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سخن نخست

رشد شتابان شهرنشيني طی چند دهه اخير در ایران با افزايش شتابانتر وسايل نقليه موتوري و ازدحام ترافيك

بویژه در کالنشهرها همراه بوده است .این پیوند و همراهی ناپایدار و مخرب -گسترش "خودرومحوری" با رشد

"شهرگرایی" -از بزرگترین معضالت شهرهاي بزرگ ایران است .به طور روشن باور کلیدیام این است که
نارساییهایی همچون "ترافیک و آلودگی هوا" " ،مصرف زیاده از حد سوخت و انرژی" در شهرها خود تابعی از

سیاستهای خودرو محوری در شهرسازی و مدیریت شهری ایران است؛ لذا ابرمساله شهری در این حوزه ،ریشه
در سیاستهای خودرومحوری شهرسازی دارد و آلودگی هوا و ترافیک محصول این سیاست ناسازواره است .برای

دگردیسی در این حوزه؛ اصالحاتی ساختاری و شجاعانه الزم است و درآینده گریزی از این اصالح نیست ،تاخیر در
اقدا ِم عملی و اجرایی در این رابطه میتواند هزینههای اقدامات بعدی را به شدت باالتر ببرد.

تنها تردد خودروها نیست که برای شهر مزاحمت و نارسایی ایجاد میکند ،بلکه امروزه مدیریت ترافیک ساکن

نیز یکی از دغدغههای مدیران شهری است؛ چرا که عدم وجود فضاي پارك و سرگرداني رانندگان در طول معابر

مشكل ترافيك را در شهرها چندين برابر ميكند .بر اساس آمار و ارقام موجود تعداد فضای پارک حاشیهای مجاز
در معابر اصلی شهر تهران ،حدود  250هزار فضای پارک برآورد میشود که با در نظر گرفتن معابر فرعی و محلی
و حتی نقاط غیرمجاز که از سوی رانندگان مورد استفاده قرار میگیرد ،این تعداد از مرز یک میلیون فضای پارک،

فراتر میرود؛ در حال حاضر سهم عمدهاي از تقاضای پاركينگ مورد نیاز شهر تهران با استفاده از این فضاهای
پارک حاشيهاي پاسخ داده میشود که عمدت ًا رایگان یا تقریب ًا رایگان هستند و این موضوع ،به هیچ وجه رویکردی

درست و منطبق با اصول توسعه پایدار و شاخصهای شکوفایی شهری نیست .از این رو باید با هدف استفاده بهينه
از فضا و امكانات موجود در حل اين مشكل قدم برداشت و ضمن آزادسازی عرصه عمومی شهر به نفع شیوههای
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پایدار حمل و نقل (مثل دوچرخه و پیاده) ،هزینه احداث و توسعه زیرساختهای حیاتی شهر (به ویژه حملونقل
عمومی) را از محل درآمدهای آن تأمین نمود .بر این اساس ضروری است که بازنگری و دگرسازی اساسی در نحوه
سیاستگذاری و مدیریت پارکینگهای حاشیهای و غیرحاشیهای شهر صورت پذیرد.

شاید در نگاه اول ،ساخت پارکینگهای غیرحاشیهای و تأمین فضای کافی برای پارک خودروها راهکار مواجهه

با این مشکل به نظر برسد ولی سوال اینجاست که «فضای کافی برای پارک خودروها چقدر است؟» و آیا در
شرایطی که پارکینگ حاشیهای رایگان وجود دارد ،رانندگان تمایلی به استفاده از پارکینگهای غیرحاشیهای خواهند

داشت؟ بررسی نظام عرضه و تقاضا در سیستمهای حمل و نقل نشان میدهد که عرضه بیشتر ،تقاضای بیشتر را در
پی دارد و در نهایت هر قدر هم عرضه افزایش داده شود« ،فضای کافی» تأمین نخواهد شد.

کتاب «هزینه باالی پارکینگ رایگان» از زوایای مختلف اقتصادی و اجتماعی به بررسی و تحلیل اثرات عرضه

رایگان پارکینگ در شهرها پرداخته و نشان داده است که اگر چه در ظاهر ،عرضه رایگان پارکینگ حاشیهای

هزینهای برای شهر ندارد ولی در واقعیت هزینههای گزافی را بر شهر و شهروندان تحمیل مینماید و راه را برای
دستیابی به عدالت فضایی سخت و طوالنی مینماید.

همان طور که نویسنده کتاب (دونالد شوپ) در مقدمه خود اشاره نموده است ،مسیری که ایران در حال پیمودن

آن است ،همان مسیری است که کشورهایی نظیر ایاالت متحده آمریکا چندین دهه قبل پیمودهاند و اکنون در حال

اصالح روند نامناسب گذشته خود هستند .به عبارت دیگر ،با توجه به این که الگوواره غالب مدیریت شهری تهران
برای دورههای متوالی گذشته ،مشابه کشورهای آمریکای شمالی ،الگوواره خودرومحوری بوده است و چندسالی است

که در مسیر گذار به سمت الگوواره انسان محوری قرار گرفته است ،الزم است که با بررسی تجربیات و یافتههای

مرتبط با آن خطه ،از درس آموختههای آنها استفاده نمود و سرعت پیشرفت و نیل به اهداف را بیشتر کرد تا هر
چه سریعتر بتوانیم شاهد نیل به شعار "تهران ،شهری برای همه" باشیم.

در پایان الزم است از زحمات و تالشهای بیوقفه آقای رضا بصیری مژدهی معاون امور زیرساخت و طرح

جامع مرکز و همچنین پیگیریهای مسئوالنه آقای محمدحسین نوروزی مدیر حملونقل و ترافیک مرکز مطالعات

و برنامهریزی شهر تهران که با دقت نظر به تأمین محتوای مناسب و با کیفیت برای تغییر رویکرد نظری و عملی
در شهر تهران میپردازند ،تقدیر نماییم ،بویژه دریافت مقدمه اختصاصی برای ترجمه فارسی و انتشار توسط مرکز
مطالعات و برنامهریزی شهر تهران از نویسنده محترم ،شایسته تقدیر و توجه است.
محمد حسین بوچانی
رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

درباره نویسنده کتاب

دونالد شوپ استاد برجسته تحقیق در بخش برنامهریزی شهری در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا واقع در لسآنجلس

لونقل ،دارایی عمومی و اقتصاد زمین متمرکز شده است.
( )UCLAاست .تحقیقات وی در مورد پارکینگ ،حم 

شوپ همکار موسسه برنامهریزان معتبر آمریکا و استاد افتخاری در مرکز تحقیقات حملونقل پکن است .وی

جایزه تعالی ملی انجمن برنامهریزی آمریکا را به عنوان پیشگام برنامهریزی و جایزه مربی برجسته مدارس دانشگاهی
برنامهریزی آمریکا را دریافت کرده است.

درباره مترجم

لونقل از دانشگاه علم و صنعت ایران است و مقاالت
مهدی امیریپور فارغالتحصیل دکتری برنامهریزی حم 

لونقل خصوص ًا حملونقل همگانی نگاشته است .وی تا زمان حضور در
متعددی در حوزههای مختلف برنامهریزی حم 

لونقل برای سیاستگزاران ،متخصصان
ایران عالوه بر تدریس دروس دانشگاهی ،دورههای تخصصی آموزش مبانی حم 

لونقل اشتغال دارد.
و مجریان حوزه حملونقل برگزار نمود .وی هم اکنون در کشور نیوزیلند به فعالیت در حوزه حم 

ترجمه کتاب "هزینه باالی پارکینگ رایگان" به پیشنهاد مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،حاصل تالش یک

ساله وی برای تسهیل مطالعه یکی از مهمترین کتابهای سیاستگزاری در حوزه پارکینگ می باشد.

مقدمه آقای دونالد شوپ
نویسنده کتاب «هزینه باالی پارکینگ رایگان»

ویژه نسخه ترجمه شده در مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

هزینههای باالی پارکینگ رایگان در ایران
ایران به عنوان کشوری که دیرتر به جرگه حمل و نقل موتوری پیوسته است ،با سرعت شگفت انگیزی در زمینه

تعداد وسایل نقلیه رشد کرده است .نرخ مالکیت وسایل نقلیه ایران از  18وسیله نقلیه به ازای هر  1000نفر در سال
 2000به  265وسیله در سال  2019رسیده است  ،یا به عبارتی طی  19سال  15برابر شده است .این رشد سریع در

تعداد وسایل نقلیه شهرها را در ازدحام شدید ترافیک و آلودگی خطرناک هوا غرق کرده است .آیا این رشد ،همانطور
که در ایاالت متحده در قرن  20ادامه داشت ،بیوقفه ادامه خواهد یافت؟

نرخ مالکیت وسیله نقلیه ایران در سال  2000برابر نرخ ایاالت متحده در سال  1914بود (به جدول  2-Hدر

ضمیمه  Hمراجعه کنید) و تا سال  2019این میزان به نرخ مالکیت ایاالت متحده در سال  1947رسیده بود .اگر
ایران روزی به نرخ مالکیت وسیله نقلیه ایاالت متحده در سال  2000برسد ( 771وسیله نقلیه به ازای هر  1000نفر)،

جمعیت بیش از  83میلیون نفر ی ایران ،حدود  64میلیون وسیله نقلیه موتوری خواهد اشت .این  64میلیون وسیله
نقلیه چقدر ترافیک ایجاد میکند؟ و این وسایل نقلیه کجا پارک می کنند؟

در دسترس بودن پارکینگ به شدت بر تعداد خودروهایی که مردم دارند ،تأثیر میگذارد .در ایاالت متحده،

 ٪99از سفرهای اتومبیل به یک پارکینگ رایگان ختم میشود و این پارکینگ رایگان ،رشد سریع مالکیت خودرو را
تشویق کرده است .همه مسئله "پارکینگ رایگان" [و هزینه هایی که بر شهر تحمیل میکنند] در قالب دو سیاست
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کلی پارکینگ قابل توضیح است .اول ،شهرها برای تأمین پارکینگ غیرحاشیهای به مقدار کافی ،به ساختمانهای

جدید احتیاج دارند .دوم ،تقریب ًا همه پارکینگهای حاشیهای رایگان عرضه میشوند .حتی در شهر نیویورک فقط در
 3درصد از سه میلیون فضای پارک حاشیهای هزینه دریافت میشود.

متأسفانه ،ایران نیز همین سیاستهای پارکینگ را – تأمین پارکینگ غیرحاشیهای و رایگان نگاه داشتن

پارکینگ حاشیهای -که موجب مشکالت شدیدی در ایاالت متحده شده اتخاذ کرده است .اما ایاالت متحده و

دیگر کشورها اکنون در حال تصحیح سیاستهای پارکینگ خود هستند تا دههها سوءمدیریت را اصالح کنند .ایران
میتواند نحوه عملکرد این اصالحات را در عمل بررسی کند و در مورد انطباق آنها با زمینه ایران تصمیم بگیرد.

کتاب "هزینه باالی پارکینگ رایگان" چگونگی به بیراهه رفتن با ظرافت و تدریجی سیاستهای پارکینگ را

در قرن  20در ایاالت متحده واکاوی نموده و اصالحات اساسی را برای حل این مشکل پیشنهاد میکند:
( )1امکانات پارکینگ غیرحاشیهای را حذف کنید
( )2قیمت پارکینگ حاشیهای را بر اساس تقاضا در نظر بگیرید

( )3درآمد پارکینگ را برای بهبود خدمات عمومی در خیابانهایی که این سیاست در آنها اعمال شده هزینه کنید.
شهرهای جهان در حال انجام این اصالحات هستند ،اما آیا آنها برای ایران مناسب هستند؟ قیمتگذاری مبتنی

بر تقاضا برای پارکینگهای حاشیهای میتواند مشکل پارکینگ دارندگان خودرو را حل کند و درآمد حاصل از آن

میتواند خدمات عمومی مهم را تأمین مالی کند .ساکنان کمتر برخوردار بدون اتومبیل هیچ هزینهای پرداخت
نمیکنند و خدمات عمومی به نفع همه است.

هر شهری میتواند یک برنامه آزمایشی برای هزینه پارکینگ ترتیب دهد و از درآمد آن برای تأمین مالی خدمات

عمومی در یک محله استفاده کند .اگر ساکنان نتایج را دوست نداشتند ،شهر میتواند برنامه را لغو کند .اما اگر ساکنان

نتایج را دوست داشته باشند ،این شهر میتواند این برنامه تأمین مالی را به سایر محلهها ارائه [و تعمیم] دهد.

این اصالحات پیشنهادی در نظام پارکینگ ،وام دار طیفی از ایدههای مطرح در عرصه سیاسی است .دولت

محلی مالک زمین است ،قیمتهای بازار را برای مدیریت زمین تعیین میکند و درآمد آن را برای ارائه خدمات

عمومی هزینه میکند .اصالحات پارکینگ در سطح محله میتواند برای محلههایی مناسب باشد که:
( )1تقاضای پارکینگ حاشیهای زیاد باشد.
( )2خدمات عمومی به حد کافی تأمین نشده باشد.
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( )3بیشتر ساکنان فاقد اتومبیل باشند
( )4ساکنانی که دارای اتومبیل هستند درآمد بیشتری داشته باشند .شهرهای ایران محلههای زیادی دارند که متناسب

با این چهار معیار هستند.

امیدوارم این ترجمه از کتاب "هزینه باالی پارکینگ رایگان" بحث درباره نقش مناسب دولت  ،بازارها و جامعه

را در مدیریت زمینهای عمومی مورد استفاده برای پارک اتومبیلهای شخصی در ایران برانگیزد .اصالحات در
پارکینگ میتواند شهرها ،اقتصاد ،محیط زیست و کره زمین را بهبود بخشد.
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