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ëëحمیــده امینــی فــر 26 /مــرداد  97بــود کــه طــرح ابتکارمعــاون امــور زنــان و خانــواده رئیسجمهوری
دوچرخههــای اشــتراکی یــا همــان بیدودهــا بــر ســر و محمدجــواد آذری جهرمــی وزارت ارتباطــات دو
زبانهــا افتــاد .دوچرخههای نارنجــی رنگ که خیلی عضــوی بودند که زودتر از ســایرین به دعوت او لبیک
زودتــر از آنچــه دیگران فکر میکردند ،ســر از کوچهها گفتند و اولی با مترو و دومی با دوچرخه ،هر کدام یک
سهشــنبه بــدون خــودرو را بهنــام هیأت
و خیابانهای تهــران در آورد و درعرض
وزیران ثبت کردند).
چند ماه فراگیر شــد .حاال تقریباً بیش از
حناچــی از زمانــی کــه پایــش بــه
یک سال است که از تولد این بیدودهای
«بهشــت»بازشد،مسیرستارخان(منزل
دوســت داشــتنی میگذرد ،شــهروندان
گزارش
شــخصیاش) تــا اقامتــگاه شــهرداری
چشمشــان به دیــدن این رنگهــا در هر
چیهاراالاقلدریکروز(سهشــنبهها)به
کجای شهر عادت کرده و خیلیها هم که
لونقلپاکمثلدوچرخه
استفادهازحم 
عالقهای به دوچرخه سواری نداشتهاند،
اختصــاص داد تــا برخــاف برخیهــا،
بــه رکاب زدن در طــول و عــرض شــهر
رغبت پیدا کردهاند .اگرچه اجرای طرح دوچرخههای فرهنگسازیبرایگسترشاستفادهازدوچرخهب هجای
اشــتراکی کمی قبل از آمــدن پیروز حناچی ،شــهردار خــودروراازخودششــروعکند.اینحرکــتاوکهتقریباً
تهــران کلیــد خورده بــود ،اما آمــدن او و اصــرارش بر بهطورمداومادامهداشــت،بــهجززمانیکهبرایعمل
پیوســتن بــه کمپیــن سهشــنبههای بــدون خــودرو و جراحیاشازرکابزدنمنعشــد،البتهباانتقاداتتند
دعوت از اهالی کابینه و مســئوالن دولتی و غیردولتی وتیــزیهمهمراهبود،خیلیهــادرهردوطیفترجیح
موجب شــد تا همــه! رکاب زدنهای او را علت اصلی دادندکهتمرکزبیشازحدحناچیبراستفادهازحملو
فراگیــر شــدن بیدودها در تهــران بداننــد( .معصومه نقلپاکراموردنقدقراردادهوازاوبخواهندتاب ههمین

اندازههمبرگســترشخطــوطمتروپافشــاریکند.این
انتقــادات بــا واکنشهــای زیادی هــم از ســمت او و هم
لونقل
ازطــرفمحســنپورســیدآقایــی،معــاونحم 
ترافیکشمواجهشــدوآنهارابرآنداشــتتابهدفعات
مکرر درباره اقداماتشان درمتروهم توضیح بدهند .آن
روزهاالبتهخیلیهافکــرنمیکردندکهاینایدهوتبلیغ
آن یا به عبارتی «فرهنگســازی» از طریق آقای شــهردار
بتواندتاایناندازهبااســتقبالشــهروندانمواجهشــود.
خیلیهاشــیبتندتهرانوشــلوغیخیابانهــارابهانه
میکردنــد تــا بگوینــد این یــک طرح شکســت خــورده
خواهدبود.دالیلیکهالبتهدرسالهایگذشتهبهعنوان
مهمترینضعفبرایارتقایفرهنگدوچرخهسواری
درتهــرانمعرفــیمیشــدودرایــندورهبــااصالحاتی
توانســتهبودتادرچندمنطقهانتخابــی،بهنتایجخوبی
منتهی شــود .ضمن آنکــه اجــرای طرح خیابــان کامل
(خیابانــیکــههرچهــارمدلحمــلونقلدرآنســهم
دارنــد) بخــش ویــژهای از خیابان بــه دوچرخه ســواران
اختصــاصخواهدیافتوایننگرانیهاتاحدودزیادی
بــر طــرف خواهــد شــد .تعــداد دوچرخههــای نارنجی
حــاالازعــدد 200هــزارهمفراتررفتــه.روزانهبیــشاز3
هــزارو 500ســفربادوچرخهانجاممیشــودووضعیت
دوچرخههای اشــتراکی در ســطح شهر نشــان میدهد
کــهعلیرغــمپرداخــتهزینه،امــامردمترجیحشــان
این اســتکــهکمتر ازخــودرو شــخصی اســتفادهکنند.
پاییــنبــودننرخبلیــتحملونقــلعمومــی،البتهاز
جمله دالیلی اســت که نــرخ دوچرخههای اشــتراکی را
کهدرهرنیمســاعتاســتفاده،هزارو 500تومانتعیین
شــده ،گران نشــان میدهد .ســهم 40درصدی آلودگی
هوابهعلتاستفادهازخودروهایشخصی،افزایشآمار
بیمارانقلبیودیابتیومشکلترافیکهموارهسهدلیل

