
102
ی 

ره 
ما

 ش
/ 1

39
8 

یز
پای

24

د؟
رو

می 
جا 

ه ک
ی ب

هر
ش

ن 
را

عم
 و 

ری
راب

ت

کلیاتی از آن چه که گذشته است و رویکرد شورای پنجم
 ، داشتیم  پنجم  شورای  در  که  را  وضعیتی  از  کلی  ِشمای  آغاز  در 
خدمتتان عرض می کنم. نگاه شهروندان و بدنه ی شهرداری در زمان 
شکل گیری شورای پنجم این بود که تمام توجه ما بحث خودرو است 
که تمام ماشین ها با سرعت از یک سمت شهر به سمت دیگر شهر 
منتقل شوند. پروژه هایی در دوره های قبل شکل گرفته بود که تبعاتی 
را برای شهر در پی داشت و چالش ها و مشکالتی را هم در ابتدای 
شروع کار شورا برای ما به وجود آورد. پروژه های نیمه تمام زیادی 
در سطح شهر بود و مطالعات انبوه پیمانکارانی که در این پروژه ها 
کار می کردند ، مقداری کار را برای ما سخت کرده بود و با توجه به 
این که برنامه ی پنج ساله ی دوم در انتهای سال 97 به اتمام می رسید 
و شورای جدید در نیمه ی دوم سال 96 شورای پنجم شکل گرفت و 
بحث انتقال و .... مطرح بود ، مجبور شدیم بودجه ی 97 را بر مبنای 

اتمام پروژه های نیمه تمام بگذاریم. 
مردم  پول  و  بودند  مردم  پروژه ها سرمایه های  این   ، به هرحال     
صرف آن ها شده بود. بحث سند چشم انداز برنامه ی 20 ساله ی شیراز 

ترابری و عمران شهری به کجا می رود؟
گفت وگو با مسئوالن شورای شهر شیراز

در ادامه ی نشست های برگزار شده ، این بار با آقای دکتر قائدی ، رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک این شورا 
گفت وگویی داشتیم. در این دیدار از سوی فصل نامه ی گزارش آقایان دکتر بنان و مهندسان پزشک ، دیلمی ، راهنما ، 

نریمانی ، اطمینان ، پورمختار و حامدی حضور داشتند.
   در بازنویسی متن این گفت وگو ، پرسش های مطرح شده در قالب عنوان بندی و پاسخ های مفصل دکتر قائدی را آورده ایم.

متن را مهندس کیوان نریمانی تنظیم و تدوین و ویرایش و پیرایش کرده است.۱

با  متأسفانه  ، ولی  تدوین می شد  قباًل  بایستی  بود که  میان  هم در 
را مصوب کنیم که  بیانیه  توانستیم بخش  تالشی که داشتیم فقط 
طی آن سند چشم انداز 20 ساله منتهی به 4 برنامه ی 5 ساله بشود. 
ابتدای سال 98 تا سال 1402 به  از برنامه های 5 ساله را  ما یکی 
ساله شروع   20 سند چشم انداز  ساله ی  پنج  برنامه ی  اولین  صورت 
کردیم. برنامه ای که شهرداری ارائه داده بود ، بیش تر متکی بر پروژه  
محوری بود. تمام کمیسیون ها تصمیم گرفتند که فعالیت ها »شاخص 
محور « شود تا بتوان در انتهای برنامه ی پنج ساله ارزیابی داشت که 
مثاًل در حوزه ی حمل و نقل ، استفاده از دوچرخه چند درصد پیشرفت 
داشته ؟ حداقل مردم برای شان ملموس باشد که این پروژه هایی که 
در سطح شهر انجام می شود ، کجا استفاده می شود و سرانجام شان 

چیست ؟ برنامه ی پنج ساله به خوبی بسته شد. 
در  داشتیم  که  مشکلی  ما  ترافیک  و  نقل  و  حمل  حوزه ی  در     
همه ی ادوار گذشته ، معاونت حمل و نقل یکی از معاونت های آخر 
شهرداری های کل کالن شهر شیراز حساب می شد و معاونت حمل 
شهر  در  عمرانی  پروژه های  بعضًا  و  بودند  آخر  رده های  در  نقل  و 

 1. پیاده سازی از نوار : خانم زهرا فرحی
   عکس ها از : مجید فیض آبادی )روابط عمومی سازمان(

گفت و گو
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گرفته  نقل  و  حمل  معاونت های  نظر  حتی  که  می شد  کلنگ زنی 
نمی شد و آن ها به عنوان یک امضاکننده ی نهایی بودند که تالش 
کردیم این حوزه به جایگاه اصلی خودش برگردد و بتواند حرف اول 
را در تصمیم گیری های پروژه های عمرانی که در سطح شهر صورت 

می گیرد داشته باشد. 
   با چالش های زیادی در حوزه ی حمل و نقل مواجه بودیم. یکی از 
آن ها » طرح مطالعاتی حمل و نقل دانشگاه شیراز « بود که زمان 
ورود ما به شورا مدت زمان سی ماهه ی قرارداد مطالعه ی جامع حمل 
و نقل و ترافیک به اتمام رسیده بود و پیشرفت فیزیکی بسیار کمی 
داشت. از یک طرف ، با عنوان و برند دانشگاه شیراز مواجه بودیم 
که بایستی این حرمت حفظ می شد و از طرف دیگر ، شهر گرفتار 
این مسأله بود که ما هر کار ترافیکی که می خواستیم در شهر انجام 
دهیم، باالخره ارجاع می شد که ببینیم مطالعات جامع حمل و نقل 
به چه صورت است. باالخره تالش کردیم تا توانستیم به جایی این 
مسأله را برسانیم. مجموعه ای از دستورالعمل ها در حوزه ی حمل و 
نقل ناقص بود که تالش زیادی شد که ما آن ها را اجرا کنیم . در 
با آن   ، اتوبوس  توانستیم حدود 180 دستگاه  نقل عمومی  حمل و 
در   . کنیم  ناوگان شهری  وارد   ، داشت  که شهرداری  مالی  بحران 
حوزه ی حمل و نقل مجموعه ای از چالش ها را در شرایط روز متحمل 
از شهرداری مجوز  بایستی  که  بودند  اینترنتی  تاکسی های   . شدیم 
می گرفتند با یک استناد قانونی و فعالیت مجازی از سازمان معدن 
و تجارت وارد چرخه شدند که این ها یک سری مشکالت را در این 

حوزه ایجاد کردند.
   یکی از مهم ترین بحث ها و مشکلی که در داخل شهرداری وجود 
دارد این است که مثاًل ضابطه ای را به ساختمان هایی می دهند ، بعد 
به مشکل برمی خورند یا بعد دوباره می آیند یک تقاطع غیرهم سطح 
اگر کاری  یعنی عماًل  باطل است.  دوِر  این عماًل  اجرا می کنند که 

نکنیم ، شاید بعضی وقت ها بهتر باشد. 
   بحثی هم در حوزه ی ترافیک داریم که بسیار مهم است . برخی از 
ساختمان هایی که مشکل ترافیکی دارند ، ممکن است مشکل شان 
که  اینجاست  اآلن  منتهی  کردیم.  بررسی  را  آن  باشد.  ضابطه ای 
، سالیان سال رشته ی  به هرحال  رساند.  یاری  باید  نظام مهندسی 
تأسیسات، عمران ، شهرسازی بوده ؛ اما چرا به مهندسان ترافیک به 

عنوان غریبه نگاه کرده ایم. دنبال شرح خدمات آن ها نبودیم. 

به هم ریختگی شهری
و اما در مورد به هم ریختگی شهر. ما درآمدهای پایدار در عرصه ی 
مدیریت شهری نداریم. مشکل دیگری هم وجود دارد. باالخره خود 
شما می دانید مدیریت ها چندگانه است. مثاًل در حوزه ی گردش گری، 
آیا  ولی   ، هست  شیراز  شهر  در  زیارت  و  گردش گری  کمیسیون 
فرهنگی  میراث  طرف  آن  از  ؟  کند  کاری  که  هست  باز  دستش 
هست. یا قوانین مختلفی که با آن دست و پنجه نرم می کنیم . مثال 
ساده ای بزنم. در یک خیابان مثل ستارخان شما صبح بلند می شوید و 
می بینید یک تابلو رفته باال » مدرسه ی غیرانتفاعی ...« خب برخورد 
ما چه هست ؟ می آید در کمیسیون ماده ی 100 و من باید برگشت 
بدهم که این جا باید مسکونی باشد. می بینید آموزش و پرورش یک 
می تواند  ایشان  دستورالعمل  این  استناد  به  که  دارد  دستورالعملی 
پزشکان  یا مطب های  بسازد.  ساختمان  خواست  دلش  که  هرجایی 

که در ساختمان های مسکونی می زنند و اآلن مشکالت عدیده اش 
را می بینید در ستارخان یا خیابان زند. همه ی این موارد یک سری 
مشکالتی را برای ما به وجود می آورد یا اصاًل بحث مجوزهایی که 
یک  به  داده  مجوز  یک  شهرداری  می بینید  امروز  می دهد.  اصناف 
شود.  مشخص  سازوکارش  باید  این  تجاری.  عنوان  به  ساختمان 
امروز سوپرمارکت می زنم، جواب  باشد که  این شکل  به  این که  نه 
نمی دهد فردا فست فود میزنم. مثاًل در میدان جام جم یک نانوایی 
جلوی صداوسیما بزنند یک مأمور پلیس هم ویژه آن جا بگذارند که 

ترافیک را سروسامان دهد. 

طرح زوج و فرد خودروها و محدوده ترافیکی
در مورد بحث ترافیک شهر و این که چرا طرح زوج و فرد اجرا نشده؟ 
بیایید حمل و نقل عمومی سوار  ما نمی توانیم به مردم بگوییم که 
شوید. ما باید با مردم صادق باشیم. من و شما به عنوان مهندس که 
ماشین کولردار داریم ، حاضریم بیاییم بنشینیم در اتوبوس 12 متری 
بدون کولر ... . اول باید بیاییم حمل و نقل را پویا بکنم ، بعد به مردم 

بگویم من این محدودیت ها را برای شما می گذارم. 

و  ترافیک  پایش  و  دوچرخه  مسیر  و  همگانی  نقل  و  حمل 
مسیرهای قطار شهری

مؤلفه های پایداری در شهر چیست ؟ بخشی مربوط به حمل و نقل 
و حمل و نقل پایدار است که بایستی این پتانسیل را اجرا کرد. هر 

تغییری که بخواهد انجام شود ، باید فرهنگ سازی کرد.
   سهم سیستم حمل و نقل غیرموتوری بایستی در کالن شهرها بر 
اساس برنامه ی ششم توسعه ی دولت بایستی به سهم شش درصدی 
در سال 1405 برسد. درکالن شهر شیراز این نسبت زیر یک درصد 
هست. در حال حاضر در سال 1398 سهم حمل و نقل عمومی باید 
به 47% برسد و با سهم حمل و نقل اکنون جمع بزنیم 53% باشد 

که هنوز تحقق پیدا نکرده و زیر 20% است. 
   در مورد اتوبوس در سال 1387 مطالعاتی که دانشگاه شریف انجام 
داده و در سال 1384 که خروجی آن بیرون آمده ، سهم اتوبوس بین 
نشان  یعنی  است.   %13 شیراز  شهر  در  اآلن   ، بوده   %25 تا   %24
می دهد تمایل مردم ما به سرویس های حمل و نقل عمومی کم شده 
کامل  خیاباِن  کنند.  سفر  وسیله ی شخصی  با  کرده اند  پیدا  رغبت  و 
بایستی مسیر دوچرخه داشته باشد ، حمل و نقل عمومی بایستی داشته 
با  اولیت  اجازه ندهد  اجازه دهد. در جایی هم که  باشد در جایی که 
حمل و نقل عمومی و سیستم پیاده راه و سیستم دوچرخه سواری است. 
   در مورد مسیر دوچرخه ها ما واقعًا نگاه سخت افزاری به این شکل 
کنار  در  خط کشی  با  که  هستیم  این  دنبال  به  هم  اآلن  و  نداریم 
پارک ماشین ها ما این ها را احداث کنیم. در یک سال گذشته آمدیم 
طرح سامانه ی یکپارچه ی حمل و نقل شهری را مصوب کردیم که 
یکپارچه سازی کنیم. اآلن در سمت شمال غرب برای شهرک های 
مجتمع  روبروی   ، قصرقمشه   ، گویم   ، صدرا  شهر  مانند  اقماری 
خلیج فارس در پایانه ی طبایی زاده با یک سری اتوبوس های تندرو 
دقیقه   5 زیر  و  شده  گذاشته  سرویس دهی  معمولی  اتوبوس های  و 
عامل  این خط ها  داریم که خود  االن 13 خط  ما  حرکت می کنند. 
ترافیک هستند و مشکالتی را درست می کنند ، که اآلن دارد این 

سامان دهی انجام می شود. 
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   خط 2 مترو را هم داریم که غیر از بحث عدالت اجتماعی ، در 
حوزه ی حمل و نقل و فعال تر کردن خط ، تأثیر مهمی دارد. تالش 
داریم این خط را حداقل با دو ایستگاه بتوانیم راه اندازی کنیم. واقعًا 
خیلی صادقانه بگویم زمانی که در شرکت برق بودم ، آن جا یک مرکز 
کنترل پویا و واقعًا پیشرفته ای وجود دارد ؛ یعنی ما کل پست های 
فشار قوی استان فارس و بوشهر را رصد می کنیم. من با این ذهنیت 
مراجعه کردم به معاونت حمل و نقل و تماس گرفتم با معاون. گفتند 
ما در سطح شهر هستیم برای کنترل ترافیک. گفتم یعنی چه ؟ شما 
سیستم ها  تمام  دیدم  مرکز  آمدم  من  بنشینید.  مرکز  در  بیایید  باید 
نیستند.  و  رفته اند  غیرمرتبط  کاری  برای  دوستان  و  است  خاموش 
این  تپنده ی  قلب   ، ترافیک  کنترل  مرکز  است.  دردناک  این خیلی 
کنترل  مرکز  در  باید  بحران  مواقع  در  حتی  شما  یعنی  است.  شهر 
بنشینید. حتی سامانه ی دوربین های هوشمند سیار داشته باشید که 
اگر در جایی زلزله و یا حادثه ای رخ داد ، از این جا دیده شود. اآلن با 
مدیریت معاونت حمل و نقل شهرداری این کار دارد انجام می شود. 
ما خیلی از دوربین هایی که در سطح شهر نصب شده و مردم می بینند 
و فکر می کنند که دارد جریمه می کند، اصاًل جریمه نمی کند. یعنی 
ما نتوانستیم این تعامل را با پلیس داشته باشیم تا بتوان کد تخلف 
گرفت و جریمه انجام شود. این مسائل دارد برطرف می شود. امسال 
؛  کردند  همکارانم کمک  گذاشتیم.  راهور  پلیس  برای  را  بودجه ای 
منوط به این شده که ما تفاهم نامه ای را با پلیس داشته باشیم که 
همه ی مواردی که بایستی پلیس در کنار ما باشد ، برای کمک به 

سامان دهی ترافیک ، به زودی نهایی می شود . 
   موضوع دیگر این است که چرا این ها انتظارها را برآورده نکرده؟ 
دادیم  خرج  به  را  جسارت  و  حرکت  این  ما  که  است  این  واقعیت 
که بحث دوچرخه را در دستور کار قرار دادیم. به کمک همکاران 
در شورای پنجم و کمیسیون سرمایه گذاری ، دوچرخه ها را آوردیم. 
نوع  از  و  دارد  قفل  خودش  که  هست  اشتراکی  دوچرخه های 
دوچرخه های نسل چهار است. شهرداری هم کار ارزنده ای انجام داد. 
اشتراک آن ها 159000 تومان است که 139000 را یارانه گذاشتیم 
که خود شهرداری پرداخت می کند و هر شهروند با 20000 تومان 

مشترک می شود. آن اشتراک ساعتی را پرداخت می کند . 
ما  هستیم.  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه ی  دنبال  شدت  به  ما     
بگوییم  مردم  به  دارد  مشکل  نقل  و  که حمل  زمانی   تا  نمی توانیم 
اتوبوس  سوار  که  کسی  نیاورید.  بیرون  را  خود  شخصی  ماشین 
مجهزی باشد و امکانات رفاهی داشته باشد و به موقع حرکت کند ، 
دلیل دیگری ندارد که ماشینش را بیاورد و متأسفانه تاکنون اینجوری 
نبوده. ما در این شورا تالش کردیم. اآلن این ناوگان را حدود %30 
بتوانیم  که  هستیم  برقی  اتوبوس  دنبال  هم  اآلن  کردیم.  نوسازی 
رایزنی  بکنیم.  را وارد شهر شیراز  برقی  اتوبوس  حدود350 دستگاه 
توسعه ی  برنامه ی  ظرفیت های  از  داشتیم.  ترکیه ای  شرکت های  با 
داریم. اآلن مطالعات  را  تراموا  استفاده می کنیم. بحث  داریم  ششم 
از  انجام شده. حدود 11 واریانت را مطرح کردند که یک  اولیه اش 
آن ها نهایی شده که از سعدیه تا شاهزاده قاسم را بتوانیم تراموا داشته 
باشیم. چون مسیر گردش گری مذهبی و تاریخی هست. این را حتمًا 
اجرایی خواهیم کرد. در سه فاز تعریف شده که در این دوره ی شورا 

حداقل یک فاز را به اتمام می رسانیم. 

   ما چجور جلوگیری کنیم از ورود روستاهای اطراف شیراز ؟ مثاًل 
خط 2 مترو بوده که کمک بسیار خوبی می کند آن هایی که در آن 
روستا هستند ، تمایلی به آمدن در شهر نداشته باشند. چون با یک 
به  روستاهایشان می توانند دسترسی  از  نقلی  و  امکانات حمل  سری 
خط 2 مترو داشته باشند و عمدتًا برای بحث های درمانی یا دانشگاهی 
تقاطع خط 1  و  زندیه  محور  در  متمرکز هست  که  مراجعه می کنند 
قطار  مدیره ی  هیأت  جلسات  حتی  می کنیم  دنبال  داریم  مترو.   2 و 
شهری را هر دو هفته یک بار در محل کارگاه خط 2 برگزار می کنیم 
که بتوانیم فاز اولش را از میان رود تا ایستگاه امام حسین راه اندازی 
بسته  امسال   1 خط  پرونده ی   .1399 سال  تا  ایستگاه  سه  با  کنیم 
می شود. ایستگاه بازاروکیل را تمام می کنیم. خط 3 که ادامه ی خط 
1 هست دنبال سرمایه گذار هستیم ؛ ضمن این که در کنار خط 3 که 
بعداً سرمایه گذار و یک طرح بسیار خوبی هم دارد ، بسیار طرح خوب 
و جالبی هست. یک سری ساختمان های فرهنگی تجاری دقیقًا روی 
پایین مترو  ، به صورتی هست که یک گالری  مترو پیش بینی شده 
عبور می کند و وسط هم پیاده راه دارد. در کنار خط 3 ما سامان دهِی 
و  بیش ترین حمل  داریم.  را  اتوبوس   رانی محور شمال غرب  خطوط 
نقل مسافر را در محور شمال غرب که مسیر خط 3 است ، داریم. از 
صدرا ، گویم به معالی آباد. حدود 13 خط رفت و آمد می کنند که این ها 
را به 3 خط تقلیل می دهیم. همان طور که گفته شد ، خطوط صدرا 
و قصرقمشه هم روبروی هایپراستار پایانه ای هست که آن جا مستقر 
می شوند و ما با خطوط اکسپرس مسافران را تا نمازی می آورند. برق و 
انرژی پاک ، برهم گذرها ، کنارگذرها و خودروهای سنگین در حوزه ی 
برق و انرژی که طرح بسیار خوبی در کمیسیون مصوب شده ، دوستان 
در شورا همراهی کردند. االن در دستور کار معاونت شهرسازی است 
که طرح بام انرژی نام دارد. بام انرژی استفاده از پشتِ بام ساختمان ها 
به ما  انرژی خورشیدی هست که کمک خوبی می تواند  تولید  برای 
مشاور  و شهرسازی  معماری  معاونت  نمی کند.  ایجاد  آلودگی  و  کند 
می گیرند تا بتوان آن را عملیاتی کرد. حتی در برنامه ی پنج سال پنجم 
و ششم هم دیده شده. ما موظف هستیم حدود 10% از مصرف برق 
تأمین  انرژی های تجدیدپذیر  از طریق  ساختمان های دولتی را حتی 
کنیم که خب متأسفانه هنوز اجرایی نشده. حداقل اگر ضوابطش را 

دوستان آماده کنند ، ما می توانیم الزام کنیم که ادارات دولتی 
بیایند و از آن استفاده کنند . 

  در خصوص تقاطع ها ، نگاه ما در شورای پنجم این بود 
که این تقاطع ها در رینگ های پیرامونی انجام شود. تقاطع 
رودکی در حال انجام است. تقاطع مهدیه و امیرکبیر در 

به کمربندی  را  ماشین های سنگین  است که  انجام  حال 
هدایت می کند. سِر باهنر جنوبی تقاطعی هست که ادامه ی 

آن تقاطع نواب است. مشکلی که ما داریم به خاطر این است 
که کمربندی دو مدیریتی است. ما داریم دخالت می کنیم. به 
عنوان شهرداری وظیفه نداریم ورود کنیم ، ولی شهرداری االن 

کار خوبی انجام می دهد. یک سری دوربرگردان ها وظیفه ی راه 
و شهرسازی است و هم اکنون راه و شهرسازی مکلف شده. یکی از 
طرح  ها دارد به مناقصه می رود و دو مورد دیگر در حال انجام است.

   در مورد کنارگذرها بحث هوشمندسازی آن ها مطرح است. یک 
کار خوب دیگری که انجام شد ، توقف گاه ماشین های سنگین در 
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سطح شهر بود که از ابتدای ورود ما به شورا ، تقریبًا در 4 نقطه ی 
پیش بینی  را  سنگین  خودروهای  توقف گاه  که  داشتند  شهر طرحی 
کنند. ورود خودروهای سنگین عالوه بر این که برای شهر مشکل به 
وجود می آورد ، مشکالتی برای ساکنان اطراف کمربندی نیز ایجاد 
می کند. زمینی که متعلق به شهرداری بود در ورودی پل فسا حدود 
113 هکتار را گرفتیم. کارهای کمیسیون ماده ی 5 و تغییر کاربری 
گرفتار  که  یقطین  خیابان  مثاًل  شد.  گرفته  مجوز  دادیم.  انجام  را 

خودروهای سنگین است ، خودروها منتقل به آن جا می شود .

توسعه ی شهر تا کجا باید پیش برود ؟
ما  از چیزها دست  بعضی  ؟  کند  پیدا  باید  توسعه  تا کجا  این شهر 
نیست. واقعًا ما نمی توانیم جلوی ورود مردم به شهر شیراز را بگیریم. 
در این چند سال اخیر چه اتفاقی افتاد که به یک باره جمعیت شیراز 
بود که در شهرها و  به دلیل خشک سالی هایی  پیدا کرد ؟  افزایش 
روستاهای اطراف رخ داده بود و سیل گریزان مردم آمدند به شهر 
و اگر در شهر نتوانستند ساکن شوند ، به روستاهای اطراف رفتند. 
با  یک مثال ساده : شهرداری می خواهد جلوی سد معبر را بگیرد. 
چه مشکالتی مواجه است ؟ کسی نمی خواهد برخورد کند با فردی 
که می خواهد نان زن و بچه اش را دربیاورد ؛ ولی شاید از یک منظر 
مجبور است ، چون شغل نیست ، ولی از منظر کسی که در شهرداری 
بکنم. من  را حفظ  ؛ می گوید من می خواهم شهر  مدیریت می کند 
که وظیفه ام این نیست که بخواهم برای مردم درآمدزایی و کارایی 
متأسفانه گذاشتن  است.ِ  نهادهای دیگر  این وظیفه ی  باشم.  داشته 
این ها کنار همدیگر مشکل است. مثاًل معضل وانت بارها ؛ چه کسی 
گفته وانت بار کنار و گوشه شهر بیاید و میوه بفروشد ؟ بایستی برود 
در مغازه خودش بفروشد. شما مجبور می شوید در گذر زمان چنین 

کاربری هایی را هم به این افراد بدهید . 

تقاطع ها و تغییراِت مصوباِت طرح تفصیلی
متأسفانه روندی که در شهرداری ها بوده این است که شهرداری ها، 
و شاید  اجرا می کرده  پروژه   ، بوده  پیشتاز  معاونت عمرانی همیشه 
 ، دارد  را  ترافیک که دغدغه ی اصلی شهر  نقل و  معاونت حمل و 
در حاشیه بوده و بعضًا در خیلی از طرح ها امضا کردند که حتی خبر 
گرفته  نظری  ایشان  از  یا  و  کرده اند  امضا  را  چیزی  چه  نداشته اند 
در  است.  اوقات شما می بینید که گردش ها هم غلط  گاهی  نشده. 
برخی تقاطع ها شما می توانید با یک اصالح گردش ، مسأله را حل 
این که  دلیل  به   ، اجرا شده  ناقص  ما  تقاطع های  از  یا خیلی  کنید. 
نتوانسته اند آن تملک کافی را انجام دهند و به جای این که بروند 
چهار تقاطع دیگر را کلنگ بزنند ، اگر انرژی شان را روی همان یک 
تقاطع می گذاشتند ، این قضیه حل می شد ؛ مانند تقاطع غدیر که 
شود.  درست  مشکالت  خیلی  شده  باعث  همین  و  ندارد  لوپ  یک 
متأسفانه شاید در طرح تفصیلی شهر هم که بازنگری شده ، اصاًل 
من نمی دانم از ترافیک از کسی نظر گرفته اند یا نه که دوستان ما 
؟  خیر  یا  هست  شما  پاسخ گوی  شما  معابر  شبکه ی  اصاًل  بگویند 
بعضی مواقع در کمیته ی فنی طرح تفصیلی درخواست هایی می آید 
که این جا در طرح تفصیلی معبرش 16 بوده ، حاال تقاضا کردند بشود 
با آن  این فکر نمی کند جمعیت کوچه چقدر است و  12. کسی به 

تعداد واحدها و طبقات هم خوانی دارد یا خیر .
در  ترافیک  و  نقل  و  حمل  قضیه ی  این  به  هیچ وقت  متأسفانه     

شده  باعث  و  نشده  توجهی  تفصیلی  طرح  کنار 
باشیم.  داشته  را  این معضالت 

زیادی  تالش  تاکنون  ما 
طرحی  هر  که  کردیم 

اجرا  می خواهید 
کنید ، نظر 

ن  ستا و د
را بگیرید که از نظر حمل 
کارایی  تقاطع  این  ترافیکی  و  نقل  و 
را  تقاطع ها  برخی  ایجاد  شاید   . خیر  یا  دارد 
با یک زیرگذر می شود حل کرد. 
مثاًل من خودم اعتقاد داشتم 
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تقاطع شهدای کشن با ایجاد یک زیرگذر هم مشکل حل می شود 
که همین اآلن هم ناقص است . 

پیشتازی حمل و نقل بر عمران شهری و ادغام آن ها در یک 
کمیسیون

دغدغه ای در شورای پنجم بود که به ترکیب دو کمیسیون عمران و 
حمل و نقل انجامید . تجمع در یک کمیسیون که محوریت اصلی 
کار هم حمل و نقل و ترافیک باشد و حوزه ی عمران فقط مجری 
باشد ، باید معاونت ترافیک بگوید این جا امروز این مشکل ترافیک را 
دارم ، بیاید ارائه طرح بدهد ، طرح را مطابق با بحث های ترافیک در 
بیاورد و بعد برای اجرا تحویل معاونت عمرانی بدهد . در گذشته واقعًا 
برعکس بوده و ما هنوز نتوانستیم این مسأله را کامل نهادینه کنیم . 
و  معاونت حمل  ، در حوزه ی  کار  ابتدای  در   ، پنجم     در شورای 
به شورا هم  شاید  حاال  کردیم.  متوقف  را  پروژه ها  نقل یک سری 
حمله شود که چرا جلوی خیلی از پروژه ها گرفته شده ؛ مثاًل تقاطع 
تقاطع هایی  سلسله  این  ادامه ی  در  است  این  واقعیت   . قصردشت 
که زده می شد از معلم و ادامه ی آن بایستی فکری به حال همت 
دیده  آن جا  تقاطعی  بایستی  یا سر قدوسی غربی  شمالی می کردیم 
می شد. متأسفانه به شکلی سینوسی باید به سرعت ماشین هایی که 
از سمت جنوب بودند را به جای آن که بروند از کمربندی عبور کنند، 
تونل  و  تونل ها  از طریق  ؛  بدهیم  عبور  وسط شهر  از  می خواستیم 
ملل بعد به سمت اکبرآباد . این موضوعیتی با حوزه ی حمل و نقل 
از سمت  . جلوی آن گرفته شد. خودروهایی که  و ترافیک نداشت 
از  ، آن ها  ندارند  به شیراز  وارد شیراز می شوند و کاری هم  بوشهر 

کمربندی می توانند عبور کنند . 
   پیشنهاد دو طبقه کردن این شبکه و حرکت ماشین ها از سمت باال، 
باعث خشک شدن باغات اطراف می شد و ضمن این که از همت 
شمالی ، انتظار محور خدماتی هست ، محوری که مردم در حوزه ی 
خودشان استفاده می کنند . حاال این که اصرار بوده ماشین هایی که 
می خواهند به سمت اصفهان بروند از اینجا عبور کنند ، اشتباه بوده، 
این   . از سمت کمربندی  کنند  بیش تر طی مسیر  کیلومتر  بروند 3 
کاری بوده که در راستای توجه ویژه به حوزه ی معاونت حمل و نقل 

در شورای پنجم شد و جلوی این کار گرفته شد .
ما  به  نظام مهندسی  داریم که می طلبد خود  ما االن دو بخش     
کمک کند . همه ی مشکلمان تقاطع ها و معابر نیست . الزاماتی که 
در ساختمان ها هم رعایت نمی شود ، خودش معضلی است . انتظار 

داریم که دوستان کمک کنند که مهندسان ترافیک بیایند در کنار 
در  کردیم.  مصوب  شورا  در  را  ترافیکی  الزامات   . مهندسان  سایر 
شورای ترافیک استان کلیاتش تصویب شد. یک ساختمان و کاربری 
تأثیرگذار و مهم که ساخته می شود ، باید الزام ترافیکی داشته باشد . 
قوانین و کاربری هاشاید این را باید در قوانین جست وجو کنید که مثاًل 
نوع  نمی گوید چه  ، ولی  مغازه ای مجوز تجاری می دهد  به  شهرداری 
تجاری. شاید ما در جاهایی باید نوع کاربری ها را مشخص کنیم. پیش تر 
هم یادآور شدم ، مثاًل امروز یک نفر سوپرمارکت دارد ، بعد همین را 
می کند فست فود . کل معابر به هم می ریزد . نانوایی جام جم را هم گفتم 
این ها  از  مقداری   . شود  تعطیل  کرده اند  مقرر  ترافیک  شورای  در  که 
پروانه ی   ، این جا هست  دیگری  . یک صنف  نیست  دست شهرداری 
ایشان طبق آن مجوز تجاری که  ایجاد می کند و  برای آن  را  کسبی 
دارد و یک کاربری را می زنند و کل شبکه ی معابر را به هم می ریزند .

نبود مدیریت یکپارچه ی شهری و تداخل امور و استانداردسازی
هم  مدیریت هایشان  این که  و  باالدستی  قوانین  این که  به  توجه  با 
جدا هستند و شاید یکی از دالیلی که شورا بیش تر روی شهرداری 
تمرکز و نظارت دارد ، این است که شهردار انتخاب می کنند شاید اگر 
مدیریت یکپارچه ی شهری بود که شهردار را ما انتخاب می کردیم 
و سپس شهردار مدیر آب ، برق و ... را انتخاب می کرد ، این اتفاق 
شهر  در  ساله  چندین  معضل  یک   ، آن  راستای  در  ولی  ؛  می افتاد 
داشتیم . مثالی بزنم : یک چیز ساده ای مثل نرخ گذاری پارکینگ ها 
می کرد.  مصوب  شورا  در  را  خود  پارکینگ های  نرخ  شهرداری  که 
مردمی که مراجعه می کنند به یک مجتمع تجاری که نمی دانند نرخ 
پارکینگ مربوط به شهرداری است . آن نرخ شورای شهر را در ذهن 
نرخ شکل  نرخ دیگری می گیرند و عماًل چند  ، می بیند آن جا  دارد 
می گیرد. ما آمدیم این را با تفاهمی که با سازمان صنعت و معدن 
امضا کردیم که نرخ گذاری  تفاهم نامه ای  ، مکلّف کردیم و  داشتیم 
یکسان شود که شد. آن ها از نرخ ما تبعیت می کنند . حتی در بحث 
و  شده  گرفته  نظر  در  یکسان سازی  نیز  پارکینگ ها  هوشمندسازی 

تبادل اطالعات در تفاهم نامه . 
   راجع به مدارس غیرانتفاعی به دلیل قانونی که آموزش و پرورش 
دارد که شما می توانید مدرسه بسازید ، با رایزنی که داشتیم حل شده 
و مکلف شده است آموزش پرورش که برای تأسیس هر مدرسه ی 
الزامات  بحث  که  بگیرد  استعالم  شهرداری  از  اول  غیرانتفاعی 
ترافیکی در آن محل رعایت شود. برای اصناف هم مذاکراتی داشتیم 
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که هنوز به جمع بندی نرسیده ایم .
تابلو می زند که در محدوده ی خودم این کارها را     داخل پادگان 
انجام می دهم. باالخره هزینه می شود و شما به عنوان یک شهروند 
می بینی که هزینه ی آن را شهر پرداخت می کند. متأسفانه این ها به 

دلیل نداشتن قوانین یکپارچه پدید می آید .
   در تهران قانونی گذاشته اند که به جز اسلحه و مهمات ، بایستی 
کلیه ی هزینه های پلیس راهور را شهرداری ها تأمین کنند . شهردار 
هم در تعیین رییس پلیِس راهور شهرستان نظر می دهد . ما داریم 
تفاهم نامه ای می بندیم . وقتی بودجه ای می آید زیر نظر شهرداری ، 
طبیعتًا حرف شنوِی بهتری خواهند داشت . یک سری موارد دیگر ، 
مثاًل اهرم اصلی معاونت حمل و نقل ، پلیس راهور است . یعنی شما 
هر کاری درشهر بخواهید انجام دهید ، اگر پلیس نخواهد همکاری 
بلوار  در  قبل  سال های  که  کردم  عرض  هم  قباًل  نمی شود.   ، کند 
توانستیم  امسال  را  تخلف  ثبت  ما کد   . دوربین نصب شده  رحمت 
با پلیس بگیریم . یعنی تخلف ثبت می کرده ولی جریمه برای فرد 
ارسال نمی شده است و بعد از مدتی مردم می گفتند دوربین هایشان 

الکی است . یک سری مسائل باید با تعامل صورت بگیرد . 
   در حوز ه ی معاونت حمل و نقل تالش زیادی کردیم . بودجه ی 
هوشمندسازی ترافیک مان را باالتر بردیم . در جهت نصب دوربین ها، 
معاونت های  راه اندازی  دنبال  به  ترافیک.  کنترل  مرکز  تجهیز 
یک  که  هستیم  شهرداری  گانه ی   11 حوزه های  در  نقل  و  حمل 
، بحث  ترافیکی  آماده شده. اآلن در راستای بحث های  سازوکاری 
استانداردسازی تقاطع های هم سطح هست که اآلن اگر یک تقاطع 
که  کردیم  الزام  را  این   ، کنیم  استاندارسازی  بخواهیم  را  هم  سطح 
را در دستور  . اصالح هندسی آن  بیاورد  را  شهرداری الیحه ی آن 
. بحث تقاطع میدان مطهری را  کار قرار دادیم و بررسی می کنیم 
بررسی می کردیم و یادگار امام که یکی از افراد گفت من می توانم 
تغییر گردش ها  با یک سری  آماده کنم که بدون تملک  را  طرحی 
می توانید مشکل را حل کنید که قرار شد طرح خود را بیاورد . یا بحث 

زمان بندی چراغ های تقاطع ها . 

خط قرمز ما
خط قرمز ما حفظ شهر هست و به قصد درآمدزایی هم نبوده که شهر 
را قربانی کنیم. ما حتی در بحث پل معالی آباد زمینی که فروخته شده 
که خیلی هم بحث روی آن است ، کنار سینما الف ، در شورا بررسی 
شده که ما آن را پس بگیریم . به شدت تغییر کاربری ها در کمیسیون 
ماده ی پنج ساختارمند شده و کم شده است. خوشبختانه این نگرش 
برای حفظ شهر هست. متأسفانه اتفاقاتی افتاده که کاری نمی شود 
کرد ؛ مثاًل همین هتلی که مجوز صادر شده در نیایش ، تمام کارها 
برای ساخت آن انجام شده. برخی چیزها خارج است از حوزه ی ما . 
روی بحث باغات قصردشت و تملک هایی که انجام شده را به شدت 
 ، داده  انجام  شهرداری  که  تملک هایی  از  بعضی   . می کنیم  دنبال 
باعث از بین رفتن باغ ها شده. حاال برخی جاها مالکی بوده یا غارسی 
بوده که تمام این ها را داریم سامان دهی می کنیم و مسیرش را برای 

مردم هموار می کنیم که بتوانند به باغات دسترسی داشته باشند .

معابر پیاده -خط کشی ها- فرهنگ سازی و بهبود کیفیت حمل و نقل
در مورد خط کشی که آقای مهندس فرمودند ما پروژه ی مطالعاتی 

خط سفید را داریم که اآلن بحثش را دنبال می کنیم و در حال گرفتن 
مشاور هستیم . چند تا حوزه ی مطالعاتی دارد انجام می شود. بحث 
گره های ترافیکی و خط سفید مطرح است که اگر بتوانیم از طریق 
هوشمندسازی دنبال کنیم، می تواند تحول خوبی را در حوزه ی حمل 

و نقل داشته باشد .
پایلوت  صورت  به  که  طرحی  داریم  را  معابر  آرام سازی  بحث     
از  در 11 منطقه ی شهرداری 11 مکان مشخص شده است. یکی 
خواسته های مردم پل های عابر پیاده است ، اما کارایی چندانی ندارد؛ 
غیر از آن شکل ناجوری که به شهر می دهد ، خیلی از مردم تمایل به 
استفاده را ندارند ؛ چون واقعًا امکان مکانیزه کردن آن ها وجود ندارد و 
یا تعداد افراد عبوری از روی پل اصاًل در این حِدّ هزینه کردن نیست. 

یک طرح آرام سازی اجرا خواهد شد . 
   در بحث تعامل با پلیس و آموزش فرهنگ ترافیک ، برای اولین 
از شکل سنتی خارج کردیم  را  ترافیک  برنامه ی جامع فرهنگ  بار 
 98 سال  برای   . کردیم  مکلف  را  نقل  و  حمل  معاونت  حوزه ی  و 

برنامه ی جامعی مصوب شده که امیدواریم به شکلی نهادینه شود .
دنبال  به شدت  نقل عمومی که  بهبود کیفیت حمل و     در مورد 
مدیریت  سیستم  این  بتوانیم  ما  که  هست   BMS بحث   ، می کنیم 
یک  ما  چون   . باشیم  داشته  مرکزی  صورت  به  را  اتوبوس هایمان 
ناهنجاری را در خدمات اتوبوس هایمان داریم . فکر می کنم تا پایان 
به  اتوبوس هایمان مجهز  تمام   . برسد  اتمام  به  این طرح  سال 98 
GPS هستند و از مرکز کنترل مدیریت می شوند . حتی درهایشان 

سنسوردار می شود . در بحث نوسازی تاکسی ها مشکل داریم ، چون 
کالنی  مدیریت  شهرداری  و  هست  خصوصی  بحث  یک  تاکسی 
را  الکترونیکی  پرداخت  و  تاکسی متر  بحث   . می دهد  انجام  دارد  را 
هم زمان در دستور کار داریم . راه کارهایی را امتحان کردیم . مثاًل 
قرض الحسنه  که  بانک هایی  از  یکی  در  را  ودیعه  یک  شهرداری 
را  آن  از  بخشی  و  وام گرفت  آن  روی  از  بتوان  تا   ، بگذارد  هست 
شهرداری کمک کند تا در تاکسی هایمان نصب کنیم . به دنبال بحث 
نوسازی فرودگاه هم هستیم . متأسفانه مقاومت هایی هم می شود و 
به  را هدایت کرد  آن ها  بتوان  باید  که  اجتماعی هم هست  مسائل 
سمتی دیگر. در مورد بحث بزرگراه حسینی الهاشمی نیز ما مطالعات 
شناسایی و تعیین حریم گسل ها را قرار است مشاور بگیریم تا بتوان 

موضعی را با تدبیر پیش برد .
   مشکلی که وجود دارد این است ، تاکسی یک حمل و نقل شبه 
عمومی لوکس است . االن تعریف ما از تاکسی غلط است و به خاطر 
همین هم ما نمی توانیم یک سازوکاری را مشخص کنیم . شما هر 
جایی که وارد می شوید ورودی می دهید ، طبیعتًا هم شکل و شمایل 
تاکسی فرق می کند هم کیفیت و نظافت آن. وقتی مسافر و راننده 
سر کرایه ای جزیی دعوا دارند ، من نمی دانم می توانیم این ساختار 
را تغییر دهیم یا خیر ؟ بحث TMS را همین امروز داشتیم صحبت 
می کردیم. گفتیم یک دستگاهی را نصب کنیم که این دستگاه چون 
در  فرد  تقاطع کرایه حساب می کند، هزینه ی هر  یا  میدان  سر هر 

کوتاه ترین مسیر حدود 7000 تومان می شود . 
   خود من با شروع به این سرعت کار موافق نبودم ، اما قطعًا خود 
دوستان هم جاهایی متوجه ایرادهایی شده اند . ما بیش تر به دنبال 

فرهنگ سازی هستیم . 


