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هاي پنهان و آشکارعدالتیاتومبیل، بنزین، پارکینگ و بی
اتومبیل بدون شک از مهمترین عوامل پیشرفت بشریت، آسایش، سرعت جابجـایی، آزادي از قیـد مکـان و    

توانـد عامـل ضـعف و اضـمحاللش باشـد،      از مهمترین عناصر رفاه بشري است و از آنجا که عامل عظمت هر چیز می
شود، که:  رود که به بزرگترین دشمن بشریت بدل گردد. در تهران گفته میهمین اتومبیل می

اي که بخش قابل توجهی گونهگیرند، بههاي هوا، باالتر از مرز خطر قرار میدر بیشتر روزهاي سال آالینده- 
عمـر  سال 5شود، این امر حداقل از امراض ریوي و قلبی شهروندان تهران ناشی از این امر است. گفته می

تر از طول معمولی آن خواهد کرد.ها را کوتاهتهرانی
میلیون ساعت وقت شهروندان در ترافیک (بیش از زمـان معمـول سـفر) تلـف     10به طور متوسط روزانه - 

درصد زمان کار مفید کشور است.7شود که معادل حدود می
ایستد.ن تقریباً میدر روزهاي حاد، مثل روزهاي بارندگی، تشکیل نمایشگاه ها و غیره تهرا- 

وري از اتومبیل باالست که با همه این مصائب کـه همگـان هـم از آن    با این همه آنچنان مزایاي بهره
باشند.سرنشین میها تکدرصد اتومبیل80مطلع هستند، هنوز 

محـیط زیسـت برگـزار شـده بـود،      آثار مخرب آندر سمیناري که براي مباحث مرتبط به اتومبیل و 
وري از اتومبیل شخصی سخنرانی کردنـد، تقریبـاً بـه تمـامی بـا      ها در مزایاي کاهش بهرهتمام سخنرانیگرچه 

سرنشین به جلسه آمده بودند و همینطور اکثریت حاضران در جلسه. جالب اینجا بود که حتی هاي تکاتومبیل
دو نفر سخنران در یک مؤسسه با دو اتومبیل به جلسه آمده بودند.

ایسـتد، بـا   رسد و شـهر تقریبـاً مـی   در فرداي بعضی از روزها، که ترافیک به حد خود میات گاهی اوق
کند و با وجود لمس مزایـاي کـاهش   شویم، ولی فقط یک یا دو روز این امر عمر میتري مواجه میترافیک آرام

گیرد.  ، دوباره شدت میاستفاده از آنوري از اتومبیل شخصیبهره
استفاده از اتومبیل شخصی، که البته بخشی از آن به علت، نبـود وسـائط نقلیـه عمـومی     این عالقه به 

هـا هـم  و شـهرداري وران وجود ندارد، بلکه به علت عمـق آن حتـی دولـت   خصوص مترو است، فقط در بهرهبه
نمایند.ناخودآگاه آن را تقویت می

دهند، یعنی هرچه فـرد ثروتمنـدتر باشـد و    ل میشود، آن را به اتومبیبراي مثال؛ وقتی سهمیه بنزین داده می
دارد.هاي بیشتري داشته باشد سهمیه بیشتري (و رانت بیشتري) دریافت میاتومبیل

گرفـت. کـه بـا    بایست سهمیه بنـزین تعلـق مـی   در حالی که بسیار طبیعی است که فقط به یک اتومبیل هر فرد، می
اي بود.کار سادهانجام آن هم ارك شده است،اي خوبی که براي کارت بنزین تدسیستم رایانه
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پارکینگ و اتومبیل
یـک  تحققبرايکهترتیببدینپذیرد.مشابه این امر در مورد پارکینگ و تأمین پارکینگ صورت می

پذیرد.عدالتی کامل صورت میامر ظاهراً بدیهی شهرسازانه، یک بی
باید داراي یـک پارکینـگ باشـند (اسـتثناء انـدکی      ها هر واحد مسکونی میبراساس ضوابط شهرداري

دهد).براي واحدهاي کوچک در برخی از مناطق شهر، وجود دارد که تعداد آن را به کمتر از یک کاهش می
-متر) زیر بنا را به خود و راهروهایش اختصاص مـی 30متر (متوسط 35تا 25یک پارکینگ حدوداً 

ونی باید تأمین شود.دهد، که بوسیله خریدار هر واحد مسک
50متر یعنـی معـادل   30متري باشد، 60این به معناي آن است که اگر ساکنی داراي یک آپارتمان 

متـر بخـرد. ولـی اگـر     5/1باید براي پارکینگ بپردازد و به معناي دیگر هر متر بنا را به قیمت درصد زیربنا می
پردازد، یعنی هر متر آپارتمـان را بـا   ابت پارکینگ میدرصد آن ب20متري در اختیار داشت، معادل 150واحد 

شود. براي مثال صـاحب  خرید. یعنی هرچه شخص فقیرتر باشد نسبت پرداختش بیشتر میمتر می2/1قیمت 
باید پرداخت نماید.متر را) 60(قیمت متر بنا 2متر بر هر متر بنا معادل 30یک واحد 
-خـالی مـی  یا احدهاي کوچک فاقد اتومبیل هستند و فضاي پارك آنها به احتمال قوي ساکنین این وبه عالوه 

شود.ماندو یا بوسیله مالک ساختمان بزرگ که احتماالً دو اتومبیل دارد استفاده می
به عـالوه بـا تحمیـل    پذیرد.عدالتی کامل صورت میترتیب براي یک امر ظاهراً بدیهی شهرسازانه، یک بیبدین

-مـی خـط فقـر   د و گروه بیشتري را به زیـر  روبنا، خط فقر سکونت شهري باالتر میمترمربع اضافه30حدود 

هـاي کوچـک کمتـر    کند. که چون معموالً خانـه هاي کوچکتر میکشاند، و یا آنها را وادار به سکونت سکونتگاه
هـاي  نـه زیتخصیص سهم بیشتري از درآمد خـانوار بـه مسـکن شـده و از ه    بهیا منجر شوند، اجباراً ساخته می

ایـن امـر   نشـینی  و حاشـیه هاي نامناسـب) یا با بدمسکنی (سکونت در سکونتگاهگردد و ضروري دیگر کسر می
گردد.جبران می

رسد که شاید راه حل این باشد که براي واحدهاي کوچک پارکینگ تعبیه نشود. ولـی ایـن   به نظر می
دارنـدگان واحـدهاي کوچـک داراي اتومبیـل     رسد. چون ممکن اسـت بسـیاري از   راه حل مطلوبی به نظر نمی

هاي باالتر درآمدي از طریق خریـد یـا سـکونت در    باشند (که ممکن است حتی وسیله کارشان باشد) و یا گروه
هـاي  سکونت در سوئیت،واحد کوچک در جوار هم، داشتن پارکینگ را دور بزنند. یا در آینده براي برخیچند 

تر از سکونت در واحدي بزرگتر و بدون اتومبیل باشد.کوچک با داشتن اتومبیل، ارجح
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آیا راه حلی براي تأمین عدالت در پارکینگ براي اتومبیل وجود خواهد داشت؟
!؟رسد که راه حلی براي تأمین عدالت در مورد پارکینگ وجود نداردترتیب به نظر میبدین

هـا  تـأمین پارکینـگ در سـاختمان   ي بـه جـا  الکن اگر جهت نگاه کردن به موضوع برعکس نمائیم و 
پیدا شود.مناسبی هايراه حلبپردازیم، شایدخود اتومبیل ) بهحرکت از محل پارك اتومبیل(

که اگر احداث پارکینـگ در واحـدهاي مسـکونی اجبـاري نباشـد، چنـد       این سئوال مطرح استاوالً: 
هاي خـود را بفـروش   خواهند بود آپارتمانکنند و چند درصد اینها قادرنظر میدرصد از ساخت پارکینگ صرف

برسانند؟
در شرایط حاضر اولین سئوال خریداران مسکن راجع به پارکینگ است، حتی واحدهاي دو پارکینـگ  

داراي ارجحیت هستند.
شود تـدوین نمـود داراي مشخصـات    هایی که با تغییر دیدگاه به امر تأمین پارکینگ مییکی از روش

زیر است:
اخذ نمایند.آرمداشتن محل پارك، از شهرداريبراي ترتیب که به اتومبیل داران شهر گفته شود که بدین

به دو گروه اعطاء شود:هااین آرم
زندگی خود محل پارك اتومبیل دارند.گروهی که با مدارك ثابت نمایند در محل -یک

وارض سـالیانه مناسـبی را بـراي تـأمین     به افرادي که فاقد محل پارك براي اتومبیـل خـود هسـتند و عـ    -دو
نمایند.میپارکینگ به شهرداري پرداخت 

فاقـد  منـاطق مسـکونی  این عوارض به حساب خاص تأمین پارکینگ شهرداري واریز و باتوجه به اولویـت  
گردد.میصرف احداث پارکینگ عمومی ، پارك اتومبیل

پارك عمومی نزدیک واحد مسکونی خـود بـه   ترین دارندگان آرم پارکینگ خواهند توانست در نزدیک
پارك مجانی اتومبیل بپردازند.

تـوان در مـورد،   ترتیب که عین این عمـل را مـی  گشاید، بدیناین موضوع زاویه دید دیگري را هم می
.  قرار دادپارکینگ ضروري محل کار مورد عمل 

که در محل کار خود پارکینگ ترتیب که براي محل کار نیز آرم خاصی وضع نمود که به کسانیبدین
پردازند اعطاء شود.دارند و یا عوارض می

هاي کار شهر برحسب اولویت احداث نمـود.  هاي عمومی نزدیک محلاز محل درآمد حاصله پارکینگ
در نزدیک محل کار، اخذ نکرد."آرم پارك کار"و ورودیه پارکینگ از افراد داراي 
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توانـد  اي کـه مـی  ي کار شـهر (محـدوده  زمان مفید کار به محدودهکسانی که در طول روزهاي کار و 
نخواهند داشت."آرم پارك کار"شوند، نیاز به اخذ کارت تعیین گردند) وارد نمی

گردد و دقیقاً از افراد برحسب اتومبیل، ممکن می)کامالً مرتبط به موضوع(عدالت ترتیب رعایت بدین
د. مگـر اینکـه   شورض دریافت میعوا؟روند یا خیرا آن به محل کار خود نیز میتعداد اتومبیلی که دارند و آیا ب

مدارکی دال بر اینکه در منزل و محل کار خود به تعداد اتومبیل خود پارکینگ دارند ارائه نمایند.
هاي در حرکت نیز در طول روز کم شود.در این صورت حتی شاید، از تعداد اتومبیل

تواند برحسب مکـان قرارگیـري محـل کـار و شـدت ترافیـک و کمـی        ار میمحل کپارکینگعوارض
از شـدت هجـوم اتومبیـل بـه ایـن معـابر       احتمـاالً  ، تعیین و دریافت گردد. کـه  (به مبالغ متناسب)ترافیک آن

.خواهد کاستدار مسئله


