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طرح واگذاری ۵۰ هزار واحد مسکن مهر به مددجویان 
امداد کلید خورد

مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد با تاکید 
بر عزم این نهاد برای شکستن صف مسکن در سال ۹۸ گفت: با توافق 
کمیته امداد و وزارت راه و شهرسازی، طرح واگذاری ۵۰ هزار واحد مسکن 

مهر به مددجویان به زودی عملیاتی می شود.
به گزارش ایسنا، مهندس ابراهیم بازیان در همایش سراسری مدیران کمیته امداد 
با بیان اینکه خانه دار شدن همه طبقات محروم جامعه از آرمان های انقالب و امام 
)ره( بود، افزود: محدودیت منابع و استفاده نکردن از همه ظرفیت های کشور، باعث 

شده پس از ۴ دهه هنوز با این افق فاصله داریم.
وی ادامه داد: مساله تامین مسکن براساس قانون اساسی برعهده دولت است اما 
این نافی نقش مردم در حمایت از محرومان نیست؛ زیرا مسکن یکی از مهمترین 

زمینه های مشارکت مردم در حمایت از اقشار مستضعف به شمار می رود.
مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد خاطرنشان 
کرد: رهبر انقالب موضوع مسکن نیازمندان را یک معضل عنوان کرده اند و بر همه 

ماست که به صورت جدی به این مشکل بپردازیم.
بازیان با بیان اینکه در کالم رهبری، صدقه و کمک به ساخت مسکن محرومان از 
بهترین و ماندگارترین آثار  شناخته شده است، تاکید کرد:  در حال حاضر تنها ۱۳ 

درصد صدقات در حوزه مسکن استفاده می شود.
وی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی درآمد صدقات جمع آوری شده  توسط کمیته 
امداد در ۸ ماه سالجاری  اضافه کرد: باید تخصیص اعتبارات بخش مسکن به  ویژه 

در استان ها با جدیت بیشتری دنبال شود.
مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد با تاکید بر 
اهمیت اطالع رسانی، جذب و هدایت مشارکت مردم در ساخت مسکن نیازمندان 
گفت: مردم در ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن مددجویان زلزله زده در کرمانشاه 
به  امداد  تعهدات  انجام  کمک ها  این  بدون  و  کردند  داشتند  جدی  مشارکت 

زلزله زدگان مقدور نبود.
بازیان با اشاره به برنامه کمیته امداد برای شکستن صف مسکن مددجویان، افزود: 
اصلی ترین کار کمیته امداد در حال حاضر تامین مسکن مددجویان است و امیدواریم 
طبق برنامه از پیش تعیین شده، تا سال ۹۸ با مشارکت مردم و نهادهایی چون 
استانداری ها، سپاه و بنیاد برکت، مساله مسکن برای مددجویان به طور کامل حل 

شود.
وی سیاست خانواده محوری در اسکان مددجویان سالمند و زنان جوان سرپرست 
خانوار و توجه به تامین مسکن روستایی مقاوم و مناسب را از مهمترین برنامه های 
کمیته امداد در بخش مسکن دانست و گفت: کل اعتبارات بخش مسکن در سال 
۹۷ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان ۳۸ درصد اعتبارات دولتی، ۱۳ 
درصد از محل صدقات، ۲۸ درصد از تسهیالت قرض الحسنه صندوق امداد والیت 
و ۲۱ درصد منابع اختصاصی کمیته امداد است که با مشارکت مددجویان، خیران و 

حامیان ایتام تحت حمایت تا  هزار میلیارد تومان قابل افزایش است.
مدیرکل دفتر تامین مسکن کمیته امداد با اشاره به ساخت ۵ هزار واحد مسکن 
روستایی در زلزله کرمانشاه، اضافه کرد: امروز امداد مفتخر است که برای تامین 

امنیت مردم در روستاها مسکن می سازد.
بازیان با اشاره به وجود ۲ میلیون مسکن غیر مقاوم در کشور تاکید کرد: در کشور 
هر روز زلزله داریم و این مساکن غیر مقاوم در معرض تخریب قرار دارد که باید کار 

بازسازی آنها به صورت ویژه انجام شود.
وی بر استفاده از ظرفیت مسکن مهر بدون متقاضی برای خانه دار شدن مددجویان 
و  بودن  مقاوم  وام مسکن،  از  برخورداری  مناسب،  جانمایی  و گفت:  کرد  اشاره 

دربرگیری اقشار مختلف مردم، از مزیت های مسکن مهر برای مددجویان است.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی 
ساختمان کمیته امداد خاطرنشان کرد: براساس قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور 
وزارت راه و شهرسازی ماموربه واگذاری تا ۵۰ هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی 
به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی گردیده است که در زمان وزیر 
سابق مسکن این موضوع پیشرفتی نداشت و تنها ۳ هزار واحد اختصاص یافت اما 
براساس توافق اخیر کمیته امداد و وزارت راه وشهرسازی در نشست اخیر مقرر شد 

این مهم ظرف یک ماه به طور جدی پیگیری و مراحل واگذاری آن سرعت گیرد.

۱۲۰ کودکی که در ماکو گرسنه اند
رئیس کمیته امداد ماکو گفت: ۱۲۰ کودک دچار سوء تغذیه در شهرستان 

شناسایی شده است.
محمد محمد نژاد در گفت وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به آمار کودکان دارای سوء 
تغذیه شهرستان ماکو افزود: تعداد ۱۲۰ کودک دارای سوء تغذیه در شهرستان ماکو  
شناسایی شده که با همکاری شبکه بهداشت ساالنه ۱۲۰ میلیون تومان سبد غذایی 

از طرف کمیته امداد برای این کودکان مساعدت می شود.
وی تصریح کرد: هدف از اهدای سبد غذایی به این کودکان، کامل شدن منحنی 

رشد آنهاست تا در آینده خدای نکرده به کودک معلول تبدیل نشوند.
محمدنژاد با اشاره به آمار خانواده های تحت پوشش کمیته امداد در ماکو خاطر 
نشان کرد: جمعیت شهرستان از لحاظ خانوار ۷.۰۴ درصد و ۳.۵۲ از نظر جمعیتی 

تحت پوشش کمیته امداد ماکو بوده و از تمامی خدمات بهره مند هستند.
وی حضور خیرین و مددجویان را در کمک به رسیدن اهداف کمیته امداد امام 
خمینی بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: با کمک خیرین، کمیته امداد  ماکو نسبت 
به سایر شهرهای همجوار در امداد رسانی مالی به نیازمندان تحت پوشش خود 
موفق تر عمل می کند. محمدنژاد با بیان اینکه سال گذشته ۱۳۳ میلیون تومان 
صدقه با همت خیرین جمع اوری شده بود ضمن تقدیر از خیرین گفت: در ۸ 
ماهه امسال، ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال صدقه در این شهرستان جمع آوری 
شده ،که درسرفصلهای مختلف درمانی ،تحصیلی ،جهیزیه،عمرانی مددجویان محترم 
شهرستان هزینه شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد رشد ۱۰۰ 
درصدی هستیم. به گزارش ایسنا، سوءتغذیه نوعی بیماری به شمار می آید که به علت 

مصرف ناکافی یا بیش از اندازه یک یا چند ماده غذایی بروز می کند.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یکی از بزرگ ترین مشکالت مربوط به 
تغذیه، قحطی و کمبود مواد غذایی الزم برای سوخت وساز بدن است. با این وجود، 
سوءتغذیه در همه کشورهای جهان با نمودهای گوناگون چون چاقی، بدخوری یا 
کم خوری دیده می شود. بر پایه آمار سازمان بهداشت جهانی، سوءتغذیه بزرگ ترین 

عامل مرگ ومیر کودکان است
از مهم ترین دالیل سوءتغذیه در جهان می توان کمبود مواد غذایی و کیفیت 
نامناسب آن ها را نام برد. قحطی ها، کمبود آب و خشکی، جنگ ها و آفات محصوالت 
کشاورزی موجب تشدید این دو مورد می شوند. افزایش جمعیت، گسترش بیابان ها، 
فقر و رژیم غذایی نادرست به علت نبود اطالعات و دانش کافی نیز نقش ایفا می کنند.

اخبار
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راه اندازی رادیو ویژه سرویس مدارس
قائم مقام سازمان دانش آموزی از اختصاص یک موج رادیو برای سرویس دانش آموزی خبر داد و گفت: پخش موسیقی های محلی و بومی را در رادیو پیش بینی کردیم. محمد روشنی در گفت وگو با ایسنا، جزئیات تفاهم نامه جدید سازمان دانش 
آموزی با انجمن اولیا و مربیان را تشریح و اظهار کرد: این طرح که مربوط به سرویس مدارس است همه ساله انجام می شده اما امسال میان سازمان دانش آموزی انجمن اولیا و مربیان تفاهم نامه ای منعقد و بخش نظارت و امور فرهنگی بر سرویس 

ها به مدت یکسال به ما واگذار شد که اکنون در حال انجام است. وی افزود: کمیته های استانی را تشکیل می دهیم. چاپ بروشور و سایر محتوای آموزشی و تهیه بسته های فرهنگی در قالب این طرح صورت می گیرد.

 گزارشی از پدیده پارک دوبله

نفس خیابان ها بند آمده است
طول و عرض خیابان ها پر شده از انواع خودروها، گاه چنان 
نزدیک به هم پارک شده اند که باید صف خودروها را دور 
بزنی تا راه باریکی برای عبور پیدا کنی، فاجعه زمانی است 
که صف خودروهای پارک شده، دو یا سه صفه می شود، صف 

هایی طوالنی و نفس گیر.
کوچه و خیابان های شهر به پارکینگ های عمومی تبدیل شده، 
خودروهایی رنگارنگ و مدل به مدل که گاه تصور می کنی قدم در 

نمایشگاه بزرگ خودرو گذاشته ای.
اگر پیش از این خیابان های پرترد شهر که سازمان و ادارات در آن 
قرار داشتند، مملو از خودرو بود، اکنون این معضل به سطح کوچه 
ها و محالت سرایت کرده است به گونه ای که کمتر کوچه ای دیده 
می شود که از وجود این ارابه آهنی در امان باشد به همین دلیل 
بسیاری از ساکنان خانه ها در مقابل در خانه هایشان با نصب تابلویی، 
می نویسند، » جلوی پارکینگ پارک نکنید«، » پارک ممنوع« یا 
» پارک = پنجر«. در چنین شرایطی در طول شبانه روز بسیاری از 
افراد با یکدیگر درگیر می شوند و گاه کار به نزاع و کالنتری کشیده 

می شود.
د راین آشفته بازار دیگر مهم نیست که خودروی خود را چگونه و 
کجا پارک کرده ای، آیا در تردد شهروندان ایجاد مشکل کرده ای یا 

نه؟ مهم این است که کارت راه بیفتد.
به آن شهروندی که خودرواش را در میان صف های طوالنی به 
زور جای می دهد، کاری نداریم، اینکه جلوی تابلوهای »پارک اکیدا 
ممنوع«، پل، ایستگاه اتوبوس و در مدرسه و آموزشگاه پارک می 
کند هم کاری نداریم، معضل از آن جایی شروع می شود که در 
خیابان ها، به ویژه خیابان های کم عرض، صف های دوم و گاه سوم 
برای پارک خودرو، تشکیل می دهند و با قیافه ای حق به جانب می 

گویند، »جای پارک نیست، کار واجب دارم...«
نبود فرهنگ شهرنشینی و به تبع آن نبود فرهنگ رانندگی در 
کالنشهرها، در کنار نبود خدمات و تاسیسات مرتبط، مشکالت را 
مضاعف کرده است. آن زمانی که صنعت خودروسازی پیشرفت 
می کرد، چه کسی فکرش را می کرد که خیابان ها مملو از انبوه 
خودروها شود و حتی زیستگاه انسان ها را تحت تاثیر قرار دهد، 
زیستگاهی که باید محلی برای آمد و شد و زندگی باشد، با پارک 
خودروها نفسگیر شده است چرا که پارک هر خودرویی مساحتی از 

راه های شهری و معابر را به خود اختصاص می دهند.
تولید هر خودرو و ورود آن به شهر عالوه بر ایجاد ترافیک و 
آلودگی هوا، مشکالت دیگری را نیز بوجود آورده است که از عمده 

ترین آن می توان به نبود پارکینیگ اشاره کرد.
کم عرض بودن معابر محلی در کالنشهرهایی مثل تهران و پارک 
کردن خودروها در همین معابر، مشکالت بسیاری را برای شهروندان 
به وجود آورده است که الزم است مدیریت شهری با ایجاد پارکینگ 

های طبقاتی و عمومی در این زمینه چاره اندیشی کنند.
کارشناسان شهری معتقد هستند که اعتبار هر شهری بستگی 
به خدمات و تأسیساتی دارد که اساس سکونت گاه  های شهری 
را تشکیل می  دهند. هر چه کیفیت ارائه این خدمات بهتر باشد، 
زندگی در آن راحت  تر و هزینه زندگی برای شهروندان کمتر خواهد 
بود از سوی دیگر چنانچه این خدمات در مکان  های مناسب و 
به اندازه کافی باشد، از هزینه  های اقتصادی و زمانی ساکنان به 
نحو محسوسی کاسته خواهد شد. مشکل پارک خودرو ناشی از 
ناهمخوانی سرعت سرسام  آور تولید خودرو و روند تدریجی توسعه 
زیر ساخت های شهری است که مشکالت متعددی در شهرهای 

پرجمعیت ایجاد می کند که از جمله آنها، معضل جای پارک است.
برخی کارشناسان این حوزه معتقدند کمبود محل مناسب برای 
پارک خودرو، فقط به شهر تهران محدود نمی  شود و دغدغه مشترک 
مسئوالن شهری و مردم در بسیاری از کالنشهرهای جهان است. بر 
این اساس برخی کشورها عالوه بر دریافت جریمه، هزینه هایی برای 
پارک خودرو از شهروندان دریافت می کنند تا به راحتی قانون را زیر 
پا نگذارند، مانند »لندن« که گفته می شود هزینه یک جای پارک در 

این شهر گاهی حتی از قیمت یک خانه هم بیشتر است.
 مهاجرت به کالنشهرها و تبدیل خیابان ها به پارکینگ

نبود  از  دارند،  گفتن  برای  هایی  نیز حرف  مردم  بین  این  در 
پارکینگ و نبود زیر ساخت ها گرفته تا آلودگی هوا و ترافیک.

علی مرادی مردی حدود 6۰ ساله بیش از ۲۰ سال است که در 
خیابان های تهران به شغل رانندگی مشغول است. او می گوید: 
افزایش  با  شود،  می  گذشته  از  بدتر  روز  به  روز  تهران  وضعیت 
جمیعت پایتخت شاهد افزایش خودرو هستیم، هر چه بر میزان 
وسائل نقلیه عمومی افزوده شود، گویا فایده ای ندارد، کوچه و پس 
کوچه های تهران تبدیل به پارکینگ شده و رفت و آمد عابران پیاده 

و خودروهای دیگر را دچار مشکل کرده است.
وی ادامه می دهد: تصور کنید بابت هر خانواده ای که به جمعیت 
کالنشهرهایی مثل تهران افزوده می شود، حداقل یک خودرو نیز 
افزوده می شود، به نظر من باید فکری به حال کنترل جمیعت تهران 
کرد، باید تناسبی بین جمیعت، امکانات و خدمات وجود داشته باشد. 
بارها شده که برای انجام یک کار کوچک یک ساعت دنبال جای 

پارک بودم اما جای پارکی پیدا نکرده ام.
 تعطیالت آخر هفته و معضل پارکینگ

زهرا نوری، کارمند یکی از سازمان های دولتی است او نیز می 
گوید: در طول هفته کار می کنیم و آخر هفته می خواهیم با خانواده 
بیرون برویم تا حال و هوای اهل خانه عوض شود، به عنوان مثال 
پنجشنبه ها که بیرون می رویم ساعت ها در ترافیک هستیم، 

ترافیک آن قدر سنگین است که واقعا کالفه می شویم از زمانی 
که طرح زوج و فرد در روزهای پنجشنبه برداشته شد این وضعیت 
بدتر شد، وقتی هم که به مقصد می رسیم باید ساعت ها دنبال جای 

پارک بگردیم در نهایت خسته می شویم و به خانه بر می گردیم.
اندیشیده شود  تدبیری  این زمینه  از مسئوالن خواست در  او 
تا با دیدن نمای شهر لذت ببریم نه اینکه از نظر بصری خسته و 
کالفه شویم، به جای اینکه به اطرف نگاه کنیم و از وجود درخت 
و گلکاری های خیابان ها لذت ببریم تا چشم کار می کند، شاهد 
پارک خودروها هستید آن هم خودروهایی که دوبله و گاه سوبله 

پارک می کنند.
پارک خودروی کارکنان سازمان ها در کوچه پس کوچه 

های محالت
اکرم فدایی، شهروند یکی از محالت قدیمی تهران می گوید: منزل 
ما در اطراف بیمارستان و شهرداری قرار گرفته است، کارمندان این 
ادارات خودروهای خود را در کوچه ما پارک می کنند، عالوه بر 
کارمندان، ارباب رجوع ها هم اضافه شده اند، وقتی ساعت ۷ صبح 
بیرون از خانه می آیید، می بیند کوچه مملو از خودروهایی است 

که به هم چسبیده شده اند به گونه ای که راهی برای تردد نداریم.
وی ادامه می دهد: ما پارکینگ نداریم، اگر برای انجام کاری با 
پارک  برگردیم اصال جای  برویم وقتی  بیرون  خودروی خودمان 
نیست، بارها شده، کارکنان این سازمان ها خودروهای خودروی خود 
را دوبله پارک کرده، رفته اند سرکارشان و ما سرگردان در کوچه، 
منتظر می مانیم تا صاحب خودرو بیاید و خودرواش را جا به جا کند 
تا خودروی خودمان را حرکت دهیم. بارها این مشکل را به مسئوالن 
محلی اطالع داده ایم تا با ساخت پارکینگ برای کارکنان خود، 
مشکل ما را حل کنند اما متاسفانه حدود ۱۰ یا ۱۲ سالی است که 

وضعیت این گونه است و هر روز بد و بدتر می شود.
 بارها دوبله یا سوبله پارک کرده ام

علی مردی حدود ۳۵ ساله و شغلش آزاد است، می گوید: بارها 
دوبله و حتی سوبله پارک کردم و جریمه هم شدم، وقتی ساعت 
ها دنبال جای پارک می گردم و جایی پیدا نمی کنم تا خودروام 
را پارک کنم آن هم برای انجام یک کار چند دقیقه ای، مجبور می 
شوم، خودرم ام را دوبله پارک کنم، از طرفی مسئوالن مدام می 
گویند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید، اما خودشان از وسایل 

نقلیه عمومی استفاده نمی کنند.
او می افزاید: تهران را به محل اجرای طرح های زود و فرد و طرح 
ترافیک تبدیل کرده اند اما مسئوالن خودشان به راحتی از طرح 
استفاده می کنند و از خط ویژه رد می شوند، نمی دانند وسایل نقلیه 
عمومی ما چه شرایطی دارد و جوابگوی این جمیعت نیست، نمی 

دانند ترافیک چیست و پیدا نکردن جای پارک یعنی چه.
وی ادامه می دهد: یک بار سوار بی آر تی یا مترو شوند، ببینیم، 
می توانند شرایط موجود را تحمل کنند یا در ترافیک های سنگین 
گیر کنند یا دنبال جای پارک بگردنند، باید خودشان را جای مردم 

بگذارند، طرح بدهند و خودشان هم اجرا کنند.
شرایط احداث پارکینگ های عمومی

کالنشهرهایی چون تهران نیازمند احداث پارکینگ های عمومی 
زیادی هستند. در این زمینه نیازمند مشارکت بخش خصوصی 
هستیم. شهرداری شرایطی را برای احداث پارکینگ های عمومی 
تعیین کرده است. به غیر از اختصاص بخشی از سرمایه، شرایط 
دیگری نیز برای احداث پارکینگ عمومی مورد نیاز است که شاید 
بسیاری از سرمایه گذاران، به دلیل ناآگاهی نسبت به آن از احداث 

این مراکز سر باز می زنند.
قانونی که شهرداری برای صدور مجوز احداث پارکینگ  های 
عمومی بدان استناد می کند، بدین قرار است که تأمین و احداث 
تمام پارکینگ های مورد نیاز طبق ضوابط مصوب کمیسیون ماده 
)۵( شهر تهران تعیین شده در پروانه های ساختمانی هر یک از 
کاربری  ها، برای تمام ساختمان ها و در همه پهنه ها الزامی است 
و صدور هر گونه عدم خالف یا گواهی پایان کار، منوط به تأمین 
همه پارکینگ های مورد نیاز، در همان ساختمان یا در پارکینگ های 

مشاعی با فاصله حداکثر ۲۵۰ متر خواهد بود.
تبصره )۹( این قانون می گوید: تعداد پارکینگ های مورد نیاز برای 
ساختمان ها و مجتمع هایی که از کاربری های مختلف برخوردارند، 
بایستی برابر مجموع تعداد حداقل پارکینگ  های الزم برای هر یک 

از کاربری  ها طبق ضوابط، محاسبه و تأمین شود.
همچنین بر اساس تبصره )۱۰( این قانون، همه ادارات، ارگان ها، 
غیردولتی،  و  دولتی  شرکت های  و  مؤسسات  نهادها،  سازمان ها، 
بیمارستان ها، فروشگاه های بزرگ و ساختمان های با عملکردهای 
گوناگون که مراجعان زیادی دارند، در زمان احداث یا تجدید بنا یا 
ساماندهی فضاهای خود، ملزم به تأمین پارکینگ مورد نیاز مراجعان 
بر اساس ساعات و روزهای اوج مراجعات، عالوه بر نیاز خود طبق 
ضوابط، و حداکثر در یک برنامه پنجساله در همان ساختمان یا در 

پارکینگ های عمومی اطراف، تا شعاع ۲۵۰ متر است.
بر  مازاد  پارکینگ  احداث  نیز   )۱۱( تبصره  تبصره  اساس  بر 
ضوابط، در قطعات و پالک های همه پهنه های شهر تا سقف دو برابر 
پارکینگ های مورد نیاز هر واحد در طبقات زیرهمکف )منفی(، بدون 
الزام به رعایت سطح اشغال و بدون محاسبه در تراکم ساختمانی 

مجاز و مشروط بر حفظ درختان موجود در ملک، مجاز است.
در محالت، بافت ها یا عرصه هایی که به هر علت، امکان تأمین 
پارکینگ در ساختمان های مسکونی موجود و احداثی وجود ندارد 
)و ضوابط آن به تصویب کمیسیون ماده ۵شهر تهران خواهد رسید(، 
شهرداری تهران موظف است، ترتیبی اتخاذ کند تا در کنار عرصه  
های مذکور و در فاصله  هایی تا شعاع ۲۵۰ متر، پارکینگ های 
عمومی و ترجیحا به صورت مشاعی و با حق انتقال و واگذاری به 
اشخاص جهت پالک  های که طبق ضوابط قابلیت تأمین پارکینگ 
ندارند، با مشارکت بخش خصوصی و مصرف کنندگان محلی ایجاد 

و احداث شود.
گفته می شود کالنشهری چون تهران به بیش از هزار و ۵۰۰ 
پارکینگ نیاز دارد حال باید پرسید با این حال آیا احداث پارکینگ با 

شرایط ذکر شده از سوی شهرداری، شدنی است؟
توقف دوبله خودرو مشمول اعمال قانون می شود

رحیم ساعد، جانشین پلیس ترافیک شهری پلیس راهور در گفت 
و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا گفت: توقف دوبله خودروها با حضور 
راننده یا بدون حضور او و سرنشین، مشمول اعمال قانون می شود و 

با تخلف توقف در محل پارک ممنوع، برخورد می شود.
وی ادامه داد: همواره طبق تدابیر اتخاذ شده برای روان سازی 
ترافیک در معابر شهر تشدید برخورد با تخلفات ساکن به ویژه پارک 
دوبل و توقف در محل  های ممنوعه در دستور کار ماموران پلیس 
راهنمایی و رانندگی قرار دارد. مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی 
با حضور در معابر اصلی و فرعی، نسبت به اعمال قانون خودروهای 
متخلفی که اقدام به توقف در محل  های ممنوعه همچون پارک 
ممنوع یا به شکل دوبل گاه سوبله خودروی خود را پارک می کنند، 

اقدام خواهند کرد.
سرهنگ ساعد افزود: عالوه بر معابر اصلی که حضور ماموران 
پلیس راهور در آن افزایش می یابد، شماری از ماموران در معابر 
فرعی نیز حاضر شده و با تخلف پارک دوبله برخورد می کنند چرا 
که در مواقع مختلفی دیده شده که بار ترافیکی در یک معبر فرعی 

به خیابان اصلی کشیده شده و سبب اخالل در ترافیک می شود.
وی اضافه کرد: عالوه بر حضور گشت  های محسوس و نامحسوس 
پلیس در معابر، در برخی محل ها به خصوص در معابر پرترافیک، از 

خودرو مکانیزه ثبت تخلفات ساکن نیز استفاده می شود.
به گفته وی، دستگاه های کنترل مکانیزه دوربین دار که روی 
خودروهای پلیس راهور نصب شده نیز با گشت زنی در سطح شهر، 
تخلف توقف حاشیه ای و ساکن )پارک دوبله و غیرمجاز( خودروها 

در سطح کالنشهرها را برای اعمال قانون ثبت و ضبط می کنند.
سرهنگ ساعد گفت: این خودروهای مکانیزه عالوه بر ثبت تخلف 
پارک حاشیه ای و دوبله خودروها، توقف غیرمجاز در معابر دارای 
پارکومتر را نیز برای اعمال قانون، ثبت می کنند و تخلفات ثبت شده 
توسط این خودروها از طریق پیامک به رانندگان و مالکان خودرو 

اعالم می شود. استفاده از این خودروهای مکانیزه سرعت و دقت 
ثبت تخلفات را نیز افزایش داده است.

وی تاکید کرد: توقف در حریم تابلوهای توقف مطلقا ممنوع، توقف 
در حریم تابلوهای  ایستادن ممنوع، توقف در ابتدا و انتهای پیچ ها، 
روی پل ها، حریم تقاطع ها، توقف غیرمجاز در ایستگاه های وسایل 
نقلیه عمومی )اتوبوس و تاکسی(، توقفات دوبله و هر نوع توقفی 
که باعث سد معبر یا اختالل در عبور و مرور می  شود و توقف 
وسایل نقلیه غیرمجاز در ایستگاه های مخصوص بارگیری و تخلیه 
بار از جمله تخلفاتی است که توسط این سیستم مورد اعمال قانون 

قرار می  گیرد.
پارک  مکانیزه  کنترل  سیستم  در  داد:  ادامه  ساعد  سرهنگ 
از دوربین پالکخوان منصوب بر  از خودرو،  با استفاده  حاشیه ای 
روی خودرو برای کنترل پارکینگ های عمومی، کنترل خودروهای 
سرقتی، خودروهای دارای خالفی یا نظارت بر حرکت منظم در 
خیابان ها در برخی کشورهای اروپایی استفاده شده است. مبنای 
قانونی سامانه جدید کنترل مکانیزه پارک حاشیه ای ماده ۱۵ قانون 
رسیدگی به تخلفات است که با بکارگیری خودروهای مجهز به 

دوربین های ثبت تخلف، اجرا شد.
به گفته وی، خودروهای کنترل مکانیزه توان حرکت یکنواخت را 
در خیابانها دارند و ابزار اصلی نظارت بر انواع پارک  های حاشیه ای 
است.  این خودروها با میانگین سرعت ۲۰ تا۳۰ کیلومتر بر ساعت )با 
توجه به حجم ترافیک محل و توقفات در تقاطع ها( توان نظارت بر 
حدود ۱۴۰۰ محل پارک مجهز به پارکومتر و۷۰۰ پارک غیرمجاز 
را در ساعت دارا است. حرکت با این سرعت این امکان را به دوربین 
می دهد که ضمن تصویربرداری، پالک اتومبیل را شناسایی و شماره 

آن را ذخیره کنند.
سرهنگ ساعد، در عین حال به معضل کمبود پارکینگ های 
عمومی و طبقاتی در سطح کالنشهرها اشاره کرد و از شهروندان 
که  چرا  کنند  استفاده  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  از  خواست 
خودروهای تک سرنشینی در سطح شهر زیاد است و در این شرایط 
باید فرهنگ استفاده از وسائل نقلیه عمومی را در خود نهادینه کنیم.

مردم تخلفات را گزارش دهند
سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی نیز از راه 
اندازی سامانه موبایلی بازرسان پلیس راهور خبر دادهو از مردم 

خواسته تا تخلفات رانندگی را گزارش دهند.
وی از ویژگی های سامانه ثبت تخلفات خودرو را گزارش گیری 
از فعالیت های صورت گرفته، سرعت در عمل و ثبت تخلف عنوان 
کرد و افزود: بازرسان نامحسوس این سامانه تحت آموزش قرار گرفته 
و این سامانه یک برنامه برای تسری در ارسال ثبت گزارشها است. 
بازرسان نامحسوس از خود مردم هستند و برابر قانون این افراد دارای 
مدرک کارشناسی به باال و آموزش دیده و به صورت بصری گزارش 

های خود را اعالم می کنند.
مهری افزود: در گذشته این تخلفات به صورت قبض ارسال می 
شد اما اکنون به صورت موبایلی ارسال می شود و بازرسان با مردم 
برخورد مستقیم ندارند فقط گزارش می دهند و تخلف را با تلفن 

همراه پیامک کرده و پلیس هزینه آن را پرداخت می کند.
وی اظهار داشت: در این سامانه بازرسان نامحسوس ۹ کد تخلفاتی 

را رصد و اعالم می کنند.
 میزان جریمه های توقف ممنوع و پارک دوبله

بر اساس قانون راهنمایی و رانندگی، جریمه تخلف در محل 
ایستادن ممنوع یا مطلقا ممنوع در کالنشهرها و جاده های بین 
شهری ۴۰۰ هزار ریال، سایر شهرها ۳۰۰ هزار ریال و روستا و راه 

های روستایی ۱۰۰ هزار ریال است.
توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع در کالنشهرها و جاده های 
بین شهری ۵۰۰ هزار ریال، سایر شهرها ۴۰۰ هزار ریال و در روستا 

و راه های روستایی ۲۰۰ هزار ریال است.
همچنین توقف دوبله در معابر در کالنشهرها و جاده های بین 
شهری ۳۰ هزار ریال، سایر شهرها ۲۰۰ هزار ریال و روستا و راه های 

روستایی ۱۰۰ هزار ریال است.

رییس شورای شهر تهران :

محافظه کاری و روزمرگی مدیران موجب پیری زودرس جنبش های دانشجویی می شود
رییس شورای شهر تهران با گرامیداشت روز دانشجو، تاکید کرد: ماهیت 
انتقادی فعالیت های جنبش دانشجویی نسبت به مسئولین نباید این حس 
را در مدیریت ایجاد کند که جنبش دانشجویی یک تهدید است و برهمین 

اساس نسبت به مهار و تضعیف آن اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، محسن هاشمی صبح امروز در ابتدای جلسه علنی شورای شهر 
تهران گفت: روز دانشجو نماد استکبارستیزی و نشاط سیاسی در جامعه و دانشگاه ها 

است.
دوران  بهترین  در  که  آرمان گرا  قشر  عنوان  به  دانشجویان  این که  بیان  با  وی 
حیات فکری خود به سر می برند، اگر نتوانند از فضای باز در دانشگاه استفاده کنند، 
جریان های خشونت گرا و واپس گرا جای خالی جنبش دانشجویی را پر خواهد کرد، 

اظهار کرد: همان گونه که در دهه ۹۰ شاهد رکود جنبش دانشجویی و محدود شدن 
فضای فعالیت های سیاسی و فرهنگی در دانشگاه ها بوده که موجب شد، جای خود را 

به اعتراضات کور و خشونت آمیز داد.
هاشمی با اشاره به سخنان رهبر انقالب مبنی بر تقویت و حمایت از آرمان های 
جنبش دانشجویی منتقد، ادامه داد: محافظه کاری و روزمرگی مدیران میانی موجب 
می شود که نه تنها حمایتی از این جنبش ها نشود، بلکه با آنها مخالفت شود و شاهد 

سرخوردگی دانشجویان و پیری زودرس جنبش های دانشجویی باشیم.
وی بااشاره به نقش مدیریت شهری در ایجاد نشاط و فضای مشارکت عمومی 
برای دانشجویان گفت:  استفاده از زیرساخت های فرهنگی، هنری و ... می تواند مانع از 

سردی، رخوت و رکود فعالیت های دانشجویی شود.


