتوبوسرانی نقش 

تاثيرگذاری داشته باشد. 
وی تاکي��د کرد: علی رغ��م زحماتی که تا بح��ال مدیران و 
کارکن��ان اتحادیه داش��ته اند و به عقيده بن��ده اتحادیه می تواند 
بسيار فعال تراز حال باشد و با اعتمادسازی الزم گام های اساسی 
را برای کمك به توس��عه و پيشرفت ناوگان اتوبوسرانی شهری 

کشور بردارد. 
عضو هيات مدیره اتحادیه همچنين اظهار داشت: اصلی ترین 
دغدغ��ه بنده وهمکارانم در هيات مدی��ره اتحادیه تا بحال حل 
مش��کالت، بحران ها و چالش های اتحادیه باتدبير و اس��تفاده از 
همه پتانس��يل ها و ظرفيت ها بوده و خواهد بود و همه س��عی و 
هدف اعضای هيات مدیره اتحادیه قطعًا حرکت در مسير توسعه 
و پيش��رفت سازمان های اتوبوسرانی و دفاع از حقوق و مطالبات 

این سازمان ها است. 
وی اف��زود: اصلی تری��ن دغدغ��ه اعض��ای هي��ات مدی��ره 
اتحادی��ه دس��تيابی ب��ه راهکاره��ای اصول��ی و اساس��ی برای 
تقویت اتوبوس��رانی ها وحل مش��کالت معوقه و چالش های این 

سازمانهاست. 
عرفان در پایان اظهار اميدواری کرد که با مس��اعدت مدیران 
ارش��د وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور 
در آین��ده ای نزدیك هم مش��کالت اتحادیه حل ش��ود و هم به 
کمبود و نيازهای سازمان های اتوبوسرانی پاسخ الزم داده شود. 
وی گفت و گو ب��ا خبرنگار روابط عمومی اتحادیه را با قدردانی 
از زحمات بی دریع مدیران ارش��د سازمان شهرداری ها برای حل 
مشکالت اتحادیه و اتوبوسرانی ها و کمك به این مجموعه های 
تخصصی و خدمتگزار با هدف تحقق اهداف دولت کریمه پایان 
داد و گفت: امدواریم که مس��اعدت های کم نظير و شبانه روزی 
مدیران ارش��د سازمان ش��هرداری ها همچنان تداوم داشته باشد 
تا در آینده ای نزدیك ش��اهد ناوگان اتوبوسرانی نمونه، موفق و 

توسعه یافته در کشور باشيم.
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اش�اره: محمدرستم منش، مدیرعامل س�ازمان اتوبوسرانی اهواز و 
حومه، با ارائه عملکردی منحصر بفرد در حوزه توس�عه و بهینه س�ازی 
امکانات حوزه حمل ونقل شهری وارتقاء سطح كیفی خدمت رسانی به 
ش�هروندان اهوازی، از مدیران خالق و فعال سازمان های اتوبوسرانی 

كشور است است.
رس�تم من�ش ك�ه ازمدی�ران مج�رب، توانمن�د و س�خت ك�وش 
اتوبوس�رانی های كش�ور اس�ت هم�واره در مدیریت خود ب�ه مباحث 

علمی و كارشناسی توجه ویژه ای دارد.
وی تا به حال با جدیت و تالش فراوان به دنبال پیگیری مش�کالت 
اتوبوسرانی های جنوب كش�ور بوده كه این میزان احساس مسئولیت 
وی، برای ارتقاء س�طح خدمات به ش�هروندان خونگ�رم جنوبی جای 

قدردانی صمیمانه دارد. 
وی همچنی�ن در موض�وع خصوص�ی س�ازی س�ازمان و نظارت بر 
عملک�رد بخ�ش خصوصی نیز اقدامات ارزش�مندی داش�ته اس�ت كه 
در گف�ت و گ�وی زی�ر به تش�ریح این اقدام�ات پرداخت�ه و نظرات و 
پیشنهادات خود رابرای ارتقاء سطح خدمت رسانی به شهروندان بیان 

داشته است.

 آق�ای رس�تم من�ش از نظر ش�ما آیا دول�ت عملکرد 
مطلوبی درحوزه حمل ونقل شهری داشته است؟

البته توجه و حساسيت دولت در مورد توسعه حمل و نقل عمومی بویژه 
اتوبوسرانی قابل توجه وارزشمند است، اما همچنان اميدواریم بااختصاص 
اعتبارات بيشتر، جهت کمك به سازمان های اتوبوسرانی، مشکالت باقی 

مانده این سازمان ها هرچه سریعتر مرتفع شود.
با این همه در چند سال اخير، توجه به حوزه حمل ونقل عمومی رشدی 
روزافزون داش��ته اس��ت و باادامه این روند تردیدی نيس��ت که در آینده 
نزدیك سازمان های حمل و نقلی کشور، به شيوه آرمانی به یك سازمان 

کارآمد نزدیك تر خواهند شد.

 با این اوصاف آیا مهمترین مش�کالت ناوگان حمل و 
نقل شهری بویژه اتوبوسرانی ها در بخش حامل های انرژی است؟

البته این موضوع نيز از مهمترین چالش های پيش روی اتوبوس��رانی 
هاس��ت بطوری که این سازمان ها، نيازمند توجه بيش از پيش مسئوالن 

مربوطه و تقویت امکانات رفاهی و خدماتی هس��تند که انشاءاهلل با وقوع 
این اتفاق مبارك شاهد مش��کالت زیربنایی در سازمان های اتوبوسرانی 

نباشيم.

 اهمی�ت برنام�ه ریزی در این م�ورد و بویژه در حوزه 
توسعه زیرساخت ها و امکانات بخش حمل و نقل عمومی چیست؟

باتوجه به اینکه مدیریت حمل و نقل عمومی از علوم نوین می باشد لزوم 
بهره گيری و استفاده مدیران ازتجارب و دست آوردهای علمی کشورهای 

توسعه یافته امری ضروری است.
البته الزم اس��ت که با کمك وهمياری کليه سازمان ها و ارگان های 
دولت��ی مرتبط باحم��ل و نقل عمومی درخصوص تهي��ه امکانات و فراهم 

سازی زیرساخت ها، تمام تالش خود را بکار بگيرند.

 نقش و اهمیت فرهنگ س�ازی، اطالع رسانی و بطور 
كلی آموزش مدیران عامل را در این باره چگونه ارزیابی می كنید؟

فرهن��گ س��ازی و آموزش دو رکن اساس��ی جهت ترغي��ب مردم به 
اس��تفاده از وسایل حمل و نقل عمومی هستند که باتوجه به این دو مقوله 
می توان ش��هری با هوای پاك، ترافيك روان و آلودگی صوتی حداقلی را 

به شهروندان هدیه کرد.
همچنين آموزش مدیران و بویژه رانندگان اتوبوس��رانی ها برای ایجاد 
تعاملی مناس��ب و دوستانه با شهروندان در تقویت انگيزه شهروندان برای 

استفاده از سيستم حمل ونقل عمومی تاثير گذار است.

 آقای رس�تم منش، اصلی تری�ن برنامه ها اقدامات و 
فعالیت های آن سازمان در سال 89 چه بوده است؟

بط��ور کلی واگ��ذاری تبليغات بدن��ه اتوبوس ها ب��ه بخش خصوصی 
در راس��تای درآم��د زایی، نهایی ک��ردن مراحل راه ان��دازی پروژه بليت 
الکترونيك در راستای مکانيزه ساختن سيستم حمل و نقل، راه اندازی 14 
دستگاه ایس��تگاه مکانيزه با بهترین امکانات رفاهی جهت استفاده عموم 
ش��هروندان، برنامه ریزی و کارشناس��ی خطوط بصورت علمی، و تجهيز 
واحدهای سازمان به سيستم های رایانه ای و راه اندازی اتوماسيون اداری 
جهت جلوگيری از هزینه های استفاده از کاغذ و کاهش زمان انجام امور، 

از اهم فعاليت های این سازمان بوده است.

محمد رستم منش، مديرعامل سازمان اتوبوسرانی كالنشهر اهواز:

فرهنگ سازی و آموزش
 دو ركن اساسی در تشويق مردم به استفاده از حمل ونقل عمومی است
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حجت حاجی خلیل، مديرعامل اتوبوسرانی زاهدان: 

اتحاديه به جای توجه به مسائل فرعی بايد بدنبال حل 
چالش های اساسی اتوبوسرانی ها باشد

عملکرد دولت نهم و دهم در جهت توسعه حمل و نقل عممی در کشور قابل ستایش است

حج�ت حاج�ی خلیل طی س�ال های اخیر از مدیران خ�الق، نوآور و 
موفق اتوبوسرانی های شهری كشور بوده است.

مدیرعامل توانمند وسخت كوش سازمان اتوبوسرانی شهر زاهدان 
وحوم�ه كه چندین س�ال س�کان مدیری�ت این ش�هر را برعهده دارد 
در كارنامه فعالیت هایش س�مت سرپرستی ش�هرداری های زاهدان و 
عضویت در هیات مدیره اتحادیه اتوبوس�رانی های ش�هری كشور نیز 

دیده می شود.
وی طی سال های اخیر همواره با دلسوزی، جدیت و نگاه كار شناسی 
بدنبال توسعه سازمان اتوبوسرانی زاهدان و اتحادیه اتوبوسرانی های 

شهری كشور بوده است.
حاجی خلیل كه همواره یکی از افتخاراتش خدمت صادقانه به مردم 
خونگرم، صبور و محروم جنوب ش�رقی كش�ور بوده اس�ت با درایت، 
تالش، برنامه ریزی و س�خت كوش�ی توانسته از سازمان اتوبوسرانی 
زاهدان یک س�ازمان موفق و پایدار بس�ازد و بس�ترهای الزم را برای 
توس�عه این س�ازمان و افزایش سطح خدمات رس�انی به شهروندان 
صب�ور زاهدانی فراهم نماید، گفت و گو با این مدیر فعال، خالق و موفق 

را با هم مرور می كنیم.
"حج��ت حاجی خليل" به خبرنگار ماهنامه ایس��تگاه گفت: عملکرد دولت نهم 
وده��م در حوزه حم��ل و نقل عمومی و بویژه اتوبوس��رانی ها در قياس به 
دوره های قبل با اهتمام بيش��تری در زمينه های مختلف ازجمله تخصيص 
اعتبار و افزایش توان س��ازمان ها در نوس��ازی ناوگان انجام گرفته اس��ت 
و این عملکرد اميد ها و انتظارهای س��ازمان های اتوبوس��رانی را بيشتر و 

روزافزون کرده است.
مدیرعامل سازمان اتوبوس��رانی زاهدان افزود: باتوجه به رویکرد فعال 
دولت در زمينه توس��عه و گسترش س��طح خدمت رسانی در ناوگان حمل 
ونقل عمومی کشور، نکاتی نيز باید در اولویت این برنامه ها قرار بگيرد که 
مهم ترین آن ها، تخصيص و توزیع اعتبارهای کافی برای دس��ت یابی به 
اهداف برنامه پنجم توس��عه و تحقق سند چشم انداز ابالغی ازسوی مقام 

معظم رهبری می باشد.
این مدیرعامل موفق ضمن اش��اره به کمبود اعتبارات، نبود زمينه های 
مناس��ب برای هوشمندس��ازی ناوگان، کيفيت پایين اتوبوس های تحویل 

داده ش��د و ع��دم تغيير ظاه��ر و امکان��ات اتوبوس های توليد ش��ده در 
طی دوران متمادی را نيز بعنوان س��ایر مش��کل های مهم س��ازمان های 
اتوبوسرانی شهری کشور برشمرد و تصریح کرد: عملکرد اتحادیه در حل 

مشکالت فوق تاکنون چندان قابل توجه نبوده است.
مدیرعامل اتوبوس��رانی ش��هر زاه��دان در تش��ریح و ارزیابی عملکرد 
اتحادی��ه طی مدت اخي��ر گفت: در حال حاضر اتحادیه اتوبوس��رانی های 

شهری کشور عملکرد ضعيفی داشته است.
وی گفت: اتحادیه، در جهت اهداف تدوین شده وهمچنين در راستای 
سياس��ت های دولت محت��رم نقش تاثيرگذاری ن��دارد و بعنوان یك رابط 
قوی بين دولت و اتوبوس��رانی ها نقش ایف��ا نمی کند که اصلی ترین دليل 
این موضوع، حضور افرادی ضعيف از لحاظ عملکردی و نبود کار شناسان 
ونيروهای مجرب و متخصص در اتحادیه می باش��د که به عقيده بنده در 

این بخش نياز به تعریف ساختار جدید و بازنگری جدی وجود دارد.
حاجی خليل تصریح کرد: از اتحادیه اتوبوس��رانی های ش��هری کشور 
انتظ��ار م��ی رود وظایف محوله را به نحو احس��ن انجام ده��د و به جای 
پرداخت به مسائل فرعی، مهم ترین چالش های اتوبوسرانی را حل و فصل 

نماید.
وی اف��زود: اتحادیه باید تمام تالش خود را در مدیریت صحيح منابع، 
پتانسيل ها و فرصت ها بکار بگيرد وسعی کند تا در قياس با عملکرد سایر 

اتحادیه های حوزه حمل و نقل، نمره بهتر و مطلوب تری بگيرد.
وی عملکرد اتحادیه در بحث برگزاری دوره ها و س��فرهای آموزش��ی 
بمنظور کس��ب تجربه از کشورهای توس��عه یافته را نيز در قياس با دیگر 

اتحادیه ها ضعيف ارزیابی کرد.
حاج��ی خليل در پایان گفت و گو با اش��اره به عملکرد س��ازمان تحت 
مدیری��ت خود و با تش��ریح اهداف و برنامه های آینده این س��ازمان بيان 
داشت: احداث مرکز معاینه فنی خودرو و موتورسيکلت و خرید اتوبوس و 

مينی بوس از اهم فعاليت های سازمان اتوبوسرانی زاهدان است.
وی خاطرنش��ان کرد: تهيه و ارائه طرح خ��ط ویژه )HOV( خيابان 
شریعتی ش��هر زاهدان، اجرای سيس��تم جامعه بليت الکترونيکی، اجرای 
سيستم مونيتورینگ داخل اتوبوس و طراحی ایستگاه های فانتزی مسافر 

از دیگر عملکردهای قابل توجه سازمان اتوبوسرانی زاهدان است.



ماهنامه داخلی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور

october - september 2010- 1389- اسفند ماه

32

س�ازمان  خ�الق  و  موف�ق  مدیرعام�ل  بی�ات"  "جلی�ل 
اتوبوسرانی كرمانش�اه و حومه، از موفق ترین كارنامه های 
مدیریتی سازمان های اتوبوسرانی در كشور را داشته است.
وی با ساماندهی سازمان اتوبوسرانی كرمانشاه و توسعه 
آن توانس�ت این س�ازمان را ب�ه یک�ی از پویاترین و فعال 

ترین سازمان های حمل و نقل شهری تبدیل كند.
دس�تآوردهای تحس�ین برانگیز ای�ن مدی�ر در س�ازمان 
متبوعش نشانگر توجه و دغدغه مدیران تالشگر و باتجربه 

سازمان های اتوبوسرانی است.
ای�ن مدیر الیق و مدب�ر، با بهره گیری از تئوری های روز 
سازمانی و مدیریتی، توانسته است نتایج بسیار امیدبخشی 
را در س�ازمان متبوع خود پیگیری كند و تا حدود بسیاری به 
اهداف مورد نظر چشم انداز بیست ساله كشور، دست یابد.
بدیهی اس�ت با ادامه فعالیت ه�ای موفقیت آفرین بیات 
در اتوبوس�رانی كرمانش�اه، می توان امیدوار بود كه پیش از 
پایان س�ال 1404، اه�داف قانون برنامه پنجم توس�عه در 

حوزه حمل و نقل عمومی در كرمانشاه تحقق پیدا كند.

بيات، در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی اتحادیه، با تاکيد بر نقش 
اهميت فرهنگ سازی و آموزش در توسعه حمل ونقل عمومی می گوید: 
نقش و اهميت فرهنگس��ازی و آموزش در زمينه حمل و نقل عمومی به 
ویژه اتوبوس��رانی ها برکسی پوشيده نيست و در صورت فرهنگ سازی 
و نهادینه کردن فرهنگ اس��تفاده از وسایل حمل ونقل عمومی سازمان 

های اتوبوسرانی در نيل به اهداف عاليه خود موفق تر خواهند بود.
وی همچني��ن نق��ش دول��ت را در حوزه حمل ونقل عمومی بس��يار 
پررنگ دانس��ته و می گوید: باتوجه ب��ه اجرای تبصره 13 قانون حمل و 
نقل و متعاقب آن هدفمندس��ازی یارانه ه��ا عملکرد دولت نهم و دهم 
در حوزه حمل و نقل شهری به ویژه اتوبوسرانی ها پررنگ تر از دولت 

های قبل بوده است.
بيات با اش��اره به کمبودهای ناوگان حمل ونقل شهری، عدم توازن 
درآمد و هزینه و مش��کالت ترافيکی و کندی حرکت ناوگان عمومی که 
منجر به عدم استقبال مردم از آن می شود را ازجمله ضعف های اساسی 

در این حوزه برشمرد. 
وی در ادامه بااش��اره به اینکه مش��کالت مالی و نداش��تن نيروهای 
متخص��ص و منابع انس��انی آم��وزش دیده و عدم حمای��ت همه جانبه 
ش��هرداری ها از اتوبوس��رانی ها اصلی ترین مش��کالت سازمان های 
اتوبوس��رانی هس��تند گفت: چنانچ��ه اتحادیه بتوان��د در نحوه جذب و 
پيگيری اعتبارت به گونه ای برنامه ریزی نماید که اعتبارات تخصيصی 
از طرف اتحادیه پرداخت گردد و ش��اهد تس��ریع در روند جذب اعتبار و 

هزینه کردن قانونی تر آن خواهيم بود.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه با اشاره به فعاليت های این 
س��ازمان درسال جاری از تخصيص 65 دس��تگاه اتوبوس جدید، برنامه 
ریزی جهت ایجاد سازمان کنترل هوشمند، ایجاد خطوط جدید و توسعه 

حمل ونقل عمومی در سال جاری توسط این سازمان خبر داد.
وی همچنين با مطلوب ارزیابی کردن عملکرد اتحادیه اتوبوس��رانی 
ه��ا باتوج��ه به امکانات و پتانس��يل ه��ای موجود گف��ت: چنانچه این 
اتحادیه در آینده بتواند با برنامه ریزی الزم به صورت سازمان همياری 
اتوبوسرانی ها حمایت بيشتری از این بخش به عمل بياورد قطعًا شاهد 
پيشرفت و بهبود عملکرد ناوگان حمل ونقل عمومی کشور خواهيم بود.
وی در پایان آموزش مس��تمر مدیران س��ازمان های اتوبوسرانی را 
یکی ازمهمترین راه های توس��عه این بخش دانست و با اشاره به موثر 
بودن بازدید از زیرس��اخت ها و فعاليت های س��ایر کش��ورها در حوزه 
حم��ل ونق��ل عمومی گفت: بی تردی��د یکی از مباح��ث آموزش جهت 
مدیران اجرایی بازدید از زیرساخت های مرتبط با حمل ونقل عمومی در 

کشورهای توسعه یافته است.

مديرعامل سازمان اتوبوسرانی كرمانشاه:

توسعه ساختارمند اتوبوسرانی ها، عامل توسعه 
حمل ونقل عمومی در كشور است 

اجرای تبصره ۱3 قانون حمل و نقل، توسعه حمل و نقل عمومی را هموار کرد


