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سخن نخست

Foreword

سخن نخست :توسعه شهري پايدار با توسعه
سيستمهاي حمل و نقل همگاني

Sustainable Urban Development with
Development of Public Transportation Systems
مهندسهادی خلیل نژادی
Hadi Khalil Nejadi, City Planner
در يكي از تعاريف توسعه پايدار آورده شده "توسعه اي كه باعث ايجاد تعادل بين
امكانات مادي ،امكانات اجتماعي و كيفيت محيط زيست براي استفاده نسل فعلي و
نسل بعدي ،ميگردد ".در تعريفي ديگر گفته میشود "توسعه پايدار مدلي از توليد،
مصرف ،و توزيع ثروت اســت كه هم به افراد انساني امكان زندگي راحت را ميدهد
ودر عين حال به محيط زيســت كه به طور مســتقيم و يا غير مستقيم به زندگي
انسان مربوط میشود احترام گذاشته ،نيازهاي اساسيهاي آينده را نيز درنظر بگيرد".
بنابراين توجه به محيط زيست كه يكي از اركان توسعه پايدار و شهر پايدار ميباشد،
با موضوع حمل و نقل و ترافيك شــهري كه باعث آلودگيهاي متفاوت و خطرناكي
ميگردد ،ارتباط نزديكي دارد .امروزه برنامه ريزي حمل و نقل شهري پايدار با برنامه
ريزي شهري و منطقه اي ادغام ميباشد .در طرح جامع تهران( )1386ضرورت بهبود
وضعيت شبكههاي ارتباطي و نظام حمل و نقل با توسعه زير ساخت و سيستم حمل
و نقل همگاني به ويژه قطار شهري و اعمال مديريت تقاضاي سفر مورد تأكيد واقع
شده است.
شــهرداري تهران در دهه اخير موفقيتهاي در توســعه زير ساختهاي حمل و
نقل شهري داشته اســت كه از آنجمله ميتوان توسعه مترو ،تاسيس اتوبوسهاي
سريع ( ،)BRTتونلها و خيابانهاي روگذر را نام برد .اما ظاهرا ً افزايش بسيار سريع
خودروهاي شخصي ،اين موفقيتها را ناچيز جلوه ميدهد.
در اينجــا ســوالي از ذهني خطور ميكنــد :آيا افزايش تقاضا براي اســتفاده از
خودروهاي شخصي با افزايش نياز شهروندان به جابجائي و سفر (شهري) هماهنگي
دارد؟ پاسخ به اين سؤال نياز به تعمق و تحقيق دارد .شايد يكي از ويژگيهاي مديريت
سيستم حمل و نقل تهران در پاسخ به اين سؤال نهفته باشد .شايد اعمال مديريت
بهينه تقاضاي سفر با مفهوم گسترده تر هدايت كمي و كيفي تقاضاي سفر از توسعه
زير ساختها و يا افزايش ،توسعه ،تنوع در وسایل نقليه همگاني مؤثرتر باشد چرا كه
اين مقوله فرهنگي است و راهكارهاي ويژهاي را طلب مينمايد .عالوه بر آنچه گفته
شد كالن شهر تهران مانند تمام شهرهاي بزرگ ديگر ،مشكالت و مسائل كالسيك
مربوط به سيستم حمل و نقل شهري و رويدادهاي ناشي از آن خصوصاً آلودگيهاي
محيطي را دارا است.
ساير عوارض عبارت است از اتالف ســوخت ،فرسايش بسترها و زيرساختهاي
ترافيكي ،فرسايش وسایل نقليه ،اتالف وقت و هزينه و نيز عوارض رواني -روحي.
سيستمهاي حمل و نقل تاثير به سزايي در محيط زيست دارند و مسئول مصرف
 %25-20سوخت و به همان اندازه توليد گازكربنيك ميباشند.
توليد گازهاي گلخانه اي ناشي از حمل و نقل از ساير منابع مصرف كننده سوخت
بيشتر ميباشد .عوارض اجتماعي آن عبارت است از تصادفات ،عدم فعاليتهاي بدني،
دور بودن از خانواده .بسياري از اين عوارض گريبان گروههاي اجتماعي كه فاقد خودرو
شخصي ميباشند را ميگيرد.
سيســتم حمل و نقل شهري پايدار بايد بتواند امكان جابجایي ،به ويژه خودروها

را افزايش دهد.
هدف اصلي سيســتم حمل و نقل دسترسي به محل كار ،تحصيل ،كاال ،خدمات
دوستان و خانواده ميباشــد .فناوريهاي شناخته شدهاي وجود دارد كه بتواند اين
دسترسيها را تسهيل نمايد و در عين حال از آثار منفي اجتماعي ،زيست محيطي
بكاهد و خفقانهاي ترافيكي را مديريت نمايد .شهرهايي كه شبكه حمل و نقل خود
را با موفقت پايدار كرده اند توانســته اند اين كار را در چارچوب برنامه گسترده تري
جهت ايجاد شهري قابل زندگي و پويا به انجام رسانند.
ذي ً
ال به استراتژيهاي برنامه ريزي و مدير يت حمل و نقل اشاره ميگردد :
الف -تغييرات در فناوري خودرو و سوخت
 -1بهبود كارآيي خودروهاي معمولي
 -2فناوري اتومبيلهاي جديد
 -3سوختهاي جديد
ب -بهبود اقدامات مربوط به جاده -اتومبيل
 -1بهبود جريان ترافيك جاري
 -2بهبود سيستم حمل و نقل هوشمند
 -3آموزش رانندگان
ج -مديريت تقاضا
 -1جايگزيني با روشهاي جديد (استفاده از دوچرخه و غيره)
 -2جايگزينيهاي مربوط به ارتباطات راه دور (مثل خريد از راه دور و يا كنفرانس از راه دور)
 -3سيستم قيمت گذاري و ماليات بندي مناسب
 -4نحوه استفاده از زمين از قبيل ساخت و ساز فشرده ،كاربري مختلط ،افزايش تراكم
در غياب طرح جامع شــهري و طرح حمل و نقل شهري پايدار ،شهرها ميتوانند
از اقدامات بخشــي ،موردي ،جهت نیل به حمل و نقل پايدار استفاده نمايند .تدابير
واقدامات در اين زمينه به شرح زير ميباشد:
 -1سوخت و اتومبيل :خودروهاي هيبريد ،بيو ديزل ،بيو گاز  ،CNGاتومبيلهاي
الكتريكي ،LPG ،اتومبيلهاي هيدروژن سوز
 -2زير ســاختهاي حمل و نقل پايدار ( ســبز) :سبز راهها ،راههاي دوچرخه رو،
راههاي اتوبوس رو ،راه آهن شهری(مترو)
 -3احداث معابر ويژه دوچرخه در محورهاي شرقي غربي تهران (به دليل عدم شيب زياد)
 -4شناسايي مسيرهاي قابل استفاده براي توسعه اتوبوسهاي تندرو
 -5سيستم يكپارچه استفاده از مترو و اتوبوس
 -6افزايش تعداد تاكسهاي گروهي
 -7قيمت گذاري مناسب براي استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي
 -8افزايش ساعات كار ،وسائط نقليه عمومي (اتوبوس و متروي شبانه)
 -9افزايش ماليات بر اتومبيلهاي شخصي
 -10تبليغات ،گسترده در رسانهها جهت استفاده از سيستم 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

سیستمهای حمل و نقل همگانی در شهرهای جهان

I. Public Transportation Systems in Cities of
the World

حرف اول:

توسعة شتابان حمل و نقل به سوي توسعة ملي

Rapid Development of Transportation towards
National Development

شــهرهای جهان :در ارتباط با  26آذر مــاه "روز جهانی حمل و نقل"،
گفتگویی با مهندس علی نیکزاد ،وزیر راه و شهرسازی داشتیم.
به منظور افزايش ســرعت توســعة ملي پايدار ،ایجاد سيستم اقتصادي دانش
پايه كه فرآيند توليد و مصرف در آن بر اســاس تفكر و انديشــه اســت ضرورت
دارد .اين سيســتم مركب است از بخشهاي صنايع پيشرفته ،خدمات مالي كارآ
و سيســتم حمل و نقل مسافر و كاالي هوشمند و ســريع .در اين راستا توسعة
زيرســاختهاي دانش پايه و هوشمند و شبكه ارتباطي حمل و نقل كشور سبب
ايجاد فضاي الزم براي حضور شــركتهاي معتبر فراملي و خدمات مولد جهاني،
بازاريابي ،جذب صنايع و فن آوريهاي پيشرفته بين المللي به ويژه از كشورهاي
اسالمي ،آســيايي و جنوب -جنوب ميگردد .اين امر در نهايت منجر به افزايش
شتاب رشد اقتصادي و توسعه ملي پايدار خواهد شد.
موقعيت جغرافيايي منحصر به فرد( در مركز اتصال خاور ميانه ،آسيا و اروپا)،
دسترســي به آبهاي آزاد با بيش از  5800كيلومتر مرز آبي در شمال و جنوب،
بازارهاي اقتصادي كشــورهاي همســايه با نزديك به  300ميليون نفر جمعيت،
ســرمايه عظيم نيروي انســاني آموزش ديده ،اقليم متنوع و برخورداري از آب و
هواي چهارفصل از جمله امتيازهاي مهم اقليمي و اقتصادي كشورمان هستند.
از اين رو ،وزارت راه و شهرســازي برنامههاي توســعه زيرساختهاي حمل و
نقل جادهاي ،دريايي ،ريلي ،هوايي و هواشناسي و ارتقاي كيفيت خدمات ترابري

كشور را در دست اجرا دارد.
ظرفيت حمل و نقل كشــور در حال حاضر شــامل  80هزار كيلومتر آزادراه،
بزرگراه راه اصلي و فرعي 150 ،هزار كيلومتر راه روســتايي 1050 ،پايانه مسافر
و کاال 404 ،مجتمــع خدماتي ،رفاهي بين راهي 284 ،دهنه تونل به طول 132
كيلومتر و 338هزار دســتگاه پل میباشد .در خصوص حمل و نقل ریلی هم باید
اضافه کرد که  10000كيلومتر خط ريلي در كشــور وجــود دارد .به عالوه هم
اكنون  54فرودگاه فعال و  14بندر بزرگ و كوچك در سطح كشور موجود است.
از ســوي ديگر ،سيستم حمل و نقل تركيبي كه تسريع جابه جايي و ترانزيت
كاال در ســطح كشــور را در پي دارد ،همواره مورد توجه وزارت راه و شهرسازي
بــوده به طوري كه تقويت كريدورهاي حمل و نقلي و ايجاد بنادر خشــك نيز با
همين هدف انجام گرفته است.
در اين ارتباط ،و جهت تقويت زيرســاختهاي مورد نياز شــبكه حمل و نقل
تركيبي كشــور ،بهرهگيري از ظرفيتهاي مالي و فني ســازمانهاي بينالمللي
مانند بانك توسعه اسالمي ،بانك جهاني و اسكاپ مدنظر قرار دارد.
در پايان يادآور ميشــوم تأمين خدمات حمل و نقل مناســب سبب افزايش
كيفيــت ،كاهش هزينهها و زمان ســفر و منجر به كاهــش قيمتهاي كاالهاي
وارداتي و افزايش ميزان رقابت پذيري صادركنندگان ميشود .در مجموع تحقق
اهداف توســعه حمل و نقل كشور ،رشد پايدار و شتابان اقتصادي ،توسعه ملي و
افزايش رفاه عمومي هموطنان را در پي خواهد داشت.
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نقش تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی
صدر در روان سازی ترافیک شهر
تهران و حمل و نقل همگانی
The Role of the Niayesh Tunnel
and Sadr Elevated Freeway in
Improving Tehran Traffic and
Public Transportation
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 شــبكه بزرگراهي تهــران و طرحهاي تفصيلي
مترتب بر آن بعنوان طرحهاي فرادســت و با توجه به توســعة مناطق مسکونی
در شــرق و شمال شرق تهران و توســعة شهركهايي در حريم و ايجاد و توسعة
شــهرهاي جديد پرديــس ،بومهن ،رودهن ،جاجــرود ،دماونــد ،داليل تعيين
كنندهاي بــر افزايش تصاعدي ترافيك محلي و عبوري از محور شــرقي -غربي
شــبكه بزرگراهي شمال تهران موجود است كه بر اســاس تجزيه و تحليلهاي
آمارهــاي ترافيك چنانچه اقدام عاجلي صورت نپذيرد شــبكههاي بزرگراهي در
حوزة نفوذ و تحت تأثير توســعههاي شهري در آينده اي نه چندان دور با انسداد
كامل مواجه خواهد شد.
توجه به مالحظات فوق از سويي و الزامات طرح جامع مصوب شبكه بزرگراهي
تهران از ســوي ديگر ،مديريت شهري را بر آن داشت كه نسبت به احداث تونل
نیایش و افزايش ظرفيت ترافيك محور شرقي -غربي و توزيع ترافيك در محدودة
مــورد نظر اقدامــات الزم را انجام دهد و از اينرو مطالعات امكان ســنجي پروژه
صورت پذيرفت .در نهايت ارزيابي ســه روش مختلــف افزايش ظرفيت بزرگراه
مزبور به شرح ذيل در دستور كار قرارگرفت:
 -1استفاده از روش تعريض بزرگراه :با مطالعات صورت گرفته در محدوده
فوق ،نظر به تراكم فشــرده بافت مســكوني اطراف بزرگراه ،اين موضوع عالوه بر
نياز به زمان طوالني جهت تملك و تحميل بار مالي سنگين به شهرداري خصوصاً
به جهت واقع بودن در مناطق يك و ســه ،باعث سلب آسايش شهروندان محترم
محدوده طرح (با توجه به زمان زيادمورد نياز جهت تملك) ميگرديد.
 -2استفاده از روش احداث تونل در زير بزرگراه مذكور :در اين گزينه با
توجه به طولي از بزرگراه كه درگير ترافيك ميباشد ،احداث تونلي به طول حداقل
 6كيلومتر اجتناب ناپذير ميگرديد .با توجه به توپوگرافي بزرگراه شهيد صدر كه
به صورت تپه ماهور بوده و از طرفي عبور  2خط مترو (خط يك و سه) در تقاطع
با بزرگراه و مسير قنوات و رود درههاي موجود ،عمق حفاري تونل (خط پروژه) به
ناچار به دليل گــذر از زير خط مترو افزايش يافته كه نتيجه آن عدم امكان پيش
بيني خروجي دسترســيهاي مهم در طول مسير خواهد بود و بدين ترتيب طول
مسير تونلي حد فاصل بزرگراه نيايش  -كردستان تا بزرگراه امام علي(ع) با وصف
فوق به  10/5كيلومتر رسيده و در نتيجه لزوم احداث تونل سوم در ميان دو تونل
براي تأمين هوا رســاني و تهويه تونلها و تخليه اضطــراري تونل در مواقع آتش
سوزي بر اساس ضرورتهاي اســتانداردهاي ايمني ضروري ميگرديدكه اين كار
هزينه قابل توجهي را به پروژه تحميل مينمود .ضمن اينكه در شرايط فوق الذكر

با توجه به الزامات فني و اجرايي مرتبط با تعيين فاصله عرضي تونلهاي سه گانه
اشاره شده ،به ناچار در بخشي از بزرگراه تونلهاي جانبي از پوسته مصوب بزرگراه
خارج گرديده و در زير ساختمانهاي مجاور قرار ميگرفت كه منجر به ايجاد تبعات
نامطلوب و غير قابل قبول آتي و منطقاً الزام به تملك و آزاد سازي ساختمانهاي
مربوطه با تحمل هزينههاي قابل توجه ميگرديد.
 -3استفاده از روش ســاخت پل تك پايه بر روي بزرگراه موجود :به
منظور افزايش ظرفيت بزرگراه ،احداث پل با اســتفاده از پايه تك در داخل رفوژ
مياني و احداث عرشــه بر فراز آن در دســتور كار قرار گرفت .اين گزينه به دليل
اســتمالك كم اراضي مورد نياز ،كاهش اثرات آلودگــي صوتي ،كاهش آلودگي
زيست محيطي و در نهايت هزينه به مراتب كمتر نسبت به دو گزينه ديگر مورد
تأييد واقع شد .با تأييد اين گزينه مقرر گرديد جهت رفاه حال شهروندان محترم
دسترســي به خيابانهاي مهم در طول مســير پيش بيني و ارتفاع پل به نحوي
طراحي گردد كه پلهاي عابر پياده موجود نيز حفظ و دسترســي بافت دو طرف
بزرگراه همچون گذشته باقي بماند .همچنين مقرر گرديد جهت كاهش آلودگي
صوتي وســايل نقليه عبوري از جاذبهاي صدا (ديوارهاي صوتي) در طول مسير
اســتفاده گردد و در مناطقي از پل كه امكان اشــراف به ساختمانهاي مجاور را
داشت تمهيدات الزم براي پوشش مناسب كنار ديوارههاي پل لحاظ شود.
پس از بررســي گزينههاي تحققپذير و تاثيرگذار فوق الذكر ســرانجام گزينة
سوم كه در خصوص افزايش ظرفيت و توزيع ترافيك پاسخ مناسب و قابل قبول
ارائه نموده بود مورد تأیيد كارشناسان و مديران شهري قرار گرفت .متعاقباً گزینه
مذکور در جلسه مورخ  89/1/24كميسيون توسعه و عمران شهري (به نمايندگي
از شوراي اسالمي شــهر تهران) مطرح و مورد تأیيدكميسيون واقع گرديد كه با
تأیيد شــوراي اسالمي محترم شــهر تهران مبني بر اجراي پروژه پل طبقاتي ،به
شــهرداري تهران اجازه داده شد نسبت به تأمين اعتبارات مالي جهت اجرا اقدام
و تعهدات مربوطه را از محل اعتبارات بودجه مصوب سال  1391پرداخت نمايد.
پس از اخذ مصوبة فوق الذكر ،پوســتة مورد نياز پروژه نيز پس از تكميل شــدن
طرح اجرايي تهيه و به حوزه معاونت شهرســازی و معماری شــهرداری تهران و
کمیسیون رسیدگی به طرحها 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 هماهنگیهای به عمل
آمده با معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران ،مقرر شده است خطوط
اتوبوســرانی سریع السیر ( )BRTاز 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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توسعه حمل ونقل همگانی در تهران

روزانه  10ميليون سفر در
تهران با سيستمهاي حمل و
نقل همگاني انجام میشود
Development of Public
Transportation in
Tehran
شــهرهای جهان :در گفتگویی با مهندس سید جعفر تشکریهاشمی،
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران مشخص شد

■ ■برنامه توسعه شبکههای حمل و نقل همگانی تهران کدامند ؟

آمارهاي موجود نمايانگر اين هستند كه بيش از  100هزار راننده اتوبوسهاي
شركت واحد و تاكســيهاي شهري و راهبران قطارهاي مترو جابهجايي بيش از
 10ميليون مســافر درون شــهري را بر عهده دارند .در حال حاضر  60درصد از
مجموع سفرهاي درون شهري توسط وسایل حمل و نقل همگاني انجام ميشود.
انواع كاربريهاي شــهري در حــوزه فضاهاي عمومــي ،اداري و تجاري داراي
تقاضاي ســفرهاي درون شهري چشمگيری هستند .نتايج و پيآمدهاي ترافيك
متراكم شهر ،مصرف سوخت فراوان ،افزايش آلودگيهاي زيست محيطي ،اتالف
وقت شــهروندان و هدر رفتن ســرمايههاي مادي و معنوي مردم است .از اين رو
برنامه توسعه شــبكههاي حمل و نقل همگاني از اولويت برخوردار است .در اين
راستا مدیریت شهری انتظار دارد دولت كمكهاي مالي قانوني به بخش حمل و
نقل عمومي شهر تهران را ارایه نماید.
در بخش حمل و نقل همگاني ،راهبري سيســتمها و اجراي پروژهها بر عهده
مجموعه شــرکتهای مترو ،اتوبوسراني و تاكسيراني است .در بخش حمل ونقل
مناطق شهر تهران ،معاونتهاي حمل و نقل و ترافيك مناطق  22گانه شهرداري
تهران برنامههاي خود را با توجه به سياستگذاريهاي حوزه معاونت حمل و نقل
و ترافيك مشخص و مديريت مينمايند.
بر اساس برنامه توسعه شبكههاي حمل و نقل همگاني ،ايجاد سيستم يكپارچه
حمل و نقل همگاني با محوريت توسعه شبكه مترو و بي.آر.تي ،توسعه مسيرهاي
دوچرخه سواري و پياده روي و آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيك ،از جمله اهداف
سيستم حمل و نقل آينده شهر تهران است.

■ ■آيا بزرگراه طبقاتي صدر نيز داراي مسير اتوبوسهاي تندرو

( )BRTخواهد بود؟

شــهرداري تهران در نظر دارد در مسير شمال شرق تا شمال غرب تهران ،در
مسير بزرگراه صدر نيز شبكه اتوبوسهاي تندرو راهاندازي نمايد.
بزرگراه طبقاتي صدر و تونل نيايش داراي مسير ويژه خطوط
اتوبوسهاي تندرو خواهند بود
در پروژه بزرگ و ملي دو طبقه كردن بزرگراه صدر و تونل نيايش ســهمی به
شــهرونداني كه از سامانه حمل و نقل همگاني اســتفاده ميكنند نیز داده شده
است .در بزرگراه صدر يك خط عبوري در هر جهت به مسير اتوبوسهاي تندرو
و اختصاص مييابد (از طبقه هم كف در ســطح بزرگراه) و با پلهاي روگذر عابر
پياده در محل ايســتگاهها امكان تردد عابران از دو جهت بزرگراه به رفوژ مياني
آن فراهم ميشــود .بنابراين دو طبقه شد ن بزرگراه صدر به اين معنا نيست كه
تمامي خطوط حركتي اين بزرگراه به عبور خودروهاي شــخصي اختصاص يابند.
پيش بيني شــده اســت كه تعدادي از اتوبوسها از انتهاي بزرگراه امام علي(ع)
وارد بزرگراه صدر شــوند و تعدادي ديگر از اتوبوسها از مبادي ســفر ســاكنان
شــهركهاي شمال بزرگراه از جمله شهركهاي شهيد محالتي ،نفت و قائم وارد
اين بزرگراه گردند.
از ســوي ديگر مقصد برخي از اتوبوسها پايانه شهید افشار در محدوده تقاطع
بزرگراه شهید چمران و خیابان حضرت ولی عصر(عج) است .در فاز نخست ،خط
جديدي از اتوبوسهاي تندرو از شــهرك شــهيد محالتي آغاز ميشود و با عبور
از بلوار ارتش ،بزرگراه امام علي(ع) و بزرگراه طبقاتي صدر تا پايانه شــهيد افشار
ادامه خواهد يافت و خطوط ديگر نیز به ســمت بزرگراه آیت اهلل مدرس و ميدان
هفــت نير ادامه مســير ميدهند .همچنين در صورت وجــود تقاضا ،اين امكان
وجود دارد كه تعدادي از اتوبوسها به ســمت بزرگراه نيايش ادامه مسير دهند.
در مجموع بايد گفت در پروژه عظيم بزرگراه طبقاتي صدر و تونل نيايش ســهم
حمل و نقل همگاني به خوبی در نظر گرفته شده است.
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متروی تهران -
دوستدار محیط زیست

Tehran's Metro – A Friend
of the Living Environment
شهرهای جهان :سیستم حمل ونقل عمومی مترو (راه آهن شهری تهران
وحومه) بهترین سیســتم حمل ونقل عمومی تهران است که با استفاده
از تونلهای زیر زمینی تحرک و پویایی شهر را تجلی میبخشد و انبوه
مسافران را به مقصد میرساند .درباره ویژگیهای بهرهبرداری از متروی
تهران با مهندس علی محمد قلیها ،مدیر عامل شرکت بهرهبرداری راه
آهن شهری تهران و حومه گفتگویی داشتیم.

كشــور و كمترين آلودگي براي محيط زيســت اســت .هم اكنون سيستم مترو
پاكترين سيســتم حمل و نقل همگاني و كمترين مصرف كننده انرژي در شهر
تهران به شــمار ميآيد .بر مبناي برنامه پنج ساله شهرداري تهران كه به شركت
مترو ابالغ شــده ،مقرر گردیده اســت در افق ســال  1404شمسي 30 ،درصد
ســفرهاي درون شهري از طريق سيستم مترو انجام گيرد .سهم متروي تهران از
حمل و نقل عمومي از حال حاضر روزي حدود  3ميليون نفر مسافر است.

■ ■چشم انداز شرکت بهر هبرداری متروی تهران چیست؟
چشــماندازي كه شــركت بهرهبرداري متروي تهران بــراي نيل به آن تالش
مينمايد عبارتست از:
متروي تهران سرآمد در حمل و نقل شهري با رويكرد سرعت ،دقت ،سالمت.
منظور از ســرآمد بودن ،يعني نيل به تعالي ســازماني ،ارتقاي سطح تكنولوژي
مترو ،تأمين سفرهاي ارزان با خدمات با كيفيت ،افزايش سهم سفرهاي شهري و
ايجاد سامانه حمل و نقل عمومي برتر و پيشرو.
منظور از ســرعت ،يعني كاهش فاصله زماني بين قطارها ،كاهش زمان انتظار
مسافران و افزايش تعداد سفرها (با مترو).
منظور از دقت يعني ،ارتقاء ســطح ايمني ،اطمينان بخشي به مسافران از نظر
سروقت بودن قطارها ،افزايش نظم و انضباط در سيستم مترو.
منظور از ســامت يعني ،حفظ ســامت محيط زيست ،تأمين رفاه و آسايش
مسافران مترو ،تأمين سالمت كاركنان شركت بهره برداري مترو و تأمين سالمت
سيستم متروي تهران.

■ ■ويژگيهاي متروي تهران از نظر ،ظرفيت ســرعت و كاهش
آلودگي هوا درجا به جايي مسافران چيست؟

■ ■آيا ميتوان گفت سيستم حمل و نقل عمومي مترو دوستدار
محيط زيست است؟

با افزايش جمعيت شــهرها و نياز شهروندان به استفاده از وسايل حمل ونقل
وجود يك سيســتم حمل و نقل همگاني ايمن ،كار با ســوخت پاك ،ســريع و
مناســب براي محيط زيســت ضرورت خود را اثبات نموده اســت .در كشور ما
بخش حمل و نقــل ،از بزرگترين بخشهاي مصرفكننــده انرژي و عمدهترين
مصرفكننده فرآوردههاي نفتي محســوب ميگردد .مقدار مصرف سوخت مترو
برحسب ميلي ليتر بر مسافر -كيلومتر که ،براي خودروهاي شخصي  ،69تاكسي
 ،65ميني بوس  ،27اتوبوس  20و موتور ســيكلت  50اســت ،در سيستم مترو
 9ميلي ليتر بر مســافر -كيلومتر ميباشد كه نسبت به ساير وسايل نقليه بسيار
پائين تر اســت .از اين رو مشاهده ميشــود که بهره برداري از شبكه مترو باعث
گردیده در مصرف سوخت صرفه جوئي زیادی به عمل آید.
بنابراين سيستم هاي حمل و نقل ريلي برقي بيشترين كارآيي را از نظر مصرف
انرژي و بهبود محيط زيســت دارند .نظر به اين كه آلودگي هوا در شــهر تهران
مهمترين مشــكل زندگي شهري است ،اســتفاده از تكنولوژي سيستم راه آهن
شــهري بهترين راه حل ممكن ،مطمئن و قابل اجرا برای سیســتم حمل و نقل
همگانی به شمار ميآيد.
هدف سيســتم حمل و نقل مترو تحقق بهترين بهرهبــرداري از منابع انرژي

از اســفند ماه سال  1377كه بهرهبرداري از متروي تهران آغاز شد تاكنون 4
ميليارد مســافر (ظرف اين  14ســال) از اين سيستم استفاده نمودهاند .اين آمار
نشانگر ظرفيت چشمگير اين سيستم حمل و نقل همگاني است.
از ابتــداي بهره برداري از متروي تهران در اســفند ماه  1377تا اول آبان ماه
 8340 ،1391ميليارد تومان برای این سیســتم هزينه شده است .در اين مدت
با انجام  4ميليارد ســفر با شــبكه متروي تهران و حومه 2680 ،ميليون ليتر در
مصرف ســوخت و  1140ميليون ســاعت در وقت مسافران صرفهجويي گرديده
اســت .تمايل شهروندان به استفاده از خدمات سيستم حمل ونقل همگاني مترو
با انجام  4ميليارد ســفر تاكنون ،موجبات كاهش انتشار  1510تن انواع آالينده
زيست محيطي و همچنين كاهش توليد  7060تن اكسيد كربن را فراهم نموده
است.

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

در حال حاضر  140كيلومتر خط مترو در دســت بهرهبرداري و  150كيلومتر
از خطوط مترو در مرحله برنامهريزي و ساخت است.

■ ■براي ارتقای سطح ايمني شهروندان در شبكه متروي تهران
چه اقداماتي انجام شده است؟

سيستم پيشگيري و مديريت بحران در شركت بهرهبرداري مترو فعال است و
هدف آن تأمين حداكثر ايمني مسافران مترو ميباشد.
شــهروندان گرامي بايد به هشــدارهاي ايمني ،تذكــرات كاركنان و تابلوها و
برچسبهاي ايمني و هشدار دهنده نصب شده در ايستگاههاي مترو توجه نمايند
و مفاد آنها را با دقت كام ً
ال رعايت كنند.
امكانات و تجهيزات ايمني مختلفي در ايســتگاههاي مترو شامل دگمه توقف
اضطراري پله برقی ،بلندگوي سيستم فراخوان و اطالع رساني براي وضعيتهاي
عادي و اضطراري ،تجهيزات اطفاي حريق ،دگمه توقف اضطراري و ارســال پيام
در آسانســورها ،دوربينهاي مدار بسته داخل ايستگاهها و دگمه توقف اضطراري
قطار ميباشند.
هدف شركت بهره برداري مترو ايمني كامل مسافران در قطارها و ايستگاههاي
مترو است و در جهت نيل به اين هدف مستمرا ً گام بر ميدارد.
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لونقل
استراتژي نوین حم 
شهري در کشورهای
توسعهیافته و اجمالی از سیر
تحولی آن در نیم قرن اخیر
New Strategy for Urban
Transportation in Developed
Countries and a Summary of
its Evolution during the Last
Half Century

نویسنده :مهندس محمدحسن شهیدی ،کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافیک
By: Mohammad Hasan Shahidi, M.S. Transportation and
Traffic
نمایۀ زیر ســیر تحوالت و نگرش مدیریتهای شهری و شهروندان کشورهای
توســعهیافتۀ صنعتی نســبت به برقراری و حفظ تعادل بین رويــة "تقاضا" (يا
كاربريهاي زمين) و روية "عرضه" (يا سيســتم حمــل و نقل و ترافيك) ،طی
پنج دهه ،از  1960تا به امروز را ،نشــان ميدهد .توضيــح اجمالي اين نمايه از
این قرار است:

 -1دورة اول ،تا آغاز دهۀ  :1960دورۀ آغاز توسعۀ شهری و
گسترش کارخانههای اتومبیلسازی:
از بــدو اختراع و ورود اتومبیل به صحنۀ شــهرها تا ايــن تاريخ ،كه به دورة
"توســعة شهري و گســترش كارخانههاي اتومبيلســازي" معروف است بخش
اعظم نيروي مديريتهاي شــهري بر روي "گسترش شــبكههاي بزرگراهي" يا
پاســخگويي مثبت به مسابقة شوم "اتو /اتو /اتو" (= اتومبيل /اتوبان /اتومبيل) يا
"راه /اتومبيل /راه" متمركــز گرديدهبود و همواره "عرضة" اتومبيل" ،تقاضا"ي
راه را بهدنبال خود ميكشــاند و "تقاضــا"ي راه نیز" ،عرضه" اتومبيل را موجب
ميشد ـ و اين مســابقه يا حلقة معیوب "خيابان بيشتر /اتومبيل بيشتر /خيابان
بيشتر" كه فـــرزند خلف (و بلكـــه ناخلف!) " اتومبيل بيشــتر /خيابان بيشتر/
اتومبيل بيشتر" بود ،سطوح قابلمالحظهاي از شهرها را تبديل به انبوهي از آزاد
ـ راهها ،تند ـ راهها و شــريانيهاي درجــة  3و  2و  1و باالخره جمعكنندهها و
توزيعكنندهها كرد.
در دهــة  1950بود كه از يكطرف رابط ة متقابل و سيســتمي "كاربريهاي
اراضي" بهعنوان روية "تقاضا"ي ترافیک یا ســفرها و نقل و انتقالها ،و "سيستم
حمــل و نقل و ترافيك" بهعنوان روية "عرضة" تســهيالت ،مشــخصگرديد و
ازطرف ديگر كاربريهاي زمين يا عامل اصلي "تقاضاي راه" ،بهعنوان اصليترين

عامل اســتراتژي نوين حمل و نقل شهري در كانون توجه قرار گرفت ،و ازطرف
عامل"مظروف" يا "گسترش حمل و نقل همگاني" وارد دستور كار
ِ
ســوم اولين
اصلي مديريتهاي شهري و حمل و نقلي گردید و در عوض ،و متناسباً "احداث
و گســترش شبكههاي بزرگراهي" يا گســترش "ظرف" ترافيك روزبهروز رو به
كاهش گذاشت.

 -2دورة دوم ،دهۀ  :1960آغاز دورۀ حومهنشینی و اوج
فعالیتهای کارخانههای اتومبیلسازی:
جريان حومهنشيني" در شهرهای كشورهاي
در اين دوره كه زمان" اوج و اشباع
ِ
صنعتي اســت بهدنبال كشفيات و تحوالت شگرف دهة قبل ،بخش اصلي نيروي
مديريتهاي شهري و حمل و نقل صرف استفاده از توان هاي گستردة نهفته در
"مظروف" راه ،يا "گســترش شبکه حمل و نقل همگاني" ميشود ،و بدينترتيب
و بهموازات اين حركت ،روزبهروز از شــتاب و حجم عمليات احداث شــبكههاي
بزرگراهي و شرياني كاسته و كاسته ميشود؛ بيهيچ ترديدي اين كاهـش ،نتیجۀ
"شكلگيري ساختار شبكة اصلي بزرگراهي و
شرياني" مورد نيا ِز شهرها از سويي،
ِ
و حركت در مسير بهرهبرداري از توان هاي گستردة "مظروف" راه و ترافيك ،كه
همانا گسترش حمل و نقل همگاني باشد ،از سوي ديگر ،حاصل ميگردد.

 -3دورة سوم ،دهة :1970
دورة آغاز بحــران جهانی انرژي :در ایــن دوره بهياري دســتاوردهاي
گسترش
جديد پژوهشهاي حمل و نقلي ـ ترافيكي ،افزايش شــتاب بهســوي
ِ
لحظهبهلحظة حمل و نقل گروهي" ،مديريت تقاضا" 26نيز در دســتور كار قرار
ميگيرد و بدينترتيب "حذف تقاضاي زائد و كاذب"از يك سو" ،كاهش تقاضاي
واقعي" از سـوي ديگـر ،و جايگزيني" تقاضاي واقعي جابجايي غيرفيزيكي" با "
تقاضاي واقعي فيزيكي" از سوي سوم ،بهطور گسترده و روزافزون دنبال ميشود.
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 -4دورة چهارم ،دهة :1980

دورۀ آغاز بحران جهاني محيطزيســت :كه بهعلت بروز مشكالت زیست
ـ محیطی مختلف چون افزایش شــتابان گازهاي گلخانه اي ،ذوبشــدن سریع
يخهاي قطبي و مســئلۀ الية ازن و امثال آنها ،بهياري دســتاوردهاي جديد در
قلمرو حمل و نقل و ترافيك ،بويژه از نظر فناوريهاي مختلف و اســتفاده از آنها
در عرصة حمل و نقل ،عالوه بر گســترش بيشاز پيش "حمل و نقل همگاني" و
كشــف راهـكارهاي جديدتر در قلمر ِو "مديريت تقاضا"" ،مديريت سيستم" نیز
وارد قلمرو جديد سياستهاي استراتژيك حمل و نقل درون ـ شهري میگردد و
باز بههمراه سه سياست پيشين ،حركت در گسترش راه و بزرگراه در محدودههاي
شــهري كم و كمتر گشته و بدينترتيب ،بهياري تحوالت و دستاوردهاي حاصل
در طيف گســتردة اجراء سيســتمهاي حمل و نقلي ،سرزمين بیکران جديدي
فراروي مديريتهاي حمل و نقل شهري گشوده میشود.

 -5دورة پنجم ،دهة  1990و بعد از آن  :دورۀ آغاز انقالب
ارتباطات بر پایۀ اطالعات:
كه بهعلت ورود كامپيوتر به تمام قلمروهای"ارتباطات انســاني" و انقالب در
اطالعات از یکســو ،و تحوالت عظیم درعرصة "مديريــت" و ورود تكنيكها و
تدابير آن به قلمرو حمل و نقل و ترافيك از سویدیگر و بویژه ،مديريت همزمان
اصلي ترافيك يا "انسان ،وسيله ،محيط" ،مركز اصلي توجه برنامهریزی
سه ركن
ِ
اصلي
حمل و نقل و مهندســي ترافيك قرار میگیرد و با تلفيق اين ســه عنصر
ِ
ِ
طيف بيپایان و بیکرانۀ تدابير "مديريت ترافيك
محيــط با "زمان ،مكان ،ابزار"،
شــهری" ()Traffic Managementبهيــاري مديران شــهري و حمل و نقلي
كمي ـ كيفي بيشاز پيش "حمل
شهرهامیشتابد و بار ديگر ،بهموازات گسترش ّ
و نقل همگاني"" ،مديريت تقاضا" و "مديريت سيســتم" ،از گسترش ساخت و
ساز شــبكههاي بزرگراهي و تعريض شــبكههاي معابر شهری کاسته میشود و
ِ
نهایت گســترده"مديريت ترافيك" مركز ثقل اصلي
بدينترتيب ،اینبار قلمرو بي
توجه و اقدامات مديريتهاي حمل و نقلي قرار گرفت.
آنچــه اینجا الزم به تأكيد اســت اين كه ،از آغاز اين دهــه ،به بركت تلفيق

معجزهآسا و بيكران "مديريت" با "مهندسي ترافيك" ،سرزمينهاي گستردهاي
به روي مديران شــهري گشــوده شده اســت تا بر پایۀ اصل اساســی و مسلّم
"انســانمحوری" و "شــهروندمداری" ،در هر زمان و در هر مكان ،و بسته به هر
مديريتي ترافیک را ،با كمترين
موقعيت و شــرايطي ،مناســبترين راهحلهاي
ِ
محیطی ممكن ،طراحي
عــوارض و هزينههاي اقتصادي و اجتماعي و زیســت ـ
ِ
کرده ،آنها را درجهت رفاه و آســايش كاربران سيستمهاي شهري یا شهروندان
بــهکار گیرند؛ حرکتی که با تغییر بنیادین نگرشها نســبت به مجموعۀ مفاهیم
اساســی و کلیــدی حمل و نقل و ترافیک شــهری ،در پی تعریــف جدیدی از
حمل ونقل همگانی ســه رکنی "وسیلۀ گروهی /دوچرخه/پیاده" است تا بر پایۀ
"انســانمحوری" حمل ونقل از یک سو ،و تعریف جدید و انسانی ـ اجتماعی از
"پیاده" و "پیادهروی" ازسوی دیگر" ،سیاستهای جدید مدیریت یکپارچۀ حمل
و نقل و ترافیک شهری" را در اختیار مدیریتهای شهری قرار دهد.

گیری بحث
خالصه و نتیجه
ِ
یک نگاه کلی به نمایۀ این بحث ،بهروشنی معلوممیدارد که سرنوشت حمل
و نقل شــهری در کشورهای صنعتی در هر یک از دهههای نیم قرن اخیر ،عم ً
ال
با یک "محدودیت استراتژیک" واقع بر ســرراه "گسترش اتومبیل" گره خورده
بــود که با اوجگیری و تبدیل هر یک از آنها به یــک "بحران" تمامعیار ،تدریجاً
(اما بهقیمت اتالف و تخریب منابع جبرانناپذیر نسلهای فردا و فرداهای جهان)
ِ
اســتراتژیک" متناظر نیز تدبیر و بهکار گرفتهشد تا باالخره پس از
"راهحلهای
گذر از پنج مرحله بحران طی بیش از پنج دهه ،و تجربۀ چهار استراتژی کلیدیِ
"گســترش شبکههای شــریانی و بزرگراهی"" ،توســعۀ حمل و نقل همگانی"،
"مدیریــت تقاضای ســفر و ترافیــک" و "مدیریت سیســتمهای حمل و نقل
شــهری" ،مآالً نشــانههای کمرنگ اما امیدوارکنندۀ سرزمین بیکران "مدیریت
ترافیک " پیدا شــد تا آن "گذشتۀ" ،به مثابۀ اوج ره آور ِد "تجارب مبارک جهان
صنعتی"(توبخوان اوج عبرتِ "اشــتباهات نامبارک جهان صنعتی"!)" ،چراغی"
باشد فراراه همۀ جهان و جهانیان امروز و فردا وفرداهای دیگر...

استراتژي حمل و نقل شهري از دهة  1960تاكنون در كشورهاي پيشرفته صنعتي
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شبكه حمل و نقل و ترافيك در طرح جامع شهر تهران
Transportation and Traffic Network in the
Comprehensive Plan of the City of Tehran
دکتر محسن ابراهیمی
Mohsen Ebrahimi, P.E., Ph.D.
طرح راهبردي -ســاختاري توســعه و عمران شــهر تهران (طرح جامع شهر
تهران) ( )1386متشــكل از پنج محور طبيعي رود ،درههاي كن ،فرحزاد ،دركه،
دربند و دارآباد و سه محور مصنوعي متشكل از خيابانهاي (بزرگراههاي) انقالب،
آزادي ،دماوند ،همت و بعثت ميباشــد .در مجموع اين هشــت محور به صورت
چارچوب اصلي طرح جامع ،ساختار كلي شهر آيندة تهران را در قالب يك شبكه
منسجم و به هم پيوسته شكل ميدهند.
اهداف و راهبردهاي طرح جامع شهر تهران در جدول ( )1ارايه شدهاند.
همانطور كه مالحظه ميشــود اهداف طرح جامع شهر تهران در بندهاي زير
در ارتباط مستقيم با توسعة شبكه حمل و نقل و ترافيك قرار ميگيرند.
■ ■ارتقای نقشهاي فرا ملّي ،ملّي و منطقهاي شهر تهران با استفاده مناسب
از ظرفيتها و سرمايههاي فيزيكي ،اجتماعي ،انساني و مالي -اقتصادي شهر.
■ ■رونق فعاليت و توسعه اقتصادي تهران با حفظ و پااليش پهنههاي كنوني
فعاليت و بهرهوري مناســب از اين فضاها براي ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و
تأمين اشتغال.
■ ■بهبود وضعيت شبكههاي ارتباطي و نظام حمل و نقل با توسعه زيرساختها
و سيستم حمل و نقل همگاني (به ويژه قطار شهري) و اعمال مديريت تقاضاي سفر.
در راهبردهاي طرح جامع شــهر تهران بندهاي زير در ارتباط مستقيم توسعة
شبكة حمل و نقل و ترافيك قرار ميگيرند:
■ ■ارتقای نقش و جايگاه شهر تهران در سطوح فراملي ،ملي و منطقهاي
■ ■توسعه اقتصادي و رونق فعاليت شهر تهران
■ ■بهبود وضعيت شبكههاي ارتباطي و نظام حمل و نقل و ترافيك
■ ■بهبود سيستم مديريت بحران و ارتقاط كيفيت غيرعامل

■ ■ارتقاي كيفيت كارايي محيط شهري با پهنهبندي نحوة استفاده از اراضي
و ساماندهي ساخت و ساز در انواع پهنهها و كاربريها
■ ■بهسازي ،نوسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده شهر تهران
پيش بيني شده است جمعيت شهر تهران در سال افق طرح ( )1404به 9/1
ميليون نفر برسد.
پس براي زندگي شكوفاي اين جمعيت باید رشد اقتصادي و اشتغال و شبكه
ارتباطي مناسب و مؤثر وجود داشته باشد.
اهداف و راهبردهاي طرح جامع شــهر تهران در ارتباط با توسعة شبكة حمل
ونقــل و ترافيك نمايانگر رابطه قوي و جدا ناپذير اقتصاد شــهر ،نحوة اســتفاده
از اراضي و شــبكه حمل و نقل ميباشــد .به عبارت ديگر ،بدون شبكه ارتباطي
مناسب و مؤثر ،رونق اقتصادي ،اشتغال و فعاليت در شهر روي نميدهد.
مالحظــه ميشــود برای نیــل به اهداف طرح جامع شــهر تهران ،توســعة
زيرساختهاي شبكة حمل و نقل و ترافيك با تركيب مناسب شبكه بزرگراهها و
خيابانها و شبكة حمل و نقل عمومي ضرورت حياتي دارد.
با توجه به نقشههاي توسعة شبكه ريلي شكل ( )1و توسعة شبكه معابر شكل
( ،)2توســعه و تكامل زيرساختهاي شــبكة حمل و نقل عمومي به ويژه شبكة
قطار سريع السير شهري (مترو) و شبكة معابر بايد بطور مستمر انجام پذيرد.
در حال حاضر شــبکه حمل و نقل همگانی ناقص اســت و کل سطح شهر را
پوششی مناسب نمیدهد.
پس شــبكة مترو باید فراتر از نقشه موجود طرح جامع توسعه یابد به طوری
که کل سطح شهر را پوشــش دهد .بدیهی است گسترش شبکه مترو مهمترين
نقــش را در بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شــهر تهران در حال و آينده
خواهد داشت.

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

اهداف

 -1ساماندهي و صيانت از محدوده و جلوگيري از هر گونه گسترش شهر
 -2ساماندهي و صيانت از حريم پايتخت
 -3ارتقاي نقش و جايگاه شهر تهران در سطوح فراملي ،ملي و منطقه اي
 -4توسعه اجتماعي و ساماندهي اسكان جمعيت
 -5توسعه اقتصادي و رونق فعاليت شهر تهران
 -6بهبود وضعيت شبكههاي ارتباطي و نظام حمل و نقل و ترافيك
 -7حفاظت از محيط زيست
 -8ايمن سازي شهر تهران در برابر سوانح سوختگي طبيعي (زلزله ،سيل و سایر سوانح
طبیعی)
 -9بهبود سيستم مديريت بحران و ارتقاي كيفيت دفاع غير عامل شهر تهران
 -10تأمين آب مورد نياز و توسعه و تجهيز شبكه و تأسيسات آب و فاضالب تهران و ساماندهي
حريم و بستر رودخانهها و مسيلها
 -11بهبود و ارتقاي وضعيت و ساماندهي كالبدي شهر تهران (سازمان فضايي شهر)
 -12ارتقاي كيفيت كارايي محيط شهري با پهنه بندي نحوه استفاده از اراضي و ساماندهي
ساخت و ساز در انواع پهنهها و كاربريها
 -13احيا و حفاظت فعال از ميراث طبيعي ،تاريخي و فرهنگي شهر تهران

 -1ارتقاي نقشهاي فرا ملّي ،ملّي و منطقه اي شهر تهران با استفاده مناسب از ظرفيتها و
سرمايههاي فيزيكي ،اجتماعي ،انساني و مالي  -اقتصادي شهر
 -2تعين حريم مناسب و تثبيت حدود و مرز محدود شهر تهران ،ضمن حفظ يكپارچگي و با
اعمال نظام مديريت شهري واحد در محدوده و حريم شهر
 -3تثبيت سطوح اراضي مسكوني و هدايت ميزان تراكم و استفاده مناسب از اراضي شهري به
منظور گسترش فضاهاي عمومي و كاربردهاي خدماتي براي حدود  9/1ميليون نفر جمعيت
در افق طرح
 -4رونق فعاليت و توسعه اقتصادي تهران با حفظ و پااليش پهنههاي كنوني فعاليت و بهره
وري مناسب از اين فضاها براي ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و تأمين اشتغال
 -5حفاظت از محيط زيست (به ويژه آب ،هوا ،صدا و منابع طبيعي) و ايمن سازي شهر در
مقابل سوانح طبيعي و ساير خدمات و آسيبها
 -6بهبود وضعيت شبكههاي ارتباطي و نظام حمل و نقل همگاني (به ويژه قطار شهري) و
اعمال مديريت تقاضاي سفر
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شکل  - 1خطوط ریلی موجود
و آتی شهر تهران

شکل  - 2شبکه معابر شهر تهران
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توسعه شبکه متروی
کالنشهرهای کشور

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 شــهرداریها و دهیاریهای وزارت
کشور نشستی داشتیم.

■ ■برنامههای توسعه شبکه متروی کالنشهرهای کشور کدامند؟

توسعه حمل و نقل ريلي در كالنشــهرهاي كشور يكي از دغدغهها و آرزوهاي
دولتهاي گذشــته بوده كه تا قبل از دولت نهم بجز تهران و بخشي از شهر كرج
اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته بود .با آغاز بكار دولت نهم ،يكي از سياستهاي
دولت در حوزه حمل و نقل و ترافيك توســعه و گســترش حمل و نقل ريلي بوده
است .از همان ابتداي شروع بكار دولت هفت كالنشهر كشور (قم ،كرمانشاه ،تبريز،
شيراز ،اصفهان ،مشهد و اهواز) با تخصيص اعتبارات الزم كار خود را جهت احداث
شــبکه حمل و نقل ريلي آغاز نمودند .البتــه طبق قانون اعتبار الزم جهت اجراي
زير ساختهاي ريلي  50درصد به عهده شهرداريهاي و  50درصد به عهده دولت
اســت .با توجه به جدول ذيل از ســال  850 ،1384كيلومتر مترو و  66كيلومتر
منوريل توســط دولت تصويب شد كه  260كيلومتر آن در حال احداث و تاكنون
 150كيلومتر به بهرهبرداري رسيده است .در حال حاضر شاهد بهرهبرداري از خط

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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يك متروي مشهد مقدس ميباشيم و انتظار ميرود تا پايان دولت دهم راهاندازي
خطوط متروی ساير شهرها را نيز شاهد باشيم.
در ايــن خصوص همواره از جانب دولت اعتبارات مناســب و در خور توجهي
جهت توسعه حمل و نقل ريلي تهران نيز تخصيص 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
مینماید .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 آلودگیهای زیست محیطی در شهرها کاهش مییابد و این امر
گامی بس بزرگ در جهت توسعه پایدار شهری میباشد.

■ ■ضرورت سرمايه گذاري و تأكيد بر توسعه حمل و نقل عمومي
در شهرهاي ايران ،در امروز در آينده چيست ؟

خط اصلی قطار
شهری اصفهان

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

موقعیت و نحوه استقرار
خط  1در 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 دادهاند.
مديريت كشــور مسئول آماده نمودن فضاي كشــور براي توسعه و گسترش
روابــط نوين اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در چــار چوب طرح جامع آمایش
ســرزمين و اسکان جمعیت است .از سوي ديگر مديريت كالنشهرهاي كشور اگر
نتوانند با سرمايههاي عظيم زيرساختي ،مالي ،اجتماعي و نيروي انساني خود به
اهداف توســعه كشور دست يابند ،ركود اقتصادي و وابستگي اقتصادي را هم در
خود و هم در ســطح كشور ترويج ميدهند .به عبارتي ديگر اين امر موجب عدم
تحقق توســعه پايدار در شهرها و در كشور ميشود .در اين راستا بايد بگويم كه
چون رشد پايدار اقتصادي شرط الزم توسعه پايدار در كشور همراه با حفاظت از
محيط زيســت است ،در صورت عدم تحقق توسعه پايدار ،تحقق برتري ايران در
منطقه از نظر اقتصادي ،اجتماعي فرهنگي با مانع جدي روبرو ميشــود .با توجه
به گســترش شهرنشيني در ايران ،در اين ارتباط ضرورت سرمايهگذاري و تأكيد
بر توســعه دانش محور و هوشمند شبكه حمل و نقل به ويژه شبكه حمل و نقل
عمومي در شهرهاي ايران در حال و در آينده ،بسيار با اهميت و حياتي است.
از اين رو پويايي اقتصاد كشــور و شهرها در گرو توسعه زير ساختهاي حمل
و نقل اســت .با انبوه جمعيت شهرنشــين در امروز و گسترده تر در آينده ،چون
نميتوانيم با سيستم حمل و نقل شخصي و استفاده گسترده از خودروي شخصي

خطوط در حال
توسعه قطار
شهری قم

در شهرها  ،دسترسي مناسب را ايجاد كنيم ،پس توسعه سيستمهاي حمل و نقل
عمومي در حال و در آينده ضرورت حياتي دارد.

■ ■روابط شبكه حمل و نقل و به ويژه شبكه حمل و نقل عمومي
با نحوه استفاده از زمين ( )Land-useو رشد اقتصادي چيست؟
شهرهاي كشــور بايد مراكز جمعيتي پويا باشند .روابط اقتصادي  -اجتماعي
انسانها عمدتاً در فضاي شــهري تعريف ميشود بنابراين فضاي مناسب شهري
تجلي بخش روابط اقتصادي  -اجتماعي شــهروندان اســت .بخشي از اين روابط
با توسعه شــبكه ارتباطي راهها ،خيابانها و بزرگراهها تعريف ميشوند .بنابراين
پويايي شــهر وابســته به رشــد اقتصادي ،فضاهاي كار و زندگي شهري و شبكه
حمل و نقل اســت .شــبكه حمل و نقل در رونق دادن به رشد اقتصادي ،پويايي
و شــكوفايي شهرهاي کشــور نقش حياتي دارد .پس توسعه شبكه حمل و نقل
بايد مناسب رشد جمعيت ،رشد اشتغال و رشد فضاهاي كار و زندگي در شهرها
باشد .حال چون بیشتر جمعيت كشور در شهرها متمركز هستند و در آينده نيز
شهر نشيني رشد بيشتري دارد و همه نميتوانند در شهر با استفاده از خودروي
شخصي سفر كنند ،پس توسعه شــبكه حمل و نقل همگاني در شهرهاي امروز
و در آينده امري اســت ضروري و اجتناب ناپذير و غفلت از آن نتايج بسيار زيان
باري براي كشور و هموطنان عزيز دارد.

خطوط در حال توسعه قطار شهری شیراز

مسیر در حال توسعه شماره یک قطار شهری تبریز
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تجربه موفق بهره برداری از خطوط اتوبوسهای
تندرو در کالنشهرهای ایران  -شبکه بی.آر .تی.

Successful Use of Bus Rapid Transit Lines in
the Larger Cities of Iran
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 میباشد .در برنامه ایجاد خطوط اتوبوسهای تند رو ،شبکه
بی.آر .تی )Bus Rapid Transit( .مصوب شــد از سال  1387ده خط اتوبوس
تندرو در شــهر تهران ایجاد شــود .تا کنون  8خط اتوبوس تندرو در شهر تهران
به بهرهبرداری رســیده و تنها  2خط این سامانه که مسیر آن منتهی به بزرگراه
طبقاتی صدر میشــود پس از تکمیل ساخت این بزرگراه به اجرا در خواهد آمد.
با تکمیل شــبکه بی.آر .تی ،.تهران دارای  161کیلومتــر خط اتوبوسهای تند
رو خواهد شــد ..در حال حاضــر روزانه حدود  2میلیون نفر از شــبکه خطوط
اتوبوسهای تند رو اســتفاده میکنند .این برنامه گامی بزرگ در راستای توسعه
سیســتم حمل ونقل همگانی شــهر تهران برداشته اســت .طرح ایجاد خطوط
اتوبوسهــای تندرو در تهران به زودی به ســایر کالنشــهرهای ایران نیز تعمیم

یافت .در ســال  1388کالنشــهر تبریز اقدام به راه اندازی ســامانه اتوبوسهای
تندرو (خطوط ویژه اتوبوس) نمود .سیســتم اتوبوسهای تندروی کالنشهر تبریز
شامل  5خط است.
در شــهر مشهد خطوط اتوبوسهای تندرو در مســیرهای منتهی به حرم در
اوایل ســال  1389راهاندازی گردید .در برنامه مدیریت شــهری مشــهد  4خط
اتوبوسهــای تندرو در مجموع به طول  66کیلومتر برای شــهر مشــهد در نظر
گرفته شــده است .در برنامه توسعه سامانه حمل و نقل عمومی شهر اصفهان 50
کیلومتر خطوط اتوبوسهای تندرو پیش بینی شده است .بر اساس آمار موجود،
روزانه حدود یک میلیون ســفر به وسیله اتوبوس در شهر اصفهان انجام میشود
که سهم اتوبوسهای تندرو از این رقم  100هزار نفر است.
انتظار میرود 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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خودروي همگاني

شراكت در استفاده از خودروي شخصي
QUICAR: Car Sharing From Volkswagen

نوشته :دکتر مینا کیهانی ابراهیمی
By: Mina Keyhani Ebrahimi, Ph.D.
شــهرهای جهان :خودروي همگاني ( )Quicarطرحي نوين و ارزشمند
در راســتاي گســترش سيســتمهاي حمل و نقل عمومي اســت.
اخيرا ً اين طرح ابتكاري از طرف شــركت خودروسازي فولكس واگن در
كشور آلمان به اجرا گذارده شده است .در اين مقاله نحوة استفاده از اين
خودروي همگاني در شهرهانور ( )Hannoverآلمان ارايه ميشود.

خودروي همگاني چيست؟
با خودروي همگاني ميتوانيد يك خودرو را بدون آن كه آنرا خريده باشيد برانيد.

خودروي همگاني چطور كار ميكند؟
خودروي همگاني براي كلية شــهرونداني كه سن آنها  18سال و باالتر است و
فقط گهگاهي نياز به خودروي شخصي دارند ،مناسب است.

هزينه استفاده از خودروي همگاني چقدر است؟
براي ثبت نام يك بار  25يورو پرداخت ميشود .براي استفاده از خودرو ،براي
نيم ساعت اول  6يورو و براي هر دقيقه بعدي  25سنت پرداخت ميگردد.
هنگام توقف و پارك بودن خودرو فقط  10ســنت به ازاي هر دقيقه پرداخت
ميشــود .نيازي نيســت نگران هزينههاي ســوخت ،ماليات و بيمهي خودروي
همگاني باشيد .هزينة ثبت نام پرداخت شده شامل كلية اين هزينهها ميشود.
در ضمن بدانيد كه براي مســيرهاي طوالني ،سيستم ديگري نيز وجود دارد.
نــام اين سيســتم "خودروي همگاني به اضافه" اســت .براي اطــاع از نرخ آن

ميتوانيد به سايت اينترنتي  www.quicar.deمراجعه نماييد.

در كجا ميتوان به خودروي همگاني دسترسي پيدا نمود؟
در بيشــتر از  50ايستگاه در ســطح شــهرهانوفر ،در مجموع  200دستگاه
خودروي همگاني در دسترس هستند .خودروي همگاني قابل استفاده براي كلية
شهروندان  18سال و باالتر است.
شهروندان ميتوانند در ســايت اينترنتي  www.quicar.deثبت نام نمايند.
بعــد از ثبــت نام ،شــهروند ميتواند به آژانــس خودروي همگانــي در خيابان
"كارمارسهانوفر" مراجعه كند .در آنجا شــهروند براي يك بار كارت شناســايي
و گواهي نامه رانندگي خود را ارايه ميدهد.
بعد از انتخاب كد توســط شــهروند ،مهر خودروي همگانــي روي گواهينامه
شــهروند متقاضي چســبانده خواهد شد .بعد از اين اقدام شــهروند ميتواند از
خودروي همگاني استفاده كند.
براي ثبت نام مدارك زير مورد نياز است:
 گواهينامه رانندگي شماره حساب بانكي آدرس پست الكترونيكي شماره تلفن همراه كارت شناسایي 25 -يورو هزينه ثبت نام

خودروي همگاني را ميتوان رزرو كرد
هــر وقت ميخواهيد ميتوانيد خودروي همگانــي را رزرو كنيد .مراحل رزرو
"خــودروي همگاني" و يا "خودروي همگاني به اضافه" مانند هم هســتند .ابتدا
تاريــخ و مــدت زمان اجاره خودروي مــورد نظر را انتخاب می نماييد .ســپس
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فهرســتي از كليه خوردوهاي قابل دسترسي دريافت ميكنيد .اگر به طور اتفاقي
در نزديكي يكي از ايســتگاههاي خودروي عمومي باشــید ،ميتوانيد سريعاً يك
خودرو كرايه نماييد .به ياد داشته باشيد ميتوانيد نوع خودروي همگاني خود را
 30دقيقه بعد از شروع رزرو تغيير بدهيد و يا آن که رزرو را لغو كنيد .در صورتي
كه رزرو خودرو قطعي شــده باشــد و يا زمان معين شــده مورد قبول شما واقع
نشود ،ممكن است هزينههاي اضافي براي شما داشته باشد.
براي رزرو كردن خودروي همگاني سه روش وجود دارد:
تلفن :به صورت  24ساعته (شبانه روزي) قابل دسترسي است.
اينترنت :از طريق سايت اينترنتي ميتوانيد خودروي همگاني خود را رزرو كنيد.
تلفن همراه :از طريق تلفن همراه دریافت ( )Downloadكنيد و خودرویي
را رزرو نماييد.

سوار شويد و برويد
به آساني ســوار خودروي همگاني شويد و برويد .خودروي همگاني در بيشتر
از  50ايســتگاه در سطح شهرهانوفر قابل دســترس است .قبل از سوار شدن به
خودرو يك  SMSدريافت ميكنيد كه شــما را مســتقيم به محل پارك خودرو
هدايــت مينمايد .در خودرو را باز ميكنيــد و گواهينامه رانندگي خود را روي
دستگاه كارت خوان در طرف راننده قرار ميدهيد .سپس كد عبور را روي صفحة
لمســي وارد مينماييد .قبل از حركت ،وضعيت وســيله نقليــه را ارزيابي كنيد.
سويچ داخل داشبورت اتومبيل قرار دارد .توجه کنید قبل از سوار شدن اطمينان
حاصل نمایید خودروي همگاني شــما هيچگونه كم و كسري نداشته و خسارتي
به آن وارد نشده باشد.

پارك كردن خودرو و سوختگيري
اگر ميخواهيد در حين رانندگي توقف نماييد ،مانعي ندارد .در داشبورت خودرو
كارت بنزيني هست كه با آن ميتوانيد در تمامي پمپ بنزينها مجاني بنزين بزنيد.
هنگام پس دادن خودرو ،ســويچ و كارت بنزين را دوباره در داشــبورت بگذاريد،
پنجرهها و درها را به بنديد و اتومبيل را به جايگاه از قبل معين شده ببريد.
هزينه خودروي همگاني از  6يورو شــروع ميشود و داراي گزينههاي مختلف
استفاده طبق خواستههاي شماست.

خودروي همگاني بهجاي خودروي اداري
خودروي همگاني ميتواند جايگزين خودروي اداري شــود .اگر شــما در يك
ســازمان يا شــركت كار ميكنيد و ميخواهيــد از خوردويي بــراي انجام امور
اداري اســتفاده نماييد ،خودروي همگاني براي شــما مناسب است .اين شركت
امكان احداث يك ايســتگاه خودروي همگاني را در نزديكي محل مؤسســه شما
بررســي مينمايد .در صورت وجود يك ايســتگاه خودروي همگاني در نزديكي
محل كار شــما ،دسترسي به خودرو سريعتر و آسانتر صورت ميپذيرد .همچنين
ســازماندهي و تسويه حساب مأموريتهاي شما از طريق يك نرخ واحد (شامل
همه) چيز راحت تر انجام ميگيرد.

مزاياي اين كار انعطاف پذيري انتخاب نوع وســيله نقليه و هزينه شامل بيمه
كامل اتومبيل ،تعويض روغن ،نظافت و سوخت ميباشد.

خودروي همگاني به اضافه براي سفرهاي طوالني تر
اگر قصد داريد از خودرو بيشــتر از  10ســاعت اســتفاده كنيد "خوردروي
همگاني به اضافه" براي شــما انتخاب خوبی اســت .انواع مختلف خودرو شامل
فولكس واگن بيتل و ميني بوس را ميتوانيد از ايستگاههاي خودروي همگاني به
اضافه تحويل بگيريد و هر وقت بخواهيد دوباره پس بدهيد.
بيمه كامل خودرو كه مقدار سهم شما براي آن  1000يورو ميباشد نيز قابل
اضافه شدن است .اين مبلغ تا  350يورو قابل كاهش است.
مزاياي طرح "خودروي همگاني به اضافه" به شرح زير است:
 از  24ساعت قبل قابل رزو كردن است. به الستيكهاي زمستاني و به دستگاههاي اتوماتيك راهيابي مجهز است. به عقد قرارداد و يا ثبت نام نيازي ندارد. -رزرو آن آسان است.

خودروي همگاني خانواده
طــرح خودروي همگاني خانواده طوري اســت كه يك نفر پرداخت ميكند و
همه افراد خانواده ميتوانند از خودروي همگاني استفاده نمايند.
كليه اعضاي خانواده يك تراشــه كامپيوتري بــراي ورود به اتومبيل دريافت
مينمايند .اين سيســتم براي خانوادهها و افرادي كــه چند نفري با هم زندگي
ميكننــد و نميخواهند هر كــدام اتومبيل جداگانههاي بــراي خود خريداري
نمايند ،مطلوب است.

طرح خودروي همگاني راحت
در طرح "خودروي همگاني راحت" براي يك خودرو يك صورتحساب تنظيم
ميشــود .براي شــهرونداني كه نميخواهند چكهاي حســاب جاري آنها با
پرداخت براي رزرواســيون خودروي عمومي پر شود "خودروي همگاني راحت"
مناســب اســت .كليه هزينههاي خودروي همگاني در يك حساب رايگان بانك
فولكس واگن جمعآوري و ماهانه به صورت جمع كلي از حساب جاري شما كسر
خواهد شد بنابراين هر ماه يك رسيد با كليه هزينههاي كم شده از حساب خود
دريافت خواهيد كرد .ميزان مبلغ موجود در حســاب شــما در هر زمان از طريق
اينترنت و يا تلفن بانكي قابل دسترسی است.

سيستم خودروي همگاني به پرسشهاي شما پاسخ ميدهد
اگر شاســيهات الين ( )Hot Lineرا كه زير ســقف خودروي همگاني نصب
شــده به مدت  2ثانيه فشار دهيد ميتوانيد با مرکز سيستم خودروي همگاني از
طريق دســتگاه خود كار در خودرو نيز تماس برقرار نمايد .انتظار ميرود از اين
گونه سيســتم خودروي همگاني در شهرهاي ايران و به ويژه در شهر پر ترافيك
تهران در راستاي كاهش حجم ترافيك خودروهاي شخصی بهرهبرداري شود.
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بخش دوم :نمونههای جهانی

II: International Examples

سيستمهای حمل و نقل عمومي
مترو در كالنشهرهاي جهان

Public Transportations Systems in
Larger Cities of the World

توكيو ( -)Tokyoسيستم حمل و نقل عمومي برتر
كالنشــهر توكيو با جمعيت  13ميليون نفر (ســال  )2012و مساحت 2188
كيلومترمربع نه تنها يكي از بزرگترين كالنشهرهاي جهان است ،بلكه گرانترين
هزينة زندگي را دارا اســت .زمان سفر شهروندان توكيو حدود  60دقيقه از محل
سكونت تا كار ميباشد.
 70درصد مردم از سيســتم حمل و نقل عمومي مترو اســتفاده مينمايند .با
توجه به وســعت و جمعيت شــهر توكيو ،چطور ممكن اســت كه همه روزه اين
جمعيت را به محل كارشــان با موفقيت حمل و نقل كرد؟ چطور سيستم متروي
ژاپن به عنوان سيســتم حمل و نقلي مطمئن و به موقع مشــهور شده است؟ راه
حل اين چالشها در خصوصي سازي راه آهن شهري توكيو نهفته است.
بر خالف اياالت متحده آمريكا و بيشــتر كشــورهاي اروپا  ،ژاپن بعد از جنگ
جهانی دوم بخشــي از سيستم حمل و نقل ريلي خود را تحت مالكيت خصوصي
نگهداشــت .درحال حاضر شبكه راه آهن شهري توكيو به صورت مالكيت بخش
خصوصي فعاليت مينمايد.
خيابانهاي شــهر توكيو اغلب باريك و فضاهاي پاركينگ محدود است .از اين
رو ،استفاده از سيســتم حمل و نقل عمومي بهترين گزينه براي انجام سفرهاي

روزانه اســت .براي مسافران زن ،در تمام قطارها واگنهاي مخصوص خانمها (در
خالل ساعات تراكم ترافيك و شب) پيشبيني شدهاند.
ولي تحرك شهروندان در شهر توكيو هنوز كامل و مطلوب نيست و مسئوالن
پيوسته در صدد بهبود و توسعه سيستم حمل و نقل هستند.
طبق منابع مختلف سيســتم حمل و نقل عمومي كالنشــهر توكيو بهترين و
پيشرفتهترين سيستم در سطح جهان ميباشد.
اين امر به اين دليل آن است كه اين سيستم روزانه  8ميليون مسافر را حمل
و نقل ميكند و هميشه منظم و به موقع است.
از جاذبههاي اين سيســتم ميتوان تمیزی چشــم گير ،فقدان حادثه ،ايمني،
سر وقت بودن ،صندليهاي بخاري دار و سيستم پيامهاي كامپيوتري را نام برد.
ساير مشخصات سيستم متروي شهر توكيو عبارتند از:
 تاريخ افتتاح1927 : تعداد خطوط9 : تعداد ايستگاه168 : تعداد مسافر روزانه 6/3 :ميليون -طول مسير 203 :كيلومتر
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متروي مسكو ( – )Moscowسيستم حمل و نقل
عمومي برتر
جمعيت شهر مسكو پايتخت كشور فدرال روسيه  11/5ميليون نفر و مساحت
آن  2510كيلومتر مربع است .در ســاختمان ايستگاههاي شبكه متروي مسكو
تركيبي از معماري قديم و جديد به کار رفته است.
معماري دوران "باروك" ( )Baroqueايستگاههاي قديمي جهانگردان بسياري
را از نقاط مختلف جهان به خود جذب مينمايد تا از اين سيســتم حمل و نقل
همگاني اســتفاده كنند .متروي مسكو به عنوان يكي از مورد اعتمادترين شبكه
حمل و نقل عمومي جهان مشهور است.
در هر خط مترو  40قطار در ســاعت كار ميكند .ســاير مشخصات سيستم
متروي مسكو عبارتند از:
 تاريخ آغاز بهره برداري1935 : تعداد خطوط12 : تعداد ايستگاه186 : تعداد مسافر روزانه 6/5 :ميليون نفر (سال )2011 طول مسير 308/7 :كيلومتر -متوسط سرعت 41/5 :كيلومتر در ساعت

متروي تايپه ()Taipei
سیستم حمل ونقل عمومی برتر
جمعيت شــهر تايپه ،پايتخت جمهوري چين  2/6میليون نفر و مســاحت آن
 271كيلومتــر مربع اســت .متروي تايپه به عنوان گرانترين سيســتم حمل و
نقل عمومي جهان شــناخته شده است .قطارهاي شبكه متروي شهر تايپه با سر
وقت بودن ،اعتماد مســافران را به خود جلب نمودهاند .متروي اين شهر باالترين
امتيازات مربوط به تميزي و كارآيي را در بين شــبكه ،متروهاي شــهرهاي دنيا
كسب كرده است.
ايســتگاه هاي سيستم حمل و نقل عمومي سريع الســير متروي تايپه داراي
تهويه مطبوع و واگنهاي تميز ميباشند .اطالعات و آگهيهاي شبكه متروي به
وسيله مونيتورهاي  LEDبه چند زبان زنده دنيا نشان داده ميشوند و از اين رو
جهانگردان بسياري به اين شهر جذب ميشوند.
ساير مشخصات سيستم متروي تايپه عبارتند از:
 سال افتتاح بهره برداري1996 : تعداد خطوط10 : تعداد مسافر روزانه 1/7 :ميليون (نوامبر ) 2012 طول مسير 114/6 :كيلومتر متوسط سرعت 34 :كيلومتر در ساعت -حداكثر سرعت 90 :كيلومتر در ساعت
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متروي هنگ كنگ ()Hong Kong
سيستم حمل و نقل عمومي برتر

متروي لندن ()London
سيستم حمل و نقل عمومي برتر
جمعيت شــهر لندن پايتخت كشور انگلســتان  8ميليون نفر و مساحت آن
 1570كيلومتر مربع است.
شــبكه متروي لندن قديميترين و طوالنيترين سيســتم راه آهن شــهري
زيرزميني در جهان است.
به منظور كســب اطمينان از ايمني مســافران ،اخيرا ً شــبكه متروي لندن با
دوربينهاي ويدئويي و پرسنل امنيتي كنترل ميشود.
شبكه متروي لندن به ساير سيستمهاي حمل و نقل عمومي كشوري و شهري
شامل قطارهاي بين شهري ،ترامواها و اتوبوسها متصل ميشود.
مشخصات سيستم متروي لندن عبارتند از:
 تاريخ افتتاح( 1863 :قطارهاي برقي )1890 تعداد خطوط11 : تعداد ايستگاه270 : تعداد مسافر روزانه 3/5 :ميليون نفر -طول مسير 402 :كيلومتر

شهر هنگ كنگ يك منطقه ويژه اداري جمهوري خلق چين است .جمعيت هنگ
كنگ ،در سال  7/1 ،2011ميليون نفر و مساحت آن  1100كيلومترمربع است.
منطقه شــهري هنگ كنــگ با كوه و تپههاي اطراف آن بــه رودخانه "پرل"
( )Pearlو درياي جنوب چين محدود اســت و داراي  200جزيره ميباشد .شهر
هنگ كنگ هنوز هســته مركزي كسب و كار و بازرگاني در آسياي شرقي است.
شــهروندان هنگ كنگي از باالترين ســطح كيفيت زندگي در جهان برخوردارند
و داراي يكي از كارآترين و بهترين سيســتمهاي حمل و نقل همگاني هســتند.
متروي هنگ كنگ روزانه  2/3ميليون نفر مسافر را حمل مينمايد.
براي افزايش كارآیي سيستمهاي حمل و نقل عمومي ،مديريت شهري هنگ
كنگ هوشمندانه از سيستمهاي قطار ،مترو ،اتوبوس برقي ،اتوبوس ،ميني بوس،
كابينهاي هوایي ،پياده روي برقي و قايق براي حمل و نقل مســافران به صورت
یک سیستم یک پارچه بهرهگيري مينمايد.
مسافران با اســتفاده از كارت هوشــمند "اختاپوس" ( ،)Octopusهزينه سفر را
ميپردازند .قطارهاي زيرزميني و روي زميني سوپر مدرن ،سريع ،تميز ،خنك و ايمن
هستند و به فاصله هر  2تا  4دقيقه از  6/00صبح الي  2/00صبح روز بعد كار ميكنند.
اتوبوسهای دو طبقه شهر هنگ كنگ براي گردشگري در شهر بسيار مناسب
هســتند .سيســتم پياده روي برقي ( )Escalatorوســيله حمل و نقل عمومي
ديگري اســت كه طوالنيترین پياده روي برقي مســقف در سطح جهان است.
اين سيســتم از صبح زود تا ســاعت  10/00صبح به طرف مركز شهر مسافران
را به محل كارشــان ميرساند و بعد از ظهر تا ساعت  12/00شب مسافران را از
مركز شهر به محل سكونتشان ميبرد .اين سيستم كند است ولي حركتي خوش
آيند دارد.
ساير مشخصات سيستم متروي هنگ كنگ عبارتند از:
 تاريخ افتتاح1979 : تعداد خط10 : تعداد ايستگاه84 : تعداد مسافر روزانه 4 :ميليون -طول مسير 175 :كيلومتر
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متروي مادريد ()Madrid
سيستم حمل و نقل عمومي برتر
متروي مادريد ششمين متروي طوالني در جهان است ولي با جمعيت حدود
 3/3ميليــون نفر (ســال  )2011در مرتبه پنجاهمين شــهر پر جمعيت جهان
ميباشــد .مساحت شهر  606كيلومترمربع است .سيســتم متروي شهر مادريد
داراي مشخصات زير است:
تاريخ افتتاح1919 :
تعداد خطوط مترو13 :
تعداد ايستگاهها272 :
تعداد واگنها2403 :
طول سيستم 293 :كيلومتر
دولت محلي و منطقهاي مادريد در تالش اســت كه شــبكه مترو را گسترش
دهد ولي اجرای بســیاری از پروژههاي توسعه و بهســازي شبكه اخيرا ً به علت
بحران اقتصادي در اسپانيا متوقف شده است.

متروي مكزيكو سیتی()Mexico City
جمعيت شــهر مكزيكوسيتي پايتخت كشــور مكزيك حدود  9ميليون نفر و
مســاحت آن  1478كيلومتر مربع است .سيســتم حمل و نقل عمومي متروي
مكزيكوسيتي دومين سيســتم متروي قاره آمريكاي شمالي بعد از متروي شهر
نيويورك اســت .این سیســتم با جا به جایی  4/07ميليون نفر در روز هشتمين
متروي جهان از نظر ظرفيت حمل مســافر ميباشد .اولين خط متروي در سال
 1969افتتاح شــد که شامل  16ايســتگاه بود .در سال  2010این سيستم مترو
داراي  12خط و  201كيلومتر مسير گردیده است.
ده خط از سيســتم مترو داراي چرخهاي الستيكي به جاي چرخهاي سنتي
فــوالدي هســتند .اين نوع قطارها ســاكت تر حركت ميكنند .شــبكه متروي
مكزيكوســيتي داراي  195ايستگاه است كه  24ايستگاه ،ايستگاههاي تعویض از
يك خط به خط يا خطوط ديگر است .اين سيستم داراي  106ايستگاه زيرزميني
است كه پرعمقترين آنها در ارتفاع  35متري زير سطح زمين قرار دارد.
همچنين  57ايســتگاه اين شــبكه مترو در هم سطح زمين و  16ایستگاه آن
مرتفع اســت .خطوط متروی مکزیکو ســیتی از ساعت  5صبح الي  12شب كار
ميكنند.
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متروی استانبول ()Istanbul
شــهر اســتانبول بزرگترین شــهر ومرکز اقتصادی ،فرهنگی و تاریخی ترکیه با جمعیت  13/8میلیون نفر و مســاحت  5343کیلو متر مربع میباشد .متروی شهر
استانبول به صورت قطار شهری زیر زمینی است که در سال  2000افتتاح شد .در حال حاضر این سیستم دارای دو خط به نام  M2و  M4است .خط سوم و چهارم
در دست احداث میباشند .شهر استانبول عالوه بر خطوط شبکه مترو درای  2خط قطار سبک قدیمی است.
سایر مشخصات متروی استانبول عبارتند از:
تعداد ایستگاه ،27 :دردست ساخت23 :
تعداد واگنها268 :
طول مسیر 39 :کیلومتر ،دردست ساخت 39 :کیلومتر
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بخش سوم :فني ،مهندسي و مديريت 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

تهیه کننده :مهندس رسول عباسی ،کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافیک
Prepared by: Rasoul Abbasi, M.Sc., Traffic Engineering
در اين مقاله يك مدل جامع برنامه ريزي رشد اقتصادي ،نحوه استفاده
از زمين و شــبكه حمل و نقل ارایه ميشود كه در چار چوب آن ميتوان
طرحهاي مختلف عمراني و حمل و نقل را به روش علمی ارزيابي كرد و
نقش آنها را در توســعه اقتصادي ،در سطح ملی ،منطقه ای و شهری
تعيين نمود.

مدل برنامهريزي جامع رشد اقتصادي ،نحوه
استفاده از زمين و حمل و نقل
ايجاد يك سيستم برنامه ريزي اولين كار برنامه ريزي جامع براي شهرها است.
(شكل  )1ابعاد سيستم برنامه ريزي جامع شهري و منطقه اي را نشان ميدهد.
ابعاد این سیستم شامل جنبههاي اجتماعي ،اقتصادي ،فيزيكي ملي ،استاني
منطقهاي ،شهري ،محلي و جنبههاي مراحل برنامهريزي شامل تجزيه و تحليل،
تعيين هدفها مشخص كردن برنامهها و برنامهريزي اجرايي ميباشد.
يك منطقه شــهري سيستمي است كه بوســيله يك سري اجزا و يك سري
روابط مابين آنها تعريف ميشــود .همانند هر سيستم ديگري  ،سيستم شهري را
فقط بوســيله مطالعه هر يك از اجزاء آن بطور جداگانه نميتوان شناخت .براي
مثال توليد ترافيك در يك منطقه شــهري متكي مكان فعاليتهاي شهري دارد
ولي جايگزيني آنها بنوبه خود متكي به ايجاد تأسيســات زير بنايي حمل و نقل
و استفاده از آنها ميباشد.

تشريح كلي مدل
مدلي كه در اينجا تشريح ميگردد شامل سه جزء مدل ميباشد:
( )1جزء مدل اقتصادي رشد منطقهاي:
رشد فعاليتهاي اقتصادي و مسكوني تمام منطقه را پيشبيني مينمايد.
( )2جزء مدل نحوه استفاده از اراضي
مكان اين فعاليتها را در داخل ناحيههاي مشخص شده پيشبيني ميكند.
( )3جزء مدل حمل و نقل:

مسافرتهاي بين نواحي و فعاليتها را پيشبيني مينمايد( .شكل )2
تمــام جزء مدلها به يكديگر ارتباط دارند .جزء مدل حمل و نقل خصوصيات
و مكان فعاليتها را در هر ناحيه مشــخص شــده ،از جزء مدل نحوه استفاده از
اراضي كســب مينمايد .ايــن دادهها مقدار ترافيك توليد شــده در هر ناحيه را
مشخص ميكند .به همين ترتيب جزء مدل حمل و نقل اطالعات الزم را بصورت
هزينههاي جايگزيني فعاليتها در هر ناحيه به جزء مدل نحوه استفاده از اراضي
ميدهد .هزينههاي جايگزيني مبتني بر هزينه كلي مســافرت بين فعاليتهاي
نواحي مختلف در داخل منطقه ميباشــد .عالوه بر اين جزء مدل نحوه استفاده
از اراضــي اطالعات الزم را بصورت تعــداد و خصوصيات فعاليتهاي مختلف كه
در يــك محدوده زماني بايد تخصيص داده شــوند از جزء مدل اقتصادي رشــد
منطقهاي دريافت مينمايد.
همچنين اين جزء مدل دادههاي كلي مربوط به اســتفاده از اراضي و ســپس
هزينههــاي حمــل و نقل را براي هــر فعاليت به جزء مدل رشــد منطقهاي باز
ميگرداند.

جزء مدل اقتصادي رشد منطقهاي

هدف جزء مدل اقتصادي رشــد منطقهاي تخمين رشــد فعاليتهاي منطقه
بر حسب تعداد شــاغلين و خانوار ميباشد .مث ً
ال تعداد شاغلين در بخشهاي زير
ميتوان محاسبه نمود:
 صنايع بخش دولتي خدمات كشاورزياين جزء مدل شامل دو بخش اساسي زير است:
( )1تخمين تعداد شاغلين در هر بخش اقتصادي در مدت زمان تعيين شده .
( )2تخمين تعداد خانوار در هر گروه درآمد در خالل مدت تعيين شده.
اين جزء مدل شــامل تنها عامل ديناميكي در مدل ميباشد .به عبارت ديگر
دو جزء مدل ديگر يعني جزء مدل نحوه اســتفاده از اراضي و جزء مدل حمل و
نقــل در خالل زمان در نتيجه تغييرات روي داده در جزء مدل اقتصادي رشــد
منطقهاي تغيير مينمايند.
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تغييراتي كه در ســطح منطقهاي و ملي روي ميدهند حاصل فاكتورهایي از
قرار زير ميباشند:
 تغييرات در سرمايهگذاري در بخش خصوصي و بخش دولتي كه باعث ايجادتغييراتي در سطح اشتغال ميشوند.
براي مثال :ميزان اشتغال را بوسيله فرمول زير ميتوان محاسبه نمود:
ميزان اشتغال در بخش  xدر زمان t
ميزان اشتغال در بخش  xدر زمان قبليt-1
ضريب رشد بخش  xدر زمان t

)Ext = Ext-1(1+Qxt
Ext
Ext-1
Qxt

بعضاً در مطالعات اول جمعيت برآورد ميگردد ســپس اشتغال به تبع آن ولي
صحيح اين است كه روش پيش بيني جمعيت و اشتغال برعكس عمل شود.
 تغييرات در جمعيت به سبب تغييرات در اشتغال يا بافت مهاجرت. تغييــرات در صادرات كــه تقاضاهاي جديد براي كاالهــا و خدمات ايجادمينمايد.

كاربرد مدل
ستاندههاي اين مدلها بعنوان دادهها در مدل ارزيابي جهت مقايسه پروژههاي
و سياستهاي مختلف توسعه ،در سطح كشور ،منطقه و شهر ،برحسب معيارهاي
اقتصادي ،اجتماعي و محيط زيستي ،بكار ميروند.
اين مدلها جهت ارزيابي مجموعههاي پروژهها و سياســتهاي مختلف براي
ســالهاي مختلف افق طرح بكار گرفته ميشوند .هر مجموعه بر حسب معيارهاي
زير مشخص ميگردد:
■ ■نحوه توسعه شبكه حمل و نقل عمومي
■ ■هزينههاي بهرهبرداري سيستم حمل و نقل
■ ■سيستم ترابري كوچك با سيستم ترابري گسترده
■ ■ايجاد بزرگراهها ،راههاي مختلف جديد يا بهسازي راههاي موجود
■ ■ايجاد اشتغال ،ايجاد مالياتها با كمكهاي دولتي به مناطق مشخص
■ ■تأمين مسكن،كمكهاي دولتي به مناطق مشخص
■ ■ميزان عرضه زمين ،كنترل نحوه استفاده از اراضي
اينگونه مدلهاي جامع رشــد اقتصادي ،حمل و نقل و نحوه استفاده از اراضي
را ميتوان براي ارزيابي مجموعهاي از سياســتها و پروژههاي مختلف در توسعه
شهرها و مناطق كشور بكار گرفت.
اينگونه ارزيابيها به يافتن پاسخ براي پرسشهایي از قبيل زير كمك خواهد كرد:
■ ■ابعاد توسعه يك شهر بايد در چه حد باشد؟
■ ■آيا الزم اســت يك شبكه ارتباطي راه و يا راه آهن جديد ساخته شود؟ در
صورتيكه پاســخ به اين پرسش مثبت باشد ،عمليات ساختمان اين سيستم كي
بايد آغاز شود و وسعت آن بايد تا حد باشد؟
■ ■ميزان ســرمايهگذاري در توسعه شــبكه حمل و نقل عمومي و بزرگراهها
بايد چقدر باشد؟
■ ■ايجاد يك شــهر جديد در يك منطقه از كشــور چه هزينهها و منافعي را
شامل خواهد شد؟
نتايجي كه بوســيله اين نوع مدلها بدست ميآيد نشان ميدهد كه پروژه هاي
توســعه شــهري و منطقهاي را نميتوان بطور انفرادي و جدا از ساير پروژه هاي
عمراني به ترتيبي منطقي مورد ارزشيابي قرار داد .به ويژه كام ً
ال تأیيد ميشود كه
سياســتها و پروژههاي مربوط به اقتصاد ملي و منطقهاي ،بهرهبرداري از اراضي
و ترابري بايد توام با يكديگر مورد بررسي قرار گيرند .به عبارت ديگر برنامهريزي
جامع در مورد رشــد منطقهاي ،بهرهبــرداري از اراضي و ترابري ،به خودي خود
متضمن مزايایي به سود جامعه ميباشد.

 يكي از بارزترين پديدههاي كنوني كه بصورت مشــكلي براي كشور درآمدهاست مسئله تمركز جمعيت ،پراكنش نامتعادل جمعيت ،مهاجرتهاي ناخواسته
و نتيجتاً تمركز غير مطلوب در مراكز شــهري ميباشد .كنترل اين جابجایيها و
مشكالت ناشي از توليد ســفر ،تراكم ترافيك و تأمين خدمات انبوه جمعيت در
شهرها و عدم موازنه در توزيع منابع كشور و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن،
در سلسله مراحل مختلف توسعه كشور ،بسيار ضروري است.
 تهران و چند شــهر بزرگ بعنوان هستههاي عمده متراكم جمعيت و نمونهمناسب رشد شهرنشيني طبقهبندي ميشــوند ولي تأمين شبكههاي مورد نياز
زيرساختهاي شهري در آنها با شتاب افزايش جمعيت تطابق ندارد.
 برنامهريزي شــهري و منطقهاي در نقش مهم و جداناپذيري از برنامهريزيآمايش ســرزمين دارد .برنامهريزي شهري و منطقهاي متأثر از عوامل اقتصادي،
اجتماعي و فني اســت .جهت توسعه ،كشــور بايد تمام اجزاء عوامل و ارتباط هر
جزء نســبت به جزء ديگر را در قالب يك سيستم شــهري و منطقهاي تجزيه و
تحليل نمود.
 در سيســتم برنامهريزي شــهري و منطقهاي جهت ارتباط روابط و عواملاقتصاد ملي و منطقهاي با نحوه اســتفاده از زميــن و حمل و نقل بهترين روش
اســتفاده از يك مدل جامع رشد اقتصادي ،نحوه استفاده از اراضي و حمل و نقل
است .از اين مدل بعنوان يكي از بهترين ابزار جهت برنامهريزي شهري ،منطقهاي
در توسعه اقتصادي -اجتماعي كشور ميتوان استفاده نمود.
منبع:
- Applied Research of Cambridge Limited, Land – Use Transport Model.

دادهها
 سرمايه گذاريها توزيع در آمد -خصويات دموگرافي

 عرضه زمينبراي مصارف
مختلف

 مشخصات شبكهحمل و نقل و
هزينههاي حمل
و نقل

جزء مدل
اقتصادي
رشد
منطقه اي

جزء مدل
نحوه استفاده
از اراضي

جزء مدل
حمل و نقل
شهري

ستاد دهها
 توزيع خانوارها برحسب گروههاي در امد
 توزيع اشتغال در هريك از بخشهاي اقتصادي

 توزيع خانوار بر حسبگروههاي درآمد در مناطق
مختلف ...
 توزيع اشتغال بر حسببخشهاي مختلف اقتصاد در
مناطق مختلف
 هزينه مكان بر حسبگروههاي در آمد و مشاغل در
مناطق مختلف
 مقدار زمين مصرف شده توليد رفت و آمد توزيع رفت و آمد بهتفكيك نوع وسيله نقليه
 تخصيص رفت و آمد هزينه رفت و آمد هزينه حمل و نقل تعداد وسايل نقليه مابينمناطق مختلف

نتيجه گيري
در خاتمه ،با توجه به مباحث گذشته  ،نتيجه گيري به شرح زیر ارایه ميگردد:

شكل  -2بافت كلي مدل برنامه ريزي جامع رشد اقتصادي  ،نحوه استفاده از زمين و حمل و نقل
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تحوالت و گرايشهاي اخیر در
شرکت های ساختمانی اروپايي

Recent Developments and Trends in the
European Construction Companies

نوشته :کاله کاهکنن ،آنتی الکا (دانشگاه فنی هلسینکی ،فنالند)
By: Antti Lakka, Kalle Kahkonen,
)(Helsinki University of Technology, Finland
ترجمه :مهندس محمدرضا ابراهیمی ،مهندس تورج صدیقیان
Translation: Mohammadreza Ebrahimi, Touraj Sadighian

چکیده
ایــن مقاله نتایج اصلی یک پــروژه تحقیقاتي را که در آن راهبردهاي اروپایی
صنعت ســاختمان مطالعه شدند و بازدیدهاي بسیاری در طول سالهای 2005
به بعد از شــرکتهاي ساختماني بعمل آمد -توضيح ميدهد .هدف از تالشهای
تحقیقاتــی ایــن مقالــه ،درک بهتر تحوالتي اســت که اخیرا در شــرکتهای
ســاختمانی در حال وقوع ميباشــند .محل استقرار شــرکتهاي مورد مطالعه،
در دانمارک ،فنالند ،فرانســه ،نروژ ،ســوئد ،انگلستان و هلند است .نتایج حاصل
از ایــن مطالعه ،بیانگر تالشها و تغییرات عمدهای اســت که در این شــرکتها
در حال وقوع میباشــد .این تالشهای تغییرگرا ،ســپس برای نشان دادن سير
تحول در شرکتهای ساختمانی بکار برده می شوند .فرض بر این است که نتایج
و نمونههای به دســت آمده میتواند ســاير شرکتهای ســاختمانی را به انجام
اصالحات عمدهای در روال کاري آنها وا دارد.
واژههاي کليدي:
راهبرد :مدیریت فنآوری ،صنعت ساختمان.

ارائه نتایج مطالعاتي زنده برای صنعت ســاختمان در جهت تشویق آن به توسعه
و حرکت به ســمت فرصتهای جدید و نوآورانه تجاری است (Kahkonen and
.)Lakka. 2005
مطالعات مــوردي در ارتباط با اجرای مفاهیم کمکي عملیات بازرگانی جدید
در زمینههای زیر مستند شدند:
■ ■مشارکت و شبکه سازي
■ ■روال توسعه عملیات پروژه در موسسات ساختمانی
■ ■اقتصاد چرخه عمر
■ ■فنآوری 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 دانشــگاهها یا موسســات
تحقیقاتــی انجام گرديد .عالوه بر همراهی بــا مطالعات موردي ،این پروژه نمونه
اهداف توســعه استراتژیک و انتظارات صنعت ساختمان در کشورهای اروپایی را
توصیف و مستندســازي ميکند .تالش تحقیقاتی یاد شده در مورد شرکتهای
ساختمانی از دانمارک ،فرانسه ،هلند ،نروژ ،سوئد ،انگلستان ،و فنالند می باشد.

NATIONAL
STRATEGY
1994 FI

مقدمه

LATHAM
1994 UK

این مقاله با مطالعات اســتراتژیک صنعت ســاختمان سروکار دارد و تحوالت
و گرايشهاي اخير در شــرکتهای پیشرو ســاختماني اروپا را از منظر مدیریت
فــنآوری معرفي ميکند .یافتهها ،مبتني بر پروژه تحقیقاتی اســت که طی آن
عملیات و مفاهیم تجاری موفقيت آمیز جدیدی در شــرکتهای ســاختمانی به
اجرا درآمده و نیز به تازگی مورد مطالعه قرار گرفته است .هدف اصلی این تالش
CONSTR
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1999 EU
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مطالعات مربوط به استراتژی ساخت و ساز
در اوایل دهه  1990پژوهشگران از طریق تحلیلهاي انجام شده در بخش کالن
صنعت ســاختمان چندین کشــور اروپایی ،به اهمیت اين صنعت در اقتصاد ملی
پيبردند .سهم صنعت مشاوره معماري ،مهندسي و ساختمان در تولید ناخالص ملی
در چندین کشور در حدود  10درصد است و این بخش اقتصادي نقش بسیار مهمي
در تامين هزینههای زندگی مردم دارد .چند مطالعه استراتژیک ملی و اروپایی توسط
صنعت ســاختمان و مقامات دولتی برای نشان دادن چالشها و نیازهای توسعه این
بخش تهيه گرديد .پیشنهادات اين مطالعات ،در برنامههای ملی تحقيق و توسعه و در
رويکردهای فنآوری داخلی شرکتها لحاظ شدهاند (شکل .)1
يکی از گزارشهای راهبردي کلیدی مربوط به سالهاي دهه  ،1990مطالعات
اســتراتژیک تحلیل کالن در مورد بخش ســاخت و ساز ،به نام گزارش Atkins
بود که در سال  1993طي قراردادي باکمیسیون اروپايي ( )1993-Atkinsانجام
و منتشــر شــد .بعد از این تحقیق و مطالعه ،چندين تحليــل کالن ملی نيز در
کشــورهای اروپایی انجام شد که به ايجاد برنامههاي ملی تحقيق و توسعه منجر
گردید .بسیاری از برنامههای جدید تحقيق و توسعه بخش ساختمان ،با توجه به
يک نقطه نظر خاص ،متفاوت از تالشهای پژوهشی پیشین بودند ،يعني بسیاری
از آنها به جای تالشهای ســنتی مبتني بر مصالح ساختمانی و سیستم ،صرفاً با
فرآيندهاي ساخت و ساز سروکار داشتند.

 -1بازاندیشی 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

نیازهاي توسعه يا تحول در ساخت و ساز

تغییرات و تحوالتي که در شرکتهاي ســاختماني انجام ميشود یا براساس
اقدامات فرصت طلبانه اســت یا صرفاً نتایج اجباری است که شرکت باید با توجه
به تغییرات در شــرايط کاري به آنها برســد .گزينه دوم دستيابي به تغییرات را
اقدام برپايه مســئله نيز میتوان ناميد .به طور طبیعی میتوان استدالل کرد که
تغییرات و تحوالت واقعی ،معموالً در عمل ،نتایج تالشهايي هســتند که تحت
تاثیر مشــکالت جاري و نيز فرصتهايي قرار دارند که مدیریت شــرکت آنها را
شناسایی کردهاند.
به طور کلی ،شرکتهای ساختمانی به لحاظ بهرهگیری از فنآوریهای جدید
یا نتایج تحقیق و توسعه ،به عنوان سازمانهای بسیار فرصت طلب یا بیشفعال
در نظر گرفته نشــده اند .به نظر میرســد که علل ریشهای چندگانهاي در پشت
این وضعیت قرار دارند .مهمترین اين علل ،شــاید سود دهي پایین ساخت وساز
سنتی و نيز اين باشد که اکثر کارفرمایان مقررات جا افتاده و خوبی براي عمليات
ســاختماني با کیفیت باال ندارند .با این حال ،این تمام حقیقت نیســت .برخی
شــرکتهای ساختمانی ترقيخواه و کارفرمايان ساخت وساز از دانش و فنآوری
مدرن مدیریت شــرکت به خوبی بهره گرفته و در نتيجه به لحاظ روال عملیاتی
بسيار پيشتازند.
شــکل  2معرف توصیههای اصلی گزارشــات ششگانهاي است که به نیازهای
توسعه اســتراتژیک صنايع ساخت وساز پرداختهاند .بیشــتر گزارشات ،پتانسيل
تغییرات بنيادين و لزوم اعمال آنها را،که میتوانند براي موسسات ساختمانی و براي
مصرف کننده شامل کیفیت کلی محیط ساخته شده حياتي باشند ،توصيه کردهاند:

 -4آینده ساختمان سازی

■ ■رقابتي بودن اصالح شده :مديريت کيفي جامع ،شبکه سازی ،تعیین معیار،
بهترین روال کاري ،سناریوها
■ ■بهبود بهرهوری با توجه به سادهسازي نظاممند ضروری و مهم است
■ ■فن آوری اطالعات فرصت بسيار مغتنمي است :شبیهسازی ،واقعیت مجازی،
 IFC ،CIM ،GPS ،GISو EDI
■ ■فرآیندهای جدید تهیه قراردادهاي همسان و تأمین کاال و تدارکات
■ ■مصالح ،محصوالت و خدمات ساختمانی با عملکرد و بازدهي باال

 -2ساخت و ساز می تواند

■ ■ساخت و ساز مشتری پسند براي برآوردن نيازهاي فردی
■ ■ رقابت مبتنی بر عملکرد برای رقابت باز ،نوآوریهای جدید و هزینههای کمتر
■ ■طراحی و ساخت یکپارچه برای بهترین ساختپذيري ،هزینههاي کمتر،
زمان کوتاه اجرا و مسئوليتهاي شفاف
■ ■شبکه سازي و مشارکت برای نتايج قابل تحویل سیستم ،هزینههاي کمتر و
همکاری ممتد پربازده
■ ■پایداري در جهت برآوردن الزامات زیست محیطی

 -3ساخت و ساز برای رشد

■ ■اقدامات نوآورانه کلید اصلي تغییراتاند
■ ■انتشار گسترده فناوری اطالعات مورد نیاز است و میتوان آن را با برنامه
آزمون و نمايش ترویج کرد
■ ■اجراي کامل پروژه و پیشبرد آن تا مرحله نهايي نیاز به توجه فراوان دارد:
راه حلهاي مبتني بر منبع تک گزینه ای ،روابط تعاونی در تجارت ،فنآوری
اطالعات ،پيش -احراز صالحیت
■ ■ساخت و ساز مسئوالنه در قبال محیط زیست

 -5دورنماي شفاف 2020

■ ■جهانی شدن روبه افزایش نیاز به توجه بیشتر دارد
■ ■با افزایش قراردادهای ارزش افزوده ،يکپارچگي تیمهاي پروژه کلید اصلي
موفقیت خواهند بود
■ ■فناوری اطالعات مزیت رقابتی قابل توجهی است
■ ■در مفاهیم توسعه پایدار غالبا از "طراحی برای طول عمر ساختمان"
استفادهشده است
■ ■سیستم پروژههای ( EPCمهندسی ،تأمین کاال ،و ساخت) با سیستمهای
تجارتی مالک یکپارچه شدهاند

 -6راهبرد ملی

■
■
■
■
■

■محیط ساخته شده با استاندارد عالی در مقیاس بین المللی
■بازار پایدار ساخت وساز داخلی
■عملیات بینالمللی ساختمانی موفقیتآمیز
■نهاد کاري ساخت و ساز با عملکرد خوب
■استانداردها و فرآیندهایی که از تفکر و اثربخشی کیفیت جامع پشتیبانی ميکنند

شکل  .2نمونههایی از توصیههای اصلی در گزارشهاي توسعه راهبردی صنايع ساختمان سازی و عمرانی
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راهبردهاي موسسات و موارد توسعه

سازماندهی تحقيق و توسعه در شرکتهای ساختمانی
بيشــترين کار توسعه یک شرکت ســاختماني معمولی توسط پرسنل شرکت
انجام ميشــود و گروه کوچک توسعه و فنآوری آن را تهيه و پيشنهاد ميکنند.
يک عضو گروه مدیریت که همچنین دارای مســئوليتهاي دیگر است ،اغلب به
عنوان رئیس گروه اجرايي توســعه منصوب ميشــود .کار توسعه عمدتا توسط
اعضای اجرايي در کنار دیگر وظايف آنها انجام میشــود .پروژههای توسعهاي در
دو گروه تقسیم میشوند:
 .1آنها که از کارهاي توسعهاي بزرگ در سطح موسسه ناشي ميشوند.
 .2آنها که از نیازهای محلی ناشي ميگردند.
آنچــه که در موفقیت يک شــرکت مترقي مهم بوده اســت اجرای اصل بهبود
مستمر میباشد که یک بخش اساســی از مدیریت کیفیت جامع ( )TQMاست.
محرک اصلي بهبود مستمر ،عموماً مدیران شرکت هستند و توسط همه کارکنان
در همکاری با تأمین کنندگان کاال وخدمات شرکت توسعه و پیادهسازی ميشود.
از ســوی دیگر ،برخی از وظایف توسعه برون سپاری شدهاند 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 آوریهای جدید بهرهگیری نماید.

خدمات طراحی و ساخت
موسســات پیشرو اولین توســعه نظاممند روش طراحی ،خرید و ساخت (D
 )PBرا در اوایل دهه  90آغازنمودند .متعاقب آن فعالیت توســعهای شــرکتها

در برنامههای توســعه ملی چند کشور اروپایی مورد پشــتیبانی قرار گرفته اند.
هدف این حمایتها نوســازی روشهای اجرایی پروژههای ساختمانی و تشویق
بهرهگیری از روشهای بهسازی فرآیندهای تولید ساختمان است .اهداف کلیدی
عبارتنــد از بهبود همکاری و هم فکری در زنجیــره ارزشها و هم چنین بهبود
رقابت از طریق توسعه فرآیندها و ابتکارات(شکل .)3
شــرکتها توانستند روش جدید خرید در پروژههای پایلوت را آزمایش کنند.
در بســیاری از موارد هم کارفرما و هم پیمانکار توانستهاند موفقیتهای کیفی و
مالی پروژه را مقایسه کنند و در نهایت پروژههای ساختمانی بعدی را با استفاده
از روش  DPCاجرا نمایند .کار توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه عمدتاً توسط
پرسنل خود شرکتها انجام شده است.

مشارکت و اتحاد به عنوان منابع برای مدلهای
جدید تحویل

بهبود همکاری میان تمام ذینفعان پروژههای ســاخت و ســاز به عنوان یک
هدف کلیدی در اکثر گزارشهای اســتراتژی دیده میشــود .اصطالحات به کار
برده شده در مورد اقدامات پیشنهادی تفاوت زیادی با یکدیگر دارند .نمونههایی
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 پروژههای ساختمانی
است .دامنه فرآیندها همه نوع عملیات از برنامه ریزی پروژه ،تصمیمگیری مورد
نیاز ،ارتباطات و به اشتراک گذاری اهداف پروژه نسبت به استانداردهای رایج کار
برای انجام عملیات در سایت ساختمان را پوشش میدهد.
تداوم به عنوان یک جنبه قابل توجه مربوط به پیشنهاد همکاری شرکتها در

شکل  .3به منظور تشویق به همکاری عمودی در فرایند ساخت و ساز ،زنجیره ارزش ساخت و ساز یک هدف کلیدی برنامه  PPMدانمارک است.
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نظر گرفته شده است .مشارکت واتحاد میتواند به همکاری و ارتباط دراز مدتبین
شــرکتها منجر شــود .این امر میتواند منبعی برای ظهور فرهنگ جدیدی در
ســاخت و ساز باشــد که بر اساس اعتماد و به اشــتراکگذاری ارزش افزودهای
که تیمهای پروژهبری کار فرما فراهم مینمایند ایجاد میشــود .به عبارت دیگر
میتوان گفت این امر تغییر از "انتقال ریســک" به "اشــتراک گذاری ریسک"
میباشد.
شــرکتهای 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 پروژههای ساختمانی در بسیاری از کشورها
وجود دارد .نتایج به دســت آمده نشــان میدهد که این همکاری موفق و عمیق
بســیار متفاوت از روشهای ساخت وساز سنتی اســت و نیاز به نگرش و دانش
جدید به همراه به همکاری مناســب ،در اجرای قراردادها دارد .به عبارت دیگر،
در پروژههای مشــارکت که تیم دو یا چند شــرکت در موفقیت و ریســکهای
پروژه ســهیم هســتند ،ترتیبات و رفتارهای جدیدی باید به کار گرفته شوند که
روشهای سنتی فاقد آنها 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 جلوههای مختلفی در
آیندهای نزدیک داشته باشد .نمونههایی از آنها عبارتند از:
عملیات استاندارد همکاری .این امر به معنای فعالیتهای کارآمد و تحویل
محصوالت توســط تعدادی از شــرکتها به یکدیگر است .شرکتها میتوانند به
منظور بهبود عملکرد دانش و تجربه خودرا به شراکت بگذارند.
تیم پروژه ثابت .بســیاری از شرکتها اطالعات و دانش خودرادر ارایه اسناد
مناقصه و پروژههای توسعه به اشــتراک میگذارند تا بتوانند شانس برنده شدن
مشارکت در مناقصه را به حداکثر برسانند.
اتحاد در کسب و کار .مجموعهای از شرکتها دستور کار مناسبی به منظور
تنظیــم کردن بهترین تیم پروژه برای واکنش ســریع به نیازهای بازار تهیه و به
اجرا میگذارند.
اتحاد در پروژه .شــرکت پیشــرو برای راهاندازی یک تیم پروژه که در کلیه
ریسکها و موفقیتها شریک هستند دستورالعمل تهیه مینماید.

بهبود فرآیندها با اجرای فنآوری اطالعات ()IT

بسیاری از مؤسســات ساختمانی استفاده از فن آوری اطالعات و شبکهسازی
را به عنوان یک هدف کلیدی توســعه در نظر میگیرند .در حال حاضر ،فناوری
اطالعات به عنوان بخشی از صالحیتهای 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 اخیرا ً یکی از گرایشهای عمده
در بســیاری از شاخههای کسب و کار اســت .اغلب این تالشها در مورد ایجاد
و پیادهســازی برنامهریزی منابع سازمانی ( )ERPبوده است .سیستمهای ERP
معمــوالً راه حلهای شــرکتها بــرای کار کرد نظاممند ،فعــل و انفعاالت بین
واحدهای کســب و کار و گزارشدهی اســتاندارد برای پاســخگویی به نیازهای
مختلف مدیریتی است .به طور معمول توسعه و پیادهسازی یک سیستم  ،ERPابر
روی تمام سطوح سازمانی در یک شرکت بزرگ و هزاران نفر از کاربران سیستم
 ERPاثرمیگذارد .تواند وجود داشــته است .توسعه و پیادهسازی سیستم ERP
سرمایهگذاری استراتژیک در اندازه بزرگ است .همچنین این امر سرمایهگذاری
برای ارتقای مهارت افراد برای بهرهگیری کامل از فناوری اطالعات است .پس از
ارایه در کامل سیستم  ERPسهم بزرگی از فعالیتهای سنتی مدیریت به صورت
اطالعات کامپیوتــری در میآیند .به عبارت دیگر ،فرهنگ اســتفاده از فناوری
اطالعات به طورگسترده و برای شرکت ایجاد میشود.
یک شــرکت که در توسعه و اجرای  ERPسرمایهگذاری کرده است معموالً از
لحاظ جغرافیایی پراکنده اســت عملیات و واحدهای کسب و کار آن نیاز به یک

ســطح جدیدی از همکاری دارند که میتواند به ارزش کل شرکت اضافه نماید.
شرکتهای ساختمانی در میان اولین شرکتها برای پیادهسازی  ERPنبودهاند،
اما در حال حاضر تعدادی از شــرکتهای ساختمانی وجود دارندکه سیستمهای
 ERPدر مقیاس بزرگ را با موفقیت پیاده نمودهاند.
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 دادههای پروژههای مرتبط با آنها 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 شرکتها در تسهیل
ارتباطات انسانی عالقهمند هستند .در عمل این میتواند به معنای خود تصویری
کامپیوتری از محصول (ســاختمان) و فرآیندهای ساخت و ساز باشد که خود به
خود میتواند پروژه را تشریح کند.

مشتری مداری

مراقبتهای از مشتری ،کام ً
ال 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
تکنیکهای عملی برای تســلط موثر بر این موضوع هســتند .نمونههایی از آنها
عبارتند از:
مدیریت پروژه .بر روی راهاندازی شــرایط مثبت همــکاری و اجرای پروژه
تمرکز دارد.
مهندســی همزمان .به عنوان مفهومی برای مدیریــت پروژههای بزرگ و
پیچیــده به کار گرفته میشــود .در جایی که بهتریــن راه حل ممکن همراه به
اجرای پروژه و تغییرات الزم توسعه و تکامل مییابد به کار گرفته میشود.
مهندســی ارزش .یک رویکرد ارتباطی نظاممند برای مدیریت استراتژیک
پروژههای پیچیده است.
مشخصات مشتری .تشــریح ویژگیهای مشتری برای درک بهتر نیازها و
اولویتهای آنان.

نتیجه گیری

نویســندگان این مقاله ویژگیهای مشــترکی برای توســعه در گزارشهای
اســتراتژی و در تالشهای توسعهای شرکتهای ســاختمانی اروپایی مشاهده
نمــوده اند .این ویژگیها را میتوان به عنوان روند توســعه همراه با تغییرات در
روشهای مدیریت برای رسیدن به اهداف زیر مطرح نمود.
 .1مشــارکت و اتحاد به عنوان یک حرکت استراتژیک برای اجرای مسئوالنه
ت ساخت و ساز برای نیل به سطح جدیدی از کارایی و کیفیت
عملیا 
 .2مدیریت دانش که در آن به تعریف شایســتگی کلیدی شــرکت و تسهیل
یادگیری سازمانی توجه ویژه شود
 .3فن آوری اطالعات به عنوان یک موتور محرکه برای فرآیند مهندسی مجدد
و بهبود فعالیتهای کسب و کار
 .4اســتراتژی شــرکت و عملیات اجرایی عمیقاً مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده
برای کارفرما در خالل دوره کامل چرخه عمر محصول نهایی گردد
صنعت ساختمانســازی 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
ســرمایهگذاران 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 بیخطر
برای کارگــران و روشهای تولید ،تجهیزات و ابزارها باید مدرن باشــند .از این
منظر برخی سرمایهگذاریها در بهبود روشهای تولید ،تکنولوژیهای اطالعات
و ارتباطات میتوانند به طور موثر برای شرکت سودآور باشند

 / 30فصلنامه شهرهای جهان  / 1391-92 /شماره  8و 9

بخش چهارم :رويداد و رويكرد
IV: Event and Approach

ضرورت وجود شرکتهای بزرگ
و معتبر ساختمانی چیست؟
Necessity of Existence
of Large and Reliable
Construction Companies

شــهرهای جهان :با دکتر علی
احمدی ،نماینده ســابق مجلس
شــورای اســامی در خصوص
ضرورت وجود شرکتهای بزرگ
و معتبر ســاختمانی گفتگویی
داشتیم:

■ ■ضرورت وجود شرکتهای بزرگ و معتبر ساختمانی چیست؟

امروزه با توجه به رشــد سريع دانش و ضرورت انباشت دانش و تخصص و از
طرف ديگر استانداردسازي شاخصهاي ساخت و ساز و مهمتر از همه"برندسازي"
براي رقابت با ساير شركتها در سطح منطقهاي و بينالمللي از جمله ضرورتهاي
ايجاد و شكلدهي به شركتهاي بزرگ و معتبر ساختماني است.

■ ■آیا نمیشــود پروژههای بزرگ را با تعدادی پیمانکار کوچک
اجرا کرد؟

در شــرق آسيا يك نظريه مشهور اســت ،عدد يك را با هر عدد بزرگي جمع
يا ضــرب كني حاصل آن عددي بزرگ خواهد بود .شــركتهاي معتبر و بزرگ
ميتوانند با تعيين استانداردها و تقسيم كار بصورت تخصصي شركتهاي كوچك
را هدايت كنند و پيمانــكاران كوچك را بصورت تخصصي بكار گيرند و در عين
حال دانش و تخصص خود و آنها را نيز افزايش دهند.

■ ■آ یا دولتها میتوانند کمک کنند شــرکتها بزرگ شوند تا
بتوانند پروژههای ملی را به نحو احسن اجرا کنند؟

قطعاً سياســتهاي دولت در شــكل دهــي و يا جلوگيري از شــكلگيري
شــركتهاي بزرگ موثر است .دولت نيايد اقدام به شركتسازي نمايد .بلكه اگر
زمينهها را فراهم نمايد و سياســتهای مناسب را اعمال نمايد شركتهای بزرگ
خود شكل خواهند گرفت و نه تنها در پروژههای ملی بلکه در سطح منطقهای و
بینالمللی میتوانند موثر باشند.

ضرورت وجود شركتهاي بزرگ
و معتبر ساختماني چیست؟
What is the Necessity of
Existence of Large and Reliable
?Construction Companies
شــهرهای جهان :مجتمــع عمرانی
ایرانشهر یک شرکت بزرگ ساختمانی
و راه سازی است .شرکت ايرانشهر در
ســال  1365با هدف اجراي پروژههاي
عمراني تأسيس شد .در طول  26سال،
شرکت در شــاخههاي مختلف صنعت
ساختمان مانند ســاخت کارخانههاي
ســيمان ،ســاختمانهاي بلندمرتبه،
راهســازي ،پل و ابنيه سنگين بتني و
تونل و ســاختمانهای با معماري ویژه
توســعه يافت .هم اکنون اين شرکت
در پروژههــاي منحصر به فردي مانند تونل عظيــم صدر -نيايش (در
مشارکت با شرکت ســاختماني تابليه) و مصالي تهران فعاليت ميکند.
تنوع و پيچيدگي اين پروژهها ســازمان مديريتي ويژهاي ميطلبد که
موفقیت چشمگیر شرکت ناشــی از ایجاد این سازمان مدیریتی است.
در رابطه با نیاز به پیمانکاران بزرگ و معتبر ســاختمانی در پروژههای
بزرگ عمرانی ،گفتگویی با مهندس محســن نواب ،مدیر عامل شرکت
ساختمانی مجتمع عمرانی ایرانشهر داشتیم.

■ ■ -1ضرورت وجود شركتهاي بزرگ و معتبر ساختماني چيست؟
■ ■ -2آيا نميشود پروژههاي بزرگ را با تعداد بيشتري پيمانكار
كوچك اجرا كرد؟

جواب :شــركتهاي بــزرگ ماهيتي كام ً
ال متفاوت دارند .شــما نبايد يك بنگاه
اقتصادي گســترده را با حاصل جمع چندين شركت كوچكتر يا حتي كنسرسیومی
از آنها يكي بدانيد .آيا ميشــود چند صد ماشين حساب را جايگزين يك كامپيوتر
كرد؟ به كشورهاي صنعتي نگاه كنيد .آيا واقعاً ميشود به كمك كارگاههاي كوچك
قطعه سازي يا آهنگري با صنايع فوالد و خودروي ژاپن و چين رقابت كرد .كارگاههاي
كوچك حتي اگر در قالب كنسر سیوم جمع شوند كاري از پيش نميبرند .يك شركت
بزرگ نيازمند واحدهاي طراحي ،كنترل كيفي ،تحقيق و توسعه ،بازرگاني داخلي و
خارجي و حتي زير مجموعههاي مالي مانند مؤسسات مالي است.

تها ميتوانند كمك كنند
■ ■ بسيار خوب اگر چنين اســت آيا دول 
شركتهابزرگشوندتابتوانندپروژههايمليرابهنحواحسناجراكنند؟

بــه نظر مــن خير ،كارآيي و اثر بخشــي يك واحد بــزرگ اقتصادي در گرو
تكامل طبيعي آن اســت .مانند هر موجود زندهاي شركتها بايد مسير تكامل را
از كودكــي تا كمال بدون حمايت غير متعارف و در رقابتي ســخت و نفس گير
طي كنند .صالحيت ،رتبه و كارآيي يك شــركت در بحرانهاي اقتصادي محك
زده ميشــود .گاهي حتي يك نســل براي آبديده شدن كافي نيست .با اين نگاه
من حمايت مســتقيم دولت را از بنگاههاي اقتصادي مضر و منشاء فساد میدانم.
وظیفــه دولتها تأمین امنیت اقتصادی و ثبات و شــرايط رقابت غير انحصاري
ميباشد و نه بيشتر.
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خالصه فشردهاي از نشست سوم دومين همايش و نمايشگاه سد و تونل ايران

چالشهاي تجميع امكانات در صنعت احداث
(مشاركت ،كنسرسيوم)

The Challenges of Integration of Resources in the Construction Industry

مقدمه
ســومين نشســت از دومين همايش و نمايشگاه ســد و تونل ايران با عنوان
چالشهاي تجميع امكانات در صنعت احداث (مشــاركت كنسرسيوم) به ریاست
دکتر رســول زرگرپور روز سه شــنبه  91/7/25ساعت  14در تاالر عالمه اميني
كتابخانه مركزي دانشگاه تهران برگزار شد.

اعضاي پنل
اعضاي پنل اين نشست افراد زير بودند:
 دكتر امير ابراهيمي (شركت ساختماني تابليه) مهندس ملكياني فر (انجمن شركتهاي ساختماني) مهندس حضرتي (شركت ارسا ساختمان) -مهندس طبيب زاده (بنياد آب ايرانيان)

خالصه مباحث

آقاي دكتر زرگرپور دبير همايش اظهار داشتند كارفرمايان پروژههاي بزرگ در
شهر تهران و در سطح كشور ميگويند دستگاههاي اجرايي (شركتها) تشكلهاي
بزرگ را ايجاد كنند تــا طرحهاي بزرگ را بتوانند انجام دهند .به عبارت ديگر ابر
شركتها براي انجام پروژههاي بزرگتر به صورت  EPCتشكيل شوند.
آقــاي مهنــدس ملكيان فر اظهار داشــتند براي برخــي از پروژههاي بزرگ
شــركتهاي بزرگي ايجاد شــده اند از جمله شــركت انرژي پويا كه براي پروژه
دارخوين تشكيل شد .در يك مورد  18شركت با هم مشاركت نمودند ولي گرفتن
"گريد" از معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري امكان پذير نبود .از سوي ديگر
اخذ اعتبارات بانكي نيز براي شركتهاي مشاركتي مشكل است.
آقاي مهندس حضرتي بيان داشــتند اشــكاالتي در قوانين باال دستي كشور
وجود دارد كه پيشنهاد ميشود اين قوانين در جهت تسهيل مشاركت شركتهاي
مهندسي و ساختماني تجديد نظر شوند.
آقاي دكتر امير ابراهيمي اظهار داشتند نگاه كارفرما به شركت بايد تغيير پيدا
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كند و كارفرمايان از باال به پيمانكاران نگاه نكنند .رشــد شركت در داخل كشور
اغلب با مشكالتي مواجه است .در مورد شركت كيسون و استراتوس بايد يادآوري
كنم كه اين دو شــركت در اجراي پروژههاي برون مرزي براي ساير كشورها در
خارج از كشور رشد كردند .در ايران شرايط كارفرمايان طوري است كه پيمانكار
نميتواند رشد كند.
آقاي مهندس ملكيانفر بيان داشتند در ايران پيمانكار بزرگ ايجاد نميشود
و برخي از شــركتهاي ســاختماني تا حدي بزرگ ميشــوند ولي رشد آنها با
برخورد با مشكالت متوقف ميشود .مراحل مشاركت بين شركتها شامل ايجاد
مشــاركت )Joint Venture( ،و ادغام ( )Mergeميباشــد .در حال حاضر نظام
بانكي به نيازهاي مالي شــركتهاي بزرگ پاســخگو نيست و فقط ضمانت نامه
بانكي صادر ميكنند .از ســوي ديگر شــركتهاي بيمه فقط كارگاه ساختماني
را بيمه ميكنند و داراي مكانيزمهاي پشــتيباني مالي شــركتهاي ساختماني
نيســتند .آقاي طبيب زاده اظهار داشتند موفقيت شــركتها در اصل رعايت و
توجه به  -5م ذیل نهفته است.
 .1مديريت

 .2مالي
 .3ماشين آالت
 .4منابع انساني
 .5مصالح ساختماني
شــركتهاي بيمه بايد ريسك پيمانكاران ســاختماني را با مديريت ريسك و
انتقال ريسك به حداقل برســانند .در ايران رفتار كارفرما با شركتهاي خارجي
بهتر از رفتار آنها با شركتهاي داخلي است و ضروري است اين امر اصالح شود.
آقاي دكتر امير ابراهيمي بيان داشــتند كلمه "كنسرسيوم" به معناي "هم-
سرنوشت" است و اين بدان معنا اســت كه شركتهايي كه كنسرسيوم تشكيل
ميدهند .داراي سرنوشــت مشترك هســتند و طبعاً بايد بپذيرند كه سرنوشت
مشترك داشته باشند  .به عبارت ديگر اعضاي مشاركت بايد بپذيرند كه سودشان
در سود شريك آنها است .در اين راستا شريك نبايد از شريك سود ببرد.
آقاي مهندس حضرتي اظهار داشــتند طبق قوانين باالدســتي موجود ،يك
شركت ســاختماني كه در سه رشته رتبه  1دارد حداكثر ميتواند پروژه اي را با
 100ميليارد تومان هزينه اجرا كند .پيمانكاران ايراني داراي هوش و اســتعداد
زياد هستند ولي قوانين باالدستي دست آنها را ميبندند.
آقــاي دكتر امير ابراهيمي بيان داشــتند كــه افزايش توان مالــي پيمانكار
هميشــه به موفقيت پروژه كمك ميكند .پيشنهاد ميشود شركت مهاب قدس
دستورالعمل نحوه مشاركت بين شركتها را تهيه و ارايه كند .از مشكالت موجود
براي شــركتهاي پيمانكاري ميتوان تأخير پرداختهاي كارفرما را نام برد .در
اصل  -5م ،بعد مالي مشــاركتها بســيار مهم است .از سوي ديگر بايد گفت كه
كنسرســيوم فقط به برای افزودن بر منابع مالي شــركتها شکل نميگیرد بلكه
ســاير فاكتورها از جمله افزايش توان فني و مهندســي نيز مورد نظر اســت .در
پروژههاي  E.P.Cمشــاركت بايد قادر باشد برون سپاري بخشي از عمليات و يا
مراحل انجام پروژه را مديريت كند.
آقــاي مهندس حضرتي اظهار داشــتند يــك اصل مهم در مشــاركت بين
شــركتها اين است كه ارزش سهام شــركاء به هم نزديك باشد .ايشان در مورد
انجام پروژههاي برون مرزي بيان داشــتند شــركتهاي تركيهاي در مقايسه با
شركتهاي ايراني بيشتر از ايران پروژههاي بزرگ را در كشورهاي تازه آزاد شده
شوروي سابق اجرا نموده اند .علت پيشي گرفتن شركتهاي ساختماني تركيهاي
از ايران ،اين است كه آنها قوانين باالدستي مناسبتري در مقايسه با ايران دارند.
ما نيز در ايران بايد قوانين خود را بر اســاس تســهيل صــادرات خدمات فني و
مهندســي تجديد نظر نمائيم .برخي از ناهنجاريها نيز در ايران در شركتهاي
پيمانــكار روي ميدهد .به عنوان مثال براي مناقصه يك پروژه بســيار بزرگ دو
شــركت كه داراي پشتوانه بودند انتخاب شدند كه بعد از بررسي معلوم شد يكي
از شــركتها  6ماه قبل با ســرمايه  100هزار تومان تأسيس شده بود و شركت
ديگري با سرمايه  200هزار تومان در اين مناقصه شركت كرده بود كه البته بعدا ً
اين مناقصه منتفي شد.
آقاي مهندس ملكيان فر اظهار داشــتند اگر در شــركتهاي ساختماني ما و
قوانين ما نواقص وجود نداشت ،ما از تركيه جلوتر بوديم.
ما بايد فرض كنيم منابع نقتي و گازي نداريم و برای كار و تالش ايراني ارزش
قائل شــويم و سياستهاي كشور نیز در اين راســتا باشد .از سوي ديگر رعايت
اخالق حرفهاي شامل تعهد به منافع ملي ،محيط زيست و فرهنگ ،تعهد نسبت
به كارفرمايان و تعهد شركتها نسبت به يكديگر بايد رعايت شوند.
اميد است بعد از اين نشســت مباحث مطرح شده به دست فراموشي سپرده
نشوند و عملياتي شوند.
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تجلي توان منديهاي شهرداريهاي كشور در سومين نمايشگاه بین المللی
جامع مديريت شهري و دستاوردهای شهرداریهای سراسر کشور
Expression of the Abilities of the Municipalities at
3rd International Comprehensive Exhibition of Urban
Management and Municipalities Achievements in Iran
شهرهای جهان :سومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری شهرداریهای
کشــور که در تاریخ  20تا  23آبان ماه سال جاری برگزار شد ،فرصتی
مناســب برای ارزیابی نهادهای خدماتی در حوزههای 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 شهرداریها
و دهیاریهای وزارت کشور در پیام خود در مقدمه
کتاب نمایشــگاه در رابطه با ضرورت ارتقای سطح
کیفیت مدیریت شهری در کشور میگوید:
سازمان شــهرداريها و دهياريهاي كشور ،در
حالي كه بيش از يكصد سال از تأسيس شهرداريها
و اســتقرار مديريت نوين شهري و بيش از يك دهه
از تأســيس دهياريهــا و اســتقرار مديريت نوين
روســتايي كشــورمان ميگذرد ،افتخار اين امر بزرگ را دارد كه به عنوان خادم
شــهرداريها و دهياريهــا اقدامات مختلفي را براي ارتقاي مديريت شــهري و
روســتايي ايران اســامي انجام ميدهد و ضمن انتقال سياستهاي عمده دولت
و مجلس به مجموعه مديريت شــهري و روســتایي كشــور ،ميكوشد تا نوعي
موازنه ميــان اولويتهاي كاري با انتظارات موجود برقرار نموده و زمينه حمايت
از خدمت رســاني بيش از پيش از سوي شهرداريها و دهياريها را فراهم آورد.
برگزاري آزمون استخدامي شهرداريها در  26استان كشور پس از سالها انتظار
در پي اصالح بخش اعظم ساختار سازماني شهرداريها و سازمانهاي وابسته به
آنها ،برنامه ريزي براي حركت شــهرداريها به ســمت روشها و ابزارهاي جديد
تأمين منابع مالي ،برپایي نخستين نمايشگاه و همايش فرصتهاي سرمايهگذاري
در طرحهاي شــهرداريها ،حمايت از انتشار اوراق مشاركت توسط شهرداريها،
استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي در شهرداريها ،كمك به توسعه حمل و نقل
عمومي شــهري ،بهرهگيري از انرژيهاي نو ،تشكيل دورههاي آموزشي تخصصي
ويژه شهرداريها و دهياريها ،از جمله اقداماتي است كه طي يك سال اخير در
عرصه مديريت شهري صورت گرفته است.
كشــور عزيزمان ايران با توجه به ســرمايههای مادي و معنوي و قابليتهاي
منحصــر بفرد خود بدون شــك اين ظرفيت را دارد كه داراي شــهرهایي نمونه
در ســطح جهان اسالم و منطقه باشــد .با توجه به اينكه مطابق سند چشم انداز
نظام جمهوري اســامي ايران کشور بايد در سال  1404مقام نخست را در ميان
كشورهاي منطقه داشته باشد ،شــهرداريها و مديريت شهري كشور طي زمان
باقيمانده بايد با برنامهريزيهاي دقيق ،در نظر گرفتن مصالح و ارزشهاي نظام،
ضمن ارائه خدمات مطلوب و كسب رضايتمندي مردم و جلب مشاركت مناسبت
آنان در برنامهها ،زمينه كســب رتبه نخستت را در بين شهرداريهاي كشورهاي
منطقه فراهم نمايند.

ارشــاد منش در ارتباط با هدف برگزاري ســومين نمايشگاه جامع مديريت
شهري و دستاوردهاي شهري در شهرهاي سراسر كشور اظهار میدارد:
ســازمان شــهرداريها و دهياريهاي كشــور با هدف تحقق ارتقاي كيفيت
مديريت شهري و با عنايت به تجربيات حاصله از برپایي دو دوره نمايشگاه جامع
مديريت شهري و دستاوردهاي شــهرداريهاي سراسر كشور ،سومين دوره اين
رويداد ملي را در ســالي كه توليد ملي ،حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري
شده با حضور گسترده شهرداريها و شركتهاي بخش خصوصي برگزار ميكند.
اين نمايشــگاه فضاي مناســبي براي انتقال تجربيات ،آگاهي شهرداريها از
نوآوريها و دستاوردهاي ساير شهرداريها و بخش خصوصي است و شهرداريها
با ارزيابي مشاهدات خود ميتوانند از جايگاه واقعي خود در اين عرصه با توجه به
انتظارات موجود از آنها و منابعي كه در اختيارشان است ،مطلع شده و تمهيدات
مناســب را براي ارتقاي ســطح اداره شهرها و شــاخصهاي اين عرصه و كسب
جايگاه نخســت در بين شهرداريها كشــورمان منطقه بينديشند .اميدواريم با
همتهاي برتر تمامي دســت اندركاران مديريت شهري ،فردایي بهتر در انتظار
شهرهايمان باشد.

در ادامه با مهندس مسعود احمدی،
دبیر اجرایی سومین نمایشگاه جامع
مدیریت شهری گفتگویی داشتیم:

■ ■از نظر شما سومين نمايشگاه
جامــع مديريــت شــهري چه
دستاوردهايي داشته است؟

اين نمايشــگاه تالشها و فعاليتهاي
مســتمر و گســترده عمرانــي و خدمات
شــهري و نوآوريهاي عرصــه مديريت
شــهري شــهرداريهاي كشــور را ارايه
نمود .اين نمايشگاه فرصت مناســبي براي ارايه گوشههايي از خدمات بي شمار
شــهرداريها و دهياريها در اقصي نقاط كشــور و تبادل دانش فني و تجربيات
ارزنده خدمــت گزاران بود .همچنين نمایشــگاه فرصتي بــراي معرفي آخرين
دســتاوردهاي پژوهشگران ،مجريان و مبتكران عرصه صنعت كشور در چارچوب
پاركهاي علمي و فناوري و شركتهاي خصوصي فراهم آورد.

شهرهای جهان :اميد است چهارمين نمايشگاه مديريت شهري در سال
آينده دستاوردهاي شــهرهايمان را در زمينه تالش براي نيل به توسعه
پايدار شهري با جلوههاي بيشتري نشان دهد.
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نگاهي دوباره به فاجعه فوكوشيما

Looking Back at Fukushima Disaster

گردآورنده :هیأت تحریریه
Prepared by: Board of Editors

تاريخچه فاجعه بينظير فوكوشيما
در  11مارس  20( 2011اســفند  )1389شــديدترين زلزله در تاريخ ژاپن با
بزرگي  9ريشتر در سواحل شــرقي هنسوس ژاپن روي ميدهد .اين زمين لرزه
نيروگاه هستهاي دايي چي (فوكوشيماي  )1را (كه با  6راكتور يكي از بزرگترين
نيروگاههاي هســتهاي جهان اســت) تحت تأثير قرار ميدهد .برق نيروگاه قطع
ميشــود .دو دقيقه بعد مســئول نيروگاه به مركز مديريت بحران اســتان تلفن
ميكند و ميگويد راكتورهاي شــماره  1و  2و  3سريعاً خاموش شدند .نيروگاه
از زلزله جان ســالم به در ميبرد .دســتگاه ذخيره طبق برنامــه به كار ميافتد.
ســاعت  15:35نيروگاه تحت تأثير امواج ويرانگر دريا بــه ارتفاع  15تا  45متر
قرار ميگيرد .دســتگاه ذخيره و پمپهاي آب دريا غرق ميشــوند و راكتورها و
حوضچههاي ســوخت بدون خنككننده اضطراري ميمانند و فشار در راكتورها
افزايش مييابد.
در خالل شب يك منطقه ايمني به شــعاع  2كيلومتر پيرامون نيروگاه اعالم
ميشود و نيم ساعت بعد اين شعاع به  3كيلومتر افزايش مييابد.
 12مارس  21( 2011اسفند )1389
سوخت هستهاي شروع به آب شدن ميكند .شعاع منطقه ايمني پيرامون نيروگاه
بــه  20كيلومتر افزايش مييابد .برخي از مناطق آســيب پذير نيز تخليه اضطراري
ميشوند 110/000 .از شهروندان مجبور ميشوند از خانههايشان فرار كنند.
 12الي  15مارس  21( 2011الي  24اسفند )1389

با وجود تالش براي تهويه نيروگاه ،انفجارهایي در راكتورهاي  3 ، 1و  4روي ميدهد.
حوضچه سوخت در راكتور  4داراي مقدار زیادی سوخت تازه بود.
طبق دســتور دولت ژاپن ،شــب  12مارس ( 21اسفند) آب دريا به راكتور 1
پمپاژ ميشــود .اندكي بعد از اين كار( Tepco ،شركت مسئول نيروگاهها) ساير
نيروگاههاي آسيب ديده را رها ميكند.
عمليات خنك كردن اضطراري راكتورهاي آسيب ديده منجر به نشت مقادير
بسياري آب راديواكتيو به دريا شد.
اشتباه TEPCO
شركت نيروگاه هســتهاي (TEPCO) Tokyo Electric Power Company

چندين اشتباه مرتكب شــد كه اثرات فاجعه طبيعي را بدتر كرد .هشدارهایي كه
"ممكن است امواج  15متري بر سازه نيروگاه بتازد" چند سال قبل اعالم شده بود.
برخالف توصيه مســئوالن ،براي مثال ژنراتورهاي ديزلي را به ارتفاعات باالتر
در داخل منطقه منتقل نكرده بودند .چند اشــتباه شــركت مذكور سبب شد كه
عمليات كاهش فشــار و خنك كردن اضطراري راكتورهاي  1و  3به تأخير بيفتد
و در حال حاضر كميتهاي دولتي بررســي ميكند كه ايمني در برابر فاجعههاي
طبيعي و ايمني نيروگاههاي هستهاي چقدر بايد باشد تا واقعاً ايمني به حد قابل
اطمينان برسد.
يك ســال بعد از فاجعه نيروگاه هســتهاي فوكوشــيما فقط  2دستگاه از 54
راكتورهاي فوكوشــيما بــه كار افتاده بودند 100/000 .از شــهروندان ژاپني در
انتظار بازگشت به خانه اشان هستند.
فاجعه نيروگاه هسته اي فوكوشيما همانند فاجعه چرنوبيل در سال  1968است
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كه هر دوي آنها داراي درجه  7بينالمللي حوادث نيروگاههاي هستهاي هستند.
در ايــن حادثه تخليه اضطراري شــهر توكيــو با  35ميليــون نفر جمعيت
برنامهريزي شده بود.
بر اثر تخريب راكتورها مقادير بسياري مواد راديواكتيو در هوا در بخش شمال
شــرقي جزيره هونشــو ( )Honshuدر ژاپن پخش شد .بر اساس ارقام ارائه شده
توسط مقامات رسمي ،نشــت عناصر رادیو اکتیو Jod- 131و  Cesium- 134تا
به حال به  Trillion Becquerel 0.05-1رســيده اســت كه  10الي  20درصد
مقدار حادثه چرنوبيل است.
از طريق خنك كردن اضطراري راكتورها با آب دريا ،مواد راديواكتيو نيز در درياي
آرام نشت كرد .اين مقدار نشت در تاريخ نيروگاههاي هستهاي بيشترين است.

وضعيت سالمت شهروندان و بازسازي شهري
حدود  360/000كودك و نوجوان كه در ماه مارس  2011زير  18ســال سن
داشتند و كليه افراد بزرگسال در استان فوكوشيما از نظر ابتالء به سرطان ناشي
از مواد راديواكتيوته معاينه خواهند شد.
 Hubbard Lynnرئيس ايمني اشعه مواد راديواكتيو ميگويد :سرطان ناشي
از نشت مواد راديواكتيوته حدود  4الي  5سال بعد پديدار خواهد شد.
نشت مواد مشــكالت بزرگي براي توليد مواد غذایي ژاپني ايجاد كرده است.
در همان اوايل حادثه عنصر راديواكتيوید ( )jod- 131در آب آشــاميدني ،مواد
لبنيات و سبزيجات مشاهده شد.
يك ســال بعد از حادثه ،عنصر ســزیوم ( )Cesiumدر چاي ،حتي در جنوب
شــهر توكيو ديده ميشــود ،همچنين گوشــت گوســاله و برنج آلوده به مواد
راديواكتيويه مشاهده شده است .بنابر اين كنترل مواد غذایي تا ساليان متمادي
بايد ادامه يابد.
در حال حاضــر حدود  100/000شــهروند ژاپني خانههاي خــود را تخليه
اضطراري كردهاند .بيشــترين مقدار راديواكتيويته در اســتان فوكوشــيما با 2
ميليون نفر جمعيت وجود دارد .بر اســاس ارقام رســمي مقامات ژاپني ،در اين
فاجعه  15/749نفر كشته و  3962نفر مفقوداالثر شدند.
در ژاپن برنامهريزي شــده است كه همه چيز بعد از اين حادثه سر جاي خود
برگردد و شــرایط عادي بر قرار شود .عمليات بســيار گستردهاي براي مديريت
خاك و ورفع آلودگی زمين آغاز شده است.

مناطق مختلف در  102شهر و  8استان براي پاكسازي برنامهريزي شده است.
مسئوليت پاكسازي خاك ،درختها و ساختمانها در مناطقي كه ساكنان آن
ميتوانند  1الي  20ميلي ســيورت ( )Millisievertساالنه پرتو دريافت كنند به
عهده شهرداريها است.
در مناطق تخليه شــده و ممنوعه كه ميتوانند ســاالنه بيشــتر از  20ميلي
ســيورت و باالي  50ميلي ســيورت پرتو داشته باشــند ،دولت مركزي مسئول
پاكسازي است.
هدف برنامه اين اســت كه مناطق با مقدار  50ميلي ســيورت در سال تا ماه
مارس  2014قابل سكونت شوند.
هدف برنامه پاكسازي راديواكتيويته اين است كه سطح راديواكتيويته تا  5ميلي
ســيورت كاهش يابد و در مكانهایي كه كودكان ساكن هستند (مانند مدارس و
محلهاي بازي) سطح راديواكتيويته ساالنه تا  1ميلي سيورت كاهش يابد.
در ابتدا دو ســاختمان در شهر فوكوشيما به طور آزمايشي پاكسازي شدهاند.
عمليات پاكســازي با شستشوي بام با آب توسط دســتگاه پرفشار آغاز ميشود.
ســپس ديوارها و نما با آب شســته ميشــوند .بعد از آن زمين و چمن كاريها
شستشــو ميشوند .در عمليات مرحله اول ،پنج سانتيمتر از سطح خاك برداشته
ميشــود  Hubbard Lynnميگويد به نظر ميرســد برداشــتن  5سانتيمتر از
سطح خاك كافي نباشد و در مرحله بعدي بايد  5سانتيمتر ديگر از سطح خاك
برداشته شود.
مواد زائد آلوده در كيســههاي پالســتيكي جمع آوري و در انبارهاي موقت
حداكثر سه سال نگهداري ميشوند .اين كيسهها سپس به يك انبار بزرگ ديگر
با ابعاد  15الي  28ميليون مترمكعب منتقل ميشوند .محل انبار نهايي اين مواد
راديواكتيويته هنوز مشخص نشــده است .از سطح زمينهاي كشاورزي نيز پنج
ســانتيمتر خاك برداشته ميشود و به انبارها منتقل ميگردد 70 .درصد استان
فوكوشيما را جنگل پوشانده است.
پاكسازي جنگل از مواد راديواكتيويته كار ساده اي نيست .اول برگها برداشته
ميشوند و درختان در شعاع  20متري خانهها بريده ميشوند.
حرف آخر اين كه ايمني در نيروگاههاي هســتهاي را بايد باالتر برد و ريسك
را كاهش داد.
منبع :
Ny teknik, March 2012

 / 36فصلنامه شهرهای جهان  / 1391-92 /شماره  8و 9

انفجار هزينههاي حوادث طبيعي

هزينههاي فاجعههاي طبيعي سال
 2011لجام گسيخته باال ميروند
Explosion of Natural Disasters Costs

دولت سوئد ممنوعیت استفاده از تلفن
همراه را درحین رانندگی رد کرد
The Swedish Government
Approved Using Mobile Phone
during Car Driving

شهرهای جهان :سال  2011( 1390میالدی) سال سنگيني از نظر رويداد
حوادث طبيعي بود .پيآمدهاي اقتصــادي اين فاجعهها اكنون قد علم
كردهاند .شــركتهاي بيمه زير بار هزينههاي سنگين اين حوادث كمر
خم نمودهاند.
عالوه بر سيل در تايلند ،سيل در استراليا ،سيل در دانمارك (شهر كپنهاك)،
طوفانهاي ســهمگين در شهرهاي كشورهاي اسكانديناوي ،تورنادوها در اياالت
متحده آمريكا ،وحشتناك ترين فاجعه طبيعي كه همه آن را به ياد دارند حادثه
زمين لرزه توأم با ســونامي در ژاپن است كه بدترين حادثه اي بود كه در دوران
مدرن روي داده هست.
زمين لرزه همراه با حادثه نيروگاه هســتهاي در فوكوشــيما ()Fukushima
پرهزينهترين فاجعه طبيعي سال  2011بود كه خسارت ناشي از آن بالغ بر 210
ميليارد دالر شد .بر اساس آمار منتشره سازمان ملل متحد ( )UNISDRمجموع
خســارات حوادث طبيعي در سال  2011بالغ بر  366ميليارد دالر شده است كه
باالترين رقم تاكنون ميباشد.
اين هزينهها همان غول ترســناكي است كه شركتهاي بيمه در حال حاضر
با آن دســت به گريبان هستند .بخش عمدهاي از هزينههاي فاجعههاي طبيعي
توســط شــركتهاي بيمه (دوباره بيمهگر) مانند  Swiss RE، Munich REو
لويد آو لندن ( )Lloyd 's of Londonپرداخت ميشوند.
ابعاد این هزينهها با انتشــار گزارش اسفبار ســال  2011شركت بيمه لويد
لندن خود را نشــان داد .سال گذشته اين شــركت  800ميليون دالر زيان داد.
شــركتهاي بيمه در نظر دارند حق بيمه را  15درصد افزايش دهند كه اين امر
خود سبب افزايش ميزان هزينه بيمه براي بيمهكنندگان ميشود .در سال گذشته
در مجموع  29782نفر در  302فاجعه طبيعي در جهان كشــته شدند .بر اساس
آمار ســازمان ملل متحد ( )UNISDRاكثر اين كشته شدگان يعني 20943نفر
قرباني حوادث زلزله شــدند .بيشترين تلفات انساني در رابطه با فاجعه زلزله ژاپن
بود .بقيه در زلزله تركيه در اكتبر سال گذشته كشته شدند.
در اينجا خوب است اشــاره اي به رقم كشتهشدگان تنها در حوادث ترافيكي
كشــور خودمان بشود تا به بينيم هر ساله چه فاجعهاي را داريم تحمل ميكنيم.
ساالنه معادل تعداد قرباني حوادث در جهان (يعني  29000نفر) را ما در حوادث
ترافيك كشــور داریم .در مقايسه با قربانيان حوادث طبيعي در سطح جهان ،این
فاجعهای بس بزرگتر اســت .اين حوادث چقدر براي كشور هزينه دارد؟ چرا فكر
اساسی برای کاهش تصادفات ترافیک نمیشود؟ چرا فکر اساسي تر براي توسعه
و تكامل سيستم مديريت بحران كشور نميشود؟
منبع :
Svenska Dagbladet, March 2012

ســوئد تنها کشوری در اروپا اســت که رانندگان مجاز هستند با تلفن موبایل
خود بدون دســتگاه گوشــی (هندزفری) مکالمه کنند .اتحادیه خودرو سواران
میگویند این قانون باید عوض شود .اما دولت جواب منفی میدهد.
اتحادیه خودرو سواران اظهار میدارد به علت این که راننده باتلفن همراه خود
گفتگو میکند ،مردم در حوادث ترافیکی کشته یا مجروح میشوند .در سوئد این
تعداد به  15الی  30نفر 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 میخواهد که بگویند چرا
ســوئد مانند آلبانی و سایر سایر کشورها عمل نمیکند .در حال حاضر دولت در
نظر ندارد ممنوعیتی برای استفاده از تلفن همراه پشت فرمان خودرو اعمال کند.
ترستن ســن ،وزیر زیر ساختهای سوئد میگوید هنوز اثبات نشده است اگر
دستگاه هندزفری ( )Hands Freeاستفاده کنیم دیگر خطری وجود ندارد.
ولی وزیر زیر ساختهای ســوئد میگوید ارسال پیام کوتاه ( )SMSاز پشت
فرمان نامناسب است .او ادامه میدهد :ولی کنترل این امر و همینطور استفاده از
 GPSکاری بس مشکل برای پلیس و دستگاه قضایی است.
انتونیو آونوسـ�و عضو شـ�ورای ایمنی حمل و نقل اروپا( (�European Trans
 )port Safety Councilمیگوید :تعجب میکنم 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 میگوید مطالعاتی وجود دارد که نشان میدهد 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 میکند.
انتونیو اونوسو می گوید قانونگذاری برای دستگاه گوشی حداقل کاری است که
میتوان انجام داد.
هالن گرن ،رئیس کمیته ترافیک پارلمان ســوئد معتقد است که باید بررسی
شــود چرا کشــورهای دیگر به نتیجهای غیر از ما در امر استفاده از تلفن همراه
حین رانندگی رسیدهاند.
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.
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بخش پنجم :برترين طرحهاي
عمراني مناطق شهر تهران

V: The Best Development Projects of
Municipal Districts of Tehran

پروژههاي عمراني شاخص منطقه  7شهر تهران
The Best Development Projects of
Tehran Municipal District 7
شهرهای جهان :منطقه  7با جمعيت  301/184نفر يكي از مناطق واقع در
پهنه مركزي شهر تهران است منطقه  7وسعتي معادل  1530هكتار دارد
كه  %2/1مساحت كل شهر تهران است و از لحاظ وسعت مقام پانزدهم
را در بين مناطق شهر تهران دارا ميباشد .اين منطقه كه در قلب تهران
قرار گرفته داراي  5ناحيه و  16محله اســت .محالت گرگان ،نظام آباد،
عباس آباد ،عشرت آباد و انديشه از محالت مشهور اين منطقه هستند.
منطقه هفت شــهرداري تهران از شمال همجوار مناطق  3و  4از شرق با
منطقه  8و از غرب با منطقه شش و از جنوب با مناطق  12و 13شهرداري
تهران همسایه است .مرز شمالي اين منطقه بزرگراه رسالت ،مرزشرقي
خيابان سبالن و قســمت جنوبي خيابان مجيديه (استاد حسن بنا) مرز
جنوبي خيابانهاي انقالب و دماوند و مــرز غربي آن بزرگراه مدرس و
خيابان شهيد دكتر مفتح ميباشد.
ويژگيهــاي منطقــه  7شــهر تهــران عبارتنــد از:
 واقــع شــدن در پهنــه مركــزي شــهر تهــران و پيونــد بااســتخوان بنــدي مركز شــهر تهران در غــرب خيابان شــريعتي
 وجــود محــات باهويــت در پيونــد بــا رشــد قديم شــهر عبــور شــش خــط اصلــي متــرو و نيــز وجــود محورهايفعاليتــي بــا عملكــرد فــرا منطقــهاي و شــهري
 وجــود اراضــي نســبت ًا وســيع بــا كاربــري نظامــي وجــود محــور تاريخــي شــميران (دكتــر شــريعتي) تفــاوت چشــمگير ميــان بخــش شــرقي و غربــي منطقــه احاطه شدن نسبي منطقه در شبكه بزرگراهيدر زمينه ويژگيهاي توســعه عمراني اين
منطقه با دكتر رمضان مير عباسي ،شهردار
منطقه  ،7گفتگويي داشتيم.

■ ■رويكردتــان به توســعه عمراني
شــامل اهداف و چشــم انداز توسعه
منطقه  7تا سال  1392چيست؟
توســعه منطقه  7را ميتوانيــم در چارچوب
اهداف شش گانه زير خالصه نماييم:

 -1منطقه  7منطقه سر سبز و زيبا
 گسترش فضاهاي عمومي و باغها و باغچههاي متنوع و گسترده احداث فضاهاي سبز مناسب در مكانهاي بررسي شده با تملك آنها رواج فضاهاي ســبز عمودي و ايجاد فضاي ســبز متناسب با هر محدوده ومكان شهري
 گسترش فرهنگ درختكاري استفاده بهينه از فضاهاي رها شده -2منطقه  7منطقهاي امن در برابر حوادث و باليا
 ترويج و تشويق ساكنين منطقه نسبت به مقاوم سازي و بازسازي بناها سخت گيري و اهتمام در بررسي وضعيت ساخت و ساز اســتفاده از ابزارهاي مناســب براي كمك به اقشــار ضعيــف منطقه برايبازسازي محل سكونت خويش
 برنامه ريزي در جهت تغيير بافت فرســوده و امكان سازي مشاركت بخشخصوصي در اجراي برنامه
 -3منطقه  7منطقهاي با اصالت و هويت ايراني و اسالمي
 بررســي و امكان ســنجي نســبت به برنامه ريزي براي قشر غالب جمعيتمنطقه كه غالباً در گروه جوان ميباشند
 استفاده چند منظوره از محلهاي مذهبي (مساجد ،حسينيهها) -4منطقه  7منطقه اي با كمترين مشكل ترافيكي و روان
 تكميل و راه اندازي خطوط مترو و افزايش خطوط اتوبوســراني در راستايبازسازي معابر و استفاده وسایل جمعي
 ايجاد و احداث و بهينه سازي معابر مناسب براي رفت و آمد عمومي گســترش فرهنگ استفاده از وســايل جمعي و افزايش قابليت معابر جهتاستفاده بيشتر از وسایل جمعي
 برداشت موانعی كه باعث كاهش سرعت و در نهايت افزايش ترافيك ميشود ايجاد تغييرات اصولي در محورهاي حركتي و كارشناســي مناســب جهتنصب تابلوها ،اصالح هندسي مناسب
 تامين روشنايي كافي و متناسب درشب افزايش معابر ترافيكي با استفاده از تغيير در پروژههاي شهري -5منطقه  7منطقه اي نمونه از لحاظ بهداشت و نظافت شهري
 ساماندهي سيما و منظر شهري ارتقاء كيفيت زيست محيطي شهر تهران -گسترش شبكه فاضالب شهري
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 فرهنگ سازي نسبت به توليد كمتر زباله آموزش كاركنان و ساكنين به تفكيك زباله و مراحل حمل و انتقال زباله برنامهريزي براي كم كردن آاليندهها و داشتن هواي پاك در طول سال محدوده نمودن و منتقل نمودن صنايع مزاحم -6منطقه  7منطقهاي داراي فضاهاي فرهنگي و ورزشي ،بهداشتي مناسب
 استفاده مناسب از فضاهاي آموزشي و تجهيز مدارس و مكانهاي درماني مجهــز نمودن مراكز فرهنگي گســترده در منطقــه و تجهيز كتابخانههايموجود در سطح منطقه
 گسترش فرهنگ كتابخواني و استفاده از سالنهاي ورزشي و فرهنگي ايجاد فضاهاي مناسب براي بهره برداري ساكنين منطقه با هر نوع امكان مالي نظارت و بررسي عملكرد واحدهاي بهداشتي ارتقای فرهنگ اجتماعي ســاكنين منطقه متناسب با فعاليتهاي شهري،زيست محيطي ،ترافيكي و بهداشتي

■ ■اهداف و چشم انداز توسعة منطقه در چارچوب اهداف طرح
جامع شهر تهران كدامند؟

مهم ترين هدف توســعة منطقه  7در چارچوب اهداف طرح جامع شهر تهران
تقويت جايگاه منطقه در مركز شهر تهران در پيوند با حوزة شمالي و شرقي است
كه عالوه بر سكونت گاه با كيفيت براي شهروندان منطقه ،جايگاه منطقه را براي
فعاليتهاي برتر مركز شهر نيز تصوير مينمايد.
ساير اهداف توسعة منطقه عبارتند از:
 پايداري جوامع محلي :چشــم انداز جمعيتي ،اجتماعي منطقه  7است كه بامفهوم پايــداري جوامع محلي ،اين منطقه را محيط امن و مطلوبي براي زندگي
اقشار متنوع ســاكن منطقه تصوير نموده است .پايداري جوامع محلي با تثبيت
جمعيت كنوني و نوســازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد و ايجاد تعادل و تناوب
در پيوند جامعه محلي و اجتماع كالن وهمچنين با هويت بخشــي محالت قابل
دستيابي است.
 تسهيل دسترسي و توســعه حمل و نقل پايدار :به عنوان چشم انداززيرساختي منطقه  7ارائه شده است كه ايجاد دسترسي سريع و ايمن با تاكيد بر
شبكه حمل و نقل عمومي به ويژه مترو و شبكه پياده راه را مدنظر داشته است.
 پايداري محيط :چشــم انداز زيســت محيطي منطقه  7است كه با بهرهگيري از توان زيســت محيطي منطقه و طراحــي انرژي محور ،محيطي مطلوب
عاري از آلودگي داراي عرصههاي وســيع ســبز و جايگزيــن فضاهاي نظامي را
تصوير ميكند.
 ايجاد نظام مديريت و نوين شــهري و جلب مشاركت اجتماعي :درقالب مديريتي يكپارچه ،كارآمد و پاسخگو با جلب مشاركت اجتماعي در مقياس
ناحيه جزء تفكيك ناپذير چشم انداز توسعه تهران و منطقه است.
ارتقــای كيفيت محيط و ايجاد ســرزندگي در حيات شــهري ،چشــم انداز
كالبدي -فضايي منطقه اســت كه با ايجاد و توسعه عرصههاي عمومي و نوسازي
شــده و در تلفيق با تنوع فعاليتها ،دستيابي به كيفيت مطلوب محيط زندگي و
سرزندگي در حيات شهري را تضمين ميكند.

در ادامه با مهنــدس امير الهياري معاونت
فني و عمرانــي منطقه  7شــهر تهران
دربارة پروژههاي شاخص منطقه گفتگويي
داشتيم.

■ ■پروژههاي عمراني شاخص منطقه
كدامند؟

مهمتريــن پــروژه عمراني شــاخص منطقه
عبارتند از:

 احداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي خيابان دماوند احداث مجتمع فرهنگي مذهبي امام رضا (ع) احداث سراي محله گرگان -احداث مسجد اعظم

■ ■مشخصات و ويژگيهاي اين پروژهها كدامند؟

احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی خیابان دماوند
ســالیانی متمادی جمع آوری آبهای ســطحی و هرز آبها از طریق احداث
کانالهایی در عمق  6متراز ســطح زمین انجام مــی گردید که این امر عالوه بر
رفع مشــکالت زیست محیطی باعث کنترل سیالبهای سطحی شهر تهران نیز
میشود.
کانال جمع آوری آبهای سطحی خیابان دماوند با قدمتی بیش از  20سال که
از سه راه تهرانپارس شروع و به میدان امام حسین(ع) میرسد .یکی از مهمترین
کانالهای 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 میگردد.
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  -8می باشــد 9لذا 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 عمق -12متر 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 میباشد.
یکــی از نکات مهم اجرای تونل جدید فریم گذاری در حدود  55ســانتیمتر،
اجرای مش بین فریمها واجرای  2الیه شــات برروی این مجموعه میباشــد که
با اجرای لولهگذاری و بتنریزی 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
 2200میلیمتر قابلیت عبور جریان آب در پیک بارندگی را دارد.
شــیب کلی مســیر کمتر از %1بوده که باعث میگردد از فشار جریان آب و
شدت تخریبی آن به طور قابل مالحضهای کاسته شود.
اعتبار این پروژه در سال 91بالغ بر 69.000.000.000ریال بوده که پیشرفت
فیزیکی آن تا آذرماه 1391حدود  75درصد است.

احداث مجتمع فرهنگی مذهبی امام رضا(ع)
پروژه مســجد و مجتمع فرهنگی مذهبی امام رضا(ع) که تحت عنوان "سرای
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عرصه 340مترمربع در  5طبقه 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  -1زیرزمین و همچنین فضاهای وضوخانه،
کفشکن ،شبســتان اصلی ،آبدارخانه درطبقه همکف و فضاهای شبستان اصلی،
شبســتان اول مردانه ،وضوخانه ،کفشکن انباری ،ســوئیت خادم ،شبستان دوم
زنانــه ،وضوخانه زنانه و بخشهای دیگر میباشــد .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  2گلدسته 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 میباشد و پیشبینی میگردد
در نیمه اول سال 92به بهرهبرداری برسد.
معرفت" شــکل گرفته است ،آن چنان که از کالبد واژهایاش بر میآید 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 میتوان
در میان دلهایی آشنا یافت و به تصویر کشانید ،سایه خنک فضاهای در خود فرو
رفته ،صمیمیت حضور ،صدای اذان و نورهای رقصان میان پنجرههای مشبک.
این ســاختمان در  5طبقه با اســکلت فلزی و کاربری فرهنگی-آموزشی که
شــامل فضای مث شبســتان ،فضای آموزشــی آمفی تئاتر(ظرفیــت  210نفر)
نمایشــگاه ،خانه خادم ،رستوران ،فضای اداری ،کتابخانه و پارکینگ میباشد در
مساحتی بالغ بر  6100متر مربع احداث شده است.
ایــن پروژه بســیار خاص بوده و مــواردی همچون هزینههای پایدار ســازی
دیوارهای گود با اجرای شــمعهای درجا و روش نیلینگ ،اجرای سازه پیچیده و
منحصر به فرد ،کتیبههای سنگی همجوار خیابان نامجو ،ترکیب آجرو شیشه در
دیوار شبســتان ،تجهیزات و تاسیسات حرارتی و برودتی و  ، BMSاجرای آمفی
تئاتر ،این پروژه را به بنایی ماندگار و متفاوت از ســایر پروژههای 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

احداث سرای محله گرگان
با توجه به دســتورالعمل ارسالی به منطقه در خصوص احداث سرای محله در
هریک از محالت  19گانه ،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  5طبقــه با متراژ کلی  1950مترمربع بافضاهایی مثل صحن مســجد،
شبســتان ،ســالن اجتماعات و آمفی تئاتر ،فضای اداری ،خانه ســامت ،خانه
کارآفرینی ،خانه اســباب بازی ،کالسهای آموزشــی و کتابخانه در حال ساخت
می باشــد .باتوجه به اینکه عملیات گودبرداری به ارتفاع  11متر ،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 ،پیشبینی میگردد پروژه
در نیمه اول سال 92پایان یافته و به بهره برداری برسد.

 / 40فصلنامه شهرهای جهان  / 1391-92 /شماره  8و 9

پروژههاي عمراني شاخص منطقه  13شهرداري تهران

سيماي نوين منطقه  13شهر تهران
The Best Development Projects of
Tehran Municipal District 13

در گفتگو با شهردار منطقه  13مشخص شد:
سيماي شهري چشم نوازتري به شهروندان ارايه
ميشود.

شهرهای جهان :منطقه 13شهر تهران در انتهاي بخش شرقي شهر تهران
واقع شده است .از شــمال به مناطق 4،8و( 7محور دماوند) ،از غرب به
منطقه ( 12محور  17شــهريور) ،از جنوب به منطقه ( 14محور پيروزي)
و از شرق به بزرگراه اسب دواني و ســرخه حصار (حريم شرق تهران)
محدود ميشــود .وصعت منطقه  1383 ،13هكتار است و شامل بافت
متراكم شــهري ،اراضي نظامي و صنايع ميباشد .پارك جنگلي سرخه
حصار در خارج محدوده قانوني و در حاشــيه منطقه قراردارد .جمعيت
منطقه در سرشماري سال  1385برابر 686ر 239نفر اعالم شده است.
برآورد شده جمعيت منطقه در سال  1400به 778ر 302نفر برسد.
مهمترين نقاط قوت منطقه عبارتند از:عبــور بزرگراه امام علي(ع) از
درون بافت كالبدي و امكان آســان ارتباط منطقه به ســاير نقاط شهر
تهران-قرارگيري منطقه در مسير محور اصلي ورودي شرقي تهران:
مهمترين نقــاط ضعيف منطقه عبارتند از:
 كمبود فضاهاي خدماتي ،رفاهي ،عمومي فرســودگي كالبدي بافت منطقه به ويژهدر محلههاي قديمي.
در زمينه ويژگيهاي توسعه عمراني منطقه
 13شــهر تهران ،گفتگوئــي يا مهندس
ابراهيم مداحي ،شهردار منطقه 13داشتيم.

■ ■توســعه منطقه در ارتباط با طرح
جامع شهرتهران چيست؟

اهداف توسعه منطقه در ارتباط با اهداف طرح جامع شهر تهران عبارتند از :
 حفظ و پااليش صنایع و ساماندهي كارگاهها در راستاي پايداري زمينههاياشتغال و تقويت نقش منطقه
 توســعه ظرفيتهاي اشتغال در پهنههاي با عملكرد فرا منطقه اي در قالبطرحهاي ســاماندهي و هدايت آنها در راســتاي تقويت و پايــداري زمينههاي
اشتغال و فعاليت
 ايجاد ســرزندگي و حرمت در محيط شهري با تلفيق عمكردهاي سازگار ،ازطريق اصالح و پااليش و تقويت آنها
 -دستيابي به اهداف توسعه پايدار زيست محيطي

 بهبود وضعيت ســاختار فضايي  ،خوانايي ،ادارك و ارتقاء كيفيت ســيما وكالبد منطقه
 ارتقاء و تقويت نقش گردشكري و اوقات فراغت در منطقه و حوزه شرق تهران ارتقاء آسايش و امنيت اجتماعي شــهروندان در قالب نظاممندي زندگي واصالح زمينههاي آسيبپذيري و آاليندهها
 ايمنســازي منطقه در مقابل ســوانح طبيعي در زمينه كيفيت بنا و تأمينفضاهاي ضروري
 تقويت نقش و افزايش كارايي شــبكه ارتباطي در قالب ســازمان فضايي واســتخوان بندي منطقه و بهبود سيســتم حمل و نقل همگاني و ارتقاء و بهبود
كيفيت حمل و نقل و ترافيك در سطح منطقه

■ ■در حال حاضر پروژههاي عمراني شــاخص منطقه  13شهر
تهران كدامند؟

اين روزها پروژههاي عمراني مهمي در محدوده منطقه  13شهر تهران در حال
اجراست .اهميت اين پروژههاي عمراني به گونه اي است كه با اطمينان ميتوان از
تغيير ســيماي منطقه در آينده نزديك خبر داد .منطقه  13از جمله مناطق پهنه
شرقي پايتخت است كه طرح عظيم ادامه بزرگراه امام علي(ع) از آن عبور ميكند.
عالوه بر اين طرح ساماندهي ميدان امام حسين(ع) ،خيابان هفده شهريور و ميدان
شــهدا به عنوان مهم ترين طرحهاي كنوني زيباسازي شهر تهران در محدوده اين
منطقه در حال اجراســت .بدون شك در تاريخ فعاليتهاي شهرداري منطقه ،13
اجراي همزمان چنين طرحهاي عمراني مهم بيسابقه است .امروز تالش براي رفع
معارضــات ملكي و توافق با مالكان اين امالك ،به يكــي از مهمترين فعاليتهاي
جاري شهرداري منطقه تبديل شده و همه تالش ميكنند پروژههاي مورد اشاره به
سرعت تكميل شده و در اختيار شهروندان قرارگيرد.
از ســوي ديگــر هر چند مدت زمان زيادي از نخســتين طرحهــا و اقدامات
بــراي تعريض خيابان پيروزي ميگذرد اما مهــم ترين اقدامات براي اجراي اين
پروه راهگشــا ،به طور جدي از اواخر ســال  1389آغاز شد و در يك سال اخير
پيشــرفتهاي قابل توجهي در روند اجراي طرح مورد اشــاره حاصل شده است.
طــرح تعريض خيابان پيروزي در ارتباط با طرح پياده راه ســازي خيابان هفده
شــهريور ،طرح احداث مقبره الشهداء در بزرگراه شــهيد دوران و طرح افزايش
پهنههاي طبيعي پارك ســرخه حصار ،عملكردهي ترافيكي و گردشگري مهمي
داشته و كاركردهاي فرامنطقهاي قابل توجهي براي منطقه  13شهرداري تهران
به وجود خواهد آورد.
بدون شــك بســياري از معابــر منطقه  ،13محــات خاطره انگيــز دوران
پيــروزي انقــاب شــكوهمند اســامي اســت و به ثمــر رســيدن طرحها و
پروژههاي مورد اشــاره ضمن ســاماندهي اين معابر و كمك بــه احياي هويت
تاريخــي و فرهنگي آنهــا ،رنگ و نقش تــازه اي به اين پهنه از شــهر تهران
ميبخشد و سيماي شهري چشم نوازتري را به شهروندان هديه مينمايد.
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شناخت اولیه
محدوده مطالعاتي

معرفي محدوده ،تعیین حوزه هاي مطالعاتي

بررسي پیشنهادات اسناد فرادست

طرح جامع شهر تهران 1385

طرح تفصیلي منطقه 13

بررسي تحوالت تاریخي

بررسي نظام فعالیت و کاربري زمین

بررسي ساختار زیست محیطي

بررسي نظام حرکت و دسترسي
ﺑﺭﺭﺱی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺿﺎﻳﯽ ﻭ ﺱیﻣﺎ ی ﺷﻬﺭی

بررسي نحوه استفاده از زمین

شکل 1

در ادامــه با مهندس شــهروز پرهیز کار،
معاون فنی و عمرانی منطقه  13شهرداری
تهران گفتگو کردیم.

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

محــدوده مطالعاتی پــروژه طراحــی پیاده
روســازی خیابان پیروزی ،تمامی طول خیابان
پیــروزی به طول  4کیلومتر واقع در مرز مناطق
 13و  14شــهر تهران را در بر دارد که از ســمت غرب به میدان شهدا و خیابان
هفده شــهریور ،واقع در مرز این مناطق با منطقه  12و از غرب به بزرگراه شهید
دوران و کوه سنگی محدود میشود (شکل.)1
فرآیند مطالعات در شکل  2ارایه شده است.
حوزه فراگیر بافت مورد مطالعه شامل مناطق شهری  13و  ،14حوزه 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 گامهای 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 بخشهای 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 ویژگیهای کلی در بررســی نظام کاربری زمین و فعالیت در محدوده مورد
مطالعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
حضور پادگان نيروي هوايي و کارخانه مهمات ســازی دربطن منطقه موجب
عدم تشــكيل ســاختار مناســب محدوده وعدم تعادل و توازن در توزيع فضايي
كاربريهاي مختلف شــده و همچنین ســبب چند ســطحی شــدن محدوده
(فراشهری ،منطقهای و محلهای) گردیده است:

طرح تفصیلي منطقه 14

ﺑﺭﺭﺱی ﻓﺭﻫﻧﮕﯽ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

بررسي سیماي شهري
بررسي نظرات کارفرما و ارائه چشم انداز مقدماتي
تجزیه و تحلیل (سوات)
بیان اهداف کالن و خرد طراحي

ارائه گزینه هاي طراحي
گزین
ارائه نقشه هاي فاز یک
گزین
ارائه نقشه هاي فاز دو و جزییات اجرایي
گزین

شکل( :)2فرایند مطالعات و طراحی فاز یک و دو پروژه پیاده روسازی خیابان پیروزی

 کمبود فضاهاي خدماتی ،رفاهی ،عمومی درسطح محدوده کمبود فضاي باز عبور خط  ٤مترو از مرزمشــترك مناطق  ١٣و  ١٤و ايجاد پتانســيلهايتوسعه در ايستگاههاي مبداء و مراكز ثقل جمعيت و فعاليت
 عبور بزرگراه امام علی از میان محدوده و ایجاد محدوده ویژه -وجود فضاهاي جمعي با مقياس كوچك در منطقه

بررسی نظام حرکت و دسترسی

خیابان پیروزی ،در طرح مصوب شــریانی اصلی درجــه دو با عرض  45متر
میباشــد که بــه صورت تندرو و کنــدرو حرکت ســواره در آن انجام میگیرد.
مشخصات کلی این محور به شرح زیر میباشد:
با توجه به قرارگیری پادگان در بطن منطقه ،شــبکههای 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  4متروی تهــران از این محور
میباشــد که کمک شایان توجهی در جهت تامین دسترسیها 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 دسترســیهای متعدد وارد خیابان می شــود ،بــدون این که از نظام
سلسله مراتبی خاصی پیروی کنند.

بررسی سازمان فضایی -ادراکی و سیما ی شهری
ویژگیهــای ســازمان فضایی در وضع موجــود خیابان پیــروزی با توجه به
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شکل( -)3نقشه کاربری اراضی در حوزه بالفصل خیابان پیروزی

مطالعات و مشاهدات صورت گرفته به شرح زیر میباشد:
■ ■ازبین رفتن پیوســتگی بدنه شهري بوســیله کاربریهای بزرگ مقیاس و
نظامی و وجود بدنههای مرده شهری در مجاورت این کاربریها (شکل )4
■ ■فقدان رعایت ضوابط نماسازي
■ ■اختالط شریانهاي اصلی حمل ونقل با محورهاي فعالیتی
■ ■وجود آلودگی بصري از جمله ضعف در کفسازي ،بدنه سازي ،جدولگذاري،
نورپردازي و مبلمان شهري در چهره محدوده
■ ■وجود فضاي سبز در سيماي عمومي (بدنههای نرم)
■ ■عبور مسیل منوچهری از میان محدوده و ایجاد محدوده ویژه
■ ■وجود مناظرزيباي كوهستاني پادگان دوشان تپه
■ ■بینظمی تجهیزات و الحاقات مانندکانالهاي کولر  ،لولهکشیها ،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 پایانههاي داخلی مســافربري در نزدیکی میدان
شهدا و میدان کالهدوز
■ ■تراكم شديد وسائط نقليه و آلودگيهاي محيطي در محور
■ ■ورود آب بــه معابر و پياده روها و واحدهاي مســكوني در هنگام بارندگي
در برخي نواحي
■ ■جريان فاضالبهاي مختلف به داخل جويها ،ايجاد بو و منظر نامطبوع
■ ■عدم وجود شبكه جمع آوري فاضالب
■ ■بهرهگيري ازمسير مسيل موجود جهت ايجاد كريدورهاي 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 اصلیترین بخش فرهنگ جمهوری اسالمی ایران یعنی انقالب
اسالمی میباشد ،به وجود آمدن اولین جرقههای انقالب اسالمی ایران از پادگان
نیروی هوایی و به دنبال آن تظاهرات و کشــتار در میدان شــهدا (ژاله ســابق)،
ازجمله ویژگیهای مهم فرهنگی و اجتماعی این محور میباشد.
ســاختار اجتماعی موثر بر طرح ،بررسی ساختار استفادهکنندگان 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 میکنند ،میباشد .با توجه به
شریان اصلی بودن این خیابان در کنار تقویت پهنههای تجاری و خدماتی در این
محور ،دامنه وســعت اســتفاده کنندگان از فضا از محله و منطقه فراتر رفته و به
شهر و استان بسط مییابد.
بیان اهداف کالن و خرد طراحی پیاده روسازی محور پیروزی

شکل( -)4بدنه پادگان نیروی هوایی در مجاورت محور پیروزی
اهداف کالن

اهداف خرد

سازمان دهی و تقویت راستهها و پهنههای تجاری و
خدماتی با عملکرد فرا منطقه ای
تکمیل و اصالح ساختار سلسله مراتبی محورهای ارتباطی
ایجاد محوری نمادین و ویژه در
تقویت ارتباط و نفوذ پارکهای موجود
سطح شهر
تقویت مراکز و پهنههای رفاهی ،اجتماعی فرا منطقه ای
تقویت جایگاه خیابان پیروزی
به عنوان یکی از شریانهای اصلی ساماندهی ساختار و سازمان فضایی
تاکید بر تقویت فضاهای جمعی ،گذران اوقات فراغت و
شهر تهران
ایجاد گرههای اجتماعی
ارتقا و تقویت جایگاه خیابان
حفظ نظامات طبیعی محیط زیست در منطقه
پیروزی به عنوان یک فضای
توسعه فضای سبز
شهری در نظام فعالیت شهر
ارتقا کیفیت محیط و ایجاد حیات کاهش آلودگیهای صوتی و هوا
و سرزندگی شهری و ارتقا کیفیت ایجاد کریدورهای سبز
تاکید بر حرکت پیاده
زیست محیطی و ایجاد آسایش
حفظ روحیه غالب و سازمان فضایی پهنههایی که در
فیزیکی و اقلیمی
تقویت روحیه گردشگری و فراغتی ایجاد خاطرات جمعی نقش دارد
هویت بخشی و ایجاد حس مکان حفاظت از عناصر با ارزش تاریخی ،فرهنگی و تقویت
عملکرد و دسترسی مناسب به آنها
تقویت مشارکت مردمی و حضور مردم
شکل( :)7معرفی 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 گزینههای مفهومی طراحی در قالب
آن ،اهداف کالن و خرد طراحی به شرح زیر تعیین میگردد (شکل )7

معرفی گزینه برتر طراحی
گزینه بهینهای 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 کوهها و مقبره الشهدا
اســتفاده از ایده باغ ایرانی و عناصر چهارگانه (زمین)( ،آب)( ،گیاه) و (فضا) و
شامل مشخصات زیر میباشد:
■ ■راه موزهای با ترکیبی از بدنههای سبز باغ راه
■ ■تقویت و ارتقا هویت خیابان و عناصر ویژه آن و ایجاد حس مکان
■ ■تقویت روحیه گردشگری و تفریحی
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شکل( -)6تک بناهای با ارزش معماری

شکل( -)5فضای 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 محدودههای 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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پروژههاي عمراني شاخص منطقه  21شهرداري تهران

همجواری صنعت و سکونت
The Best Development Projects of
Tehran Municipal District 21

شهرهای جهان :منطقه  21با جمعیت  158848نفر (سال  )1385بصورت
مثلثی کشیده در منتهی الیه غرب تهران در امتداد جادههای 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  ،22از شرق با مناطق  9، 5و  18از غرب
با شهرســتان کرج ،از جنوب با منطقه  18و شهرستان شهریار همجوار
است.
مســاحت محدوده منطقه  21بالغ بر  5169هکتار است ،که  8/7درصد
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  21تا ســال  1383بــه عنوان جزئی از منطقه 9
شــهرداری تهران ،نواحی  4 ،3و  5شــهرداری این منطقه را تشکیل
میداد .در این سال ،این سه ناحیه از شهرداری منطقه  9منفک شده و
منطقه  21را تشکیل دادند .در همین سال شهرداری منطقه  21تأسیس
شده که محدوده خدماتی آن به سه ناحیه  2 ،1و 3تقسیم شده است.
در این تقسیمات شهری ،بزرگراه آزادگان و بزرگراه شهید لشگری مرز
نواحی  2 ،1و بلوار ایران خودرو مرز نواحی  2و 3میباشــد و حد جنوبی
ناحیه 1و حد شــمالی و جنوبی نواحی  2و  3مرز شمالی و جنوبی منطقه
یعنی اتوبان و جاده قدیم کرج است.
حدود 27درصد ســطح منطقه یعنی1319هکتار بــه صنایع اختصاص
دارد که با احتســاب انبارها و حمل و نقــل و توقفگاه به  35/8درصد
بالغ میشود 21/7.درصد به کاربری نظامی (1121هکتار) 8/4 -درصد به
کاربری مسکونی (433هکتار) 11/5 -درصد به کاربری باغ و فضای سبز
و زراعی ( 597هکتار) 16 -درصد شــبکه معابر(824هکتار) 5 -درصد
سطوح بایر (253هکتار) -درمجموع حدود  3500هکتار یعنی  70درصد
سطح منطقه را کاربریهای فراشهری و ملی و فراملی به خود اختصاص
دادهاند.
سه شبکه اصلی شرقی  -غربی شامل بزرگراه لشگری (مخصوص کرج)
و بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) از تمام طول منطقه عبور میکند و آن
را به دو قسمت مجزا تقســیم میکند ،کمربندی آزادگان نیز به صورت
شمالی -جنوبی منطقه را قطع میکند که از سمت شمال تـا اتوبان کرج
موجود است و در آینده بـه بزرگراه تهران شمال متصل می گردد .این
منطقه در مجموع دارای  23/3کیلومتـر بـــزرگراه با آزادراه و44/2

کیلومتر شریانی درجـــه 1و 2با کاربری فرامنطقهای میباشد که امکان
ارتباط بین استانهای شمالی ،غربی ،جنوبی و شرقی را برقرار نموده و
دارای تراکم حمل و نقل بسیار باالیی است.
با دکتر مصطفی ســلیمی ،شهردار منطقه
 21تهران درباره پروژههای عمرانی منطقه
گفتگویی داشتیم.

■ ■ویژگیهای منطقه  21شهر تهران
و راهبردهای توسعه آن چیست؟

فضاهايي كه ســبب رونق حيــات اجتماعي
و شــور و نشــاط فكري ـ فرهنگي ميشــود،
اساسيترين نياز انسان يعني زندگي اجتماعي و كنش متقابل را مرتفع ميسازند
شرايط بروز رفتارهاي اجتماعي و مشاركتهاي مردمي را بيشتر فراهم ميسازند
و بــه مكانهــاي كار ،تفريح ،تبادل اطالعات ،تظاهــرات اجتماعي  -فرهنگي و
اقتصادي جامعه تبديل ميشــوند .وجــود فضاهاي عمومي بــراي ايفاي نقش
اجتماعــي در برقراري روابــط عاطفي ،فرهنگي ،سياســي و اجتماعي در ميان
شــهروندان ضروري است .شهر تهران ،به عنوان نماد كالن شهر در ايران از ابتدا
با برنامهريزي متناســب فرهنگي ـ اجتماعي رشــد نكرده است .ضمن آن كه به
دليل توسعه زندگي شهري و رشد جمعيت نواقص و كمبودها در آن نمايان است
و از اين لحاظ دچار فقر ميباشــد .يكي از اين مناطق ،منطقه  21ميباشــد كه
در حاشــيه شهر تهران قرار دارد و از نظر فضاهاي عمومي و فرهنگي نيز كمبود
شديدي 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 پروژههاي عمراني پراهميت در منطقه  21است
كــه در نواحی 3گانه در حال احداث هســتند .اين مجموعهها با نيازهاي منطقه
و ســاكنان آنها پيوند دارند .در اين محالت ،كه طبقات متوســط و متوسط به
پايين در آن ســاكن ميباشند ،هنوز در ميان آنها فرهنگ گذران اوقات فراغت
و خصوصاً اجازه به دختران و همسران و زنان براي استفاده از زمان فراغت خود،
شكل نگرفته است .احداث و بهره برداری از سراهاي محلي در ايجاد فرصت براي
اين گروهها جهت اســتفاده از زمان فراغت خود به آنها كمك بسياري ميكند.
با تو جه به فرهنگ ســنتي و مذهبي غالب در اين منطقه و اين كه ساكنين آن
عمدتــاً از درآمد اقتصادي بااليي نيز برخوردار نيســتند احداث و بهره برداری از
اين ســراها پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي مثبتــی براي منطقه و محالت مورد
نظــر بدنبال خواهد داشــت .این منطقه از نظر فضاهاي فرهنگي نظیر ســينما،
فرهنگســرا ،خانه فرهنگ ،تاالر نمايش ،تئاتر ،كتابخانــه ،موزه و نگارخانه دچار
کمبود بوده و از اين لحاظ نيازمند اقدامی جدی است.
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شــهرداري تهران بر اســاس فصل ســوم برنامه راهبردي  5ســاله اين شهر
( )1388-1392با عنوان «توسعه اجتماعی و فرهنگی» ،توسعه متوازن فضاهاي
اجتماعي ،فرهنگي و ورزشــي را در دستور كار قرار داده است و با توجه ويژه به
اهمیــت و نقش فرهنگ و پركردن بهينه اوقات فراغت شــهروندان ،در خصوص
توســعه زيرســاخت ها و احداث و ســاماندهي اماكن فرهنگی ،قدمهاي مفيد و
موثري برداشته است .هماكنون ،هريك از مناطق  22گانه تهران ،ساالنه مقاديري
از بودجــه جاري و منابع مالي خود را به امر ايجاد اماكن و تأسيســات فرهنگی
مناســب اختصاص ميدهند و مبــادرت به احداث مجتمعهــای فرهنگی نظیر
فرهنگسراها و سراهای محله مينمايند .از این رو بهره برداری و احداث سراهای
محله را با هدف ارائه خدمات فرهنگی و آموزشــي به ساكنان محالت منطقه 21
به اجرا در آورده است.
بهره برداری از مجموعه فرهنگی تهرانسر و سرای محالت معرفی شده از جمله
ت كه ميتواند بر توسعه فرهنگي منطقه تأثير
اقدامات شهرداري منطقه  21اســ 
بسزايي بگذارد .گرچه به نظر ميرسد كه اين سراها از نظر فضاهاي عمومي كوچك
باشــند ،اما با توجه به اين كه منطقه  21در حاشيه شهر قرار دارد و تقريباً با ساير
مناطق ارتباطكمتري نيز دارد ،ميتواند نقش با اهميتي در مشــاركت فرهنگي و
اجتماعي مردم اين منطقه داشــته باشــد .در مجموع توسعه فضاهاي عمومي در
منطقه  21به توسعه آموزشهاي كاربردي و نظری ،دسترسي بيشتر و عموميتر به
كتابخانه و اينترنت ،توسعه كارآفريني خصوصاً در ميان زنان ،تغيير سبك زندگي،
دسترسي ســهلتر مردم منطقه به امكانات آموزشــي ،افزايش سطح آگاهيهاي
اجتماعي ،بهداشتي و خانوادگي ميانجامد .سهولت دسترسي آسان اهالي محالت
مجاور در گسترش فرهنگ مدرن در اين منطقه ،ترويج سطح مشاركت اجتماعي
و توســعه روابط و كنش متقابل اجتماعي ميان شهروندان منطقه وكاهش ميزان
جرائم ميتواند از آثار و پيامدهاي ديگر اين پروژهها باشد ،ضمن آن كه در توسعه
اجتماعي ـ فرهنگي شهر تهران نيز تأثير مثبت خواهد داشت.
درگیر کردن شهروندان در وضع قوانین ،برنامهریزی و حتی اجرای طرحهای
توســعهای 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 سالهای اخیر بسیاری
از ســازمانها 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 توانمندســازی اجتماعات محلی به منظور نظارت بر اقدامات توسعهای و
مدیریتی تاکید داشــتهاند و تصمیمسازی در خصوص حل مسائل شهری مبتنی
بر اجتماعات محلی با هدف تأمین شــرایط الزم برای رفاه شهروندان را مد نظر
داشتهاند .ارزیابی تأثیر اجتماعی پروژههای 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
تصمیمگیری و حتی در مواردی واگذاری کامل مسئولیتهای 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 برنامههای 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 ســامت و کاهش

آسیبها و جرایم اجتماعی
در پایان شهردار منطقه  21گفت:
در بین  17محله این منطقه ،برخی محلهها 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  21شــهر تهران از
ظرفیت خوب و قابل توجهی برای احداث مراکز
خرید بسیار بزرگ برخوردار است که تحقق این
امر در دست مطالعه میباشد.

در ادامه با مهنــدس حمید رضایی ،معاون
فنی و عمرانی شهرداری منطقه  21درباره
پروژههای عمرانی شاخص منطقه به گفتگو
نشستیم.

■ ■پروژههای عمرانی شاخص منطقه  21شهر تهران کدامند؟

اهم پروژههای عمرانی شــاخص منطقه  21شامل تقاطعهای غیر هم سطح،
هدایت آبهای سطحی ،مجموعه فرهنگی تهرانسر و سالن چند منظوره شهرک
دانشگاه میباشند.

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  692متر و در محور شمالی ـ جنوبی در راستای

بلــوار ایران خودرو با طول تقریبی  800متر 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  89متر و به عرض  13متر 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  18متر و تقویت یک پل زیر گذر متعلق به شرکت ایران
خودرو میباشد که توسط شهرداری منطقه  21آغاز گردیده است.
میــزان بار ترافیکی در زمان اوج ،صبحها در باند شــمالی جاده مخصوص به
میزان  5380دســتگاه 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  5430دســتگاه در ســاعت و در باند جنوبی جاده مخصوص به 4810
دستگاه در ساعت می رســد که با مقایسهای اجمالی این نتیجه حاصل میشود
که ترافیک صبحگاهی و عصرگاهی در ســاعت اوج از اهمیت و حجم مســاوی
برخوردار اســت .این میزان در ســاعت اولیه صبح به  10400دستگاه 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 چراغهای راهنمایی در محل
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تقاطع با پیش بینی سه باند تردد در طرفین مسیر با عرض مفید  12متر 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
گرههای 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 شریانهای 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 میباشند،
باعث به وجود آمدن ترافیک ســنگین در تقاطع این بزرگراه با بلوار ایران خودرو
گشته که پس از بررسیهای فراوان در این خصوص ،اجرای تقاطع غیر همسطح
به صورت روگذر در دســتور کار قرار گرفت .این پل دارای دو دهانه با طولهای
متغییر 45تا  48متر و عرض عرشه  32تا  37بوده و چهار رمپ شرق به شمال،
شمال به غرب ،غرب به جنوب ،جنوب به شرق را شامل میگردد.
بزرگراه فتح از بزرگراه آیت اله سعیدی (جنوب غربی فرودگاه مهرآباد) شروع
شده و تا تقاطع کاروانسرا سنگی ادامه مییابد .این بزرگراه در فاصله کیلومتر 12
به بلوار ایران خودرو میرسد .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 همســطح بوده که پس از اجرای طرح بهصورت 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
 45متر با روفوژ میانی ساخته شده و حدود سیصد متر انتهای خیابان مزبور هنوز
با عرض  20متر باقی میباشــد که میبایست از طرف غرب خیابان به مقدار 25
متر تعریض شده به نحوی که در امتداد معبر  45متری فوق واقع گردد .توضیح
اینکه عرض بلوار ایران خودرو از بزرگراه شهید همت تا بزرگراه فتح  45متر بوده
و ادامه این بلوار به ســمت جنوب بصورت معبر  35متری 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  4متر ادامه مسیر خواهد داد.

جمع آوري وهدايت آبهاي سطحي
اهداف طرح :جمعآوری نهرهای روباز معابر –کاهش آلودگی ناشــی از جمع
شــدن آشــغال در انهار و معابر –تعریض معابر – عدم آبگرفتگی معابر – کاهش
بار ترافیک معابر
 -1جمع آوری و هدایت آبهای ســطحی بلوار یاس حد فاصل خ صدوقی تا

بلوار گلها (بهرهبرداری)
 -2جمع آوري وهدايت آبهاي سطحي حد فاصل بزرگراه آزادگان -رودخانه
كن(قطعه ( )1در حال اتمام)
 -3جمعآوري و هدايت آبهاي سطحي حد فاصل بزرگراه آزادگان -رودخانه
كن(قطعه ( )2در حال اتمام)
 -4جمع آوری و هدایت آبهای ســطحی بلــوار گلها حد فاصل یاس تا فتح
(مراحل پایانی)
 -5تکمیل پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی بزرگراه فتح حد فاصل
کن تا گلها (فاز جدید) قطعه 3
 -6جمع آوری و هدایت آبهای 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  3000متر مربع و زیربنای
 13500متر 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 اســامی با دســتاوردهای معماری مدرن بهره
گیری شده است .مجموعه در  7طبقه و در بر گیرنده فضاهای متعدد فرهنگی و
آموزشی مانند سالن آمفی تئاتر با ظرفیت  300نفر ،سالنهای برگزاری جشنها و
مناسبتهای مذهبی ویژه آقایان و بانوان ،همزمان و بطور مجزا ،فضای کتابخانه،
کالسها و کارگاههای 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  93به 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  21و همچنین پیگیریهای شهردار محترم و اهالی شهرک دانشگاه ،طی
سال  90در دســتور کار معاونت فنی و عمرانی قرار گرفت .این پروژه در زمینی
به مساحت  3500متر مربع که توسط هیات مدیره شهرک در اختیار شهرداری
قرار گرفته در حال احداث میباشــد .زیربنای ایــن مجموعه  2300متر مربع و
دارای یک سالن استاندارد انجام ورزشهای توپی و سالنهای مجزای ورزشهای

رزمی ،بدنســازی ،سونا و جکوزی و قسمتهای مختلف پشتیبانی و اداری و در 2
طبقه میباشــد .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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اخبار

News

گسترش روابط تهران و بانكوك
شهردار تهران و فرماندار بانكوك در حاشيه امضاي تفاهم نامة مشترك بين دو
شهر در سخناني بر گسترش روابط شهرها و تبادل تجربيات مؤفق تأكيد كردند.
به گزارش پرتال داخلي شــهرداري تهران ،فرماندار بانكوك در حاشية مراسم
امضاي تفاهم نامة تهران و بانكوك با بيان اين كه سفر شهردار تهران به اين شهر
به منظور حضور در ســومين مجمع شهرداران آســيا نشانگر سطح باالي روابط
دو شهر اســت ،گفت :افزايش همكاريهاي تهران و بانكوك در باالترين سطوح
موجب افتخار ما خواهد بود.
وي خواهان انتقال تجربيات موفق تهران در زمينههاي مختلف از جمله حمل
و نقل و ترافيك ،فرهنگ و آموزش به بانكوك شد و افزود :اميدوارم شهردار تهران
تجربيات خود در راهاندازي و ادارة مجمع شهرداران آسيا را نيز به ما منتقل كند.
فرماندار بانكوك ،دو شهر تهران و بانكوك را داراي اشتراكات فرهنگي زيادي
دانســت و ادامه داد :تهران پيش تاز پيشــرفت و كانون فرهنگ است و اميدوارم
تفاهمنامهاي كه امروز امضا شــد به گســترش همكاريها و تبادل تجربيات در

آينده منتهي شود.
شــهردار تهران نيز در حاشــيه امضاي اين تفاهمنامه ضمن قدرداني از طرف
خود و ســاير شهرداران حاضر در ســومين مجمع شهري آسيا از حسن ميهمان
نوازي بانكوك ،خاطرنشان كرد :اميدوارم در زمان  2سالهاي كه مسئوليت مجمع
شهرداران آسيا بر عهده بانكوك گذاشته شده ،شاهد دورهاي موفق باشيم.
وي افزود :دورة ســوم مجمع شــهرداران آســيا فرصتي تاريخــي براي همة
شهرهاي آسيا به ويژه بانكوك خواهد بود.
قاليباف تفاهم نامة امضا شده بين دو شهر را فرصت مناسبي براي همكاريهاي
ساختاري در زمينههاي حمل و نقل شهري ،محيط زيست ،ساخت و ساز دانست
و ادامه داد :اميدوارم ارتباطات دو جانبه تهران و بانكوك در زمينههاي ذكر شده
و همچنين در حيطه مجمع شهرداران آسيا ادامه داشته باشد.
وي از قرن حاضر به عنوان قرن شكوفايي آسيا ياد كرد و گفت :انتقال تجربيات
و همكاري شــهرهاي آسيا بدون شك كمك شاياني به پيشرفت و شكوفايي قاره
كهن خواهد كرد.
برگرفته از« :پرتال داخلي شهرداري تهران»

شماره  8و  / 1391-92 / 9فصلنامه شهرهای جهان 49/

كنفرانس بتن و زلزله برگزار شد

پروژه برتر سال :تونل نيايش

پانزدهمين همايش مؤسسه
بينالمللي بتن  ACIشــاخة
ايران ،تحــت عنوان كنفرانس
بتن و زلزله ،مصادف با روز ملي
ايمني در برابر زلزله و سال روز
زلزلة بم ،در روزهاي  5و 6دي
ماه  1391در دانشــگاه تربيت
مدرس -تهران برگزار شد.
اين كنفرانــس با همكاري
مركز تحقيقــات بتن ،انجمن
علمــي -مهندســي بتــن و
سازههاي بتني ايران و دانشگاه
علوم و توسعه آريا با محوريت
عملكرد بتن آماده در ســاخت
و ســاز شهري همسو با توسعة
پايدار برپا گرديد.
در آغــاز ايــن كنفرانس دكتر جــواد برنجیان ،عضو هيأت رئيســه  ACIبه
شــركتكنندگان در كنفرانس خير مقدم گفتند .ايشان هدف برگزاري كنفرانس
را انتقال دست آوردهاي نوين ،انتقال دانش فني ،دانش تكنولوژي ،دانش تئوري
و دانش كاربردي فني و مهندسي عمران بيان داشتند.
دكتر مازيار حسيني اســتاد دانشگاه و معاون فني و عمراني شهرداري تهران
دومين ســخنران اين كنفرانس بودند .دكتر حســيني دربارة ويژگيهاي فني و
مهندســي پروژههاي بزرگ تونل نيايش و بزرگراه طبقاتي صدر ســخن گفتند
واطالعات زير را در مورد تونل نیایش ارايه نمودند.

■ ■بازكردن قالب سقف و ديواره در مدت  8ساعت
■ ■برنامه ريزي جهت اجراي  10كيلومتر تونل و رمپ در  24ماه
در ايــن کنفرانس از جمله از پروژه برتر ،پیمانکار برتر ،مهندس مشــاور برتر،
استاد برتر و چهرههای ماندگار صنعت ساختمان به شرح زیر تقدیر به عمل آمد :
پروژه برتر سال :تونل نيايش
پیمانکار برتر:
 پيمانكار بخش غربي :مشاركت مجتمع عمراني ايرانشهر -تابليه پيمانكار بخش شرقي :قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء(ص) مهندس مشاور برتر :مهندسان مشاور پژوهش عمران راهواراستاد برتر :استاد دكتر محمود هريسچيان
چهرههاي ماندگار صنعت ساختمان :مهندس بهرام غفاري ،مشاور شركت مشانير
مهندس فروغي ،رئيس مؤسسه بنياد آب ايرانيان
مهندس جالل زاده ،نماينده شركت مهاب قدس
مهندس ناظران ،مدير عامل شركت آسفالت طوس
مهندس معدلي ،مدير عامل شركت پرليت
دكتر نيكويه ،مدير عامل شركت چوالب

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

مهندس محسن نواب،
مدیر عامل شرکت ایرانشهر

■ ■طول كل تونل شامل تونلهاي دسترسي 10/252 :متر
■ ■سطح مقطع در موقعيت دو راهي 470 :متر مربع
■ ■عبور از زير بزرگراه مدرس
■ ■ضخامت پوشش نهايي تونل اصلي 50 :سانتيمتر
■ ■عايق بندي كامل تونل
■ ■استفاده از سيستم تركيبي لتيس و مش به جاي آرماتوربندي
■ ■توليد  120،000متر مكعب بتن خود تراكم
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
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مراسم اختتاميه نمايشگاه جامع مديريت
شهري ودستاوردهاي شهرداريها برگزار شد

تشكيل شوراي عالي حمل و نقل
و ايمني كشور تصويب شد
جلسه شوراي عالي اداري در هفتم ديماه سال جاري به رياست دكتر رحيمي،
معاون اول رياســت جمهوري برگزار گرديد .در اين جلســه در مورد تشــكيل
«شوراي عالي حمل و نقل و ايمني كشور» بحث و تصميمگيري شد .اهم اهداف
شوراي عالي حمل و نقل و ايمني كشور عبارتند از:
■ ■اجراي قوانين مربوط به توسعه حمل و نقل عمومي
■ ■مديريت مصرف سوخت
■ ■يكپارچهسازي ،ســاماندهي و مديريت واحد حمل و نقل درون شهري و
برون شهري كشور
■ ■هم افزايي اقدامات و جلوگيري از فعاليتهاي موازي
■ ■سياســت گذاري جامع و هماهنگ حمل و نقل كشور در خصوص توسعه،
تجهيز ،گســترش ،نگهداري و ايجاد تأسيســات زيربنايي و ناوگان ترابري اعم از
جادهاي ،ريلي ،دريايي و هوايي در راستاي تعادل بين عرضه و تقاضا
■ ■ارتقاي سطح ايمني در كلية سطوح شهري و برون شهري

مراســم اختتاميه ســومين نمايشگاه جامع مديريت شــهري و دستاوردهاي
شــهرداريهاي سراسر كشــور صبح سه شــنبه  23آبان ماه با حضور مهندس
محمدي زاده ،رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ،هاشمي رئيس دفتر مناطق
محروم رياست جمهوري ،دكتر خجسته رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي و
رحماني رئيس كميســيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي و تني چند از
نمايندگان مردم در مجلس و مهندس ارشاد منش رئيس سازمان شهرداريها و
دهياريهاي كشور در مصلي امام خميني(ره) تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي ســازمان شــهرداريها و دهياريهاي كشور ،در اين
مراســم همچنين مهندس آرامي نماينده مردم بنــدر عباس در مجلس و عضو
كميسيون عمران و الهويردي دهقاني نماينده ورزقان و محمد حسن نژاد نماينده
مردم خوي در مجلس شوراي اسالمي نيز حضور داشتند.
جمع كثيري از شــهرداران و مديران شهرداريها و ســازمانهاي وابسته به
شهرداريها ،اعضاي شوراهاي اسالمي شهر و روستا ،دهياران ،معاونان عمراني و
مديران كل استانداريها و مديران شركتهاي بخش خصوصي و پاركهاي علم
و فنآوري نيز ديگران حاضر در اين مراسم بودند.
معاون رئيس جمهور و رئيس ســازمان حفاظت محيط زيســت در مراســم
اختتاميه سومين نمايشگاه جامع مديريت شهر و دستاوردهاي شهرداريها ،جلب
مشاركت مردم ،اعتماد سازي و رضايتمندي شهروندان را از عوامل عمده موفقيت
شهرداريها و دهياريها برشمرد .رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس
شــوراي اسالمي نيز در مراسم اختتاميه سومين نمايشگاه جامع مديريت شهري
و دستاوردهاي شــهرداريها ،از آمادگي اين كمسيون براي همفكري با سازمان
شهرداريها و دهياريهاي كشور ،شهرداريها ،دهياريها و شوراها براي اصالح،
به روز رساني و رفع خالهاي قانوني به منظور تقويت مديريت شهري و روستايي
در ارتقاي خدمت رساني به شهروندان خبر داد.

پژوهشگران ژاپنی از نمونه اولیه
خودرو معلق رونمايي ميکنند
تيمی از محققان ژاپنی از یک نمونه اولیه از آنچه که وسیله نقلیه ابر زمیني تلقي
شــده و قادر است طرفداران جنگ ستارگان را شيفته خود سازد پرد هبرداری کرد.
همانند ســفينههاي پرسرعت زمینپيماي نشان داده شده در چند فيلم سينمايي
جنگ ســتارگان ،اين نمونه با فاصله چند اینچ باالتر از سطح زمین ،در هوا معلق
ميماند .خودرو بدون سرنشــین همشکل هواپیما ساخته شده است و داراي چند
مجموعه بال اسـ�ت که به کمک آنها در هوا شناور ميماند .دکت ر �Yusuke Suga
 haraاســتادیار دانشگاه توهوکو در ژاپن ،يک تیم تحقیقاتی را رهبری ميکند که
قصد دارد با استفاده از نمونه اولیه ،سفينه زمین پيمايي را توليد کند که قادر است
یک تونل بتنی به شــکل  Uرا با سرعت  200کيلومتر در ساعت بپيمايد .این تیم
در نظر دارد تا خودرو مذکور را "قطار هوايي" نامگذاري کند.
منبع:
Civil Engineering, 2012
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بزرگترين شهر برزيل بدون
تابلوهاي تبليغاتي است

شــهرهای جهان :در شهر  11ميليوني ســائو پالو برزيل ،كليه تبليغات
خياباني از سال  2006ممنوع شده است .پيرو اين اقدام ،دفاتر تبليغاتي
اعالم كردند كه مواجه با زيانيهاي ميلياردي خواهند شــد .ولي امروز
اكثريت ساكنان شهر از اين كار راضي هستند.
قانون شــهر پاك "Lei Cidade limpa" ،در ســال  2006توسط " گيلبرتو
كاســاب" شهردار محافظه كار سائوپالو به اجرا گذارده شد .دليل اين امر اين بود
كــه با اين قانون بتوانند با آلودگيهاي منظري شــهر مبارزه كنند زيرا تبليغات
در خيابانها مســاوي با ايجاد اختالل در محيط زيست ميشد .بعد از اعمال اين
قانون  8000تابلوي بزرگ تبليغاتي از ســطح شهر برچيده شده است .همچنين
پيامهاي تبليغاتي روي صفحات تلويزيوني سطح شهر ،در اتوبوسها و تاكسيها
برچيده شدهاند .از سوي ديگر ،اندازه استاندارد براي تابلوهاي مغازهها اعمال شده
است .يك نظر سنجي در سال پيش نشان داد كه  70درصد ساكنان سائوپولو از
ممنوعيت نصب تابلوهاي تبليغاتي بزرگ در سطح شهر رضايت داشتهاند.
بر اثر اين اقدامات ،بحراني اقتصادي در ســائوپول مشــاهده نميشود و هنوز
ســائوپولو يكي از پوياترين شهرهاي بزرگ جهان است .بخش تبليغات نيز ديگر
انتقادي ندارد زيرا اين ممنوعيت ســبب شد تا به ساير كانالهاي تبليغاتي مانند
اينترنت رونق بخشيده شود.
منبع:
DAGENS NYHTER, August 2012

پلیس فقط یک درصد از وقت کاری خودرا
یکند
صرف گشت پیاده در خیابانهای سوئد م 

با وجود این که گشــت پیاده پلیس در شــهرها ارزش بسیاری از نظر افزایش
امنیت شــهری دارد ،فقط یک در صد از زمان کاری پلیس سوئد صرف این کار
میشــود .یک گزارش منتشر نشده که توســط پلیس سوئد تهیه شده میگوید:
پلیس با لباس یونیفرم فقط یک درصد از زمان کاری خودرا صرف فعالیت گشت
پیاده در شــهرهای ســوئد مینماید .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 میگذراند .این امر برخالف خواســته
سیاستمداران و شهروندان است.
منبع:
Metro, 2012-03-29, Stockholm
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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 economic growth; land –use; transportation. All sub-models are interconnected. 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 activities in each zone through the land-use sub-model. The output of
this model is used as input in evaluation model to compare different development policies and projects at national, regional and
city levels.

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 research 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 taking 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 describe 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 construction companies to make major improvements in their business
practice.
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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 governments. However, except for Tehran and Karaj, actions were
not taken to implement this program. Presently, seven larger
cities of Iran, including Ghom, Kermanshah, Tabriz, Shiraz, Esfahan, Mashhad and Ahvaz have started to construct
rail rapid transit network, after program budget was assigned 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 being constructed and 150 km metro lines are operating.
Dynamism of the national economy depends on development of transportation infrastructure. With increasing
urbanization in Iran, we can not provide healthy and safe
transportation with high utilization of the private car. Accordingly , now and in the future , it is vitally important to
vastly develop public transportation in the urban areas.
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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 indicate that there should a strong relationship between city economics, land-use and transportation network. In other words, without 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 vitally needed.
Presently, the public transportation network is deficient and
does not cover the whole city. To achieve a more convenient public 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.

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.
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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 passenger 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 priority because private car traffic causes environmental pollution
and traffic congestion. In developing the public transit, it is expected 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 important 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 transportation 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 solutions 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 traffic management; and management of urban transportation systems
were adopted as effective and reliable solutions to the traffic management 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, economic markets of the neighboring countries with about 300 million
population, are the main privileges of Iran. Accordingly, development of intelligent transportation infrastructure will result in
national economic development.
The present transportation capacity of Iran consists of the followings:
- 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 development, 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 feasibility 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. According 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 Tunnel and Sadr Elevated Freeway will also play an important role
in enhancing the public transportation.
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