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شهری حناچی: حادثه رخ داده اخیر ربطی به مترو نداشته است

| شهردار تهران شهردار تهران در ارتباط با راه اندازى خط مترو و حواشى ايجاد شده در اين زمينه گفت: هيچ كسى تضمين 
شخصى نمى دهد و اين مسئله پيمانكار و مشاور دارد.پيروز حناچى گفت: در يكى از محورهاى فرعى مترو كه محل دفو بوده حادثه رخ 
داده و ربطى به مترو نداشته است؛ همچنين اطالع رسانى غلطى در اين زمينه صورت گرفته بود.

بازدید میدانی نایب رئیس اول کمیسیون 
فرهنگی  مجلس از مشكالت لواسانات

| علیرضا اصغرزاده – دكتر فاطمه ذوالقدر نماينده مردم شريف تهران، 
رى، شميرانات، اسالمشهر و پرديس و نايب رئيس اول كميسيون فرهنگى مالقات 
مردمى و بازديد ميدانى به همراه فرماندار شميرانات دكتر شهريور، بخشدار لواسان 
مهندس دانش آموز، معاون عمرانى فرماندار و مدير رئيس اداره راهدارى شميرانات 
مهندس جوان انجام داد.در ابتدا ديدار نوروزى با حجت االسالم و المسلمين سيد 
سعيد لواسانى امام جمعه شميرانات برگزار كه نقطه نظرات و رهنمودهاي ايشان 
براي اســتفاده در مجلس مورد استقبال قرار گرفت. بررســي و بازديد ميداني از 
مشكالت و معضالت منطقه لواسانات، موضوع فاضالب روستايي، امكانات ورزشي 
و تفريخي از جمله موضوعات مورد پيگيري در روستاهاي تابعه لواسانات در اين 
بازديد يكروزه بود. يكي از مشــكالت منطقه موضوع روكش و اسفالت جاده اي 
راههاي روستايي بود كه در  اثر ســيل اخير رانش جاده اي نيز رخ داده كه خانم 
ذوالقدر به اتفاق بخشــدار لواسان، شوراى روســتا و دهيار روستاى برگ جهان 
بازديد ميداني انجام داده و آقاى دانش ــآموز گزارشــى از وضعيت جاده و ميزان 
اعتبارات مورد نياز براى روكش، مرمت و نگهدارى جاده اى ارائه دادند. در همين 
راستا نماينده مردم شريف تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس  مذاكره با 
استاندار تهران و مديركل مربوطه انجام داد كه قول مساعد براى پيگيرى موضوع 
تامين اعتبار الزم داده شد.تامين سوله ورزشى به منظور گسترش فرهنگ ورزش 
و سالمت از درخواســت هاى مردمى اين منطقه بود  كه در اين خصوص مذاكره 
اى تلفنى خانم ذوالقدر با آقاى گل محمدى مديركل امور ورزش و جوانان استان 
تهران انجام داد كه مقرر شدســوله ورزشى در اســرع وقت در اختيار بخشدارى 
براى مكان يابى و جاگذارى و استفاده اهالي قرار گيرد.همچنين تجهيز مجتمع 
فرهنگى روستاى برگ جهان كه در مجاورت دو روستاى ديگر مى باشد از ديگر 
خواست هاى اهالى منطقه بود كه خانم ذوالقدرپيگيري الزم براي تخصيص اعتبار 
الزم را در محل از آقاى جاودانى مديركل ارشــاد استان تهران داشتند كه ايشان 
مقرر شد بازديد ميدانى داشته و اعتبارات الزم با لحاظ اولويت را براى تجهيز اين 
مجتمع فرهنگى با توجه به نياز منطقه تخصيص  دهند.اســتان تهران در حادثه 
سيل اخير به عنوان معين استان خوزستان تعيين شد كه براي اطالع از اقدامات 
و فعاليتهاي صورت گرفته همچنين در حاشيه اين بازديد ديداري خانم ذوالقدر 
با شهردار لواسانات داشتند كه گزارشى كوتاه از اقدامات انجام شده و برنامه هاى 

پيش روى شهردارى ارائه شد.

ارائه دستاوردهای محیط زیستی شهرداری 
تهران در نمایشگاه بین المللی محیط زیست

| مديركل محيط زيست و توسعه پايدار گفت: نمايشگاه بين المللى 
محيط زيست حفرصت مناسبى را جهت بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل 
محيط زيســتى ايجاد خواهد كرد كه يقيناً بهره بردارى از آن مى تواند باعث 
كاهش و جلوگيرى از اثرات زيانبار محيط زيستى در پروژه هاى كالن شهرى 
شــود. به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى اداره كل محيط زيست و 
توسعه پايدار شــهردارى تهران، صدرالدين على پور مديركل محيط زيست 
در بازديد از غرفه اين اين اداره كل و ادارات مناطق 22گانه شهردارى تهران 
در سالن 35 هجدهمين نمايشگاه بين المللى محيط زيست گفت: اداره كل 
محيط زيست و توسعه پايدار به نمايندگى از كل مجموعه شهردارى تهران با 
هدف تبادل تجربيات در سطح ملى و بين المللى، ارائه آخرين دستاوردها و 
فعاليت هاى حوزه محيط زيست در هجدهمين نمايشگاه بين المللى محيط 
زيست شركت نموده است.وى افزود: با توجه به رسالت شهردارى تهران در 
حوزه محيط زيست شــهرى، اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار پيشگام 
فعاليت هاى محيط زيستى با ارائه مدل ها و اقدامات شاخص محيط زيستى 
اســت كه به عنوان الگويى براى ديگر شهرها با تشكيل كميته محيط زيست 
كالنشهرها، تجربيات خود را در اختيار ساير كالنشهرها قرار مى دهد.على پور 
افزود: نمايشگاه بين المللى محيط زيست، فرصت مناسبى را براى آشنايى با 
ديگر سازمان ها و فعاليت آن ها در حوزه محيط زيست به ويژه محيط زيست 
شهرى فراهم نموده اســت.وى تاكيد كرد: اداره كل محيط زيست و توسعه 
پايدار در اين نمايشگاه آخرين دستاوردهاى محيط زيستى خود را در قالب 
ستادى و منطقه اى، سخت افزارى و نرم افزارى از جمله بهينه سازى مصرف 
انرژى و توسعه انرژى هاى تجديدپذير، سيستم هاى آبيارى هوشمند و اطلس 
هاى تهيه شده از وضعيت محيط زيست هر منطقه، اطالع رسانى در خصوص 
مديريت پسماند شهرى، ايستگاه سنجش آلودگى هوا و تنوع زيستى ارائه مى 
نمايد.مديركل محيط زيست و توسعه پايدار ادامه داد: برگزارى كارگاه هاى 
آموزشــى «مكانيابى، طراحى، اجراى نيروگاه خورشيدى در محيط شهرى 
و خانگى» و «كاهش مصرف انرژى خانگى و ادارى با اجراى سيســتم هاى 
خورشيدى» از جمله ديگر برنامه هايى اســت كه در غرفه اداره كل محيط 

زيست و توسعه پايدار براى عموم اجرا مى شود.
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راه اندازی قرارگاه فرهنگی جهت کمک به 

مناطق سیل زده در کالنشهرها

| نشست  فوق العاده معاونين كميسيون اجتماعى و فرهنگى شهردارى 
كالنشــهرهاى ايران با موضوع هميارى به هموطنان مناطق سيل زده برگزار 
شــد.به گزارش كائنات و به نقــل از روابط عمومى و امــور بين الملل مجمع 
كالنشهرها، اين نشســت با حضور كمال مرادى دبير كل اين مجمع ، محمد 
عيدى رييس و محمد ابراهيم عمويى دبير كميســيون فرهنگى و اجتماعى و 
معاونين فرهنگى و اجتماعى كالنشــهرهاى ايران برگزار شد .در اين نشست  
كمال مرادى دبير كل اين مجمع با اشــاره به لزوم همدلى و هميارى به مردم 
و مسئولين مناطق آســيب ديده و تاكيد دكتر حناچى شهردار تهران و رئيس 
مجمع شهرداران كالنشــهرهاى ايران در اين خصوص گفت : با توجه به اينكه 
اغلب بحران ها عالوه بر خسارات مادى داراى اثرات و آسيب هاى اجتماعى و 
معنوى براى ساكنين آن مناطق هستند لزوم پشيبانى و حمايت هاى فرهنگى 
و اجتماعى در آن مناطق ضرورى به نظر مى رســد از اين جهت حضور عوامل 
معاونت هاى فرهنگى به عنوان تاثير گذارترين حوزه در مناطق سيل زده بايد 
استمرار و تداوم داشته باشد.مرادى در ادامه از تشكيل پويش اجتماعى با عنوان 
«هشتك بهار همدلى – منتظران خورشيد » همزمان با نيمه شعبان به منظور 
هدايت و يكپارچه سازى جشــن ها و برنامه ها در مناطق آسيب ديده از سيل 
خبر داد و افزود: از سوى ديگر در اين نشســت مقرر شد در طراحى فضاهاى 
شهرى و اطالع رسانى از طراحى هاى واحد استفاده شود تا اثر بخشى بيشترى 
داشته باشد.دبير كل اين مجمع در ادامه با اشاره به تجربه ى حضور چهره هاى 
مطرح از جمله هنرمندان و ورزشكاران در زلزله ى كرمانشاه براى جذب كمك 
هاى مردمى گفت : در اين جلسه مقرر شد معاونين فرهنگى و اجتماعى ضمن 
هماهنگى با ساير سازمان ها و نهادهاى خدمات رسان و همچنين چهره هاى 
مطرح براى كمك به مناطق سيل زده همگرايى و هم افزايى ايجاد كنند.وى سفر 
معاون فرهنگى و اجتماعى كالنشهر اهواز به عنوان سفير همدلى به كالنشهرهاى 
ديگر براى تشريح نيازمندى ها و انتقال مسائل و مشكالت و را از ديگر تصميمات 
اين نشست عنوان كرد و افزود: از سوى ديگر بايد  به گونه اى بين كالنشهرها 
هماهنگى به وجود آيد كه امكانات ارسالى بر اساس نيازهاى شهروندان تهيه و  بر 
اساس زمان بندى ارسال شود و نيروهاى اعزامى به مناطق سيل زده نيز آموزش 

ديده باشند تا حضور و تجمع يكباره آنها باعث بروز مشكل نشود.

متقاضیان طرح ترافیک خبرنگاری پایتخت 
در سامانه تهران من ثبت نام کنند

| سازمان حمل ونقل و ترافيك شــهردارى تهران در اطالعيه اى از 
تمامى خبرنگاران، روزنامه نگاران، عكاســان خبرى و فعاالن رســانه اى كه 
متقاضى دريافت طرح ترافيك ســال جارى هستند درخواست كرد كه پس 
از ثبت نام در سامانه تهران من به نشانى my.tehran.ir مدارك مورد نياز را 
بارگذارى كنند. به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى سازمان حمل ونقل 
و ترافيك شــهردارى تهران، در اين اطالعيه آمده اســت: براســاس مصوبه 
شوراى اسالمى شهر تهران حداكثر سه درصد از كل مجوزهاى طرح ترافيك 
به موارد خاص از جمله اصحاب رســانه، جانبازان و معلوالن و ..... اختصاص 
يافته اســت.همچنين دو سوم از اين سهم اين ســه درصد به اصحاب رسانه 
شامل خبرنگاران، روزنامه نگاران، عكاسان و تصويربرداران خبرى اختصاص 
مى يابد.«به موجب تبصره ذيل ماده (4) مصوبه شماره 2529 شوراى اسالمى 
شهر تهران به خبرنگاران واجد شرايط كه از سهميه طرح ترافيك خبرنگاران 
استفاده نكنند يا خبرنگارانى كه خودرو ندارند نيز كارت بليت رايگان يك ساله 
براى استفاده از وسايل نقليه عمومى تخصيص مى يابد».براساس آيين نامه 
طرح ترافيك خبرنگارى، خبرنگاران، روزنامه نويسان، عكاسان و تصويربرداران 
خبرى بايد به  موجب قــرارداد كارمعين (دائمى يا موقت) در يك نشــريه، 
خبرگزارى يا پايگاه خبرى اشتغال داشته باشند، مدركى دال بر اشتغال مستمر 
به مشــاغل مذكور در اين آيين نامه ارائه دهند و خــودرو متقاضيان دريافت 
اين مجوزها الزاما بايد پالك شهر تهران داشته و متعلق به متقاضى يا همسر 
وى باشــد.متقاضيان دريافت مجوز مى بايست پس از ورود اطالعات فردى و 
مشخصات خودرو در سامانه تهران من مدارك موردنياز را نيز بارگذارى كنند 
و مطلقا نياز به مراجعه حضورى به دفاتر خدمات الكترونيك شهر يا هر مكان 
ديگرى در شهردارى ندارند.اين گزارش افزوده است: در صورت بروز هرگونه 
اشتباه، امكان حذف مدارك ناقص يا داراى اشكال و جايگزينى مدارك صحيح 
در سامانه وجود دارد.براساس آئين نامه، متقاضيان براى دريافت طرح ترافيك 
خبرنگارى در سال 98 بايد معرفى نامه اى از سوى رسانه محل اشتغال ايشان 
(روزنامه، خبرگزارى، پايگاه خبرى و ...) در قالب نامه اى به  عنوان ســازمان 
حمل ونقل و ترافيك شهردارى تهران تنظيم و در آن مشخصات فرد متقاضى، 

شماره خودرو و زمينه كارى وى درج شود.
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کد2

پلیس راهور از دریافت عوارض ورود 
به طرح زوج و فرد انتقاد کرد

| «مالك محترم خودروى ... شما در تاريخ...
بدون پرداخت عوارض مربوطــه وارد محدوده طرح 
شــده ايد و اين عوارض به حســاب بدهى شما در 
شهردارى منظور شد» شايد اين پيامك در ماه هاى 
اخير براى خيلى از شهروندان ارســال شده باشد و 
تصور شود كه اين پيامك مربوط به جرائم رانندگى و 

پليس راهور است.
  در ماه هاى اخير بسيارى از شهروندان تهرانى اين 
پيامك را دريافت كرده انــد و برخى از آنها با تعجب 
از دريافت اين پيامك پيش خود گفته اند، من كه از 
فالن بزگرراه عبور نكرده ام... من كه جريمه نشده يا 

تمام جرائم راهنمايى و رانندگى را پرداخته ام.
گفته مى شود به استناد تبصره 6 ماده 42 از فصل 
نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده مبناى محاســبه 
مبلغ عوارض ساليانه خودروهاى سوارى توليد داخل، 
قيمت فروش كارخانه و بــراى خودروهاى وارداتى، 
مجموع ارزش گمركى و حقوق ورودى است كه همه 
ساله بر اساس آخرين مدل خودروها توسط سازمان 
امور مالياتى كشور به شــهردارى ها ابالغ مى شود، 
به اســتناد بند(و) ماده (46) قانون ماليات بر ارزش 
افزوده، پرداخت عوارض ساليانه پس از موعد مقرر به 
ازاى هر ماه تأخير موجب تعلق جريمه اى معادل 2 

درصد مى شود.
چندى پيش ســازمان حمل و نقل و ترافيك نيز 
درباره پيامك  هاى ارســالى به شهروندان با موضوع 
بدهى طــرح ترافيك اطالعيه اى صــادر كرد با اين 
عنوان كه به اطالع عموم شهروندان گرامى مى رساند، 
در چند روز گذشته پيامك هايى براى صاحبان برخى 
خودروها ارسال شده است كه از بدهكار بودن خودرو 
بابت عوارض ورود به محــدوده  هاى طرح ترافيك و 

زوج يا فرد خبر مى  دهد.
شــهروندان مطلع هســتند كه در سال 1397 در 
صورت تردد غيرمجاز در محدوده طرح ترافيك و زوج 
يا فرد عالوه بر جريمه راهنمايى و رانندگى، عوارض 
پرداخت  نشده طرح ترافيك نيز به حساب بدهكارى 
خودرو ثبت مى شود. البته دريافت اين پيامك در اين 
مرحله جنبه اطالع  رسانى داشــته است و به معنى 

قطعى بودن بدهى يا جريمه خودرو نيست.
تمام دارندگان خودروها مى توانند با شماره  گيرى 
#3*3*137* و اعالم شماره پالك خودرو، از ميزان 
بدهى احتمالى آن بابت عوارض طرح ترافيك مطلع 

شوند.
همچنين از دارنــدگان خودروهاى بدهكار دعوت 
مى  كنيم بعد از ثبت  نام در سامانه اينترنتى «تهران 
من» به نشانى my.tehran.ir با شارژ و افزايش اعتبار 
خود نسبت به تسويه بدهى خودرو مربوطه اقدام كنند 
و چنانچه به هر دليل تصور مى  كنند اشــتباهى رخ 
داده است، درخواست خود را در بخش «پشتيبانى» 
سامانه تهران من به ثبت برســانند تا در اسرع وقت 
براى بررسى مجدد و بازنگرى اقدام شود. شهروندانى 
كه نياز به توضيحات بيشتر در اين خصوص دارند نيز 
مى توانند با شــماره 137 داخلى 5 تماس بگيرند و 

سواالت خود را با كارشناسان مربوطه مطرح كنند.
اين در حالى است كه محسن پورسيدآقايى معاون 
حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران نيز اعالم كرده 
بود بر اساس مصوبه شوراى شــهر اگر خودرويى در 
روز مخالف پالك خود، وارد محدوده زوج و فرد شود 
مالك آن بايد عــوارض پرداخت كند چرا كه در ماده 

8 مصوبه شورا ذكر شده كه شــهردارى بايد نسبت 
به وصول عوارض خود اقدام كنــد و پليس هم بايد 
جداگانه جريمه خود را دريافت كند. بر اين اساس اگر 
شهروندى با خودرو خود در محدوده طرح ترافيك يا 
در محدوده زوج و فرد (مخالف روز پالك خود) تردد 

كند، بايد عوارض آن را بپردازد.
محمد عليخانى رئيس كميسيون عمران و حمل و 
نقل شوراى اسالمى شــهر تهران نيز درباره پرداخت 
عوارض زوج و فرد در گفت و گو با خبرنگاران دريافت 

عوارض از اين محدوده ها را قانونى ندانسته است.

نامه پلیس به دیوان عدالت اداری در مورد اخذ 
عوارض زوج و فرد

پليس راهور چندى پيش از معاونت حمل و نقل و 
ترافيك شهردارى تهران در خصوص اخذ غيرقانونى 

عوارض ورود به طرح زوج و فرد انتقاد كرد.
اختالف شــهردارى و پليس بر سر اخذ عوارض از 
محدوده زوج و فرد به محاكمه قضائى رســيد. سال 
گذشــته كميســيون حمل و نقل و ترافيك شوراى 
شهر تهران، فرماندارى و پليس راهور نسبت به اخذ 
عوارض از محدوده زوج و فرد به شهردارى تهران تذكر 
دادند. اما شــهردارى تهران بر اساس تفسيرى كه از 
مصوبه شوراى شهر تهران داشت دريافت اين عوارض 
را قانونى مى دانســت و پليس راهور بهمن ماه سال 
گذشته از شهردارى تهران در خصوص اخذ عوارض 

ورود به محدوده زوج و فرد شكايت كرد.
در متن ارســالى از اداره حقوقى پليس راهور ناجا 
به هيــات عمومى ديوان عدالت ادارى آمده اســت: 
«بر اساس بررســى هاى به عمل آمده و گزارش هاى 
مكرر از سوى سازمان ها و شهروندان، اخذ عوارض در 
محدوده طرح زوج و فرد در طول ســال جارى (سال 
97) عالوه بر اينكه موجب تضييع حقوق شهروندان 

شده، نارضايتى عمومى را نيز در پى داشته است.
خواهشمند است در راستاى اعمال اصل 173 قانون 
اساســى و ماده 10 قانون آئين دادرسى و تشكيالت 
ديوان عدالت ادارى به اجحافى كه در حق شهروندان 
در اين موضوع روا داشــته شده است، تظلم خواهى و 

رسيدگى شود.
پليس هشــت دليل را براى اين اعتراض خود بيان 
داشته اســت، نارضايتى عمومى در بين شهروندان 
به علت تحميل هزينه هاى اضافــى و غيرمنطبق با 
حقوق مكتســبه رانندگان در استفاده از خودرو هاى 
شخصى، محدود كردن بهره مندى از مردم از خودروى 
شخصى به  رغم پرداخت عوارض خودرو توسط مالكان 
به صورت ساليانه به شــهردارى، عدم انطباق تعدد 
جريمه با ارتكاب يك تخلف، عدم سازوكار مناسب و 
پيش بينى توسعه حمل و نقل عمومى جهت دسترسى 
مردم و كاهش زمينه استفاده از شهروندان از خودروى 
شخصى، عدم توسعه حمل و نقل عمومى و جايگزينى 
تاكســى ها و اتوبوس هاى فرسوده، عدم اجراى طرح 
ترافيك در روز پنجشنبه و افزايش ترافيك در سطح 
معابر، نارضايتى مردم به دليل عدم اطالع رسانى دقيق 
و اعمال نرخ نامه يكسويه بدون توجه به ميزان انطباق 

با تخلف و عدم هماهنگى با مراجع ذى صالح.

هیچگونه عوارضی بابت ورود به طرح زوج و فرد 
توسط پلیس اخذ نشده است

يك منبع آگاه در پليس راهور نيروى انتظامى در 

مورد دريافت عوارض ورود به طرح زوج و فرد، گفت: 
ارسال پيامك هاى پرداخت عوارض خودرو بابت ورود 
به طرح زوج و فرد ارتباطى بــه پليس راهور ندارد و 
تاكنون اين پليس مبلغى به اين منظور از شهروندان 

دريافت نكرده است.
وى ادامه داد: از سوى ديگر مصوبه و قانونى تحت 
عنوان پرداخت عــوارض ورود به طرح زوج و فرد در 
آيين نامه راهنمايــى و رانندگى وجود ندارد و پليس 
راهور بر اساس مصوبات اين آيين نامه افراد را اعمال 
قانون مى كند. دريافت عوارض ورود به طرح زوج و 
فرد غيرقانونى اســت و پليس در اين زمينه به هيچ 
عنوان ورود نمى كند چرا كه پليس بر اســاس قانون 
پيش مى رود به همين دليل اخيــرا نامه اى به اين 
منظور به ديــوان عدالت ادارى از ســوى اين پليس 

ارسال شده است تا به اين موضوع رسيدگى شود.
در شرايطى كه در كالن شــهر تهران، شهروندان 
عوارض و ماليات پرداخت كــرده و هزينه زندگى در 
چنين كالن شهرى را مى پردازند كه يكى از هزينه ها، 
جريمه هاى ورود به طرح ترافيك و طرح زوج و فرد 
است، بايد پرسيد چرا مديران شهرى بر هزينه هاى 
زندگى در اين شــهر مى افزايند بدون اينكه به گفته 
برخى از مسئوالن قانونى در اين زمينه وجود داشته 
باشد و اگر قانونى وجود دارد، بايد مسئوالن با رسانه 
اى كردن اين مصوبات قانونى، تكليف شــهروندان را 
مشخص كنند تا با آگاهى وارد طرح در بزرگراه هاى 
اين كالن شهر شوند تا به يك باره زير بار هزينه هاى 

سنگين چنين طرح هاى شهرى نروند.

جزییات طرح جایگزین »زوج و فرد« 
پيشــتر مدير روابط عمومى معاونت حمل و نقل و 
ترافيك شهردارى تهران نيز در مورد جزئيات حذف 
طــرح زوج و فرد توضيحاتى را ارائــه كرده بود.على 
عالى درباره تغييرات محدوده زوج و فرد با بيان اينكه 
در تغييرات طرح، چند نگاه مهم وجود داشــته است 
كه بايد به آن توجه شود گفت: مهم ترين دليل ايجاد 
تغييرات، حل مشكل ساكنين طرح و توجه به مسائل 
آن ها بوده چراكه در اين چندسال توجهى به آن نشده 
بود اما سال گذشته امتياز ورود و خروج براى ساكنين 
محدوده طرح ترافيك در نظر گرفته شد و سال آينده 
هم تخفيف ويژه براى ســاكنان محدوده زوج و فرد 

اعمال مى شود.
وى با بيان اينكه يكــى از تصميمات مهم در حوزه 

معاونت حمل و نقل و ترافيك، توجه ويژه به معاينه 
فنى برتر است گفت: بر همين اساس براى رانندگانى 
كه اقدام به اخذ معاينه فنى برتــر كنند، 25 درصد 
تخفيف در طرح ترافيك و طرح جايگزين زوج و فرد 
در نظر گرفته مى شود كه به نسبت سال گذشته تنها 

8 درصد هزينه هاى آن ها اضافه مى شود.
عالى با اشاره به اســتدالل هاى حذف طرح زوج و 
فرد با بيان اينكه تفكر پشــت اجــراى اين طرح اين 
اســت كه طرحى عادالنه تر براى شهروندان تهرانى 
باشد و تأثير بيشــترى بر كاهش آلودگى هوا داشته 
باشــد و بتواند قدم هايى مهم بــراى كنترل ترافيك 
شــهر بردارد، افزود: براى اولين بار بــه مردم اختيار 
داده شد كه خودشــان تصميم بگيرند و سفرشان را 
مديريت و برنامه ريزى كنند. موضوعى كه از ســطح 
كارشناسى به نظر مردمى گذاشته و در شوراى شهر 
هم تصويب شد و حاال مردم حق انتخاب دارند كه اين 
تغيير رويه در شهردارى بسيار مهم است و راه را براى 
حضور پررنگ و اثرگذار شهروندان باز مى گذارد. در 
حقيقت آقاى پورسيدآقايى در جلسات هم مدام روى 

اين موضوع پافشارى مى كند و اعتقاد دارد طرح هايى 
كه با مشاركت مردم همراه باشد، اثرات بلندمدتى در 

شهر خواهد داشت.
وى افزود: با اجراى طرح جديد از تابســتان سال 
آينــده، مديريت تردد به خود شــهروندان ســپرده 
مى شــود اما چند اتفاق مهم در اين طرح ديده شده 
اســت چراكه تا به حال خودروهاى پالك فرد در هر 
فصل حداكثر 26 روز مجاز و خودروهاى پالك زوج 
حداكثر 39 روز مجاز داشــتند كه روزهاى تعطيل 
بين هفته هــم از اين اعداد كم مى شــد اما در طرح 
جديد، تعداد روزهاى مجاز هر خودروى پالك تهران 
در طول فصل به عدد ثابت 20 روز خواهد رســيد تا 
تأثير بيشترى بر كاهش ترافيك و آلودگى هوا داشته 
باشد و خودروهاى غير پالك تهران نيز 15 روز در هر 
فصل مجاز خواهند بود بر اين اساس از تابستان 98 
رانندگان در هر فصل 20 روز حق تردد رايگان دارند و 
وقتى اين 20 روز تمام شد، براى بعد از آن بايد عوارض 
بپردازند. البته رانندگان دقت داشته باشند كه تعداد 
روزهاى مجاز استفاده نشده در هر فصل به فصل بعد 

قابل انتقال نيست.
  وى با بيان اينكه يكى از اشــتباهاتى كه اين چند 
روزه شاهدش هستيم اين اســت كه اعالم مى كنند 
محدوده زوج و فرد هم عوارضى شده است در حالى 
كه پيش از اين هم همين بوده و رانندگان در روزهاى 
غيرمجاز بايد كل طرح ترافيك را خريدارى مى كردند 
و يا جريمه اش را پرداخت مى كردند گفت: اما در حال 
حاضر به نسبت ساعت استفاده، بين 7 هزار تا 20 هزار 
تومان بايد پرداخت كنند يعنى باالترين عوارض آن 

برابر حداقل پرداختى طرح قبل بوده است.
  وى در مــورد خودروهاى حمل بــار نيز افزود: بر 
اســاس مصوبه خودروهاى حمل بار، مى بايســت از 
ســامانه مربوطه باربرگ دريافــت كنند و همچنين 
وســايل نقليه پالك تهرانى كــه در زمينه جابجايى 
مسافر و بار فعاليت مى كنند، روزانه سه سندسفر در 
سامانه سفربرگ شــهردارى ثبت مى كنند، تخفيف 
مهمى در نظر گرفته شده اســت و عمًال همه آن ها 
شامل تخفيف 70 درصدى شده اند كه در اطالع رسانى 

اين طرح كمتر به آن توجه شده است.

اختالف شــهرداری و 
پلیس بر سر اخذ عوارض 
از محدوده زوج و فرد به 
محاکمه قضائی رســید. 
سال گذشته کمیسیون 
حمل و نقــل و ترافیک 
شورای شهر تهران، فرمانداری و پلیس راهور 
نســبت به اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد 
به شهرداری تهران تذکر دادند. اما شهرداری 
تهران بر اساس تفسیری که از مصوبه شورای 
شــهر تهران داشــت دریافت این عوارض را 
قانونی می دانســت و پلیس راهور بهمن ماه 
سال گذشته از شــهرداری تهران در خصوص 
اخذ عــوارض ورود به محــدوده زوج و فرد 
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