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اقدامعجیبشهرداریتهراندربحرانبیآبی؛
مجوز استخر برای الکچری بازها 

این روزها بحران آب در کشــور تبدیل به چالشــی 
جدی شــده و خشک شــدن تاالب ها و رودها یکی 
پس از دیگری نگرانی ها را افزایش داده است. در این 
شرایط شــهرداری تهران اجازه ساخت استخر را در 
بسیاری از ســاختمان های بلندمرتبه و برج ها صادر 

کرده و می کند. 
اســتخر از اوایل دهه ۸۰ به عنوان امتیازی لوکس 
و الکچری به برج ها و بلندمرتبه ها اضافه  شــد. هر 
چند ســاختمان های قدیمی هم استخر داشتند اما 
فراگیر نبود. فراگیر شــدن اســتخر در ساختمان ها 
باعــث افزایش از ۲ تا ۷ درصدی قیمت می شــد از 
این رو مورد اقبال بساز و بفروش ها بود. اما این روزها 
این شاخصه  لوکس از خانه ها در گران ترین مناطق 
تهران در حال حذف شدن است. معاونت شهرسازی 
و معماری شهرداری تهران اعالم کرده؛ »در سنوات 
گذشــته و دوره شــهرداری محمدباقر قالیباف در 
راستای سخت گیری ساخت استخر مکاتباتی صورت 
گرفت و در نتیجه مقرر شد ساخت استخر با مجوز 
آب و فاضــالب امکان پذیر باشــد. اگر ســاختمانی 
بدون این مجوز ســاخته شود تخلف محسوب شده 
و شــهرداری با آن برخورد می کند. این پرونده ها به 

کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می شود.«
برج باغی ۱۵طبقه در ولنجک با متراژ ۲۰۰ متری، 
طبقه هفتم متری ۲۳۰ میلیون تومان اســت. این 
ساختمان دارای استخر است. مشاور امالکی که قصد 
فروش دارد به انصاف نیوز گفت: »قیمت ساختمان ها 
به ســازنده، نوع مصالحی کــه در آن به کار رفته و 
بسیاری از موارد دیگر بستگی دارد. اما داشتن استخر 
برای یک ســاختمان هنوز هــم در این منطقه یک 
امتیاز حساب شده و تقریبا متری ۳۰ میلیون تومان 

)کمی پایین تر یا باالتر( قیمت دارد. 
قیمت  هر متر مربع آپارتمان در نیاوران هم از ۱۳۹ 
میلیون تومان شروع می شود و به باالی ۲۲۰ میلیون 
تومان می رســد. پر بیراه نیست اگر بگوییم منطقه 
یک تهران پراســتخر ترین منطقه تهــران بود اما از 
ســال ۹۷- ۹۹ ساخت استخر دیگر صرفه اقتصادی 
برای ســازندگان ندارد. مشــاور امالک این منطقه 
می گوید: »ساخت استخر از سوی شهرداری ممنوع 
نشده است. شهرداری پول طبقه منفی را می گیرد و 
پروانه ساخت صادر می کند. بعد از آمدن کرونا وزارت 
بهداشــت اجازه نداد مردم از اســتخرهای عمومی 
اســتفاده کنند. بعضی ها فکر کردند که استخرهای 
ســاختمان ها شلوغ می شــود اما اینطور نشد چون 
مردم از جان خودشان می ترسیدند.«مشاورین امالک 
این منطقه درباره کاهش استخر در ساختمان های 
نوساز تاکید کردند: »از سال ۹۸ قیمت  ملک به شدت 
افزایش پیدا کــرد و در بعضی از محله های منطقه 
)نیــاوران( قیمت ها تا ۱۰ برابر هم افزایش داشــت. 
قیمت مصالح ساختمانی  هم آنقدر باال رفت که سر 

آدم سوت می کشید. 
حاال برای ســازندگان نمی صرفد که استخر بسازند. 
سازندگان مجبورند از سازه متفاوت و گران تری برای 
ســاخت استخر اســتفاده کنند. آنها این پول را دو، 
سه سالی اســت که در فرنیش، کابینت های بهتر و 
زیباتر و دکوراسیون داخلی هزینه می کنند تا خانم ها 
رغبت بیشــتری برای خرید خانه پیــدا کنند. این 
روزها ســلیقه خانم ها مهم تر از داشتن استخر برای 
سازندگان است.« اما هنوز هم ساختمان های زیادی 
در مناطق شمالی شهر وجود دارد که استخر دارند. 
یکی از ســازندگان درباره این موضوع می گوید: »در 
قدیم خانه های ویالیی شمیران استخر داشتند. اما از 
زمانی که شمیران ترکید، یعنی ۲۰- ۲۵ سال پیش 
آپارتمان ســازی و برج ها که در این منطقه ساخته 
شــدند اســتخر هم داشــتند. حاال از ۲۰۰۰ واحد 
مسکونی شاید ۴ نفر به جای ساخت برج یا آپارتمان 

رغبت کند و خانه ویالیی بسازد.«
نام منطقه ۲۲ که می آید ناخودآگاه پرونده های متعدد 
تخلفات شهری در ذهن رژه می روند. این منطقه هم 
از ساخت استخر از مناطق شمالی تهران عقب نمانده 
است. بیشــتر برج هایی که با پروانه ساخت و بدون 
پروانه ســاخت )توافقی( سر به فلک کشیده اند هم 
استخر دارند. مســلما پیش خرید ساختمان در هر 
محلــه منطقه ۲۲ قیمت خــودش را دارد از متری 
۴- ۵ میلیون تومان بگیر تا متری ۳۰ میلیون تومان. 
اما نکته اساسی این است که ساختمان هایی که در 
آینده اســتخر خواهند داشــت هم قیمت بیشتری 
دارند و قیمت شــان بین ۷ تا ۱۰ درصد بیشــتر از 
دیگر ساختمان هاســت. با نبــود تصمیمات همگن 
در مدیریت یکپارچه شــهری بسیاری از تخلفات و 

مشکالت بالتکلیف مانده  است.
 اریوش مختاری، کارشــناس ارشد مدیریت منابع 
آبی با تاکید بر ضرورت اصالح نگرش بر موضوع آب 
گفت:»برای کاستن از دامنه بحران آب ایران نیازمند 
یافتن راهکارهای اصولــی و مبتنی بر دانش فنی و 
مدیریتی هستیم. مدیریت راهبردی به تفکر انسجام 
می دهــد و در کنار اینکه الزم اســت در چارچوب 
مبانی نظری بحران آب به حل آن همت گماشــت، 
بهتر اســت از ظرفیت مدیریت راهبردی برای حل 

بحران آب کمک گرفت.«
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه 
در پهنه  مدیریت آب کشور، به مرور تهدیدها افزون 
شده و نقاط ضعف و شکنندگی بسیاری پدید آمده 
اســت، گفت: »مدیریت راهبردی کمک می کند تا 
وضعیت موجود را بهتر بشناســیم و سیاســت های 
اجرایی را در وضعیت تهاجمی یا تدافعی برگزینیم. 
تعیین و گزینش سیاســت ها در چارچوب مدیریت 
عرضه و تقاضای آب و یا تحلیل های منفعت هزینه 

انجام می شود.«

گزارش

 وضعیت تازه درپرداخت پاداش
 پایان فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش گفت:»پیگیر موضوع پرداخت 
پاداش پایان خدمت فرهنگیان

 شــدم، روز یکشــنبه هم در هیات دولت گفتم که 
این مبلغ باید به صورت کامل و یک دفعه برای این 
افراد واریز شــود، اما عنوان شده که ۲۰ درصد مبلغ 
به خزانه فرستاده شده که بخشی دیگر هم برای آنها 

پرداخت می شود.«
یوسف نوری درباره برگزاری آزمون مهرآفرینان نیز 
اظهارداشت:»سازمان امور استخدامی برای برگزاری 
آزمــون مهرآفرینان طی بازدیدی زیرســاخت ها را 
ارزیابی کرد تا اگر مناســب بودن آن ها تایید شود، 

آزمون رتبه  ندی ۲۲ مهرماه برگزار گردد.«
وزیر آموزش و پرورش در پاســخ به اینکه فوق العاده 
رتبه بندی برای مهرآفرینان انجام می شــود یا خیر، 
ادامه داد:» اعتبــار الزم برای فوق العاده مهرآفرینان 
بخشی به خزانه رفته است و پیگیر این موضوع شدم 

تا به نتیجه برسد.«
وی درباره توزیع کتاب درســی میان دانش آموزان 
خاطرنشان کرد:»هر دانش آموزی که کتاب بدستش 
نرسیده، باید به این موضوع رسیدگی شود، هر دانش 
آموزی که کتاب نــدارد، اعالم کند تا کتاب برایش 

ارسال شود.«

 ثبت سابقه کار برای سربازانی
 که مهارت می آموزند

معاون هماهنگ کننده ســتاد کل نیروهای مسلح 
اعالم کرد:»از ســال گذشته برای ســربازانی که در 
طول خدمت مهارتی را یاد می گیرند »ســابقه کار« 

ثبت می شود.«
ســردار علی عبداللهی گفت:»برای عادالنه شــدن 
خدمت سربازی، شرایط آن نیز تعدیل شده و از ۱۷ 

تا ۲۴ ماه متغیر است و دوباره نیز اصالح می شود.«
معاون هماهنگ کننده ســتاد کل نیروهای مسلح با 
اشاره به بهبود حقوق ســربازان گفت: »در گذشته 
سرباز یک بار مالی روی دوش خانواده اش می گذاشت 
و خانواده برای وی پول ارسال می کرد، ما نمونه هایی 
داشــتیم که ســرباز ۲۴ ماه مرخصی نمی رفت که 

هزینه ای ایجاد نشود.«

 کمبود برخی آنتی بیوتیک ها 
در آستانه فصل سرد

نایــب رییس انجمن داروســازان ایران با اشــاره به 
وضعیت کمبودهای دارویــی، در عین حال چرایی 

کمبود برخی آنتی بیوتیک ها را تشریح کرد.
دکتر ســید علی فاطمی، درباره وضعیت بازار دارو 
بعد از اجرای طرح دارویــاری و همچنین وضعیت 
کمبودهــای دارویی، گفت:»علی رغــم اینکه اعالم 
شــده بود با اجرای طــرح دارویــاری، کمبودهای 
دارویی رفع می شــود، اما هنوز برخی کمبودهایی 
در بــازار دارو وجود دارد. باید توجه کرد که در طرح 
دارویاری باید پیش بینی هایی در زمینه قیمت گذاری 
دارو انجام می شــد که انجام نشد و بر همین اساس 
برخــی از تولیدکنندگان به قیمت گــذاری که بعد 
از طرح دارویاری انجام شــد، انتقــاد دارند؛ به ویژه 

تولیدکنندگان آنتی بیوتیک.«
وی افزود:»در طرح دارویاری از یک فرمول استفاده 
کردنــد و نقش و تاثیر مواد اولیــه ای که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دریافــت می کردند، بر قیمــت کل دارو را 
سنجیدند و با نســبتی همه داروها افزایش قیمت 
داشتند. زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۲۲ هزار تومانی 
تبدیل شــد )تبدیل ارز دولتی به ارز نیمایی( و این 
اختالف قیمت زیاد جایی خودش را نشان می دهد. 
حال در حوزه آنتی بیوتیک ها تفاوتی وجود دارد و آن 
این است که قیمت مواد اولیه که در سایر داروها ۳۰ 
درصد اســت، برای آنتی بیوتیک ها ۶۰ تا ۷۰ درصد 
قیمت نهایی شــان، قیمت مواد اولیه است. یعنی با 
تغییــر ارز دولتی به ارز نیمایی، اختالف عدد زیادی 
در خرید مواد اولیه شان اتفاق می افتد. از طرفی اقالم 
بســته بندی آنتی بیوتیک ها مانند شیشــه هایی که 
برای شربت استفاده می کنند، افزایش قیمت بسیار 
زیادی پیدا کرده است. در نتیجه افزایش قیمتی که 
ســازمان غذا و دارو برای آنتی بیوتیک ها داده، مورد 
رضایت شــان نبوده و باعث شده که تولیدکنندگان، 
تولیدشــان را کاهــش دهند.«فاطمــی ادامه داد: 
»کاهش تولید در حالی که مواد اولیه در کارخانه ها 
وجــود دارد، رخ داده اســت. به هر حــال عاقبت 
قیمت دســتوری همین است. اگر در حال حاضر به 
داروخانه ها مراجعه کنید، انواع مکمل ها را می بینید، 
انواع داروهــای تقویتی و لوازم آرایش به وفور وجود 
دارد، اما دارویــی مانند آنتی بیوتیک که جان مردم 
به آن بستگی دارد، به دلیل قیمت ها، کاهش تولید 
و در نتیجه کمبود داشــته است. باید توجه کرد که 
علی رغم اجرای طــرح دارویاری هنوز قیمت برخی 
داروها و مشخصا آنتی بیوتیک ها واقعی نشده است؛ 
بویژه آنتی بیوتیک هایی که سوسپانسیون هستند و 
به صورت شربت عرضه  می شوند. آنتی بیوتکی هایی 
که به صورت قرص و کپسول عرضه می شوند نسبتا 
وضعیت شان بهتر است، اما آنتی بیوتیک هایی که به 
صورت شربت هســتند و برای کودکان هم مصرف 
دارند، بیشــتر دچار کمبود شــده اند.«نایب رییس 
انجمن داروســازان ایران تاکید کرد:»در حال حاضر 
که داریم به ســمت فصل سرد و شیوع عفونت های 
سینوسی، ریوی و ... می رویم،  مصرف آنتی بیوتیک ها 
باال مــی رود و اگر بخواهیم با همین تولید کم ادامه 
دهیم، قطعا در زمســتان دچار مشــکل می شویم. 
بنابراین باید برای قیمت گذاری آنتی بیوتیک ها فکری 
کنند تا کارخانه ها تا قبل از رسیدن به فصل سرما و 

بیماری های عفونی تولید را باال برند.«

خبر

همدلی| فیلتر شــبکه های اجتماعی طی 
چند هفته اخیــر، بازار وی.پی.ان را داغ کرده 
و درخواست برای خرید فیلترشکن با افزایش 
ســه هزار برابری روبه رو شده است. رقم های 
متفاوتی درباره گردش مالی فیلترشــکن ها 
اعالم شــده که این رقم ها از ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ 
میلیارد تومان است. این در شرایطی است که 
در طرح مجلــس صحبت هایی از فیلترینگ 
دائمی شــبکه های پرمخاطب به میان آمده 

است. 
با روند فیلترینگ اینســتاگرام و واتســاب و 
ظرفیت محدود پلتفرم های داخلی، این روزها 
مردم درگیر وی.پی.ان و پروکســی  هستند و 
طبق یک آمار درخواست برای خرید وی.پی.

ان با افزایش سه هزار برابری روبه رو شده است. 
طبق مــدارک موجــود، وی.پی.ان هایی که 
به صورت ماهیانه از مشــترکین پولی دریافت 
می کنند، بیشــتر از وی.پی.ان هــای رایگان 
اتصال پیدا می کنند و در این شــرایط مردم 
بیشــتر برای وی.پی.ان های پولی روی آورده  
اند. در شــهریورماه سال ۱۳۹۸، محمدجواد 
آذری جهرمــی، وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات دولت وقت، در جلسه علنی مجلس 
از وجود مافیاِی فیلترشکن و تجارت چند صد 

میلیاردی فروش فیلترشکن سخن گفته بود.
وعدهدولتبرایرفعفیلترشبکههای

اجتماعی
در روزهــای گذشــته، قطــع پهنــای باند 
اینترنت بین الملل در ســاعاتی از روز بر روی 
اپراتورهــای تلفن همــراه، محدودیت هایی 
را بــرای بعضی از اینترنت هــای خانگی هم 
ایجادکــرده اســت. محدودیت هایی که وزیر 
ارتباطات، خبرگزاری تســنیم و وزیر کشور 
تاکید کرده اند موقتی هستند اما کارشناسان 
معتقدند زمان پایان این محدویت ها مشخص 
نیســت زیرا رفع آنها در گرو تصمیم مجدد 
شــورای عالی امنیت ملی است که متناسب 
با فضای سیاسی کشور خواهد بود.نگاهی به 
فهرست اپلیکیشن های دچار محدودیت شده 
نشان می دهد اپلیکیشن هایی که قابلیت های 
ارتباطــی متن محــور، صوتــی و تصویری 
داشته اند چون واتساپ، بوتیم ، ایمو و … در 
فهرست هستند. این محدودیت ها حتی شامل 
شبکه های اجتماعی کاربردی چون اینستاگرام 
شده است.البته عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات 
گفته که  دولت ســیزدهم به دنبال توســعه 
اقتصاد دیجیتال است و محدودیت های ایجاد 
شده در چند روز گذشته نیز می گذرد و مسیر 
شتابان توســعه ارتباطات و فناوری اطالعات 

ادامه می یابد.
 طرحمجلسچهمیگوید؟

به اذعان کارشناســان و به اســتناد آمار غیر 

رســمی، درآمد ســالیانه ی حاصل از فروش 
فیلترشــکن در ایران از حدود ۱۰۰ میلیارد 
تومان در سال ۹۲ به ۶۰۰ میلیارد تومان در 
سال های اخیر رسیده است و آخرین گردش 
مالی این بازار تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال 
هم تخمین زده می شــود، لذا می توان گفت 
اعمال محدودیت به پیام رســان پرمخاطبی 
همچون تلگــرام نه تنها باعث ریزش کاربران 
این پلتفرم نشــد، بلکه به عاملی برای رونق 
بیشتر به تجارت پرسود فروش وی.پی.ان در 
ایران منجر شــد. با این حال مجلس مجددا 
طرح محدودسازی اینترنت را در دستور کار 
قرار داده اســت. طرحی که هم اســتفاده از 
اینترنت و دیگر پیام رسان ها را محدود می کند 
و هم خرید و فروش فیلترشکن بر اساس آن 
جرم اســت و مجازات زندان و جریمه نقدی 

دارد.
یک نماینده مجلس در این باره گفت:»تاکنون 
ثابت شده که با فیلتر شدن ها سیاست گذاران 
بــه اهداف خود نمی رســند. این قطعی ها به 
خاطر شــرایط خاص کشــور و به دلیل سوء 
استفاده معاندین، اغشاش گران و منافقین بود. 
مسئوالن سیاست گذارهایی کردند که در این 

شرایط توجیه پذیر است.«
غالمرضا نوری قزلجه درباره این که شــنیده 
می شود قرار است شبکه اجتماعی اینستاگرام 
برای همیشــه مانند تلگرام فیلتر شــود، در 
حالی که گفته می شــود حدود یک میلیون 
کســب و کار به این شــبکه وابسته است به 
ایلنا گفت:»شنیده شــده است اینستاگرام و 

برخی از پلتفرم ها قرار است فیلتر شوند، این 
اخبار خوشحال کننده نیست و امیدوارم چنین 
اتفاقی رخ ندهد، زیرا این اقدامات جز این که 
بازار را برای فروش فیلترشــکن ها و وی.پی.

ان ها باز کنــد کاری نمی کند. خرید و دانلود 
فیلترشکن ها و وی.پی.ان هنگامی که توسعه 
پیــدا کند و مردم مجبور به اســتفاده از آنها 
شــوند، یک هزینه به هزینه های شان اضافه 
می کند. تاکنون هم ثابت شده با فیلتر شدن ها 
آن اهدافــی که سیاســت گذاران در پی آن 
هستند و تعقیب می کنند، به دست نمی آید 

و ما امیدواریم این کار را نکنند.«
 تجربهشکستدرفیلترینگتلگرام

اکنون که چندین سال از تصمیم فیلترینگ 
پیام رسان تلگرام می گذرد، با در نظر داشتن 
مالحظات اعمال این محدودیت، مشــخص 
است که این محدودیت نتوانست تلگرام را 
از ســبد مصرفی کاربران ایرانی حذف کند. 
داده های پژوهشــی و آماری نشان می دهد 
که تلگــرام کماکان یکــی از محبوب ترین 
پیام رســان ها در میان کاربران ایرانی است 
که همچنان بالغ بر ۴۰ میلیون کاربر دارد.

تلگرام تا پیش از فیلتر شــدن، محبوب ترین 
پیام رســان بین ایرانیان بود. به گونه ای که در 
سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۲ درصد ایرانیان عضو آن 
بوده اند. ســال ۱۳۹۶ برای مدت کوتاهی این 
شبکه ی اجتماعی در ایران فیلتر شد و در ۱۰ 
اردیبهشــت ماه ۹۷ مجدداً به دستور قضایی 

به طور کامل از دسترسی کاربران خارج شد.
در ابتدا استفاده ی کاربران از این پلتفرم کاهش 

جــدی یافت، اما با معرفی فیلترشــکن های 
مختلف و همچنین دو نســخه غیررســمی 
تلگرام یعنــی طالگرام )تلگــرام طالیی( و 
هاتگرام که دارای فیلترشــکن داخلی بودند، 
بسیاری از کاربران مجددا به تلگرام بازگشتند 
و فروش و راه اندازی فیلترشــکن ها به یکی از 

خدمات درآمدزا تبدیل شد.
به اســتناد گزارش تحلیلی سال گذشته ی 
مرکز پژوهشی »بتا« که به تحلیل داده های 
محتوای فارســی شــبکه های اجتماعی و 
انتشار گزارش هایی از این دست می پردازد، 
تلگــرام کمــاکان یکــی از محبوب تریــن 
پیام رســان ها در میان کاربران ایرانی بوده 
اســت که ۴۹ میلیون کاربــر دارد. در این 
پلتفــرم ۲.۸ میلیون کانــال وجود دارد که 
۹۰۰ میلیون پســت در آنها طی یک سال 

قبل تر ارسال شده است.
مقایســه آمار تلگرام در ســال ۹۹ و ۱۴۰۰ 
توسط مرکز پژوهشی بتا نشان می دهد تعداد 
کاربران تلگرام در طی یک ســال گذشــته 
تغییــری نکرد. با این حال تعــداد گروه های 
فعال از ۲ میلیون گروه به ۲/۵ میلیون گروه و 
تعداد کانال از ۲ میلیون کانال به ۲/۸ میلیون 

کانال افزایش یافت.
مرکز پژوهشــی بتا در گزارش سال ۱۴۰۰، 
شــبکه ی اجتماعی اینســتاگرام را پلتفرمی 
پرطرفدار در میان ایرانیان دانســته است که 
۴۸ میلیون کاربر دارد و کاربران فارسی زبان 
اینستاگرام در ســال ۹۹ یک میلیارد پست 

منتشر کرده اند.

بازارداغوی.پی.ان،سوددالالنرابیشترکرد

افزایش 3000 برابری تقاضای خرید فیلترشکن  

همدلی|ستارهلطفی- کمبود و فرســودگی اتوبوس رانی 
تهران یکــی از چالش های بزرگ حمل ونقل عمومی پایتخت 
اســت که همواره از آن سخن گفته می شود، اما به رغم وعده 
و وعیدهای زیاد، تاکنون اقدام عملی که منجر به نوســازی و 
بهبود این ناوگان شــود، صورت نگرفتــه و ناوگان پرمخاطب 
اتوبوس رانی هنوز نتوانسته جامه نو بپوشد و اتوبوس های از رده 
خارج و پیر خود را بازنشسته کند یا به تعداد اتوبوس ها بیافزاید. 
این ناوگان حتی نتوانسته اتوبوس هایی که به دلیل فرسودگی 

از رده خارج شده با اتوبوس هاي نو جایگزین کند.
 مدیران شــهری می گویند حدود دو هــزارو ۷۰۰ اتوبوس در 
تهران مســافران را جابه جا می کنند، امــا دو روزپیش مهدی 
چمران، رئیس شورای شهر تهران، تعداد اتوبوس های تهران را 
هزار و ۷۰۰ اتوبوس اعالم کرد و به نقل از پلیس گفت :»از تعداد 
اتوبوس های فعال در سطح شهر تهران از نظر پلیس تنها ۴۰ 

اتوبوس عمر فرسودگی را طی نکرده اند.« 
در حالی که چمران اتوبوس های تهران را ۱۷۰۰ اتوبوس اعالم 
کرده اســت که وی آخر شــهریور گفت که تهران به ۹۰۰۰ 

اتوبوس نیاز دارد.
با این حال کارشناسان حوزه حمل و نقل معتقدند نیاز تهران به 
اتوبوس بیشتر از این تعداد است. برآوردهاي کارشناسان حوزه 
حمل و نقل نشان می دهد که در شرایط کنوني تهران به ۱۱ تا 

۱۳هزار دستگاه اتوبوس تازه نفس نیاز دارد.
کمبــود اتوبوس در کالن شــهر تهران در حالی اســت که بر 
اساس برنامه پنج ساله دوم و طرح جامع حمل و نقل و ترافیک 
شهرداري تهران تا پایان سال ۹۷، باید تعداد اتوبوس های تهران  
به ۹ هزار و ۵۳ دستگاه می رسید. اما اکنون که چهار سال از آن 
تاریخ گذشته نه تنها این تعداد اتوبوس در پایتخت تهران وجود 
ندارد، بلکه ســال به سال از تعداد اتوبوس ها کاسته می شود و 
اغلب اتوبوس های که در سطح شهر نیز تردد می کنند از رده 

خارج و فرسوده هستند.
وعدهنوسازیاتوبوسهایتهرانمحققنشد

اتوبوس هــای پیر و فرتــوت ناوگان اتوبوس رانــی پایتخت و 
همچنین کمبود اتوبوس، مســئوالن را به فکر تقویت ناوگان 
اتوبوس رانی انداخت. در یک ســال گذشته شهرداری تهران 
بار ها درخصوص تقویت ناوگان اتوبوس ســخن گفته است. و 
شــهردار تهران نیز قول داده تهران تا پایان امسال پنج هزار و 

۵۰۰ اتوبوس داشته باشد.
اما با گذشــت شش ماه از سال ۱۴۰۱ ناوگان اتوبوس رانی این 
قول شــهردار محقق نشده است و نه تنها ناوگان حمل و نقل 
اتوبوس رانی تقویت نشده، بلکه با توجه به آمار اعالمی از سوی 

مهدی چمران، از تعداد اتوبوس های فعال آن نیزکاســته هم 
شده اســت. در این میان دولت نیز به وعده های خود در این 

زمینه عمل نکرده است.
از مدت هــا پیش قرار شــد با هدف  کنتــرل ترافیک تهران 
اتوبوس های جدید از ســوی وزارت کشور وارد ناوگان حمل و 
نقل عمومی شود، شهردار تهران نیز وعده داد تا اول مهر ۵۰۰ 
دســتگاه اتوبوس به شهر تهران  اضافه می شود تا حمل و نقل 

عمومی تهران با آغاز فصل جدید تازه شود.
زاکانی چند وقت پیش گفته بود:» امسال به دنبال این هستیم 
که تعداد اتوبوس ها به پنج هزار و ۵۰۰ دستگاه برسد، از هزار و 
۴۰۰ دستگاه وعده داده شده، ۵۵۰ دستگاه در مهرماه و ۵۵۰ 
دســتگاه دی ماه و مابقی آن اسفندماه وارد مدار می شود این 
در حالی است که برای ۵۵۰ اتوبوسی که مهرماه وارد می شود 

هزینه را نقدا پرداخت کرده ایم.«
شهرداریبهدنبالدریافتاتوبوسهایتهران

در حالی که شهردار تهران اعالم کرده که هزینه ۵۰۰ دستگاه 
اتوبــوس مهرماه را نقدأ پرداخت کرده ، اکنون که بیش از یک 
سوم از ماه مهر نیز گذشته وعده نوسازی اتوبوس های تهران نه 
تنها هنوز محقق نشده است، بلکه زمزمه های از تحقق نیافتن 

این وعده به گوش می رسد.
البته به رغم زمزمه های ناامید کننده در مورد نوسازی ناوگان 
اتوبوس رانی تهران، برخی از اعضای شورای شهر از تالش برای 

دریافت اتوبوس از وزارت کشور خبر دادند. 
دیروز جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل 
و نقل شورای شهر تهران در گفتگو با رسانه ها، با اشاره به زمان 
تحویل اتوبوس های جدید به پایتخت گفت:»در حال مذاکره 
با وزارت کشور برای دریافت اتوبوس های جدید درحال انجام 

است.«
وی ادامه داد:»حدود ۲۵۶ دستگاه از شرکت ایران خودرو قرار 
است تا به صورت فوری به شهرداری تهران تحویل داده شود. 

او گفته حدود ۷۵ درصد این اتوبوس ها سهم دولت و ۲۵ درصد 
مابقی سهم شهرداری تهران است.«

محقق نشــدن وعده های نوســازی اتوبوس های تهران منجر 
به واکنش های زیادی شــد، در این زمینه رئیس شورای شهر 
تهران زبان به گالیه باز کرد و گالیه هایی در خصوص تحویل 

اتوبوس های پایتخت مطرح کرد.
کاهش۴۰درصدیسهمتهرانازسبدوزارتکشور

دو روز پیــش در جریان بررســی یک فوریت اعطای مجوز به 
شهرداری تهران برای انتشار سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق 
مالی برای اجرای طرح های حمل ونقل عمومی، مهدی چمران، 
رئیس شورای شــهر ضمن انتقاد به عدم تحقق وعده های در 
مورد تقویت نــاوگان اتوبوس رانی، از برگزاری جلســه ای در 
مجلس خبر داد که با حضور نمایندگان مجلس و خودروسازان 
برگزار شده است.وی در زمینه تحویل اتوبوس های وعده داده 
شــده گفت:»بار ها سؤال کردیم که تا پایان سال خودروسازان 
چند اتوبوس می توانند به ناوگان اضافه کنند که پاسخ درستی 
ندادند و مدام می گفتند ما ظرفیت آن را داریم که در بلندمدت 
اتوبوس بدهیم، اما زمان بلندمدت را مشخص نکردند. قرار شد 
در جلســه آینده مابقی نمایندگان دیگر خودروسازان حضور 
داشته باشند و به این سؤال که دقیقا تا پایان سال چند دستگاه 

اتوبوس می توانند تولید کنند، پاسخ دهند.
چمران با انتقاد از ســهم کم وزارت کشــور برای شهرداری 
تهــران گفت:»پیش از ایــن ۴۰، ۵۰ درصــد اتوبوس های 
تولید شده ســهم تهران بود، اما حاال این سهم به ۱۰ درصد 
رسیده است؛ یعنی اینکه اگر بخواهند ۵۵۰ اتوبوس بسازند، 
تنها ۵۰ دســتگاه ســهم تهران اســت که این یک قطره از 
دریا ســت و در حال حاضر تعداد اتوبوس های فعال پایتخت 
هزار و ۷۷۲ دســتگاه است که روز گذشته پلیس راهور اعالم 
کرد تنها ۴۰ دســتگاه اتوبــوس می توانند کار کنند و مابقی 

عمرشان گذشته است.«
ناگفته پیداست بازسازی و نوسازی ناوگان اتوبوس رانی پایتخت 
منوط به تامین بودجه و پرداخت منابع مالی مورد نیاز از سوی 
دولت و شــهرداری تهران است. با توجه به حجم اتوبوس های 
فرسوده در پایتخت و تاثیر آن در تشدید آلودگی هوای پایتخت 
و تاثیر منفی بر سالمت شهروندان تهران، به نظر می رسد دولت 
باید موضوع نوســازی ناوگان اتوبوس رانی تهران را در اولویت 
قــرار دهد و شــهرداری نیز به فکر ایجاد درآمــد پایدار برای 
هزینه کرد این بخش باشــد تــا خیابان های پایتخت به محل 
جوالن اتوبوس های فرسوده ای که جان سرنشینان اش را تهدید 

می کند، تبدیل نشود.

نهدولت،نهشهرداریبهقولخودخودوفانکردند

اتوبوس هایی که در انتظار وعده ها پیر شدند


