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نتهرا  درینقل عموم حمل و  

 
ريبغنويسنده فريدون    خرداد هشتاد وهفتم هن بيست   

                                                                                                                            
 راه عالوه برعدم کفايت شبکه ی.  استکمبود های جدینشانگردر بسياری شهرهای بزرگ ايران رفت وآمد وضعيت 

وسيستم حمل ونقل رفت وآمد   کافی  وسايلاننده گی، شهر های بزرگ همچنين با کمبود قوانين ر اجراینقص ها و

 اما بايدچيزهر قبل از:تهران به بهترين شکلی مشهود است دروجود دارد که درکل ايران اين کمبود . جه اند مواعمومی

  . نمائيم را تشريحمسافران رفت وآمد  خدمات عمومی و سپسرفت وآمد وضعيت عمومی 

 ميليون نفردر ١١ا  ت٩تراکم جمعيت اين شهرروزانه بين و کيلومترمربع گسترش يافته ٨٠٠تقريبی تهران درسطحی 

در .  نفريک خودرو وجود دارد١١در واقع به نسبت هر . ميليون می رسد ۵/٢ تعداد اتومبيل ها تقريبا به نوسان است و

  .وجود دارد  خودرو١نفر۴هرنسبت به بسياری از کشورهای صنعتی 

ضرورت اقدامات اصالح وپاسخ به ده تبديل شوحشتناک  بمروربيک کابوستهران برای شهروندان درهاماشينرفت وآمد

  . است تهران عقب مانده شهرازسرعت سريع گسترش اما کهنيازفوری است، پاسخی  يک  سيستم حمل ونقل شهریۀکنند

با يک يا دو سرنشين در حرکتند سريعا  تکميل زياد اتومبيل که اکثرآنها ی تعداد تردددر اثرگنجايش کنونی خيابانها 

در فشارعصبی و اتالف وقت متحمل بايد آمد ورفت بناچار در نتيجه مردم در حالها ترافيک می گردد ووباعث کليومتر

 آلودگی هوا و به افزايش بی حد و اندازه باال می رود نيز مصرف سوخت موتوری  دراين وضعيت،. گردندخيابانها

 در نظرگرفته شود می  موتورهای روشنمفيد کار اگردر يک روز ميزان . می گرددسالمتی ساکنين تهران منجرخطر و

يا ماشين ها اما ، دارزمانی که موتورماشين ها  روشنقم،  ساعت تخمين زد و بر عکسميليون۵/١٩مقدار آنرا به  توان

 هم می  دريک  روز ميليون ساعت٢۵ به  گردندب اينکه بايستی بدنبال پارکنيک با موتورروشن در ترافيک ايستاده و يا 

 ميليون ساعتی که موتورماشينها روشن ۵/۴۴نتيجه ی آشکاررسيد که از اين ايسه اين دورقم  می توان به ازمق.رسد 

يا در ترافيک اتومبيل ها را  باقی  %۵۶بقيه ی آن واقعا برای رفت و آمد ضروری و مفيد است و % ۴۴هستند تنها 

بی حد واندازه د سوختی را به مصرف رسانده  وهم مانده يا بدنبال پيدا کردن پارکينک بوده اند که غيرضروری هم موا

  .گی بيشترهوا موثر بوده اند ه  آلوددر

بنزين تنها ی مصرف روزانه  ميليون ليتر٢/١٠  ازتوان چنين برداشت کرد که نقطه نظراقتصادی میبدين ترتيب از

عمال بنزين  ميليون ليتر٧/۵ه يعنی  شدمصرفمقدارازبقيه حتی  بيش رسد و  به مصرف مفيد میبنزين ميليون ليتر۵/۴

  .بهدرمی رود

پس . سوبسيد دولتی می گرددمشمول   ميليون دالر۵۵٠  بمقدار،ل ذکراست که مصرف ساالنه ی  بنزيندر اين رابطه قاب

 ميليون دالر اين سوبسيد نتيجه بخش به ٢۴٢  نيمی ازاين مبلغ و بعبارتی تنها بازهم می توان نتيجه گرفت که تنها

  .هدرمی رودبه  بدون هيج فايده ای ديگر ميليون دالر٣٠٨مصرف می رسد و 

که  بی دليل نيست ود بر جای گذاشته وائدازخمواد ز تن ۴۵٩٠٠٠مصرف باالی روزانه ی بنزين بحدی است که ساالنه 
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همچنين  .م قرارداردسوباری در مرتبه ی  به نحو شرمدرمقايسه با ديگرشهرهای جهان آلودگی هوا   نظر  تهران ازنقطه

% ۵٣ رفت و آمد هستند تقريبا حال دراين شهر اتومبيل که در ۵/٢از در سطح تهران، )٢٠٠٣ (يک آمارگيریطبق 

  .عامل مضاعفی بر آلوده گی هواست  ماشين ها  رسد وهمين کهنه گی  سال می١۵به  بيش ازعمرشان آنها 

 به لحاظ کمی و کيفی شرايط بهتری برای  می تواندهند کهراه حل ها ی موجود در شهرهای بزرگ دنيا نشان می 

کاهش ترافيک، اين طريق با ی شخصی را بحد معقولی کاهش داد وازتعداد اتومبيل ها، وضعيت رفت وآمد مهيا نمود

برساختارزيربنايی و موارد بيش ازهرچيزدر اينگونه البته . شرايط راحت تری برای تردد موتوری ايجاد کرد

  .ی بهتر رفت وآمد عمومی شهری تاکيد می گرددسازمانده

 شبکه  ناکافی بودن -١. تا اينجا بايد روشن شده باشد که علت  نابسامانی رفت وآمد در تهران درسه مسئله ريشه دارد

  .م ناکافی اجرای قوانين راننده گی عد-٣شهری رفت وآمد  کمبود خدمات عمومی -٢راه و ترابری های 

  
  می حمل و نقل شهری در تهرانوضعيت خدمات عمو

 
   شرکت واحد اتوبوس رانی  تهران  
  

درهمين سال مجلس اليحه قانونی تاسيس شرکت اتوبوس رانی را به .  وجود دارد١٩٢٧درتهران اتوبوس رانی ازسال 

قاعده انی اتوبوس رامروزه  .را يک شرکت دانمارکی برعهده گرفتبعدا مسئوليت شرکت اتوبوس رانی . تصويب رساند

  . اساس خدمات عمومی در تمام شهرهای ايران است  شده ومند

 اتوبوس های متفاوت در ۵٣۵۶درحال حاضرشرکت واحد اتوبوس رانی ازادارات تابعه ی شهرداری تهران است که 

شهروندان تهرانی % ٢۴. خط ويژه مسافران راجابجا می کنند ١٠٠ خط اصلی و ٢۵٨دارد که دراختيار

با اين وجود سيستم اتوبوس رانی به هيچ . در رفت وآمد روزانه شان سواراتوبوس ها می شوند) نفر١١٫۵٠٠٫٠٠٠(

  .باشدرفت وآمد وجه نمی تواند پاسخ گوی رشد صعودی نيازشهروندان به امکانات 

 ارهای شهری نظيرمترو وقط ديگرعمومیرفت وآمدرانی امکانات کنارسيستم اتوبوسکشورهای صنعتی دربسياری ازدر

را جبران اصوال کمبود امکانات ديگررفت وآمد  نفريک اتوبوس درحرکت است که ١٠٠٠ به نسبت هر وجود دارد ونيز

  .دننمايمی 

 اتوبوس قابل استفاده است ۴٠٠شهروند فقط ١٠٠٠٠٠٠درتهران به نسبت . درتهران همه چيزبه گونه ای ديگراست 

  .شهری استرفت وآمد ن سيستم  سيستم اتوبوس رانی اصلی تريعکس برو

 – ۵ی کشورها قوانينی وجود دارد که متذکرمی شود، اتوبوس های شهری بطورمتوسط بعد از هرعالوه براين دربسيار

 سال کهنه ١٣ بعدازدرتهران برعکس به طورمتوسط يک اتوبوس.  سال کهنه محسوب می شوند وبايد نوسازی شوند۶

  . قادر به حرکت نيستند وفرسودگی اتوبوس ها بدليل نقض فنی % ٢٠ تا ١۵ روزانه محسوب می شود و

اتوبوس ها اين کمبود تجهيزات، ، مسافرکشی بيش ازظرفيت، حرکت آزاردهنده ، تاخيرهای زياد،بخاطرسرعت کم

ری از اتوبوس ها فقط به اين دليل استفاده می گردد که امکانات ديگامکان رفت و آمد خوبی نيستند وازنظرشهروندان 
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  .وجود ندارد

  آمد ورفت با مينی بوس 
 مينی بوس را تحت ۴٠٣٢حتی با وجوديکه تحت نظارت شرکت واحد اتوبوس رانی است ورفت وآمد اين سيستم 

 خط غيرشهری حرکت می کنند و حومه را ١١٨اين مينی بوسها در . نظارت دارد اما متعلق به بخش خصوصی است 

  .است % ١١تقريبا رفت وآمد  ميزان استفاده ازاين سيستم .به مرکزپايتخت متصل می نمايند

  مترو
رفت  برای اولين بارحول ضرورت راه اندازی يک سيستم ،با افزايش جمعيت و تعداد اتومبيل ها در تهران١٩٧١سال  

به آن  ، پروژه ی تحقيقی مقدماتیو بعد از اعالم عمومی طرح  گسترده ترنظير مترو و قطارشهری بحث شدوعمومی 

ند بود وبا شروع جنگ ايران  پيشرفت کار بسيارُک١٩٨١ تا سال .واگذارگرديد(Sofreto)ی  فرانسوی يک دفترمشاوره 

 . اولين خط از دو خط ساخته وگشايش يافت باالخره٢٠٠٠در سال .و عراق اين پروژه متوقف گرديد

دومين خط غرب تهران را به . يلومتراست  ک١/٢٨طول آن   شمال تهران را به جنوب متصل می نمايد و،اولين خط

اين قسمت  .با ادامه اين خط کرج و مهرشهربه تهران متصل شده است .  کيلومترطول دارد۴/٢۴شرق وصل می کند و 

 تامين می آمدورفت نياز% ١٠ها بطور متوسط در اين  مسير.روی سطح زمين قراردارد کيلومتر۵/۴١ بطول مسير از

  .از رفت وآمد روزانه توسط سيستم متروتامين گردد% ٣٣ميد می رود با ايجاد خط سومی ا. شود

  تاکسی رانی 
اين تاکسی در٣٠٠٠٠امروزه . حرکت کردنددرتهران  Ford 20 B-B اولين تاکسی ها با اتومبيل فورد ١٩٢٨سال 

هم تغيير ها عمومی روش کارتاکسی  وآمدرفتدر تهران البته بدليل تقاضای زياد و کمبود امکانات .  حرکت می کندشهر

 که اتوبوس ی، آنها در کل شهر حرکت می کنند تا مسافران و سوارکردن مسافرينايستگاه تاکسیانتظاردرکرده و بجای 

اين . سافران حرکت می نمايندبعبارتی تاکسی ها درشکار م.  جابجا نمايند يافته ورا ظرفيت انتقال آنان را نداشته ها

  . باشد  با هرج ومرج توام مسافرينلبريزازجمعيت و رفت وآمدهمواره ر علت است که خيابانها  بمزيدی 

 تحت تنظيمات شهرداری انگذاری شده است واين شرکت خصوصی بني.  تاسيس گرديد يک آژانس تاکسی١٩٨١در سال 

  .قراردارد و رسيدگی به تخلفات قانونی  قيمت ها آن تعيين در حوزه وظايفکهتهران قراردارد

 ۵ تا تاکسی مجازندراننده گان رفت وآمد بخاطرکمبود وسائل .  هم باشد  هرراننده تاکسی بايد صاحب ماشين 

  . نمايند میشهروندان تهرانی ازچنين امکاناتی برای تردد استفاده% ١٠. نفرمسافررا با هم جابجا کنند

  
 “Jitney„مسافرکشی با ماشين شخصی 

  
 جمعيت تهران در اثرجنگ با عراق و افزايش تعداد مهاجرين جنگی و همچنين تداوم  که ، هنگامي٨٠اوائل دهه 

 از  چرا که در اين بخشحمل ونقل عمومی هم به وخامت گرائيد،، وضعيت اوج رسيدمهاجرت روستائيان به شهر به 

اشين سازی داخلی تدارک عالوه بر اين تحريم اقتصادی برای صنايع م. بودخدمات، توان مالی و سرمايه گذاری کم 

 بدين ترتيب توليد ماشين.  بودند مشکل ساخته بود بدان قطعات يدکی از خارج برای اتوبوس ها وماشين ها را که وابسته
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رفت ازيک طرف کمبود امکانات در حاليکه . سهميه قطعات يدکی برای تاکسی ها هم محدود شدوبا رکود مواجه 

 جنگ  نتايج اسفباراقتصادی و اجتماعی ورو به افزايش بودامکانات اين رنيازبه  ازطرف ديگ،عمومی وجود داشتوآمد

همه اينها باعث می گرديد که بسياری ازبيکاران وشاغلين که  پس .بودگذارده  بيکاری و فقررو به گسترش وشده پديدار

ماشينی کنند  و راه اندازی تهيهآخرين ذخاير خود را صرف کفاف نمی کرد، گذران زندگی برای ناچيزودرآمد هايشان 

رفت  وسيله ی  اين پيدايش جديد.  واز اين راه درآمدی داشته باشندکه بتوانند با آن مسافرين را در سطح شهرجابجا نمايند

  . يا مسافرکش شخصی محدود به تهران نبود وبه سرعت به سايرشهر ها هم گسترش يافت  „ Jitney“بناموآمد 

با . تخمين زده می شود٢٠٠٠٠های شخصی که به مسافرکشی مشغولند در سطح تهران به امروزه تعداد اين ماشين 

  اينها .را افزايش می دهندآشفتگی ترافيک وجوديکه اينها نقش مهمی را در انتقال مسافرين دارند اما ازطرف ديگربار 

تا کرده توقف بخواهد دلشان ؛ چه رسد به قوانين راننده گی هرجا  حرکت ماشين ها حجم وشتاببی توجه به جريان

ثبت ادارات رسمی دراينکه الوه بر اين بدليل اينکه اينها نه وابسته به سازمانی هستند ونه ع.مسافررا سواريا پياده نمايند

با وجوديکه قانونا نيز اتومبيل های . مکن نيست هستند، پيگيری قانونی  تخلفات راننده گی شان هم بسادگی مشده 

در .  اين نقض قانون را ناديده می گيرند اما ادارات مسئول مربوطه غالبانقل وانتقال مسافرين نيستند، به شخصی مجاز

  .مسافرين از اين وسيله ی حمل و نقل استفاده می نمايند% ١٠مجموع 

  
  خصوصی سازی دربخش خدمات عمومی رفت وآمد شهر

  
در سومين .هرها به بحث گذارده شده است پيشنهاد خصوصی سازی در بخش خدمات عمومی رفت وآمد در کليه ش

اساسا برای مديريت حمل ونقل شهری .  اجرای طرح خصوصی سازی توصيه شده است ٢٠٠۵ -٢٠٠١ ساله ۵برنامه 

مالکيت و مديريت را دولت در نظر دارد به . است کنترل وفاکتورسوم هم مديريت ، مالکيت: سه فاکتورتعيين کننده است 

 کنترل بايد همچنان در اختيار دولت ، برعکسه گی را داردوبيشترين خبربخشی که  ،ايدبخش خصوصی واگذارنم

يده از عالوه بر اين قراراست سوبسيدهای دولتی که تا بحال در اتوبوس رانی بی نتيجه به مصرف رس.قرارداشته باشد 

ی همچنان مورد حمايت سوبسيد های بنابراين اتوبوس ران.  غيردولتی مسئول  قرارگيرداين پس در اختيار تعاونی های

  .آن توسط بخش خصوصی سازماندهی می شوداداره ی دولتی قرارخواهد داشت ولی 

. می باشدخصوصی سازی سيستم خدمات رفت وآمد شهری انجام اقدامات کمی وکيفی بمنظورانجام بهتر خدمات هدف 

 .در نظر گرفته شده است ) بوس سه محل کار اتوبه نسبت هر(تقليل دادن مخارج تعميرو ايجاد محل کارهمچنين 

ومطابق مشارکت شهروندان در سهام   تشويق شوند تشکيل وگروههای خصوصی که با تعاونی ها همکاری نمايندبايد

  .بايستی خدمات مناسب هم ارائه شود و تعاونی ها تقويت گردند

  فرم و شرايط واگذاری اتوبوس رانی 
. مشمول سوبسيد دولتی می گردد% ۶٠ اتوبوس را خودشان بپردازند بقيه يعنی  کلقيمت% ۴٠افراد و اشخاص بايد 

وی خودش می تواند .  سال در يک مسيرمشخص به انتقال مسافران بپردازد٧دريافت کننده موظف می گردد طی 

شهر مختلف ايران  ۵درحاضر در  .قرارداد انتخاب نمايدعقد   قبل ازدارد را بهترمسافران بيشتر ودرآمد که را ی مسير
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 شيرازاساس يک ارزيابی دربر) اصفهان، کرج شيراز، يزد، مشهد،.(رحال اجراسترانی دخصوصی سازی اتوبوس

  . شهرديگر برنامه ريزی شده است٧ر بهمين دليل خصوصی سازی د .اکثر مسافران با خصوصی سازی موافق هستند

  نتيجه گيری 
ايران وهمچنين خدمات عمومی  اتوبوس رانی بهمراه خود مشکالت عديده کمبود سيستم رفت وآمد درشهرهای بزرگ 

.  ميليون ساکنين اش نيازبه سيستم وشبکه مترو و قطارهای شهری دارد٩شهری نظيرتهران با . ای را موجد می گردد

  .ستنيجوابگوی نيازهای گسترده قادربه اتوبوس رانی در مقايسه با اين سيستم ها مخارج کمتری دارد اما 

گسترده امکاناتی هستند برای تقليل رفت وآمد در ارتباط با اقداماتی برای ايجاد سيستم ترميم زيربنايی خدمات عمومی 

 که تراکم ترافيک در تهران ريشه درداليل ساختاری و شبکه ی اما بايد خاطرنشان کرد. گی درتهرانآشفتگی راننده 

  . و خيابانها  داردهاراه

  .درايران در اين زمينه تجربه ی کافی وجود ندارد. ح خصوصی سازی بايستی با احتياط عمل کرداساسا در اجرای طر

  

  )Freidoun Gharib( فريدون غريب: نويسنده

  سادهنادر: ترجمه
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  :نکته ای بر ترجمه ی اين مقاله
منتشر " خصوصی سازی " باره ی چندسال پيش مجله ی تحقيقی فارغ التحصيالن خارجی در دانشگاه صنعتی برلين شماره ی ويژه ای در 

خصوصی  " فريدون غريب، مقالهینگارنده . نيز بچاپ رسيد" حمل ونقل عمومی در تهران"قاله ا ی در باره ی در اين مجله م. کرد

فعالين کارگری ايران اما  تا کنون با اعالم نقد خود به روند خصوصی سازی . بر می شمرد ... و بهتر انجام خدمات دررا راه حلی " سازی

 در راستای  مطالعه ی روند خصوصی سازی بويژه در حمل نقل و پرداخته اند  گی کارگرانبه جوانب و عواقب و تاثيرات آن بر زند

 مندان قرار می گيرد و مسئوليت هرنقص و کمبود در متن فارسی به فارسی در اختيار عالقه از آلمانی برگردان آزاد اين مقالهايران،  شهری

     نادرساده  .بر عهده من است 
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