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رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خبر داد:
شناسایی هزار و ۱۶۰ مورد 

تصادف ساختگی در سال 98
عباس مسجدی، 
رییس سازمان پزشکی 
قانونی کشور گفت: در 
سال گذشته یک هزار 
و ۱۶۰ مــورد تصادف 

ساختگی نیز در پزشکی قانونی شناسایی و تشخیص 
داده شــد. این موارد که با هدف اخذ دیه و خسارت 
انجام می شود توسط همکاران بخش های معاینات 
تشخیص داده شد و مبالغ قابل توجهی صرفه جویی 

مالی برای شرکت های بیمه ای به همراه داشت.
*

عاقبت درگیری اراذل و اوباش در 
بیمارستان پورسینای رشت

شــامگاه سه شنبه 
تصاویــر ویدئویی از 
درگیری و حمله با قمه 
در اورژانس پورســینا 
در رشــت منتشر شد. 

گفته شــده بود این افراد در بیرون از مرکز درمانی 
نزاع می کردند و آن را به داخل بیمارستان کشاندند 
و در بیمارســتان نیز طرفین همچنان به درگیری 
ادامه داده و باعث مجروح شدن تعدادی از همراهان 
بیماران شدند. پس از این ماجرا خبرگزاری تسنیم 
گزارش داده که روز پنجشــنبه پلیس گیالن »آن 
تعداد از اراذل و اوباش که در روزهای اخیر با هجوم 
و قمه کشی در بیمارستان پورسینای رشت باعث 
ایجاد رعب و وحشت مردم و کادر درمان بیمارستان 
شدند« را در سطح شهر گرداند تا »درس عبرتی باشد 

برای کسانی که مرتکب چنین جرائمی می شوند«.

مرگ ۱۷8 نفر در اثر کرونا طی 
شبانه روز گذشته

وزارت بهداشــت 
اعالم کرد که در شبانه 
روز گذشــته ۱۷۸ نفر 
در اثر ابتال به کووید ۱۹ 
جان خود را از دســت 

داده اند که شمار کل جان باختگان را به ۲۶ هزار ۵۶۷ 
نفر می رساند. همچنین با شناسایی ۳ هزار و ۵۵۲ 
مبتالی جدید به کرونا مجموع مبتالیان در ایران 
به ۴۶۴ هزار و ۵۹۶ نفر رسیده است. در حال حاضر 
همچنین ۴ هزار و ۱۳۷ نفر نیز در وضعیت وخیم 

ابتال به این بیماری قرار دارند.

شباهت و تفاوت آنفلوانزا، 
سرماخوردگی و کووید-۱9

یــک متخصــص 
بیماری هــای عفونی 
گفت: آنفلوانــزا دو فاز 
دارد، در فاز اول با یک 
شــروع حاد، تب باال، 

بدن درد، گلودرد، کوفتگی، سرفه های خشک، سر 
درد و درد پشت کره چشم همراه است و بعد از دو تا 
سه روز فاز دوم شروع می شود که فاز تنفسی است و 
البته برجسته تر است. به گفته دکتر افشین محمد 
علیزاده، سرماخوردگی ها شــروع ناگهانی ندارند 
و تدریجی اســت و کرونا برخالف آنفلوانزا شروع 
مالیم تر و ساده تری دارد که به صورت تب مختصر، 
بدن درد و کوفتگی، ضعف عمومی مشاهده می شود 
و ممکن اســت اختالل حس بویایی و چشایی نیز 

وجود داشته باشد.

فروش خاک جنگل کیلویی 
۵۰۰۰ تومان

مشاور رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
گفــت: در میدان ونــک تهران یک خــاور خاک 
جنگل های شــمال را کیلویی پنج هزار تومان به 
فروش می رســانند. به گفته اسماعیل کهرم برای 
خاکی که صد ســال هر یک ســانتی متر آن طول 
می کشد تا ساخته شود مردم صف کشیده بودند، 
این خاک حاصلخیز جنگل را ایجاد کرده است حال 

بدون آن چگونه رشد کند؟

شدت فرونشست زمین در ایران
 رئیــس کمیتــه 
محیط زیست در کرسی 
ســالمت اجتماعــی 
یونســکو گفت: اکنون 
نیمی از کشور تحت تاثیر 

پدیده بیابان زایی قرار دارد که موجب بروز پدیده هایی 
مانند فرونشست زمین شده که در این راستا شاهد 
پایین رفتن زمین حتی تا عمق ۵۴ سانتیمتر در برخی 
نقاط کشور هستیم.  به گفته محمد درویش در تهران 

فرو نشست ۹۰ برابر استاندارد جهانی است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

سال هاست که پایتخت نشینان از 
شــنیدن واژه »حمل و نقل عمومی« 
بــوی دود در مشام شــان می پیچد و 
احســاس فشــردگی در فضایی تنگ 

آزارشان می دهد. 
اما این روزها که در آغاز فصل پاییز 
و شروع آلودگی های شدید در تهران و 
البته اوج گیری های چندباره ویروس 
کرونا هستیم، این دلنگرانی ها هم کمی 
رنگ و بویی جدی تر به خود گرفته است.
دیروز محســن هاشــمی، رئیس 
شورای شــهر تهران اما این نگرانی را 
تشــدید کرد. او از وضعیــت ناخوش 
سیستم حمل و نقل تهران سخن گفت 
و اعالم کرد که حدود دو سال است که از 

وضعیت هشدار عبور کرده ایم.
هاشــمی حتی گفت که سیستم 
حمل و نقل عمومی تهران در آســتانه 
فروپاشی است؛ چراکه عالوه بر کمبود 
۵۰ درصــدی، بیــش از ۸۰ درصــد 

اتوبوس های تهران هم فرسوده است.
هشدار او البته جدید نبود. این نکته را 
چندی پیش، محمود ترفع، مدیرعامل 
شــرکت واحد اتوبوس تهــران هم با 
محافظه کاری بیشتری عنوان کرده و 
گفته بود: »در صورت ادامه روند موجود 
و عدم نوســازی ناوگان، اتوبوس های 
تهران حداکثــر تا ۶ ســال دیگر دوام 
می آورند و تا آن زمان ۱۰۰ درصد آنها 
به سن فرسودگی رسیده و از رده خارج 

می شوند«. گرچه بعضی از کارشناسان 
شهری این ارقام او را خوشبینانه اعالم 
کرده و معتقدند، همین حاال هم بیشتر 
اتوبوس ها از رده خارج است و به زور در 
شهر سرپا نگه داشته می شوند؛ هر چند 
این سرپایی، به قیمت تزریق چند برابری 
دود اگزوز این خودروها به هوای شهر و در 
نهایت به حلق شهروندان تمام می شود. 
نگاهی به آمار خرابی ماهانه ناوگان 
اتوبوســرانی تهــران هم شــاهد این 
مدعاست. براساس گزارش های اسن 
ســازمان، خرابی ماهانه اتوبوس های 
شــهری تهران حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ 
مورد اســت. این در حالی است که این 
عــدد فراوانی تجمیعــی در طول یک 
ماه بوده؛ به طــوری که در بعضی موارد 
یک دســتگاه اتوبوس تا ۶ بار خرابی در 

ماه دارد.
قانون چه می گوید؟

بر اســاس ماده ۸ قانون هوای پاک، 
میانگین ســن اتوبوس های دیزل ۱۰ 
ســال و اتوبوس های گازسوز ۱۲ سال 
اســت در صورتی که در حــال حاضر 
متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی تهران 
از سن فرســودگی فراتر رفته و ۱۲.۴ 

سال است.
بنا بر اعالم رئیس شــورای شــهر؛ 
»تهران بجای ۹هزار دستگاه اتوبوس 
در حدود ۵۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعال 
دارد«. این در حالی است که از سال ۸۹ 
تاکنون، یعنی در ده سال گذشته حتی 
یک دستگاه اتوبوس نیز از سوی دولت به 

پایتخت تحویل داده نشده است.
طبق قانون دولت موظف اســت تا 
۸۲.۵ درصد هزینه نوسازی اتوبوس های 

شــهری را بپردازد و باقی هزینه نیز با 
شهرداری است. رقمی که گفته می شود 
در دولت های دهم، یازدهم و دوازدهم 

هنوز به تهران نرسیده است. 
اما پیمان ســنندجی، مدیر عامل 
قبلی این ســازمان در تابســتان سال 
گذشته یعنی، چند ماه قبل از برکناریش 
از این ســمت درباره آخرین وضعیت 
نوسازی ناوگان اتوبوســرانی و کمک 
دولت در این زمینه گفته بود: » دولت در 
مصوبه ای مبلغ تخصیصی برای نوسازی 
اتوبوس های شــهری را از ۸۰هزار دالر 
به ۱۴۲هزار دالر افزایش داده اســت«. 
رقمی که روی کاغذ ماند و بحران های 
بعدی چون تحریم و کرونا هیچ گاه اجازه 

نداد، محقق شود.
تهران در چند راهی قوانین

شــهر تهران ۲۴۰ خط اتوبوسرانی 
عادی و ۱۰ خط بی آرتــی فعال دارد، 
این در حالی است که همین تعداد نیز 
برای شهری با وسعت و جمعیت تهران 
کم بوده و بســیاری از مناطق این شهر 
از دسترسی به یک سیستم حمل و نقل 
امن محروم هستند و سیاست گذاران 
شــهری بایدفکری به حال توسعه آن 

کنند.
در این میان دو برنامه باالدســتی 
برای اتوبوس های تهــران وجود دارد؛ 
نخست برنامه پنج ساله دوم شهرداری 
اســت که طبق آن باید ۹ هزار اتوبوس 
در تهران تردد کنند و دوم برنامه جامع 
حمل ونقل تهران است که در افق ۱۴۰۲ 
این شــهر باید ۱۱ هزار اتوبوس داشته 
باشد. برنامه هایی که در هر دو فاز عمال 
متوقف شده و نه تنها خبری از زیاد شدن 

این میزان نیست که هر روز شاهد کم 
شدن از شمار این قافله نیز هستیم.

کجای کار می لنگد؟
البته این مشــکل تنهــا مختص 
اتوبوس ها نیســت، محسن هاشمی، 
رئیس شورای شهر تهران گفته بود: »در 
طول سه سال اخیر حتی یک کیلومتر 
مترو در پایتخت ساخته نشده و در طول 
هفت سال گذشته نیز حتی یک دستگاه 
اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی 

پایتخت اضافه نشده است.«
به گفته او »دستگاه های حفار مدرنی 
که برای کندن تونل های مترو و ساخت 
ســازه تونل در دوره گذشــته از سوی 
خودم تامین و به کشــور وارد شده بود، 
االن سه سال است که بیکار افتاده و در 
این سه سال حتی یک کیلومتر مترو در 
تهران ساخته نشده است. در  حالی که 
اصوال ساخت تونل مترو بسیار کم هزینه 

است و مشکل مالی یا اجرایی ندارد«.
در این بین، وضع اتوبوس های تهران 
هم دســت کمی از بحران مترو ندارد. 
هاشمی یادآور شــده است: »در هفت 

سال سپری شده از این دولت، حتی یک 
اتوبوس هم به تهران تحویل داده نشده 
اســت. عمر اتوبوس های شرکت واحد 
در این دولت از پنج ســال به ۱۱ سال 
افزایش پیدا کرده و تعداد آنها از حدود 
هفت هزار به پنج هزار دستگاه کاهش 
پیدا کرده است. به  همین  خاطر حجم 
مسافر جابه جا شده با اتوبوس در تهران به 
دو میلیون نفر رسیده است و وسایل نقلیه 

شخصی عمدتا جایگزین آن شده اند.«
آیا تحریم ها مقصرند؟

عوامل متعددی وجود دارد که باعث 
شده است حمل و نقل عمومی پایتخت 
در بدترین دوران خود به سر ببرد. رئیس 
شورای شهر تهران، ریشه بخشی از این 
مشکالت را تحریم و چالش های مالی 

دولت دانسته است. 
بــه اعتقاد هاشــمی، »بخشــی 
از این مشــکل در توجه  نداشتن ویژه 
و اهمیت ندادن مســئوالن دولتی به 
نوسازی حمل ونقل عمومی بازمی گردد. 
در کشورهای توسعه یافته از سوخت های 
فسیلی مالیات می گیرند و در سیستم 
حمل ونقل عمومی هزینه می کنند، اما 
در کشور ما به سوخت های فسیلی یارانه 
می دهند و به سیستم حمل ونقل عمومی 
کمک نمی کنند. بخش دیگر مشکل به 
ضعف پیگیری در شهرداری برمی گردد، 
اما شرایط فعلی کشور و بحران تحریم ها و 
کرونا نیز در فرعی شدن مساله مترو برای 

مسئوالن موثر بوده است.«
 درخواست از صندوق توسعه ملی

اما بحــران حمل و نقــل و کمبود 
نقدینگی برای حل این مشکل تا حدی 
بود که کمتر از یک ماه پیش شــهردار 
تهران در نامه ای به رهبری درخواست 
کرد که منابع مالی خرید اتوبوس و واگن 
مترو از محل بازگشــت منابع صندوق 

توسعه ملی پرداخت شود.
در بخشــی از ایــن درخواســت با 
اشــاره به کمبود های شدید در بخش 
حمل و نقل عمومی تهران، آمده بود:» 
شهرداری تهران به منظور رفع بخشی 
از معضالت،در نظر دارد نسبت به خرید 
۱۰۰۰ دســتگاه اتوبوس به مبلغ ۳۰ 
هزار میلیارد ریال و ۲۱۰ دستگاه واگن 
مترو به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام 
کند، بنابراین با توجه به محدودیت های 
مضاعف مالی ناشــی از شیوع بیماری 
کرونا و عدم امکان تامین منابع مالی از 
سوی این شهرداری، خواهشمند است 
دستور فرمایید نســبت به اخذ مجوز 
اســتفاده از بازگشــت منابع صندوق 
توســعه ملی برای تامین مالی خرید 
اتوبوس ها و واگن های مذکور به مبلغ 
۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام الزم مبذول 

نمایند«. نامه ای که بر اســاس آخرین 
پیگیری ها هنوز پاســخی به آن داده 

نشده است.
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با این اوصاف به نظر می رسد وضعیت 
تهران، از نظر آلودگی هوا نیز چندان در 
روززهای آتی و سرد پاییز و زمستان در 

خور نباشد.
در حالی که در یکی دو ســال اخیر 
حتی تهران در طول تابســتان نیز به 
واســطه ازدیاد ازن در هــوا روزهای 
ناســالمی را ســپری کرد، پیش بینی 
می شود پاییز و زمستان امسال وضعیت 

از سال گذشته نیز بدتر باشد.
هــر چنــد مدیرعامل ســازمان 
اتوبوســرانی، ســهم اتوبوس ها را در 
آلودگی هــوای تهران تنهــا ۵ درصد 
می داند، اما کارشناسان معتقدند، سهم 
آلودگی با فرســودگی هر چه بیشــتر 
اتوبوس های شهری در سال های اخیر 

بیشتر شده است.
مهران حشمتی، کارشناس محیط 
زیســت می گوید: » بر اساس سیاهه 
انتشار شــرکت کنترل کیفیت هوای 
شهر تهران در سال ۹۲ که تا به امروز تنها 
مرجع رسمی درباره سهم وسایل نقلیه 
در انتشــار ذرات آالینده است، سهم 
اتوبوس های شهرداری تهران در انتشار 

ذرات معلق ۱۲ درصد است«.
او ادامه می دهــد: »کمبود اتوبوس 
در نــاوگان اتوبوســرانی و بهره گیری 
از اتوبوس های فرســوده بــه منظور 
جبران این کمبــود، جایگزین نکردن 
اتوبوس های دیزلی با اتوبوس های برقی 
و همچنین فقدان نصــب فیلترهای 
جذب دوده بر روی این اتوبوس ها باعث 
افزایش ســهم اتوبوس های شهرداری 
تهران در آلوده کردن هوای شهر شده 
اســت. این در حالی است که باال رفتن 
شاخص آلودگی ازن نشان می دهد که 
در نتیجه خودروهای دیزلی است سهم 
اتوبوس های شهری هر روز در آلودگی 

هوای پایتخت افزایش می یابد«.

رئیس شورای شهر: دو سال است از وضعیت هشدار عبور کرده ایم

حکایت ناوگان اتوبوس های خسته و فرسوده تهران

گزارش

صبح پنجشــنبه ۱۰ مهرماه به روز تلخی 
برای مردمان بندر دیلم در استان بوشهر تبدیل 
شد. آنها در شهر کوچک خود شاهد حادثه ای 
مشابه آن چیزی بودند که بهمن سال ۱۳۹۵در 
پالســکو تهران رخ داد. حادثــه ای که در آن 
تعداد زیادی مغازه در آتش ســوخت و سرمایه 
صاحبانش دود شد و به هوا رفت و بعد از گذشت 
چهار سال خسارت های مالی آن هنوز هم برای 

صاحبان سرمایه اش جبران نشده است.
این بار اما شعله های آتش در کمال ناباوری 
بر بازارچه ســاحلی شــهر دیلم افتــاد و همه 
واحد صنفی را طعمــه حریق کرد. هرچند این 
آتش سوزی پس از ســاعت ها تالش مهار شد و 
هیچ تلفات جانی نداشت، ولی خسارت سنگین 
مالی به کسانی که در این بازارچه ساحلی شاغل 
بودند وارد کرد، تا روزهای مالی سخت دوران 

کرونا را فاجعه بارتر کند.
به گفته مقامات مســئول با وجود اینکه از 
زمان وقوع حادثه آتش ســوزی همه نیروهای 
امدادی و آتش نشانان شهرستان و منطقه نفتی 
بهرگان امام حسن)ع( در محل حضور یافتند، 
اما با توجه به گستردگی و شدت آتش سوزی، 

راه به جایی نبردند و بازارچــه تبدیل به تلی از 
خاکستر شد.

بازارچه ســاحلی دیلم نزدیک ساحل این 
بندر از مکان های گردشــگری و عرضه کننده 
کاالهای خارجی و ایرانی بود. گفته می شــود 
صاحبان غرفه هایی که در آتش سوخته، اغلب 
افراد ساحل نشینی هستند که به دلیل بضاعت 
مالی بسیار پایین، توان اجاره مغازه را نداشته و 
تنها راه امرارمعاش آنها از طریق برپایی بازارچه 
موقت بوده اســت. این بازارچه شــامل ۲۰۰ 
غرفه بوده که عمده این واحدها صنوف عرضه 
پوشــاک و تعدادی نیز در زمینه عرضه لوازم 

آرایشی و بهداشتی فعالیت داشته اند.
سوختن بازارچه در نیم ساعت

باقر گله گیر، معاون سیاسی فرماندار دیلم 
گفــت: »آتش ســوزی بازارچه ســاحلی این 
شهر که ســاعت ۷:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۱۰ 
مهرماه رخ داد در حدود ســاعت ۱۲ ظهر مهار 
شــد و نیروهای امدادی عملیــات کولینگ یا 

سردسازی محل حادثه را انجام دادند«.
او افزود: »با توجه به اینکه غرفه های بازارچه 
ســاحلی دیلم با آهن، ام دی اف و فایبرگالس 

با قابلیت اشتعال باال ایجاد شده اند، متاسفانه 
طی مدت زمان نیم ساعت آتش تمام بازارچه 

را فرا گرفت«.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
فرمانداری دیلم اظهار کــرد: »نیروهای آتش 
نشــانی دیلم و همچنین نیروهــای مردمی از 
همان ابتدا وارد عمل شــدند، اما بــا توجه به 
کمبود تجهیزات آتش نشانی دیلم، اداره بندر 
این شهرستان، شرکت نفت فالت قاره بهرگان 
واقــع در بندر امام حســن شهرســتان دیلم، 
شرکت نفت و گاز گچساران مستقر در منطقه 
سیاهمکان دیلم، آتش نشانی گناوه، هندیجان 
و زیدون که در نزدیکی دیلم هستند نیز در مهار 

آتش مشارکت و همکاری کردند«.
این مســئول با اشــاره به اینکه از سرایت 
آتش بــه مجتمع تجــاری و ســاختمان های 
اطراف جلوگیری شــد، گفــت: »علت وقوع 
آتش سوزی هنوز به طور دقیق مشخص نیست، 
اما به احتمال زیاد اتصال برق باعث حادثه شده 
است، زیرا برخی واحدهای مستقر در بازارچه 
برای حفاظت از کاالهایشــان کولرها را روشن 

می گذارند«.

 بازداشت یک نفر
پس از وقوع این حادثه دادســتان دیلم از 
صدور دستور قضایی برای بررسی آتش سوزی 

بازارچه ساحلی بندر دیلم خبر داد.
محمد ضیائی، گفت: »چنانچه فرد یا افرادی 
عمداً اقدام به آتش سوزی بازارچه ساحلی بندر 
دیلم کرده باشــند دســتگاه قضایی بر اساس 
قانون با عامالن و مســببان آن آتش ســوزی 
قاطعانه برخورد می کند. در این راستا اقدامات 
و دستورات قضایی صادر و در همین رابطه یک 

نفر دستگیر و در بازداشت به سر می برد«.
قول مساعدت مسئوالن

به گزارش مهــر احمد دشــتی، فرماندار 

شهرســتان دیلم پنجشنبه شــب در جلسه 
فوق العاده مدیریت بحران این شهرســتان با 
تاکید بر اینکه حل مشــکل آســیب دیدگان 
بازارچــه ســاحلی از اولویت هــای ایــن 
فرمانداری اســت اظهار داشــت: »تمام توان 
 خود را برای حل مشــکل غرفــه داران به کار 

خواهیم بست«.
 همچنین حجت االســالم محمود اسدی، 
عبدالکریــم جمیری، نماینده مردم بوشــهر، 
گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی و امام 
جمعه، ذوالفقار عباسی فر، رئیس سازمان بسیج 
سازندگی استان بوشهر نیز آمادگی خود را برای 

کمک به این گروه خسارت دیده بیان کردند.

دار و ندار بازاریان بندر دیلم در آتش سوخت

تکرار پالسکو این بار در استان بوشهر

هر چند مدیرعامل 
سازمان اتوبوسرانی، سهم 

اتوبوس ها را در آلودگی 
هوای تهران تنها ۵ درصد 

می داند، اما کارشناسان 
معتقدند، سهم آلودگی با 
فرسودگی هر چه بیشتر 

اتوبوس های شهری در 
سال های اخیر بیشتر شده 

است

به اعتقاد کارشناسان همین 
حاال هم بیشتر اتوبوس ها به 
زور در شهر سرپا نگه داشته 

می شوند؛ هر چند این 
سرپایی، به قیمت تزریق 

چند برابری دود اگزوز این 
خودروها به هوای شهر و در 

نهایت به حلق شهروندان 
تمام می شود
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