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مهندس هادی خلیل نژادی
Hadi Khalil Nejadi, City Planner

در یکي از تعاریف توسعه پایدار آورده شده "توسعه اي که باعث ایجاد تعادل بین 
امکانات مادي، امکانات اجتماعي و کیفیت محیط زیست براي استفاده نسل فعلي و 
نسل بعدي، مي گردد." در تعریفي دیگر گفته می شود "توسعه پایدار مدلي از تولید، 
مصرف، و توزیع ثروت اســت که هم به افراد انساني امکان زندگي راحت را مي دهد 
ودر عین حال به محیط زیســت که به طور مســتقیم و یا غیر مستقیم به زندگي 
انسان مربوط می شود احترام گذاشته، نیازهاي اساسي هاي آینده را نیز درنظر بگیرد." 
بنابراین توجه به محیط زیست که یکي از ارکان توسعه پایدار و شهر پایدار مي باشد، 
با موضوع حمل و نقل و ترافیک شــهري که باعث آلودگي هاي متفاوت و خطرناکي 
میگردد، ارتباط نزدیکي دارد. امروزه برنامه ریزي حمل و نقل شهري پایدار با برنامه 
ریزي شهري و منطقه اي ادغام مي باشد. در طرح جامع تهران)1386( ضرورت بهبود 
وضعیت شبکه هاي ارتباطي و نظام حمل و نقل با توسعه زیر ساخت و سیستم حمل 
و نقل همگاني به ویژه قطار شهري و اعمال مدیریت تقاضاي سفر مورد تأکید واقع 

شده است. 
شــهرداري تهران در دهه اخیر موفقیت هاي در توســعه زیر ساخت هاي حمل و 
نقل شهري داشته اســت که از آن جمله مي توان توسعه مترو، تاسیس اتوبوس هاي 
سریع )BRT(، تونل ها و خیابان هاي روگذر را نام برد. اما ظاهراً افزایش بسیار سریع 

خودروهاي شخصي، این موفقیت ها را ناچیز جلوه مي دهد.
در اینجــا ســوالي از ذهني خطور مي کنــد: آیا افزایش تقاضا براي اســتفاده از 
خودروهاي شخصي با افزایش نیاز شهروندان به جابجائي و سفر )شهري( هماهنگي 
دارد؟ پاسخ به این سؤال نیاز به تعمق و تحقیق دارد. شاید یکي از ویژگي هاي مدیریت 
سیستم حمل و نقل تهران در پاسخ به این سؤال نهفته باشد. شاید اعمال مدیریت 
بهینه تقاضاي سفر با مفهوم گسترده تر هدایت کمي و کیفي تقاضاي سفر از توسعه 
زیر ساخت ها و یا افزایش، توسعه، تنوع در وسایل نقلیه همگاني مؤثرتر باشد چرا که 
این مقوله فرهنگي است و راهکارهاي ویژه اي را طلب مي نماید. عالوه بر آنچه گفته 
شد کالن شهر تهران مانند تمام شهرهاي بزرگ دیگر، مشکالت و مسائل کالسیک 
مربوط به سیستم حمل و نقل شهري و رویدادهاي ناشي از آن خصوصاً آلودگي هاي 

محیطي را دارا است. 
سایر عوارض عبارت است از اتالف ســوخت، فرسایش بسترها و زیرساخت هاي 

ترافیکي، فرسایش وسایل نقلیه، اتالف وقت و هزینه و نیز عوارض رواني- روحي. 
سیستم هاي حمل و نقل تاثیر به سزایي در محیط زیست دارند و مسئول مصرف 

20-25% سوخت و به همان اندازه تولید گازکربنیک مي باشند. 
تولید گازهاي گلخانه اي ناشي از حمل و نقل از سایر منابع مصرف کننده سوخت 
بیشتر مي باشد. عوارض اجتماعي آن عبارت است از تصادفات، عدم فعالیت هاي بدني، 
دور بودن از خانواده. بسیاري از این عوارض گریبان گروه هاي اجتماعي که فاقد خودرو 

شخصي مي باشند را مي گیرد. 
سیســتم حمل و نقل شهري پایدار باید بتواند امکان جابجایي، به ویژه خودروها 

سخن نخست: توسعه شهري پایدار با توسعه 
سيستم هاي حمل و نقل همگاني 

Sustainable Urban Development with 
Development of Public Transportation Systems

سخن نخست 
Foreword 

را افزایش دهد. 
هدف اصلي سیســتم حمل و نقل دسترسي به محل کار، تحصیل، کاال، خدمات 
دوستان و خانواده مي باشــد. فناوري هاي شناخته شده اي وجود دارد که بتواند این 
دسترسي ها را تسهیل نماید و در عین حال از آثار منفي اجتماعي، زیست محیطي 
بکاهد و خفقان هاي ترافیکي را مدیریت نماید. شهرهایي که شبکه حمل و نقل خود 
را با موفقت پایدار کرده اند توانســته اند این کار را در چارچوب برنامه گسترده تري 

جهت ایجاد شهري قابل زندگي و پویا به انجام رسانند. 
ذیاًل به استراتژي هاي برنامه ریزي و مدیر یت حمل و نقل اشاره مي گردد :

الف- تغییرات در فناوري خودرو و سوخت
1- بهبود کارآیي خودروهاي معمولي

2- فناوري اتومبیل هاي جدید
3- سوخت هاي جدید

 ب- بهبود اقدامات مربوط به جاده- اتومبیل
1- بهبود جریان ترافیک جاري

2- بهبود سیستم حمل و نقل هوشمند
3- آموزش رانندگان 

ج- مدیریت تقاضا
1- جایگزیني با روش هاي جدید )استفاده از دوچرخه و غیره(

2- جایگزیني هاي مربوط به ارتباطات راه دور )مثل خرید از راه دور و یا کنفرانس از راه دور(
3- سیستم قیمت گذاري و مالیات بندي مناسب

4- نحوه استفاده از زمین از قبیل ساخت و ساز فشرده، کاربري مختلط، افزایش تراکم
در غیاب طرح جامع شــهري و طرح حمل و نقل شهري پایدار، شهرها میتوانند 
از اقدامات بخشــي، موردي، جهت نیل به حمل و نقل پایدار استفاده نمایند. تدابیر 

واقدامات در این زمینه به شرح زیر مي باشد:
1- سوخت و اتومبیل: خودروهاي هیبرید، بیو دیزل، بیو گاز CNG، اتومبیل هاي 

الکتریکي، LPG، اتومبیل هاي هیدروژن سوز
2- زیر ســاخت هاي حمل و نقل پایدار ) ســبز(: سبز راه ها، راه هاي دوچرخه رو، 

راه هاي اتوبوس رو، راه آهن شهری)مترو(
3- احداث معابر ویژه دوچرخه در محورهاي شرقي غربي تهران )به دلیل عدم شیب زیاد( 

4- شناسایي مسیرهاي قابل استفاده براي توسعه اتوبوس هاي تندرو 
5- سیستم یکپارچه استفاده از مترو و اتوبوس

6- افزایش تعداد تاکس هاي گروهي
7- قیمت گذاري مناسب براي استفاده از سیستم حمل و نقل عمومي 
8- افزایش ساعات کار، وسائط نقلیه عمومي )اتوبوس و متروي شبانه( 

9- افزایش مالیات بر اتومبیل هاي شخصي
10- تبلیغات، گسترده در رسانه ها جهت استفاده از سیستم حمل و نقل عمومي

در خاتمه یاد آور می شــود توسعه شــبکه قطار شهری )مترو( یکی از موثرترین 
اقدامات در راستای توسعه شهری پایدار است.
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بخش اول: جهانشهر
سیستم های حمل و نقل همگانی در شهرهای جهان

I. Public Transportation Systems in Cities of 
the World

شــهرهای جهان: در ارتباط با 26 آذر مــاه "روز جهانی حمل و نقل"، 
گفتگویی با مهندس علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی داشتیم. 

به منظور افزایش ســرعت توســعة ملي پایدار، ایجاد سیستم اقتصادي دانش 
پایه که فرآیند تولید و مصرف در آن بر اســاس تفکر و اندیشــه اســت ضرورت 
دارد. این سیســتم مرکب است از بخش هاي صنایع پیشرفته، خدمات مالي کارآ 
و سیســتم حمل و نقل مسافر و کاالي هوشمند و ســریع. در این راستا توسعة 
زیرســاخت هاي دانش پایه و هوشمند و شبکه ارتباطي حمل و نقل کشور سبب 
ایجاد فضاي الزم براي حضور شــرکت هاي معتبر فراملي و خدمات مولد جهاني، 
بازاریابي، جذب صنایع و فن آوري هاي پیشرفته بین المللي به ویژه از کشورهاي 
اسالمي، آســیایي و جنوب -جنوب مي گردد. این امر در نهایت منجر به افزایش 

شتاب رشد اقتصادي و توسعه ملي پایدار خواهد شد. 
موقعیت جغرافیایي منحصر به فرد) در مرکز اتصال خاور میانه، آسیا و اروپا(، 
دسترســي به آب هاي آزاد با بیش از 5800 کیلومتر مرز آبي در شمال و جنوب، 
بازارهاي اقتصادي کشــورهاي همســایه با نزدیک به 300 میلیون نفر جمعیت، 
ســرمایه عظیم نیروي انســاني آموزش دیده، اقلیم متنوع و برخورداري از آب و 
هواي چهارفصل از جمله امتیازهاي مهم اقلیمي و اقتصادي کشورمان هستند. 

از این رو، وزارت راه و شهرســازي برنامه هاي توســعه زیرساخت هاي حمل و 
نقل جاده اي، دریایي، ریلي، هوایي و هواشناسي و ارتقاي کیفیت خدمات ترابري 

کشور را در دست اجرا دارد. 
ظرفیت حمل و نقل کشــور در حال حاضر شــامل 80 هزار کیلومتر آزادراه، 
بزرگراه راه اصلي و فرعي، 150 هزار کیلومتر راه روســتایي، 1050 پایانه مسافر 
و کاال، 404 مجتمــع خدماتي، رفاهي بین راهي، 284 دهنه تونل به طول 132 
کیلومتر و338 هزار دســتگاه پل می باشد. در خصوص حمل و نقل ریلی هم باید 
اضافه کرد که 10000 کیلومتر خط ریلي در کشــور وجــود دارد. به عالوه هم 
اکنون 54 فرودگاه فعال و 14 بندر بزرگ و کوچک در سطح کشور موجود است. 
از ســوي دیگر، سیستم حمل و نقل ترکیبي که تسریع جابه جایي و ترانزیت 
کاال در ســطح کشــور را در پي دارد، همواره مورد توجه وزارت راه و شهرسازي 
بــوده به طوري که تقویت کریدورهاي حمل و نقلي و ایجاد بنادر خشــک نیز با 

همین هدف انجام گرفته است. 
در این ارتباط، و جهت تقویت زیرســاخت هاي مورد نیاز شــبکه حمل و نقل 
ترکیبي کشــور، بهره گیري از ظرفیت هاي مالي و فني ســازمان هاي بین المللي 

مانند بانک توسعه اسالمي، بانک جهاني و اسکاپ مدنظر قرار دارد. 
در پایان یادآور مي شــوم تأمین خدمات حمل و نقل مناســب سبب افزایش 
کیفیــت، کاهش هزینه ها و زمان ســفر و منجر به کاهــش قیمت هاي کاالهاي 
وارداتي و افزایش میزان رقابت پذیري صادر کنندگان مي شود. در مجموع تحقق 
اهداف توســعه حمل و نقل کشور، رشد پایدار و شتابان اقتصادي، توسعه ملي و 

افزایش رفاه عمومي هموطنان را در پي خواهد داشت. 

حرف اول:

توسعة شتابان حمل و نقل به سوي توسعة ملي 
Rapid Development of Transportation towards 

National Development
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شــهرهای جهان: با دکتر مازیار حسینی، استاد دانشگاه و معاون فنی و 
عمرانی شــهرداری تهران در باره نقش تونل نیایش و بزرگراه صدر در 
روان سازی ترافیک شهر تهران و حمل و نقل همگانی گفتگویی داشتیم.

ضرورت احداث تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر و نقش  ■
این پروژه در کاهش ترافیک این منطقه از شهر تهران چیست؟

بر اســاس طرح جامع مصوب شــبکه بزرگراهي تهــران و طرح هاي تفصیلي 
مترتب بر آن بعنوان طرح هاي فرادســت و با توجه به توســعة مناطق مسکونی 
در شــرق و شمال شرق تهران و توســعة شهرک هایي در حریم و ایجاد و توسعة 
شــهرهاي جدید پردیــس، بومهن، رودهن، جاجــرود، دماونــد، دالیل تعیین 
کننده اي بــر افزایش تصاعدي ترافیک محلي و عبوري از محور شــرقي- غربي 
شــبکه بزرگراهي شمال تهران موجود است که بر اســاس  تجزیه و تحلیل هاي 
آمارهــاي ترافیک چنانچه اقدام عاجلي صورت نپذیرد شــبکه هاي بزرگراهي در 
حوزة نفوذ و تحت تأثیر توســعه هاي شهري در آینده اي نه چندان دور با انسداد 

کامل مواجه خواهد شد. 
توجه به مالحظات فوق از سویي و الزامات طرح جامع مصوب شبکه بزرگراهي 
تهران از ســوي دیگر، مدیریت شهري را بر آن داشت که نسبت به احداث تونل 
نیایش و افزایش ظرفیت ترافیک محور شرقي- غربي و توزیع ترافیک در محدودة 
مــورد نظر اقدامــات الزم را انجام دهد و از اینرو مطالعات امکان ســنجي پروژه 
صورت پذیرفت. در نهایت ارزیابي ســه روش مختلــف افزایش ظرفیت بزرگراه 

مزبور به شرح ذیل در دستور کار قرارگرفت:
1- استفاده از روش تعریض بزرگراه: با مطالعات صورت گرفته در محدوده 
فوق، نظر به تراکم فشــرده بافت مســکوني اطراف بزرگراه، این موضوع عالوه بر 
نیاز به زمان طوالني جهت تملک و تحمیل بار مالي سنگین به شهرداري خصوصاً 
به جهت واقع بودن در مناطق یک و ســه، باعث سلب آسایش شهروندان محترم 

محدوده طرح )با توجه به زمان زیادمورد نیاز جهت تملک( مي گردید.
2- استفاده از روش احداث تونل در زیر بزرگراه مذکور: در این گزینه با 
توجه به طولي از بزرگراه که درگیر ترافیک مي باشد، احداث تونلي به طول حداقل 
6 کیلومتر اجتناب ناپذیر مي گردید. با توجه به توپوگرافي بزرگراه شهید صدر که 
به صورت تپه ماهور بوده و از طرفي عبور 2 خط مترو )خط یک و سه( در تقاطع 
با بزرگراه و مسیر قنوات و رود دره هاي موجود، عمق حفاري تونل )خط پروژه( به 
ناچار به دلیل گــذر از زیر خط مترو افزایش یافته که نتیجه آن عدم امکان پیش 
بیني خروجي دسترســي هاي مهم در طول مسیر خواهد بود و بدین ترتیب طول 
مسیر تونلي حد فاصل بزرگراه نیایش - کردستان تا بزرگراه امام علي)ع( با وصف 
فوق به 10/5 کیلومتر رسیده و در نتیجه لزوم احداث تونل سوم در میان دو تونل 
براي تأمین هوا رســاني و تهویه تونل ها و تخلیه اضطــراري تونل در مواقع آتش 
سوزي بر اساس ضرورت هاي اســتانداردهاي ایمني ضروري مي گردیدکه این کار 
هزینه قابل توجهي را به پروژه تحمیل مي نمود. ضمن اینکه در شرایط فوق الذکر 

نقش تونل نيایش و بزرگراه طبقاتی 
صدر در روان سازی ترافيک شهر 

تهران و حمل و نقل همگانی
The Role of the Niayesh Tunnel 

and Sadr Elevated Freeway in 
Improving Tehran Traffic and 

Public Transportation 

با توجه به الزامات فني و اجرایي مرتبط با تعیین فاصله عرضي تونل هاي سه گانه 
اشاره شده، به ناچار در بخشي از بزرگراه تونل هاي جانبي از پوسته مصوب بزرگراه 
خارج گردیده و در زیر ساختمان هاي مجاور قرار مي گرفت که منجر به ایجاد تبعات 
نامطلوب و غیر قابل قبول آتي و منطقاً الزام به تملک و آزاد سازي ساختمان هاي 

مربوطه با تحمل هزینه هاي قابل توجه مي گردید.
3- استفاده از روش ســاخت پل تک پایه بر روي بزرگراه موجود: به 
منظور افزایش ظرفیت بزرگراه، احداث پل با اســتفاده از پایه تک در داخل رفوژ 
میاني و احداث عرشــه بر فراز آن در دســتور کار قرار گرفت. این گزینه به دلیل 
اســتمالک کم اراضي مورد نیاز، کاهش اثرات آلودگــي صوتي، کاهش آلودگي 
زیست محیطي و در نهایت هزینه به مراتب کمتر نسبت به دو گزینه دیگر مورد 
تأیید واقع شد. با تأیید این گزینه مقرر گردید جهت رفاه حال شهروندان محترم 
دسترســي به خیابان هاي مهم در طول مســیر پیش بیني و ارتفاع پل به نحوي 
طراحي گردد که پل هاي عابر پیاده موجود نیز حفظ و دسترســي بافت دو طرف 
بزرگراه همچون گذشته باقي بماند. همچنین مقرر گردید جهت کاهش آلودگي 
صوتي وســایل نقلیه عبوري از جاذب هاي صدا )دیوارهاي صوتي( در طول مسیر 
اســتفاده گردد و در مناطقي از پل که امکان اشــراف به ساختمان هاي مجاور را 

داشت تمهیدات الزم براي پوشش مناسب کنار دیواره هاي پل لحاظ شود.
پس از بررســي گزینه هاي تحقق پذیر و تاثیرگذار فوق الذکر ســرانجام گزینة 
سوم که در خصوص افزایش ظرفیت و توزیع ترافیک پاسخ مناسب و قابل قبول 
ارائه نموده بود مورد تأیید کارشناسان و مدیران شهري قرار گرفت. متعاقباً گزینه 
مذکور در جلسه مورخ 89/1/24 کمیسیون توسعه و عمران شهري )به نمایندگي 
از شوراي اسالمي شــهر تهران( مطرح و مورد تأییدکمیسیون واقع گردید که با 
تأیید شــوراي اسالمي محترم شــهر تهران مبني بر اجراي پروژه پل طبقاتي، به 
شــهرداري تهران اجازه داده شد نسبت به تأمین اعتبارات مالي جهت اجرا اقدام 
و تعهدات مربوطه را از محل اعتبارات بودجه مصوب سال 1391 پرداخت نماید. 
پس از اخذ مصوبة فوق الذکر، پوســتة مورد نیاز پروژه نیز پس از تکمیل شــدن 
طرح اجرایي تهیه و به حوزه معاونت شهرســازی و معماری شــهرداری تهران و 
کمیسیون رسیدگی به طرح ها و عنداللزوم به کمیسیون ماده پنج ارسال و نسبت 

به اخذ مصوبات مورد نیاز اقدام گردید.

آیا از تونل نیایــش و بزرگراه طبقاتی صــدر برای خطوط  ■
اتوبوسرانی نیز استفاده می شود؟

از شــبکه بزرگراهی می توان به عنوان مســیر خطوط اتوبوســرانی و ســایر 
سیســتم های حمل و نقل همگانی اســتفاده نمود. طبق هماهنگی های به عمل 
آمده با معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران، مقرر شده است خطوط 
اتوبوســرانی سریع السیر )BRT( از مســیر تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر 
اســتفاده نماید. بنابراین تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر در توسعه سیستم 

حمل و نقل عمومی سریع السیر نقش مهمی خواهند داشت.
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شــهرهای جهان: در گفتگویی با مهندس سید جعفر تشکری هاشمی، 
معاون حمل  و  نقل و ترافیک شهرداری تهران مشخص شد

برنامه توسعه شبکه های حمل و نقل همگانی تهران کدامند ؟ ■
آمارهاي موجود نمایانگر این هستند که بیش از 100 هزار راننده اتوبوس هاي 
شرکت واحد و تاکســي هاي شهري و راهبران قطارهاي مترو جابه جایي بیش از 
10 میلیون مســافر درون شــهري را بر عهده دارند. در حال حاضر 60 درصد از 
مجموع سفرهاي درون شهري توسط وسایل حمل و نقل همگاني انجام مي شود. 
انواع کاربري هاي شــهري در حــوزه فضاهاي عمومــي، اداري و تجاري داراي 
تقاضاي ســفرهاي درون شهري چشم گیری هستند. نتایج و پي آمدهاي ترافیک 
متراکم شهر، مصرف سوخت فراوان، افزایش آلودگي هاي زیست محیطي، اتالف 
وقت شــهروندان و هدر رفتن ســرمایه هاي مادي و معنوي مردم است. از این رو 
برنامه توسعه شــبکه هاي حمل و نقل همگاني از اولویت برخوردار است. در این 
راستا مدیریت شهری انتظار دارد دولت کمک هاي مالي قانوني به بخش حمل و 

نقل عمومي شهر تهران را ارایه نماید.
در بخش حمل و نقل همگاني، راهبري سیســتم ها و اجراي پروژه ها بر عهده 
مجموعه شــرکت های مترو، اتوبوسراني و تاکسیراني است. در بخش حمل ونقل 
مناطق شهر تهران، معاونت هاي حمل و نقل و ترافیک مناطق 22 گانه شهرداري 
تهران برنامه هاي خود را با توجه به سیاست گذاري هاي حوزه معاونت حمل و نقل 

و ترافیک مشخص و مدیریت مي نمایند. 
بر اساس برنامه توسعه شبکه هاي حمل و نقل همگاني، ایجاد سیستم یکپارچه 
حمل و نقل همگاني با محوریت توسعه شبکه مترو و بي.آر.تي، توسعه مسیرهاي 
دوچرخه سواري و پیاده روي و آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک، از جمله اهداف 

سیستم حمل و نقل آینده شهر تهران است.

آیا بزرگراه طبقاتي صدر نیز داراي مسیر اتوبوس هاي تندرو  ■

توسعه حمل ونقل همگانی در تهران

روزانه 10 ميليون سفر در 
تهران با سيستم هاي حمل و 
نقل همگاني انجام می شود
Development of Public 

Transportation in 
Tehran

)BRT( خواهد بود؟
شــهرداري تهران در نظر دارد در مسیر شمال شرق تا شمال غرب تهران، در 

مسیر بزرگراه صدر نیز شبکه اتوبوس هاي تندرو راه اندازي نماید.

بزرگراه طبقاتي صدر و تونل نیایش داراي مسیر ویژه خطوط 
اتوبوس هاي تندرو خواهند بود

در پروژه بزرگ و ملي دو طبقه کردن بزرگراه صدر و تونل نیایش ســهمی به 
شــهرونداني که از سامانه حمل و نقل همگاني اســتفاده مي کنند نیز داده شده 
است. در بزرگراه صدر یک خط عبوري در هر جهت به مسیر اتوبوس هاي تندرو 
و اختصاص مي یابد )از طبقه هم کف در ســطح بزرگراه( و با پل هاي روگذر عابر 
پیاده در محل ایســتگاه ها امکان تردد عابران از دو جهت بزرگراه به رفوژ میاني 
آن فراهم مي شــود. بنابراین دو طبقه شد ن بزرگراه صدر به این معنا نیست که 
تمامي خطوط حرکتي این بزرگراه به عبور خودروهاي شــخصي اختصاص یابند. 
پیش بیني شــده اســت که تعدادي از اتوبوس ها از انتهاي بزرگراه امام علي)ع( 
وارد بزرگراه صدر شــوند و تعدادي دیگر از اتوبوس ها از مبادي ســفر ســاکنان 
شــهرک هاي شمال بزرگراه از جمله شهرک هاي شهید محالتي، نفت و قائم وارد 

این بزرگراه گردند. 
از ســوي دیگر مقصد برخي از اتوبوس ها پایانه شهید افشار در محدوده تقاطع 
بزرگراه شهید چمران و خیابان حضرت ولی عصر)عج( است. در فاز نخست، خط 
جدیدي از اتوبوس هاي تندرو از شــهرک شــهید محالتي آغاز مي شود و با عبور 
از بلوار ارتش، بزرگراه امام علي)ع( و بزرگراه طبقاتي صدر تا پایانه شــهید افشار 
ادامه خواهد یافت و خطوط دیگر نیز به ســمت بزرگراه آیت اهلل مدرس و میدان 
هفــت نیر ادامه مســیر مي دهند. همچنین در صورت وجــود تقاضا، این امکان 
وجود دارد که تعدادي از اتوبوس ها به ســمت بزرگراه نیایش ادامه مسیر دهند. 
در مجموع باید گفت در پروژه عظیم بزرگراه طبقاتي صدر و تونل نیایش ســهم 

حمل و نقل همگاني به خوبی در نظر گرفته شده است. 
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 شهرهای جهان: سیستم حمل ونقل عمومی مترو )راه آهن شهری تهران 
وحومه( بهترین سیســتم حمل ونقل عمومی تهران است که با استفاده 
از تونل های زیر زمینی تحرک و پویایی شهر را تجلی می بخشد و انبوه 
مسافران را به مقصد می رساند. درباره ویژگی های بهره برداری از متروی 
تهران با مهندس علی محمد قلی ها، مدیر عامل شرکت بهره برداری راه 

آهن شهری تهران و حومه گفتگویی داشتیم.

چشم انداز شرکت بهره برداری متروی تهران چیست؟ ■
چشــم اندازي که شــرکت بهره برداري متروي تهران بــراي نیل به آن تالش 

مي نماید عبارتست از:
متروي تهران سرآمد در حمل و نقل شهري با رویکرد سرعت، دقت، سالمت. 
منظور از ســرآمد بودن، یعني نیل به تعالي ســازماني، ارتقاي سطح تکنولوژي 
مترو، تأمین سفرهاي ارزان با خدمات با کیفیت، افزایش سهم سفرهاي شهري و 

ایجاد سامانه حمل و نقل عمومي برتر و پیشرو.
منظور از ســرعت، یعني کاهش فاصله زماني بین قطارها، کاهش زمان انتظار 

مسافران و افزایش تعداد سفرها )با مترو(.
منظور از دقت یعني، ارتقاء ســطح ایمني، اطمینان بخشي به مسافران از نظر 

سروقت بودن قطارها، افزایش نظم و انضباط در سیستم مترو.
منظور از ســالمت یعني، حفظ ســالمت محیط زیست، تأمین رفاه و آسایش 
مسافران مترو، تأمین سالمت کارکنان شرکت بهره برداري مترو و تأمین سالمت 

سیستم متروي تهران.

آیا مي توان گفت سیستم حمل و نقل عمومي مترو دوستدار  ■
محیط زیست است؟

با افزایش جمعیت شــهرها و نیاز شهروندان به استفاده از وسایل حمل ونقل 
وجود یک سیســتم حمل و نقل همگاني ایمن، کار با ســوخت پاک، ســریع و 
مناســب براي محیط زیســت ضرورت خود را اثبات نموده اســت. در کشور ما 
بخش حمل و نقــل، از بزرگترین بخش هاي مصرف کننــده انرژي و عمده ترین 
مصرف کننده فرآورده هاي نفتي محســوب مي گردد. مقدار مصرف سوخت مترو 
برحسب میلي لیتر بر مسافر- کیلومتر که ،براي خودروهاي شخصي 69، تاکسي 
65، میني بوس 27، اتوبوس 20 و موتور ســیکلت 50 اســت، در سیستم مترو 
9 میلي لیتر بر مســافر- کیلومتر مي باشد که نسبت به سایر وسایل نقلیه بسیار 
پائین تر اســت. از این رو مشاهده مي شــود که بهره برداري از شبکه مترو باعث 

گردیده در مصرف سوخت صرفه جوئي زیادی به عمل آید.
بنابراین سیستم هاي حمل و نقل ریلي برقي بیشترین کارآیي را از نظر مصرف 
انرژي و بهبود محیط زیســت دارند. نظر به این که آلودگي هوا در شــهر تهران 
مهم ترین مشــکل زندگي شهري است، اســتفاده از تکنولوژي سیستم راه آهن 
شــهري بهترین راه حل ممکن، مطمئن و قابل اجرا برای سیســتم حمل و نقل 

همگانی به شمار مي آید.
هدف سیســتم حمل و نقل مترو تحقق بهترین بهره بــرداري از منابع انرژي 

متروی تهران - 
دوستدار محيط زیست 
Tehran's Metro – A Friend 

of the Living Environment
کشــور و کمترین آلودگي براي محیط زیســت اســت. هم اکنون سیستم مترو 
پاک ترین سیســتم حمل و نقل همگاني و کمترین مصرف کننده انرژي در شهر 
تهران به شــمار مي آید. بر مبناي برنامه پنج ساله شهرداري تهران که به شرکت 
مترو ابالغ شــده، مقرر گردیده اســت در افق ســال 1404 شمسي، 30 درصد 
ســفرهاي درون شهري از طریق سیستم مترو انجام گیرد. سهم متروي تهران از 

حمل و نقل عمومي از حال حاضر روزي حدود 3 میلیون نفر مسافر است.

ویژگي هاي متروي تهران از نظر، ظرفیت ســرعت و کاهش  ■
آلودگي هوا درجا به جایي مسافران چیست؟

از اســفند ماه سال 1377 که بهره برداري از متروي تهران آغاز شد تاکنون 4 
میلیارد مســافر )ظرف این 14 ســال( از این سیستم استفاده نموده اند. این آمار 

نشانگر ظرفیت چشم گیر این سیستم حمل و نقل همگاني است.
از ابتــداي بهره برداري از متروي تهران در اســفند ماه 1377 تا اول آبان ماه 
1391، 8340 میلیارد تومان برای این سیســتم هزینه شده است. در این مدت 
با انجام 4 میلیارد ســفر با شــبکه متروي تهران و حومه، 2680 میلیون لیتر در 
مصرف ســوخت و 1140 میلیون ســاعت در وقت مسافران صرفه جویي گردیده 
اســت. تمایل شهروندان به استفاده از خدمات سیستم حمل ونقل همگاني مترو 
با انجام 4 میلیارد ســفر تاکنون، موجبات کاهش انتشار 1510 تن انواع آالینده 
زیست محیطي و همچنین کاهش تولید 7060 تن اکسید کربن را فراهم نموده 

است.

در حال حاضر چند کیلومتر خط مترو احداث و چند کیلومتر  ■
در دست احداث است؟

در حال حاضر 140 کیلومتر خط مترو در دســت بهره برداري و 150 کیلومتر 
از خطوط مترو در مرحله برنامه ریزي و ساخت است.

براي ارتقای سطح ایمني شهروندان در شبکه متروي تهران  ■
چه اقداماتي انجام شده است؟

سیستم پیشگیري و مدیریت بحران در شرکت بهره برداري مترو فعال است و 
هدف آن تأمین حداکثر ایمني مسافران مترو مي باشد.

شــهروندان گرامي باید به هشــدارهاي ایمني، تذکــرات کارکنان و تابلوها و 
برچسب هاي ایمني و هشدار دهنده نصب شده در ایستگاه هاي مترو توجه نمایند 

و مفاد آن ها را با دقت کاماًل رعایت کنند.
امکانات و تجهیزات ایمني مختلفي در ایســتگاه هاي مترو شامل دگمه توقف 
اضطراري پله برقی، بلندگوي سیستم فراخوان و اطالع رساني براي وضعیت هاي 
عادي و اضطراري، تجهیزات اطفاي حریق، دگمه توقف اضطراري و ارســال پیام 
در آسانســورها، دوربین هاي مدار بسته داخل ایستگاه ها و دگمه توقف اضطراري 

قطار مي باشند.
هدف شرکت بهره برداري مترو ایمني کامل مسافران در قطارها و ایستگاه هاي 

مترو است و در جهت نیل به این هدف مستمراً گام بر مي دارد.
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نویسنده: مهندس محمدحسن شهیدی، کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافیک
By: Mohammad Hasan Shahidi, M.S. Transportation and 

Traffic
نمایة زیر ســیر تحوالت و نگرش مدیریت های شهری و شهروندان کشور های 
توســعه یافتة صنعتی نســبت به برقراری و حفظ تعادل بین رویــة "تقاضا" )یا 
کاربري هاي زمین( و رویة "عرضه" )یا سیســتم حمــل و نقل و ترافیک(، طی 
پنج دهه، از 1960 تا به امروز را، نشــان مي دهد. توضیــح اجمالي این نمایه از 

این قرار است: 

1- دورة اول، تا آغاز دهۀ 1960: دورة آغاز توسعۀ شهری و 
گسترش کارخانه های اتومبیل سازی: 

از بــدو اختراع و ورود اتومبیل به صحنة شــهرها تا ایــن تاریخ، که به دورة 
"توســعة شهري و گســترش کارخانه هاي اتومبیل ســازي" معروف است بخش 
اعظم نیروي مدیریت هاي شــهري بر روي "گسترش شــبکه هاي بزرگراهي" یا 
پاســخگویي مثبت به مسابقة شوم "اتو/ اتو/ اتو" )= اتومبیل/ اتوبان/ اتومبیل( یا 
"راه/ اتومبیل/ راه" متمرکــز گردیده  بود و همواره "عرضة" اتومبیل، "تقاضا"ي 
راه را به دنبال خود مي کشــاند و "تقاضــا"ي راه نیز، "عرضه" اتومبیل را موجب 
مي شد ـ و این مســابقه یا حلقة معیوب "خیابان بیشتر/ اتومبیل بیشتر/ خیابان 
بیشتر" که فـــرزند خلف )و بلکـــه ناخلف!( " اتومبیل بیشــتر/ خیابان بیشتر/ 
اتومبیل بیشتر" بود، سطوح قابل مالحظه اي از شهرها را تبدیل به انبوهي از آزاد 
ـ راه ها، تند ـ راه ها و شــریاني هاي درجــة 3 و 2 و 1 و باالخره جمع کننده ها و 

توزیع کننده ها کرد.
در دهــة 1950 بود که از یک طرف رابطة  متقابل و سیســتمي "کاربري هاي 
اراضي" به عنوان رویة "تقاضا"ي ترافیک یا ســفرها و نقل و انتقال ها، و "سیستم  
حمــل و نقل و ترافیک" به عنوان رویة "عرضة" تســهیالت، مشــخص  گردید و 
ازطرف دیگر کاربري هاي زمین یا عامل اصلي "تقاضاي راه"، به عنوان اصلي ترین 

استراتژي نوین حمل ونقل 
شهري در کشورهای 

توسعه یافته و اجمالی از سير 
تحولی آن در نيم قرن اخير 

New Strategy for Urban 
Transportation in Developed 
Countries and a Summary of 
its Evolution during the Last 

Half Century

عامل اســتراتژي نوین حمل و نقل شهري در کانون توجه قرار گرفت، و ازطرف 
ســوم اولین عاملِ "مظروف" یا "گسترش حمل و نقل همگاني" وارد دستور کار 
اصلي مدیریت هاي شهري و حمل و نقلي گردید و در عوض، و متناسباً "احداث 
و گســترش شبکه هاي بزرگراهي" یا گســترش "ظرف" ترافیک روزبه روز رو به 

کاهش گذاشت.

2- دورة دوم، دهۀ 1960: آغاز دورة حومه نشینی و اوج 
فعالیت های کارخانه های اتومبیل سازی: 

در این دوره که زمان" اوج و اشباع جریاِن حومه نشیني" در شهرهای کشورهاي 
صنعتي اســت به دنبال کشفیات و تحوالت شگرف دهة قبل، بخش اصلي نیروي 
مدیریت هاي شهري و حمل و نقل صرف استفاده از توان هاي گستردة نهفته در 
"مظروف" راه، یا "گســترش شبکه حمل و نقل همگاني" مي شود، و بدین ترتیب 
و به موازات این حرکت، روزبه روز از شــتاب و حجم عملیات احداث شــبکه هاي 
بزرگراهي و شریاني کاسته و کاسته مي شود؛ بي هیچ تردیدي این کاهـش، نتیجة 
"شکل گیري ساختار شبکة اصلي بزرگراهي و شریانِي" مورد نیاِز شهرها از سویي، 
و حرکت در مسیر بهره برداري از توان هاي گستردة "مظروف" راه و ترافیک، که 

همانا گسترش حمل و نقل همگاني باشد، از سوي دیگر، حاصل مي گردد.

 3- دورة سوم، دهۀ 1970: 

دورة آغاز بحــران جهانی انرژي: در ایــن دوره به یاري دســتاوردهاي 
جدید پژوهش هاي حمل و نقلي ـ ترافیکي، افزایش شــتاب به ســوي گسترِش 
لحظه به لحظة حمل و نقل گروهي، "مدیریت تقاضا"26 نیز در دســتور کار قرار 
مي گیرد و بدین ترتیب "حذف تقاضاي زائد و کاذب"از یک سو، "کاهش تقاضاي 
واقعي" از سـوي دیگـر، و جایگزیني" تقاضاي واقعي جابجایي غیرفیزیکي" با " 
تقاضاي واقعي فیزیکي" از سوي سوم، به طور گسترده و روزافزون دنبال مي شود.

8 / فصلنامه شهرهای جهان / 92-1391 / شماره 8 و 9



4- دورة چهارم، دهۀ 1980: 
دورة آغاز بحران جهاني محیط زیســت: که به علت بروز مشکالت زیست 
ـ محیطی مختلف چون افزایش شــتابان گازهاي گلخانه اي، ذوب شــدن سریع 
یخ هاي قطبي و مســئلة الیة ازن و امثال آنها، به یاري دســتاوردهاي جدید در 
قلمرو حمل و نقل و ترافیک، بویژه از نظر فناوري هاي مختلف و اســتفاده از آنها 
در عرصة حمل و نقل، عالوه بر گســترش بیش از پیش "حمل و نقل همگاني" و 
کشــف راه ـ کارهاي جدیدتر در قلمرِو "مدیریت تقاضا"، "مدیریت سیستم" نیز 
وارد قلمرو جدید سیاست هاي استراتژیک حمل و نقل درون ـ شهري می گردد و 
باز به همراه سه سیاست پیشین، حرکت در گسترش راه و بزرگراه در محدوده هاي 
شــهري کم و کمتر گشته و بدین ترتیب، به یاري تحوالت و دستاوردهاي حاصل 
در طیف گســتردة اجراء سیســتم هاي حمل و نقلي، سرزمین بی کران جدیدي 

فراروي مدیریت هاي حمل و نقل شهري گشوده می شود.

5- دورة پنجم، دهۀ 1990 و بعد از آن : دورة آغاز انقالب 
ارتباطات بر پایۀ اطالعات: 

که به علت ورود کامپیوتر به تمام قلمرو های"ارتباطات انســاني" و انقالب در 
اطالعات از یک ســو، و تحوالت عظیم درعرصة "مدیریــت" و ورود تکنیک ها و 
تدابیر آن به قلمرو حمل و نقل و ترافیک از سوی  دیگر و بویژه، مدیریت هم زمان 
سه رکن اصلِي ترافیک یا "انسان، وسیله، محیط"، مرکز اصلي توجه برنامه ریزی 
حمل و نقل و مهندســي ترافیک قرار می گیرد و با تلفیق این ســه عنصر اصلِي 
محیــط با "زمان، مکان، ابزار"، طیِف بي پایان و بی کرانة تدابیر "مدیریت ترافیک 
شــهری" )Traffic Management(به یــاري مدیران شــهري و حمل و نقلي 
شهرهامی شتابد و بار دیگر، به موازات گسترش کّمي ـ کیفي بیش از پیش "حمل 
و نقل همگاني"، "مدیریت تقاضا" و "مدیریت سیســتم"، از گسترش ساخت و 
ساز شــبکه هاي بزرگراهي و تعریض شــبکه هاي معابر شهری کاسته می شود و 
بدین ترتیب، این بار قلمرو بي نهایِت گســترده"مدیریت ترافیک" مرکز ثقل اصلي 

توجه و اقدامات مدیریت هاي حمل و نقلي قرار گرفت. 
آنچــه اینجا الزم به تأکید اســت این که، از آغاز این دهــه، به برکت تلفیق 

استراتژي حمل و نقل شهري از دهة 1960 تاکنون در کشورهاي پیشرفته صنعتي

معجزه آسا و بي کران "مدیریت" با "مهندسي ترافیک"، سرزمین هاي گسترده اي 
به روي مدیران شــهري گشــوده شده اســت تا بر پایة اصل اساســی و مسلّم 
"انســان محوری" و "شــهروند مداری"، در هر زمان و در هر مکان، و بسته به هر 
موقعیت و شــرایطي، مناســب ترین راه حل هاي مدیریتِي ترافیک را، با کمترین 
عــوارض و هزینه هاي اقتصادي و اجتماعي و زیســت ـ محیطِی ممکن، طراحي 
کرده، آن ها را درجهت رفاه و آســایش کاربران سیستم هاي شهري یا شهروندان 
بــه کار گیرند؛ حرکتی که با تغییر بنیادین نگرش ها نســبت به مجموعة مفاهیم 
اساســی و کلیــدی حمل و نقل و ترافیک شــهری، در پی تعریــف جدیدی از 
حمل ونقل همگانی ســه رکنی "وسیلة گروهی/ دوچرخه/پیاده" است تا بر پایة 
"انســان محوری" حمل ونقل از یک سو، و تعریف جدید و انسانی ـ اجتماعی از 
"پیاده" و "پیاده روی" ازسوی دیگر، "سیاست های جدید مدیریت یکپارچة حمل 

و نقل و ترافیک شهری" را در اختیار مدیریت های شهری قرار دهد. 

خالصه و نتیجه گیرِی بحث

 یک نگاه کلی به نمایة این بحث، به روشنی معلوم  می دارد که سرنوشت حمل 
و نقل شــهری در کشورهای صنعتی در هر یک از دهه های نیم قرن اخیر، عماًل 
با  یک "محدودیت استراتژیک" واقع بر ســرراه "گسترش اتومبیل" گره خورده 
بــود که با اوج گیری و تبدیل هر یک از آنها به یــک "بحران" تمام عیار، تدریجاً 
)اما به قیمت اتالف و تخریب منابع جبران ناپذیر نسل های فردا و فرداهای جهان( 
"راه حل های اســتراتژیِک" متناظر نیز تدبیر و به کار گرفته  شد تا باالخره پس از 
گذر از پنج مرحله بحران طی بیش از پنج دهه، و تجربة چهار استراتژی کلیدِی 
"گســترش شبکه های شــریانی و بزرگراهی"، "توســعة حمل و نقل همگانی"، 
"مدیریــت تقاضای ســفر و ترافیــک" و "مدیریت سیســتم های حمل و نقل 
شــهری"، مآالً نشــانه های کم رنگ اما امیدوارکنندة سرزمین بی کران "مدیریت 
ترافیک " پیدا شــد تا آن "گذشتة"، به مثابة اوج ره آورِد "تجارب مبارک جهان 
صنعتی")توبخوان اوج عبرِت "اشــتباهات نامبارک جهان صنعتی"!(، "چراغی" 

باشد فراراه همة جهان و جهانیان امروز و فردا وفرداهای دیگر... 
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طرح راهبردي- ســاختاري توســعه و عمران شــهر تهران )طرح جامع شهر 
تهران( )1386( متشــکل از پنج محور طبیعي رود، دره هاي کن، فرحزاد، درکه، 
دربند و دارآباد و سه محور مصنوعي متشکل از خیابان هاي )بزرگراه هاي( انقالب، 
آزادي، دماوند، همت و بعثت مي باشــد. در مجموع این هشــت محور به صورت 
چارچوب اصلي طرح جامع، ساختار کلي شهر آیندة تهران را در قالب یک شبکه 

منسجم و به هم پیوسته شکل مي دهند. 
اهداف و راهبردهاي طرح جامع شهر تهران در جدول )1( ارایه شده اند. 

همان طور که مالحظه مي شــود اهداف طرح جامع شهر تهران در بندهاي زیر 
در ارتباط مستقیم با توسعة شبکه حمل و نقل و ترافیک قرار مي گیرند. 

ارتقای نقش هاي فرا ملّي، ملّي و منطقه اي شهر تهران با استفاده مناسب  ■
از ظرفیت ها و سرمایه هاي فیزیکي، اجتماعي، انساني و مالي- اقتصادي شهر. 

رونق فعالیت و توسعه اقتصادي تهران با حفظ و پاالیش پهنه هاي کنوني  ■
فعالیت و بهره وري مناســب از این فضاها براي ایجاد فرصت هاي شغلي جدید و 

تأمین اشتغال.
بهبود وضعیت شبکه هاي ارتباطي و نظام حمل و نقل با توسعه زیرساخت ها  ■

و سیستم حمل و نقل همگاني )به ویژه قطار شهري( و اعمال مدیریت تقاضاي سفر.
در راهبردهاي طرح جامع شــهر تهران بندهاي زیر در ارتباط مستقیم توسعة 

شبکة حمل و نقل و ترافیک قرار مي گیرند:
ارتقای نقش و جایگاه شهر تهران در سطوح فراملي، ملي و منطقه اي ■
توسعه اقتصادي و رونق فعالیت شهر تهران  ■
بهبود وضعیت شبکه هاي ارتباطي و نظام حمل و نقل و ترافیک  ■
بهبود سیستم مدیریت بحران و ارتقاط کیفیت غیرعامل  ■

ارتقاي کیفیت کارایي محیط شهري با پهنه بندي نحوة استفاده از اراضي  ■
و ساماندهي ساخت و ساز در انواع پهنه ها و کاربري ها 

بهسازي، نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران ■
 پیش بیني شده است جمعیت شهر تهران در سال افق طرح )1404( به 9/1 

میلیون نفر برسد. 
پس براي زندگي شکوفاي این جمعیت باید رشد اقتصادي و اشتغال و شبکه 

ارتباطي مناسب و مؤثر وجود داشته باشد. 
اهداف و راهبردهاي طرح جامع شــهر تهران در ارتباط با توسعة شبکة حمل 
ونقــل و ترافیک نمایانگر رابطه قوي و جدا ناپذیر اقتصاد شــهر، نحوة اســتفاده 
از اراضي و شــبکه حمل و نقل مي باشــد. به عبارت دیگر، بدون شبکه ارتباطي 

مناسب و مؤثر، رونق اقتصادي، اشتغال و فعالیت در شهر روي نمي دهد. 
 مالحظــه مي شــود برای نیــل به اهداف طرح جامع شــهر تهران، توســعة 
زیرساخت هاي شبکة حمل و نقل و ترافیک با ترکیب مناسب شبکه بزرگراه ها و 

خیابان ها و شبکة حمل و نقل عمومي ضرورت حیاتي دارد. 
با توجه به نقشه هاي توسعة شبکه ریلي شکل )1( و توسعة شبکه معابر شکل 
)2(، توســعه و تکامل زیرساخت هاي شــبکة حمل و نقل عمومي به ویژه شبکة 

قطار سریع السیر شهري )مترو( و شبکة معابر باید بطور مستمر انجام پذیرد.
در حال حاضر شــبکه حمل و نقل همگانی ناقص اســت و کل سطح شهر را 

پوششی مناسب نمی دهد.
پس شــبکة مترو باید فراتر از نقشه موجود طرح جامع توسعه یابد به طوری 
که کل سطح شهر را پوشــش دهد. بدیهی است گسترش شبکه مترو مهم ترین 
نقــش را در بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شــهر تهران در حال و آینده 

خواهد داشت. 

شبكه حمل و نقل و ترافيک در طرح جامع شهر تهران
Transportation and Traffic Network in the 
Comprehensive Plan of the City of Tehran

جدول 1- اهداف و راهبردهای طرح جامع )ساختاری- راهبردی( شهر تهران )1386(

اهداف راهبردها 

1- ارتقاي نقش هاي فرا ملّي، ملّي و منطقه اي شهر تهران با استفاده مناسب از ظرفیت ها و 
 سرمایه هاي فیزیکي، اجتماعي، انساني و مالي - اقتصادي شهر

2- تعین حریم مناسب و تثبیت حدود و مرز محدود شهر تهران، ضمن حفظ یکپارچگي و با 
 اعمال نظام مدیریت شهري واحد در محدوده و حریم شهر 

3- تثبیت سطوح اراضي مسکوني و هدایت میزان تراکم و استفاده مناسب از اراضي شهري به 
منظور گسترش فضاهاي عمومي و کاربردهاي خدماتي براي حدود 9/1 میلیون نفر جمعیت 

 در افق طرح 
4- رونق فعالیت و توسعه اقتصادي تهران با حفظ و پاالیش پهنه هاي کنوني فعالیت و بهره 

 وري مناسب از این فضاها براي ایجاد فرصت هاي شغلي جدید و تأمین اشتغال
5- حفاظت از محیط زیست )به ویژه آب، هوا، صدا و منابع طبیعي( و ایمن سازي شهر در 

 مقابل سوانح طبیعي و سایر خدمات و آسیب ها 
6- بهبود وضعیت شبکه هاي ارتباطي و نظام حمل و نقل همگاني )به ویژه قطار شهري( و 

اعمال مدیریت تقاضاي سفر

 1- ساماندهي و صیانت از محدوده و جلوگیري از هر گونه گسترش شهر 
 2- ساماندهي و صیانت از حریم پایتخت 

 3- ارتقاي نقش و جایگاه شهر تهران در سطوح فراملي، ملي و منطقه اي 
 4- توسعه اجتماعي و ساماندهي اسکان جمعیت
 5- توسعه اقتصادي و رونق فعالیت شهر تهران 

 6- بهبود وضعیت شبکه هاي ارتباطي و نظام حمل و نقل و ترافیک 
 7- حفاظت از محیط زیست 

8- ایمن سازي شهر تهران در برابر سوانح سوختگي طبیعي )زلزله، سیل و سایر سوانح 
 طبیعی(

 9- بهبود سیستم مدیریت بحران و ارتقاي کیفیت دفاع غیر عامل شهر تهران 
10- تأمین آب مورد نیاز و توسعه و تجهیز شبکه و تأسیسات آب و فاضالب تهران و ساماندهي 

 حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها
 11- بهبود و ارتقاي وضعیت و ساماندهي کالبدي شهر تهران )سازمان فضایي شهر(

12- ارتقاي کیفیت کارایي محیط شهري با پهنه بندي نحوه استفاده از اراضي و ساماندهي 
 ساخت و ساز در انواع پهنه ها و کاربري ها

13- احیا و حفاظت فعال از میراث طبیعي، تاریخي و فرهنگي شهر تهران 
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شکل 2 - شبکه معابر شهر تهران

شکل 1 - خطوط ریلی موجود 
و آتی شهر تهران
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 شــهرهای جهان: در خصوص توسعه شبکه قطار شــهری )مترو( در 
کالنشــهرهای کشور با مهندس رسول عباســی، مدیرکل حمل و نقل 
عمومی و ترافیک شهری، سازمان شــهرداری ها و دهیاری های وزارت 

کشور نشستی داشتیم. 

برنامه های توسعه شبکه متروی کالنشهرهای کشور کدامند؟  ■
توسعه حمل و نقل ریلي در کالنشــهرهاي کشور یکي از دغدغه ها و آرزوهاي 
دولت هاي گذشــته بوده که تا قبل از دولت نهم بجز تهران و بخشي از شهر کرج 
اقدامي در این خصوص صورت نگرفته بود. با آغاز بکار دولت نهم، یکي از سیاستهاي 
دولت در حوزه حمل و نقل و ترافیک توســعه و گســترش حمل و نقل ریلي بوده 
است. از همان ابتداي شروع بکار دولت هفت کالنشهر کشور )قم، کرمانشاه، تبریز، 
شیراز، اصفهان، مشهد و اهواز( با تخصیص اعتبارات الزم کار خود را جهت احداث 
شــبکه حمل و نقل ریلي آغاز نمودند. البتــه طبق قانون اعتبار الزم جهت اجراي 
زیر ساخت هاي ریلي 50 درصد به عهده شهرداري هاي و 50 درصد به عهده دولت 
اســت. با توجه به جدول ذیل از ســال 1384، 850 کیلومتر مترو و 66 کیلومتر 
منوریل توســط دولت تصویب شد که 260 کیلومتر آن در حال احداث و تاکنون 
150 کیلومتر به بهره برداري رسیده است. در حال حاضر شاهد بهره برداري از خط 

توسعه شبكه متروی 
کالنشهر های کشور

گامی مهم در 
توسعه حمل ونقل 
همگانی و توسعه 

پایدار شهری
Development of the 
Underground Rapid 

Transit Network 
(Metro) in the Larger 

Cities of I.R. IRAN
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یک متروي مشهد مقدس مي باشیم و انتظار مي رود تا پایان دولت دهم راه اندازي 
خطوط متروی سایر شهرها را نیز شاهد باشیم. 

در ایــن خصوص همواره از جانب دولت اعتبارات مناســب و در خور توجهي 
جهت توسعه حمل و نقل ریلي تهران نیز تخصیص و پرداخت شده است. 

نقش توسعه شبکه متروی کالنشــهرهای کشور در توسعه  ■
سیستم حمل ونقل همگانی و توسعه پایدار شهری چیست؟

تا کنون مشاهده شده است که مشکل حمل ونقل شهری با استفاده از و سایل 
حمل و نقل خصوصی قابل حل نیســت و استفاده بی رویه از خود روی شخصی 
در ترافیک شــهری خسارات فراوانی را به محیط زیســت و اقتصاد شهری وارد 
می نماید. مشکالت آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تراکم ترافیک، تصادفات ترافیک 
و پارکینگ همگی ناشی از استفاده بی رویه از خودروی شخصی در شهرها است. 
توسعه شــبکه راه آهن شهری )مترو( بهترین و موثرترین راه توسعه حمل ونقل 

عمومی در شهرهای کشور است. 
بدیهی است با توسعه شــبکه حمل ونقل عمومی، استفاده از اتومبیل کاهش 
یافته و بر اثر آن آلودگی های زیست محیطی در شهرها کاهش می یابد و این امر 

گامی بس بزرگ در جهت توسعه پایدار شهری می باشد.

ضرورت سرمایه گذاري و تأکید بر توسعه حمل و نقل عمومي  ■
در شهرهاي ایران، در امروز در آینده چیست ؟ 

بر اســاس سر شماری عمومی نفوس و مســکن کشور در سال 1390،72 در 
صد جمعیت کشــور در شــهرها و 28 درصد در روستا ها سکونت دارند. در سال 
1335 تعداد شهرهای کشــور 200 شهر بود. در سال 1390 این رقم به 1331 

خط اصلی قطار 
شهری اصفهان

موقعیت و نحوه استقرار 
خط 1 در شهر اهواز
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شهر افزایش یافته است. در این راستا کالنشهرهای ایران )با بیش از یک میلیون 
نفر جمعیت( بخش عمده جمعیت کشور را در خود جای داده اند.

مدیریت کشــور مسئول آماده نمودن فضاي کشــور براي توسعه و گسترش 
روابــط نوین اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در چــار چوب طرح جامع آمایش 
ســرزمین و اسکان جمعیت است. از سوي دیگر مدیریت کالنشهرهاي کشور اگر 
نتوانند با سرمایه هاي عظیم زیرساختي، مالي، اجتماعي و نیروي انساني خود به 
اهداف توســعه کشور دست یابند، رکود اقتصادي و وابستگي اقتصادي را هم در 
خود و هم در ســطح کشور ترویج مي دهند. به عبارتي دیگر این امر موجب عدم 
تحقق توســعه پایدار در شهرها و در کشور مي شود. در این راستا باید بگویم که 
چون رشد پایدار اقتصادي شرط الزم توسعه پایدار در کشور همراه با حفاظت از 
محیط زیســت است، در صورت عدم تحقق توسعه پایدار، تحقق برتري ایران در 
منطقه از نظر اقتصادي، اجتماعي فرهنگي با مانع جدي روبرو مي شــود. با توجه 
به گســترش شهرنشیني در ایران، در این ارتباط ضرورت سرمایه گذاري و تأکید 
بر توســعه دانش محور و هوشمند شبکه حمل و نقل به ویژه شبکه حمل و نقل 

عمومي در شهرهاي ایران در حال و در آینده، بسیار با اهمیت و حیاتي است.
از این رو پویایي اقتصاد کشــور و شهرها در گرو توسعه زیر ساخت هاي حمل 
و نقل اســت. با انبوه جمعیت شهرنشــین در امروز و گسترده تر در آینده، چون 
نمي توانیم با سیستم حمل و نقل شخصي و استفاده گسترده از خودروي شخصي 

در شهرها ، دسترسي مناسب را ایجاد کنیم، پس توسعه سیستم هاي حمل و نقل 
عمومي در حال و در آینده ضرورت حیاتي دارد.

روابط شبکه حمل و نقل و به ویژه شبکه حمل و نقل عمومي  ■
با نحوه استفاده از زمین )Land-use( و رشد اقتصادي چیست؟

شهرهاي کشــور باید مراکز جمعیتي پویا باشند. روابط اقتصادي - اجتماعي 
انسان ها عمدتاً در فضاي شــهري تعریف مي شود بنابراین فضاي مناسب شهري 
تجلي بخش روابط اقتصادي - اجتماعي شــهروندان اســت. بخشي از این روابط 
با توسعه شــبکه ارتباطي راه ها، خیابان ها و بزرگراه ها تعریف مي شوند. بنابراین 
پویایي شــهر وابســته به رشــد اقتصادي، فضاهاي کار و زندگي شهري و شبکه 
حمل و نقل اســت. شــبکه حمل و نقل در رونق دادن به رشد اقتصادي، پویایي 
و شــکوفایي شهرهاي کشــور نقش حیاتي دارد. پس توسعه شبکه حمل و نقل 
باید مناسب رشد جمعیت، رشد اشتغال و رشد فضاهاي کار و زندگي در شهرها 
باشد. حال چون بیشتر جمعیت کشور در شهرها متمرکز هستند و در آینده نیز 
شهر نشیني رشد بیشتري دارد و همه نمي توانند در شهر با استفاده از خودروي 
شخصي سفر کنند، پس توسعه شــبکه حمل و نقل همگاني در شهرهاي امروز 
و در آینده امري اســت ضروري و اجتناب ناپذیر و غفلت از آن نتایج بسیار زیان 

باري براي کشور و هموطنان عزیز دارد.

خطوط در حال 
توسعه قطار 

شهری قم
خطوط در حال توسعه قطار شهری شیراز

مسیر در حال توسعه شماره یک قطار شهری تبریز 
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گرد آورنده: هیأت تحریریه
Prepared by: Board of Editors 

 توسعه سیستم حمل و نقل عمومی بهترین راه برای کنترل ترافیک و کاهش 
آلودگی هوا در شهرها می باشد. در برنامه ایجاد خطوط اتوبوس های تند رو، شبکه 
بی.آر. تی. )Bus Rapid Transit( مصوب شــد از سال 1387 ده خط اتوبوس 
تندرو در شــهر تهران ایجاد شــود. تا کنون 8 خط اتوبوس تندرو در شهر تهران 
به بهره برداری رســیده و تنها 2 خط این سامانه که مسیر آن منتهی به بزرگراه 
طبقاتی صدر می شــود پس از تکمیل ساخت این بزرگراه به اجرا در خواهد آمد. 
با تکمیل شــبکه بی.آر. تی.، تهران دارای 161 کیلومتــر خط اتوبوس های تند 
رو خواهد شــد.. در حال حاضــر روزانه حدود 2 میلیون نفر از شــبکه خطوط 
اتوبوس های تند رو اســتفاده می کنند. این برنامه گامی بزرگ در راستای توسعه 
سیســتم حمل ونقل همگانی شــهر تهران برداشته اســت. طرح ایجاد خطوط 
اتوبوس هــای تندرو در تهران به زودی به ســایر کالنشــهرهای ایران نیز تعمیم 

تجربه موفق بهره برداری از خطوط اتوبوس های 
تندرو در کالنشهرهای ایران - شبكه بی.آر. تی.

Successful Use of Bus Rapid Transit Lines in 
the Larger Cities of Iran

یافت. در ســال 1388 کالنشــهر تبریز اقدام به راه اندازی ســامانه اتوبوس های 
تندرو )خطوط ویژه اتوبوس( نمود. سیســتم اتوبوس های تندروی کالنشهر تبریز 

شامل 5 خط است. 
در شــهر مشهد خطوط اتوبوس های تندرو در مســیرهای منتهی به حرم در 
اوایل ســال 1389 راه اندازی گردید. در برنامه مدیریت شــهری مشــهد 4 خط 
اتوبوس هــای تندرو در مجموع به طول 66 کیلومتر برای شــهر مشــهد در نظر 
گرفته شــده است. در برنامه توسعه سامانه حمل و نقل عمومی شهر اصفهان 50 
کیلومتر خطوط اتوبوس های تندرو پیش بینی شده است. بر اساس آمار موجود، 
روزانه حدود یک میلیون ســفر به وسیله اتوبوس در شهر اصفهان انجام می شود 

که سهم اتوبوس های تندرو از این رقم 100 هزار نفر است. 
انتظار می رود مدیریت شــهری کالنشهرهای کشــور در توسعه و تکامل این 

سیستم حمل ونقل همگانی موثر همتی بیش از پیش به خرج دهد.
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نوشته: دکتر مینا کیهانی ابراهیمی
By: Mina Keyhani Ebrahimi, Ph.D.

شــهرهای جهان: خودروي همگاني )Quicar( طرحي نوین و ارزشمند 
 در راســتاي گســترش سیســتم هاي حمل و نقل عمومي اســت. 
اخیراً این طرح ابتکاري از طرف شــرکت خودروسازي فولکس واگن در 
کشور آلمان به اجرا گذارده شده است. در این مقاله نحوة استفاده از این 

خودروي همگاني در شهر هانور )Hannover( آلمان ارایه مي شود. 

خودروي همگاني چیست؟ 

با خودروي همگاني مي توانید یک خودرو را بدون آن که آن را خریده باشید برانید.

خودروي همگاني چطور کار مي کند؟ 

خودروي همگاني براي کلیة شــهرونداني که سن آنها 18 سال و باالتر است و 
فقط گهگاهي نیاز به خودروي شخصي دارند، مناسب است. 

هزینه استفاده از خودروي همگاني چقدر است؟ 

براي ثبت نام یک بار 25 یورو پرداخت مي شود. براي استفاده از خودرو، براي 
نیم ساعت اول 6 یورو و براي هر دقیقه بعدي 25 سنت پرداخت مي گردد. 

هنگام توقف و پارک بودن خودرو فقط 10 ســنت به ازاي هر دقیقه پرداخت 
مي شــود. نیازي نیســت نگران هزینه هاي ســوخت، مالیات و بیمه ي خودروي 
همگاني باشید. هزینة ثبت نام پرداخت شده شامل کلیة این هزینه ها مي شود. 

در ضمن بدانید که براي مســیرهاي طوالني، سیستم دیگري نیز وجود دارد. 
نــام این سیســتم "خودروي همگاني به اضافه" اســت. براي اطــالع از نرخ آن 

مي توانید به سایت اینترنتي www.quicar.de مراجعه نمایید.

در کجا مي توان به خودروي همگاني دسترسي پیدا نمود؟

در بیشــتر از 50 ایستگاه در ســطح شــهرهانوفر، در مجموع 200 دستگاه 
خودروي همگاني در دسترس هستند. خودروي همگاني قابل استفاده براي کلیة 

شهروندان 18 سال و باالتر است. 
شهروندان مي توانند در ســایت اینترنتي www.quicar.de ثبت نام نمایند. 
بعــد از ثبــت نام، شــهروند مي تواند به آژانــس خودروي همگانــي در خیابان 
"کارمارس هانوفر" مراجعه کند. در آنجا شــهروند براي یک بار کارت شناســایي 

و گواهي نامه رانندگي خود را ارایه مي دهد. 
بعد از انتخاب کد توســط شــهروند، مهر خودروي همگانــي روي گواهینامه 
شــهروند متقاضي چســبانده خواهد شد. بعد از این اقدام شــهروند مي تواند از 

خودروي همگاني استفاده کند. 
براي ثبت نام مدارک زیر مورد نیاز است: 

- گواهینامه رانندگي 
- شماره حساب بانکي 

- آدرس پست الکترونیکي 
- شماره تلفن همراه 

- کارت شناسایي 
- 25 یورو هزینه ثبت نام 

خودروي همگاني را مي توان رزرو کرد

هــر وقت مي خواهید مي توانید خودروي همگانــي را رزرو کنید. مراحل رزرو 
"خــودروي همگاني" و یا "خودروي همگاني به اضافه" مانند هم هســتند. ابتدا 
تاریــخ و مــدت زمان اجاره خودروي مــورد نظر را انتخاب می نمایید. ســپس 

خودروي همگاني

شراکت در استفاده از خودروي شخصي 
QUICAR: Car Sharing From Volkswagen
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فهرســتي از کلیه خوردوهاي قابل دسترسي دریافت مي کنید. اگر به طور اتفاقي 
در نزدیکي یکي از ایســتگاه هاي خودروي عمومي باشــید، مي توانید سریعاً یک 
خودرو کرایه نمایید. به یاد داشته باشید مي توانید نوع خودروي همگاني خود را 
30 دقیقه بعد از شروع رزرو تغییر بدهید و یا آن که رزرو را لغو کنید. در صورتي 
که رزرو خودرو قطعي شــده باشــد و یا زمان معین شــده مورد قبول شما واقع 

نشود، ممکن است هزینه هاي اضافي براي شما داشته باشد. 
براي رزرو کردن خودروي همگاني سه روش وجود دارد:

تلفن: به صورت 24 ساعته )شبانه روزي( قابل دسترسي است.
اینترنت: از طریق سایت اینترنتي مي توانید خودروي همگاني خود را رزرو کنید. 
تلفن همراه: از طریق تلفن همراه دریافت )Download( کنید و خودرویي 

را رزرو نمایید.

سوار شوید و بروید

به آساني ســوار خودروي همگاني شوید و بروید. خودروي همگاني در بیشتر 
از 50 ایســتگاه در سطح شهر هانوفر قابل دســترس است. قبل از سوار شدن به 
خودرو یک SMS دریافت مي کنید که شــما را مســتقیم به محل پارک خودرو 
هدایــت مي نماید. در خودرو را باز مي کنیــد و گواهینامه رانندگي خود را روي 
دستگاه کارت خوان در طرف راننده قرار مي دهید. سپس کد عبور را روي صفحة 
لمســي وارد مي نمایید. قبل از حرکت، وضعیت وســیله نقلیــه را ارزیابي کنید. 
سویچ داخل داشبورت اتومبیل قرار دارد. توجه کنید قبل از سوار شدن اطمینان 
حاصل نمایید خودروي همگاني شــما هیچگونه کم و کسري نداشته و خسارتي 

به آن وارد نشده باشد. 

پارک کردن خودرو و سوخت گیري

اگر مي خواهید در حین رانندگي توقف نمایید، مانعي ندارد. در داشبورت خودرو 
کارت بنزیني هست که با آن مي توانید در تمامي پمپ بنزین ها مجاني بنزین بزنید. 
هنگام پس دادن خودرو، ســویچ و کارت بنزین را دوباره در داشــبورت بگذارید، 

پنجره ها و درها را به بندید و اتومبیل را به جایگاه از قبل معین شده ببرید.
هزینه خودروي همگاني از 6 یورو شــروع مي شود و داراي گزینه هاي مختلف 

استفاده طبق خواسته هاي شماست. 

خودروي همگاني به جاي خودروي اداري 

خودروي همگاني مي تواند جایگزین خودروي اداري شــود. اگر شــما در یک 
ســازمان یا شــرکت کار مي کنید و مي خواهیــد از خوردویي بــراي انجام امور 
اداري اســتفاده نمایید، خودروي همگاني براي شــما مناسب است. این شرکت 
امکان احداث یک ایســتگاه خودروي همگاني را در نزدیکي محل مؤسســه شما 
بررســي مي نماید. در صورت وجود یک ایســتگاه خودروي همگاني در نزدیکي 
محل کار شــما، دسترسي به خودرو سریعتر و آسانتر صورت مي پذیرد. همچنین 
ســازمان دهي و تسویه حساب مأموریت هاي شما از طریق یک نرخ واحد )شامل 

همه( چیز راحت تر انجام مي گیرد. 

مزایاي این کار انعطاف پذیري انتخاب نوع وســیله نقلیه و هزینه شامل بیمه 
کامل اتومبیل، تعویض روغن، نظافت و سوخت مي باشد.

خودروي همگاني به اضافه براي سفرهاي طوالني تر

اگر قصد دارید از خودرو بیشــتر از 10 ســاعت اســتفاده کنید "خوردروي 
همگاني به اضافه" براي شــما انتخاب خوبی اســت. انواع مختلف خودرو شامل 
فولکس واگن بیتل و میني بوس را مي توانید از ایستگاه هاي خودروي همگاني به 

اضافه تحویل بگیرید و هر وقت بخواهید دوباره پس بدهید.
بیمه کامل خودرو که مقدار سهم شما براي آن 1000 یورو مي باشد نیز قابل 

اضافه شدن است. این مبلغ تا 350 یورو قابل کاهش است. 
مزایاي طرح "خودروي همگاني به اضافه" به شرح زیر است:

- از 24 ساعت قبل قابل رزو کردن است.
- به الستیک هاي زمستاني و به دستگاه هاي اتوماتیک راهیابي مجهز است.

- به عقد قرارداد و یا ثبت نام نیازي ندارد.
- رزرو آن آسان است.

خودروي همگاني خانواده 

طــرح خودروي همگاني خانواده طوري اســت که یک نفر پرداخت مي کند و 
همه افراد خانواده مي توانند از خودروي همگاني استفاده نمایند.

کلیه اعضاي خانواده یک تراشــه کامپیوتري بــراي ورود به اتومبیل دریافت 
مي نمایند. این سیســتم براي خانواده ها و افرادي کــه چند نفري با هم زندگي 
مي کننــد و نمي خواهند هر کــدام اتومبیل جداگانه هاي بــراي خود خریداري 

نمایند، مطلوب است.

طرح خودروي همگاني راحت 

در طرح "خودروي همگاني راحت" براي یک خودرو یک صورتحساب تنظیم 
مي شــود. براي شــهرونداني که نمي خواهند چک هاي حســاب جاري آن ها با 
پرداخت براي رزرواســیون خودروي عمومي پر شود "خودروي همگاني راحت" 
مناســب اســت. کلیه هزینه هاي خودروي همگاني در یک حساب رایگان بانک 
فولکس واگن جمع آوري و ماهانه به صورت جمع کلي از حساب جاري شما کسر 
خواهد شد بنابراین هر ماه یک رسید با کلیه هزینه هاي کم شده از حساب خود 
دریافت خواهید کرد. میزان مبلغ موجود در حســاب شــما در هر زمان از طریق 

اینترنت و یا تلفن بانکي قابل دسترسی است.

سیستم خودروي همگاني به پرسش هاي شما پاسخ مي دهد 

اگر شاســي هات الین )Hot Line( را که زیر ســقف خودروي همگاني نصب 
شــده به مدت 2 ثانیه فشار دهید مي توانید با مرکز سیستم خودروي همگاني از 
طریق دســتگاه خود کار در خودرو نیز تماس برقرار نماید. انتظار مي رود از این 
گونه سیســتم خودروي همگاني در شهرهاي ایران و به ویژه در شهر پر ترافیک 

تهران در راستاي کاهش حجم ترافیک خودروهاي شخصی بهره برداري شود.
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سيستم های حمل و نقل عمومي 
مترو در کالنشهرهاي جهان

Public Transportations Systems in 
Larger Cities of the World

توکیو )Tokyo(- سیستم حمل و نقل عمومي برتر 
کالنشــهر توکیو با جمعیت 13 میلیون نفر )ســال 2012( و مساحت 2188 
کیلومترمربع نه تنها یکي از بزرگترین کالنشهرهاي جهان است، بلکه گران ترین 
هزینة زندگي را دارا اســت. زمان سفر شهروندان توکیو حدود 60 دقیقه از محل 

سکونت تا کار مي باشد. 
70 درصد مردم از سیســتم حمل و نقل عمومي مترو اســتفاده مي نمایند. با 
توجه به وســعت و جمعیت شــهر توکیو، چطور ممکن اســت که همه روزه این 
جمعیت را به محل کارشــان با موفقیت حمل و نقل کرد؟ چطور سیستم متروي 
ژاپن به عنوان سیســتم حمل و نقلي مطمئن و به موقع مشــهور شده است؟ راه 

حل این چالش ها در خصوصي سازي راه آهن شهري توکیو نهفته است. 
بر خالف ایاالت متحده آمریکا و بیشــتر کشــورهاي اروپا ، ژاپن بعد از جنگ 
جهانی دوم بخشــي از سیستم حمل و نقل ریلي خود را تحت مالکیت خصوصي 
نگهداشــت. درحال حاضر شبکه راه آهن شهري توکیو به صورت مالکیت بخش 

خصوصي فعالیت مي نماید. 
خیابان هاي شــهر توکیو اغلب باریک و فضاهاي پارکینگ محدود است. از این 
رو، استفاده از سیســتم حمل و نقل عمومي بهترین گزینه براي انجام سفرهاي 

بخش دوم: نمونه های جهانی
II: International Examples

روزانه اســت. براي مسافران زن، در تمام قطارها واگن هاي مخصوص خانم ها )در 
خالل ساعات تراکم ترافیک و شب( پیش بیني شده اند. 

ولي تحرک شهروندان در شهر توکیو هنوز کامل و مطلوب نیست و مسئوالن 
پیوسته در صدد بهبود و توسعه سیستم حمل و نقل هستند. 

طبق منابع مختلف سیســتم حمل و نقل عمومي کالنشــهر توکیو بهترین و 
پیشرفته ترین سیستم در سطح جهان مي باشد. 

این امر به این دلیل آن است که این سیستم روزانه 8 میلیون مسافر را حمل 
و نقل مي کند و همیشه منظم و به موقع است. 

از جاذبه هاي این سیســتم مي توان تمیزی چشــم گیر، فقدان حادثه، ایمني، 
سر وقت بودن، صندلي هاي بخاري دار و سیستم پیام هاي کامپیوتري را نام برد. 

سایر مشخصات سیستم متروي شهر توکیو عبارتند از: 
- تاریخ افتتاح: 1927

- تعداد خطوط: 9
- تعداد ایستگاه: 168

- تعداد مسافر روزانه: 6/3 میلیون 
- طول مسیر: 203 کیلومتر 
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متروي مسکو )Moscow( – سیستم حمل و نقل 
عمومي برتر 

جمعیت شهر مسکو پایتخت کشور فدرال روسیه 11/5 میلیون نفر و مساحت 
آن 2510 کیلومتر مربع است. در ســاختمان ایستگاههاي شبکه متروي مسکو 

ترکیبي از معماري قدیم و جدید به کار رفته است.
معماري دوران "باروک" )Baroque( ایستگاه هاي قدیمي جهانگردان بسیاري 
را از نقاط مختلف جهان به خود جذب مي نماید تا از این سیســتم حمل و نقل 
همگاني اســتفاده کنند. متروي مسکو به عنوان یکي از مورد اعتمادترین شبکه 

حمل و نقل عمومي جهان مشهور است. 
در هر خط مترو 40 قطار در ســاعت کار مي کند. ســایر مشخصات سیستم 

متروي مسکو عبارتند از:
- تاریخ آغاز بهره برداري: 1935

- تعداد خطوط: 12
- تعداد ایستگاه: 186

- تعداد مسافر روزانه: 6/5 میلیون نفر )سال 2011(
- طول مسیر: 308/7 کیلومتر

- متوسط سرعت: 41/5 کیلومتر در ساعت 

  )Taipei( متروي تایپه 
سیستم حمل ونقل عمومی برتر

جمعیت شــهر تایپه، پایتخت جمهوري چین 2/6 میلیون نفر و مســاحت آن 
271 کیلومتــر مربع اســت. متروي تایپه به عنوان گران ترین سیســتم حمل و 
نقل عمومي جهان شــناخته شده است. قطارهاي شبکه متروي شهر تایپه با سر 
وقت بودن، اعتماد مســافران را به خود جلب نموده اند. متروي این شهر باالترین 
امتیازات مربوط به تمیزي و کارآیي را در بین شــبکه، متروهاي شــهرهاي دنیا 

کسب کرده است. 
ایســتگاه هاي سیستم حمل و نقل عمومي سریع الســیر متروي تایپه داراي 
تهویه مطبوع و واگن هاي تمیز مي باشند. اطالعات و آگهي هاي شبکه متروي به 
وسیله مونیتورهاي LED به چند زبان زنده دنیا نشان داده مي شوند و از این رو 

جهانگردان بسیاري به این شهر جذب مي شوند.
سایر مشخصات سیستم متروي تایپه عبارتند از:

- سال افتتاح بهره برداري: 1996
- تعداد خطوط: 10

- تعداد مسافر روزانه: 1/7 میلیون )نوامبر 2012 (
- طول مسیر: 114/6 کیلومتر 

- متوسط سرعت: 34 کیلومتر در ساعت 
- حداکثر سرعت: 90 کیلومتر در ساعت
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  )London( متروي لندن 
سیستم حمل و نقل عمومي برتر

 جمعیت شــهر لندن پایتخت کشور انگلســتان 8 میلیون نفر و مساحت آن 
1570 کیلومتر مربع است.

شــبکه متروي لندن قدیمي ترین و طوالني ترین سیســتم راه آهن شــهري 
زیرزمیني در جهان است.

به منظور کســب اطمینان از ایمني مســافران، اخیراً شــبکه متروي لندن با 
دوربین هاي ویدئویي و پرسنل امنیتي کنترل مي شود.

شبکه متروي لندن به سایر سیستم هاي حمل و نقل عمومي کشوري و شهري 
شامل قطارهاي بین شهري، ترامواها و اتوبوس ها متصل مي شود. 

مشخصات سیستم متروي لندن عبارتند از:
- تاریخ افتتاح: 1863 )قطارهاي برقي 1890(

- تعداد خطوط: 11
- تعداد ایستگاه: 270

- تعداد مسافر روزانه: 3/5 میلیون نفر
- طول مسیر: 402 کیلومتر

 )Hong Kong( متروي هنگ کنگ 
سیستم حمل و نقل عمومي برتر

شهر هنگ کنگ یک منطقه ویژه اداري جمهوري خلق چین است. جمعیت هنگ 
کنگ، در سال 2011، 7/1 میلیون نفر و مساحت آن 1100 کیلومترمربع است.

منطقه شــهري هنگ کنــگ با کوه و تپه هاي اطراف آن بــه رودخانه "پرل" 
)Pearl( و دریاي جنوب چین محدود اســت و داراي 200 جزیره مي باشد. شهر 
هنگ کنگ هنوز هســته مرکزي کسب و کار و بازرگاني در آسیاي شرقي است. 
شــهروندان هنگ کنگي از باالترین ســطح کیفیت زندگي در جهان برخوردارند 
و داراي یکي از کارآترین و بهترین سیســتم هاي حمل و نقل همگاني هســتند. 

متروي هنگ کنگ روزانه 2/3 میلیون نفر مسافر را حمل مي نماید. 
براي افزایش کارآیي سیستم هاي حمل و نقل عمومي، مدیریت شهري هنگ 
کنگ هوشمندانه از سیستم هاي قطار، مترو، اتوبوس برقي، اتوبوس، میني بوس، 
کابین هاي هوایي، پیاده روي برقي و قایق براي حمل و نقل مســافران به صورت 

یک سیستم یک پارچه بهره گیري مي نماید.
مسافران با اســتفاده از کارت هوشــمند "اختاپوس" )Octopus(، هزینه سفر را 
مي پردازند. قطارهاي زیرزمیني و روي زمیني سوپر مدرن، سریع، تمیز، خنک و ایمن 
هستند و به فاصله هر 2 تا 4 دقیقه از 6/00 صبح الي 2/00 صبح روز بعد کار مي کنند.
اتوبوس های دو طبقه شهر هنگ کنگ براي گردشگري در شهر بسیار مناسب 
هســتند. سیســتم پیاده روي برقي )Escalator( وســیله حمل و نقل عمومي 
دیگري اســت که طوالني ترین پیاده روي برقي مســقف در سطح جهان است. 
این سیســتم از صبح زود تا ســاعت 10/00 صبح به طرف مرکز شهر مسافران 
را به محل کارشــان مي رساند و بعد از ظهر تا ساعت 12/00 شب مسافران را از 
مرکز شهر به محل سکونتشان مي برد. این سیستم کند است ولي حرکتي خوش 

آیند دارد. 
سایر مشخصات سیستم متروي هنگ کنگ عبارتند از:

- تاریخ افتتاح: 1979
- تعداد خط: 10

- تعداد ایستگاه: 84
- تعداد مسافر روزانه: 4 میلیون

- طول مسیر: 175 کیلومتر 
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  )Madrid( متروي مادرید 
سیستم حمل و نقل عمومي برتر 

متروي مادرید ششمین متروي طوالني در جهان است ولي با جمعیت حدود 
3/3 میلیــون نفر )ســال 2011( در مرتبه پنجاهمین شــهر پر جمعیت جهان 
مي باشــد. مساحت شهر 606 کیلومترمربع است. سیســتم متروي شهر مادرید 

داراي مشخصات زیر است:
تاریخ افتتاح: 1919

تعداد خطوط مترو: 13
تعداد ایستگاه ها: 272
تعداد واگن ها: 2403

طول سیستم: 293 کیلومتر 
دولت محلي و منطقه اي مادرید در تالش اســت که شــبکه مترو را گسترش 
دهد ولي اجرای بســیاری از پروژه هاي توسعه و بهســازي شبکه اخیراً به علت 

بحران اقتصادي در اسپانیا متوقف شده است.

)Mexico City(متروي مکزیکو سیتی
جمعیت شــهر مکزیکوسیتي پایتخت کشــور مکزیک حدود 9 میلیون نفر و 
مســاحت آن 1478 کیلومتر مربع است. سیســتم حمل و نقل عمومي متروي 
مکزیکوسیتي دومین سیســتم متروي قاره آمریکاي شمالي بعد از متروي شهر 
نیویورک اســت. این سیســتم با جا به جایی 4/07 میلیون نفر در روز هشتمین 
متروي جهان از نظر ظرفیت حمل مســافر مي باشد. اولین خط متروي در سال 
1969 افتتاح شــد که شامل 16 ایســتگاه بود. در سال 2010 این سیستم مترو 

داراي 12 خط و 201 کیلومتر مسیر گردیده است.
ده خط از سیســتم مترو داراي چرخ هاي الستیکي به جاي چرخ هاي سنتي 
فــوالدي هســتند. این نوع قطارها ســاکت تر حرکت مي کنند. شــبکه متروي 
مکزیکوســیتي داراي 195 ایستگاه است که 24 ایستگاه، ایستگاه هاي تعویض از 
یک خط به خط یا خطوط دیگر است. این سیستم داراي 106 ایستگاه زیرزمیني 

است که پرعمق ترین آن ها در ارتفاع 35 متري زیر سطح زمین قرار دارد.
همچنین 57 ایســتگاه این شــبکه مترو در هم سطح زمین و 16 ایستگاه آن 
مرتفع اســت. خطوط متروی مکزیکو ســیتی از ساعت 5 صبح الي 12 شب کار 

مي کنند.
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)Istanbul( متروی استانبول
شــهر اســتانبول بزرگترین شــهر ومرکز اقتصادی، فرهنگی و تاریخی ترکیه با جمعیت 13/8 میلیون نفر و مســاحت 5343 کیلو متر مربع می باشد. متروی شهر 
استانبول به صورت قطار شهری زیر زمینی است که در سال 2000 افتتاح شد. در حال حاضر این سیستم دارای دو خط به نام M2 و M4 است. خط سوم و چهارم 

در دست احداث می باشند. شهر استانبول عالوه بر خطوط شبکه مترو درای 2 خط قطار سبک قدیمی است.
سایر مشخصات متروی استانبول عبارتند از:

تعداد ایستگاه: 27، دردست ساخت: 23
تعداد واگن ها: 268

 طول مسیر: 39 کیلومتر، دردست ساخت: 39 کیلومتر
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تهیه کننده: مهندس رسول عباسی، کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافیک 
Prepared by: Rasoul Abbasi, M.Sc., Traffic Engineering

در این مقاله یک مدل جامع برنامه ریزي رشد اقتصادي، نحوه استفاده 
از زمین و شــبکه حمل و نقل ارایه میشود که در چار چوب آن میتوان 
طرح هاي مختلف عمراني و حمل و نقل را به روش علمی ارزیابي کرد و 
نقش آن ها را در توســعه اقتصادي، در سطح ملی، منطقه ای و شهری 

تعیین نمود.

مدل برنامه ریزي جامع رشد اقتصادي، نحوه 
استفاده از زمین و حمل و نقل 

ایجاد یک سیستم برنامه ریزي اولین کار برنامه ریزي جامع براي شهرها است. 
)شکل 1( ابعاد سیستم برنامه ریزي جامع شهري و منطقه اي را نشان مي دهد.

 ابعاد این سیستم شامل جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي، فیزیکي ملي، استاني 
منطقه اي، شهري، محلي و جنبه هاي مراحل برنامه ریزي شامل تجزیه و تحلیل، 

تعیین هدف ها مشخص کردن برنامه ها و برنامه ریزي اجرایي مي باشد.
یک منطقه شــهري سیستمي است که بوســیله یک سري اجزا و یک سري 
روابط مابین آنها تعریف مي شــود. همانند هر سیستم دیگري ، سیستم شهري را 
فقط بوســیله مطالعه هر یک از اجزاء آن بطور جداگانه نمي توان شناخت. براي 
مثال تولید ترافیک در یک منطقه شــهري متکي مکان فعالیت هاي شهري دارد 
ولي جایگزیني آنها بنوبه خود متکي به ایجاد تأسیســات زیر بنایي حمل و نقل 

و استفاده از آنها مي باشد.

تشریح کلي مدل 

مدلي که در اینجا تشریح مي گردد شامل سه جزء مدل مي باشد:
)1( جزء مدل اقتصادي رشد منطقه اي:

رشد فعالیتهاي اقتصادي و مسکوني تمام منطقه را پیش بیني مي نماید.
)2( جزء مدل نحوه استفاده از اراضي

مکان این فعالیت ها را در داخل ناحیه هاي مشخص شده پیش بیني مي کند.
)3( جزء مدل حمل و نقل:

بخش سوم: فني، مهندسي و مدیریت شهري
III: Technical, Engineering and City 
Management Articles

مدل اقتصادي نحوه استفاده 
از زمين و شبكه حمل و نقل

Economic Model of Land –Use and 
Transportation Network

مسافرت هاي بین نواحي و فعالیت ها را پیش بیني مي نماید. )شکل 2(
تمــام جزء مدل ها به یکدیگر ارتباط دارند. جزء مدل حمل و نقل خصوصیات 
و مکان فعالیت ها را در هر ناحیه مشــخص شــده، از جزء مدل نحوه استفاده از 
اراضي کســب مي نماید. ایــن داده ها مقدار ترافیک تولید شــده در هر ناحیه را 
مشخص مي کند. به همین ترتیب جزء مدل حمل و نقل اطالعات الزم را بصورت 
هزینه هاي جایگزیني فعالیت ها در هر ناحیه به جزء مدل نحوه استفاده از اراضي 
مي دهد. هزینه هاي جایگزیني مبتني بر هزینه کلي مســافرت بین فعالیت هاي 
نواحي مختلف در داخل منطقه مي باشــد. عالوه بر این جزء مدل نحوه استفاده 
از اراضــي اطالعات الزم را بصورت تعــداد و خصوصیات فعالیت هاي مختلف که 
در یــک محدوده زماني باید تخصیص داده شــوند از جزء مدل اقتصادي رشــد 

منطقه اي دریافت مي نماید.
همچنین این جزء مدل داده هاي کلي مربوط به اســتفاده از اراضي و ســپس 
هزینه هــاي حمــل و نقل را براي هــر فعالیت به جزء مدل رشــد منطقه اي باز 

مي گرداند.

جزء مدل اقتصادي رشد منطقه اي 
هدف جزء مدل اقتصادي رشــد منطقه اي تخمین رشــد فعالیت هاي منطقه 
بر حسب تعداد شــاغلین و خانوار مي باشد. مثاًل تعداد شاغلین در بخشهاي زیر 

مي توان محاسبه نمود:
- صنایع 

- بخش دولتي
- خدمات

- کشاورزي
این جزء مدل شامل دو بخش اساسي زیر است:

)1( تخمین تعداد شاغلین در هر بخش اقتصادي در مدت زمان تعیین شده .
)2( تخمین تعداد خانوار در هر گروه درآمد در خالل مدت تعیین شده.

این جزء مدل شــامل تنها عامل دینامیکي در مدل مي باشد. به عبارت دیگر 
دو جزء مدل دیگر یعني جزء مدل نحوه اســتفاده از اراضي و جزء مدل حمل و 
نقــل در خالل زمان در نتیجه تغییرات روي داده در جزء مدل اقتصادي رشــد 

منطقه اي تغییر مي نمایند.
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تغییراتي که در ســطح منطقه اي و ملي روي مي دهند حاصل فاکتورهایي از 
قرار زیر مي باشند: 

- تغییرات در سرمایه گذاري در بخش خصوصي و بخش دولتي که باعث ایجاد 
تغییراتي در سطح اشتغال مي شوند.

براي مثال: میزان اشتغال را بوسیله فرمول زیر مي توان محاسبه نمود:
Ext = Ext-1)1+Qxt(

 Ext  t در زمان x میزان اشتغال در بخش
Ext-1   t-1در زمان قبلي x میزان اشتغال در بخش

 Qxt  t در زمان x ضریب رشد بخش
بعضاً در مطالعات اول جمعیت برآورد مي گردد ســپس اشتغال به تبع آن ولي 

صحیح این است که روش پیش بیني جمعیت و اشتغال برعکس عمل شود.
- تغییرات در جمعیت به سبب تغییرات در اشتغال یا بافت مهاجرت.

- تغییــرات در صادرات کــه تقاضاهاي جدید براي کاالهــا و خدمات ایجاد 
مي نماید.

کاربرد مدل

ستانده هاي این مدل ها بعنوان داده ها در مدل ارزیابي جهت مقایسه پروژه هاي 
و سیاست هاي مختلف توسعه، در سطح کشور، منطقه و شهر، برحسب معیارهاي 

اقتصادي، اجتماعي و محیط زیستي، بکار مي روند. 
این مدل ها جهت ارزیابي مجموعه هاي پروژه ها و سیاســت هاي مختلف براي 
ســالهاي مختلف افق طرح بکار گرفته مي شوند. هر مجموعه بر حسب معیارهاي 

زیر مشخص مي گردد:
نحوه توسعه شبکه حمل و نقل عمومي ■
هزینه هاي بهره برداري سیستم حمل و نقل  ■
سیستم ترابري کوچک با سیستم ترابري گسترده ■
ایجاد بزرگراه ها، راه هاي مختلف جدید یا بهسازي راه هاي موجود ■
ایجاد اشتغال، ایجاد مالیات ها با کمک هاي دولتي به مناطق مشخص  ■
تأمین مسکن،کمکهاي دولتي به مناطق مشخص  ■
میزان عرضه زمین، کنترل نحوه استفاده از اراضي ■

اینگونه مدل هاي جامع رشــد اقتصادي، حمل و نقل و نحوه استفاده از اراضي 
را مي توان براي ارزیابي مجموعه اي از سیاســت ها و پروژه هاي مختلف در توسعه 

شهرها و مناطق کشور بکار گرفت.
اینگونه ارزیابي ها به یافتن پاسخ براي پرسش هایي از قبیل زیر کمک خواهد کرد:

ابعاد توسعه یک شهر باید در چه حد باشد؟ ■
آیا الزم اســت یک شبکه ارتباطي راه و یا راه آهن جدید ساخته شود؟ در  ■

صورتیکه پاســخ به این پرسش مثبت باشد، عملیات ساختمان این سیستم کي 
باید آغاز شود و وسعت آن باید تا حد باشد؟

میزان ســرمایه گذاري در توسعه شــبکه حمل و نقل عمومي و بزرگراه ها  ■
باید چقدر باشد؟

ایجاد یک شــهر جدید در یک منطقه از کشــور چه هزینه ها و منافعي را  ■
شامل خواهد شد؟

نتایجي که بوســیله این نوع مدلها بدست مي آید نشان مي دهد که پروژه هاي 
توســعه شــهري و منطقه اي را نمي توان بطور انفرادي و جدا از سایر پروژه هاي 
عمراني به ترتیبي منطقي مورد ارزشیابي قرار داد. به ویژه کاماًل تأیید مي شود که 
سیاســت ها و پروژه هاي مربوط به اقتصاد ملي و منطقه اي، بهره برداري از اراضي 
و ترابري باید توام با یکدیگر مورد بررسي قرار گیرند. به عبارت دیگر برنامه ریزي 
جامع در مورد رشــد منطقه اي، بهره بــرداري از اراضي و ترابري، به خودي خود 

متضمن مزایایي به سود جامعه مي باشد. 

نتیجه گیري

در خاتمه ،با توجه به مباحث گذشته ، نتیجه گیري به شرح زیر ارایه مي گردد:

- یکي از بارزترین پدیده هاي کنوني که بصورت مشــکلي براي کشور درآمده 
است مسئله تمرکز جمعیت، پراکنش نامتعادل جمعیت، مهاجرت هاي ناخواسته 
و نتیجتاً تمرکز غیر مطلوب در مراکز شــهري مي باشد. کنترل این جابجایي ها و 
مشکالت ناشي از تولید ســفر، تراکم ترافیک و تأمین خدمات انبوه جمعیت در 
شهرها و عدم موازنه در توزیع منابع کشور و پیامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن، 

در سلسله مراحل مختلف توسعه کشور، بسیار ضروري است.
- تهران و چند شــهر بزرگ بعنوان هسته هاي عمده متراکم جمعیت و نمونه 
مناسب رشد شهرنشیني طبقه بندي مي شــوند ولي تأمین شبکه هاي مورد نیاز 

زیرساخت هاي شهري در آن ها با شتاب افزایش جمعیت تطابق ندارد.
- برنامه ریزي شــهري و منطقه اي در نقش مهم و جداناپذیري از برنامه ریزي 
آمایش ســرزمین دارد. برنامه ریزي شهري و منطقه اي متأثر از عوامل اقتصادي، 
اجتماعي و فني اســت. جهت توسعه، کشــور باید تمام اجزاء عوامل و ارتباط هر 
جزء نســبت به جزء دیگر را در قالب یک سیستم شــهري و منطقه اي تجزیه و 

تحلیل نمود.
- در سیســتم برنامه ریزي شــهري و منطقه اي جهت ارتباط روابط و عوامل 
اقتصاد ملي و منطقه اي با نحوه اســتفاده از زمیــن و حمل و نقل بهترین روش 
اســتفاده از یک مدل جامع رشد اقتصادي، نحوه استفاده از اراضي و حمل و نقل 
است. از این مدل بعنوان یکي از بهترین ابزار جهت برنامه ریزي شهري، منطقه اي 

در توسعه اقتصادي- اجتماعي کشور مي توان استفاده نمود.
منبع:

- Applied Research of Cambridge Limited, Land – Use Transport Model.

جزء مدل 
اقتصادي 

رشد 
منطقه اي

جزء مدل 
نحوه استفاده 

از اراضي

جزء مدل 
حمل و نقل 

شهري

ستاد ده ها 
- توزیع خانوارها بر 
حسب گروههاي در امد
- توزیع اشتغال در هر 
یک از بخشهاي اقتصادي

- توزیع خانوار بر حسب 
گروههاي درآمد در مناطق 
مختلف ...
- توزیع اشتغال بر حسب  
بخشهاي مختلف اقتصاد در 
مناطق مختلف 
- هزینه مکان بر حسب 
گروههاي در آمد و مشاغل  در 
مناطق مختلف
- مقدار زمین مصرف شده   

- تولید رفت و آمد 
- توزیع رفت و آمد به 
تفکیک نوع وسیله نقلیه
- تخصیص رفت و آمد 
- هزینه رفت و آمد
-  هزینه حمل و نقل 
- تعداد وسایل نقلیه مابین 
مناطق مختلف

داده ها 
- سرمایه گذاریها 

- توزیع در آمد
- خصویات دموگرافي

- عرضه زمین 
براي مصارف 

مختلف 

- مشخصات شبکه 
حمل و نقل و 

هزینه هاي حمل 
و نقل

شکل 2- بافت کلي مدل برنامه ریزي جامع رشد اقتصادي ، نحوه استفاده از زمین و حمل و نقل
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چکیده
ایــن مقاله نتایج اصلی یک پــروژه تحقیقاتي را که در آن راهبردهاي اروپایی 
صنعت ســاختمان مطالعه شدند و بازدیدهاي بسیاری در طول سال های 2005 
به بعد از شــرکت هاي ساختماني بعمل آمد- توضیح مي دهد. هدف از تالش های 
تحقیقاتــی ایــن مقالــه، درک بهتر تحوالتي اســت که اخیرا در شــرکت های 
ســاختمانی در حال وقوع مي باشــند. محل استقرار شــرکت هاي مورد مطالعه، 
در دانمارک، فنالند، فرانســه، نروژ، ســوئد، انگلستان و هلند است. نتایج حاصل 
از ایــن مطالعه، بیانگر تالش ها و تغییرات عمده ای اســت که در این شــرکت ها 
در حال وقوع می باشــد. این تالش های تغییرگرا، ســپس برای نشان دادن سیر 
تحول در شرکت های ساختمانی بکار برده می شوند. فرض بر این است که نتایج 
و نمونه های به دســت آمده می تواند ســایر شرکت های ســاختمانی را به انجام 

اصالحات عمده ای در روال کاري آنها وا دارد.
واژه هاي کلیدي:

راهبرد: مدیریت فن آوری، صنعت ساختمان.

مقدمه
این مقاله با مطالعات اســتراتژیک صنعت ســاختمان سروکار دارد و تحوالت 
و گرایش هاي اخیر در شــرکت های پیشرو ســاختماني اروپا را از منظر مدیریت 
فــن آوری معرفي مي کند. یافته ها، مبتني بر پروژه تحقیقاتی اســت که طی آن 
عملیات و مفاهیم تجاری موفقیت آمیز جدیدی در شــرکت های ســاختمانی به 
اجرا درآمده و نیز به تازگی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی این تالش 

تحوالت و گرایش هاي اخير در 
شرکت های ساختمانی اروپایي

Recent Developments and Trends in the 
European Construction Companies

ارائه نتایج مطالعاتي زنده برای صنعت ســاختمان در جهت تشویق آن به توسعه 
 Kahkonen and( و حرکت به ســمت فرصت های جدید و نوآورانه تجاری است

.)Lakka. 2005
مطالعات مــوردي در ارتباط با اجرای مفاهیم کمکي عملیات بازرگانی جدید 

در زمینه های زیر مستند شدند:
مشارکت و شبکه سازي ■
روال توسعه عملیات پروژه در موسسات ساختمانی ■
اقتصاد چرخه عمر ■
فن آوری اطالعات به عنوان رونق بازرگانی جدید ■

مطالعات موردي از طریق مصاحبه با افراد کلیدی موسسات منتخب گردآوری 
شــد. مطالعات در همکاری با کارشناســان محلی از دانشــگاه ها یا موسســات 
تحقیقاتــی انجام گردید. عالوه بر همراهی بــا مطالعات موردي، این پروژه نمونه 
اهداف توســعه استراتژیک و انتظارات صنعت ساختمان در کشورهای اروپایی را 
توصیف و مستندســازي مي کند. تالش تحقیقاتی یاد شده در مورد شرکت های 

ساختمانی از دانمارک، فرانسه، هلند، نروژ، سوئد، انگلستان، و فنالند می باشد.
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مطالعات مربوط به استراتژی ساخت و ساز
در اوایل دهه 1990 پژوهشگران از طریق تحلیل هاي انجام شده در بخش کالن 
صنعت ســاختمان چندین کشــور اروپایی، به اهمیت این صنعت در اقتصاد ملی 
پي بردند. سهم صنعت مشاوره معماري، مهندسي و ساختمان در تولید ناخالص ملی 
در چندین کشور در حدود 10 درصد است و این بخش اقتصادي نقش بسیار مهمي 
در تامین هزینه های زندگی مردم دارد. چند مطالعه استراتژیک ملی و اروپایی توسط 
صنعت ســاختمان و مقامات دولتی برای نشان دادن چالش ها و نیازهای توسعه این 
بخش تهیه گردید. پیشنهادات این مطالعات، در برنامه های ملی تحقیق و توسعه و در 

رویکرد های فن آوری داخلی شرکت ها لحاظ شده اند )شکل 1(. 
یکی از گزارش های راهبردي کلیدی مربوط به سال هاي دهه 1990، مطالعات 
 Atkins اســتراتژیک تحلیل کالن در مورد بخش ســاخت و ساز، به نام گزارش
بود که در سال 1993 طي قراردادي باکمیسیون اروپایي )Atkins-1993( انجام 
و منتشــر شــد. بعد از این تحقیق و مطالعه، چندین تحلیــل کالن ملی نیز در 
کشــورهای اروپایی انجام شد که به ایجاد برنامه هاي ملی تحقیق و توسعه منجر 
گردید. بسیاری از برنامه های جدید تحقیق و توسعه بخش ساختمان، با توجه به 
یک نقطه نظر خاص، متفاوت از تالش های پژوهشی پیشین بودند، یعني بسیاری 
از آنها به جای تالش های ســنتی مبتني بر مصالح ساختمانی و سیستم، صرفاً با 

فرآیندهاي ساخت و ساز سروکار داشتند.

1- بازاندیشی در ساخت و ساز
فرآیندهای یکپارچه پروژه که باید روشن و شفاف باشند ■
تمرکز بر محصول نهایی ■
حرکت به سوی تولید اجزای استاندارد  ■
روابط دراز مدت براساس اتحاد و مشارکت ■
شرایط بهبود یافته آموزش و کار در محل کار ■

2- ساخت و ساز می تواند
ساخت و ساز مشتری پسند براي برآوردن نیازهاي فردی ■
رقابت مبتنی بر عملکرد برای رقابت باز، نوآوری های جدید و هزینه های کمتر ■
طراحی و ساخت یکپارچه برای بهترین ساخت پذیري، هزینه هاي کمتر،  ■

زمان کوتاه اجرا و مسئولیت هاي شفاف
شبکه سازي و مشارکت برای نتایج قابل تحویل سیستم، هزینه هاي کمتر و  ■

همکاری ممتد پربازده
پایداري در جهت برآوردن الزامات زیست محیطی ■

3- ساخت و ساز برای رشد
اقدامات نوآورانه کلید اصلي تغییرات اند ■
انتشار گسترده فناوری اطالعات مورد نیاز است و می توان آن را با برنامه  ■

آزمون و نمایش ترویج کرد
اجراي کامل پروژه و پیشبرد آن تا مرحله نهایي نیاز به توجه فراوان دارد:  ■

راه حل هاي مبتني بر منبع تک گزینه ای، روابط تعاونی در تجارت، فن آوری 
اطالعات، پیش- احراز صالحیت

ساخت و ساز مسئوالنه در قبال محیط زیست ■

4- آینده ساختمان سازی
رقابتي بودن اصالح شده: مدیریت کیفي جامع، شبکه سازی، تعیین معیار،  ■

بهترین روال کاري، سناریوها
بهبود بهره وری با توجه به ساده سازي نظام مند ضروری و مهم است ■
فن آوری اطالعات فرصت بسیار مغتنمي است: شبیه سازی، واقعیت مجازی،  ■

EDI و IFC ،CIM ،GPS ،GIS
فرآیندهای جدید تهیه قراردادهاي همسان و تأمین کاال و تدارکات ■
مصالح، محصوالت و خدمات ساختمانی با عملکرد و بازدهي باال ■

5- دورنماي شفاف 2020
جهانی شدن روبه افزایش نیاز به توجه بیشتر دارد ■
با افزایش قراردادهای ارزش افزوده، یکپارچگي تیم هاي پروژه کلید اصلي  ■

موفقیت خواهند بود 
فناوری اطالعات مزیت رقابتی قابل توجهی است ■
در مفاهیم توسعه پایدار غالبا از "طراحی برای طول عمر ساختمان"  ■

استفاده  شده است
سیستم پروژه های EPC )مهندسی، تأمین کاال، و ساخت( با سیستم های  ■

تجارتی مالک یکپارچه شده اند

6- راهبرد ملی
محیط ساخته شده با استاندارد عالی در مقیاس بین المللی ■
بازار پایدار ساخت وساز داخلی  ■
عملیات بین المللی ساختمانی موفقیت آمیز ■
نهاد کاري ساخت و ساز با عملکرد خوب ■
استانداردها و فرآیندهایی که از تفکر و اثربخشی کیفیت جامع پشتیبانی مي کنند ■

نیازهاي توسعه یا تحول در ساخت و ساز 
تغییرات و تحوالتي که در شرکت هاي ســاختماني انجام مي شود یا براساس 
اقدامات فرصت طلبانه اســت یا صرفاً نتایج اجباری است که شرکت باید با توجه 
به تغییرات در شــرایط کاري به آنها برســد. گزینه دوم دستیابي به تغییرات را 
اقدام برپایه مســئله نیز می توان نامید. به طور طبیعی می توان استدالل کرد که 
تغییرات و تحوالت واقعی، معموالً در عمل، نتایج تالش هایي هســتند که تحت 
تاثیر مشــکالت جاري و نیز فرصت هایي قرار دارند که مدیریت شــرکت آنها را 

شناسایی کرده اند.
به طور کلی، شرکت های ساختمانی به لحاظ بهره گیری از فن آوری های جدید 
یا نتایج تحقیق و توسعه، به عنوان سازمان های بسیار فرصت طلب یا بیش  فعال 
در نظر گرفته نشــده اند. به نظر می رســد که علل ریشه ای چندگانه اي در پشت 
این وضعیت قرار دارند. مهمترین این علل، شــاید سود دهي پایین ساخت وساز 
سنتی و نیز این باشد که اکثر کارفرمایان مقررات جا افتاده و خوبی براي عملیات 
ســاختماني با کیفیت باال ندارند. با این حال، این تمام حقیقت نیســت. برخی 
شــرکت های ساختمانی ترقي خواه و کارفرمایان ساخت وساز از دانش و فن آوری 
مدرن مدیریت شــرکت به خوبی بهره گرفته و در نتیجه به لحاظ روال عملیاتی 

بسیار پیشتازند.
 شــکل 2 معرف توصیه های اصلی گزارشــات شش گانه اي است که به نیازهای 
توسعه اســتراتژیک صنایع ساخت وساز پرداخته اند. بیشــتر گزارشات، پتانسیل 
تغییرات بنیادین و لزوم اعمال آنها را،که می توانند براي موسسات ساختمانی و براي 
مصرف کننده شامل کیفیت کلی محیط ساخته شده حیاتي باشند، توصیه کرده اند:

شکل 2. نمونه هایی از توصیه های اصلی در گزارش هاي توسعه راهبردی صنایع ساختمان سازی و عمرانی 

شماره 8 و 9 / 92-1391 /  فصلنامه شهرهای جهان /27



راهبردهاي موسسات و موارد توسعه
سازماندهی تحقیق و توسعه در شرکت های ساختمانی

بیشــترین کار توسعه یک شرکت ســاختماني معمولی توسط پرسنل شرکت 
انجام مي شــود و گروه کوچک توسعه و فن آوری آن را تهیه و پیشنهاد مي کنند. 
یک عضو گروه مدیریت که همچنین دارای مســئولیت هاي دیگر است، اغلب به 
عنوان رئیس گروه اجرایي توســعه منصوب مي شــود. کار توسعه عمدتا توسط 
اعضای اجرایي در کنار دیگر وظایف آنها انجام می شــود. پروژه های توسعه اي در 

دو گروه تقسیم می شوند :
1. آن ها که از کارهاي توسعه اي بزرگ در سطح موسسه ناشي مي شوند.

2. آن ها که از نیاز های محلی ناشي مي گردند.
آنچــه که در موفقیت یک شــرکت مترقي مهم بوده اســت اجرای اصل بهبود 
مستمر می باشد که یک بخش اساســی از مدیریت کیفیت جامع )TQM( است. 
محرک اصلي بهبود مستمر، عموماً مدیران شرکت هستند و توسط همه کارکنان 
در همکاری با تأمین کنندگان کاال وخدمات شرکت توسعه و پیاده سازی مي شود.

از ســوی دیگر، برخی از وظایف توسعه برون سپاری شده اند به ویژه آن دسته از 
کارهایی که در صالحیت اصلی شرکت ساختمانی نیستند. در هر صورت، یک شرکت 

ساختمانی پیشرو باید در اولین فرصت از فن آوری های جدید بهره گیری نماید. 

خدمات طراحی و ساخت

 D( موسســات پیشرو اولین توســعه نظام مند روش طراحی، خرید و ساخت
PB( را در اوایل دهه 90 آغازنمودند. متعاقب آن فعالیت توســعه ای شــرکت ها 

در برنامه های توســعه ملی چند کشور اروپایی مورد پشــتیبانی قرار گرفته اند. 
هدف این حمایت ها نوســازی روش های اجرایی پروژه های ساختمانی و تشویق 
بهره گیری از روش های بهسازی فرآیند های تولید ساختمان است. اهداف کلیدی 
عبارتنــد از بهبود همکاری و هم فکری در زنجیــره ارزش ها و هم چنین بهبود 

رقابت از طریق توسعه فرآیندها و ابتکارات)شکل 3(. 
شــرکت ها توانستند روش جدید خرید در پروژه های پایلوت را آزمایش کنند. 
در بســیاری از موارد هم کارفرما و هم پیمانکار توانسته اند موفقیت های کیفی و 
مالی پروژه را مقایسه کنند و در نهایت پروژه های ساختمانی بعدی را با استفاده 
از روش DPC اجرا نمایند. کار توسعه فعالیت های تحقیق و توسعه عمدتاً توسط 

پرسنل خود شرکت ها انجام شده است.

مشارکت و اتحاد به عنوان منابع برای مدل های 
جدید تحویل

بهبود همکاری میان تمام ذینفعان پروژه های ســاخت و ســاز به عنوان یک 
هدف کلیدی در اکثر گزارش های اســتراتژی دیده می شــود. اصطالحات به کار 
برده شده در مورد اقدامات پیشنهادی تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. نمونه هایی 
از اصطالحات اســتفاده شــده عبارتند از: همکاری، ترتیبات مشارکت، و متحد 
شدن در پروژه. به طور کلی عقالنیت در پشت همکاری بهبود یافته، کارا نمودن 
فرآیندهای مختلف یک شــبکه موقت از موسسات اجرای پروژه های ساختمانی 
است. دامنه فرآیندها همه نوع عملیات از برنامه ریزی پروژه، تصمیم گیری مورد 
نیاز، ارتباطات و به اشتراک گذاری اهداف پروژه نسبت به استانداردهای رایج کار 

برای انجام عملیات  در سایت ساختمان را پوشش می دهد.
 تداوم به عنوان یک جنبه قابل توجه مربوط به پیشنهاد همکاری شرکت ها در 

شکل 3. به منظور تشویق به همکاری عمودی در فرایند ساخت و ساز، زنجیره ارزش ساخت و ساز یک هدف کلیدی برنامه PPM دانمارک است.
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نظر گرفته شده است. مشارکت واتحاد می تواند به همکاری و ارتباط دراز مدتبین 
شــرکت ها منجر شــود. این امر می تواند منبعی برای ظهور فرهنگ جدیدی در 
ســاخت و ساز باشــد که بر اساس اعتماد و به اشــتراک گذاری ارزش افزوده ای 
که تیم های پروژه بری کار فرما فراهم می نمایند ایجاد می شــود. به عبارت دیگر 
می توان گفت این امر تغییر از "انتقال ریســک" به "اشــتراک گذاری ریسک" 

می باشد.
شــرکت های ســاختمانی همراه با کارفرمایان مترقی به امر مشارکت و اتحاد 
بری اجرای ســاختمان عالقمندی نشان داده اند. در حال حاضر تعداد به سرعت 
در حال رشد همکاری و مشارکت در پروژه های ساختمانی در بسیاری از کشورها 
وجود دارد. نتایج به دســت آمده نشــان می دهد که این همکاری موفق و عمیق 
بســیار متفاوت از روش های ساخت وساز سنتی اســت و نیاز به نگرش و دانش 
جدید به همراه به همکاری مناســب، در اجرای قرارداد ها دارد. به عبارت دیگر، 
در پروژه های مشــارکت که تیم دو یا چند شــرکت در موفقیت و ریســک های 
پروژه ســهیم هســتند، ترتیبات و رفتار های جدیدی باید به کار گرفته شوند که 

روش های سنتی فاقد آن ها هستند. 
به طور کلی همکاری و مشارکت به عنوان "اشتراک گذاری ریسک" هنوز یک 
چیز جدید در صنعت ســاخت و ساز اســت و ممکن است جلوه های مختلفی در 

آینده ای نزدیک داشته باشد. نمونه هایی از آنها عبارتند از:
عملیات استاندارد همکاری. این امر به معنای فعالیت های کارآمد و تحویل 
محصوالت توســط تعدادی از شــرکت ها به یکدیگر است. شرکت ها می توانند به 

منظور بهبود عملکرد دانش و تجربه خودرا به شراکت بگذارند. 
تیم پروژه ثابت. بســیاری از شرکت ها اطالعات و دانش خودرادر ارایه اسناد 
مناقصه و پروژه های توسعه به اشــتراک می گذارند تا بتوانند شانس برنده شدن 

مشارکت در مناقصه را به حداکثر برسانند.
اتحاد در کسب و کار. مجموعه ای از شرکت ها دستور کار مناسبی به منظور 
تنظیــم کردن بهترین تیم پروژه برای واکنش ســریع به نیازهای بازار تهیه و به 

اجرا می گذارند.
اتحاد در پروژه. شــرکت پیشــرو برای راه اندازی یک تیم پروژه که در کلیه 

ریسک ها و موفقیت ها شریک هستند دستورالعمل تهیه می نماید.

)IT( بهبود فرآیندها با اجرای فن آوری اطالعات
بسیاری از مؤسســات ساختمانی استفاده از فن آوری اطالعات و شبکه سازی 
را به عنوان یک هدف کلیدی توســعه در نظر می گیرند. در حال حاضر، فناوری 
اطالعات به عنوان بخشی از صالحیت های اصلی در تعداد بسیار کمی از مؤسسات 

پیشرو، وجود دارد.
اســتفاده از فناوری اطالعات به عنوان یک عامل توانمندســازی برای بهبود 
عملیات کسب و کار و فرآیند مهندســی مجدد اخیراً یکی از گرایش های عمده 
در بســیاری از شاخه های کسب و کار اســت. اغلب این تالش ها در مورد ایجاد 
 ERP بوده است. سیستم های )ERP( و پیاده ســازی برنامه ریزی منابع سازمانی
معمــوالً راه حل های شــرکت ها بــرای کار کرد نظام مند، فعــل و انفعاالت بین 
واحدهای کســب و کار و گزارش دهی اســتاندارد برای پاســخ گویی به نیازهای 
مختلف مدیریتی است. به طور معمول توسعه و پیاده سازی یک سیستم ERP، ابر 
روی تمام سطوح سازمانی در یک شرکت بزرگ و هزاران نفر از کاربران سیستم 
 ERP اثرمی گذارد. تواند وجود داشــته است. توسعه و پیاده سازی سیستم ERP
سرمایه گذاری استراتژیک در اندازه بزرگ است. همچنین این امر سرمایه گذاری 
برای ارتقای مهارت افراد برای بهره گیری کامل از فناوری اطالعات است. پس از 
ارایه در کامل سیستم ERP سهم بزرگی از فعالیت های سنتی مدیریت به صورت 
اطالعات کامپیوتــری در می آیند. به عبارت دیگر، فرهنگ اســتفاده از فناوری 

اطالعات به طورگسترده و برای شرکت ایجاد می شود. 
یک شــرکت که در توسعه و اجرای ERP سرمایه گذاری کرده است معموالً از 
لحاظ جغرافیایی پراکنده اســت عملیات و واحدهای کسب و کار آن نیاز به یک 

ســطح جدیدی از همکاری دارند که می تواند به ارزش کل شرکت اضافه نماید. 
شرکت های ساختمانی در میان اولین شرکت ها برای پیاده سازی ERP نبوده اند، 
اما در حال حاضر تعدادی از شــرکت های ساختمانی وجود دارندکه سیستم های 

ERP در مقیاس بزرگ را با موفقیت پیاده نموده اند.
موضوع کسب و کار ساخت و ساز مدرن در مورد مدیریت اطالعات و مدیریت 
مردم اســت. در این زمینه به نظر می رســد زیرساختی که در آن شرکای پروژه 
ساخت و ساز بتوانند به تمام داده های پروژه های مرتبط با آن ها به موقع و بدون 
هر گونه تأخیر دسترســی پیدا کنند یک راه حل به شــدت ضروری است، ولی 
این راه حل کافی نیســت. بدین ترتیب تعداد بیشــتری از شرکت ها در تسهیل 
ارتباطات انسانی عالقه مند هستند. در عمل این می تواند به معنای خود تصویری 
کامپیوتری از محصول )ســاختمان( و فرآیندهای ساخت و ساز باشد که خود به 

خود می تواند پروژه را تشریح کند.

مشتری مداری
مراقبت های از مشتری، کاماًل یک مفهوم جدید در صنعت ساخت و ساز است. 
این مفهوم نیاز به کار از آغاز عملیات  ســاخت و ساز تا کل چرخه عمر محصول 
نهایی دارد. در حال حاضر موسســات مترقی در حــال اجرای ابزارهای جدید و 
تکنیک های عملی برای تســلط موثر بر این موضوع هســتند. نمونه هایی از آنها 

عبارتند از:
مدیریت پروژه. بر روی راه اندازی شــرایط مثبت همــکاری و اجرای پروژه 

تمرکز دارد.
 مهندســی همزمان. به عنوان مفهومی برای مدیریــت پروژه های بزرگ و 
پیچیــده به کار گرفته می شــود. در جایی که بهتریــن راه حل ممکن همراه به 

اجرای پروژه و تغییرات الزم توسعه و تکامل می یابد به کار گرفته می شود. 
مهندســی ارزش. یک رویکرد ارتباطی نظام مند برای مدیریت استراتژیک 

پروژه های پیچیده است.
 مشخصات مشتری. تشــریح ویژگی های مشتری برای درک بهتر نیازها و 

اولویت های آنان.

نتیجه گیری
نویســندگان این مقاله ویژگی های مشــترکی برای توســعه در گزارش های 
اســتراتژی و در تالش های توسعه ای شرکت های ســاختمانی اروپایی مشاهده 
نمــوده اند. این ویژگی ها را می توان به عنوان روند توســعه همراه با تغییرات در 

روش های مدیریت برای رسیدن به اهداف زیر مطرح نمود. 
1. مشــارکت و اتحاد به عنوان یک حرکت استراتژیک برای اجرای مسئوالنه 

عملیات  ساخت و ساز برای نیل به سطح جدیدی از کارایی و کیفیت
2. مدیریت دانش که در آن به تعریف شایســتگی کلیدی شــرکت و تسهیل 

یادگیری سازمانی توجه ویژه شود
3. فن آوری اطالعات به عنوان یک موتور محرکه برای فرآیند مهندسی مجدد 

و بهبود فعالیت های کسب و کار
4. اســتراتژی شــرکت و عملیات اجرایی عمیقاً مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده 

برای کارفرما در خالل دوره کامل چرخه عمر محصول نهایی گردد
صنعت ساختمان ســازی با صنایع دیگر در بســیاری جهات در رقابت است. 
از ایــن رو، این صنعــت باید به اندازه کافی پایدار و ســود آور باشــد تا بتواند 
ســرمایه گذاران را به خود جذب کند. همچنین صنعت ســاختمان برای جذب 
منابع انسانی در تمام سطوح باید رقابت کند. برای پیدا کردن تازه واردان مجرب 
به بخش ســاختمان، محیط کار و ســایت ســاختمان باید قابل قبول و بی خطر 
برای کارگــران و روش های تولید، تجهیزات و ابزارها باید مدرن باشــند. از این 
منظر برخی سرمایه گذاری ها در بهبود روش های تولید، تکنولوژی های اطالعات 

و ارتباطات می توانند به طور موثر برای شرکت سودآور باشند 
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علی  دکتر  با   شــهرهای جهان: 
مجلس  نماینده ســابق  احمدی، 
خصوص  در  اســالمی  شــورای 
بزرگ  شرکت های  وجود  ضرورت 
گفتگویی  ســاختمانی  معتبر  و 

داشتیم:

ضرورت وجود شرکت های بزرگ و معتبر ساختمانی چیست؟ ■
 امروزه با توجه به رشــد سریع دانش و ضرورت انباشت دانش و تخصص و از 
طرف دیگر استانداردسازي شاخص هاي ساخت و ساز و مهمتر از همه"برندسازي" 
براي رقابت با سایر شرکت ها در سطح منطقه اي و بین المللي از جمله ضرورت هاي 

ایجاد و شکل دهي به شرکت هاي بزرگ و معتبر ساختماني است.

آیا نمی شــود پروژه های بزرگ را با تعدادی پیمانکار کوچک  ■
اجرا کرد؟

 در شــرق آسیا یک نظریه مشهور اســت، عدد یک را با هر عدد بزرگي جمع 
یا ضــرب کني حاصل آن عددي بزرگ خواهد بود. شــرکت هاي معتبر و بزرگ 
مي توانند با تعیین استانداردها و تقسیم کار بصورت تخصصي شرکت هاي کوچک 
را هدایت کنند و پیمانــکاران کوچک را بصورت تخصصي بکار گیرند و در عین 

حال دانش و تخصص خود و آنها را نیز افزایش دهند.

آ یا دولت ها می توانند کمک کنند شــرکت ها بزرگ شوند تا  ■
بتوانند پروژه های ملی را به نحو احسن اجرا کنند؟

 قطعاً سیاســت هاي دولت در شــکل دهــي و یا جلوگیري از شــکل گیري 
شــرکت هاي بزرگ موثر است. دولت نیاید اقدام به شرکت سازي نماید. بلکه اگر 
زمینه ها را فراهم نماید و سیاســت های مناسب را اعمال نماید شرکت های بزرگ 
خود شکل خواهند گرفت و نه تنها در پروژه های ملی بلکه در سطح منطقه ای و 

بین المللی می توانند موثر باشند.

بخش چهارم: رویداد و رویکرد
IV: Event and Approach

ضرورت وجود شرکت های بزرگ 
و معتبر ساختمانی چيست؟
Necessity of Existence 
of Large and Reliable 

Construction Companies

ضرورت وجود شرکت هاي بزرگ 
و معتبر ساختماني چيست؟
What is the Necessity of 

Existence of Large and Reliable 
Construction Companies?

عمرانی  مجتمــع  جهان:  شــهرهای 
بزرگ ساختمانی  ایرانشهر یک شرکت 
ایرانشهر در  راه سازی است. شرکت  و 
ســال 1365 با هدف اجراي پروژه هاي 
عمراني تأسیس شد. در طول 26 سال، 
شرکت در شــاخه هاي مختلف صنعت 
کارخانه هاي  مانند ســاخت  ساختمان 
ســیمان، ســاختمان هاي بلندمرتبه، 
راه ســازي، پل و ابنیه سنگین بتني و 
تونل و ســاختمان های با معماري ویژه 
این شرکت  اکنون  یافت. هم  توســعه 

در پروژه هــاي منحصر به فردي مانند تونل عظیــم صدر- نیایش )در 
مشارکت با شرکت ســاختماني تابلیه( و مصالي تهران فعالیت مي کند. 
تنوع و پیچیدگي این پروژه ها ســازمان مدیریتي ویژه اي مي طلبد که 
 موفقیت چشمگیر شرکت ناشــی از ایجاد این سازمان مدیریتی است.
در رابطه با نیاز به پیمانکاران بزرگ و معتبر ســاختمانی در پروژه های 
بزرگ عمرانی، گفتگویی با مهندس محســن نواب، مدیر عامل شرکت 

ساختمانی مجتمع عمرانی ایرانشهر داشتیم.

1- ضرورت وجود شرکت هاي بزرگ و معتبر ساختماني چیست؟ ■
2- آیا نمي شود پروژه هاي بزرگ را با تعداد بیشتري پیمانکار  ■

کوچک اجرا کرد؟
جواب: شــرکت هاي بــزرگ ماهیتي کاماًل متفاوت دارند. شــما نباید یک بنگاه 
اقتصادي گســترده را با حاصل جمع چندین شرکت کوچکتر یا حتي کنسرسیومی 
از آن ها یکي بدانید. آیا مي شــود چند صد ماشین حساب را جایگزین یک کامپیوتر 
کرد؟ به کشورهاي صنعتي نگاه کنید. آیا واقعاً مي شود به کمک کارگاه هاي کوچک 
قطعه سازي یا آهنگري با صنایع فوالد و خودروي ژاپن و چین رقابت کرد. کارگاه هاي 
کوچک حتي اگر در قالب کنسر سیوم جمع شوند کاري از پیش نمي برند. یک شرکت 
بزرگ نیازمند واحدهاي طراحي، کنترل کیفي، تحقیق و توسعه، بازرگاني داخلي و 

خارجي و حتي زیر مجموعه هاي مالي مانند مؤسسات مالي است.

بسیار خوب اگر چنین اســت آیا دولت ها مي توانند کمک کنند  ■
شرکت ها بزرگ شوند تا بتوانند پروژه هاي ملي را به نحو احسن اجرا کنند؟
بــه نظر مــن خیر، کارآیي و اثر بخشــي یک واحد بــزرگ اقتصادي در گرو 
تکامل طبیعي آن اســت. مانند هر موجود زنده اي شرکت ها باید مسیر تکامل را 
از کودکــي تا کمال بدون حمایت غیر متعارف و در رقابتي ســخت و نفس گیر 
طي کنند. صالحیت، رتبه و کارآیي یک شــرکت در بحران هاي اقتصادي محک 
زده مي شــود. گاهي حتي یک نســل براي آبدیده شدن کافي نیست. با این نگاه 
من حمایت مســتقیم دولت را از بنگاه هاي اقتصادي مضر و منشاء فساد می دانم. 
وظیفــه دولت ها تأمین امنیت اقتصادی و ثبات و شــرایط رقابت غیر انحصاري 

مي باشد و نه بیشتر.
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مقدمه
ســومین نشســت از دومین همایش و نمایشگاه ســد و تونل ایران با عنوان 
چالش هاي تجمیع امکانات در صنعت احداث )مشــارکت کنسرسیوم( به ریاست 
دکتر رســول زرگرپور روز سه شــنبه 91/7/25 ساعت 14 در تاالر عالمه امیني 

کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران برگزار شد.

اعضاي پنل 

اعضاي پنل این نشست افراد زیر بودند:
- دکتر امیر ابراهیمي )شرکت ساختماني تابلیه(

- مهندس ملکیاني فر )انجمن شرکت هاي ساختماني(
- مهندس حضرتي )شرکت ارسا ساختمان(

- مهندس طبیب زاده )بنیاد آب ایرانیان(

خالصه فشرده اي از نشست سوم دومين همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

چالش هاي تجميع امكانات در صنعت احداث
 )مشارکت، کنسرسيوم(

The Challenges of Integration of Resources in the Construction Industry 

خالصه مباحث
آقاي دکتر زرگرپور دبیر همایش اظهار داشتند کارفرمایان پروژه هاي بزرگ در 
شهر تهران و در سطح کشور مي گویند دستگاه هاي اجرایي )شرکت ها( تشکل هاي 
بزرگ را ایجاد کنند تــا طرح هاي بزرگ را بتوانند انجام دهند. به عبارت دیگر ابر 

شرکت ها براي انجام پروژه هاي بزرگتر به صورت EPC تشکیل شوند.
آقــاي مهنــدس ملکیان فر اظهار داشــتند براي برخــي از پروژه هاي بزرگ 
شــرکت هاي بزرگي ایجاد شــده اند از جمله شــرکت انرژي پویا که براي پروژه 
دارخوین تشکیل شد. در یک مورد 18 شرکت با هم مشارکت نمودند ولي گرفتن 
"گرید" از معاونت برنامه ریزي ریاست جمهوري امکان پذیر نبود. از سوي دیگر 

اخذ اعتبارات بانکي نیز براي شرکت هاي مشارکتي مشکل است.
آقاي مهندس حضرتي بیان داشــتند اشــکاالتي در قوانین باال دستي کشور 
وجود دارد که پیشنهاد مي شود این قوانین در جهت تسهیل مشارکت شرکت هاي 

مهندسي و ساختماني تجدید نظر شوند. 
آقاي دکتر امیر ابراهیمي اظهار داشتند نگاه کارفرما به شرکت باید تغییر پیدا 
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کند و کارفرمایان از باال به پیمانکاران نگاه نکنند. رشــد شرکت در داخل کشور 
اغلب با مشکالتي مواجه است. در مورد شرکت کیسون و استراتوس باید یادآوري 
کنم که این دو شــرکت در اجراي پروژه هاي برون مرزي براي سایر کشورها در 
خارج از کشور رشد کردند. در ایران شرایط کارفرمایان طوري است که پیمانکار 

نمي تواند رشد کند.
آقاي مهندس ملکیان فر بیان داشتند در ایران پیمانکار بزرگ ایجاد نمي شود 
و برخي از شــرکت هاي ســاختماني تا حدي بزرگ مي شــوند ولي رشد آن ها با 
برخورد با مشکالت متوقف مي شود. مراحل مشارکت بین شرکت ها شامل ایجاد 
مشــارکت، )Joint Venture( و ادغام )Merge( مي باشــد. در حال حاضر نظام 
بانکي به نیازهاي مالي شــرکت هاي بزرگ پاســخگو نیست و فقط ضمانت نامه 
بانکي صادر مي کنند. از ســوي دیگر شــرکت هاي بیمه فقط کارگاه ساختماني 
را بیمه مي کنند و داراي مکانیزم هاي پشــتیباني مالي شــرکت هاي ساختماني 
نیســتند. آقاي طبیب زاده اظهار داشتند موفقیت شــرکت ها در اصل رعایت و 

توجه به 5- م ذیل نهفته است.
1. مدیریت

2. مالي
3. ماشین آالت 
4. منابع انساني 

5. مصالح ساختماني
شــرکت هاي بیمه باید ریسک پیمانکاران ســاختماني را با مدیریت ریسک و 
انتقال ریسک به حداقل برســانند. در ایران رفتار کارفرما با شرکت هاي خارجي 
بهتر از رفتار آنها با شرکت هاي داخلي است و ضروري است این امر اصالح شود.

آقاي دکتر امیر ابراهیمي بیان داشــتند کلمه "کنسرسیوم" به معناي "هم- 
سرنوشت" است و این بدان معنا اســت که شرکت هایي که کنسرسیوم تشکیل 
مي دهند. داراي سرنوشــت مشترک هســتند و طبعاً باید بپذیرند که سرنوشت 
مشترک داشته باشند . به عبارت دیگر اعضاي مشارکت باید بپذیرند که سودشان 

در سود شریک آن ها است. در این راستا شریک نباید از شریک سود ببرد.
آقاي مهندس حضرتي اظهار داشــتند طبق قوانین باالدســتي موجود، یک 
شرکت ســاختماني که در سه رشته رتبه 1 دارد حداکثر مي تواند پروژه اي را با 
100 میلیارد تومان هزینه اجرا کند. پیمانکاران ایراني داراي هوش و اســتعداد 

زیاد هستند ولي قوانین باالدستي دست آن ها را مي بندند.
آقــاي دکتر امیر ابراهیمي بیان داشــتند کــه افزایش توان مالــي پیمانکار 
همیشــه به موفقیت پروژه کمک مي کند. پیشنهاد مي شود شرکت مهاب قدس 
دستورالعمل نحوه مشارکت بین شرکت ها را تهیه و ارایه کند. از مشکالت موجود 
براي شــرکت هاي پیمانکاري مي توان تأخیر پرداخت هاي کارفرما را نام برد. در 
اصل 5- م، بعد مالي مشــارکت ها بســیار مهم است. از سوي دیگر باید گفت که 
کنسرســیوم فقط به برای افزودن بر منابع مالي شــرکت ها شکل نمي گیرد بلکه 
ســایر فاکتورها از جمله افزایش توان فني و مهندســي نیز مورد نظر اســت. در 
پروژه هاي E.P.C مشــارکت باید قادر باشد برون سپاري بخشي از عملیات و یا 

مراحل انجام پروژه را مدیریت کند. 
آقــاي مهندس حضرتي اظهار داشــتند یــک اصل مهم در مشــارکت بین 
شــرکت ها این است که ارزش سهام شــرکاء به هم نزدیک باشد. ایشان در مورد 
انجام پروژه هاي برون مرزي بیان داشــتند شــرکت هاي ترکیه اي در مقایسه با 
شرکت هاي ایراني بیشتر از ایران پروژه هاي بزرگ را در کشورهاي تازه آزاد شده 
شوروي سابق اجرا نموده اند. علت پیشي گرفتن شرکت هاي ساختماني ترکیه اي 
از ایران، این است که آن ها قوانین باالدستي مناسبتري در مقایسه با ایران دارند. 
ما نیز در ایران باید قوانین خود را بر اســاس تســهیل صــادرات خدمات فني و 
مهندســي تجدید نظر نمائیم. برخي از ناهنجاري ها نیز در ایران در شرکت هاي 
پیمانــکار روي مي دهد. به عنوان مثال براي مناقصه یک پروژه بســیار بزرگ دو 
شــرکت که داراي پشتوانه بودند انتخاب شدند که بعد از بررسي معلوم شد یکي 
از شــرکت ها 6 ماه قبل با ســرمایه 100 هزار تومان تأسیس شده بود و شرکت 
دیگري با سرمایه 200 هزار تومان در این مناقصه شرکت کرده بود که البته بعداً 

این مناقصه منتفي شد. 
آقاي مهندس ملکیان فر اظهار داشــتند اگر در شــرکت هاي ساختماني ما و 

قوانین ما نواقص وجود نداشت، ما از ترکیه جلوتر بودیم. 
ما باید فرض کنیم منابع نقتي و گازي نداریم و برای کار و تالش ایراني ارزش 
قائل شــویم و سیاست هاي کشور نیز در این راســتا باشد. از سوي دیگر رعایت 
اخالق حرفه اي شامل تعهد به منافع ملي، محیط زیست و فرهنگ، تعهد نسبت 

به کارفرمایان و تعهد شرکت ها نسبت به یکدیگر باید رعایت شوند. 
امید است بعد از این نشســت مباحث مطرح شده به دست فراموشي سپرده 

نشوند و عملیاتي شوند.

دکتر زرگرپور، دبیر همایش
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شهر های جهان: سومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری شهرداری های 
کشــور که در تاریخ 20 تا 23 آبان ماه سال جاری برگزار شد، فرصتی 
مناســب برای ارزیابی نهادهای خدماتی در حوزه های عمران شهری، 
حمل ونقل وترافیک، مدیریت بحران، و خدمات اجتماعی و فرهنگی بود. 
در این بخش گزارشی از مسؤوالن برگزاری این نمایشگاه ارایه می شود. 

 مهنــدس حمیدرضــا ارشــاد منــش، معاون 
هماهنگی امور عمرانی و رییس سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های وزارت کشور در پیام خود در مقدمه 
کتاب نمایشــگاه در رابطه با ضرورت ارتقای سطح 

کیفیت مدیریت شهری در کشور می گوید: 
 سازمان شــهرداري ها و دهیاري هاي کشور، در 
حالي که بیش از یکصد سال از تأسیس شهرداري ها 
و اســتقرار مدیریت نوین شهري و بیش از یک دهه 
از تأســیس دهیاري هــا و اســتقرار مدیریت نوین 

روســتایي کشــورمان مي گذرد، افتخار این امر بزرگ را دارد که به عنوان خادم 
شــهرداري ها و دهیاري هــا اقدامات مختلفي را براي ارتقاي مدیریت شــهري و 
روســتایي ایران اســالمي انجام مي دهد و ضمن انتقال سیاستهاي عمده دولت 
و مجلس به مجموعه مدیریت شــهري و روســتایي کشــور، مي کوشد تا نوعي 
موازنه میــان اولویت هاي کاري با انتظارات موجود برقرار نموده و زمینه حمایت 
از خدمت رســاني بیش از پیش از سوي شهرداري ها و دهیاري ها را فراهم آورد. 
برگزاري آزمون استخدامي شهرداري ها در 26 استان کشور پس از سال ها انتظار 
در پي اصالح بخش اعظم ساختار سازماني شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به 
آنها، برنامه ریزي براي حرکت شــهرداري ها به ســمت روش ها و ابزارهاي جدید 
تأمین منابع مالي، برپایي نخستین نمایشگاه و همایش فرصت هاي سرمایه گذاري 
در طرحهاي شــهرداري ها، حمایت از انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداري ها، 
استقرار نظام بودجه ریزي عملیاتي در شهرداري ها، کمک به توسعه حمل و نقل 
عمومي شــهري، بهره گیري از انرژي هاي نو، تشکیل دوره هاي آموزشي تخصصي 
ویژه شهرداري ها و دهیاري ها، از جمله اقداماتي است که طي یک سال اخیر در 

عرصه مدیریت شهري صورت گرفته است.
کشــور عزیزمان ایران با توجه به ســرمایه های مادي و معنوي و قابلیت هاي 
منحصــر بفرد خود بدون شــک این ظرفیت را دارد که داراي شــهرهایي نمونه 
در ســطح جهان اسالم و منطقه باشــد. با توجه به اینکه مطابق سند چشم انداز 
نظام جمهوري اســالمي ایران کشور باید در سال 1404 مقام نخست را در میان 
کشورهاي منطقه داشته باشد، شــهرداري ها و مدیریت شهري کشور طي زمان 
باقیمانده باید با برنامه ریزي هاي دقیق، در نظر گرفتن مصالح و ارزش هاي نظام، 
ضمن ارائه خدمات مطلوب و کسب رضایتمندي مردم و جلب مشارکت مناسبت 
آنان در برنامه ها، زمینه کســب رتبه نخستت را در بین شهرداري هاي کشورهاي 

منطقه فراهم نمایند. 

 ارشــاد منش در ارتباط با هدف برگزاري ســومین نمایشگاه جامع مدیریت 
شهري و دستاوردهاي شهري در شهرهاي سراسر کشور اظهار می دارد:

ســازمان شــهرداري ها و دهیاري هاي کشــور با هدف تحقق ارتقاي کیفیت 
مدیریت شهري و با عنایت به تجربیات حاصله از برپایي دو دوره نمایشگاه جامع 
مدیریت شهري و دستاوردهاي شــهرداري هاي سراسر کشور، سومین دوره این 
رویداد ملي را در ســالي که تولید ملي، حمایت از کار و سرمایه ایراني نامگذاري 
شده با حضور گسترده شهرداري ها و شرکت هاي بخش خصوصي برگزار مي کند.

این نمایشــگاه فضاي مناســبي براي انتقال تجربیات، آگاهي شهرداري ها از 
نوآوري ها و دستاوردهاي سایر شهرداري ها و بخش خصوصي است و شهرداري ها 
با ارزیابي مشاهدات خود مي توانند از جایگاه واقعي خود در این عرصه با توجه به 
انتظارات موجود از آنها و منابعي که در اختیارشان است، مطلع شده و تمهیدات 
مناســب را براي ارتقاي ســطح اداره شهرها و شــاخص هاي این عرصه و کسب 
جایگاه نخســت در بین شهرداري ها کشــورمان منطقه بیندیشند. امیدواریم با 
همت هاي برتر تمامي دســت اندرکاران مدیریت شهري، فردایي بهتر در انتظار 

شهرهایمان باشد.

احمدی،  مسعود  مهندس  با  ادامه  در 
نمایشگاه جامع  اجرایی سومین  دبیر 

مدیریت شهری گفتگویی داشتیم: 

از نظر شما سومین نمایشگاه  ■
جامــع مدیریــت شــهري چه 

دستاوردهایي داشته است؟
این نمایشــگاه تالش ها و فعالیت هاي 
مســتمر و گســترده عمرانــي و خدمات 
مدیریت  عرصــه  نوآوري هاي  و  شــهري 
شــهري شــهرداري هاي کشــور را ارایه 

نمود. این نمایشگاه فرصت مناســبي براي ارایه گوشه هایي از خدمات بي شمار 
شــهرداري ها و دهیاري ها در اقصي نقاط کشــور و تبادل دانش فني و تجربیات 
ارزنده خدمــت گزاران بود. همچنین نمایشــگاه فرصتي بــراي معرفي آخرین 
دســتاوردهاي پژوهشگران، مجریان و مبتکران عرصه صنعت کشور در چارچوب 

پارک هاي علمي و فناوري و شرکت هاي خصوصي فراهم آورد.

شهرهای جهان: امید است چهارمین نمایشگاه مدیریت شهري در سال 
آینده دستاوردهاي شــهرهایمان را در زمینه تالش براي نیل به توسعه 

پایدار شهري با جلوه هاي بیشتري نشان دهد. 

تجلي توان مندي هاي شهرداري هاي کشور در سومين نمایشگاه بين المللی 
جامع مدیریت شهري و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور

Expression of the Abilities of the Municipalities at 
3rd International Comprehensive Exhibition of Urban 

Management and Municipalities Achievements in Iran 
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تاریخچه فاجعه بي نظیر فوکوشیما

در 11 مارس 2011 )20 اســفند 1389( شــدیدترین زلزله در تاریخ ژاپن با 
بزرگي 9 ریشتر در سواحل شــرقي هنسوس ژاپن روي مي دهد. این زمین لرزه 
نیروگاه هسته اي دایي چي )فوکوشیماي 1( را )که با 6 راکتور یکي از بزرگترین 
نیروگاه هاي هســته اي جهان اســت( تحت تأثیر قرار مي دهد. برق نیروگاه قطع 
مي شــود. دو دقیقه بعد مســئول نیروگاه به مرکز مدیریت بحران اســتان تلفن 
مي کند و مي گوید راکتورهاي شــماره 1 و 2 و 3 سریعاً خاموش شدند. نیروگاه 
از زلزله جان ســالم به در مي برد. دســتگاه ذخیره طبق برنامــه به کار مي افتد. 
ســاعت 15:35 نیروگاه تحت تأثیر امواج ویرانگر دریا بــه ارتفاع 15 تا 45 متر 
قرار مي گیرد. دســتگاه ذخیره و پمپ هاي آب دریا غرق مي شــوند و راکتورها و 
حوضچه هاي ســوخت بدون خنک کننده اضطراري مي مانند و فشار در راکتورها 

افزایش مي یابد.
در خالل شب یک منطقه ایمني به شــعاع 2 کیلومتر پیرامون نیروگاه اعالم 

مي شود و نیم ساعت بعد این شعاع به 3 کیلومتر افزایش مي یابد.
12 مارس 2011 )21 اسفند 1389(

سوخت هسته اي شروع به آب شدن مي کند. شعاع منطقه ایمني پیرامون نیروگاه 
بــه 20 کیلومتر افزایش مي یابد. برخي از مناطق آســیب پذیر نیز تخلیه اضطراري 

مي شوند. 110/000 از شهروندان مجبور مي شوند از خانه هایشان فرار کنند.
12 الي 15 مارس 2011 )21 الي 24 اسفند 1389(

با وجود تالش براي تهویه نیروگاه، انفجارهایي در راکتورهاي 1 ، 3 و 4 روي مي دهد.
حوضچه سوخت در راکتور 4 داراي مقدار زیادی سوخت تازه بود.

طبق دســتور دولت ژاپن، شــب 12 مارس )21 اسفند( آب دریا به راکتور 1 
پمپاژ مي شــود. اندکي بعد از این کار، Tepco )شرکت مسئول نیروگاه ها( سایر 

نیروگاه هاي آسیب دیده را رها مي کند.
عملیات خنک کردن اضطراري راکتورهاي آسیب دیده منجر به نشت مقادیر 

بسیاري آب رادیواکتیو به دریا شد.

 TEPCO اشتباه

 TEPCO( Tokyo Electric Power Company( شرکت نیروگاه هســته اي
چندین اشتباه مرتکب شــد که اثرات فاجعه طبیعي را بدتر کرد. هشدارهایي که 
"ممکن است امواج 15 متري بر سازه نیروگاه بتازد" چند سال قبل اعالم شده بود.

برخالف توصیه مســئوالن، براي مثال ژنراتورهاي دیزلي را به ارتفاعات باالتر 
در داخل منطقه منتقل نکرده بودند. چند اشــتباه شــرکت مذکور سبب شد که 
عملیات کاهش فشــار و خنک کردن اضطراري راکتورهاي 1 و 3 به تأخیر بیفتد 
و در حال حاضر کمیته اي دولتي بررســي مي کند که ایمني در برابر فاجعه هاي 
طبیعي و ایمني نیروگاه هاي هسته اي چقدر باید باشد تا واقعاً ایمني به حد قابل 

اطمینان برسد.
یک ســال بعد از فاجعه نیروگاه هســته اي فوکوشــیما فقط 2 دستگاه از 54 
راکتورهاي فوکوشــیما بــه کار افتاده بودند. 100/000 از شــهروندان ژاپني در 

انتظار بازگشت به خانه اشان هستند.
فاجعه نیروگاه هسته اي فوکوشیما همانند فاجعه چرنوبیل در سال 1968 است 

نگاهي دوباره به فاجعه فوکوشيما
Looking Back at Fukushima Disaster
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که هر دوي آن ها داراي درجه 7 بین المللي حوادث نیروگاه هاي هسته اي هستند.
در ایــن حادثه تخلیه اضطراري شــهر توکیــو با 35 میلیــون نفر جمعیت 

برنامه ریزي شده بود.
بر اثر تخریب راکتورها مقادیر بسیاري مواد رادیواکتیو در هوا در بخش شمال 
شــرقي جزیره هونشــو )Honshu( در ژاپن پخش شد. بر اساس ارقام ارائه شده 
توسط مقامات رسمي، نشــت عناصر رادیو اکتیوJod- 131 و Cesium- 134 تا 
به حال به Trillion Becquerel 0.05-1 رســیده اســت که 10 الي 20 درصد 

مقدار حادثه چرنوبیل است.
از طریق خنک کردن اضطراري راکتورها با آب دریا، مواد رادیواکتیو نیز در دریاي 

آرام نشت کرد. این مقدار نشت در تاریخ نیروگاه هاي هسته اي بیشترین است. 

وضعیت سالمت شهروندان و بازسازي شهري

حدود 360/000 کودک و نوجوان که در ماه مارس 2011 زیر 18 ســال سن 
داشتند و کلیه افراد بزرگسال در استان فوکوشیما از نظر ابتالء به سرطان ناشي 

از مواد رادیواکتیوته معاینه خواهند شد.
Hubbard Lynn رئیس ایمني اشعه مواد رادیواکتیو مي گوید: سرطان ناشي 

از نشت مواد رادیواکتیوته حدود 4 الي 5 سال بعد پدیدار خواهد شد.
نشت مواد مشــکالت بزرگي براي تولید مواد غذایي ژاپني ایجاد کرده است. 
در همان اوایل حادثه عنصر رادیواکتیوید )jod- 131( در آب آشــامیدني، مواد 

لبنیات و سبزیجات مشاهده شد.
یک ســال بعد از حادثه، عنصر ســزیوم )Cesium( در چاي، حتي در جنوب 
شــهر توکیو دیده مي شــود، همچنین گوشــت گوســاله و برنج آلوده به مواد 
رادیواکتیویه مشاهده شده است. بنابر این کنترل مواد غذایي تا سالیان متمادي 

باید ادامه یابد.
در حال حاضــر حدود 100/000 شــهروند ژاپني خانه هاي خــود را تخلیه 
اضطراري کرده اند. بیشــترین مقدار رادیواکتیویته در اســتان فوکوشــیما با 2 
میلیون نفر جمعیت وجود دارد. بر اســاس ارقام رســمي مقامات ژاپني، در این 

فاجعه 15/749 نفر کشته و 3962 نفر مفقوداالثر شدند. 
در ژاپن برنامه ریزي شــده است که همه چیز بعد از این حادثه سر جاي خود 
برگردد و شــرایط عادي بر قرار شود. عملیات بســیار گسترده اي براي مدیریت 

خاک و ورفع آلودگی زمین آغاز شده است.

مناطق مختلف در 102 شهر و 8 استان براي پاکسازي برنامه ریزي شده است.
مسئولیت پاکسازي خاک، درخت ها و ساختمان ها در مناطقي که ساکنان آن 
مي توانند 1 الي 20 میلي ســیورت )Millisievert( ساالنه پرتو دریافت کنند به 

عهده شهرداري ها است.
در مناطق تخلیه شــده و ممنوعه که مي توانند ســاالنه بیشــتر از 20 میلي 
ســیورت و باالي 50 میلي ســیورت پرتو داشته باشــند، دولت مرکزي مسئول 

پاکسازي است.
هدف برنامه این اســت که مناطق با مقدار 50 میلي ســیورت در سال تا ماه 

مارس 2014 قابل سکونت شوند.
هدف برنامه پاکسازي رادیواکتیویته این است که سطح رادیواکتیویته تا 5 میلي 
ســیورت کاهش یابد و در مکان هایي که کودکان ساکن هستند )مانند مدارس و 

محل هاي بازي( سطح رادیواکتیویته ساالنه تا 1 میلي سیورت کاهش یابد.
در ابتدا دو ســاختمان در شهر فوکوشیما به طور آزمایشي پاکسازي شده اند. 
عملیات پاکســازي با شستشوي بام با آب توسط دســتگاه پرفشار آغاز مي شود. 
ســپس دیوارها و نما با آب شســته مي شــوند. بعد از آن زمین و چمن کاري ها 
شستشــو مي شوند. در عملیات مرحله اول، پنج سانتیمتر از سطح خاک برداشته 
مي شــود Hubbard Lynn مي گوید به نظر مي رســد برداشــتن 5 سانتیمتر از 
سطح خاک کافي نباشد و در مرحله بعدي باید 5 سانتیمتر دیگر از سطح خاک 

برداشته شود. 
مواد زائد آلوده در کیســه هاي پالســتیکي جمع آوري و در انبارهاي موقت 
حداکثر سه سال نگهداري مي شوند. این کیسه ها سپس به یک انبار بزرگ دیگر 
با ابعاد 15 الي 28 میلیون مترمکعب منتقل مي شوند. محل انبار نهایي این مواد 
رادیواکتیویته هنوز مشخص نشــده است. از سطح زمین هاي کشاورزي نیز پنج 
ســانتیمتر خاک برداشته مي شود و به انبارها منتقل مي گردد. 70 درصد استان 

فوکوشیما را جنگل پوشانده است.
پاکسازي جنگل از مواد رادیواکتیویته کار ساده اي نیست. اول برگ ها برداشته 

مي شوند و درختان در شعاع 20 متري خانه ها بریده مي شوند.
حرف آخر این که ایمني در نیروگاه هاي هســته اي را باید باالتر برد و ریسک 

را کاهش داد. 
منبع :
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ســوئد تنها کشوری در اروپا اســت که رانندگان مجاز هستند با تلفن موبایل 
خود بدون دســتگاه گوشــی )هندزفری( مکالمه کنند. اتحادیه خودرو سواران 

می گویند این قانون باید عوض شود. اما دولت جواب منفی می دهد. 
اتحادیه خودرو سواران اظهار می دارد به علت این که راننده باتلفن همراه خود 
گفتگو می کند، مردم در حوادث ترافیکی کشته یا مجروح می شوند. در سوئد این 
تعداد به 15 الی 30 نفر در ســال می رسد. آخرین کشوری که در اروپا استفاده 

از تلفن همراه را برای رانندگان ممنوع کرد کشور آلبانی بود. 
اتحادیه خودرو سواران سوئد از سیاستمداران جواب می خواهد که بگویند چرا 
ســوئد مانند آلبانی و سایر سایر کشور ها عمل نمی کند. در حال حاضر دولت در 
نظر ندارد ممنوعیتی برای استفاده از تلفن همراه پشت فرمان خودرو اعمال کند. 
ترستن ســن، وزیر زیر ساخت های سوئد می گوید هنوز اثبات نشده است اگر 

دستگاه هندزفری )Hands Free( استفاده کنیم دیگر خطری وجود ندارد. 
ولی وزیر زیر ساخت های ســوئد می گوید ارسال پیام کوتاه )SMS( از پشت 
فرمان نامناسب است. او ادامه می دهد: ولی کنترل این امر و همینطور استفاده از 

GPS کاری بس مشکل برای پلیس و دستگاه قضایی است. 
European Trans- )انتونیو آونوســو عضو شــورای ایمنی حمل و نقل اروپا 
port Safety Council( می گوید: تعجب می کنم که دولت سوئد بر موضع خود 
مبنی بر اجازه به رانندگان برای استفاده از تلفن همراه هنوز پابرجاست. این امر 

نامناسب است و دولت باید بر موضع خود تجدیدنظر نماید.
عضو شــورای ایمنی حمل و نقل اروپا معتقد اســت که سوئد نیز باید از سایر 
کشــورها تبعیت کند. او می گوید مطالعاتی وجود دارد که نشان می دهد استفاده 
از تلفن همراه حین رانندگی دارای خطراتی برای ایمنی ترافیک اســت. هم نگه 
داشتن تلفن در دست و هم مکالمه با تلفن در امر رانندگی اختالل ایجاد می کند. 
انتونیو اونوسو می گوید قانون گذاری برای دستگاه گوشی حداقل کاری است که 

می توان انجام داد. 
هالن گرن، رئیس کمیته ترافیک پارلمان ســوئد معتقد است که باید بررسی 
شــود چرا کشــورهای دیگر به نتیجه ای غیر از ما در امر استفاده از تلفن همراه 

حین رانندگی رسیده اند.
الزم به توضیح اســت که مطالعات انستیتوی تحقیقات ایمنی ترافیک سوئد، 
نشــان داده است که اســتفاده از تلفن همراه حین رانندگی ریسک باالیی برای 

ترافیک ندارد. 

دولت سوئد ممنوعيت استفاده از تلفن 
همراه را درحين رانندگی رد کرد

 The Swedish Government 
Approved Using Mobile Phone 

during Car Driving

شهرهای جهان: سال 1390 )2011 میالدی( سال سنگیني از نظر رویداد 
حوادث طبیعي بود. پي آمدهاي اقتصــادي این فاجعه ها اکنون قد علم 
کرده اند. شــرکت هاي بیمه زیر بار هزینه هاي سنگین این حوادث کمر 

خم نموده اند.

عالوه بر سیل در تایلند، سیل در استرالیا، سیل در دانمارک )شهر کپنهاک(، 
طوفان هاي ســهمگین در شهرهاي کشورهاي اسکاندیناوي، تورنادوها در ایاالت 
متحده آمریکا، وحشتناک ترین فاجعه طبیعي که همه آن را به یاد دارند حادثه 
زمین لرزه توأم با ســونامي در ژاپن است که بدترین حادثه اي بود که در دوران 

مدرن روي داده هست.
 )Fukushima( زمین لرزه همراه با حادثه نیروگاه هســته اي در فوکوشــیما
پرهزینه ترین فاجعه طبیعي سال 2011 بود که خسارت ناشي از آن بالغ بر 210 
میلیارد دالر شد. بر اساس آمار منتشره سازمان ملل متحد )UNISDR( مجموع 
خســارات حوادث طبیعي در سال 2011 بالغ بر 366 میلیارد دالر شده است که 

باالترین رقم تاکنون مي باشد. 
این هزینه ها همان غول ترســناکي است که شرکت هاي بیمه در حال حاضر 
با آن دســت به گریبان هستند. بخش عمده اي از هزینه هاي فاجعه هاي طبیعي 
توســط شــرکت هاي بیمه )دوباره بیمه گر( مانند Swiss RE، Munich RE و 

لوید آو لندن )Lloyd 's of London( پرداخت مي شوند.
 ابعاد این هزینه ها با انتشــار گزارش اسفبار ســال 2011 شرکت بیمه لوید 
لندن خود را نشــان داد. سال گذشته این شــرکت 800 میلیون دالر زیان داد. 
شــرکت هاي بیمه در نظر دارند حق بیمه را 15 درصد افزایش دهند که این امر 
خود سبب افزایش میزان هزینه بیمه براي بیمه کنندگان مي شود. در سال گذشته 
در مجموع 29782 نفر در 302 فاجعه طبیعي در جهان کشــته شدند. بر اساس 
آمار ســازمان ملل متحد )UNISDR( اکثر این کشته شدگان یعني20943 نفر 
قرباني حوادث زلزله شــدند. بیشترین تلفات انساني در رابطه با فاجعه زلزله ژاپن 

بود. بقیه در زلزله ترکیه در اکتبر سال گذشته کشته شدند.
در اینجا خوب است اشــاره اي به رقم کشته شدگان تنها در حوادث ترافیکي 
کشــور خودمان بشود تا به بینیم هر ساله چه فاجعه اي را داریم تحمل مي کنیم. 
ساالنه معادل تعداد قرباني حوادث در جهان )یعني 29000 نفر( را ما در حوادث 
ترافیک کشــور داریم. در مقایسه با قربانیان حوادث طبیعي در سطح جهان، این 
فاجعه ای بس بزرگتر اســت. این حوادث چقدر براي کشور هزینه دارد؟ چرا فکر 
اساسی برای کاهش تصادفات ترافیک نمی شود؟ چرا فکر اساسي تر براي توسعه 

و تکامل سیستم مدیریت بحران کشور نمي شود؟
منبع :
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شهرهای جهان: منطقه 7 با جمعیت 301/184 نفر یکي از مناطق واقع در 
پهنه مرکزي شهر تهران است منطقه 7 وسعتي معادل 1530 هکتار دارد 
که 2/1% مساحت کل شهر تهران است و از لحاظ وسعت مقام پانزدهم 
را در بین مناطق شهر تهران دارا مي باشد. این منطقه که در قلب تهران 
قرار گرفته داراي 5 ناحیه و 16 محله اســت. محالت گرگان، نظام آباد، 
عباس آباد، عشرت آباد و اندیشه از محالت مشهور این منطقه هستند. 
منطقه هفت شــهرداري تهران از شمال همجوار مناطق 3 و 4 از شرق با 
منطقه 8 و از غرب با منطقه شش و از جنوب با مناطق 12 و13 شهرداري 
تهران همسایه است .مرز شمالي این منطقه بزرگراه رسالت، مرزشرقي 
خیابان سبالن و قســمت جنوبي خیابان مجیدیه )استاد حسن بنا( مرز 
جنوبي خیابان هاي انقالب و دماوند و مــرز غربي آن بزرگراه مدرس و 

خیابان شهید دکتر مفتح مي باشد.

از: عبارتنــد  تهــران  شــهر   7 منطقــه   ویژگي هــاي 
- واقــع شــدن در پهنــه مرکــزي شــهر تهــران و پیونــد با 
 اســتخوان بنــدي مرکز شــهر تهران در غــرب خیابان شــریعتي
 - وجــود محــالت باهویــت در پیونــد بــا رشــد قدیم شــهر
- عبــور شــش خــط اصلــي متــرو و نیــز وجــود محورهاي 
شــهري و  منطقــه اي  فــرا  عملکــرد  بــا   فعالیتــي 
نظامــي کاربــري  بــا  وســیع  نســبتًا  اراضــي  وجــود   - 
شــریعتي( )دکتــر  شــمیران  تاریخــي  محــور  وجــود   - 
 - تفــاوت چشــمگیر میــان بخــش شــرقي و غربــي منطقــه

- احاطه شدن نسبي منطقه در شبکه بزرگراهي

در زمینه ویژگي هاي توســعه عمراني این 
منطقه با دکتر رمضان میر عباسي، شهردار 

منطقه 7، گفتگویي داشتیم. 

رویکردتــان به توســعه عمراني  ■
شــامل اهداف و چشــم انداز توسعه 

منطقه 7 تا سال 1392 چیست؟ 
توســعه منطقه 7 را مي توانیــم در چارچوب 

اهداف شش گانه زیر خالصه نماییم:

بخش پنجم: برترین طرح هاي 
عمراني مناطق شهر تهران
V: The Best Development Projects of 
Municipal Districts of Tehran

پروژه هاي عمراني شاخص منطقه 7 شهر تهران 
The Best Development Projects of 

Tehran Municipal District 7 

1- منطقه 7 منطقه سر سبز و زیبا 
- گسترش فضاهاي عمومي و باغ ها و باغچه هاي متنوع و گسترده 

- احداث فضاهاي سبز مناسب در مکانهاي بررسي شده با تملک آن ها 
- رواج فضاهاي ســبز عمودي و ایجاد فضاي ســبز متناسب با هر محدوده و 

مکان شهري 
- گسترش فرهنگ درختکاري

- استفاده بهینه از فضاهاي رها شده 
2- منطقه 7 منطقه اي امن در برابر حوادث و بالیا

- ترویج و تشویق ساکنین منطقه نسبت به مقاوم سازي و بازسازي بناها
- سخت گیري و اهتمام در بررسي وضعیت ساخت و ساز 

- اســتفاده از ابزارهاي مناســب براي کمک به اقشــار ضعیــف منطقه براي 
بازسازي محل سکونت خویش

- برنامه ریزي در جهت تغییر بافت فرســوده و امکان سازي مشارکت بخش 
خصوصي در اجراي برنامه 

3- منطقه 7 منطقه اي با اصالت و هویت ایراني و اسالمي 
- بررســي و امکان ســنجي نســبت به برنامه ریزي براي قشر غالب جمعیت 

منطقه که غالباً در گروه جوان مي باشند 
- استفاده چند منظوره از محل هاي مذهبي )مساجد، حسینیه ها(

4- منطقه 7 منطقه اي با کمترین مشکل ترافیکي و روان
- تکمیل و راه اندازي خطوط مترو و افزایش خطوط اتوبوســراني در راستاي 

بازسازي معابر و استفاده وسایل جمعي
- ایجاد و احداث و بهینه سازي معابر مناسب براي رفت و آمد عمومي 

- گســترش فرهنگ استفاده از وســایل جمعي و افزایش قابلیت معابر جهت 
استفاده بیشتر از وسایل جمعي

- برداشت موانعی که باعث کاهش سرعت و در نهایت افزایش ترافیک مي شود 
- ایجاد تغییرات اصولي در محورهاي حرکتي و کارشناســي مناســب جهت 

نصب تابلوها، اصالح هندسي مناسب 
- تامین روشنایي کافي و متناسب درشب

- افزایش معابر ترافیکي با استفاده از تغییر در پروژه هاي شهري
5- منطقه 7 منطقه اي نمونه از لحاظ بهداشت و نظافت شهري

- ساماندهي سیما و منظر شهري
- ارتقاء کیفیت زیست محیطي شهر تهران 

- گسترش شبکه فاضالب شهري
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- فرهنگ سازي نسبت به تولید کمتر زباله
- آموزش کارکنان و ساکنین به تفکیک زباله و مراحل حمل و انتقال زباله
- برنامه ریزي براي کم کردن آالینده ها و داشتن هواي پاک در طول سال 

- محدوده نمودن و منتقل نمودن صنایع مزاحم 
6- منطقه 7 منطقه اي داراي فضاهاي فرهنگي و ورزشي، بهداشتي مناسب
- استفاده مناسب از فضاهاي آموزشي و تجهیز مدارس و مکانهاي درماني

- مجهــز نمودن مراکز فرهنگي گســترده در منطقــه و تجهیز کتابخانه هاي 
موجود در سطح منطقه 

- گسترش فرهنگ کتابخواني و استفاده از سالن هاي ورزشي و فرهنگي
- ایجاد فضاهاي مناسب براي بهره برداري ساکنین منطقه با هر نوع امکان مالي

- نظارت و بررسي عملکرد واحدهاي بهداشتي
- ارتقای فرهنگ اجتماعي ســاکنین منطقه متناسب با فعالیت هاي شهري، 

زیست محیطي، ترافیکي و بهداشتي

اهداف و چشم انداز توسعۀ منطقه در چارچوب اهداف طرح  ■
جامع شهر تهران کدامند؟ 

مهم ترین هدف توســعة منطقه 7 در چارچوب اهداف طرح جامع شهر تهران 
تقویت جایگاه منطقه در مرکز شهر تهران در پیوند با حوزة شمالي و شرقي است 
که عالوه بر سکونت گاه با کیفیت براي شهروندان منطقه، جایگاه منطقه را براي 

فعالیت هاي برتر مرکز شهر نیز تصویر مي نماید. 
سایر اهداف توسعة منطقه عبارتند از: 

- پایداري جوامع محلي: چشــم انداز جمعیتي، اجتماعي منطقه 7 است که با 
مفهوم پایــداري جوامع محلي، این منطقه را محیط امن و مطلوبي براي زندگي 
اقشار متنوع ســاکن منطقه تصویر نموده است. پایداري جوامع محلي با تثبیت 
جمعیت کنوني و نوســازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد و ایجاد تعادل و تناوب 
در پیوند جامعه محلي و اجتماع کالن وهمچنین با هویت بخشــي محالت قابل 

دستیابي است. 
- تسهیل دسترسي و توســعه حمل و نقل پایدار: به عنوان چشم انداز 
زیرساختي منطقه 7 ارائه شده است که ایجاد دسترسي سریع و ایمن با تاکید بر 
شبکه حمل و نقل عمومي به ویژه مترو و شبکه پیاده راه را مدنظر داشته است. 
- پایداري محیط: چشــم انداز زیســت محیطي منطقه 7 است که با بهره 
گیري از توان زیســت محیطي منطقه و طراحــي انرژي محور، محیطي مطلوب 
عاري از آلودگي داراي عرصه هاي وســیع ســبز و جایگزیــن فضاهاي نظامي را 

تصویر مي کند. 
- ایجاد نظام مدیریت و نوین شــهري و جلب مشارکت اجتماعي: در 
قالب مدیریتي یکپارچه، کارآمد و پاسخگو با جلب مشارکت اجتماعي در مقیاس 

ناحیه جزء تفکیک ناپذیر چشم انداز توسعه تهران و منطقه است. 
ارتقــای کیفیت محیط و ایجاد ســرزندگي در حیات شــهري، چشــم انداز 
کالبدي- فضایي منطقه اســت که با ایجاد و توسعه عرصه هاي عمومي و نوسازي 
شــده و در تلفیق با تنوع فعالیتها، دستیابي به کیفیت مطلوب محیط زندگي و 

سرزندگي در حیات شهري را تضمین مي کند. 

در ادامه با مهنــدس امیر الهیاري معاونت 
تهران  7 شــهر  منطقه  عمرانــي  و  فني 
پروژه هاي شاخص منطقه گفتگویي  دربارة 

داشتیم. 

منطقه  ■ شاخص  عمراني  پروژه هاي 
کدامند؟ 

مهمتریــن پــروژه عمراني شــاخص منطقه 
عبارتند از: 

- احداث کانال جمع آوري آب هاي سطحي خیابان دماوند 
- احداث مجتمع فرهنگي مذهبي امام رضا )ع( 

- احداث سراي محله گرگان 
- احداث مسجد اعظم 

مشخصات و ویژگي هاي این پروژه ها کدامند؟ ■
احداث کانال جمع آوری آب های سطحی خیابان دماوند

ســالیانی متمادی جمع آوری آب های ســطحی و هرز آب ها از طریق احداث 
کانال هایی در عمق 6 متراز ســطح زمین انجام مــی گردید که این امر عالوه بر 
رفع مشــکالت زیست محیطی باعث کنترل سیالب های سطحی شهر تهران نیز 

می شود.
کانال جمع آوری آبهای سطحی خیابان دماوند با قدمتی بیش از 20 سال که 
از سه راه تهرانپارس شروع و به میدان امام حسین)ع( می رسد. یکی از مهمترین 
کانال های جمع آوری آبهای ســطحی منطقه بوده که با ادامه آن در خیابان 17 
شــهریور به ســمت جنوب و نهایتا جمع آوری هرز آبها در مزارع شهرری قابل 

استفاده می گردد.
با شــروع عملیات بزرگراه امام علــی)ع( و تقاطع آن با خیابان دماوند موضوع 

این کانال به دلیل تعارض با بزرگراه امام علی)ع( مطرح گردیده )باتوجه به اینکه 
کد ارتفاعی این بزرگراه در تراز 8- می باشــد9 لذا با درایت مدیران منطقه قبل 
از اینکــه خاکبرداری بزرگراه امام علی)ع( در تقاطــع خیابان دماوند آغاز گردد 
عملیات احداث کانال جدید از زیر بزرگراه در عمق12- متر آغاز شــد و درحال 
حاضر این کانال از بزرگراه امام علی)ع( تا میدان امام حسین)ع( در طول خیابان 
دماوند احداث گردیده اســت. عملیات لوله گذاری و اتصال نهایی کانال جدید به 

کانال قدیم هفده شهریور نیز در حال اجرا می باشد.
یکــی از نکات مهم اجرای تونل جدید فریم گذاری در حدود 55 ســانتیمتر، 
اجرای مش بین فریم ها واجرای 2 الیه شــات برروی این مجموعه می باشــد که 
با اجرای لوله گذاری و بتن ریزی اطراف آن به یک ســازه غیر قابل آسیب تبدیل 
خواهد شــد. ضمناً مصالح مصرفی کانال جدید بدون هرگونه آســیب و سایش و 
مشــکالت زیســت محیطی مانند قبل از بتن نبوده بلکه با لوله مناسب به قطر 

2200 میلیمتر قابلیت عبور جریان آب در پیک بارندگی را دارد.
شــیب کلی مســیر کمتر از1% بوده که باعث می گردد از فشار جریان آب و 

شدت تخریبی آن به طور قابل مالحضه ای کاسته شود.
اعتبار این پروژه در سال91 بالغ بر69.000.000.000 ریال بوده که پیشرفت 

فیزیکی آن تا آذرماه 1391حدود 75 درصد است.

احداث مجتمع فرهنگی مذهبی امام رضا)ع( 

پروژه مســجد و مجتمع فرهنگی مذهبی امام رضا)ع( که تحت عنوان "سرای 

38 / فصلنامه شهرهای جهان / 92-1391 / شماره 8 و 9



معرفت" شــکل گرفته است، آن چنان که از کالبد واژه ای اش بر می آید به دنبال 
خلق فضایی اســت صمیمی وموثر که مجال دریافت معرفت و شــناخت در فرد 

مخاطب را ایجاد کرده است و فضایی برای شناخت او و دیگران فراهم آورد. 
سرای معرفت به طور محسوس بیانگر اندیشه و معانی و مفاهیم فرهنگ ایرانی 

و اسالمی است، که هم پذیرای عموم است و هم اقشار خاص.
شــاید هدف آن گردآوری عموم مردم و خواص باشــد در یک مکان و در یک 
تجربه یکسان از حضور. ایجاد فضایی خالقانه در اثر این تعامل رابدون شک می توان 
در میان دل هایی آشنا یافت و به تصویر کشانید، سایه خنک فضاهای در خود فرو 

رفته، صمیمیت حضور، صدای اذان و نورهای رقصان میان پنجره های مشبک.
این ســاختمان در 5 طبقه با اســکلت فلزی و کاربری فرهنگی-آموزشی که 
شــامل فضای مث شبســتان، فضای آموزشــی آمفی تئاتر)ظرفیــت 210 نفر( 
نمایشــگاه، خانه خادم، رستوران، فضای اداری، کتابخانه و پارکینگ می باشد در 

مساحتی بالغ بر 6100 متر مربع احداث شده است.
ایــن پروژه بســیار خاص بوده و مــواردی همچون هزینه های پایدار ســازی 
دیوارهای گود با اجرای شــمعهای درجا و روش نیلینگ، اجرای سازه پیچیده و 
منحصر به فرد، کتیبه های سنگی همجوار خیابان نامجو، ترکیب آجرو شیشه در 
دیوار شبســتان، تجهیزات و تاسیسات حرارتی و برودتی و BMS ، اجرای آمفی 
تئاتر، این پروژه را به بنایی ماندگار و متفاوت از ســایر پروژه های شــهر تبدیل 

نموده است.

احداث مسجد اعظم

با توجه بــه قرارگرفتن بنای مســجد در طرح احداث بزرگراه شــهید صیاد 
شــیرازی و لزوم تخریب بخش زیادی از آن، این منطقه اقدام به خرید و تملک 
ملــک مجاور و تجمع آن با باقیمانده ملک قدیمی مســجد نموده و مجموعاً در 

عرصه340 مترمربع در 5 طبقه شــامل موتورخانه، گرمخانه، محل آماده سازی 
غذا، انبار ظروف، محل طبخ غذا، ســردخانه، کتابخانه و انبار غالت در طبقه 2- 
زیرزمین و همچنین شــامل فضاهای وضوخانه زنانه، وضوخانه مردانه، حسینیه 
و اتــاق صوت و آبدارخانه در طبقــه 1- زیرزمین و همچنین فضاهای وضوخانه، 
کفش کن، شبســتان اصلی، آبدارخانه درطبقه همکف و فضاهای شبستان اصلی، 
شبســتان اول مردانه، وضوخانه، کفش کن انباری، ســوئیت خادم، شبستان دوم 
زنانــه، وضوخانه زنانه و بخش های دیگر می باشــد. طی توافق صورت گرفته بین 
شــهرداری و هیئت امنای مســجد مقررشد ســاختمان جدید مسجد به سبک 
معماری اسالمی یعنی یک گنبد اصلی در مرکز و احداث 2 گلدسته در طرفین و 
درب ورودی مناســب و یک رواق اصلی طراحی گردد. در حاضر پروژه حدود 43 
درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و در حال تکمیل می باشد و پیش بینی می گردد 

در نیمه اول سال92 به بهره برداری برسد.

احداث سرای محله گرگان

با توجه به دســتورالعمل ارسالی به منطقه در خصوص احداث سرای محله در 
هریک از محالت 19 گانه، این منطقه در ضلع شــمال شرقی مسجدصفا واقع در 
خیابان شهید مدنی روبروی بیمارستان امام حسین)ع( در زمینی به مساحت300 
مترمربع اقدام به احداث ساختمان سرای محله گرگان نمود. با توجه به نوع ارائه 
خدمات اینگونه بناها ســعی گردیده معماری فضاهــا به نوعی طراحی گردد که 
قابلیت اســتفاده بهینه توسط مسجد مجاور راهم داشته باشد. بدین منظور بنای 
فوق در 5 طبقــه با متراژ کلی 1950 مترمربع بافضاهایی مثل صحن مســجد، 
شبســتان، ســالن اجتماعات و آمفی تئاتر، فضای اداری، خانه ســالمت، خانه 
کارآفرینی، خانه اســباب بازی، کالس های آموزشــی و کتابخانه در حال ساخت 
می باشــد. باتوجه به اینکه عملیات گودبرداری به ارتفاع 11 متر، عملیات سازه 
نگهبان به صورت نیلینگ دیوارهای گود شــده انجام و مراحل ســاخت و مونتاژ 
اسکلت فلزی در خارج از کارگاه در حال اجرا می باشد، پیش بینی می گردد پروژه 

در نیمه اول سال92 پایان یافته و به بهره برداری برسد.
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در گفتگو با شهردار منطقه 13 مشخص شد: 
سیماي شهري چشم نوازتري به شهروندان ارایه 

مي شود.
شهرهای جهان: منطقه13 شهر تهران در انتهاي بخش شرقي شهر تهران 
واقع شده است. از شــمال به مناطق 4،8و7 )محور دماوند(، از غرب به 
منطقه 12 )محور 17 شــهریور(، از جنوب به منطقه 14 )محور پیروزي( 
و از شرق به بزرگراه اسب دواني و ســرخه حصار )حریم شرق تهران( 
محدود مي شــود. وصعت منطقه 13، 1383 هکتار است و شامل بافت 
متراکم شــهري، اراضي نظامي و صنایع مي باشد. پارک جنگلي سرخه 
حصار در خارج محدوده قانوني و در حاشــیه منطقه قراردارد. جمعیت 
منطقه در سرشماري سال 1385 برابر 686ر239 نفر اعالم شده است. 

برآورد شده جمعیت منطقه در سال 1400 به 778ر302 نفر برسد.

مهم ترین نقاط قوت منطقه عبارتند از:عبــور بزرگراه امام علي)ع( از 
درون بافت کالبدي و امکان آســان ارتباط منطقه به ســایر نقاط شهر 

تهران-قرارگیري منطقه در مسیر محور اصلي ورودي شرقي تهران:

مهم ترین نقــاط ضعیف منطقه عبارتند از: 
 - کمبود فضاهاي خدماتي، رفاهي، عمومي 
- فرســودگي کالبدي بافت منطقه به ویژه 

در محله هاي قدیمي.

در زمینه ویژگي هاي توسعه عمراني منطقه 
یا مهندس  13 شــهر تهران، گفتگوئــي 
ابراهیم مداحي، شهردار منطقه 13داشتیم.

توســعه منطقه در ارتباط با طرح  ■
جامع شهرتهران چیست؟

 اهداف توسعه منطقه در ارتباط با اهداف طرح جامع شهر تهران عبارتند از : 
- حفظ و پاالیش صنایع و ساماندهي کارگاهها در راستاي پایداري زمینه هاي 

اشتغال و تقویت نقش منطقه 
- توســعه ظرفیت هاي اشتغال در پهنه هاي با عملکرد فرا منطقه اي در قالب 
طرح هاي ســاماندهي و هدایت آنها در راســتاي تقویت و پایــداري زمینه هاي 

اشتغال و فعالیت
- ایجاد ســرزندگي و حرمت در محیط شهري با تلفیق عمکرد هاي سازگار، از 

طریق اصالح و پاالیش و تقویت آنها
- دستیابي به اهداف توسعه پایدار زیست محیطي

- بهبود وضعیت ســاختار فضایي ، خوانایي، ادارک و ارتقاء کیفیت ســیما و 
کالبد منطقه 

- ارتقاء و تقویت نقش گردشکري و اوقات فراغت در منطقه و حوزه شرق تهران
- ارتقاء آسایش و امنیت اجتماعي شــهروندان در قالب نظام مندي زندگي و 

اصالح زمینه هاي آسیب پذیري و آالینده ها
- ایمن ســازي منطقه در مقابل ســوانح طبیعي در زمینه کیفیت بنا و تأمین 

فضاهاي ضروري
- تقویت نقش و افزایش کارایي شــبکه ارتباطي در قالب ســازمان فضایي و 
اســتخوان بندي منطقه و بهبود سیســتم حمل و نقل همگاني و ارتقاء و بهبود 

کیفیت حمل و نقل و ترافیک در سطح منطقه

در حال حاضر پروژه هاي عمراني شــاخص منطقه 13 شهر  ■
تهران کدامند؟ 

این روزها پروژه هاي عمراني مهمي در محدوده منطقه 13 شهر تهران در حال 
اجراست. اهمیت این پروژه هاي عمراني به گونه اي است که با اطمینان مي توان از 
تغییر ســیماي منطقه در آینده نزدیک خبر داد. منطقه 13 از جمله مناطق پهنه 
شرقي پایتخت است که طرح عظیم ادامه بزرگراه امام علي)ع( از آن عبور مي کند. 
عالوه بر این طرح ساماندهي میدان امام حسین)ع(، خیابان هفده شهریور و میدان 
شــهدا به عنوان مهم ترین طرح هاي کنوني زیباسازي شهر تهران در محدوده این 
منطقه در حال اجراســت. بدون شک در تاریخ فعالیت هاي شهرداري منطقه 13، 
اجراي همزمان چنین طرح هاي عمراني مهم بي سابقه است. امروز تالش براي رفع 
معارضــات ملکي و توافق با مالکان این امالک، به یکــي از مهم ترین فعالیت هاي 
جاري شهرداري منطقه تبدیل شده و همه تالش مي کنند پروژه هاي مورد اشاره به 

سرعت تکمیل شده و در اختیار شهروندان قرارگیرد.
از ســوي دیگــر هر چند مدت زمان زیادي از نخســتین طرح هــا و اقدامات 
بــراي تعریض خیابان پیروزي مي گذرد اما مهــم ترین اقدامات براي اجراي این 
پروه راهگشــا، به طور جدي از اواخر ســال 1389 آغاز شد و در یک سال اخیر 
پیشــرفت هاي قابل توجهي در روند اجراي طرح مورد اشــاره حاصل شده است. 
طــرح تعریض خیابان پیروزي در ارتباط با طرح پیاده راه ســازي خیابان هفده 
شــهریور، طرح احداث مقبره الشهداء در بزرگراه شــهید دوران و طرح افزایش 
پهنه هاي طبیعي پارک ســرخه حصار، عملکردهي ترافیکي و گردشگري مهمي 
داشته و کارکردهاي فرا منطقه اي قابل توجهي براي منطقه 13 شهرداري تهران 

به وجود خواهد آورد. 
بدون شــک بســیاري از معابــر منطقه 13، محــالت خاطره انگیــز دوران 
پیــروزي انقــالب شــکوهمند اســالمي اســت و به ثمــر رســیدن طرح ها و 
پروژه هاي مورد اشــاره ضمن ســاماندهي این معابر و کمک بــه احیاي هویت 
 تاریخــي و فرهنگي آن هــا، رنگ و نقش تــازه اي به این پهنه از شــهر تهران

مي بخشد و سیماي شهري چشم نوازتري را به شهروندان هدیه مي نماید.

پروژه هاي عمراني شاخص منطقه 13 شهرداري تهران

سيماي نوین منطقه 13 شهر تهران
The Best Development Projects of  
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در ادامــه با مهندس شــهروز پرهیز کار، 
معاون فنی و عمرانی منطقه 13 شهرداری 

تهران گفتگو کردیم.

رو  ■ پیاده  پروژه  اهمیت  به  با توجه 
این  مشخصات  پیروزی،  خیابان  سازی 

پروژه چیست؟
محــدوده مطالعاتی پــروژه طراحــی پیاده 
روســازی خیابان پیروزی، تمامی طول خیابان 
پیــروزی به طول 4 کیلومتر واقع در مرز مناطق 

13 و 14 شــهر تهران را در بر دارد که از ســمت غرب به میدان شهدا و خیابان 
هفده شــهریور، واقع در مرز این مناطق با منطقه 12 و از غرب به بزرگراه شهید 

دوران و کوه سنگی محدود می شود )شکل1(. 
فرآیند مطالعات در شکل 2 ارایه شده است. 

حوزه فراگیر بافت مورد مطالعه شامل مناطق شهری 13 و 14، حوزه بالفصل 
به عمق دو بلوک شهری از خیابان پیروزی تعیین گردید.

بــا توجه به مطالعات پایه صورت گرفته و بررســی و تحلیل پیشــنهادات در 
اسناد فرادست و نظرات مسئولین، در گام های نخستین فرایند طراحی پیاده راه 
خیابان پیروزی شــهر تهران، تأکید بر تقویت نقش خیابان در منطقه و شــهر - 
فرامنطقه- و تحکیم جایگاه محور در شهر و تقویت آن به عنوان محوری کلیدی 
و تاثیر گذار با توجه به ماهیت اســتراتژیک آن مد نظر بوده و چشم انداز در نظر 

گرفته شده عبارتست از:
خیابان پیروزی: محور نمادین پایداری و استواری

با توجه به هویت تاریخی منحصر به فرد خیابان پیروزی، نقش بسزای همافران 
نیروی هوایی در سقوط حکومت پهلوی، در کنار کلمه پیروزی که به حق به این 
خیابان اختصاص داده شــده است، واژه استواری و پایداری را به آن بخشید و به 
نمایش گذاردن این واژه در قالب فضاهای شــهری و در بخش های مختلف محور 

مذکور در کالبد راه موزه ای که بیان گر وقایع تاریخی این محور باشد. 

تجزیه و تحلیل حوزه بالفصل و حوزه مداخله

بررسی نظام کاربری زمین و فعالیت
از ویژگی های کلی در بررســی نظام کاربری زمین و فعالیت در محدوده مورد 

مطالعه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
حضور پادگان نیروي هوایي و کارخانه مهمات ســازی دربطن منطقه موجب 
عدم تشــکیل ســاختار مناســب محدوده وعدم تعادل و توازن در توزیع فضایي 
کاربري هاي مختلف شــده و همچنین ســبب چند ســطحی شــدن محدوده 

)فراشهری، منطقه ای و محله ای( گردیده است:

- کمبود فضاهاي خدماتی، رفاهی، عمومی درسطح محدوده
- کمبود فضاي باز 

- عبور خط 4 مترو از مرزمشــترک مناطق 13 و 14 و ایجاد پتانســیل هاي 
توسعه در ایستگاه هاي مبداء و مراکز ثقل جمعیت و فعالیت 

- عبور بزرگراه امام علی از میان محدوده و ایجاد محدوده ویژه 
- وجود فضاهاي جمعي با مقیاس کوچک در منطقه

بررسی نظام حرکت و دسترسی
خیابان پیروزی، در طرح مصوب شــریانی اصلی درجــه دو با عرض 45 متر 
می باشــد که بــه صورت تندرو و کنــدرو حرکت ســواره در آن انجام می گیرد. 

مشخصات کلی این محور به شرح زیر می باشد:
با توجه به قرارگیری پادگان در بطن منطقه، شــبکه های ارتباطی دارای نظام 

سلسله مراتبی نبوده و از ساختار کاملی برخوردار نیستند.
در وضع موجود این خیابان، مســیر دوچرخه و مســیر عبور نابینایان در آن 

طراحی نشده است.
 به دلیل مشکالت پیاده رو در برخی مقاطع، اختالط حرکت سواره و پیاده وجود دارد.

از جملــه مزایای خیابان پیــروزی، گذر خط 4 متروی تهــران از این محور 
می باشــد که کمک شایان توجهی در جهت تامین دسترسی ها و کاهش نارسایی 

محورهای ارتباطی دارد.
کف ســازی مناســب برای پیاده روها موجود نبوده و در کل مسیر از آسفالت 

ساده استفاده شده است.
معابر و دسترســی های متعدد وارد خیابان می شــود، بــدون این که از نظام 

سلسله مراتبی خاصی پیروی کنند.

بررسی سازمان فضایی- ادراکی و سیما ی شهری

ویژگی هــای ســازمان فضایی در وضع موجــود خیابان پیــروزی با توجه به 

 

 بیان اهداف کالن و خرد طراحي

 بررسي تحوالت تاریخي

 بررسي ساختار زیست محیطي

 بررسي نحوه استفاده از زمین

 بررسي نظام فعالیت و کاربري زمین

یشهر ی مایس و يیفضا سازمان یبررس  

 بررسي نظام حرکت و دسترسي

فرهنگی اجتماعی یبررس بررسي سیماي شهري   

 معرفي محدوده، تعیین حوزه هاي مطالعاتي 
شناخت اولیه 

 محدوده مطالعاتي

  14طرح تفصیلي منطقه   13طرح تفصیلي منطقه  1385طرح جامع شهر تهران 

 بررسي پیشنهادات اسناد فرادست

 ارائه نقشه هاي فاز یک
 گزین

 ارائه نقشه هاي فاز دو و جزییات اجرایي
 گزین

 ارائه گزینه هاي طراحي
 گزین

 تجزیه و تحلیل )سوات(

 بررسي نظرات کارفرما و ارائه چشم انداز مقدماتي

شکل 1

شکل)2(: فرایند مطالعات و طراحی فاز یک و دو پروژه پیاده روسازی خیابان پیروزی
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مطالعات و مشاهدات صورت گرفته به شرح زیر می باشد:
ازبین رفتن پیوســتگی بدنه شهري بوســیله کاربری های بزرگ مقیاس و  ■

نظامی و وجود بدنه های مرده شهری در مجاورت این کاربری ها )شکل 4( 
فقدان رعایت ضوابط نماسازي  ■
اختالط شریان هاي اصلی حمل ونقل با محورهاي فعالیتی  ■
وجود آلودگی بصري از جمله ضعف در کفسازي، بدنه سازي، جدول گذاري،  ■

نورپردازي و مبلمان شهري در چهره محدوده
وجود فضاي سبز در سیماي عمومي )بدنه های نرم( ■
عبور مسیل منوچهری از میان محدوده و ایجاد محدوده ویژه  ■
وجود مناظرزیباي کوهستاني پادگان دوشان تپه ■
بی نظمی تجهیزات و الحاقات مانندکانال هاي کولر ، لوله کشی ها، تابلو و ...  ■

و نامناسب بودن دید و منظر شهري
وجود تک بناهای با ارزش تاریخی و معماری ■
عدم توزیع متناسب فضاي سبز در محدوده  ■
آلودگی ناشــی از تمرکز پایانه هاي داخلی مســافربري در نزدیکی میدان  ■

شهدا و میدان کالهدوز
تراکم شدید وسائط نقلیه و آلودگي هاي محیطي در محور ■
ورود آب بــه معابر و پیاده روها و واحدهاي مســکوني در هنگام بارندگي  ■

در برخي نواحي 
جریان فاضالب هاي مختلف به داخل جوي ها، ایجاد بو و منظر نامطبوع ■
عدم وجود شبکه جمع آوري فاضالب ■
بهره گیري ازمسیر مسیل موجود جهت ایجاد کریدورهاي سبز ■

بررسی ساختار اجتماعی، فرهنگی موثر در طرح

آن چــه از لحاظ فرهنگی در این طرح پر اهمیت اســت، بحث نقش خیابان 
پیروزی تهران در اصلی ترین بخش فرهنگ جمهوری اسالمی ایران یعنی انقالب 
اسالمی می باشد، به وجود آمدن اولین جرقه های انقالب اسالمی ایران از پادگان 
نیروی هوایی و به دنبال آن تظاهرات و کشــتار در میدان شــهدا )ژاله ســابق(، 

ازجمله ویژگی های مهم فرهنگی و اجتماعی این محور می باشد.
ســاختار اجتماعی موثر بر طرح، بررسی ساختار استفاده کنندگان از فضا بوده 
است که شامل ساکنان منطقه، شاغالن و افرادی که با دیگر اهداف چون خرید- 
تفریح ، آموزش و ســایر مقاصد از محور اســتفاده می کنند، می باشد. با توجه به 
شریان اصلی بودن این خیابان در کنار تقویت پهنه های تجاری و خدماتی در این 
محور، دامنه وســعت اســتفاده کنندگان از فضا از محله و منطقه فراتر رفته و به 

شهر و استان بسط می یابد.
بیان اهداف کالن و خرد طراحی پیاده روسازی محور پیروزی

اهداف خرداهداف کالن

ایجاد محوری نمادین و ویژه در 
سطح شهر 

 تقویت جایگاه خیابان پیروزی 
به عنوان یکی از شریان های اصلی 

شهر تهران
ارتقا و تقویت جایگاه خیابان 
پیروزی به عنوان یک فضای 
شهری در نظام فعالیت شهر

ارتقا کیفیت محیط و ایجاد حیات 
و سرزندگی شهری و ارتقا کیفیت 

زیست محیطی و ایجاد آسایش 
فیزیکی و اقلیمی

تقویت روحیه گردشگری و فراغتی
هویت بخشی و ایجاد حس مکان

سازمان دهی و تقویت راسته ها و پهنه های تجاری و 
خدماتی با عملکرد فرا منطقه ای

تکمیل و اصالح ساختار سلسله مراتبی محورهای ارتباطی
تقویت ارتباط و نفوذ پارک های موجود

تقویت مراکز و پهنه های رفاهی، اجتماعی فرا منطقه ای
ساماندهی ساختار و سازمان فضایی 

تاکید بر تقویت فضاهای جمعی، گذران اوقات فراغت و 
ایجاد گره های اجتماعی 

حفظ نظامات طبیعی محیط زیست در منطقه
توسعه فضای سبز

کاهش آلودگی های صوتی و هوا
ایجاد کریدورهای سبز
تاکید بر حرکت پیاده

حفظ روحیه غالب و سازمان فضایی پهنه هایی که در 
ایجاد خاطرات جمعی نقش دارد

حفاظت از عناصر با ارزش تاریخی، فرهنگی و تقویت 
عملکرد و دسترسی مناسب به آنها

تقویت مشارکت مردمی و حضور مردم

شکل)7(: معرفی اهداف کالن و خرد طراحی پیاده روسازی خیابان پیروزی

با تحلیل و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید محدوده مطالعاتی در چارچوب 
روش سوات و راهکارهای بدست آمده، و با عنایت به پیشنهادات مطرح شده در اسناد 
فرادست، به منظور ایجاد چارچوبی معین برای ارائه گزینه های مفهومی طراحی در قالب 

آن، اهداف کالن و خرد طراحی به شرح زیر تعیین می گردد )شکل 7(

معرفی گزینه برتر طراحی

گزینه بهینه ای که ترکیبی از راه موزه تاریخی و باغ ایرانی است برای دستیابی 
به اهداف زیر مد نظر قرار گرفته شده است )شکل 8(:

یادآوری وقایع تاریخی بوقوع پیوسته در خیابان پیروزی در نیم قرن اخیر
توجه به چشم اندازهای طبیعی و ویژگی استواری و پایداری کوه ها و مقبره الشهدا
اســتفاده از ایده باغ ایرانی و عناصر چهارگانه )زمین(، )آب(، )گیاه( و )فضا( و 

شامل مشخصات زیر می باشد:
راه موزه ای با ترکیبی از بدنه های سبز باغ راه ■
تقویت و ارتقا هویت خیابان و عناصر ویژه آن و ایجاد حس مکان ■
تقویت روحیه گردشگری و تفریحی ■

شکل)3(- نقشه کاربری اراضی در حوزه بالفصل خیابان پیروزی

شکل)4(- بدنه پادگان نیروی هوایی در مجاورت محور پیروزی
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شکل)6(- تک بناهای با ارزش معماری

شکل)5(- فضای سبز حاشیه محور پیروزی

بکارگیری نقاط ویژه خیابان به عنوان نقاط ویژه موزه ای و فضاهای شهری ■
به کارگیری ســنگ به عنوان عنصر طبیعی و در راستای معطوف نمودن  ■

توجه به کوه سنگی به عنوان المان پایداری و استواری
به کارگیری ایده باغ راه ایرانی در ترکیب با محدوده های ویژه موزه  ■
استفاده از انرژی خورشیدی )انرژی پاک( ■
توجه به چشــم اندازهای طبیعی و اهمیت به ویژگی استواری و پایداری  ■

کوه سنگی
تقویت و ارتقای کیفیت زیست محیطی و ایجاد آسایش اقلیمی ■

نماهایی از گزینه برتر
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شهرهای جهان: منطقه 21 با جمعیت 158848 نفر )سال 1385( بصورت 
مثلثی کشیده در منتهی الیه غرب تهران در امتداد جاده های ارتباطی 
تهران - کرج تا بعد از دو راهی کاروانسرای سنگی گسترده شده است. 
این منطقه از شــمال به اتوبان تهران - کــرج، از جنوب به جاده قدیم 
تهران -کرج، از شــرق به مسیل کن و از غرب به گرمدره محدود است. 
این محدوده از شمال با منطقه 22، از شرق با مناطق 5 ،9 و 18 از غرب 
با شهرســتان کرج، از جنوب با منطقه 18 و شهرستان شهریار همجوار 

است.

مســاحت محدوده منطقه 21 بالغ بر 5169 هکتار است، که 8/7 درصد 
مساحت کل مناطق شهر تهران بوده و در قیاس با مساحت سایر مناطق 
در زمره پنج منطقه بزرگ شــهر تهران قرار دارد. تقسیمات مدیریتی 
محدوده کنونی منطقه 21 تا ســال 1383 بــه عنوان جزئی از منطقه 9 
شــهرداری تهران، نواحی 3، 4 و 5 شــهرداری این منطقه را تشکیل 
می داد. در این سال، این سه ناحیه از شهرداری منطقه 9 منفک شده و 
منطقه 21 را تشکیل دادند. در همین سال شهرداری منطقه 21 تأسیس 

شده که محدوده خدماتی آن به سه ناحیه 1، 2 و3 تقسیم شده است. 

در این تقسیمات شهری، بزرگراه آزادگان و بزرگراه شهید لشگری مرز 
نواحی 1، 2 و بلوار ایران خودرو مرز نواحی 2 و3 می باشــد و حد جنوبی 
ناحیه 1و حد شــمالی و جنوبی نواحی 2 و 3 مرز شمالی و جنوبی منطقه 

یعنی اتوبان و جاده قدیم کرج است. 

حدود27 درصد ســطح منطقه یعنی1319هکتار بــه صنایع اختصاص 
دارد که با احتســاب انبارها و حمل و نقــل و توقفگاه به 35/8 درصد 
بالغ می شود.21/7 درصد به کاربری نظامی )1121هکتار( - 8/4درصد به 
کاربری مسکونی )433هکتار(- 11/5 درصد به کاربری باغ و فضای سبز 
و زراعی )597 هکتار( - 16درصد شــبکه معابر)824هکتار(- 5 درصد 
سطوح بایر )253هکتار(- درمجموع حدود 3500 هکتار یعنی 70 درصد 
سطح منطقه را کاربری های فراشهری و ملی و فراملی به خود اختصاص 

داده اند.

سه شبکه اصلی شرقی - غربی شامل بزرگراه لشگری )مخصوص کرج( 
و بزرگراه فتح )جاده قدیم کرج( از تمام طول منطقه عبور می کند و آن 
را به دو قسمت مجزا تقســیم می کند، کمربندی آزادگان نیز به صورت 
شمالی- جنوبی منطقه را قطع می کند که از سمت شمال تـا اتوبان کرج 
موجود است و در آینده بـه بزرگراه تهران شمال متصل می گردد. این 
منطقه در مجموع دارای 23/3 کیلومتـر بـــزرگراه با آزادراه و44/2 

کیلومتر شریانی درجـــه 1و2 با کاربری فرامنطقه ای می باشد که امکان 
ارتباط بین استان های شمالی، غربی، جنوبی و شرقی را برقرار نموده و 

دارای تراکم حمل و نقل بسیار باالیی است.

با دکتر مصطفی ســلیمی، شهردار منطقه 
21 تهران درباره پروژه های عمرانی منطقه 

گفتگویی داشتیم.

تهران  ■ 21 شهر  منطقه  ویژگی های 
و راهبردهای توسعه آن چیست؟

فضاهایي که ســبب رونق حیــات اجتماعي 
و شــور و نشــاط فکري ـ فرهنگي مي شــود، 

اساسي ترین نیاز انسان یعني زندگي اجتماعي و کنش متقابل را مرتفع مي سازند 
شرایط بروز رفتارهاي اجتماعي و مشارکت هاي مردمي را بیشتر فراهم مي سازند 
و بــه مکان هــاي کار، تفریح، تبادل اطالعات، تظاهــرات اجتماعي - فرهنگي و 
اقتصادي جامعه تبدیل مي شــوند. وجــود فضاهاي عمومي بــراي ایفاي نقش 
اجتماعــي در برقراري روابــط عاطفي، فرهنگي، سیاســي و اجتماعي در میان 
شــهروندان ضروري است. شهر تهران، به عنوان نماد کالن شهر در ایران از ابتدا 
با برنامه ریزي متناســب فرهنگي ـ اجتماعي رشــد نکرده است. ضمن آن که به 
دلیل توسعه زندگي شهري و رشد جمعیت نواقص و کمبودها در آن نمایان است 
و از این لحاظ دچار فقر مي باشــد. یکي از این مناطق، منطقه 21 مي باشــد که 
در حاشــیه شهر تهران قرار دارد و از نظر فضاهاي عمومي و فرهنگي نیز کمبود 
شدیدي دارد. مجموعه فرهنگی تهرانسر، ســالن چند منظوره شهرک دانشگاه، 
سرای محله تهرانسر شمالی، سرای محله فرهنگیان، سرای محله تهرانسر شرقی، 
سرای محله شهرک دریا، سرای محله چیتگر شمالی، سرای محله شهرک غزالی 
و ســرای محله وردآورد از جمله پروژه هاي عمراني پراهمیت در منطقه 21 است 
کــه در نواحی 3گانه در حال احداث هســتند. این مجموعه ها با نیازهاي منطقه 
و ســاکنان آن ها پیوند دارند. در این محالت، که طبقات متوســط و متوسط به 
پایین در آن ســاکن مي باشند، هنوز در میان آن ها فرهنگ گذران اوقات فراغت 
و خصوصاً اجازه به دختران و همسران و زنان براي استفاده از زمان فراغت خود، 
شکل نگرفته است. احداث و بهره برداری از سراهاي محلي در ایجاد فرصت براي 
این گروه ها جهت اســتفاده از زمان فراغت خود به آن ها کمک بسیاري مي کند. 
با تو جه به فرهنگ ســنتي و مذهبي غالب در این منطقه و این که ساکنین آن 
عمدتــاً از درآمد اقتصادي باالیي نیز برخوردار نیســتند احداث و بهره برداری از 
این ســراها پیامدهاي اجتماعي و فرهنگي مثبتــی براي منطقه و محالت مورد 
نظــر بدنبال خواهد داشــت. این منطقه از نظر فضاهاي فرهنگي نظیر ســینما، 
فرهنگســرا، خانه  فرهنگ، تاالر نمایش، تئاتر، کتابخانــه، موزه و نگارخانه دچار 

کمبود بوده و از این لحاظ نیازمند اقدامی جدی است. 

پروژه هاي عمراني شاخص منطقه 21 شهرداري تهران

همجواری صنعت و سكونت
The Best Development Projects of  

Tehran Municipal District 21
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شــهرداري تهران بر اســاس فصل ســوم برنامه راهبردي 5 ســاله این شهر 
)1392-1388( با عنوان »توسعه اجتماعی و فرهنگی«، توسعه متوازن فضاهاي 
اجتماعي، فرهنگي و ورزشــي را در دستور کار قرار داده است و با توجه ویژه به 
اهمیــت و نقش فرهنگ و پرکردن بهینه اوقات فراغت شــهروندان، در خصوص 
توســعه زیرســاخت ها و احداث و ســاماندهي اماکن فرهنگی، قدم هاي مفید و 
موثري برداشته است. هم اکنون، هریک از مناطق 22 گانه تهران، ساالنه مقادیري 
از بودجــه جاري و منابع مالي خود را به امر ایجاد اماکن و تأسیســات فرهنگی 
مناســب اختصاص مي دهند و مبــادرت به احداث مجتمع هــای فرهنگی نظیر 
فرهنگسراها و سراهای محله مي نمایند. از این رو بهره برداری و احداث سراهای 
محله را با هدف ارائه خدمات فرهنگی و آموزشــي به ساکنان محالت منطقه 21 

به اجرا در آورده است.
بهره برداری از مجموعه فرهنگی تهرانسر و سرای محالت معرفی شده از جمله 
اقدامات شهرداري منطقه 21 اســت  که مي تواند بر توسعه فرهنگي منطقه تأثیر 
بسزایي بگذارد. گرچه به نظر مي رسد که این سراها از نظر فضاهاي عمومي کوچک 
 باشــند، اما با توجه به این که منطقه 21 در حاشیه شهر قرار دارد و تقریباً با سایر 
مناطق ارتباط  کمتري نیز دارد، مي تواند نقش با اهمیتي در مشــارکت فرهنگي و 
اجتماعي مردم این منطقه داشــته باشــد. در مجموع توسعه فضاهاي عمومي در 
منطقه 21 به توسعه آموزش هاي کاربردي و نظری، دسترسي بیشتر و عمومي تر به 
کتابخانه و اینترنت، توسعه کارآفریني خصوصاً در میان زنان، تغییر سبک زندگي، 
دسترسي ســهل تر مردم منطقه به امکانات آمو زشــي، افزایش سطح آگاهي هاي 
اجتماعي، بهداشتي و خانوادگي مي انجامد. سهولت دسترسي آسان اهالي محالت 
مجاور در گسترش فرهنگ مدرن در این منطقه، ترویج سطح مشارکت اجتماعي 
و توســعه روابط و کنش متقابل اجتماعي میان شهروندان منطقه وکاهش میزان 
جرائم مي تواند از آثار و پیامدهاي دیگر این پروژه ها باشد، ضمن آن که در توسعه 

اجتماعي ـ فرهنگي شهر تهران نیز تأثیر مثبت خواهد داشت.
درگیر کردن شهروندان در وضع قوانین، برنامه ریزی و حتی اجرای طرح های 
توســعه ای شهری در رویکرد توسعه پایدار به منظور تسهیل در خدمت رسانی و 
رفع معضالت زندگی در شــهر، یکی از راهکارهایی اســت که امروزه در بسیاری 
از شهرها و کالن شــهرها در پیش گرفته شده است. در سال های اخیر بسیاری 
از ســازمان ها و نهادهای متولی امــر مدیریت و برنامه ریزی شــهری بر ترویج 
نگرش مشــارکتی برای تشــویق نوعی رهیافت مدیریت و برنامه ریزی از پایین 
به باال و توانمند ســازی اجتماعات محلی به منظور نظارت بر اقدامات توسعه ای و 
مدیریتی تاکید داشــته اند و تصمیم سازی در خصوص حل مسائل شهری مبتنی 
بر اجتماعات محلی با هدف تأمین شــرایط الزم برای رفاه شهروندان را مد نظر 
داشته اند. ارزیابی تأثیر اجتماعی پروژه های شهری نیز راهکاری است عملیاتی به 
منظور نظارت و سنجش اهداف توسعه پایدار به ویژه به منظور جلب مشارکت و 

درگیر ساختن شهروندان در بهبود شرایط زیست ایشان.
پروژه احداث سرای محالت که چندی است در دستور کار و الویت شهرداری 
تهران قرار گرفته در راســتای پاســخگویی به دغدغه کارگزاران و برنامه ریزان 
شــهری در ایجاد اعتماد، درگیر نمودن بیشــتر شــهروندان در امــور اجرایی و 
تصمیم گیری و حتی در مواردی واگذاری کامل مسئولیت های اجرایی و مدیریتی 
به ســاکنان محالت است. سرای محله در صدد است تا حد امکان پاسخگوی این 

نیازهای شهروندان در سطح محله باشد:
ارتقای کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی مردم محله  ■

مورد نظراز طریق برنامه های فرهنگی و ورزشــی، آموزشی و حمایتی و سالمت 
محور سرای محله، و همچنین از طریق مرکز کارآفرینی احتمالی 

درگیــر نمودن مردم محله در اداره امور محله و در نتیجه ارتقای ســطح  ■
مشارکت عمومی

حفظ و یا تقویت هویت و همبستگی محلی ■
کاهش بار مسئولیت شهرداری در مدیریت شهری- محله ای ■
نظــارت اجتماعی محلی در جهــت افزایش ایمنی و ســالمت و کاهش  ■

آسیب ها و جرایم اجتماعی
در پایان شهردار منطقه 21 گفت:

در بین 17 محله این منطقه، برخی محله ها از جمله تهرانســر اصلی، تهرانسر 
غربی، تهرانسر شــرقی و وردآورد به سبب وجود واحدهای تجاری بیشتر، دارای 

رونق بیشــتر کسب و کار هســتند. نامبرده در 
ادامه اظهار داشــت: منطقه 21 شــهر تهران از 
ظرفیت خوب و قابل توجهی برای احداث مراکز 
خرید بسیار بزرگ برخوردار است که تحقق این 

امر در دست مطالعه می باشد.

در ادامه با مهنــدس حمید رضایی، معاون 
فنی و عمرانی شهرداری منطقه 21 درباره 
پروژه های عمرانی شاخص منطقه به گفتگو 

نشستیم.

پروژه های عمرانی شاخص منطقه 21 شهر تهران کدامند؟ ■
اهم پروژه های عمرانی شــاخص منطقه 21 شامل تقاطع های غیر هم سطح، 
هدایت آب های سطحی، مجموعه فرهنگی تهرانسر و سالن چند منظوره شهرک 

دانشگاه می باشند. 

تقاطع غیر همسطح بلوار ایران خودرو و بزرگراه شهید لشگری 

پروژه تقاطع غیرهمســطح ایران خودرو- بزرگراه شهید لشگری در دو محور 
شــرقی ـ غربی با طول تقریبی 692 متر و در محور شمالی ـ جنوبی در راستای 

بلــوار ایران خودرو با طول تقریبی 800 متر به همراه چهار دســتگاه پل که دو 
پل روگذر در مسیر جاده مخصوص کرج و بروی محور ایران خودرو در دو مسیر 
شرق به غرب با طول 89 متر و به عرض 13 متر برای هر پل و همینطور در مسیر 
غرب به شرق و یک پل به همراه زیر گذر در مسیر محور ایران خودرو با طول 59 
متر به عرض آســفالت 18 متر و تقویت یک پل زیر گذر متعلق به شرکت ایران 

خودرو می باشد که توسط شهرداری منطقه 21 آغاز گردیده است.
میــزان بار ترافیکی در زمان اوج، صبح ها در باند شــمالی جاده مخصوص به 
میزان 5380 دســتگاه در ســاعت بوده و در باند جنوب جاده مخصوص 5300 
دســتگاه در ساعت و همچنین در زمان اوج عصر در باند شمالی جاده مخصوص 
به میزان 5430 دســتگاه در ســاعت و در باند جنوبی جاده مخصوص به 4810 
دستگاه در ساعت می رســد که با مقایسه ای اجمالی این نتیجه حاصل می شود 
که ترافیک صبحگاهی و عصرگاهی در ســاعت اوج از اهمیت و حجم مســاوی 
برخوردار اســت. این میزان در ســاعت اولیه صبح به 10400 دستگاه در ساعت 
نیز می رســد. طرح پل اصلی بزرگراه شهید لشــگری با توجه به میزان و حجم 
ترافیــک موجود در طرح و به منظور حــذف کامل چراغ های راهنمایی در محل 
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تقاطع با پیش بینی سه باند تردد در طرفین مسیر با عرض مفید 12 متر و با در 
نظر گرفتن ســایر موارد ترافیکی موثر، طراحی گردیده است. باتوجه به پتانسیل 
اجرایی موجود، اتمام این پروژه سبب تسهیل در امر تردد در یکی از جدی ترین 
گره های ترافیکی ســطح منطقه به همراه کاهش زمان سفر، مصرف سوخت و در 

نتیجه باال رفتن سطح رضایتمندی شهروندان خواهد گردید. 

تقاطع غیر همسطح بلوار ایران خودرو و بزرگراه فتح

بزرگراه فتح یکی از شریان های مهم از مبادی ورودی و خروجی در غرب شهر 

تهران می باشــد. واقع شدن کارخانجات مهم کشــور مانند ایران خودرو، سایپا، 
زامیاد و غیره در طرفین تقاطع مذکور و عبور و مرور وســائط نقلیه ســنگین و 
جابجایی تجهیزات و نیروهایی که در این کارخانجات مشــغول به کار می باشند، 
باعث به وجود آمدن ترافیک ســنگین در تقاطع این بزرگراه با بلوار ایران خودرو 
گشته که پس از بررسی های فراوان در این خصوص، اجرای تقاطع غیر همسطح 
به صورت روگذر در دســتور کار قرار گرفت. این پل دارای دو دهانه با طول های 
متغییر 45تا 48 متر و عرض عرشه 32 تا 37 بوده و چهار رمپ شرق به شمال، 

شمال به غرب، غرب به جنوب، جنوب به شرق را شامل می گردد.
بزرگراه فتح از بزرگراه آیت اله سعیدی )جنوب غربی فرودگاه مهرآباد( شروع 
شده و تا تقاطع کاروانسرا سنگی ادامه می یابد. این بزرگراه در فاصله کیلومتر 12 
به بلوار ایران خودرو می رسد. با عنایت به طرح تفصیلی جدید بلوار ایران خودرو 
نیز یک مسیر بزرگراهی بوده که از بزرگراه شهید همت به سمت جنوب منشعب 
گشــته و پس از عبور از اتوبان تهران-کرج بصورت غیر همسطح و بزرگراه شهید 
لشــگری )جاده مخصوص کرج( به صورت همســطح و در تقاطع با بزرگراه فتح 
نیز به صورت هم ســطح بوده که پس از اجرای طرح به صورت غیر همسطح کلیه 
ارتباطات شــبکه ترافیکی شرقی- غربی منطقه را از شمال اتوبان تهران-کرج تا 
جنوب راه آهن تهران-تبریــز جمع آوری و توزیع خواهد نمود. این بلوار در حد 
فاصل بزرگراه شهید لشــگری )جاده مخصوص کرج( و بزرگراه فتح به استثنای 
سیصد متری انتهای آن از شمال به جنوب بصورت یک معبر بزرگراهی با عرض 
45 متر با روفوژ میانی ساخته شده و حدود سیصد متر انتهای خیابان مزبور هنوز 
با عرض 20 متر باقی می باشــد که می بایست از طرف غرب خیابان به مقدار 25 
متر تعریض شده به نحوی که در امتداد معبر 45 متری فوق واقع گردد. توضیح 
اینکه عرض بلوار ایران خودرو از بزرگراه شهید همت تا بزرگراه فتح 45 متر بوده 
و ادامه این بلوار به ســمت جنوب بصورت معبر 35 متری در نظر گرفته شــده 
اســت که با گذر از بزرگراه فتح و در محل تقاطع با مسیر راه آهن تهران - تبریز 

بصورت زیر گذری با دهانه 4 متر ادامه مسیر خواهد داد.

جمع آوري وهدایت آبهاي سطحي

اهداف طرح: جمع آوری نهرهای روباز معابر –کاهش آلودگی ناشــی از جمع 
شــدن آشــغال در انهار و معابر –تعریض معابر – عدم آبگرفتگی معابر – کاهش 

بار ترافیک معابر
1- جمع آوری و هدایت آب های ســطحی بلوار یاس حد فاصل خ صدوقی تا 

بلوار گل ها )بهره برداری(
2- جمع آوري وهدایت آب هاي سطحي حد فاصل بزرگراه آزادگان -رودخانه 

کن)قطعه 1( )در حال اتمام(
3- جمع آوري و هدایت آب هاي سطحي حد فاصل بزرگراه آزادگان -رودخانه 

کن)قطعه 2( )در حال اتمام(
4- جمع آوری و هدایت آب های ســطحی بلــوار گلها حد فاصل یاس تا فتح 

)مراحل پایانی(
5- تکمیل پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی بزرگراه فتح حد فاصل 

کن تا گل ها )فاز جدید( قطعه 3
6- جمع آوری و هدایت آب های سطحی بلوار یاس حد فاصل بوستان بهار تا 

خیابان مطهری )فاز جدید( قطعه 4

معرفی پروژه مجموعه فرهنگی تهرانسر

عملیات عمرانی این پروژه در زمینی به مســاحت 3000 متر مربع و زیربنای 
13500 متر مربع در محدوده جنوب شــرقی تقاطع بزرگراهای شــهید لشگری 
و آزادگان، در ســال جاری آغاز شــده اســت. در طراحی این مجموعه از تلفیق 
الگوهای اصیل معماری ایرانی و اســالمی با دســتاوردهای معماری مدرن بهره 
گیری شده است. مجموعه در 7 طبقه و در بر گیرنده فضاهای متعدد فرهنگی و 
آموزشی مانند سالن آمفی تئاتر با ظرفیت 300 نفر، سالنهای برگزاری جشنها و 
مناسبت های مذهبی ویژه آقایان و بانوان، همزمان و بطور مجزا، فضای کتابخانه، 
کالس ها و کارگاه های آموزشی، فضاهای نمایشگاهی، فضاهای ورزشی، رستوران 
و کافی شاپ و سایر موارد پیش بینی شده است. گفته می شود مجموعه نامبرده 

شده تا پایان سال 93 به بهره برداری خواهد رسید.

معرفی پروژه سالن چند منظوره شهرک دانشگاه

سالن چند منظوره شهرک دانشگاه بر پایه نیاز ارتقای سرانه و تجهیز فضاهای 
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فرهنگی ورزشــی در سطح محالت و شهرکهای احاطه شده توسط بافت صنعتی 
منطقه 21 و همچنین پیگیری های شهردار محترم و اهالی شهرک دانشگاه، طی 
سال 90 در دســتور کار معاونت فنی و عمرانی قرار گرفت. این پروژه در زمینی 
به مساحت 3500 متر مربع که توسط هیات مدیره شهرک در اختیار شهرداری 
قرار گرفته در حال احداث می باشــد. زیربنای ایــن مجموعه 2300 متر مربع و 
دارای یک سالن استاندارد انجام ورزش های توپی و سالن های مجزای ورزش های 

رزمی، بدنســازی، سونا و جکوزی و قسمتهای مختلف پشتیبانی و اداری و در 2 
طبقه می باشــد. با عنایت به امکانی که در تهیه زمین در این شــهرک به وجود 
آمــد، حوزه نفوذ پروژه در طراحی مجموعــه و فضاهای مختلف آن فرا محله در 
نظر گرفته شــده اســت تا ضمن تامین نیازهای مردم شهرک، پاسخگوی مردم 

محالت مجاور نیز باشد.
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گسترش روابط تهران و بانكوک
شهردار تهران و فرماندار بانکوک در حاشیه امضاي تفاهم نامة مشترک بین دو 
شهر در سخناني بر گسترش روابط شهرها و تبادل تجربیات مؤفق تأکید کردند. 
به گزارش پرتال داخلي شــهرداري تهران، فرماندار بانکوک در حاشیة مراسم 
امضاي تفاهم نامة تهران و بانکوک با بیان این که سفر شهردار تهران به این شهر 
به منظور حضور در ســومین مجمع شهرداران آســیا نشانگر سطح باالي روابط 
دو شهر اســت، گفت: افزایش همکاري هاي تهران و بانکوک در باالترین سطوح 

موجب افتخار ما خواهد بود. 
وي خواهان انتقال تجربیات موفق تهران در زمینه هاي مختلف از جمله حمل 
و نقل و ترافیک، فرهنگ و آموزش به بانکوک شد و افزود: امیدوارم شهردار تهران 
تجربیات خود در راه اندازي و ادارة مجمع شهرداران آسیا را نیز به ما منتقل کند. 
فرماندار بانکوک، دو شهر تهران و بانکوک را داراي اشتراکات فرهنگي زیادي 
دانســت و ادامه داد: تهران پیش تاز پیشــرفت و کانون فرهنگ است و امیدوارم 
تفاهم نامه اي که امروز امضا شــد به گســترش همکاري ها و تبادل تجربیات در 

اخبار
News

آینده منتهي شود.
شــهردار تهران نیز در حاشــیه امضاي این تفاهم نامه ضمن قدرداني از طرف 
خود و ســایر شهرداران حاضر در ســومین مجمع شهري آسیا از حسن میهمان 
نوازي بانکوک، خاطرنشان کرد: امیدوارم در زمان 2 ساله اي که مسئولیت مجمع 

شهرداران آسیا بر عهده بانکوک گذاشته شده، شاهد دوره اي موفق باشیم.
وي افزود: دورة ســوم مجمع شــهرداران آســیا فرصتي تاریخــي براي همة 

شهرهاي آسیا به ویژه بانکوک خواهد بود. 
قالیباف تفاهم نامة امضا شده بین دو شهر را فرصت مناسبي براي همکاري هاي 
ساختاري در زمینه هاي حمل و نقل شهري، محیط زیست، ساخت و ساز دانست 
و ادامه داد: امیدوارم ارتباطات دو جانبه تهران و بانکوک در زمینه هاي ذکر شده 

و همچنین در حیطه مجمع شهرداران آسیا ادامه داشته باشد. 
وي از قرن حاضر به عنوان قرن شکوفایي آسیا یاد کرد و گفت: انتقال تجربیات 
و همکاري شــهرهاي آسیا بدون شک کمک شایاني به پیشرفت و شکوفایي قاره 

کهن خواهد کرد. 
برگرفته از: »پرتال داخلي شهرداري تهران« 
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کنفرانس بتن و زلزله برگزار شد

پروژه برتر سال: تونل نيایش
پانزدهمین همایش مؤسسه 
شــاخة   ACI بتن  بین المللي 
ایران، تحــت عنوان کنفرانس 
بتن و زلزله، مصادف با روز ملي 
ایمني در برابر زلزله و سال روز 
زلزلة بم، در روزهاي 5 و6 دي 
ماه 1391 در دانشــگاه تربیت 

مدرس- تهران برگزار شد. 
با همکاري  این کنفرانــس 
انجمن  بتن،  تحقیقــات  مرکز 
و  بتــن  مهندســي  علمــي- 
سازه هاي بتني ایران و دانشگاه 
علوم و توسعه آریا با محوریت 
عملکرد بتن آماده در ســاخت 
و ســاز شهري هم سو با توسعة 

پایدار برپا گردید. 
در آغــاز ایــن کنفرانس دکتر جــواد برنجیان، عضو هیأت رئیســه ACI به 
شــرکت کنندگان در کنفرانس خیر مقدم گفتند. ایشان هدف برگزاري کنفرانس 
را انتقال دست آوردهاي نوین، انتقال دانش فني، دانش تکنولوژي، دانش تئوري 

و دانش کاربردي فني و مهندسي عمران بیان داشتند. 
دکتر مازیار حسیني اســتاد دانشگاه و معاون فني و عمراني شهرداري تهران 
دومین ســخنران این کنفرانس بودند. دکتر حســیني دربارة ویژگي هاي فني و 
مهندســي پروژه هاي بزرگ تونل نیایش و بزرگراه طبقاتي صدر ســخن گفتند 

واطالعات زیر را در مورد تونل نیایش ارایه نمودند. 

طول کل تونل شامل تونل هاي دسترسي: 10/252 متر ■
سطح مقطع در موقعیت دو راهي: 470 متر مربع ■
عبور از زیر بزرگراه مدرس ■
ضخامت پوشش نهایي تونل اصلي: 50 سانتیمتر ■
عایق بندي کامل تونل ■
استفاده از سیستم ترکیبي لتیس و مش به جاي آرماتوربندي ■
تولید 120،000 متر مکعب بتن خود تراکم  ■

بازکردن قالب سقف و دیواره در مدت 8 ساعت ■
برنامه ریزي جهت اجراي 10 کیلومتر تونل و رمپ در 24 ماه ■

در ایــن کنفرانس از جمله از پروژه برتر، پیمانکار برتر، مهندس مشــاور برتر، 
استاد برتر و چهره های ماندگار صنعت ساختمان به شرح زیر تقدیر به عمل آمد : 

پروژه برتر سال: تونل نیایش
پیمانکار برتر:

- پیمانکار بخش غربي: مشارکت مجتمع عمراني ایرانشهر- تابلیه 
- پیمانکار بخش شرقي: قرارگاه سازندگي خاتم االنبیاء)ص( 

- مهندس مشاور برتر: مهندسان مشاور پژوهش عمران راهوار
استاد برتر: استاد دکتر محمود هریسچیان

چهره هاي ماندگار صنعت ساختمان: مهندس بهرام غفاري، مشاور شرکت مشانیر 
مهندس فروغي، رئیس مؤسسه بنیاد آب ایرانیان
مهندس جالل زاده، نماینده شرکت مهاب قدس

مهندس ناظران، مدیر عامل شرکت آسفالت طوس
مهندس معدلي، مدیر عامل شرکت پرلیت 

دکتر نیکویه، مدیر عامل شرکت چوالب

مهندس علی امام، مدیر عامل سازمان مهندسی و 
عمران شهر تهران، مجری طرح تونل نیایش

دکتر امیرمحمد امیرابراهیمی، مدیرعامل شرکت تابلیه

سید حسین یثربی )مدیر عامل(، ذوالفقار خیروری )رییس هیئت مدیره(، سید شهاب الدین یثربی 
)مدیر پروژه تونل نیایش( – شرکت مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار

 مهندس محسن نواب، 
مدیر عامل شرکت ایرانشهر
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مراسم اختتاميه نمایشگاه جامع مدیریت 
شهري ودستاوردهاي شهرداري ها برگزار شد

مراســم اختتامیه ســومین نمایشگاه جامع مدیریت شــهري و دستاوردهاي 
شــهرداري هاي سراسر کشــور صبح سه شــنبه 23 آبان ماه با حضور مهندس 
محمدي زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، هاشمي رئیس دفتر مناطق 
محروم ریاست جمهوري، دکتر خجسته رئیس کمیسیون شورا ها و امور داخلي و 
رحماني رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمي و تني چند از 
نمایندگان مردم در مجلس و مهندس ارشاد منش رئیس سازمان شهرداري ها و 

دهیاري هاي کشور در مصلي امام خمیني)ره( تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي ســازمان شــهرداري ها و دهیاري هاي کشور، در این 
مراســم همچنین مهندس آرامي نماینده مردم بنــدر عباس در مجلس و عضو 
کمیسیون عمران و الهویردي دهقاني نماینده ورزقان و محمد حسن نژاد نماینده 

مردم خوي در مجلس شوراي اسالمي نیز حضور داشتند.
جمع کثیري از شــهرداران و مدیران شهرداري ها و ســازمان هاي وابسته به 
شهرداري ها، اعضاي شوراهاي اسالمي شهر و روستا، دهیاران، معاونان عمراني و 
مدیران کل استانداري ها و مدیران شرکت هاي بخش خصوصي و پارک هاي علم 

و فن آوري نیز دیگران حاضر در این مراسم بودند.
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت در مراســم 
اختتامیه سومین نمایشگاه جامع مدیریت شهر و دستاورد هاي شهرداري ها، جلب 
مشارکت مردم، اعتماد سازي و رضایتمندي شهروندان را از عوامل عمده موفقیت 
شهرداري ها و دهیاري ها برشمرد. رییس کمیسیون شوراها و امور داخلي مجلس 
شــوراي اسالمي نیز در مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه جامع مدیریت شهري 
و دستاوردهاي شــهرداري ها، از آمادگي این کمسیون براي همفکري با سازمان 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، شهرداري ها، دهیاري ها و شورا ها براي اصالح، 
به روز رساني و رفع خالهاي قانوني به منظور تقویت مدیریت شهري و روستایي 

در ارتقاي خدمت رساني به شهروندان خبر داد. 

پژوهشگران ژاپنی از نمونه اوليه 
خودرو معلق رونمایي مي کنند

تیمی از محققان ژاپنی از یک نمونه اولیه از آنچه که وسیله نقلیه ابر زمیني تلقي 
شــده و قادر است طرفداران جنگ ستارگان را شیفته خود سازد پرده برداری کرد. 
همانند ســفینه هاي پرسرعت زمین پیماي نشان داده شده در چند فیلم سینمایي 
جنگ ســتارگان، این نمونه با فاصله چند اینچ باالتر از سطح زمین، در هوا معلق 
مي ماند. خودرو بدون سرنشــین هم شکل هواپیما ساخته شده است و داراي چند 
Yusuke Suga-  مجموعه بال اســت که به کمک آنها در هوا شناور مي ماند. دکتر

hara اســتادیار دانشگاه توهوکو در ژاپن، یک تیم تحقیقاتی را رهبری مي کند که 
قصد دارد با استفاده از نمونه اولیه، سفینه زمین پیمایي را تولید کند که قادر است 
یک تونل بتنی به شــکل U را با سرعت 200 کیلومتر در ساعت بپیماید. این تیم 

در نظر دارد تا خودرو مذکور را "قطار هوایي" نامگذاري کند.
منبع:

 Civil Engineering, 2012 

تشكيل شوراي عالي حمل و نقل 
و ایمني کشور تصویب شد

جلسه شوراي عالي اداري در هفتم دیماه سال جاري به ریاست دکتر رحیمي، 
معاون اول ریاســت جمهوري برگزار گردید. در این جلســه در مورد تشــکیل 
»شوراي عالي حمل و نقل و ایمني کشور« بحث و تصمیم گیري شد. اهم اهداف 

شوراي عالي حمل و نقل و ایمني کشور عبارتند از: 
اجراي قوانین مربوط به توسعه حمل و نقل عمومي  ■
مدیریت مصرف سوخت  ■
یک پارچه سازي، ســاماندهي و مدیریت واحد حمل و نقل درون شهري و  ■

برون شهري کشور 
هم افزایي اقدامات و جلوگیري از فعالیت هاي موازي  ■
سیاســت گذاري جامع و هماهنگ حمل و نقل کشور در خصوص توسعه،  ■

تجهیز، گســترش، نگهداري و ایجاد تأسیســات زیربنایي و ناوگان ترابري اعم از 
جاده اي، ریلي، دریایي و هوایي در راستاي تعادل بین عرضه و تقاضا 

ارتقاي سطح ایمني در کلیة سطوح شهري و برون شهري  ■
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پليس فقط یک درصد از وقت کاری خودرا 
صرف گشت پياده در خيابان های سوئد می کند

با وجود این که گشــت پیاده پلیس در شــهر ها ارزش بسیاری از نظر افزایش 
امنیت شــهری دارد، فقط یک در صد از زمان کاری پلیس سوئد صرف این کار 
می شــود. یک گزارش منتشر نشده که توســط پلیس سوئد تهیه شده می گوید: 
پلیس با لباس یونیفرم فقط یک درصد از زمان کاری خودرا صرف فعالیت گشت 
پیاده در شــهرهای ســوئد می نماید. با وجود این که گشت پیاده پلیس فعالیتی 
اســت که بیشترین اثر را در پیشــگیری از وقوع جرم دارد، پلیس دو سوم وقت 
خــود را در کالنتری یا در خودروی پلیس می گذراند. این امر برخالف خواســته 

سیاستمداران و شهروندان است.
منبع:

Metro, 2012-03-29, Stockholm

بزرگترین شهر برزیل بدون 
تابلوهاي تبليغاتي است

شــهرهای جهان: در شهر 11 میلیوني ســائو پالو برزیل، کلیه تبلیغات 
خیاباني از سال 2006 ممنوع شده است. پیرو این اقدام، دفاتر تبلیغاتي 
اعالم کردند که مواجه با زیاني هاي میلیاردي خواهند شــد. ولي امروز 

اکثریت ساکنان شهر از این کار راضي هستند.

قانون شــهر پاک، "Lei Cidade limpa" در ســال 2006 توسط " گیلبرتو 
کاســاب" شهردار محافظه کار سائوپالو به اجرا گذارده شد. دلیل این امر این بود 
کــه با این قانون بتوانند با آلودگي هاي منظري شــهر مبارزه کنند زیرا تبلیغات 
در خیابان ها مســاوي با ایجاد اختالل در محیط زیست مي شد. بعد از اعمال این 
قانون 8000 تابلوي بزرگ تبلیغاتي از ســطح شهر برچیده شده است. همچنین 
پیام هاي تبلیغاتي روي صفحات تلویزیوني سطح شهر، در اتوبوس ها و تاکسي ها 
برچیده شده اند. از سوي دیگر، اندازه استاندارد براي تابلوهاي مغازه ها اعمال شده 
است. یک نظر سنجي در سال پیش نشان داد که 70 درصد ساکنان سائوپولو از 

ممنوعیت نصب تابلوهاي تبلیغاتي بزرگ در سطح شهر رضایت داشته اند. 
بر اثر این اقدامات، بحراني اقتصادي در ســائوپول مشــاهده نمي شود و هنوز 
ســائوپولو یکي از پویاترین شهرهاي بزرگ جهان است. بخش تبلیغات نیز دیگر 
انتقادي ندارد زیرا این ممنوعیت ســبب شد تا به سایر کانال هاي تبلیغاتي مانند 

اینترنت رونق بخشیده شود. 
منبع:

 DAGENS NYHTER, August 2012
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Recent Developments 
and Trends in the 
European Construction 
Companies
Antti Lakka', Kalle Kahkonen'
(Helsinki University of Technology, Finland)

Abstract
This paper describes the main results from the Casement re-

search project in which European strategies for the construction 
industry were studied and many visits were made to construction 
companies during the year 2000 and in the beginning of 2001. 
The aim of the research effort behind the paper was to gain an 
improved understanding of the recent developments that are tak-
ing place in construction companies. The companies studied are 
located in Denmark, Finland, France, Norway, Sweden, United 
Kingdom and the Netherlands. The results from this study de-
scribe major change efforts taking place in these companies. 
These change efforts are then used to portray the main trends 
in developments in construction companies. It is assumed that 
the results and examples gained can encourage other construc-
tion companies to make major improvements in their business 
practice.

Economic Model of Land 
–Use Transportation 
For City Planning and 
Development
Prepared by: Rasoul Abbasi, M.Sc., Traffic Engineering

A comprehensive planning model of economic growth, land – 
use transportation is presented in this article. On the basis of this 
scientific model, it is possible to evaluate different development 
projects and find their impact on regional economic growth. 

The comprehensive model has 3 sub-models: regional econom-
ic growth; land –use; transportation. All sub-models are intercon-
nected. The purpose of the regional economic growth model is 
to estimate the growth of activities of the urban region in term 
of employees and households in different sectors. Transportation 
sub-model receives the related data and place of different activi-
ties in each zone through the land-use sub-model. The output of 
this model is used as input in evaluation model to compare dif-
ferent development policies and projects at national, regional and 
city levels.
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Development of the 
Underground Rapid 
Transit Network 
(METRO) in the Larger 
Cities of I.R.Iran
By: Rasol Abbasi, Civ. Eng., M.Sc. Eng., General 
Director, Public Transport and Urban Traffic

Development of the rapid rail transit in the larger cities of 
Iran has been one of the programs of the past Iranian govern-
ments. However, except for Tehran and Karaj, actions were 
not taken to implement this program. Presently, seven larger 
cities of Iran, including Ghom, Kermanshah, Tabriz, Shi-
raz, Esfahan, Mashhad and Ahvaz have started to construct 
rail rapid transit network, after program budget was as-
signed to them by the government. From 2005 construction 
of 850 km metro and 66 km mono-rail has been approved 
by the government. At present 260 km metro lines are be-
ing constructed and 150 km metro lines are operating. 

Dynamism of the national economy depends on devel-
opment of transportation infrastructure. With increasing 
urbanization in Iran, we can not provide healthy and safe 
transportation with high utilization of the private car. Ac-
cordingly , now and in the future , it is vitally important to 
vastly develop public transportation in the urban areas. 
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Quicar, Share a Volkswagen
By: Mina keyhani Ebrahimi, Ph.D.

Quicar, Share a Volkswagen is a new and popular project in order to develop public transportation. This innovative scheme is recently 
implemented in the City of Hannover, Germany. The passengers can use this car without the need to buy it. This system is suitable for 
citizens who are of more than 18 years of age and only sometimes need to have a private car. In more than 50 stations, 200 Quicars are 
ready to be used by all citizens. The citizens can register in www.quicar.de. After registration, they can use this private car system. The 
cost of using this car will be deducted from the user's bank account.

Transportation and Traffic 
Network in the Comprehensive 
Plan of the City of Tehran
Mohsen Ebrahimi, Civ.Eng., Ph.D., City Planning

Goals and strategies of the Tehran Comprehensive Plan with 
respect to development of transportation and traffic network indi-
cate that there should a strong relationship between city econom-
ics, land-use and transportation network. In other words, with-
out a suitable and efficient Communication network, economic 
growth does not take place.

The main goal of the Comprehensive Plan with respect to 
Transportation Network is as follows:

"To develop transportation infrastructure and public transport 
particularly rapid rail transit and implementation of trip demand 
management to improve the situation of communication network 
and transportation system."

To achieve the goals of the Comprehensive Plan of Tehran, 
the strong and important interrelation between Urban Economy, 
Land-use and Transportation Network should be considered in 
city development planning.

On the other hand, to achieve the goals of the Comprehensive 
Plan of Tehran, development of transportation infrastructure with 
suitable composition of road network and public transport is vi-
tally needed.

Presently, the public transportation network is deficient and 
does not cover the whole city. To achieve a more convenient pub-
lic transportation service, the metro network should be extended 
beyond the present Comprehensive Plan to provide service for the 
whole city. Development of the metro network will be the most 
effective action in improving the public transit system in Tehran.
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Tehran's Metro - A Friend 
of the Living Environment
By: Ali Mohammad Gholiha, Civ. Eng., Managing 
Director of Tehran Region Rail Rapid Transit (Metro) 
Operating Company

The company vision is the following:
The Metro system of Tehran is the best transportation system 
with high speed, high precision, high safety and reliability.
 The metro system with fuel consumption of 9 milliliter per pas-
senger km is the most natural and living environment friendly 
transport system.
With regard to air pollution as the most disturbing problem in 
Tehran, development of the rail rapid transit in Tehran is the 
best possible solution for public transit system. Presently, 140 
km metro lines are Operating and 150 km under planning and 
construction. From March 1998 (operation start date of metro) 
until today, 4 billion passengers are carried by the network. The 
incident prevention and response system is active in the metro 
network. Different safety equipment and systems are installed in 
metro stations to provide suitable safety standards at the metro 
network. 
The goal of the Tehran Metro Operating Company is total safety 
of passengers on the trains and at the stations and continuously 
works to achieve this goal.
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Development 
of Public 
Transportation in 
Tehran
Interview with Seyyed Jaafar Tashakori Hashemi, Civ. 
Eng., Deputy Mayor of Tehran in Transportation and 
Traffic

Presently about 100,000 drivers of the United Bus Company, 
Urban Taxis and Metro Trains work in order to move more than 
10 million intra-city passengers in the City of Tehran. Although 
presently 60 per cent of the total urban trips is carried out by the 
public transit, development of the public transit has a higher pri-
ority because private car traffic causes environmental pollution 
and traffic congestion. In developing the public transit, it is ex-
pected that the government provide the city with legal financial 
aid. In the great transportation network project of Sadr Freeway 
and Niayesh Freeway Tunnel, a special line of Bus Rapid Transit 
)BRT( is incorporated to allow public transit to use this impor-
tant link between north-east and north-west of Tehran.

New Strategy for Urban 
Transportation in the 
Developed Countries 
and Summary of Its 
Evolution during the 
Last Half Century 

By: Mohammad Hassan Shahidi, M.Sc. Transportation 
and Traffic

In this article a summary of the evolution of urban transporta-
tion strategies in the developed countries is provided. It is shown 
that the urban transportation in the industrial countries in each of 
the decades of the last half century has been encountered with a 
strategic limitation on the way of encouraging private car usage. 
When confronted with high traffic congestion, other strategic so-
lutions were used. Finally, after passing the crises of all these 5 
stages , 4 key strategies : development of arteries and highway 
network; development of public transport; trip demand and traf-
fic management; and management of urban transportation systems 
were adopted as effective and reliable solutions to the traffic man-
agement problems.
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Rapid Development 
of Transportation 
towards National 
Development 
By: Ali Nikzad, Civil Eng., Minister of Road and City 
Planning

The special geographic location of I.R. Iran at the junction 
of the Middle East, Asia and Europe, access to free waters with 
more than 5800 km sea frontiers on the north and south, econom-
ic markets of the neighboring countries with about 300 million 
population, are the main privileges of Iran. Accordingly, devel-
opment of intelligent transportation infrastructure will result in 
national economic development.

The present transportation capacity of Iran consists of the fol-
lowings:

- 80000 km freeway, highway, primary road and secondary road
- 150000 km rural road
- 1050 passenger and goods terminal
- 404 on the road service and rest complex
- 284 tunnels having 132 km length
- 338000 bridge
- 10000 km railway
- 54 active airport
- 14 seaport 
 To satisfy the demand and increase the present capacity of 

transportation systems, it is planned to get international financing.
In achieving the goals of the national transportation develop-

ment, we will attain economic growth, national development and 
higher quality of life.

The Role of the Niayesh 
Tunnel and Sadr 
Elevated Freeway in 
Improving Tehran 
Traffic and Public 
Transportation 

 Interview with Maziar Hosseini. P.E.. Ph.D.. University
 Prof.. Deputy Mayor of Tehran for Technical and
Development Affairs

 With respect to development of the residential districts in the 
east, north and north east of Tehran, it is expected that in the near 
future the highway network in this part of Tehran will be totally 
congested if no action is taken. Accordingly, on the basis of the 
Comprehensive Plan of the City of Tehran and after a feasibil-
ity study, the City Management decided to increase the traffic 
capacity of this corridor by constructing the Niayesh Tunnel and 
Sadr Elevated Freeway. In order to implement the project, the 
necessary approvals of the legal institutions were taken. Accord-
ing to coordination with Traffic and Transportation Organization 
of the City of Tehran, a Bus Rapid Transit )BRT( Line will use 
this route for public transportation. Therefore, the Niayesh Tun-
nel and Sadr Elevated Freeway will also play an important role 
in enhancing the public transportation. 
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