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آلوده ترین مناطق تهران را بشناسید
بر اســاس اعالم شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران، 
باوجود بارش باران و برف در پایتخت هم اکنون کیفیت 
هوا با میانگین ۱۰۵ در ۱۱ ایستگاه شرایط ناسالم برای 
گروه های حساس اســت. همچنین مانند روز یکشنبه 
اطالعاتی از ایســتگاه های متعلق به ســازمان محیط 
زیست منتشــر نشده اســت.به گزارش ایسنا، براساس 
آخرین اطالعات شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
امروز )۱۰ بهمن( کیفیت هوا در ایســتگاه های دانشگاه 
شــریف )منطقه ۲(، شــهرداری منطقه ۲، شهرداری 
منطقه ۴، تربیت مدرس )منطقه ۶(، ستاد بحران )منطقه 
۷(، شــهرداری منطقه ۱۰، شهرداری مرکز منطقه ۱۲، 
پیروزی )منطقه ۱۳(، شــادآباد )منطقه ۱۸(، شهرداری 
منطقه ۱۹ و شهرداری منطقه ۲۱ در شرایط ناسالم برای 
گروه های حساس قرار دارد.کیفیت هوای در ایستگاه های 
اقدســیه )منطقــه ۱(، پونک، شــهرداری منطقه ۱۱، 
مسعودیه )منطقه ۱۵(، شهرری )منطقه ۲۰( و شهرداری 
منطقه ۲۲ در وضعیت قابل قبول قرار دارد.شــهرداری 
مرکز منطقه ۱۲ و شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۲۵ 
آلوده ترین ایستگاه  سنجش کیفیت هوای تهران است.در 
ایستگاه های گلبرگ )منطقه ۸(، میدان فتح )منطقه۹(، 
اتوبان محالتی )منطقه ۱۴( و شهرداری منطقه ۱۶ ذرات 
معلق کمتــر از ۲.۵ میکرون که آالینده شــاخص این 
روزهاست، به عنوان آالینده شاخص هوای پایتخت ثبت 
نشــده است.الزم به ذکر است در ایستگاه های سوهانک 
)منطقه ۱(، دانشگاه شهیدبهشتی )منطقه ۱(، پاسداران 
)منطقه ۳(، دانشگاه علم و صنعت )منطقه ۴(، دانشگاه 
تهران )منطقه ۶(، ژئوفیزیک )منطقــه ۶(، پارک رازی 
)منطقه ۱۱(، میــدان امام خمینی )منطقه ۱۲(، پارک 
شــکوفه )منطقه ۱۴(، شــهرداری منطقــه ۱۵، پارک 
سالمت )منطقه ۱۷(، پارک قائم )منطقه ۱۸(، فرمانداری 
شهرری )منطقه ۲۰(، شهرک چشمه )منطقه ۲۲( هیچ 
اطالعاتی به ثبت نرسیده است.داده های هیچ یک از ۱۴ 
ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران متعلق به سازمان 
حفاظت محیط زیست منتشر نشده است.براین اساس 
دســتورالعمل احتیاطی صادره از سوی شرکت کنترل 
کیفیت هوای شهر تهران، همه افراد به ویژه مبتالیان به 
بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان جزو گروه های 
حساس محسوب می شوند و باید فعالیت های طوالنی یا 
سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. فعالیت طوالنی 
عبارت اســت از هرگونه فعالیت خارج از منزل که افراد 
به طور متناوب طی مدت چندین ساعت انجام می دهند 
و سبب می شود نفس کشیدن تاحدی سخت تر از حالت 
طبیعی صــورت بگیرد. کار کــردن در باغچه، فعالیت 
شــدید خارج از منزل مانند دویــدن و ... از جمله این 
کارهاست.شــاخص کیفیت هوا )AQI( به پنج دسته 
اصلی تقسیم بندی می شود. بر اساس این تقسیم بندی از 
عــدد صفر تا ۵۰ هوا »پــاک«، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا »قابل 
قبول)سالم( یا متوسط«، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا »ناسالم برای 
گروه های حســاس«، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا »ناسالم برای 
همه گروه ها«، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا »بســیار ناسالم« و از 

۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا »خطرناک« است.

دیگر اراذل و اوباش در تهران نداریم!
رئیس پلیس ســابق تهران گفت: امــروز دیگر در 
تهران اراذل و اوباش نداریم و مانند ســابق که این 
افراد عرض اندام می کردند، نیست و بساط قلدری آنها 

جمع آوری شد!
به گزارش تســنیم، سردار حسین رحیمی؛ فرمانده 
انتظامی ســابق تهران بزرگ صبح امــروز در آیین 
تکریم و معارفه رئیس پلیس تهران اظهار کرد: امنیت 
یکی از ضروری ترین زیرساخت های بشری است، در 
نظام مقدس جمهوری اسالمی که دشمنان این نظام 
در طول ۴۴ سال همواره تالش کردند با سردمداری 
آمریــکا که نظام را دچار چالش کنند، حفظ امنیت 

همیشه از اولویت های اصلی فراجا بوده است.
وی افزود: بنده از اوایل سال ۱۳۹۶ که به فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ وارد شــدم، تــالش کردم با 
برنامه ریزی مدون و شناخت پایتخت در بعد امنیت 
به بهترین شکل امنیت با ثبات و پایدار را برقرار کنم.

رحیمــی با بیان اینکه طرح هــای مختلفی را برای 
کاهــش جــرم در تهران اجــرا کردم، بیــان کرد: 
اصلی ترین موضوع ما بحث ســرقت اســت، جدا از 
ماموریت های جاری پلیس، دو طرح رعد و کاشــف 
هم برای کاهش سرقت و کشف اموال مسروقه را اجرا 
کردیم.فرمانده انتظامی سابق تهران بزرگ بیان کرد: 
کاهش ۹ درصدی جرایم مربوط به سرقت  و افزایش 
۱۰ درصدی کشف جرایم، ماحصل اجرای طرح های 
مختلــف در پایتخت بود.وی گفــت: در طول مدت 
خدمتم در پلیس تهران بزرگ، بســیاری از باندهای 
بزرگ توزیع کننده مواد مخــدر و بخش اعظمی از 
خرده فروشــان را شناسایی و دســتگیر کردیم؛ دره 
فرحــزاد، جاجرود و ۸۰ درصد از شــوش، مولوی و 
مرندی را از لوث وجود معتادان و فروشندگان پاک 
کردیم.رحیمی خاطرنشان کرد: با طراحی طرح ظفر 
و شناســایی خانه های پالک قرمــز در حوزه پلیس 

مبارزه با موادمخدر اقدامات خوبی انجام شده است.
رئیس پلیس ســابق تهران بزرگ گفت: امروز دیگر 
در تهران اراذل و اوباش نداریم و مانند سابق که این 
افراد عرض اندام می کردند نیست و بساط قلدری آنها 
جمع آوری شد!وی تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد از 
جرایمی که در فضــای مجازی در پایتخت رخ داده 
است، کشف شده و بیش از ۶۰ هزار میلیارد اموال به 

مردم بازگردانده شد.
رحیمی افزود: تمامی  اغتشاشاتی که در تهران رخ داد 

با دالورمردی ماموران پلیس جمع شد.
فرمانده ســابق انتظامی تهران بــزرگ گفت: برای 
ســاخت حدود ۳ هزار مسکن ســازمانی و ۵ هزار 
مســکن ملکی با شــهرداری تهران رایزنی کردیم و 

قرارداد بسته ایم.

خبر

 چرا پلیس در خوی از آب پاش
 استفاده کرد؟

پلیس برای متفرق کردن برخی افراد که در کار توزیع 
اقالم کمکی میان زلزله زدگان خوی اخالل ایجاد کرده  
بودند، وارد عمل شــد.به گزارش ایسنا، خیرا در برخی 
کانال های خبری، مطلبی مبنی بر »استفاده از آب پاش 
پلیس علیه زلزله زدگان در شــهر خوی« منتشر شده 
اســت که پی گیری ها حاکی از آن است که مردم برای 
دریافت کمک به محوطه انبار هالل احمر شــهر خوی 
مراجعه کرده بودند و کمک هــای زیادی هم از جمله 
پتو و چادر میان آنها توزیع شده بود اما به دلیل ازدحام 
جمعیت در انبار در حال شکســته شدن بود.همچنین 
هجوم برخی به سمت اقالم کمکی باعث پخش شدن 
وســایل در محوطه شــده بود. تعدادی نیز با نیروهای 
هالل احمر درگیر شده بودند که به همین دلیل پلیس 
برای متفرق کردن این افراد از آب پاش اســتفاده کرده 
اســت.در سطح شــهر هم برخی افراد سودجو حضور 
دارند و پتو و چادر را به زور از مردم یا نیروهای امدادی 
می گیرند و باعث شده اند که بخشی از این کمک ها به 
شکل شایسته به دســت مردم نرسد.بنا بر مشاهدات 
همین تعداد معدود به همه سازمان ها مراجعه می کنند 
و باعث شده اند که در توزیع کمک ها میان مردم اخالل 

ایجاد شود.

 احتمال وقوع سیل در تهران؛ 
آماده باش امدادگران

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان تهران، با اشاره 
به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور، از 
آماده باش امدادگران در پی احتمال سیل در تهران 
خبر داد.به گزارش مهر، شــاهین فتحی، با اشاره به 
هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی در امروز و 
روزهای بعد، گفت: با توجه به هشــدار هواشناسی، 
احتمال سیل در تهران وجود دارد که در این راستا، 
امدادگران این استان در حالت آماده باش قرار گرفتند.

وی ادامه داد: احتمال بارش باد، وزش باد شدید، کوالک، 
آبگرفتگی معابر در روز دوشــنبه )۱۰ بهمن( کرمانشاه، 
ایالم، لرســتان، کردســتان، چهارمحــال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، خوزســتان، روز سه شــنبه )۱۱ 
بهمن( در اردبیل، آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، 
کردستان، کرمانشاه، ایالم، لرستان، خوزستان، کهگیلویه 
و بویراحمــد، چهارمحال و بختیــاری، همدان، زنجان، 
قزوین، قم، مرکزی، البرز، تهران، غرب و جنوب اصفهان، 
شــمال فارس، ارتفاعات غربی اســتان های مازندران و 
ســمنان و روز چهارشنبه )۱۲ بهمن( در شمال و شرق 
خوزســتان، چهارمحال و بختیاری، جنــوب اصفهان، 
کهگیلویه و بویراحمد، شــمال فارس و شمال خراسان 
رضوی مورد انتظار است.فتحی هشدار داد: از شهروندان 
درخواست داریم تا برای کاهش اثرات مخرب، در صورت 
امکان، ســفر نکنند. در صورت تردد، تجهیزات کافی به 
همراه داشته باشند و کوهنوردان بهتر است که در فضای 

جوی نامساعد، از حضور در ارتفاعات خودداری کنند.

کاهش استفاده از ماسک به 1۸ درصد 
میزان اســتفاده از ماسک در شاغالن و خدمت رسانی 
به تفکیک اماکن عمومی استان های کشور از ۲۸ دی 
تا ۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸ درصد بوده است که بیشترین 
میزان میزان در استان خراسان جنوبی با ۳۳ درصد و 
کمترین میزان رعایت مربوط به همدان با ۶ درصد بوده 
است. بوده اســت.به گزارش ایرنا از معاونت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی، میزان رعایت شیوه های 
بهداشــتی در کشور در هفته منتهی به هشتم بهمن 
ماه ۱۴۰۱، )از اول تا هشــتم بهمن ۱۴۰۱( پایین و 
حدود ۳۲ درصد بوده است.در عین حال میزان میزان 
رعایت بهداشــت فردی در اماکن عمومی استان های 
کشــور در بازه ۲۸ دی تا ۵ بهمن ۱۴۰۱، حدود ۴۵ 
درصد، در این شاخص میزان میزان رعایت در استان 
لرســتان با ۸۵.۵۱ درصد و کمتریــن میزان میزان 
رعایت هم در اســتان تهران بوده است. با ۳۳ درصد 
بوده است.همچنین رعایت بهداشت فردی در اماکن 
عمومی کشــور از ۲۱ دی تــا ۵ بهمن ۱۴۰۱، حدود 
۴۵ درصد بوده اســت که فرودگاه ها با ۹۴.۴۴ درصد 
بیشترین میزان توجه و سالن های سینما و تئاتر را با 
۳۲.۳۵ درصد کمترین میزان رعایت را در این شاخص 
داشته اند.همچنین میزان استفاده از ماسک در شاغالن 
و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشــور 
نیز از ۲۱ دی تا ۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸ درصد بوده است 
که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی 
مربوط به فرودگاه ها حدود ۶۷ درصد و کمترین میزان 
استفاده از ماسک مربوط به آن است. سالن های سینما 
و تئاتر با ۴.۴۱ درصد بوده اســت.میانگین نسبت به 
فاصله گذاری در اماکن عمومی اســتان های کشور از 
۲۸ دی تا ۵ بهمن ۱۴۰۱، ۳۰ درصد بوده اســت که 
بیشترین میزان مربوط به استان خراسان جنوبی با ۴۷ 
درصد و کمترین میزان مربوط به همدان با ۱۷درصد 
بوده است.همچنین نسبت میانگین فاصله گذاری در 
اماکــن عمومی کشــور از ۲۱ دی تا ۵ بهمن ۱۴۰۱، 
۳۰.۱۵ درصد بوده است که فرودگاه ها با ۷۷.۷۸ درصد 
بیشــترین درصد رعایت و سالن های سینما و تئاتر با 
۱۵.۴۴ درصد کمتر از میزان میزان رعایت را داشته اند.

میزان رعایت مناســبت در اماکن عمومی استانهای 
کشور از ۲۸ دی تا ۵ بهمن ۱۴۰۱، ۴۴.۲۹ درصد بوده 
اســت، در عین حال بیشترین میزان میزان مربوط به 
استان ایالم با ۸۱.۸۹ درصد و کمترین میزان مربوط به 
استان ایالم با ۳۱.۸۳ درصد است. بوده است.همچنین 
۱۴ نســبت رعایت تهویه مناســب در اماکن عمومی 
کشــور از ۲۱ دی تا ۵ بهمن۰۱، ۴۴.۲۹ درصد بوده 
است، اســتادیوم ها با ۹۶ درصد رعایت تهویه مناسب 
در باالترین حد رعایت بوده و سالن های سینما و تئاتر 
با ۳۲.۳۵ درصد در قاره رعایت این پروتکل مناســب 

است. قرار دارند.
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همدلی| مهسا بهادری: این روزها که باد 
و برف و بــاران به کمک تهران آمده اوضاع 
تنفــس تهرانی ها کمی بهبود پیدا کرده؛ به 
عقب تــر برگردیم روزهایی که مدارس دائم 
تعطیل بود و پس از اعتراض ها نســبت به 
این وضعیت، وزیر آموزش و پرورش نسبت 
به این ماجرا این گونه واکنش نشــان داد: » 
آلودگی هوا در تهران و شهرســتان ها طی 
یکی دو هفته گذشته سبب تعطیلی مدارس 
شد و آموزش در بستر فضای مجازی ادامه 
پیدا کرد. در این مدت، درحالی که مدیریت 
بحران استان ها تصمیم به تعطیلی مدارس 
می گرفتند وزیــر آموزش و پرورش یکی از 
مخالفان سفت و سخت این تعطیلی ها بود، 
یوســف نوری حتی در واکنشی به رسانه ها 
گفته بود که »در کشــورهای دیگر شاخص 
کمتر از ۳۰۰ باشــد تعطیل نمی کنند، اما 
شــاخص برای تعطیلی مدارس را برای ما 
روی ۱۵۰ بســتند و تعطیلی ها طوری بود 
که شبیه دوره کرونا شــدیم؛ دانش آموزان 

باید از ماسک استفاده کنند.«
به بهانــه همین ماجرا  همدلی به گفت وگو 
با حمید سوری، کارشناس حوزه سالمت و 
پرداخته  اپیدمیولوژیست  تخصصی  دکتری 

که در ادامه می خوانید.
ســوری در مورد شــاخص آلودگــی هوا 
می گویــد: »این شــاخص هایی که تعریف 
می شــود از زمانی به زمان دیگر و از مکانی 
بــه مکان دیگر متفاوت اســت و لزوما یک 
عدد ثابت نیســت. این پیشنهاد بین المللی 
است که فرق می کند، بنابراین هر کشوری 
اگــر بخواهد شــاخص های خطــر را برای 
خودش بســنجد باید سطح خطر را بررسی 
کنــد، چیزی که به بیماری های شــایع در 
آن جــا مربوط می شــود. بنابرایــن ما باید 
ســنجش ســطح خطر در جوامع خودمان 
را انجــام بدهیم که الزامــا آن ها عددهای 
عجیب یا ســحرآمیز و طالیی نیستند؛ که 
فکرکنیم که این عددها همه چیز هســتند. 
این نیاز به مطالعات بومی دارد و الزم است 
خطر منتسب این شــاخص ها را در ارتباط 
بــا بیماری هایی کــه ما نگرانش هســتیم 
اندازه گیــری کنیم. به طــور کلی یک عدد 
گفتند ولی نکته مهمی که در مورد تعطیلی 
مــدارس و مکان ها وجود دارد باید با میزان 
تاثیرش بررسی شــود. این که ما یک عدد 
بگذاریــم و بگوییم تعطیلی یا غیر تعطیلی، 
اتفاقا بسیاری از ســازمان های جهانی مثل 
یونســکو گفتند مدارس آخرین جایی است 
که باید تعطیل شــود و اولین جایی که که 
باز شــود، منتهی باید بگویــم این تصمیم 
بایــد با ســواد بومی گرفته شــود، صرفا با 
جابه جایی عددها به قول شما تعریف مسئله 

را نمی توان تغیر داد.«
او درباره عدد ثابت برای ســنجش شاخص 

آلودگی هوا می گوید: »در هیچ کجای دنیا، 
هیچ عدد ثابتی برای سنجش میزان آلودگی 
هیــچ جای دنیا نیســت به غیــر از همان 
عــددی که اعالم کردند، هر کشــوری اگر 
بخواهد شاخص آلودگی را بسنجد باید چند 
فاکتور را بســنجد. یک باید ببینند تعطیلی 
آن بخــش مد نظر چه تاثیــری در کاهش 
آلودگی هــوا دارد، نکته دیگر این که خطر 
منتســب هر کدام از این آالینده ها با توجه 
به عوامل مختلف مثل میزان بارندگی، باد و 
جهت باید، قرار گرفتن آالینده های مختلف 
در نقاط مختلف جامعه، همه این ها متفاوت 
اســت. ایــن راحت ترین جوابی اســت که 
می توان برای یک مشکلی مثل آلودگی هوا 
داد، بدتر از رنگ بندی شهر ها برای اپیدمی 
کرونا. این هم فقط بر اســاس بستری بود 
و این اصال شــاخص درستی برای مبنا قرار 
دادن نبود. ایــن رویکردهایی که االن برای 
مســئله می شــود نیازمند تحقیقات بومی 
است و باید به استناد آن ها تصمیم گرفت. 
به خصــوص االن که ما داریــم مدارس را 
تعطیل می کنیم بایــد بببنیم مدارس چه 

تاثیری در این آلودگی هوا دارند؟«
این کارشــناس درباره منابع ایجاد آلودگی 
در تهــران می گویــد: »عمده تریــن منابع 
آالینده در شــهرهای ما خودرو و وســایل 
نقلیه شــخصی اســت. ولی مهم این است 
که ما این ها را در نقاط مختلف اندازه گیری 
کنیــم و ســطح مواجهه افراد بــا آن ها را 
بسنجیم و بگوییم این ها چه سهمی دارند. 
بعد بیاییم هزینه اثربخشــی کنیم، بگوییم 
اگــر خودروها را زوج و فــرد کنیم چه قدر 
اثربخش اســت و این که مدارس را تعطیل 

کنیم چه قدر اثر بخش است. نکته مهم این 
اســت که تعطیلی پرهزینه ترین مداخله ای 
اســت که ما می توانیم بــرای کنترل این 
عوارض به کار ببریــم. هیچ منطقی این را 
تایید نمی کنــد مخصوصا بعد از پندمی که 
داشتیم و این که جامعه به شدت حساس و 
آسیب پذیراست، درواقع نسبت به هر پدیده 

مشابه آن.«
او ادامــه می دهد: »آن چیزی که دنیا برای 
مقابلــه بــا آلودگی در شــهرهای بزرگش 
اســتفاده کــرده و موفق بوده اســت. یک، 
اســتفاده از وســایل حمل و نقل عمومی 
ایمن بوده، مثل متــرو و خودروهای برقی. 
دوم این که ســوخت اســتاندارد استفاده 
کردند. سوم این که معاینات فنی خودروها 
به شکل منظم و سخت گیرانه انجام دادند 
و بــه چه خودروهایی اجازه خرید می دهند 
که کمترین میزان تولید آالینده را داشــته 
باشد. نکته دیگر این است که مردم تشویق 
شــوند؛ چه از نظر رعایت مقررات و چه از 
نظر یارانه های پرداخت شــده توسط دولت 

که از خودروهای عمومی استفاده کنند.«
ســوری درباره عدم کیفیت وســایل حمل 
و نقــل عمومی ادامه می دهد: »متاســفانه 
وســایل نقلیه عمومی ما هم کنترل الزم را 
ندارد، بعضی از وســایل نقلیه عمومی مثل 
وانت بارها، مثل اتوبوس های بین شــهری 
در اطراف شهر و بین شهرها، وقتی قدیمی 
می شــوند و نمی تواننــد بین شــهری کار 
کنند در شهر اســتفاده می شوند، بنابراین 
جامعــه بین المللی برای رفع این مشــکل 
می کند.  مــدت  برنامه ریزی هــای طوالنی 
تعطیل کــردن یک رفتار انفعالی اســت و 

این نوع رفتار چیزی را حل نمی کند و یک 
مســکن موقت اســت و اوضاع بدتر و بدتر 

می شود.«
او ادامه می دهد: »در خیلی از کشــورهای 
اروپایی مدارس، تعطیلی زمستانه ۴۵ روزه 
دارند کــه روزهای آلودگی کم شــود و به 
جای آن در تابستان این را جبران می کنند. 
ما چهار مــاه را در دورانی که هیچ آلودگی 
نداریم تعطیــل می کنیم. هوا در آن دوران 
منقبض اســت، بعد می آییم در دورانی که 
هوا منبسط اســت مدارس را باز می کنیم. 
یک سری کارها باید اساسی و پایه ای باشد. 
یک ســری کارها فوریت اســت. یک سری 
اولویــت اســت و این ها با هم فــرق دارند. 
ممکن اســت تعطیل کــردن مدارس یک 
فوریت باشد ولی به هیچ وجه برای حل یک 
باید مجموعه های  نیســت.  اولویت  مشکل 
تصمیــم گیرنده، اوال مبتنــی بر تحقیقات 
بومی تصمیم بگیرند نه تصمیمات شخصی 
یا مبتنی برای ترجمه مقاالت خارجی، دوم 
هم این که باید مسائل مرتبط به این حوزه 

را اولویت بندی کنند.«
ســوری در پایان می گوید: »ما باید بدانیم 
ایــن اولویت و مداخله چه قدر موثر اســت 
و ســهم خطر چه قدر اســت؟ دوم این که 
بایــد ببینیم بــا توجه به هزینــه ای که به 
جامعه تحمیل می کنــد و می تواند مالی و 
آموزشــی باشد، با توجه به شرایط فرهنگی 
و اقتصــادی چقدر اســت و چه راهی برای 
مقابله با آن موثر اســت؟ ما باید متناسب با 
شرایط اقلیمی تصمیم بگیریم. این ها الزاما 
این طور نیست که چون در نیویورک فالن 

تصمیم را گرفتند ما هم بگیریم.«

حمید سوری کارشناس حوزه سالمت در گفت وگو با همدلی: 

تعطیلی پرهزینه ترین مداخله در هنگام آلودگی هواست

همدلی|  ستاره لطفی- پایتخت ایران با جمعیتی نزدیک  به 
ده میلیون نفر از لحاظ ناوگان حمل و نقل عمومی بسیار فقیر 
است، به  گونه ای که خرابی اتوبوس، کمبود قطار مترو و وجود 
تاکسی های فرســوده در تهران این روزها که در کنار آلودگی 
شــدید هوا، نه تنها صدای شهروندان تهرانی را درآورده، بلکه 
حتی صدای اعتراض مسئوالن شــهری این کالن شهر را نیز 

بلند کرده است.
 همین دو روز پیش نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل 
شورای شــهر تهران با انتقاد از وضعیت حمل و نقل عمومی 
پایتخت، آمــار نگران کننده ای از اتوبو س هــای در حال تردد 

پایتخت اعالم کرد. 
 ســید محمد آقامیری از فعالیت ۲ هــزار و ۶۰۰ تا ۲ هزار و 
۷۰۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی پایتخت خبر داد 
و گفت: متاسفانه بخش عمده اتوبوس هایی که در سطح شهر 
تردد می کنند، فاقد استانداردهای یورو هستند، چون از عمر 
مفید این اتوبوس ها گذشته است و حتی استاندارد یورو۴ را نیز 
از دست داده اند. فعالیت کمتر از ۳هزار اتوبوس در شهر تهران 
در حالی است که براساس اظهارات مسئوالن شهری پایتخت، 

نیازاین شهر به اتوبوس ۱۱ هزار دستگاه است.
البته فقط آقامیری نیست که به فرسودگی ناوگان حمل و نقل 
عمومی تهران اقرار می کند. ماه گذشته جعفر تشکری هاشمی 
رئیس کمیسیون حمل و نقل شــورای شهر تهران در پاسخ 
به این ســوال که ارزیابی شما از وضعیت حمل و نقل عمومی 
تهران چیســت؟ به ایسنا گفت: »به نظر می رسد، شهروندانی 
که هر روز از ناوگان حمل و نقل عمومی اســتفاده می کنند، 
بهتر می توانند به این پرســش پاسخ دهند. واقعیت این است 
که در یک نگاه کلی، در هر سه بخش اصلی ناوگان یعنی مترو، 
اتوبوس رانی و تاکســی رانی، دارای مسائل و مشکالت متعدد، 

متنوع و متکثری هستیم«.
 حال ناخوش مترو

ناوگان متروی تهران نیز مانند ناوگان اتوبوســرانی با کمبود و 
فرسودگی شدیدی دســت وپنجه نرم می کند. ظرفیت کم و 
واگن های قدیمی و نیازمند اورهال مترو موید حال ناخوش این 
ناوگان است. به گفته مدیران شهری پایتخت بخش زیادی از 
قطارهای مترو نیازبه اورهال دارند و بعضی از قطارها به دلیل 

فرسودگی از خط خارج شده اند.

خرداد امســال تشکری هاشــمی با انتقاد از وضعیت مترو به 
رسانه ها گفت: »در روزهای ابتدایی شورای شهر تذکر دادیم که 
انبارهای مترو خالی است. حاال بعد از ۱۰ ماه تنها اتفاقی که رخ 
داده انعقاد یک قرارداد و ورود چرخ بود و برای تامین قطعات 
دیگر کار خاصی صورت نگرفته اســت. متاســفانه واگن های 
زیادی باوجود نقص فنی یا فرســودگی در شبکه در حال کار 
هســتند و اینجا تذکر می دهم که از ناوگانی که ایمنی الزم را 
ندارد نباید استفاده شود. سرعت دادن به حل مشکالت مترو 

مخصوصا در خط پنج الزم است.«
 محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین شورای شهر تهران 
نیز  ســال ۹۹ با صراحت اعالم کرد: »در طول سه سال اخیر 
حتی یک کیلومتر مترو در پایتخت ســاخته نشده و در طول 
هفت سال گذشــته نیز حتی یک دستگاه اتوبوس به ناوگان 

حمل و نقل عمومی پایتخت اضافه نشده است.«
حال ناخوش مترو در حالی اســت که مترو یک حمل و نقل 
پاک و توســعه یافته است و کشــورها برای کاهش آلودگی و 
ترافیک توجه ویژه ای بر روی این بخش از حمل و نقل عمومی 
دارند، اما با شرایط فعلی و از کارافتادن بسیاری از تجهیزات و 
عدم تامین قطعات، روز به روز معضالت مترو در ایران افزوده 

می شود.
 افزایش استفاده از ماشین های شخصی 

حال ناخوش ناوگان حمل و نقل عمومی مســافران را دلسرد 
کرده و به سمت اســتفاده از ماشین های شخصی سوق داده 
اســت به نحوی که سال به ســال از آمار مسافرانی که عطای 
نــاوگان حمل و نقــل عمومی را به لقایش بخشــیده و برای 
تردد در ســطح شهر به ماشین های شخصی چراغ سبز نشان 
می دهند، بیشتر شده اســت. افزایش استفاده از ماشین های 

شخصی معضل ترافیک و  آلودگی هوا را بیشتر کرده است. 
مطابق آمارهای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از ابتدای 
امســال تا دیروز ۹ بهمن، در روزشمار شاخص آلودگی هوای 
تهران، ۲ روز پاک، ۱۵۵ روز قابل قبول، ۱۲۱ روز ناسالم برای 
گروه های حساس، ۳۲ روز ناسالم، ۲ روز بسیارناسالم و ۲ روز 
خطرناک به ثبت رسیده اســت. این در حالی است که هوای 
تهران در ســال گذشته به نسبت امســال از وضعیت بهتری 
برخوردار بوده اســت. افزایش روزهای آلوده و کاهش روزهای 
ســالم خود مویدی بر افزایش تردد با ماشین های شخصی و 

همچنین فرسودگی وسایل نقلیه عمومی است.
روی آوردن به وســایل شخصی از سوی شهروندان تهرانی در 
حالی است که براساس مصوبات ۱۵ سال پیش مجلس شورای 
اسالمی باید سهم مترو از کل جابه جایی ها ۳۰ درصد و سهم 

اتوبوسرانی ۲۵ درصد باشد.
کارشناسان شهری وضعیت نامطلوب فعلی ناوگان حمل و نقل 
عمومی را به عوامل متعددی گره می زنند، بی توجهی و چالش 
مالی دولت و همچنین سهل انگاری و عدم پی گیری شهرداری 
از مواردی است که معموال در این زمینه به آن اشاره می شود.

نیاز ۵۰۰ هزار میلیاردی ناوگان عمومی پایتخت
داستان حمل و نقل عمومی زمانی غم انگیزتر جلوه می کند که 
هیچ خبر خاصی در حوزه نوســازی به گوش نمی رسد چراکه 
وضعیت فرسودگی حمل و نقل عمومی پایتخت چنان عمیق 
است که بودجه های شهرداری گره از کار آن باز نمی کند و باید 

کمکی فراتر دریافت شود.
همین چند روز پیــش، علیرضا زاکانی، شــهردار تهران، در 
نشست با بانوان مدیر در شــهرداری تهران، نوسازی حمل و 
نقل عمومی را از چالش های تهران برشمرد و گفت: »برای حل 
مشکل ناوگان حمل و نقل تهران به ۵۰۷ هزار میلیارد تومان 
اعتبار نیاز داریم که این رقم ۱۰ برابر بودجه کنونی شهرداری 

تهران است.«
الزم اســت ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت که به صورت 
مستقیم با سالمت شهروندان در ارتباط است، مورد توجه قرار 
بگیــرد و مســئوالن آن را در اولویت قرار دهند. ضمن این که 
نباید فراموش شود که نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی در 
موضوع آلودگی هوا  و همچنین ترافیک که یکی از چالش های 

چند دهه اخیر است نیز می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

گزارش همدلی از فرسودگی ناوگان عمومی پایتخت

حمل و نقل عمومی تهران در کما


