
در ش�هر ته�ران مس�يرهايي ب�ا خط�وط رنگي ي�ا با 
المان ه�اي ش�هري از معابر جدا س�ازي ش�ده اند. اين 
خطوط مس�ير حرکت دوچرخه هايي هس�تند که قرار 
است ش�هروندان در مس�ير هاي کوتاه از آنها استفاده 
کنند. به گفت�ه مجري ط�رح دوچرخه هاي هوش�مند 
اشتراکي، مردم مي توانند بعد از اس�تفاده از دوچرخه 
در ه�ر کج�اي ش�هر اي�ن دوچرخه ه�ا را ره�ا کنند. 
اينکه ش��هر و ش��هروندان آماده پذيرش دوچرخه سوارا ن 
هستند، جاي سؤال بسيار دارد و تا کنون براي اجراي طرح 
دوچرخه سواري با توجه به بافت شهري و آلودگي هوا پاسخ 
مشخصي داده نشده اس��ت. حال بايد ديد پس از آزمون و 
خطا هاي بس��يار در بحث احياي دوچرخه سواري معاونت 
ترافيک براي دوچرخه سواري هوشمند شهروندان و اضافه 
شدن اين وس��ايل براي جابه جايي س��فرهاي شهري چه 

تمهيداتي در نظر گرفته است. 
  با دوچرخه به مقصد برسيد 

هرچند کالف درهم تني��ده ترافيک ش��هري در پايتخت 
پايان ندارد ولي تجربه اس��تفاده از دوچرخه براي رسيدن 
به مقصد گام جديدي در شهر تهران به حساب مي آيد که 
قرار است به صورت هوشمند به اجرا درآيد. به گفته مجري 
طرح دوچرخه هوشمند، ش��هروندان مي توانند اپليکيشن 
»بيدود« را نصب کنند و با ثبت نام در اين اپليکيشن صاحب 
همه دوچرخه هاي پايتخت  شوند و  با ثبت نام و درخواست 
دوچرخه مي توانند به قفل دوچرخه ها دسترس��ي يابند و 
گوشي خود را هنگام استفاده روي بارکد قرار دهند و قفل 

دوچرخه را باز کنند و بعد از آنکه به مقصد رسيدند دوچرخه 
را قفل کنند و نفر بعد از آن استفاده  کند. وي با بيان اينکه 
اين دوچرخه ها هوشمند هستند، اظهار کرد: اتاق کنترلي 
پيش بيني شده است که از طريق جي پي اس دوچرخه ها 

را مدام رصد مي کند. 
قاس��مي، مجري طرح دوچرخه هاي هوش��مند اشتراکي 
با بيان اينکه از يک س��ال و نيم پيش ط��رح دوچرخه هاي 
اشتراکي هوشمند در کشور کليد خورده است، گفت: شش 
ماه است که ما آماده ورود به بازار هستيم، اما در حال کسب 

آمادگي هاي بيشتر و جمع بندي هاي نهايي بوديم.
مجري اين طرح در خصوص الستيک هاي دوچرخه اظهار 
کرد: الستيک اين دوچرخه ها با تکنولوژي هاي خاصي ايجاد 
شده است. به گونه اي که پنچر نمي شود و ديسکي است و به 

همين دليل امکان پاره شدن زنجير چرخ وجود ندارد. 
  دوچرخه هوشمند به حمل و نقل عمومي سنجاق 

مي شود 
در کن��ار تاکس��ي هاي اينترنتي حاال دوچرخه هوش��مند 
اش��تراکي قرار اس��ت در برخي مسير ها ش��هروندان را در 

سفرهاي شهري جابه جا کنند. 
مجري طرح دوچرخه هاي هوشمند اشتراکي با بيان اينکه 
يکي از ايرادات طرح هاي قبلي دوچرخ��ه در پايتخت اين 
بود که بايد دوچرخه را از خانه دوچرخه با ارائه کارت ملي 
تحويل گرفتند و بعد دوچرخ��ه را در همان خانه دوچرخه 
پس مي دادن��د، گفت: اين ط��رح شکس��ت خورد؛چراکه 
مردم محدود شده بودند. قاس��مي افزود: حاال در اين طرح 

دوچرخه هاي هوش��مند اش��تراکي مردم مي توانند بعد از 
استفاده از دوچرخه در هر کجاي شهر اين دوچرخه ها را رها 
کنند و بعد از 24 ساعت اگر دوچرخه مورد استفاده ديگري 
قرار نگرفت، تيم لجستيک نسبت به جمع آوري دوچرخه ها 
اقدام مي کند. وي با بيان اينکه اين طرح در 217 شهر دنيا 
اجرايي شده است، اظهار کرد: ما نمي توانيم منتظر شويم 
که يک روز آلودگي ه��وا و ترافيک رفع ش��ود، بلکه بايد با 
فرهنگ سازي مردم را تشويق کنيم تا با استفاده از دوچرخه 

کمتر از خودروي شخصي استفاده کنند. 
   دوچرخه سواران بيمه هستند!

به ه��ر رو عزم مديريت ش��هري ب��راي دوچرخه س��واري 
ش��هروندان آزموني اس��ت که بايد ديد با توجه به شرايط 
ترافيکي و آمدوشد ش��هري پايتخت جواب مي دهد يا نه؟ 
شرايط استفاده از دوچرخه و ارائه خدمات مي تواند مشوقي 
باشد تا شايد شهروندان از کم تحرکي درآيند. در اين زمينه 
قاسمي با بيان اينکه برآورد اوليه نشان مي دهد که با توجه 
به شرايط شهر تهران نيازمند 250هزار دوچرخه هستيم، 
گفت: راکبان دوچرخه ب��ه طور کامل بيمه هس��تند و در 
هنگام ثبت نام نيز عنوان شده است که استفاده کنندگان از 
دوچرخه بيمه هس��تند، اما دقت داشته باشيد که استفاده 
از اين دوچرخه هاي هوش��مند اش��تراکي داراي قوانين و 

مقررات است. 
وي افزود: اين ش��رايط به گونه اي اس��ت که اجازه ورود به 
بزرگراه ها را ندارند و براي گروه س��ني 16 تا 75 س��ال در 
نظر گرفته شده است و در ش��رايط برفي و باراني نيز از اين 

دوچرخه ها نبايد استفاده کرد؛ چراکه ممکن است خطراتي 
داشته باشد. 

مجري طرح دوچرخه هاي هوشمند اشتراکي با بيان اينکه 
وضعي��ت دوچرخه ها در اتاق مانيتورينگ رصد مي ش��ود، 
گفت: احتمال سرقت اين دوچرخه ها بسيار کم است؛ چراکه 
وضعيت اين دوچرخه ها از طريق دو دستگاه جي پي اسي 

که در بدنه آنها نصب شده است، رصد مي شود. 
  مسير هاي چهارگانه دوچرخه سواري هوشمند 

قاسمي با بيان اينکه در حال حاضر در چهار خيابان انقالب، 
بلوار کشاورز، بهشتي و مطهري 29 پارکينگ دوچرخه در 
نظر گرفته شده اس��ت، گفت: اين پارکينگ ها تنها با يک 
خط نارنجي و بدون حصار مشخص شده است و شهروندان 
مي توانند به صورت شبانه روزي به اين دوچرخه ها دسترسي 
داشته باشند و پس از استفاده آن را در هر گوشه شهر رها 

کنند. 
 همچنين بابايوس��في، مجري ديگر ط��رح دوچرخه هاي 
هوشمند اش��تراکي بيان داش��ت: تحقيقات بازاري نشان 
مي دهد که سرعت ترافيک در شريان هاي يک و دو پايتخت 
در ساعات اوج ترافيک يعني 6 تا 9 صبح و 16 تا 18، 16 تا 
22 کيلومتر است و اين در حالي است که ميانگين سرعت 

دوچرخه نيز 16 تا 20 کيلومتر است. 
وي با بيان اينکه استفاده از دوچرخه موجب کاهش آلودگي 
هوا و ترافيک مي شود، گفت: استفاده از دوچرخه به سالمت 
جامعه کمک مي کند؛ چراکه 20دقيقه دوچرخه س��واري 
معادل يک ساعت پياده روي اس��ت و شهروندان مي توانند 

سبک زندگي خود را تغيير دهند. 
بابايوس��في با بيان اينکه تهران هميشه به عنوان شهر الگو 
در نظر گرفته شده است و در صورت موفقيت اين طرح در 
تهران، قطعاً ش��اهد اتفاقات خوبي در کشور خواهيم بود، 
در مورد سربااليي هاي تهران گفت: تهران پستي و بلندي 
زيادي دارد، اما مسيرهاي شرق به غرب مسطح هستند و 

مي توان پوشش خوبي به آن داد. 
وي با بيان اينکه در نظر داريم براي پس��تي و بلندي شهر 
تهران دوچرخه هوشمند را رونمايي کنيم، متذکر شد: نسل 
بعدي دوچرخه ها قطعاً دوچرخه هايي خواهند بود که براي 

مسيرهاي شمال به جنوب مناسب است. 
  اولويت شهري با دوچرخه سواري است؟

ورود دوچرخه به مسير هاي حمل و نقل و سفرهاي شهري 
را بايد به فال نيک گرفت. دوچرخه سواري سالمتي جسم و 
نشاط روحي به همراه دارد اما اين سؤال همچنان بي پاسخ 
مانده اس��ت که اولويت ش��هري با دوچرخه سواري است؟ 
اينکه اين طرح تا چه ميزان در ش��هري مانند تهران جواب 
خواهد داد را بايد در اس��تقبال ش��هروندان و ارزيابي طرح 

جست وجو کرد. 
اين طرح از روز جمعه در شهر تهران آغاز شده است و بايد 
ديد که چگونگ��ي اجراي طرح و کنترل آن ش��هروندان را 
دوچرخه س��وار خواهد کرد و واکنش ش��ورا به اجراي اين 

طرح چگونه خواهد بود؟ 

سنجاق شدن دوچرخه سواري هوشمند  به حمل ونقل شهری
 اجراي طرح دوچرخه سواري هوشمند با توجه به بافت شهري و ترافيکي مي تواند شهروندان را 

به سالمت به مقصد برساند؟
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وجود دکل ه�اي برق فش�ار ق�وي در بافت مس�کوني 
باعث ش�ده تا س�اکنان اين مناط�ق از ش�هر تهران در 
زير اي�ن دکل ه�اي ب�رق ب�ا مش�کالت و بيماري هاي 
زي�ادي روبه رو ش�وند. اين در حالي اس�ت ک�ه به رغم 
اعتراض�ات ش�هروندان و خط�رات موج�ود ت�ا کنون 
اق�دام خاصي از س�وي دس�تگاه هاي متول�ي همچون 
وزارت ني�رو صورت نگرفته اس�ت و زندگ�ي در ميدان 
مغناطيس�ي قوي همچن�ان با تبع�ات آن ادام�ه دارد. 
ب�ه گفت�ه ش�هردار منطق�ه4 انتق�ال دکل ه�اي برق 
شمال ش�رق تهران هزين�ه ۶00ميلي�اردي ني�از دارد. 

  کابوس زندگي زير دکل هاي برق 
وجود دکل هاي برق فش��ار قوي در بافت مس��کوني باعث 
شده تا س��اکنان مناطق از تهران با مشکالت و بيماري هاي 
زيادي روبه رو شوند. اين در حالي است که به رغم اعتراضات 
ش��هروندان اين وضعيت و اين مش��کل چندي��ن دهه اي 

همچنان باقي ا ست. 
وجود دکل هاي برق فشار قوي در بافت مسکوني و منطقه4 
و در طول اين سال ها در رسانه ها به آن اشاره شده است اما 
تا کنون اقدامي براي رفع اين مش��کل از س��وي مسئوالن 
انجام نشده است. نزديک بودن سيم هاي برق اين دکل ها به 
پشت بام خانه ها در طول دهه هاي اخير حوادث بسياري را به 
وجود آورده است. بروز مشکالت اعصاب و روان براي ساکنان 
اين محله به ويژه در بين کودکان موضوع مهمي اس��ت که 
ساکنان اين محله را درگير خود کرده است. شهروندان اين 
محله نه مي توانند خانه هاي خود را بفروشند نه اينکه توان 
رفتن به محله ديگري را دارند چراکه هيچ کس حاضر نيست 

خانه هاي فرسوده زير دکل هاي برق فشار قوي را بخرد. 
 همچني��ن در منطق��ه 16 ه��م مناطق مس��کوني در زير 
دکل هاي برق احداث شده است که در اين زمينه هادي زبده 
شهردار منطقه 16 با بيان اينکه سال هاست اين کابل هاي 
فشار قوي در منطقه وجود دارد و حدود 40 هکتار از فضاي 

منطقه 16 را بالاس��تفاده کرده اس��ت، گف��ت: وجود اين 
کابل هاي فشار قوي مشکالتي را ايجاد کرده است به گونه اي 
که حتي نمي توانيم مبلمان شهري و. . . را انجام دهيم و در 

حال رايزني هستيم که اين مشکل را نيز برطرف کنيم. 
  رسيدگي سريع به ساکنان در زير دکل هاي برق 

چندي پيش زهرا نژادبهرام، عضو هيئت رئيس��ه ش��وراي 
ش��هر تهران نس��بت به زندگي سخت ش��هروندان ساکن 
خيابان ملک محله جوانمرد قصاب تذکر داد و گفت: وجود 
دکل هاي برق فشار قوي باعث بروز انواع بيماري هاي متعدد 
شده است و الزم است هرچه سريع تر به وضعيت مردم اين 

منطقه توجه شود. 
به گفته اين عضو شوراي ش��هر تهران، اين دکل هاي فشار 
قوي حدود 60 هکتار از زمين هاي اين منطقه را بالاستفاده 

کرده است. 

وي ب��ا بيان اينک��ه وجود اي��ن دکل ه��ا باعث ب��روز انواع 
بيماري هاي متعدد شده است، يادآور شد: الزم است هرچه 
سريع تر به وضعيت مردم اين منطقه توجه و اين دکل هاي 
فشار قوي جمع آوري ش��ود و در قالب کابل هاي زيرزميني 

مورد استفاده قرار گيرد. 
سيدعليرضا حسيني شهردار منطقه 4 در پاسخ به مشکل 
دکل هاي فش��ار قوي ب��رق و مضرات آن براي ش��هروندان 
گفت: متأسفانه تا به امروز تالش شهرداري براي انتقال اين 
دکل ها به ثمر نرسيده اس��ت. ما از فرمانداري، استانداري و 
وزارت نيرو کمک خواس��ته ايم. اين يک حقيقت اس��ت که 
اين دکل ها براي ش��هروندان از جمله کودکان و زنان باردار 
بسيار خطرناک است اما انتقال اين دکل ها هزينه هنگفتی 
مي طلبد. حدود 60ميليارد تومان نياز است تا ما قدرت آن 
را داشته باشيم که اين دکل هاي فشار قوي را انتقال دهيم. 

شهرداري مي تواند انعکاس دهنده اين معضل باشد و دست 
مساعدت ديگر دوستان را مي فشارد. 

  فضاهاي بي دفاع شهري را دريابيد 
ساخت وساز چه قانوني و چه بدون مجوز در زير و اطراف 
دکل هاي فش��ار قوي ب��رق در چندين منطق��ه تهران از 
گذشته صورت گرفته است و ساکنان اين بخش ها با مسائل 
و مشکالت بس��ياري مواجه هس��تند. اينکه ساکنان اين 
مناطق حاال بايد تبعات سنگين حضور در کنار ميدان هاي 
مغناطيسي را بدهند سؤالي اس��ت که تاکنون پاسخ داده 
نشده اس��ت و هر از گاهي مس��ئولي به آن اشاره مي کند. 
اينکه چرا مسئوالن در وزارتخانه نيرو و ساير دستگاه هاي 
متولي تا کنون کاري انجام نداده اند جاي تأمل دارد. ادامه 
زندگي شهروندان در اين محله ها بر بار بيماري ها خواهد 
افزود و تبعات آن به شهروندان و کش��ور تحميل خواهد 
ش��د. از اين رو انتظار مي رود تا دولت، مديريت شهري و 
شوراي شهر با جديت در راه پيگيري اين فضاهاي بي دفاع 
شهري گامي مؤثر بردارند تا مش��کل در کوتاه ترين زمان 

ممکن حل شود. 

زندگی در میدان  مغناطیسی!
اينجا زندگی را برق مي گيرد 

يادداشت

خبر

لطفاً شهردار انتخاب كنید!
  اکبر محمودی

چهارمين ش��هردار کرج هم اس��تعفا کرد...  اما و اگرهاي باقي ماندن و رفتن شهردار 
تهران...انتخاب شهردار در کشور ما به يک معضل بزرگ حوزه مديريت شهري تبديل 
شده است. با توجه به جايگاه اجرايي و موقعيت شهردار در شهر و حوزه هاي مختلف  آن 
و ارتباط مستقيم با زندگي شهري شهروندان متأسفانه پروسه انتخاب شهردار در کشور 
ما با مسائل و مشکالت حاشيه اي بسياري روبه رو است. بر اين اساس هرگونه کوتاهي ، 
کم کاري و بي دقتي بررسي سوابق فرد براي انتصاب شغل شهرداري، چالش بزرگي است 

که مسائل و مشکالت آن به زندگي شهري شهروندان لطمه مي زند.
بايد اهتمام داشت که زندگي فردي و جمعي در شهرها در همه لحظات به نوعي با اقدامات 
شهردار ارتباط مستقيم  يا غيرمستقيم پيدا مي کند. از هوا و رفت و آمد گرفته تا ساير مسائل 

فرهنگي و اجتماعي و حتي تفريحي به اقدامات و تصميمات شهرداري بازمي گردد.
در سال هاي گذشته چالش انتخاب فرد نامناسب براي تصدي شغل شهردار صدمات 
بسياري  به شهرها و ش��هروندان وارد ساخته اس��ت. در حقيقت چالش ها و مسائل و 
مشکالت مضاعف ش��هري به نوعي به زاويه نگاه شهرداري به ش��هر گره خورده است. 
متأسفانه در کشور نگاه سياسي به بحث انتخاب شهردار همواره کفه ترازو را نامتوازن 
کرده است. در حالي که رنگ حزبی  و يا گروهي به انتخاب شهردار همچنان پررنگ است، 

ولي اين تک تک شهروندان هستند که متأثر از اقدامات شهردار هستند.
هزينه هاي انتخاب شهردار و وقت و زمان به هدر رفته در اصل هزينه ها و زماني است که 
از همه شهروندان گرفته مي شود و هر لحظه کوتاهي در انتخاب اصلح شهردار صدمات 
بسياري به شهر و شهروندان وارد مي سازد. بخشي از عقب ماندگي شهرها در کشور ما به 
دليل نبود سازوکار مناسب انتخاب شهردار است.اينکه شهرداري انتخاب شود و پس از 

چند ماه به هر دليل برکنار شود، همچون شوکي است که به شهر وارد مي شود.
 همگان معتقدند شهر موجود زنده اي است که نيازمند مراقبت مستمر و دائمي است و 

هرگونه کوتاهي ، کم کاري و ندانم کاري به شهر و توسعه آن ضربه مي زند.
اداره شهر مجموعه فرايندي است که در آن بايد تمام مسائل از کوچک ترين موضوع آن 
ديده شود و براي آن برنامه ريزي صورت گيرد و هرگونه خلل در اين فرايند در مجموعه 
شهر خود را به اشکال مختلف نشان مي دهد. بر اين اس��اس بايد توجه مضاعفي براي 
توسعه و آباداني شهر صورت گيرد تا شهر و شهروندان دچار آسيب  نشوند. در شرايط 
حاضر زمان و هزينه دو فاکتور اساسي براي توسعه و ارتقاي زندگي شهري در کنار ساير 
مؤلفه هاست، بنابراين گام برداشتن به سوي مس��يري که بتوان در انتخاب شهردار به 

درستي و بر اساس نياز شهر عمل کرد، اقدامات بسيار با اهميتي است.
بعضاً در کالنشهرها اقدامات ش��هرداران همتراز با اقدامات و جايگاه وزرا در نظر گرفته 
مي شود و انتخاب وزرا با حساسيت هاي فراوان پيگيري مي شود. در انتخاب شهردار هم 
بايد اين دقت نظرها در نظر گرفته شود. اعضاي شورا به نمايندگي از تک تک شهروندان 
وظيفه بسيار خطير انتخاب شهردار را بر عهده دارند و هرگونه کوتاهي در انتخاب شهردار 
اصلح ضربه اي است که جبران آن بسيار زمانبر است و همراه هزينه و مشکل خواهد بود.

وقتي انتخاب متناسب با نيازها و اداره شهر صورت نگيرد، بحث نظارت اعضاي شورا هم 
معنا پيدا نخواهد کرد. به تجربه ثابت شده است که انتخاب شهردار خارج از مجموعه 

شهرداري با حاشيه هاي بسياري مواجه بوده است.
اينکه سيستم شهرداري که حدودا150ً سال سابقه دارد نتوانسته است فرد يا افرادي را 

براي اداره شهر پرورش دهد، ناشي از نقص ساختاري در سيستم شهرداري است.
به هر رو اگر ش��هردار از ميان بدنه خود ش��هرداري انتخاب ش��ود به امور اداره شهر و 

چالش هاي آن آگاه تر است تا اينکه فردي از بيرون براي شهرداري انتخاب شود.
بنابراين بايد نخبه پروري در مديريت شهري بازتعريف و نهادينه شود تا بتواند در حد 

امکان مديران  خود را پرورش دهد.
مزاياي انتخاب شهردار از بدنه شهرداري بر معايب آن برتري دارد که مهم ترين آن حذف 
آزمون و خطاها در اداره شهر است و همواره خسارت هاي سنگيني را در همه بخش ها به 
شهر و شهروندان وارد مي سازد. بايد سازوکار انتخاب شهردار به سويي سوق داده شود 
که شهرداران از مديران با سابقه شهري انتخاب شوند و خود را موظف به پاسخگويي به 
تک تک شهروندان بدانند. اينکه مديريت دائماً در حال آزمون و خطا باشد چيزي جز 

عقب ماندگي و مضاعف شدن مسائل و مشکالت در پي نخواهد داشت.
بايد توجه داش��ت که در طول زمان اگر ش��هردار اصلح براي اداره ش��هر انتخاب شود 
ش��هروندان نيز در انتخاب اعضاي ش��ورا دقت زيادي به خرج خواهند داد و پروس��ه 

انتخاب ها در شهر در مسير صحيح آن قرار خواهد گرفت. 
مسئوليت پذيري در شهر در همه بخش هاي آن بايد خود را نشان دهد که اين موارد در 
انتخاب شهردار از اهميت بااليي برخوردار است. در حقيقت انتخاب نامناسب مدير براي 
تصدي پست شهرداري نشان از بي توجهي به آراي تک تک شهروندان دارد. اداره شهر 
نيازمند خرد جمعي و دانايي محوري است و هرگونه کوتاهي در انتخاب شهردار مسير 
توسعه ش��هري را تحت تأثير خود قرار خواهد داد و بر دست به دست شدن مشکالت 

خواهد افزود.

استان تهران صاحب سند راهبردي مي شود 
رئيس س�ازمان مديريت و برنامه ريزي اس�تان ته�ران از تصويب نهايي س�ند 
راهبردي استان تهران تا پايان شهريور ماه سال جاري خبر داد و گفت: با تصويب 
اين سند سياس�ت هاي کلي و اهدافي که براي دس�تگاه ها تا پايان برنامه ششم 
توسعه کش�ور در نظر گرفته شده اس�ت به صورت کامل مش�خص خواهد شد. 
نعمت اهلل ترکي در نشست خبري روز چهارشنبه در تشريح سند راهبردي استان  تهران 
گفت: برنامه ششم توسعه کشور پس از تصويب و ابالغ بايد در بحث محورهاي توسعه 
برنامه کامل آن در حوزه هاي مختلف توسط س��ازمان برنامه و بودجه تعيين و تکليف 
مي شد که در راستاي تحقق اين امر مقرر شد سندهاي راهبردي در استان هاي مختلف 
کشور مصوب شود.  وي افزود: براي تصويب سند راهبردي استان ها بايد چارچوب ها، 
اهداف کلي، سياست ها و برنامه هايي که دستگاه ها در پايان برنامه به آن مي رسيدند به 
صورت دقيق مشخص مي شد. در حقيقت بايد سند راهبردي تدوين مي شد تا به اهداف 

تعيين شده براي کشور و به ويژه در استان ها به صورت کامل برسيم. 
وي تأکيد کرد:  نداشتن برنامه عملياتي يکي از علت هاي عدم تحقق برنامه هاي توسعه اي 
در کشور بود لذا امسال و در جهت تدوين سند راهبردي استان تهران پس از ابالغ احکام 
با دستگاه هاي اجرايي استان تهران، شهرستان هاي استان، فرمانداران و معاونان جلسات 
تخصصي در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برگزار شد. در پي برگزاري اين جلسات 
اهداف کمي و کيفي مشخص شد و به راهبردهاي دقيقي رسيديم. همچنين فعاليت ها به 
صورت جزئي مشخص شدند. اميدواريم اين برنامه کمک کند تا تمام دستگاه هاي اجرايي 
با يک رويکرد و نگاه به برنامه ششم توسعه بتوانند اهداف تعيين شده را اجرايي کنند. وی 
افزود: نظارت بر اجراي اين برنامه بايد بر مبناي برنامه ششم توسعه اجرايي شود که در 
برنامه اولويت اول تعيين وظايف دستگاه هاي اجرايي و در بخش دوم تأمين بودجه الزم 

براي اجراي فعاليت ها در نظر گرفته شده است. 

بيژن سوراني 
     از شهر

بيژن یانچشمه 
     شهرمن

شهروندان مي توانند اپليکيشن »بيدود« 
را نصب کنند و با ثبت نام در اين اپليکيشن 
صاحب همه دوچرخه هاي پايتخت  شوند و  
با ثبت نام و درخواست دوچرخه مي توانند 
به قف�ل دوچرخه ه�ا دسترس�ي يابند و 
گوشي خود را هنگام استفاده روي بارکد 
قرار دهند و قفل دوچرخه را باز کنند و بعد 
از آنکه به مقصد رسيدند دوچرخه را قفل 

کنند و نفر بعد از آن استفاده  کند

وجود دکل هاي برق فش�ار قوي در بافت 
مسکوني باعث شده تا ساکنان مناطقی 
از تهران با مشکالت و بيماري هاي زيادي 
روبه رو ش�وند. اين در حالي اس�ت که به 
رغم اعتراضات ش�هروندان اين وضعيت 
و اين مش�کل چندين ده�ه اي همچنان 

باقي است


