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ابوالفضل قناعتی
عضو شورای 
شهر تهران

درحال حاضر نزدیک به 6500 دستگاه اتوبوس 
در تهران وجود دارد کــه از این تعداد 70 درصد 
در دست بخش خصوصی و 30 درصد در دست 
مدیریت شهری و دولتی. از این تعداد، 50 درصد 
اتوبوس هــا چــه در بخش خصوصــی و چه در 
مدیریت شهری عمر باالی 8  سال دارند، یعنی از 
عمری که برایشان تعریف شده  و باید در آن پروسه 
فعالیت می کردند، خارج شــده اند اما به جهت 
کمبود اتوبوس داخل شهر هنوز از این اتوبوس ها 
استفاده می کنیم. بخش اعظم این اتوبوس ها از 
نظر فنی و بخش سوخت وســاز مشکل دارند و 
آلودگی شهر را تشــدید می کنند. طبق قانون و 
تعهدی که دولت در حوزه حمل ونقل عمومی و 
اتوبوسرانی دارد، 82ونیم درصد از بودجه مربوط 
به خریداری و نوسازی اتوبوس ها به عهده دولت و 
نزدیک 18 درصد دست شهرداری است. درحال 

حاضر 6 ســال اســت که 
کمکی از سوی دولت برای 
خرید اتوبوس نداشتیم و 6 
 سال است که هیچ اتوبوسی 
را نتوانســتیم وارد ناوگان 
کنیم.   عمومی  حمل ونقل 
سال گذشته شورای شهر 
با توجه به بودجه شهرداری 
خرید 200دستگاه اتوبوس 
را برای شــهرداری تکلیف 
کرد کــه آنها وارد شــدند. 
اما مشکل شــهر تهران با 

این تعداد حل نمی شــود و حداقــل به 10هزار 
دســتگاه اتوبوس نیاز داریم، در حال حاضر تنها 
6500دســتگاه اتوبوس در تهران هســت که 

عمرشان هم گذشته است.
هر  سال براســاس گزارش ها و جدول  ها بین 
500 تا 1000دســتگاه از رده خارج می شــوند 
و به این نســبت هم باید وارد ناوگان اتوبوسرانی 
کنیم. اگر هر  سال 1000دستگاه وارد می کردیم، 
امســال به میزان الزم اتوبوس داشتیم اما در این 
ســال ها نه تنها اتوبوس وارد نشــده، بلکه سالی 

1000دستگاه اتوبوس نیز 
خارج می شــود. امیدواریم 
با توافقی که انجام شــده و 
به نتیجه رســیدن برجام، 
دولت بخش شــهری را در 
نظر داشته باشد. حاال که ما 
به مردم توصیه می کنیم از 
حمل ونقل عمومی استفاده 
کنند تا از مشکالت آلودگی 
هوا کم شــود، خوب است 
بســتر الزم بــرای برطرف 
کردن دغدغه مردم نسبت 
به آلودگی هوا و تشــویق 

آنها به اســتفاده از حمل ونقل عمومی را فراهم 
کنیم. فراهم کردن این بستر یعنی اضافه کردن 
اتوبوس ها و توســعه مترو. وقتی دوستان دولتی 
و شــهری بحث آلودگی هوا را مطرح می کنند و 
به مردم می گویند خودرو شــخصی نیاورند باید 
وسیله ای در اختیارشــان قرار  دهیم و عمال هم 
کمک کنیم. تا دیروز می گفتند شرایط اقتصادی 
به گونه ای است که نمی شــود این فعالیت ها را 
انجام داد اما حاال مســأله تحریم ها حل شده و با 
بازپس گرفتن طلب دولت از کشــورها می توان 
هماهنگــی الزم را برای وارد کــردن اتوبوس با 
کشور چین یا دیگر کشــورهایی که پس از رفع 

تحریم امکان ارتباط اقتصادی با آنها داریم، انجام 
داد. اگر امروز شروع کنیم و با شرکت های داخلی 
و خارجی خودروسازی تواقفنامه امضا کنیم، دو  
ســال دیگر اتوبوس ها وارد می شوند. اما اگر این 
کار را االن انجام ندهیم تا دو  ســال دیگر بحرانی 
به نام اتوبوس داریم و با صف های طوالنی مواجه 
می شویم که مســافران را تا یک ساعت معطل 
می کند.   حال اگر بخواهیم سفارش اتوبوس ها را 
به شرکت های داخلی بدهیم و درواقع آنها را فعال 
کنیم، بهتر است، زیرا تولید و اقتصاد کشور را هم 
به حرکت درآورده ایم اما شاید خودروسازی ایران 
هنوز ظرفیت و آمادگی ساخت اتوبوس های مورد 
نیاز ما را نداشته باشد. برای مثال آمادگی و امکانات 
ساخت خودرو برقی هنوز در ایران وجود ندارد. در 
بحث سفارش دادن اتوبوس به کشورهای دیگر 
هم باید به ویژگی های فرهنگی و آداب و رســوم 
خودمان توجه کنیم. برای مثال شــکل استقرار 
شهروندان در بخش های خانم و آقا باید مدنظرمان 
باشــد، همچنین نباید از گروهــی از مردم که 
نیازهای ویژه دارند، غافل شویم و اتوبوس هایمان 
باید بتوانند همــه معلوالن و 
سالمندان را در کنار شهروندان 
دیگر پوشــش دهند.  به این 
منظــور دو کار بایــد انجام 
دهیم؛ یا باید بســتر را فراهم 
کنیم تا اتوبوس هایی با شکل 
و شــرایط قابل استفاده برای 
این عزیزان تولید یا خریداری 
کنیم، یا این که ایستگاه هایمان 
را مجهز به شرایطی کنیم که 
معلوالن و سالمندان به راحتی 
از ایســتگاه ها وارد اتوبوس ها 
شــوند. برای مثال در کشور پاکســتان ورودی 
اتوبوس ها باال بود اما ایســتگاه ها سکو داشتند و 
درهای اتوبوس ها مثل مترو کشویی باز می شد تا 
هم مردم راحت تر وارد شوند و هم برای معلوالن و 
سالمندان قابل استفاده باشد. ما هم باید با توجه 
به نیازهای ســالمندان، معلوالن و جانبازان در 
ایستگاه ها یا اتوبوس هایی که سفارش می دهیم، 
این مالحظــات را رعایت کنیم. از آن گذشــته 
مسأله آلودگی هوا که امروزه برایمان جدی است 
باید مدنظر قرار گیرد و اتوبوس هایی وارد کنیم 
که ســوخت یورو باال مصرف 
کنند یا از اتوبوس های برقی 
استفاده کنیم که انرژی فسیلی 
مصرف نکنند. ایــن نکته را 
کارشناسان حتما باید در نظر 
بگیرند، زیرا یکی از مشکالت 
ما جابه جایی مردم اســت و 
آلودگی  بعدی مان  مشــکل 
هواســت.   مشــکل بعدی 
ناوگان حمل ونقل عمومی ما 
اگر  مینی بوس هاست.  بحث 
اتوبوس هایمــان عمر باالی 
8  ســال دارند، این مینی بوس ها 20 سال است 
که کار می کنند؛ به دلیل این که متعلق به بخش 
خصوصی هستند و بیشتر آنها شرایط نامناسب 
مالی دارند، پس ما باید به راننده هایشان کمک 
کنیم و وام بدهیم تا مینی بوس ها عوض شوند، 
یا این که مینی بوس را به قیمت مناسبی بخریم 
و با دادن وام و مدیریت مناسب، مینی بوس های 
جدیدتری وارد کنیــم. این شــرایط هم برای 
راننده ها خوب اســت و هم از نظــر جا به جایی 
مردم در شــهر الزم اســت. ایــن مینی بوس ها 
بیشترین آلوده کننده های شهر هستند و دولت 
باید وام دادن به صاحبان این مینی بوس ها را در 

برنامه هایش بگذارد. 

 گفته ها و ناگفته های اتوبوسرانی پایتخت  در گفت وگو با
 پیمان سنندجی، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهر تهران   

مجبوریم  با همین فرسوده ها بسازیم
 تهرانگردي با »بي.آر.تي« اتوبوس و اقتصاد

ساعاتي در اتوبوس هاي شهرداري تهران
فاصله بین »داشتن« و »نداشتن«

12 11 1۰

شادی خوشــکار- گروه اجتماعی| 
چشــم ها بی تفاوتند، صبح اول  وقت است و 
هر اتوبوســی که می آید صف کمی خودش 
را جلو می کشــد و باز می ایستد. تنه خوردن 
و هل داده شــدن به طــرف در اتوبوس برای 
همه عادی اســت. خوش شــانس ها که چند 
دقیقــه زودتر رســیده اند یا کمی زورشــان 
بیشــتر بوده و هل داده اند، نشسته اند و بقیه 
آویزان به میله ها و دســته صندلی ها یا تکیه 
به در داده اند. اتوبــوس راه می افتد، کمی بعد 
که کنار ایستگاه می ایســتد، دسته آدم های 
تو ایســتگاه را جلو می کشد. زن ها و مردهای 
خواب آلود صبح زود، با چشــم های پف کرده 
و جــدی هر کدام شــان می خواهنــد زودتر 
به در خســته ای که با صدای بلند باز و بسته 
می شود، برسند. پیرها گاهی چشم می دوزند 
به جوان هــای صندلــی دار و گاهی به کمک 
دست های لرزان شان خودشــان را به پاهای 
لرزان شــان تکیه می دهند. بعضی ها ایستاده 
و بعضی ها نشســته، خوابیده اند و نمی بینند 
و گاهی آدم ها بلند می شــوند تا جایشان را به 
پیرزن ها، زن های بچه به بغل و باردار یا آنها که 
عصا دارند، تعارف کننــد. اتوبوس راه می افتد 
و آنها که مانده اند، دست ها و روسری هایشان 
را جلوی دهان شــان می گیرند و دود اگزوزها 
را نگاه می کنند و گاهی ســرفه ای و به ساعت 
نگاه کردنی. اما گروه هایی هســتند که جایی 
در اتوبوس ها ندارند. تا بــه حال چند معلول 
را در اتوبوس های شــهری دیده اید؟ پیرزن ها 
و پیرمردهای عصا به دســت چطور پله های 
بلنــد اتوبوس ها را بــاال و پاییــن می روند و 

بچه هــای کوچک بــدون این که مــادران و 
پدران شان در آغوش شان بگیرند می توانند پا 
به اتوبوس بگذارنــد؟ آنهایی که قد کوتاه تری 
دارند می توانند در دســت اندازهای نه چندان 
کم شــمار خیابان، وقتی اتوبوس به این طرف 
و آن طرف هل شان می دهد، دست شان را به 
میله های بلند چســبیده به سقف برسانند و 

خودشان را نگه دارند؟ این 
اتوبوس ها برای چه کسانی 

ساخته شده است؟ 
ایستگاه اول؛ آنهایی 

که نمی بینیم
زهــرا خــان اف، فعــال 
در موسســه رعــد و یک 
توان یاب است که نمی تواند 
حمل ونقــل  امــکان  از 
کند.  اســتفاده  عمومــی 
نخستین مشکل به گفته او 
ایستگاه ها هستند: »معلوم 
نیســت این معلوالن کجا 

می توانند بایســتند که بتوانند سوار اتوبوس 
شــوند. ایســتگاه ها باید برای سوارشدن شان 
مناسب سازی شــده و رمپ داشته باشد که از 
آن باال بروند. مشکل فقط ویلچری ها نیستند، 
پله های بلندشان باعث می شود کسی مثل من 
هم که با عصا حرکــت می کند نتواند آن اندازه 
پایش را بلند کند تا سوار شود. برای ویلچری ها 
داخــل اتوبــوس باید جایــی تعبیه شــود و 
دستگیره ای باشد که ویلچرها بسته شود و در 

هر شیب و  ترمزی ویلچر راه نیفتد و نرود.«
وضع اتوبوس ها به طورکلی به همین شکل 

است و طراحی شــان فقط برای یک بخش از 
مردم مناسب است. دکتر محبوبه خلوق مدیر 
انجمن توانبخشــی معلوالن »برنــا« که خود 
نیز یک توان یاب اســت،  از طراحی همگانی 
یــا universal design یــاد می کنــد و 
می گوید آنچه در اتوبوس های تهران کم است، 
توجه به ویژگی های طراحی همگانی اســت: 
»الزم نیســت اتوبوس ها را 
معلوالن  به خاطــره  فقط 
ویــژه کنیم، بلکــه کافی 
اســت طراحی اتوبوس ها 
انعطاف پذیر  و  همگانــی 
باشــد و این چیزی است 
که در دنیا رایج است. هنوز 
خودروسازهای داخلی این 
نگاه را ندارنــد که اتوبوس 
مناســب همه اقشار باشد. 
ایــن کار با یــک طراحی 
ســاده انجام می شــود  و 
مــا می توانیم با نــگاه به 
کشورهای اطراف مان ببینیم که چطور بحث 
حمل ونقل را حل کرده اند. در بیشتر نقاط دنیا 
این مسأله حل شده است. راننده ها در آن جا 
آموزش دیده اند و به محض این که فرد معلولی 
را می بینند، شاســتی اتوبــوس را می زنند تا 
خم شده و هم ســطح خیابان شود، یا با رمپ 
کوچکی که خود راننده آن را می کشــد، ورود 
این افراد را تســهیل می کند. در اتوبوس هم 
جایگاهی وجود دارد که ویلچر فیکس شــود 
و همه این کارها در کمتر از یک دقیقه انجام 
می شود. اینها بخشی از قوانین شهروندی شان 

است و این اتفاق باید برای ما هم بیفتد.«
محبوبــه خلوق نیــز به بحث ایســتگاه ها 
و باالبــودن ســطح اتوبوس ها برای ســوار و 
پیاده شدن مسافران اشاره می کند و می گوید: 
»اکثر ایستگاه ها مناسب نیستند و اتوبوس ها 
هم مجهز به رمپ و جک نیســتند تا بتوانند 
خم شده و هم ســطح پیاده رو شــوند و افراد 
معلول و ســالمند به راحتی وارد شوند. ما با 
وجود این که مالیات می دهیــم از مهم ترین 
حقوق شــهروندی یعنی حمل ونقل عمومی 
نمی توانیم استفاده کنیم. یکی از بدیهی ترین 
حقــوق شــهروندی حمل ونقــل عمومــی 
قابل دســترس برای همه افراد جامعه بدون 
درنظر گرفتن شرایط شان اســت. مسأله ای 
که بســیاری از معلوالن را خانه نشین کرده و 
از فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
بازداشته اســت. آنها برای خارج شدن از خانه 

باید هزینه گزافی بپردازند.«
ایستگاه دوم؛ عمری از اتوبوس هایمان 

گذشته است
چه چیزی باعث می شود حمل ونقل عمومی 
در شهر پرجمعیتی چون تهران و با این همه 
مشــکل آلودگی هوا همچنان جدی گرفته 
نشود؟ رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل 
شورای شهر به تازگی اعالم کرده که  از 6 هزار 
و ۴00 اتوبوس موجــود در تهران، 50 درصد 
آنها عمر باالی 8  ســال دارنــد. 2 هزار و 100 
اتوبوس بین 6 تا 8  ســال عمر دارند، 12۴0 
اتوبوس از یک تا 5  سال عمر دارند و تنها 200 

اتوبوس زیر یک  سال عمر دارند. 
ادامه در صفحه 1۰

پرونده
وضعیت اتوبوس ها وخیم است

عمر باالی 8 سال اتوبوس های تهرانی

 اتوبوس سواری در تهران چه دردسر هایی دارد؟

اتوبوس سواری و شأن اجتماعی مردم

پرونده ای درباره ناوگان حمل و نقل درون شهری

 جامعه ای
 به نام »اتوبوس 

 اکثر ایستگاه ها مناسب نیستند 
و اتوبوس ها هم مجهز به رمپ و 
جک نیستند تا بتوانند خم شده 
و هم سطح پیاده رو شوند و افراد 
معلول و سالمند به راحتی وارد 
شوند. ما با وجود این که مالیات 
می دهیم از مهم ترین حقوق 
شهروندی یعنی حمل ونقل 

عمومی نمی توانیم استفاده کنیم

 5۰ درصد اتوبوس ها چه در 
بخش خصوصی و چه در 
 مدیریت شهری عمر باالی

 8  سال دارند، یعنی از عمری که 
برایشان تعریف شده  و باید در 
آن پروسه فعالیت می کردند، 

خارج شده اند اما به جهت کمبود 
اتوبوس داخل شهر هنوز از این 

اتوبوس ها استفاده می کنیم 

 اگر امروز شروع کنیم و با 
شرکت های داخلی و خارجی 
خودروسازی تواقفنامه امضا 

کنیم، دو  سال دیگر اتوبوس ها 
وارد می شوند. اما اگر این کار را 

االن انجام ندهیم تا دو  سال دیگر 
بحرانی به نام اتوبوس داریم و با 

صف های طوالنی مواجه می شویم 
که مسافران را تا یک ساعت 

معطل می کند
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