دو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻃﺮح زوج
و ﻓﺮد ﺗﻬﺮان؛ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺎزه ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ ﻃﺮح زوج و ﻓﺮد ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺎزه ای در راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﻠﻮغ

و ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿﮏ را ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﯾﺎ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﺎﻻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ و ﺳﻨﺠﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮرای ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ زوج ﯾﺎ ﻓﺮد
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون ﺷﻬﺮدار ،رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﺗﻬﺮان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﮐﺸﻮر ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪاری و
ﻣﺸﺎوران داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻮرای ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮح زوج و ﻓﺮد ﺟﺪﯾﺪ

ﺗﻬﺮان را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

در اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﻼکﻫﺎی زوج ﯾﺎ ﻓﺮد ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﺮ

ﺧﻮدرو ﺗﻨﻬﺎ  50روز در ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن وارد ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح زوج و ﻓﺮد ﺷﻮد و ﺑﺮای
ﺑﯿﺶ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮارض ﺑﭙﺮدازد .راه ﺣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎی ﻣﺠﺎز در ﺳﺎل ،ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺼﯽ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر
اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﻼک ﺧﻮدرو اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد و ﻋﻮارض ﺗﺮدد از اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺴﺮ ﺷﻮد .ﻃﺒﻌﺎ در

ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،دارﻧﺪه ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺷﺎرژ و ﻋﻮارض ﺗﺮدد را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺮدد ﻧﻮﺑﺘﯽ در ﻣﺤﺪوده دوم اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ

ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻼک ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ دﺳﺘﻪ دو روز در
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده دوم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ روش ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ رﻗﻢ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﭘﻼک  ۱ﺗﺎ  ۳در روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ و ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ،ﭘﻼکﻫﺎی  ۴ﺗﺎ  ۶در روزﻫﺎی ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و
ﭘﻼکﻫﺎی  ۷ﺗﺎ  ۹در روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده دوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻘﯿﻪ

روزﻫﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح زوج و ﻓﺮد داﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮز ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺨﺮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ دو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺮدد در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح زوج و
ﻓﺮد ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﺗﺮدد راﯾﮕﺎن ﮐﻠﯿﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﭘﻮرﺳﯿﺪآﻗﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎون ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ دو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺮحﺷﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ورود ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح زوج و ﻓﺮد ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺮ اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺟﺮای آن ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮا و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح دارد ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

