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ــی  ــاش دارد نوع ــق دارم ت ــه آن تعل ــن ب ــه م ــران، ک ــاری ای ــن معم ــان نوی »جری
ــل  ــداوم و تکام ــن را ت ــرزمین که ــن س ــته ای ــاری گذش ــه معم ــد؛ ک ــاری بیافرین معم
بخشــیده؛ بتوانــد جایــگاه خاصــی در معمــاری جهــان را بــه خــود اختصــاص دهــد.«
)زنده یاد مهندس سید هادی میرمیران(

بنیاد معماری میرمیران همواره تالش داشــته اســت بســتری را فراهم آورد که بر اســاس درک و شــناخت مفاهیم و مشــخصه های ســرزمینی و 
فرهنــگ غنــی معمــاری تمدن ایران و جریانات پیشــرو معمــاری امروزیِن جهان، به بالندگی و شــکوفایی جریان نوین معماری ایران یاری رســاند. 
در ایــن راســتا موضوعــات و مباحــث مطروحه در مســابقه طراحــی مفهومــی )CONCEPT DESIGN( جایــزه معماری میرمیــران در دوره های 
اولیــه عمدتــا معطــوف بــه درک و شــناخت عوامــل محیطــی و مــادی موثر بر معمــاری ســرزمینی ایــران و بکارگیــری الگوها و مفاهیــم برگرفته 
از ایــن عوامــل در رونــد طراحــی مفهومــی معمــاری و فضاهای شــهری امروزین بــوده اســت. در دوره های بعدی شــناخت جریانات نویــن اصیل و 
پیشــرو معمــاری جهــان و درک رابطــه مفهومــی و امــکان تاثیر متقابــل این جریانــات در رونــد طراحی معماری کشــور مد نظر قرارگرفته اســت.

از ایــن دوره رویکــرد اصلــی مســابقه متوجــه درک و شــناخت مفاهیــم ذهنــی و ذاتــی معمــاری ســرزمینی ایــران اســت کــه در طــول تاریــخ 
تــداوم داشــته و در هــر مقطــع تاریخــی- اجتماعــی رابطــه ی احساســی و متقابــل انســان ایرانــی را بــا روح و فضــای ایــن معمــاری شــکل داده و 
هــم اکنــون نیــز در خاطره هــای آرمانــی مــا نهفتــه اســت و می توانــد بســتر مناســبی بــرای ارتقــاء و غنــای جریــان نویــن معمــاری ایران باشــد.

 

موضـوع مسـابقه ایـن دوره از مسـابقه طراحـی مفهومـی جایـزه معماری میرمیـران با عنـوان "طراحی فضای انسـانی" نیـز ناظر بر ایـن رویکرد 
می باشـد؛ رویکـردی کـه ماهیتـا بـا جریانات پیشـرو معمـاری جهان نیز هم راسـتا می باشـد.

ــه نیازهــای عملکــردی و تامیــن  ــر پاســخگویی ب طراحــی انســان محــور کوشــش می کنــد معمــاری را آنگونــه ســازمان دهــد کــه عــالوه ب
رضایت منــدی، رفــاه و آســایش مــادی، فضایــی معنــادار، ســرزنده، خیال انگیــز و متعالــی بیافرینــد کــه زمینــه شــکوفایی فضایــل انســانی، 
احساســات، عواطــف و اشــتیاق انســان تــوام بــا خرســندی، شــادمانی، نشــاط و شــادابی، خوشــحالی و انبســاط خاطــر فراهــم آمــده و امــکان 
تعامــل و لــذت بــردن از ایــن فضاهــا در عرصه هــای فــردی و اجتماعــی را بــه وجــود آورد. ایــن فرآینــد در معمــاری ســرزمینی ایــران نیــز وجــه 

قالــب شــکل گیری کالبــد و فضــا در چهارچــوب فرم هــا، الگوهــا و مفاهیــم فضایــی بــوده اســت.
هــدف از برگــزاری ایــن دوره از مســابقه طراحــی مفهومــی بــا عنــوان "طراحــی فضــای انســانی"، خلــق فضایــی امروزیــن متکــی بر ایــن فرایند 

طراحــی و بــا بهره گیــری از مفاهیــم معمــاری ســرزمینی ایــران می باشــد. 

Website: www.mirmiran-arch.org                                                    Email: info@mirmiran-arch.org
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ــان ــهرهای جه ــیمای ش ــی س دگرگون

محسن ابراهیمی مجرد، مدیر مسئول

CITIES OF THE WORLD ARE 
CHANGING FACE

By: Mohsen Ebrahimi Mojarad, Publisher

Foreword

ایـن چشـم انداز را تجسـم کنید: جهان موفق می شـود رشـد شـتابان سـوخت های فسـیلی 
را در فرم هـای مختلـف آن کنـار بگـذارد. بنزیـن را در خودروهـای خـود نمی بینیـم. دیگر از 
گاز بـرای گـرم کـردن آپارتمان هـا، خانه هـا و ویالها اسـتفاده نمی کنیـم. از ذغال سـنگ در 
برخـی از نیروگاه هـای چیـن و آمریـکا بـرای سـوخت خبـری نیسـت. در شـهرها می بینیم 
خودروهایمـان برقـی شـده اند و یا از سـایر منابع مانند محصـوالت بیولوژیکی برای سـوخت 
خودرو اسـتفاده می کنیم. اکثر شـهروندان از شـبکه حمـل و نقل عمومی برقی بـه ویژه مترو 
اسـتفاده می کننـد. انرژی مـورد نیاز خانه هـا و کارخانه هـا را با بـکار گرفتن انـرژی حاصل از 

آب، خورشـید و بـاد تامیـن می نمائیم. 
تـا سـال 2035 انـرژی  شـگفت انگیز خورشـیدی بزرگترین منبع انرژی جهان خواهد شـد. طبـق برآورد 
شـرکت "اسـتات کرافـت" تـا سـال 2050 پانل هـای خورشـیدی "فوتـو ولتیـک" و توربین هـای بـادی 

Mohsen Ebrahimi Mojarad, 
Publisher

 محسن ابراهیمی مجرد، مدیر مسئول
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70درصـد انـرژی مورد نیـاز جهان را تولید خواهند کرد. گزارش شـرکت اسـتات 
کرافـت می گویـد هزینه هـای تکنولوژی هـای انـرژی تجدیدپذیر به طور شـتابان 
در حـال کاهـش اسـت. از ایـن رو در کشـورهایی کـه دارای منابـع فـراوان نـور 
خورشـید و بـاد هسـتند، بـه زودی تولیـد انرژی هـای تجدیدپذیـر بـا صرفه تـر از 

منابـع ذغـال سـنگ و گاز طبیعی خواهد شـد.
گـزارش مذکـور پیش بینی می کند تا سـال 2050  تقاضای نیـروی برق در جهان 
حداقـل دو برابـر می شـود و تولید انرژی تجدیدپذیر شـش برابـر افزایش می یابد. 
ذغـال سـنگ و نفـت از بخش انرژی جهانی حذف و فقـط گاز طبیعی منبع اصلی 
تولیـد گاز هـای کربـن خواهد بـود. از سـوی دیگر، تا سـال 2050 تقریبـاً تمامی 
خودروهای شـخصی برقی خواهند بود و یا با سـوخت هیدروژن کار خواهند کرد. 
پـس مـا در میـان رویـداد انقالب انرژی هسـتیم، ولی خروج سـوخت فسـیلی 
از زندگـی مـردم جهـان، نتایـج بـزرگ ژئوپلیتیکـی نیز بـه دنبال خواهد داشـت. 
همـراه قـدرت تسـلط برانـرژی، قـدرت جهانی بدسـت می آیـد. چشـم انداز آینده 
وضعیـت انـرژی نشـان می دهـد اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیـر و پایـدار، 

سـیمای شـهر های جهـان را دگرگـون خواهـد کرد.
بازنـدگان مسـابقه قـدرت می تواننـد کشـورهایی ماننـد روسـیه، ایـاالت متحـده 
آمریـکا، نـروژ و کشـورهای خاورمیانه باشـند کـه روی منابع عظیم سـوخت های 
فسـیلی نشسـته اند. ممکن اسـت ارزش ذخایر سـوخت های فسـیلی این کشورها 
بـه سـرعت کاهش یابد. برنـدگان جدید که دارای مواد اولیه نورخورشـید، آب، باد 
و مـواد معدنی فلزی هسـتند، کدامند؟ در مسـابقه اسـتفاده از انرژی هـای پایدار، 
مـواد معدنـی فلزی کمیـاب نیز مشـارکت دارند. این مـواد، مانند نیـکل، لیتیوم، 
کادمیـوم بـرای انقاب اسـتفاده از باتـری در تکنولوژی های نوین مـورد نیاز مبرم 
هسـتند. کشور چین دارای منابع سرشـاری از این مواد است. در برخی کشورهای 
دیگـر آسـیا و اروپـا نیـز این مـواد مورد نیـاز در سـاخت باتری ها یافت می شـوند. 
نـور خورشـید بـه عنـوان منبـع تمـام نشـدنی انـرژی هـم می تواند منبـع قدرت 
شـود. پروژه "پارک انرژی خورشـیدی" در کشـور مراکش نمونه بـارز بهره برداری 
گسـترده از نور خورشـید برای تولید انرژی برق اسـت. نیروگاه خورشـیدی "نور" 
در مراکـش سـاخته شـده و ظرفیـت آن 510 مـگاوات می باشـد. ایـن نیـروگاه 
یکـی از بزرگتریـن نیروگاه های متمرکز انرژی خورشـیدی جهان اسـت.  سـه فاز 
اجرایـی ایـن نیـروگاه بالغ بـر 9 میلیـارد دالر آمریـکا هزینه خواهد داشـت.  این 
نیـروگاه انـرژی خورشـیدی را بـه صورت نمـک مذاب حـرارت دیده بـرای تولید 
بـرق در خال شـب ذخیـره می نماید. فاز اول ایـن پروژه به نـام "نور1"با ظرفیت 
160 مـگاوات در فوریـه 2016 بـه شـبکه بـرق مراکـش متصـل شـد. ایـن پروژه 
توسـط کنسرسـیوم اسـپانیایی ت- اس-ک - اکسـیونا - سـنر سـاخته می شـود. 
کشـورهای چین، هندوسـتان، ژاپن، امارات متحده عربی، آلمان، اسـپانیا، پرتغال 
و ایـاالت متحـده آمریکا نیز دارای نیروگاه های عظیم انرژی خورشـیدی هسـتند.

ــع  ــت مناب ــن اس ــا ممک ــیدی صحراه ــروگاه خورش ــای نی ــده پارک ه در آین
ــا کمــک  ــا باشــند. ممکــن اســت ب ــه اروپ ــرژی ب ــرای صــادرات ان عظیمــی ب
ــا  ــرژی را ت ــدروژن ان ــرد. هی ــد ک ــدروژن تولی ــز هی ــق الکترولی ــرق و از طری ب
هــر مدتــی می توانــد ذخیــره کنــد و می توانــد از طریــق لوله کشــی یــا 
ــال  ــیلی در ح ــوخت های فس ــل س ــل و نق ــد حم ــر، همانن ــتی های تانک کش
ــن رو،  ممکــن اســت برخــی از کشــورهای فقیــر  حاضــر، حمــل گــردد. از ای
ــرژی غنــی شــوند و ســیمای امــروزی جهــان تغییــر پیــدا کنــد.  جهــان از ان
در ســال 2017 شــهرداری فیادلفیــا طــرح جامــع انــرژی شــهر را تهیــه کــرد. 
در ایــن طــرح نقشــه راهــی ارائــه شــده کــه آالینده هــای کربــن را بــه طــور 
ــور  ــه ط ــال 2030 ب ــا س ــهر را ت ــی ش ــرژی مصرف ــش و ان ــم گیری کاه چش
ــد. در اجــرای طــرح  ــر کن ــای تجدیدپذی ــه انرژی ه ــل ب صــد در درصــد تبدی
جامــع مذکــور، ســازمان انــرژی فیادلفیــا تاسیســات 70 مگاواتــی پانل هــای 
خورشــیدی احــداث نمــود تــا 22درصــد مصــرف انــرژی شــهر را تامیــن کنــد. 

در توکیــو احــداث نیروگاه هــای دارای پانل هــای خورشــیدی در راســتای توســعه 
پایــدار، شــتابان در حــال گســترش اســت. تعــداد 51000 پانــل خورشــیدی روی 
آب دریاچــه پشــت ســد "یامــا کــورا" احــداث شــده اند تــا ســاالنه16,170مگاوات 
ســاعت بــرق تولیــد نماینــد. از ســوی دیگــر پانل هــای خورشــیدی زیــر ســطح 
ــای  ــوان "جاده ه ــت عن ــه تح ــده اند ک ــب ش ــو نص ــای توکی ــی از جاده ه برخ
خورشــیدی" نامیــده می شــوند. ســطح جــاده از پانل هــای خورشــیدی ســاخته 
ــار  ــه ب ــردد ک ــیده می گ ــوص پوش ــاوم مخص ــن مق ــا رزی ــپس ب ــود و س می ش

ترافیــک را تحمــل کنــد. 

بــا ایــن چشــم انداز، هنــگام آن رســیده اســت کــه مدیریــت شــهری 
ــا  ــهری را ب ــدار ش ــعه پای ــع توس ــرح جام ــران ط ــهر های ای کالنش

چشــم انداز تحــوالت شــگفت انگیــز انــرژی تهیــه و اجــرا نماینــد.
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ــد.  ــه 150 کیلومتــر افزایــش می یاب ــی ب حــال تکمیــل فعل
ــول  ــه ط ــن صــورت مجموع ــت: در ای ــه گف ــرو در ادام ــل شــرکت مت مدیرعام
ــه جــدا از  ــر البت ــن ام ــر می رســد و ای ــه حــدود 447 کیلومت ــرو ب خطــوط مت
خطــوط سریع الســیر یــا اکســپرس و خطــوط متــرو ســبک اســت. او بــا اشــاره 
بــه ایــن کــه ســاخت خــط 10 بــه لحــاظ اجــرا در اولویــت قــرار دارد، گفــت: 
ــا 42 کیلومتــر طــول از انتهــای بزرگــراه شــهید باقــری و شــهید  ایــن خــط ب
بابایــی آغــاز و بــه ســمت مســیر بزرگراه هــای شــهید چمــران، آیــت اهلل هاشــمی 

ــد.  ــداد می یاب ــز وردآورد امت رفســنجانی، شــهید همــت و نی
ــد دیگــر  ــه محــدوده عبــور 3 خــط جدی ــا اشــاره ب ــان ب مهنــدس امــام در پای
خاطرنشــان کــرد: خــط 8 از مســعودیه، بزرگــراه بعثــت، قلعه مرغــی، بزرگراه های 
ــم  ــپهبد قاس ــهید س ــم و ش ــت اهلل حکی ــام)ره(، آی ــادگار ام ــی، ی ــهید کاظم ش
ــاد، بزرگــراه بســیج،  سلیمانی)رســالت( تــا خیابــان سرســبز، خــط 9 از دولت آب
پیــروزی، نارمــک، هنــگام و بزرگــراه شــهید همــت تــا محــدوده پــارک جنگلــی 
چیتگــر و خــط 11  از پــارک چیتگر، مناطــق 18 تا 21 و ابن بابویــه امتداد دارند.

گفتنــی اســت پیش بینی هــای اولیــه حاکــی از آن اســت کــه در افــق 1420 بــا 
احــداث 4 خــط جدیــد متــرو، ظرفیــت بهره منــدی روزانــه بــا اســتفاده از ایــن 
شــبکه حمــل و نقــل عمومــی ارزان قیمــت، ایمــن و ســریع بالــغ بــر 11 و نیــم 

میلیــون ســفر خواهــد شــد. 

مهنــدس علــی امــام از آغــاز مراحــل 
ــروی  ــا 11 مت ــوط 8 ت ــاور خط ــاب مش انتخ
ــان  ــرد: از می ــوان ک ــر داد و عن ــران خب ته
ــی  ــت اجرای ــط 10 اولوی ــور خ ــوط مذک خط

ــتری دارد. بیش
ــل  ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
شــرکت راه آهــن شــهری تهــران و حومــه )متــرو( 
ــام  ــا اع ــن شــرکت ب ــل ای ــر عام ــام مدی ــی ام عل
ــات  ــام مطالع ــور انج ــه منظ ــاور ذی صــاح ب ــل انتخــاب مش ــاز مراح ــر آغ خب
امکان ســنجی احــداث خطــوط 8 تــا 11 متــروی تهــران، عنــوان کــرد: هــدف از 
توســعه خطــوط متــرو در افــق 1420، پوشــش کل مناطــق 22 گانــه پایتخــت و 
همچنیــن ایجــاد شــبکه و بــه هــم پیوســتگی خطــوط ســاخته شــده و خطــوط 

ــی اســت. ــا ایجــاد ایســتگاه های تبادل در دســت احــداث ب
امــام خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر از مجمــوع 297 کیلومتــر خطــوط 1 تــا 
7، 234 کیلومتــر ســاخته شــده و از مجمــوع 175ایســتگاه در خطــوط مذکــور، 
ــرای توســعه  ــه ب ــرداری رســیده اســت. مطالعــات اولی ــه بهره ب 125 ایســتگاه ب
ــد در  ــتگاه جدی ــه 123 ایس ــد ک ــان می ده ــط نش ــه 11 خ ــرو ب ــوط مت خط
ــر طــول خطــوط شــبکه در  ــرد. از ســوی دیگ ــرار می گی ــار شــهروندان ق اختی

۴۴۷ کیلومتـر خطـوط مترو بـرای شـهروندان تهرانی در افـق ۱۴20 
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فن آوری هـای نوین حمل ونقل در نمایشـگاه برلین

Mobility+

ــک  ــال ی ــر دو س ــه ه ــت ک ــل اس ــل و نق ــوژی حم ــی تکنول ــن الملل ــگاه بی ــس" نمایش ــو تران "این
ــد: ــی می باش ــش اصل ــج بخ ــگاه دارای پن ــن نمایش ــود. ای ــزار می ش ــان برگ ــن، آلم ــار در برلی ب
تکنولـوژی راه آهـن، زیـر سـاخت راه آهن، حمـل و نقل عمومـی ریلی، مبلمـان داخلی و سـاخت تونل.

نمایشــگاه جهانــی تکنولــوژی حمــل و نقــل 41 هــال موجــود در محوطــه نمایشــگاه برلیــن را پوشــش می دهــد. 
برگــزاری کنگــره اینوترانــس، برنامــه نمایشــگاه را تکمیــل می نمایــد. یکــی از ویژگی هــای نمایشــگاه اینوترانــس، 
ــل  ــا قطارهــای سریع الســیر، در ری ــه ت ــای تانکــر گرفت ــز از واگن ه ــه همــه چی ــاز آن اســت ک محوطــه فضــای ب
3500 متــری آن بــه نمایــش گــذارده می شــوند. ســیزدهمین نمایشــگاه اینوترانــس از 23 تــا 25 ســپتامبر 2020 

ــردد.  ــزار می گ ــن برگ در برلی
Source: www.innotrans.com

پژوهش، کلید حل مشکالت شهر و روستا

ــران، محمــد  ــزه ته ــری جای ــزارش ســتاد خب ــه گ ب
و  مطالعــات  مرکــز  رئیــس  بوچانــی  حســین 
ــزی شــهر تهــران در یازدهمیــن جشــنواره  برنامه ری
پژوهــش و نــوآوری در مدیریــت شــهری و ششــمین 
جشــنواره پژوهــش و آمــوزش در مدیریــت شــهری 
و روســتایی گفــت: شــاید اولیــن نکتــه ای کــه بایــد 
مطــرح شــود ایــن اســت کــه مســتندات و بررســی ها 
تاش هــای  همــه  وجــود  بــا  می دهــد  نشــان 
ــده  ــام ش ــران انج ــورمان ای ــرای کش ــه ب ــی ک جمع
اســت دســتاوردها آنطــور کــه بایــد نمایــان نیســت. 
وی ادامــه داد: ایــن مــا را بــر آن مــی دارد کــه 
ــرای  ــم و ب ــری کنی ــا بازنگ ــا و فرآینده در روش ه
بازنگــری بــه علــم و پژوهــش و تحقیــق نیــاز داریــم 
و فکــر می کنــم اغتشــاش کالبــدی در شــهر و 

ــت. ــد اس ــاز تولی ــل و ب ــل ح ــتا قاب روس
بوچانــی گفــت: کــج کار کــرد شــهرها و روســتاهای 
مــا نتیجــه برخــی روندهــای اشــتباه اســت و بایــد به 
یــک دگردیســی در حــوزه مدیریــت روی بیاوریم. وی 
خاطرنشــان کــرد: تــداوم فرایندهای گذشــته هرچند 
درســت اجــرا شــود، نــه عقانــی اســت و نــه عملــی 
ــای  ــی آفت ه ــتاوردهای علم ــه دس ــی ب و بی اعتنای
ــورمان در  ــتاهای کش ــهرها و روس ــرای ش ــی ب بزرگ
آینــده خواهــد بــود. بوچانــی افــزود: موضــوع دیگــر 
ــه دســتاوردهای علمــی و  ــران ب بحــث اعتنــای مدی
پژوهشــی اســت. شــهرها و روســتاها نباید آزمایشگاه 
روســتاها  و  شــهرها  نبایــد  و  باشــند  مدیــران 
ــند. ــه باش ــات بی برنام ــی تصمیم ــتخوش برخ دس

 رئیــس  مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر تهران 
ادامــه داد: اگــر هدفمــان ایــن اســت کــه مشــکات 
ــه  ــی ک ــم در جهان ــم آن ه شــهرها را کاهــش دهی
مســائل اجتماعــی ســخت تر و پیچیده تــر شــده 
اســت، بایــد بــه علــم و خــرد جمعــی توجــه کنیــم. 
سیاســت گذاری  نــگاه  بایــک  اگــر  افــزود:  وی 
بــه شــهرها نــگاه کنیــم، دو مســئله در پیــش 

ــان  ــه ذی نفع ــارکت هم ــب مش ــم اول جل رو داری
شــهرها و دومیــن مســئله هــم ضــرورت توجــه بــه 
ــت:  ــی گف ــت. بوچان ــش اس ــش و پژوه ــم و دان عل
با روش های علمی می توان مشـکالت شـهر ها 
را حـل کرده و به تدریج به سـمت شـکوفایی 
گام برداشـت و امیدواریـم رویکـرد مدیران به 

سـمت اسـتفاده از پژوهـش محوری باشـد. 

رئیـس مرکـز مطالعات و برنامه ریزی شـهر تهـران گفت: بر ایـن باوریم که مشـکالت امروز 
شـهرها و روسـتاهای کشـور بـا روش هـای علمـی و پژوهش محور قابل حل شـدن اسـت.
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رونق توسـعه متروی شـیراز با تکیه بر اوراق مشارکت
حســن مــرادی رئیــس ســازمان حمــل و نقــل ریلــی شــهرداری شــیراز گفــت:  بــر اســاس 
ــت  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــط در نظ ــیراز 6 خ ــهر ش ــرای ش ــل ب ــل و نق ــع حم ــات جام مطالع
ــم  ــرو 24 و نی ــک مت ــط ی ــزود: خ ــت. وی اف ــر اس ــط 92 کیلومت ــن 6 خ ــوع ای ــه مجم ک
کیلومتــر بــا 20 ایســتگاه، خــط 2 متــرو بــا 15 کیلومتــر و 13 ایســتگاه، خــط ســوم بــا 12 
کیلومتــر و 8 ایســتگاه، خــط چهــار بــا 17 کیلومتــر و 17 ایســتگاه، خــط پنــج بــا 9 و نیــم 
کیلومتــر و 9 ایســتگاه و خــط شــش بــا 15 کیلومتــرو 14 ایســتگاه دیــده شــده اســت.
مــرادی بــا اشــاره بــه ســاعت فعالیــت متــرو درخــط یــک از ســاعت 6 صبــح تــا 23 
ــا 19 ایســتگاه فعــال اســت.  گفــت: هــم اکنــون خــط 1 ب
ــم  ــرد: ه ــوان ک ــی عن ــل ریل ــل و نق ــازمان حم ــس س رئی
ــت  ــا وضعی ــک ب ــط ی ــا در خ ــه قطاره ــر فاصل ــون س اکن
ــرای کاهــش  ــه 12 دقیقــه رســیده اســت کــه ب موجــود ب
ایــن ســرفاصله قطارهــا نیازمنــد افــزودن قطــار بیشــتر 
ــای  ــرد: در روزه ــوان ک ــرادی عن ــتیم. م ــط هس ــه خ ب
آغازیــن مهــر حــدود 100 هــزار نفــر از متــرو 
ــن  ــش ای ــا افزای ــالش  م ــه ت ــد ک ــتفاده می کنن اس
ــت. ــال اس ــافر در س ــر مس ــون نف ــه 25 میلی ــم ب رق

وی ابـراز داشـت در سـال 93 بالـغ بـر 87 هـزار نفر مسـافر جابجا شـدند که این 
آمـار در سـال 94 بـه 700 هـزار نفر و در سـال 95 بالغ بر 2 میلیـون و 800 هزار 
نفر شـد و در سـال 97 بالغ بر 15 میلیون و 800 هزار نفر شـد که در سـال  98 
بـا رونـد اسـتقبال مـردم، پیش بینی این عـدد 25 میلیون نفر مسـافر اسـت. وی 
بـا اشـاره بـه موقعیت مکانی ایسـتگاه بـازار وکیـل در بافت تاریخی شـیراز گفت: 
تـاش کردیـم طـرح ویژه مناسـب با بافـت برای این ایسـتگاه طراحی شـود و در 
آینـده ایـن ایسـتگاه بـه عنـوان ایسـتگاه موزه معرفی شـود. مـرادی دربـاره خط 
2 متـرو و قـرار گرفتـن شـروع کار ایـن خـط از مناطـق جنوبی و کمتـر برخودار 
شـیراز گفت: در خط 2 احداث تونل پیشـرفت خوبی دارد و این خط از ایسـتگاه 
قهرمانـان تـا میـدان آزادی بـه طـول حـدود 10 کیلومتـر ادامـه دارد و تـاش 
می کنیـم فـاز یـک تا پایـان سـال 99 و با 3یا 4 ایسـتگاه بـه بهره برداری برسـد. 
وی بـا اشـاره بـه تزریـق مالـی اوراق مشـارکت به پـروژه متـرو در خـط 2 عنوان 
کـرد: امسـال بـا این تزریـق مالی سـرعت پروژه افزایش داشـته اسـت. مـرادی با 
اشـاره بـه نیازهـای اعتبـاری متـرو عنـوان کـرد: بـرای فـاز یـک خط 2 متـرو به 

حـدود هـزار و 100 میلیارد تومان و حداقل 23 میلیـون یورو در بخش تجهیزات 
نیـاز داریـم کـه بتوانیم بـا حداقل امکانـات فاز یک خـط 2 به بهره برداری برسـد.

وی بـا تأکیـد بـر اهمیـت ادامـه خـط یـک متـرو به سـمت غـرب و تـردد روزانه 
200 هـزار خـودرو در محور غرب ابراز داشـت: خط سـوم شـیراز در غرب شـیراز 
ادامـه خـط یک اسـت و این خط 12 کیلومتر و 8 ایسـتگاه دارد و این خط بعد از 
احـداث می توانـد نقش مهمی در کاهش ترددهای خودروها داشـته باشـد. مرادی 
عنـوان کـرد: بـرای اجرای ایـن خط با توجـه بـه محدودیت های مالی یک بسـته 
سـرمایه گذاری در نظـر گرفته ایـم کـه با پتانسـیل هایی کـه در مجاورت ایسـتگاه 
ایجـاد می شـود از درآمـد حاصـل خط سـه را اجـرا کنیـم. وی از معـاون عمرانی 
وزیـر کشـور درخواسـت کـرد کـه در بحث اعتبـارات به متـرو شـیراز کمک کند. 
وی افـزود: در بحـث ترخیص واگن های بیشـتر به متروی شـیراز نیازمند همراهی 
ویژه دولت هسـتیم. وی همچنین درخواسـت کرد یارانه بلیت مترو در کان های 
شـهرهایی که دارای  قطار شـهری هسـتند بر اسـاس میزان مسافر تخصیص یابد.

منبع: سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز. 
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UITP GLOBAL PUBLIC TRANSPORT SUMMIT

کنگــره جهانــی حمــل و نقــل عمومــی ملبــورن

ــی از  ــی در یک ــل عموم ــل و نق ــی حم ــره جهان ــار کنگ ــال یکب ــر دو س ه
ــا 12 ژوئــن 2019  شــهرهای جهــان برگــزار می شــود. کنگــره قبلــی در  9 ت
ــورن،  ــن 2021 در ملب ــا 9 ژوئ ــزار شــد. کنگــره بعــدی 6 ت در اســتکهلم برگ

ــود.  ــزار می ش ــترالیا برگ اس
 UITP ،سازمان دهنده کنگره: انجمن بین المللی حمل و نقل عمومی

ایـن شـرکت یک اپلیکیشـن تلفن همراه طراحـی نموده که شـهروند می تواند انواع 
جعبه هـا و بسـته بندی کاالهای مصرفـی را در مراکز محلی بازیافـت زباله بیندازد و 
از طریـق اپلیکیشـن مذکـور کوپن تخفیـف دریافت نماید و یـا مبلغ قیمت تعیین 

شـده آن را دریافت کنند.
در حـال حاضـر اغلـب جعبه هـا، قوطی هـا و پوشـش های کاالهـای مصرفـی در 
مخـازن زبالـه یـا در طبیعت انداختـه می شـوند و بازیافت نمی گردند. ایـن طرح به 
کلیـه پوشـش های کاالهـا و مـواد غذایی قیمتی اختصـاص داده می شـود و در این 
راسـتا برنامه ریـزی می شـود کـه کلیـه ایـن بسـته بندی ها، جعبه هـا و پوشـش ها 
بازیافـت شـوند. در حـال حاضـر بـرای اجرایـی کـردن این طـرح هماهنگـی برای 

پرداخـت پاکـت نـان و بسـته بندی مایع ظرفشـویی در دسـت انجام اسـت.
ایــن طــرح شــبیه طرح دســتگاه های تحویــل بطری هــای پاســتیکی و قوطی های 

آلومینیومــی و پرداخــت وجــه گرویــی آن  بــه مصرف کننــده می باشــد. 

نوآوری جدید در بازیافت مواد زائد
شــرکت "پنتاپــا" در مســابقه بهتریــن کســب و کار آینده در اســتکهلم 
جایــزه اول را دریافــت کــرد. نــو آوری جدیــد ایــن شــرکت سیســتمی 
ــرای  اســت کــه همگــی جعبه هــا و بســته های کاالهــای مصرفــی را ب

ــد. ــداری می نمای ــده خری ــت از مصرف کنن بازیاف

Source: SV D Näringsliv, 22 November 2019.

هــدف کنگــره توســعه حمــل ونقــل عمومــی پایــدار 
در ســطح جهــان اســت. کنگــره سیســتم های حمــل 
ــد  ــش می ده ــه ای را پوش ــهری و منطق ــل ش و نق
ــل،  ــل و نق ــتم های حم ــگاه سیس ــامل نمایش و ش

ــد.  ــه می باش ــوالت مربوط ــا و محص نوآوری ه
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احـداث بوسـتان های جدیـد در تهـران بـا انـرژی پـاک

ــهری  ــای ش ــش فعالیت ه ــینی، افزای ــعه شهرنش ــه توس ــه ب ــا توج ب
و در نتیجــه مصــرف بی رویــه انــرژی، ســوخت های فســیلی و 
افزایــش آلودگی هــای محیط زیســت از جملــه آلودگــی هــوا، توســعه 
ــاک در عرصه هــای مختلــف  ــر و پ اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذی
ــد. در  ــروری می باش ــاز ض ــورد نی ــرژی م ــن ان ــت تامی ــهری جه ش
ــه عنــوان  ایــن راســتا، فرهنگ ســازی و ارتقــاء دانــش شــهروندی ب
ــهری در  ــدار ش ــت پای ــعه مدیری ــاد و توس ــل ایج ــی از عوام یک
گســترش اســتفاده بهینــه از انرژی هــای پــاک نقــش بــه ســزایی را 
ایفــا می نمایــد. لــذا بــه منظــور افزایــش فرهنــگ عمومــی، کاربــرد 
ــداث  ــروژه اح ــرژی، پ ــرف ان ــش مص ــر و کاه ــای تجدیدپذی انرژی ه
ــه عنــوان راهــکاری  ــرژی توســط شــهرداری تهــران ب پارک هــای ان
ــرار  ــتور کار ق ــور، در دس ــداف مذک ــه اه ــتیابی ب ــت دس ــر جه موث
ــی  ــوان متول ــه عن ــت ب ــت محیط زیس ــز مدیری ــت. مرک ــه اس گرفت
ــه  انرژی هــای تجدیدپذیــر در مجموعــه شــهرداری تهــران، اقــدام ب
ــن  ــرای ای ــن اج ــر حس ــارت ب ــزی و نظ ــت گذاری، برنامه ری سیاس

ــروژه نمــوده اســت.                             پ

دستاورد های پروژه
ــدار،  ــعه پای ــت و توس ــت محیط زیس ــز مدیری ــی مرک ــه اباغ ــا بودج ــق ب مطاب
تجهیــز، امــکان ســنجی، طراحــی و ایجــاد نیــروگاه کوچــک مقیاس خورشــیدی 
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــق )2،4،13،16،18،22( ص ــرژی در مناط ــتان ان در6 بوس

اقدامــات و دســتاوردهای اجــرای پــروژه عبارتنــد از:
تهیه شرح خدمات و ارسال آن به مناطق  

اباغ بودجه پارک انرژی به مناطق منتخب  
بررسی و انتخاب پارک در سطح منطقه  
بررسی پروپوزال های ارسالی از مناطق  

طراحی و آنالیز کارشناسی بر اساس پروپوزال منتخب  
شرکت در جلسات مناقصات مناطق به عنوان ناظر  

برگــزاری جلســات تدقیــق پــروژه بــا پیمانــکاران منتخــب و ابــاغ نــکات و   
دســتورالعمل های نظارتــی

ــدازی  ــر حســن طراحــی، شــبیه ســازی، نصــب و راه ان ــش نظــارت ب پای  
ــروژه ــف پ ــزای مختل اج

انجــام هماهنگی هــای الزم بــا شــرکت توزیــع بــرق جهــت اتصــال نیــروگاه   
بــه شــبکه بــرق

ــرژی  ــرداری از ان ــه فعالیت هــای بهره ب شــهرهای جهــان: انتظــار دارد این گون
بی کــران خورشــیدی در شــهرهای ایــران شــتابان گســترش یابــد. 

منبع: اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران.
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بـا افتتاح امتداد دو خـط به خطوط متروی پکن در دسـامبر 2019، مجموع 
طول شـبکه مترو به 699/3 کیلومتر با 405 ایسـتگاه و 63 تقاطع رسـید. 
با این توسـعه جدید، شـبکه متـروی پکن جایـگاه طوالنی تریـن متروی 
جهـان را که پیـش از این به شـانگهای اختصاص داشـت، به دسـت آورد. 

ــوئد  ــای س ــت راه ه ــازمان مدیری س
طبــق قــراردادی بــه شــرکت  "گــت 
ــه  ــت ک ــت داده اس ــوویا" ماموری س
شستشــو و پاکســازی تونل هــای 
ــه را  ــتکهلم و حوم ــی در اس بزرگراه
از ســال 2017 تــا 2022 انجــام دهــد.
ایــن قــرارداد در مجمــوع شــامل 41 
کیلومتــر تونل اســت کــه طوالنی ترین آن 
شــمال  و  جنــوب  ارتباطــی  بزرگــراه 
اســت. اگــر تونل هــای بزرگراهــی بــه 
ــدار  ــوند، مق ــو نش ــب شستش ــور مرت ط
بســیاری ذرات معلــق و گــردو خــاک 
ــاک  ــر ن ــرای ســامتی انســان خط ــه ب ک
می شــود.  انباشــته  تونــل  در  اســت، 
ایــن ذرات می تواننــد ایمنــی ترافیــک 
ــت  ــد تح ــه دی ــش فاصل ــق کاه را از طری

منفــی  تاثیــر  ســبب  همچنیــن  آلودگی هــا  ایــن  دهنــد.  قــرار  تاثیــر 
می شــوند. تونل هــا  فنــی  تجهیــزات  عمــر  طــول  و  عملکــرد  بــر 
شستشــوی تونل هــای بزرگراهــی بــه ویــژه در تونل هــای طوالنــی بســیار 
ــرای تونل هــای کوچکتــر نیــز الزم اســت انجــام  ــی ایــن امــر ب مهــم اســت ول
ــدار ذرات را در  ــب مق ــه طــور مرت ــت راه هــای ســوئد ب گــردد. ســازمان مدیری
تونل هــا اندازه گیــری می نمایــد تــا از رســیدن میــزان موجــود ذرات بــه ســطح 
خطرنــاک جلوگیــری نمایــد. تایر هــای زمســتانی میــخ دار خودروهــا مهم تریــن 

16/6 کیلومتــر امتــداد شــرقی خــط 7 متــروی پکــن بــا 9 ایســتگاه از "ژیــا هــا 
چانــگ" بــه "هــو زانگ و هوا کیــو" می رود و به پایانه  یونیورســال اســتودیو ختم 

می شــود. ایــن مســیر توســط قطار هــای 8 واگنــه نــوع ب تجهیــز شــده اســت. 
Source: Metro Report International, December 2019.

ــند. ــراه می باش ــطح بزرگ ــفالت س ــده از آس ــوده کنن ــدن ذرات آل عامل کنده ش
ــی برخــی  ــگام شــب انجــام می شــود ول ــه در هن ــل همیش ــوی تون شستش
مواقــع نیــاز بــه بســتن تونــل می باشــد. اطاعــات بســتن تونــل بــه راننــدگان از 

ــرد. ــام می گی ــک انج ــی ترافی ــای معمول ــب تابلو ه ــق نص طری
مبلــغ قــرارداد شستشــوی تونل هــای بزرگراهــی منعقــد شــده بــا شــرکت 

"گــت ســوویا" ســی و ســه میلیــون کــرون ســوئد بــرای هــر ســال می باشــد. 
Source: Dagen’s Infrastruktur, Nr. 2, 2017.

متـروی پکـن، طوالنی ترین متـروی جهان 

ــتکهلم ــا در اس ــوی تونل ه ــت و ش شس

Photo: Getty Images
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ــک  ــروی اتوماتی ــط مت ــه خ ــازی، س ــال دوره آماده س ــد از دوس بع
ــوط  ــن خط ــت. ای ــرداری اس ــت بهره ب ــون در دس ــر( اکن ــه )قط دوح
ــاری و  ــز تج ــب و کار و مراک ــای کس ــه محل ه ــان ب ــی آس دسترس
ــد. ــم می آورن ــدگان فراه ــاکنان و بازدیدکنن ــرای س ــردی را ب جهانگ

ــبکه  ــد" ش ــروه حام ــس، ار- آ- ت- پ و گ ــکل از "کولی ــیومی متش کنسرس
متــروی اتوماتیــک )بــدون راننــده( دوحــه را تکمیــل نمــوده اســت. ســه خــط 
ــزاری مســابقات جــام  ــا برگ ــان ب ــروی دوحــه هــم زم ــی مت ســبز، زرد و طای
جهانــی باشــگاه های فیفــا در دســامبر 2019 و همچنیــن بــرای برگــزاری جــام 
جهانــی فوتبــال در ســال 2022 در قطــر آمــاده شــده اســت. قــرارداد 20 ســاله 
احــداث خطــوط متــروی دوحــه کــه در ســال 2017 توســط شــرکت راه آهــن 
قطــر )قطــر ریــل( منعقــد شــد، بــا موضــوع بهره بــرداری و نگهــداری کل شــبکه 
ــن  ــتگاه و همچنی ــر و 37 ایس ــول 76 کیلومت ــه ط ــط ب ــه خ ــامل س ــرو ش مت
شــبکه ترامــوای "لوســیل" می باشــد. انتظــار مــی رود ایــن شــبکه حمــل و نقــل 

ریلــی در ســال 2020 افتتــاح شــود. 
 

قطار متروی اتوماتیک دوحه
ــم  ــش چش ــن بخ ــت و مهمتری ــر اس ــروی قط ــبکه مت ــن ش ــروژه اولی ــن پ ای
انــداز برنامــه توســعه قطــر تــا ســال 2030 را در بــر می گیــرد. شــبکه متــروی 
ــر  ــی ب ــار مبتن ــرل قط ــوژی کنت ــا تکنول ــه ب ــده دوح ــدون رانن ــک و ب اتوماتی
ارتباطــات طراحــی شــده اســت. ایــن سیســتم بــر پایــه ارتباطــات "وای- فــای" 
ــده  ــاخته ش ــک س ــت ترافی ــم و مدیری ــای تنظی ــا و کامپیوتره ــن خودروه بی
ــه  ــیل" ک ــوا در"لوس ــط ترام ــرداری از 4 خ ــامل بهره ب ــرارداد ش ــن ق ــت. ای اس
ــه اســت،  ــری دوح ــر در 15 کیلومت ــت 200000 نف ــا جمعی ــدی ب ــهر جدی ش

ــا  ــر ب ــه طــول 18 کیلومت نیــز می باشــد. شــبکه ترامــوا متشــکل از مســیری ب
4 خــط می باشــد کــه بــا ترامواهــای ســاخت شــرکت "آلســتوم" تجهیــز شــده 
اســت. ایــن شــبکه دارای 25 ایســتگاه اســت کــه 12 ایســتگاه آن زیــر زمیــن 
ــه یکدیگــر  ــق دو ایســتگاه متقاطــع ب ــوای "لوســیل" از طری ــد. ترام ــرار دارن ق
متصــل می شــوند. شــبکه ترامــوای دوحــه قــرار اســت تــا اواســط ســال 2020 

ــد.  ــرداری برس ــه بهره ب ــه مرحل ب
Sources:
- Sam Mehmet, Doha’s automated metro network now 

complete, Intelligent Transport, 11 December 2019.
- Qatar Rail, 2020.

بهره برداری از خطوط متروي بدون راننده  در "دوحه"
  Doha’s automated metro network now complete   

PHOTO: QATAR RAIL
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هلسینکی میزبان سومین همایش جهانی محیط شهری دیجیتالی

اولین ایستگاه قطار شهری با سازه شیشه ای در مشهد

ســومین همایــش جهانــی ساختمان ســازی دیجیتالــی، متخصصیــن مختلــف را از 
بخــش عمومــی و خصوصــی بــرای تبــادل دانــش در زمینه هــای نحــوه توســعه 
شــهری در آینــده، بــا تکنولــوژی دیجیتــال شــامل، معمــاری، مهندســی عمــران، 
شهرســازی، حمــل و نقــل و زیــر ســاخت های شــهری جــذب می نمایــد. در ایــن 
همایــش نوآوری هــای توســعه پایــدار شــهری و توانایــی دیجیتالــی شــدن امــور 
شــهری مطــرح می شــود. امکانــات دیجیتالیــزه کــردن محیــط شــهری بــرای نیل 

ــرکت  ــل ش ــرز، مدیرعام ــا م ــوش کی کیان
قطــار شــهری مشــهد گفــت:  ایــن 
ایســتگاه 135 متــر طــول، 20 متــر عــرض و 
23متــر عمــق دارد. ویژگــی برجســته ایــن 
ایســتگاه، ســاختمان آن اســت که بــا توجه 
بــه شیشــه ای بــودن آن و قــرار گرفتــن در 
فضــای بوســتان کوهســنگی، اولیــن ســازه 
تیــر و ســتون شیشــه ای کشــور می باشــد.
مدیرعامــل شــرکت قطــار شــهری مشــهد در 
خصوص ســازه ایســتگاه کوهســنگی گفت: این ســازه در ایســتگاهی ســاخته شــده 
کــه در جــوار بوســتان کوهســنگی بــه عنــوان یکــی از مکان هــای پــر رفــت و آمــد 
و جاذبه هــای گردشــگری کانشــهر مشــهد قــرار دارد. ســازه شیشــه ای جدیــد بــه 
نحــوی اجــرا شــده کــه حتــی تیــر و ســتون آن نیــز شیشــه  ای اســت. بــرای تکمیل 
ــال هزینــه شــده  ــارد ری ایســتگاه قطــار شــهری کوهســنگی مشــهد 1500 میلی
اســت. بــا بهره بــرداری از ایــن ایســتگاه تمــام ایســتگاه های خــط دوم قطــار شــهری 
مشــهد از بلــوار طبرســی تــا میــدان شــهید کاوه در ایــن کانشــهر فعــال می شــوند.

وی ادامـه داد: همـه تجهیـزات این ایسـتگاه نظیر سـامانه های اطفـا و اعام حریق، 
مخابـرات و پلـه برقـی آن نیز تکمیل شـده اند. کیامـرز در مورد تامین 60 دسـتگاه 
واگـن مـورد نیـاز خـط یکـم قطار شـهری مشـهد اظهار داشـت: بـرای خریـد این 
تعـداد واگـن تاییدیه هـای کارشناسـی از وزارت کشـور اخذ شـده و بـه منظور اخذ 
مجـوز خریـد از وزارت صنعـت، معدن و تجارت نیـز بـه زودی وارد مذاکره خواهیم 

شـد تـا این واگن هـا در سـال 1399 وارد ناوگان شـوند. 
خـط یکـم قطار شـهری مشـهد بـه طـول 19 کیلومتـر از پایانه غدیر نخریسـی تا 

  WDBE 2020   

   اولیـن ایسـتگاه قطـار شـهری بـا سـازه شیشـه ای در مشـهد بـه بهـره بـرداری رسـید.   

بــه توســعه شــهری پایــدار از دیــدگاه اجتماعــی، فرهنگــی، اکولوژیکــی و اقتصادی 
ــت  ــهری کیفی ــط ش ــردن محی ــزه ک ــد. دیجیتالی ــرار می گیرن ــث ق ــورد بح م
زندگــی بهتــری را از طریــق بهســازی اقتصــادی، اکولوژیکی، فرهنگــی و اجتماعی 
ایجــاد می نمایــد. ایــن کنفرانــس توســط جامعــه مهندســین عمــران فنانــد در 

ــود.  ــزار می ش ــینکی)فناند( برگ ــپتامبر 2020 در هلس ــا 30 س ــخ 29 ت تاری
Source: WDBE 2020.

وکیل آبـاد در اسـفند 1389 بـه بهره بـرداری رسـید. در حـال حاضر روزانـه به طور 
میانگیـن 130 هـزار نفـر مسـافر در این مسـیر جا به جا می شـوند. مسـیر توسـعه 
4/5 کیلومتـری ایـن خـط از ایسـتگاه غدیر تـا فرودگاه مشـهد در دهه فجر سـال 

1394 بـه بهره برداری رسـید.
خـط دوم بـه طول 14/5 کیلومتر از بلوار طبرسـی تا میدان شـهید کاوه در دسـت 

بهره برداری اسـت. 
عملیات حفاری خط سـوم قطار شـهری مشـهد بـه طول 30 کیلومتر که شـهرک 
ابوذر تا قاسـم آباد را پوشـش می دهد، از فروردین 1395 آغاز شـده اسـت. عملیات 
اجرائـی 14/5 کیلومتـر ازخـط چهـارم از انتهـای خواجـه ربیـع تا شـهرک شـهید 

رجائـی، از مرداد 1398 شـروع گردیده اسـت. 
 منبع: روابط عمومی و بین الملل شرکت قطار شهری مشهد، 1398.
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    اخبار کوتاه حمل و نقل ریلی شهری      

ــبکه های  ــازی ش یکپـارچه سـ
ــس  ــی پاری ــل ریل ــل و نق حم

پاریــس، پایتخــت فرانســه بــا جمعیــت 9 میلیــون 
نفــر در منطقــه پاریــس بــزرگ، دارای یکــی از 
ــا  ــروی اروپ ــک پارچــه مت ــن شــبکه های ی بزرگتری
اســت. بعــد از متــروی لنــدن )1863( و بــودا 
پســت و گاســکو )هــر دو 1896( متــروی پاریــس 
چهارمیــن متــروی قدیمــی اروپــا می باشــد. اولیــن 
خــط متــرو در ســال 1900 افتتــاح گردید. در ســال 
ــول  ــه ط ــرو ب ــط مت ــس دارای 14 خ 2007 پاری
216 کیلومتــر شــد. خطــوط 15 تــا 18 بــه عنــوان 
ــزی  ــس برنامه ری ــیر پاری ــزرگ سریع الس ــبکه ب ش
ــه ای  ــیر منطق ــروی سریع الس ــبکه مت ــده اند. ش ش
ــد  ــی، دی و ای" می باش ــوط "آ، ب، س ــامل خط ش
کــه آخریــن خــط آن " ای" در ســال 1999 افتتــاح 
ــرو  و شــبکه متــروی  ــر خطــوط مت شــد. عــاوه ب
سریع الســیر منطقــه ای، پاریــس دارای چندیــن 

ــد. ــز می باش ــوا نی ــط ترام خ
Source: UrbanRail.Net.
 

بعـد از ۷۷ سـال برنامـه ریزی،  
یـک خـط متـرو بـرای بوگوتـا
ــرای احــداث  ــزی ب ــان برنامه ری ــن زم ــا طوالنی تری ب
ــا،  ــروی شــهری آشــنا شــوید. بوگوت ــک خــط مت ی
ــتن  ــر از نداش ــون نف ــت 8 میلی ــا جمعی ــا ب کلمبی
شــبکه حمــل و نقــل ریلــی شــهری در عــذاب 
ــد  ــا شــبکه اتوبوســرانی نمی توان ــرا تنهــا ب اســت زی
پاســخگوی نیازهــای حمــل و نقــل باشــد. بعــد از 18 
ســال برنامه ریــزی، در پایــان اکتبــر 2019، پیمانــکار 
ســاخت و بهره بــرداری خــط 24 کیلومتــری متــروی 
بوگوتــا تعییــن شــد. پیمانــکار برنــده مناقصــه 
کنسرســیومی  متشــکل از چین و فرانســه می باشــد. 
Source: Urban Transport Magazine

 

بــرای  جهانــی  بانــک  وام 
ــکا ــوای کازابالن ــعه ترام توس
 موافقــت نامــه وام صــد میلیــون دالری بانــک 
جهانــی بــرای تکمیــل ســرمایه گــذاری الزم بــرای 
ــتم  ــد ت- 3 و ت- 4 سیس ــوط جدی ــداث خط اح
ــکا، مراکــش، در23 ژانویــه  ترامــوای موفــق کازابان
ترامــوای  شــد. سیســتم جدیــد  امضــا   2020
کازابانــکا در ســال 2012 مــورد بهــره قــرار گرفــت. 
شــبکه ترامــوا دارای 2 خــط بــه طــول  47 کیلومتر 
اســت و ســرویس حمــل و نقــل معتبــری  را بــه 3 

ــی دارد. ــکا عرضــه م ــون شــهروندان کازابان میلی

Source: Urban Transport Magazine
 

مادریـد متـروی  سـالگی  صـد 

متـروی  مادرید در 17 اکتبر 2019 صد سـاله شـد. 
مراسـم بزرگداشـت صـد سـالگی متـروی مادریـد 
بـا حضـور فیلیـپ ششـم، شـاه اسـپانیا بـا افتتـاح 
نمایشـگاهی از چهـار واگن بازسـازی شـده از سـال 
افتتـاح متـروی مادریـد برگـزار گردیـد. نمایشـگاه 

بـرای بازدیـد عمومـی شـهروندان آزاد اسـت.

Source: Urban Transport Magazine

قطارهای برقی - باتری 
در شهرهای آلمان

ــون  ــوم- ی ــای لیتی ــده باتری ه ــل، تولید کنن آکاس
ــاخت  ــری س ــی - بات ــای برق ــن قطار ه ــرای اولی ب

ــد. ــتوم می باش ــرکت آلس ش

ــل  ــرکت حم ــط ش ــری توس ــی بات ــای برق قطاره
ــفارش داده  ــن" س ــن/ مای ــه ای"رای ــل منطق و نق
شــامل  باتری هــا،  سیســتم  اولیــن  شــده اند. 
و  کابل هــا  خنک کننــده،  حرارتــی،  تجهیــزات 
جعبه هــای زیــر کــف قطــار، در اواخــر ســال 
ــای  ــک از قطاره ــر ی ــوند. ه ــل می ش 2020 تحوی
ــا  ــوی ب ــری ق ــتم بات ــا دو سیس ــری، ب ــی بات برق
ــز  ــاعت مجه ــووات س ــت 220 کیل ــوع ظرفی مجم
ــدروژن  ــوخت هی ــلول های س ــب س ــده اند. ترکی ش
ــره  ــکان ذخی ــل،  ام ــمند آکاس ــای هوش و باتری ه
انــرژی برقــی تولیــد شــده توســط ســلول های 
ــگام  ــل هن ــی حاص ــرژی برق ــذب ان ــوختی و ج س

ترمــز کــردن را فراهــم می نمایــد.

Source: Urban Transport Magazine
 

توسعه حمل و نقل ریلی
 شهری  سیدنی

سـیدنی، اسـترالیا، بـا جمعیـت 4/6 میلیـون نفـر ، 
شـبکه  توسـعه  بـرای  چشـمگیری  سـرمایه گذاری 
حمـل و نقـل ریلـی شـهری انجـام می دهـد. افتتاح 
اولیـن خـط متـروی سـیدنی در 26 مـه 2019  در 
سـطح جهانی خبرسـاز شـد. اکنون مدیران شـهری 
سـیدنی دو پـروژه مهـم برای توسـعه سیسـتم قطار 
سـبک شـهری را در دسـت احـداث دارنـد. اولیـن  
پـروژه شـامل دو خـط با مجمـوع طـول12 کیلومتر 
می باشـد. احـداث ایـن خطوط تکمیل شـده اسـت. 
دومیـن پـروژه قطـار سـبک شـهری بـه طـول 9 

کیلومتـر اسـت کـه در دسـت احـداث می باشـد.

Source: Urban Transport Magazine
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 مشخصات فعلی ای- 39 )آزادراه اروپا- شماره 39(
آزاد راه ای- 39 بـه طول 1100 کیلومتر شـهرهای کریسـتیان سـند و تروندهایم 
در نـروژ را بـه یکدیگـر متصـل می کنـد.  ایـن آزاد راه دارای 7 اتصـال از طریـق 
کشـتی خـودرو بـر می باشـد. اتصـال آزادراه ای- 39 بیـن کریسـتیان سـند و 
هیرتزشـالز) دانمـارک( توسـط کشـتی می باشـد. در شـهر آلبـوری )دانمـارک( 
آزادراه ای- 39 بـه آزادراه ای- 45 متصـل شـده و از طریـق هامبـورگ تـا ایتالیـا  

ادامـه می یابـد.

بزرگراه ساحلی"ای- ۳۹" نروژ

Coastal Highway Route E- 39
 ترجمه و تنظیم: هیات تحریریه

By: Kjersti Kvalheim Dunham, Program Manager, Norwegian 
Public Roads Administration
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 هدف پروژه
هـدف پـروژه توسـعه جـاده سـاحلی ای- 39 بـه 
صـورت بزرگـراه سـاحلی یکپارچـه بین کریسـتیان 
سـندو تروندهایـم می باشـد. ایـن پـروژه در سـال 
2017 در چارچـوب طـرح جامـع حمـل و نقل ملی 
)2029-2018( توسـط مجلس ملی نروژ تایید شـد. 
مسـیر ایـن بزرگـراه از کریسـتیان سـند در جنـوب 
نـروژ تـا تروندهایم در شـمال ادامـه دارد و طـول آن 
حـدود 1100 کیلومتـر اسـت. در حال حاضـر زمان 
سـفر در این مسیر 21 سـاعت می باشد که مسافران 
باید برای ادامه مسـیر از 7 کشـتی خودروبر اسـتفاده 
نماینـد. با بهبود جاده سـاحلی ای- 39،  زمان سـفر 
بـه نصـف کاهش می یابـد و طول سـفر 50 کیلومتر 
کمتر می شـود. کاهش زمان سفر به دلیل جایگزینی 
کشـتی های خودروبـر بـا پل هـا و تونل هـا می باشـد.

اجزای پروژه
پروژه دارای هفت جزء پروژه می باشد:

1- راهبردها 
2- اجزاء برنامه ریزی و ساخت

3-  اثرات اجتماعی 
4- عبور از خلیح ها )فیوردها( 

5- مدیریت ریسک و کیفیت سنجی تکنولوژی 
6- زیرساخت پایدار 

7- راهبردهای اجرایی و انواع پیمان ها 
ــال  ــا س ــت و ت ــده اس ــرآورد ش ــکا ب ــارد دالر آمری ــروژه 47 میلی ــه کل پ هزین

ــد. ــان می یاب ــاختمانی پای ــات س 2026 عملی

طرح اجرایی
در طــرح اجرایــی، پــروژه جداگانــه ای تعریــف شــده که هــدف آن کنتــرل اجزای 
طــرح اســت بــه طــوری کــه اثــرات ســاخت و ســاز بزرگــراه بــرای کســب و کار، 
صنایــع و مناطــق مســکونی مثبــت و منجــر بــه توســعه پایــدار شــود. از ســوی 
دیگــر ایمنــی بزرگــراه و ایمنــی در هنــگام ســاخت بــه طــوری جــدی در طــرح 
ــرای پایــدار ســازی پــروژه، اثــرات  اجرایــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ب
زیســت محیطــی پــروژه در هنــگام ســاخت، بهره بــرداری و نگهــداری نیــز مــورد 

مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن ایجــاد امکانــات شــارژ خودروهــای برقــی 
در مســیر بزرگــراه پیش بینــی شــده اســت.

 اولین پروژه جایگزینی کشتی خودروبر
اولیـن پـروژه جایگزینـی کشـتی خـودرو بـر بـه نـام "رگسـفت" بـه طـول 26/7 
کیلومتر در دسـامبر 2017 آغاز شـده اسـت. رگسـفت طوالنی ترین و عمیق ترین 
تونـل جـاده ای زیردریایـی جهـان خواهـد بـود.  ژرفـای ایـن تونـل 392 متـر 
می باشـد. هزینـه ایـن تونل 1/8 میلیـارد دالر )معـادل 16/8 میلیـارد کرون نروژ( 
می شـود. بهره بـرداری  آمـاده   2025 سـال  در  برنامـه  طبـق  و  شـده  بـرآورد 

 کاربــرد تکنولــوژی نوین در طراحی و ســاخت بزرگــراه ای- 39
ــن  ــوژی نوی ــراه ای- 39، تکنول ــای بزرگ ــا و تونل ه  در طراحــی و ســاخت پل ه
ــا توجــه بــه ایمنــی و بهــره وری در ســازه های زیــر بــه کار گرفتــه می شــوند. ب

- پــل معلــق  "ســوگنه فیــورد" بــا برج هایــی بــه ارتفــاع 450 متــر و فاصلــه بین 
ســتون ها3630 متــر )بلندتریــن و طوالنی تریــن پــل جهــان(

- تونل شناور متصل به کف دریا.  
Sources:
- Norway moves toward more E- 39 coastal road improvements, 

Word Highways, 10/04/2019
- The E- 39 Coastal Highway Route, Norwegian Public Road 

Administration, Oslo, 17/10/2019
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روش ارزیابی محیط زیستی موسسه تحقیقات ساختمان “ بریم “

Prepared by: Board of Editorsگرد آورنده: هیأت تحریریه

در ارزیابـی بـا روش "بریـم" هـدف ایـن اسـت کـه آگاهـی از اثـرات 
پایـداری انـواع مختلـف پـروژه ماننـد کارایـی انـرژی، کاهـش میـزان 
کربـن، حمـل و نقـل، کیفیـت طراحـی، مسـائل مربـوط بـه بهداشـت 
بازیافـت  آلودگـی،  اکولـوژی، کنتـرل آب هـای سـطحی،  و سـالمتی، 
زبالـه و غیـره بـه دسـت آیـد. بـرای بدسـت آوردن گواهـی "بریـم" 
بـرای یـک سـاختمان نیاز بـه حصـول امتیـاز در مـوارد زیر می باشـد.

  مدیریت، فعالیت های مدیریتی پایدار
   سالمتی و بهداشت 

تسـهیل سـامتی بیشتر، بهداشـت بهتر، ایمنی اسـتفاده کنندگان از ساختمان. در 
این مورد به سـاختمان و تصمیمات مربوط به مشـخصات سـاختمان که سـامتی، 
ایمنـی و آسـایش محیط داخلـی و بیرونی را تامیـن می کنند، امتیاز داده می شـود.

- انرژی 
ایـن ویژگی به مشـخصات طراحی سـاختمان با راه حل هـای صرفه جویی در مصرف 
انـرژی امتیـاز می دهـد. همچنین به سیسـتم ها و تجهیزاتی که اسـتفاده و مدیریت 
پایـدار انـرژی را در خـال عمـر سـاختمان، پشـتیبانی می کننـد، امتیـاز می دهـد. 

- حمل و نقل
ایـن مـورد بـه دسترسـی بهتـر بـه تاسیسـات شـهری 
محلـی و بـه وسـایل نقلیـه پایـدار یعنـی حمـل و نقل 
عمومـی و سـایر گزینه های حمـل و نقل برای اسـتفاده 

کننـدگان از سـاختمان، امتیـاز می دهـد.

 - آب
این مورد به اسـتفاده پایدار از آب در سـاختمان و سـایت سـاختمان امتیاز می دهد.

- مصالح
 ایـن مـورد بـه تصمیماتـی کـه اثرات منفـی زیسـت محیطی و اجتماعـی مصالح و 
محصوالتی که در پروژه سـاختمانی به کار می رود، را کاهش می دهد، امتیاز می دهد.

- مواد زائد
 این مورد به کاهش حجم مواد زائد در سـاختمان و در خال دوره عمر سـاختمان، 

می دهد. امتیاز 
- استفاده از زمین و اکولوژی

 ایـن مـورد بـه اسـتفاده پایـدار از زمین، حفاظت از محیط زیسـت و ایجـاد و بهبود 
تنـوع زیسـتی برای سـایت سـاختمان و زمین های اطـراف آن امتیـاز می دهد.

- آلودگی 
ایـن مـورد به پیشـگیری و کنتـرل آلودگی، کنترل آب های سـطحی کـه در ارتباط 

با مکان و اسـتفاده از سـاختمان می باشـد، امتیـاز می دهد.
- نوآوری 

ایـن مـورد بـه عملکـرد نمونـه سـاختمان و نوآوری هایـی کـه در الزامـات ارزیابـی 
سـاختمان نیسـت، و فراتـر از آن می باشـد امتیـاز می دهـد. 

Source:
 -  BREEAM New Construction, 2018, UK
 - @ bre_Group

BuILDING RESEARCH ESTABLISHMENT 
ENVIRONMENTAL  ASSESSMENT METHOD “ BREEAM “
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بــرای آغــاز گفتگــو خــوب اســت خالصــه ای از تاریخچــه طرح 
ــداث  ــد اح ــد و بگویی ــه بدهی ــران را ارائ ــروی ته ــع مت جام

متــروی تهــران از کجــا مطــرح شــد؟
اولیــن طــرح جامــع حمــل و نقــل و تــرا فیــک بــرای پایتخــت در ســال 1350بــا 
افــق20 ســاله تــا ســال 1370 توســط مهندســان مشــاور "ســوفرتو" فرانســوی 
تهیــه شــد و در ســال 1353 تصویــب گردیــد. ایــن طــرح مجموعــه ای از شــبکه 
ــال 1385  ــود. در س ــهری ب ــای ش ــهری و بزرگراه ه ــی ش ــل ریل ــل و نق حم
مطالعــات طــرح جامــع حمــل و نقــل ریلــی تهــران صــورت گرفــت و در ســال 
ــی  ــن طــرح حــذف شــد. در حال 1387حــدود نیمــی از شــبکه پیشــنهادی ای
کــه بــرای افــق 1404 طــرح جامــع متــروی تهــران بــا 9 خــط درون شــهری و 
4خــط اکســپرس طراحــی شــده بــود، عمــا 7 خــط مــورد تصویــب قــرار گرفت 
ــن  ــون ای ــا کن ــت خــود را از دســت داد. از ســال 1387 ت ــن طــرح جامعی و ای

شــبکه 7 خطــی متــروی تهــران ســاخته شــده اســت. 
شــتاب تحــوالت کالبــدی و جمعیتــی تهــران، بازنگــری طــرح قبلــی را ضــروری 
ــرح  ــید و ط ــرانجام رس ــه س ــال 1397 ب ــری در س ــن بازنگ ــود. ای ــوده ب نم
ــق 1420  ــا اف ــق ت ــرای تحق ــران ب ــی شــهری ته ــل ریل باالدســت حمــل و نق
ــه عنــوان نخســتین طــرح جامــع حمــل  طراحــی شــد.  ســپس ایــن طــرح ب
ــی  ــورای عال ــط ش ــن 1398 توس ــت در 30 بهم ــهری پایتخ ــی ش ــل ریل و نق

ــد. ــب گردی ــک کشــور تصوی ترافی

ویژگی هــای طــرح جامــع حمــل و نقــل ریلــی شــهری 
پایتخــت کــه در 30 بهمــن 1398 بــه تصویــب شــورای عالــی 

ــد؟ ــید، کدامن ــور رس ــک کش ترافی
طــرح جامــع حمــل و نقــل ریلــی شــهری پایتخــت کــه توســط شــورای عالــی 
ــهری و  ــط درون ش ــکل از 11 خ ــبکه ای متش ــید ش ــب رس ــه تصوی ــک ب ترافی
ــه  ــدا ب ــه جدی ــی ک ــی خطوط ــن ویژگ ــد. مهم تری ــپرس می باش ــط اکس 2خ
تصویــب رســید، تکمیــل پوشــش شــبکه قطــار شــهری در سرتاســر پایتخــت 
اســت. طــرح فعلــی اجــرا شــده متــروی تهــران یــک طــرح مرکــز گــرا اســت که 
خطــوط آن بــه صــورت ضربــدری بــا یکدیگــر تقاطــع دارنــد. در حــال حاضــر 
ــه ی  ــک حلق ــر ی ــا یکدیگ ــه ب ــران هســتند ک ــروی ته ــا خطــوط 6 و 7 مت تنه
کوچــک را تشــکیل داده انــد. بــا افــزوده شــدن 4 خــط جدیــد، 3 حلقــه دیگــر 

بــه ســاختار متــروی تهــران اضافــه می شــود تــا مجمــوع خطــوط در نهایــت از 
حالــت کریــدوری و مرکــز گــرا، بــه شــکل شــبکه کامــل در آینــد. ســاخت ایــن 
شــبکه ســبب توســعه خطــوط بــه همــه مناطــق شــهر و افزایــش جذابیت ســفر 
بــا متــرو خواهــد شــد. خطــوط 8 و9 حلقــه دوم وخطــوط 9 و 11حلقــه ســوم 
وخــط 10 بــا ســایر خطــوط حلقــه چهــارم را بــرای شــبکه متــروی تهــران در 

پایــان اجــرای طــرح جامــع قطــار شــهری پایتخــت، ایجــاد می کنــد.

 

خــط 8 متــرو بــا 37 کیلومتــر طــول و بــه شــکل ))U(( طراحی شــده بــه نحوی 
کــه یکســر آن شــرق تهــران و محــدوده بزرگــراه رســالت اســت و پــس از طــی 
مســیر بــه ســمت مرکــز و ســپس جنــوب شــهر، در نهایــت بــه محــدوده جنوب 
شــرق تهــران رســیده و در جنــوب محلــه افســریه بــه اتمــام می رســد. خــط9 
متــرو نیــز بــا 46 کیلومتــر طــول، محــدوده چیتگــر در غــرب تهــران را بــا طــی 
ــه  ــه ســمت شــرق، در نهایــت ب ــه ســمت شــمال و ســپس حرکــت ب مســیر ب
جنــوب شــرقی تهــران و محــدوده دولــت آبــاد متصــل می کنــد. خــط 10 متــرو 
هــم 41 کیلومتــر طــول دارد و محــور شــمال شــرق تــا غــرب تهــران را پوشــش 
می دهــد، بــه ایــن ترتیــب کــه از قنــات کوثــر در شــمال شــرقی تهــران آغــاز 
ــد.  ــهر می رس ــی ش ــدوده غرب ــتگاه وردآورد در مح ــه ایس ــت ب ــده و در نهای ش
خــط 11 نیــز بــا 26 کیلومتــر طــول از ایســتگاه چیتگــر در غــرب تهــران آغــاز 

گفتگـو بـا مهندس علی امام، مدیرعامل شـرکت راه آهن شـهری تهـران و حومـه )متـرو(                         تهیه کننده: هیـأت تحریریه
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شــده و بــا حرکــت بــه ســمت جنــوب غــرب تهــران، در نهایــت بــه منطقــه 20 
و محــدوده شــهرری می رســد.

ــعه  ــرو توس ــبکه مت ــد، ش ــع جدی ــرح جام ــرای ط ــا اج ب
ــع  ــرح جام ــرای ط ــات اج ــت. اقدام ــد یاف ــمگیری خواه چش

ــردد؟ ــاز می گ ــی آغ ــه زمان ــد چ جدی
بعــد از تصویــب طــرح جامــع، مناقصــه انتخــاب مشــاور طــراح 4 خــط جدیــد 
و 2 خــط اکســپرس انجــام شــد. همچنیــن تــا یــک ســال آینــده طراحــی پایــه 
خــط 10 توســط مشــاور بــه پایــان می رســد کــه ایــن خــط نســبت بــه 3 خــط 
دیگــر پوشــش ریلــی کامل تــر و فرصت هــای بیشــتری بــرای ســفر بــا متــرو را 
بــرای شــهروندان ارائــه می نمایــد. انتظــار دارد تــا دو ســال آینــده طراحــی پایــه 
تمــام خطــوط جدیــد بــه پایــان برســد. مکان یابــی ایســتگاه ها بــه نحــوی انجــام 
خواهــد شــد کــه جهــت تملــک اراضــی بــه منظــور ســاخت ایســتگاه مشــکلی 
وجــود نداشــته باشــد و اراضــی مربوطــه قابــل تملــک باشــد تــا پروژه هــای آتــی 

متــرو را بــا کمتریــن هزینــه تملــک بتوانیــم اجــرا نماییــم.
شــهرداری تهــران، ســاخت خــط 10 متــرو را نســبت بــه ســایر خطــوط جدیــد، 
بــا اولویــت دنبــال می کنــد چــرا کــه امــکان تامیــن مالــی ســاخت ایــن خــط 
ــاالی ســرمایه گذاری های انجــام شــده در غــرب تهــران  ــه حجــم ب ــا توجــه ب ب
و تمایــل ســرمایه گذاران بــه ایجــاد دسترســی ریلــی بــه ایــن مراکــز خریــد و 
تفریــح، تامیــن مالــی ایــن پــروژه بــا مشــارکت آنهــا امــکان پذیــر اســت. بــر این 
اســاس اولیــن خطــی کــه از خطــوط چهارگانــه جدیــد متــرو ســاخته خواهــد 
شــد، خــط 10 خواهــد بــود. فــاز یــک مطالعــات ایــن خــط انجــام شــده و اگــر 
فرآینــد مطالعــات آن طــور کــه بایــد پیــش بــرود و مرحلــه تصویــب نیــز پشــت 
ســر گذاشــته شــود، کلنــگ عملیــات اجرایــی ایــن خــط در نیمــه دوم ســال 

1399بــه زمیــن خواهــد خــورد.

پوشش سفرهای حومه شهر تهران چطور انجام می شود؟
شــرکت راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران )رجــا( تکمیــل شــبکه ریلی خــود را 
بــه ســمت خطوط اکســپرس موجــود در طــرح جامع جدید توســعه خواهــد داد.

اجــرای طــرح جامــع جدیــد حمــل و نقــل ریلــی تهــران چــه 
خدمــات و تســهیالتی را بــرای شــهروندان عرضــه مــی دارد؟

در نتیجــه اجــرای طــرح جامــع ریلــی شــهری، دسترســی 88 درصــد مــردم بــه 
ایســتگاه های متــرو و سیســتم حمــل و نقــل عمومــی، بــه فاصلــه 800 متــر از 
درب خانــه کاهــش پیــدا می کنــد. بــه عبــارت دیگــر دسترســی شــهروندان بــه 
ــار  ــر، انتظ ــوی دیگ ــردد. از س ــریع تر می گ ــاده تر و س ــرو س ــتگاه های مت ایس
مــی رود توســعه شــبکه متــرو، نقــش ارزنــده و چشــم گیری در کاهــش آلودگــی 
ــای کیفیــت زندگــی شــهروندان  ــود محیط زیســت و ارتق هــوای پایتخــت، بهب

داشــته باشــد.

ــروی  ــبکه مت ــت ش ــذاری ظرفی ــدف گ ه
تهــران در ســال 1420 چــه درصــدی از 

می باشــد؟ ســفرها 
هدف گــذاری ظرفیــت شــبکه متــروی تهــران در ســال 
1420، 30 درصــد از مجمــوع ســفرهای درون شــهری 
ــرو  ــتم مت ــا سیس ــفر ب ــون س ــادل 10 میلی ــران مع ته
می باشــد. بــرای تحقــق ایــن هــدف بایــد خطــوط متــرو از طریــق تامیــن واگــن 
کافــی بــه ســرفاصله اســتاندارد یعنــی 2 دقیقــه برســد. در حــال حاضــر راندمــان 
خطــوط متــرو و بــه دلیــل فقــدان واگــن کافــی حــدود40 درصــد اســت و روزانه 
حداکثــر 2/5 میلیــون ســفر بــا متــرو انجــام می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــن  ــه 3000 واگ ــی ب ــن فعل ــرو از حــدود 1500 واگ ــای مت ــداد واگن ه ــر تع اگ
افزایــش یابــد و البتــه خطــوط شــش و هفــت متــرو نیــز تکمیــل و بهره بــرداری 
شــود، می تــوان روزانــه 7 میلیــون ســفر را بــا خطــوط هفتگانــه متــرو پوشــش 

داد و بــه راندمــان بهینــه دســت یافــت.

تامیــن منابــع مالــی تکمیــل و احــداث خطــوط جدیــد متــرو 
بــه چــه نحــو امــکان پذیــر اســت؟

 عمــل بــه برنامــه تکمیــل خطــوط شــش و هفــت و اجــرای طــرح جامــع جدیــد 
طبــق زمان بنــدی، مشــروط بــه تامیــن منابــع و اعتبــار کافــی و به موقــع خواهد 
بــود. در ایــن زمینــه همــکاری دولــت و بانــک مرکــزی بــرای تحقــق فاینانس هــا 
ــیاری دارد. ــت بس ــارکت اهمی ــار اوراق مش ــاز انتش ــع امتی ــع موان ــز رف و نی

پایان سخن
مجله شـهرهای جهان معتقد اسـت سـاخت و بهره برداری از شـبکه ریلی 
شـهری یکـی از ارزشـمندترین اقدامـات توسـعه پایدار شـهری در جهت 
ارتقـای سـالمتی، کاهـش آلودگـی هـوا، بهبـود محیط زیسـت و بهینـه 
نمـودن کیفیـت زندگـی شـهروندان اسـت. از سـوی دیگـر در سـال های 
اخیر مسـتمرا دشـواری های تامیـن منابع برای پروژه های سـاخت شـبکه 
متـرو در تهران و سـایر کالنشـهر های ایران وجود داشـته اسـت که انتظار 
می رود با کمک گسـترده دولت و مدیریت شـهری از میان برداشـته شـوند.
 امـروزه از بیـش از 150 سیسـتم متـرو در شـهرهای جهـان بهره بـرداری 
می شـود و شـهرهای دارای شـبکه مترو مسـتمرا در حال افزایش هستند. 
در بسـیاری از شـهرهای جهان دولت برای سـاخت و توسـعه شـبکه مترو 
سـرمایه گذاری گسـترده و حمایت قاطع می نماید. برای بهره بـرداری کامل 
و شایسـته از شـبکه متروی کالنشـهر های ایـران، حمایت وسـیع دولت و 

مدیریـت شـهری از پروژه هـای مترو امـری حیاتـی و پربازده می باشـد.  
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چکیده
همزمــان بــا شــروع قــرن بیســت و یکــم، دســتیابی بــه موفقیــت در بکارگیــری روش هــای مختلــف حمــل و نقــل در توســعه شــهری 
مشــکل تر می شــود. در ایــن مقالــه بــه معرفــی مجتمع هــای ایســتگاهی بــه عنــوان یکــی از روش هــای کارای تامیــن مالــی پروژه هــا 
در حمــل و نقــل ریلــی درون شــهری پرداختــه شــده و بــه مطالعــه تطبیقــی بکارگیــری ایــن روش در ایــران و ســایر کشــورها توجــه 
ویــژه ای شــده اســت. ایــن واقعیــت ناشــی از ظهــور عصــر جدیدی اســت کــه "تغییــر" یکــی از خصایــص اصلــی آن می باشــد. موقعیت 
ــتراتژیک و  ــای اس ــانی، دیدگاه ه ــت و خدمت رس ــاختار کیفی ــل، س ــل و نق ــای حم ــی در اولویت ه ــری اساس ــه بازنگ ــر ب ــد منج جدی
ــرای درک  ــری کــه ب ــن میــان روش موث ــه کار گرفتــه شــده اند. در ای ــه حــال ب ــا ب ــی از توســعه حمــل و نقــل اســت کــه ت مدل های
نیازهــای مــردم بــا رویکــرد توســعه ای می تــوان مطــرح نمــود حمــل و نقــل ریلــی درون شــهری اســت. در ایــران نیــز توســعه متــرو 
بهتریــن تابلــوی خدمــت رســانی بــه مــردم در عرصــه حمــل و نقــل درون شــهری اســت و بــه عنــوان یــک نمــاد توســعه و پیشــرفت 
بــه حســاب می آیــد و هــر عملیاتــی کــه بــرای احــداث و بهره بــرداری آن انجــام می شــود یــک شــاخص در میــزان توســعه اســت. 
عــالوه بــر آن اگــر واقعــا بــه بحــث ســاخت و بهره بــرداری متــرو نیــز بــه عنــوان یــک فرآینــد توجــه کنیــم، می تــوان آن را یــک 
ــازنده در  ــر و س ــت موث ــه حرک ــت ک ــه اس ــال پذیرفت ــران کام ــد صاحب نظ ــرد. از دی ــی ک ــور تلق ــعه کش ــرفت در توس ــاخص پیش ش
ــه  ــن نکت ــه ای ــه ب ــد. توج ــم نمای ــم انداز فراه ــند چش ــداف س ــه اه ــیدن ب ــنی در رس ــر روش ــد تصوی ــرو می توان ــعه مت ــیر توس مس
ضــروری اســت کــه نحــوه تامیــن مالــی و تهیــه بودجــه اجرایــی الزم بــرای انجــام پروژه هــای زیربنایــی و بهره بــرداری از محصــوالت 
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــش روی کش ــای پی ــن چالش ه ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــر ب ــال حاض ــا در ح ــل از آن ه ــات حاص و خدم
مطــرح می باشــد. بــا توجــه بــه وضعیــت خــاص ســاختار سیاســت گذاری کشــورهای در حــال توســعه امــکان تامیــن ســرمایه مــورد 
ــورد پروژه هــا  ــی مناســب در م ــذا انتخــاب روش تامیــن مال ــه راحتــی فراهــم نمی  شــود، ل ــزرگ ب ــرای اجــرای پروژه هــای ب ــاز ب نی
مســئله مهمــی اســت، چراکــه اندیشــیدن راهــکاری بــرای تامیــن منابــع مالــی پــروژه از مراحــل اولیــه بــرای اطمینــان از بــه انجــام 
رســیدن پــروژه  اســت. در انتخــاب روش مناســب تامیــن مالــی در مرحلــه امکان ســنجی پــروژه بایــد بــه تمــام مــوارد و خواســته های 
بخش هــای مختلــف درگیــر در پــروژه توجــه کــرد و ســپس بــا توجــه بــه ارجحیــت و اهمیــت هــر کــدام از آنهــا بــه انتخــاب روش 
مناســب پرداخــت. در ضمــن بایــد توجــه داشــت کــه ســاختار اســتفاده شــده بــرای تامیــن مالــی پــروژه  در یــک کشــور ممکــن 
اســت بــه دلیــل وجــود تفاوت هــا در قوانیــن و شــرایط آن مؤثــر نباشــد در حالیکــه بــه طــور مؤثــری در کشــور دیگــری اســتفاده 
ــان پــروژه  اســت. در ایــن  ــه شــرایط هــر پــروژه  و کشــور میزب ــا توجــه ب ــی ب شــود نکتــه مهــم انتخــاب صحیــح روش تامیــن مال
ــی  ــل ریل ــل و نق ــا در حم ــی پروژه ه ــن مال ــای کارای تامی ــی از روش ه ــوان یک ــه عن ــتگاهی ب ــای ایس ــی مجتمع ه ــه معرف ــه ب مقال
ــران و ســایر کشــورها توجــه ویــژه شــده اســت. ــه مطالعــه تطبیقــی بکارگیــری ایــن روش در ای درون شــهری پرداختــه شــده و ب
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1- مقدمه
صنعــت حمــل و نقــل بیانگــر وضعیــت اقتصــادی و میــزان توســعه صنعتــی 
ــم در توســعه  ــل مه ــد یکــی از عوام ــت را بای ــن صنع ــه ای ــه طــوری ک اســت ب
ــت  ــن صنع ــت ای ــر کشــوری دانســت، اهمی ــی ه ــی، اجتماع اقتصــادی، فرهنگ
چنــان اســت کــه اندیشــمندان اقتصــادی دنیــا معتقدنــد اگــر در آغــاز قــرن 21 
کشــورهای توســعه نیافتــه بــه ایــن صنعــت توجــه الزم را نداشــته باشــند، رشــد و 
توســعه آنهــا بــه حداقــل خواهــد رســید. توجــه بــه سیســتم حمــل و نقــل ریلــی 
بــه عنــوان سیســتمی مطمئــن، ارزان و بــا ظرفیت بــاال در جابجایی کاال و مســافر،  
می توانــد نقــش مهمــی در اقتصــاد کشــورها ایفــاء نمایــد. از طــرف دیگــر، حمــل 
ــای  ــه ســایر بخش ه ــده ب ــک زیربخــش خدمت دهن ــوان ی ــی را می ت ــل ریل و نق
ــی در  ــه حســاب آورد کــه تأثیــر فراوان تولیــدی، اعــم از کشــاورزی و صنعتــی ب
رشــد و توســعه اقتصــادی - اجتماعــی کشــور دارد. ایــن نقــش بــه صــورت ایجــاد 
امــکان ارتبــاط بیــن مراکــز تولیــدی، مصرفــی و منابــع اولیــه در رســاندن لــوازم و 
تجهیــزات مــورد نیــاز بــه مراکــز تولیــدی تحقــق می یابــد. در ایــران نقــش حمــل 
و نقــل ریلــی بــه لحــاظ بعد مســافت شــهرها و عــدم یکنواختــی توزیــع جمعیت، 
ــش  ــته نق ــون نتوانس ــران تاکن ــن ای ــن راه آه ــد. لیک ــتری می یاب ــت بیش اهمی
برجســته اقتصــادی خــود را بــه صــورت یــک شــبکه فراگیــر حمــل و نقــل در 
ســطح کشــور ایفــا نمایــد و زمینــة رقابتــی مطلــوب و مثبتی در مقایســه با ســایر 
روش هــای حمــل و نقــل فراهــم آورد. همــان طــور کــه گفتــه شــد در سیســتم 
حمــل و نقــل ریلــی، حمــل و نقــل ریلــی درون شــهری بــه عنــوان یــک موتــور 
توســعه در مقیــاس کوچــک مطــرح اســت و لــزوم توجــه بــه آن در برنامه ریــزی 

ــران،  ــی ای ــل ریل ــل و نق ــی حم ــن مهندس ــازد )انجم ــان می س ــهری را نمای ش
ــک  ــی ی ــای زیرینای ــت در طرح ه ــرمایه گذاری هنگف ــه س ــی ک 1388(. در حال
ــادر نیســتند  ــرای کشــورهای در حــال توســعه اســت، دولت هــا ق نیــاز مبــرم ب
ســرمایه الزم بــرای تامیــن مالــی ایــن پروژه هــا را تامیــن کننــد. بــرای حــل ایــن 
معضــل دولت هــا بایــد روش هــای نویــن تامیــن مالــی پروژه هــا را بــه کار گیرنــد 
ایــن روش هــا بــه بخــش خصوصــی امــکان می دهــد تــا در پروژه هــای زیربنایــی 
ــرای همیشــه مالــک طرح هــای  ــدون ایــن کــه ب و عمومــی مشــارکت کننــد، ب
زیربنایــی شــوند. اخیــرا اســتفاده از قراردادهــای ســاخت، بهره بــرداری و انتقــال، 
جهــت خصوصی ســازی، جــذب ســرمایه های خارجــی، دسترســی بــه تکنولــوژی 
پیشــرفته و مهارت هــای فنــی و بهره منــدی از مدیریــت کارآمــد، مــورد توجــه 
دولــت ایــران نیــز قــرار گرفتــه اســت)گزارش توســعه و بهــروری، تیرمــاه 1389(.

2- شیوه های کسب درآمد در حمل و نقل ریلی درون شهری
شـرکت های حمـل و نقـل بـا توجـه بـه منابـع محـدود، مشـکات و موانـع 
سیاسـی و اقتصـادی، الگوهـای تقاضـای در حـال تغییـر، اسـتفاده روز افـزون از 
وسـایل نقلیـه شـخصی و نیـاز بـه تأمین و نگهـداری و بهبـود سـاختار زیربنایی 
حمـل و نقـل عمومـی در پی یافتن راه هـای افزایـش درآمد در بخـش راه اندازی 
سیسـتم حمـل و نقـل و سـرمایه گذاری در ایـن زمینه هسـتند. اصطـاح درآمد 
غیرکرایـه ای یـا درآمـد ثانویـه بـرای بسـیاری از سـازمان های حمـل و نقـل در 
سراسـر جهـان بعنـوان یـک منبـع مهـم مالی اهمیـت خاصـی پیدا کرده اسـت 
)بانـک جهانـی، 2005 و 2007(. در واقـع می تـوان ایـن گونـه عنـوان کـرد کـه 
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درآمـد ثانویـه شـامل درآمدهایـی اسـت کـه از روش هایـی غیـر از فـروش بلیت 
مسـافری بدسـت می آیـد. هـر منبع درآمـدی که بطور مسـتقیم از فـروش بلیت 
مسـافر و یـا دریافـت یارانـه مسـتقیم دولتـی حاصـل نشـده باشـد و یـا از طریق 
اقدامـات تجـاری شـرکت حمـل و نقـل و یـا همـکاری دیگـر سـازمان ها بـا آن 
بدسـت آیـد، درآمـد ثانویـه بشـمار مـی رود )اسـامی و اسـمعیلی، 1388(. البته 
ممکـن اسـت ایـن تعریف نیز تعریفـی جامع و ایده آل نباشـد، بطـور مثال ممکن 
اسـت بعضـی تسـهیات تجـاری در عمـل درآمدی را از سـوی مسـافرین متوجه 
شـرکت سـازد. در بسـیاری از شـرکت های متـرو در سـطح دنیـا مقولـه کسـب 
درآمـد ثانویـه هـر روز اهمیـت بیشـتری می یابد. اگرچـه در حال حاضـر این نوع 
درآمدهـا حجـم کمـی از کل درآمد  حاصل را شـامل می شـود، اما در بسـیاری از 
شـرکت های متـرو جـزء بخش هـای در حال رشـد بـه شـمار رفته، به طـوری که 
در شـرکت راه آهـن Canton-Kowloon در هنـگ کنـگ 46% از کل درآمـد را 
تشـکیل می دهـد. امـور تبلیغاتـی و فعالیـت در زمینه اماک و نیز خرده فروشـی 
از جملـه منابـع مهـم کسـب درآمـد در بیـن طیف گسـترده فعالیت هـای جانبی 
درآمـدزا بشـمار می رونـد. امـروزه در تمـام نقـاط جهـان از فضـای ایسـتگاه های 
متـرو بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن گذرگاه هـای عمومـی بـرای ارائـه خدمـات و 
امـر پیام رسـانی فعالیت هـای بازرگانـی و معرفـی محصـوالت صنایـع و بنگاه های 
خدمات رسـانی بـه شـیوه های مختلـف اسـتفاده مطلـوب بـه عمـل می آیـد و بـا 
توجـه بـه پتانسـیل های چشـم گیر متـرو نظیر حمـل و نقل سـبز، ایمن، سـریع 
و ... همـراه بـا آرامـش و توسـعه روزافزون شـبکه و افزایـش تردد قطارهـا، میزان 
اسـتقبال شـهروندان از این شـبکه رو به تزاید بوده و پیوسـته از رشد چشمگیری 
برخـوردار می  باشـد. از طرفـی بـا توجه به ترکیب اقشـار مسـافران بر اسـاس آمار 
موجـود )65% دارای تحصیـات عالـی و 95% بـاالی دیپلـم(، اهمیـت و ارزش 
اطاع رسـانی های تبلیغاتـی و کاربری هـای تجـاری بـه مراتـب بیشـتر می شـود. 
عرضـه خدمـات، محصـوالت و اطـاع رسـانی های تبلیغاتی مـورد نیاز مسـافران 
در حالـی انجـام می شـود که الزم نیسـت آنان مسـیر خـود را تغییـر داده و وقت 
و هزینـه اضافـی بپردازنـد. مجموعـه عوامـل بـاال باعـث افزایـش اعتبـار و ارزش 
مکان هـای تجـاری و تبلیغاتـی در ایسـتگاه های متـرو شـده و عطـش و اشـتیاق 
صاحبـان خدمـات، آگهـی، صنایـع و... را جهت اجـاره فضـا برمی انگیزاند که خود 
در صـورت مدیریـت صحیـح و اصولی با رعایت نکات خاص و ایمنی ایسـتگاه های 

متـرو می توانـد منجـر بـه درآمدزایی پایـدار و قابـل ماحظـه ای گردد.

2-1- ایجاد غرفه ها و سالن های تجاری داخل ایستگاه

ســاخت و ایجــاد غرفه هــای تجــاری در فضاهــای ایســتگاه ها، می بایســت 
همزمــان بــا ســاخت ایســتگاه صــورت پذیــرد. یکــی از راه هــای درآمــد شــرکت 
بهره بــرداری، واگــذاری غرفه هــا یــا فضاهــای تجــاری در قالــب قــرارداد اجــاره 
ــاخت  ــر روش س ــر تغیی ــال های اخی ــد. در س ــاری می باش ــرداران تج ــه بهره ب ب
ــذف  ــث ح ــتقیماً باع ــی مس ــه روش زیرزمین ــوش ب ــد و پ ــتگاه ها از کن ایس
ــداث  ــه اح ــان و هزین ــش زم ــت کاه ــن سیاس ــاری و همچنی ــالن های تج س
ــا  ــه 2 و نهایت ــات ایســتگاه از 3 ب ــداد طبق ایســتگاه ها و در نتیجــه کاهــش تع
ــتگاه ها  ــاری در ایس ــای تج ــذف غرفه ه ــث ح ــتگاه، باع ــاحت ایس ــش مس کاه
شــده اســت. بطوریکــه ایســتگاه های ســاخته شــده در قســمت توســعه 
ــد.  ــاری می باش ــالن های تج ــا و س ــد غرفه ه ــط 4 فاق ــک و خ ــط ی ــمالی خ ش
ــش  ــا افزای ــا ســال 90، ب ــه از ســال 85 ت ــور واضــح مشــخص اســت ک ــه ط ب
ــدی  ــش 55 درص ــه 70 و افزای ــده از 45 ب ــدازی ش ــتگاه های راه ان ــداد ایس تع
ایســتگاه های در حــال بهره بــرداری، متــراژ افزایــش غرفه هــا و ســالن های 

ــف شــده اســت. تجــاری متوق

2-2- ایجاد سالن های تجاری در محوطه ورودی ایستگاه

ــروش  ــه جهــت قرارگیــری ســالن ف ــه روش زیرزمینــی ب در ســاخت ایســتگاه ب
ــده  ــاد ش ــای ایج ــا، فرصت ه ــارج از زیرخیابان ه ــه خ ــتگاه در محوط ــت ایس بلی
ــی  ــی از  صرفه جوی ــع مال ــن مناب ــکان تأمی ــر ام ــاوه ب ــا ع ــد ت ــکان می دهن ام
ــگاه  ــزوده، ن ــاد ارزش اف ــر و ایج ــانی بهت ــان، خدمت رس ــازه نگهب ــاخت س در س
ــده  ــر ش ــتگاه ها جدی ت ــه ورودی ایس ــاری در محوط ــالن های تج ــاد س ــه ایج ب
و امــکان تحقــق ســریع تر آن ممکــن شــود. بدیــن صــورت کــه در ایســتگاه های 
ــاالی فضــای تیکــت هــال در ســطح  ــار، محوطــه ب زیرزمینــی تیکــت هــال کن
ــمتی از  ــتگاه قس ــم ورودی ایس ــردد. حج ــتماک می گ ــار اس ــه اجب ــان ب خیاب
ســطح اشــغال شــده را شــامل می شــود. مابقــی فضــا در طبقــه همکــف و طبقــات 

ــد.  ــاری می باش ــای تج ــاد مجتمع ه ــتعد ایج ــی مس فوقان

جدول)1(: انواع مجتمع های تجاری و تبلیغاتی در ایستگاه های مترو

به وسیله آن تا حدودی در ایستگاه های مترو نیازهای روزمره مسافران برطرف می شود.تک غرفه های تجاری

مدل کوچک مجتمع های ایستگاهی در ایستگاه های مترو بوده و با ایجاد آن با کاربری های متنوع می توان انواع خدمات را بخش های تجاری
برای مسافران به وجود آورد.

به جهت استفاده بهینه از فضاها می توان با ساخت آن در قالب سازه پارتیشنی درآمدزایی و ارائه خدمت نمود.فضاهای تجاری موقت

دستگاه های خودکار فروش کاال
 و خدمات

عـاوه بـر درآمدزایـی نتایجـی چون کاهـش حضـور فروشـندگان در ایسـتگاه ها، مدرنیزه کردن خدمت رسـانی به مسـافران، 
کاهـش سـطح فضـای تجاری اشـغال شـده و افزایـش زیبایی ایسـتگاه ها  حاصل می شـود.

نظیر فیبر نوری، توسعه شبکه تلفن همراه )اپراتور اول و دوم، ایرانسل، تالیا و ...( در تونل ها، ساختمان ها و ایستگاه های متعلق به مترونصب تجهیزات مخابراتی و ارتباطی

بوسیله آن می توان در جهت جلوگیری از ایجاد سفرهای زاید اقدام نمود.پارکینگ های عمومی

نظیر پاسماها، تابلوها و ... در قطار و ایستگاه که منجر به اطاع رسانی مناسب محصوالت، خدمات، موارد فرهنگی و ... می شود.ابزارهای تبلیغاتی

مجتمع های تجاری ایستگاهی
با هدف ارائه خدمات و تسـهیات به مسـافران، شـهروندان و سـاکنین محدوده ایسـتگاه های مترو، کاهش سـفرهای شـهری 
و ایجـاد درآمـد از پتانسـیل جمعیـت موجـود به نفع سـازمان قطار شـهری در قالب کاربری هـای تجاری، پذیرایی، وزرشـی، 

فرهنگی و ... طراحی و سـاخته می شـوند.
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3- مجتمع های ایستگاهی
ــت از  ــارت اس ــتگاهی عب ــع ایس ــک مجتم ــف ی ــاس تعری ــن اس ــر ای ب
و  اداری  تجــاری،  مجتمع هــای  ســاخت  جهــت  چندمنظــوره  پروژه هــای 
ــا هســته تجــاری(  ــی )ب مســکونی در کنــار ایســتگاه های حمــل و نقــل همگان
ــار ســبک  ــرو و قط ــی )مت ــل عموم ــل و نق ــرمایه گذاری در بخــش حم ــه س ک
ــا ایجــاد پیاده روهــای جــذاب و ایمــن دسترســی  ــش داده و ب شــهری( را افزای
مناســبی بیــن ایــن مجتمع هــا و ایســتگاه ها را برقــرار کــرده و نهایتــاً ســفرهای 
ــا وســیله حمــل و نقــل همگانــی را افزایــش می دهــد. بنابرایــن  انجــام شــده ب
توســعه بــر اســاس حمــل و نقــل همگانــی روشــی بــرای متمرکزکــردن جمعیت 
ــه  ــا ب ــتگی آنه ــش وابس ــی و کاه ــل عموم ــل و نق ــتگاه های حم ــار ایس در کن
ــن روش مجتمع هــای مســکونی، تجــاری  وســیله نقلیــه شــخصی اســت. در ای
و اداری بــه قســمی ســاخته می شــوند کــه فاصلــه آن هــا تــا ایســتگاه حمــل و 
نقــل همگانــی کمتــر از نیــم مایــل باشــد و امــکان ســفر بــا دوچرخــه و پیــاده 
بــرای کلیــه ســاکنین و شــاغلین آن ناحیــه فراهــم باشــد. در ایــن روش ســعی 
ــل  ــل و نق ــتگاه های حم ــه ایس ــا رو ب ــن مجتمع ه ــای ای ــا ورودی ه ــود ت می ش
ــمت  ــی در قس ــای عموم ــد و پارکینگ ه ــی باش ــای اصل ــی و خیابان ه همگان
پشــت ایــن مجتمع هــا، در زیــر و یــا روی زمیــن ســاخته شــوند. تــا پیــش از دو 
دهــه گذشــته، رویکــرد اصلــی در طراحــی پایانه هــای حمــل و نقــل همگانــی 
عمدتــا تــک بعــدی و تنهــا متمرکــز بــر ایجــاد زیرســاخت ها و ابنیــه مهندســی 
بــوده اســت. امــا بــه ویــژه بــا مطــرح شــدن مباحــث توســعه پایــدار از اواخــر 
ــاماندهی و  ــت س ــزاری جه ــوان اب ــه عن ــا ب ــن پایانه ه ــش ای ــتم، نق ــرن بیس ق
کیفیــت بخشــی بــه محدوده هــای شــهری پیرامونــی برجســته تر شــده اســت. 
ــه عنــوان مکان هایــی  ــر طراحــی ایــن فضاهــای شــهری ب در همیــن راســتا، ب
ــد  ــان تاکی ــور ســریع آن ــا عب ــه جــای تنه ــگ شــهروندان ب ــرای مکــث و درن ب
شــده و از ایــن رو، ایجــاد تســهیات عمومــی در ایســتگاه ها از یــک راهــکار بــه 

ضرورتــی انکارناپذیــر تبدیــل شــده اســت.

3-1- اهداف ایجاد مجتمع های ایستگاهی

ــتگاه های  ــراف ایس ــود در اط ــای موج ــاختار فضاه ــود س ــاح و بهب اص  .1
متــرو و جهت دهــی صحیــح و پایــدار بــه توســعه شــهری و پدیــد آوردن 

ــاال ــت ب ــت وجذابی ــا کیفی ــهری ب ــای ش فضاه
اســتفاده از ارزش افــزوده و امکانــات حاصــل از احــداث ایســتگاه های متــرو   .2
در اراضــی و بناهــای اطــراف آن هــا در جهــت فراهــم آوردن منابــع موردنیاز 
توســعه متــرو )مشــارکت مــردم، بخش خصوصــی، ســرمایه گذاری خارجی(

ــه  اصــاح ســاختار شــهری وتغییــر معمــاری شــهرها از شــکل ســنتی ب  .3
ــرک ــذاب و پرتح ــق ج ــاد مناط ــدرن و ایج م

ترکیــب صحیــح کاربری هــا، پاییــن آوردن حجــم ســفرهای درون شــهری   .4
ــهر ــعه ش ــده در توس ــش تعیین کنن ــای نق و ایف

)land base employment( تحقق اشتغال بر پایه زمین  .5
فراهــم آوردن امــکان جــذب ســفرهای درون شــهری کــه بــا وســایط نقلیــه   .6

ــود. ــام می ش ــخصی انج ش
هدایــت ســرمایه گذاری های مــردم، بخــش خصوصــی و دولــت بــه ســمت   .7

ــرو. ــتگاه های مت ــوط و ایس ــعه خط توس
در واقــع احــداث مجتمع هــای ایســتگاهی متــرو شــیوه ای نویــن بــرای هدایــت 
ســاخت و ســاز در جهــت مدیریــت جامع شــهر اســت. در بســیاری از شــهرهای 
پرجمعیــت جهــان )توکیــو، ســئول، پکــن، هلســینکی و ...( بــه منظــور 
ــز  ــی، مراک ــودن ادارات دولت ــترس ب ــزی و در دس ــکان برنامه ری ــش ام افزای
خریــد، امکانــات تفریحــی و خدماتــی و... بــه احــداث مجتمع هــای ایســتگاهی 

ــا را جــزء اســتراتژی های  ــن مجتمع ه ــه احــداث ای ــد بطــوری ک روی آورده ان
پراهمیــت برنامــه جامــع توســعه شــهری خــود قــرار داده انــد.

منافع حاصل از احداث این مجتمع ها به 4 دسته کلی تقسیم می شوند:
 منافع اقتصادی 

 منافع اجتماعی

 منافع شهرسازی 

 منافع حمل و نقلی و زیست محیطی

منافــع اقتصــادی حاصــل از احــداث ایــن مجتمع هــا عبارتنــد از رشــد 
ــاره  ــا اج ــروش و ی ــل از ف ــع حاص ــه و مناف ــه مربوط ــن در منطق ارزش زمی
ــن  ــای ایســتگاهی. همچنی ــف در مجتمع ه ــای مختل ــا کاربری ه ــی ب واحدهای
ــعه  ــاد و توس ــتای ایج ــی در راس ــادی آن درآمدزای ــای اقتص ــر پیامده از دیگ
ــع  ــا مناف ــر می باشــد. در رابطــه ب ــی انبوه ب ــل عموم سیســتم های حمــل و نق
ــن  ــتغال زایی و همچنی ــه اش ــوان ب ــا می ت ــن مجتمع ه ــداث ای ــی اح اجتماع
افزایــش ســطح رفــاه اجتماعــی اشــاره نمــود. در رابطــه بــا منافــع شهرســازی 
ــه  ــای ریزدان ــع بافت ه ــه نوســازی بافت هــای شــهری و تجمی ــوان ب ــز می ت نی
فرســوده، بهبــود و زیباســازی ســیمای شــهری و همچنیــن ایجــاد فرصت هــای 
مناســب توســعه شــهری بــا کاربری هــای مختلــف اشــاره نمــود. احــداث ایــن 
ــش  ــهروندان و افزای ــه ش ــفرهای روزان ــول س ــش ط ــث کاه ــا باع مجتمع ه
ســهم حمــل و نقــل همگانــی و مطلوبیــت اســتفاده از آن در ســفرهای روزانــه 
ــر،  ــه نتایجــی چــون کاهــش حجــم ترافیــک معاب درون شــهری می گــردد ک
کاهــش مصــرف ســوخت، کاهــش زمــان ســفر و کاهــش آلودگــی هــوا را در 
پــی دارد. براســاس تحقیقــات انجــام شــده احــداث مجتمع هــا تــا ســقف 20 
درصــد باعــث کاهــش طــول ســفرهای روزانــه و 23 درصــد کاهــش اســتفاده 

ــردد. ــخصی می گ ــه ش ــایل نقلی از وس
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن نتایــج زمانــی حاصــل خواهــد شــد کــه شــبکه 
گســترده حمــل و نقــل ریلــی )متــرو( بــا شــاخص دسترســی مناســب از نظــر 
مســافت پیــاده روی وجــود داشــته باشــد و شــهروندان بتواننــد بــا تغییــر خــط 
بــه مقصــد خــود برســند. همچنیــن نــوع کاربری هــای موجــود در مجتمع هــا 

ــز اهمیــت اســت.  و جانمایــی محل احــداث آنهــا نیــز حائ

3-2- انواع مجتمع های تجاری مترو

مجتمع های تجاری مترو را می توان در دو دسته طبقه بندی نمود.

3-2-1- مجتمع های تجاری زیرزمینی داخل ایستگاه های مترو
در روش هایــی کــه جهــت احــداث تونــل خطــوط متــرو در تــراز زیــر 
الزم،  تمهیــدات  اجــرای  و  خیابان هــا  بسته شــدن  از  پــس  خیابان هــا، 
عملیــات خاکبــرداری تــا تــراز احــداث تونــل صــورت می پذیــرد، پــس 
ــا  ــان و ی ــدد خیاب ــری مج ــور قرارگی ــه منظ ــتگاه و ب ــل و ایس ــداث تون از اح
میــدان در سیســتم شــریانی شــهر، بجــای پرکــردن تــراز از تونــل تــا ســطح 
ــزی،  ــرده ناشــی از حجــم خاکری ــار م ــر کاهــش ب ــاوه ب ــوان ع ــان می ت خیاب
بــا اجــرای ســقف های بتنــی طبقــات تجــاری را بوجــود آورد و در ایــن 
ــتگاه های  ــابه ایس ــود. )مش ــف نم ــاری تعری ــالن های تج ــا و س ــا، غرفه ه فضاه
ــه  ــن این ک ــی(. ضم ــهید حقان ــوی و ش ــواب صف ــهید ن ــبز و ش ــروی سرس مت
ــتگاه ها  ــاز ایس ــورد نی ــرض م ــتر از ع ــا بیش ــرض خیابان ه ــه ع ــی ک هنگام
ــع  ــز مجتم ــت نی ــروش بلی ــالن ف ــی ها و س ــار دسترس ــوان در کن ــد می ت باش
ــروج از  ــگام ورود و خ ــافران هن ــه مس ــوی ک ــه نح ــرد ب ــف ک ــاری تعری تج
ــاری  ــالن تج ــش ارزش س ــث افزای ــود باع ــه خ ــد ک ــور نماین ــا عب ــن فضاه ای
می شــود )مشــابه ســالن های تجــاری در ایســتگاه بهارســتان متــروی تهــران(
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ــان و میــدان  ــر خیاب ــاً در زی ــذاری: از آنجــا کــه ایــن فضاهــا غالب روش واگ
ــتند و  ــروش هس ــل ف ــند، غیرقاب ــت می باش ــند مالکی ــد س ــده و فاق ــع ش واق
چــون در داخــل حریــم ایســتگاه هســتند، بهتــر اســت تحــت اختیــار و مالکیت 
ــذار  ــاره واگ ــورت اج ــا بص ــن فضاه ــرداری از ای ــده و بهره ب ــی مان ــرکت باق ش
ــورت  ــه ص ــالن ب ــه س ــت ک ــن اس ــذاری ای ــرای واگ ــن روش ب ــود. بهتری ش
ــری  ــف کارب ــا تعری ــل شــود و ب ــا تکمی ــدون جداســازی غرفه ه ــازک کاری ب ن
ــه  ــردار باشــد و ب ــر عهــده بهره ب ــردار، هزینــه غرفه ســازی و ... ب توســط بهره ب
ــرارداد ســاخت و  ــق فضــای تجــاری بایــد در شــروع واگــذاری و ق جهــت رون
ــی )کــه مشــمول پرداخــت اجــاره نمی شــود(  اجــاره، زمــان تجهیــز و بازاریاب

را در نظــر گرفــت.

3-2-2- مجتمع های ایستگاهی مجاور ایستگاه های مترو
شــرکت های قطــار شــهری می تواننــد هنــگام جانمایــی خطــوط و ایســتگاه ها 
ــف  ــت تعری ــاک ایســتگاه ها جه ــد ام ــه خری ــهری، نســبت ب ــای ش در فضاه
ــع می شــوند  مجتمع هــای ایســتگاهی کــه دسترســی های متــرو در آن هــا واق
ــوند  ــل می ش ــتگاه ها منتق ــه ایس ــن ب ــر زمی ــتقل از زی ــور مس ــه ط ــا ب و ی
اقــدام نماینــد. مشــاور ایســتگاه همزمــان بــا طراحــی ایســتگاه بایــد نســبت بــه 
طراحــی مجتمــع ایســتگاهی نیــز اقــدام نمایــد. در طبقــات زیرزمیــن مجتمــع، 
ــا  ــی غرفه ه ــات میان ــافران، در طبق ــتفاده مس ــت اس ــل جه ــگ اتومبی پارکین
ــی و  ــی، فرهنگ ــالن های ورزش ــر س ــات باالت ــاری و در طبق ــالن های تج و س

ــوند. ــی می ش اداری طراح

روش ســاخت و بهره بــرداری: ایــن روش را می تــوان بــه طــور خاصــه در 
4 مرحلــه زیــر تشــریح نمــود؛

ــکاری  ــا هم ــاور ب ــی مش ــاس طراح ــر اس ــد ب ــهری بای ــار ش ــرکت قط  ش
ــد. ــدام نمای ــع اق ــاخت مجتم ــه س ــذ پروان ــه اخ ــبت ب ــهرداری نس ش

ــان  ــه متقاضی ــت آن ب ــروش مالکی ــرو و ف ــا ســرمایه مت ــع ب  ســاخت مجتم
ــی  ــا جزئ ــی و ی بصــورت کل

 فروش زمین با پروانه ساخت مجتمع به سرمایه گذار
ــرداری مشــترک از آن  ــه ســرمایه گذار و بهره ب  واگــذاری ســاخت مجتمــع ب

ــده ــغ سرمایه گذاری ش ــبت مبل ــه نس ب

4- لزوم احداث مجتمع های ایستگاهی در کشور

بـرای اولیـن بـار در آمریکا پیتر کلتورپ )1993( توسـعه شـهری بـا محوریت 
حمـل و نقـل ریلـی عمومـی و بـا هدف ایجـاد ناحیـه ای با تراکـم زیاد )مسـکونی، 
تجـاری، اداری و خدماتـی( و هسـته مرکزی تجاری در اطراف ایسـتگاه های مترو را 
مطـرح نمـود، کـه از آن به TOD1 تعبیر شـد. از اهداف توسـعه بـا محوریت حمل 
و نقـل عمومـی می تـوان به گسـترش خطوط حمل و نقـل همگانی )متـرو(، ایجاد 
مجتمع هایـی بـا فاصلـه متناسـب از ایسـتگاه و ایجـاد پیاده روهای جـذاب و ایمن، 
ایجـاد مجتمع هـای بـا هسـته خدماتـی، اداری، تجـاری، فرهنگـی و مسـکونی در 
ایسـتگاه های حاشـیه ای و محیط پیرامونـی و کم کردن تعـداد پارکینگ در مناطق 
مرکـزی و احـداث پارکینگ طبقاتی در ایسـتگاه های حاشـیه ای مرکز اشـاره کرد.

1.   Transit Oriented Development

لزوم احداث مجتمع ھای ايستگاھی

از منظر توسعه شھری

تامين (از منظر اقتصادی
بخشی از ھزينه ھای 

)احداث مترو

ديد گاه شھرسازی

گاه ترافيکیديد

(TOD)

(TDM)

توسعه با محوريت حمل و نقل 
تلفيق کاربری زمين با حمل و نقل (عمومی
شورای اسالمی 197تحقق مصوبه ) ريلی

تعريف مجتمع ھای نتيجه
ايستگاھی در طرح 
ھای دارای اولويت 

موضعی و 
موضوعی طرح 
جامع مصوب و 

پھنه اختصاص 
ويژه به مجتمع 
در  ھای ايستگاھی

کل خطوط مترو 
)گانه 22مناطق (

کمک به تحقق طرح ت ا ت
 از ھزينه کل %20و مسير، تونل:
احداث آن را شھرداری به عھده می گيرد.
،ا زھزينه کل% 30ايستگاھھا:
 با مشارکت بخش خصوصی و با مساعدت شھرداری و بانک ھا احداث

.می شود
از ھزينه کل% 50ثابت و متحرک، تجھيزات:
باز پرداخت خريد آن توسط دولت صورت می گيرد.

 با شھری ترافيک کاھش /ونقل حمل تقاضای يريتمد
 ھای مجتمع احداث مترو، مکمل ھای سيستم پيشنھاد

 نياز مورد عمومی پارکينگ منطقی تلفيق و ايستگاھی
 ھای ه ايستگا بر تاکيد با ( ايستگاھی ھای مجتمع با

)شھر خروجی و ورودی مبادی و مقصد -مبدا

اولويت بندی  
ايستگا ه ھای 

مستعد و منطبق 
با طرح جامع با 

توزيع متعادل در 
تثبيت / خطوط

/ ضوابط مصوب
اخذ  مجوز ھای 

الزم جھت احداث 
در حداقل زمان

 به الزم بودجه تامين -1 
 اراضی استمالک منظور
 مصوب طرح در واقع

 ايستگاھی ھای مجتمع
  بودجه در شھرداری توسط
مترو شرکت ساالنه

 استمالک بودجه تامين -2
 پروانه دارای ھای مجتمع

 مشکل دليل به که ساختمانی
 احداث امکان ملکی معارض
 تامين صورت به ندارند
 جھت اوليه اعتبار

  استقراض قالب در(استمالک
 که )شھرداری از ساله پنج

 از پس آن بازپرداخت امکان
 در ھا مجتمع زايی درآمد
 به مترو از سال پنج پايان

.بود خواھد ميسر شھرداری

راھکار اجرايی

نتيجه

راھکار اجرائی

)شکل 1(: لزوم احداث مجتمع های ایستگاهی
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مجتمع هــای ایســتگاهی قــادر خواهنــد بــود بعنــوان پشــتوانه مالــی و 
اعتبــاری مبنــای اخــذ وام از بانک هــای داخلــی و خارجــی و فاینانــس گردنــد. 
زیــرا بدلیــل دارا بــودن مبنــای علمــی و آزمــوده شــده در کشــورهای پیشــرو 
ــر  ــع معتب ــر( مناب ــال اخی ــران )در 5 س ــهر ته ــز در ش ــث TOD و نی در بح
ــن  ــه مهم تری ــرا ک ــردد، چ ــوب می گ ــرمایه محس ــری س ــل خطرپذی ــا حداق ب
مولفــه موفقیــت تجــاری یعنــی مشــتری را بواســطه وجــود مســافران بســیار 

ــراه دارد. ــه هم ــرو ب ــردار از مت ــاد بهره ب زی

5- مطالعه تطبیقی مجتمع های ایستگاهی مترو
اولویـت اصلـی در طراحی و توسـعه ایسـتگاه های متـرو با محوریـت کاهش 
مشـکات حمـل ونقـل عمومـی و ترافیک شـهر تهران اسـت. دولت، شـهرداری 
و سـایر ارگان هـا ذیربـط سـعی بـر ایـن دارند تـا بـا سـرمایه گذاری های کان و 
راهکارهـای مدیریتـی مناسـب هـر چـه سـریعتر بر ایـن کاف در هـم پیچیده 
احـداث  بـه  آوردن  دنیـا روی  راهکارهـای مرسـوم در  از جملـه  آینـد.  فائـق 
مجتمع هـای ایسـتگاهی بـا کاربری هـای پارک سـوار )1- مترو تاکسـی 2- مترو 
اتوبـوس(، فضـای اداری، اماکن تفریحـی و خدماتی، فضای نمایشـگاهی، اماکن 

تجـاری، مراکـز درمانـی وپارکینـگ عمومی خـوردو مسـافران مترو می باشـد.

مجتمع هــای ایســتگاهی در ســطح کان شــهر ها درآمــدزا بــوده و ظرفیت هــای 
جدیــدی بــرای اشــتغال و درآمدزایــی ایجــاد می کنــد. بــرای رســیدن بــه حــد 
معقولــی از ایــن کار بری هــا، ســرمایه گذاری های کانــی از ســوی دولــت 
ــری از  ــتی تدابی ــک بایس ــه ریس ــر گون ــز از ه ــرای گری ــه ب ــود ک ــام می ش انج
ــات، محدودیت هــا(،  قبیــل مطالعــات دقیــق وضــع موجــود )پتانســیل ها، امکان
ــت  ــه جه ــن نقط ــن بهتری ــکان، تعیی ــرحد ام ــا س ــا ت ــن کاربری ه در نظرگرفت
احــداث ایــن پــروژه، توجــه بــه دوچرخه ســواری و پیــاده روی مــردم بــا در نظــر 
گرفتــن گزینه هــای فرهنگــی و اســتفاده از تجربیــات دیگــر کشــورها اندیشــیده 
شــود. حــال بــه مطالعــه مــوردی چنیــن مجتمع هایــی در ایــران و کشــورهای 

ــم. ــی می پردازی خارج

5-1- مونترال

شـهر زیرزمینـی مونتـرال، اجتماعـی از مجموعه هـای بـه هـم پیوسـته در رو و 
زیـر زمین اسـت که پیرامون مرکز این شـهر شـکل گرفته اسـت. ایـن مجموعه 
شـهری، در سـال 1962 و در پـی احـداث یـک مرکز تجـاری، در طبقات زیرین 
زمیـن نخسـتین آسـمان خراش مـدرن مونترال شـکل گرفت و در طی سـالیان 

بـه بزرگ تریـن مجموعـه زیرزمینـی جهان بدل گشـت. 

2. Computer Metro Station

شکل )2(: مجتمع ایستگاهی شهر مونترال

ایـن شـهر زیرزمینـی تنهـا در یـک طبقـه گسـترده نشـده، بلکـه در برخـی 
قسـمت ها، 3 تـا 4 طبقـه در زیرزمیـن پاییـن می رود؛ امـا همانند هر سـاختمان 
و فضـای زیسـتی از نـور مناسـب و تهویـه هـوا برخوردار اسـت. در ایـن مجموعه  
تونل هایـی بـه طـول بیـش از 32 کیلومتـر کـه در 12 کیلومتـر مربـع گسـترده 
شـده اند و فضاهایـی همچون مراکـز خرید با بیش از 1300 واحـد تجاری، 1500 

آپارتمـان مسـکونی، 10 هـزار واحد پارکینـگ عمومی، بیش از 450 رسـتوران و 
کافی شـاپ مختلـف، 9 هتـل، بانک هـای متعـدد، حـدود 100 سـاختمان اداری، 
19 سـالن سـینما، مـوزه، 3مجموعـه دانشـگاهی و کالـج، 7مجموعـه ورزشـی،

3 مرکز همایش، 15 آمفی تئاتر، 7 ایسـتگاه مترو، 2 ایسـتگاه قطار هوشـمند2 و 
یـک ایسـتگاه اتوبوس منطقـه ای را به یکدیگر متصل می سـازد.

شکل)2( : مجتمع ایستگاهی شهر مونترال
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5-2- واشنگتن 
ایـــن پـــروژه را می تـــوان بـــه عنـــوان یکـــی از نمونه هایـــی در کان شـــهر 
ـــع  ـــی، مان ـــل ریل ـــل و نق ـــتم حم ـــداث سیس ـــا اح ـــه ب ـــرد ک ـــام ب ـــنگتن ن واش
ـــاری  ـــش تج ـــز بخ ـــروژه در مرک ـــن پ ـــت. ای ـــده اس ـــهر ش ـــه ش ـــودی حوم از ناب
ایالـــت مریلنـــد واقـــع شـــده و دارای 387000 فـــوت مربـــع فضـــای اداری، هتـــل 

شکل)4( : مجتمع ایستگاهی مالزی

شکل)3( : مجتمع ایستگاهی شهر واشنگتن

)Mid Valley( 5-3- مالزی
ایــن مجتمــع تجاری بســیار بــزرگ و معــروف در خارج از شــهر کواالالمپــور و در 
حاشــیه اتوبــان ســید پوتــرا قــرار دارد. بــرای رســیدن بــه ایــن مجتمــع می تــوان 
از تاکســی و قطــار شــهری کی تــی ام در ایســتگاه میدولــی اســتفاده کــرد. ایــن 
ــه  ــد ک ــزی می باش ــگاهی مال ــای فروش ــن مجتمع ه ــی از بزرگتری ــع یک مجتم
ــد و  ــه می کن ــداران عرض ــه خری ــی را ب ــوالت متنوع ــه محص ــن طبق در چندی
ــزی می باشــد.  ــورد توجــه توریســت های مال ــز م ــوان گفــت یکــی از مراک می ت
کلیــه مارک هــای معــروف در ایــن مجتمــع دارای شــعبه می باشــند. در داخــل 

ایــن مجتمــع عظیــم چندیــن مجتمــع فروشــگاهی از جملــه کارفور- جاســکر - 
بیــت و متروجایــا نیــز داری شــعبه بــوده و کلیــه مارک هــای معــروف پوشــاک، 
لــوازم خانگــی، عطــر و ادوکلــن، کیــف و کفــش و پوشــاک را ارائــه می کننــد. در 
بخشــی از ایــن بــازار نیــز کامپیوتــر، موبایــل و لــوازم جانبی بــه فروش می رســد. 
در داخــل مجتمــع میدولــی شــعبه و همچنیــن دســتگاه های خودپــرداز
"مــی بانــک مالــزی" و "ســی آی ام بــی" وجــود دارد. همچنین صرافی واواســان 
ــرخ تبدیــل ارز  کــه یکــی از بزرگتریــن صرافی هــای مالــزی اســت و بهتریــن ن
ــرار دارد. ــع ق ــن مجتم ــف ای ــه زیرهمک ــد در طبق ــه می کن ــزی ارائ را درمال

ـــا  ـــگ ب ـــاری و پارکین ـــع فضـــای تج ـــوت مرب ـــزار ف ـــاق، 60 ه ـــا 380 ات ـــت ب های
بیـــش از 1140 محـــل پـــارک می باشـــد. WMATA ســـالیانه 1/6 میلیـــون 
دالر اجـــاره از ایـــن محـــل دریافـــت می کنـــد. عـــاوه بـــر ایـــن منطقـــه، 
ـــد  ـــرو دســـتخوش تجدی ـــان گشـــایش ایســـتگاه مت ـــور از زم ـــروژه مذک اطـــراف پ
ـــی  ـــش خصوص ـــم بخ ـــرمایه گذاری عظی ـــت و س ـــده اس ـــی ش ـــاط پرتحرک حی

در قســـمت های مختلـــف آن کامـــًا مشـــهود اســـت.
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5-4- مترو سنتر تبریز 

ــرو و  ــار مت ــالن انتظ ــه اول و دوم س ــه طبق ــوان ب ــرج می ت ــن ب ــات ای از امکان
ــت  ــر مارک ــه ســوم هایپ ــود، طبق ــون و رســتوران و فســت ف ــه ژت ــز تهی مرک
ــا بیــش از400 واحــد تجــاری، طبقــه  ــا 9 مرکــز خریــد ب عظیــم، طبقــه 4 ت

ــور اداری خــط  ــات ام ــی طبق ــات و مابق ــالن اجتماع ــش و س ــالن همای 10س
ــروژه در  ــن پ ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک ــرد. الزم ب ــاره ک ــز اش ــرو تبری ــک مت ی
ــه  ــده ب ــال آین ــی می شــود در 4 س ــرار داشــته و پیش بین ــی ق مراحــل ابتدای

ــد. ــل برس ــرداری کام بهره ب

 شکل)5( : مجتمع ایستگاهی شهر تبریز )در حال ساخت(

5-5- ایستگاه مترو میرداماد

ــان  ــد. زم ــاد می باش ــان میردام ــتگاه در خیاب ــن ایس ــی  ای ــت جغرافیای موقعی
شــروع ســاخت ایــن پــروژه 86/9/6 می باشــد کــه بــا صــرف هزینــه ای بالــغ بــر 
یکصــد و هشــتاد و شــش میلیــارد ریــال در تاریــخ  87/12/23 بــه پایــان رســید. 
ــرو  ــک مت ــه از طــرح توســعه شــمالی خــط ی ــن قطع ــاد اولی ایســتگاه میردام
تهــران می باشــد کــه مجموعــه ای از عملیــات ســاختمانی ماننــد تونــل، ایســتگاه 
مرکــزی، ســکوی مســافرین، هواکــش و هواســازها، فضاهــای اداری و تاسیســاتی 
ــروژه خاصــی محســوب  ــت پراکندگــی محــل اجــرا پ ــه بعل را شــامل شــده ک
ــل  ــر تون ــن ایســتگاه شــامل احــداث 1300 مت ــی ای ــات اجرای می گــردد. عملی
ــه روش اتریشــی )قاب گــذاری( انجــام شــده، احــداث  کــه ســازه نگهبــان آن ب
ایســتگاه مرکــزی بــا ســطح زیــر بنــای حــدود 8000 متــر مربــع کــه بــه روش 
روســی )شــمع و ...( اجــرا گردیــد کــه شــامل ســکوی مســافرین بطــول 140متر 
ــری  ــکوها و دو گال ــه س ــی ب ــری دسترس ــار گال ــا چه ــتگاه ب ــن ایس در طرفی
تقســیم مســافر، فضاهــای اداری، تجهیزاتــی – تاسیســاتی )LPS( اســت، احداث 
ســالن فــروش بلیــط بــا دو ورودی مجــزا کــه بعلــت واقــع شــدن در زیــر مجتمع 
تجــاری رز )لعــل( در خیابــان میردامــاد بــا شــرایط خاصــی اجــرا گردیــده کــه 
ــر  ــوده اســت. اگ ــران در ایجــاد مجتمــع ایســتگاهی ب ــرو ته ــه مت ــن تجرب اولی
ــدوده  ــم مح ــم، می بینی ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــاد را م ــرو میردام ــتگاه مت ایس

بســیار وســیعی از ســطوح قابــل اســتفاده در زمینه هــای اداری، تجــاری، 
ــای  ــداث مجتمع ه ــدم اح ــت ع ــه عل ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــی و تفریح آموزش
ایســتگاهی، ایــن اراضــی تقریبــا ارزش کاربــری خــود را از دســت داده انــد. بــه 
ــافران  ــای مس ــگ خودروه ــت پارکین ــن اراضــی جه ــه بخشــی از ای ــوری ک ط
ــت  ــود. ظرفی ــتفاده می ش ــوس اس ــوار اتوب ــارک س ــوان پ ــه عن ــز ب ــش نی وبخ
ــی های  ــی بررس ــه ط ــد ک ــودرو می باش ــدودا 2200 خ ــی ح ــگ عموم پارکین
انجــام شــده در طــول ایــام کاری هفتــه خصوصــا در ســاعات اولیــه صبــح بالــغ 
بــر 4000خــودرو جهــت اســتفاده از ایــن پارکینــگ مراجعــه می نماینــد،  ولــی 
بــه علــت محــدود بــودن ظرفیــت وتاحــدودی تخصیــص نامناســب فضــای پارک 
بــرای هــر خــودرو، حــدودا50% خودروهــا امــکان اســتفاده از پارکینــگ را پیــدا  
نمی کننــد و در همــان ســاعات اولیــه صبــح ظرفیــت پارکینــگ پــر می شــود. 
ــه پارک کــردن وســایط نقلیــه خــود در خیابان هــای  بقیــه مســافران مجبــور ب
منتهــی بــه ایســتگاه میردامــاد می گردنــد. بــا وجــود نصــب تابلــو توقــف مطلقــا 
ممنــوع در هــر دو طــرف خیابان هــای اطــراف ولــی خودروهــا در چندیــن ردیــف 
در خیابــان پــارک می شــوند کــه تعــداد آنهــا بالــغ بــر1500 خــودرو می باشــد. 
ایــن حجــم از نیــاز مــردم بــرای اســتفاده از پارکینــگ خــودرو می توانــد منبــع 
ــازی  ــردد و فرهنگ س ــتغال زایی گ ــد وســبب اش ــدی مناســبی ایجــاد کن درآم
مناســبی در زمینــه رعایــت قوانیــن و مقــررات در بیــن مــردم ایجــاد می کنــد.
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شــهر اورشــتارد بــر اســاس اصــول شهرســازی جدیــد ســاخته شــده اســت و 
ایــن بــدان معناســت کــه متــرو قبــل از ســاختن شــهر ســاخته شــده و مناطــق 
اطــراف آن ارزش بیشــتری را دارا هســتند. افزایــش ارزش زمین هــای منطقــه 
ــرکت  ــارج ش ــده مخ ــن کنن ــرو، تأمی ــدازی مت ــل از راه ان ــود حاص ــاوه س بع

توســعه اورشــتاد جهــت پیشــرفت و توســعه متــرو اســت.

نتیجه گیری
ــر اســاس  ــا، توســعه شــهری را ب ــر کشــورهای دنی ــک در اکث ــده نزدی در آین
ــرار خواهنــد داد. لــذا  ــردد و حداکثــر ســرویس دهی مدنظــر ق حداقــل ت
اقتصــاد آینــده شــهرها بــر اســاس طراحــی و اجــرای مجتمع هــای ایســتگاهی 
ــه  ــا می شــوند. ایــن طــرح جامــع ب ــه مرکزیــت شــهر برپ در نقــاط نزدیــک ب
عنــوان کلیــد حــل بحــران آینــده و پادزهــری بــر کمبــود بودجه هــای دولتــی 
جهــت توســعه متــرو و کاهــش هرچــه بیشــتر ترافیــک شــهری خواهــد بــود. 
ــراد  ــای اف ــای ایســتگاهی85% نیازه ــان مجتمع ه ــی کارشناس ــق پیش بین طب
ــود.  ــد ب ــیر نخواه ــه مس ــه ادام ــازی ب ــر نی ــرد و دیگ ــد ک ــرف خواهن را برط
ــز  ــی در مراک ــای خاص ــه کاره ــود ک ــد پیم ــیر را خواهن ــه مس ــرادی بقی اف
سیاســی و اجتماعــی شــهر خواهنــد داشــت. همانطــوری کــه اشــاره شــد بــا 
ــه  ــتفاده هرچ ــه اس ــردم ب ــود م ــا می ش ــن مجتمع ه ــه از ای ــی ک کاربری های
ــرات  ــده اث ــد شــد و در آین ــه عمومــی تشــویق خواهن بیشــتر از وســایط نقلی

ــت.  ــد گذاش ــاد خواه ــاع و اقتص ــگ، اجتم ــر فرهن ــه ای را ب ــل ماحظ قاب
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شکل )6(: مجتمع ایستگاهی شهر اورشتاد

)Ores tad center metro( 5-6- مترو اورشتاد

ــد.  ــارک می باش ــور دانم ــه Oresund در کش ــزی منطق ــه مرک ــتاد نقط اورش
شــهری کــه امکانــات زندگــی و شــرایط فرهنگــی منحصــر بــه فــردی دارد. کل 
منطقــه 310 هکتــار اســت کــه امــکان ســاخت 3/1 میلیــون متــر مربــع زیربنــا، 
پنجــاه هــزار فرصــت شــغلی و پانــزده هــزار نفــر مقیــم در آن وجــود دارد. در 
قســمت مرکــزی اورشــتاد کــه منطقــه پــر تراکمــی اســت، ســاختمان هایی بــه 
بلنــدی 15 طبقــه احــداث گردیــده اســت. پــروژه اولیــن ســاختمان ها همزمــان 
ــید.  ــان رس ــه پای ــال 2000 ب ــه در س ــن ناحی ــرو در ای ــرداری از مت ــا بهره ب ب
ــد و  ــی می باش ــاگ قدیم ــا کپنه ــه ب ــدرن در مقایس ــه م ــک منطق ــتاد ی اورش

ــف  ــن محــدوده دارای طی ــی می باشــد. ای ــتانداردهای محیطــی باالی دارای اس
فعالیــت گســترده ای از قبیــل مؤسســات آمــوزش عالــی، مؤسســات تحقیقاتــی، 
مؤسســات فرهنگــی و مکان هــای تجــاری می باشــد. قســمت مرکــزی اورشــتاد 
ــه  ــی ک ــای بین الملل ــا و قطاره ــن شــبکه راه ه ــرودگاه و همچنی در نزدیکــی ف
ــرای  ــی ب ــکان خوب ــرار دارد و ام ــذرد ق ــا می گ ــه اروپ ــکاندیناوی و بقی از اس
ــاز  ــود زمینه س ــوع خ ــن موض ــه ای ــد ک ــم می کن ــی فراه ــارت بین الملل تج
ســرمایه گذاری و اجــرای مجتمع هــای ایســتگاهی و کســب درآمدهــای ثانویــه 
ــر  ــر زی ــد. تصوی ــه می باش ــن منطق ــی ای ــل عموم ــل و نق ــتم حم ــرای سیس ب

نمایــی از یــک هتــل در ایــن منطقــه اســت.
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Fire tunnelboremaskiner skal bore 18,5 km av tunnelen fra et stort riggområde på Åsland ved E6 Fire tunnelboremaskiner skal bore 18,5 km 

Double TBM Breaktrough 11 Sept 2018

Åsland rigg

ــروژ ــی ن ــل ریل ــل و نق ــبکه حم ــعه ش توس
پروژه خط فولو

NORWEGIAN RAIL TRANSPORT  NETWORK 
DEVELOPMENT- FOLLO LINE  PROJECT

By: Hans Christian Kruse, Technical Manager, BANE NORترجمه و تنظیم : هیات تحریریه 

ــروژه،  ــن پ ــر ای ــال حاض در ح
و  حمــل  پــروژه  بزرگتریــن 
ــامل  ــت و ش ــروژ اس ــل در ن نق
آهــن  راه  تونــل  بزرگتریــن 
نــروژ بــه طــول 20 کیلومتــر 
ــکل  ــو متش ــط فول ــد. خ می باش
خطــه  دو  مســیر  از  اســت 
ــر  ــول 22 کیلومت ــه ط ــن ب راه آه
ــلو و  ــزی اس ــتگاه مرک ــن ایس بی
ــکی" در  ــد " اس ــتگاه جدی ایس

ــلو. ــوب  اس جن
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The Follo Line Project – Large EPC contracts 
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ویژگی های پروژه 
اهم ویژگی های پروژه عبارتند از:

خط فلو مهمترین خط توسعه بین شهری جنوب اسلو می باشد.  
پــروژه شــامل 20 کیلومتــر تونــل اســت کــه اولیــن تونــل ریلــی دو قلــو   

ــد. ــروژ می باش ــی ن ــو الن ط
ــی- ام   ــی – ب ــل ت ــاری تون ــتگاه حف ــط دس ــتر توس ــل بیش ــاری تون حف  
انجــام می گیــرد ولــی روش هــای حفــاری و انفجــار و حفــاری و شکســتن 

ــردد. ــرا می گ ــز اج نی
زمـان سـفر بین شـهرهای اسـلو و اسـکی را 50 درصد کاهـش می دهد. )از   

22 دقیقـه بـه 11 دقیقه(.

After: Rail constructions and Oslo Medieval  Park in 2021

طول هر دستگاه حفاری 150 متر و وزن آن 2400 تن می باشد.
دســتگاه های حفــاری تونلــی بــه قطــر9/96 متــر را حفــر می نماینــد و 
نتیجــه   در  کــه  می پوشــانند  بتنــی  بــا ســگمنت های  را  آن  دیواره هــای 
ســطحی عایــق و صــاف بــه قطــر8/80 متــر حاصــل می شــود. در ایــن عملیــات 

ــردد. ــاری می گ ــنگ حف ــن س ــون ت 10 میلی
  هزینه پروژه 2/35 میلیارد دالر آمریکا برآورد شده است.

  دوره عمر خط 100 سال پیش بینی شده است.

Source:
- Hans Christian Kruse, The Follo Line Project, A Pioneering Project for Norwegian Rail Development, Oslo, November 2018.

مســیر بــرای حرکــت قطــار بــا ســرعت 250 کیلومتــر در ســاعت طراحــی   
شــده اســت.

عملیــات اجرایــی اولیــه در ســال 2013 آغــاز شــد. پنــج قــرارداد ای-پــی-   
ــال 2015 و 2016  ــروژه در س ــاخت( پ ــدارکات و س ــی، ت ــی )مهندس س
امضــا گردیــد. فــاز اصلــی ســاخت در ســال 2015 آغــاز شــد. پایــان پــروژه 

ــده اســت. ــزی گردی ــامبر 2022 برنامه ری ــرای دس ب
بزرگترین قرارداد، قرارداد حفاری تونل با دستگاه های تی- پی-  ام می باشد.  

کنسرسیوم  Acciona Ghella، پیمانکار بخش اصلی تونل 20 کیلومتری   
می باشد.

از سایت عملیات ساختمانی" اسلند" 4 دستگاه حفاری تونل تی- بی- ام،  
حفاری تونل های دو قلو را به طرف اسلو و اسکی انجام می دهند.  

Fire tunnelboremaskiner skal bore 18,5 km av tunnelen fra et stort riggområde på Åsland ved E6 Fire tunnelboremaskiner skal bore 18,5 km 

Four TBMs are digging a 18 km tunnel from Åsland – Two in each direction

Åsland rigg

  محدودیت هـای سـاختمانی و حفاظـت آثـار باسـتانی در اطـراف پـارک قرون 
وسـطایی “اسـلو” کـه اهمیـت تاریخـی و باستان شناسـی دارد، به طـور کامل 
رعایـت شـده اسـت. مسـیر راه آهن به صـورت تونـل 600  متری از زیـر پارک 

تاریخـی و قرون وسـطایی اسـلو عبـور می کند.
در مـدت زمان سـاخت، بهره بـرداری و نگهـداری پروژه، اصول محیط زیسـتی،   

ایمنـی و بهداشـت بـه طور کامـل باید رعایت شـوند.
کارگران تیم ساخت متشکل از 50 ملیت مختلف جهان می باشند.  

  اثربخشی پروژه
کریــدور  ظرفیــت  فولــو  سریع الســیر  راه آهــن  خــط 
ــار در  ــل قط ــه چه ــار ب ــلورا از 12قط ــی اس ــفر جنوب س
ســاعت افزایــش می دهــد و ایــن خــط ریلــی شــامل 
ــت  ــد. مزی ــد ش ــیر خواه ــه ای سریع الس ــفرهای منطق س
دیگــر ایــن پــروژه ایــن اســت کــه زمــان ســفر از 
پیــدا می کنــد. کاهــش  دقیقــه  بــه 11  دقیقــه   22

ــردد  ــی می گ ــن خــط، پیش بین ــرداری از ای ــاز بهره ب ــا آغ ب
ــفر در  ــخصی 5800  س ــودروی ش ــک خ ــم ترافی از حج
ــه  ــن امــر ســبب می گــردد کــه روزان روز کاســته شــود. ای
ــد. از ســوی  5,474 تــن گاز اکســید دو کربــن کاهــش یاب
دیگــر، در نتیجــه احــداث ایــن خــط، تــا 750 کامیــون در 

روز از حجــم ترافیــک آزا دراه " ای 18" کاســته  می شــود. 
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مدیریت کووید-19، دستور العمل راهنمای شرکت های بهره برداری حمل ونقل عمومی 

MANAGEMENT OF COVID-19 GuIDELINES FOR PuBLIC TRANSPORT OPERATORS

طرح های نوین اجرا شده حمل و نقل هوشمند در سال 2019  
INTELLIGENT TRANSPORT’S NEW IMPLEMENTED PLANS OF 2019

بخش سوم

 III: Design and knowledgeطـــرح و دانــش
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مدیریت کووید-۱۹
دسـتورالعمل راهنمای شـرکت های 
بهره بـرداری حمـل و نقـل عمومی
MANAGEMENT OF COVID-19
GUIDELINES FOR PUBLIC
 TRANSPORT OPERATORS

تهیه کننده:  انجمن بین المللی حمل و نقل عمومی
ترجمه و تنظیم:  هیات تحریریه

Prepared by: UITP
Translated by: Board of Editors

هــدف: ایــن دســتورالعمل در فوریــه 2020 در چهارچوب شــیوع 
ــت.  ــده اس ــه ش ــد-19( تهی ــا )کووی ــروس کرون ــاری وی بیم
هــدف دســتورالعمل راهنمایــی شــرکت های بهره بــرداری 
حمــل و نقــل عمومــی اســت تــا بــه فعالیــت خــود ادامــه داده 

ــد. ــه نماین ــاری مقابل ــن بیم ــای ای ــا چالش ه و ب

مقدمه 
طبــق اعــام ســازمان بهداشــت جهانــی، ویــروس کرونــای جدیدیــک ویــروس 
تنفســی اســت کــه توســط تمــاس بــا شــخص آلــوده شــده از طریــق قطــرات 
ــوده  ــا آل ــوند و ی ــرو داده می ش ــه ف ــا عطســه ک ــرفه ی ــد شــده توســط س تولی
ــوم  ــق معل ــور دقی ــه ط ــد. ب ــدا می کن ــرایت پی ــطوح، س ــت ها و س ــردن دس ک
ــات  ــی اطاع ــد ول ــده می مان ــور روی ســطوح زن ــه ط ــروس چ ــه وی نیســت ک
اولیــه حاکــی از آن اســت کــه امــکان دارد چنــد ســاعت یــا بیشــتر دوام پیــدا 
کنــد.  سیســتم های حمــل و نقــل عمومــی بــه دالیــل زیــر محیطــی بــا ریســک 

ــند: ــاال می باش ب
  وجــود تعــداد بســیاری از شــهروندان در یــک فضــای بســته بــا تهویــه محدود 

  عدم کنترل ورود مسافران  بالقوه بیمار
ــد  ــوند مانن ــس می ش ــافران لم ــط مس ــه توس ــف ک ــطوح مختل ــود س   وج

نرده هــا  و  دســتگیره ها 
ــه  ــرای رفــت و آمــد شــهروندان ارائ حمــل و نقــل عمومــی خدمــات مهمــی ب

ــردار  ــای واگی ــیوع بیماری ه ــگام ش ــرویس دهی در هن ــن س ــه ای ــد ک می ده
ــرداری  ــرکت های بهره ب ــدی ش ــداف کلی ــی از اه ــه دارد. یک ــز ادام ــی نی جهان
حمــل و نقــل عمومــی بایــد ادامــه ارائــه خدمــات باشــد. بنابرایــن شــرکت های 
ــر  ــز ب ــود را متمرک ــات خ ــد اقدام ــی بای ــل عموم ــل و نق ــرداری حم بهره ب

ــد. ــر بیمــاری بنماین ــان خــود در براب حفاظــت کارکن
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توصیه ها 
مهم تریـن توصیـه رعایـت همیشـگی راهنمایی هـای مسـئوالن ذیربط می باشـد. 
هـر انـدازه سـطح ریسـک بـاال رود، میـزان اقدامـات الزم نیـز افزایـش می یابـد.

آمادگی
توصیه هـای آمادگـی برای همگی شـبکه های حمـل و نقل عمومی بـدون توجه 
بـه سـطح تهدیـد بیمـاری، مناسـب می باشـند. باید قبول کـرد کـه برنامه ریزی 
آمادگـی بـرای یـک بیماری مسـری جهانـی پـروژه ای تنها و مجرد نیسـت بلکه 
بایـد بـا سیسـتم مدیریـت بحران محلـی و ملی موجـود یک پارچـه و هم آهنگ 
گـردد تـا بتواند موفق باشـد. مشـارکت شـرکت های بهره بـردار و کارکنان آن ها 

در ایـن برنامه ریـزی بـه بهتر اجرا شـدن آن کمـک می کند.
فهرسـت صاحیت هـای کارکنان را تهیه کنید به طوری کـه بتوانید افرادی   
را کـه قابلیـت جایگزینـی پسـت های حیاتـی را دارنـد، شناسـایی نماییـد.
ــز  ــی، وســایل تمی ــزات حفاظت ــودن تجهی ــا را بررســی و موجــود ب انبار ه  
ــع  ــن و توزی ــه تامی ــد و برنام ــرل نمایی ــی را کنت ــواد ضدعفون ــردن و م ک

ــد. ــه کنی ــا را تهی آن ه
ــد ســوخت،  ــی مانن ــواد عملیات ــن م ــردن و تامی ــار ک ــره انب ــه زنجی برنام  

روغــن و وســایل یدکــی را بررســی و بــه هنــگام نماییــد.
ــاری  ــه بیم ــوط ب ــار مرب ــورد اخب ــان در م ــه کارکن ــانی ب ــاع رس ــه اط ب  

اولویــت بدهیــد.
توصیه هـای سـازمان های مسـئول مدیریـت بیمـاری در کشـور را بـه طـور   

نماییـد. پی گیـری  مسـتمر 

حفاظت شخصی
ــی،  ــل عموم ــه شــبکه های حمــل و نق ــرای کلی ــات حفاظــت شــخصی ب اقدام
ــدام  ــه عنــوان یــک اق ــد انجــام شــوند. ب ــه ســطح ریســک، بای ــدون توجــه ب ب
ــه ای  ــول پای ــه اص ــد ک ــاد آوری نمایی ــان را ی ــف کارکن ــرق مختل ــی، از ط کل
ــرفه و  ــب، س ــور مرت ــه ط ــت ها ب ــوی دس ــامل شستش ــخصی، ش ــت ش بهداش
عطســه کــردن میــان آرنــج و اســتفاده از دســتمال کاغــذی، را رعایــت نماینــد.

اتاق هــای کارکنــان، اتاق هــای جلســه و دفاتــر بایــد بــه مــواد ضدعفونــی   
ــز باشــند. ــذی مجه ــده دســت و دســتمال کاغ کنن

اثرات اسـتفاده از ماسـک های تنفسی مورد بحث می باشـد. کارکنان اجرایی   
سیسـتم های حمـل و نقـل عمومی بایـد توصیه های مدیریت هـای محلی یا 
ملی خود را در مورد نحوه اسـتفاده از ماسـک و نوع ماسـک، به کار گیرند.

روش هــای اســتاندارد عملیــات تمیــز کــردن و ضدعفونی ســطوح مشــترک   
ــد اجــرا شــوند.                                                                                                                       ــد بای ــواد زای ــع م ــاط تمــاس مکــرر دســت ها و دف و نق

ــی  ــات بدن ــد، مایع ــک می نماین ــار کم ــافران بیم ــه مس ــه ب ــی ک کارکنان  
ــد از  ــد، بای ــوده می پردازن ــیاء آل ــت اش ــه نظاف ــا ب ــد و ی ــز می کنن را تمی

ــد.                                                                    ــتفاده نماین ــرف اس ــار مص ــتکش های یکب دس

کاهش تماس 
اقدامــات کاهــش تمــاس، در هنــگام بــروز ریســک بــاال و یــا ابــاغ تصمیمــات 
مســئوالن ذیربــط، بایــد انجــام شــوند. گزینه هــای زیــر بــرای کاهــش ریســک 

در معــرض قــرار گرفتــن کارکنــان قابــل انجــام می باشــند.
کارکنــان خدمات دهــی بــه مشــتریان بایــد در کیوســک ها و یــا میز هــای    
اطاعات طوری مســتقر شــوند که فاصله کافی با مســافران داشــته باشــند.

  بــه طــور موقــت، مســافران می تواننــد از درب عقــب بــه جــای درب جلــو 
ســوار اتوبوس هــا شــوند تــا رانندگانــی کــه در کابیــن مخصــوص مســتقر 

نیســتند، کمتــر در معــرض ســرایت بیمــاری از مســافران باشــند.
  در هنــگام شــیوع بیمــاری، کنتــرل و بازرســی بلیــط قابل حذف می باشــد.

کار از راه دور، بــرای فعالیت هایــی کــه قابــل انجــام بــدون حضــور فیزیکــی   
در محــل شــرکت باشــد، قابلیــت اجــرا دارد.

جایگزینــی جلســات بــا کنفرانــس تلفنی، تمــاس بیــن کارکنــان را کاهش   
ــد. ــل انجــام می باش ــذا خــوری قاب ــا غ ــا و ی ــه تری ــد. بســتن کاف می ده

کاهش سطح خدمات
در هنــگام وجــود ریســک بــاال بــرای ســرایت بیمــاری و یــا تصمیــم مســئوالن 

ذیربــط، ممکــن اســت کاهــش ســطح خدمــات مــورد نیــاز باشــد.
در صــورت کاهــش تعــداد کارکنــان آمــاده بــه خدمــت بــرای ادامــه وضعیــت 
عــادی، ســطح خدمــات در شــبکه بایــد کاهش یابــد. بایــد توجه کرد کــه کاهش 
ســطح خدمــات معمــوال بــا کاهــش تقاضــا بــرای ســفر، بــه ســبب بســته شــدن 
مــدارس و توصیــه کلــی به شــهروندان بــرای مانــدن در خانه، مطابقــت می نماید.
ــرای  ــی ب ــه زمان ــاذ برنام ــا اتخ ــی ب ــه خوب ــردار تجرب ــرکت های بهره ب ش  
آخــر هفتــه دارنــد و بنابرایــن اطــاع رســانی بــه مســافران بــرای کاهــش 

ــد. ــام می باش ــل انج ــانی قاب ــه آس ــات ب ــطح خدم س
الزم اســت روش هــای تعمیــرات و نگهــداری تجهیــزات و واگن هــا مــورد   
ــر اســاس  ــا زمان بنــدی بازرســی ها را بتــوان ب ــد ت ــرار گیرن تجدیدنظــر ق

آن هــا تنظیــم نمــود.
ــت  ــا سیســتم مدیری ــود را ب ــای خ ــد برنامه ه ــردار بای شــرکت های بهره ب  

ــد. ــگ نماین ــهری هماهن ــت ش ــران مدیری بح

پایان سخن
سیســتم حمــل ونقــل عمومــی ســتون اقتصــاد محلــی و ملــی اســت و بنابرایــن 
خدمــات آن حیاتــی می باشــد و بایــد تــا حــدی کــه منطقــی اســت ارائــه شــود. 
آمادگــی بــرای مقابلــه بــا بیمــاری کوویــد-19، بــه عنــوان یــک بیمــاری جهانی، 
ــای ســازمان بهداشــت  ــن راســتا، اطــاع از توصیه ه ــم اســت. در ای بســیار مه
ــتورالعمل های  ــرای دس ــی و اج ــی و محل ــت مل ــازمان های بهداش ــی و س جهان

آنــان از اهمیــت شــایانی برخــوردار می باشــد. 
Sources:
- www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
- www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/

advice-for-public
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ــده  ــرا ش ــن اج ــای نوی طرح ه
حمــل و نقل هوشــمند در ســال 20۱۹
INTELLIGENT TRANSPORT’S NEW 

IMPLEMENTED PLANS OF 2019
Prepared by: Board of Editors                                                                    گرد آورنده: هیات تحریریه

نویــن  طرح هــای  مقالــه  ایــن  در 
ــمند  ــل هوش ــل و نق ــده حم ــرا ش اج
ــن  ــوند. ای ــه می ش ــال 2019  ارائ در س
طرح هــا شــامل نــوآوری صنعتــی 
ــل  ــل و نق ــن حم ــای نوی و راه حل ه

می باشــند.

ــل  ــه حم ــرح کارت یکپارچ 1- ط
و نقــل عمومــی ارزان در شــهر 

ــان ــرگ، آلم ــت ب اگوس
از اول نوامبـر 2019 طـرح کارت یـک پارچـه 
حمـل و نقل عمومی ارزان در شـهر" آگوسـت 
بـرگ" آلمـان بـه اجـرا درآمـد. در ایـن طـرح 
یـک  کارت  نـوع  دو  انتخـاب  بـا  شـهروندان 
ماهـه طبـق نیـاز خـود، می تواننـد بـه کلیـه 
اتوبوس هـا، قطارهـای شـهری، دوچرخه هـای 
کرایـه ای و "کار پول هـا" در محـدوده شـهری 
دسترسـی داشته باشـند. این طرح جایگاه اول 
محبوب تریـن طرح هـای نوآورانه سـال 2019 

را کسـب کرد.
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2-  افزایش چشـمگیر تعداد 
اتوبوس هـای برقـی در لندن 
در ســپتامبر 2019، دو خط اتوبوس 
اتوبوس هــای  بــا  فقــط  لنــدن 
ســرویس دهی  طبقــه  دو  برقــی 
ــداد  ــان تع ــد و همزم ــاز کردن را آغ
اتوبوس هــای برقــی در لنــدن رتبــه 
شــهرهای  ســایر  بیــن  در  را  اول 
مــاه  در  نمــود.  کســب  اروپــا 
ســپتامبر بیــش از 200 اتوبــوس 
ــل  ــل و نق ــدن در حم ــی در لن برق
عمومــی شــرکت داشــتند. ایــن 
طــرح در بیــن ده طــرح نویــن اجــرا 
ــرد. ــب ک ــام دوم را کس ــده، مق ش

3- اجــرای بزرگتریــن طــرح "تحــرک 
بــه عنــوان یــک ســرویس" در برلیــن
" اپ جلبــی" یــک اپلیکیشــن تلفــن موبایــل 
ــل و  ــیله حم ــف وس ــوع مختل ــه 12 ن ــت ک اس
ــات  ــرد و خدم ــر می گی ــی را در ب ــل عموم نق
مطلــوب ســفر در شــهر برلیــن را بــه شــهروندان 
ارائــه می نمایــد. ایــن طــرح تمامــی انــواع 
را  برلیــن  در  نقــل  و  حمــل  سیســتم های 

پوشــش می دهــد.
ــرک  ــن تح ــرویس نوی ــن س ــی" اولی " جلب
ــه  ــه را ب ــک پارچ ــل ی ــل و نق ــه حم ــت ک اس
شــهروندان ارائــه می دهــد. یکــی از اهــداف ایــن 
طــرح کاهــش اســتفاده از خودروهــای شــخصی 
ــن  ــده از ای ــتفاده کنن ــد. اس ــره می باش ــک نف ت
طــرح امــکان دسترســی بــه ترامــوا، متــرو، 
کشــتی حمــل مســافر،  قطــار حومــه شــهری و 
ــی و  ــه دوچرخــه، اســکوتر برق ــای کرای گزینه ه

ــد. تاکســی را دارن

درهـای  آزمایشـی  اجـرای   -4
اتوماتیک در سـکوهای  عمودی 

بارسـلونا  متروی 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــه 2019 ، ب ــاه م در م
اجــرای آزمایشــی درهــای اتوماتیــک 
عمــودی در یکــی از ایســتگاه های متــروی 
بارســلونا )اســپانیا( انجــام گردیــد. در های 
عمــودی اتوماتیــک بــرای افزایــش ایمنی 
ــده اند.  ــی ش ــافران طراح ــی مس و راحت
ایــن درهــا مانــع فیزیکی بــه ارتفــاع 160 
ســانتی متــر بیــن قطــار و  لبــه ســکوی 
ایســتگاه ایجــاد می نماینــد. کارکــرد درها 
بــا برنامــه رفــت و آمــد قطارهــا هماهنگ 

می شــوند.



  38 / فصلنامه شهرهای جهان / 1399 / شماره 29

5- کپسول های بدون راننده در لندن
(DRIVERLESS PODS BEGIN TRIALS IN LONDON)

کپســول های بــدون راننــده در "پــارک المپیــک ملکــه الیزابــت" لنــدن 
ــارک  ــن پ ــدگان از ای ــد. بازدیدکنن ــرار گرفتن ــی ق ــرداری آزمایش ــورد بهره ب م

ــد صدور  6- تصویــب قوانیــن جدی
بــرای  تاکســی  کســب  جــواز 
حفاظــت از مســافران آســیب پذیر 
ــل  ــل و نق ــه 2019، وزارت حم ــاه فوری از م
انگلســتان قوانیــن جدیــدی را بــرای حفاظــت 
از مســافران آســیب پذیر بــه تصویــب رســاند.
اقدامــات ایمنــی شــامل توصیــه به شــوراهای 
مقــررات کنتــرل  اعمــال  بــرای  شــهرها 
ســوابق تخلفــات  و جنائــی راننــدگان تاکســی 
می باشــد. همچنیــن در ایــن ارتبــاط، شــرایط 
و اســتانداردهای ملی بــرای انتخــاب رانندگان 

ــردد. ــه می گ تهی

7- بـــه کار افتـــادن 
برقـــی  اســـکوتر 
جدیـــد بـــا باتـــری 

ــض ــل تعویـ قابـ
در سال 2019، اسکوتر های 
برقــی جدیــد بــا باتــری 
ــی  ــض در برخ ــل تعوی قاب
ــاز  ــان آغ ــهرهای جه از ش
باتــری  کردنــد.  کار  بــه 
اســکوترها تــا 80 کیلومتــر 
ــدل  ــی دوام دارد. م رانندگ
جدیــد اســکوتر دارای ترمــز 
دســتی ماننــد دوچرخــه 

ــت. اس

ــل" رزرو  ــن موبای ــک "اپ تلف ــق ی ــول را از طری ــا کپس ــفر ب ــتند س می توانس
ــن  ــدف ای ــد. ه ــفر کنن ــارک س ــه پ ــده ای در محوط ــخص ش ــیر مش و در مس
ــرای  ــوع سیســتم حمــل و نقــل ب ــن ن آزمایــش تعییــن امــکان اســتفاده از ای

ــود. ــرو ب ــتگاه های مت ــه ایس ــی ب ــگری و دسترس ــاط گردش نق
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10- بــه هنــگام ســازی طــرح "بــا 
ــط  ــل کار" توس ــه مح ــه ب دوچرخ

ــتان ــت انگلس دول
ــد  ــارد پون ــدود 2 میلی ــتان ح ــت انگلس دول
در زمینــه پایدارســازی ســفرهای شــهروندان 
توســط دوچرخــه برقــی  ســرمایه گذاری 
ــا دوچرخــه بــه محــل کار"  نمــود. طــرح "ب
ــا  ــد ت ــازی ش ــه هنگام س ــن 2019 ب در ژوئ
بــرای کارمنــدان تســهیات و تجهیــزات الزم 
دوچرخــه ســواری به محــل کار فراهم شــود. 
ایــن طــرح کیفیــت هــوای شــهرها را افزایش 

می دهــد.  کاهــش  را  هــوا  آلودگــی  و 

Source:
- Sam Mehmet, Year in Review: 

Intelligent Transport top stories 
of 2019, Intelligent Transport, 3 
January 2020.

8- اپلیکیشن جدید درخواست خودرو در انگلستان
در ســـال 2019 اپلیکیشـــن جدیـــدی بـــرای تلفـــن موبایـــل جهـــت 
ـــن  ـــد. ای ـــی ش ـــز" معرف ـــام "زوکس ـــا ن ـــتان ب ـــودرو در انگلس ـــت خ درخواس
ـــد  ـــه می ده ـــهروندان ارائ ـــه ش ـــتری را ب ـــاب بیش ـــات انتخ ـــن امکان اپلیکیش
و پوشـــش جغرافیایـــی گســـترده تری در مقایســـه بـــا ســـایر اپلیکیشـــن ها 
دارد. ایـــن برنامـــه بـــه راننـــدگان تاکســـی اجـــازه می دهـــد نـــرخ کرایـــه 
خـــود را تعییـــن کننـــد و خـــود هزینـــه ســـفر را  در اپلیکیشـــن بگذارنـــد. 
"زوکســـز" در ســـطح کشـــور و در مناطـــق روســـتایی نیـــز عملکـــرد دارد.

ـــه  ـــتجوی کلی ـــه جس ـــدا ب ـــد در مب ـــازه می ده ـــافران اج ـــه مس ـــز" ب "زوکس
ـــوع  ـــفر، ن ـــه س ـــای هزین ـــر مبن ـــود را ب ـــفر خ ـــد و س ـــی ها بپردازن ـــواع تاکس ان

ـــد. ـــاب نماین ـــر در آن انتخ ـــود ویلچ ـــی و وج ـــداد صندل ـــی، تع تاکس

9- اجرای طرح کاهش آلودگی ها در منطقه مرکزی لندن
نهمیـن طـرح نویـن اجرا شـده حمل و نقل هوشـمند، طـرح کاهـش آلودگی ها 
در منطقـه مرکزی لندن بود. شـورای شـهر لندن گزارشـی حاکـی از موفق بودن 
اجرای این طرح ارائه نمود. در این گزارش ذکر شـده اسـت که تعداد خودروهای 
آلـوده کننـده در ایـن منطقـه  13500 دسـتگاه کمتـر شـده اسـت)جدول1(.

Table (1):  Air Pollution Roadside Monitoring Results
Percent

 Decreaseµg / m3  NO2Date

36
89January- March 2017

57July-September 2019
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Prepared by: UITP

These guidelines have been prepared in February 
2020 in the framework of the coronavirus (COVID-19) 
outbreak. They aim to assist public transport operators 
in tailoring business continuity plans responding to the 
disease.
Public transport systems have to be considered a high risk 
environment due to high number of people in a confined space 
and a variety of common surfaces to touch. 
Public transport is an essential service to provide mobility, also 

in times of pandemics, not least to provide access to health care 
facilities.
The most important recommendation is to follow the guidance 
of the competent authorities at all times and to scale up measures 
according to the risk level. Preparedness, personal protection, 
reduction of contact and reduction of service are the most 
important recommendations.
Public transport is the backbone of local and national economy 
and an essential service to be maintained as long as reasonable. 
 Source: UITP, Corona Virus _EN. pdf

MANAGEMENT OF COVID-19
GUIDELINES FOR PUBLIC TRANSPORT OPERATORS



 شماره 29 / 1399 / فصلنامه شهرهای جهان /41

COMMERCIAL COMPLEXES OF
METRO STATIONS
by: Mohammad Montazeri, Ph.D., University Professor, Director of Coordination Office 
of the International Association of Public Transport in I.R. of Iran

Building commercial complexes of metro stations is 
the effective method to provide budget for urban rail public 
transport projects. Comparative study of   commercial 
complexes of metro stations present useful experience for the 
development of these complexes. Financing construction and 
operation of metro lines is the most important challenge for 
the developing countries.
In this article the operation of commercial complexes of metro 
stations is introduced as one of the effective methods to provide part 
of the budget needed for development of rail public transportation 
systems. These shops and commercial spaces are rented to different 
companies to provide income for metro construction and operating 
organizations.

The benefits of the construction of metro station commercial 
complexes include economic, social, city development, public 
transport and environmental benefits.
Features of some commercial complexes of metro stations in different 
countries are discussed including Montreal (Canada), Washington 
(USA), Kuala Lumpur (Malaysia), Tabriz (Iran), Tehran (Iran) and 
Orestad Center (Denmark).
In the near future, in most of the cities of the world, urban region 
development will be based on maximizing trips with rail public 
transport and providing optimal services for public transport 
passengers. Accordingly, the economy of cities will be reinforced with 
the design and the construction of commercial complexes of metro 
stations. The income earned by these metro stations commercial 
centers will help to develop the urban rail public transport. 
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BREEAM is the world’s first established method of assessing, rating and certifying the sustainability of buildings, 
infrastructure and comprehensive planning. BREEAM is undertaken by independent assessors using scientifically-
based sustainability metrics and indices. BREEAM is an awareness of the impacts of the project type, such as energy 
efficiency, carbon reductions, transportation, design quality, health issues, ecology, sustainable drainage, pollution and 
garbage recycling.

use, habitual protection and creation and improvement of long term 
biodiversity for the building’s site and surrounding land.  
Pollution: This category addresses the prevention and control of 
pollution and surface water run-off associated with the building 
location and use.
Innovation: This category provides opportunities for exemplary 
performance and innovation to be recognized, that are not included 
within or go beyond the requirements of the credit criteria.

Accordingly, BREEAM rated developments are more sustainable 
environment that enhance the wellbeing of the people who live and 
work in them and help protect natural resources. 

The BREEAM evidential requirements include the following 
categories:
Management: This category encourages sustainable management 
practices.
Health and wellbeing: Encourages health and wellbeing and safety 
of the building users. Issues within this category reward building and 
specification decisions that create a healthy, safe and comfortable 
internal and external environment.
Energy: This category encourages the specification and design 
of energy efficient building solutions, systems and equipment that 
support the sustainable use and management of energy during the 
building’s operation.
Transport: This category encourages improved access to local 
amenities and to sustainable means of transport, including public 
transport and other alternative transport solutions for building users.
Water: This category encourages sustainable water use in operation 
of the building and its site.
Materials: This category encourages decisions which reduce 
environmental and social impacts of construction products used on 
a project.
Waste: This category encourages the reduction of waste from 
construction throughout the lifetime of the building.
Land use and ecology: This category encourages sustainable land 

BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT 
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT METHOD (BREEAM)
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COASTAL HIGHWAY ROUTE E-39
By: Kjersti Kvalheim Dunham, Program Manager, Norwegian Public Roads Administration

The current E-39 connects Kristiansand to Trondheim 
Norway) with a length of 1100 km including 7 ferry connections. 
E-39 is connected with ferry to Hirtshals. Then it is connected to 
Aalborg in Denmark joining E-45 which continues to Italy.
The new route of E-39 will omit ferry connections and will 
solve the challenging fjords. Construction of the route is well 
underway. The project is cost efficient with safe and high 
technology bridges and tunnels. New construction technology is 
being developed for the whole of Norway and beyond. 
The benefits of E-39 will exceed the western regions of Norway. 
This project is beneficiary for the whole of Norway.
The ongoing investigations include:
  Environmental data
  Ground assessment
  Risk of ship collision

Many companies including More Ocean Lab, Rolls Royce 
and Avinor can benefit from our efforts. R&D topics of coastal 
highway route E-39 include:
  Strategies
  Contracts
  Society and financing

  Planning and construction
  Risk management and technical qualification
  Sustainable infrastructure
  Fjord crossings

The E-39 project includes the following sub-projects:
  Submerged floating tube bridge (the invisible bridge-tunnel)
  Bridge foundation on long-span bridge using measured 

dynamic response
  Bridge foundation on large water depths
  Wind-included response of cable-supported bridges
  Modelling and analysis of damping in extreme bridges. 
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ــی  ــاش دارد نوع ــق دارم ت ــه آن تعل ــن ب ــه م ــران، ک ــاری ای ــن معم ــان نوی »جری
ــل  ــداوم و تکام ــن را ت ــرزمین که ــن س ــته ای ــاری گذش ــه معم ــد؛ ک ــاری بیافرین معم
بخشــیده؛ بتوانــد جایــگاه خاصــی در معمــاری جهــان را بــه خــود اختصــاص دهــد.«
)زنده یاد مهندس سید هادی میرمیران(

بنیاد معماری میرمیران همواره تالش داشــته اســت بســتری را فراهم آورد که بر اســاس درک و شــناخت مفاهیم و مشــخصه های ســرزمینی و 
فرهنــگ غنــی معمــاری تمدن ایران و جریانات پیشــرو معمــاری امروزیِن جهان، به بالندگی و شــکوفایی جریان نوین معماری ایران یاری رســاند. 
در ایــن راســتا موضوعــات و مباحــث مطروحه در مســابقه طراحــی مفهومــی )CONCEPT DESIGN( جایــزه معماری میرمیــران در دوره های 
اولیــه عمدتــا معطــوف بــه درک و شــناخت عوامــل محیطــی و مــادی موثر بر معمــاری ســرزمینی ایــران و بکارگیــری الگوها و مفاهیــم برگرفته 
از ایــن عوامــل در رونــد طراحــی مفهومــی معمــاری و فضاهای شــهری امروزین بــوده اســت. در دوره های بعدی شــناخت جریانات نویــن اصیل و 
پیشــرو معمــاری جهــان و درک رابطــه مفهومــی و امــکان تاثیر متقابــل این جریانــات در رونــد طراحی معماری کشــور مد نظر قرارگرفته اســت.

از ایــن دوره رویکــرد اصلــی مســابقه متوجــه درک و شــناخت مفاهیــم ذهنــی و ذاتــی معمــاری ســرزمینی ایــران اســت کــه در طــول تاریــخ 
تــداوم داشــته و در هــر مقطــع تاریخــی- اجتماعــی رابطــه ی احساســی و متقابــل انســان ایرانــی را بــا روح و فضــای ایــن معمــاری شــکل داده و 
هــم اکنــون نیــز در خاطره هــای آرمانــی مــا نهفتــه اســت و می توانــد بســتر مناســبی بــرای ارتقــاء و غنــای جریــان نویــن معمــاری ایران باشــد.

 

موضـوع مسـابقه ایـن دوره از مسـابقه طراحـی مفهومـی جایـزه معماری میرمیـران با عنـوان "طراحی فضای انسـانی" نیـز ناظر بر ایـن رویکرد 
می باشـد؛ رویکـردی کـه ماهیتـا بـا جریانات پیشـرو معمـاری جهان نیز هم راسـتا می باشـد.

ــه نیازهــای عملکــردی و تامیــن  ــر پاســخگویی ب طراحــی انســان محــور کوشــش می کنــد معمــاری را آنگونــه ســازمان دهــد کــه عــالوه ب
رضایت منــدی، رفــاه و آســایش مــادی، فضایــی معنــادار، ســرزنده، خیال انگیــز و متعالــی بیافرینــد کــه زمینــه شــکوفایی فضایــل انســانی، 
احساســات، عواطــف و اشــتیاق انســان تــوام بــا خرســندی، شــادمانی، نشــاط و شــادابی، خوشــحالی و انبســاط خاطــر فراهــم آمــده و امــکان 
تعامــل و لــذت بــردن از ایــن فضاهــا در عرصه هــای فــردی و اجتماعــی را بــه وجــود آورد. ایــن فرآینــد در معمــاری ســرزمینی ایــران نیــز وجــه 

قالــب شــکل گیری کالبــد و فضــا در چهارچــوب فرم هــا، الگوهــا و مفاهیــم فضایــی بــوده اســت.
هــدف از برگــزاری ایــن دوره از مســابقه طراحــی مفهومــی بــا عنــوان "طراحــی فضــای انســانی"، خلــق فضایــی امروزیــن متکــی بر ایــن فرایند 

طراحــی و بــا بهره گیــری از مفاهیــم معمــاری ســرزمینی ایــران می باشــد. 

Website: www.mirmiran-arch.org                                                    Email: info@mirmiran-arch.org
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