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راز معجزه
ویزیت های  500تومانی

اگر فكر میكنید خرید اینترنتی به شیوه فعلی
پایان دنیای تجارت الكترونیك است سخت در اشتباهید!

 7شیوه جدید خرید تا  7سال آینده

16

درددلهایتــابستــانی  

ویروسهایی كه باعث اسهال حاد میشوند از طریق
ترشحات تنفسی انتقال مییابند

سهشنبه

 18تیر 1398

شماره 5426

یادداشت:

محسن هاشمی

واگنهای فرسوده مترو بسیاری از شهروندان را
از حمل و نقل عمومی فراری میدهد

حق با
شماست

رئیس شورای شهر
تهران

مشكل كمبود واگن

از نفس افتاده

info@jamejamonline.ir

روابط عمومی ٢٢٢٦٢١٤٢ :

 #بیمه_خدمات

در راه است

خضری از تهران:

هــر ســال ســهم پردا خــت بیمــه
افزایــش پیــدا میكنــد ،ولــی افزایشــی
در خدمــات بــه بیمهشــدگان صــورت
نمیگیــرد و حتــی پو ش ـشدهی
خدمــات بیم ـهای كاهــش پیــدا كرده
است.

 #عرقیات_تقلب

كالیی از تهران:

عکس  :میزان

چرا نظارتی در عرضه و فروش عرقیات
مانند گالب كه در عطاریها به فروش
میرســد صــورت نمیگیــرد؟ بســیاری
از آنهــا در بــازار تقلبــی و فاقــد مجــوز از
وزارت بهداشت است.

 #ترافیك_جاده_ قدیم
رضایی از اندیشه:

جــاده قدیــم كــرج بــه ســه راه شــهریار
بیشــتر اوقات ترافیك بسیار سنگین
دارد و متاســفانه بعضــی از راننــدگان
نیز به دلیــل رعایت نكــردن حقتقدم
بر حجم این ترافیك میافزایند.

 #پیادهرو _امنیت

كشمیری از تهران:

سا لها ســت بیشــتر پیاد هرو هــای
شهر در تســخیر موتورســواران است
و عابــران در پیادهروهــا امنیــت جانــی
ندارند.

 #میادین_ ترهبار
نادری از تهران:

بــا اینكــه در میاد یــن تر هبــار
شــهرداری انتخــاب میــوه بــا خــود
مردم و دســتچین اســت ،ولی بیشــتر
ا یــن كاال هــا بیكیفیــت و در جــه 3
است.

 #اغذیه _بهداشت
شكری از تهران:

چرا وزارت بهداشــت نظارتی بــر اغذیه
فروش ـیهای خیابــان انقــاب نــدارد؟
بیشــتر این مكانها غیر بهداشــتی و
آلوده است.

جوابیه
در پی درج پیامی در  5تیر 1398
بــا عــنــوان «اراذل و اوب ــاش در
پـ ــارك ق ــائ ــم» رواب ـ ــط عــمــومــی
شـ ـه ــرداری منطقه  18تـهــران
بــا ارسـ ــال نـمــابــری اع ــام كــرد:
مقوله تامین امنیت اجتماعی
شهروندان در اماكن عمومی
در حیطه و ظــا یــف و اختیارات
ن ـ ـیـ ــروی انـ ـتـ ـظ ــام ــی اسـ ـ ــت و
مــدیــر یــت ش ـهــری مـنـطـقــه به
عــنــوان یكی از متولیان اداره
امـ ـ ــور شــه ــر بـ ــا ای ـ ــن ع ــزی ــزان
همكاری الزم را دارد.
در هـمـیــن راس ـتــا مــراتــب طی
مكاتبهای بــا نـیــروی انتظامی
اع ـ ــام ش ــد ت ــا انشـ ـ ـ ـ ــاءا ...با
تــداب ـیــر ات ـخــاذ ش ــده ب ـ ـهزودی
مـ ـعـ ـض ــل مـ ـ ــذكـ ـ ــور بـ ــرطـ ــرف
شود.

«برنامــه مــا در بخش متــرو این اســت كه تــا مهر مــاه به صــورت مــداوم هر مــاه یك واگــن را به
گروه
جامعه

ناوگان حمــل و نقــل عمومــی اضافه كنیــم»؛ ایــن قولی بــود كه پیــروز حناچی شــهردار تهــران به
پایتختنشــینان در آخرین روزهای خــرداد ماه داد؛ گرچــه از ابتدای دوره جدید مدیریت شــهری
اتفاق ویــژهای در متروی تهــران به وقوع نپیوســته و بــه اعتقاد منتقــدان جز افتتــاح دوباره چند
ایســتگاه ســاخته شــده از دوره مدیریت پیشــین شــهری كارنامه درخشــانی در انتظار مدیریت

شهری و شورای شهر در دوره پنجم نیست.
البته محسن هاشــمی هم كه تمام صحبتهای جدیاش را در قالب شــوخی مطرح میكند در واكنش به این قول گفت
كه ایشــان گفتهاند اگر پول باشــد ،افتتاح میكنند .در واقع هر مســؤولی كــه قولی را میدهــد یك «اگر» در ابتــدای آن قول
میگذارد!

ایـن وعدههـا كـه همیشـه یـك «اگـر» پشـت آنهاسـت
باعـث شـده ایـن روزهـا بسـیاری از شـهروندان عطـای
اسـتفاده از متـرو را بـه لقایـش ببخشـند ،چـون تهویـه
نامناسـب ،گرمای هوا و سـر و صدای واگنهای فرسـوده
در كنـار ازدحـام در متـرو شـرایط بغرنجـی را فراهم كـرده كه
تـابآوری آن از عهـده هرشـخصی بـر نمیآیـد.
محمـد علیخانـی ،رئیـس كمیسـیون عمـران و حمـل
و نقـل شـورای شـهر تهـران كـه یكـی از منتقـدان جـدی
بـه عملكـرد شـهرداری در حـوزه حمـل و نقـل اسـت در
واكنـش بـه ایـن قـول شـهردار تهـران میگویـد :شـهردار
تهـران حتمـا بررسـیهای الزم را انجـام داده و بـا توجـه
بـه امكانـات و برنامههـا بـه شـهروندان تهرانـی قـول
داده اسـت؛ شـورای شـهر هـم پیگیریهـای الزم را انجـام
میدهـد تـا شـهردار بـه قولـش عمـل كنـد.
او بـه وضعیـت فعلـی نـاوگان حمـل و نقـل متـروی تهـران
هـم انتقـاد میكنـدو میگویـد :در حـال حاضـر واگنهـای
متـرو و اتوبوسهای شـهر تهـران در وضعیت نامناسـبی
بـه سـر میبرنـد اگرچـه شـهرداری و شـورای شـهر تهـران
تلاش كـرده در راسـتای بهبـود ایـن وضعیـت اتفاقـات
خوبـی بیفتـد و امیدوار یـم در سـال  98در بخشهـای
اتوبوسـرانی و متـرو اتفاقـات خوبـی بیفتـد.

تهران ،نیازمند به 3000واگن

كمبـود واگـن متـروی تهـران تنهـا مشـكل اساسـی
نـاوگان مترویـی پایتخـت نیسـت .ایـن مشـكل زمانـی
پررنگتـر میشـود كـه تعـدادی از واگنهـای پایتخـت
كـه عمـر برخـی از آنهـا بـه بیـش از  15سـال هـم میرسـد
بـرای تعمیـر از مـدار خـار ج میشـوند .علیخانـی بـا تاكیـد
بـر اینكـه واگنهـای شـهر تهـران بهصـورت نوبتـی
تعمیـر اساسـی میشـوند و حتـی در برخـی مـوارد
بازسـازیهای جزئـی صـورت میگیـرد ،توضیـح میدهـد:
معمـوال در باز ههـای بررسـی ،ده تـا  15واگـن خـارج از خـط و
در حـال اورهـال هسـتند.
بـرای واگنهـا معمـوال طـول عمـر مشـخصی تعر یـف
یشـود و با توجه به تعویض قطعات تا زمانی كه اتاقك
نم 
واگـن قابـل اسـتفاده باشـد ،میتـوان از واگـن اسـتفاده
كـرد.
رئیـس كمیسـیون عمـران و حمـل و نقـل شـورای شـهر

تهـران بـا بیـان اینكـه مدلهـای واگنهـا طـی سـالهای
گذشـته تغییـر كـرده ،امـا هماكنـون از مدلهـای قدیمـی
و اولیـه كـه وارد ایـران شـده هـم در مدارهـا اسـتفاده
میشـود ،میگویـد :متـروی تهـران بـرای خدماترسـانی
مناسـب به شـهروندان بـه  3000واگـن نیـاز دارد ،امـا اگر به
صـورت حداقلـی  2000واگـن بـه مـدار حمـل و نقـل اضافـه
شـود بسـیاری از مشـكالت مرتفـع خواهـد شـد .اگـر ایـن
 2000واگـن وارد مـدار شـود ،واگنهایـی كـه بهناچـار مـورد
اسـتفاده قـرار میگیرنـد بـرای تعمیـرات اساسـی از مـدار
خـار ج میشـوند .هماكنـون حـدود 1600تـا 1700واگـن در
مـدار اسـتفاده میشـود.

مناقصهای كه بعد از  2سال تنفیذ نشد

«از وقتـی كـه مدیر یـت شـهری جدیـد مسـتقر شـد نظـر
اعضـای كمیسـیون عمـران و حملونقـل بهخصـوص
رئیـس شـورای شـهر تهـران مبنـی بـر ایـن بـود كـه نبایـد
بـرای توسـعه نـاوگان متـرو منتظـر دولـت بمانیـم ،زیـرا بـا
این وضعیـت دولـت نمیتواند اقـدام موثـری انجـام دهد
آن هـم در حالـی كـه از لحـاظ بحـث كیفیـت و كمیـت در

نـاوگان متـرو وارد فـاز بحرانـی شـدهایم» محمـد كرونـی،
دبیـر كمیسـیون عمـران و حمـل و نقـل شـورای شـهر
تهـران صحبتهایـش را اینگونـه ادامـه میدهـد :نظـر
آ قـای هاشـمی ایـن بـود كـه بـرای بهبـود ایـن وضعیـت
مناقصـهای برگـزار شـود و تمـام سـازندگان نـاوگان در
كشـور بـرای شـركت در ایـن مناقصـه دعـوت شـوند؛ برای
ایـن كار نیاز بـه نقدینگـی زیادی هـم وجود نداشـت .بدنه
نـاوگان میتوانسـت در اینجـا سـاخته شـود و در مراحـل
بعـدی روی كمكهـای دولـت حسـاب بـاز كـرد.
وی ادامـه میدهـد :پـس از ایـن پیشـنهاد ،بحـث 630
واگنی كـه وزارت كشـور متولی مناقصـه آن شـد پیشآمد
كـرد .اسـفند  96و در آخر یـن روزهـای كاری بـود كـه آ قـای
جهانگیـری در جلسـهای تمـام متولیـان كار را دور هـم
جمع كرد و بانك مركزی و وزارت كشـور بهعنوان متولیان
اصلـی در ایـن جلسـه حاضـر شـدند و بـا توجـه بـه اینكـه
آقای افشـانی هنوز در وزارت كشـور بود ،آقـای جهانگیری
بـه ایشـان تاكیـد كـرد تـا آخر یـن روز سـال  96بایـد ایـن
مناقصـه برگـزار شـود و در نهایـت طـی دو تـا سـه مـاه
عملیـات سـاخت واگـن در كارخانـه برنـده شـروع شـود.
بـه گفتـه دبیـر كمیسـیون عمـران و حمـل و نقـل شـورای
شـهر تهـران ،شـركت واگـن سـازی تهـران بـه همـراه یـك
یشـود اما عمال تیر  98نیز
شـركت چینی برنده مناقصه م 
رو بـه پایـان اسـت و ایـن قـرارداد تنفیـذ نشـده اسـت.

مترووامدار قالیباف

كرونـی بـا بیـان اینكه بـه دنبـال جـدی تـر شـدن تحریمها
علیـه ایـران از آبـان سـال گذشـته بانـك مركـزی اعلام كـرد
باز كـردن خـط اعتبـاری بـرای ایـن منظـور اصلا امكانپذیر
نیسـت ،تاكید میكند :غیـر از ده رام قطـاری كه زمـان آقای

از عذرخواهی آقای شـهردار تا كمبود  3000اتوبوس
واگنهـای شـلوغ و تهویـه نامناسـب تنهـا شـامل متـروی تهـران نمیشـود و در نـاوگان اتوبوسـرانی شـاید
وضعیـت بـه مراتـب بدتـر اسـت .گرچـه شـهردار تهـران بـه دلیـل شـلوغی و وضعیـت بـد اتوبوسهـا از
شـهروندان عذرخواهی كرده اسـت ،اما آمارها نشـان میدهد در بحث ناوگان اتوبوسـرانی هـم حدود 3000
دسـتگاه اتوبـوس از  6300دسـتگاه وارد سـن فرسـودگی شـدهاند.
دبیـر كمیسـیون عمـران و حمـل و نقـل شـورای شـهر تهـران بـا بیـان اینكـه حـدود  638دسـتگاه اتوبوس
گازسـوز وجـود دارد كـه عمـر تجهیـزات گازی آنهـا در حـال حاضـر تمـام شـده اسـت ،عنـوان میكنـد :ایـن
موضـوع اصلا شـوخیبردار نیسـت و جـان مسـافران در میـان اسـت ،وزارت كشـور از ایـن موضـوع كاملا
سـر باز زده و اعالم كرده شـهرداری هزینـه تعمیر تجهیـزات گازرسـانی را از مالـكان بگیرد كه ایـن موضوع با
شـرایط اقتصـادی فعلـی امكانپذیـر نیسـت و نامهنگاریهـا عاملـی بـرای نجـات شـهروندان نیسـت.
این كارشـناس حـوزه حمـل و نقـل تاكید میكنـد كه شـهرداری نبایـد منتظـر كمكی از سـوی دولت باشـد و
بایـد از درآمدهـای پایـدار حاصل از طـرح ترافیـك و پارك حاشـیهای بـرای ایـن موضوع هزینه شـود.
طـی هفت ههـای گذشـته  13اتوبـوس جدیـد وارد نـاوگان اتوبوسـرانی شـده اسـت آن هـم در حالی كه تهـران به
حدود  3000اتوبوس جدید نیاز دارد .شـهردار تهران اعالم كرده ،میتوان برای حل مشـكالت در حوزه حمل و
نقل از ظرفیت اسـتارتآپها و بخش خصوصی اسـتفاده كرد حاال باید منتظر ماند و دید در حدود دو سـال
باقیمانده از عمـر دوره جدید مدیریت شـهری وعد ههـا در بحث حمل و نقل تـا چه اندازه محقق میشـود.

قالیبـاف بـرای خـط فـرودگاه امـام خمینـی(ره) سـفارش
داده شـده بـود و بـا تغییـرات ظاهـری قـرار اسـت طـی
سـه تـا چهـار مـاه آینـده وارد خطـوط شـود ،در ایـن دوره
مدیر یـت شـهری شـاهد ورود قطـار جدیـدی بـه نـاوگان
متـرو نخواهیـم بـود.
گرچـه در ایـن میـان عـدهای دلخـوش بـه فاینانـس
500میلیـون یورویـی بودنـد كـه رئیـس شـورای شـهر
چنـد روز قبـل خبـر از تخصیـص بـرای سـاخت
تعـدادی از  630واگـن داد ،امـا كرونـی میگویـد :اگـر آن
 630واگـن همیـن امـروز هـم قـراردادش عملیاتـی شـود
اولیـن سـری واگنهـا 20مـاه بعـد تحویـل داده خواهـد
شـد و عملا بـه عمـر ایـن دوره مدیر یـت شـهری
نمیرسد.
در حالـی كه وضعیـت نامطبـوع ناوگانهای فعلـی متروی
تهـران موجـب نارضایتـی تهرانیهـا شـده اسـت ،دبیـر
كمیسـیون عمـران و حمـل و نقـل شـورای شـهر تهـران
در ایـن بـاره میگویـد :بـرای هـر خـط تعـدادی قطـار رزرو در
یشـود امـا معاونـت حمـل و نقـل و ترافیـك
نظـر گرفتـه م 
قطارهـای رزرو را وارد خـط كـرده اسـت ،ایـن اقـدام باعـث
تضعیـف كیفیـت خدمـات میشـود ،شـاهد افزایـش
خرابـی قطارهـا هسـتیم و باتوجـه بـه نبـود برخـی قطعات،
اسـتهالك نـاوگان بـه شـدت افزایـش یافتـه اسـت.
در حالی كه علیخانـی از وجود ناوگانهای قدیمـی در مدار
حمـل و نقـل مترویـی تهـران خبـر میدهـد بایـد بدانیـم
اسـتاندارد جهانـی بـرای نوسـازی نـاوگان براسـاس مقـدار
یشـود؛ هر قطـار بعـد از ده هزار
كیلومتری اسـت كـه طی م 
كیلومتر حركت باید سـرویس اولیه شـود و در ادامه روی
 120هـزار كیلومتـر 360 ،هـزار و  720هـزار كیلومتـر نیازمنـد
تعمیـرات اساسـی اسـت.
نكـه تعـدادی از ناوگان مـا در حـال حاضر
كرونـی با بیـان ای 
وارد ایـن محـدوده شـده اسـت ،توضیـح میدهد :اگـر قرار
باشـد بـه دلیـل تعمیـرات از مـدار خـارج شـوند وضعیـت
خدمـات نامناسـبتر خواهـد شـد و قطارهـا متاسـفانه
نمیتواننـد وارد مرحلـه تعمیـرات اساسـی شـوند.

امیدها به دولت كمرنگ میشود

امیـد بـه تحقـق فاینانـس دو میلیـارد یورویـی كـه بـرای
ناوگان حمـل و نقل مترویـی كشـور در نظر گرفته شـده و
یهـا از این مقـدار یكمیلیـارد یورو
قرار اسـت سـهم تهران 
باشـد در سـایه تحریمهـا هـر روز كمتـر میشـود.
كرونی هم امیدی به تحقـق فاینانسها نـدارد و میگوید:
هرسـاله در بودجـه سـاالنه كشـور فاینانسـی بـرای كل
قطارهـای شـهری كشـور در نظـر گرفتـه میشـود كـه بـا
وضعیـت فعلـی گمـان نمیكنـم رقمـی از ایـن فاینانـس
محقـق شـود .آ قـای جهانگیـری بعـد از بازدیـد از شـركت
نسـازی نامـهای به آقـای نوبخـت زدند كه بـرای تحقق
واگ 
فاینانـس كمـك كنـد .البتـه بـا ایـن دسـتورات اداری بعید
میدانم اقدام موثری انجام شود.

در بودجــه هــر ســال ،مبلغــی برای
بهبــود وضعیت نــاوگان حمــل و نقل
تخصیص داده میشود و امسال هم
رئیسجمهور مبلغ دو میلیارد یورو را
به این كار اختصاص داده است.
ایــن مبلــغ بــرای قطارهای شــهری كل
كشــور در نظــر گرفتــه شــده كــه یــك
میلیــارد یــورو آن بــه تجهیــز نــاوگان
مترویــی تهــران اختصــاص دارد .البته
ایــن دو میلیارد یــورو به دلیــل اینكه
سهمیه فاینانس است تا به امروز به
سه دلیل محقق نشده است.
اولیــن دلیــل اینكــه بانــك مر كــزی
مســدودی ارزی بــرای دو میلیــارد
یــورو در نظــر نگرفتــه و ایــن موضــوع
شامل یك میلیارد یورو اعتبار ناوگان
مترویی تهران هم میشود.
دوم اینكــه معاونــت برنامهر یــزی و
نظارت راهبــردی ریاســتجمهور باید
مــاده  62قانــون محاســبات عمومــی
كشــور را اعمــال و بازپردا خــت ا یــن
فاینا نــس را بهعهــده بگیــرد تــا ا یــن
مبلــغ جــزو بدهیهــای متــرو تهــران و
شــهرداری قــرار نگیــرد .در واقــع ایــن
مبلغی است كه دولت به مترو تهران
كمك میكنــد و بایــد بازپرداخــت آن را
هم بهعهده بگیرد.
ســوم اینكه باید اعتبــاری برای پیش
پرداخــت در ایــن زمینــه تامین شــود
و ا گــر قــرار باشــد بــرای یــك میلیــارد
یــورو خــط اعتبــاری گشــوده شــود
 15درصــد آن بایــد بــه عنــوان هزینــه
پیــش پرداخــت ابتــدا تامیــن شــود و
حــدود  2تــا  3درصــد هــم بایــد هزینــه
گشــایش اعتبــارات شــود ،در نتیجــه
حــدود  18درصــد از ایــن بودجــه بایــد
در ابتــدا تخصیــص داده شــود .ا گــر
بــرای ایــن ســه گام آقــای جهانگیــری،
معــاون اول ریاســت جمهــوری بــه
همــراه آن لطــف اولیــه راهحلــی در نظر
بگیرد اختصاص فاینانس دو میلیارد
یورویــی میتوانــد در تجهیــز نــاوگان
مترویی تهران موثر باشد.

هماكنون در متروی تهــران  1300واگن
وجــود دارد كــه  20هــزار تا یــك میلیون
كیلومتــر حركــت كرد هانــد ،ا مــا ا یــن
واگنهــا معمــوال عمــر مفید بــاالی 30
ســال دارند ،در نتیجه واگن فرســوده
در مــدار حمــل و نقــل متــروی تهــران
وجــود نــدارد ،البتــه هــر واگــن بعــد از
طــی مســافتی احیــا میشــود و دوباره
میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
در حال حاضر متروی تهران تجهیزات
متحــرك الزم را نــدارد و اگــر ایســتگاه
جدیــد بــه بهرهبــرداری برســد و تعداد
ســفرها افزایــش یابــد ،دچار مشــكل
واگن خواهیم شد .در حال حاضر هم
از خطوط قبلی یعنی خط یك ،دو ،ســه
و چهــار بــرای ایســتگا ههای مــورد
بهر هبــرداری در خــط شــش و هفــت
واگــن گرفتــه و بــه ایــن خطــوط تزریق
شده است.

