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سیمین برادران|  تصور کنید! هر روز ناچارید وقت تان 
را برای رســیدن یــک اتوبــوس خلوت به ایســتگاه تلف 
کنید تا داخل کابین خود را جای دهید؛ البته به شــرط 
اینکه از فشار جمعیت این اتوبوس ها به ستوه نیایید. 
با اتوبوس ســواری قید پروتکل های کرونا را هم باید زد! 
هر روز هم اوضاع وخیم تر می شــود، چرا که به سن این 
اتوبوس های پرتــردد افزوده می شــود و عالوه بر کمبود 
اتوبوس و تحمل فشــار جمعیت، به ایمن نبــودن آنها 

هم باید شک کرد. 
طبق گفته مسئوالن امر،  بیش از 600 دستگاه اتوبوس 
در تهران به علت نداشــتن ایمنی متوقف اند. زمانی به 
برخی اتوبوس هــا بمب های متحرک گفته می شــد که 
منظور اتوبوس های گازی و کپســول ها بود. کپسول ها 
گر  سر آمده باشد، بمب متحرک  طول عمری دارند که ا
خواهنــد بود؛ امــا این همــه ماجرا نیســت. از دو هــزار و 
200 اتوبــوس باقیمانده تهــران، 700 اتوبــوس دیگر هم 
کنون فقط بــا یک هــزار و 500 اتوبوس  زمینگیر شــده و ا

جابه جایی شهروندان در تهران انجام می شود.
 بر اســاس ادعای مســئوالن شــهری، تهران نیــاز به 7 
هــزار دســتگاه اتوبــوس دارد. این آمار بدین معناســت 
کــه چیزی حــدود 5  هــزار دســتگاه! کمبود اتوبــوس در 
پایتخــت وجــود دارد. برخــی از ایــن اتوبوس هــا عمــر 
15 ســاله دارنــد و نیازمنــد اورهــال اساســی اند یــا باید از 

سیستم ناوگان حمل و نقلی خارج شوند. 
این وضعیت طی ســال های اخیر آن قدر سخت شد 
کانی فکر  کــه مدیریت شــهری تحــت فرمــان علیرضــا زا
خرید اتوبوس دست دوم از کشورهای اروپایی به سرش 
زد؛ اقدامی که حاال موافقان و مخالفان جدی هم دارد. 

چرایی ورود اتوبوس های کارکرده اروپایی به تهران
مجتبــی شــفیعی، معــاون حمــل و نقــل ترافیــک 
شــهرداری تهــران در گفت وگــو بــا خبرنگار »شــهروند« 
توضیــح می دهد: »مــا در دو فــاز اورهال و توســعه خط 
نــاوگان جدیــد در حــال پیگیــری و توســعه خطــوط 
هســتیم. برنامه امســال، اورهال 1400 دســتگاه و خرید 

اتوبوس جدید است. 
حدود 900 دســتگاه از محل قرارداد وزارت کشــور وارد 
ناوگان می شود که البته این رقم سهم شهرداری تهران 
اســت. از آنجایــی کــه این قرارداد بیشــتر شــده اســت، 
سهم ما هم باید بیش از این باشد و امیدواریم سهمیه 
شهرداری تهران از 900 دستگاه به 1200 دستگاه برسد.«

معــاون شــهردار از یــک ایــده دیگــر خبــر می دهــد و 
می گویــد: »بناســت بــرای واردات اتوبــوس از دولــت 
مجــوز بگیریــم و اتوبوس هــای کم کارکــرد اروپایــی کــه 
استانداردهای زیست محیطی و عملکردی دارند، وارد 
کنیم.در حــال حاضــر واردات ایــن اتوبوس هــا مراحل 
پایانی خــود را در دولت طی می کند. بناســت یکســری 
اتوبوس هــای کارکــرده به صــورت موقت و اضطــراری با 

حداقل شرایط قابل قبول، وارد ناوگان شود. 
برای اینکه اتوبوس هــای صفر وارد ناوگان شــوند، دو 
سال زمان الزم اســت. با این حال اتوبوس های کارکرده 

قیمت مناسب تری دارند و ما کمبود جدی داریم.«
کارکــرده  اتوبوس هــای  هزینــه  مــورد  در  شــفیعی 
توضیحاتــی مــی دهــد تــا خیــال شــهروندان از بابت با 
کیفیت بودن این اتوبوس ها آســوده شــود: »هزینه ای 
معادل هزینــه تعمیر اتوبوس هــا باید پرداخت شــود تا 
بتوانیم ایــن اتوبوس های کم کارکرد اروپایــی را بیاوریم. 
آنهــا در دوره ای دو ســاله کار می کننــد تــا اتوبوس هــای 
دیگر وارد شــوند. متخصصان فنی شــرکت واحد از این 
اتوبوس ها بازدید کرده اند و تصاویر آنها موجود اســت. 
ایــن اتوبوس هــا بــا بهترین کیفیــت، تولیــد و بازســازی 
شده اند. متأسفانه در برخی از اخبار آمده است که این 
کید کنم که  اتوبوس ها در حال تعمیر هستند، اما باید تا
این موضوع اصال صحت نــدارد. تمامی این اتوبوس ها 

در اروپا اورهال )تعمیرات اساسی( شده اند.«
معــاون شــهردار تهــران معتقــد اســت بــرای حــل 

مقطعی مشکالت سیستم اتوبوسی شهر تهران باید از 
اتوبوس های دســت دوم کمک بگیریم تا 1200 اتوبوس 
تولید داخل به ناوگان وارد شــود. اما این ایده مخالفان 
جــدی دارد. کســانی کــه عنــوان می کننــد ایــن اقــدام 
شهرداری تهران به صرفه نیست، همچنین شأن ایرانی 

اجازه چنین کاری را نمی دهد. 

مصرف کننده عاقل وسیله نقلیه  مناسب را از رده 
خارج نمی کند

ســید جعفــر هاشــمی تشــکری، رئیــس کمیســیون 
عمــران و حمل و نقل شــورای شــهر تهــران با اشــاره به 
بازدیدش از کارخانه بهمن، در خصوص وضعیت حمل 
و نقــل عمومی می گوید: »طــی بازدیدی کــه از کارخانه 
ماشین ســازی بهمن داشــتیم، رصد کردیــم تا ببینیم 
چقــدر آمادگــی بــرای کمــک بــه حمــل و نقــل عمومی 
وجود دارد. محصوالتی در بخش حمل و نقل عمومی 
ارائه شــد و محصوالت منطبق با نیازهای حمل و نقل 

شهری تولید کرده اند و به نمایش گذاشتند. 
نمونه هایــی از اتوبوس هایــی بــا کاربــری شــهری بــه 
نمایش گذاشتند که استاندارد یورو 5 هم دارد. راجع به 
قیمت صحبت خاصی نشد، ولی متناسب با نیازهایی 
که شــهرداری تهران تقاضا کند، قیمت ها ممکن است 
متفاوت باشد. تقریبا قیمت اتوبوس ها به هم نزدیک 
اســت و ممکــن اســت تفــاوت زیــادی بــا هــم نداشــته 

باشند.« 
هاشــمی تشــکری مخالف جدی ورود اتوبوس های 
دســت دوم خارجــی اســت و اظهــار می کنــد: »هیــچ 
مصرف کننــده عاقلــی وســیله نقلیــه ای را کــه شــرایط 
آرمانــی و مناســبی دارد، از رده خــارج نمی کنــد. اینهــا 
وقتــی قابلیت هــا و کارایــی خــود را از دســت دادنــد و 
اســتانداردهای آنها کاهش پیدا می کند، اقدام به ورود 
این اتوبوس ها می کنند، لذا اولین مساله این است که 
اتوبوس های مذکور کارایــی الزم را ندارند و نکته بعدی 
اینکه به دلیل کارکردی که دارند ممکن اســت حتی در 
کی  ماه های اول سالم به نظر برسند، اما به دلیل استهال

که دارند خیلی زود به فرسودگی کامل می رسند.«

غ همسایه غاز است مر
این عضــو شــورای شــهر تهــران در مــورد این مســاله 
کــه کهنــه خارجــی بهتــر از نــو داخلــی اســت، می گوید: 
»این افــراد دچار خودتحقیری هســتند. اتوبوس های 
داخلی در تراز جهانی تولید می شوند و محصول ایرانی 
بــه بســیاری از کشــورها صــادر می شــود و اینکه نو مــا از 
غ  کهنه آنها بدتر است، به تفکر دوســتان و به عادت مر

همسایه غاز است برمی گردد. 
حــد  در  ماســت،  کشــور  در  کــه  اســتانداردهایی 
استانداردهای کشورهای توســعه یافته است و ما جزو 

تولیدکنندگان خوب دنیا هستیم.«
رئیس کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
تهــران در مــورد قیمت هــای ایــن اتوبوس هــا نســبت 
بــه یکدیگــر می گویــد: »در مــورد اینکــه می خواهنــد 
اتوبوس هــای خارجــی را از کجا و با چــه قیمتی بخرند، 
اطالعی ندارم ولی شورای شهر اتوبوس کارکرده را تجویز 

نکرده است. 
اورهــال اتوبوســی ممکن اســت بــا 50 میلیــون انجام 
شــود، امــا بــرای اتوبوس هــای دوکابیــن که معــادل دو 
اتوبوس هســتند و گاهی دچار خســارت های سنگین 
هســتند تا یک میلیارد می تواند باشد و بسته به اینکه 
چه آســیبی دیده، متفاوت اســت، ضمن اینکه کســی 
تضمین نمی کنــد اتوبوس های دســت دوم مثل نو کار 

کند و در 10 سال اول نیاز به تعمیرات نداشته باشد.« 
او ادامــه می دهــد: »موضــوع نگهــداری و تعمیــرات 
وسایل موجود نکته مهمی است و کسی ادعا ندارد که 
وســیله نقلیه مانند کاالی بی ارزش است که به محض 
اینکه کهنه شــد باید دور بیندازیم. این منطق درست 
نیست. تعمیرات بخشــی از حوزه وسایل نقلیه است. 
اینکه می گویند به ازای هر اتوبوس نو می توان دو تا وارد 
غ از اینکه این ادعاها صحت دارد  و دو تا اورهال کرد، فار

یا نه، باید بگویم این افراد در خصــوص دوام آنها چقدر 
می تواننــد ادعا کنند. اینکــه یک اتوبــوس نــو را با چهار 
اتوبوس کهنه مقایســه کنیــم باید ببینیم چقــدر دوام 

دارد. باید کارشناسی تر به آنها توجه شود.«
امــا موافقــان ورود اتوبوس هــای دســت دوم چــه 

می گویند؟
چــاره ای بــه جــز ورود اتوبوس هــای دســت دوم 

نداریم
ســابق  مدیرعامــل  پویــا،  حســینی  مهــدی  ســید 
واردات  خصــوص  در  مشــهد  اتوبوســرانی  ســازمان 
اتوبوس هــای دســت دوم از کشــورهای دیگــر عنــوان 
می کند: »این تصمیم مانند تصمیمات دیگر بستگی 
بــه شــرایط روز اقتصــادی کشــور و شــهرداری ها دارد. 
مدیــران می تواننــد تصمیــم خــاص در زمــان خــاص 
بگیرنــد. با شــرایط اقتصــادی و اوضاع مالی شــهرداری 
تهــران و عقب ماندگی هــای گذشــته، به لحــاظ تعداد 
اتوبوس های موجــود در وضعیــت خوبی قــرار نداریم. 
شــاید در این شــرایط این تصمیم از این منظر درســت 
باشــد که باالخره با پول کمتر تعداد بیشــتری اتوبوس 
وارد چرخه ناوگان اتوبوســرانی شود. اما مخالفانی دارد 
و می گوینــد حــق مــردم کشــور و تهــران  این نیســت که 
بخواهیم بعد از سال ها اتوبوس دست دوم بیاوریم و در 

شأن مردم نیست.«
او می گویــد: »ایــن تصمیم بســتگی بــه شــرایط دارد، 
بــرای تصمیم گیری مناســب بایــد در دل موضــوع و کار 
قرار داشت. متاسفانه کار به جایی رسیده که به عنوان 
مسکن، شاید چاره ای به جز وارد کردن اتوبوس دست 
گر ما واقعــا در این شــرایط هیچ  دوم نداشــته باشــیم. ا
راهی نداشــته باشــیم، به نظر من به لحــاظ اقتصادی 
موردی نــدارد که اتوبوس دســت دوم را در حد محدود 
وارد کنیم و  در ناوگان شــهری بــه کار بگیریم، چون این 
اتوبوس های دست دوم قطعا از اتوبوس های فعلی که 
در سطح شهر فعالیت می کنند به لحاظ کیفی و ایمنی 

باالترند و برای شهروندان کارایی بهتری دارند.
گر به یاد داشته باشید مدتی پیش یک اتوبوس ترمز  ا
برید و چندین ماشــین را له و خطراتی برای شهروندان 
ایجاد کرد. اتوبوس هایــی داریم که ایمنی و کولر و ظاهر 
زیبایــی ندارنــد و فرســوده شــده اند. فکــر می کنم عمر 
متوســط اتوبوس هــای تهــران 15 ســال اســت و از ایــن 
دید، شاید وارد کردن اتوبوس های دست دوم خارجی 

بتواند راه حل مقطعی باشد.«
 حســینی پویــا در مــورد اینکــه واردات اتوبوس هــای 
دســت دوم خارجــی نســبت بــه اورهــال اتوبوس های 
داخلی به صرفه اســت یا نه معتقد است: »نمی توانیم 
در خصوص همه اتوبوس ها این گونه نظر دهیم. برخی 
گر بازسازی  اتوبوس های دوکابین موجود بدون شک ا
و به نــاوگان برگردانده شــوند، مقرون به صرفه تر اســت، 
امــا ایــن بازســازی بــرای برخــی از اتوبوس هــا بــه لحاظ 

اقتصادی  و زیست محیطی مناسب نیست.«
قیمت هر اتوبوس صفر با 4 اتوبوس خارجی برابری 

می کند
مطهــر محمدخانــی، ســخنگوی شــهرداری تهــران 
ضمــن موافقــت بــا واردات اتوبوس هــای دســت دوم 

خارجی عنوان می کند: »برخالف آنچه متاسفانه عنوان 
می شــود 50 اتوبوس وارد شده، این گونه نیســت و 250 
اتوبوس خریداری شده و در بخش اول 50 اتوبوس وارد 
شده است. این اتوبوس ها کامال سالم، مناسب و دارای 
اســتانداردهای روز هســتند که تنها بــرای رنگ آمیزی 
منطبق با هویت بصری اتوبوس های تهران، همچنین 
نصب دستگاه کارتخوان معطل ورود به خط هستند و 

هیچ مشکل دیگری ندارند. «
محمدخانی بیــان می کند کــه با هزینه یــک اتوبوس 
تولیــد داخل کــه البتــه اتوبوس هــای داخلی مناســب 
کیفیــت هســتند، می توانیــم 4 اتوبوس چند ســال  و با
استفاده شــده خریــداری کنیــم که اتفاقــا اینها کیفیت 
باالیــی دارنــد، هیــچ مشــکلی از بابت کیفیت ســاخت 
ندارنــد و کامــال ســالم هســتند. هــر یــک اتوبــوس بــا 4 

اتوبوس برابری می کند. 
او می گویــد: »حتمــا خریــد از داخــل داریــم. ایــن کار 
را هــم انجــام داده ایــم و نزدیــک بــه 1200 اتوبــوس در 
قراردادهــای مختلــف از طریــق دولــت یــا مســتقیم از 
خودروســازان اتوبوس هــای برقــی یا ســوخت فســیلی 
خریــداری می کنیم، اما فاصلــه تعــداد اتوبوس های در 
حال فعالیت در خطوط با میزان اتوبوس های مورد نیاز 
حمل و نقل عمومی و شهری زیاد است. 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.« 
محمدخانــی ادامــه می دهــد: »خریــد تولیــد داخل 
کیفیت  داریم، باید داشته باشیم و باید اتوبوس های با
بخریم، ولــی با ایــن توجیه ها و صحبت هــا نمی توانیم 
مــردم را معطل نگه داریــم. این فاصله بســیار بزرگی که 
بین تعداد اتوبوس های فعال و نیاز شهروندان تهرانی 
اســت باید بــه صورتــی برطــرف شــود. اینها مشــکل ما 
نیست. مشکلی است که در 5 ســال اخیر اتفاق افتاده 

است.« 
ســخنگوی شــهرداری تهــران در خصــوص تامیــن 
قطعات اتوبوس هــای خارجی عنــوان کــرد: »این گونه 
نیســت. فروشــنده تضمیــن قطعــات را کــرده اســت و 

ک پایینی دارند.«  اتوبوس ها کیفیت باال و استهال

مردم در اتوبوس ها له می شوند...
گاه، متوســط قیمت  بر اســاس اطالعات یک منبع آ
هــر اتوبوس تولیــد داخل 5 میلیــارد تومان اســت که با 
کمبود 5 هزار دستگاه نیاز به تامین 25,000,000,000,000 
تومان وجه رایج برای رفع مشکل سیستم حمل و نقلی 
اتوبوسی وجود دارد؛ رقمی که با وضعیت مالی مدیریت 

شهری تهران هرگز محقق نخواهد شد. 
همچنین بخشی از اتوبوس های تولید داخل آماده 
تحویل هستند ولی برای تولید سایر اتوبوس های صفر 
فرصت 6 تا 9 ماهه نیاز است که کارخانه های مربوط 30 
درصد هزینه را به عنــوان پیش پرداخت اخذ می کنند. 
بر این اســاس، با هزینه 30 درصــد اتوبوس های داخل 
می توان دســت دوم خارجی وارد کرد که زودتــر از 9 ماه 
و بالفاصله وارد سیستم حمل و نقل عمومی می شوند. 
همچنین هزینــه اورهال برخــی از این اتوبوس هــا که از 
قضــا ایمنــی الزم را نــدارد، بــا هزینــه ورود اتوبوس هــای 
دست دوم برابری می کند. شاید مجموعی از همه این 
ک حمل و نقلی  ایده هــا بتواند بــه داد وضعیت اســفنا

پایتخت برسد. مردم در اتوبوس ها له می شوند!

حساب دو دوتا  چهارتاست
»شهروند«  بررسی می کند ؛ ماجرای خرید اتوبوس های دست دوم خارجی توسط شهرداری تهران چیست؟

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. 

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. 

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


