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اواسط فروردین1401 بود که آلودگی هوای تهران 
به مرحله بسیار خطرناک رسید و پایتخت تا آستانه 
تعطیلی پیش رفت و بســیاری از کارشناســان و 
مســئوالن ازجمله برخی از اعضای شــورای شهر 
به دلیل تعطیل یا محدود نشدن فعالیت های روزانه 
در پایتخت انتقاد هایی را مطــرح کردند. آلودگی 
هوای تهران هر سال بدتر و تعداد آالینده ها بیشتر 
می شود و اگر با همین روش پیش برویم شاید روزی 
برسد که تهران برای بسیاری از شهروندان ازجمله 
افراد دارای بیماری زمینه ای، سالخورده و کودکان و 
دیگر گروه های حساس قابل سکونت و زندگی نباشد. 
یکی از تدبیرها بــرای کنترل و کاهــش آلودگی 
پایتخــت، قانون ممنوعیــت تردد وســایل نقلیه 
کاربراتوری از ابتدای سال1401 در پایتخت و دیگر 
کالنشهر ها بود، اما با گذشت یک ماه از شروع سال 
جدید الزامی به رعایت و اجرای بندهای مندرج در 

این قانون دیده نمی شود.

پلیس راهور پایتخت با کاربراتوری ها برخورد نمی کند 
با توجه به اینکه خودروها و وسایل نقلیه کاربراتوری 
مقصر و عامــل 38درصد از آلودگی هــوای تهران 
هستند، در اواخر سال گذشــته و به طور مشخص 
7اسفند1400 بود که سازمان حفاظت محیط زیست 
اعالم کرد با تصویب و ابالغ هیأت وزیران تردد این 
نوع وسایل نقلیه اعم از ســواری و موتورسیکلت و 
تاکسی در 8کالنشهر کشور شــامل تهران، کرج، 
شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز و اراک از ابتدای 

سال 1401ممنوع است.
 با وجــود این، بررســی های میدانــی و همچنین 
پیگیری ها نشان می دهد که پلیس راهور پایتخت 
برای اجرای ماده8 قانون هوای پاک مصوب هیأت 
وزیران طرح و برنامه ای ندارد و هیچ کســی وسایل 
نقلیه کاربراتوری را متوقف که هیچ، حتی جریمه هم 
نمی کند! موضع پلیس راهور در قبال قانون و مصوبه 
هیأت وزیران مصاحبه و صحبت های سردار کمال 
هادیانفر، رئیس پلیس راهــور فرماندهی انتظامی 
کشور در 14اسفند سال گذشته است که اعتقاد دارد 
چنین مصوبه ای غیرمنطقی است و با توجه به تبعات 

اجتماعی و عدم شفافیت قابل اجرا نیست.

 سردار هادیانفر با اشاره به تعداد باالی موتورسیکلت 
و خــودرو و تاکســی های کاربراتــوری )حــدود 
10میلیون و500هــزار دســتگاه موتورســیکلت 
کاربراتوری( در کشــور که اغلب هم منبع درآمدی 
برای مالکانشان هستند و همچنین مشخص نبودن 
نحوه برخورد بــا متخلفان )وســیله نقلیه متوقف 
شــود، جریمه شــود یا به پارکینگ منتقل شود؟( 
خواستار بررسی های جامع تر و کامل تر در این رابطه 

است. شده 

1500تاکسی کاربراتوری و 800فقره وام
براساس اعالم ســازمان تاکسیرانی، 1500تاکسی 
شــهر تهــران هــم کاربراتــوری هســتند. علی 

محتشــمی پور، معاون فنی و بهره برداری سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران هم اعالم 
کرد: به رغم محدودیت هایی که سازمان تاکسیرانی 
در منابع مالی خود دارد، 800فقره وام ۹0میلیون 
تومانی ویژه مالکان تاکسی های کاربراتوری تامین 
شده است. این در شرایطی است که با توجه به مصوبه 
هیأت وزیران و قانون مصوب، هم پلیس راهور موظف 
است از ابتدای سال1401 جلوی تردد وسایل نقلیه 
کاربراتوری را بگیرد و آنها را به پارکینگ منتقل کند 
و هم سازمان تاکسیرانی تهران مجاز به تمدید پروانه 
بهره برداری مالکان این دســته از تاکسی ها نیست.  
محتشمی پور در رابطه با محدودیت هایی که برای 
خودرو ها و تاکسی های کاربراتوری ایجاد می شود، 

اینگونه توضیح داد: »با توجه به اطالع رســانی های 
پیشین و براساس الزامات جدید، تردد هر نوع خودرو 
و به طور مشخص تاکسی کاربراتوری در کالنشهرها 
و به تبع آن شهر تهران، ممنوع است و پلیس راهور 
موظف به هدایت این خودروها به پارکینگ اســت. 
سازمان تاکسیرانی شهر تهران طبق قوانین، مجاز 
به تمدید پروانه بهره برداری مالکان این دســته از 

تاکسی ها نیست. 
توجه نکردن به نوسازی از سوی مالکان تاکسی های 
کاربراتوری، ممانعت از تردد آنها در ســطح شهر و 
حذف سهمیه سوخت تاکســی را به دنبال خواهد 
داشت که این امر می تواند عالوه بر ایجاد مشکالت 
معیشــتی برای این افراد ایجاد خلل در سیســتم 
حمل ونقل عمومی را نیز موجب شــود.« در عین 
حال، نکته مهم اینکه 800فقــره وام درنظر گرفته 
شده پاسخگوی 1500تاکســی کاربراتوری شهر 
تهران نیست و به نظر می رسد در شرایطی که بیش 
از یک ماه از شروع قانون ممنوعیت تردد خودرو های 
کاربراتوری می گذرد هنوز هیچ تاکسی کاربراتوری 

نوسازی یا جریمه و محدود نشده است.

تردد دودزاها بدون محدودیت
با وجود اینکه یک ماه از اجرای قانون ممنوعیت تردد وسایل نقلیه کاربراتوری گذشته، اما الزامی به رعایت آن دیده نمی شود

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

 ساماندهی وانتی ها
ضروری تر از همیشه

وانتی های خریداری ضایعات و آهن قراضه 
در شهر تهران سال هاســت که با صدای 
گوشخراش بلندگوهای خود، با روح و روان 
و اعصاب مردم تهران بازی می کنند و هیچ 

دستگاهی اعم از شهرداری یا پلیس با آنها برخورد نمی کند.
بنده ساکن نارمک هستم و براســاس رصد مستندی که طی 
ســال های اخیر که کرونا بوده و اغلب در منزل دورکار بوده ام 
انجام داده ام، تعداد وانتی هایی که در یــک روز در محله تردد 
می کنند به طور متوسط هر 15دقیقه یک مورد بوده است و در 
برخی ساعات روز، حدود ساعت 11تا 13این تعداد به هر 5دقیقه 
یک مورد می رسد؛ جالب اینکه در برخی موارد صدای بلندگوی 
چند وانتی با هم تداخل می کند!  ساکنان آپارتمان هایی که در 
حاشیه کوچه ها و میدان ها هستند بیشــترین آزار را از ناحیه 
صدای این بلندگوها متحمل می شوند، این وانتی ها روز تعطیل، 
جمعه و پنجشنبه هم ندارند، اتفاقا در روزهای تعطیل کار خود را 
زودتر آغاز می کنند چون تصور می کنند مردم بیکارند و در خانه 

هستند و تمایل بیشتری به فروش دارند! 
من شــخصا بارها به ســامانه 137و پلیس 110این موضوع را 
گزارش کرده ام و هر دو ســازمان صراحتا اعالم کرده اند که این 
موضوع جرم یا تخلف به شمار نمی رود و نمی توانند اقدامی بکنند. 
درحالی که کار این افراد مصداق بارز مزاحمت صوتی به حساب 
می آید. البته هنگام عصر به بعد اغلب ایــن وانتی ها، پر از انواع 
وسایل خریداری شده هستند؛ یعنی به هر حال تقاضایی برای 
فروش این ضایعات وجود دارد. حال تصور کنید اگر هر شغل و 
صنفی، یک بلندگو دست می گرفت و با وانت یا خودرو، خدمات 

خود را در سطح شهر فریاد می کرد چه اتفاقی رخ می داد.
نکته اینجاســت که آلودگی صوتی یکی از مصادیق مجرمانه 
به حساب می آید؛ چراکه آلودگی صوتی روی سالمت شهروندان 
با مشکالتی مانند کاهش تمرکز، اختالالت عصبی، افزایش فشار 
خون، استرس و اضطراب اثر می گذارد. ماجرا اما وقتی جالب تر 
می شود که ماده 2۹قانون هوای پاک مصوب 13۹6/5/11در این 
رابطه عنوان می کند: »ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع 
ثابت و متحرک، ممنوع است.« با وجود آیین نامه های موجود، 
دســتگاه های متولی مقابله با آلودگی صوتی، خود را مسئول 
مستقیم برخورد با وانتی های خریدار ضایعات نمی دانند. البته 
فرهنگ عمومی نیز در رشــد این پدیده مقصر است. اگر مردم 
به این وانتی ها ضایعات خود را نفروشند، آنها این شغل را ترک 
می کنند. شهرداری در هر منطقه ای، کیوسک های جمع آوری 
ضایعات مســتقر کرده اما باید دانست که حمل ضایعات تا این 
مراکز توسط شهروندان مشکل اســت و گاه هزینه ای بیش از 
ارزش خود ضایعات مذکور دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود 
شورای شهر تهران با دعوت از نمایندگان سازمان محیط زیست 
و نیروی انتظامی، موضوع ساماندهی وانتی های خریدار ضایعات 

را در دستور کار خود قرار دهد.

سید جعفر تشکری هاشمی 
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل 

شورای شهر تهران 
خیابان هــا  آســفالت  بــه  رســیدگی 
و بزرگراه هــا در ســال های قبــل دچــار 
عقب ماندگی شده  اســت. امیدواریم 
تا پایان ۶ ماه ابتدایی امسال وضعیت 

آسفالت معابر تهران بهبود پیدا کند.

رضا شنگی
شهردار منطقه ۱۷ تهران

با توجــه بــه ضــرورت ایجاد دسترســی 
مناسب شهروندان بین شمال و جنوب 
خط راه آهن تهران - اهواز، برنامه ریزی 
مؤثــر در جهــت احــداث 3زیرگــذر در 
ایــن محــدوده صــورت گرفــت. بــرای 
ایــن عملیــات بــا مجــوز کسب شــده از 
نهادهای مربوطه، ۲۲۵  اصله درخت با 
رعایت اصول فنی جابه جا شده است. 
این پروژه در ســال گذشته با پیشرفت 
فیزیکــی ۵ درصــد بــه دالیلــی تعطیــل 

شده بود.

نقل قول خبر

عدد خبر

حمید ضیایی پرور؛ روزنامه نگاریادداشت

معــاون فنــی و مهندســی ســازمان 
حمل ونقــل ترافیــک شــهرداری تهران 
از راه انــدازی پارکینــگ امیرکبیــر تــا 
پایان خردادمــاه خبــر داد. محمدرضا 
شــیخ بهایی گفــت: احتمــاال تــا پایــان 
خــرداد مــاه پارکینــگ امیرکبیــر واقــع 
در خیابــان ۱۷ شــهریور منطقــه ۱۲ بــه 
بهره  بــرداری می رســد. ایــن پارکینــگ 

۵۵۰ فضای جای پارک خودرو دارد. 

 ۵۵۰
جای پارک

بوســتان ها  ســازمان  مدیرعامــل 
و فضــای ســبز شــهر تهــران گفــت: 
شهرداری تهران و وزارت نیرو براساس 
تفاهمنامه ای که پیش نویس آن تهیه 
شده است، بخشــی از نیاز آبی فضای 
سبز پایتخت را از پساب تامین خواهند 
کــرد. به گفتــه علی محمــد مختــاری، 
تاکنون ۷ میلیون مترمکعب پساب به 
شهرداری تحویل داده شده و در آینده 
نزدیک نیز ۷میلیــون مترمکعب دیگر 
به چرخــه آبیــاری فضای ســبز افــزوده 

خواهد شد.

۷ میلیون
 مترمکعب

قانون محدودیت تردد خودروهای کاربراتوری به درستی اجرا نمی شود.    عكس: همشهری / امیر رستمی

تهران 300هزار خودروی فرسوده و کاربراتوری دارد
به گفته مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با مالک قراردادن ۲0سال به عنوان سن 
فرسودگی خودرو، تعداد خودروهای فرسوده و کاربراتوری شهر تهران در سال1400، حدود 
۳00هزار دستگاه بوده و امسال این تعداد قطعا افزایش پیدا می کند. حسین مقدم تأکید می کند 
که این فقط آمار خودرو های کاربراتوری است که در پایتخت تردد دارند و موتورسیكلت ها در 

آن لحاظ نشده است.

مکث


