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طرح كاهش آلودگی هوا از ابتدای تابس��تان جايگزين طرح 14 
ساله زوج و فرد در پايتخت شد؛ سن طرح هرچند كم ولی نقدها 
نس��بت به آن زياد اس��ت؛ برخی معتقد به بازنگری و اصالح آن 

هستند اما مسؤوالن بلديه بر ادامه اجرای آن اصرار دارند.
طرح كاهش آلودگی هوا از ابتدای تابس��تان جايگزين طرح زوج 
و فرد در پايتخت ش��د؛ طرحی كه 14 س��ال از عمر آن گذشته 
ب��ود با اعالم معاون��ت حمل و نقل و ترافيك ش��هرداری تهران 
منقضی اعالم ش��د و بر اس��اس طرح جديد، ديگ��ر زوج يا فرد 
بودن پالك خودرو مالك مجوز تردد در حلقه دوم طرح ترافيك 
نيست. طرح كاهش آلودگی هوا از قبل اجرا با مخالفت برخی از 

كارشناسان و مسؤوالن مواجه شد و پليس نيز آن را هر چند با 
تأخير ولی در نهايت آن را تأييد كرد. 

درآمدزايی بيشتر برای ش��هرداری و دريافت عوارض از مردم از 
جمله موضوعاتی بود كه در انتقاد به طرح جديد مطرح ش��د و 
اي��ن انتقاد در ح��دی بود برخی آن را طرح كاس��بکارانه عنوان 
كردند. س��يدهادی هاش��می، رئيس اس��بق پليس راهنمايی و 
رانندگی تهران بزرگ، از جمله اين منتقدين محس��وب می شود 
كه به نظ��رش طرح ترافيك جديد فقط ب��رای درآمدزايی اجرا 

شده است.
وی در گفت وگو با رس��انه ها اعالم كرد: معايب اين طرح بس��يار 
زياد است. در اين طرح سيستم كنترلی پليس حذف می شود. در 
گذشته براساس طرح زوج و فرد پليس با بررسی پالك خودروها، 
عالوه بر سيستم كنترلی از طريق دوربين پليس هم می توانست 
به عنوان يك بازوی كنترلی بازدارندگی الزم را داش��ته باش��د و 
طرح را مديريت كند، اما در طرح جديد پليس نمی تواند كنترلی 

بر اين محدوده داشته باشد.
قانونباطرحجديدترافیکیبهانحرافكشیدهشد

 هاش��می تصريح كرد: اساس طرح جديد اين بود كه در كاهش 
ترافيك و آلودگی هوا تاثير بسزايی داشته باشد، اما من احساس 
می كنم كه از قانون كاهش آلودگی هوا سوءاستفاده شده و قانون 
به انحراف كش��يده شده است. اين پيشنهادات، كاسبکارانه و به 
قصد درآمدزايی برای ش��هرداری اس��ت، يعنی معاونت حمل و 
نقل و ترافيك ش��هرداری تهران براس��اس اين طرح ورود همه 
افراد را به اين محدوده آزاد گذاش��ته است و مطمئن باشيد كه 
اين طرح نه تنها در كاهش آلودگی هوا و ترافيك تاثيری ندارد، 
بلکه به مراتب تراكم ترافيك را باال برده و محيط زيست را آلوده 

می كند.
وی ادام��ه داد: معتق��دم در اصل اين قانون بايد بازنگری ش��ود 
يعن��ی در حقيق��ت بايد بازنگری ش��ود كه چ��را در اين زمينه 
صالحي��ت تصميم گي��ری و اختيارات به ش��ورای عالی ترافيك 
و از س��وی آن به شهرداری سپرده ش��ده است. معاون حمل و 
نقل و ترافيك ش��هرداری و شهرداری ذينفع منافع اقتصادی در 
اين طرح هستند و مانند همه طرح های شهرداری كه درآمد به 
شهرس��ازی، حمل و نقل و س��اير ملزومات شهری ارجح تر بوده 
است و فقط به دليل درآمدزايی در يك خيابان 8 متری به يك 
برج تجاری مجوز س��اخت و ساز می دهند، درآمد اين طرح نيز 

نسبت به كاهش آلودگی هوا ارجح تر است.
مخالفتهاناشیازغرضورزینباشد

اما مديران ش��هری به ويژه از معاونت حمل و نقل و ترافيك نه 
تنه��ا درآمدزايی با اجرای طرح جديد برای ش��هرداری را قبول 
ندارند؛ بلک��ه بارها اعالم كرده اند اجرای ط��رح  جديد ترافيك، 
كاهش درامد را به همراه داش��ته اس��ت. همچنين به گفته آنها 
مخالفت ها ناشی از غرض ورزی و مخالف خوانی و صرفاً بر اساس 

نظريات شخصی است.
عمار س��عيديانفر، مدير ساماندهی طرح های ترافيکی، منتقدان 
طرح كاه��ش آلودگی هوا را به حضور در جلس��ه برای مناظره 
دعوت كرده و در جواب منتقدان گفته است:طرح جديد ترافيکی 
پايتخت بر اساس مطالعات چندين ماهه كارشناسان شکل گرفته 
و در جلس��ات متعدد كارشناسی و ش��ورای ترافيك شهر تهران 
موردبحث و بررس��ی واقع ش��ده و در نهايت نيز به امضاء رئيس 

پليس راهور تهران بزرگ رسيده است.
وی تصريح ك��رد: از منتقدان طرح كنت��رل آلودگی هوا دعوت 
می كنم تا در طی جلس��اتی با حضور كارشناسان، ابعاد مختلف 
ترافيکی و زيست محيطی اين طرح را بازبينی و تاثير روش  نوين 

كنترل ترافيك تهران را بررسی كنند.
مدير س��اماندهی طرح های ترافيکی با تأكي��د بر اينکه  نبايد با 
غرض ورزی و مخالف خوانی و صرفاً بر اس��اس نظريات شخصی 
طرح كنترل آلودگی هوا را محکوم به شکست معرفی كنيم.گفت: 
نمی توانيم با مغالطه، طرح كنترل آلودگی هوا را به ساخت وساز 
بی رويه در مديريت قبلی شهرداری تهران متصل و تنها هدف از 
طرح كنترل آلودگی هوا را درآمدزايی عنوان كنيم، طرح برخی 
اظهارنظرهای نادرست مبنی بر اينکه تغييرات طرح ترافيك در 
سال 97 با هدف افزايش درآمدزايی شهرداری تهران عنوان شده 
است. درآمد ش��هرداری تهران از طرح ترافيك در سال 1397، 

حدود 70 ميليارد تومان نسبت به سال 96 كاهش يافته است.
 نقد شورای شهر به شهرداری در مورد طرح جديد ترافيك 

نظر شورای شهری ها در مورد طرح كاهش آلودگی هوا متفاوت 
اس��ت به نظر آنها طرح پيوس��ت اجتماعی ندارد و بايد در كنار 
در نظ��ر گرفتن پيوس��ت های الزم، اطالع رس��انی درس��ت نيز 
انجام می  گرفت. علی اعطا از منتقدان طرح اس��ت؛ وی در مورد 
گاليه من��دی مردم از اجرای طرح كاه��ش آلودگی هوا گفت:به 
نظرم اجرای طرح جديد ترافيك به لحاظ مطالعات و پيوست ها 

می توانست جدی تر بررسی شود و اين نقد از جانب شورای شهر 
به ش��هرداری وارد است. وی اظهارداش��ت: برای اينکه جزئيات 
دقيقی از اجرای اين طرح مش��خص ش��ود بايد منتظر گذشتن 
زمان بيش��تری حدود 90 روز باشيم. ولی بر اساس گزارش های 
اوليه اجرای طرح كاه��ش آلودگی هوا عملکرد مثبت و مؤثری 
داش��ت اس��ت به طوری كه نس��بت به قبل از اجرای آن طول 
ترافيك 35 درصد با كاهش همراه بوده اس��ت . همچنين ميزان 
ورودی خودروه��ا كاهش 24 درصدی به اين محدوده داش��ته 

است.
افزايشآاليندهازنمربوطبهگرمااست

افزايش ترافي��ك از ديگر نقدهای وارده به طرح كاهش آلودگی 
هوا است موضوعی كه برخی اصرار به آن می  كنند و برخی انکار؛ 
محسن پورسيدآقايی، معاون شهردار تهران آلودگی ايجاد شده 

در پايتخت را ناشی از ازن می داند و نه ترافيك.
به گفته وی آلودگی تهران در حال حاضر بيشتر ناشی از آالينده 
ازن است كه با گرما و تابش اثر مستقيم دارد و ناشی از موضوع 
ديگری نيس��ت، چرا كه گازهای نيتروژن از بخارات بنزين ايجاد 
می شوند و تابش خورشيد س��بب بروز آلودگی ازن خواهد شد. 
همچنينکاهش ذرات معلق و دود هم در افزايش ازن مؤثر است 

چرا كه ازن در گرد و خاك كاهش می يابد.
وی بيان داش��ت: طرح كاهش آلودگی هوا كه از ابتدای تير آغاز 
شده نتايج موثری را در زمينه كاهش آلودگی ها و ترافيك داشته 
اس��ت به طوری كه شاخص آالينده مونوكسيد كربن 16 درصد 
كمتر شده و اين مسئله هم جهت با كاهش ترافيك در پايتخت 

به وقوع پيوسته است. 
طرحزوجوفردسببافزايشسرانهمالکیتخودروهای

شخصی
فعاالن محيط زيس��ت از ديگر صاحبنظران تأثير مثبت يا منفی 
اجرای كاهش آلودگی هوا هستند، كه بارها بسياری از اين قشر 
اع��الم كرده بودند طرح زوج و فرد س��بب تمايل كمتر مردم به 

استفاده از وسايل حمل و نقل عمومی شده است.
محمد درويش فعال محيط زيس��ت از جمله منتقدان طرح زوج 
يا فرد اس��ت. وی در گفت وگو با فارس ب��ا تاكيد بر اينکه طرح 
زوج و فرد افزايش دهنده س��رانه مالکيت خودرو ش��خصی بوده 
اس��ت تصريح كرد: با اجرای ط��رح زوج و فرد برخی خانواده  ها 
دو خودرو با پالك فرد و زوج داش��تند تا برای تردد در محدوده 

ترافيکی راحت باش��ند. همين امر باع��ث افزايش خودرو و عدم 
اس��تفاده از حمل و نقل عمومی شده بود. معتقدم ازدياد سرانه 
مالکان خودرو هم موجب افزايش ترافيك، آلودگی های زيس��ت 
محيطی، آلودگی های صوتی و ... شد و كيفيت زيست در تهران 

را برای شهروندان كاهش داد.
سرنوشتطرحجديددغدغهكارشناسان

تبديل سرنوش��ت طرح كاهش آلودگی هوا به سرنوش��ت زوج و 
فرد از نگرانی های منتقدان و برخی از كارشناس��ان است. اينکه 
اين طرح به تدريج عادی شود و اثر بازدارنده نداشته باشد، برای 
برخی دغدغه شده است؛ دغدغه ای كه يوسف حجت، مديرعامل 
سازمان ترافيك شهرداری تهران به يکی از رسانه ها گفت: اينکه 
خودروهای ما در طول زمان بيشتر و بيشتر می شوند و وضعيت 
ما نيز به همين نس��بت بدتر می شود را نمی توان كاری كرد. اما 
اين طرح تش��ويق كننده ای برای خريد خودرو نيست، در طرح 
جدي��د اين آزادی عمل وجود دارد ك��ه فرد هر روزی كه دلش 
بخواهد از خودروی خود استفاده كند و قطعاً اجرای اين طرح به 

سرنوشت طرح زوج يا فرد تبديل نخواهد شد.
احتمالبازنگریدرطرحترافیکجديد

بازنگ��ری در ط��رح جديد نيز از مباحثی اس��ت كه درباره طرح 
جايگزين زوج و فرد س��ابق عنوان ش��ده است و برخی انجام آن 
را ض��روری می دانند، غالمحس��ين آرام معاون فن��ی و عمرانی 
فرمانداری تهران از جمله كس��انی است كه موضوع بازنگری در 
ط��رح جديد ترافي��ك را مطرح كرده و   در م��ورد گاليه مندی 
مردم از طرح جديد بيان داشت: اين طرح در شروع كار است و 
هنگامی كه يك تغييری ايجاد می شود، يکسری تبعات ابتدايی 
دارد كه بايد مورد بررس��ی قرار بگيرد. به هر حال اين طرح بايد 
دو ماه اجرايی ش��ود و نقاط قوت و ضعف آن مش��خص خواهد 
ش��د، اگر نقاط ضعف زيادی داش��ته باش��د، قطعاً در اجرای آن 
تجديدنظر می ش��ود و اگر نقاط قوت آن بيشتر باشد، به همين 

روال ادامه خواهد داشت. 
عمرطرحكاهشچندسالهمیشود؟

اكن��ون  15 روز از اج��رای طرح كاهش آلودگی هوا در پايتخت 
می گ��ذرد و ب��ازار نقد و انتقاد به اين طرح از جانب ش��هروندان 
و كارشناس��ان زياد اس��ت. ش��هروندان گاليه از اخ��ذ عوارض 
بيش��تر نس��بت به طرح زوج و فرد دارند و برخی اجرای طرح را 

فارس   كارشناسی نشده و كاسبکارانه می دانند. 
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روز مالي��ات  ثب��ت رص��د خان��ه مراغ��ه از دوره ايلخان��ي در فهرس��ت آث��ار مل��ي اي��ران  درگذش��ت "عطامل��ك جوين��ي" سياس��ت مدار و م��ورخ ش��هير ايران��ي)681 ق(  آغ��از نخس��تين كنگ��ره بي��ن الملل��ی امام��زادگان امروز در تاریخ
)1434ش(  ثب��ت قلع��ه نهبن��دان )خراس��ان( در فهرس��ت آث��ار مل��ي اي��ران )1376 ش(  م��رگ "ژان ني��کال ِرْمب��و" ش��اعر و ادي��ب فرانس��وي )1891م(  رحل��ت عال��م ربان��ي آي��ت  اللهَّ "زي��ن  العابدي��ن مرن��دي" )1301ش(

اداره کل نوسازى مدارس استان کرمان  در اجراى آیین نامه اجرایى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات در نظر دارد  تجهیزات به شرح ذیل را با روش 
مناقصه عمومى دو مرحله اى از تامین کنندگان واجد شرایط خریدارى نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى شود از تاریخ چاپ فراخوان نوبت اول به مدت یک 

روز به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایید.
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شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد
مناقصه زیر را با مشخصات وشرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه مربوطه به شرکت ذیصالح واگذار نماید.

موضوع مناقصه : انجام عملیات بهره بردارى ، امداد و گازبانى ، مشترکین و کنتور خوانى ، نصب تجهیزات کنتور و رگوالتور شهرستان قزوین
محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه : در سطح شهرستان قزوین - به مدت 365  روز تقویمی. 

• دارا بودن شخصیت حقوقى
• دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه 4 یا باالتر در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه 5 یا 

باالتر در رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه کشور).
• ارایه تصویر گواهینامه ایمنى کار از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى.

• دارا بودن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 90/000/000/000 ریال در یکى از رشته هاى ذکر شده در بند 7-2 .
• ارایه آخرین صورت هاى مالى حسابرسى شده بر اساس آیین نامه راهکارهاى افزایش ضمانت اجرایى و تقویت حسابرسى به شماره 26510/ت 39039ك مورخ 

88/02/09 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطالعیه هاى بعدى آن.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه  مورخ 1394/09/22 هیأت وزیران به مبلغ 3/768/000/000 ریال.

محل دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم ارزیابی کیفی: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار – دفتر امور قراردادها.
زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم ارزیابی کیفی: از انتشار آگهى نوبت اول( تاریخ 98/04/16)  لغایت پایان وقت اداري  روز سه شنبه 

(ساعت: 16:00) مورخ  98/04/18.
محل تحویل اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم ارزیابی کیفی: طبقه همکف دستگاه مناقصه گزار - دبیرخانه (اتاق11-6).

اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00 ) مورخ  پایان وقت  لغایت  تاریخ 98/04/19  از  ارزیابی کیفی:  مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه و کاربرگ هاي استعالم 
.(98/05/01

زمان و مکان بازگشایی کاربرگ هاي استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 09:00 – روز چهار شنبه مورخ 98/05/02- سالن اجتماعات ساختمان مرکزي.
گزار- سالن  مناقصه  اول دستگاه  ، طبقه  10:00 مورخ 98/05/05  روز شنبه ساعت  و ج:  ، ب  الف  پاکات  زمان گشایش  پیشنهاد:  پاکات  بازگشایى  و محل  زمان 

اجتماعات ساختمان مرکزى.
از شرکتهاي واجد صالحیت دعوت می شود جهت دریافت اطالعات بیشتر ، به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس: www.nigc-qazvin.ir  ویا پایگاه اطالع رسانی 

مناقصات به آدرس:  http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند.                                                                
نوبت اول:1398/4/16
نوبت دوم:1398/4/17

شماره مجوز:1398-2094

امروز کتابخوانی  و علم آموزی  نه  تنها یک  وظیفه  ملی ، که  یک  واجب  دینی  
است . از همه  بیشتر، جوانان  و نوجوانان ، باید احساس  وظیفه  کنند.

بازار داغ
 انتقاد از

 طرح جدید 
ترافیک


