ﻃﺮح آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻓﺮوش ﺻﻨﺪﻟﯽ اﺗﻮﺑﻮس در
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از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻓﺮوش ﺻﻨﺪﻟﯽ اﺗﻮﺑﻮس ﻇﺮف ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﻤﺎه
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﻻ ﺣﻮاﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ

ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪن ﺧﺒﺮ ﻓﺮوش ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی اﺗﻮﺑﻮس در روز
ﺟﻤﻌﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎن ﺳﻨﻨﺪﺟﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮس راﻧﯽ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﻃﺮح ﻓﺮوش ﺻﻨﺪﻟﯽ اﺗﻮﺑﻮس از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﯿﻂ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ و در
ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ اوج رﻓﺖ و آﻣﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد و ﺑﺮﺧﻼف ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه

در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮی از ﻓﺮوش ﺻﻨﺪﻟﯽ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﺋﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﭘﯿﻤﺎن ﺳﻨﻨﺪﺟﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺪان وﻧﮏ ﺑﻪ آزادی در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ

ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮان زﯾﺎدی دارد وﻟﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮﭘﯿﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای دو ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ اوج ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ ،ﻓﺮوش ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی اﺗﻮﺑﻮس

را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺎﻋﺎت  7ﺗﺎ  7:10را ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ«.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ» :ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در آذرﻣﺎه راهاﻧﺪازی ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺮخ ﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد«.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ » :ﺧﺮﯾﺪ ﺻﻨﺪﻟﯽ و رزرو آن ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ
ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺎس اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن ﺧﺎص ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺮان اﻧﺪک ﺗﺮدد ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺳﻨﻨﺪﺟﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺎﯾﺶ ـ ﺟﻨﺖ آﺑﺎد و وﻧﮏ ـ آزادی در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﺎص ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان
زﯾﺎدی دارﻧﺪ ،ﻓﺮوش ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی ﺑﯿﻦﺷﻬﺮی ﺻﻨﺪﻟﯽ رزرو ﮐﻨﻨﺪ«.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد »:ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ
اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی درﺑﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ادارات اﺳﺖ را در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دادﯾﻢ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی آن ﻣﺴﺎﻓﺮان اﻧﺪﮐﯽ
دارﻧﺪ ،ادﻏﺎم ﺷﺪه و درواﻗﻊ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎ ﯾﮏ اﺗﻮﺑﻮس ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﺗﮑﺬﯾﺒﯿﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﻓﺮوش ﺻﻨﺪﻟﯽ اﺗﻮﺑﻮس در
روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﭘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،اﺑﻬﺎﻣﺎت زﯾﺎدی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺴﺮدی اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﺻﻨﺪﻟﯽ اﺗﻮﺑﻮس در ﻃﺮح DRT
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻃﺮح ﮔﻔﺖ:
»ﺷﯿﻮه ﮐﺎر در  DRTﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﮐﻪ روی ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ

از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺴﯽ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و رزرو ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
»در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﺮﭘﺎ ﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎده وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺮخ ﮐﺮاﯾﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﮐﺮاﯾﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
درﺑﺴﺘﯽ ﺑﻮده و دارای ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﯿﻨﯽﺑﻮسﻫﺎی ﻧﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮان ﺷﺪن اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﻠﻂ

اﺳﺖ«.
]اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ اﺻﻠﯽ ۱۵ :آذر [۱۳۹۸

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ
»ﭘﯿﺮوز ﺣﻨﺎﭼﯽ« ،ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺻﻨﺪﻟﯽ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی
ﺷﻬﺮی را ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و از اﺳﺎس ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد .اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای را
ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان در ﭘﯽ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺣﻨﺎﭼﯽ در ﺗﻮﺖ ﺧﻮد ﻗﻮﯾﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻮﻧﺪ ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان در
اداﻣﻪ وﻋﺪه داده ﮐﻪ ارﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮش ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺻﺮف دﺳﺘﺮﺳﯽ ارزان و ﺣﺪاﮐﺜﺮی
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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