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Foreword

مقدمه
گرچـه سیسـتم های متـرو در ابتدا بـرای مقابله بـا ترافیک در شـهرهای پرجمعیـت طراحی 
شـدند ولـی توانسـتند جذابیـت قـوی خـود را بـه سیاسـت مـداران، جوامـع کاری و حتی 
مسـافران نشـان دهنـد. متروهـا توانسـتند قابلیـت فوق العـاده خـود را در جهـت کمک به 
جمعیـت روزافـزون شـهرها بـا حداقل اثـرات منفی، کمـک به توسـعه اقتصاد شـهر و بهبود 
و کیفیـت زندگـی انسـانها بـه اثبـات برسـانند. متروهـا یکـی از الزامـات موثـر بلنـد مدت 

سـرمایه گذاری بـه جهـت تحقـق شـهرهای پایدار، هوشـمند و تـاب آور می باشـند. 
ــل ســنتی شــامل سیســتم های  ــف حمــل و نق ــای مختل ــق روش ه ــی از طری ــی دســته جمع جابجای

MOHAMMAD 
MONTAZERI, PH.D.

دکتر محمد منتظری
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ریلــی و جــاده ای در انــواع و اندازه هــای مختلــف و عــاوه بــر آن تحــت عنــوان 
سیســتم های غیــر متعــارف )مونوریــل، سیســتم های کابلــی، ...( و انــواع 
ــتراکی و  ــل اش ــد تاکســی، اتومبی ــارکتی مانن ــل مش ــل و نق سیســتم های حم
غیــره ارایــه می گردنــد کــه هریــک نحــوه بهره بــرداری و ســطح اجرائــی خــود 

را دارا می باشــد. 
اتحادیــه بین المللــی حمــل و نقــل عمومــی )UITP( تاییــد می نمایــد کــه انــواع 
سیســتم های حمــل و نقــل دســته جمعــی و اشــتراکی بــه همــراه ســایر وســایل 
شــخصی ماننــد دوچرخه ســواری و پیــاده روی دارای نقــش موثــری در شــهرها و 
مناطــق مختلــف بــرای جابجایــی افــراد می باشــند. تنها سیســتم های بــا طراحی 
ــخگویی  ــت پاس ــی قابلی ــتم های جانب ــایر سیس ــا س ــام ب ــت ادغ ــوب و قابلی خ
ــاب  ــکان انتخ ــهروندان ام ــه ش ــد ب ــته و می توانن ــراد را داش ــای اف ــه نیازه ب

ســرویس های حمــل و نقــل عمومــی یــا اشــتراکی بــا کیفیــت را ارایــه دهنــد.

مراحل تکامل
اولیــن متــروی برقــی بــا ظرفیــت بــاال و بــا مســیر تــردد انحصــاری )محافظــت 
ــه ســال 1863 در شــهر لنــدن  شــده از ورود افــراد و ســایر وســایل( مربــوط ب
ــوروی،  ــر ش ــاد جماهی ــرب، اتح ــای غ ــده در دنی ــور عم ــا بط ــد. متروه می باش
ــعه  ــتم توس ــرن بیس ــه دوم ق ــی در نیم ــکای جنوب ــیا و امری ــمتی از آس قس
یافتنــد. در قــرن جدیــد، توســعه متــرو بســیار زیــاد بــوده و تــا دســامبر ســال 
2018 )دی مــاه ســال 1397( 79 شــهر جدیــد بطــور عمــده در آســیا، افریقــا 
ــده  ــان دهن ــه نش ــده اند ک ــرو ش ــب مت ــران( صاح ــامل ای ــه )ش و خاورمیان

ــد. ــاد می باش ــعه اقتص ــد توس ــیع و رون ــینی وس شهرنش

افتتاح مترو در دنیا طی سال های 1860 الی 2018
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بــا پیش بینــی افزایــش دو برابــری تقاضــای جهانــی بــرای جابجایــی شــهری تــا 
ســال 2050، پتانســیل توســعه متروهــا قابــل ماحظــه می باشــد. بیــن ســالهای 
ــرو %40  ــی مت ــاخت های جهان ــه زیرس ــی رود ک ــار م ــا 2024، انتظ 2019 ت
رشــد کنــد. در ایــن فاصلــه 25 شــهر دنیــا اولیــن خــط متــروی خــود را افتتــاح 
خواهنــد کــرد )دوحــه، ســیدنی، ماکائــو، کیوتــو، ریــاض، هانــوی، تســالونیکی، 
اهــواز، کــرج، ...( و 60 خــط جدیــد نیــز بــه شــبکه موجــود اضافــه خواهــد شــد.
ــا  ــهر دنی ــافر را در 178 ش ــارد مس ــدوداً 53 میلی ــا ح ــال 2017، متروه در س
جابجــا کردنــد کــه کمــک موثــری بــه بهبــود آثــار منفــی حمــل و نقــل بــوده 
ــی  ــم اقتصــادی و اجتماع ــار مه ــوان آث ــب نمی ت ــن مطل ــه ای ــا توجــه ب ــد. ب ان

شــبکه متــرو را نفــی کــرد.
بـا در نظـر گرفتـن نـرخ اشـغال 1/3 مسـافر در هـر خـودرو، متروهـا 

تـردد معـادل 115 میلیون خودرو را هر روز در شـهرها حـذف می کنند.

متروی من: یک قهرمان روزانه
ارزشـــترین  بـــا  و  پیچیده تریـــن  بحرانی تریـــن،  میـــان  در  متروهـــا 
زیرســـاخت های شـــهری بـــرای رقابـــت موفقیت آمیـــز جهـــت جـــذب 

مســـافر، اســـتعدادها و تجـــارت هســـتند. 
ـــی  ـــکان جابجای ـــا ام ـــاه، متروه ـــدوی کوت ـــی و ه ـــای طوالن ـــتن قطاره ـــا داش ب
60 هـــزار مســـافر را در هـــر ســـاعت و در هـــر جهـــت )pphpd( مهیـــا می کننـــد 
ـــی  ـــرای جابجای ـــل مناســـب ب ـــک سیســـتم حمـــل و نق ـــده آل ی ـــذا بطـــور ای و ل
ـــند. متروهـــا نبـــض شـــریان های  مســـافران در کریدورهـــای مختلـــف می باش

ـــلوغ هســـتند. ـــهرهای ش ش

 ظرفیت خط )pphpd( برای سناریوهای بهره برداری مختلف

سـاخت و بهره برداری از متروها نیاز به تخصص گسـترده، دانش و منابع فنی و مالی 
دارد. در عین حال متروها از طریق یک مجموعه بی نظیر از پارامترهای مختلف باعث 

ایجاد ارزش اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باال می شوند. این مزایا قابل سنجش 
و قابـل اسـتفاده نـه فقط بـرای چند سـال یا چند دهه، بلکه برای نسـل ها هسـتند.
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عموم مردم
ــوده  ــانتر نم ــره را آس ــی روزم ــا زندگ ــردم، متروه ــوم م ــرای عم ب
ــگ و  ــت، فرهن ــوزش، بهداش ــاغل، آم ــه مش ــی ب ــکان دسترس و ام

ــد. ــا می کنن ــات را مهی تفریح
صرفه جویــی کننــده زمــان: متروهــا ســریع بــوده و ســرعت تجــاری آنهــا 
ــان شــلوغی و  ــی در زم ــر در ســاعت می باشــد، حت ــی 45 کیلومت ــن 30 ال بی
هنگامــی کــه ســرعت متوســط خودروهــا بیــن 15 الــی 20 کیلومتر در ســاعت 
ــه  ــاد، ســاخت یــک خــط جدیــد متــرو ب ــا ترافیــک زی اســت. در شــهرهای ب
ــرای هــر فــرد اســت.  معنــی صرفه جویــی ســاالنه صدهــا ســاعت جابجایــی ب
ایــن موضــوع یکــی از مزایــای مهــم گــزارش شــده توســط مســافران می باشــد.

در ژانویــه 2019، متــروی ســانتیاگو خــط 3 خــود را افتتــاح نمــود کــه به بیش 
ــد.  ــه می ده ــرویس ارائ ــهرداری س ــه ش ــهروند در 6 ناحی ــون ش ــک میلی از ی
ــفر  ــر س ــان ه ــی 50% زم ــا صرفه جوی ــت ب ــر اس ــط براب ــن خ ــتفاده از ای اس
ــر شــهروند. ــرای ه ــی 220 ســاعت در ســال ب ــا صرفه جوی ــادل اســت ب و مع

ــای  ــا در محیط ه ــر از خودروه ــه ایمن ت ــا 50 مرتب ــانها: متروه ــی انس منج
شــهری هســتند و احتمــال وقــوع حــوادث شــامل خــروج از ریــل، تصــادف و 
کشــته یــا مجــروح شــدن مســافران در ایــن سیســتم بســیار کــم اســت. طــی 
ــر از 7  ــرو کمت ــات مت 20 ســال گذشــته متوســط کشــته شــدگان در تصادف

مــورد در ســال بــوده اســت. 
ــار،  ــاد قط ــر زی ــایی، توات ــل شناس ــان و قاب ــیرهای آس ــترس: مس ــد اس ض
ــافران  ــه مس ــی، ب ــل پیش بین ــافرت قاب ــان مس ــاال و زم ــان ب ــت اطمین قابلی
امــکان مطالعــه، انجــام کارهــای مــورد نیــاز و یــا حتــی اســتراحت در متروهــا 
را می دهــد. اهمیــت بــه مســافران بــه جهــت ارائــه ســرویس بــا کیفیــت حتــی 
در شــرایط ازدحــام و آشــفتگی سیســتم، از اهــداف اصلــی متروهــا قــرار دارد.

 

ــب  ــاس موج ــات حس ــری خصوصی ــک س ــی: ی ــبک زندگ ــانگر س نش
ــی  ــر روش جابجای ــت تغیی ــی در جه ــیل باالی ــا پتانس ــه متروه ــردد ک می گ
مســافران داشــته باشــند. بــه عنــوان مثــال، بــرای همان ســطح ســرویس دهی، 
ــه نســبت ســایر روش هــای  ــی شــهری 20% مســافر بیشــتری ب سیســتم ریل
حمــل و نقــل جــذب می کنــد. در کنــار ایــن "اثــر ریــل"، مســافران متروهــا 
ــایی  ــامل شناس ــن سیســتم ش ــرد ای ــه ف ــات منحصــر ب ــه خصوصی باتوجــه ب
)پاریــس،  اختصاصــی  ایســتگاه های  ورودی  توکیــو،...(،  )لنــدن،  بصــری 
ــی،  ــری )بروکســل، دوب ــو...( و دکوراســیون ایســتگاه ها و نشــان های هن بیلبائ
ــد. ــن سیســتم می کنن ــه ای ــق ب ــران،...(، احســاس تعل ــتکهلم، مســکو، ته اس

متــرو همچنیــن کمــک موثــری بــه فضاســازی بــا کیفیــت می کنــد و 
ــافران  ــتراحت مس ــف و اس ــرای توق ــی ب ــوان محل ــه عن ــتگاه های آن ب ایس
ــه  ــد، ارائ ــکان خری ــوده و ام ــهری ب ــی ش ــی از زندگ ــود جزی ــندکه خ می باش
ــار  ــی آث ــل دائم ــف، مح ــای مختل ــزاری رویداده ــات، برگ ــرویس و خدم س

ــی  ــا فرهنگ ــی ی ــای اجتماع ــایر فعالیت ه ــا س ــری، نمایشــگاه، کنســرت ی هن
را فراهــم می کننــد. 

مسئوالن شهر
ــا  ــازان، متروه ــا و تصمیم س ــاکنان آنه ــهر، س ــئوالن ش ــرای مس ب
ــوان  ــه عن ــکین داده و ب ــم را تس ــت و یک ــرن بیس ــای ق چالش ه

ــوند. ــوب می ش ــدت محس ــر دراز م ــرمایه گذاری موث س
ــه  ــث حــذف روزان ــرو باع ــا مت ــی ب ــک: جابجای ــکالت ترافی ــل مش راه ح
میلیونهــا خــودرو از ســطح شــهر و جاده هــا می شــود و باعــث جلوگیــری موثــر 
از هــدر رفتــن زمــان اضافــه ای می گــردد کــه بــر زندگــی مــردم و اقتصــاد اثــر 
می گــذارد. متروهــا کمــک می کننــد کــه میلیارد هــا یــورو در اثــر صرفه جویــی 
در ترافیــک بدســت آیــد کــه بــر GDP ســاالنه اثــر مثبــت می گــذارد.

 

ــان  ــل اطمین ــوب و قاب ــرویس دهی خ ــادی: س ــعه اقتص ــه توس ــک ب کم
ــر از اقتصــاد حمایــت می کنــد. در حــال حاضــر 50 منطقــه  متــرو بطــور موث
ــی دارای  ــی( همگ ــص مل ــد ناخال ــر GDP )تولی ــا از نظ ــزرگ دنی ــهری ب ش
ــتم  ــا )76%( دارای سیس ــر آنه ــتند و اکث ــهری هس ــی درون ش ــتم ریل سیس
متــرو می باشــند. گرچــه اختــال عمــده در ســرویس دهی متــرو بســیار 
ــروصدای آن  ــر س ــای پ ــروز، پیامده ــورت ب ــی در ص ــد ول ــاق می افت ــم اتف ک
نشــاندهنده ایــن مطلــب اســت کــه بــدون متــرو، شــهرها تقریبــا بــه حالــت 

ــد. ــا در می آین ــت فرس ــف طاق توق
ــا  ــوا: متروه ــرات آب و ه ــرات تغیی ــردن اث ــم ک ــه ک ــر ب ــک موث کم
درحــال حاضــر کمــک موثــری بــه اســتفاده مفیــد از انــرژی هســتند کــه هیــچ 
روش حمــل و نقــل دیگــری تاکنــون نتوانســته اینــکار را انجــام دهــد. متروهــا 
40 مرتبــه کمتــر گاز CO2 بــه ازای هــر مســافر در مقایســه بــا خــودرو شــخصی 
ــدادی از  ــته تع ــه گذش ــه در ده ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــد می کنن تولی
متروهــا انــرژی قابــل تجدیــد نیــز تولیــد کرده انــد و در جهــت حــذف واقعــی 
ــه  ــن متروهــا وســیله ای هســتند کــه ب ــدم برداشــته اند. بنابرای ــن ق تولیــد کرب

ــد. ــن کمــک می کنن ــرای کــم کــردن کرب ــس ب ــرارداد آب و هــوای پاری ق
بعــاوه متروهــا طــی یــک قــرن گذشــته بطــور عمده بــا بــرق کار کــرده و عما 
هیــچ آلودگــی در محل هــای حســاس شــهری ایجــاد نکرده انــد. ایــن موضــوع 
همــراه بــا تاثیــر آنهــا در کــم کــردن ســفرهای خــودروی شــخصی، بــه ارتقــای 
کیفیــت هــوا کمــک کــرده و گازهــای مضــر خروجــی را کــه موجــب ایجــاد 
بیماری هــای تنفســی شــده و باعــث مرگ هــای زودرس و وارد شــدن خســارت 
بــه ســاختمان ها و آثــار باســتانی شــهرها می شــوند، کاهــش می دهــد.
احیــای فضــای شــهری: فضــای شــهری یــک کاالی بــاارزش در محیط های 
کان شــهر ها می باشــد. بــا توجــه بــه نیــاز بــه فضــای کــم، متروهــا از جملــه 
سیســتم های حمــل و نقــل بــا اســتفاده از حداقــل فضــای شــهری می باشــند. 
ــکونت  ــای س ــر و محل ه ــا، دفات ــاع )مغازه ه ــم در ارتف ــعه تراک ــاوه، توس بع
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ــای  ــاد فض ــب ایج ــرو موج ــتگاههای مت ــراف ایس ــتگاه ها( و در اط ــاالی ایس ب
ــه  ــده و در نتیج ــم گردی ــای متراک ــی در فضاه ــزوده و راحت ــی، ارزش اف اضاف
ــط شــهری و زندگــی شــهروندان  ــاالی محی ــت ب بطــور عمــده موجــب کیفی

می شــود.
اتوماســیون و  توســط  ادغام کننــده سیســتم های حمــل و نقــل: 
ــود  ــافران بوج ــی مس ــرای جابجائ ــدی ب ــای جدی ــیون، راهکاره دیجیتالیزاس
آمــده و تبدیــل تجــارت از ســرمایه ای بــه ســرویس دهی را امکان پذیــر 
ــدگان  ــه اســتفاده کنن ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــن موضــوع زمان ــرده اســت. ای ک
ــکان انتخــاب از  ــی ام ــه راحت ــی ب ــه نیســتند ول ــی صاحــب وســیله نقلی نهای
بیــن مجموعــه ای از ســرویس ها بنــام "جابجائــی بــه عنــوان یــک ســرویس" 
ــل  ــل و نق ــای حم ــن راه حل ه ــن باالتری ــر گرفت ــا در نظ ــه ب )MAAS( را ک

پایــدار طراحــی شــده اند دارا می باشــند. 
بــه عنــوان ســتون فقــرات سیســتم های حمــل و نقــل در مســیرهای شــلوغ، 
ــل و  ــتم های حم ــایر سیس ــه س ــتند ک ــی هس ــده آل ــاختارهای ای ــا س متروه
ــتگاه های  ــد. ایس ــرار گیرن ــر ق ــور موث ــا بط ــراف آنه ــد در اط ــل می توانن نق
متــرو محل هــای اصلــی بــرای اتصــال ســایر سیســتم های حمــل و نقــل بــوده 
ــی  ــل و اراض ــل و نق ــتم های حم ــده سیس ــام کنن ــش ادغ ــل نق ــور کام و بط

ــد. ــا می کنن ــراف را ایف اط

هیــچ سیســتم MAAS بــدون حمــل و نقــل انبــوه و در نتیجــه بدون 
متــرو وجــود نخواهد داشــت.

تجارت و سرمایه گذاران 
ــدت،  ــان بلندم ــا اطمین ــرمایه گذاران، متروه ــارت و س ــرای تج ب

ــد. ــه می دهن ــت ارائ ــر منفع ــازار پ ــی و ب ــای دسترس مزای
ابــزار توســعه اقتصــادی: شــهرها نیــاز بــه ظرفیــت و تراکــم بــرای دســتیابی 
بــه پتانســیل کامــل خــود بــرای ایجــاد یــک محــل جــذاب بــرای گــرد آوردن 
افــراد مبتکــر، بــا انــرژی و خــاق بــه جهــت تولیــد و رشــد ثــروت هســتند. در 
ایــن رابطــه متــرو باعــث تجمیــع مــردم و ایده هــای آنهــا می شــود کــه خــود 
موجــب نوگرایــی و پویایــی اقتصــاد شــهری گردیــده و در عیــن حــال مشــکات 

ــد.  ــم می کن ــک را ک ترافی
عــاوه بــر مزایــای دسترســی و اتصــال، تحقیقــات اقتصــادی- اجتماعــی در دهه 
گذشــته نشــان دهنــده مزایــای گســترده اقتصــادی ماننــد اثــر انباشــتگی اســت 

ــاال می باشــد. ــه ســرمایه گذاری ب کــه توجیه گــر مضاعــف نیــاز ب
محــل ایجــاد اعتمــاد و حامــی ارزش افــزوده زمیــن: متروهــا ســازه های 
ــرای ایجــاد  ــم ســازان ب ــوی تصمی ــاد ق ــه نشــاندهنده اعتق دائمــی هســتند ک
ــافران،  ــرای مس ــب ب ــی مناس ــل و دسترس ــل و نق ــدار حم ــتم های پای سیس

ــدان اســت. ــدگان وکارمن ــد کنن بازدی
ــای  ــازندگان مجتمع ه ــر س ــه از نظ ــد ک ــان داده ان ــن نش ــم چنی ــات ه مطالع
بــه جهــت  ســاختمانی، زمین هــای اطــراف ایســتگاههای متــرو عمدتــاً 
خصوصیــت دسترســی و اتصــال متروهــا بــه ســایر سیســتم های حمــل و نقــل، 

ــوند.  ــه می ش ــر گرفت ــا ارزش در نظ ــوب و ب ــای مرغ ــوان محل ه بعن

مقایسه ارزش افزوده اماک واقع شده در فاصله 1500 متری ایستگاه های مترو در سه شهر انگلستان

خاصیـت رقابتی بـرای جذب نیـروی انسـانی: از بیـن معیارهـای مختلف 
موجـود بـرای کارکنـان متقاضی کار، دسترسـی آسـان و رفت و آمد سـریع جزء 
عوامـل کلیـدی اسـت. محل هـای کار در نزدیکـی ایسـتگاههای متـرو از جملـه 
مزایـای قابـل لمس برای جذب و نگهداری نیروی انسـانی هسـتند زیـرا کارکنان 
ایـن مشـاغل مشـکل ترافیـک و یـا پیـدا کـردن محـل پـارک خـودرو ندارنـد.
ــیون  ــرژی، اتوماس ــی ان ــزی، صرفه جوی ــوآوری، تمی ــرای ن ــی ب مکان
ــال: متروهــای جدیــد دارای پیشــرفته ترین  ــل و حمــل و نقــل دیجیت کام
ــش  ــا بی ــک در حــال حاضــر ب ــام اتوماتی ــای تم ــا هســتند. متروه تکنولوژی ه

ــرفت های  ــن پیش ــزء آخری ــرداری، ج ــال بهره ب ــط در ح ــر خ از 1000 کیلومت
ــب  ــرداری موج ــای بهره ب ــوژی و تاکتیک ه ــب تکنول ــند. ترکی ــی می باش علم
ــن  ــم چنی ــده و ه ــافر گردی ــل مس ــل و نق ــاف در حم ــی و انعط ــر ایمن حداکث
مصــرف انــرژی و هزینــه بهره بــرداری را کاهــش داده اســت. متروهــا نمایانگــر 
ــات  ــر خصوصی ــاهدی ب ــوده و ش ــی ب ــازندگان ریل ــرفت های س ــن پیش آخری
نوگرایــی و تکامــل آنهــا هســتند. متروهــای تمــام اتوماتیــک مطابــق جدیدترین 
دســت آوردهای علمــی بــوده و پیشــرو سیســتم های جابجایــی دیجیتــال 

ــند. ــده می باش آین
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چند نکته برای اطالع 
عـالوه بر مزایای بسـیار، باید در نظر داشـت که سـاخت سیسـتم های 

متـرو پیچیده بـوده و با چالش هـای زیر همراه هسـتند.
نیــاز بــه ســرمایه زیــاد: عــاوه بــر ســرمایه گذاری اولیــه بــرای 
ــن  ــرد ای ــوه عملک ــا و نح ــداری از دارایی ه ــی، نگه ــن پروژه های ــاخت چنی س
ــت  ــک روش مدیری ــوان ی ــه عن ــرداری، ب ــان بهره ب ــول زم ــتمها در ط سیس
ســرمایه الزم اســت. در ایــن مــورد بــه یــک مــدل صحیــح اقتصــادی و 
ــد.  ــاز می باش ــای آن نی ــه مزای ــری از کلی ــت بهره گی ــه جه ــل ب ــاری کام تج
ــان  ــده، از زم ــاخته ش ــًا س ــهرهای کام ــدت: در ش ــد م ــزی بلن برنامه ری
ــال  ــا 20 س ــن 10 ت ــرو بی ــط مت ــک خ ــرداری از ی ــا بهره ب ــه ت ــی اولی طراح
طــول می کشــد. ایــن زمــان طوالنــی بــه دالیــل سیاســی و تاشــهای 
ــد. ــان می باش ــن ذینفع ــم و درک مشــترک بی ــاد تفاه ــت ایج ــه جه ــی ب دائم

نتیجه گیری
متروهـا نـکات مثبـت فراوانی داشـته و می توانند وابسـتگی به خودرو شـخصی را 
کم کنند. توسـعه سـه دهه گذشـته این سیسـتم بسـیار موفق بوده اسـت و ادامه 
خواهـد داشـت. البتـه مشـخص اسـت کـه بـرای توجیـه سـرمایه گذاری، حداقل 
جابجایـی مسـافر )بیـن 15000 تـا 20000 مسـافر در سـاعت در جهـت( الزم 
اسـت. متروهـا برای مـردم، اقتصاد و جامعه مفید هسـتند. آنهـا مزایای تکنیکی، 
اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعـی و محیط زیسـتی بـه همـراه دارنـد. متروهـا باعث 
ایجـاد شـهرهای قابل زندگی و هوشـمند می شـوند. ایـن مزایا هم چنین توسـط 

متروهـای تمـام اتوماتیک )GOA4( توسـعه پیـدا می کنند. 

توصیه ها
متروهــا فقــط زمانــی می تواننــد بطــور مفیــد مــورد اســتفاده قــرار 
ــا ســایر سیســتم های حمــل و نقــل عمومــی ترکیــب  ــد کــه ب گیرن
ــه  ــردار سیســتم ب شــوند. ایــن موضــوع خــارج از مســئولیت بهره ب
تنهایــی اســت. مســئوالن شــهری هــم در ایــن مــورد نقــش دارنــد و 
بســیار الزم اســت کــه هماهنگــی خــوب بیــن تمــام ذینفعــان برقرار 
ــخص  ــعه مش ــتراتژی توس ــک اس ــتلزم ی ــوع مس ــن موض ــود. ای ش

بــرای دســت یابــی بــه اهــداف زیــر اســت.

اتخــاذ سیاســت حمــل و نقــل منطقــی بــا اســتفاده از مزایــای هــر یــک از   
روشــهای حمــل و نقــل، ایجــاد شــبکه های مرکــزی و تاکیــد بــر عناصــر 

تکمیلــی هــر یــک از روشــهای حمــل و نقــل. 
وجود اطمینان از اجرایی بودن پروژه های بلند مدت.   

اســتفاده از مزایای مترو برای اجرای طرح بازســازی شــهر در راســتای رونق   
مســکن، مشــاغل و توســعه وســایل عمومــی در هــر یــک از خطــوط متــرو.

اســتفاده از ابزارهــای مالــی بــا در نظــر گرفتــن مزایــای آتــی مترو )شــامل   
ــه جهــت جــذب ســرمایه اولیــه. ــزوده زمیــن و ســاختمانها( ب ارزش اف

ــن  ــت تضمی ــه جه ــرمایه گذاری ب ــی س ــیکل های عموم ــد س ــا نیازمن متروه
ایمنــی و اطمینــان و بهره بــرداری صحیــح در طــول زمــان می باشــند. بــا بیــش 
ــای 70  ــده در دهه ه ــدازی ش ــد راه ان ــط جدی ــرو و 120 خ ــتم مت از 50 سیس
و80 میــادی، زمــان بــرای جایگزینــی ایــن ســرمایه عظیــم فرا رســیده اســت و 
الزم اســت حداقــل بــه همــان میــزان کــه بــه توســعه های جدیــد اهمیــت داده 

ــز اهمیــت داده شــود. ــن سیســتم ها هــم نی ــه ای می شــود، ب
ــد  ــل کنن ــان حاص ــد اطمین ــتم ها بای ــن سیس ــئولین ای ــرداران و مس ــره ب  به
کــه منابــع کافــی )ســرمایه و تخصــص( موجــود اســت و اقدامــات الزم 
ــداری مناســب انجــام  ــر و نگه ــن سیســتم ها توســط تعمی ــداری ای ــرای نگه ب
ــروز  ــد اجــازه داد کــه ایــن سیســتم ها خــراب شــده و باعــث ب ــرد. نبای می پذی

ــد.  ــافران گردن ــد مس ــت و آم ــال در رف اخت
متروهــا همچنیــن بایــد بــرای حرکــت بــه ســمت تغییــرات دیجیتالــی آمــاده 
ــزی،  ــرای برنامه ری ــادی ب ــای زی ــد مزای ــیون می توان ــرا دیجیتالیزاس ــند زی باش
طراحــی، ســاخت، بهره بــرداری و نگهــداری آنهــا داشــته باشــد. ایــن در حالــی 
ــل درون شــهری  ــر چشــم انداز حمــل و نق ــه MAAS در حــال تغیی اســت ک
ــر  ــورت زی ــان بص ــت ذینفع ــر موقعی ــده ب ــور عم ــرات بط ــن تغیی ــد. ای می باش

اثرگــذار خواهــد بــود. 
ــر  ــا در نظ ــده MAAS را ب ــعه ای ــا توس ــکاری ی ــدی هم ــورت ج ــه ص ب  
گرفتــن جایــگاه متــرو بــه عنــوان ســتون فقــرات جابجایــی مدرن شــهری 

فراهــم می کنــد. 
امــکان بررســی مدلهــای جدیــد جابجایــی مســافر و راهبــری و نگهــداری   
سیســتم را خــارج از روشــهای ســنتی فراهــم می کنــد. همچنیــن ارتبــاط 
ــر و  ــه تعمی ــتر در زمین ــکاری بیش ــل هم ــه دلی ــدگان ب ــن کنن ــا تأمی ب

ــرد.   ــد ک ــر خواه ــه، تغیی ــداری پیش گیران نگه
SOURCE: UITP, MY LIBRARY, OCTOBER 2019
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ــهرهای  ــد-19، ش ــاری کووی ــا و بیم ــروس کرون ــیوع وی ــی ش در پ
ایــران خلــوت شــدند. تعــداد ســفرهای شــهری کاهــش پیــدا کردند. 
ــدند.  ــاهده می ش ــا مش ــه ج ــد" هم ــه بمانی ــای "در خان اعالمیه ه
تغییــر و تحولــی شــگفت آور در شــهرها بــرای پیشــگیری و مقابلــه 

ــه وجــود آمــد. ــا ایــن بیمــاری مرگبــار و نوظهــور ب ب

تغییر و تحول شگفت آور در شهرها
ـــت  ـــش یاف ـــر کاه ـــک معاب ـــدند. ترافی ـــوت ش ـــم خل ـــا ه ـــهرهای دنی ـــه ش هم
و شـــهروندان کمتـــر در خیابان هـــا مشـــاهده می شـــدند. شـــهرهای جهـــان 
ــدند. در  ــوت شـ ــردن خلـ ــه کـ ــهر و قرنطینـ ــروج از شـ ــت خـ ــا ممنوعیـ بـ
ســـئول، مســـکو، رم، مادریـــد، پاریـــس، قاهـــره، نیویـــو رک و ســـایر شـــهرها 
بیشـــتر پلیس هـــا در خیابان هـــا دیـــده می شـــدند و از ترافیـــک و هیاهـــوی 
ـــی  ـــای امنیت ـــید نیرو ه ـــر رس ـــر خب ـــوی دیگ ـــود. از س ـــری نب ـــهروندان خب ش
نیجریـــه، بـــرای اجـــرای مقـــررات قرنطینـــه از تاریـــخ 30 مـــاه مـــارس در 

برخـــی از مناطـــق شـــهری، 18 نفـــر را کشـــتند.
ــد  ــت ش ــوب مدیری ــی خ ــذاری اجتماع ــات فاصله گ ــه اقدام ــورهایی ک در کش
ــرل  ــوارد کنت ــد، م ــت کردن ــوب رعای ــکی را خ ــای پزش ــهروندان توصیه ه و ش
ــه  ــت ب ــه دول ــورهایی ک ــد. در کش ــام گردی ــریعتر انج ــد-19 س ــاری کووی بیم

ــه  ــی مناســب ارائ ــای مال ــهروندان کمک ه ــاف و ش ــع، اصن ــدگان صنای زیان دی
ــت  ــه عل ــورها ب ــیاری از کش ــد. دربس ــا وارد ش ــه آن ه ــری ب ــات کمت داد، لطم
ــل  ــردم و مســئوالن، قت ــا توســط م ــروس کرون ــر شــیوع وی ــرل موث ــدم کنت ع
ــد. در کشــورهایی  ــروس شــتابان انجــام گردی ــن وی عــام شــهروندان توســط ای
ــا  ــروس کرون ــت بحــران وی ــه کمــک مدیری ــت حــوادث ب ــه سیســتم مدیری ک
ــرد"  ــد. راهب ــام ش ــر انج ــاری بهت ــن بیم ــرل ای ــران و کنت ــت بح ــد، مدیری آم
ــورت  ــه ص ــتر ب ــت بیش ــوب آن دول ــه در چارچ ــوئد ک ــاز" در س ــتراتژی ب اس
توصیــه بــه شــهروندان راه هــای پیشــگیری و مقابلــه بــا بحــران ویــروس کرونــا را 
ارائــه می کــرد، بــه طــور نســبی موفــق بــود. در ایــن راهبــرد، محدودیت هــای 

ــد. ــال گردی ــا اعم ــی فعالیت ه ــری در تعطیل کمت
ــران در  ــا در ای ــن نهاده ــی از موفق تری ــس 24، یک ــانه فران ــزارش رس ــق گ طب
خصــوص پیشــگیری و مقابلــه بــا بیمــاری کوویــد-19، شــهرداری تهــران بــود. 
پیــروز حناچــی، شــهردار تهــران، از همــان ابتــدای ورود ایــن بیمــاری به کشــور، 
ــرای مدیریــت و کنتــرل ایــن بیمــاری انجــام داد.   تــاش و اقدامــات موثــری ب
فعالیت هــای ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهر تهــران در خصــوص 

مدیریــت و کنتــرل ایــن بیمــاری نیــز چشــمگیر بــوده اســت.
ــداری  ــدن، "صادق خــان" در دی از ســوی دیگــر، شــهردار تهــران و شــهردار لن
مجــازی، تجربیــات خــود در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا را بــه اشــتراک گذاشــتند.

هجـوم ویــروس مرگبـار کـرونــا 
و تحــول زندگــی در شهــرهـــا
INVASION OF DEADLY CORONA 
VIRUS AND CHANGES IN CITY LIFE

محسن ابراهیمی مجرد، مدیر مسئول
Mohsen Ebrahimi Mojarad, Publisher

  تصویـر هوائـی مرکـز خلـوت شـهر کویتـو، پایتخـت اکـوادور، بعـد از اعـام وضعیـت اضطـراری توسـط دولـت بـرای مبـارزه بـا ویـروس کرونـا  
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ــارس  ــه در 27 م ــود ک ــا ب ــاره آفریق ــور در ق ــن کش ــی اولی ــای جنوب آفریق
ــرای  ــه ب ــرد و 21 روز قرنطین ــل ک ــور را تعطی ــای کش ــه فعالیت ه 2020، کلی
ــی در شــهر آلکســاندرا ژوهانســبورگ، در روز  ــود. ول ــام نم ــا اع ــروس کرون وی
ــد  ــت و آم ــهر رف ــش، در ش ــای پی ــد روزه ــهروندان همانن ــه، ش اول قرنطین
ــام  ــبانه اع ــرور ش ــور و م ــت عب ــارس ممنوعی ــر در روز 19م ــد. مص می کردن
کــرد. در بخــش فقیــر نشــین آلکســاندرا حــدود ششــصد هــزار نفــر بــه طــور 
متراکــم زندگــی می کننــد. یکــی از ســاکنان ایــن شــهر می گویــد اگــر ویــروس 
کرونــا، بــه ایــن منطقــه شــهر حملــه کنــد، همگــی خواهنــد مــرد. شــهروندان 
جایــی بــرای شســتن دســت ها ندارنــد. شــهروندان فقیــر شــهر کــه دستشــان 
بــه دهانشــان نمی رســد، چطــور 21 روز بــدون کار و درآمــد در قرنطینــه باشــند 
و زنــده بماننــد. در بخــش فقیرنشــین اغلــب مــردم در ســرپناه های یــک اتاقــه 
بــا تعــداد بســیاری از اعضــای خانــواده خــود بــه ســر می برنــد و ایــن آلونک هــا 
ــد و  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــدن م ــرای خوابی ــب ها ب ــط در ش ــوال فق معم
اصــوال بــرای وضعیت هــا قرنطینــه ســاخته نشــده اند. در اغلــب آن هــا شــبکه آب 
و فاضــاب وجــود نــدارد. شــیوع بیمــاری ماالریــا، ایــدز و ســل در ایــن منطقــه، 
ــای  ــرای بیماری ه ــاکنین ب ــیاری از س ــداد بس ــه تع ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ب
ریــوی ماننــد کوویــد-19 بســیار آســیب پذیرند. تنهــا دموگرافــی آفریقــا آســیب 
ــان زیــر 20  ــا جوان ــرا در ایــن قــاره اکثریــت ب بیمــاری را کاهــش می دهــد. زی

ــد.  ــال می باش س
نخســت وزیــر اتیوپی،"ابــی احمــد" اخیــرا در مقالــه ای در روزنامــه "فایننشــال 
ــروس  ــا وی ــارزه ب ــا در مب ــخ شکســت آفریق ــج تل ــه نتای ــز" هشــدار داد ک تایم
ــه در  ــد ک ــی احم ــت. اب ــز خواهدگش ــا نی ــورهای اروپ ــر کش ــا، گریبانگی کرون
ــرای  زمســتان 2019 جایــزه صلــح نوبــل را دریافــت کــرد، می نویســد"اروپا ب
ــد.  ــک کن ــا کم ــه آفریق ــد ب ــده بای ــه ش ــم ک ــودش ه ــع خ مناف
اســتراتژی کنونــی کــه بــدون هماهنگــی بین المللــی، هــر کشــوری 
ــه فکــر خــودش باشــد، غیــر پایــدار و غیر ســازنده اســت." تنهــا ب

رابطــه ریاضــی بیــن ســرعت تکثیــر بیمــاری، درجــه مصونیت 
ــاس فیزیکی ــزان تم ومی

رابطــه ریاضــی بیــن ســرعت تکثیــر بیمــاری ویروســی )یکنفــر مبتــا، چنــد نفر 
را مبتــا می کنــد( در یــک منطقــه/ شــهر، درجــه مصونیــت از بیمــاری و میــزان 
تمــاس فیزیکــی بیــن شــهروندان )طبــق ســازمان ســامت همگانــی ســوئد( بــه 

شــرح زیــر تعریــف شــده اســت:
Re=Ro x (1-i) x (1-c)

Re =سرعت تکثیر تعداد بیماران
Ro=سرعت تکثیر بیماران  در زمان پایه

i=در صد شهروندان دارای مصونیت در برابر ویروس

c=درصد کاهش تماس های واگیر دارشهروندان
بــر اســاس ایــن رابطــه، هر چقــدر درصد مصونیــت شــهروندان در برابــر ویروس 
ــهروندان  ــی ش ــای فیزیک ــش تماس ه ــد کاه ــن درص ــد و همچنی ــتر باش بیش
بیشــتر باشــد، میــزان واگیــری ویــروس )تعــداد افــراد مبتــا شــده بــه بیمــاری 
توســط ســرایت بیمــاری از یــک نفــر( در یــک منطقــه کاهــش می یابــد. ایــن 
ــه بیمــاری را نشــان می دهــد.    رابطــه اهمیــت اقدامــات پیشــگیری از ابتــا ب

ــاال،  ــر ب ــبن، تصوی ــال، لیس ــت پرتق ــز پایتخ ــرو در مرک ــی مت ــوط اصل ــی از خط یک
و همــان مــکان در مــارس 2020 بعــد از اعــام قرنطینــه شــهر، تصویــر پائیــن

راهبرد های پیشگیری و مقابله با بیماری های مسری
هجــوم ویــروس کرونــا و بیمــاری مســری کوویــد- 19 بــه شــهرها، درس هایــی 

ــوزد: ــا می آم ــه م را ب
هنگام بیمار شدن در خانه بمانیم.  

هنگام شیوع بیماری های مسری در خانه بمانیم.  
دست هایمان را هر روز چندین بار بشوئیم.  

در کنتــرل و مهــار بیماری هــای مســری مشــارکت نمــوده و بــا یکدیگــر و   
بــا مســئوالن بهداشــتی و درمانــی همــکاری نمائیــم. "چــو عضــوی بــدرد 

ــرار."  ــد ق آورد روزگار، دگــر عضوهــا را نمان

شهروندان قطری در لباس سنتی در سوق واکیف، تصویر باال، و بعد از هجوم ویروس کرونا که سوق تقریبا خالی است در 12 مارس 2020، در تصویر فوق، دوحه، قطر
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ــه شــهروندان در خصــوص نحــوه ی  ــوزش و اطــاع رســانی درســت ب آم  
پیشــگیری و مقابلــه بــا بیمــاری مســری نقــش حیاتــی در کاهــش تلفــات 

بیماری هــای مســری خطرنــاک دارد.
ــا،  ــک، انگلســتان، ایتالی ــا در بلژی ــروس کرون ــراوان ناشــی از وی ــات ف تلف  
ــاری  ــیوع بیم ــع ش ــه موق ــت ب ــدم مدیری ــی از ع ــل ناش ــپانیا و برزی اس
توســط مســئوالن و عــدم رعایــت بــه موقــع اصــول پیشــگیری از بیمــاری 

ــت. ــهروندان روی داده اس ــط ش توس
تعداد فوت شدگان به ازای هر 100.000 نفر جمعیت در برخی از شهرهای اروپا

57/24 اسپانیا     76/23 بلژیک 
48/34 انگلستان     50/87 ایتالیا 
31/97 سوئد     39/78 فرانسه 
9/24 آلمان     31/77 هلند 
4/91 فناند     9/19 دانمارک 
2/14 لهستان     2/83 ایسلند 

Source: John Hopkins University, Data date: 13 May 2020.                                              
                                                                                 

ــر  ــد-19 ب ــا و بیمــاری کووی ــروس کرون ــرات مهــم اقتصــادی- اجتماعــی وی اث
ــرد: ــان ک ــر بی ــرح زی ــه ش ــوان ب ــهرها را می ت ــی در ش زندگ

ــه  ــات در زمین ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــای فن ــن کاربرده ــت یافت اهمی  
الکترونیــک الکترونیــک، دولــت  الکترونیــک، آمــوزش  ســامت 

ضــرورت افزایــش توجــه بــه بهداشــت و ســامت عمــوم مــردم و افزایــش   
ــهروندان ــت ش ــطح بهداش س

ضــرورت افزایــش اهمیــت بــه بیماری هــای واگیــردار و لــزوم پیشــگیری   
ــا  ــداوم از آن ه م

افزایـش نیـاز صنایـع، کسـب و کار مـردم بـه حمایت هـای اقتصـادی و   
مالـی دولـت و مدیریـت شـهری در هنـگام بـروز رویدادهـای غیرمنتظـره

لــزوم تقویــت سیســتم مدیریــت بحــران بیماری هــای همه گیــر جهانــی و   
ــی در شــهرها  ــت سیســتم بهداشــتی و درمان تقوی

 
پایان سخن

ــن گفــت:  ــره زمی ــرش در روز ک ــو گوت ــل متحــد، آنتونی ــر کل ســازمان مل دبی
ــن  ــه بزرگتری ــده اند ک ــره ش ــد-19 خی ــی کووی ــم ها روی پاندم ــه چش "هم
چالــش دنیــا بعــد از جنــگ جهانــی دوم اســت. جهــان نبایــد بحــران اضطــراری 
ــوش  ــت، فرام ــرو اس ــا آن روب ــن ب ــره زمی ــت ک ــه محیط زیس ــری را ک عمیق ت
کنــد. هــر کاری کــه در خــال و بعــد از بحــران کوویــد-19 انجــام می دهیــم 
ــرات  ــا، تغیی ــر پاندمی ه ــه در براب ــد ک ــی را ایجــاد کن ــا و جوامع ــد اقتصاده بای

ــند." ــر باش ــی تاب آور ت ــای جهان ــایر چالش ه ــی و س اقلیم
موثرتریــن برنامــه بــرای جوامــع شــهری بــرای پیشــگیری و مقابله بــا رویدادهای 

غیرمنتظــره ماننــد شــیوع بیماری هــای مســری، عبارتند از:
اولویت دادن به برنامه های سامت، ایمنی و بهداشت و درمان شهروندان  

ایجـاد زیرسـاخت های الزم بـرای پیشـگیری و مقابلـه بـا حـوادث طبیعی،   
انسان سـاز و بیماری های همه گیر و افزایش تاب آوری شـهرها در برابر آن ها

ایجــاد مکانیســم های تقویــت و حفــظ فعالیت هــای اقتصــادی و تجــاری   
در وضعیت هــای بحرانــی

توسعه پایدار شهری و حفاظت محیط زیست.    
Sources:
- mailonline, News, April 2020.
- euronews, In pictures: Deserted cities as anti-coronavirus 

lockdowns introduced around the globle, 06/04/2020.
- Dagens Nyheter, Stockholm, April 2020, May 2020.
- United Nations Secretary-General.
- Swedish Public Health Authority, May 2020.

خیابانی خلوت در بیروت، لبنان، بعد از این که اغلب مغازه ها و رستوران ها برای پیشگیری بیماری همه گیر ویروس کرونا تعطیل شدند.
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ESTABLISHMENT OF THE 
NEW BOUNDARY OF 
TEHRAN METRO LINES

گفـت  وگو بـا مهنـدس علـی امـام، مدیرعامل
شـرکت راه آهن شـهری تهران و حومـه )مترو( 

INTERVIEW WITH CIVIL ENGINEER 
ALI EMAM, MANAGING DIRECTOR
OF TEHRAN METRO GROUP

گفت و گو

هـــدف انجـــام مطالعـــات تدویـــن حریـــم جدیـــد بـــرای 
خطـــوط متـــروی تهـــران چیســـت؟ 

در تاشــیم یــک حریــم فنــی و منعطــف بــرای متــروی پایتخــت تدویــن کــرده 
ــتعام ها  ــا اس ــم ت ــزاری کنی ــران بارگ ــهرداری ته ــایت ش ــه آن را در س و نتیج
بــا ســرعت و ســهولت بیشــتری انجــام شــود. در ایــن مطالعــات دســتورا لعمــل 

حریــم خطــوط متــرو در شــهر تهــران بازنگــری می شــود.

احــداث خطوط متــرو چه اثراتــی بر محیــط پیرامونــی آن دارد؟ 
ــرای  ــی را ب ــاخت آن تبعات ــه س ــت ک ــی اس ــم زیرزمین ــازه مه ــک س ــرو ی مت

محیــط پیرامونــی آن ایجــاد می کنــد.
همچنیــن محیــط پیرامونی مترو نیز اثــرات متقابلی بر این ســازه زیرزمینی دارد.

 ایــن اثرپذیــری نــه تنهــا شــرایط حــال حاضــر را شــامل می شــود بلکــه اجــزای 
ــه،  ــامانه های تهوی ــل، س ــا، تون ــتگاه ها، ورودی ه ــامل ایس ــرو ش ــف مت مختل
ــهر در  ــزاء ش ــام اج ــل از تم ــن قبی ــواردی از ای ــراری و م ــرار اضط ــای ف پله ه

ــد. ــر می گذارن ــز اث ــا نی ــر آنه ــر هســتند و ب ــده متاث آین

آیــا نظــام مشــخصی بــرای ســاخت و ســاز پیرامــون خطــوط 
متــرو ضــرورت دارد؟

یــک ســازماندهی و نظــام مشــخص بــرای هــر نــوع ســاخت و ســاز در پیرامــون 
متــرو بایــد وجــود داشــته باشــد. هرچنــد کــه ایــن موضــوع بــه عنــوان یکــی 
ــی  ــا دســتورالعمل فعل ــرو از گذشــته وجــود داشــته، ام ــات ســاخت مت از الزام
کفایــت الزم را نداشــت و در برخــی از مــوارد کــه امــکان ســختگیری یــا برخــورد 

آســان تر وجــود داشــت، دســتورالعمل موجــود دســت مــا را بســته بــود.

ــا  ــرو ب ــون مت ــازه های پیرام ــه در ســاخت س ــازه نمــی داد ک ــن موضــوع اج  ای
ــادی  ــای زی ــن هزینه ه ــی مناســب تر داشــته باشــیم؛ همچنی شــهروندان تعامل
بــه شــرکت متــرو وارد می شــد و بــه دلیــل ایــن کــه حــدود 25 ســال از تدویــن 

دســتورالعمل موجــود گذشــته بــود، پاســخگوی شــرایط فعلــی نبــود.

محتوای مطالعات تدوین حریم جدید خطوط متروی تهران چیست؟
مطالعــات حریــم و ســازه های جانبــی متــرو در پایتخــت بــاز نگــری می شــوند. 
ــا بررســی شــرایط ژئوتکنیــک  ــن موضــوع ب ــی، ای ــا انتخــاب مشــاور مطالعات ب
شــهر تهــران در نقــاط مختلــف و نیــز ویژگی هــای هــر خــط متــرو بــه صــورت 
جداگانــه بــرای هــر بخــش انجــام و یــک حریم فنــی و منعطــف تدوین می شــود.

مزایـای تدویـن حریـم جدید خطـوط متـروی تهـران کدامند؟
در حــال حاضــر بــرای هــر نــوع ســاخت و ســاز در هــر نقطــه از شــهر تهــران بــه 
صــورت روزانــه از شــرکت متــرو اســتعام های زیــادی صــورت می گیــرد. بــدون 
شــک ایــن امــر حجــم گســترده ای از اســتعام ها را بــرای مــردم ایجــاد کــرده 
ــرکت  ــرای ش ــوص ب ــن خص ــز در ای ــی نی ــای خاص ــا و محدودیت ه و چالش ه
متــرو بــه وجــود آمــده اســت. لــذا تمــام تــاش مــا تســریع رونــد انجــام ایــن 

طــرح مطالعاتــی و تدویــن حریــم جدیــد متــروی شــهر تهــران اســت.
ــده و  ــزاری ش ــران بارگ ــهرداری ته ــامانه ش ــر روی س ــه ب ــن مطالع ــه ای نتیج
شــهروندان بــرای ســاخت و ســاز در هــر نقطــه از شــهر تهــران نیازی بــه مراجعه 
بــه شــرکت متــرو و لزومــاً اســتعام ندارنــد. ایــن ســامانه بــه مــا کمــک می کنــد 
ــرای آن  ــی ب ــده، راه حل ــی در آین ــوع مشــکل فن ــر ن ــود ه ــه در صــورت وج ک

اندیشــیده شــده و ســرعت رفــع نقایــص احتمالــی نیــز افزایــش یابــد.

تـدویـن حـریم جدیـد
متـــروی پـایتخــت

Prepared by: Board of Editorsتهیه کننده: هیات تحریریه
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تازه ها و  اخبار

مســافر می باشــند. خــط 1 متــروی "هوهــات" از ســاعت 6/00 صبــح تــا 22/00 
ــد. ــه می باش ــیر 45 دقیق ــای مس ــا انته ــدا ت ــفر از ابت ــان س ــد و زم کار می کن
ــا رشــد  ــراه ب ــر اســت. هم ــون نف ــات" 2/9 میلی ــت "هوه ــال حاضــر جمعی در ح
جمعیــت، شــبکه متــرو گســترش می یابــد. برنامــه توســعه شــبکه متــرو احــداث 4 
خــط می باشــد. انتظــار مــی رود خــط 2 متــرو بــه طــول 27/3 کیلومتــر در مــاه ژوئن 

2020 راه انــدازی شــود و دو خــط دیگــر در دســت طراحــی و احــداث می باشــند. 
Source: Railway Gazette Group, Metro Report International, 
January 2020.

ـــه  ـــی ک ـــوص اقدامات ـــه خص ـــز ب ـــهری تبری ـــار ش ـــرای قط ـــه ب ک
در دو ســـال گذشـــته بـــرای تامیـــن مالـــی آن انجـــام شـــده 

ــم. ــکر می کنـ ــت، تشـ اسـ

ــهر  ــتمین ش ــی و هش ــگل" س ــی من ــتان "ن ــز اس ــات" مرک "هوه
چیــن اســت کــه در آن شــبکه متــرو راه انــدازی شــد و در دســامبر 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب 2019 ب
خــط1 شــبکه متــروی هوهــات بــه طــول 21/7 کیلومتــر و بــا 20 ایســتگاه از 
ســال 2016 بــا هزینــه 17/1 میلیــارد یــوان در دســت ســاختمان بوده اســت. در 
مناطــق مرکــزی شــهر ایــن خــط در زیرزمیــن بــا 16 ایســتگاه قــرار دارد. یــک 
ایســتگاه در ســطح زمیــن و 3 ایســتگاه بــه صــورت مرتفــع احــداث شــده انــد. 
قطارهــای متــرو نــوع ب هســتند و شــامل شــش واگــن بــا ظرفیــت  2.062 نفــر 

رییـــس دفتـــر رئیـــس جمهـــوری، بـــا اشـــاره بـــه پیشـــرفت 
قابـــل توجـــه پـــروژه قطـــار شـــهری تبریـــز گفـــت: از ســـوی 
هیـــات دولـــت و رئیـــس جمهـــوری از زحمـــات و تالش هایـــی 

سی و هشتمین شهر چین که در آن مترو راه اندازی شد

پیشرفت پروژه قطارشهری تبریز



  14 / فصلنامه شهرهای جهان / 1399 / شماره 30

محمــود واعظــی در آییــن افتتــاح فــاز ســوم خــط یــک قطــار شــهری تبریــز 
ــود دارد و  ــتان وج ــن اس ــئوالن ای ــن مس ــی بی ــتگی خوب ــرد: همبس ــار ک اظه
ــر  پروژه هــای مهمــی در آذربایجــان شــرقی در حــال اجــرا اســت. رییــس دفت
رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه شــاهد ایــن هســتیم کــه هر 
ــرداری می رســد  ــه بهره ب ــز ب ــار بخشــی از قطــار شــهری تبری ســه مــاه یــک ب
گفــت: ایــن نویــد خوبــی اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایطی کــه کا نشــهرهای 

ــرای  مــردم فراهــم می شــود. ــه تســهیات ب ــن گون ــا دارد ای م

ــل ســازمان  ــر عام ــرد، مدی ــی مولوی ف ــدس مصطف  مهن
قطــار شــهری تبریــز و حومــه 

در مراســـم افتتـــاح فـــاز ســـوم خـــط یـــک قطـــار شـــهری 
تبریـــز، مهنـــدس مصطفـــی مولوی فـــرد گفـــت: 
کمک هـــای دولـــت بـــه متـــروی تبریـــز نســـبت بـــه 
ســـال های گذشـــته بـــه طـــور چشـــمگیری افزایـــش 
ـــر در  ـــدود 1400 نف ـــر ح ـــال حاض ـــت: در ح ـــار داش ـــت. وی اظه ـــه اس یافت
متـــروی تبریـــز مشـــغول کار هســـتند. تخصیـــص بودجـــه الزم بـــه متـــرو 
ـــهرداری  ـــط ش ـــاک توس ـــذاری ام ـــه و واگ ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــط س توس
ـــد.  ـــوت ادامـــه یاب ـــا ق ـــز ب ـــروژه توســـعه متـــروی تبری ـــز ســـبب شـــد کـــه پ تبری
دکتـــر جمالی نـــژاد، معـــاون عمـــران و توســـعه امـــور شـــهری و روســـتایی 
ـــهری  ـــار ش ـــروژه قط ـــه پ ـــل توج ـــرفت قاب ـــه پیش ـــاره ب ـــا اش ـــور ب ـــر کش وزی
ـــز  ـــهری تبری ـــار ش ـــروژه قط ـــه از پ ـــدی ک ـــه بازدی ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــز، گف تبری
داشـــتیم بـــه منظـــور تســـریع و تســـهیل فعالیت هـــای صـــورت گرفتـــه 

ـــت. ـــاز اس ـــورد نی ـــژه م ـــارکت وی ـــص اوراق مش تخصی
ــز  ــته کانشــهر تبری ــال های گذش ــی س ــه در ط ــم اینک ــه داد: علیرغ وی ادام
ــود، در طــی دو  ــب ب ــی از دیگــر کانشــهرها عق ــل ریل در بحــث حمــل و نق
ســال گذشــته بــا قــدرت بیشــتری فعالیت هــا در جریــان بــوده و امــروز شــاهد 
ــودن فعالیت هــا هســتیم. برخــی از شــهرها مثــل مشــهد اگــر از  دوشــیفته ب

ــل توجهــی  ــه خاطــر اوراق قاب ــد ب ــو افتادن ــز جل کان شــهری همچــون تبری
بــود کــه در ســال های دور دریافــت کردنــد. امیدواریــم بــا تخصیــص اعتبــارات 
مــورد نیــاز مبلــغ قابــل توجهــی اوراق در اختیــار شــهر تبریــز قــرار گیــرد تــا 
موتــور محرکــی بــرای پــروژه باشــد. معــاون عمــران و توســعه امــور شــهری و 
روســتایی وزیــر کشــور، از حمــل و نقــل ریلــی بــه عنــوان گرانتریــن حمــل و 
نقل هــا نــام بــرد و گفــت: توســعه حمــل و نقــل ریلــی زیرســاخت های خــاص 
خــود را طلــب می کنــد از ایــن رو بــه عنــوان یکــی از حمــل و نقل هــای گــران-

قیمــت شــناخته شــده اســت و ایــن موضــوع حمایت هــای ویــژه شــهرداری و 
ــن  ــدی بنزی ــهمیه بن ــا س ــه داد: ب ــد. وی ادام ــب می کن ــور را طل وزارت کش
ــت اســتفاده  ــردم قرارگرف ــورد اســتقبال خــوب م ــه م ــی ک یکــی از موضوعات
ــن  ــاخت های ای ــک زیرس ــدون ش ــت و ب ــوده اس ــی ب ــل عموم ــل و نق از حم
ــه  ــز دغدغ ــه حــق کانشــهرها نی ــد تســهیل و تســریع شــود و ب موضــوع بای
افزایــش نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی را جــدی گرفتــه و مصمــم بــه ارائــه 

خدمــات بیشــتر در ایــن راســتا هســتند. 
ــط  ــروت توس ــد ث ــرای تولی ــتگاهی ب ــای ایس ــتفاده از فضاه ــژاد اس  جمالی ن
شــهرداری ها را مــورد تاییــد قــرار داد و گفــت: در شــرایط ســخت اقتصــادی 
شهرســازی  و  راه  همچــون  دولتــی  ادارات  بــا  می تواننــد  شــهرداری ها 
ــروژه  ــریع پ ــرای تس ــی ب ــروت و دارای ــد ث ــرای تولی ــدی را ب ــای جدی کاره
ــروت  ــد ث ــرای تولی ــتگاهی ب ــای ایس ــتفاده از فضاه ــد. اس ــاز کنن ــرو آغ مت
ــد تاثیــر بســزایی در پیشــرفت حمــل و نقــل  درکنــار اوراق مشــارکت می توان
ــی در شــهرها داشــته باشــد. وی خاطرنشــان کــرد: اســتفاده از پتانســیل  ریل
ــرار  ــد مــورد توجــه ق ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی در تمــام پروژه هــا بای
ــپردن  ــا س ــه ب ــرا ک ــود چ ــه نش ــای کان خاص ــاً در پروژه ه ــرد و صرف گی
ــام  ــردم را در تم ــور م ــی حض ــش خصوص ــرمایه گذاران بخ ــه س ــا ب پروژه ه
ــه  ــورد توج ــوع را م ــن موض ــم ای ــود و امیدواری ــم ب ــاهد خواهی ــا ش پروژه ه

ــد.  ــرار دهن ق
منبع: سازمان قطار شهری تبریز، 1398، 1399 
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افتتــاح دو سیســتم متــرو در  یــک هفتــه در دو شــهر چیــن
ــه  ــه ب ــک هفت ــرف ی ــهر در ظ ــرو در دو ش ــتم مت ــاح دو سیس افتت
نــدرت روی می دهــد، ولــی رویــداد آن در چیــن دور از ذهــن نیســت.
ــا جمعیــت 3  ــرو در شــهر"چانگ زو" ب در 21 ســپتامبر 2019، اولیــن خــط مت
میلیــون نفــر در 200 کیلومتــری شــانگهای افتتــاح شــد. ایــن خط 29 ایســتگاه و 
34/7 کیلومتــر طــول دارد و ظــرف 3 ســال ســاخته شــده اســت. دو ایســتگاه آن 
در مســیر 2/2 کیلومتــری بــه صــورت مرتفــع در بــاالی ســطح زمیــن قــرار دارد. 
خــط 2 در حــال حاضــر در دســت ســاختمان اســت و طبــق برنامــه قــرار اســت 

مدیـرکل اعتبـارات بانک مرکـزی در حاشـیه بازدید از خط دو متـروی اصفهان 
اظهـار کـرد: مهمتریـن راهبـرد اعتباری بانک مرکـزی برای تامین مالی توسـعه 
خطوط مترو بهره برداری از اوراق مشـارکت اسـت. مقرر شـد با هماهنگی وزارت 
کشـور 500 میلیـارد تومان اوراق مشـارکت مـازاد بر اعتبار تصویب شـده قبلی، 

تامین مالی توسعه متروی اصفهان با اوراق مشارکت

ــروی  ــاح مت ــد از افتت ــرد. 7 روز بع ــرار گی ــرداری ق ــورد بهره ب ــال 2021 م در س
ــا  ــزو" ب ــهر "اگ ــپتامبر 2019 در ش ــری در 28 س ــروی دیگ ــط مت ــگ زو، خ چان
جمعیــت 3 میلیــون نفــر در 600  کیلومتــری شــمال غربــی شــانگهای افتتــاح 
ــن  ــر ای ــط دیگ ــتگاه دارد. 2 خ ــول و 18 ایس ــر ط ــط 22 کیلومت ــن خ ــد. ای ش
ــهرهای  ــرو در ش ــبکه های مت ــد. ش ــاختمان می باش ــت س ــرو در دس ــبکه مت ش

چیــن شــتابان دردســت توســعه و تکامــل هســتند. 
Source: Urban Transport Magazine, 2020.

UTM

بـه متـروی اصفهان اختصاص یابد. طبق مصوبات موجود، شـرکت قطار شـهری 
مشـهد بـرای اجـرای فاز چهارم احداث خـط 3، از 1000 میلیـارد تومان و برای 

تکمیل پروژه خط 2، از 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت استفاده می نماید. 
منبع: قطار شهری اصفهان.
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برلیــن کــه پایتخــت آلمــان اســت و یــک 
ــی  ــایر ایاالت ــد س ــد، همانن ــت می باش ایال
کــه در حــال اجــرای ایــن قانــون هســتند، 
اســتفاده از ماســک تنفســی را بــرای 
شــهروندانی کــه بــا سیســتم حمــل و نقــل 
ــرد.  ــی ک ــد، الزام ــفر می نماین ــی س عموم
شــهردار برلیــن، میکائیــل مولــر، ایــن الــزام 
ــه  ــون ب ــن قان ــود. ای ــرا نم ــل اج را از 27 آوری
ــی  ــک تنفس ــتفاده از ماس ــه اس ــت ک ــی اس معن
ــه از  ــه شــهروندانی ک ــرای کلی ــی ب ــان و بین ده
خطــوط متــرو، قطــار ســبک و اتوبــوس اســتفاده 
می کننــد، الزامــی اســت. بــرای شــهروندانی کــه 
ــک های  ــد، ماس ــه کنن ــک تهی ــد ماس نمی توانن

ــود. ــه می ش ــگان ارائ رای
برلیــن بــا جمعیــت 3/7 میلیــون نفــر بزرگتریــن 
شــهر آلمــان اســت کــه دارای گســترده ترین 

ــد.  ــی می باش ــل عموم ــل و نق ــتم حم سیس
 Source: THE BERLIN SPECTATOR, 
2020

الزام استفاده از ماسک تنفسی در وسائل حمل و نقل عمومی برلین

ــی  ــن مـالــ تامی
پــروژه خـــط ۲ 
ــهری کرج ــار ش قط

ــد  ــرای خری ــرج ب ــهری ک ــار ش ــط 2 قط خ
تجهیــزات متــرو نیــاز بــه کمــک مالــی دولــت 
ــا حضــور  ــن خصــوص جلســه ای ب دارد. در ای
مســئوالن اســتانداری، شــهرداری، شــورای 
شــهر و رئیــس ســازمان حمــل و نقــل ریلــی 
نظــارت  و  هماهنگــی  معاونــت  در  کــرج 
اقتصــادی و زیربنایــی معــاون اول رئیــس 
ــه در  ــن جلس ــد. در ای ــزار ش ــوری برگ جمه
ــع  ــن مناب ــای تامی ــی راهکاره ــه چگونگ زمین
دولتــی و راه انــدازی هرچــه ســریعتر فــاز اول 
پــروژه خــط 2 قطــار شــهری کــرج و همچنین 
اســتفاده از خــط اعتباری"سایناشــور" چیــن از 

ــد.  ــی گردی ــیتیک" بررس ــق "س طری
منبع: سازمان قطار شهری کرج و حومه.
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سـاختمان"  بخـش  در  محیط زیسـت  و  انـرژی  بهینه سـازی  پـروژه" 
پـروژه ای بین المللـی اسـت کـه با هـدف بهینه سـازی مصرف انـرژی به 
صـورت مشـترک از سـوی صنـدوق تسـهیالت جهانی محیط زیسـت و 

معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری اجرایی می شـود.
در گام نخسـت، روش هـای بهینه سـازی مصـرف انرژی در دو سـاختمان 
بـزرگ در تهـران به طور آزمایشـی اجرا شـدند. بررسـی نتایـج اجرای 
آزمایشـی نشـان می دهـد کـه انـرژی مصرفـی در ایـن دو سـاختمان 

کاهش چشـم گیری داشـته اسـت.

 هدف و شرح کلی پروژه
هـدف ایـن پـروژه کاهش انتشـار گازهای گلخانه ای از سـاختمان ها می باشـد.  نیل 
بـه این هـدف از طریق قانون گذاری، سیاسـت گذاری، اصاح قوانیـن و به کارگیری 
روش هـای مقـرون بـه صرفه به همراه افزایش سـهم اسـتفاده از انرژی خورشـیدی 
در تامیـن انـرژی مـورد نیاز سـاختمان ها صـورت می گیـرد. از جملـه اقداماتی که 
در راسـتای اجـرای ایـن پـروژه انجـام می گیرد، اجـرای سیاسـت گذاری های بخش 
بهینه سـازی انـرژی و توسـعه روش هـای اختصاص کد هـای انرژی به سـاختمان ها 
می باشـد. در واقـع نیـل بـه ایـن هـدف بـا انجـام یـک سـری اقدامـات مربـوط به 
توسـعه پایـدار شـهری میسـر می شـود. ایـن پـروژه بـا هـدف افزایـش کارایـی 
انـرژی سـاختمان های مسـکونی و تجـاری- اداری، بـا همـکاری مشـترک صندوق 
تسـهیات جهانی محیط زیسـت)GEF(، برنامه عمران سـازمان ملل متحد و ستاد 
بهینه سـازی انـرژی و محیط زیسـت معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری از 
آگوسـت سـال 2015 میادی شـروع بـه کار کرد. مـدت زمان انجام پروژه تا سـال 
2020 می باشـد. تامیـن مالـی اجرای ایـن طرح از محل تسـهیات صندوق جهانی 
محیط زیسـت بـه مبلغ چهار میلیـون دالر آمریکا و تامین مالی مشـترک از سـوی 
معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری به مبلغ 28 میلیون و 391 هزار و 760 
دالر آمریـکا تعییـن شـده اسـت، ضمن آنکه از سـوی برنامـه عمران سـازمان ملل 
متحـد مبلـغ 125 هـزار دالر آمریـکا بـرای اجـرای این طـرح در نظر گرفته شـده 
اسـت. اعضـای کمیته راهبـری و ذی نفعان کلیـدی این پروژه بین المللـی، معاونت 
علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، برنامه عمران سـازمان ملل )UNDP( و صندوق 
تسـهیات جهانـی محیط زیسـت می باشـند. یکـی از اهـداف پـروژه بین المللـی 
بهینه سـازی انـرژی و محیط زیسـت در سـاختمان، اجرای راهکار های بهینه سـازی 
انـرژی بـه صـورت پایلـوت در سـاختمان های عمومی منتخب شـهر تهران اسـت.
در ایــن پــروژه ســه رویکــرد به شــرح زیر به صورت هــم  زمان پی گیــری می گردد.

بررسـی و بازبینی اسـناد سیاسـتی، قوانین و اسـتانداردهای کارایی انرژی و   -1
محیط زیسـت در کنـار برچسـب انرژی سـاختمان بـا هدف طراحـی برنامه 

راهبـردی و عملیاتـی بین بخشـی و اجـرای آن.

Prepared by: Board of Editors گردآورنده: هیات تحریریه

اجـرای پروژه هـای پایلوت کارایی انرژی و محیط  زیسـت در سـاختمان های   -2
نمونـه و اجـرای فرآینـد ارزیابی و صحت سـنجی.

ــوزش  ــا آم ــاختمان ب ــش س ــرژی در بخ ــازار ان ــاختار ب ــول س ــاد تح ایج  -3
حرفــه ای تمــام ذی نفعــان زنجیــره ارزش کارایــی انــرژی و محیط زیســت 
در کنــار تهیــه مشــوق ها و جریمه هــا در جهــت توســعه طرح هــای 

ــی. ــن مال ــد تامی پیشــنهادی فراین
توسـعه و اجرای پروژه های تغییر و تبدیل سـاختمان، نمایشـی از ترکیب روش های 
بهینه سـازی انـرژی و انرژی هـای تجدیدپذیـر اسـت. در ایـن راسـتا، بـه کارگیری 
طـرح آزمایشـی سیسـتم هیبریـدی بهینه انـرژی )هیبرید فسـیل و منابـع انرژی 
تجدیدپذیـر( در سـاختمان های انتخابـی و پایلوت )اجرای طرح آزمایشـی( کسـب 
و کار خدمـات انـرژی، بـه نوعـی بـازار بهینه سـازی انـرژی را شبیه سـازی می کند. 
اجـرای پروژه هـای پایلوت کارایی انرژی و محیط زیسـت در سـاختمان های نمونه و 
اجـرای فراینـد ارزیابی و صحت سـنجی، در برنامه کار اسـت. از سـوی دیگر، ایجاد 
تحول سـاختار بازار انرژی در بخش سـاختمان با آموزش حرفه ای تمام ذی نفعان و 
زنجیـره ارزش کارایـی انرژی و محیط زیسـت بخش مهم دیگری از پروژه می باشـد. 

خروجی های پروژه
پـروژه بـا توجه به یک رویکرد سـه جانبه از مولفه های اصلی پیاده سـازی می شـود.

مولفـه اول: قوانین، سیاسـت ها، رویکردها، اسـناد تنظیم کننـده، چارچوب اصلی 
و مطالعـات تصویـب شـده اند و جهت دهـی ملـی بـه سـمت روش هـای مقـرون به 
صرفـه کاهـش کربن دی اکسـید و سـاختمان کارآمـد انرژی و تسـهیل هماهنگی 

میـان بخش هـا و یکپارچگـی بـرای اجرای بهتر پـروژه را بـه وجـود می آورند.

ساختمان سازی سبز
پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در 

بخش ساختمان
GREEN BUILDINGS

ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT
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مولفـه دوم: سیسـتم های گرمایشـی بهبـود یافتـه و بـه کارگیـری یکپارچـه 
و  مسـکونی خصوصـی  سـاختمان های  در  خورشـیدی  آبگرمکـن  سیسـتم های 

می باشـد. دولتـی  سـاختمان های 
مولفـه سـوم: بـازار بهینه سـازی انـرژی، شـرکت های خدمـات انـرژی را ارتقـاء 
می دهـد تـا تحـول ملـی در روش هـای سـاخت سـاختمان های عایـق حـرارت و 
کاهـش بازگرمایـی به وجـود بیاید و پیشـرفت رفتار و عقاید مالکین  سـاختمان ها 

و مجریـان در قبـال مصـرف انـرژی در سـاختمان ها رخ دهـد. 
خاصـه ای از روش پیاده سـازی کـه منجـر بـه تحقـق خروجی هـای اصلـی پـروژه 

می شـود، در ادامـه آورده شـده اسـت.

مولفه اول: بازبینی و تصحیح چارچوب قانونی
چارچـوب قانونـی حـال حاضـر مرور خواهد شـد و اسـناد ضـروری بـرای ارائه یک 
چارچوب قانونی یکدسـت بـرای اجرای بهینه سـازی انرژی درسـاختمان های ایران 

معرفی خواهند شـد.

توسـعه سیسـتم تطبیقی برای اجـرای حداقل ضروریات فنـی کارآمدی 
انرژی در سـاختمان های جدید

فراینـد تطبیقـی بایـد توسـط نرم افزار ملی محاسـبه عملکـرد انرژی سـاختمان ها 
پشـتیبانی گـردد و سیسـتم مدیریـت اطاعات انـرژی نیازهـای ذی نفعان مختلف 
را بـرآورده کنـد و گـزارش سـاختمان ها را کـه طی فراینـد نظارت به دسـت آمده، 

ثبـت و نگهـداری کند.

بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست
ایجـاد بـازار بهینه سـازی انرژی و محیط  زیسـت، سـنگ بنای سیاسـت دولت برای 
تحـول بهینه سـازی انرژی با هـدف بهبود عملکرد اسـتفاده انرژی در سـاختمان ها 
اسـت. مفهـوم اصلـی این اسـت کـه شـرکت های خدمات انـرژی مسـئولیت انجام 
پروژه هـای بهبـود کارایـی انـرژی را بـرای کاربـران عاقمند بـر عهده دارنـد و تمام 
خدمـات فنـی و تامین مالـی را بدون هیچ هزینـه ای برای کاربـران انجام می دهند.

نظارت و اعتبار سنجی صرفه جویی ها
هـر یـک از ایـن اقدامات ویژه توسـط اپلیکیشـن های خاصی پشـتیبانی می شـود. 
همـه اپلیکیشـن ها روی پلتفـرم اطاعاتی قرار دارنـد و پایگاه داده مشـترک دارند. 
مشخصات عملکردی برای تعیین چگونگی عملکرد نهایی باید تهیه شوند و اینکار از 
طریـق توصیـف حداقل ویژگی های عملکردی مورد نیاز محصـوالت انجام می گیرد.

مولفــه دوم: سیســتم های گرمایشــی بهبودیافتــه و به کارگیــری 
یکپارچــه سیســتم های آبگرمکــن خورشــیدی در ســاختمان های 

ــی ــاختمان های دولت ــی و س ــکونی خصوص مس
ســنگ بنــای پــروژه، اجــرای موفــق تعــداد مشــخصی از پروژه هــای آزمایشــی در 
ســاختمانی مســکونی و عمومــی اســت. از طریــق پروژه هــای آزمایشــی، اجــرای 
قوانیــن کلیــدی، ابزارهــا و ســاز و کارهایــی کــه تحــت نظــر مولفــه توســعه داده 

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــش، اصــاح و ارزیاب ــورد آزمای شــده اند، م

مولفــه ســوم: ارتقــا شــرکت های خدمــات انــرژی توســط بــازار بهینه ســازی 
انــرژی و محیط زیســت بــرای تحــول روش هــای ســاخت و ســاز و ایجــاد 
ســاختمان های عایــق حرارتــی کاهــش یافتــه بــه همــراه بهبــود رفتــار و نگــرش 
صاحبــان ســاختمان ها و مجریــان در ســاختمان ها و مجریــان نســبت بــه مصــرف 

انــرژی در ســاختمان. 
بــرای رســیدن بــه نتایــج و اجــرای کلــی اســتراتژی تحــول بــازار، نتایــج و مولفــه 

ســوم بــر پایــه نتایــج مولفه هــای اول و دوم اســتوار اســت.

 اجرای پروژه در دو ساختمان پایلوت
در راسـتای اجـرای پـروژه، اجـرای کامـل راهکارهـای بهینه سـازی انـرژی در دو 

سـاختمان پایلـوت از 22 سـاختمان بسـته اول پایلوت هـا، انجـام شـد.

ساختمان اول: وزارت تعاون
اولیـن سـاختمان، سـاختمان وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـت.  درایـن 
سـاختمان بـا انجـام ممیـزی انـرژی بـه روش درجـه سـرمایه گذاری، راهکارهـای 
مناسـب برای بهینه سـازی مصرف انـرژی اجرایی شـدند. این راهکار هـا عبارتند از:  
نصب سـامانه کنترل هوشـمند موتورخانه گرمایشی، سـامانه پایش آناین سیستم 
گرمایشـی، سـامانه کنترل هوشـمند پمپ های سـیرکوله ساختمان شـامل تابلوی 
بـرق، پنـل کنترلـی HMI بـا قابلیـت اتصـال به شـبکه برای سـه پمـپ مربوط به 
فـن کوئل هـا، درایـو کنتـرل الکتروموتـور پمپ هـای فـن کوئل هـا، سـامانه کنترل 
هوشـمند فـن کوئل ها، بازرسـی و شناسـایی گلـوگاه و تعمیر و نگهداری سیسـتم 

گرمایشـی در طول پـروژه برای سـاختمان.

ــی و  ــتم سرمایش ــداری سیس ــر و نگه ــوگاه و تعمی ــایی گل ــی و شناس بازرس
سیســتم تهویــه هواســازها و فــن کوئل هــا در طــول پــروژه، عایــق کاری منابــع 
کوئلــی افقــی هــر کــدام بــه ظرفیــت 750 لیتــر و ســامانه مانتورینــگ تجهیزات 
ــوده اســت. ــروژه ب ــن پ ــای ای ــر بخش ه ــه از دیگ ــای موتورخان ــا و فن ه پمپ ه

بــا اســتفاده از ایــن راهکارهــا، صرفه جویــی قابــل ماحظــه ای در مصــرف انــرژی 
ــن  ــرای ای ــل از اج ــای حاص ــرآورد صرفه جویی ه ــد. ب ــود آم ــه وج ــاختمان ب س
ــد در  ــی 17 درص ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــاختمان های وزارت تع ــا در س راهکاره

ــوده اســت.  ــرق و 38  درصــد در گاز ب ب

ساختمان دوم: شهرداری منطقه 3
ســاختمان دوم، شــهرداری منطقــه3 اســت. در ایــن پایلوت پــس از ممیــزی انرژی 
و انتخــاب مناســب ترین راهکارهــا، همــه آنهــا در ســاختمان اجــرا و پیاده ســازی 
شــدند. اجــرا و نصــب سیســتم کنتــرل هوشــمند گرمایش، اجــرا و نصب سیســتم 
کنتــرل هوشــمند ســرمایش، ارتقــای سیســتم روشــنایی و معاینه فنــی موتورخانه 
از راهکارهــای انجــام شــده در ایــن ســاختمان اســت. صرفه جویــی در ســاختمان 
ــت. ــوده اس ــد در گاز ب ــرق و 30 درص ــد در ب ــه، 29 درص ــه س ــهرداری منطق ش
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نصب سرور برای پایش مصرف انرژی
در  زیســت  محیــط  و  انــرژی  بهینه ســازی  پــروژه"  اجــرای  راســتای  در 
ســاختمان" از ســوی معاونــت علمــی، ســرور ســامانه پایــش و مدیریــت مصــرف 
انــرژی در ســاختمان محــل پژوهشــکده علــوم و فنــاوری شــریف نصــب شــد. 
ــن  ــوت در ای ــرژی 10 ســاختمان پایل ــات ان ــن ســرور اطاع ــه اول،  ای در مرحل
پــروژه و 15 ســاختمان جدیــد را پایــش و ذخیره ســازی می کنــد و در مرحلــه 
ــد شــد.  ــه خواه ــه آن اضاف ــز ب ــر نی ــرژی ســاختمان های دیگ ــات ان دوم اطاع
ــا  ــال 1400 ب ــا س ــود ت ــی می ش ــامانه، پیش بین ــن س ــان ای ــه طراح ــه گفت ب
همــکاری و همیــاری ســازمان های ذیربــط، ایــن ســرور امــکان ذخیــره و پایــش 

ــت. ــد داش ــران را خواه ــاختمان های ته ــی س ــرژی تمام ــات ان اطاع
ایــن ســامانه هوشــمند در ســه مرحلــه طراحــی، ســاخت و بهره بــرداری 
ســاختمان ها مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و مطابــق بــا ایــن ســامانه 
ــر تعییــن رده و برچســب انــرژی، در نهایــت میــزان بهــره وری انــرژی  عــاوه ب
در ســاختمان مشــخص شــده و نتیجــه ایــن کاهــش جهــت معاملــه بــه بــازار 
ــدازی ایــن ســامانه  ــا راه ان ــرژی انتقــال داده می شــود. ب بهینه ســازی مصــرف ان
ــرژی  ــدی ان ــرژی و رتبه بن ــات ان ــش اطاع ــران در پای ــان و ناظ ــش طراح نق
ــتنادی  ــل اس ــق و قاب ــاری دقی ــای آم ــده و داده ه ــاماندهی ش ــاختمان ها س س

ــد. ــد ش ــازی خواه ذخیره س

رتبه اول ایران در سوزاندن انرژی
دکتــر علــی وطنــی، مجــری ملــی پــروژه بهینه ســازی انــرژی معاونــت علمــی 
ــون  ــه 2 میلی ــور روزان ــه در کش ــان اینک ــا بی ــوری ب ــت جمه ــاوری ریاس و فن
بشــکه نفــت و 3 میلیــون معــادل بشــکه نفــت، گاز مصــرف می شــود، گفــت: 
جمعــا روزانــه 5 میلیــون بشــکه مصــرف انــرژی داریــم کــه ایــن میــزان مصــرف 
در ســال معــادل 108 میلیــارد دالر هزینــه می شــود. وی ادامــه داد: اگــر 
ــارد دالر کاال  ــاالنه 1080 میلی ــد س ــم، بای ــن بودی ــد ژاپ ــوری مانن ــا در کش م
ــد،  ــی می مان ــه باق ــارد دالری ک ــا آن 108 میلی ــم و ب ــادر می کردی ــد و ص تولی
می توانســتیم هزینــه ســوخت را پرداخــت کنیــم. وطنــی بــا بیــان اینکــه زمانــی 
ــر  ــدود 9 براب ــود و االن ح ــن ب ــر ژاپ ــران 18 براب ــرژی در ای ــرف ان ــدت مص ش
شــده اســت، خاطــر نشــان کــرد: در کشــور مــا ســاده ترین راه مصــرف انــرژی 

ــم.  ــه اول را داری ــن کار رتب ــا در ای ــا ایرانی ه ــه م ــوزاندن آن اســت ک س
ــاوری ریاســت  ــت علمــی و فن ــرژی معاون ــروژه بهینه ســازی ان ــی پ مجــری مل
جمهــوری بــا بیــان اینکــه روزانــه 6 میلیــارد تومــان در ســاختمان های کشــور 
ــرژی مصــرف می شــود، گفــت: ســهم تهــران 25 درصــد اســت کــه معــادل  ان
1/55میلیــارد تومــان در روز و در ســال حــدود 500 میلیــارد تومــان می شــود 
و مــا بــه جــای اینکــه ایــن انــرژی را بهینــه مصــرف کنیــم، آن را می ســوزانیم. 
ــاختن  ــرف س ــور ص ــادی در کش ــه زی ــت: هزین ــان گف ــی در پای ــر وطن دکت
بیمارســتان می شــود. متاســفانه ابتــدا بــا افزایــش آلودگــی هــوا مــردم را بیمــار 
کــرده و بعــد بــرای درمــان آنهــا هزینه هــای گــزاف صــرف می کنیــم، در حالــی 
ــا  ــری ایجــاد شــود ت ــری بســوزانیم، آلودگــی کمت ــرژی کمت ــم ان کــه می توانی

مــردم کمتــر بیمــار شــوند.

پایان سخن
ــرژی- کــم" از  ــا "ان ــا ب ــر" ی ــرژی- صف ــا " ان ــدرن ب توســعه ســاختمان های م
ــن و  ــرژی نوی ــع ان ــری مناب ــه کارگی ــده در ب ــام ش ــرفت های انج ــق پیش طری
در  اســت.  شــده  امکان پذیــر  ساختمان ســازی  جدیــد  تکنولوژی هــای 
ــا  ــق کاری ب ــن ماننــد عای ــر، از تکنولوژی هــای نوی ــرژی- صف ســاختمان های ان
اســپری فــوم، اســتفاده از پانل هــای خورشــیدی بــا کیفیــت بــاال و پنجره هــای 
ــبز"  ــاختمان س ــی س ــورای جهان ــود. "ش ــتفاده می ش ــداره اس ــه ج س
ــبز،  ــاختمان س ــد: "س ــف می نمای ــر تعری ــرح زی ــه ش ــبز را ب ــاختمان س س
ــرداری  ــاخت و بهره ب ــی، س ــل طراح ــه در مراح ــت ک ــاختمانی اس س
ــا حــذف  ــط  زیســت کاهــش داده ی ــر محی ــرات منفــی خــود را ب اث
ــظ  ــی را حف ــای طبیع ــع گرانبه ــبز مناب ــاختمان های س ــد. س می نمای

ــد." ــش می دهن ــا را افزای ــی م ــت زندگ و کیفی

مشخصات اصلی یک ساختمان سبز عبارتند از:
استفاده موثر از انرژی، آب و سایر منابع  

بهره برداری از منابع انرژی تجدید پذیر، مانند انرژی خورشیدی  
  اقدامات کاهش آلودگی و مواد زائد

  ایجاد کیفیت هوای خوب در داخل ساختمان
استفاده از مصالح ساختمانی و مواد غیر سمی و پایدار  

توجه به محیط زیست در طراحی، ساخت و بهره برداری  
ــت.  ــت اس ــت از محیط زیس ــبز، حفاظ ــاختمان های س ــای س ــن مزای مهم تری
ــرژی و آب را کاهــش می دهنــد  ــع ان ســاختمان های ســبز میــزان مصــرف مناب
و بســیار کمتــر هــوا را آلــوده می کننــد. در حــال حاضــر در تعــداد بســیاری از 
ســاختمان های احداثــی کشــور و بــه ویــژه تهــران، توجــه طراحــان و ســازندگان 
بــه زیباســازی نمــای ســاختمان و دکوراســیون داخلــی آن اســت بــدون ایــن که 
اصــول صرفه جویــی در مصــرف انــرژی، ساختمان ســازی ســبز و توســعه پایــدار 

در آن هــا اجــرا گــردد. 
ــبز و  ــازی س ــرژی و ساختمان س ــازی ان ــای بهینه س ــرای پروژه ه ــت از اج غفل
توســعه پایــدار مناطــق شــهری، یعنــی از دســت دادن محیط زیســت طبیعــی، 
ــات  ــاختمان ها و تاسیس ــرداری از س ــرای بهره ب ــت ب ــای هنگف ــرف هزینه ه ص
ــود و افزایــش مخاطــرات ســامتی  مربوطــه و تنفــس هــوای ســمی و زهــر آل
ــم و  ــرژی ک ــا مصــرف ان ــای ساختمان ســازی ب شــهروندان. اســتفاده از روش ه
ساختمان ســازی ســبز، توســعه پایــدار شــهری را شــتاب می بخشــد و ســامتی 

و ایمنــی را بــرای شــهروندان بــه ارمغــان مــی آورد. 

منابع:
ــرژی  ــازی ان ــروژه بهینه س ــت، پ ــرژی و محیط زیس ــازی ان ــتاد بهینه س س  -
ــاوری  ــت علمــی و فن ــروژه، معاون و محیط زیســت در ســاختمان، ســند پ

ــوری، 1398.  ــت جمه ریاس
ــرژی و محیط زیســت در ســاختمان،  ایســنا، آغــاز پــروژه" بهینه ســازی ان  -
ــن  ــاختمان ها، فروردی ــردن س ــبز ک ــرای س ــی ب ــروژه بین الملل ــرای پ اج
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ــان را  ــارد انس ــش از 4 میلی ــد19 بی ــر کووی ــاری فراگی ــون بیم تاکن
ــفرها،  ــدن س ــدود ش ــل مح ــه دلی ــت. ب ــرار داده اس ــه ق در قرنطین
ــل  ــل و نق ــبکه های حم ــر ش ــابقه ای ب ــور بی س ــروس بط ــن وی ای
عمومــی در سراســر دنیــا اثــر گذاشــته اســت. از جملــه ایــن اثــرات 
ــش از  ــهرها بی ــی از ش ــط )در بعض ــروش بلی ــد ف ــدن درآم ــم ش ک
90% ســفرها کــم شــده اســت( و اضافــه شــدن هزینه هــای 
ــی  ــه اجتماع ــط فاصل ــرای ضواب ــا و اج ــردن مکان ه ــی ک ضدعفون
ــوده  ــا ب ــای آنه ــی و فضاه ــل عموم ــل و نق ــتم های حم در سیس
اســت. ایــن ویــروس همچنیــن موجــب کــم شــدن تولیــدات صنعتی 
ــم  ــا، ک ــی از فعالیت ه ــش از نیم ــرویس دهی در بی ــات س و خدم
شــدن درآمــد در صنایــع زنجیــره تأمیــن و همچنیــن موجب شــیوع 
ــی و  ــل عموم ــل و نق ــتم های حم ــان سیس ــن کارکن ــاری در بی بیم

ــت. ــده اس ــا ش ــدادی از آنه ــرگ تع م
ــه اقدامــات انجــام شــده تاکنــون در مــورد جلوگیــری از  ایــن مقال
ــه همــراه 10 چالــش جــدی بخــش حمــل و  ــن بیمــاری ب شــیوع ای

ــد. ــی می نمای ــی را بررس ــل عموم نق

دکتر محمد منتظری - مدیر دفتر هماهنگی UITP در ایران

Dr. Mohammad Montazeri, Head of UITP Iran Liaison Office

از سرگیری سـرویس دهی در سیستم های 

حمل و نقل عمومی پس از دوران قرنطینه

 19 فراگیرکوویـد  بیمـاری 

ــرای از ســرگیری عملیــات در بخــش حمــل و  در نظــر گرفتــن ایــن مــوارد ب
نقــل بســیار مهــم اســت. UITP بــه حمایــت از اعضــای خــود در جهــت کنترل 

اثــرات ایــن بحــران در کوتــاه مــدت و بلندمــدت ادامــه خواهــد داد.
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اقدامات انجام شده
ــه جهــت محافظــت از کارکنــان و  در زمــان شــیوع ایــن بیمــاری اقداماتــی ب
ــه شــرح  مســافران و همچنیــن جلوگیــری از پراکنــده شــدن ایــن ویــروس ب

زیــر انجــام شــده اســت.
ــن و  ــافران آخری ــان و مس ــام کارکن ــه تم ــوع ک ــن موض ــان از ای اطمین  -
صحیح تریــن اطاعــات را در مــورد کوویــد 19 شــامل راه هــای محــدود 

ــد. ــت می کنن ــزا دریاف ــن آنفلون ــیوع ای ــری از ش ــردن و جلوگی ک
تأمیــن لــوازم محافظــت فــردی شــامل دســتکش، ماســک، مــواد   -
ــان در  ــت کارکن ــب جه ــواد مناس ــایر م ــت و س ــده دس ــی کنن ضدعفون

کاری. گروه هــای  تمــام 
ــل  ــل و نق ــایل حم ــردن وس ــی ک ــل و ضدعفون ــب و کام ــت مرت نظاف  -
عمومــی، محل هــای کار، ایســتگاهها و لوازمــی کــه توســط مــردم 
ــتگیره  ها و  ــط، دس ــروش بلی ــزات ف ــامل تجهی ــوند ش ــتفاده می ش اس

. صندلی هــا
قــراردادن تجهیــزات ضدعفونــی کننــده در دســترس کارکنــان و   -

مســافران.
محــدود کــردن تمــاس راننــدگان و ســایر کارکنــان سیســتم های   -
ــروش  ــدم ف ــال، ع ــوان مث ــه عن ــا مســافران )ب ــی ب ــل عموم حمــل و نق
ــافران  ــازه ورود مس ــا، اج ــرو و اتوبوس ه ــای مت ــط در واگنه ــدی بلی نق
ــش  ــا پوش ــده ب ــمت رانن ــاندن قس ــوس، پوش ــب اتوب ــط از درب عق فق
پاســتیکی، حــذف کنتــرل بلیــط مســافران و غیــره( بــه همــراه محــدود 
ــان در داخــل شــرکت در راســتای  کــردن تمــاس فیزیکــی بیــن کارکن

اســتاندارد. ایمــن  فاصله گذاری هــای 
ارایــه ســرویس دهی منظــم علی رغــم کــم شــدن تقاضــای ســفر   -
ــه  ــال ادام ــن ح ــن و در عی ــذاری ایم ــان از فاصله گ ــت اطمین ــه جه ب

ســرویس دهی.
ــرات  ــرویس دهی و تغیی ــب س ــانی مرت ــه روز رس ــم و ب ــراری، تنظی برق  -
زمانبنــدی در راســتای تصمیمــات اتخــاذ شــده توســط مســئوالن 
ــال ســرویس دهی  ــوان مث ــه عن ــی )ب ــل عموم ــل و نق سیســتم های حم
ــده  ــل ش ــهرها کنس ــدادی از ش ــدارس در تع ــرویس دهی م ــبانه و س ش
ــت  ــی حرک ــدول زمان ــل ج ــل و نق ــبکه های حم ــی از ش ــت و بعض اس
آخــر هفتــه یــا ســرویس دهی بــه دلیــل تعطیلــی مــدارس را بــا توافــق 
ارایــه و در نتیجــه ســرویس دهی مســافری  اتحادیه هــای مربوطــه 

ــد(. ــه می دهن ــور ارائ ــا مح تقاض
ــان سیســتم های پزشــکی/ بهداشــتی،  ــه کارکن ــژه ب ــی وی ســرویس ده  -
ــرایط ســرویس دهی  ــه تحــت ش ــروی کار ک ــروه از نی ــر گ ــاران و ه بیم

ــد. ــرار می گیرن ــژه ق وی
ــی  ــان از ایمن ــت اطمین ــه جه ــده ب ــرا ش ــای اج ــه معیاره ــرل کلی کنت  -

مســافران. و  کارکنــان 
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گرچــه ایــن بیمــاری هنــوز فعــال اســت ولــی بســیار مهــم اســت کــه حــذف 
ــورد  ــادی م ــرویس دهی ع ــراری س ــت برق ــی جه ــه و آمادگ ــی قرنطین تدریج
ــش  ــش روی بخ ــای پی ــدی چالش ه ــل کلی ــًا عوام ــرد. ذی ــرار گی ــی ق بررس

ــرد. ــرار می گی ــورد بررســی ق ــی م ــل عموم حمــل و نق

در نظر گرفتن فاکتورهای سالمتی 
1- فاصله گذاری ایمن 

اعمــال قرنطینــه و در نتیجــه کــم شــدن تعــداد مســافر بطــور اتوماتیــک باعــث 
ــان  ــت. در زم ــده اس ــافران ش ــن مس ــن بی ــذاری ایم ــدن فاصله گ ــود آم بوج
ــر  ــافران اگ ــن مس ــذاری بی ــطح فاصله گ ــان س ــظ هم ــه، حف ــس از قرنطین پ
محــال نباشــد بســیار مشــکل اســت. آیــا ایــن موضــوع بعــد از برطــرف شــدن 

ــود؟ قرنطینــه عملیاتــی خواهــد ب
بررســی انجــام شــده در سیســتم های مختلــف حمــل و نقــل نشــان می دهــد 
ــن  ــم را در ای ــر و نی ــک مت ــا ی ــر ت ــک مت ــن ی ــه اجتماعــی بی ــر فاصل ــه اگ ک
ــا %35  ــن %25 ت ــتم ها بی ــن سیس ــت ای ــم، ظرفی ــت کنی ــتم ها رعای سیس
ــا  ــمتی از تقاض ــد قس ــختی می توان ــه س ــه ب ــود ک ــد ب ــادی خواه ــت ع ظرفی

را پاســخگو باشــد.
ــاعات  ــی را در س ــذاری اجتماع ــن فاصله گ ــرای ای ــکات اج ــد مش ــاوه بای بع
پیــک و همچنیــن در نقــاط تبــادل مســافر در نظــر گرفــت. در واقــع حتــی بــا 
ــه فقــط در داخــل  کمــک پلیــس، فاصله گــذاری اجتماعــی بیــن مســافران ن
وســایل نقلیــه بلکــه در ایســتگاهها و محوطه هــای اطــراف آن نمی توانــد 
ــا  ــدت ی ــزی در کوتاه م ــا برنامه ری ــی ب ــوان حت ــه نمی ت ــود. البت ــن ش تضمی

میــان مــدت ایــن مشــکل را حــل کــرد.
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ــب از  ــد موج ــی نبای ــن اجتماع ــذاری ایم ــه فاصله گ ــت ک ــر داش ــد در نظ بای
دســت رفتــن وجهــه سیســتم های حمــل و نقــل عمومــی و افزایــش اســتفاده 
ــتم های  ــتفاده از سیس ــزی اس ــه ری ــه برنام ــود. البت ــخصی ش ــودروی ش از خ
حمــل و نقــل عمومــی در دوره بعــد از قرنطینــه ریســک اســتفاده از خــودروی 
شــخصی را کــم نخواهــد کــرد. ایــن موضــوع مســتلزم ورود ذینفعــان 
سیســتم های حمــل و نقــل عمومــی شــامل مقامــات مســئول و بهــره بــرداران 

بــه ایــن مســئله خواهــد بــود.

2- ماسک
بــه همــراه ســایر اقدامــات، ســازمان های بســیاری اعتقــاد دارنــد کــه اســتفاده 
از ماســک در محل هــای عمومــی بهتریــن روش حــذف فاصلــه ایمــن 
ــد  ــاری خواه ــی اجب ــای عموم ــک در محل ه ــتفاده از ماس ــا اس ــد. آی می باش
ــتفاده از  ــا اس ــود؟ آی ــد ب ــهروندان خواه ــترس ش ــک در دس ــا ماس ــد؟ آی ش
ماســک در سیســتم های حمــل و نقــل عمومــی الزامــی خواهــد بــود؟ آیــا در 
صــورت اســتفاده از ماســک، رعایــت فاصلــه اجتماعــی از بیــن خواهــد رفــت و 
مســافران می تواننــد هماننــد شــرایط قبــل از شــیوع کوویــد 19 ســفر کننــد؟
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قــدرت اجــرای تصمیــم اتخــاذ شــده و کنتــرل اســتفاده مردم از ماســک بســیار 
ــهروندان  ــه ش ــای الزم را ب ــا توصیه ه ــهرهای دنی ــدادی از ش ــت. تع ــم اس مه
ــد. در  ــا اســتفاده از ماســک انجــام داده ان ــان ب ــی و ده ــرای حفاظــت از بین ب
تعــدادی از کشــورها اســتفاده از ماســک اجبــاری اســت کــه شــامل جمهــوری 
ــون و  ــال قان ــورها اعم ــن کش ــود. در ای ــان می ش ــورگ و آلم ــک، لوکزامب چ
جریمــه کــردن افــراد توســط پلیــس انجــام می شــود. در شــهر ویــن، ماســک 
  )Wiener Linien( ــی ــل عموم ــل و نق ــتم حم ــی سیس ــور محل ــط اپرات توس
ــردن  ــی جریمــه ک ــدرت اجرای ــن ق ــور همچنی ــن اپرات ــع نمــی شــود. ای توزی
متخلفیــن را نــدارد و فقــط اســتفاده از ماســک را بــه مــردم توصیــه می کنــد.
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اگــر اســتفاده از ماســک موجب شــود کــه محدودیــت رعایــت فاصلــه اجتماعی 
برداشــته شــود، ایــن قانــون بایــد بــرای تمــام مکانهــای همگانــی اجــرا شــود. 
ــود،  ــرا ش ــی اج ــل عموم ــل و نق ــتم های حم ــزام در سیس ــن ال ــط ای ــر فق اگ
بــه اشــتباه بیــن مــردم تداعــی خواهــد شــد کــه سیســتم های حمــل و نقــل 
عمومــی پــر خطرتــر از ســایر اماکــن عمومــی هســتند. در فرانســه، آکادمــی 
ــای  ــه مکان ه ــاری از ماســک در کلی ــی پزشــکی درخواســت اســتفاده اجب مل

عمومــی را کــرده اســت.

3- افراد بیمار در مقابل افراد سالم 

بعضــی از کشــورها معیارهــای متفاوتــی را جهــت شناســایی افــراد مبتــا بــه 
ــادی از  ــداد زی ــه تع ــد گرچ ــال می کنن ــی اعم ــای عموم ــروس در محل ه وی
افــراد مبتــا بــه ایــن بیمــاری هیچگونــه عائــم ظاهــری ندارنــد. بعضــی دیگــر 
از کشــورها در نظــر دارنــد کــه حــذف قرنطینــه را بــرای اقشــار مشــخصی از 
جامعــه، بــه عنــوان مثــال افــراد مقــاوم در مقابــل کوویــد 19 یــا افــراد زیــر 
ــراد مبتــا  ــی اف ســن خاصــی، اعمــال نماینــد. هــم چنیــن برنامه هــای ردیاب
ــراد  ــز مــورد نظــر می باشــد و امــکان اشــتراک گذاری اطاعــات حرکــت اف نی
ــن  ــه همی ــود دارد. ب ــز وج ــهر نی ــی ش ــرویس های عموم ــئولین س ــرای مس ب
ــن  ــم ای ــایی عائ ــرای شناس ــراد ب ــردن اف ــای مونیتورک ــب تکنولوژی ه ترتی

بیمــاری ماننــد دمــای بــدن نیــز تحــت بررســی اســت. 
در شــهر ووهــان چیــن، مســافران پــس از اســکن شــدن کــد QR آنهــا کــه 
متصــل بــه برنامــه "کــد ســامت" و نشــاندهنده عــدم وجــود عائــم بیمــاری 
در آنهاســت می تواننــد وارد ایســتگاههای متــرو شــوند. ایــن افــراد زمانــی کــه 
ــه نشــاندهنده  ــر اســکن می شــوند ک ــد دیگ ــک ک ــا ی وارد قطــار می شــوند ب
ــری  ــرای ردگی ــات ب ــن اطاع ــورد اســتفاده آنهاســت. ای ــن م مشــخصات واگ

ــروس می باشــد. ــروز مجــدد وی ــان اضطــراری ب مســافران در زم

ــرداران سیســتم های حمــل و نقــل عمومــی  ــرای بهره ب چالش هــای بزرگــی ب
ــل  ــن عوام ــه ای ــود دارد. از جمل ــا وج ــن معیاره ــردن ای ــی ک ــت اجرای جه
ــردن  ــرا ک ــت و اج ــئوالن بهداش ــی از مس ــات کاف ــت اطاع ــد از دریاف عبارتن

ــط.  ــات مرتب ــاغ شــده توســط مقام ــف و اب ــای تعری ــا و داشــتن رواله آنه

4- مسئولیت پاسخگویی
ــرای مســئوالن اســت کــه  ــام مهمــی ب ــاال دارای پی ــب ذکــر شــده در ب مطال
ــف شــده  ــی تعری ــی و نظافت ــای جابجای ــه محدودیت ه ــارت اســت از "کلی عب
می بایســت بــا هماهنگــی بخش هــای مربوطــه انجــام پذیــرد و ضمانــت 
ــتم های  ــان سیس ــد". ذینفع ــئول باش ــات مس ــا مقام ــد ب ــا بای ــرای آنه اج
ــاز، در راســتای  ــورد نی ــزار م ــودن اب ــه شــرط دارا ب ــی ب ــل عموم حمــل و نق
ــت  ــا محدودی ــک ی ــتفاده از ماس ــی، اس ــه فیزیک ــال فاصل ــون اعم ــرای قان اج
دسترســی بــه محل هــای مشــخص، همــکاری خواهنــد کــرد. در ایــن رابطــه، 
ذینفعــان سیســتم های حمــل و نقــل عمومــی نبایــد پاســخگوی عــدم رعایــت 

ــی توســط مســافران باشــند. ــای نظافت معیاره
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از ســرگیری ســرویس دهی سیســتم های حمــل و نقــل 
ــارت  ــی و تج عموم

5- برگرداندن اعتماد
ایــن بحــران باعــث کــم شــدن اعتمــاد مــردم بــه سیســتم های حمــل و نقــل 
ــاد  ــن اعتم ــده ای ــای آین ــاد در ماهه ــال زی ــه احتم ــده اســت و ب ــی ش عموم
کمتــر هــم خواهــد شــد. در شــهر ووهــان چیــن  نســبت اســتفاده از متــرو و 
ــذا بســیار  ــه 24% کاهــش یافــت. ل ــوس پــس از رفــع قرنطینــه از 56% ب اتوب
مهــم اســت کــه پــس از برداشــتن قرنطینــه، اعتمــاد مــردم را دوبــاره جلــب 
کــرد و بــه آنهــا از نظــر ســامتی مســافران در سیســتم اطمینــان داد. در ایــن 
رابطــه تمیــز و ضــد عفونــی کــردن اماکــن عمومــی براســاس اســتاندارد های 
تعییــن شــده در زمــان شــیوع ویــروس بایــد هــم چنــان ادامــه پیــدا کنــد و 

ــا بکارگیــری تکنولوژیهــای جدیــد تقویــت گــردد.  ب
در همیــن راســتا بایــد نســبت بــه تصــورات مــردم پــس از اعمــال ایــن قرنطینه 
ــاد  ــتی، ایج ــده بهداش ــام ش ــات انج ــورد اقدام ــات در م ــود. تبلیغ ــاس ب حس
ــل  ــل و نق ــتم های حم ــدگان از سیس ــتفاده کنن ــن اس ــت در بی ــر مثب تصوی
عمومــی و یــادآوری مزایــای ایــن سیســتم ها بــرای مــردم از مــوارد ضــروری 



 شماره 30 / 1399 / فصلنامه شهرهای جهان /25

ــوار  ــر س ــکو منتظ ــافران روی س ــه مس ــی ک ــی هنگام ــات نظافت ــت. اقدام اس
ــرای  ــد ب ــی شــده اند بای ــه عموم ــه ســوار نقلی ــی ک ــا زمان شــدن هســتند و ی
آنهــا قابــل مشــاهده باشــد. بایــد بــه مســافران بــرای اســتفاده از سیســتم های 
ــه  ــردد. البت ــه گ ــد ارائ ــذاب و هدفمن ــنهادات ج ــی پیش ــل عموم ــل و نق حم
احتمــال دارد طــی ایــن دوران، ورود مســافران بــه سیســتم بــدون ارائــه بلیــط 
ــه دلیــل کــم شــدن کنتــرل و نظارت هــا  ــا انجــام اقدامــات غیــر ایمــن ب و ی

اتفــاق بیافتــد.
ــوردن  ــه خ ــب ضرب ــخصی موج ــل ش ــتفاده از اتومبی ــغ اس ــال تبلی ــه هرح ب
ــی  ــل عموم ــل و نق ــتم های حم ــردم از سیس ــی م ــر ذهن ــه تصوی ــتر ب بیش
ــرای اســتفاده از سیســتم های  ــت سیاســی جــدی ب ــک حمای خواهــد شــد. ی
حمــل و نقــل پایــدار بــه جهــت مقابلــه بــا اســتفاده از خــودروی شــخصی الزم 
ــر ســامت  ــی ب ــر منف ــل شــخصی اث ــل و نق ــایل حم ــتفاده از وس اســت. اس

ــد داشــت. ــط زیســت و اقتصــاد خواه ــی، محی ــه، ایمن جامع

6- مدیریت تقاضا

نیــاز بــه محــدود کــردن ازدحــام و فشــردگی انســانها در محیط هــای شــهری 
از جملــه مشــوق های حرکــت بــه ســمت برنامه ریــزی زمانــی متفــاوت 
فعالیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی اســت. ایــن موضــوع موجــب کــم شــدن 
ــرات ســاعات پیــک خواهــد شــد و موجــب می گــردد کــه تقاضــا  ــر اث و تغیی
در شــبکه های حمــل و نقــل عمومــی بهتــر مدیریــت گــردد. دورکاری بطــور 
قطــع در کوتــاه مــدت و میــان مــدت بــه جهــت جلوگیــری از شــیوع دوبــاره 
ــردن ســاعات کار  ــن شــناور ک ــم چنی ــد شــد. ه ــال خواه ــاری اعم ــن بیم ای
ادارات و مــدارس بــه جهــت توزیــع اســتفاده از سیســتم های حمــل و نقــل در 

طــول روز بایــد در نظــر گرفتــه شــود. 
ــدارس، دانشــگاه ها،  ــر ســاعت کاری م ــه تغیی ــاز ب ــا نی ــان ایتالی شــهردار می
ــتر  ــی بیش ــاوه هماهنگ ــت. بع ــرده اس ــام ک ــا را اع ــات و مغازه ه کارخانج
ــزی اســتفاده از سیســتم های حمــل و نقــل عمومــی موجــب  جهــت برنامه ری
می شــود کــه زمــان توقــف مســافران در ایســتگاه ها و زمــان مــورد نیــاز بــرای 

تغییــر وســیله حمــل و نقــل کاهــش یابــد.
ــی و  ــل عموم ــل و نق ــبکه های حم ــذار، ش ــن دوره گ ــه در ای ــال دارد ک احتم
ســرویس های مرتبــط بــا آن بــه جهــت ارائــه ســرویس بهتــر بــه تقاضــا )کــه 
بــه دلیــل قرنطینــه ایجــاد شــده اند( مــورد بازنگــری قــرار گیرنــد. مســیرها و 
تواتــر اعــزام در تعــدادی از خطــوط بایــد مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد تــا زمــان 
ــد  ــفر )مانن ــرویس دهی بعضــی از مقاصــد س ــده و س ــم ش ــافران ک ــفر مس س
ــال  ــوان مث ــه عن ــود. ب ــام ش ــر انج ــوپرمارکت ها( بهت ــا س ــتان ها ی بیمارس
اپراتــور خطــوط حمــل و نقــل عمومــی شــهر هنــگ کنــگ )MTR( ســرویس 
دهــی در زمــان پیــک مســافری را بــه جهــت جلوگیــری از ازدحــام در قطارهــا 
ثابــت نگــه داشــته اســت گرچــه تعــداد مســافران حــدود 40% کاهــش یافتــه 
اســت. در همیــن رابطــه مســیرهای درخواســتی ممکــن اســت اضافــه شــوند 
و ســرویس های مخصــوص نیروهــای پزشــکی/ بهداشــتی در طــول ایــن دوره 
اضافــه شــوند. آیــا امــکان دارد بعضــی از ایــن اقدامــات حتــی در دراز مــدت 
ــل  ــد و ســاختار ســرویس دهی سیســتم های حمــل و نق ــدا کن ــه پی هــم ادام

را تغییــر دهــد؟
محــدود کــردن جمعیــت در ایســتگاهها و داخــل وســیله نقلیــه ممکــن اســت 
توســط کــم کــردن هــدوی نیز امــکان پذیر باشــد. پکــن در حال بررســی امکان 
رزرو زمــان ورود بــه ایســتگاهها هــر 30 دقیقه بــا اطاع از برنامه ســرویس دهی 
ــه  ــافران در محوط ــور مس ــت حض ــب مدیری ــوع موج ــن موض ــد. ای می باش
ــور  ــا مح ــردی تقاض ــای کارب ــاوه برنامه ه ــد. بع ــتگاهها می باش ــراف ایس اط
ســرویس های حمــل و نقــل می توانــد یــک روش مدیریــت تقاضــا و ردگیــری 
مســافران باشــد. ایــن برنامــه می توانــد بــرای تاکســیرانی نیــز اســتفاده شــود.
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costs. 
7- نیروی انسانی سیستم های حمل و نقل عمومی 

ــل  ــتم های حم ــانی سیس ــروی انس ــت نی ــرای حفاظ ــده ب ــام ش ــات انج اقدام
ــات  ــن اقدام ــد. ای ــه یاب ــت ادام ــروس می بایس ــیوع وی ــان ش ــل در زم و نق
ــاس  ــردن تم ــل ک ــخصی، حداق ــت ش ــب محافظ ــوازم مناس ــن ل ــامل تأمی ش
ــتفاده از  ــا، اس ــدن آنه ــای ب ــرل دم ــافران، کنت ــنل و مس ــن پرس ــخصی بی ش
ســایر تجهیــزات کنترلــی بــرای تحــت نظــر داشــتن عائــم احتمالــی، ادامــه 
ــای  ــس در زمان ه ــو کنفران ــازی ویدئ ــات مج ــه جلس ــویق ب دور کاری و تش

مقتضــی می باشــد.
ــن اســت کــه  ــان خــط مقــدم ای ــرای کارکن یــک موضــوع مهــم بخصــوص ب
ــورد  ــن م ــد. در ای ــه دارن ــاال نگ ــن بحــران ب ــس از ای ــه خــود را پ ــد روحی بای
ارتباطــات داخلــی بــه همــراه مراقبــت ویــژه از کارکنــان بیمــار و خانواده هــای 

قربانیــان مهــم اســت.
ممکــن اســت بعضــی از عملیــات مشــاغل نگهــداری و کارهــای زیــر ســاختی 
ــته  ــی داش ــذاری اجتماع ــات فاصله گ ــت ماحظ ــه جه ــری ب ــه بازنگ ــاز ب نی
باشــند. ایــن بازنگــری می توانــد بــرای خدمــات مســافری نیــز انجــام پذیــرد. 
بــه عنــوان مثــال می تــوان از هــوش مصنوعــی بــرای برنامه هــای ســخنگو در 
متــروی توکیــو یــا تســریع در اســتفاده از روش هــای پرداخــت بــدون تمــاس 
یــا بلیت هــای روی موبایــل نــام بــرد. شــرکت های حمــل و نقــل هــم چنیــن 
نیــاز بــه مهارت هــای جدیــد بــه منظــور مدیریــت عملیــات راهبــری در زمــان 

ــد. ــر دارن شــیوع بیماری هــای همــه گی
ــاوم  ــان مق ــدادی از کارکن ــط تع ــود فق ــه موجــب می ش ــی ک ــه تصمیمات البت
در مقابــل ویــروس بــه محــل کار خــود بازگردنــد می توانــد از اقدامــات بحــث 
ــوان  ــه عن ــی باشــد )ب ــرای نیازهــای فعل ــع نیــروی کار ب برانگیــز جهــت توزی
ــرد؟  ــتفاده ک ــراد اس ــن اف ــد از ای ــداری بای ــات نگه ــط در عملی ــا فق ــال آی مث
ــداد  ــه تع ــه ســازمانهایی ک ــن اســت ک ــر ای ــب دیگ ــدگان چطــور؟(. مطل رانن
ــروی  ــود نی ــا کمب ــد ممکــن اســت ب ــه بیمــاری دارن ــوده ب ــروی آل ــادی نی زی

ــرو شــوند. انســانی متخصــص روب
ایــن بحــران نقــش مهــم کارکنــان حمــل و نقــل عمومــی را در فعــال 
ــان داد.  ــتم نش ــی سیس ــنل فن ــت از پرس ــرویس ها و حمای ــتن س ــه داش نگ
کمپین هــای تبلیغاتــی زیــادی کــه ایــن نقــش را برجســته می کنــد در نقــاط 
ــی"  ــان جابجای ــن "محافظ ــا کمپی ــه آنه ــه از جمل ــدند ک ــدازی ش ــا راه ان دنی
UITP می باشــد. ایــن نــوع تبلیغــات بایــد ادامــه یابــد زیــرا تاکیــد بــر نقــش 
مهــم پرســنل سیســتم های حمــل و نقــل عمومــی بــه عنــوان افــراد فعــال در 
خــط مقــدم جبهــه دارد و اهمیــت نیــروی انســانی سیســتم های حمــل و نقــل 
را نیــز بــه نمایــش می گــذارد. ایــن موضــوع هــم چنیــن نشــاندهنده موقعیــت 
ــا اتحادیه هــای  ــرای کارکنــان اســت کــه همــگام ب اســتثنایی بوجــود آمــده ب

ــد.  ــل می کنن ــود عم خ
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8- تامین کنندگان تجهیزات صنعتی 

اشــکاالت ایجــاد شــده بــرای تامین کننــدگان تجهیــزات در طــول ایــن بحــران 
ــی  ــات یدک ــن قطع ــداری و تامی ــرویس های نگه ــر س ــی ب ــر مهم ــد اث می توان
ــر  ــد ب ــوع می توان ــن موض ــا ای ــد. آی ــته باش ــل داش ــل و نق ــتم های حم سیس
ــدگان  ــاوه تامین کنن ــد؟ بع ــر باش ــرداری موث ــات بهره ب ــدد عملی ــروع مج ش
تجهیــزات صنعتــی بایــد هزینه هــای خــود را کنتــرل نماینــد زیــرا بــه دلیــل 
وجــود ایــن بحــران درآمــد آنهــا کــم شــده اســت. همانگونــه کــه در تعــدادی از 
کشــورها مشــاهده می شــود، احتمــال خاتمــه قــرارداد پرســنل هم وجــود دارد. 
ســایر هزینه هــا از قبیــل توســعه و تحقیقــات نیــز ممکــن اســت تحــت تأثیــر 
قــرار گیرنــد. نوگرایــی در قســمت های غیــر ضــروری نیــز کنــد شــده اســت. 
هــم چنیــن مهــم اســت کــه ارتبــاط بیــن صنعــت، بهره بــرداران و مســئوالن 
ــد و راه حل هــای آن کــه  ــه جهــت شناســایی تکنولوژی هــای جدی مربوطــه ب
بتوانــد راه انــدازی مجــدد سیســتم را حمایــت و آســان کنــد )بــه عنــوان مثــال 

برنامه هــای ره گیــری( برقــرار بــوده و ادامــه داشــته باشــد.

9- حمایت مالی و صنعتی  

ــر  ــذار ب ــی تأثیرگ ــادی و مال ــی، اقتص ــرات اجتماع ــردن اث ــم ک ــت ک ــه جه ب
حمــل و نقــل عمومــی، اقدامــات ویــژه ای بایــد توســط دولت هــا و موسســات 
ــرای  ــی ب ــی و مال ــای سیاس ــه حمایت ه ــت دادن ب ــورد اولوی ــط در م مرتب
ــه  سیســتم های پایــدار حمــل و نقــل شــهری انجــام پذیــرد. ایــن اقدامــات ب
ــی و  ــل عموم ــل و نق ــرکت های حم ــد ش ــویقی بای ــته های تش ــورت بس ص
ــه  ــی ب ــی متک ــل عموم ــل و نق ــد. حم ــش ده ــا را پوش ــن آنه ــره تامی زنجی
ــر  ــدت در خط ــاه م ــتم ها در کوت ــن سیس ــات ای ــت و حی ــافر اس ــد مس درآم
ــد  ــع درآم ــا منب ــط تنه ــروش بلی ــه ف ــورهایی ک ــوص در کش ــد، بخص می باش
آنهــا می باشــد. بعــاوه اجــرای فاصله گــذاری اجتماعــی و نقــش مهــم آن در 
ــی موجــب افزایــش  کــم شــدن تعــداد مســافر و اجــرای عملیــات ضــد عفون

هزینه هــای عملیاتــی می گــردد.
ــا قراردادهــای  ــی آی گرچــه مفــاد قراردادهــا از پیــش تعییــن شــده اســت ول
خدماتــی بایــد توســط مســئوالن حمــل و نقــل عمومــی بــه جهــت کــم کــردن 
تعــدادی از نیازهــا و تعریــف متدهــای جبــران در دوران گــذار مــورد بازنگــری 
قــرار گیــرد؟ در اتحادیــه اروپــا، بخــش حمــل و نقــل عمومــی اطمینــان دارد 
کــه ایــن تغییــرات براســاس قوانیــن موجــود اجرایــی اســت. طبیعتــاً بازنگــری 
قــراردارد اولیــه بایــد در یــک بــازه زمانــی محــدود انجــام شــود. بــا توجــه بــه 
ــا در  ــع درآمده ــا و مناب ــه فعالیت ه ــد هزین ــی، بای ــی عموم ــت مال محدودی
آینــده مشــخص شــود. بــه عنــوان مثــال در دوبلیــن مقامــات مربوطــه قــرارداد 
راهبــری سیســتم های حمــل و نقــل را بــه قــرارداد هزینــه + دســتمزد تغییــر 
داده انــد کــه در آن هزینه هــای راهبــری بــه همــراه یــک پــاداش یکســان بــه 

ــردد. ــت می گ ــرداران پرداخ بهره ب
ــا  ــی، اوراق قرضــه و اســتمهال بدهی ه ــای مال ــی، کمک ه ــای مالیات معافیت ه
نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــوند. ایــن مــوارد هــم چنیــن بایــد بــرای مســئوالن 
ــا  ــن گروه ه ــرا ای ــز در دســترس باشــند زی ــی نی ــل عموم ــی حمــل و نق محل
اغلــب ریســک از دســت دادن سرمایه هایشــان را دارنــد. اهــدای وامهــای بــدون 
ــیار  ــد بس ــز می توان ــد از آن نی ــای بع ــرار و ماهه ــول دوره اضط ــره در ط به

موثــر باشــد.
ــکان  ــا مال ــردار ی ــرکت های بهره ب ــی از ش ــا، بعض ــام حمایت ه ــم تم ــه رغ ب
ــه  ــد. ب ــرار دارن ــران ق ــول دوره بح ــتگی در ط ــرض ورشکس ــی در مع خصوص
عنــوان مثــال در شــهر اســتانبول بیــش از 80% اتوبوســرانی متعلــق بــه بخــش 
خصوصــی اســت و توســط آنهــا راهبــری می شــود. چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد 

اگــر آنهــا ســرویس دهــی را متوقــف کننــد؟
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موضــوع کوویــد 19 نبایــد باعــث فراموشــی بحــران پایــدار آب و هــوا و محیــط 
زیســت گــردد. مقابلــه بــا ایــن مســئله همیشــه بایــد مــد نظــر سیاســتمداران 
ــات  ــه اقدام ــت ک ــن اس ــد 19 ای ــران کووی ــده از بح ــه ش ــد. درس گرفت باش
ــا  ــه همیــن ترتیــب بایــد در مــورد مقابلــه ب ســریع بســیار مهــم هســتند و ب
ــری  ــوع جلوگی ــد موض ــن بای ــردد. بنابرای ــدام گ ــز اق ــوا نی ــرات آب و ه تغیی
ــا  ــه ب ــای مقابل ــک و هزینه ه ــردن ریس ــم ک ــده و ک ــای آالین ــار گازه از انتش
ــدار را همیشــه در نظــر داشــت. تغییــرات آب و هــوا و ســایر ریســک های پای
در زمـان بهبـود شـرایط اقتصـادی باید به سـمت رشـد پایدار سـبز پیش رفت. 
بایـد در مقابـل راه حل هـای کوتـاه مدت برای پاسـخ بـه بحران فعلی و تشـویق 
مـردم بـه اسـتفاده از خـودروی شـخصی مقاومـت کـرد. اسـتفاده از کمک های 
مالـی بخـش عمومـی در بازگشـت به حالت عادی بسـیار اساسـی اسـت و زمان 
اتخـاذ تصمیمـات صحیح سیاسـی فرا رسـیده اسـت. بدون برنامه ریزی مناسـب 
بـرای اسـتفاده از ایـن منابـع مالی در جهت تشـویق مـردم به اسـتفاده از حمل 
و نقـل عمومـی، ریسـک قفـل شـدن شـهرها بـه وسـیله سیسـتم حمـل و نقل 

غیرپایـدار )وسـایل نقلیـه شـخصی( برای دهه هـای آینده وجـود دارد.
راهکارهایـی ماننـد راه حـل شـهر میان که قرار اسـت در پاسـخ به بحـران کووید 
19 یکـی از روش هـای جـاه طلبانـه در اروپـا یعنی اختصـاص دوبـاره خیابان ها به 
پیـاده روی، دوچرخـه سـواری و سیسـتم های حمل و نقل عمومـی و ممنوع کردن 
آنهـا بـرای خودروهـای شـخصی را عملیاتـی کند باید مـورد حمایت قـرار گرفته و 
در شـهرهای دیگـر نیـز اجرایی گـردد. اجرای قرنطینـه مردم را مجبور کـرد که در 
اطـراف محـل سـکونت خـود بمانند. بـر این اسـاس قوانین شـهرها باید بـه نحوی 
تغییـر کنـد که امکانـات مورد نیاز بصورت محلـی و منطقه ای آماده و در دسـترس 
افراد باشـد و موجب شـود که اسـتفاده از خودرو شـخصی محدود شـده و سـفر با 

وسـایل حمـل و نقل عمومی رونـق یابند.

نتیجه گیری 
بــه جهــت تنــوع مقــررات، فرهنگ هــا و قابلیــت پذیــرش مــردم، اقدامــات در 
نظــر گرفتــه شــده و روش هــای اعمالــی در مــورد مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در 
کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت. بــا ایــن وجــود همانطــور کــه در باال شــرح 
ــه شــرایط عــادی سیســتم های حمــل و نقــل عمومــی  داده شــد، بازگشــت ب
بطــور عمــده بســتگی بــه تصمیم مســئوالن مرتبــط و قــدرت آنها بــرای کنترل 

ــردد.  ــخص گ ــش مش ــن بخ ــات ای ــت الزام ــاط می بایس ــن ارتب دارد. در ای
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آشنایی با بزرگترین  و مهم ترین پروژه 
خط ریلی حومه  ای جهان

CROSSRAIL PROjECT
دکتر محمد رضا ملکی

By: Mohammad Reza Malki, Ph.D.

PHOTO: CROSSRAIL

شرح پروژه
Crossrail یــک خــط راه   آهــن 118 کیلومتــری )73 مایــل( در 
ــایر و  ــایر، باکینگهامش ــهرهای برکش ــدن و ش ــعه در لن ــال توس ح
اِســکس، انگلســتان اســت. بخــش بزرگــی از خــط بیــن پدینگتــون 
)Paddington( در مرکــز لنــدن و اَبــی وود )Abbey Wood( در جنوب 
ــاز شــدن،  ایــن  شــرقی در پاییــز 2019 بازگشــایی شــد. در زمــان ب
ــه  ــام ملک ــار ن ــه افتخ ــود ب ــر موج ــیر دیگ ــد و دو مس ــش جدی بخ
الیزابــت دوم بــه طــور رســمی بــه نــام خــط الیزابــت تغییــر نــام داد. 
در هــر انتهــای هســته مرکــزی، خــط بــه دو شــاخه تقســیم می شــود. در شــرق 
 )Essex( در اِســکس )Shenfield( و بــه شــنفیلد )Abbey Wood( بــه اَبــی وود
و   )Heathrow Airport( هیتــرو  فــرودگاه  ایســتگاه  های  بــه  غــرب  در  و 
بــه ردینــگ  )Reading( در برک شــایر  )Berkshire(. بخشــی از یکــی از 
ــنفیلد  ــول )Liverpool Street(و ش ــان لیورپ ــن خیاب ــرقی بی ــاخه های ش ش
 TfL در مــاه مــه ســال 2015 بــه یــک ســرویس پیشــگام بــه نــام )Shenfield(
Rail منتقــل گردیــد؛ ســرویس مزبــور همچنیــن اتصــال هیتــرو را در مــاه مــه 
2018  بــه عهــده گرفــت. در اوت 2018 افتتــاح قســمت اصلــی خــط الیزابــت 
تــا پاییــز 2019 بــه تعویــق افتــاد. قبــل از ایــن تأخیــر قــرار بود شــاخه شــنفیلد 
ــود و  ــل ش ــته متص ــه هس ــه 2019 ب ــاه م ــون در م ــه پدینگت )Shenfield( ب
ــته  ــه هس ــامبر 2019 ب ــون )Paddington( در دس ــرب پدینگت ــاخه    های غ ش

مرکــزی متصــل گردنــد. امــا ایــن برنامــه در حــال حاضــر نامشــخص اســت.
ایــن پــروژه در ســال 2007 تصویــب شــد و ســاخت و ســاز در ســال 2009 در 
بخــش مرکــزی و اتصــاالت بــه خطــوط موجــود کــه بخشــی از مســیر محســوب 
ــده و  ــروژه کامل ش ــد پ ــه 2018 ، 93 درص ــا  ژوئی ــد. ت ــاز گردی ــود، آغ می   ش
ــی  ــد. ویژگ ــد باش ــارد پون ــه آن 15/4 میلی ــه هزین ــود ک ــن زده  می  ش تخمی
اصلــی آن، 21 کیلومتــر )13 مایــل( تونــل دوقلــو جدیــد در زیــر شــهر اســت. 
ــرا  ــرق اج ــاری در ش ــکله قن ــتراتفورد و اس ــا اِس ــون ت ــا از پدینگت ــن تونل  ه ای
 )Whitechapel( ــل ــد در وایت َچپ ــل جدی ــور کام ــاً  بط ــط تقریب ــود. خ می ش
ــک  ــا ی ــز  ،  ب ــه تایم ــور از رودخان ــا عب ــری ورف )Canary Wharf(، ب ــا ِکن ت
ایســتگاه جدیــد در ول ویــک )Woolwick( و ارتبــاط بــا خــط شــمال ِکنــت در 

ــود. ــاخه می ش ــی ش ــط اصل ــی  وود )Abbey Wood(، از خ اَب
قطارهــای 9 واگنــه جدیــد کاس 345 در بخــش مرکــزی بــا تواتــر 24 قطــار در 
هــر ســاعت در هــر جهــت حرکــت می کننــد. انتظــار مــی رود فشــار بــر خطــوط 
ــزی )Central line(، خــط  ــد خــط مرک ــدن، مانن ــرب لن ــی شــرق و غ زیرزمین
ناحیــه ای )District Line( و همچنیــن توســعه خــط جوبیلــی )Jubilee Line( و 
 Crossrail از بیــن بــرود. پــروژة ،)Piccadilly( شــاخه هیتــرو در خــط پیکادلــی
ــه  ــا مســئولیت محــدود ب توســط شــرکت )MTR Corporation Crossrail( ب
 London ــا صــورت کنسرســیوم بــا بخــش مدیریتــی TfL بــه نحــوی مشــابه ب
Overground بهره  بــرداری می شــود. پیش  بینــی می شــود کــه درآمدهــای 
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عبــوری از داخــل شــهر، و تقاطــع عبــوری شــمال بــه جنــوب متصــل گــردد. 
 Paddington طــرح شــرق بــه غــرب بــرای یــک خــط از خیابــان لیورپــول تــا
Marylebone /  بــا دو اتصــال در انتهــای غربــی آن تونــل را بــه خــط اصلــی 
غربــی بــزرگ و خــط متــرو  پولیتــن در Underground  متصــل کــرد. مســیر 
ــان شــهر لنــدن  ــد در می ــک اتصــال جدی ــوان ی ــه عن ــی شــهر ب بخــش داخل

ــا پــل لنــدن پیونــد می   دهــد. اســت کــه مســیر شــمالی بــزرگ را ب
بخــش شــمال- جنــوب مســیر خطــوط West Cost Main Line، تیمزلینــک 
)Thameslink( و قطارهــای شــمالی بــزرگ )Great Northern trains( از 
King's Cross/( و کینگــز کراس/ســنت پانکــراس )Euston( طریــق یوســتون
تاتنهــام  از طریــق خیابــان   West End زیــر  St Pancras( و ســپس در 
)Tottenham Court(، میــدان پیکادلــی )Piccadilly Circus( و ویکتوریــا 
هانزلــو  و   )Crystal Palace( پــاالس  کریســتال  ســمت  بــه   )Victoria(
)Hounslow( پیشــنهاد گردیــد. ایــن گــزارش همچنیــن تعــدادی از طرح  هــای 
دیگــر شــامل یــک توســعه مســیر متــرو تیمزلینــک )Thameslink( و خــط 
چلســی- هکنــی )Chelsea-Hackney( را پیشــنهاد کــرد. هزینــه طــرح 

ــن زده شــد. ــد تخمی ــون پون ــزان 885 میلی ــه می ــاوگان ب ــا ن ــرب ب شــرق- غ
ــرح از  ــک ط ــرای ی ــس ب ــه مجل ــی ب ــه خصوص ــک الیح ــال 1991 ی در س
جملــه یــک خــط زیرزمینــی جدیــد از پدینگتــون )Paddington( بــه خیابــان 
لیورپــول ارایــه شــد. ایــن الیحــه توســط متــروی لنــدن و راه آهــن سراســری 
تهیــه و توســط دولــت حمایــت شده اســت. ایــن الیحــه توســط کمیتــه الیحــه 
خصوصــی در ســال 1994 رد شــد. هــر چنــد دولــت "دســتورالعمل های 
ــه  ــعه ای ک ــه توس ــر گون ــیر را از ه ــه مس ــت، ک ــادر کرده اس ــی" را ص حفاظت

ــد.  ــت می کن ــدازد، محافظ ــر می ان ــه خط ــده را ب ــای آین برنامه ه
حاصــل  کــه   ،)CLRL) Cross London Rail Links  2001 ســال  در 

ــن  ــال بی ــد در س ــون پون ــش از 800 میلی ــروژه بی ــرای پ ــط TfL ب ــاالنه بلی س
ــد در ســال 2022/23 باشــد. ــون پون ــش از 900 میلی ــال  های 2020/21 و بی س

تاریخچه
پیشنهادات اولیه

ــرای اتصــال  ــرای عبــور از مرکــز لنــدن ب ــا قطــر بــزرگ ب مفهــوم تونل    هــای ب
پدینگتــون )Paddington( در غــرب و خیابــان لیورپــول در شــرق اولیــن بــار 
توســط یکــی از کارمنــدان راه    آهــن بــه نــام جــورج داو در روزنامــه ســتاره در 
ژوئــن 1941 پیشــنهاد شــد. پــروژه Crossrail توســط آقــای ابــر کروســی در 
ــال  ــزرگ" در س ــدن ب ــرح لن ــال 1943 و "ط ــزی" در س ــدن مرک ــرح لن "ط
1944 مطــرح گردیــد. ایــن امــر منجــر بــه بررســی تخصصــی توســط کمیتــه 
راه  آهــن  ) لنــدن ( در ســال 1944 گردیــد و در ســال های 1946 و 1948 

ــد. گــزارش آن منتشــر گردی
ــدن در  ــن لن ــات راه  آه ــزارش مطالع ــار در گ ــن ب ــاح "Crossrail" اولی اصط
ــد  ــر آم ــه نظ ــی ب ــده تخیل ــک ای ــن ی ــه ای ــر چ ــد. اگ ــر ش ــال 1974 ظاه س
ــرای  ــد ب ــون پون ــزان 300 میلی ــه می ــه ب ــی از هزین ــرآورد کل ــک ب ــا ی و تنه
ــاال  ــا اولویــت ب ــه دنبــال آن یــک مطالعــه اِمکان ســنجی ب ــد. ب ــه گردی آن ارای
ــخص  ــرح مش ــای ط ــردن آن و هزینه  ه ــی ک ــکان عمل ــا ام ــد ت ــه گردی توصی
شــود. همچنیــن پیشــنهاد شــد کــه ایمنــی مســیر تونل  هــا بایســتی تامیــن 

ــود. ــداً گرفته ش ــی بع ــم نهای ــا تصمی ــردد ت گ

پیشنهاد بعدی
در مطالعــات ریلــی لنــدن مرکــزی در ســال 1989 ایجــاد تونل   هایــی پیشــنهاد 
ــه غــرب، تقاطــع  ــه صــورت شــرق ب ــی موجــود ب ــه شــبکه ریل ــد کــه ب گردی
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ــال 2010  ــا در س ــد. ام ــد آم ــت در خواه ــه حرک ــال 2017 ب ــا در س قطاره
ــد  ــه منظــور صرفه جویــی 1میلیــارد پون ــا ســال 2018 ب ــت ایــن امــر را ت دول

بــه تعویــق انداخــت.

شروع کار ساخت
ســاخت خــط جدیــد Crossrail در تاریــخ 15 مــی 2009 در ایســتگاه ِکنــری 
ورف )Canary Wharf( آغــاز شــد. در مــاه اوت ســال 2018 چهــار مــاه قبــل از 
بازگشــایی برنامه  ریزی  شــده بخــش اصلــی خــط الیزابــت، اعــام شــد کــه پــروژه 

بــه تاخیــر خواهــد افتــاد و ایــن خــط تــا پاییــز 2019 بــاز نخواهــد گردیــد. 

ــعه  ــرای توس ــود. ب ــن TfL و DfT، ب ــترک بی ــرمایه گذاری مش س
ــی  ــدون – هکن ــرح ویمبل ــن ط ــرح Crossrail و هم چنی ــاء ط ارتق

ــت. ــکل گرف ش
بــود،   "Crossrail" پــروژه  ارتقــاء  در حــال   CLRL حالیکــه  در 
راه آهــن  ســال 2002  در  شــد.  پیشــنهاد  جایگزیــن  طرح هــای 
بریتانیــای کبیــر یــک طــرح بــه نــام SuperCrossRail  معرفــی کــرد 
ــورد، آکســفورد،  ــج، گیلدف ــد کمبری ــه ای مانن کــه ایســتگاه های منطق
میلتــون کینــز مرکــزی، ویکتوریــا جنوبــی و ایپســویچ را از مرکــز لندن 
 Charing از طریــق تونــل راه  آهــن غربــی– شــرقی شــامل ایســتگاه  های
Cross ،Blackfriars و پــل لنــدن اتصــال مــی داد. در ســال 2004 یک 
پیشــنهاد دیگــر بــه نــام Superlink توســط گروهــی از مدیــران ارشــد 
ــور  ــد SuperCrossRail، پیشــنهاد مزب ــد. مانن ــن مطــرح گردی راه  آه
ــک  ــق ی ــه  ای را از طری ــتگاه های منطق ــدادی از ایس ــت تع ــد داش قص
تونــل در داخــل لنــدن پیونــد دهــد، امــا از مســیری کــه قبــا بــرای 
 CLRL حفاظــت شده اســت حمایــت بــه عمــل آمــد. لــذا Crossrail
هــر دو پیشــنهاد را ارزیابــی کــرد و آنهــا را بــه علــت نگرانــی در مــورد 

ظرفیــت شــبکه و مســائل مربــوط بــه هزینــه رد کــرد.

تصویب
قانــون Crossrail 2008 در مــاه ژوئیــه 2008 بــا موافقــت دســتگاه ســلطنتی 
در اختیــار CLRL قــرار گرفــت کــه قــدرت الزم بــرای ســاخت خــط محســوب 
ــپتامبر  ــد. در س ــاز ش ــی 2009 آغ ــخ 15 م ــاز در تاری ــاخت و س ــردد. س می گ
2009 ایــن پــروژه 1 میلیــارد پونــد بودجــه دریافــت کــرد. ایــن پــول توســط 
بانــک ســرمایه گذاری اروپــا بــه TfL تحویــل داده  شــد. هــر دو طــرف احــزاب 
ــال 2010   ــات س ــرای انتخاب ــود ب ــای خ ــه کار در اعامیه  ه ــر و محافظ کارگ
ــات  ــس از انتخاب ــی پ ــت ائتاف ــد و دول ــد کردن ــن تعه ــل راه  آه ــرای تحوی ب
نیــز متعهــد بــه اجــرا پــروژه شــد. برنامــه زمانــی اصلــی ایــن بــود کــه اولیــن 
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ــاک  ــهری کپنه ــه ش ــت منطق ــر وجمعی ــال 2018 (، 780.000 نف ــاک )در س ــهر کپنه ــت ش ــت. جمعی ــارک اس ــت دانم ــاک پایتخ ــهر کپنه ش
2.057.000 نفــر می باشــد. کپنهــاک توســط پــل بزرگ"ارســوند " بــه شــهر مالمــو) ســوئد( متصــل شــده اســت. ایــن شــهر مرکــز فرهنگــی، 

ــت.  ــا اس ــمال اروپ ــی ش ــی مال ــز اصل ــی از مراک ــد و یک ــارک می باش ــی دانم ــادی و دولت اقتص

ــد.  ــاک می باش ــروی کپنه ــرکت مت ــه ش ــق ب ــاک متعل ــروی کپنه ــبکه مت ش
ــرو در  ــاخت مت ــاً س ــد و متعاقب ــاز ش ــال 1992 آغ ــرو در س ــزی مت برنامه ری
ــه اول خــط متــرو در  ــرداری از مرحل ســال 1996 کلنــگ خــورد. آغــاز بهره ب
ســال 2002 بــود. شــبکه متــرو شــامل خطــوط ام- 1 بــه طــول 13.9 کیلومتر 
و ام- 2 بــه طــول 14.2 کیلومتــر می باشــد. خطــوط ام- 3 و ام -4 در دســت 

ســاخت هســتند و احــداث خــط کمربنــدی بــه پایــان رســیده اســت.

ویژگی های خط جدید متروی کپنهاک
ـــه  ـــرو ب ـــدی مت ـــد کمربن ـــط جدی ـــداث خ ـــات اح ـــال عملی ـــت س ـــد از هش بع
ـــاک  ـــهر کپنه ـــل ش ـــاح و تحوی ـــپتامبر 2019 افتت ـــید و در 29 س ـــان رس پای

ـــی –  ـــروه صنعت ـــه گ ـــق ب ـــل متعل ـــور کام ـــه ط ـــط ب ـــن خ ـــت ای ـــد. مالکی ش
ـــد  ـــط جدی ـــن خ ـــد. ای ـــی می باش ـــو" ایتالیای ـــرگ لی ـــالینی ایمپ ساختمانی"س
متـــروی کپنهـــاک، یکـــی از پروژه هـــای حمـــل و نقـــل نوآورانـــه پایـــدار 
جهـــان بـــه شـــمار می آیـــد. ایـــن خـــط بـــه صـــورت کمربنـــدی بـــه دور 
ـــتگاه  ـــن 17 ایس ـــت. ای ـــتگاه اس ـــده و دارای 17 ایس ـــاخته ش ـــهر س ـــز ش مرک
ـــر  ـــوط دیگ ـــه خط ـــل ب ـــده اند و متص ـــی ش ـــهر مکان یاب ـــم ش ـــق مه در مناط

شـــبکه متـــرو می باشـــند. 
ــا ســال 2025، ایــن  چشــم انداز مدیریــت شــهری کپنهــاک ایــن اســت کــه ت
شــهر اولیــن شــهر بــدون کربــن جهــان شــود. پــروژه خــط جدیــد کمربنــدی 
متــرو نیــز در راســتای نیــل بــه ایــن هــدف توســط شــرکت "ســالینی" ایتالیــا 
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ــرکت  ــل ش ــالینی" مدیرعام ــرو س ــی یت ــت. "پ ــده اس ــاخته ش ــی و س طراح
ــروه  ــرای گ ــاک ب ــروی کپنه ــدی مت ــط کمربن ــاخت خ ــد: س ــالینی می گوی س
مــا افتخــاری بــزرگ اســت و نمونــه ای از ترافیــک پایــدار و پیشــرفته در اروپــا 
ــن  ــده ای ــت و ارزن ــرات مثب ــاخت، اث ــاالی س ــرعت ب ــد. س ــان می باش و در جه
ــل  ــل و نق ــات حم ــش خدم ــهر و گنجای ــی ش ــت زندگ ــاء کیفی ــط در ارتق خ
ــت  ــند. مدیری ــرد می باش ــه ف ــر ب ــروژه منحص ــن پ ــای ای ــی ویژگی ه آن، همگ
شــهری کپنهــاگ می خواهــد آلودگــی هــوا را بــه شــدت کاهــش دهــد و ایــن 
ــد داشــت.  ــوای شــهر نقــش چشــم گیری خواه ــی ه ــروژه در کاهــش آلودگ پ

نقشه شبکه متروی کپنهاک
ـــه 15.5  ـــت ک ـــر اس ـــاگ 17 کیلومت ـــروی کپنه ـــدی مت ـــط کمربن ـــول خ ط
ـــرار دارد.  ـــن ق ـــطح زمی ـــر س ـــر، در زی ـــق 30 مت ـــط عم ـــا متوس ـــر آن ب کیلومت
ـــر  ـــون نف ـــه اســـت و 72 میلی ـــردن طـــول خـــط 24 دقیق ـــان ســـفر طـــی ک زم

ـــد. ـــا می نمای ـــه ج ـــا ب ـــال ج را در س
بــا افتتــاح ایــن خــط 85 درصــد شــهروندان کپنهــاک در فاصلــه 600 
ــات  ــد. عملی ــرار می گیرن ــهری ق ــه ش ــار حوم ــا قط ــرو ی ــتگاه مت ــری ایس مت
ســاختمانی ایــن پــروژه بــدون ایجــاد مزاحمــت بــرای همســایگان و بــا توجــه 
ــاری  ــار دســتگاه حف ــه اســت. چه ــط زیســت انجــام گرفت ــه حفاظــت محی ب
ــای  ــه در فعالیت ه ــن ک ــدون ای ــا" ب ــورا" و "تری ــروا"، "ن ــل "اوا"،"مین تون
تجــاری در ســطح خیابــان وقفــه ای ایجــاد کننــد، 31 کیلومتــر تونــل حفــاری 
نمودنــد. در مرکــز تاریخــی کپنهــاک، دســتگاه تــی- بــی- ام حفــاری تونــل، 

ــه 1.5  ــد، از فاصل ــاد کن ــازه داران ایج ــرای مغ ــی ب ــه مزاحمت ــن ک ــدون ای ب
متــری  فونداســیون "مگزیــن دونــرد"، فروشــگاه قدیمــی قــرن نوزدهــم عبــور 
کــرد. ایــن امــر بــا کمــک کنتــرل و نظــارت دقیــق بــر عملیــات ســاختمانی 
ــتند:  ــت اول داش ــاختمانی اولوی ــات س ــل در عملی ــد. دو اص ــر ش امکان پذی
حفاظــت محیــط زیســت و ایمنــی کارگــران. در پایــان ســال 2018، کارگــران 
ــون ســاعت کار  ــک میلی ــور از ی ــن خــط، عب ــات احــداث ای ســایت های عملی
بــدون حتــی یــک حادثــه را جشــن گرفتنــد کــه رکــورد بهتریــن اســتاندارد 

ــود. ــی در دانمــارک ب عملکــرد و ایمن

خدمات حمل و نقل
ــه  ــاعته و 7 روز در هفتـ ــورت 24 سـ ــه صـ ــاگ بـ ــروی کپنهـ ــتم متـ سیسـ
کار می کنـــد. در خـــال ســـاعات تراکـــم ترافیـــک صبـــح و بعـــد از ظهـــر 

ــد. ــه می باشـ ــا 2 دقیقـ ــدوی" قطارهـ "هـ
مســـافران بایـــد قبـــل از ورود بـــه ســـکوهای ایســـتگاه ها، بلیـــت معتبـــر 
داشـــته باشـــند. از ســـال 2012 سیســـتم کارت الکترونیکـــی متـــرو بـــرای 
ورود بـــه ســـکوهای ایســـتگاه های متـــرو بـــه کار مـــی رود. سیســـتم متـــرو 
ــهری و  ــه شـ ــای حومـ ــد قطار هـ ــل ماننـ ــل و نقـ ــایل حمـ ــایر وسـ ــا سـ بـ

اتوبـــوس تجمیـــع و هماهنـــگ شـــده اســـت.

قطارها 
ــط  ــه توسـ ــت کـ ــده اسـ ــدون راننـ ــار بـ ــرو دارای 34 قطـ ــتم متـ سیسـ
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 Ansaldo Breda انســـالدوبردا" ایتالیـــا ســـاخته شـــده اســـت و بـــه نـــام"
ـــر  ـــول، 2.65 مت ـــر ط ـــا 39مت ـــد. قطاره ـــروف می باش Driverless Metro مع
ـــش در  ـــن دارای ش ـــه واگ ـــا س ـــار ب ـــر قط ـــد. ه ـــن وزن دارن ـــرض و 52 ت ع
ـــش 96  ـــار دارای گنجای ـــر قط ـــد. ه ـــر می باش ـــرض1.6 مت ـــه ع ـــک ب اتوماتی
نفـــر مســـافر نشســـته و 204 مســـافر ایســـتاده می باشـــد. چهارمحـــل در 
هـــر قطـــار اختصـــاص بـــه فضـــای ویلچـــر، دوچرخـــه و کالســـکه کـــودک 
ـــرعت  ـــط س ـــا متوس ـــاعت ب ـــر در س ـــار 80 کیلومت ـــرعت قط ـــر س دارد. حداکث

ــد. ــاعت می باشـ ــر در سـ 40کیلومتـ

بهره برداری
ــا  ــری کام ــتم کامپیوت ــط سیس ــا توس ــرو و قطار ه ــتم مت ــه سیس مجموع
ــا  ــت قطاره ــرل و هدای ــز کنت ــتم در مرک ــن سیس ــد. ای ــک کار می کن اتوماتی
ــک  ــرل اتوماتی ــتم کنت ــرار دارد. سیس ــر" ق ــت ماگ ــتگاه "وس ــوب ایس در جن
قطــار، آ- تــی- ســی )ATC(، شــامل ســه جــزء سیســتم می باشــد: سیســتم 
حفاظــت اتوماتیــک قطــار، آ- تــی- پــی )ATP(، سیســتم کارکــرد اتوماتیــک 
ــی- اس  ــی- او )ATO( و سیســتم نظــارت اتوماتیــک قطــار، آ- ت قطــار، آ- ت
)ATS(. آ- تــی – پــی  مســئول کنتــرل ســرعت قطــار، کنتــرل بســته بــودن 

ــد. ــوئیچ ها می باش ــرل س ــت و کنت ــاز حرک ــل از آغ ــار قب ــای قط دره
ــه از  ــک برنام ــای ی ــر مبن ــا را ب ــه قطاره ــوت اســت ک ــو پایل ــی – او ، ات آ- ت
قبــل تهیــه شــده بــه حرکــت در مــی آورد. همچنیــن آ- تــی- او کنتــرل توقــف 
ــی- اس  ــده دار می باشــد. آ- ت ــا را عه ــردن دره ــاز ک ــا در ایســتگاه و ب قطاره
نظــارت بــر کلیــه اجــزای شــبکه شــامل ریل هــا و کلیــه قطارهــا در سیســتم 
را بــه عهــده دارد و تصویــر زنــده ای از فعالیــت قطارهــا در شــبکه را در مرکــز 
ــوری  ــی ط ــی- س ــذارد. آ- ت ــش می گ ــه نمای ــا ب ــت قطاره ــرل و هدای کنت

ــع  ــی در مواق ــتم ایمن ــا سیس ــی تنه ــی- پ ــه آ-ت ــت ک ــده اس ــی ش طراح
ــد،  ــتم ها از کار بیفتن ــایر سیس ــر س ــه اگ ــی ک ــه صورت ــد ب ــراری باش اضط
ــر مبنــای  قطــار را متوقــف می ســازد. اســتانداردهای ایمنــی و ســیگنالینگ ب
سیســتم آلمانــی BOSTRAB می باشــند و توســط TUV Rheinland و 
Det Norske Veritas کنتــرل می شــوند و "ســازمان حمــل و نقــل عمومــی 
ــن  ــد تأمی ــد. ســایر اجــزای سیســتم، مانن ــر آن نظــارت می نمای دانمــارک" ب
بــرق، تهویــه، هشــدار دهنده هــای امنیتــی، دوربین هــای ویدیویــی و پمپ هــا 
ــد.  ــام "کنتــرل، تنظیــم و نظــارت" کنتــرل می گردن ــه ن توســط سیســتمی ب
مرکــز کنتــرل و هدایــت قطارهــا بــه مســاحت 1.1 هکتــار در پایانــه جنوبــی 
خــط ام-1 قــرار دارد. ایــن مرکــز شــامل پایانــه ای بــرای قطار هــای خــارج از 
ــورت  ــه ص ــا ب ــد. قطاره ــرل می باش ــز کنت ــرات و مرک ــرویس، کارگاه تعمی س
اتوماتیــک در سیســتم کار می کننــد و ســطح خارجــی آن هــا بــه طــور 
اتوماتیــک شستشــو می شــود. ایــن مرکــز دارای 5 کیلومتــر ریــل اســت کــه 
ــد.  ــرات می باش ــد از تعمی ــار بع ــت قط ــرای تس ــت ب ــل تس ــر آن ری 800 مت
ــر  ــرات پیچیده ت ــد. تعمی ــرخ می باش ــی چ ــنگ زن ــرات س ــن تعمی معمول تری
ــو  ــه ن ــرای اخــذ قطع ــه فرســوده ب ــه قطع ــات اســت ک ــض قطع ــامل تعوی ش
ــی  ــات یدک ــی از قطع ــود. برخ ــال می ش ــده ارس ــد کنن ــه تولی ــه کارخان ب
ــند.  ــته باش ــری داش ــرات کوتاه ت ــان تعمی ــا زم ــا قطاره ــوند ت ــره می ش ذخی
ایــن جایــگاه دارای چنــد قطــار تعمیــرات و نگهــداری، شــامل یــک لکوموتیــو 

ــد.  ــرگاه می باش ــه تعمی ــده ب ــراب ش ــای خ ــرای آوردن قطار ه ــی ب دیزل

Sources:
- Salini Impregilo, www.salini-impregilo.com, 2019.
- Mass Transit Network, 2019.



مدیریت پروژه های بزرگ در وضعیت بحرانی 

MANAGING LARGE PROjECTS IN A CRISIS SITUATION
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 III: Design and knowledgeطـــرح و دانــش
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Welcome to the virtual Network Meeting!
28th Network Meeting, May 26th 2020

Please mute your microphone
Ask questions via the chat
We will start at 10:00

ــزرگ ــای ب ــت پروژه ه مدیری
ــی ــت بحــرانــ در وضعی

MANAGING LARGE PROJECTS
IN A CRISIS  SITUATION

Prepared by: Board of Editorsترجمه و تنظیم:  هیات تحریریه

مطالــب ایــن مقالــه بــر اســاس جلســه مجــازی" نــت لیپــس" )شــبکه انتشــار دانــش مدیریت 
پروژه هــای بــزرگ اروپــا" تهیــه شــده اســت.

موضوعات مطرح شده در این جلسه مجازی عبارتند از:
1- رسیدگی به تاخیرات پیمانکاران و پرداخت ها در بحران کووید-19

سیاســت مدیریــت راههــای دانمــارک، پــروژه پــل استوراســتروم، دانمــارک و پــروژه   •
ــک ــترویل، بلژی اوس

2- چطور سازمان ها با بهره گیری از این بحران، اجرای پروژه ها را شتاب می بخشند
پروژه های حمل و نقل ریلی شمال انگلستان  •

دیدگاه های  دولت فنالند  •
ــر را  3- چطــور ایمنــی ســایت پروژه هــا را در خــالل بحــران ضمانــت کنیــم و ارتباطــات موث

ــم ــازمان دهی نمائی س
تجربه های دولتی هلند و آلمان  •
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رسیدگی به تاخیرات پیمانکاران و پرداخت ها در بحران کووید-19

پروژه پل استور استروم)دانمارک( و پروژه اوسترویل)بلژیک(

رسیدگی به اجرای پل استوراستروم در وضعیت بحران کووید-19، دانمارک
هله لنگ، مدیر تامین؛ ویبکه سورنسن، مشاور حقوقی

اطالعات پروژه پل استور استروم
ویژگی های پل:

قطـار  سـرعت  ریلـی،  مسـیر   2 متـر،  طـول:3/840 
مسـافربری: 200 کیلومتـر در سـاعت، 2 خط جاده 
بـا سـرعت 80 کیلومتـر در سـاعت، مسـیر ویـژه 

عابرپیـاده و دوچرخـه
پیمانکاران: کنسرسیوم استور استروم

بودجه: 550 میلیون یورو
زمان بنـدی: مصوبـه سـاخت پـل: مـاه مـه 2015، اغـاز 
سـاخت پـل: 2018، طراحـی تفصیلـی و عملیـات 
سـاختمانی: در دسـت انجـام، تاریـخ افتتـاح پـل: 

)راه آهـن2023(  2022
تخریب پل موجود.

چالش های پروژه
طراحــی تفصیلــی در ایتالیــا انجــام شــده و تحــت   
ــا  ــد-19 در ایتالی ــت کووی ــدید و ضعی ــر ش تاثی

ــت اس
ــن  ــا از چی ــا و قالب ه ــل از ایتالی ــل جرثقی تحوی  

دارد تاخیــر 
کارگران خارجی  

ــای  ــرای قرارداده ــارک ب ــی دانم ــرایط کل ش
ــاخت: ــی و س طراح

فـورس مـاژور- می توانـد تمدیـد زمـان قـرارداد   
را امکان پذیـر کنـد و نـه پرداخت هـای اضافـی را
اجبـار برای احتـراز یا محـدود کردن زمـان تاخیر  
رســیدگی بــه تاخیــرات بــه دلیــل بیمــاری کووید-   

ــم اســناد   ــل- تنظی ــایر عل 19 و س

ــیوم  ــط کنسرس ــده توس ــام ش ــات انج اقدام
ــتروم ــتور اس اس

تامین اتاق هـای اضافی برای کارگـران، تمیزکردن   
اضافـی، اقامـت انفـرادی، زمـان اسـتراحت متغیر، 
جداسـازی محوطـه کاری، و اتاق هـای ناهار خـوری

کنترل دمای بدن)داشتن تب(  
بــرای  دانمــارک  در  اقامــت  مــدت  تمدیــد   
کارگرانــی کــه قــادر بــه خــروج از دانمــارک 

نیســتند
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ــا  ــت ب ــد-19 پرداخ ــران کووی ــت بح ــه عل ــت ب ــون موق ــاس قان ــر اس ب  
شــرایط زیــر قابــل انجــام اســت:

کمتر از یک میلیون کرون دانمارک )130.000یورو( باشد.  
فقط تا قبل از اول ژوئیه 2020 باشد.  

بســیار محتمــل باشــد کــه کاال و خدمات ذیربــط تحویل داده خواهند شــد.  
ــرای  ــداد بســیار محــدودی درخواســت ب ــای دانمــارک تع ــت راه ه مدیری  

ــت ــته اس ــت داش ــش پرداخ پی

بزرگراه اوسترویل- انتورپ، بلژیک
پتر وان هو گاردن، س.س. او، النتیس

توافق با اتحادیه های کارگری  
اجرای 2 هفته قرنطینه در هنگام ورود به دانمارک  

قرارداد با پزشک محلی  
آخریـن اقـدام: انجام تسـت های 1-3- 5 و کار در مدت قرنطینه در محوطه   
جدای سایت بدون امکان تماس با سایر کارگران )شامل تاسیسات جداگانه(

جنبه های سیاسی
انجمــن ســاختمان دانمارک بر تغییر در موازنه شــرایط کلی دانمــارک تاکید دارد:

ریســک مالــی بیمــاری کوویــد-19 بایــد بــه عهــده کارفرمــا باشــد. )هــم از   
ــی( ــی و هــم مال نظــر زمان

مدیریـت راههـای دانمـارک بـه دالیل زیر پیشـنهاد انجمـن سـاختمان دانمارک 
را رد کرده اسـت:

وجـود عاقمنـدی دائمی برای ارائه پیشـنهاد برای انجام پروژه بدون شـرط  
هزینه های ناشی از بیماری قابل ارزیابی نیستند  

ریسک جر و بحث را افزایش می دهد  
قبول این پیشـنهاد فشـار سیاسـی بـر سـایر کارفرماهای بخـش عمومی را   -

افزایـش می دهـد تـا آن هـا هـم همیـن طـور عمـل نماینـد.

پیش پرداخت
معمــوال بــرای آژانس هــای دولتــی امکان پذیــر نیســت بــرای کاال و   

خدماتــی کــه تحویــل نشــده، پرداخــت نماینــد.

اهداف پروژه:
-    تکمیل جاده کمربندی انتورپ

ــطح  ــر همس ــای غی ــا و تقاطع ه ــداث تونل ه اح  
در ســاحل

بهبود جریان ترافیک  
کاهش تراکم ترافیک  

کاهش تعداد تصادفات  
بهبود کیفیت زندگی در منطقه انتورپ  
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رسیدگی به وضعیت بحرانی ناشی از کووید-19
-    کلی:

ادعاهای پیمانکاران به دلیل توقف کار  
اجازه پیش پرداخت ها صادر شد)براساس یادداشت دولت(  

ســاختمان)در  ســایت  در  کوویــد-19  اقدامــات  راهنمــای   ارائــه   
)20 -05 -04 تاریــخ

کار فشرده در خالل 2 هفته
جلسات مجازی     -

دولت محلی  
پلیس  

سازمان های محلی  
کارشناسان ترافیک  

پیمانکاران  
به هنگام سازی مدل های ترافیک  -

مشارکت تمامی مسئوالن محلی و دولتی  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Left Bank 

ساحل چپ

احـداث 6 کیلومتـر بزرگـراه جدید)بازسـازی جـاده فعلی(  
احـداث 4 تقاطـع غیـر همسـطح جدیـد )طراحـی مجدد(  

احداث 33 پل و تونل جدید  
احـداث سـاختمان پـارک و سـوار بـرای 1500 خـودرو  

ایجاد ارتباط اکولوژیکی  

ــکاران و  ــی، پیمان ــی، محل ــطح دولت ــف در س ــیم بندی وظای تقس
ــک ــان ترافی کارشناس

بازسازی آزادراه ای17، هلند- فرانسه
-    بازسازی کامل آزاد راه

-    دفع آب های سطحی، فونداسیون، دیوارهای حائل، پیاده رو، تیرهای چراغ برق
-    هزینه 14 میلیون یورو

-    قبل از کووید-19
-    انتورپن-جنت: ژوئیه-اوت 2020
-    جنت-انتورپن: ژوئیه- اوت 2021

-    3×2 خط حرکت

-    واقعی
-    انتورپن- جنت: مه 2020

-    جنت-انتورین: ژوئن20-ژوئیه 20
-    2×2 خط حرکت

چالش ها و فرصت ها
-    کلیــه فعالیت هــای ســاختمانی بــه 

ــد. ــف ش ــد- 19متوق ــت کووی عل
فاصله اجتماعی  

زنجیره عرضه  
شرکای اجتماعی  

-    مشــکات در بزرگــراه ای17- ارتبــاط 
هلنــد بــه فرانســه

کاهش شـدید ترافیـک- 46 درصد   
نرمـال

افزایش حمل و نقل سنگین  
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دیـــدگاه فنـــالنـــد
مائوری مکیاهو، معاون مدیر، واحد منطقه ای اجرای پروژه، آژانس زیر ساخت های حمل و نقل فناند

اقدامات آژانس زیر ساخت های حمل و نقل فنالند)در هنگام بحران کووید-19(

فرصت هــای پیــش آمــده در                                        
ــتان ــران، انگلس ــالل بح خ

پروژه های بهسازی شبکه حمل و نقل ریلی در شهرهای 
شمال انگلستان

پال فیش ویک، مدیر پروژه،
سازمان حمل و نقل انگلستان

برنامه ریزی در هنگام بروز کووید-19
سـرعت کاری پروژه هـای مهـم حفـظ شـد، بـه عبـارت دیگر   
فعالیت هایـی کـه زنجیره تامیـن را زنده نگـه می دارنـد، ادامه 
یافت. به دنبال راه های شـتاب بخشـیدن به فعالیت ها هستیم.

مطالعــات توجیهــی پروژه هــا را ادامــه داده ایــم زیــرا اکنــون زود اســت   
ــخص  ــافران را مش ــداد مس ــر تع ــد-19 ب ــدت کووی ــرات دراز م ــه اث ک

ــم. کنی
ــرداری  ــرای بهره ب ــد، ب ــتگاه های جدی ــد ایس ــی تاسیســات مانن برخ  
ــم در  ــرات ک ــل تاخی ــل و نق ــازمان حم ــتند. س ــاده هس ــافران آم مس
تحویــل کار را قبــول کــرد. پیمانــکاران راهکارهــای اجرائــی جدیــدی را 

ــد. ــاذ کردن اتخ
قطارهــا و وســایل نقلیــه جدیــد- برخــی از برنامه هــای تســت قطارهــا بــا   
تاخیــر کمــی مواجهنــد. ولــی قطارهــای خریــداری شــده بســیاری وارد 
ــم. فضــای  ــظ کرده ای ــن ســرعت کار را حف ــوند بنابرای انگلســتان می ش

ــرای تســت قطارهــای جدیــد فراهــم نموده ایــم. بیشــتری در شــبکه ب
ــت  ــن موقعی ــبکه، از ای ــال در ش ــای فع ــم قطاره ــداد ک ــت تع ــه عل   ب
بــرای تســت فنــی و نگهــداری ریــل، سیســتم ســیگنالینگ و ســازه ها 

کرده ایــم. بهره بــرداری 
برنامــه حرکــت قطارهــا از روزهــای هفتــه بــه یکشــنبه ها تغییــر یافــت   
کــه ایــن امــر بــه معنــای کاهــش چشــمگیر حرکــت قطارهــا و بســته 
ــا  ــی ســطح ســرویس خــوب ب شــدن برخــی از مســیرها می باشــد. ول

تعــداد کمتــر مســافر، حفــظ شــده اســت.
برخــی از همــکاران ســازمان حمــل و نقــل بــه ســایر امــور ماننــد زنجیره   

ــده اند. ــل ش ــن، منتق تامی

 آغاز اقدامات از 16 مارس 2020
اولین دسـتور العمل برای کلیه پرسـنل آژانس، پیمانکاران و مهندسـان   
مشـاور منتشر شـد. این دستورالعمل شـامل اصول مراقبت از سامتی، 
مسـافرت، جلسـات، نحـوه کار در دفتـر پـروژه و نحـوه کار از راه دور 
در خانـه بـود. دسـتورالعمل ها بـه طـور مـداوم مـورد تجدید نظـر قرار 

می گیرنـد.
ــد، مســئولیت  از دیــدگاه آژانــس زیرســاخت های حمــل و نقــل فنان  
اجتماعــی و فعالیت هــای ایــن آژانــس و پروژه هــای عمومــی آن 
ــای  ــتثنایی و موقعیت ه ــای اس ــه در زمان ه ــتند ک ــه ای هس ــه گون ب

ــه و اجــرا شــوند. ــه یافت ــد ادام ــی بای بحران

فعالیت های سازمانی
ــت موجــود،  ــاره وضعی ــد-19: اطــاع رســانی درب ــم کووی ــکیل تی تش

ــازی ــت ریســک، مســتند س مدیری

میز کووید-19: به هنگام کردن دستورالعمل های مربوط به کووید-19

گــروه پشــتیبانی پــروژه کوویــد-19: پشــتیبانی ویــژه بــرای مدیــران 
ــش ها(،  ــه پرس ــخ ب ــه پاس ــروژه )از جمل ــت پ ــان مدیری ــروژه و کارشناس پ

ــاژور ــورس م ــتورالعمل های ف دس
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اهداف مشترک در اجرای پروژه ها
-    بــه حداقــل رســاندن اثــرات منفــی 

کوویــد-19 بــر اقتصــاد
-    ادامه کار پروژه ها طبق معمول

ــا  ــه پروژه ه ــوط ب ــات مرب ــام مناقص -    انج
ــول ــق معم طب

-    آغاز پروژه های جدید طبق معمول
ــق  ــا طب ــه پروژه ه ــیدن ب ــتاب بخش -    ش

ــول معم

امکانات
کاهــش حجــم ترافیــک امکانــات نوینی   
بــرای اجــرای پروژه هــا فراهــم آورده 

ــت. اس
شــمار  فنانــد  دولــت  احتمــاال   
منظــور  بــه  را  دولتــی  پروژه هــای 
پشــتیبانی و بهبــود اقتصــاد کشــور و بــا 
تخصیــص بودجــه بیشــتر بــه پروژه هــا، 

داد. خواهــد  افزایــش 

ایجاد محیط کار ایمن و ارتباطات مجازی
ویلم دوگراف، وزارت زیرساخت، هلند

 یوخن اید، مدیریت اتوبان ها، بایر جنوبی، آلمان، 26 مه 2020

 ایجاد محیط کار ایمن و ارتباطات مجازی، هلند

 ارتباطات مجازی:
نحوه عمل تا آغاز بحران کووید-19  

کار در دفتر  
بهره گیری کم از ویدئو کنفرانس  
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کار در خانه با ایمیل و غیره  
ــت  ــه عل ــد، ب ــی برخوردارن ــی باالی ــه امنیت ــاپ از درج ــای لپ ت رایانه ه  
ویژگی هــای اطاعــات حســاس و محرمانــه، بهره بــرداران از لپ تــاپ 

ــتند. ــزار نیس ــب نرم اف ــه نص ــاز ب مج
دفاتر از اواسط ماه مارس بسته شدند.

از ماه مارس2020:  
اکثریــت پرســنل وزارتخانــه از خانــه کار می کننــد. فقــط "وظائــف   

حیاتــی" مجــاز بــه کار از دفتــر هســتند.

3 تا 4 هفته اول  -
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــل )ب ــن موبای ــق تلف ــس از طری ــزاری کنفران ــب برگ ترتی  

متعــادل نیســت(
اسـکایپ برای کل نیروی انسـانی متعادل نیسـت، از سـایر ابزارها مانند"زوم"،   

محیط کار ایمن
کار از راه دور از خانــه از اواســط مــاه مــه، پرســنل وزارتخانــه حداقــل تــا 1   -

ــد. ــه می دهن ــه ادام ــه کار از خان ــپتامبر ب س
دستورالعمل های دولت در مورد کووید-19 به کار گرفته می شوند:  -

فاصله اجتماعی: 1/5 متر  
حتی االمکان کار از خانه  

ــل  ــل و نق ــل عمومی)حم ــل و نق ــرداری از حم ــه بهره ب ــویق ب ــدم تش ع  -
ــرد.( ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــالم م ــا س ــراد کام ــط اف ــی توس عموم

ماندن در خانه اگر عائم سرماخوردگی و تب وجود دارد.  -
از دست دادن خودداری کنید/ دست هایتان را مرتب بشوئید/ در آرنج سرفه کنید.  -

دفاتر اصلی وزارتخانه
فقط پرسـنل بـا مسـئولیت های حیاتی)مانند مدیریـت ترافیـک، اپراتورها(   -

"تیمـز" و غیـره نیـز از طریـق لـپ تاپ هـای شـخصی بهره بـرداری می شـود. 

از ماه آوریل:  
راه حــل اســتاندارد اســکایپ بــرای بــه کار گیــری همــه کارکنــان از خانــه   

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب م
تعداد محدودی از پرسنل قابل رویت شدند.  

به عنوان ابزار، "وبینار" مورد بهره برداری قرار گرفت.  

درس های آموخته شده در هنگام وضعیت های بحرانی:  
جلسات بر خط تیم پروژه  

برگزاری مناقصات به صورت بر خط  
بهره برداری فراوان از جلسات به صورت "وبینار" )وب- سمینار(   

در دفاتـر اصلـی کار می کننـد.
طراحی فضای دفتر برای ایجاد 1/5 متر فاصله اجتماعی  

ــورد  ــاختمانی( م ــات س ــتیبانی از عملی ــرای پش ــایت پروژه ها)ب ــر س دفات  
اســتفاده قــرار می گیرنــد.

حفظ 1/5 متر فاصله اجتماعی  
فعالیت های ساختمانی ادامه دارند  

بازدیدهای ایمن برای نظارت بر اجرای ایمن کار بر اسـاس دسـتورالعمل های   
کوویـد-19 انجـام می گیرد.

نیروی کار خارجی هنوز در خارج از کشور هستند.  
مرکز نمایشگاه ها که در اوایل ماه مارس توسط وزیر افتتاح شد، بعد از یک هفته   
تعطیل گردید. مرکز تا صدور دستور دولت برای باز شدن، بسته خواهد ماند.
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شتـــاب بخشیـــدن به کارها، آلمـــان
دکتر یوخن اید

سازمان برنامه ریزی و ساختمان سازی، مدیریت اتوبان ها-
بایر جنوبی- آلمان

  

اصول کار در هنگام شیوع بیماری کووید-19 تغییر می یابد

در هنــگام شــیوع بیمــاری کوویــد-19 تجربــه کمــی از   -
کار از راه دور و کار از خانــه داشــتیم.

تجربــه کمــی از همــکاری از طریــق ابزارهــای کار از راه   -
دور داشــتیم.

با فرهنگ حضور در دفتر کار خو گرفته بودیم.  -

وبینار کار از راه دور را پرورش می دهد

کنفرانس های اینترنتی  -

خاقیت از راه دور  -

سازماندهی محل کار  -

بکا رگیری روش های چابک
کنترل روزانه تیم )3 تا 5 نفر(  -

پرسش های کلیدی برای سازمان دهی روزانه تیم:
    دیروز چکار کردم؟

    امروز چه کاری را برنامه ریزی می کنم؟
    آیا پشتیبانی الزم دارم؟

مواردی که تست شده اند و موفق بوده اند
-    جلسات و مذاکره بر خط تیمی

-    تبادل مجازی دانش
-    آغاز مجازی پروژه با مشاورین

-    برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل ذینفعان پروژه
-    آماده سازی اسناد پروژه برای طی مراحل تصویب قانونی

پیدایش نوآوری ها در دوران کووید-19
-    ناگهان به کارمندان اعتماد می کنیم.
-    ناگهان به طور مستقل کار می کنیم.

-    ناگهان از دور با یکدیگر همکاری می کنیم و جلسه می گذاریم.

هرگز فرصت های ناشی از یک بحران خوب را تلف نکنید!

کوویــد-19 بحرانــی  ماه هــای  خــال  در  کنفرانس هــا  وب  تعــداد  چشــمگیر  افزایــش 

درس هائی برگرفته از این بحران
-    هیچ بحرانی بدون فرصت وجود ندارد!

-    چه چیزهایی را تغییر دادیم! چه چیزهائی به ما کمک کرد!

چه چیزی را می خواهیم نگهداریم؟
-    گروه های کاری تشکیل شده:

    گروه های کار چند سطحی، چند تخصصی
    روز دوشنبه 19 مه 2020 آغاز به کار کردند

    کار خود را تا پایان ماه ژوئیه تمام می کنند

موارد قابل حصول
-    ایجاد توافق سازمانی برای کار انعطاف پذیر

-    ارایه پیشنهاد برای بهبود:
    تجهیزات فنی

    جریان کار و روش های کار از راه دور
    در صورت امکان تغییر کاربری دفتر کار

Source:
 NETLIPSE, networking knowledge, Managing Large 

Projects in a Crisis Situation, Virtual Network Meeting, May 
26,2020.
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Policy Reforms and Market Transformation of the Energy Efficient Buildings Sector of the I.R. Iran

OBJECTIVE
The objective of this project is to transform the energy efficiency of heating systems in buildings in Iran.  Implementation of this 
project results in an invigorated sector in which skilled and well trained engineers fit/retrofit efficient and low carbon heating 
systems in residences and other buildings, as required by demanding, well enforced building codes, thereby reducing heating 
bills for residents and national GHG emissions.

economic sectors promoted.
UNDP Strategic Plan Environment and Sustainable Development 
Primary Outcome: Environment and Sustainable Development. 
UNDP Strategic Plan Secondary Outcome: Strengthened National 
Capacities to mainstream environment and energy concerns into 
national development plans and implementation systems.  
Source: Project Document, Policy Reforms and Market 
Transformation of the Energy Efficient Buildings Sector of the I.R. 
Iran

It is envisaged that this will be achieved by 1- reviewing the 
legislative, policy and regulatory frameworks that impact building 
efficiency in Iran, revising the building code and products standards 
and labels and developing a supportive cross-sectional energy 
efficiency strategy, 2- piloting installations of energy efficient and 
renewable energy measures in existing buildings, and 3- transforming 
the market by training manufacturers and building professionals to 
produce and install energy efficient heating systems, developing a 
stakeholder awareness-raising campaign and developing proposals 
for financing mechanisms for households.

IMPLEMENTATION
Executing Entity/Implementing Partner: UNDP
Implementing Entity/Responsible Partners: President’s Deputy for 
Science and Technology(PDST)-Committee for Energy Efficiency 
and Environment(CEEE)
Start date: August 1, 2016, End date: December 31, 2020
 
ALLOCATED RESOURCES
-GEF: $4,000,000, PDST: $28,391,760, UNDP: 125,000, Total: 
$32,516,760.

OUTCOMES
UNDAF Outcomes: Environmentally Sustainable Development-
National capacities to integrate energy efficiency in residential and 

ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT IN 
BUILDINGS
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METROS: BACKBONE OF DYNAMIC 
SOCIETIES AND SUSTAINABLE CITIES
MOHAMMAD MONTAZERI, PH.D., Director of Coordination Office of the International Association of Public 
Transport in I.R. of Iran (UITP)

Tehran METRO Company

In the beginning, metro systems were designed to respond 
to huge trip volumes in populated cities. However, later 
these systems could show their attractiveness to politicians, 
working groups and citizens.
 

Metro systems could prove their extra ordinary ability 

to mobilize increasing urban population with minimum 
negative effects on the environment. Moreover, metros have 
contributed greatly to urban  economy and better quality of 
life. Metros are one of the effective long time investment 
necessities to realize sustainable, smart and resilient cities.
In 2017, metro systems carried about 53 billion passengers 
in 178 cities of the world. This tremendous capacity for 
carrying passengers, provides important economic and 
social impacts. Considering 1.3 passengers per car, metros 
eliminate 115 million cars per day in cities. In general, metro 
systems are safe, comfortable and environment friendly. 
On the other hand, construction of metro networks is 
complicated, needs great investments and long range 
planning.
 The conclusion is that the development of metro systems 
has been very successful in the past 30 years. Development, 
construction and operation of traditional and automated 
urban metro systems will continue in the future. 

ENGLISH SECTION

City ring, the new metro line that will help Copenhagen in its bid to become 
the greenest capital in the world. The project, commissioned by Metroselskabet, the 
public entity responsible for the metro network, was designed and built by Salini 
Impregilo via a local entity called CMT. 
City ring encircles the heart of Copenhagen with two parallel 15.5 kilometers long 
tunnels. The line has 17 underground stations, situated an average 30 meters below 
street level. Driverless  and completely automatic trains pass every 100 seconds and 
as little as 80 seconds at rush hours. 
Source: Salini Impregilo, www.salini-impregilo.com, 2019.

FEATURES OF COPENHAGEN METRO NETWORK
Prepared by: Board of Editors

City ring, the new metro line that will help Copenhagen in its bid to 
become the greenest capital in the world. The project, commissioned by 
Metroselskabet, the public entity responsible for the metro network, was 
designed and built by Salini Impregilo via a local entity called CMT. 
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