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حباب قیمت مسکن شکسته خواهد شد

مهدی نیکی

  مشاور کمیسیون عمران ،حملونقل
و ترافیک شورای اسالمی شهر تهران

   فعال حملونقل

چشمانداز حملونقل عمومی؛
فرصت یا تهدید؟!

حملونقل پاک

در دوران کرونا

طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده در حالی در پیچوخم

این جمله را زیاد میشنویم که «ویروس کرونا جهان

و مداوم نرخ ارز و قیمتها متوقف مانده است که این

گستردهای دارد که از رفتار و فرهنگ عمومی تا ساختارهای

زیستمحیطی و البته امنیت و جان مردم گره خورده است!

شاید برای اولین بار همه دنیا را به شکلی یکسان و البته

است که بستههای پیشنهادی نوسازی نیز به دلیل نادیده

شرکتهای بسیاری با مشکالت عدیده روبهرو هستند.

بیثباتی اقتصادی ،سوءمدیریت و افزایش سرسامآور

طرح بهطور مستقیم با معیشت تاکسیرانان ،موضوعات

آمار تاکسیهای فرسوده در کشور در حالی رو به افزایش
گرفتن بضاعت اقتصادی تاکسیرانان و تورم افسارگسیخته،

امکان عملیاتی شدن ندارد و طبعا با استقبال کمی از

سوی تاکسیرانان مواجه میشود .درحال حاضر بیش از

 ۱۹۰هزار تاکسی فرسوده در کشور وجود دارد و بر اساس
آمارهای اعالمشده در سال  ۱۴۰۰با  ۲۴۳هزار دستگاه

تاکسی فرسوده روبهرو خواهیم بود .موضوعی که عالوه بر
به خطر انداختن امنیت مسافران ،بیکاری گسترده صاحبان

تاکسیهای فرسوده را هم به دنبال خواهد داشت.

ادامه در همین صفحه

را برای همیشه تغییر داده است ».این تغییرات البته طیف

اقتصادی را شامل میشود .بااینحال این ویروس فراگیر

نه همسان دچار چالش جدی کرده است .در سراسر دنیا

مشاغل بسیاری ازدسترفتهاند و ضرر و زیان قابلتوجهی

دامنگیر اقتصاد دنیا شده است .بااینهمه این شرایط
ناخوشایند اقتصادی که مسئلهای جهانی است ،ابعاد

منطقهای نیز دارد .اما وجوه مشترکی بهخصوص در عرصه

عمومی ایجاد شده که ذیل این ضرورت میتوان حتی
صحنههایی یکسان را در فضای عمومی در سراسر دنیا دید.
یکی از مهمترین بخشهایی که بدون شک از این

شرایط بهشدت متأثر شده حملونقل عمومی است.
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حملونقل و مسکن جزء اولویتهای دولت قرار دارد

درگیر است .آلودگی صوتی ،آلودگی هوا ،تراکم جمعیت
و مسائل ترافیکی .در سایه چنین چالشهایی بود که
طرحهایی با محوریت توسعه حملونقل پاک در دستور

برای درک این مشکل باید روی عبارت «عمومی»

کار قرار گرفت .ازجمله این طرحها توسعه خودروهای

نمیتواند با معنای کالسیک و آشنای خود وجود داشته

دارند و نه آالیندگی ناشی از مصرف سوخت فسیلی .اما

یا به شکلی کامال متفاوت میتواند وجود داشته باشد.

و سازمانهای مرتبط میسر نخواهد شد .بهعبارتدیگر

متمرکز شد .دقیقا مسئله بر سر همین کلمه است که دیگر

باشد .آنچه عمومی بود ،اکنون یا وجود نخواهد داشت

تحتتأثیر این تغییر پایهای حملونقل عمومی نیز دچار

برقی در پایتخت است .خودروهایی که نه آلودگی صوتی
راستش این کار جز به مدد و همراهی بخشهای دولتی

توسعه خودروهای برقی ،توجه به نهال نازکی است که در

تغییر گستردهای در فرهنگ ،ساختار و اقتصاد شده است.

صورت نگهداری میتواند مؤثر باشد .این خودروها ساالنه

الزام بودن در فضای عمومی دوران کرونا است .درعینحال

آلودگی صوتی ندارند و درنهایت سهمی قابلتوجه در ارتقای

وسایل نقلیه خصوصی سوق خواهیم داد .این یعنی رفتاری

روشنی بر همین مدعاست .حاال وقتی شرکتهای بزرگ

ازجمله این تغییرات البته رعایت فاصله اجتماعی است که

اگر چنین شرایطی وجود نداشته باشد ،مردم را به سمت

علیه همه سیاستهای کالن حملونقلی که دهههاست

از حجم بسیار باالیی از مصرف سوخت جلوگیری میکنند.

کیفی زندگی شهروندان ایفا میکنند .اعداد و ارقام گواه

در دوران کرونا درگیر چنین چالشهای بزرگی شدهاند ،فکر

در ایران و جهان پیگیری میشود .همه میدانیم چرا

میکنید شرایط برای شرکتهای دیگر چگونه خواهد بود؟

از استفاده حداکثری از حملونقل فردی یکی از مهمترین

را بهعنوان اجاره خط بپردازند و حاال برای حفظ سالمت

حملونقل عمومی تا این پایه اهمیت دارد .عوارض ناشی
چالشهای عصر ماست .برای حل و مدیریت چنین چالشی

آنهم برای شرکتهایی که باید از محل درآمد خود سهمی
شهروندان و رعایت پروتکلهای بهداشتی باید ظرفیت

است که امروزه بسیاری از کشورهای دنیا به سمت توسعه

خود را کاهش بدهند .معنای کلمه «عمومی» در حملونقل

حرکت کردهاند .حملونقل پاک حاال دیگر یک شعار نیست.

زیرا درآمد و حیات این حملونقل پاک هم از دل معنای

حملونقل عمومی و بهخصوص توسعه حملونقل پاک
شهرهای بزرگ دنیا یکی از مهمترین پارامترهای سنجش

عمومی حاال همینقدر مخدوش و چالشبرانگیز است.

همین کلمه میسر میشود .حملونقل پاک حاال بیش از

کیفیت زندگی خود را بر اساس توسعه این بخش استوار

همیشه نیازمند توجه است .با توجه به کاهش شدید مسافر

نیست .آلودگی هوای تهران و مسئله مصرف سوخت در

است .نباید دوباره به وجه زینتی «حملونقل پاک» بازگردیم.

اهمیت روزافزون یافته و تهران حاال به معنای واقعی کلمه

حمایت از حملونقل پاک ،فراموش و گم نشود .چراکه

کردهاند .کالنشهری مانند تهران نیز از این قاعده مستثنی

چند دهه اخیر در ادبیات مدیریتی و سیاستگذاری کشور
کالنشهری است که با چالشهای بزرگ یک کالنشهر

و رعایت پروتکلهای بهداشتی شرایط از همیشه سختتر

امیدوارم در این هیاهوی کرونا و شرایط نامساعد توجه و
مجبور میشویم چرخ را از نو ابداع کنیم.

رئیسجمهوری با اشاره به اهمیت افتتاح و آغاز عملیات

دولت یازدهم تاکنون ،با تکمیل همه طرحهای نیمهتمام باقیمانده،

میکنند موردتوجه قرار دهند .امروز فعالیت اقتصادی ،با وجود فشار

پروژههای ملی در کشور اظهار کرد« :افتتاح طرحهای بزرگ ملی در

حدود یکمیلیون و  ۳۰۰هزار واحد مسکونی تکمیل و در اختیار مردم

این ویروس امکانپذیر است و محدودیتهای شدیدی که در ماه

کشور همزمان با تحریمهای دشمنان و مبارزه با بیماری کرونا حاوی

قرار گرفته است و در دولت دوازدهم مجموعا وزیر راهوشهرسازی

اسفند و فروردین موردنظر ما بود ،امروز آن محدودیتهای شدید

این پیام به جهانیان است که ملت ایران از حرکت برای سربلندی

قول داده که حدود یکمیلیون واحد مسکونی را در اختیار مردم قرار

نیست؛ اما فعالیت اقتصادی ،اگر بخواهد با همه اصول بهداشتی توأم

و تعالی بازنمیایستد و مسیر تکامل خودش را ادامه میدهد ».به

دهد ».رئیسجمهوری با تأکید بر اهمیت بخش حملونقل اظهار کرد:

نباشد حتما ما را دچار مشکل میکند .ضمن اینکه مردم عزیز ما بدانند

«در شرایطی که کشورمان دارد ،امروز حملونقل مثل همیشه کار

که بخش بزرگی از درآمد ارزی و هم صادرات و هم تولید به عهده

مهم و اساسی را انجام میدهد ،ضمن اینکه کووید ۱۹ -فشار زیادی

حملونقل است .اگر حملونقل نباشد ،صادرات کاال و واردات کاالهای

وزارت راهوشهرسازی در استانهای البرز ،مازندران ،قزوین و ایالم

هم به بخش حملونقل وارد کرده است .یعنی این ویروس یکی از

موردنیاز امکانپذیر نیست و عالوه بر این مسیر ترانزیت از شمال به

گفت« :وزارت راهوشهرسازی دو مسئولیت مهم در حوزه حملونقل و

بخشهایی که تحتفشار قرار داده ،بخش حملونقل و گردشگری

جنوب و از شرق به غرب به عهده ریل ،جاده ،کشتی و کشتیرانی و

مسکن بر عهده دارد و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

است .چه در صنعت هوانوردی و چه در بخش جادهها و ریل .اما

هواپیما است و اگر این حرکت و این حملونقل نباشد ،مسلما صادرات

حملونقل یکی از نیازهای اساسی و از حقوق مردم کشورمان است

بحمدالله از ماه اردیبهشت حرکت مناسبی در این بخش آغاز شده

غیرنفتی و واردات مختل میشود؛ بنابراین بخش حملونقل همیشه

تا بتوانند از مطمئنترین و کوتاهترین راه به مقصد برسند ».روحانی با

است و هرچه جلو برویم تحرک در حملونقل بیشتر میشود .البته

اهمیت خاص و ویژهای داشته و در این مقطع هم اهمیت خاص

مردم عزیز باید اصول بهداشتی را در همه مسیرهایی که استفاده

خودش را دارد.

گزارش «حملونقل» و به نقل از پایگاه خبری وزارت راهوشهرسازی،
حسن روحانی ،رئیسجمهوری ،در آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی

تأکید بر اینکه مسکن جزء اولویتهای دولت قرار دارد ،گفت« :از آغاز

چشمانداز حملونقل عمومی؛
فرصت یا تهدید؟!

معضلی که در شهرهای کوچک با توجه به بضاعت کمتر مردم

و فشار مضاعفی که تورم بر زندگی آنها تحمیل میکند ،شاهد وقوع
جدیتر و عمیقتر آن خواهیم بود .برای مثال در شهرهای کوچک و
کمبرخوردار خودرو پراید با کیفیت و سطح امنیتی پایین با توجه به
قیمت مناسبتر ،کماکان در ناوگان تاکسیرانی حضوری پررنگ دارد و
حوادث متعدد ازجمله حادثه دردناک اخیر در شهرستان رزن از تبعات
آن است؛ حادثه برخورد دو دستگاه تاکسی پراید که پنج کشته و پنج
زخمی برجای گذاشت و سوگمندانه هر دو راننده تاکسی در راه کسب

روزی ،جان باختند .از سوی دیگر  ۷۹درصد ناوگان اتوبوسرانی کشور

تحویل اتوبوس و چه درزمینه هزینههای مطالعات و سرمایهگذاری ایجاد

فرسوده است و بر اساس قانون نباید در سطح شهرها تردد کنند .این را

و احداث سامانههای ریلی درونشهری (مترو) ،دولت به تعهدات خود

بگذارید کنار مشکالت تأمین اعتبار مترو کالنشهرها بهعنوان مهمترین و

عمل نکرده است .روبهرو شدن با چالشهای قابلتوجه حوزه حملونقل

کارآمدترین رویکرد در بحث حملونقل عمومی .نهادهای متولی در طول

عمومی که توجه جدی و رسیدگی به آنها نقشی مهم در توسعه و

سالیان متمادی [و پیش از گسترش ویروس کرونا و شرایط خاص

بهبود بخشی از مشکالت اقتصادی و زیستمحیطی دارد ،نقشه راهی

فعلی] همواره مردم را به استفاده از حملونقل عمومی تشویق کردهاند

مشخص ،منسجم و البته عملیاتی میطلبد .فارغ از تعارفات و آمار و

بیآنکه پاسخی مناسب به رفع مشکالت آن ،چه در حوزه تاکسیرانی و

ارقام ،ما امروز با تهدید و چشماندازی نگرانکننده در حوزه حملونقل

اتوبوسرانی و چه در تأمین اعتبار گسترش مترو داده باشند .چالشی

عمومی روبهرو هستیم .تهدیدی که البته با تعهد ،همکاری و تعامل

همیشگی که دولتها در رسیدگی به آن کمترین سهم ممکن را

بخشهای مختلف در حوزههای تصمیمسازی ،قانونگذاری و اجرایی

داشتهاند .تنها در پایتخت ،بدهی دولت به حملونقل عمومی در دو و

میتواند به فرصتی کمنظیر برای رفع یکی از عمده چالشهای کشور در

نیم سال گذشته به  ۵۵۰۰میلیارد تومان رسیده است و چه درزمینه

طول سالهای متمادی گذشته بدل شود.
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