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توسعه مس�يرهاي پياده روي در محدوده قديمي تهران 
از جمل�ه برنامه هايي بود ك�ه از دوره گذش�ته مديريت 
ش�هري تهران اجرايي ش�د. در آن زمان هدف اين بود با 
كاهش ورود خ�ودرو به محدوده قديمي ته�ران با هدف 
كاهش ترافيك و ايجاد فضايي براي پياده روي شهروندان 
اين مح�دوده مرك�زي تهران را به مس�ير گردش�گري 
تبديل كنند. اكنون ش�هرداري ته�ران در نظ�ر دارد با 
توسعه اين مس�يرها البته به س�بك طهران قديم، بافت 
تاريخي پايتخت را عاري از خودروهاي ش�خصي كند تا 
بحث ش�هروند محوري جايگزين خودرو محوري ش�ود. 

  
  معابر انسان محور به جاي خودرو محور 

هر چند در طول 10 سال اخير مسيرهاي پياده راه زيادي در 
بافت تاريخي مركز پايتخت ساخته شد، اما يكي از انتقاداتي 
كه به اين مس��يرها از سوي شهروندان مي ش��ود، استفاده از 
سنگفرش هاي نامناس��ب در اين محدوده اس��ت. در بيشتر 
مسيرهاي پياده راه كه در محدوده تاريخي شهر تهران ايجاد 
شده اس��ت، س��نگفرش ها به عنوان نمادي كه مي تواند اين 
مس��يرها را به هويت تاريخي اين محدوده ه��ا نزديك كند، 
جايگاه ويژه اي دارد، اين در حالي اس��ت كه اس��تفاده از اين 
مصالح به دليل بي كيفيت بودن و ايجاد مشكل در پياده روي 
مردم باعث شده است تهراني ها بعد از مدتي پياده روي در اين 

محدوده خسته شوند. 
   استفاده از مصالح نامناسب در احداث پياده رو ها 

از سوي ديگر برخي مسيرهايي كه با هدف پياده راه سنگفرش 
شده اند نيز به دليل تردد خودروها در ساعات معيني از روز با 

چنين مشكالتي روبه رو هس��تند. هر چند هدف شهرداري 
تهران اين بود تا با استفاده از سنگفرش و سختي تردد خودروها 
در اين محدوده امكاني را ايجاد كند تا وس��ايل نقليه مس��ير 
جايگزين ديگري را براي رفت وآمد خود انتخاب كنند،اما اگر 
در نهايت قرار است اين مسير نيز براي عابران پياده باقي بماند 
سنگفرش هاي به كار رفته امكان پياده روي به شكل طوالني 
را از تهراني ها مي گي��رد. مطالعات تاريخي نش��ان مي دهد 
نهضت پياده روي در ايران از ش��هر تبريز ش��روع شد. حدود 
سال  1300 بود كه ش��هرداري تبريز تصميم گرفت مسيري 
منتهي به كنسولگري كشور فرانسه در اين شهر را با استفاده از 
سنگفرش به پياده راه تبديل كند. كار ساخت اين مسير چيزي 
حدود 10 سال طول كشيد. دليل انجام اين كار نيز اين بود كه 
كاركنان كنسولگري فرانسه با پياده روي روي اين مسير غم 
غربت و دوري از وطن را كمتر احساس كنند و شب ها به ياد 
پياده راه هاي پاريس در اين مسير قدم بزنند. مسير نخستين 
پياده راه ايران در تبريز در كوچه پاساژ محله مهاد مهين)ميار 
ميار( كه محل استقرار هشت كنسولگري بود، شبيه پياده راه 
محله شانزه ليزه ساخته ش��د. البته در تهران نيز مسيرهاي 
پياده روي با قدمت نزديك به 100 سال وجود دارد كه از جمله 
مي توان به مسير سنگفرش ش��ده ميدان حسن آباد تهران با 
قدمتي نزديك به 90 سال يا س��نگفرش ها در مسير خيابان 
سي تير مربوط به زمان پهلوي اول اشاره كرد. به نظر مي رسد 
ساخت مسيرهاي پياده راه كه از سنگفرش پوشيده شده است 
به طور همزمان در دو ش��هر تهران و تبريز در ابتدا آغاز شده 
اس��ت. س��نگفرش هايي كه در آن زمان براي پوشاندن كف 
خيابان ها و مسير ها استفاده مي شده، به گونه اي بوده كه امكان 

تردد عابران پياده و كالسكه ها از روي آنها وجود داشته است. 
  دسترسي به فضاي سبز و امكانات تفريحي

مس��يرهاي پياده راه غير از س��نگفرش ك��ف آن بايد داراي 
ويژگي هاي ديگري نيز باشد كه از جمله دسترسي عابران به 
فضاي سبز، مبلمان شهري، اماكن خريد، تفريح و سرگرمي 
است. هر چند در تهران تنها مس��ير پياده راه باب همايون و 
سي تير كمي از اين امكانات برخوردارند و مابقي مسيرهاي 
پياده راهي كه در محدوده بازار ساخته شده اند، از اين امكانات 
بي بهره هس��تند يا حداقل در گردش هاي ش��بانه تهراني ها 
جايگاهي ندارند. با وجود تمامي مشكالتي كه به آن اشاره شد، 
آنطور كه مدير بافت و بناهاي تاريخي شهر تهران مي گويد، 
گسترش مسيرهاي پياده راهی كه بتواند يك كريدور به هم 
متصل گردشگري را در بافت تاريخي تهران ايجاد كند، در حال 

مطالعه و بررسي كارشناسي است. 
  تبديل محدوده حصار ناصري به پياده مدار

كارشناسان شهرسازي در حال حاضر به اين نتيجه رسيده اند 
كه محدوده حصار ناصري بايد به عنوان يك »حوزه ش��هري 
پياده مدار« شناخته شود كه عالوه بر حفظ جايگاه شاخص 
و اثرگذار اقتصادي خود در س��طوح خرد و كالن كش��ور، با 
روند رو به رش��د س��كونت و ماندگاري اجتماعي و ارتقاي 
كيفيت خدمات گردش����گري )محلي، ملي و بين المللي( 

مواجه است. 
به همي��ن دليل توس��عه مس��يرهاي پي��اده راه در محدوده 
منطقه11 تهران در دستور كار معاونت شهرسازي و معماري 
شهرداري تهران قرار گرفته است. آنطور كه ابوالفتح شادمهري 
مي گويد اين محدوده با برخورداري از يك ش���بكه پياده راهي 

اش���تراكي امن، ايمن و هم پيوند با مراكز تجاري، حكومتي، 
گردش���گري و خدماتي، ضمن ارائه روايتي مناسب از تاريخ و 
فرهنگ طهران قديم، محيطي مطلوب براي حضور شهروندان 

و گردشگران به وجود آورده است. 
به همين دليل تركيب شبكه پياده راهي با شبكه حمل و نقل 
همگاني و ساير شيوه ها و امكانات عبور و مرور،سبب شده است 
استفاده از خودروي ش��خصي در اين محدوده كاهش يابد و 

رفت وآمد آسان، سريع، كم هزينه و پاك جايگزين آن شود. 
برآوردهاي مدي��ر بافت و بناه��اي تاريخي نش��ان مي دهد 
بهره مندي هسته هاي سكونتي از كيفيت هاي محيطي مطلوب 
و توسعه فعاليت هاي اقتصادي خرد، محله هاي اين محدوده را 

به مكان هايي با پايداري اجتماعي باال تبديل كرده است. 
  خروج تدريجي بورس هاي ناسازگار با پياده مداري

هر چند مديران ش��هري در تالش هس��تند تا محدوده هاي 
مركزي و تاريخي شهر تهران را به آنچه پيش بيني مي كنند، 
نزديك كنن��د، اما واقعيت با چش��م اندازي ك��ه آنها متصور 
مي شوند بسيار متفاوت است، چراكه همچنان در قلب تهران 
نيز مسيرهاي پياده راه در تس��خير خودروي برخي از كسبه 
است و شب ها هنوز امكان استفاده از اين مسيرهاي پياده راه 
براي ش��هروندان به عنوان يكي از گزينه هاي گش��ت و گذار 
و تفريح وجود ندارد. ش��ادمهري بر اين باور است كه خروج 
تدريجي بورس هاي ناسازگار با كيفيت پياده مداري و ورود 
فعاليت هاي خدماتي، رفاهي و اقتصادي پشتيبان گردشگري، 
شبكه اي از عرصه هاي عمومي و فضاهاي شهري سرزنده را به 
وجود مي آورد كه در كنار ارتباط مناسب با ساير مراكز شهري 
و فرا شهري؛ فضايي خاطره انگيز را براي زندگي، كار و گذران 
اوقات فراغت فراهم مي كند. در حال حاضر كارشناسان معاونت 
شهرسازي و معماري در تالش هستند مسيرهاي پياده راه را 
در محدوده تاريخي شهر تهران به صورتي كه در طهران قديم 
ايجاد مي شده است، اجرا كنند تا ماهيت مسيرهاي سواره با 

پياده كاماًل قابل تفكيك و جدا از هم باشد. 
اكنون در محدوده طهران قديم جاي كالسكه هايي را كه اقدام 
به جابه جايي مردم در زمان هاي قديم مي كردند خودروهاي 
برقي گرفته است،اما اين امكان تنها در ساعات فعاليت بازار 
به عنوان قلب تپنده اين محله ها وجود دارد و بعد از تعطيلي 
مراكز اقتصادي در اين محدوده امكان ديگري براي استفاده 
ش��هروندان از اين مس��يرها به عنوان يك پاتوق فرهنگي و 
گردشگري وجود ندارد. بر اين اس��اس بايد پياده رو سازی بر 

خودرومحوری ارجعيت داده شود.

ناوگان حمل ونقل عموم�ي نه تنها كامل نيس�ت، بلكه به 
دليل نبود بودجه، جايگزين كردن خودرو هاي فرس�وده 
هم به معضل اين ناوگان افزوده ش�ده اس�ت. اتوبوس ها و 
تاكسي هاي فرسوده در شبكه حمل ونقل عمومي در حال 
تردد هستند و عالوه بر افزايش مصرف سوخت، آلودگي و 
آاليندگي زيست شهري را به خطر انداخته اند. اين موضوع 
نه تنها در پايتخت بلكه در ساير شهرهاي بزرگ نيز به يك 
معضل تبديل ش�ده و ش�بكه حمل ونقل عمومي را دچار 
مشكالت متعدد كرده است. در حقيقت مي توان گفت در 
شرايط كنوني آلودگي هوا و فرسودگي ناوگان حمل ونقل 
عمومي نف�س مس�افران را به ش�مارش انداخته اس�ت. 

  
  طرح جايگزيني خودرو هاي فرسوده شايد وقتي ديگر 
360 ه��زار تاكس��ي در ش��هرهاي كوچك و ب��زرگ درحال 
جابه جايي مس��افران درون شهري هس��تند. خودرو هايي كه 
اكثراً عمر مفيد خود را كرده  اند و حاال در سن فرسودگي فقط 
در مس��ير های ثابت براي جابه جايي مس��افران حضور دارند. 
گراني خودرو ها طرح جايگزيني تاكس��ي هاي فرس��وده را با 
شكست مواجه كرده است. در اين خصوص مديرعامل اتحاديه 
تاكسيراني هاي ش��هري كش��ور علت توقف اين طرح را نبود 
تناسب اعتبارات و انباشت فرسودگي دانسته و گفته است اين 
موضوع باعث شده است گمرك معوقات خود را به ايران خودرو 
نپردازد و در نتيجه شركت خودروساز نيز پيش فاكتور صادر 
نكند و در حقيقت مي توان گفت اعتباري كه هرساله در قانون 
بودجه براي نوسازي تاكسي ها تخصيص داده مي شود، پاسخ 
انباشت فرسودگي را نمي دهد. اين توقف تا اوايل سال 97 ادامه 
داشت تا اينكه خرداد امسال زمزمه هايي به گوش رسيد كه قرار 
است شركت خودروس��از صدور پيش فاكتور را براي تعويض 
تاكسي هاي فرس��وده آغاز كند، بنابراين، اين طرح در اواسط 
خرداد دوباره به جريان افتاد، اما روند بسيار كندي را طي كرد. 
سايه مش��كالتي كه در زمينه تحريم و تغييرات ارزي در چند 
ماهه اخير پيش آمد بر سر طرح نوسازي تاكسي هاي فرسوده 
نيز س��نگيني كرد و در عم��ل مي توان گفت طرح نوس��ازي 

تاكسي ها دوباره متوقف شد. 
گراني قطعات خودرو و  قيمت تمام ش��ده خ��ودرو كه هر روز 
شاهد باالتر رفتن آن هستيم موجب ش��ده است خودروساز 
در نبود ثبات قيمت و افزايش هر روزه قيمت آن براي تحويل 

تاكس��ي هاي نو كوتاهي كند و در عمل شاهد توقف اين طرح 
باشيم؛ طرحي كه در حمل و نقل عمومي شهري، نقش بسيار 
مهمي ايفا مي كند و با نوسازي ناوگان تاكسيراني به خصوص در 

كالنشهرها مي تواند به كاهش آلودگي هوا كمك كند. 
   قرار بود 90هزار تاكسي نوسازي شود

مرتضي ضامني، مديرعامل اتحاديه تاكسيراني شهري كشور 
به خبرنگار ايرنا گفت: براي نوسازي ناوگان تاكسيراني، بانك ها، 
گمرك و شركت خودروس��از و همچنين اتحاديه تاكسيراني 
فرآيند اجرايي را برعهده دارند. وي تأكيد كرد:براي نوس��ازي 
ناوگان تاكسيراني قرار شد 90هزار تاكسي نوسازي شود و در 
اين زمينه بانك هاي ملت، تجارت و پارسيان عهده دار واگذاري 
تسهيالت 20 ميليون توماني شدند. وي افزود: به مرور كه اين 
طرح نوسازي جلوتر رفت، در حوزه بانكي مشكالتي به وجود 

آمد كه در نهايت به توقف طرح نوسازي تاكسي ها منجر شد. 
ضامني گفت: اكنون وضعيت تحويل تاكسي هاي نو نسبت به 
چند ماه پيش هيچ تغييري نداشته است و در حال حاضر هم 
با افزايش 11ميليون توماني قيمت خودروهاي س��مند و پژو 
405 احتمال توقف طرح نوس��ازي تاكسي هاي فرسوده قوت 
بيشتري مي گيرد و به رغم افزايش قيمت، چشم انداز روشني 

در توليد نداريم. 

وي خاطرنشان كرد: امسال 150هزار دستگاه تاكسي فرسوده 
داريم. اين ميزان در س��ال 98 به 196 هزار دس��تگاه خواهد 
رسيد و در سال 1400 هم 245هزار دستگاه تاكسي فرسوده 
در كشور خواهيم داش��ت كه با توجه به اينكه هم اكنون 360 
هزار تاكسي فعال در كشور داريم شامل 75 درصد از تاكسي ها 
خواهد شد. ضامني بيان كرد: تا پايان سال 96 حدود 4هزار و 
500 راننده تاكسي براي دريافت تاكسي نو ثبت نام كرده بودند. 
آنها تمام فرآيندها را براي تحويل خودروهاي خود انجام دادند 
و منتظر صدور پيش فاكتور بودند. فقط هزار و 500نفر از آنها 
خودروهايشان را تحويل گرفتند و 3هزار نفر به رغم اينكه تمام 
فرآيند تحويل خودرو را انجام داده اند همچنان منتظر هستند. 

  اتوبوس هاي فرسوده در شبكه حمل ونقل عمومي 
به نظر مي رسد وضعيت ناوگان اتوبوسراني شهر تهران از حالت 
هشدار خارج شده و به ش��رايط اضطراري خود رسيده است. 
آنطور كه مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوسراني شهر تهران در 
گذشته اعالم كرده بود: هر ماه 76 دس��تگاه اتوبوس در شهر 
تهران به سن فرسودگي مي رسند، اين در حالي است كه هر سه 
ماه چيزي  حدود 200 دستگاه اتوبوس از چرخه خدمات رساني 

كنار گذاشته مي شوند. 
برآوردهاي كارشناس��ان حوزه حمل ونقل نش��ان مي دهد در 

ش��رايط كنوني تهران به 11 تا 13 هزار دستگاه اتوبوس تازه 
نفس نياز دارد و حتي ناوگان كنوني ش��هر ته��ران نيز كفاف 
ميزان استقبال پايتخت نش��ينان را براي استفاده از اين مدل 
حمل و نقل نمي دهد. با وجود شرايط بحراني كه اكنون شركت 
واحد اتوبوسراني ش��هر تهران با آن مواجه است، اما براي آنكه 
سيستم خدمات رساني به شهروندان مختل نشود، معاينه فني 
اتوبوس ها در اولويت برنامه هاي اين مجموعه قرار دارد. طبق 
برنامه ريزي هاي انجام شده در حال حاضر به اتوبوس هاي فاقد 
معاينه فني اعم از گازس��وز يا ديزلي اجازه تردد در شهر داده 
نمي شود و طبق برنامه ريزي اي كه از ابتداي سال تاكنون انجام 
شده اس��ت 90 درصد اتوبوس هاي سازمان اتوبوسراني داراي 
برگه معاينه فني هستند. همچنين رئيس شوراي عالي استان ها 
در انتقاد به بودجه سال 98 شهرداري ها گفت: متأسفانه سهم 
ش��هرداري ها از بودجه كاهش يافته و اين در حالي اس��ت كه 
دولت حتي سهم خود را در خصوص يارانه بليت اتوبوس و مترو 
پرداخت نكرده است. مرتضي الويري در سيزدهمين اجالس 
شوراي عالي استان ها اظهار داشت: ش��وراي عالي استان ها و 
خانواده مديريت شهري با مشكالت مالي مواجه هستند                                                           و اين 
مشكالت در شهرهاي كوچك ديده مي شود       و در بسياري از اين 

شهرها سهم شهرداري ها پرداخت نمي شود. 
وي افزود: بايد 3200 ميليارد تومان بر اساس مصوبه هدفمندي 
يارانه ها از بخش فرآورده هاي سوخت به شهرداري ها اختصاص 
مي يافت كه اين موضوع حل شده است و متأسفانه در بودجه 

سال 98 نيز اين موضوع ديده نشده است. 

روند كند جايگزيني ناوگان فرسوده معضل جدي حمل ونقل شهري 

اتوبوس و تاكسي هاي فرسوده نفس مسافران را به شمارش انداخته است 

88498471ايرانشهر
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360 هزار تاكسي در شهرهاي كوچك و 
بزرگ درحال جابه جايي مسافران درون 
شهري هس�تند. خودرو هايي كه اكثراً 
عمر مفيد خود را كرده  اند و حاال در سن 
فرسودگي فقط در مسير های ثابت براي 

جابه جايي مسافران حضور دارند

مس�يرهاي پياده راه غير از سنگفرش 
كف آن بايد داراي ويژگي هاي ديگري 
نيز باشد كه از جمله دسترسي عابران 
به فضاي سبز، مبلمان ش�هري، اماكن 

خريد، تفريح و سرگرمي است

    حمل و نقل

»طهران« را با پای پیاده گز کنید!
پياده  راه سازي به سبك قديم براي ورود به بافت تاريخي پايتخت

  گزارش  یک

تيتر شهر

از شهر

سرویس های بهداشتی عمومی گم  شده  اند
توجه به بهداش�ت عموم�ي و ارائ�ه خدمات مورد نياز ش�هروندان در ش�هر 
در اولوي�ت ق�رار دارد. در اي�ن مي�ان ايجاد آبخوري و س�رويس بهداش�تي 
مي تواند ش�هر را ب�ه توزيع فض�اي خدماتي نزدي�ك كند. كمبود س�رويس 
بهداش�تي در برخ�ي مناطق پرتردد ش�هري بس�يار مش�هود اس�ت. براين 
اس�اس معاون فني و طرح هاي ش�هري س�ازمان زيباس�ازي ش�هر تهران با 
اش�اره به موضوع كمبود س�رويس هاي بهداش�تي در س�طح ش�هر گفت: با 
برنامه ريزي هايي كه انجام شده است طي سه سال آينده در خصوص سرويس 
بهداش�تي از نظر تعداد و توزيع به يك اس�تاندارد مناس�ب خواهيم رسيد. 
رصد درخواست هاي مردمي مؤيد اين نكته است كه هموطنان عنوان كردند:»واقعاً 
در كشور ما كم بودن سرويس هاي بهداشتي در شهرها و بين شهرها معضلي است 
اساسي! تازه اونايي هم كه موجوده بسياريشون رو نميشه بهشون نزديك شد و آدم 
قيد رفتن به دستشويي رو ميزنه!! }. . . . . . . . . . . . . {اين موضوع واقعاً موضوع مهميه 

مخصوصاً براي خانما كه ارزش حمايت داره و بايد حل بشه.«
ياسر جعفري معاون فني و طرح هاي شهري سازمان زيباسازي شهر تهران با اشاره 
به موضوع كمبود سرويس هاي بهداشتي در سطح شهر گفت: با برنامه ريزي هايي 
كه انجام شده است طي سه سال آينده در خصوص سرويس بهداشتي از نظر تعداد و 
توزيع به يك استاندارد مناسب خواهيم رسيد. وي افزود: در خصوص سرويس هاي 
بهداشتي، سرانه و همچنين اس��تانداردهايي براي كيفيت ساخت آن وجود دارد. 
سازمان زيباسازي در حوزه استانداردسازي، كيفيت ساخت، طراحي و الگوسازي 
مناسب اقدامات خوبي انجام داده و همچنين با استفاده از اجرايي كردن طرح هايی 
در خصوص انرژي خورش��يدي براي گرم كردن آب مصرفي سرويس ها، گام هاي 

خوبي برداشته است. 
معاون فني و طرح هاي شهري سازمان زيباسازي شهر ادامه داد: اكثر پروژه هايي كه در 
خصوص سرويس بهداشتي در سطح شهر انجام مي شود متناسب با الگوهاي مناسب 
است. در اين پروژه ها فضا براي معلوالن، خانم ها و آقايان و همچنين خدمات دهي 
به مادر و كودك تعبيه شده است. وي با اشاره به موضوع ساخت، توسعه و جانمايي 
سرويس هاي بهداشتي تأكيد كرد: در خصوص ساخت سرويس هاي بهداشتي سازمان 
زيباسازي در برنامه پنج ساله سوم شهرداري تهران پيش بيني هايي انجام داده و تا 
حدودي نيز به آن نزديك شده است. وي تأكيد كرد: سازمان زيباسازي شهر تهران تنها 
وظيفه طراحي و ساخت سرويس هاي بهداشتي را بر عهده دارد و وظيفه نگهداري آنها 
بر عهده مناطق 22گانه شهر است. جعفري اضافه كرد: اگرچه در خصوص جانمايي 
سرويس هاي بهداشتي شهرداري تمايل زيادي به اين موضوع دارد، اما به دليل كمبود 
فضا و همچنين مقاومت بسيار زياد مردم در فضاهاي عمومي گاهي با مشكالت زيادي 
مواجه مي شويم. به گفته معاون فني و طرح هاي شهري سازمان زيباسازي شهر تهران 
با برنامه ريزي هايي كه انجام شده  است طي سه س��ال آينده در خصوص سرويس 

بهداشتي از نظر تعداد و توزيع به يك استاندارد مناسب خواهيم رسيد. 
وي افزود: براي تأمين سرويس بهداشتي ظرفيت هاي زيادي در شهر تهران وجود 
دارد كه مي توانيم با برنامه ريزي آن را تأمين كنيم. در س��طح شهر تهران مدارس 
زيادي وجود دارد كه در ساعات پيك حضور مردم در عرصه هاي عمومي اين مدارس 
بال استفاده هس��تند به همين منظور مي توانيم در خصوص آنها برنامه ريزي هايي 

انجام دهيم. 

احتمال افزایش ۲۰ درصدي بودجه سال ۹۸ پایتخت
عضو ش�وراي ش�هر تهران با بيان اينك�ه اليحه بودجه س�ال 9۸ ش�هر تهران 
بر اس�اس ب�رش يكس�اله از برنامه توس�عه ش�هر ته�ران تدوين خواهد ش�د، 
گفت: برآورد مي ش�ود  بودجه س�ال آين�ده پايتخ�ت ۲0 درصد افزاي�ش يابد. 
محمود ميرلوحي، عضو كميسيون برنامه و بودجه ش��وراي اسالمي شهر تهران با بيان 
اينكه اليحه بودجه سال 98 شهرداري تهران، سازمان ها و شركت هاي تابعه با توجه به 
بررسي برنامه س��وم پنج ساله ش��هرداري تهران با 10 روز تأخير به شوراي شهر تهران 
ارسال خواهد شد، اظهار كرد: معاونت برنامه ريزي شهرداري تهران منتظر نهايي شدن 
برنامه توسعه شهر تهران است تا بر اساس برش يكساله اين برنامه، بودجه سال آينده شهر 
تهران را تدوين و ارسال كند. وي درباره ميزان افزايش بودجه سال 98 شهرداري تهران 
با توجه به شرايط اقتصادي كشور و شهر تهران نيز گفت: برآورد من اين است كه همانند 
ارقام بودجه امسال اما با شيب ماليمي افزايش بودجه داشته باشيم. پيش بيني مي شود 
بودجه سال آينده شهر تهران حدود 20 درصد افزايش يابد، زيرا نمي توانيم فعاليت هاي 
ش��هرداري را در تمامي بخش ها از جمله عمراني متوقف كنيم. ميرلوحي افزود: بدين 
ترتيب بودجه ش��هرداري در س��ال 98 حدود 19 ه��زار ميليارد و با احتس��اب بودجه 
سازمان هاي شهرداري اين رقم به 25 تا 26هزار ميليارد برآورد مي شود. نكته مهم اين 
است كه اين برآورد است و احتمال دارد با بررسي كارشناسي در شهرداري تهران و شوراي 
اسالمي اين رقم كاهش يابد. عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران همچنين 
اعالم كرد: با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و نيز تحريم ها مديريت شهري تهران بايد 
برنامه هاي جدي براي جذب سرمايه گذار داخلي و حتي خارجي داشته باشد براي همين 
انتظار مي رود شهرداري تهران دو برنامه در سه سطح به شورا ارائه دهد؛برنامه نخست 
بودجه عمومي و جاري ش��هردار تهران و برنامه دوم فعاليت هاي عمراني و توسعه شهر 
تهران. به عبارتي اگر براي مثال 20 هزار ميليارد تومان بودجه هزينه جاري، نگهداشت 
و حقوق و دستمزد تصويب مي شود همين ميزان براي بودجه براي فعاليت هاي عمراني 
داشته باشيم. وي افزود: بودجه فعاليت هاي عمراني و توسعه شهر تهران بايد به صورت 
جداگانه توسط سرمايه گذاران تأمين شود. براي نمونه ادامه بزرگراه صياد شيرازي توسط 
سرمايه گذاران عملياتي ش��ود. اين برنامه مي تواند در سه سطح خوشبينانه، متوسط و 
بدبينانه طراحي و تصويب شود. ميرلوحي تصريح كرد: شهر تهران ظرفيت هاي خود را 
دارد و بايد اين ظرفيت ها را شناسايي كرد تا به درآمد پايدار دست يافت. البته بخشي از 
درآمدها هميشگي است. براي مثال هر ساله به طور ميانگين 12هزار پروانه ساخت وساز 

صادر مي شود البته گاهي مانند سال 91، 35هزار پروانه صادر مي گردد. 


