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 مزايا براي همه  -پا( )اروجابجايي براي شما

 شهرهاي پرجنبش  -1

، بخش  2020آورد. تا سال حركت در ميونقل عمومي شهرها را به هاي حمل سيستم

ميليارد سفر را در اروپا انجام داده است. اگر اين تعداد   60 ساالنه مسافري ونقل عموميحمل

%  1هزينه ساالنه ترافيك در حال حاضر بود. قابل تصور غير شد، ميزان ترافيك سفر با وسايل نقليه شخصي انجام مي 

ه دليل ونقل عمومي با كاهش حجم ترافيك بحملباشد. مي  وميليارد يور 100و برابر اروپا توليد ناخالص داخلي 

 رساند.مي منفعتكنند نيز ها استفاده نميكه از اين سيستم  يبه افراد  ،خلوت شدن خيابانها

باعث   خود نيز  ،استفاده شوند  ه زماني كه بصورت گسترد(  Autonomous Vehicles - AV) خودران  اتوموبيلهاي  

و   وندشبر انبوه ونقل عمومي هاي حمل ستميها جزئي از ساين اتوموبيل اگر گردند. از طرف ديگر افزايش ترافيك مي 

% خودروها  80وجود خواهد داشت و تا  نيز  امكان رساندن مسافر به مقصد    ،عمل كنند  هاسيستم اين  بصورت مكمل با  

 سطح شهرها حذف خواهند شد. از
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 هواي پاك  -2

ذات الريه، سرطان ،  يآلودگي هوا سالمتي افراد را تحت تاثير قرار داده و باعث بروز مشكالت تنفس

 40حدود ، ( WHO)  گردد. براساس اطالعات سازمان بهداشت جهانيهاي ديگر مي و بيماري 

 هستند. جهاني شهر بزرگ اروپا در معرض هواي با كيفيت زير استاندارد سازمان بهداشت  115ميليون انسان در 

دگي بسيار كمتر به ازاي مسافر/كيلومتر در  ونقل عمومي باعث افزايش كيفيت هوا به دليل ايجاد آلوهاي حملسيستم

هاي هوا  شوند. با توجه به اين مطلب كه اتوبوسها به سمت حذف آالينده ونقل شخصي ميهاي حمل مقايسه با سيستم

 گردد.اين موضوع خود باعث بهبود كيفيت هوا در شهرهاي اروپا مي   ،روندپيش مي

باشد. هواي پاك به جهت استفاده بيشتر از  جامعه مي  افراد ونقل عمومي به نفع همه هاي حمل استفاده از سيستم

كنند بلكه به تك تك افراد در كليه مناطق نفع  ونقل عمومي، نه تنها به افرادي كه از آنها استفاده ميهاي حمل سيستم

 رساند. مي

 

 حفاظت از زمين  -3

ترين روش جابجايي دوستدار محيط زيست  ونقل عمومي از جمله مناسب هاي حملسيستم

كرده و حجم  مصرفروي و دوچرخه سواري، انرژي كمتري پيادهبه غير از د زيرا نباشمي

بر طبق آمار آژانس محيط زيست اروپا، جابجايي  كنند.  توليد ميدر مقايسه با خودروي شخصي    Co2كمتري از گاز  

در  به ازاي هر مسافر   Co2گاز  كمتر برابر  ر اهاي ريلي چهعمومي اتوبوس دو برابر و سيستم لونقهاي حمل با سيستم

بر بودن ايجاد آلودگي گازكربنيك با توجه به زمان توليد خودروهاي بدون    كنند.توليد مي مقايسه با خودروي شخصي  

سمت استفاده از  ر روش جابجايي به براي جابجايي شهروندان، تغيياجراي اين تكنولوژي به تنهايي كافي نيست. 

  هاي برنامه باشد. اهداف مدت قابل دسترسي تواند در كوتاه است و مي  الزمبر ونقل عمومي و انبوه هاي حمل ستميس

 ونقل عمومي قابل دسترسي نخواهد بود.هاي حمل ونقل به تنهايي توسط افزايش سيستم اروپا براي حمل  سبز

 ي رونق اقتصاد -4

ونقل عمومي پنج مرتبه بيشتر از ميزان هاي حمل سيستممنافع اقتصادي بدست آمده از 

ونقل هاي حمل سيستمارزش ايجاد شده توسط يورو  1ست. اگذاري در آنها سرمايه 

هاي  فعاليت  و/يا محل رساندن افراد به محل كار  ا اين موضوع ب كند.ايجاد مي يورو ارزش در كل اقتصاد  4 ،عمومي

ارزش افزوده امالك و  توليد ، حمايت از توريسم، تها و توسعه تجاربندي فعاليتآموزشي و ورزشي، امكان دسته
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 شود.محقق مي ونقلهاي حملشهرها يا مناطق محروم از طريق سيستم  اقتصاد هاموال، تثبيت ارزش امالك و كمك ب

گذاري  شغل بيشتر در اقتصاد به نسبت سرمايه  %25ونقل عمومي موجب ايجاد هاي حملگذاري در سيستم سرمايه 

 شود.همان مقدار پول در جاده يا بزرگراه مي 

هاي شركتباشد. ميليارد يورو مي  40برابر  در اروپا ونقل عمومي محليهاي حملسيستمدر گذاري ساالنه سرمايه 

ونقل عمومي شهري و  حملهاي  دهند. سرويس انجام ميدر اين مورد  هاي كالن  گذاري ونقل عمومي نيز سرمايه حمل

درصد از   2/1تا  1د. اين رقم معادل نكنميليارد يورو به اقتصاد كمك مي 150تا  130اي در اروپا ساالنه بين منطقه

 باشد.مي اروپا توليد ناخالص داخلي 

كنندگان اين  دريافت    ITهايو سرويس صنايع توليدي ، زنجيره تاْمين، وسازاخت ايع سهاي زيادي شامل صنبخش

 ها هستند.گذاري سرمايه 

هاي  گذاري در سيستمهاي كوچك تا متوسط، اغلب از مزاياي سرمايه اي شامل شركتهاي محلي يا منطقهشركت

 .گردندكنند و در نتيجه باعث رونق و توسعه اقتصاد در منطقه مي ونقل عمومي استفاده مي حمل

 شاغل محليم -5

باشد كه در  بزرگ در سطح محلي مي هايكارفرماونقل عمومي از جمله بخش حمل

نفري   ميليون 10% از 20معادل  كه ميليون نفر را در اروپا استخدام كرده  2مجموع 

شاغل محلي  مونقل عمومي هاي حمل سيستم كهتر از همه اين مهماند. ونقل استخدام شده كه در صنعت حمل  است

ونقل عمومي  شابه آنرا پيدا كرد. بعالوه هر شغل مستقيم در حمل مديگري نميتوان  سيستمدر  كنند كهدائمي ايجاد مي 

 باشد.هاي اقتصاد مي متصل به چهار شغل ديگر در ساير بخش 

با سوابق متنوع   را به افراد هاي بسيار باالشاغل از كمترين تخصص تا تخصص م نقل عمومي انواعوهاي حمل شركت

 . ارائه ميدهند

 هزينه مناسبقابليت دسترسي و   -6

دا از جايگاه ج ، هاي مساوي براي تمام شهروندانونقل عمومي موقعيتهاي حمل سيستم

مهم شهري )مدارس،  اماكندسترسي به  هاد. اين سيستم ندهارائه مي  ،ي آنهاجتماعا

  متحملودرو شخصي بايد  خ آنچه كه مردم براي داشتن يك    16/1هزينه    ا ها و غيره( را بها، دفاتر كار، مغازه بيمارستان

 .كنندشوند امكان پذير مي 
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ريسك  شده است.  تضمين  ونقل  ه اين سرويس، توسط مسئوالن حملو دسترسي درازمدت بپوشش خوب جغرافيايي  

قابليت   والن مربوطه،مسهاي بليط تعيين شده توسط بدهي از يك هفته به هفته ديگر وجود ندارد. توقف سرويس 

 كند. پرداخت آنها را توسط تمام اقشار جامعه تضمين مي 

يش  ا اند، افزاي و درون شهري مرتبط شده هاي حرفه هايي كه به سيستمونقل عمومي، بخصوص شبكه هاي حمل سيستم

گردند. براي مي ترافيك توسط مسافران  حجمو در عين حال موجب كاهش ايجاد كرده اي پيوستگي و جاذبه منطقه

هاي  تواند دسترسي به موقعيت نقل براساس تقاضا مي وحملعمومي شامل  جابجايي مناطق شهري، ارائه يك سيستم 

 هاي محلي تضمين كند.اطق و تجارتناقتصادي و اجتماعي را براي ساكنين م

 كيفيت زندگي شهري  -7

 ر جابجايي موتوري شخصي از نظهاي  ونقل عمومي بسيار موثرتر از سيستمهاي حمل سيستم

رنشين  س 1.3 استفاده بهينه از فضاي عمومي شهري هستند. با در نظر گرفتن متوسط

خودرو را از سطح شهر خارج كند. بعالوه بايد در   40تواند بيش از يك اتوبوس استاندارد مي  ،خودروهاي شخصي

تواند در يك ساعت و يك جهت حركت كند.آيا  يقطار مترو م  30بطور متوسط،  هاي مترو،  نظر داشت كه در سيستم

ايد؟ در طي قرنطينه  هاي ايمن بيشتر براي مردم و بازي كودكان داشتهمحلو تاكنون روياي فضاي بيشتر در شهر 

سواران آماده كردند. فضاي بيشتر براي افراد پياده و دوچرخه   ،، بعضي شهرهاي اروپا با بستن خيابانها19بيماري كوويد  

آزاد شدن فضاهاي عمومي كه در حال حاضر  باعث    ،خودرو شخصيو كاهش  ونقل عمومي  هاي حمل سيستم يش  افزا

شود. گرداندن آنها به شهروندان مي اند )براي رانندگي و پارك خودرو( و باز به خودروهاي شخصي اختصاص يافته 

 تصور كنيد در اين صورت شهرها چگونه خواهند بود. 

 و فعالروش زندگي سالم  -8

روي  زيرا اكثر سفرها همراه با پياده   هستندزندگي فعال  شوق مونقل عمومي  هاي حملسيستم

ونقل عمومي يا از آنها هستند. از جمله مزاياي  هاي حمل سواري به سمت ايستگاهيا دوچرخه 

چنين چاقي و هم  كاهشمتي ذهن و روح، سالافزايش سالمتي مرتبط با جابجايي فعال عبارتند از اثر مثبت بر ديابت، 

استفاده از   و سواريروي، دوچرخه هاي قلبي و عروقي و انواع سرطان. تشويق تركيب پيادهبيماري  ريسك كمتر

  ي و اثرات مثبتبوده در جامعه سالمتي عمومي افزايش تواند ابزار موثري براي و نقل عمومي مي هاي حملستميس

 برسالمتي شهروندان داشته باشد.
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 شماره يك در ايمني  -9

باشند. اي مي قاره بين ترين روش مسافرت شهري و ونقل عمومي مطمئنهاي حمل سيستم

 وانح در سكشته  20،000ت جدي و بيش از حجرا 120،000ساالنه در اروپا هنوز 

% آنها توسط 17ي، سخودرو شخصي و تاك% آنها  توسط 47گردد كه حدود ميثبت رانندگي جاده اي و شهري 

افتد. % توسط اتوبوس اتفاق مي0در مقايسه با تقريبا % توسط دوچرخه 8موتوري و  موتورسيكلت و دوچرخه 

 ترين سيستم جابجايي زميني در اروپا هستند. تر بوده و ايمن هاي ريلي حتي مطمئن سيستم

 ونقل عمومي حمايت كنيد.هاي حمل از سيستم   ،دابيدست ي" صفرآلودگي روياي  " خواهيد بهاگر مي 

 خالقيت و نوآوري  -10

اين تعداد  ونقل عمومي هاي حملسيستمشود كه مانند در دنيا پيدا مي شيكمتر بخ 

هاي  شركت  كار برده باشد.ابداع كرده و بهجديد را طي ساليان مختلف هاي تكنولوژي 

اند و متروهاي تمام اتوماتيك  ارائه داده   برقيرا سالها قبل از طرح خودروهاي    e-mobility  ،روشونقل عمومي  حمل

ديجيتالي و استفاده  هاي  روش   ،دهي هستند. براي مسافرانسرويس در حال  در شهرهاي اروپا  سال است كه    35بيش از  

. در حال حاضر، بخش تاس  ريزي سفر و استفاده از سفرهاي اشتراكي شدههاي هوشمند باعث راحتي برنامهاز تلفن 

جهت  هاي ديجيتالي يطلن، هوش مصنوعي، بژهيدرو  سوخت استفاده از در مورد تحقيق  حال درونقل عمومي حمل

 است.    ايو اتوموبيل خودران جاده  هاكشوربين تردد 

هاي  خود را به خلق ايده   اوقاتتوانيد  نياز به رانندگي نداريد، مي ونقل عمومي  شما در سيستمهاي حمل و از آنجا كه  ...  

 جديد براي آينده اختصاص دهيد. آيا آماده هستيد؟ 

 كاهش سروصدا  -11

بروز  تواند باعث باشد كه مي مي منبع آلودگي صوتي در اروپاها بزرگترين ترافيك جاده 

هاي  اختالالت خواب، فشارخون و مرگ زودرس شود. اگر افراد بيشتري از سيستم

و در نتيجه آلودگي صوتي شهروندان نيز كاهش خواهد   ه حجم ترافيك كاهش يافت ،استفاده كنندونقل عمومي حمل

يل به پياده راه براي شهروندان شده و فقط اتوبوس يا  دكنند كه تبيافت. افرادي كه در مركز شهرهايي زندگي مي 

هاي برقي  بر خوب اين است كه اتوبوس شوند. خباشند، اختالف را به خوبي متوجه مي قابل دسترسي ميدر آنها  تراموا  

 دهند.زان آلودگي صوتي را بيشتر كاهش مي يم
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 يكديگر  ا افراد برتباط  ا -12

  ، بسيار مهم است كه ارتباط در اروپا هاي اجتماعي و تفاوتدر زمان افزايش نابرابري 

برقراري   ،ونقل عموميهاي حمل نقش سيستمدر اين ميان تر شود و اجتماعي افراد محكم 

مهم مانند   وقايع. در باشدمياز طريق لبخند، كمك به يكديگر يا گفتگو ارتباط اين  باشد.اين ارتباط اجتماعي مي 

باشد. بعضي از افراد  ن مراسم مي ايمند جزيي از جذابيت  راد عالقه فا  سايركنسرت يا مسابقات فوتبال، سفر با  برگزاري  

 اند. شريك زندگي خود را پيدا كرده  ي دوستان صميمي و يا حتونقل عمومي هاي حمل در سيستم 
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