معاونت و سازمان حملونقل و ترافیک

مالحظات اجتماعی
طرح ترافیک جدید

مقدمه
مطالعه ابعاد اجتماعي پروژههاي شهري و بهویژه اقداماتي كه بر زندگيبخش قابلتوجهي از شهروندان اثرگذار است،
ازجمله مقدمههاي ضروري است كه ميتواند به تسهيل اقدام و تضمين موفقيت پروژهها بيانجامد .تغيير شيوه اجراي طرح
ترافيك نيز ازجمله طرحهاي شهرداري در دوره مدیریت جدید است كه بر گروههاي زیادي از ساكنان و عابران در سطح
تهران اثرگذار است و ذینفعان گستردهاي خواهد داشت .درعينحال اهدافي كه براي این طرح در نظر گرفتهشده ،داراي
ابعاد گستردهاي است كه نياز به تشریح و تبيين و بهنوعي درگير كردن افكار همگاني دارد.
در گزارش حاضر ،ابتدا خالصهاي از مهمترین اثرات اجتماعي قابل پيشبيني نسبت به طرح ترافيك جدید ذكر شده است
و سپس در پيوستها ،ضمن اشارهاي به ابعاد نظري موضوع ،چالشها و راهكارهاي اجتماعي نسبت به مبحث ترافيك
ذكر شده است .در ادامه به  01چالش اجتماعي طرح ترافيك فعلي اشاره شده و نهایتاً پاسخهایي براي چند پرسش
مطرحشده در باب جنبههاي اجتماعي شيوه جدید اجراي طرح ترافيك فهرست شده است.
تهيهكنندگان این گزارش پيشنهاد ميكنند كه همزمان با آغاز اجراي این طرح و دراثناي آن ،مطالعه «ارزیابي تأثير
اجتماعي» طرح ترافيك جدید انجام شود و نتایج آن بهطور مستمر در شيوه اجراي طرح و پيشبرد اهداف آن لحاظ شود.
اثرات اجتماعی طرح ترافیک جدید
اجراي طرح ترافيك به شيوه جدید ،اثرات متفاوتي بر جنبههاي مختلف حيات اجتماعي شهروندان خواهد داشت .در ادامه،
هفت پيامد مهم تغيير شيوه اجراي طرح ترافيك بيانشده است:

 .0مشارکت در کاهش آلودگی هوا
صورتمسئله :كاهش آلودگي هوا عالوه بر تأمين منابع مالي ،تجهيزات زیرساختي و تصميمات سياستي؛ به مشاركت
عمومي هم وابسته است؛ اما در تهران انگيزه مشاركت مردمي در این زمينه چندان باال نيست.
تأثیر طرح جدید :طرح ترافيك جدید با در نظر گرفتن تخفيف بابت اخذ معاینه فني برتر و استفاده از خودروهاي پاک و
نيز سوق دادن شهروندان به سمت استفاده از حملونقل همگاني ،آنها را به سهيم شدن در كاهش آلودگي هوا ترغيب
ميكند.
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 .2انحصارشکنی در دسترسی به فضای شهری
صورتمسئله :نزدیك به چهار دههاي كه طرح ترافيك به شيوه سنتي اجرا شده ،دسترسي به محدوده مركزي شهر در
انحصار بخش كوچكي از جامعه شهرنشين قرار دارد.
تأثیر طرح جدید :یكي از جنبههاي مهم حق بر شهر ،عموميسازي فضاهاي شهري است .در طرح ترافيك جدید ،با ایجاد
امكان دسترسي عادالنهتر به محدوده طرح ،انحصار سابق برچيده ميشود و شهر به فضایي براي همه شهروندان تبدیل
خواهدشد.

 .3فساد زدایی از طریق شفافیت در نظام توزیع
صورتمسئله :نظام توزیع آرمهاي ساالنه و كارتهاي شناور ورود به محدوده ،سليقهاي بوده و از ضابطه منطقي و شفافي
برخوردار نبوده است .گزارش موجهي از فهرست آرمها و كارتهاي توزیعشده نيز ارائه نشده است.
تأثیر طرح جدید :حذف سهميهها و ایجاد قاعده مشخص و سنجشپذیر بهجاي صدور آرم و كارت براي افراد و نهادهاي
خاص بدون ضابطه مشخص ،زمينهساز برچيده شدن رانت و فساد موجود در نظام تخصيص مجوز طرح ترافيك خواهد شد.

 .4ترغیب شهروندان به قانون مداری
صورتمسئله :شكل كنوني اجراي طرح ترافيك و نبود تناسب بين مبلغ جریمه و هزینه خرید آرم ،عمالً باعث ترغيب
بخشي از شهروندان به قانونشكني و ورود غيرمجاز به محدوده شده است.
تأثیر طرح جدید :در شرایطي كه هزینه ورود قانوني به محدوده طرح ،دو برابر جریمه ورود غيرقانوني بود ،منافع شخصي
عمالً در مقابل وظيفه شهروندي قرار ميگرفت؛ اما در طرح جدید ،با تسهيل شرایط براي شهروند قانونمند و همزمان
سختگيري بيشتر بر ناقضان قانون ،عموم مردم به مراعات قانون ترغيب ميشوند.

 .5رفع احساس تبعیض در جامعه
صورتمسئله :دسترسي اقليتي محدود به آرم طرح ترافيك به واسطه روابط و امتيازات خاص ،باعث بروز حس بيعدالتي و
تبعيض در جامعه شده است.
تأثیر طرح جدید :مشاهده این كه مدیران شهرداري و مسئوالن دولتي نيز همانند عموم مردم باید براي استفاده از
خودروهاي شخصي عوارض بپردازند و همه تابع ضوابط مشخص و روشني هستند ،به كاهش احساس تبعيض در جامعه
ميانجامد.
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 .6کاهش تنشهای اجتماعی ناشی از ترافیک
صورتمسئله :مطالعات متعدد اجتماعي نشان ميدهد كه تشدید ترافيك و اتالف وقت شهروندان در معابر شهري ،از
عوامل مهم اثرگذار بر كاهش آستانه تحمل و افزایش منازعات اجتماعي است.
تأثیر طرح جدید :طبق برآوردها ،طرح جدید باعث روانسازي و مهار ترافيك بهویژه در ساعات اوج تردد ميشود .این
تغيير ،بهواسطه كاهش خستگي و اتالف وقت ،باعث افزایش تحمل و تعامل و درنتيجه كاهش تنش در جامعه خواهد شد.

 .7زمینهسازی برای مهاجرت معکوس به محدوده مرکزی شهر
صورتمسئله :محدودیتهاي فراوان جهت دسترسي به مركز شهر باعث كاهش تدریجي ميزان سكونت در محدوده شده و
سبب ناامني ،شب مردگي و كاهش نشاط اجتماعي در محدودههاي مركزي شهر شده است.
تأثیر طرح جدید :ساكنان محدوده در طرح جدید ميتوانند قبل از ساعت  0:31صبح از محدوده خارج شوند و بعد از
ساعت  07به محدوده بازگردند و هيچ عوارضي پرداخت نكنند .ضمن اینكه با تعطيلي طرح در روزهاي پنجشنبه ميتوان به
افزایش سرزندگي اجتماعي در محدوده اميدوار بود .درنهایت؛ همگاني شدن دسترسي به محدوده ،ميتواند بهتدریج
زمينهساز توقف مهاجرت ساكنان به نقاط پيراموني شود و زیست اجتماعي را به مركز شهر بازگرداند.
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پیوست یک – ابعاد نظری جامعهشناسی ترافیک
جامعه عرصه شكلگيري زندگي و محل تعامل مردم باهم است .این عرصه محل صورتبندي كنشهاي اجتماعي و حيات
اجتماعي است .هر واقعيت اجتماعي ميتواند مبناي تحليل و بررسي جامعهشناختي قرار گيرد .حملونقل و ترافيك نيز از
این قاعده مستثنا نيست .حملونقل و ترافيك پدیدههایي هستند كه متأثر از روابط و تعامالت انساني در بستر شهر شكل
ميگيرند .ازاینرو؛ بدون رویكرد اجتماعي ،این پدیدهها را نميتوان بهدرستي فهم نمود یا دستكم با غفلت از جنبه
اجتماعي این پدیدهها دچار فهم ناقص نسبت به آنها ميشویم كه به تبع آن آسودگي خاطر شهروندان مهيا نخواهد شد.
حيات آدمي در شهرهاي امروزي پدیدههاي نویني به وجود آورده كه حملونقل و ترافيك ازایندست پدیدهها هستند .به
فراخور پيچيدگيهاي زندگي بشر و خردتر شدن جنبههاي زندگي اجتماعي ،پدیدههاي اجتماعي نيز پيچيدهتر شدهاند و
بهزیستي انسان بدون درک پيچيدگي پدیدهها به زندگي در كالف سردرگمي ميماند كه موجبات نارضایتي فردي و
اجتماعي كنشگران را مهيا ميكند .حملونقل و ترافيك گاهي چنان شبكههاي تعاملي كنشگران را درگير خود ميكنند كه
از آنها ميتوان بهعنوان یك آسيب اجتماعي و در سطحي باالتر یك مسئله اجتماعي یادكرد و آنگاهكه عاملي براي
آلودگي غيرمتعارف شهر ميشوند و جان هزاران كنشگر و همچنين طبيعت را در معرض خطر نابودي قرار ميدهند درواقع
تبدیل به بحران اجتماعي شدهاند .ازاینرو این پدیدهها پيش از آنكه پدیدههایي مهندسي باشند اجتماعي هستند و راهكار
برونرفت از وضعيت ناهنجار آنها نيز در وهله اول اجتماعي است.
زندگي اجتماعي انسان ،تحت حاكميت قواعد و هنجارهاي اجتماعي است .هنجارها و قواعدي كه در رفتارها از آنها
پيروي ميشود ،به زندگي اجتماعي خصلتي منظم و قابل پيشبيني ميبخشد (گيدنز .)0806 ،انعكاس این نظم در رفتار
ترافيكي مردم قابلمشاهده است .درواقع ميان رفتار ترافيكي و قواعد اجتماعي حاكم بر جامعه ،كنشي دوسویه وجود دارد
كه بررسي متقابل این دو ،جهت حل مسئله ترافيك امري ضروري است.
حضور خودرو در زندگي انسانها امري اجتنابناپذیر و حذف آن غيرممكن است .از طرفي استفاده ناصحيح از این
دستاورد تمدني موجب شده است كه این وسيله به یكي از عوامل اصلي مرگومير انسانها تبدیل شود .كارشناسان پيش-
بيني ميكنند كه تصادفات و سوانح ترافيكي تا سال  2121ميالدي به سومين عامل مرگومير انسانها تبدیل شود (فالحي
پيروز و دیگران.)37-48 :0385 ،
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ترافيك بهمثابه غير دموكراتيكترین پدیده شهري كه با انبوهي از خودخواهيها ،حقكشيها ،ریاكاريها ،قانونگریزيها،
خودشيفتگيها ،فردیت زدگيها و ...درآميخته ،اگرچه به یك معنا بر رو شدن دست ما و برمال شدن امر واقع غيرقابل بيانِ
) (The realزیست ما در روزگار فقدان سياست داللت دارد در مقياسي بزرگتر نيز ميتوان دید كه برخورد انسانها در
شبكه راههاي ارتباطي و كریدورهاي درونشهري با یكدیگر نشان از گونهاي واپس ماندگي فرهنگي دارد و گویاي
ناهمخواني و بيتوازني ميان سطوح مادي و معنوي فرهنگ در یك جامعة در حال گذار است (رباني و دیگران:0306 ،
.)253
جامعه شناسان تا اندازه زیادي نسبت به مهندسان ،تمایزهاي آشكاري ميان مقاصد رفتار انسانها و نتایج ناخواستهاي كه
رفتارمان به بار ميآورد قائل ميشوند .ممكن است مقاصدي كه براي رسيدن به آنها فعاليت ميكنيم با نتایجي كه به وجود
ميآیند تفاوت فراواني داشته باشند .ما از این راه ميتوانيم چيزهاي زیادي درباره رفتارهاي عقالني و حسابشده انسانها،
جوامع و فرهنگ آنها بفهميم .به این معنا كه فرهنگ و الگوهاي رفتار اجتماعي ميتوانند تا اندازه زیادي؛ طرحهاي دقيق،
عقالني و كارآمد مهندسان ترافيك را تحت تأثير خود قرار دهند.
برخي جامعه شناسان بر این باورند كه امور انساني بيشتر با كنشهاي غيرمنطقي و نامعقول هدایت ميشوند و نه با كنشهاي
منطقي و عقالني ،یعني آنچه مهندسان مياندیشند و عمل ميكنند .با این وصف انسانها غالباً گرایش به منطقي جلوه دادن
رفتارشان دارند .بنابراین براي رسيدن به دركي از رفتارهاي ترافيكي مردم ،لزوماً هميشه طراح و مهندسِ زبردستي بودن
كافي نيست ،بلكه برخي مواقع برعكس ،عامي بودن كارآمدتر است .سادهترین استدالل این گزارش آن است كه طرحهاي
ترافيكي ارائهشده از سوي مهندسان قرار است براي افراد عامي ،معمولي و غير آموزشدیده به اجرا گذارده شود و نه براي
مهندسان و افراد آموزشدیده .ازاینرو براي فهم ميزان سادگي و پيچيدگي طرحهاي ترافيكي بایستي یك مهندس خود را
بهجاي افراد عادي جامعه (كه قرار است طرح براي آنها به اجرا گذاشته شود) قرار داده ،زوایاي آشكار و پنهان طرح را از
چشمان آنها ببيند (عبدالرحماني و دیگران.)010-026 :0308 ،
مقوله ترافيك یك موضوع چندوجهي است و عرصههاي مختلف فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي زندگي انسان را شامل
ميشود .به همين دليل ميتوان با تخصصها و نگاههاي متفاوتي به آن نگریست و عوارض آن را تحليل كرد (بهرامي و
دیگران.)026 :0300 ،
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به لحاظ نظري مهمترین كار جامعهشناسي ترافيك ،بررسي و تبيين ترافيك در سه سطح كالن ،ميانه (برد متوسط) و خرد
است .جابجایي و ترافيك بهعنوان «نهادي اجتماعي» موضوع محوريِ جامعهشناسي كالن است كه ابعاد گوناگون سياسي،
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي آن و نيز ارتباط متقابل آن با سایر نهادهاي اجتماعي بررسي ميشود .هر جامعهشناسي كه
بخواهد نهاد اجتماعيِ جابجایي و ترافيك را در این سطح و آن ابعاد موردبررسي قرار دهد ،ناگزیر از مطالعه روابط درون و
برون نهادي و نيز تأثيرات و تأثرات این نهادها و سازمانهاي ذیل این نهادها برنهاد ترافيك و سازمانهایش است .او
همچنين بایستي در خصوص كاركردهاي گوناگون سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي نهاد ترافيك و سازمانهایش
سخن گوید (عبدالرحماني.)68 :0300 ،
گمان نميرود اگر جامعهشناسي بخواهد در باب نهاد و سازمانهاي ترافيكي (مانند سازمان پليس) سخن گوید؛ هيچ زمان،
مكان و فضایي (جاده ،خيابان ،كوچه ،ميدان ،پارک ،بزرگراه ،درون خانه و اتومبيل و غيره) را بيابد كه خالي از حركت و
جابجایي باشد .ازاینرو بهجرئت ميتوان ادعا كرد كه تحرک و دگرگونيهاي عميقي كه در امر جابجایي و حملونقل
رويداده و یكي از بزرگترین و مؤثرترین تغييرات علمي و فناوري قرون اخير محسوب ميشود ،موضوع جامعهشناسي
ترافيك است (آرنولد.)72 :0374 ،
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پیوست دو – چالشها و راهکارهای اجتماعی در مبحث ترافیک
پيش از اِعمال سياستهاي جدید ترافيكي ،اعمال سياستهاي اجتماعي جهت هماهنگي ميان بخش فني و مهندسي موضوع
با بخش اجتماعي آن ضرورت دارد .در جدول مربوط به نقد و بررسي اجتماعيِ طرح جدید به مسائلي پرداخته ميشود كه
مباحث زیر در ارتباط با آن قرار دارد و براي روشنتر شدن زوایاي مختلف اجتماعي طرح جدید ضروري به نظر ميرسد.
مهاجرت درونشهری و بینشهری :ازجمله مسائل اجتماعي كه ساختار و قواعد اجتماعي را دچار بيثباتي ميكند
مهاجرت است .بيثباتي به همراه خود كاهش اعتماد و سرمایه اجتماعي را در پي دارد .براي مهار مهاجرت ،افزایش كيفيت
رفاهي و اجتماعي در مبدأ ضرورت دارد .در شهرهاي كوچك سطح پایين امكانات رفاهي و جذابيتهاي فرهنگي سبب
افزایش مهاجرت جمعيت به سمت كالنشهر تهران شده است .عمده مهاجرین بنا به اهداف اقتصادي و فرهنگي در مناطق
مركزي شهر استقرار ميیابند كه این مسئله سبب بر هم خوردن ساختار سنتي محالت مركزي شهر ميشود .بر هم خوردن
استمرار فرهنگي در محالت مركزي ،عاملي براي مهاجرت ساكنين بومي محالت به نقاط دیگر شهر ميشود كه این مسئله
سبب تشدید ناهنجاريهاي اجتماعي ميشود.
از طرفي محلههاي مركزي شهر ازنظر مبلمان شهري و كنترل اجتماعي سنتي ،براي نسلهاي جدید جذابيت زیادي ندارد.
این مسئله سبب مهاجرت به محلههاي نوین ميشود كه عاملي جهت پس افتادن محلههاي مركزي است كه با ناهنجاريها و
بزهكاريهاي اجتماعي همراه ميشود و البته در مقصد مهاجرتي نيز هنجارشكني به وجود ميآید.
خودروهای تکسرنشین :كاهش سرمایه اجتماعي متأثر از كاهش اعتماد و امنيت اجتماعي ،سبب شده تا كنشگران
بهجاي استفاده از حملونقل همگاني و پيادهروي ترجيح دهند كه از خودروي شخصي استفاده كنند .آمار باالي
مزاحمتهاي خياباني بخصوص براي بانوان ،كيفقاپي ،نزاع و  ...عواملياند كه سوق یافتن كنشگران را به سمت استفاده از
خودروي شخصي توجيه ميكند.
كاهش سرمایه اجتماعي ،ميل به انزوا و فردگرایي را در شهروندان افزایش ميدهد .شهروندان حضور دیگران در كنار خود
را حين استفاده از وسایل حملونقل همگاني آنهم با فشردگي جمعيتي كه وجود دارد ،برنميتابند .كافي است به رفتار
كنشگران در داخل مترو و اتوبوس توجه شود .تالش كنشگران براي نشستن بر روي صندليهایي كه امكان همنشينيِ جمعيِ
كمتري دارند قابلمشاهده است .قابل استنباط است كه این كنشگران نيز بهمحض توانایي استفاده از خودروي شخصي ،از
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وسایل حملونقل همگاني صرفنظر ميكنند .درواقع بسياري از كنشگران نيز بنا به دالیل گوناگوني مانند عدم بضاعت
مالي ،طرح ترافيك و زوج و فرد و  ...مجبور به استفاده از وسایل حملونقل همگاني شدهاند .اینگونه است كه متوجه
ميشویم طرحهاي خودرو محورِ شهري قابليت اشباع ندارند .الزم به ذكر است كه كاهش سرمایه اجتماعي سبب استفاده
بيشتر از خودروي شخصي ميشود كه این مسئله آلودگي بيشتر هوا را در پي دارد و نتيجه آن كاهش پيادهروي است.
جامعه مدنيِ ضعيف و عدمحمایت ساختاري از آن ،ميل به انشقاق را در تعامالت اجتماعي كنشگران سبب ميشود .بر
بستره لرزان جامعه مدني ،كنشگران درنهایت به سمت سنتهاي امنيت بخش سوق ميیابند .این رویكرد در رفتار ترافيكي
مردم نيز قابلمشاهده است .اینكه شهروندان با شهر بهعنوان بستر روابط نوین اجتماعي ،احساس خودي بودن و همگرایي
نميكنند و آن را خانه خود نميدانند ناظر به مدعاي بيانشده است.
فرهنگ همیاری ترافیکی :عدم وجود گذشت در حين رانندگي مرتبط با همبستگي پایين اجتماعي است .خير و منفعت
اجتماعي زماني كه جنبه صرفاً شخصي دارد ،زندگي تبدیل به عرصه نزاع عموي براي غلبه و بقاء ميشود .گاهي در سطح
شهر شاهد پرخاشگري ،توهين و نزاع هستيم .بوقهاي ممتد ،سبقت گرفتن ،رقابتطلبي؛ همه و همه مصداق كاهش یا پایين
بودن همبستگي اجتماعي است كه ميتوان از آن به پایين بودن سرمایه اجتماعي نيز یادكرد .كنش اجتماعي در سطح شهر
منطبق بر الگوي برد -باخت شده است و هيچ كنشگري تمایل به شكست ندارد .شهر ميدان مبارزه و سلول انفرادي
شهروندان شده است .فداكاري و ایثار ،كنشگران را با برچسب سادهلوحي مواجه ميكند .این سطح از خودخواهي
نشاندهنده عدم صورتبندي مناسب شهر در معناي نوین خود است .از یكسو جامعه سنتي با همبستگي مكانيكي وجود
ندارد و از سوي دیگر جامعه مدرن مبتني بر همبستگي ارگانيكي شكل نگرفته است .ازاینروي كنشگران در گذار از ميان
دو نوع همبستگي ذكرشده ،بالتكليف به اميال شخصي خود گرایش ميیابند .ما نه در روستا با سطح باالي تعامالت
رودررو ،عاطفي با كنترل اجتماعي مستقيم ،زندگي ميكنيم و نه در شهر با ارتباطات ضابطه محور و تخصصي ،بلكه در
خود و براي خود زندگي ميكنيم.
قانونگریزی :با توجه به درهمتنيدگي حوزههاي مختلف اجتماعي ،این مبحث مرتبط با مباحث پيشين است .اساساً زماني
كنشگران ،قانونگریز ميشوند كه باور خود را نسبت به قوانين ازدستداده باشند .درواقع قوانين را برطرفكننده نيازهاي
خود نميدانند و جنبه عدالت محور بودن آن را محل بحث ميدانند.
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كنشگران را نباید عناصري بيروح و بدون قدرت تفسيرگري تعریف كرد .آنان وضعيتهاي مختلف اجتماعي را در ذهن
خود بررسي ميكنند و نسبت به قوانين با رویكردي تفسيرگرایانه ،كنش دارند .اگر قوانين و مقررات ترافيكي تسهيلكننده
تعامالت اجتماعي كنشگران اجتماعي نباشند یا اینكه براي كنشگران بهدرستي تئوریزه نشوند یا رویكرد اعمال قانون جهت
كسب درآمد بيشتر باشد و یا قوانين و مقررات بهصورت سليقهاي اعمال شوند ،گریزي از قانونگریزي شهروندان نخواهد
بود.
پرستیژگرایی :زماني كه بحث پرستيژ به ميان ميآید ذهن به سمت مباحث فرهنگي سوق ميیابد .كاركرد اصلي خودرو
نقلوانتقال در ابعاد مختلف است .این كاركرد زماني كه زیر تأثير نمایش خودرو جهت كسب وجهه اجتماعي قرار ميگيرد
دچار كژ كاركرد شده است .چرایي افزایش كژ كاركرد نسبت به خودرو به كمبود در دیگر حوزههاي اجتماعي
برميگردد .كاهش عرصههاي بروز و نمود اجتماعي و تكثر فرهنگي سبب سر ریز شدن خواستها و نيازها به دیگر
عرصهها ميشود .جنون سرعت ،كورس ماشينهاي مدلباال ،تكسرنشيني با خودروهاي شاسيبلند و گرانقيمت ،همه و
همه از محدودیتهاي اجتماعي -فرهنگي جامعه نشأت ميگيرد كه عوارض آن را در رفتار و فرهنگ ترافيك و حملونقل
شهروندان ،ميتوان مشاهده كرد.
ترافيك چنان تبي است كه بر پيكره شهر نمود ميیابد .ریشه تب را باید در عوارض دروني پيكره جستجو كرد نه اینكه
پيكره را جهت ملتهب و تبدارتر شدن آماده كرد .تسهيل شهر خودرو محور و كنترل سرمایهدارانه شهر ،مسئله ترافيك را
نه كه حل نميكند بلكه تبوتاب كنشگران را براي استفاده از خودروي شخصي و نمایش در عرصه شهر افزایش ميدهد.
مدیریت شهر با رویكرد سرمایهدارانه تقليل امر اجتماعي به امر اقتصادي است .خودرو ،كاالي لوكس نيست ،بلكه ابزاري
براي جابجایي است .عالوه بر كار فرهنگي جهت تغيير رویكرد كنشگران به خودرو ،دیگر حوزههاي اجتماعي را نيز باید
موردتوجه قرارداد.
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راهکارها در نسبت با مهاجرت درونشهری و بینشهری
 افزایش امكانات رفاهي و تفریحي مانند ایجاد ورزشگاه و پارک در مبدأ؛
 افزایش جذابيت فرهنگي مانند ایجاد موزه و سينما در مبدأ؛
 افزایش امكان اشتغال در مبدأ؛
 تغيير فضاي كالبدي شهر مبدأ.
راهکارها در نسبت با تکسرنشین گرایی
 جهت حفظ امنيت و نظم اجتماعي تالش بيشتري صورت گيرد؛
 نسبت به بانوان و وضعيت شخصي آنان تساهل بيشتري لحاظ شود؛
 افزایش فضاي گفتمان همگاني براي مردم؛
 تقویت شورایاريها با طرحهایي كه سبب پررنگتر شدن نقش مدیریتي مردم شود.
راهکارها در نسبت با عدم همیاری ترافیکی
 افزایش كار فرهنگي جهت همگرایي بيشتر مردم حين تعامالت ترافيكي؛
 افزایش كمي و كيفي حملونقل همگاني؛
 افزایش هزینه استفاده از خودروي شخصي با لحاظ اقشار فرودست؛
 اعمال سياستهاي شهروند محور ،در سطح مدیریتي.
راهکارها در نسبت با قانونگریزی
 بازنگري در قوانين و مقررات ترافيكي و تالش جهت همگنتر كردن آنها با نيازهاي نوین شهروندان؛
 مشاركت دادن مردم در اعمال سياستهاي ترافيكي؛
 عدم اعمال سليقهگرایي در مدیریت ترافيك؛
 توجيه مناسب فرهنگي قوانين و مقررات ترافيكي.
راهکارها در نسبت با پرستیژ گرایی
 ایجاد عرصههایي در سطح شهر براي تخليه هيجاني؛
 عدم بكارگيري قوانين و مقرراتي كه رویكرد سرمایهدارانه دارند؛
 تهيه سرفصلهاي آموزشي و تربيتي مناسب براي اقشار سني مختلف نسبت به حملونقل و ترافيك.
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پیوست سه  -چالشهای اجتماعی طرح ترافیک فعلی

 .0بیتوجهی به معضل آلودگی هوا
پیامد اجتماعی

شرح چالش

در طرح ترافيك فعلي ،شاخص آلودگي هوا در سطح و نوع تعامالت اجتماعي شهروندان تأثيرگذار است .كالفگي حاصل از
هاي مرتبط با آلودگي در ميزان آلودگي و امراض مختلف و در بدترین حالت مرگومير ناشي از آلودگي هوا در بستر جامعه
و شرایط ورود خودروها به رخ ميدهد؛ و آنچه در جامعه رخ ميدهد بر روابط شهروندان تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم دارد.
محدوده در نظر گرفته نشده خشونتطلبي ،انزوا در منزل و خودرو ،تغيير محل زندگي و بسياري دیگر از كنشها در ربط
مستقيم با آلودگي هوا قرار دارد.

است.

 .2عدم کنترل و روانسازی ترافیک
شرح چالش
مهمترین هدف از اجراي محدودیتهایي همچون
طرح ترافيك ،مدیریت و روانسازي ترافيك در
سطح معابر شهر است؛ اما طرح فعلي در پيگيري این
هدف ،موفق نبوده و انگيزه كافي براي شهروندان
جهت تغيير سفرهایشان به سمت ساعات غير اوج
ایجاد نميكند.

پیامد اجتماعی
اتالف وقت در ترافيك سبب كاهش زمان مفيد در طول زندگي ميشود.
بخشي از نزاعهاي خياباني تحت تأثير كالفگي حاصل از ترافيك است .از
این نظر ترافيك سنگين سبب مشكالت عصبي ميشود و بر تعامالت
اجتماعي مردم تأثير ميگذارد .معموالً در دو اوج صبح و عصر حجم ترافيك
سنگين است و در این دو زمان ،شهروندان به ترتيب به محل كار و منزل
ميروند .ترافيك سنگين موجب كجخلقي در محل كار و محيط خانوادگي
ميشود كه به پيروي از آن ،تعامالت اجتماعي را متأثر از خود ميكند.
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 .3ناعادالنه بودن توزیع مجوز
پیامد اجتماعی

شرح چالش
در توزیع و فروش مجوز طرح ترافيك ساالنه ،تبعيضها و
نابرابريهاي مشهودي وجود دارد .شيوه توزیع سنتي مجوزها مبتني
بر رابطه و تخصيص آن به برخي ادارات و نهادها و اشخاص به

نحوي است كه ميتوان بهوضوح ناعادالنه بودن آن را مشاهده این نقيصه در تقابل مستقيم با عدالت اجتماعي قرار دارد .اینكه
كرد .هيچ معيار منطقي و مدوني بهجز سابقه قبلي و دستهبنديهاي شهروندان احساس تبعيض در توزیع خدمات شهري نداشته
كلي براي توزیع مجوزهاي طرح ترافيك وجود ندارد و این كار باشند ،موضوع بسيار پراهميتي است كه غفلت از آن سبب پایين
تا حد زیادي بهصورت سليقهاي و بدون رعایت موازین آمدن سرمایه اجتماعي ميشود .قانونگریزي نيز از تبعات
قابلسنجش و سازمانها صورت ميگيرد .نتيجه این شده كه احساس تبعيض و عدم عدالت اجتماعي است .در سطحي فراتر
عدهاي  -كه لزوماً محق و مستحق هم نيستند  -بهرایگان یا با هزینه احساس تبعيض در توزیع خدمات شهري جایگاه نظام سياسي
بسيار اندک مجازند در تمامروزهاي سال ،در هر ساعتي كه را نزد مردم تنزل ميدهد.
خواستند به محدوده وارد شوند ،اما عموم مردم یا غالباً از ورود
مجاز به محدوده طرح محروم هستند و یا باید باقيمت چند برابر
سهميهايها ،بهصورت روزانه طرح بخرند.

 .4شبمردگی و خالی از سکنه شدن مرکز تهران
پیامد اجتماعی

شرح چالش

به دليل اجراي طرح ترافيك در محدوده مركزي شهر ،انگيزه از تبعات طرح فعلي محدودیت تردد خودرو در مركز شهر است
ادامه سكونت در این منطقه كاهشیافته است .به همين خاطر ،كه موجب كاهش تراكم جمعيت مسكوني در محدوده طرحشده
پس از ساعات اداري و تعطيل شدن بازار و راستههاي تجاري است .كاهش جمعيت ساكن ،پدیده شبمردگي در مركز شهر را
فعال در محدوده ،زندگي در این منطقه به حالت نيمه تعطيل تشدید كرده است و این محدوده را خاستگاه معتادان متجاهر
درآمده و این موضوع تبعات اجتماعي و اقتصادي منفي براي نموده كه بالتبع سبب افزایش ناامني اجتماعي و بزهكاري در این
شهر ایجاد كرده است.

محدوده ميشود.
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 .5سوق یافتن مردم به سمت نقض قانون
پیامد اجتماعی

شرح چالش

با توجه به اینكه طرح فعلي اكثریت شهروندان را از ورود گرایش به نقض قانون تحت تأثير سياستگذاريهاي اجتماعي است.
به محدوده منع كرده است و از سویي قيمت خرید طرح عدم تناسب ميان قيمت طرح و مبلغ جریمه براي ورود غيرقانوني به
ترافيك روزانه  41هزار تومان و ميزان جریمه ورود به محدوده طرح ،سبب شده تا شهروندان در برآورد اقتصادي و اجتماعي
محدوده طرح نسبتاً پایين است ،نتيجه این شده كه براي خود ،جریمه را بهصرفهتر از خرید طرح بدانند .لذا این مسئله از
عموم شهروندان ،جریمه شدن و قانونشكني بهصرفهتر از سياستگذاري غلط اجتماعي طرح منتج شده كه بازنگري در آن
ضرورت دارد.

خرید مجوز طرح باشد.

 .6محرومیت از تردد برای ساکنان محدوده طرح
شرح چالش
در طرح فعلي ،اكثر ساكنان محدوده طرح
نهتنها امكان تردد ندارند ،بلكه امكانِ خروج
از این منطقه را هم ندارند و در صورت
كوچكترین تحركي ،جریمه ميشوند.

پیامد اجتماعی
انزواي اجتماعي از تبعات این مسئله در طرح فعلي است .پسافتادگي فرهنگي مناطق
مركزي شهري نسبت به دیگر مناطق عاملي براي نزاع و بزهكاري اجتماعي است.
مفهوم شهروندي در نسبت باكليت شهر معنا ميیابد .انزواي اجتماعي برخي از
مناطق ،مفهوم شهروندي را دچار گسست كرده كه این امر به ناامني و كاهش اعتماد
و سرمایه اجتماعي منجر ميشود.

 .7ناسازگاری با تجربه جهانی درباره تعطیلی دو روزه محدودیتهای طرح
پیامد اجتماعی

شرح چالش

برخالف اكثر كشورهاي جهان كه طرح ترافيك در دو روز از بيشتر خانوادههاي ایراني پنجشنبهها را به خرید ،دیدوبازدید و
هفته (غالباً شنبه و یكشنبه) اجرا نميشود ،در ایران غير از رفتن به گورستان و تفریح ميگذرانند .این سنتها در سالهاي
روزهاي جمعه ،در ساعات اداري هيچ امكاني براي ورود اخير با قرار گرفتن پنجشنبهها بهعنوان روز تعطيل ،قويتر شده
شهروندان به داخل محدوده وجود ندارد و حتي در روزهاي است .برداشتن طرح در روز پنجشنبه سبب افزایش تعامالت
پنجشنبه هم طرح تا ساعت  03اجرا ميشود كه باعث ترافيك اجتماعي و همچنين سرمایه اجتماعي ميشود .كشورهاي
شدید در ساعات بعدازظهر روزهاي پنجشنبه شده است.

توسعهیافته از این نظر الگوي مناسبي به نظر ميرسند.
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 .8نبود اولویت مؤثر برای خودروهای پاک در طرح ترافیک فعلی
پیامد اجتماعی

شرح چالش

با توجه به معضل آلودگي هوا ،یكي از سياستهاي حاكميتي ،ترغيب مردم به استفاده از خودروهاي پاک بخشي از
تشویق مردم به استفاده از خودروهاي پاک (هيبریدي و برقي) و سياستگذاري اجتماعي در مدیریت شهري نسبت به حوزه
یا با آلودگي كمتر است؛ تا جایي كه تعرفه واردات این خودروها حملونقل و ترافيك است كه نباید از آن غافل بود .همانطور
كاهش یافته است؛ اما در شيوه اجراي فعلي طرح ترافيك ،این كه در گزارههاي قبلي بيان شد كاهش آلودگي هوا تأثيرات
مثبت زیادي بر تعامالت اجتماعي دارد.

سياست بهطور مؤثر لحاظ نشده است.

 .9بینظمی و نبود شفافیت در فروش مجوز روزانه به شکل سنتی
پیامد اجتماعی

شرح چالش

متأسفانه بخش قابلتوجهي از فروش روزانه مجوز توسعه اجتماعي نامتوازن نظام اجتماعي را دچار بيتعادلي ميكند .با توسعه
طرح ترافيك ،توسط كيوسكهاي روزنامهفروشي یا زیرساختهاي حملونقل ،طرحهاي مكمل نيز باید بهروز شود .از طرفي
بهصورت دستي در كنار اتوبانها و خيابانها انجام شفافيت مكمل عدالت اجتماعي است كه بدون آن عدالت اجتماعي تحقق
ميشود كه باعث كاهش شفافيت ،بينظمي و نبود نميیابد .نظم و شفافيت در طرحهاي اجتماعي با استفاده از ظرفيتهاي
امكانِ كنترل آنالین شده است.

نوین ،سبب تنظيم فضاي اجتماعي در حوزه حملونقل و ترافيك ميشود.

 .01تشویق به تردد بیشتر در محدوده طرح
پیامد اجتماعی

شرح چالش

افرادي كه داراي سهميه هستند ،به دليل داشتن مجوز از تبعات منفي فروش سهميهاي ساالنه طرح فعلي ،ترغيب صاحب سهميه به
ساالنه ،به تردد بيشتر در محدوده طرح ترغيب ميشوند استفاده از آن عليرغم ضرورت است .این مسئله نيز به سياستگذاري
زیرا احساس ميكنند كه وجه آن را دادهاند و اگر از ناكارآمد اجتماعي در حوزه حملونقل و ترافيك برميگردد .حذف
آن استفاده نكنند ،ضرر كردهاند .لذا عمالً فروش سهميه ،با رویكرد عدالت محوري این مسئله را بهصورت طبيعي از بين
یكباره مجوز ساالنه به معناي تشویق به تردد بيشتر در ميبرد؛ و سبب كاهش حجم ترافيك و در نتيجه كاهش ميزان آلودگي
محدوده طرح است.

هوا ميشود.

دوگانه «توسعه حملونقل همگاني» و «كاهش حجم ترافيك و آلودگي هوا» از تبعات احتمالي طرح است .بهطوركلي
تالش براي كاهش آلودگي هوا و روان كردن ترافيك ،تالش جهت ایجاد جامعهاي سالمتر و پایدارتر است.
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پیوست چهار – چند پرسش اجتماعی درباره طرح ترافیک جدید
پاسخ

پرسش
آیا طرح جدید باعث مهااجرت از

مناطق و كاهش هویات محلاهاي و آنچه سبب مهاجرت از محادوده مركازي شاهر شاده در وهلاه اول باه نظاارت سانتي
درنتيجااه افاازایش ناااامني شااهري اجتماعي و كالبد شهري برميگردد كه براي نسل جدید جذابيت باالیي ندارد.
نميشود؟
در حال حاضر نيز سقف فروش طرح ترافيك با مبلغ  41هزار توماان پار نمايشاود .باا
آیااا طاارح جدیااد ساابب قشااربندي توجه به اهميت آلودگي هوا و تأثيرات منفاي كاه بار ساالمت شاهروندان دارد ،ساوق
اجتماااااعي ملمااااوس در خيابااااان یافتن آنها به استفاده از خودروهاي پاک امر مثبتي است .ضمن اینكه در حال حاضار
نميشود؟

اقشار برخوردار با خرید طرح و با خودروهاي گرانقيمت كه آالینادههااي بااالي نياز
توليد ميكنند ،وارد طرح ميشوند.

آیااا طاارح جدیااد ساابب افاازایش
احساس محروميت نسابي در شاهر
نميشود؟
آیااا طاارح جدیااد ساابب كاااهش
اسااتفاده از مراكااز فرهنگااي شااهر
نميشود؟
آیااا طاارح جدیااد ساابب تغيياار در
تقاضا و قيمت مسكن باا توجاه باه
ميزان قيمت عاوارض در محادوده
نميشود؟

همانطور كه ذكر شد ،در حال حاضر سقف فاروش طارح ترافياك پار نمايشاود .از
طرفي امكان دسترسي با مبلغ پایينتر براي اقشار فرودست ،باالتر ميرود و این موضوع
كاهش احساس محروميات را در پاي دارد .باا حاذف ساهميههاا احسااس محروميات
كاهش بيشتري ميیابد.
با توجه به امكان دسترسي بيشتر باا مبلاغ پاایينتار ،منطقااً؛ اساتفاده از مراكاز فرهنگاي
افزایش خواهد یافت.
جذابيت براي سرمایهگذاري در وهله اول با جاذابيت فرهنگاي و كالبادي باراي نسال
جدید مرتبط است .با تمهيداتي كه براي ساكنين محادوده طارح در نظار گرفتاه شاده
است ميتوان به رونق بيشتر بازار امالک نيز اميدوار بود.

آیااا طاارح جدیااد عملكاارد بااازار مطمئناً در نظم فعلي تغييراتي ایجاد ميشود .با توجه بهرایگان شدن تاردد در روزهااي
تهران را متاأثر از خاود نمايكناد؟ پنجشنبه ،حجم ترافيك بعدازظهرها به طول روز پنجشنبه توزیع ميشاود .از طرفاي در
درواقع سبب بر هام خاوردن نظام طول روزهاي هفته و در ساعات غير اوج تردد به سمت بازار بيشتر مايشاود .درنتيجاه
فعلي نميشود؟

بازار بهاحتمالزیاد رونق بيشتري ميگيرد.
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آیااا طاارح جدیااد صاانعت و بااازار حوزههاي مختلف اجتماعي باا هام در ارتبااط هساتند .ضاریب پاایين عاوارض باراي
خودروساااازي را متاااأثر از خاااود خودروهاي داراي معاینه فني برتار احتمااالً بار خودروساازي تأثيرگاذار اسات .طارح
نميكند؟

جدید گرایش خودروسازها را براي افزایش كيفيت خودروها باال ميبرد.

آیااا طاارح جدیااد ساابب افاازایش با توجه به اینكه قيمت طرح در محدوده افزایش نميیابد و كااهش نياز مايیاباد ،لاذا
تعداد موتورسيكلتها نميشود؟
آیااا طاارح جدیااد ساابب كاااهش
اعتماااد اجتماااعي بااه شااهرداري
نميشود؟
آیاااا طااارح جدیاااد سااابب تغييا ار
كااااربريهاااا (اداري ،مساااكوني)
درون محدوده طرح نميشود؟
آیا طرح جدید سبب تضعيف نگاه
انساني و تقویت نگااه مهندساي باه
شهر نميشود؟

نميتوان انتظار افزایش موتورسيكلت را داشت و احتمال كاهش نيز وجود دارد.
با توجيه مناسب طرح و مشاركت دادن مردم در آن ،اعتماد اجتماعي افازایش خواهاد
یافت.
با توجه به اینكه مبلغ عوارض نسبت به مبلغ طرح چندان تغييري ندارد ،نميتوان تغييار
كاربري معناداري را انتظار داشت.
با در نظر داشتن مالحظات اجتماعي كه مورد بحث قرار گرفات ،ایان ضاعف پوشاش
داده ميشود.
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