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پنجره ایرانیان؛ شهردار لندن با تشریح »۱۵+۱« ویژگی شبکه 
حمل و نقل شهری، متعهد شده اســت پایتخت انگلستان را در 
سال ۲۰۴۱ به شهر »بدون استرس« تبدیل کند؛ »مترو«، محور 

برنامه است.
به نقل از دنیای اقتصاد، شــهردار لنــدن با طرح ریزی 
متفاوت برای اداره شــهر، چشــم انداز ۲۵ ساله کیفیت 
زندگی در پایتخت انگلســتان را تصویر کرد. پیش نویس 
برنامه ۲۹۰ صفحه ای »صادق خان« برای حل سه چالش 
ترافیک، آلودگی و مســکن، با هدف جلب نظر ساکنان 
لندن و تضمین اجرای موفق، در ســامانه شهرداری 
منتشر شده است تا ایده های مکمل دریافت شود. 

برنامه ۲۹۰ صفحه ای شهردار لندن برای مسکن،  ترافیک و آلودگی
شــهردار لندن برای حادترین چالش زندگی در کالن شــهرها که گریبان ساکنان پایتخت 
انگلستان را نیز گرفته است، اعمال سبک متفاوتی از برنامه ریزی شهری را آغاز کرد. »صادق 
امان خــان« ملقب به »صادق خان«، یک برنامه ۲۹۰ صفحه ای برای ارتقای »کیفیت زندگی 
در لندن« تهیه کرده و با »انتشــار عمومی« پیش نویس آن در سامانه شهرداری و »فراخوان 
رســمی« برای جلب نظرات موافقان و مخالفان و ایده های مکمل، خود را متعهد کرده است 
»پایتخت انگلســتان را تا سال ۲۰۴۱ به شهری عاری از ترافیک،  آلودگی و کمبود مسکن« 

تبدیل  کند.
»صادق خان« با این ســبک برنامه ریزی، از یک سو وعده برخی شهرداران مبنی بر »اداره 
شهر با مشارکت ساکنان« را در لندن از طریق »به رسمیت شناختن حق اظهارنظر شهروندان 
نسبت به هر نوع تصمیم شهرداری« محقق کرده و از سوی دیگر با ارائه تضمین کتبی )تعهد 
قیدشده در برنامه( برای بهبود اساسی سه عنصر شکل دهنده کیفیت زندگی در کالن شهرها، 
»برنامه لندن ۲۰۴۱« را به لحاظ جدایی از یکســری »اقدامات زودگذر و تبلیغاتی یا شوهای 

عمرانی بی خاصیت در شهر«،  به صورتی پرمحتوا و کارآمد تنظیم کرده است.
گزارشــی از جزئیات این برنامه حاکی است شــهردار لندن بنا دارد با یک برنامه برای حل 
مســائل سه گانه »مســکن«، »ترافیک« و آلودگی« به عنوان عناصر کیفیت زندگی شهری، 
پایتخت انگلســتان را در سال ۲۰۴۱ به شهر خوشایند و بدون استرس تبدیل کند. محور این 
برنامه، »تردد و ترافیک« را هدف قرار داده اما محتوای آن، به تسهیل تامین مسکن، کاهش 
ذرات آالینده هوا و حتی اشــتغال شهری منجر خواهد شد. برنامه سنجش پذیر »صادق خان« 

پایتخت داری به سبک لندن
»لندن۲۰۴۱«باتضمینشهرداربهشهربدوناسترستبدیلمیشود؛
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در بخش حمل و نقل و ترافیک شهری، دارای »۱۵+۱« ویژگی کمی و کیفی است به طوری 
که »6+۱« شــاخص ترافیکی که منشا استرس ساکنان کالن شهرها محسوب می شود، طی 

۲۵ سال آینده به میزان مشخص،  به نفع ساکنان مجموعه شهری لندن بهبود می یابد.
در این برنامه، »مترو« و »اتوبوس« به وســایل نقلیه قابل رقابت با خودروی شــخصی به 
منظور پوشــش بیش از ۵۰ درصد ســفرهای درون شــهری لندن تبدیل می شوند تا ترافیک 
حداقــل ۱۵ درصــد و ازدحام در مترو حداقل ۲۰ درصد کاهش یابد و ســرعت نقل و انتقال 
مسافر در شبکه حمل و نقل عمومی حداقل ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. کاهش غلظت ذرات 
آالینده در آســمان لندن به ســطح استاندارد و همچنین حل مشــکل نیاز به ۵۰ هزار واحد 
مسکونی جدید در ســال از طریق توسعه ظرفیت سکونتی حومه لندن نیز دو اثر مثبت دیگر 
»برنامه لندن ۲۰۴۱« اســت. »صادق خان« برای معمای تامین مالی توســعه مترو و ناوگان 
اتوبوســرانی شهری، یک استراتژی اعتباری با ۷ سرفصل تدارک دیده که کمترین اتکا را به 

بودجه دولتی و شهرداری دارد.

طرح تحول حمل و نقل لندن
صادق  خان، شــهردار لندن، چشــم اندازی برای آینده این کالن شهر ترسیم کرده است که 
حمل و نقل شــهری در آن نقش محــوری دارد. صادق خان پیشــنهاد می کند با تحول حوزه 
حمل و نقل شــهری می توان لندن را به شــهری برای همه لندنی ها، تبدیل کرد. او قصد دارد 
لندن را شهری ســبزتر، سالم تر و برخوردارتر سازد. اســتراتژی حمل و نقل صادق خان نقشه 
راهی اســت که دورنمای تحول حمل و نقل لندن را در ۲۵ ســال آینده ترســیم می کند. این 
سند نشــان دهنده عزم او برای متحول ساختن خیابان های لندن، بهبود حمل و نقل عمومی و 
فرصت آفرینی برای توسعه مسکن ســازی و اشتغال است. از دید صادق خان، حمل و نقل تنها 
زندگی روزمره ما را متاثر نمی سازد و تنها به جابه جایی های روزانه محدود نمی شود. حمل ونقل 
می توانــد به ایجاد فرصت های تازه برای اهالی لندن منجر شــود و شــخصیت تازه ای برای 

شهر بسازد.
به عنوان شهردار لندن، صادق خان متعهد شده است در جهت تامین حمل ونقل ارزان، قابل 
اعتماد و مطمئن گام بردارد. او چنین ســامانه حمل و نقلی را حق شــهروندان می داند و معتقد 
اســت چنین ســامانه ای می تواند ظرفیت های موجود برای بهبود زندگی عموم را بارور سازد. 

مجموعه شــهرداری لندن به منظور افزایش مشارکت عمومی در امر سیاست گذاری شهری، 
پیش نویــس طرح تحول حمل و نقل لندن را در قالب یک ســند ۲۹۰ صفحه ای در ماه ژوئن 
ســال جاری منتشر کرد و از شهروندان خواست که دیدگاه های خود را ظرف مدت یک ماه در 
سامانه نظرسنجی وارد کرده یا از طریق پست الکترونیک ارسال کنند. فرصت مشارکت در این 
طرح چندی پیش پایان  یافت و شهرداری لندن مشغول بررسی دیدگاه های ارسالی شهروندان 
اســت. نسخه نهایی اســتراتژی حمل و نقل صادق خان، پس از اعمال تغییرات پیشنهادی، در 

ابتدای سال آینده میالدی منتشر خواهد شد.
پیش بینی می شود جمعیت لندن از ۹ میلیون کنونی تا سال ۲۰۴۱ به بیش از ۵/ ۱۰ میلیون 
نفــر افزایش یابد. که باید راه های تازه ای برای گســترش لندن یافــت. با حفظ روند کنونی، 
تا ســال ۲۰۴۱ افزایش تقاضا برای حمل و نقل شــهری موجب خواهد شد که ۷۱ درصد از 
ســفرهای شهروندان با متروی لندن در ساعات اوج شــلوغی صبحگاهی، در شرایط ازدحام 
انجام شود. به این ترتیب 6۵ درصد از سفرهای صبحگاهی شهروندان با راه آهن سراسری نیز 
در شــرایط ازدحام صورت خواهد گرفت. در چنین شرایطی اهالی لندن به طور متوسط ساالنه 
دو روز و نیــم از عمــر خود را در گره های ترافیکی هدر خواهند داد. از ســوی دیگر لندن در 
رعایت حدنصاب ذرات آالینده موفق نبوده است. حتی سطوح پایین این ذرات معلق نیز برای 
سالمت شهروندان مضر است، اما لندن حتی استاندارد پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی را 
نیز تامین نکرده است. طبق پژوهش های انجام شده، لندن با روند کنونی، تا سال ۲۰3۰ هم 
قادر به رعایت معیار های مربوطه نخواهد بود. بیش از یک چهارم خیابان های لندن در ســال 
۲۰۲۰ با این اســتانداردها مطابقت نخواهند داشت. عدم پیروی از این استانداردها لندن را با 

خطر تحمیل جریمه های سنگین از سوی اتحادیه اروپا قرار داده بود.
گرچــه این معیارها در قوانین دولتی انگلســتان بازتاب یافته اند، اما با خروج انگلســتان از 
اتحادیه اروپا، اســتانداردهای هوای پاک این اتحادیه در لندن موضوعیت نخواهد داشــت و 
فعاالن نگران کمرنگ شــدن اقدامات دولتی در جهت بهبود وضعیت آالینده ها در شهرهای 
بزرگ انگلستان و به ویژه لندن هستند. شهردار در اجرای این قوانین مصمم است و می خواهد 
این کالن شــهر را تا سال ۲۰۵۰ به شــهری فاقد کربن تبدیل کند. این در حالی است که با 
روند کنونی تا ســال ۲۰۵۰ تنها می توان انتشار گاز دی اکســید کربن را به نصف تقلیل داد. 
محاســبه تاثیر اقتصادی تغییرات اقلیمی، بســیار پیچیده و تقریبا ناممکن به نظر می رسد، اما 
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پیش بینی های علمی نشان داده اســت تغییرات اقلیمی کنترل نشده می تواند ۵ تا ۲۰ درصد 
تولید ناخالص داخلی لندن را متاثر سازد، در حالی که انجام اقدامات پیشگیرانه تنها به منابعی 

به ارزش یک تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی لندن نیاز دارد.
مهم ترین اولویت های این برنامه عبارت است از: »خیابان های سالمت« که برای مقابله با 
معضل کم تحرکی طراحی شده اند، کاهش ترافیک در سطح خیابان های لندن، هوایی پاک تر 
و تالش در جهت رسیدن به چشم انداز شهر بدون کربن، سیستم حمل و نقل شهری قابل اتکا 
که توانایی پاســخگویی به جمعیت را داشته باشد، شــبکه حمل و نقلی مقرون به صرفه و در 
دســترس، سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل به منظور حمایت از توسعه بخش های مسکن و 
اشــتغال. در این پیش نویس، رویکرد خیابان های سالمت مورد توجه قرار گرفته است. به این 
ترتیب، سالمت و کیفیت تجربه فردی در بحث برنامه ریزی شهری در اولویت قرار می گیرند.

به منظور دســتیابی به اهداف زیر، رویکرد خیابان های ســالمت در کل سامانه حمل و نقل 
به کار گرفته خواهد شد:

خیابان ها و مردم سالم: ۸۰ درصد از سطح عرصه های عمومی شهر لندن را خیابان ها 
تشــکیل می دهند. تبدیل این خیابان ها به »خیابان های سالمت« به افزایش کیفیت زندگی 
همگان منجر خواهد شــد. بر اساس چشم انداز تحول حمل و نقل لندن، صادق خان قصد دارد 
با انجام موارد زیر این هدف را محقق ســازد: دگرگون ســاختن خیابان آکســفورد، معرفی و 
گسترش محدوده بسیار پاک، حذف تلفات و جراحات حوادث رانندگی در خیابان های لندن و 

احداث شبکه مسیرهای دوچرخه سواری در سراسر لندن.
تجربه ای مناسب از حمل و نقل شــهری: حمل و نقل عمومــی بهترین گزینه برای 
طی کردن مســافت هایی است که نمی توان پای پیاده و یا با دوچرخه طی کرد. متروی لندن 
در حال حاضر ۱۱ خط و ۲۷۰ ایســتگاه فعال دارد و طول شــبکه ریلــی آن به ۴۰۲ کیلومتر 
می رسد. در ســاعات اوج ترافیک ۵۴3 قطار در این خطوط حرکت می کنند. هم اکنون بیش 
از 36 درصد از سفرهای درون شهری با خودروهای شخصی انجام می شود و سهم حمل و نقل 
عمومی از این مجموعه تنها 3۷ درصد اســت. تجربه ســفری ســریع و آسوده با حمل و نقل 
عمومی،  جایگزینی جذاب برای اســتفاده از خودروهای شخصی خواهد بود و پیشنهاد شهردار 
برای تحقق چنین شــرایطی بدین قرار است: احداث خط قطار شماره دو لندن، به روزرسانی 
و توســعه شبکه مترو لندن، افزایش موارد حق تقدم برای شبکه اتوبوس های شهری لندن و 

تسهیل دسترسی عموم مردم به ایستگاه ها و وسایل حمل و نقل عمومی.
خانه ها و مشاغل جدید: لندن ساالنه نیازمند بیش از ۵۰ هزار دستگاه مسکن جدید 
است و تا ســال ۲۰۴۱ ناگزیر باید بیش از ۲/۱ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود تا 
کیفیت زندگی همه افزایش یابد. پیشنهاد شهردار برای تحقق این اهداف عبارت است از: 
تبدیل برخی معابر شهری به پیاده راه،  توسعه خطوط مترو،  ایجاد خط جدید حمل و نقل آبی 

بر رودخانه تایمز، توسعه واحد های مسکونی در اراضی دولتی در مجموعه شهری لندن.
استراتژی حمل و نقل لندن چشــم انداز ۲۵ سال آینده این کالن شهر را مورد توجه قرار 
می دهد و تمامی جوانب حمل و نقل شهری را مد نظر دارد. اجرای موفقیت آمیز این طرح، 
مستلزم تحقق این موارد است: ایجاد آمادگی برای فناوری های جدید و تغییرات غیرقابل 
پیش بینی که در شــیوه زندگی روی می دهد، یافتن راهی منصفانه تر و کارآتر برای تامین 
هزینه های توســعه حمل و نقل شــهری لندن و همکاری با ســایر ذی نفعان پروژه، نظیر 

ارگان ها و کسب و کارها در سطح شهر لندن و فراتر از آن.
گزارش پیشــرفت اجرای این طرح، به صورت ســاالنه در وبگاه »ســفر در لندن« 

منتشر می شود.
دورنمای لندن ۲۰۴۱: لندن پس از اجرای استراتژی حمل و نقل شهردار رنگ دیگری 
به خود خواهد گرفت عمده این تغییرات عبارتند از: کاهش 3 میلیونی سفرهای درون شهری 
با خودروی شــخصی، کاهش تملک خودروی شخصی در لندن به میزان ۲۵۰ هزار دستگاه، 
کاهــش ۱۰ تا ۱۵ درصدی ترافیک، کاهش ۱۰ درصدی حمل و نقل کاالها در ســاعات اولیه 
صبح، افزایش ۱۰۰ درصدی ســفرها با شــبکه قطار شــهری،  افزایش ۹۰ درصدی ظرفیت 
قطارهای شــهری لندن،  افزایش ۸۰ میلیون صندلی/  کیلومتر به شــبکه قطارهای شهری،  
کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی ازدحام در قطارهای شــهری،  افزایش 6۰ درصدی سفرها با شبکه 
اتوبوس های شــهری، افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی ســرعت اتوبوس های شــهری،  در زمینه 
آالینده ها: کاهش ۷۲ درصدی انتشار دی اکسید کربن، کاهش ۹۴ درصدی انتشار دی اکسید 

نیتروژن، رعایت ســطح مجاز ذرات معلق در تمامــی خیابان های لندن. کاهش ۷۰ درصدی 
تلفات و آســیب های جدی ناشی از ســوانح رانندگی در سطح خیابان های لندن به طوری که 
از ســال ۲۰3۰ هیچ شهروندی به عنوان مسافر یا راننده در اثر تصادفات اتوبوس های شهری 

لندن کشته نخواهد شد.
شــهروندان برای دسترســی به امکانات و خدمات شهری وابستگی کمتری به خودروهای 
شــخصی خواهند داشت به طوری که بیش از یک میلیون نفر )۱۰ درصد جمعیت( در مناطقی 
زندگی خواهند کرد که بهترین امکانات ارتباطی را در اختیار خواهند داشــت و بیش از 6/ ۷ 
میلیون نفر )۵/ ۷ درصد جمعیت( با اســتفاده از امکانات حمل و نقل شهری، کمتر از ۴۵ دقیقه 
تا مرکز لندن فاصله خواهند داشــت. این رقم در مقایسه با شــرایط کنونی 3/۲ میلیون نفر 
بیشــتر است. به این ترتیب تعداد شــهروندانی که با حمل و نقل شهری در کمتر از ۴۵ دقیقه 
به فرصت های شــغلی دسترســی دارند، بیش از ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. در راستای 
توســعه حمل ونقل ارزان، قیمت بلیت وســایل نقلیه عمومی تا سال ۲۰۲۰ در لندن افزایش 

نخواهد یافت.
رســیدن به چشــم اندازی که ارائه شده است،  بودجه ســاالنه ای بالغ بر 3/ 3 میلیارد پوند 
طلب می کند. اســتراتژی مجموعه شهرداری لندن برای تامین منابع مالی این طرح به شرح 
زیر اســت: عوارض کسب و کار که در اختیار شــهرداری قرار خواهد گرفت و جایگزین بودجه 
عملیاتی و سرمایه گذاری دولتی خواهد شــد، وام های موسسه حمل و نقل لندن که بر اساس 
درآمدهای آینده این موسســه دریافت می شود، درآمد ناشی از فروش بلیت شبکه حمل و نقل 
شــهری و عوارض طرح ترافیک، درآمد ناشی از تبلیغات شهری و فروش و اجاره دارایی های 
شهرداری، سرمایه گذاران خصوصی، بودجه های دولتی دیگر، طرح اخذ عوارض ارزش افزوده 
توســعه یافتگی از امالک. در شرایطی که توسعه یافتگی ناشــی از ارائه خدمات حمل و نقل 
عمومی است. در طول اجرای این طرح روش های تامین منابع مالی به طور مرتب پایش شده 

و در صورت لزوم تغییراتی در آنها ایجاد خواهد شد.
در اجرای این طرح ســه فاز زمانی پیش بینی شده است. فاز نخست آن در فاصله سال های 
۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ اســت و بر فعالیت های زیرســاختی تمرکز دارد. فاز دوم در فاصله سال های 
۲۰۲۰ تا ۲۰3۰ اجرا می شود و بر فعالیت های توسعه تمرکز دارد و فاز نهایی آن از سال ۲۰3۰ 

تا ۲۰۴۱ اجرا می شود و بر بهینه سازی متمرکز است.

پیش نیاز اصلی:کاهش وابستگی به خودروی شخصی
وابستگی به خودروی شخصی به کاهش سطح سالمت عمومی در لندن منجر شده است. 
خیابان هــا به مکان هایی پرازدحام، آلوده، و خطرناک تبدیل شــده اند که امکان پیاده روی یا 
دوچرخه ســواری را از شهروندان سلب کرده اند. خدمات اتوبوس های شهری، و مترو اغلب در 
شــرایط پر ازدحام و بعضا غیر قابل اتکا و غیر مســتقیم است. به این معنا که برای بسیاری از 
شهروندان، بدیل مناسبی برای خودروی شــخصی محسوب نمی شود. دسترسی به برخی از 
بخش های لندن مدت هاســت که تنها با استفاده از خودروی شخصی امکان پذیر است و هیچ 
گزینه دیگری برای دسترســی به این مناطق طراحی نشده است. در نخستین گام برای حل 
این معضالت، لندن ناگزیر است به شهری بدل شود که در آن پیاده روی، دوچرخه سواری، و 
حمل و نقل عمومی پاک،  بهترین بدیل برای اغلب سفرهای درون شهری باشد. چنین تغییری 
نه تنها بر کیفیت زندگی و ســطح ســالمت شــهروندان می افزاید، بلکه با کاستن از ازدحام 
کنونی، امکان اســتفاده از عرصه خیابان  را برای فعالیت های ثمربخش را نیز فراهم می کند. 
جمعیت رو به افزایش، در ســال های پیش رو فشار مضاعفی بر زیرساخت های شهری لندن 
وارد خواهند ســاخت. ضروری اســت که با برنامه ریزی و اقدامات زودهنگام از بروز شرایط 
ناخوشــایند در آینده پیشگیری شــود. خودروهای شــخصی در قیاس با فضایی که اشغال 
می کنند، نقش اندکی در جابه جایی افراد دارند. این خودروها ســبب بروز ازدحام در خیابان ها 

می شوند، مبادالت تجاری و حمل ونقل بار را با مشکل مواجه می کنند.
خدمــات غیرقابل اتکای مترو نیز، برنامه ریزی زمانی برای ســفرهای شــهری را مختل 
می ســازد، وقت شهروندان را هدر می دهد و سبب می شود رفت و آمد روزانه مردم به فرآیندی 
ناخوشایند و پراسترس تبدیل شود. برخی شهروندان به منظور احتراز از این مشکالت عطای 
حمل و نقل شهری را به لقایش می بخشند و خودروهای شخصی را انتخاب می کنند. بسیاری 
از بخش های حومه لندن از خدمات حمل و نقل مناســب بی بهره اند و به این ترتیب ســاکنان 
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این مناطق به فرصت های شــغلی، تحصیلی، و آموزشی الزم دسترسی پیدا نمی کنند، انزوای 
اجباری این افراد، یکپارچگی اجتماعی و عدالت شهری را در عمل ناممکن می سازد. از سوی 
دیگر سالمندان و افراد ناتوان جسمی، که در حال حاضر ۱۴ درصد از جمعیت لندن را تشکیل 
می دهند، به طور میانگین دو ســوم ســایر گروه ها در شهر تردد می کنند. با پیر شدن جمعیت، 
لزوم فراهــم آوردن امکانات الزم برای راحتی این گروه ملموس تر می شــود. ناگزیر باید بر 
تسهیالت حمل و نقل شهری افزوده شود تا زمینه حضور این گروه نیز در عرصه شهری مهیا 
شود. طرح »دسترسی بدون پله« به متروی لندن که اجرای آن از سال جاری آغاز شده است، 

به تسهیل تردد این گروه ها در ۵۷ ایستگاه اصلی مترو منجر خواهد شد.
برای دســتیابی به این اهداف، شهردار لندن امیدوار است بتواند شهروندان را به پیاده روی، 

استفاده از دوچرخه یا حمل ونقل عمومی ترغیب کند.

محدوده بسیار پاک
محدوده بســیار پاک ناحیه ای در لندن است که کلیه وسایل نقلیه برای ورود به آن نیازمند 
رعایت اســتانداردهای آالیندگی یا پرداخت عوارض روزانه هستند. قوانین محدود کننده این 
ناحیه در ۲۴ ســاعت شــبانه روز و ۷ روز هفته جاری خواهد بود و مرزهــای جغرافیایی این 
محدوده دقیقا بر محدوده طرح ترافیک فعلی منطبق اســت. از ماه سپتامبر سال ۲۰۲۰ قواعد 
محدود کننــده این ناحیه به اجرا در می آیند. به موجب این طرح تنها خودروهای بنزین ســوز 
دارای اســتاندارد یورو۴ می توانند بدون پرداخت عوارض ۵/۱۲ پوندی به بخش مرکزی لندن 
وارد شوند. خودروهای دیزلی برای ورود به این محدوده باید استاندارد یورو 6 را رعایت کنند. 
تمام خودروهایی که بیش از ۱۰ ســال از تولیدشان می گذرد مشمول این عوارض می شوند؛ 
مگر آنکه ثابت کنند حد نصاب آالیندگی این اســتانداردها را رعایت می کنند. محدوده اجرای 
این طرح به تدریج گسترش خواهد یافت. کنترل مبادی ورودی این محدوده با دوربین  انجام 

می شود و پرداخت عوارض مربوطه، از طریق درگاه اینترنتی مربوطه میسر خواهد شد.
از تاریخ ۲3 اکتبر سال جاری، تمام خودروهایی که فاقد استاندارد یورو ۴ باشند، برای ورود 
به محدوده مرکزی لندن ناگزیرند عالوه بر پرداخت عوارض روزانه ۵/۱۱ پوندی بابت ورود به 
محدود طرح ترافیک، مبلغ ۱۰ پوند نیز بابت آالیندگی بیشتر بپردازند. با در نظر گرفتن درآمد 
متوســط ســاکنان لندن که حدود ۵ هزار پوند در ماه است، دارندگان خودروهای آالینده، در 
ماه بیش از 6۴۵ پوند تنها برای تردد در این محدود پرداخت کنند که حدود ۱3 درصد از کل 
درآمدشــان را تشکیل می دهد. مبلغ عوارض روزانه خودروهای آالینده در لندن برابر با قیمت 
۱۸ لیتر بنزین است. عوارض ورود برای خودروهای آالینده به این منظور اعمال شده است که 
آمادگی الزم را برای اجرای طرح ناحیه بسیار پاک در مردم ایجاد کند. در نخستین روز اجرای 
این طرح صادق خان، شــهردار لندن در بیانیه ای اعالم کرد: »امروز، لندن سخت گیرانه ترین 
قوانین مبارزه با آالیندگی در سطح شهرها را به مرحله اجرا درآورده است. زمان آن فرارسیده 
اســت تا گام های جدی برای مبارزه با آلودگی هوا برداریم. من به عنوان شهردار، برای پاک 
کردن هوای آلوده لندن مصمم هســتم. باید پاســخی برای آمار شرم آور بحران های سالمت 

عمومی لندن و هزاران مرگ زودهنگام ناشی از آلودگی هوا اندیشیده شود.«
موفقیت ســامانه حمل ونقل آینده لندن، در گرو کاهش وابستگی شهروندان به خودروهای 

شخصی است.
 چالش ترافیــک، موقعیت لندن را به عنوان کالن شــهری کارآ و پویا تهدید می کند. تنها 
راهکار بلندمدت این چالش ایجاد شــبکه حمل و نقل شــهری باکیفیت اســت که در مراکز 
تجاری، تفریحی، و آموزشــی به راحتی در دســترس شهروندان باشــد. مجموعه شهرداری 
لندن قصد دارد با اجرای این طرح ترتیبی اتخاذ کند که در ســال ۲۰۴۱ بیش از ۸۰  درصد از 
جابه جایی های درون شــهری به صورت پیاده، با دوچرخه یا از طریق شبکه حمل و نقل عمومی 
انجام شــود. شهردار مصمم است که تا ســال ۲۰33 تمام تاکسی ها و خودروهای کرایه و تا 
ســال ۲۰3۷ همه اتوبوس های شهری کامال پاک و بدون آالیندگی باشند. مطابق این طرح 
تمام خودروهای ســواری نویی که در ســال ۲۰۴۰ در لندن تردد می کنند، پاک خواهند بود. 
تمام ســامانه حمل و نقل در لندن تا سال ۲۰۵۰ در شــرایط پاک قرار خواهند گرفت. بیش از 
یــک میلیون نفر روزانه از طریق مترو به مرکز لنــدن می آیند و موفقیت لندن به عنوان یک 
قطب اقتصادی به این شــبکه حمل و نقل وابسته است. آلودگی هوا یکی از چالش های عمده 

پیش روی لندن است.


