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حساب دو دوتا چهارتاست

«شهروند» بررسی میکند ؛ ماجرای خرید اتوبوسهای دست دوم خارجی توسط شهرداری تهران چیست؟

سیمینبرادران|تصور کنید!هر روز ناچاریدوقتتان
را برای رســیدن یــک اتوبــوس خلوت به ایســتگاه تلف
کنیدتاداخل کابینخودراجایدهید؛البتهبهشــرط
اینکهاز فشار جمعیتایناتوبوسهابهستوهنیایید.
سســواری قید پروتکلهای کرونا را هم باید زد!
با اتوبو 
یشــود ،چرا که به سن این
هر روز هم اوضاع وخیمتر م 
یشــود و عالوه بر کمبود
اتوبوسهای پرتــردد افزوده م 
اتوبوس و تحمل فشــار جمعیت ،به ایمن نبــودن آنها
همبایدشک کرد.
طبق گفتهمسئوالنامر،بیشاز 600دستگاهاتوبوس
در تهرانبهعلتنداشــتنایمنیمتوقفاند.زمانیبه
یشــد که
سهــا بمبهای متحرک گفته م 
برخی اتوبو 
منظور اتوبوسهای گازی و کپســولها بود .کپسولها
طولعمریدارند کها گر سر آمدهباشد،بمبمتحرک
خواهنــد بود؛ امــا این همــه ماجرا نیســت .از دو هــزار و
 200اتوبــوس باقیمانده تهــران 700،اتوبــوس دیگر هم
کهــزار و 500اتوبوس
زمینگیر شــده و ا کنون فقط بــا ی 
جابهجاییشهرونداندر تهرانانجاممیشود.
بر اســاسادعایمســئوالنشــهری،تهراننیــاز به7
هــزار دســتگاهاتوبــوسدارد.این آمار بدینمعناســت
کــهچیزیحــدود 5هــزار دســتگاه! کمبوداتوبــوسدر
سهــا عمــر
پایتخــت وجــود دارد .برخــی از ایــن اتوبو 
 15ســالهدارنــدو نیازمنــداورهــالاساس ـیاندیــابایداز
سیستمناوگانحملونقلیخارجشوند.
اینوضعیتطیســالهایاخیر آنقدر سختشد
کــه مدیریت شــهری تحــت فرمــان علیرضــا زا کانی فکر
خریداتوبوسدستدوماز کشورهایاروپاییبهسرش
زد؛اقدامی کهحاالموافقانومخالفانجدیهمدارد.

چراییوروداتوبوسهای کارکردهاروپاییبهتهران
مجتبــی شــفیعی ،معــاون حمــل و نقــل ترافیــک
شــهرداری تهــران در گفتوگــو بــا خبرنگار «شــهروند»
توضیــحمیدهد«:مــادر دو فــاز اورهالو توســعهخط
نــاوگان جدیــد در حــال پیگیــری و توســعه خطــوط
هســتیم.برنامهامســال،اورهال 1400دســتگاهو خرید
اتوبوسجدیداست.
حدود 900دســتگاهاز محلقراردادوزارت کشــور وارد
ناوگانمیشود کهالبتهاینرقمسهمشهرداریتهران
اســت .از آنجایــی کــه این قرارداد بیشــتر شــده اســت،
سهمماهمبایدبیشاز اینباشدو امیدواریمسهمیه
شهرداریتهراناز 900دستگاهبه1200دستگاهبرسد».
معــاون شــهردار از یــک ایــده دیگــر خبــر میدهــد و
میگویــد« :بناســت بــرای واردات اتوبــوس از دولــت
سهــای کمکارکــرد اروپایــی کــه
مجــوز بگیریــم و اتوبو 
استانداردهایزیستمحیطیوعملکردیدارند،وارد
سهــا مراحل
کنیم.در حــال حاضــر واردات ایــن اتوبو 
پایانی خــود را در دولت طی میکند .بناســت یکســری
سهــای کارکــرده به صــورت موقت و اضطــراری با
اتوبو 
حداقلشرایطقابلقبول،واردناوگانشود.
سهــای صفر وارد ناوگان شــوند ،دو
برای اینکه اتوبو 
سال زمان الزم اســت .با اینحال اتوبوسهای کارکرده
قیمتمناسبتریدارندوما کمبودجدیداریم».
سهــای کارکــرده
شــفیعی در مــورد هزینــه اتوبو 
توضیحاتــی مــی دهــد تــا خیــال شــهروندان از بابت با
کیفیت بودن این اتوبوس ها آســوده شــود« :هزینهای
سهــا باید پرداخت شــود تا
معادل هزینــه تعمیر اتوبو 
بتوانیمایــناتوبوسهای کمکارکرداروپایــیرابیاوریم.
سهــای
آنهــادر دورهایدو ســاله کار میکننــدتــااتوبو 
دیگر واردشــوند.متخصصانفنیشــرکتواحداز این
اتوبوسها بازدید کردهاند و تصاویر آنها موجود اســت.
سهــابــابهترین کیفیــت،تولیــدو بازســازی
ایــناتوبو 
شدهاند.متأسفانهدر برخیاز اخبار آمدهاست کهاین
اتوبوسهادر حالتعمیر هستند،امابایدتاکید کنم که
اینموضوعاصالصحتنــدارد.تمامیایناتوبوسها
در اروپااورهال(تعمیراتاساسی)شدهاند».
معــاون شــهردار تهــران معتقــد اســت بــرای حــل

مقطعی مشکالت سیستم اتوبوسی شهر تهران باید از
اتوبوسهایدســتدوم کمکبگیریمتا 1200اتوبوس
تولیدداخلبهناوگانواردشــود.امااینایدهمخالفان
جــدی دارد .کســانی کــه عنــوان میکننــد ایــن اقــدام
شهرداریتهرانبهصرفهنیست،همچنینشأنایرانی
اجازهچنین کاریرانمیدهد.

اتوبوس های داخلی به بسیاری از
کشورها صادر می شود و این که نو
ما از کهنه آن ها بدتر است به عادت
مرغ همسایه غاز است بر می گردد.
مصرفکننده عاقل وسیله نقلی ه مناسب را از رده
خارجنمیکند
ســید جعفــر هاشــمی تشــکری ،رئیــس کمیســیون
عمــران و حمل و نقل شــورای شــهر تهــران با اشــاره به
بازدیدشاز کارخانهبهمن،در خصوصوضعیتحمل
و نقــلعمومیمیگوید«:طــیبازدیدی کــهاز کارخانه
نســازی بهمن داشــتیم ،رصد کردیــم تا ببینیم
ماشی 
چقــدر آمادگــیبــرای کمــکبــهحمــلو نقــلعمومی
وجود دارد .محصوالتی در بخش حمل و نقل عمومی
ارائه شــد و محصوالت منطبق با نیازهای حمل و نقل
شهریتولید کردهاندوبهنمایش گذاشتند.
نمونههایــی از اتوبوسهایــی بــا کاربــری شــهری بــه
نمایش گذاشتند کهاستانداردیورو5همدارد.راجعبه
قیمتصحبتخاصینشد،ولیمتناسببانیازهایی
که شــهرداری تهران تقاضا کند ،قیمتها ممکن است
متفاوت باشد .تقریبا قیمت اتوبوسها به هم نزدیک
اســت و ممکــن اســت تفــاوت زیــادی بــا هــم نداشــته
باشند».
هاشــمی تشــکری مخالف جدی ورود اتوبوسهای
دســت دوم خارجــی اســت و اظهــار میکنــد« :هیــچ
مصرفکننــده عاقلــی وســیله نقلی ـهای را کــه شــرایط
آرمانــی و مناســبی دارد ،از رده خــارج نمیکنــد .اینهــا
تهــا و کارایــی خــود را از دســت دادنــد و
وقتــی قابلی 
اســتانداردهای آنها کاهشپیدامیکند،اقدامبهورود
این اتوبوسها میکنند ،لذا اولین مساله این است که
اتوبوسهای مذکور کارایــی الزم را ندارند و نکته بعدی
اینکه به دلیل کارکردی که دارند ممکن اســت حتی در
ماههایاولسالمبهنظر برسند،امابهدلیلاستهال کی
کهدارندخیلیزودبهفرسودگی کاملمیرسند».

مرغهمسایهغاز است
این عضــو شــورای شــهر تهــران در مــورد این مســاله
کــه کهنــهخارجــیبهتــر از نــو داخلــیاســت،میگوید:
«این افــراد دچار خودتحقیری هســتند .اتوبوسهای
داخلیدر تراز جهانیتولیدمیشوندو محصولایرانی
یشــود و اینکه نو مــا از
بــه بســیاری از کشــورها صــادر م 
کهنه آنها بدتر است ،به تفکر دوســتان و به عادت مرغ
همسایهغاز استبرمیگردد.
اســتانداردهایی کــه در کشــور ماســت ،در حــد
استانداردهای کشورهای توســعهیافته است و ما جزو
تولیدکنندگانخوبدنیاهستیم».
رئیس کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای شهر
سهــا نســبت
تهــای ایــن اتوبو 
تهــران در مــورد قیم 
بــه یکدیگــر میگویــد« :در مــورد اینکــه میخواهنــد
سهــای خارجــی را از کجا و با چــه قیمتی بخرند،
اتوبو 
اطالعیندارمولیشورایشهر اتوبوس کارکردهراتجویز
نکردهاست.
اورهــالاتوبوســیممکناســتبــا 50میلیــونانجام
سهــای دوکابیــن که معــادل دو
شــود ،امــا بــرای اتوبو 
اتوبوس هســتند و گاهی دچار خســارتهای سنگین
هســتند تا یک میلیارد میتواند باشد و بسته به اینکه
چه آســیبی دیده ،متفاوت اســت ،ضمن اینکه کســی
تضمین نمیکنــد اتوبوسهای دســت دوم مثل نو کار
کندودر 10سالاولنیاز بهتعمیراتنداشتهباشد».
او ادامــه میدهــد« :موضــوع نگهــداری و تعمیــرات
وسایلموجودنکتهمهمیاستو کسیادعاندارد که
وســیلهنقلیهمانند کاالیبیارزشاست کهبهمحض
اینکه کهنه شــد باید دور بیندازیم .این منطق درست
نیست .تعمیرات بخشــی از حوزه وسایل نقلیه است.
اینکهمیگویندبهازایهر اتوبوسنو میتواندو تاوارد
و دو تااورهال کرد،فارغاز اینکهاینادعاهاصحتدارد

متاسفانه کار به جایی رسیده که
به عنوان مسکن ،شاید چاره ای به
جز وارد کردن اتوبوس دست دوم
نداشته باشیم .این اتوبوس های
دست دوم قطعا از اتوبوس های
فعلی که در شهر فعالیت
می کنند به لحاظ کیفی و ایمنی باالتر
است و برای شهروندان کارایی
بهتری دارد.

یا نه ،باید بگویم این افراد در خصــوص دوام آنها چقدر
میتواننــد ادعا کنند .اینکــه یک اتوبــوس نــو را با چهار
اتوبوس کهنه مقایســه کنیــم باید ببینیم چقــدر دوام
دارد.باید کارشناسیتر بهآنهاتوجهشود».
سهــای دســت دوم چــه
امــا موافقــان ورود اتوبو 
میگویند؟
سهــای دســت دوم
چــارهای بــه جــز ورود اتوبو 
نداریم
ســید مهــدی حســینی پویــا ،مدیرعامــل ســابق
ســازمان اتوبوســرانی مشــهد در خصــوص واردات
سهــای دســت دوم از کشــورهای دیگــر عنــوان
اتوبو 
میکند« :این تصمیم مانند تصمیمات دیگر بستگی
بــه شــرایط روز اقتصــادی کشــور و شــهرداریها دارد.
مدیــران میتواننــد تصمیــم خــاص در زمــان خــاص
بگیرنــد .با شــرایط اقتصــادی و اوضاع مالی شــهرداری
یهــای گذشــته ،به لحــاظ تعداد
تهــران و عقبماندگ 
اتوبوسهای موجــود در وضعیــت خوبی قــرار نداریم.
شــایددر اینشــرایطاینتصمیماز اینمنظر درســت
باشــد که باالخره با پول کمتر تعداد بیشــتری اتوبوس
وارد چرخه ناوگان اتوبوســرانی شود .اما مخالفانی دارد
و میگوینــدحــقمــردم کشــور و تهــران ایننیســت که
بخواهیمبعداز سالهااتوبوسدستدومبیاوریمودر
شأنمردمنیست».
او میگویــد« :ایــن تصمیم بســتگی بــه شــرایط دارد،
بــرایتصمیمگیریمناســببایــددر دلموضــوعو کار
قرار داشت.متاسفانه کار بهجاییرسیده کهبهعنوان
مسکن،شایدچارهایبهجز وارد کردناتوبوسدست
دوم نداشــته باشــیم .ا گر ما واقعــا در این شــرایط هیچ
راهی نداشــته باشــیم ،به نظر من به لحــاظ اقتصادی
موردینــدارد کهاتوبوسدســتدومرادر حدمحدود
وارد کنیم و در ناوگان شــهری بــه کار بگیریم ،چون این
اتوبوسهایدستدومقطعااز اتوبوسهایفعلی که
در سطحشهر فعالیتمیکنندبهلحاظ کیفیوایمنی
باالترندوبرایشهروندان کاراییبهتریدارند.
ا گر بهیادداشتهباشیدمدتیپیشیکاتوبوسترمز
برید و چندین ماشــین را له و خطراتی برای شهروندان
ایجاد کرد.اتوبوسهایــیداریم کهایمنیو کولر و ظاهر
زیبایــی ندارنــد و فرســوده شــدهاند .فکــر میکنم عمر
سهــای تهــران 15ســال اســت و از ایــن
متوســط اتوبو 
دید ،شاید وارد کردن اتوبوسهای دست دوم خارجی
بتواندراهحلمقطعیباشد».
سهــای
حســینی پویــا در مــورد اینکــه واردات اتوبو 
دســت دوم خارجــی نســبت بــه اورهــال اتوبوسهای
داخلی بهصرفه اســت یا نه معتقد است« :نمیتوانیم
در خصوصهمهاتوبوسهااینگونهنظر دهیم.برخی
اتوبوسهایدوکابینموجودبدونشکا گر بازسازی
و بهنــاوگانبرگرداندهشــوند،مقرونبهصرفهتر اســت،
سهــابــهلحاظ
امــاایــنبازســازیبــرایبرخــیاز اتوبو 
اقتصادیوزیستمحیطیمناسبنیست».
قیمتهر اتوبوسصفر با 4اتوبوسخارجیبرابری
میکند
مطهــر محمدخانــی ،ســخنگوی شــهرداری تهــران
سهــای دســت دوم
ضمــن موافقــت بــا واردات اتوبو 

خارجیعنوانمیکند«:برخالفآنچهمتاسفانهعنوان
یشــود 50اتوبوس وارد شده ،اینگونه نیســت و250
م
اتوبوس خریداری شده و در بخش اول 50اتوبوس وارد
شدهاست.ایناتوبوسها کامالسالم،مناسبودارای
اســتانداردهای روز هســتند که تنها بــرای رنگآمیزی
منطبقباهویتبصریاتوبوسهایتهران،همچنین
نصبدستگاه کارتخوانمعطلورودبهخطهستندو
هیچمشکلدیگریندارند».
محمدخانی بیــان میکند کــه با هزینه یــک اتوبوس
سهــای داخلی مناســب
تولیــد داخل کــه البتــه اتوبو 
و باکیفیــتهســتند،میتوانیــم 4اتوبوسچندســال
استفاد هشــدهخریــداری کنیــم کهاتفاقــااینها کیفیت
باالیــی دارنــد ،هیــچ مشــکلی از بابت کیفیت ســاخت
ندارنــد و کامــا ســالم هســتند .هــر یــک اتوبــوس بــا4
اتوبوسبرابریمیکند.
او میگویــد« :حتمــا خریــد از داخــل داریــم .ایــن کار
را هــم انجــام دادهایــم و نزدیــک بــه  1200اتوبــوس در
قراردادهــای مختلــف از طریــق دولــت یــا مســتقیم از
سهــایبرقــییاســوختفســیلی
خودروســازاناتوبو 
خریــداری میکنیم ،اما فاصلــه تعــداد اتوبوسهای در
حالفعالیتدر خطوطبامیزاناتوبوسهایموردنیاز
حمل و نقل عمومی و شهری زیاد است .به عنوان یک
اقدام کوتاهمدت و ُمسکن حتما نیاز است این خرید را
انجامدهیم.باهیچتوجیهینمیتوانیممردمرامعطل
کنیم».
محمدخانــی ادامــه میدهــد« :خریــد تولیــد داخل
داریم،بایدداشتهباشیمو بایداتوبوسهایباکیفیت
تهــا نمیتوانیم
بخریم ،ولــی با ایــن توجیهها و صحب 
مــردم را معطل نگه داریــم .این فاصله بســیار بزرگی که
بین تعداد اتوبوسهای فعال و نیاز شهروندان تهرانی
اســت باید بــه صورتــی برطــرف شــود .اینها مشــکل ما
نیست .مشکلی است که در  5ســال اخیر اتفاق افتاده
است».
ســخنگوی شــهرداری تهــران در خصــوص تامیــن
سهــای خارجی عنــوان کــرد« :اینگونه
قطعات اتوبو 
نیســت .فروشــنده تضمیــن قطعــات را کــرده اســت و
اتوبوسها کیفیتباالواستهال کپایینیدارند».

به عنوان یک اقدام کوتاه مدت و
مسکن حتما نیاز است این خرید را
انجام دهیم .با هیچ توجیهی
نمی توانیم مردم را معطل کنیم .خرید
تولید داخل باید داشته باشیم ولی
اتوبوس های کارکرده هم می خریم
مردمدر اتوبوسهالهمیشوند...
بر اســاس اطالعات یک منبع آ گاه ،متوســط قیمت
هــر اتوبوس تولیــد داخل 5میلیــارد تومان اســت که با
کمبود 5هزار دستگاه نیاز به تامین25,000,000,000,000
تومانوجهرایجبرایرفعمشکلسیستمحملونقلی
اتوبوسیوجوددارد؛رقمی کهباوضعیتمالیمدیریت
شهریتهرانهرگز محققنخواهدشد.
همچنین بخشی از اتوبوسهای تولید داخل آماده
تحویلهستندولیبرایتولیدسایر اتوبوسهایصفر
فرصت 6تا 9ماههنیاز است که کارخانههایمربوط30
درصدهزینهرابهعنــوانپیشپرداختاخذمیکنند.
بر این اســاس ،با هزینه 30درصــد اتوبوسهای داخل
میتوان دســت دوم خارجی وارد کرد که زودتــر از  9ماه
وبالفاصلهواردسیستمحملونقلعمومیمیشوند.
سهــا که از
همچنین هزینــه اورهال برخــی از این اتوبو 
سهــای
قضــاایمنــیالزمرانــدارد،بــاهزینــهوروداتوبو 
دست دوم برابری میکند .شاید مجموعی از همه این
اید ههــا بتواند بــه داد وضعیت اســفناک حمل و نقلی
پایتختبرسد.مردمدر اتوبوسهالهمیشوند!

