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ﺷﻬﺮﯾــﺎر اﻓﻨــﺪی زاده ﮔﻔــﺖ :ﻃــﺮح ﺗﺮاﻓﯿــ اﻣﺴــﺎل ﺗﻨﻬــﺎ دﺳــﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿــﺮات
ﮐﻮﭼ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺳﺎﻋﺖ  ۸:۳۰ﺗﺎ  ۱۶ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﺷﺎه ﺧﺒﺮﻧﺎران ﺟﻮان ،ﺷﻬﺮﯾﺎر اﻓﻨﺪی زاده ﻣﺸﺎور ﻋﺎﻟ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿ ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿ اﻣﺴﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح از ﺳﺎﻋﺖ  ۸:۳۰ﺻﺒﺢ ﺷﺮوع
ﻣﺷﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۶اداﻣﻪ دارد و از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴:۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودهﻫﺎ
آزاد اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ  ۲۰روز راﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﻼک ﺗﻬﺮان و  ۱۵روز راﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﻼک ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮای
ﻋﺒﻮر از ﻣﺤﺪوده ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔ ﻫﻮا داده ﻣﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪای ﮐﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨ ﺑﺮﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ۳۰ ،درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ
داده ﻣﺷﻮد.
اﻓﻨﺪی زاده درﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۵درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﯾ ﻧﺮخ ﺗﻮرﻣ را اﻋﻤﺎل ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﻣﺎﻫﻪ ،ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ و ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﮐﻪ  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ
دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪت اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
او درﺑﺎرهی رزروز ﻃﺮح و ﻣﻘﺪار ﻇﺮﻓﯿﺖ آن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﺟﻮد ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ
اﺳﺖ و وﻗﺘ ﺗﺮاﻓﯿ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﺤﺪودهی ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻇﺮﻓﯿﺘ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
او در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿ اﻣﺴﺎل  ۱۰۳ﻫﺰار وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ  ۱۰۳ﻫﺰار ﺧﻮدرو ۶۳ ،ﻫﺰار وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ
ﺻـﻮرت ﺳـﻬﻤﯿﻪ ﺳﺎﻟﯿـﺎﻧﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﺎزان ،ﺑﯿﻤـﺎران ﺧـﺎص ،ﺧﺒﺮﻧـﺎران ،ادارات و ارﮔﺎنﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮﻃﻪ داده ﻣﺷـﻮد .ﻣـﺮدم
ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای رزروز ﻃﺮح از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ اﻧﻌﻄﺎف و ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد ﮔﻔﺖ :ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ
ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﻮده و ﻃﺒﻖ آﻣﺎر و ارﻗﺎم در ﺻﻮرت اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﻨﻬﺎ  ۵درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ،ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮور ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿ و آﻟﻮدﮔ ﻫﻮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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