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آراء و دیدگاه های مندرج در نشریه، دیدگاه خاص آن نیست. نشریه در ویرایش و خالصه 

کردن طرح ها و مطالب آزاد است. مسؤولیت مقاله ها و گزارش ها برعهده نویسندگان یا 
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نقل بخشی از یک مطلب یا مقاله با ذکر مأخذ آزاد است.
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- چنانچه مقاله ترجمه است، لطفاً اصل مقاله و مشخصات دقیق کتاب شناسی آن نیز ارسال شود.
معرفی:

- نشریه شهرهای جهان آثار و پروژه های دفاتر مهندسین مشاور و همکاران معمار و مهندسان عمران و نیز گزارش های مهندسی راه و ساختمان، فنی و علمی مربوط به مدیریت شهری را با عنوان معرفی به صورت گزارش 
- آگهی چاپ و منتشر می کند.

- همراه مقاله مشخصات نگارنده شامل: نام و نام خانوادگی، سمت و رتبه علمی، نشانی پستی، پست الکترونیکی و شماره تماس نیز ارسال شود.
- پس از تأیید مقاله ضروری است که اصل تصاویر نیز جهت تهیه اسکن به صورت امانت به دفتر مرکزی مجله ارسال شود.

- مقاله  های ارسالی بازگردانده نمی شود.
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ورود مجله به چهار سالگی 

با انتشــار این شماره مي توان گفت که مجله شــهر هاي جهان وارد 
چهارمین ســال انتشار خود شده است. این نشــریه امروز با 11 شماره 
در قالب 7 مجلد، توانســته به اقبال نسبي در رشته هاي راه و ساختمان، 
شهرسازی، معماری و مدیریت شهری دست یابد. این مجله دارای گستره 
موضوعي وســیع و بزرگ و مخاطبان متفاوت است. مناسب است در این 

فرصت مروري اجمالي بر اهداف و وضعیت مجله ارایه کنیم.

غیر سیاسي و مستقل 

با توجه به هویت نشــریه، خّط مشي آن مستقل، غیر سیاسي و بدون 
حتي وابستگي به دسته و گروه و صنف خاصي تعیین شده است. رویکرد 
اصلي نشریه پژوهشي، آموزشی، تحلیلی و اطالع رساني و ارایه مطالب در 
زمینه طرح ها و ایده هاي جدید در حوزه هاي راه و ساختمان، شهرسازي، 
معماري و مدیریت شهري از کشورها و شهر هاي مختلف جهان می باشد. 
اداره یک نشریه با مشي پژوهشي، اطالع رساني، چالشي و انتقادي، بدون 
ورود به حوزه سیاســت امري خطیر اســت که به نظر مي رسد تا به امروز 
موفق بوده است. چارچوب کلي حفظ و احترام به ارزش هاي نظام، پایبندي 
بــه منافع ملي و بي طرفي بوده اســت. البته وقتي صحبت از صنعت راه و 
ساختمان، شهرســازي، معماري و مدیریت شهري مي شود بر اساس ذات 
کار، بیشتر دولت، شــهرداري ها و بخش خصوصي خطاب قرار مي گیرند و 
تالش براي غیر سیاسي بودن را در حوزه حرفه اي راه و ساختمان و مدیریت 

شهري تفسیر نکرده ایم.

طرح هاي جدید و چالشي 

با توجه به حوزه کاري نشــریه، تالش بر این بود که طرح ها و ایده هاي جدید 
در شــهرهاي جهان و در شهرهاي ایران براي کار انتخاب شوند و همچنین تالش 
می شــود این مجله، در زمینه هایي که خأل اطالع رســاني یا دانش افزایي از نوع 
کاربردي آن وجود دارد وارد شــود. کوشــش بر این بوده تنوع نگارندگان مطالب 
و یادداشــت ها و مصاحبه ها در شــماره هاي مختلف حفظ شده و در عین حال به 

موضوعات مهم تا حد امکان در شماره هاي مختلف پرداخته شود.
در پرداختــن بــه موضوعات، تأکید بر حرف کارشناســي و غیر سیاســي و از 
دیدگاه هاي موافق و مخالف موضوع بوده است و اگر در مواردي جاي دیدگاه یکي 
از طرف هاي ذینفع خالي اســت، قطعاً به این معني اســت که آن گروه تمایل به 
مصاحبه یا ارایه یادداشت نداشته است. در تمامي موضوعات هیات تحریریه نشریه 

سال چهارم با شهرهای جهان
The Fourth Year with 

Shahrhaye Jahan

سخن نخست 
Foreword 
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تــالش مي کند با همه گروه هاي ذینفع ارتباط برقــرار نماید. یکي از رویکردهاي 
اصلي نشریه در مصاحبه ها، ارایه نقطه نظرات بخش خصوصي معتبر در زمینه هاي 

تخصصي نشریه مي باشد.
پیــدا کردن افردي که حاضر باشــند مطلــب علمی و منطقــی ارایه کنند و 
گفتگوی انتقادي سازنده عرضه نمایند، دشوار است. از همین رو، دربسیاري موارد 

دیدگاه هاي دیگران را در قالب گزارش هاي تحلیلي منعکس مي کنیم. 

نشریه ای برای تبادل آرا، افکار و تجارب شهرهای جهان 

کوشش کرده ایم حجم نسبتاً زیادي از مطالب را با فونت مناسب و قابل مطالعه و 
همراهي تصاویر مناسب و بزرگ به خواننده ارائه نماییم. تصاویر را به عنوان ابزاري 
براي اطالع رســاني سریع و جذاب به کار گیریم. در صفحه بندي تا حد امکان از 

سبک هاي نوین تر استفاده شده است.
در مواردي که نیاز اســت مصادیق خارجي معرفي شــده و روشن شود که در 
کشــور ها و شهرهای هم رده و توسعه یافته تر جهان چه مي گذرد، از پژوهش هاي 

بین المللي و ترجمه استفاده مي کنیم. به طور کلي تالش شده که حجم 
مطالب تا حد امکان کم باشد تا مخاطب خاص ما بتواند با وقت محدود 

خود مطلب مورد عالقه اش را بخواند.
در طي این ســه ســال به مرور و با حمایت افراد مختلف، مشاوران 
نشــریه و باز خوردهاي گرفته شــده، تالش  شدکه از نشریه به عنوان 
یک رســانه مکتوب پژوهشــي، آموزشــی، تحلیلی، اطالع رساني و 
حرفه اي بهره گرفته شــود. موضوعات مختلف به روش هاي حضوري 
و غیرحضوري را به بحث گذاشته و نتایج آن به مخاطبان عرضه شود. 
با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مسؤوالن دولتي، عمومي 
و بخــش خصوصي و نهادهاي نظارتي براي پیگیري آزاد موضوعات، 

روبه رو بوده ایم. 
امید است در ســال هاي پیش رو، بتوانیم با حفظ استانداردهاي 
مطبوعاتي و اصولي که براي خــود تعریف نموده ایم، برتجربه خود 
بیفزاییم و در پیشرفت صنعت راه و ساختمان، شهرسازي، معماری 

و مدیریت شهري در کشور خدمات شایان توجه اي ارایه کنیم.

حمایت نشریه با بیان و ارسال نظرات و با یک 
اشتراك

عاملي که کارکردن در انتشار این نشریه، آن هم بدون پشتوانه 
را بســیار دشوار و پر تنش نموده، افزایش بي رویه قیمت کاغذ و 
انتشار نشریه بوده است. خوانندگان عزیز اگر به ادامه انتشار این 
نشــریه عالقمند هستید با یک اشــتراک از آن حمایت و انجام 
آن را بــه دیگــران توصیه کنید. همچنین با همــکاري در ارایه 

مقاالت علمی و اطالعات تخصصی به نشریه، با اختصاص دقایقي براي نوشتن یک 
یادداشت یا مصاحبه، به پر بار شدن این نشریه یاري رسانید. 

محسن ابراهیمی مجرد
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بخش اول: جهانشهر
I. World City

 اهم برنامه هاي وزیر راه و شهرسازی؛ ارتقاي سطح مشارکت 
بخش خصوصي در توسعه راه و شهر سازي
 The Main Programs of the Minister of Road and City Planning

توسعه حمل ونقل همگانی درپایتخت 
Development of Public Transportation in the Capital City



 شــهر های جهان: برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي توسط دکتر عباس 
آخوندي اعالم گردید. در این مقاله اهم این برنامه ها ارایه شده است. 

حمل و نقل جاده اي 
1- توجه خاص و ویژه به امر کاهش مرگ و میر ناشــي از تصادفات جاده اي با 
توجه به آثار زیانبار انساني اقتصادي، اجتماعي و ملي آن 2- توسعه سیستم های 
هوشمند جاده اي شــامل سیستم هاي دور بین هاي نظارت تصویري، دستگاه هاي 
تردد شــمار بر خط در جهــت افزایش ایمني و خدمات حمــل و نقل و جاده اي 
3- ارتقاي کمیســیون ایمني به سازمان ملي ایمني 4- بهبود شیوه هاي نگهداري 
راه هاي کشور و استفاده از ظرفیت هاي بخش خصوصي در تامین تجهیزات و مواد 
و مصالح مورد نیاز 5- اســتقرار و توســعه سیستم سطح سرویس در طبقه بندي 
راه هاي کشور براي ســرمایه گذاري بهینه در بهسازي و نگهداري آنها 6- افزایش 
سطح خدمات نگهداري و بهسازي جاده اي با اجراي مناسب روکش آسفالت، تهیه 

و نصب عالئم و تجهیزات ایمني، تقویت ناوگان راهداري و رفع نقاط پرحادثه. 

حمل و نقل ریلي

1-اتصال به شبکه هاي ریلي بین المللي به منظور عبور کاال و مسافر ترانزیت 2- 
ایجاد پهنه هاي ریلي براي جابه جایي مسافر با توجه به طرح هاي توسعه شهري3- 
استقرار نظام مستقل تنظیم مقررات ریلي به منظور حمایت از سرمایه گذاري بخش 
خصوصي جهت دسترسي مطمئن به شــبکه تنظیم رژیم حقوقي مسئولیت ها و 
قیت گذاري منصفانه خدمات 4- برنامه ریزي براي نوســازي ناوگان ریلي و خارج 
نمودن ناوگان فرســوده وهمچنین افزایش واگن ها ولکوموتیوها در جهت افزایش 

سهم حمل و نقل ریلي دربار و مسافر توسط بخش خصوصي.

حمل و نقل و هوایي

بهبود و توســعه ناوگان حمل و نقل هوایي با کمک بخش خصوصي 2- ایجاد 
خطوط تاکســي هواي با کمک بخش خصوصي 3- کاهش سن ناوگان 4- افزایش 

صندلي تا 1/5 برابر وضع موجود 5- کاهش محدودیت هاي حمل و نقل هوایي.

حمل و نقل دریایي

1- اســتفاده از ظرفیت ایجاد شده در بنادر کشــور2- توسعه زیر ساخت هاي 
دریایي براي رونق گردشــگري دریایي براي رونق گردشــگري دریایی 3- ارتقاي 

کیفیت فر آیند هاي مدیریت بنادر و خدمات گمرکي.

زمین، مسکن و شهرسازي
1- احیاي قانون جامع شهرسازي و معماري 2- یکپارچه سازي نظام طرح ریزي 
و کنترل بین شهر و روستا در کلیة سطوح ملي، منطقه اي و ناحیه اي 3- واگذاري 
تدریجــي تهیه و تصویب طرح ها به شــهرداري ها همراه بــا بازنگري در وظایف و 
اختیارات شــوراها و شهرداري ها همراه با ظرفیت سازي در تشکیالت آنها 4- رفع 
و منع هرگونه تبعیض در برخورداري از ثمرات توسعه و عمران 5- تضمین حقوق 
متقابل توسعه و خدمات 6- تطویل مدت اجاره واحدهاي مسکوني در جهت حمایت 
از حقوق حقوق مستاجران 7- حمایت از گروه هاي آسیب پذیر اقتصادي و اجتماعي 
8-بهسازي پهنه هاي گرفتار فقر شهري و نوسازي بافت هاي فرسوده و جلوگیري از 
سوداگري اراضي واقع در این محدوده ها 9- ایجاد مباني حقوقي و ثبتي الزم براي 
تسهیل امر مشارکت بخش خصوصي در تجمیع و نوسازي بافت هاي فرسوده 10- 
بازسازي نظامات حرفه اي به منظور ارتقاي استانداردهاي حرفه اي به سطح رقابت 
بین المللي 11- ایجاد مرجعیت تخصصي حرفه اي در امر شهرســازي و معماري و 
پاســداري از ارزش هاي شهرســازي و معماري ملي و اسالمي 12- تجدید نظر در 
ضوابط و نحوه صدور صالحیت شــرکت هاي مهندس مشــاور در جهت واگذاري 
اختیارات بیشــتر به حرفه 13- ارتقاي دائمي استانداردها و شاخص هاي کیفیت 
محیط و زیرســاخت ها 14- مشارکت دادن شــهرداري ها و نهادهاي اجتماعي و 
خیریه مردم در افزایش بهره وري، تأمین خدمات زیربنایي و بهبود محیط مسکوني 
مجموعه هاي مســکن مهر 15- بررسي خدمات زیربنایي مسکن مهر و تدبیر براي 
حل مشــکالت خریداران 16- تدوین روش مناســب و اخذ مجوزهاي الزم براي 
ایجاد رابطه منطقي بین یارانه هدفمندي، اقساط پرداختي خریداران مسکن مهر و 
هزینه هاي تأمین خدمات زیربنایي آنها با همکاري مجلس محترم و نهادهاي ذیربط 
17- حمایت از تأسیس شهرک هاي مسکوني توسط بخش خصوصي با استفاده از 
قانون ایجاد شهرک ها 18- حمایت از ایجاد صندوق هاي سرمایه گذاري مسکن و 
رفع موانع از طریق بازنگري در مقررات مربوط 19- احیاي شهرسازي محله محور 
20- تدوین ضوابط فني، معماري و شهري بلند مرتبه سازي 21- حمایت از تجارب 
ساخت صنعتي مسکن و بهبود شیوه ها براي اقتصادي شدن روش هاي نوین 22- 
مشارکت فعال در بهبود کیفیت ساخت و ساز ساختمان هاي مسکوني 23- توجه 
خاص به نوسازي روستاها و ایمن سازي ساختمان هاي موجود در برابر خطر زلزله 
و سایر خطرات طبیعي 24- ایجاد تمرکز در ساخت ساختمان هاي اداري، ورزشي، 
فرهنگي، درماني، از طریق تقویت سازمان مجري ساختمان ها براي ارتقاي کیفیت 

طراحي و اجرا و مدیریت حرفه اي بر مهندسان مشاور و پیمانکاران. 

 حرف اول: اهم برنامه هاي 
وزیر راه و شهرسازی
ارتقاي سطح مشاركت بخش خصوصي 
در توسعه راه و شهر سازي
 The Main Programs of 
 the Minister of Road
and City Planning
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شهرهای جهان: توسعه حمل و نقل همگانی در شهر تهران ضروری ترین 
برنامه مدیریت شهری است. با مهندس سید جعفر تشکری هاشمی، معاون 

حمل و نقل وترافیک شهرداری تهران در این زمینه گفتگویی داشتیم:

آیا در بزرگراه طبقاتی صدرخط اتوبوس تندرو احداث می شود؟  ■
خط شش اتوبوس تندرو درآینده نزدیک وپس ازبهره برداری از بزرگراه طبقاتی 
صدراحداث ومورد بهره برداری قرارمی گیرد. همانطور که شهردارتهران اعالم کرده 
بودند، هیچ معبر وبزرگراهی درشهر مورد بهره برداری قرارنمی گیرد مگر اینکه سهم 
حمل نقل عمومی درآن معبر دیده شــود. از این رو با اتمام پروژه بزرگراه طبقاتي 

صدرخط شش اتوبوس تندرودر طبقه هم سطح بزرگراه صدر اجرا خواهد شد.

اثرات ترافیکی تونل نیایش درشهرتهران چیست؟ ■
تونــل نیایش ترافیک کل شــهرتهران راتحــت تاثیر قرارمی دهــد. انجام این 
طرح عظیم شــهری درابتدا غیر ممکن به نظر می رسید اما با هدایت هوشمندانه 
شهردارتهران وبا برنامه ریزی دقیق حوزه معاونت فنی وعمرانی به عهد خود با مردم 

وفا کردیم و این تونل درمدت زمان 694 روزآماده وتحویل شهروندان شد.
افرادی که با الفبای مهندسی آشنایی دارند، معنای حفاری تونلی به طول بیش 
از 10 کیلومتر با ســطح مقطع 470 مترمربع دردل خاک های آبرفتی شهر تهران 
را می دانند. حجم خاک برداری انجام شــده دراین پروژه 200 هزارمترمکعب بوده 

ضمن اینکه 270 هزار متر مکعب بتن ریزی نیز درآن صورت گرفته است.
هدف ازتوســعه زیر ساخت های شهر و ساخت پل ها، بزرگراه وتونل های شهری 
به تصویر کشــیدن توانمندی های فنی ومدیریتی نیســت. هدف از گسترش این 

زیرساخت ها، خدمت به مردم وگشایش گره ای از مشکالت روزمره آن هاست.
ســعی کرده ایم تا سازه هایی مانند پل ها، بزرگراه وتونل های شهری رابه عناصر 
مشکل گشای شهر تبدیل کنیم. تونل نیایش درشرایط تحریم بین المللی با همت 

و اراده نیروهای پرتالش داخلی به ثمر نشسته است.

توسعه حمل ونقل 
همگانی درپایتخت 

Development of Public 
Transportation in 

the Capital City

ویژگی های ســاخت و بهره برداری متروی تهران درســطح  ■
خاورمیانه و جهان چیست؟

تمرکز و اهتمام مدیریت شــهری موجب شــده اســت حمل ونقل زیرزمینی 
پایتخت، درقامت جهانی عرض وجود کند. براســاس آمار موجود متروی تهران از 
نظر طول خطوط و نیز شمار مسافران رتبه نخست را بین کل متروهای خاورمیانه 
دراختیار دارد. متروی تهران که براســاس ارزیابی های گوناگون در بین یکی از 30 
متروی برتر جهان قرار دارد، از نظر طول خطوط رتبه بیست و دوم و از نظر تعداد 

ایستگاها رتبه سی ام دنیا را دراختیار دارد.
درحال حاضر روزانه حدود 3 میلیون سفر با متروی تهران که یکی از 3 متروی 
ارزان دنیاست انجام مي شــود. سال گذشته نیز جمعاً بیش از600 میلیون سفر با 
متروی پایتخت انجام شدکه به این ترتیب از ابتدای تأسیس مترو تا پایان سال 91 
و در مدت 14 سال، مجموعاً 4/5 میلیارد سفراز طریق متروی تهران صورت گرفته 
است. شــبکه متروی پایتخت با دارا بودن 150 کیلومتر خط درقالب 85 ایستگاه 
و نیز با دراختیار داشــتن یک هزار و50 دســتگاه واگن درقالب 150 رام قطار، به 
صورت بی وقفه هرروز به حدود 3 میلیون مسافر خدمات رسانی می کند، اما بیش 
از دو ســوم امکانات و تجهیزات موجود مترو تهران درمدت 8 سال اخیر احداث و 
به کارگرفته شده است. باید اشاره نمود که تنها 15 درصد سیستم مترو اصطکاکی 

است که این میزان هم فاقد آزبست می باشد.
درخصوص توســعه خط 3 مترو، تاکنون بیــش از70 درصد از عملیات عمرانی 
تونل سازی بخش شمالی خط محقق شده و برنامه ساخت این بخش ازخط 3 نیز 

طبق پیش بینی زمان بندی پیش می رود.
درحال حاضر همچنین امکان سنجی توسعه 20 کیلومتری شمال این خط به 
سمت لواسانات و نیز توسعه این خط به سمت اسالمشهر از جنوب غربی دردست 
بررســی و امکان سنجی است که می توان گفت با تحقق این امر عالوه بر تأثیرات 
ترافیکی بســزایی که خواهد داشــت، خط 3 به عنوان یکــی از بلندترین خطوط 
مترو معرفی خواهد شــد. درحال حاضر خط 3 مترو باطول 35 کیلومتر به عنوان 

طوالنی ترین خط مترو در خاورمیانه مطرح است.
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600 میلیون سفر با مترو در سال 
 شهرداری تهران کل 140 میلیارد تومان رقم مصوبی راکه باید دراختیارشرکت 
بهره برداری مترو قرارمی داد پرداخت کرده است. دولت از 140 میلیارد تومان تنها 

حدود 12/5 میلیارد تومان را سال گذشته در اختیار مترو قرار داد.
در روزهای پایانی ســال گذشته 19 دستگاه پله برقی خریداری شدکه تاکنون 
14 دستگاه آن ترخیص شده ودرحال نصب درایستگاه های پیروزی و استاد معین 
است. 16 ایســتگاه خط 4 هم اکنون دارای پله برقی است. در آینده اي نزدیک با 

نصب 19 پله برقي دیگر بخش عمده مشکل خط 4 برطرف می شود.
برای خرید 30 دستگاه پله برقی دیگر نیز سفارش داده شده است بخشی ازاین 
پله برقی ها درایســتگاه هایی که خرابی زیادی رخ می دهد ، جایگزین خواهد شد و 

بخش دیگر درخط 3 متروی تهران به کار گرفته می شود.
متروی تهران در خاورمیانه از نظر طول خطوط و شــمار مســافران داراي رتبه 
نخست است. متروی تهران دردنیا از نظر تعداد مسافر رتبه دوازدهم، طول خطوط 
رتبه ســی ام و قیمت بلیت رتبه سوم را داراســت وبه این ترتیب جزو ارزان ترین 

متروهای دنیا به شمارمی رود که خدمات آن تقریباً رایگان است.
در روزهای شــلوغ شمار سفرهای مترو به 3 میلیون مورد می رسد. ضریب سفر 
تهرانی ها 1/4 است و روزانه 2 میلیون و 200 هزار مسافراز مترو استفاده می کنند.
درطول سال 91 بالغ بر 600 میلیون سفر در متروی تهران انجام شد. برای کل 
این سفرها حدود 350 میلیون کیلوو ات ساعت انرژی مصرف گردید. به این ترتیب 
می توان گفت که به ازای هر سفر مترونیم کیلووات ساعت انرژی مصرف می شود. 
از ابتدای تأسیس مترو در 14 سال گذشته تاکنون بالغ بر4/5 میلیارد سفر دراین 
ســامانه انجام شده اســت. همچنین 2 میلیارد ساعت از وقت شهروندان تهران به 
دلیل اســتفاده از ناوگان متروصرفه جوئي شده است. توسعه مترو در حوزه ناوگان 

وخدمات طی 7 سال دوم عمر مترو 2 برابر 7 سال اول مي باشد.
در همه مدیریت هاي 20 ســال گذشته تنها 79 کیلومتر مترو به بهره برداري 
رسیده بود که 45 کیلومتر آن روي زمین و تنها 34 کیلومتر آن زیرمین بود. ضمن 
اینکه کل ایســتگاه هاي مترو تنها 37 ایستگاه و میانگین جابجایي مسافر در مترو 
روزانه 660 هزار سفر از طریق 300 دستگاه واگن مترو بود و این همه فعالیت مترو 

تا سال 84 بود.

مترو به انتخاب اول مردم تهران تبدیل شده است

با تأکید شــهردار محترم تهران مبني بر توســعه حمل و نقل انبوه همگاني به 
عنوان راه حل برون رفت از مشــکالتي نظیــر آلودگي هوا، تراکم ترافیک، کاهش 
اتالف وقت مردم ،با تهیه و تدوین یک برنامه ریزي دقیق و از پیش تعیین شــده 
نسبت به توسعه شبکه مترو اقدام کرده ایم، به نحوي که امروز مترو به انتخاب اول 

مردم تهران تبدیل شده است.
مجلس شــوراي اسالمي ساخت سالي 22 کیلومتر مترو و شوراي اسالمي شهر 
تهران و شوراي عالي ترافیک کشور ساخت سالي 18/8 کیلومتر مترو را پیش بیني 
کردند. در حالي که قبل از این هر سال کمتر از 4 کیلومتر مترو ساخته شده بود و 

براي انجام این کار یک برنامه ریزي گسترده صورت گرفت.
تغییر شــیوه حفر تونل مترو از روش دســتي که زمان بر و کم سرعت است به 
روش مکانیزه و تجهیز به دستگاه هاي بزرگ حفاري تونل موسوم به TBM با قطر 
9 متر و 15 ســانتي متر و به کارگیري 4 دستگاه از آن در سه خط مترو که شامل 

خطوط 3، 6 و 7 می باشد، بخشي از این برنامه ریزي بود. 
هر دســتگاه TBM به طور متوسط روزانه 20 متر تونل حفاري مي کند. یعني 
این 4 دســتگاه روزانه 80 متر تونل متروي کامل شده و قابل بهره برداري تحویل 
مي دهد و ســاالنه به 24 کیلومتر مي رســد و با احتساب 6 کیلومتر روش دستي، 

ظرفیت ساخت ساالنه30 کیلومتر مترو در تهران را به وجود آورده ایم.

چه پیشرفت هاي در توسعه اتوبوس هاي تندرو )BRT( انجام  ■
شده است؟

BRT یک تفکر جدید مدیریتی بود. توســعه زیر ســاخت هاي حمل و نقلي و 
هم زماني توســعه کیفي و کمي حمل و نقل عمومي دو سیاست مدیریت شهري 
است که متکي و مبتني بر خواسته شهروندان تهراني شکل گرفته و مسیر تکاملي 
 BRT اش را با سرعت پشت ســر مي گذارد. در پروژه اتوبوس هاي تندرو یا همان
در تهران دو پیام نهفته اســت. نکته اول این که به دلیل شــدت نیاز شهروندان به 
توســعه زیر ساخت هاي حمل و نقلي، نیازمند راه کارهاي جدید هستیم تا بتوانیم 
جابه جایي شهروندان را تسهیل و تسریع کنیم . نکته دوم این که به خدمات رساني 
به شــهروندان کیفیت ببخشیم. اگر ما تأکید مي کنیم حمل و نقل شهري باید به 
سمت حمل و نقل انسان محوري سوق پیدا کند و نیازهاي شهروندان با یک دیدگاه 
کیفي مورد توجه قرار بگیرد به BRT نه تنها به عنوان یک سیستم جدید حمل و 
نقــل همگانی بلکه به عنوان یک تفکر جدید مدیریتی نگاه مي کنیم به طوري که 

پس از چند سال BRT به یک مطالبه جدي مردم تبدیل شده است. 
روزانه صدها تن مواد آالینده سمي و مهلک تولید و مردم این شهر آن را تنفس 
مي کنند و مدیریت شــهري در قبال این موضوع نمي تواند بي تفاوت باشد و تمام 
همت خود را در چارچوب پاسخگویي به نیازهاي مردم شهر از طریق توسعه حمل 
و نقل عمومي در دو بخش اتوبوســراني به ویژه اتوبوس هاي BRT و حمل و نقل 

ریلي یا همان مترو گذاشته ایم.
بنیان گذار اتوبوس هاي BRT در کشور مدیریت شهري تهران بودکه توانستیم 
براي نخســتین بار در کشور در ســال 86 آن را در تهران پایه گذاري کنیم. پس 
از گذشــت 5 ســال در حال حاضر 7 خط BRT به طول 115 کیلومتر در دست 
بهره برداري اســت که این 7 خط 45 درصد جابجایي هاي شبکه اتوبوسراني تهران 
را پشتیباني مي کند. سیستم BRT به صورت یک شبکه ماتریسي کامل مي شود.

خطوط BRT تنها 3/5 درصد طول خطوط شــبکه اتوبوسراني و تنها 20 درصد 
ناوگان اتوبوسراني تهران را شامل مي شوند اما 45 درصد جابجایي هاي اتوبوسراني را 

پشتیباني مي کند که این نشان دهده موفقیت این سیستم و ارزشمندي آن است.
ســرعت متوســط شــبکه اتوبوســراني تهران یک جهش را تجربه کرده و ما 
توانسته ایم سرعت خود را از 17 کیلومتر به 23 کیلومتر برسانیم که بخشي از این 
تحول را BRT رقم زده و به طور میانگین در 6 سال گذشته هر سال یک کیلومتر 
افزایش سرعت داشته ایم. این به معناي آن است که زمان سفر را به عنوان یکي از 
مولفه هاي اصلي خدمات رساني ناوگان کاهش داده ایم. عالوه بر آن توانسته ایم با 
بهره وري باال شبکه BRT را اداره کنیم ضمن اینکه با ورود اتوبوس هاي دو کابین 
با کیفیت باال به شــهر تهران رضایت نسبي مردم را نسبت به BRT تامین کرده و 

اعتماد مسافران را به این سیستم جلب نماییم.
به زودي 3 خط جدید اتوبوس هاي BRT در تهران راه اندازي خواهند شد که با 
افتتاح این خطوط جدید BRT حمل و نقل عمومی تهران را به صورت یک شبکه 
ماتریسي کامل خواهیم کرد به نحوي که مردم بتوانند از شرق تا غرب و از شمال تا 
جنوب شهر و از چهار گوشه شهر تا مرکز شهر را با این شبکه که به عنوان مکمل 
شــبکه مترو عمل مي کند، طي کنند. حمل و نقل عمومي منابع مالي از مدیریت 
شهري را می بلعد. اتوبوس هاي دو کابین سهم زیادي از منابع مالي مدیریت شهري 
را بلعیده و به عنوان نمونه در گذشــته 17/5 درصد قیمت هر اتوبوس 90 میلیون 
توماني یعني تنها 16 میلیون تومان را پرداخت میکردیم. اما با توجه به عدم امکان 
اســتفاده از ارز پایه یا مرجع وبا قیمت ارز مبادالتي، در حال حاضر هر اتوبوس دو 
کابین 700 میلیون تومان هزینه دارد. این موضوع به عنوان یکي از مشــکالتي که 
با آن مواجه هســتیم نشان دهنده فشاري اســت که منابع مالي مدیریت شهري 
را مي بلعد و ما چاره اي جز تأمین این منابع نداریم. در حال حاضر ســه شــرکت 
داخلي ســازنده اتوبوس با کمک شرکت هاي خارجي طرف قرارداد در حال تولید 
اتوبوس هاي دو کابین هستند و ما همچنین این اتوبوس ها را وارد ناوگان مي کنیم. 
با این وجود ناوگان اتوبوســراني تهران در حال تبدیل شــدن به یک ناوگان فقیر 
از نظر کیفیت و کمیت اتوبوس هاســت چرا که بســیاري از اتوبوس ها عمر مفید 
خود را کرده انــد و از نظر کیفي کیفیت آن ها به تدریج دارد کاهش پیدا مي کند. 
از نظر کمي نیز تعداد اتوبوس هاي موجود کافي نمي باشــد. مجموع اتوبوس هاي 
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فعال تهران تنها 6 هزار دســتگاه اســت که همین تعداد نیز دارند کهنه، فرسوده 
و از رده خارج مي شــوند در حالي که براســاس طرح جامع حمل و نقل وترافیک 
تهران که به تصویب شــواري اسالمي شهر تهران و شوراي عالي ترافیک کشور نیز 
رسیده مي بایست 11 هزار دستگاه اتوبوس در تهران داشته باشیم که با احتساب 
توافقات مرحله اول اجراي طرح هدفمندسازي یارانه ها، مي باید به 13 هزار دستگاه 

مي رسید. در واقع اتوبوسراني تهران را در شرایط اضطرار داریم اداره مي کنیم. 
سیستم اتوبوســراني را به صورتي برنامه ریزي کرده ایم که دسترسي مردم به 
تمام نقاط شــهر فراهم شود. این مهم در بخش BRT اتفاق افتاده است. عالوه بر 
این از مرحله اول اجراي طرح هدفمند ســازي یارانه ها همان طور که پیش بیني 
مي کردیم، اقبال مردم به اســتفاده از نــاوگان حمل و نقل عمومي از جمله بخش 

اتوبوسراني بیشتر شده است. 
بر این اســاس راه اندزي اتوبوس هاي دو کابین را از ســال 86 در دســتور کار 
قراردادیم. و پیش بیني می شد که این اتوبوس ها روزي بار اصلي شبکه اتوبوسراني 
را به دوش بکشــند و حال این نوید را به مردم مي دهیم که تا قبل از پایان ســال 
جاري تا سقف 300 دستگاه اتوبوس جدید دو کابین به ناوگان اتوبوسراني اختصاص 
یابد. بخش عمده اي از این اتوبوس هاي جدید به نیمه جنوبي شهر اختصاص پیدا 

خواهد کرد تا بخشي از مشکالت شهروندان جنوب شهر را کاهش دهد. 

ویژگي هاي برجسته توسعه حمل و نقل همگاني در پایتخت  ■
کدامند؟

تهران کالن شهري است که با 8 میلیون جمعیت ساکن و 12 میلیون جمعیت 
شــناور در طول روز نیازمندي هاي خاص خود را دارد. به عنوان مثال 22 میلیون 
جابه جایي در روز یکي از این نیازمندي هاســت که مي بایســت این نیاز را تأمین 
کنیــم تا حداکثر میزان ممکن از 22 میلیــون جابه جایي با حمل و نقل عمومي 

صورت بگیرد.
امروز بیش از 10 میلیون جابجایي در روز توســط ناوگان حمل و نقل عمومي 
صورت مي گیرد. با این حال شــهرداري تهران با اتکا به توان متخصصان توانست 
سهم خدمت رساني را در جابجایي هاي روزانه به 60 درصد برساند. البته اگر وصول 
بودجه هاي قانوني انجام مي شد امروز سهم 75 درصدي جابجایي توسط حمل نقل 

عمومي تحقق مي یافت.
براســاس قانون سهم 75 درصدي حمل و نقل عمومي در جابجایي هاي روزانه، 
مترو تهران باید 30 درصد از کل جابجایي ها باشد. این بدان معناست که باید 240 

کیلومتر شبکه خطوط طراحي شده مترو محقق شود.
ســاخت تونل مترو به دست متخصصان ایراني نقطه عطفي در مدیریت کنوني 
شهري بود تا جایي که توان ساخت تونل مترو از سالي 2/5 کیلومتر به 20 کیلومتر 
افزایش یافت در حالي که این افزایش به دست متخصصان ایران بوده است. ساخت 
توامان خطوط مترو در حالي که در بیشــتر شــهرهاي پیشرفته کار ساخت تونل 
محدود به یک خط مي شود از جمله دیگر افتخارات تهران است. براي نمونه میتوان 
به ساخت مترو در شهرهاي پکن و شانگهاي اشاره کرد. در آستانه بازي هاي المپیک 
ســرمایه هاي عظیم در اختیار شرکت هاي مترو قرار گرفت به طوري که ساخت 3 
خط مترو از ســال 2001 تا 2008 بالغ بر 7/69 میلیارد دالر براي چیني ها هزینه 
در برداشت. حال آنکه در 8 سال گذشته شهرداري تهران به همین میزان خطوط 
متــرو احداث کرده اما نه تنها از بودجه هــاي عمراني مصوب مجلس به طور صد 
درصدي خبري نبود بلکه از 2 میلیارد دالر صندوق توسعه ملي که براي مترو کل 
کشور در نظر گرفته شده و باید 90 درصد آن به تهران اختصاص داشته باشد هم 
خبري نشد. استفاده بهینه از دستگاه هاي مکانیزه حفار و به کار گیري در خطوط 
دیگر نشان از تخصص ایراني دارد زیرا در نقاط دیگر دنیا ماشین هاي حفار مکانیزه 
بعد از اســتفاده دفن مي شوند اما براي صرفه جویي هاي اقتصادي مدیریت شهري 
توانسته این ابتکار را کار ببندد تا این ماشین هاي حفار در نقاط دیگر به کار گرفته 
شوند. ساخت واگن هاي موتور به دست شرکت واگن سازي یکي دیگر از مصادیق 
خودکفایي در حوزه حمل و نقل شــهري اســت تا جایي که در چند سال گذشته 

بیش از هزار واگن به خطوط مترو افزده شده که تماما از سوي شرکت واگن سازي 
مترو ارایه شده است. این ظرفیت سبب شده متوسط سفر روزانه نیز از حدود 1/5 
میلیون به حدود 1/8 میلیون سفر و رکورد جابجایي مسافر از 2 میلیون مسافر در 
روز به 3 میلیون مسافر در روز افزایش یابد. عملکرد بهره وري خطوط مترو نشان از 
کاهش تاخیر متوسط هر حرکت مسافر از 7/8 ثانیه به 3/6 ثانیه شده است. تاکنون 
توان ساخت واگن ها در واگن هاي دو طبقه به میزان 65 درصد و در واگن هاي یک 
طبقه به 55 درصد رسیده است. در برنامه توسعه شبکه متروی تهران، خطوط 1، 
2، 3، 4، 5، 6 و 7پیش بینی شده که در مجموع دارای 293 کیلو متر طول و 174 

ایستگاه خواهد بود.
اقدامات مهم دیگر شــهرداري تهران ایجاد ســامانه اتوبوس هاي تندرو بود در 
حالي که تمام اتوبوس هاي این ســامانه هم توسط خود شــهرداري و در راستاي 
خدمات رســاني مطلوب به شهروندان تأمین شــد. در طول 3 سال گذشته دولت 
هیچ اقدامي درخصوص نوسازي ناوگان اتوبوسراني انجام نداده است. 300 دستگاه 
اتوبوس دو کابین به ناوگان اتوبوسراني و شبکه شرکت واحد وارد میشود که همه 
از ســوي شهرداري تامین اعتبار شده است که با احتساب 625 اتوبوس دو کابین 
قبلي میتوان گفت جمع اتوبوس هاي دو کابین به 925 دســتگاه مي رسد. این در 
حالي است که این 300 دستگاه از قرارداد 700 دستگاه اتوبوس دو کابین است که 
توسط شهرداري تهران منعقد شده که با این احتساب 400 اتوبوس دو کابین دیگر 
در راه خواهد بود. همچنین نسل جدیدي از اتوبوس ها به نام مترو باس هاي شهري 
وارد شبکه اتوبوسراني شــده که آن هم توسط شهرداري تامین اعتبار شده است. 
همچنین تریل باس هایي با قابلیت جدا شدن به ناوگان شرکت واحد اضافه خواهند 
شد. در حال حاضر ظرفیت تولید یک مترو باس در هر هفته در داخل کشور وجود 
دارد که تا به امروز قرارداد 20 دســتگاه توسط شهرداري تهران منعقد شده است. 
اتوبوس هاي با سوخت دوگانه یا هیبریدي )HYBRIDE( نیز در شبکه اتوبوسراني 
تهران به کار گرفته شــده اند. این اتوبوس ها با اســتفاده از موتور مکانیکي انرژي 
الکتریکي تولید مي کنند و تنها استارت زدن آنها با سوخت گازوئیل استاندارد یورو 
5 صورت مي گیرد. به همین دلیل میزان آالیندگي این اتوبوس ها در حد صفر است. 
مصرف انرژي این اتوبو س ها نیز 40 درصد کمتر از ســایر انواع اتوبوس ها میباشد. 
این اتوبوس ها نقــش عمده اي در حفاظت محیط زیســت و کاهش آلودگي هاي 
زیســت محیط دارند. یکي دیگر از اقداماتي که در حوزه حمل و نقل انقالب ایجاد 
کرد ایجاد شبکه هوشمند و سیستم بلیت هاي الکترونیک بود. سیستمي که امروز 
بیش از 98 درصد ناوگان اتوبوسراني و 100 درصد ایستگاههاي مترو به آن مجهز 

هستند و بیش از 95 درصد شهروندان از آن استفاده مي کنند.

ارتقاي فرهنگ ترافیک

خدمت رساني در کالن شهري مانند تهران مشکالت خاص خود را دارد. مسائلي 
از قبیل شــرایط جغرافیایي، انبوه جمعیت وانبوه خودروهایي که در این شهر تردد 
مي کنند، آلودگي هوا و شــرایط اقتصادي مردم و بسیاري از شاخص های دیگر به 

این مشکالت دامن مي زن صند.
در طي 100 ســال که از زمان ورود خودرو به کشــور می گذرد متأسفانه تنها 
به موضوعات ســخت افزاري مانند خودروها ،راه ها توجه شده و فرهنگ ترافیک و 
موضوعات نرم افزاري آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است، به همین 
دلیل امروز ما شاهد ضعف فرهنگ ترافیک در کشور هستیم و براي رفع این معضل 
یکي از اصلي ترین قدم هایي که باید برداشته شود اصالح و نهادینه کردن فرهنگ 

صحیح ترافیکي در کشور است.
در بودجه پیشنهادي سال92 از 12 هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهادي، بیش 
از پنج هزار میلیارد تومان براي حوزه حمل و نقل و زیرساخت هاي آن پیش بیني 
شــده که این نشان از توجه و اهمیت توســعه حمل و نقل عمومي براي مدیریت 

شهري دارد.

شماره 10 و 11 / 1392 /  فصلنامه شهرهای جهان /9



بخش دوم: نمونه های جهانی
II. International Examples

مقایسه کلي سیستم هاي حمل و نقل عمومي قطار سریع السیر 
شهری )مترو( در برخی از شهرهای جهان
General Comparison of Rail Rapid Public Transportation 
(Metro) Systems in some Cities of the World 

متروي قاهره
Cairo Metro

متروي دبي
Dubai Metro



مقایسه كلي سيستم هاي حمل و نقل 
عمومي قطار سریع السير شهری 

)مترو( در برخی از شهرهای جهان
General Comparison of Rail 

Rapid Public Transportation 
(Metro) Systems in some 

Cities of the World 
 گرداورنده: دکتر مینا ابراهیمی
By:Mina Ebrahimi,Ph.D.

با توجه به آمار ارائه شــده در مقاله سیســتم هاي حمل و نقل عمومي مترو در 
کالنشــهرهاي جهان در شماره 8 و9 نشریه شهرهاي جهان، در این مقاله مقایسه 
کلي و اجمالي سیستم هاي حمل ونقل عمومي مترو در 9 کالنشهر جهاني به شرح 
جدول زیر ارائه مي شود. نسبت طول خطوط مترو به تراکم جمعیت از رابطه ذیل 

به دست آمده است:
dm = dp / lm

 dm = تراکم خطوط مترو
 dp =تراکم جمعیت نفر / هکتار

lm = طول خط

جمعیت شهر نام شهرردیف
)p( )نفر(

)a(مساحت شهر
)هکتار(

تراکم جمعیت 
)dp( نفر/ هکتار

طول خطوط مترو
 )lm( )کیلومتر(

نسبت طول 
خطوط مترو به 
تراکم جمعیت

lm/dp= dm1

رتبه بندي
نسبت جمعیت به 
طول خطوط مترو

p/lm=dm2
رتبه بندي

13/000/000توکیو1
218/80059/412033/424640/398)سال 2012(

11/500/000251/00045/82308/76/74237/2524مسکو2
2/600/00027/10095/94114/61/19922/6873تایپه3
8/000/000157/00050/954027/89119/9002لندن4

7/100/000هنگ کنگ5
110/00064/51752/71640/5715)سال 2011(

3/300/00060/60054/452935/38312/2621مادرید6
9/000/000147/80060/892013/30544/7766مکزیکوسیتي7
13/800/000534/30025/83391/518353/8469استانبول8
8/200/000130/00063/071402/24758/5717تهران9

نتیجه گیري
در مقایسه نسبت طول خطوط مترو به تراکم جمعیت )dm1( شهر لندن رتبه اول و شهر تایپه رتبه نهم )رتبه آخر( و شهر تهران در رتبه هفتم قرار مي گیرد. 

در مقایســه نســبت جمعیت به طول خطوط مترو )dm2( شهر مادرید رتبه اول، شهر لندن رتبه دوم و شهر توکیو رتبه هفتم و شهر استانبول رتبه نهم )رتبه آخر( و 
شهر تهران در رتبه هفتم قرار مي گیرد. این تجزیه و تحلیل نمایانگر این است که طول خطوط مترو در تهران با جمعیت فعلي باید حداقل به 300 کیلومتر برسد تا به 

رتبه هاي متوسط به باالي استاندارد سرانه طول متروي کالنشهرهاي مهم جهان نایل آید.
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شهر قاهره با مســاحت 453 کیلومتر 
مربع و با جمعیت حــدود 9 میلیون نفر 
ســال )2011( و منطقه شــهري قاهره 
بزرگ شامل حلوان با جمعیت 17 میلیون 
نفر، بزرگترین و متراکم ترین شهر در قاره 
آفریقا و در جهان عرب است. قاهره بزرگ 

شانزدهمین شهر بزرگ جهان می باشد.
شبکه متروي شــهري قاهره در سال 
1987 شــروع به کار کرد . این شــبکه 
داراي 3 خط به طــول 2 /70 کیلومتر و 

157 ایستگاه مي باشد.
در قطارهــاي متروي قاهــره، 2 واگن 
وســط از هر قطار اختصاص به اســتفاده 
خانم ها دارد. از سال 2011، مترو روزانه 4 
میلیون نفر و ساالنه بیشتر از یک میلیارد 
نفر مسافر را حمل نموده است. خط یک 
متروي قاهره به طول 43 کیلومتر اســت 
و داراي 33 ایســتگاه مي باشــد که 4/5 

کیلومتر آن به صورت تونل است.
خــط 2 متروي قاهره بــه طول 21/6 
کیلومتــر اســت که 13 کیلومتــر آن به 
صورت تونل مي باشد و داراي 20 ایستگاه 
اســت.این خط از تونل زیر رودخانه نیل 
عبــور مي کند.خط 3 متــروي قاهره نیز 
از زیــر رودخانه نیل عبور مي نماید.طول 
ایــن خط 30 کیلومتر اســت و عمدتاً به 
صورت تونل ســاخته شده است . فاز اول 
خط 3 از"آ تابا" به" عباسیا" به طول 4/3 
کیلومتــر در فوریه ســال 2012 به بهره 
برداري رســید. فازهاي دیگر این خط در 
دست طراحي و اجراء مي باشد.شهر قاهره 
با وسعت و جمعیت روز افزون و با ترافیک 
بسیار متراکم، نیاز مبرمي به توسعه همه 

جانبه سیستم حمل ونقل همگاني دارد.

متروي قاهره
 Cairo Metro
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متروي دبي
Dubai Metro

 شهر دبي یکي از شهرهاي امارات متحده عربي است که در جنوب شرقي ساحل 
خلیج فارس قرار گرفته است. جمعیت شهر دبي در سال 2013، 2/106/000 نفر و 

مساحت آن 4114 کیلومتر مربع مي باشد.
شبکة مترو دبي به طول 74/6 کیلومتر،  داراي 4 خط قرمز، سبز، آبي و بنفش 
است که توسط 47 ایستگاه به هم متصل مي شود. تمام ایستگاه ها داراي سیستم 
پیشرفتة تهویة هوا است. مترو دبي ارزان ترین خطوط متروي جهان پس از متروي 

تهران است.
اولین فاز این مترو با 10 ایستگاه در 9 سپتامپر 2009 توسط محمدبن راشد آل 
مکتوم، حاکم دبي افتتاح شد و از فرداي آن روز از ساعت صبح شروع به کار کرد. 
مترو دبي اولین شبکة خطوط مترو در سراسر شبه جزیره عربستان است. بیش از 
110/000 نفر در دو روز اول آغاز به کار این مترو، از آن استفاده کردند. مترو دبي 
از 9 سپتامبر 2009 تا9 فوریه 2010 )4 ماه( تعداد بیش از 10 میلیون مسافر را با 

در دست داشتن 11 ایستگاه تکمیل شده در خط قرمز جابه جا کرد.
خطوط قرمز و ســبز مترو در حال حاضر مورد بهره برداري قرار گرفته است. و 

سه خط دیگر براي احداث در دست برنامه ریزي است.

ساخت متروی دبي به سرعت ادامه دارد

به گفته ســخنگوي پیمانکار مترو، ظهور ســازه هاي فوالدي شمایل گونه در 
ایســتگاه هاي خطوط مترو، جلوه هایي متفاوت از تونل هاي بتني مترو را در برابر 
دیدگان قرار مي دهد. ایستگاه هاي شهرک صنعتي دبي و جبل علي بیش از سایر 

ایستگاه ها، این مظاهر را آشکار مي سازند.

ایستگاه ها به گونه اي طراحي شده اند که جلوه هایي از شهر مدرن دبي را ارائه 
دهند. انحناي پشت بام ایســتگاه ها که از زیر زمین به فضاي بیروني امتداد یافته 
است، به شکل صدف نمایان شده و نمایي از صید مروارید را به ذهن بیننده القا مي 
کند. این ایستگاه هاي به طور کلي از نظر نماي بیروني همسان بوده و اصل فلسفه 

طراحي آن بر لفاف کردن) پیچاندن( ایستگاه ها به دور خط مترو استوار است.
مدیر بخش ساخت مترو مي گوید: همه ایستگاه ها به شکل حصار فوالدي پیچ 

و خم دار ساخته شده اند. 
در مــاه مه 2005 طراحي و ســاخت متــروي دبي به مبلــغ 12/45 میلیارد 
 ،)Mitsubishi(دالر آمریکا به کنسر سیومي از شــرکت هاي ژاپني میتسو بیشي
ابایاشــي)Obayashi( و شــرکت ترکیه اي یا پي مرکــزي )Yapi Merkezi( و 
مدیریت پروژه به مشــارکت شرکت هاي فرانســوي- آمریکایي سیسترا و پارسونز 
)Systra and parsons( داده شــد. هزینه واقعي ساخت متروي دبي متعاقباً 80 

درصد بیشتر از برآورد اولیه گردید. 
پروژه جاه طلبانه متروی دبی قراراســت پیشرفته ترین شبکه ریلی جهان رابه 
مــردم ارائه کند. ایســتگاه های آن ازنظر زیبایی طراحی تــوام با ویژگی های بین 
المللی، اســتثنایی خواهند بود. این ویژگی ها شامل جلوه های بی بدلیل معماری 
جــذاب برگرفته ازچهارعنصر طبیعت یعنی، آب و آتش وخاک و باد، و نورپردازی 

درونی وپیرامونی هنر مندانه خواهد بود.
همه ایستگاه های مترومجهز به تهویه مطبوع وسرویس های بهداشتی خواهند 
بود.دسترســی "بدون مانع" معلوالن وناتوانان به آسانســور،پیاده روهای متحرک 
،سرویس های بهداشتی ویژه معلوالن ،تابلوها وعالئم خوانا ،سرگرمی های دیداری 
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وشــنیداری ،دروازه های ورودی وخروجی وسیع وسیستم اتوماتیک وصول کرایه 
)RTA( توام با ســامانه ابتکاری "کارت هوشــمند" ازویژگی های بارز ایستگاها به 

شمارمی آیند.
همچنین، ســکوهای مجهز به سیســتم صرفه جویی انرژی وسیســتم ایمنی 
هوشمندهمراه با درهای کشویی خودکار، تجهیزات کامل تهویه مطبوع ،تسهیالت 
مربوط به تعویض وســایل حمل ونقل درهرایستگاه با دسترسی آسان به اتوبوس 
وتاکســی درایستگاه های اصلی ،دسترســی ازطریق ترانزیت خصوصی به ایستگاه 
اتوبوس هــای مجهز به تهویــه مطبوع ،ازجلوه های مدرن ایســتگاه های دل انگیز 
 WI-FI متروی دبی به حساب می آیند.همه ایستگاه ها وواگن های متروبه سیستم

)سیستم صوتی وتصویری تلفنی بی سیم ( تجهیز خواهند شد.
امارات دبی تا ســال 2015 چهارخط متروخواهد داشــت. آژانس ریلی امارات 
تا ســال 2030، 421 کیلومترشــبکه متروو 270 کیلومترشــبکه تراموا احداث 
خواهدکرد.شبکه های مترو وتراموا پس ازاحداث به شبکه های خطوط اتوبوسرانی، 

حمل ونقل آبی و تاکسیرانی متصل می شود.
خط قرمز متروبه طول 54/1 کیلومتر درســپتامبر2009 راه اندازی شده وخط 
سبز به طول 22/3 کیلومترنیز در2010 به بهره برداری رسید. بنا به گفته این مقام 
مسئول، خط ارغوانی مترو فرودگاه دبی را به فرودگاه بین المللی آل مکتوم درمسیر 

جاده الخلیل متصل خواهد کرد.
خط آبی مترو،که به طول 50 کیلومتر ازفرودگاه بین المللی دبی شــروع شده 
وبه فرودگاه آل مکتوم می پیوندد، درادامه مســیر به آزاد راه امارات ختم می شود 
. به احتمال بســیار،این خط مترودرآینده ازفــرودگاه بین المللی دبی تانخل دیره 

و پروژه های پیشــروی دردریا راتحت پوشــش قرارخواهد داد.هزینه احداث خط 
ارغوانی متروی دبی 10 میلیارد درهم آورد شده است. شرکت های بخش خصوصی 
خواهند توانست شبکه های منوریل وتراموای خود رابه هزینه خودبه خطوط اصلی 

مترومتصل کنند.
قطارهای شــبکه متروی شــهردبی بدون راننده وکاماًل اتوماتیک کارمی کنند.
طبق گفته ادنان الحمادی مدیر عامل بهره برداری شبکه متروی دبی، متروی دبی 

درچهار ماه اول سال 2013، 33 میلیون نفر مسافر را حمل نموده است.

حوادث متروی دبی

 در 9 سپتامبر 2009 در روز اول بهره برداری ازمتروی دبی ،یک قطار متروخراب 
شــد و مسافران بعد از دو ســاعت انتظار با قطار دیگری به مقصد رسیدند. در 28 
فوریه 2010 دربخشــی از خط قرمز متروی دبی آتش سوزی رخ داد واین بخش 

بسته شد و در نتیجه این حادثه هزاران نفر از مسافران سر گردان شدند.
در دســامبر2012 اولین حادثه منجر به مرگ در شبکه متروی دبی روی داد. 
در این حادثه مردی روی ریل های راه آهن مترو برای خودکشی دراز کشید وقطار 

بدون راننده و اتوماتیک مترو از روی او عبور کرد.
پیش بینی می شــود با توسعه شــبکه متروی شهر دبی، مشکالت حمل و نقل 

همگانی این شهر بر طرف گردد.
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بخش سوم: فنی، مهندسی و مدیریت شهری
III: Technical, Engineering and City Management

استاندارد سازي پروژه هاي عمراني پایتخت توسط نظام فني و اجرایي شهرداري تهران
Standardization of the Capital City Development Projects by the 
Technical and Executive System of the Municipality of Tehran

صنعت راه و ساختمان پیشرفته در پیشبرد توسعه ملي؛ 
پروژه اي که براي کشور تولید علم کرد
Progress of National Development with Advanced Civil Engineering Industry 

با به کار گیري دانش و تجربه و اراده جمعی مدیران بزرگراه امام علي)ع( احداث شد 
Imam Ali Highway is Constructed by Using Knowledge, 
Experience and Total Will of Managers

حفاظت تونل هاي بزرگراهي شهر ي دربرابر آتش سوزي
Protection of Urban Highway Tunnels Against Fire

کاربرد بتن غلطکی )RCC( در شبکه های معابر
Application of ROLLER-COMPACTED CONCRETE (RCC) in Road Networks

بررسی وضعیت پایداری در شهر سیدنی و تهران
Study of Sustainability in Sydney and Tehran



از مهرماه ســال 1389 با تشــکیل کارگروه های تخصصی و بهره گیری از توان 
مهندسان مشاور تراز اول کشور، بحث تدوین نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 
در دســتور کار قرار گرفت. تالشی که پیش از این نیز توسط معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی ریاســت جمهوری برای پروژه های عمرانی درســطح کشوري به 
انجام رسیده اســت ولي ویژگی فعالیت های عمرانی در محیط شهری خصوصاً در 
کالنشهرهایي مثل تهران و ضرورت به کارگیری یک نظام فنی و اجرایی متناسب 
با این قبیل فعالیت ها، مدیریت شهری را به تدوین نظام فني و اجرایي مصمم کرد.
فرآیند تدوین، تصویب و ابالغ اســناد و دســتورالعمل های نظام فنی و اجرایی 
به ویژه پس از آغاز به کار مجدد شــورای عالی فنی شــهرداری تهران از اوایل سال 
1390، به گونه ای تسریع شــد که علیرغم بررســی ها و ارزیابی های طوالنی مدت، 
ماهانــه 2 تا 4 دســتورالعمل جدید مورد تصویــب و ابالغ قرار می گیــرد. بنا بر 
آخرین اطالعات موجود، تاکنون 108 ســند از اسناد موردنیاز نظام فنی و اجرایی 
شــهرداری تهران تهیه و تدوین  شده است که این تعداد، حدود 90 درصد از اسناد 

پیش بینی شده نظام را تشکیل می دهد. 

ارائه طرح های همسان
طرح های همســان کــه الگوهای تیپ نیز نامیده  می شــوند، درواقع شــامل 
مشــخصات و جزئیات فنی به منظور اجرای یک عملیــات عمرانی خاص در قالب 
یک فرم یکسان است. به عنوان مثال دستورالعمل مشخصات فنی و مقاطع همسان 
پیاده روسازی به معرفی 4 الگوی پیاده روسازی متناسب با معابر مختلف شهر تهران 
می پردازد تا ضمن استانداردسازی رویه های اجرایی، از تنوع های بی مورد و غیر الزم 
در اجرای این عملیات جلوگیری شود. این دستورالعمل ضمن حفظ تنوع پروژه هاي 
پیاده روســازي در یک چارچوب معین، برای هر یک از شــرایط فنی و مهندسی 
خاص و با توجه به نوع کاربری آنها، روش مناسبی را تعریف می کند. همسان  سازي 
پروژه های پیاده روسازی در مناطق مختلف شهر تهران در نهایت نه تنها سبب بروز 
جلوه های بصری زیباتر می شــود بلکه شــرایط بهتری نیز برای اجرای پروژه های 

بهسازی و نگهـداری پیـاده روهـا فراهـم  می کند.
طرح های همســان تاکنون عمده ترین فعالیت های عمرانی شهر تهران را دربر 
گرفته اند. به این ترتیب عالوه بر عملیات پیاده روســازی، اجرای عملیات بهسازی 
انهــار و نگهداری بزرگراه ها و معابر شــهری نیز صاحــب الگوهای تیپ و یا همان 

طرح هاي همسان شده است.

ضرورت تدوین نظام فنی و اجرایی 
تــا پیش از تدویــن نظام فني و اجرایي، شــهر تهــران درمقولــه فعالیت هاي 
عمراني از هیچ نوع دســتورالعمل و نظامنامه واحدي که مختص ساخت و ســاز در 

محیط های  شهری باشد، برخوردار نبود. اجرای پروژه های عمرانی در این کالنشهر 
پرجمعیت آن هم با وجود بزرگراه ها و معابری که در هیچ یک از ســاعات شبانه روز 
خالی از ترافیک نیستند، دشواری های خاص خود را به همراه دارد. ازطرفي احداث 
بزرگراه ها و تقاطعات غیرهمسطح در هیچ گوشه ای از کالنشهر چند میلیون نفری 

تهران، بدون تداخل با شبکه های تأسیساتی قابل تصور نیست.
درچنین شــرایطي دســتورالعمل هاي نظام فني و اجرایي کشــور که بیشتر با 
نگاه کالن و متناســب با اقدامات عمرانی در محیط های بکر برون شــهری ساخته 
و پرداخته شده بود، دیگر نمی توانســت پاسخگوی نیازهای روز افزون فعالیت های 

عمرانی در کالنشهر تهران باشد. 

از انطباق تا اصالح و بازنگري
به اعتقاد کارشناسان، نظام فنی و اجرایی کشور اگرچه به دلیل نگاه کالن مستتر 
درآن، بیشتر متناســب با فعالیت های عمرانی در محیط های بکر و دست نخورده 
برون شهری اســت اما به دلیل تجربیات و مطالعات گرانبهایی که صرف تدوین آن 
شده است، می تواند همچنان در مورد بســیاری از پروژه های شهری راهگشا باشد. 
بنابراین رویکرد تدوین کنندگان نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران نه تنها تغییر 
بنیادین در اسناد و دســتورالعمل های نظام فني و اجرایي کشور نبود بلکه نهایت 
تالش ها صورت گرفت تا حتي المقدور در مواردی صرفاً به اجرای اصالحاتی در این 

ضوابط پرداخته شود.

مهندس اکبر ترکان، رئیس شورای عالی فنی شهرداری تهران

استاندارد سازي پروژه هاي عمراني پایتخت 
توسط نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

Standardization of the Capital City Development Projects by the 
Technical and Executive System of the Municipality of Tehran
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بااین حال در مــواردي متعدد، پذیرش معیارهای نظام فنی و اجرایی کشــور 
و حتــی انجام اصالحات روی اســناد مختلف آن براي اعمال دســتورالعمل ها در 
محیط شهري امکان پذیر نبود. طول و دوره  عمر طرح در این نظامنامه تنها شامل 
طراحی و اجرای یک پروژه اســت و از این  رو مســایل مرتبط با پیدایش و تعریف 
طرح و همچنین بهره برداری و نگهداری از آن را شــامل نمی شود. بنابراین تعداد 
قابل توجهی از اســناد نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با توجه به افزایش طول 
دوره عمر طرح ها، نســبت به نظامنامه قبلی مورد تجدیدنظر قرار گرفت. حتی در 
دو مرحلــه طراحی و اجــراي پروژه ها نیز معیارهای فنی مهمی تدوین شــد که از 
آن جمله می توان به فهرســت بهای فشــرده، مقاطع همسان پیاده روسازی و نحوه 

تعیین قیمت عادلـه اشاره کرد.

مطالعات آسیب شناسی برای اولویت بندی نیازها
طبق نظر کارشناسان دست اندرکار در امر تدوین نظام فنی و اجرایی شهرداری 
تهــران، پاســخگویی جامع این نظامنامــه به نیازهای فنی، حقوقــی و مدیریتی 
پروژه های عمرانی پایتخت، نیازمند حدود 50 تا 70 سند مختلف است. پرسشی که 
در این میان مطرح می شــود آن است که کارشناسان تدوین معیارها و ظوابط نظام 
فنی و اجرایی، این اقدام پیچیده را از کدام نقطه آغاز کردند و تهیه و تدوین اسناد 

مورد نیاز را براساس چه اولویت هایی در دستور کار قرار داده اند؟
بررسی اولویت ها و ترتیب نیازها، درواقع متکی بر مطالعات آسیب شناسی دقیق 
و البته فني بوده اســت. در واقع با واگذاری این مطالعات به گروهی از مهندســان 
مشــاور، نه تنها مهمترین مشکالت موجود در روند اجرای پروژه های عمرانی مورد 
بررسی قرار گرفت بلکه اسناد نظام فنی و اجرایی کشور به طور دقیق مطالعه  شد تا 
ضمن شناسایی کاستی های موجود، اولویت بندی مناسبی برای تدوین ضروری ترین 

دستورالعمل ها صورت گیرد.

 پایش نظام فنی و اجرایی 
پروژه تدوین نظام فنی و اجرایی شــهرداری تهــران از ویژگی های کم نظیری 
برخوردار است. همان گونه که اشاره شد، تدوین و پیاده سازی این نظامنامه فرآیند 
نســبتاً همزمانی را طی کرده اســت. از طرفي هیچ ســندی بدون کسب نظرات و 
پیشنهادات کارشناسان و دست اندرکاران امر )حتی در خارج از مجموعه شهرداری 
تهران( مورد تصویب نهایی قرار نگرفته اســت. عالوه بر این با توجه به سیاست های 
کوچک سازی و افزایش ظرفیت کارفرمایی، بسیاری از اقدامات مربوط به مطالعات 
آسیب شناســی و تهیه و تدوین اســناد، از طریق برون ســپاری و توسط مشاورین 

مجرب بخش خصوصی صورت گرفته است.
 حتی پایش نحوه اجرای اسناد و دستورالعمل های ابالغ شده متولی خاصی دارد 
و مشــاور درنظر گرفته شــده برای اجرای این امر مهم، عالوه بر نظارت میدانی بر 
اجرای نظام فنی و اجرایی، ایرادات و مشــکالت وارد بر اسناد را در حین اجرا مورد 
بررسی قرار  می دهد. ویرایش های دوم و سوم برخی از اسناد تدوین  شده نظام فنی 

و اجرایی، حاصل همین پایش ها و بررسی ها است.
از پیدایش طرح تا بهره برداری و نگهداری

 ساختار کلی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران، ضمن نظارت بر روند طراحی و 
اجرا، شامل پیگیري مراحل پدیدآوری و بهره برداری از پروژه ها نیز می باشد. از این 
رو دوره  عمر براي یک طرح تا وقتي آن ســازه به  لحاظ فني قابلیت سرویس دهي 
داشته  باشد، تعریف شده و دوره های پیدایش طرح و نیز بهره برداری و نگهداری، با 
مجموعه ای از قوانین و معیارهای فنی مشخص در نظام شکل گیري پروژه ها دخیل 

خواهند شد.
به  طور مثال استاندارد ســازي طرح های نگهداری و بهســازی معابر در سال ها 
و ماه هــای اخیر یکی از نتایج عینی تدوین نظام فنی و اجرایی شــهرداری تهران 
بوده اســت. درواقع توجه به درزگیــری  به موقع روکش معابــر و اجرای عملیات 
لکه گیری به شکل هندسی، یکی از نشانه های اجرایی شدن سند تعمیر و نگهداری 
معابر شــهری است؛ سندی که عالوه بر بخش سواره رو یک معبر، به تمام نیازهای 

نگهداری از معابر از قبیل بهسازی جداول، انهار و پیاده روها نیز توجه کرده است.

افزایش  سطح کیفیت زندگي شهروندان
اکنون که نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران در مسیر تکمیل و پیاده سازی قرار  
گرفته است، شاید این پرسش مطرح  شود که ابالغ و اجرایی  شدن اسناد نظامنامه 
چه تأثیری بر کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت؟ واقعیت آن است که استقرار 
کامل ضوابط و دستورالعمل های نظام فني و اجرایي نه تنها باعث باال رفتن سرعت 
فعالیت  های  عمرانی می شود بلکه افزایش کیفیت، کاهش هزینه ها و جلوگیری از 

پدیده سعی و خطا ها را نیز به  همراه دارد.
در واقع استقرار نظام فنی و اجرایی، راه حـــل اساسی رفع بسیـاری از مشکالت 
دیرینه شهر تهران است. در سال هاي نه چندان دور گذشته همیشه پروژه هایی که 
بدون مطالعه  سیســتماتیک انجام شده اند، طرح هایی طوالنی  مدت،  هزینه بر و کم 
کیفیت بوده اند. از ســوی دیگر عملیات نگهداری و بهسازی معابر در بیشتر موارد 
با دوباره کاری و هدر رفتن منابع همــراه بوده اند. اینکه چطور منابع محدود مالی 
صرف اجرای پروژه های متعدد  شــهری شود و اولویت بندی دقیقی از نیازمندي ها 
صورت گیرد، کارکرد مهمی اســت که نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران، تحقق 
آن را بر عهده گرفته است. به این ترتیب نه  تنها در مرحله پیدایش و تعریف پروژه ها، 
حیاتی ترین زیر ســاخت های عمرانی شهر شانس بیشــتری برای طراحی و اجرا 
خواهند  داشت بلکه همین پروژه ها درطول دوره عمر طوالنی تر نسبت به گذشته، 

به شکل اصولی و دقیق مورد نگهداری قرار می گیرند.
در ماه هــای اخیر نــگاه جامع نظام فنی و اجرایی شــهرداری تهران به ارتقای 
کیفیت پروژه ها سبب شــد که با تهیه و تدوین فهرست مجاز پیمانکاران، مشاوران 
و تولیدکننــدگان مصالــح عمرانی و همچنین تعیین ظرفیت هــای کاری، زمینه 
مشارکت عوامل اجرایی توانمند و دارای صالحیت در طرح ها و پروژه های عمرانی 
بیشــتر از گذشته فراهم  شــود. تمام اقدامات انجام شده در زمینه افزایش ظرفیت 
کارفرمایی همچون بهره گیری از مشــاوران عامل چهارم و استقرار آزمایشگاه های 
مقیم در مناطق 22 گانه نیز متکی بر اسناد و دستورالعمل های تدوین شده در نظام 

فنی و اجرایی شهرداري تهران است. 

اعضای شورای عالی فنی شهرداری تهران: از راست به چپ: دکتر مازیار حسینی )عضو(، مهندس اکبر 
ترکان )رییس(، مهندس عطااله هاشمی )عضو(
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صنعت راه و ساختمان پيشرفته در پيشبرد توسعه ملي
پروژه اي كه براي كشور توليد علم كرد

Progress of National Development with 
Advanced Civil Engineering Industry 

معاون فني و عمراني شــهرداري تهران در مراسمي که همزمان با تولید آخرین 
قطعه پیش ســاخته بتني در کارخانه تولید قطعات بتنــي بزرگراه طبقاتي صدر 
ترتیب داده شده بود با تأکید بر این که پروژه احداث بزرگراه طبقاتي صدر تنها یک 
اقدامي مهندسي نیست این طرح عظیم عمراني را یک اثر هنرمندانه خواند و افزود: 
عملیات احداث بزرگراه طبقاتي یک ریل گذاري جدید براي فعالیت هاي آتي جامعه 
مهندسي کشور بوده و مســیري است که مهندسان و متخصصان توانمند داخلي 
را به اجراي پروژه هاي بزرگتر رهنمون مي کند. ســخنراني دکتر مازیار حســیني 
در مــورد پروژه بزرگراه طبقاتي صدر این بار حــاوي نکاتي تازه بود که از اهتمام 
مدیریت شــهري براي استفاده بیشتر از تکنیک پل هاي صندوقه اي و فعال ماندن 
ظرفیت هــاي موجود در این زمینه خبر مي داد. وي پیش از این نیز گفته بود که 
صنعت راه و ســاختمان ظرفیت هاي زیادي براي ایجاد فرصت هاي شغلي دارد و 
براي حل بزرگ ترین معضل کشــور یعني بیکاري، مي توان روي این صنعت مولد 

بیشتر حساب کرد. 
 دشواري هاي یک پروژه طرح و ساخت 

دکتر مازیار حسیني با بیان آن که پروژه احداث بزرگراه طبقاتي صدر در قالب 
یک پروژه طرح و ســاخت آغاز شــد، تدقیق بســیاري از امور مربوط به طراحي، 
برداشــت هاي میداني و معارضات این پروژه در زمان اجرا را یکي از دشواري هاي 
عملیات اجرایي دانست و یادآور شد: بسیاري از موارد که باید در فاز نخست طراحي 
و مطالعات پروژه انجام مي شد، در ضمن اجراي آن پیش رفت و حتي طول مسیر 
پروژه بر اساس این برداشت ها دستخوش تغییرات شد. امري که بدون شک سختي 

کار در این طرح عظیم عمراني را افزایش داد. 
کیفیت فراتر از استاندارد

وي با اشــاره به کیفیت فراتر از استاندارد عملیات طراحي و تولید قطعات بتني 
پروژه بزرگراه طبقاتي صدر، استفاده گسترده از بتن خود متراکم را به عنوان یکي 
از ویژگي هاي متمایز طرح برشمرد و گفت: در حالي که تا بیش از اجراي این پروژه 
عنوان بتن خود متراکم تنها در پروژه هاي دانشگاهي و در حجمي محدود به چشم 
مي خورد، در پروژه بزرگراه طبقاتي صدر اقدامات وســیعي روي دانه بندي، طرح 
اختالط و زمان گیرش بتن انجام شــد و کاربرد بتن خود متراکم توانست دغدغه 
موجــود در مورد دوام و کیفیت باالي بتن در اجراي این طرح راهگشــا را برطرف 

کند. 
معاون فني و عمراني شــهرداري تهران اضافه کرد: روشي که در مورد طراحي 
سگمنت مورد اســتفاده قرار گرفت، شامل سیستم خشــک بود و در فاصله بین 
قطعات از چسب استفاده نشد. با این وجود وقتي در داخل این قطعات حرکت مي 

کنیم حتي ذره اي نفوذ نور دیده نمي شود. 
وي همچنین در مورد کیفیت بي نظیر تولید این قطعات، با بیان آن که هیچ یک 
از 3372 قطعه به کار رفته در عرشه پل اصلي بزرگراه طبقاتي صدر رنگ متفاوتي 

نسبت به سایر قطعات ندارد گفت: کمتر کسي از این نکته باخبر است که هیچ یک 
از این قطعات با قطعه کناري خود یکســان نیست و این امر بیش از هر چیز نشان 
دهنده کار دقیق و پیچیده نقشه برداران پروژه است، جواناني که با دقت در جزئیات 

اوج هنر کار پیش ساختگي را خلق کردند. 
پیمانکاراني با رتبه بین المللي 

دکتر حسیني بومي کردن مراحل طراحي و اجراي پروژه بزرگراه طبقاتي صدر را 
یکي از مهم ترین افتخارات جامعه مهندسي کشور خواند و افزود: امروزه مشاوران و 
پیمانکاران این پروژه ارزشي فراتر از رتبه بندي هاي سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
دارنــد و با طراحي و اجراي پروژه بزرگراه طبقاتي صدر مي توان آن ها را در ردیف 

عوامل عمراني بین المللي به حساب آورد. 
پروژه اي که تولید علم کرد

معاون فني و عمراني شــهرداري تهران با طرح این مسئله که تاکنون طي چند 
پروژه معدود عمراني در ســطح کشور آزمایشات مربوط به دوام بتن به طور جدي 
پیگیري شده است، گفت: آزمایشگاه پروژه بزرگراه طبقاتي صدر از آزمایشگاه هاي 
موجود در بسیاري از مراکز دانشگاهي مجهزتر است؛ آزمایشگاهي که در ان سابقه 

ثبت اختراع نیز وجود دارد. 
دکتر حسیني همچنین با اشاره به حضور اساتید دانشگاه و متخصصان مجرب 
در مراحل مربوط به مطالعه و طراحي این پروژه گفت: طرح احداث بزرگراه طبقاتي 

صدر تاکنون موضوع چند پایان نامه و مقاله دانشگاهي بوده است. 
نقش اساسي شهردار تهران 

معاون فني و عمراني شهرداري تهران پس از آن که از نقش همه عوامل طراحي 
و اجــراي پروژه تقدیر کرد، گفت: بدون شــک هر موفقیتي مرهون مجموعه اي از 
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عوامل اســت. اما نباید فراموش کرد این عوامل پس از استعانت از پروردگار متعال 
نیازمند بهره مندي از حمایت و نیروي یک عامل امیدبخش هستند. وي با بیان آن 
که دکتر قالیباف، شــهردار تهران همواره حامي اجراي پروژه هاي این چنیني بوده 
است، یادآور شد وقتي اواخر سال 1389 در مورد اجراي پروژه بزرگراه طبقاتي صدر 
با شــهردار تهران صحبت کردم وي تردیدي نداشت که مي توانیم از عهده اجراي 

این طرح عظیم عمراني برآییم. 
تولید 5570 قطعات طي 7 ماه 

تولید قطعات بتني پیش ساخته در پروژه بزرگراه طبقاتي صدر از ابتداي آذرماه 
ســال 1391 آغاز شد و روز شنبه بیست و پنجم خرداد ماه سال جاري با تولید 3 
هزار و ســیصد و هفتاد و دومین قطعه بتني، عرشــه پل اصلی به اتمام رسید. کل 
قطعات مورد نیاز برای احداث پل اصلی، عرشه های رمپي و سرستون هاي پروژه در 
مجموع شامل 5770 قطعه بتني است که با فعالیت شبانه روزي 1300 نفر در دو 
شیفت کاري و در مدت زمان کمتر از 7 ماه تولید شد تا روند عملیات نصب قطعات 

بدون هیچ تاخیری پیش برود. 
بهره گیري در توسعه ملي 

دکتر حسیني در پایان سخنان خود از دغدغه هایش گفت و این که تا چه حد 
از اتمام عملیات ساخت قطعات بتني بزرگراه صدر، احتمال تعطیل شدن تجهیزات 
تولید این قطعات و در نتیجه تعدیل نیروهاي فعال در آن نگران است. وي با تأکید 
بــر آن که باید بــه فعال ماندن ظرفیت تولید قطعــات پل هاي صندوقه اي کمک 
کرد، گفت: دغدغه من مصائب مردمي است که باید با کرجي از روي عرض برخی 
از رودخانه های کشــور عبور کنند و در این راه انگشــتان خود را از دست بدهند؛ 
فعالیت کارخانه تولید قطعات بتني بزرگراه طبقاتي صدر در 24 ســاعت مي تواند 

سگمنت هاي الزم براي ساخت پل روي چنین رودخانه هایي را فراهم کند.

وي با تأکید بر آن که به برکت استقرار نظام مقدس جمهوري اسالمي و تالش 
پیگیر 3 نسل از هموطنانمان پیشرفت هاي فراواني حاصل شده است، گفت: هنوز 

کارهایي بر زمین مانده زیادي در کشور وجود دارد. 
معاون فني و عمراني شــهرداري تهران بیان کرد هم اکنون مطالعاتي در زمینه 
بهــره گیري از تکنولوژي قطارهاي ســبک شــهري در بزرگراه شــهید همت در 
جریان اســت. ایشان از اراده مدیریت شهری براي احداث 2 کیلومتر پل در تقاطع 
بزرگراه هــاي بعثت و رجایي خبر داد و ابراز امیدواري کرد که چراغ بهره گیري از 
تکنیک پل هاي صندوقه اي در شــهر تهران هیچگاه خاموش نشــود و در پیشبرد 

توسعه و عمران ملی فروزان باشد. 
 منبع: عمران شهر
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با به كار گيري دانش و تجربه و اراده جمعی 
مدیران بزرگراه امام علي)ع( احداث شد 

Imam Ali Highway is Constructed 
by Using Knowledge, Experience 

and Total Will of Managers

با مهندس قاســم مالدار مجری  شهر های جهان: 
پروژه های بزرگراهی ســازمان مهندسی و عمران 
شهر تهران در خصوص این پروژه گفتگویی داشتیم:

آیا مي توان بزرگراهي بــه طول 35 کیلومتر را از 
شمال تا جنوب شهر تهران با تراکم شدید جمعیت 

و ساختمان و تأسیسات ساخت؟
آیا مي توان بزرگراهي که ســر راه آن 7000 واحد مسکوني و کیلومتر ها 

تأسیسات شهري وجود دارد احداث نمود؟
آیا مي توان این بزرگراه درون شهري را ظرف حدود 2 سال ساخت؟

مدیران، مهندسان و کارگران توانمند ایراني اثبات کردند که با اراده قوي 
برای سازندگي، مي توان به این خواسته رسید.

درساخت این پروژه بزرگ چه ابتکاراتي به کار رفت که پیش  ■
از آن سابقه نداشت؟

وقتي فرصت دو ســاله را براي ما تعیین کردند، محدودیت زمان باعث شــد تا 
ما دســت به ابتکار بزنیم چرا که باید کار 5 ســاله را در 2 سال انجام مي دادیم. از 
جملــه ابتکارات این طرح مي توانم به این نکته اشــاره کنم که همزمان با تملک 
اراضي،کارهاي پیش از مرحله خاکبرداري را تمام کردیم. این موضوع باعث شــد 
تا 6 ماه از زمان معمول جلو بیفتیم. ابتکار بعدي ما ساخت 56 پل در مدت زمان 
کمتر از 22 ماه بود. روش کارمان این بود که پل را روي زمین مي ســاختیم و از 
خاک زیر پل به عنوان ستون استفاده مي کردیم، پس از اتمام ساخت پل کافي بود 
تا خاک زیر آن را برداریم و پل را به بهره برداري برسانیم یعني با این شیوه به طور 

متوسط در هر 25 روز یک دستگاه پل ساختیم.

در کار ســاخت این پروژه چند شرکت و کارگر نقش آفریني  ■
کردند؟

4 شــرکت پیمانکار و 7 شرکت مهندسین مشــاور در گروههاي مختلف با ما 
همکاري داشــتند.کل مسیر پروژه به قسمتهاي مشــخص تقسیم شد و عملیات 
ســاخت هر بخش را به یک شرکت دادیم.هماهنگي کل، جمع بندیها و ارائه نقطه 
نظرات پروژه هم در ســتاد راهبردي بزرگراه صورت مي گرفت. در بخش هایي از 
مسیر طراحان نقشه در محل حضور داشتند تا به محض برخورد احتمالي با مسأله 
خیلي سریع تصمیم گیري کنند.تقریباً حدود ده هزار نفر به صورت مستقیم یا غیر 

مستقیم در ساخت این پروژه ملي تالش کردند.

در ادامــه با مهندس احســان نوش آبادي، جانشــین مجري طرحهاي 
بزرگراهي سازمان مهندســي و عمران شهر تهران و مدیر پروژه بزرگراه 

امام علي )ع( درباره اجراي این پروژه گفتگویي داشتیم:

طرح کلي ساخت این پروژه از چه زماني آغاز شده بود؟ ■
طــرح اولیه بزرگراه شــمالي – جنوبي امام علي )ع( به 40 ســال پیش بر مي 
گردد. در دوران تصدي شــهرداران قبلي تهران 9 کیلومتر از مسیر 35 کیلومتري 
این بزرگراه ساخته شد. یعني از بلوار ارتش در منطقه دار آباد تا مسیل باختر. البته 
در بخشي از مسیر میاني شامل حد فاصل خیابان پیروزي تا میدان شهید محالتي 
هم به دلیل تملک اراضي کارهاي ابتدائي صورت گرفته بود. اما از آنجا که ساخت 
و تکمیل این بخش از بزرگراه عماًل نقش مهمي در کاهش ترافیک شهري نداشت 
به همان صورت باقي ماند. در ادامه به دســتور شهردار محترم تهران در خرداد ماه 
ســال 90 قرار شد تا بخش هاي شمالي، میاني و جنوبي طرح به عنوان یک پروژه 
تعریف شــود. یعني بزرگراه از مســیل باختر تا کمربندي شهر ري به بهره برداري 
برســد و بــه آن 9 کیلومتر قبلي بپیوندد. براي اینکه پــروژه در کوتاهترین مدت 
ممکن ســاخته شود، طول آن به بخش هاي مختلف تقسیم شد و کارها به صورت 

همزمان پیش رفت.

چرا شهرداران قبلي تصمیم به ادامه ساخت بزرگراه نگرفتند  ■
و پروژه باقي ماند؟

ببینید چند مســأله باعث شد تا مسئو.الن قبلي مدیریت شهري در این زمینه 
اقدام جدي صورت ندهند. تدبیر و مدیریت این پروژه ســنگین نیاز به جســارت 
خاصي داشــت تا کار به سرانجام برسد. از ســوي دیگر این پروژه یک طرح چند 
وجهي و پیچیده بود، چرا که همه عوامل و تصمیم گیري ها در اختیار شــهرداري 
تهران قرار نداشــت اما با همت مدیران فعلي این ســازمان، رکود ســاخت و ساز 

بزرگراهي در کشور به نام شهرداري تهران ثبت شد.

ساخت بزرگراه درون شهري با این وسعت چه مشکالتي را به  ■
همراه داشت؟

در مســیر ساخت این طرح عظیم ما با تأسیســات شهري ،معارضان بي شمار 
ملکي، نهادهاي نظامي و مسایل اجتماعي درگیر بودیم. اگر بزرگراه در خارج از شهر 
ساخته مي شد ،این مشــکالت به حد اقل مي رسید. فکرش را بکنید که ما براي 
ســاخت این بزرگراه با 4 هزار مالک طرف بودیم و باید تکلیف 7 هزار پالک ملکي 
مشخص مي شد . همچنین تأسیسات سر راه و تغییر مسیر آن ها، عملیات ساخت 
و ساز را با مشکل مواجه مي ساخت. تجربه کاري ما مي گفت که براي ساخت این 
پروژه حداقل 5 ســال زمان الزم است. همان ابتدا هم که اعالم شد بزرگراه را باید 
در طول 2 ســال به بهره برداري برسانید. تصور مي کردیم امري ناشدني است. اما 

عنایت الهي و اراده آهنین مدیران و مسؤوالن پروژه به مدد ما آمد.
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مراسم قدردانی از دست اندرکاران پروژه بزرگراه امام علی )ع(
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حفاظت تونل هاي بزرگراهي 
شهري دربرابر آتش سوزي

Protection of Urban Highway 
Tunnels Against Fire

گرداورنده: محسن ابراهیمی، مهندس راه و ساختمان، دکتری شهرسازی
Prepared by: Mohsen Ebrahimi, Civ. Eng., Ph.D., City Planning

مقدمه
در این مقاله خالصه ســند حفاظت تونل ها در برابر آتش سوزي براساس سند 
حفاظت تونلهاي راه ارتباطي شــمال و جنوب شهر استکهلم مورد تائید وزارت راه 
وترافیک ســوئد ارایه مي شود. هدف این گزارش آماده نمودن زمینه بهره برداري 
کاربردي از این نوع ســند در طراحي و ساخت تونل هاي ارتباطي شهري در سطح 

کشور است. 

1- اهداف ایمني تونل
تالش براي نیل به ایمني با توجه "به چشــم انداز تلفات جانی صفر" انجام مي 

گیرد.
چشم انداز صفر تصویري مشخص و واضح از وضعیت مطلوب ایمني در ترافیک 
راه ها اســت. براساس این چشــم انداز باید از جراحات شدید در تصادفات ترافیک 

جلوگیري شود.
این چشــم انداز نمي گوید که تمام تصادفات قابل احترازند، ولي فرض بر این 
است که اشــتباهاتي را که در ترافیک مرتکب مي شویم و همیشه این اشتباهات 
تکرار مي شــوند،، نباید منجر به این شــود که فردي کشته شود یا به طور جدي 
مجروح گردد. سیستم ترافیک باید طوري سازماندهي شود که اشتباه انساني تبدیل 

به فاجعه نشود.
هدف گذاري براي مفهوم ایمني از تونل هاي شهري این است که محیط ترافیکي 

ایمن تري در مقایسه با وضع موجود ایجاد شود.

این هدف از طریق ایجاد محیط مناســب و ایمن براي ترافیک و از طریق نصب 
سیستم هایي اســت که جراحات را در هنگام روي داد تصادف محدود مي نماید. 
منظور از مفهوم ایمني کلیه فاکتورهاي مربوط به ایمني مانند ســاختار سازماني، 

سیستم ها و تأسیسات فني و دستور العمل ها و آیین نامه هاي مدیریتي است. 

2- تجریه و تحلیل ریسک
ســطح ریســک قابل قبول که در تجزیه و تحلیل ریسک ارایه شده است طبق 
توافق با وزارت راه و ترافیک تعیین گردیده است. سطح ریسک قابل قبول براساس 
0/004 نفر تلفات جاني در هر میلیون خودرو کیلومتر اســت که معادل 2/15 نفر 

تلفات جاني در سال در مسیر تونل مي باشد.

3- خالصه اي از ایمني مبنا
ایمني مبنا شامل اقداماتي مي شود که براي ترافیک عمومي به استثناي ترافیک 
حمل و نقل کاالهاي خطرناک انجام مي شــود. حمل و نقل کاالهاي خطرناک به 

طور جداگانه تشریح مي شود.
ایمني مبنا در شکل )1( نشان داده شده است.

5- ایمني مبنا
ایمني مبنا شامل اقدامات الزم براي ترافیک عمومي به استثناي حمل و نقل مواد 

خطرناک است. حمل و نقل مواد خطرناک در فصل بعد مورد بحث قرار مي گیرد.

شکل 1- خالصه ایمنی مبنای تونل را نشان می دهد.
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6- ایمني حمل و نقل مواد خطرناك در تونل هاي 
ارتباطي شهري

هدف چشــم انداز این اســت که حمل و نقل کاالي خطرناک در مســیرهاي 
مشخص شده بتواند انجام شود. در این ارتباط فرض مي شود که خودرو، راننده و 
تأسیســات جانبي و امداد رساني راه الزامات سطح باالي ایمني و کار آئي را تأمین 
نمایند. در برنامه ریزي مسیرهاي ترافیک کاالهاي خطرناک باید به اقتصاد حمل و 

نقل، ایمني و محیط زیست توجه کامل جلب شود.
با توجه به این دیدگاه حمل و نقل کاالي خطرناک در تونل هاي شهري صورت 

مي پذیرد.
براي نیل به هدف اســتفاده خودروهاي حمل و نقل کاالهاي خطرناک از تونل، 

اقدامات حفاظتي طبق جدول )1( باید صورت پذیرند.

جدول 1- اقدامات حفاظتي براي عبور خودروهاي حمل و نقل کاالهاي خطرناک از تونل
مسیر ارتباطياقدامات عموميردیف

آموزش مخصوص در ایمني ترافیک تونل به رانندگان 1
تونل هاي شهريتانکرها داده شود

2

سیستم امداد رساني راه باید براي کمک به حادثه 
دیدگان آمادگي الزم را داشته باشد. میانگین زمان 
امداد رساني حدود 5/00 دقیقه باید باشد. براي 

نیروهاي امداد رساني آموزش هاي تخصصي امداد 
رساني آتش نشاني و نجات باید ارایه شود.

تونل هاي شهري و راه هاي 
ارتباطي سطحي در شهر 

استکهلم

3
وجود ترافیک خودروهاي حامل مواد خطرناک باید 
از طریق سیستم کنترل و نظارت بر ترافیک به طور 

اتوماتیک شناسائي شود.
تونل هاي شهري

4
یک شبکه موازي براي ترافیک خودروهاي حمل و نقل 
موادر خطرناک به عنوان گزینه به جاي عبور از تونل ها 

باید تعیین شود.
شبکه راه هاي سطحي

مسیر ارتباطياقدامات مشخص مورديردیف

1
تانکرهاي که مواد خطرناک از نوع مایعات آتش زا با 
نقطه اشتعال زیر درجه حرارت اتاق حمل مي نمایند 

باید الزامات اضافي محلي را رعایت نمایند.
تونل و شبکه ارتباطي سطحي

2

الزامات اسکورت براي حمل و نقل انواع مشخص مواد 
بسیار خطرناک مانند بنزین، کلر، و مواد منفجره اعمال 
مي شود. اسکورت توسط تیم امداد رساني راه در خالل 
زمان هاي مشخص شده انجام مي پذیرد. در برخي از 
مواقع استثنا براي اسکورت در خالل ساعات شب قابل 

بررسي است.

تونل و شبکه ارتباطي سطحي

3

براي تانکرهائي که الزامات اضافي را تأمین نمي کنند، 
اسکورت در خالل عبور از تونل اعمال مي شود. 

اسکورت توسط تیم امداد رساني راه در خالل ساعات 
معین انجام مي پذیرد.

تونل 

7- سناریوي هاي حادثه در تونل
ســناریوهاي آتش سوزي رویداد حادثه و میزان گســترش آتش را )بر حسب 
Mega Watt( بــه عنــوان تابعي از زمان تشــریح مي کند. به عبــارت دیگر این 

سناریوها نشان میدهند چطور بزرگي آتش از آغاز تا پایان تغییر پیدا مي کند.
سناریوي مختلف زیر مورد بررسي قرار گرفته اند:

تصادف زنجیره ای با درگیري 4 خودروي شخصي  ■
آتش سوزي در اتوبوس ■
آتش سوزي در کامیون با بار کامل کاالي بسته بندي شده ■
سه سناریوي مختلف با درگیري خودروي تانکر ■
تصادف بین کامیون و خودروي تانکر ■

جدول 2 خالصه سناریوهاي حادثه را نشان مي دهد.

جدول 2- خالصه سناریوهاي حادثه

حادثهوسیله نقلیه
شیب 

طراحي راه 
)درصد(

نوع تونل
حداکثر اثر 

 MEG( آتش
) WATT

4 خودروي 
شخصي 

تصادف سري با آغاز 
تونل اصلي/ تونل 0ریزش 70 لیتر بنزین

20رمپ

آتش سوزي 
تونل اصلي/ تونل 0حادثه تکاتوبوس

25رمپ

کامیون با 20 
تونل اصلي/ تونل 0حادثه تکتن مواد

120رمپ
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تانکر با کشنده
تصادف از عقب، 

 0/002 m2 سوراخ
در تانک

80تونل اصلي1/5

تانکر با کشنده
تصادف از عقب، 

 0/004 m2 سوراخ
در تانک

110تونل اصلي1/5

تانکر با کشنده
تصادف از عقب، 

 0/002 m2 سوراخ
در تانک

160تونل اصلي5

تانکر با کشنده
تصادف از عقب، 

 0/004 m2 سوراخ
در تانک

210تونل اصلي5

تانکر با کشنده

قسمت بار تانکر 
واژگون مي شود و 
بنزین از در پوش ها 

نشت مي کند

330تونل اصلي1/5

تانکر با کشنده
تصادف از عقب، 

 0/002 m2 سوراخ
در تانک

110تونل رمپ6

تانکر با کشنده
تصادف از عقب، 

 0/004 m2 سوراخ
در تانک

150تونل رمپ6

تصادف سري 
کامیون با تانکر

تصادف از عقب، 
 0/004 m2 سوراخ

در تانک
260تونل اصلي5

طراحي تونل بر اساس اصول زیر باید انجام پذیرد. 
سیستم کنترل آتش تونل باید گازهاي ناشي از آتش سوزي از یک کامیون  ■

آتش گرفته
)100 مگاوات( را کنترل نماید. ■
■  )MW 100( اجزاي سازه اي تونل باید براي تحمل آتش سوزي یک کامیون

طراحي شود.
دستگاه هشدار دهنده اتوماتیک آتش سوزي باید براي کشف آتش خودروي  ■

شخصي MW 3 با سرعت باد 5 متر در ثانیه طراحي شود.
دلیل طراحي سیستم کنترل گازهاي ناشي از آتش سوزي و سازه هاي باربر  ■

براي آتش سوزي ناشي از سوخت بنزین )MW 330-110( در زیر به طور خالصه 
ارائه شده است.

در تجزیه و تحلیل ریسک آمده است که احتمال وقوع حوادث ناشي از مواد  ■
خطرناک پائین است.

با توجه به گســترش سریع آتش ســوزي در مراحل اولیه، سیستم کنترل  ■
گازهاي ناشي از آتش سوزي را نمي توان طوري طراحي کرد که تخلیه اضطراري 
به موقع تأمین شــود. به عبارت دیگر با توجه به شــرایط حاضر تکنولوژي، تأمین 
ظرفیت کافي براي سیســتم کنترل گازهاي ناشــي از آتش سوزي وسیع ناشي از 
سوخت بنزین غیر ممکن است. بنابر این اقداماتي که برنامه ریزي مي شوند شامل 
کاهش ریســک از طریق اعمال محدودیت هاي مناســب شامل نصب آب فشان و 

اسکورت کردن وسائط نقلیه حمل و نقل خطرناک است.

8- مسیرهاي خروج)تخلیه ( اضطراري و راههاي 
دسترسي گروه هاي امدادو نجات

8-1 - تعریف اصطالحات 

مسیرهاي خروج اضطراري: شامل کلیه فضاهائي میشود که براي تخلیه و خروج 
اضطراري مورد استفاده قرار میگیرند .

راههاي دسترسي گروه هاي امداد نجات: شامل راههایي است که گروه هاي امداد 
نجات براي انجام عملیات خود از آنها اســتفاده میکننــد . به طور کلي این راهها 

راههاي تخلیه اضطراري هستند .
اتاق کمک رساني: شــامل بخش اول مسیرهاي تخلیه اضطراري است و داراي 

تلفن امداد، کپسول آتش نشاني دستي و جعبه آتش نشاني مي باشد .
اتاق امداد رســاني: یک پناهگاه ایمن مي باشــد که باید در دسترس اشخاص 

معلول قرار گیرد تا به آنها کمک رساني شود. 
پناهگاه ایمن: مکاني اســت که میتواند در برابر آتش و گازهاي سمي حدود 2 

ساعت مقاومت نماید.

8-2- فرض کلي 

براي طراحي مســیرهاي تخلیه اضطراري و دسترســي گروه هاي امداد نجات، 
سناریوي آتش سوزي کامیون )MW100( انتخاب شده است .

8-3- اصول طراحي مسیرهاي خروج اضطراري و دسترسي 
گروه هاي امداد و نجات 
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اصول طراحي مسیرهاي تخلیه اضطراري و دسترسي گروه هاي امداد نجات در 
شکل 2 نشان داده شده است .

8-4 -اصول طراحي مسیرهاي خروجي اضطراري 

- مفهوم بنیادي حرکت افقي اســت. حرکت افقي تا حــدي که از نظر فني و 
اقتصادي امکان پذیر است رعایت شود. 

- مســیرهاي خروج اضطراري همیشه باید به پناهگاه ایمن یا فضاي بازمنتهي 
شــود. ترجیحاً این مسیر از طریق تونلي انجام گردد که از تونلي که در آن حادثه 

روي داده است جدا باشد.
- بهره بردار از تونل موظف اســت که معلولیــن را از پناهگاه امن به فضاي باز 

حمل کند.
- فضاي بین تونل هاي اصلي باید با درهاي ضد آتش جدا شود .

- درهاي ضد آتش و درهاي اتاق کمک مجاور آن باید طوري عایق کاري شود 
که از نشست گازهاي ناشي از آتش سوزي یا گازهاي سمي از تونل حادثه دیده به 

تونل که حادثه ندیده است جلوگیري نمایند.

8-5- تخلیه اضطراري معلولین

در بخش هایي از راههاي تخلیه اضطراري براي مثال جائي که شــیب راه زیاد 
میشود، اتاق امداد براي معلولین باید طراحي شود .

8-6 تخلیه اضطراري در تونل هاي اصلي

- تخلیه اضطراري از تمام تونل هاي اصلي بدون توجه به این که تونل حفر شده 
در سنگ بتن یا خاک میباشد باید از طریق ارتباط تقاطعي بین آنها انجام پذیرد .

- تونل مجاور به عنوان پناهگاه امن در نظر گرفته میشــود .در این مکان افراد 
میتوانند خود به فضاي باز بروند و یا در انتظار کسب اطالعات بیشتر از مرکز کنترل 

ترافیک یا مرکز کنترل بحران باشند.
- بهره بردار از راه مسئول حمل و نقل افراد به فضاي باز مي باشد 

- ارتباط عمودي به فضاي باز مورد نیاز نیست .

8-7- تخلیه اضطراري در رمپ هاي تونل ها 

تخلیه اضطراري رمپ تونل ها بر اساس همان اصول تخلیه اضطراري تونل هاي 
اصلــي انجام مي گیرد. به عبــارت دیگر، حتي االمکان این امــر از طریق ارتباط 
تقاطعي به رمــپ تونل دیگر صورت مي پذیرد. ایــن ارتباطات عمودي مي تواند 

منتهي به تونل هاي اصلي شود. 
راه هاي دیگري نیز قابل عمل است ولي باید مورد ارزیابي و تصویب قرار گیرند. 
- به طور کلي جائي که مسیر تخلیه اضطراري به تونل منتهي مي شود باید به 

خاطر عدم سرایت آتش از تونل حادثه دیده عایق کاري شود.
- طراحي مسیرهاي تخلیه اضطراري در رمپ تونل ها باید حتي االمکان طوري 
طراحي شود که استفاده از آن ها هم براي شهروندان و هم براي گروه هاي امداد و 

نجات ساده و راحت باشد. 
شــکل 3 اصول طراحي مســیر تخلیه اضطراري و دسترسي گروه هاي امداد و 

نجات را در رمپ تونل ها نشان مي دهد. 

8-8- فاصله بین راه هاي تخلیه اضطراري 

- طوالنــي ترین فاصله بین راه هاي تخلیه اضطــراري که به پناهگاه امن یا به 
فضاي باز منتهي مي شــود، براي تونل هاي اصلــي 100 متر و براي رمپ تونل ها 

150 متر است. 
به طور کل فاصله بین راه هاي تخلیه اضطراري باید 100 متر الي 150 متر باشد. 

8-9- ورودي به راه تخلیه اضطراري 

- ورودي هــا به راه هاي تخلیه اضطراري باید طوري طراحي شــوند که طبیعي 
ترین راه فرار در وضعیت اضطراري باشند. 

- ورودي به راه تخلیه اضطراري شــامل درب شیشه اي باشد که در داخل دیوار 
نصب مي شــود و نســبت به بدنه تونل به اندازه mm 400 به داخل کشیده شده 
اســت. عرض بخش به داخل کشیده شــده درب باید حداقل 2/0 متر باشد. درب 
باید داراي حداقل عرض آزاد m 0/9 باشــد و به داخل مســیر تخلیه اضطراري باز 
شود. محل باز شدن درب ها در فضاي بین لوله تونل ها باید در دیوار تونل به داخل 

کشیده شود به طوري که درگاه ایجاد شود. 
ایجاد درگاه داراي دو هدف به شرح زیر است: 

- مسیر تخلیه اضطراري را گویا و کاماًل مشخص نماید. 
- ریسک گام نهادن مستقیم شهروندان به داخل سواره رو را به حداقل برساند. 
همچنین ریسک ازدحام و فشار شهروندان به یکدیگر به سمت داخل سواره رو در 

هنگام یک وضعیت اضطراري و فرار از حادثه را به حداقل برساند. 
- ورودي ها به راه تخلیه اضطراري باید براي شــهروندان معلول مناسب سازي 

شود. 
- براي ارتقاء ایمني شهروندان در رابطه با تخلیه اضطراري، سیستم چراغ هاي 
راهنمایي باید طوري طراحي شــوند که از طریق مرکز کنترل حداکثر ایمني براي 

شهرونداني که در حال تخلیه اضطراري هستند فراهم گردد. 
- براي افزایش ســطح ایمني، در مرز بین شانه راه و سواره رو مقابل هر مسیر 

تخلیه اضطراري خط کشي ویژه انجام شود. 

8-10- ابعاد راههاي تخلیه اضطراري 

- در مواردي که بخشي از مسیر تخلیه اضطراري داراي پلکان است، این پلکان 
باید به صورت پلکان مســتقیم با پاگرد طراحي شود. عرض آزاد پلکان باید حداقل 

1/2 متر باشد. 
- کلیــة بخش هاي راه تخلیه اضطراري باید داراي عرض آزاد حداقل 2/0 متر و 

ارتفاع آزاد سقف حداقل 2/5 متر باشد. 
- در ضــد آتش در دیوار محل تخلیه اضطراري بایــد داراي حداقل طول 4/0 

متر باشد. 
در این مقاله خالصه ای از اصو ل حفاظت تونل های بزرگراهی شــهری در برابر 
آتش سوزی ارایه گردید. در نظر است بخشهای دیگر این مقاله در شماره های آتی 

این مجله چاپ شوند.

 Brandskyddsdokumentation, Rev. 2, Anv. 0180:2, منبع : 
Stockholmsprojekten

شکل 2
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كاربرد بتن غلطکی )RCC( در شبکه های معابر
Application of ROLLER-COMPACTED 

CONCRETE (RCC) in Road Networks
گرآورنده: مهندس محمدرضا معماریان

Prepared by: Mohammadreza Memarian, Civil Engineer

 COMPACTED CONCRETE - RCC- ( بتــن فشــرده غلطکــی
 ) ROLLER

 4000 PSI بتن ســختی است که معموال قدرت فشــاری آن باید بیشتراز
باشــد. این بتن با استفاده از دستگاه های پخش آســفالت ریخته می شود به 
طوری که تشــکیل یک سطح بتنی غیر مسلح شــده رامی دهد. بتن فشرده 
غلطکی مقاومت، دوام وآســانی ســاخت رابه طوراقتصادی وموفقیت آمیز با 

یکدیگر ترکیب می نماید.

 RCC .بتن فشــرده غلطکی متشکل ازسیمان پرتلند، شــن وماسه وآب است
نیازبه قالب، فینیشــینگ )پرداخت سطوح(، مسلح شــدن و یا اره کردن اتصالت 

)ایجاد درز انبساط( ندارد.
ولی در صورت نیاز به درز انبســاط، می توان با بریدن مقطع مورد نظر آن را به 
آسانی ایجاد نمود تا ظاهری مناسب تر بدست آورد و در ضمن ترک خوردن سطح 

بتن را کنترل نمود.

مراحل تهیه: 

- مخلوط کردن: یک دستگاه ویژه مخلوط کن بتن می تواند بتن راکه دارای آب 
کمی است به طورموثر مخلوط نماید.

- حمل: کامیون های حمل بتن مخلوط RCC را باید از کارخانه به دستگاه های 
پخش کن معمولی یا با تراکم باال طی نمایند.

درجــا ریختن بتــن: مخلوط به صورت الیه به الیه بــه ضخامت 10 الی 22/5 
سانتیمتر درمحل مورد نظر ریخته می شود.

متراکم نمودن بتن: بتن با استفاده از غلطک های فوالدی و الستیکی متراکم و 

فشرده می گردد.
فشرده کردن بتن مهمترین مرحله درسازه های RCC می باشد.

زیرا این امرسبب تامین تراکم، مقاومت وصافی سطح معبر می شود. این مرحله 
بالفاصله بعد از درجا ریختن بتن آغاز می گردد و تا رسیدن به تراکم مورد نیاز سطح 

معبر ادامه خواهد یافت.
سطح معبر بایدبه طور مناسب آب پاشی شود تا مقاومت الزم بدست آید.

درکجا RCC را باید به کاربرد؟ RCC برای تمام معابر می تواند کاربرد داشــته 
باشد ولی برای معابری که وسایل نقلیه عبوری آن ها دارای سرعت پایینی می باشند 
ماننــد مراکز توزیع و پارکینگ ها که دوام، نگهداری آســان وهزینه های اولیه کم 
دراولویت اول هستند وصاف بودن سطح وظاهر آن دراولویت دوم هستند، مناسب 

تر است.
برای بهبود بخشــی صافی بتن فشــرده غلطکی، روی RCC را می توان با الیه 

نازکی از آسفالت یا بتن معمولی پوشش داد. 
RCC را میتوان برای سطوح زیر به کار برد:

خیابان ها و معابر محلی ■
خیابان های مناطق مسکونی  ■
تقاطع های معابر با حجم باالی ترافیک  ■
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توقفگاه و تاکسی – وی فرودگاه  ■
پارکینگ ها  ■
راه های دسترسی مناطق صنعتی و حتی شانه راه ها ■

با پوشــش بتن غلطکی روی سطوح فرسوده آسفالتی معابر، می توان مشکالت 
مربوط به تعمیر وآسفالت کردن مجدد معابر در هر چند ماه یا سال را بر طرف نمود. 
با پوشــش بتن غلطکی، فقط بعد از یک روز سطحی بدست می آید که می تواند تا 
بیش از 20 سال دوام داشته باشد. پوشش سطح معابر با آسفالت معموالً فقط چند 

سال بیشتر دوام ندارد.

 RCC مزایای

مزایای RCC عبارتند از:
هزینه اولیه کم – درمقایسه با گزینه های دیگر پوشش سطح معابر، RCC دارای 

هزینه اولیه پایین ترمی باشد.
دوام ومقاومت باال- RCC در برابر شیاردار شدن مقاوم وزیر بارهای سنگین فرم 

خود را ازدست نمی دهد.
 - در برابر مواد نفتی وسوختی مقاومت دارد.

 - در آب و هوای یخ بندان وآب شدن یخ مقاوم است.
 - بارهای سنگین و تکراری را تحمل می کند.

 نگهداری آسان- تعمیر و نگهداری آن آسان، سریع و کم هزینه است.

ویژگی ها:
 ویژگی ای اصلی RCC عبارتند از:

ساخت وساز سریع 
 - بدون استفاده از قالب وفینیشینگ وبا حداقل نیروی کارگری به سرعت قابل 

اجرا است.
- توجه شــود که نسبت پائین آب به سیمان سبب بدست آوردن سریع سختی 

ومقاومت مناسب بتن می شود.
2- برگشت سریع به سرویس دهی 

ســطوح RCC معابــر را اغلب می توان بعد از 4 ســاعت بــه روی ترافیک باز 
نمودوترافیک وســایط نقلیه سنگین می توانند بعداز 24 الی 48 ساعت از روی آن 

عبور کنند.
3-  سطوح روشن تر

 نیازبه روشنایی برای محوطه پارکینگ وانبار را کاهش می دهد.
4- مقاومت نسبتاً باال

 )PSI 10/000 مقاومت فشاری باال )4000 الی - 
 - مقاومت باالی برشی 
 - ترک خوردگی پائین 
 - طراحی وساخت آسان

 - بدون نیاز به فرم و فینیشینگ 
- طراحی ساده و مطمئن

- بدون نیاز به تجهیزات پیچیده
در خالل دهه گذشــته، بهبود طراحی مخلوط بتن، دستگاه های مخلوط کن و 
ریختن بتن منجربه ایجاد سطوح بتنی مقاوم، صاف با ظاهری مناسب گردیده که 

کاربرد RCC را گسترش داده است.
اخیرادرپروژه های بزرگراهی تونل نیایش، تونل امیرکبیر و بزرگراه امام علی)ع( 

RCC مورد استفاده قرارگرفته و نتایج مطلوب به دست آمده است. 
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چکیده
رشــد و گســترش ابعاد فیزیکی واجتماعی شهرها، ناشــی از افزایش جمعیت 
شهری، تاثیرات قابل توجه و در عین حال اجتناب ناپذیری را بر زندگی شهری بر 
جای گذاشته اســت. این تاثیرات طیف وسیعی از معضالت و مشکالت اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و نابســامانی های کالبدی را شامل می شود که همگی موجب 
اتالف ســرمایه های نســل کنونی و آتــی گردیده و مغایر با اصول توســعه پایدار 
می باشند. در این میان شهرسازی با رویکردی صرفاً کالبدی و اقتصادی و درنتیجه 
غافل از مســائل اجتماعی و فرهنگی، در حل معضالت شــهری ناکام بوده است. 
تجربیات گذشــته جهان و البته بســیاری از تجربیات شهرسازی در کشور ما نیز 
نشان داده اســت که نمی توان با نگاه از باال و در قالب نقشه های مختلف کاربری، 
تراکم و غیره در حل این مســائل موفق شد بلکه راه حل در ایجاد دیدگاهی همه 
جانبه و توجه به تعامل کامل میان پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی 

هر فعالیت و یا طرح توسعه ای بر اجتماع تحت تاثیر خود می باشد. 
در این نوشــتار سعی شده است تا ضمن آشنایی با مفاهیم و تعاریف مرتبط با 
مباحث پایداری به بررســی تفاوت های موجود در روند توســعه پایدار در دو شهر 
ســیدنی و تهران پرداخته شــود که به نظر می رســد در مورد سیدنی این روند با 
طرز تفکر ریچارد راجرز تناســب بیشتری داشته اما در مورد تهران به دلیل فقدان 
طرح های فرادست در مورد پایداری و ابهام طرح جامع در مورد پایداری، بخش های 
مختلف شامل حمل و نقل و زیست محیطی به صورت جداگانه معرفی شده اند. در 
نهایت نشــان داده خواهد شد که برای دستیابی به پایداری در توسعه نمی توان به 
اقدامات عاجل و ضربتی بدون طرح و برنامه از پیش تعیین شده بسنده نمود و نیز 
تعامل اثرات مختلف فعالیت ها و طرح های توسعه ای را بر یکدیگر نادیده انگاشت.

مقدمه
تا چند دهه پیش نظراتی مبنی بر یافتن راه حل برای تمامی مشــکال ت زمین 
توســط تکنولوژی وجود داشــت. اما گرم شــدن زمین، جنگل زدایی، کم شدن 
حاصلخیــزی خاک، آالینده ها، از میان رفتن تنــوع بیولوژیکی، ازدحام جمعیت، 
همگی تاثیرات نامطلوب خود را بر روی زمین بر جای گذاشت. بروز این مشکالت 
به همراه مطالبه رو به رشــد کیفیت باالتر استانداردهای زندگی زمینه های مطرح 
شــدن مباحث پایداری را فراهم آورد. امروزه دولت ها، نهاد ها و گروه های مختلف 
بر این عقیده اند که راه حل مســائل جوامع امروزی نه تنها صرفاً فنی و تکنیکی 
نیست بلکه بدون تحوالت اقتصادی و اجتماعی عمده ممکن نخواهد بود. از طرفی 
دیگر به دلیل اهمیت جوامع محلی و نقش آن ها در ادا ره و مدیریت شــهر، لزوم 

بازنگری در مورد شاخص های پایداری در جوامع محلی مختلف از طریق رویکردی 
مشارکتی امری ضروری به نظر می رسد زیرا که برای رسیدن به پایداری در توسعه، 
اســتفاده و بهره گیری بهینه از تمامی دارایی های موجود، امری مســلم و ضروری 
است. ســرمایه اجتماعی نیز از مهمترین این دارایی هاست که توجه به آن الزمه 
هرگونه برنامه ریزی توســعه پایدار برای اجتماع می باشد1. در نتیجه باید تالشی 
برای وارد کردن مفهوم مشــارکت و درک افکار و عقاید گروه های ذینفع گوناگون 
انجام گیرد و از یک روش ثابت که نوعی سلطه و کنترل را اعمال کرده و تفاوت های 
جوامع محلی را با یکدیگر در نظر نگرفته است پرهیز شود و نهایتاً فرایندهای بومی 
و محلی توانمندسازی و توســعه را تسهیل نماید )نوعی مصالحه میان قطب های 
مختلف(. توجه به این تفاوت ها امری اســت که در انتخاب شــاخص ها باید بسیار 
مورد تاکید قرار گیرد. چنان که در مورد شــهر تهران به دلیل وجود رویکردی باال 
به پایین بسیاری از طرح های توسعه ای علی رغم صرف هزینه های بسیار به صورت 
مطلوب عمل نمی نمایند. از سوی دیگر در شهرهایی مانند تهران تفکیک هایی میان 
برنامه ریزی های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی وجود داشته که این تفکیک ها 
بیشــتر جنبه آکادمیک داشته و برای ســهولت در امر تحقیقاتی صورت می گیرد 
در صورتــی که در عمل تعامل کاملی میان پیامدهــای مختلف اجرای پروژه های 
توســعه ای بر روی ابعاد زیســت محیطی، اجتماعی، اقتصادی وجود دارد که باید 
ارتباط میان این ابعاد با یکدیگر در توسعه پایدار لحاظ گردد. همچنین در صورتی 
که شاخص ها ی توسعه پایدار به خوبی پایش شده و اهداف و فعالیت ها و شاخص ها 
متناســب با آن ها به روشنی تعریف شده باشند، می توان نتیجه بهتری را در مورد 
پروژه های توســعه شهری انتظار داشــت. در ادامه تفاوت موجود در شفاف سازی 
اهداف و شــاخص ها و نیز ارتباط میان حوزه هــای مطالعات اجتماعی، اقتصادی، 

زیست محیطی را در دو شهر سیدنی و تهران مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

تعاریف و مفاهیم
توسعه پایدار

مفهوم توسعه پایدار بر طبق گزارش براندتلند2 که امروزه یکی از شناخته ترین 
شــده مفاهیم در جهان است عبارت است از: " توسعه پایدار به معنای توسعه ای 
اســت که نیاز های کنونی را بدون آسیب رسانی به توانا یی های نسل های آتی در 

برآوردن نیاز هایشان برآورده سازد".

1- 1. Fridman, J. 1993. Toward a non-Euclidian mode of planning Journal, 
Autumn . p.482.

2- 2.Brundtland
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شاخص های توسعه پایدار
گای و مارین3 پس از بررســی انواع مدل های توســعه شهری پایدار، معتقدند 
رسیدن به مدلی قطعی برای پایداری نا ممکن است و به دلیل بازتاب یافتن منافع 
گروه های مختلف در ســاختار شهر، رویکردی تفسیری که بتواند این دیدگاه های 
مختلف را بازنمایی کند، می تواند چندین مدل از توســعه شهری پایدار پیشنهاد 

کند. ) گای و ماروین، 2001( 

3- 3. Guy & Marvin

اما مک الرن بر چهار ویژگی شــاخص های سنجش توسعه شهری پایدار تاکید 
می کند:1-ترکیبی بودن )ترکیب عوامل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی( 2- 
آینده نگری )لحاظ کردن وضعیت نسل های آتی( 3- توزیعی بودن )قابلیت اندازه 
گیری برابری درون نسلی و بین نسلی(، و 4- بازنمایی کننده دیدگاه های گروه های 
مختلف جامعه باشندو معتبر ترین شاخص ها آن هایی هستند که از طریق مشارکت 

جمعی گسترده از مردم در فرآیند تصمیم گیری ایجاد شده باشند. 
ریچارد راجرز در کتابش با عنوان شــهرها براي سیاره اي کوچک در مورد شهر 

پایدار چنین مي آورد: 

جدول شماره 1- ویژگی های عمده شهر سیدنی1 و تهران2 
تهران سیدنی

جمعیت 7،705،036 نفر در سال 1385 جمعیت 4119190 در سال 2006 ) 3641422 نفر در مرکز شهر(  جمعیت 
در شمال شهر که به کوه ها نزدیک تر است معموالً خیابان ها و کوچه ها شیبدارتر و در جنوب 

شهر هموارترند. همچنین عمده ساختمان های بلند مرتبه در شمال شهر قرار گرفته اند. 
ساختمان های اداری و دولتی نیز عمدتاً در مرکز شهر قرار دارند.

ساخت شهر بر روی تپه های احاطه شده توسط بنادر و پارک های ملی بوده ،همچنین 
دارای مناطق طبیعی، پارک ها و منابع آبی بسیاری حتی در مرکز شهر می باشد. 

دارای منطقه تجاری مرکزی خطی از شما به جنوب با طول در حدود 3 کیلومتر می باشد . 

ساختار 
شهری

دارای تنوع فرهنگی بوده همچنین عناصر فرهنگی عمده شهر شامل موزه ها، کاخ ها، مساجد و 
امامزاده ها می باشد. 

 دارای تنوع فرهنگی به دلیل مهاجر پذیر بودن بوده همچنین به عنوان یک مرکز فرهنگی 
پویا، سیدنی دارای موزه ها و گالری ها یی که در سطح جهان مطرح می باشندهمچنین این 
شهر میزبان بسیاری از فستیوال ها و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی استرالیا بوده است. 

مانند فستیوال موسیقی راک، فستیوال فیلم سیدنی

فرهنگ 

مهم ترین قطب اقتصادی کشور بوده همچنین در فهرست گران ترین شهرهای دنیا
قرار دارد . 

در تولید ناخالص داخلی این شهر بخش خدمات سهمی معادل با 78 درصد، بخش صنعت و 
کشاورزی به ترتیب دارای سهمی برابر 14 و 8 درصد می باشند.

سیدنی به عنوان مرکز مالی و اقتصادی استرالیا عمل نموده، 
از دهه 1980، مشاغل از بخش تولید به سمت بخش خدمات و اطالعات سوق پیدا کرده 

است .
شانزدهمین شهر گران جهان است همچنین در سال 2009، سیدنی گران ترین خانه ها و 

باالترین میزان اجاره خانه ها را در استرالیا دارا بوده است.

ساختار 
اقتصادی 

احداث گذرگاه ها و بزرگراه های کمربندی وشبکه راه آهن شهری در سال های اخیر رشد زیادی 
داشته است. 

قطار ها اغلب در حومه ها جهت سفر به مرکز شهر در حرکت بوده، در منطقه تجاری مرکزی 
شهر به شبکه زیر زمینی تبدیل می شوند. 

مونوریل در حلقه ای در اطراف منطقه اصلی خرید به مردم خدمات رسانی می کند. 
حمل و نقل 

.www.en.wikipedia.orgخوانده شده در تاریخ 15/10/1390 4 -1
. www.fa.wikipedia.orgخوانده شده در تاریخ 15/10/13905 -2
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شهر پایدار: 
ـ شهري دادگر است، که در آن عدالت، غذا، سرپناه، آموزش، سالمت و امید به 

صورت منطقه اي تقسیم شده است. 
ـ شــهري زیبا اســت که در آن هنر، معماري و منظر تخیل را فعال و روح را به 

پرواز درمي آورد. 
-شــهري خالق اســت که در آن ذهن باز و عالقه به تجربــه و آزمایش، تمام 
پتانســیل هاي بالقوه  منابع انساني را به گردش درمي آورد و به تغییرات پاسخ هاي 

سریع مي دهد. 
ـ شــهري اکولوژیکي اســت، که تأثیرهــاي ناگهاني اکولوژیکــي را به حداقل 
مي رساند، جایي که منظر و ساختارهاي انسان ساز در تعادل قرار دارند و جایي که 

ساختمانها و زیرساخت ها ایمن و نسبت به منابع کارآمد هستند. 
ـ شــهري با حرکت و ارتباط آسان است، جایي که اطالعات هم بصورت نفر به 

نفر و هم به صورت الکترونیکي انتقال مي یابد. 
ـ شهري فشرده و چند مرکزي است، جایي که از حومه شهر محافظت مي کند، 
اجتماع هاي مابین همسایگي ها را یکپارچه مي سازد و وابستگي و قرابت را افزایش 

مي دهد. 
ـ شــهري متنوع است، که گستره  وســیعي از فعالیت هاي هم پوشاننده در آن 

تحرک و اشتیاق ایجاد مي کنند و زندگي و حیات اجتماعي را ترویج مي کند.

ویژگی های عمده سیدنی و تهران 
ویژگی های عمده دو شهر سیدنی و تهران به طور خالصه به شرح جدول شماره 

1 می باشد: 

بررسی وضعیت پایداری در سیدنی 
چشم انداز سیدنی برای رسیدن به پایداری

چشم انداز سیدنی پایدار 2030 نمایانگر فرهنگ معاصر به همراه میراث بومی 
ســیدنی بوده، همچنین به ارائه فرآیندی جهت مصالحه و مشارکت میان ساکنان 
بومی و غیر بومی خود متعهد می گردد. این ساکنان در جامعه ای با وضعیت حمل 
و نقل بهتر، امنیت بیشــتر، خانه های قابل استطاعت فزون تر، محدودیت حرکت 
خودروی شــخصی در مرکز شهر، زندگی خواهند کرد. ایده هایی که در این راستا 
مطرح شــده اند شامل حمایت از فرهنگ ساکنان بومی و غیر بومی، فراهم آوردن 

فرصت های توسعه اقتصادی، اجتماعی و شغلی برای هر دو نوع سکنه می باشد.

10 هدف در جهت پایداری سیدنی تا سال 2030: 

هدف 1: کاهش گازهای گلخانه ای شــهر در ســال 2030 به میزان 50 درصد 
نسبت به سال 1990 

هدف 2: تامین 100 درصد نیروی الکتریسیته شهر از طریق تولید الکتریسیته 
محلی و تامین 10 درصد از منابع آب شهر از منابع محلی 

هدف 3: ایجاد حداقل 138 هزار سکونتگاه و 48 هزار واحد اضافی در شهر برای 
پاسخگویی به تنوع رو به افزایش خانوار ها 

هدف 4: تامین 7/5 درصد مسکن اجتماعی، 7/5 درصد خانه های قابل استطاعت 
از کل خانه سازی شهر به وسیله تولیدکنندگان غیر انتفاعی

هدف 5: وجود حداقل 465 هزار شــغل تا سال 2030 در شهر، شامل 97 هزار 
شغل اضافی با افزایش سهم در بخش خدمات مالی، آموزشی، تفریحی و توریسم 

هدف 6: افزایش 80 درصدی اســتفاده از حمل و نقل عمومی برای ســفرهای 
کاری به مرکز شهر توسط کارمندان 

هدف 7: انجام حداقل 10 درصد از ســفرهای شهری به وسیله دوچرخه و 50 
درصد به وسیله جابجایی های پیاده 

هدف 8 :فاصله 10 دقیقه ای )800 متر( برای دسترســی تمامی ســاکنین به 
فعالیت های عرضه مواد غذایی تازه، خدمات مرتبط با سالمت، مراقبت از کودکان 

و زیر ساخت های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اوقات فراغت 
هدف 9: فاصله 250 متری هر کدام از ساکنین شهر، برای دسترسی به ساحل 

دریا، پارک های ساحلی، و پارک های سیدنی از طریق مسیر پیوسته سبز 
هدف 10: بهبود یکپارچگی و تعامالت اجتماعی جامعه بر این اساس که حداقل 
45 درصد از مردم به این باور خواهند رســید که" مردم )سایرین( می توانند قابل 

اعتماد باشند" 
10 دستورالعمل و استراتژی:

شهر نوآور و رقابت پذیر در سطح جهانی  ■
الگوی محیطی نمونه و ممتاز  ■
حمل و نقل پیوسته برای یک شهر پیوسته  ■
شهری برای پیاده روی و دوچرخه سواری  ■
مرکز شهر سرزنده و جذاب  ■
اقتصاد پویا و جوامع محلی پویا  ■
شهر خالق و فرهنگی  ■
مسکن برای هر تنوع جمعیتی  ■
توسعه پایدار، تجدید حیات و طراحی های مناسب  ■
اجرا از طریق نظارت و مشارکت موثر  ■

10 ایده پروژه: لبه غربی، ســه میدان شهر، حفاظت از مرکز شهر، سیاحت اِاُرا، 
روبان فرهنگی، اســکله به خلیج، میدان های سبز به هم پیوسته، خانه سازی قابل 

استطاعت، اقدامات جدید برای شهرک جدید، ترانسفورماتورهای سبز 
عمده ترین دستور العمل و استراتژی های شهر سیدنی برای رسیدن به پایداری 

به شرح زیر می باشد:

10 دستورالعمل و استراتژی: 
1- شــهر نوآور و رقابت پذیر در سطح جهانی: شهر سیدنی باید بر روی اقتصاد 

جهانی و نو آوری های پشتیبان تمرکز کند تا ضامن موفقیت مداوم باشد.
هدف1.1. برنامه ریزی برای رشد و تغییر در مرکز شهر 

اقدامات مقتضی شــامل فراهم آوردن ظرفیت کافی اشتغال در شهر و نیز فعال 
ساختن اقتصاد شبانه متنوع می باشد.

هدف 1.2. تقویت گروه ها و شــبکه های رقابت پذیر در سطح جهانی و توسعه 
ظرفیت نوآوری 

اقدام مقتضی شامل توسعه همکاری با بخش خصوصی و مؤسسه های آموزشی 
و تحقیقی، گســترش همکاری های اقتصادی و تبادالت دانش با دیگر شــهرهای 
جهانی، شناســایی، و حمایت از ایجاد گروه ها، سازمان ها و مشاغل نوآور در شهر 

می باشد.
هدف1.3. برنامه ریزی برای رشد جنوب شــهر، شامل فرودگاه سیدنی و بنادر 

ساحلی 
اقداماتــی مانند برنامه ریزی ســاختاری در محدوده اشــتغال مختلط جنوبی، 
مشارکت برای آماده سازی چارچوب توسعه و برنامه ریزی برای مدیریت اثرات رشد 

فرودگاه و بندر بوتانی مد نظر است.
هدف 1.4. تقویت رقابت میان مشاغل مختلف 

اقدامات مقتضی شامل تصحیح پروســه های اداری و تصویبی به منظور کمک 
به مشــاغل، هدایت و پشتیبانی از مجمع ها جهت تقویت مدیریت مشاغل در شهر 

می باشد.
هدف 1.5. ارتقائ زیر ساخت های توریسم، ارتقاء سرمایه ها و برندینگ شهر 

اقداماتی مانند گسترش تسهیالت و امکانات و جذابیت ها برای بازدیدکنندگان، 
شــامل هتل های جدید و تسهیالت اسکان، ارتقاء شــهر به عنوان مقصدی برای 

گردشگران در سطح جهانی مد نظر است.
2- الگوی محیطی نمونه و ممتاز: شهر سیدنی اهداف مبنی بر کاهش 
گاز های گلخانه ای را در پیش گرفته و به سوی آینده ای پایدار در مصرف 

انرژی ها پیش خواهد رفت. 
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هدف 2.1. افزایش حجم و ظرفیت تولید انرژی محلی و تجهیزات آب رســانی 
در درون مرزهای شهر 

اقدامات مقتضی شامل افزایش استفاده از آب بازیافت شده ،یکپارچه کردن زیر 
ســاخت های سبز در شهر با استفاده از معابر شهری و فضاهای عمومی، استفاده از 

گزارشات زیست محیطی و شفاف سازی اهداف منتشره می باشد.
 هدف2.2. کاهش تولید مواد زائد و آلودگی فاضالب های سطحی 

اقداماتــی مانند مدیریت یکپارچه مواد زائد و پیاده ســازی طرح جامع آب مد 
نظر است.

 هدف2.3. بهبود عملکرد محیطی ابنیه موجود 
اقدامات شــامل به روز کردن ابنیه موجود برای عملکرد بهتر محیطی و تشویق 

جامعه برای انتخاب انرژی های پایدار است.
هدف 2.4. الگوی نمونــه در کارایی محیطی از طریق فعالیت ها و عملکردهای 

شهر 
اقدامات مقتضی شامل به اجرا گذاشتن معیار های به حداقل رساندن آلودگی های 
کربنیک در قراردادها، بررسی نوآوری های مناسب برای سازگاری با تغییرات آب و 
هوایی جهت آماده سازی شهر در مقابل تاثیرات اجتماعی و سایر اثرات گرم شدن 
جهانی مانند بادها و سیل ها، گسترش آموزش و حمایت از نوآوری ها جهت کمک 
به ساکنان و مشاغل، کارمندان و گردشگران جهت کاهش اثرات تخریب محیطی 

می باشد.
3-حمل و نقل پیوسته برای یک شــهر پیوسته: کیفیت حمل و نقل 
یکی از گردانندگان اصلی پایداری می باشد. شهر باید گونه های متنوعی از 

گزینه های حمل و نقل کارا و ارزان را ارائه نماید.
هدف3.1. پشتیبانی و برنامه ریزی برای بهبود دسترسی به وسیله حمل و نقل 

عمومی از اطراف سیدنی به شهر 
اقدامات مقتضی شــامل پشتیبانی از سیستم ریلی متروپلیتن و خطوط ریلی و 
متروی جدید، بهبود وضعیت ایستگاه های موجود شهر و محیط اطراف آن ها، برنامه 

ریزی برای ادغام خدمات حمل و نقل عمومی ناحیه ای، شامل خطوط ریلی سبک، 
مترو و مبدل های حمل و نقل می باشد.

هدف2.3. متوازن کردن رشد حمل و نقل با رشد شهر 
اقداماتی مانندتوسعه کاربری های مختلط شهر متناسب با استراتژی های حمل 
و نقل درون شهری، شناسایی شبکه ای از خدمات اتوبوسرانی محلی، رسیدگی به 
فرصت های توسعه در اطراف ایستگاه های مراکز دهکده ای پیشنهادی مد نظراست.

هدف 3.3. کاهش تأثیرات منفی حمل و نقل بر روی فضاهای عمومی در مرکز شهر 
اقداماتی مانند افزایش دسترسی به مدهای حمل و نقل پایدار، مدیریت تقاضای 
ســفر با اتومبیل شخصی، رسیدگی به مکانیســم تعیین قیمت برای حمل و نقل 
جهت تشــویق به اســتفاده از حمل و نقل پایدار، توسعه اســتراتژی جامع برای 

پارکینگ ها جهت پشتیبانی از کاربری های زمین مدنظر است.
هدف3.4. افزایش اســتفاده از حمل و نقــل عمومی و کاهش ترافیک در معابر 

منطقه ای 
اقدامات مقتضی شامل توسعه سلسله مراتبی معابر و برنامه ریزی مدیریتی برای 

کریدورهای اصلی می باشد.
4-شهری برای پیاده روی و دوچرخه ســواری: سیدنی پایدار 2030، 
شهری متشــکل از شبکه های دوچرخه سواری و پیاده روی امن و جذاب 
خواهد بود که معابر شــهر، پارك ها و فضاهــای باز را به یکدیگر متصل 

می کند.
هدف 4.1. شبکه ای از معابر پیاده و دوچرخه به هم پیوسته و امن که با فضاهای 

سبز در ون و حاشیه شهر ترکیب شده است. 
اقدامات مقتضی شــامل همکاری با مالکان، بنگاه ها و مسئوالت جهت توسعه 
شبکه سبز سرزنده در شهر و توسعه آن به بخش مرکزی، آماده سازی برنامه های 
طراحی برای کمربند ساحلی به هم پیوسته، فراهم آوردن تسهیالت و شبکه های 
دوچرخه سواری و پیاده روی به نحوی که امن و جوابگوی نیاز همگان باشد، است.

هدف 4.2. اولویت دادن به حرکت دوچرخه و پیاده و ســازگاری های مرتبط در 
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مرکز شهر 
اقداماتی مانند بازبینی در تنظیم زمان ترافیک در عالئم راهنمایی برای اولویت 
دادن به دوچرخه سواران و پیاده ها، کاهش سرعت در مرکز شهر، بهبود آموزش در 

مورد شبکه پیاده و دوچرخه مد نظر است.
هدف 4.3. ارتقائ حمل و نقل ســبز در دسترســی بــه محل های کار عمده و 

مکان های عمومی 
اقدامات شامل بهبود تسهیالت در نقاط پایانی حمل و نقل موتوری برای پیاده روی 
و دوچرخه سواری، تغییرات سیستم مالیاتی جهت دادن مشوق هایی برای کارمندانی 

که از حمل و نقل پایدار برای رفتن به سر کار استفاده می نمایند، است.
5-مرکز شــهر سرزنده و جذاب: یک مرکز شــهر شایسته در سطح 
جهانی که به وسیله منظر شــهری دعوت کننده و جذاب و نیز فضاهای 

عمومی پویا، غنی خواهد شد.
هدف5.1. تقویت هویت قلمروی عمومی مرکز شهر و خلق فضاهای بیشتر برای 

استراحت، تعامالت اجتماعی و اوقات فراغت 
اقدامات شــامل برنامه ریزی برای خیابان اصلی شمالی – جنوبی در مرکز شهر 
که ســه میدان جدید را با اولویت حمل و ونقل عمومی، دوچرخه سواری و عابرین 
پیاده به یکدیگر متصل می کند، محدودیت دسترسی وسایل شخصی به آن است.
هدف 5.2. فراهم آوردن فضای شهری فعال جذاب برای همگان در مرکز شهر 

اقدامات مقتضی شامل برنامه ریزی برای سه میدان جدید به عنوان نقاط کانونی 
اصلی، تهیه نقشــه فرهنگی برای شناسایی فرصت های صنایع فرهنگی، تفریحی، 

مهمان پذیری می باشد.
هــدف 5.3. مدیریت و تقویت ترکیب فضاهای جلوخان ها، محوطه ها و میادین 

فعال در مرکز شهر 
اقداماتی مانند شناســایی حوزه هایی که متمایز می باشند و یا پتانسیل متمایز 

شدن را دارا هستند مد نظر است.
هدف 5.4. پشــتیبای از توســعه میادین کوچک مقیاس برای حضور مشاغل 

کوچک، خرده فروشی ها و فعالیت های فرهنگی و خالق در معابر و کوچه ها 
اقدامات مقتضی شامل تشویق به ساخت ابنیه در لبه معابر با جلوخان های فعال 
برای حضور خرده فروشی های کوچک، تشویق مالکان ابنیه موجود به نماسازی در 

جهت معابر است. 
 6-اقتصاد پویا و جوامع محلی پویا: ســاختن جوامع محلی و اقتصاد 
محلی پویا به وسیله پشــتیبانی از تنوع و نوآوری در دهکده های شهر 

صورت خواهد گرفت. 
هدف 6.1. ارتقائ نقش و ویژگی های دهکده ها و فضاها 

اقدامات شــامل برنامه ریزی به نحوی که برنامه ها و سیاســت ها از یک شــهر 
دهکده ای) جامعه متکثر( پشتیبانی کند، می باشد. 

هدف 6.2. خلق شبکه ای از مراکز دهکده ای،به عنوان مکان هایی برای مالقات، 
خرید، خالقیت، و کار برای جوامع محلی 

اقدامات شامل توســعه دهکده ها و فضاهای محلی جهت پشتیبانی از نیاز های 
جامعه، برنامه تسهیالت اجتماعی می باشد. 

هدف 6.3. فراهم آوردن زیر ساخت های اجتماعی در دسترس در سطح محلی 
اقدامات مقتضی شــامل فراهم آوردن استراتژی هایی جهت پایداری اجتماعی 
بــرای تضمین این که خدمات و برنامه ها جوابگوی نیازهای اجتماع می باشــند و 
بررسی راه های افزایش مشارکت اجتماعی در بهبود فضاهای محلی و اقتصاد وابسته 

به آن است.
7-شهر خالق و فرهنگی: شهر زمینه ساز یک زندگی خالق به نحوی 
که مردم می توانند ســنت ها و روش زندگی خود را با یکدیگر به اشتراك 
بگذارند و پذیرای فرهنگ های متنوع ساکنین غیر بومی باشند، خواهد 

بود. 
هدف 7.1. مدیریت فرهنگی و ارتقاء مشارکت فرهنگی 

اقداماتــی مانند بازبینی معیارهای فرهنگی شــهر مطابق با معیارهای جهانی، 

مشــارکت میان انجمن ها و دولت جهت ارائه تقویم فرهنگی، ایجاد مرکزی برای 
فعالیت های فرهنگی به نحوی که نشان دهنده ویژگی های فرهنگی شهر و محیط 
مصنوع مختص به شهر باشد، درگیر کردن مراکز آموزش عالی در توسعه فرهنگی 

مد نظراست.
هدف 7.2. حمایت از فعالیت ها و تعامالت فرهنگی 

اقدامات مقتضی شامل بررسی استراتژی هایی در مورد هنر عمومی به نحوی که 
موجب یکپارچه شدن کار هنرمندان با یکدیگر در معابر و فضاهای عمومی گردد، 

بررسی استراتژی هایی در مورد رویدادهای مهم مانند جشن ها و... می باشد.
هدف 7.3. تقویت ارزش ها و توســعه میراث فرهنگی غیر بومی ها و نیز سیمای 

معاصر شهر 
اقدامات شــامل ثبت هنرهای ملی غیر بومی ها و دادن شخصیت حقوقی به آن 
ها، توسعه چارچوب سیاحت اِاُرا، گسترش فعالیت های فرهنگی سکنه غیر بومی در 

مکان های عمومی می باشد.
8-مسکن برای هر تنوع جمعیتی: طیف وسیع تری از خانه سازی برای 
مردمی که سرمایه های اصلی شهر می باشند، اجرا خواهد شد تا بتوانند از 

عهده زندگی در شهر برآیند. 
هدف 8.1. فراهم آوردن تسهیالت خانه سازی توسط بخش خصوصی 

اقدامات شــامل رفع موانع اداری غیر ضروری توســعه مسکونی توسط بخش 
خصوصــی، تامین به موقع زیرســاخت های فیزیکی و اجتماعــی جهت برآوردن 
نیازهای ساکنین، در نظر گرفتن ذخیره مناسبی از زمین برای توسعه های مسکونی 

آتی است.
هدف 8.2. ایجاد فرصت های خانه سازی متنوع برای سبک های مختلف زندگی 

و انوع خانوار ها در توسعه های مسکونی 
اقدامــات شــامل توجه به خانه ســازی قابل اســتطاعت، اجــرای ترکیبی از 

خانه سازی ها جهت پاسخگویی به تنوع اجتماعی است. 
هدف 8.3. هدف گیری ســهم قابل توجهی از خانه ســازی به سوی قشر پایین 

تر جامعه 
اقدامات مقتضی شامل تقویت خانه سازی صنعتی جهت گسترش مدل های خانه 
سازی نوآورانه و ارزان، برداشتن موانع غیر ضروری برای تامین منابع سکونتگاه های 

ارزان قیمت می باشد.
9-توســعه پایدار، تجدید حیات و طراحی های مناسب: کیفیت باالی 
طراحی شهری، ســرزندگی و پایداری بیشتری را به شهر ارمغان خواهد 

آورد.
هدف 9.1. در نظر گرفتن سهم عمده مناطق مورد احیا در پایداری شهر 

اقداماتی مانند مشخص کردن اهداف پایداری برای هر یک از مناطق مورد احیا 
به صورت جداگانه، بررســی موضوع احیای شــهری بر طبق اولویت های پایداری 

اقتصادی، محیطی، اجتماعی و فرهنگی مد نظر است.
 هدف9.2. تعریف کارکرد برای هر یک از معابر شهری، میادین و فضاهای باز و 

بهبود نقش آن ها برای عابران و زندگی عمومی 
اقدامات شــامل برنامه ریزی جامع برای فضاهای عمومی جهت مشخص کردن 
شبکه معابر، مکان میادین و... با اولویت مناطق احیا، بررسی سیاست هایی جهت 

مالکیت اراضی برای اجرای برنامه های حوزه های عمومی است.
هدف 9.3. برنامه ریزی برای یک شهر زیبا با طراحی های مناسب 

اقدامات مقتضی شامل تدوین راهنمای طراحی قلمروهای عمومی و برنامه ریزی 
برای بلوک ها ی شهری می باشد.

هدف 9.4. یکپارچه شدن توسعه جدید با حاشیه شهر 
اقداماتی مانند تدوین راهنمای توسعه از مرکز، برنامه ریزی های بلندمدت برای 
شــهر، برنامه ریزی برای مکان های اســتراتژیک، توجه به خطوط راه آهن به ویژه 
ایســتگاه ها که پتانسیل هایی برای سرگرمی، نمایشــگاه را دارا می باشند، مد نظر 

است.
10- اجرا از طریق نظارت و مشارکت موثر
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هدف 10.1. برنامه ریزی مشارکتی و چیدمان سازمانی جهت ارائه اولویت های 
سیدنی پایدار 2030 

اقدامات شامل توسعه ظرفیت منابع و سیستم های سازمانی جهت ارائه اصول، 
اهداف و اقدامات ســیدنی پایدار 2030، مرور چشم انداز سیدنی پایدار 2030 هر 

چهار سال یکبار می باشد.
هدف 10.2.اولویت دادن به مشارکت اجتماعی 

اقداماتی مانند نظارت بر توسعه جوامع دموکراتیک و متعهد بیشتر در شهر مد 
نظر است.

هدف 10.3. تضمین پایداری مالی بلند مدت شهر 
اقدامات شــامل برنامه بلندمدت برای نیــروی کار، بازنگری درپروژه ها چنانکه 

بازدهی مالی به سوی بخش عمومی باشد، است. 
هدف 10.4 پروسه وسیع اصالح ساختار دولت 

اقدامات شــامل برگزاری مناظره های عمومی در مــورد آینده دولت محلی در 
سیدنی، حرکت به سوی چیدمان دولتی کارا است.

بررسی وضعیت پایداری در تهران 
شهر تهران برخالف شهر سیدنی دارای سند فرادست برای رسیدن به پایداری 
نبوده و تنها در بخشــی از چشــم انداز مطرح شده در طرح جامع، پایداری تهران 
به صورت " تهران، شــهری پایدار و منسجم با ســاختاری مناسب برای سکونت، 
فعالیت و فراغت" مطرح گردیده است به طور کلی چشم انداز طرح جامع تهران در 

حوزه های مختلف به شرح زیر می باشد: 

چشم انداز شهر تهران

1- تهران شــهری با اصالت و هویت ایرانی و اســالمی، 2- تهران شهری دانش 
پایه، هوشــمند و جهانی، 3- تهران شهری سبز، زیبا، شاداب، سرزنده با فضاهای 

عمومی متنتوع و گسترده، 4- تهران شهری امن در برابر انواع آسیب ها و مقاوم در 
برابر مخاطرات و سوانح، 5- تهران شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای 
ســکونت، فعالیت و فراغت، 6- تهران شهری مرفه با رفاه عمومی و زیرساخت های 
مناســب برای تعدیــل نابرابری ها و تامین همگانی حقوق شــهروندی، 7- تهران 
کالنشهری با عملکردهای ملی و جهانی و مرکزیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی کشور، منطقه آسیای جنوب غربی و کشورهای اسالمی

مهمترین اهداف طرح جامع برای رسیدن به این چشم انداز شامل: 

ارتقاء نقش های فراملی، ملی و منطقه ای شــهر تهران با اســتفاده مناســب از 
ظرفیت ها و سرمایه های فیزیکی، اجتماعی، انسانی و مالی شهر 

تعییــن حریم مناســب و تثبیت حدود و مرز محدوده شــهر تهــران با حفظ 
یکپارچگی و اعمال نظام مدیریت شهری واحد در محدوده و حریم شهر

سامانیابی اسکان جمعیت در شهرهای اقماری و جدید تهران و تثبیت جمعیت 
شهر تهران در حد 8/6 میلیون نفر

رونق فعالیت و توســعه اقتصادی تهران با حفــظ و پاالیش پهنه های کنونی و 
گســترش عرصه های فعالیت و تامین 3/25 میلیون اشتغال برای جمعیت شهری 

تهران، با ایجاد فرصت های شغلی جدید
حفاظت از محیط زیست و ایمن سازی شهر از سوانح طبیعی و سایر مخاطرات 

و آسیب ها
بهبود وضعیت شبکه های ارتباطی و نظام حمل و نقل با توسعه زیر ساخت ها و 

سیستم حمل و نقل همگانی و مدیریت تقاضای سفر
تثبیت سطوح اراضی مسکونی و کنترل میزان تراکم و استفاده مناسب از اراضی 

شهری برای گسترش فضاهای عمومی، کاربری های خدماتی و پهنه های فعالیت
بهبود و ارتقاء کیفیت محیطی و وضعیت کالبدی شــهر با تعیین محدوده های 

اعمال ضوابط و مقررات استفاده از اراضی و محدوده های نیازمند مداخله
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بهسازی، نوسازی و بازسازی شهر تهران به ویژه بافت های فرسوده شهر
ارتقاء کیفیت زیست شهری تهران و حفاظت از میراث طبیعی، تاریخی شهر و 
توســعه فضاهای عمومی وگردشگری با اجرای طرح های موضعی و موضوعی برای 

عمران و توسعه شهری تهران
همچنین راهبرد مشخصی در زمینه رسیدن به پایداری در طرح جامع ذکرنشده 
و درنتیجه به دلیل فقدان طرح های فرادســت در مورد پایداری و ابهام طرح جامع 
در مورد آن، به صورت جداگانه به بررســی پایداری در حوزه های مختلف حمل و 

نقل، زیست محیطی می پردازیم.
اقداماتی که در مورد پایداری شهر صورت گرفته است: 

بخش زیست محیطی: 

پیشنهادات طرح جامع در حوزه زیست محیطی را مي توان در سه حوزه پارک، 
باغات درون شهري و کمربندي سبز دسته بندي کرد. که طرح جامع در مورد این 
فضاها رویکرد حفاظتي را پیش مي گیرد که ضمن حفاظت، تجهیز شده و ساخت 
و ساز در آنها ممنوع و یا بسیار محدود و براي توسعه گردشگري و تفرج، ایجاد سر 
زندگي در محیط شــهري و تأمین فضاهاي الزمه براي عرصه هاي عمومي خواهد 
بود )گزارش نهایي طرح جامع تهران، 1385(. در مورد رود دره هاي شهر تهران، نیز 
طرح جامع پتانسیل این دره  ها را به عنوان محورهاي شماليـ  جنوبي شهر موثردر 

سازماندهي فضایي شهر مورد توجه قرار داده است. 

ساماندهی رود- دره ها:

یکی از نیازهای اساســی شــهروندان، دسترســی به امکاناتی است که بتوانند 
درصورت تمایل، اوقات فراغت خود را در آن سپری کنند. این امکانات که در یک 
معنای عام تفرجگاه نامیده می شــود یکی از زیرساخت های توسعه پایدار شهری 
به شــمار می آید. رود- دره های شــهر تهران با ترکیب عناصر طبیعی آب، خاک، 
صخره ها و گیاهان متنوع با یکدیگر، جلوه های طبیعت بکر را یادآور می شوند و در 
راستای توزیع عادالنه فضاهای طبیعی و تفریحی برای مردم شهر به ویژه آن هایی 
که امکان دسترسی سریع و آسان به فضاهای طبیعی خارج از شهر را ندارند عمل 
می نمایند و ســطح زندگی شهروندان را ارتقاء می بخشــند. اما در سال های اخیر 
این رود- دره ها با تبدیل شدن به فاضالب های بزرگ شهری، موجب آلودگی های 
زیست محیطی در محدوده پیرامون خود شده، همچنین ساخت و سازهای بی رویه 
در حریــم این رود- دره ها، احداث پل ها بر روی آن ها، ماهیت طبیعی این عناصر 
هویت بخش شــهر تهران را دســتخوش تغییر کرده و در نهایت آن ها را به عنوان 

فضاهای متروک، نا امن و غیر قابل استفاده در آورده است. 

عملیات ســاماندهی رود- دره ها ی تهران از ســال 1385 بــا احیای رود- دره 
دارآباد آغاز شــد و پس از احیای رود- دره های مقصود بیک و ولنجک، ساماندهی 
رود- دره فرحــزاد در اولویت این طرح قرار گرفــت. اهداف کلی پروژه به قرار زیر 

تعریف شد: 
توسعه پایدار و حفاظت از ارزش های محیط طبیعی، گسترش فضاهای عمومی 
و امکانات تفریحی، ارتقای کیفیت حسی و بصری محیط، افزایش ایمنی و سالمت. 
همچنین اهداف خردی مانند کنترل گســترش شهر به درون دره ها، حفظ باغات 
موجود، ایجاد توازن بین حفاظت، بهره برداری و توسعه فضاهای سبز عمومی چند 
منظوره، نظم بخشــیدن به ســازمان کالبدی بافت پیرامون دره، ساماندهی منظر 
کوهســتانی و تپه ها و یال های دره، بهبود کیفیــت محیط کالبدی و طبیعی دره 
فرحزاد و پونک، جلوگیری از آلودگی های محیط زیست، مقابله با حوادث طبیعی 

نیز مد نظر قرار گرفتند.
منافع این پروژه عبارتند از: افزایش ســرانه فضای سبز منطقه 2 شهر تهران در 
حدود 3 هکتار و تغییــرات اکولوژیکی و کاهش آلودگی هوا و صوتی در محدوده، 
جلوگیری از ســاخت و ســازهای بی رویه در بســتر رود و تخریب منابع طبیعی 

محدوده ترمیم لبه ها و تثبیت شیب و درنتجه کاهش لغزش خاک 
 با توجه به اهدافی که در باال بیان شد: می توان گفت احداث بوستان نهج البالغه 
در راســتای تحقق اهداف طرح جامع شــهر تهران در زمینه 1- نقش دره فرحزاد 
در سازمان فضایی شهر تهران از یک سو 2- نقش دره در توسعه سازمانگردشگری 
و تفریحی شــهر، 3- نقش ســاماندهی دره در تحقق شهری سبز و زیبا، شاداب و 
ســرزنده با فضاهای عمومی متنوع و گســترده، عمل نموده است و با احداث این 

بوستان بخشی از اهداف طرح جامع شهر تهران تحقق یافته است. 
در مجموع شــهروندان این طرح را کاماًل از لحاظ گردشگری در اذهان پذیرفته 
اند و تنها نکته اینست که برایند این هدف کریدور سبز با بحث هویتی می توانست 

نتیجه بسیار کارآمدتری را برای کل شهر در پی داشته باشد. 

بخش حمل و نقل 

توسعه مترو و اتوبوس تندرو: 
آنچه مســلم است ،با وجود آلودگی هوا در کالن شــهر تهران، حتی با تشدید 
عوامل محدود کننده استفاده از خودرو مانند محدوده ممنوعه طرح ترافیک، زوج 
و فرد کردن و نظایر آن قطعاً گزینه توسعه شبکه حمل و نقل ریلی شهری اجتناب 
ناپذیر می باشــد. تا سال 1409 ظرفیت شبکه حمل و نقل عمومی شامل خطوط 
اتوبوســرانی و خطوط ریلی شهری باید پاســخگوی 15 میلیون سفر روزانه باشد. 

نمودارهای زیر روند توسعه خطوط مترو را در سال های اخیر نمایش می دهد:

تصویر شماره2- محور های شمالی- جنوبی در طرح جامع شهر تهران) 1385( 

وزارت مسکن و شهرسازی – شهرداری تهران – نهاد مطالعات و تهیه طرح های توسعه شهری تهران، 
طرح جامع شهر تهران ) 1385

تصویر شماره3- ساماندهی رود- دره فرحزاد ) بوستان نهج البالغه( 
ماخذ: نویسنده 

34 / فصلنامه شهرهای جهان / 1392 / شماره 10 و 11



منافع حاصله از احداث مترو: بنا بر بررسی های صورت گرفته توسط سازمان 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری شهر تهران، کاهش انواع گازهای آالینده هوا، ذرات 
معلق، کاهش ذرات الستیک و ازبست لنت ترمز خودروها که در هوا معلق هستند. 
کاهش میزان بیماری های ناشــی از آلودگی های هوا، کاهش پدیده وارونگی دما از 

پیامدهای مثبت احداث مترو بر پایداری محیطی شهر بوده اند. 
خطوط بي آر تي نیز در سال هاي اخیر توسعه چشمگیري داشته است اما روند 
این توسعه به دلیل مکان یابی نامناسب خطوط و ایستگاه ها در برخی موارد موجب 

اختالل ترافیک بیشتر در محدوده های طرح گردیده است. 
 طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده: 

هدف این طرح در کشور هایی مانند یونان و فرانسه کاهش اثرات و آلودگی های 

زیست محیطی، کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از تصادفات در اثر فرسودگی 
خودروها )که کشــور ایران از این نظر در مرحله بحران قرار دارد( و کاهش اثرات 
روانی حاصل از تردد خودروهای فرسوده در مناطق شهری بوده است که البته در 
کنــار طرح های دیگری مانند تقویت صنایع خودروی ملی، باال بردن توان و قدرت 
خرید مصرف کنندگان، تولید خودروهای ایمن تر با مصرف سوخت کمتر و سوخت 
پاک انجام شده است. به طور کلی منافع حاصل از این طرح در ایران در جدول 4 

نشان داده شده است. 
طرح محدوده ممنوعه ترافیک 

در ســال 1359 به دلیل مشکالت ترافیکی ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری، 
سازمان ترافیک شــهر تهران بخشی از مرکز شــهر را به عنوان محدوده ممنوعه 
برای وسایل نقلیه موتوری شخصی اعالم نمود. در حال حاضر این طرح در گستره 
وسیعی از محدوده مرکزی شهر به اجرا در آمده است. اما طرح ساماندهی تهران در 
حدود 10 ســال بعد از اجرای اولیه این طرح، تهیه شد. دیدگاه طرح در این رابطه 
بدین شرح است که به لحاظ این که اقدام اساسی در جهت تسهیالت سفر با وسایل 
نقلیه عمومی به عمل نیامده اســت، فعالیت های مرکز شهر تدریجاً به حواشی مرز 
محدوده ممنوعه انتقال یافته و اگرچه در ساعات ممنوعیت، حجم ترافیک در داخل 
محدوده نســبتاً کاهش قابل مالحظه ای را نشــان می دهد اما در اطراف محدوده 
و در خیابان های دسترســی دهنده به مرکز شــهر، تراکم شدید ترافیک مشاهده 
می شــود و از این رو طرح ســاماندهی تهران، انجام مطالعه وسیع و کمی از اثرات 
طرح محدوده ممنوعه را بر روی کاربری ها، جابجایی ها و شرایط زیست محیطی را 
ضروری می دانند. در نتیجه عواقب این طرح را که به نظر می رسید بر روی پایداری 
حمل و نقل و گرایش بیشــتر به ســمت حمل و نقل عمومی اثرات مثبتی بگذارد 

بدین شرح می توان ذکر کرد: 

جدول شــماره3- خطوط بی آرتی تا پایان سال 1389- معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شــهر تهران – اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری، گزارش عملکرد معاونت حمل و 

نقل و ترافیک شهرداری تهران در سال 1389

تصویر شماره4- نقشه خطوط سامانه اتوبوسرانی تندرو در حال 
بهره برداری یا اجرا - معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران – 

اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری ،گزارش عملکرد معاونت حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری تهران در سال1389 

جدول شــماره 2- آثار اقتصادی و زیســت محیطی بهره برداری از خطوط متروی تهران و 
www.tehranmetro.com -حومه- شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
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جدول شماره 4- منافع حاصل از طرح از رده خارج کردن خودرو های فرسوده 

فرسودگی کالبدی بافت های مرکزی شهر و عدم وجود انگیزه کافی برای احیاء 
و بهسازی، میان تهی شدن تدریجی شهر و تغییر تدریجی بافت مسکونی پیرامونی 
طــرح، افزایش روند اســتقرار واحد های بازرگانی، خدماتی و شــرکت های بخش 

خصوصی در مناطق پیرامونی خارج از محدوده طرح 
در نتیجــه اجرای چنین طرحی بدون در نظــر گرفتن طرح های مکمل مانند 
گسترش حمل و نقل عمومی و در نظر گرفتن راهکارهایی برای دسترسی ساکنین 
این بخش از شــهر، بر روی اســکان جمعیت و نیز استقرار فعالیت های شهر تاثیر 

منفی گذاشته و در مجموع منجر به کاهش پایداری در شهر گردیده است. 
توسعه و گسترش دوچرخه سواری 

 شــهرداری تهران از سال 1385 مبادرت به گسترش دوچرخه سواری در شهر 
نموده، در ســال 1388 تعداد زیادی دوچرخه آماده تحویل به مردم شــد. در این 
راستا مسیرهای دوچرخه سواری و نیز خانه های دوچرخه احداث شدند. شهر تهران 
در حال حاضر دارای 250 کیلومتر مســیر ویژه دوچرخه سواری است که منطقه 
8 بــا 60 کیلومتر و منطقه 22 با 26 کیلومتر مســیر ویژه در رتبه های اول و دوم 
قرار دارند. اما تجربه های گذشــته شــهر در احداث چنین مسیرهایی مانند مسیر 
کوی دانشگاه در خیابان امیر آباد تا دانشگاه تهران که برای تشویق دانشجویان به 
استفاده از دوچرخه صورت گرفت، مورد استقبال قرار نگرفت چرا که بی توجهی به 
تاثیر مسیر دوچرخه در وضعیت ترافیک محدوده، شیب مسیر موجب عدم کارایی 
آن گردیده بود. همچنین به نظر می رسد که به دلیل الودگی هوای شهر تهران این 

اقدام مورد استقبال ساکنین شهر قرار نگیرد.
بخش اجتماعی و فرهنگی 

طرح جامع توســعه فضاهاي فرهنگي شــهر تهران توسط نهاد تهیه طرح های 
جامع و تفصیلی شــهر تهران، معاونت شهرسازی و معماری و معاونت امور مناطق 
تهیه شــده است که چشم انداز توسعه فضاهاي فرهنگي را در سازمان فضائي شهر 
تهران، براي افق زماني ســال 1404 ترســیم مي نماید.محورهاي اصلي برنامه اي 

سندبه شرح زیر می باشد: 
1(توسعه فرهنگي شــهر با اتکاء به ارزش ها و باورهاي دیني، و هویت و تمدن 

اسالمي- ایراني. 
2(حفظ هویت فرهنگي شهر با تکیه بر راهبرد محله محوري با مرکزیت فضاي 

عبادي- آئیني. 
3(توجه به جایگاه شهر تهران، در مقام پایتخت فرهنگي کشور براي ایفاي نقش 

ملي و بین المللي. 
اصول برنامه ریزي طرح عبارتند از: محله محوري، پهنه اي بودن، چرخه اي بودن، 

الگویي بودن، شهروند مداري، مشارکت همگاني
طرح هاي الگویي و پیشتاز 

پروژه های پیشــنهادی در این راستا عبارتند از: 1- پهنه فرهنگي- گردشگري 
جماران )شمیران، محور نیاوران(، 2- پهنه باغات الهیه، 3- پهنه رسانه اي- هنري 
در شمال غرب منطقه 3، 4- پهنه فرهنگي- اجتماعي عباس آباد، 5- محور علمي- 
فرهنگي دروازه دولت- میدان انقالب، 6- پهنه هنرهاي تجسمي )پارک الله، بلوار 
کشاورز(، 7- محله رودکي )پهنه هنرهاي نمایشي و موسیقي(، 8- محور فرهنگي- 
آئیني 30 تیر، 9- پهنه هنرهاي ملي و آنتیک ) ویال- فردوسي- طالقاني- سمیه- 
ارباب جمشــید- منوچهري(، 10- طرح احیاي محور الله زار، 11- پهنه فرهنگي- 

سیاسي شــاه آباد )بهارستان-جمهوري(، 12- پهنه جشــنواره اي- اقامتي نینوا تا 
بهمــن، 13- پهنه تاریخي- تجاري ) بازار تهــران و محدوده پیرامون(، 14- پهنه 
تاریخي- مذهبي ري)راگاي باســتاني(. که در ادامه به شــرح یکی از این پروژه ها 

می پردازیم:
-طرح پیشتاز )تاالرتا تاالر(: پهنه موسیقي و هنرهاي نمایشي: در طرح توسعه 
فضاهاي فرهنگي شهر تهران، محدوده در بر گیرنده تئاتر شهر به عنوان فعال ترین 
مرکز تئاتر و نمایش کشــور و تاالرهاي فرهنگ و وحدت به عنوان قدیمي ترین و 
فعال ترین مراکز موسیقي کشور، به عنوان پهنه "موسیقي و هنرهاي نمایشي تهران 
"در نظر گرفته شده است. این طرح به عنوان اولین و مهم  ترین طرح الگویي طرح 
ساماندهي و توسعه فضاهاي فرهنگي تهران دو هدف عمده زیر را دنبال مي کند: 

1-توسعه فضاهاي فرهنگيـ  هنري با غلبه عملکرد موسیقي وهنرهاي نمایشي 
با تکیه بر توسعه پهنه اي 2- توسعه یک پهنه فرهنگي و هنري در مقیاس شهري 
و ملي و تأثیر آن بر رونق جریان زندگي و احیاء حیات مدني. همچنین این پروژه 

بر دو اصل تاکید دارد: 1- حرکت پیاده،2- تنوع عملکردي 
برخــی از پروژههاي فرهنگي پیشــنهادي در این طرح عبارتنــد از: موزه هاي 
تخصصي تئاتر و موســیقي، خانه موســیقي، خانه تئاتر، کافه تئاترو موســیقی، 
کتابخانه هاي تخصصي موســیقي و تئاتر، آتلیه های تخصصي تئاتر و موســیقي، 

کارگاه هاي ساخت ادوات موسیقي
به طور کلی پیشــنهادات طرح جامع توســعه فرهنگی درشهر تهران در زمینه 

فرهنگی در سطوح عملکردی مختلف به شرح جدول شماره 5 است. 

نتیجه گیري:
همان طور که مشــخص شد تفاوت هاي اساســي میان عواملي که بر وضعیت 
پایداري شهرهاي تهران و سیدني اثر مي گذارند وجود دارد که این امر اغلب به علت 
تفاوت میان برنامه ریزي براي توسعه پایدار شهر سیدني و تهران است. چنان که در 
سند پایداري شهر سیدني تعریف واضح و ارتباط مناسب میان اهداف، استراتژي ها 
و سیاست ها و نیز جامعیت برنامه از نظر پیوند میان مطالعات اقتصادي، اجتماعي، 
زیســت محیطي که خود نتیجه رویکردي مشارکتي مي باشد مشاهده شد. اما در 
مورد شهر تهران عدم جامعیت چنین برنامه اي و نیز اقدامات پراکنده و عاجل بدون 
در نظرگرفتن مطالعات مرتبط با مســائل اجتماعي، اقتصادي و زیست محیطي و 
پایدارسازي و رویکردي از باال به پایین موجب اتالف سرمایه هاي شهر و نیز پایین 

آمدن کیفیت زندگي شهروندان در جامعه اي ناپایدار گردیده است.
در نتیجه، دستیابي به یک جامعه پایدار نیازمند تغییرات اساسي در ساختارها، 
گرایش ها و ارزش ها میان گروه هاي ذینفع براي استفاده صحیح از منابع مي باشد. 
همچنین الزم اســت تا مطالعه وسیعي براي شــناخت منابع موجود در دسترس، 
ارزش گــذاري آن ها، و نیز آن چه که مورد نیاز اســت و همچنین ارزیابي اثرات و 
پیامدهاي بلند مدتي که از انتخاب هاي کوتاه مدت ما ناشي مي شود صورت گیرد. 
لزوم بازنگري در مورد شــاخص هاي پایــداري در جوامع محلي مختلف از طریق 
رویکردي مشارکتي نیز امري ضروري است. زیرا براي رسیدن به پایداري در توسعه، 

استفاده و بهره گیري بهینه از تمامي دارایي هاي موجود، امري مسلم می باشد. 

منابع: 
- حمیدی، ملیحه – استخوانبندی شهر تهران – جلد دوم، تهران: معاونت فنی و 

عمرانی شهرداری تهزان، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران 
- شهرداری تهران، طرح جامع توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران 

- علی پور، صدرالدین – میر، آزاده – بررسی اثرات طرح از رده خارج کردن خودروهای 
فرسوده بر آلودگی هوا و ترافیک شهری- مجموعه مقاالت هفتمین همایش حمل و نقل 

و ترافیک ایران 
- معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران – اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری، 

عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در سال 1389 
- وزارت مسکن و شهرسازی – شهرداری تهران – نهاد مطالعات و تهیه طرح های 
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جدول 5 - مقایسه وضعیت پایداری در سیدنی و تهران:

تهرانسیدنی

ش مدیریتی
بخ

وجود سند فرادست برای رسیدن به پایداری با مشخص بودن اهداف کلی، خرد، استراتژی ها و 
اقدامات

عدم وجود سند فرادست در جهت دستیابی به پایداری و جدا بودن مطالعات اقتصادی، 
اجتماعی، زیست محیطی و در نتیجه عدم توجه به پیامدهای چند بعدی پروژه های 

توسعه ای

ابهام در اهدافکمی کردن اهداف

رویکردی از باال به پایین و بکارگیری روشی ثابت که نوعی سلطه و کنترل را در تاکید بر رویکردی مشارکتی در روند دستیابی به پایداری و در نظر گرفتن گروه های ذینفع مختلف
پروژه های توسعه شهری اعمال می نماید

ت محیطی
س

ش اجتماعی - فرهنگی - زی
بخ

استفاده از عناصر شاخص کالن طبیعی برای حفظ هویت محدوده
کمرنگ شدن نقش عناصر طبیعی هویت بخش به شهر به واسطه ساخت و سازهای بی 
رویه و نیز اقدامات عاجل و پروژه های ضربتی برای احیای این عناصر مانند پروژه بوستان 

نهج البالغه

توجه به عناصر فرهنگی به صورت تک بنا یا تک فضاپیوستگی فضاهای فرهنگی از طریق شبکه های امن، سرسبز، زیبا و ایمن

فعالیت های ناسازگار با عناصر فرهنگی به ویژه در مرکز شهر مانند انبار ها توجه به فعالیت های اقتصادی پشتیبان عناصر فرهنگی

عدم امکان ارتباط با عناصر فرهنگی شهر از طریق حمل و نقل پایدار و نبود مسیرهای در نظر گرفتن ارتباط مباحث فرهنگی با بخش حمل و نقل و زیست محیطی
سرسبز و به دور از آلودگی های زیست محیطی

عدم توجه به نیازها و ویژگی های متفاوت مردم محالت در پروژه های توسعه ای مراکز شهری سرزنده و جذاب در تمامی نقاط شهر برای کاهش سفرهای غیر ضروری

عدم توجه به انرژی های پایدار،کیفیت نامناسب سوخت وسایل نقلیه،استاندارد نبودن توجه به انرژی های پایدار و کاهش گاز های گلخانه ای
مصرف انرزی در وسایل نقلیه، ساختمان ها

اقدام برای تامین نیاز های ضروری شهروندان به ویژه در بخش مسکن و هدف گیری این بخش به 
سوی اقشار کم درآمد

عدم توانایی بسیاری از شهروندان در تامین مسکن مناسب و روی آوردن به تصرف 
عدوانی، بدمسکنی 

ش اقتصادی
بخ

الگوی یکسان در تامین مسکن و کم توجهی به سطوح درآمدی پایین جامعهدر نظر گرفتن تنوع خانوارها و سبک های زندگی در بخش مسکن و نیزتوجه به تنوع درامدی

توانمند ساختن کارمندان کلیدی شهر جهت زندگی در شهر

مهاجرت برخی ساکنین برای یافتن مسکن ارزان قیمت در اطراف شهر و سفر به تهران 
جهت مراجعه به محل های کار

تشویق دولت به مهاجرت ساکنین و نیروی کار به شهرستان ها و از دست رفتن نیروهای 
کار تحصیلکرده و ضربه به اقتصاد شهر

مکان یابی نامناسب برخی خطوط و ایستگاه های حمل و نقل عمومی )بی آر تی( بر استفاده از مدهای پایدار تر حمل و نقل به ویژه در بخش مرکزی
آشفتگی ترافیک محدوه مرکزی می افزاید

ش کالبدی و حمل و نقل
بخ

در نظر گرفتن محدودیت های تردد وسایل نقلیه شخصی در مرکز شهر در کنار طرح های مکمل 
مانند مراکز شهری سرزنده، مناسب برای پیاده روی و دوچرخه سواری

در نظر گرفتن محدودیت های تردد وسایل نقلیه شخصی در مرکز شهر بدون در نظر 
گرفتن وسایل حمل و نقلیه عمومی کافی، مسیرهای جذاب پیاده روی و دوچرخه 

سواری، عدم تامین پارکینگ ها در مرز های محدوده طرح ترافیک

توسعه شهر از مرکز و استفاده از منابع موجود به همراه تقویت مشاغل، احیای میادین 
نزول کیفیت زندگی در بخش مرکزی به دلیل وضعیت نامناسب حمل و نقل و 

دسترسی ها برای ساکنین، جابجایی شرکت ها و مشاغل از بخش مرکزی و در نهایت 
فرسوده و متروکه شدن بافت باارزش

توجه به مناطق احیا در سیدنی و مشخص کردن اهداف پایداری در جنبه های مختلف اقتصادی، 
محیطی، اجتماعی و... برای هر یک از این مناطق

بی توجهی به تفاوت های موجود میان بافت های فرسوده در پروژه های طرح منظر شهری 
که در نتیجه، اجرای این طرح ها تنها به نوسازی تعدادی ابنیه بدون در نظر گرفتن 

احیای اجتماعی، اقتصادی و خارج شدن محدوده فرسوده از انزوا محدود گردیده است.

توسعه شهری تهران، طرح جامع شهر تهران )1385( 
- https://s3.amazonaws.com/media.cityofsydney/2030/documents/2030-
Vision-summary.pdf 
- http://www.sydney2030.com.au/vision-in-2030/updated-documents-and-
progress-reports/ City of Sydney Operational Plan 2011/1 2 
- http://www.sydney2030.com.au/vision-in-2030/updated-documents-and-

progress-reports/ Community Strategic Plan 2011 

-http://www.sydney2030.com.au/vision-in-2030/resources/Ten project 
Idea 
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بخش چهارم: رویداد و رویکرد
IV: Event and Approach

پارلمان پایتخت، به کار گیری ترکیبی از دانش و تجربه در جهت توسعه پایدار شهر تهران
The Capital City Parliament,Using a Combination of Knowledge 
and Experience towards Sustainable Development 0f Tehran

نقش دولت، دستگاه های عمومی و بخش خصوصی در تسریع عمران وآبادانی کشور چیست؟
What is the Role of the Government, Public Sector and 
Private Sector in the National Development? 

هجوم بي رحمانه رانندگان خودرو به عابران پیاده
Reckless Invasion of Vehicle Drivers to the Pedestrian’s Ways

ارزیابي پیاده راه بازار تهران
Evaluation of the Bazaar of Tehran Pedestrian Way

برگزاری مراسم تقدیر و توزیع جوایز مسابقه نقاشی “ شهرآینده من”
“My Future City” Painting Contest Prize Award Ceremony 



پارلمان پایتخت
 به كار گيری تركيبی از دانش و تجربه در جهت توسعه پایدار شهر تهران

The Capital City Parliament
Using a Combination of Knowledge and Experience 

towards Sustainable Development 0f Tehran

شهرهای جهان: شــورای اسالمی شهر تهران وارد دوره چهارم فعالیتش 
می شــود. این دوره ویژگی های منحصر به فردی دارد. در این دوره برای 
نخستین بار شاهد افزایش تعداد اعضای شورا از 15 به 31 نفر می باشیم. 
اعضای پارلمان شــهر که با دیدگاه های سیاســی، اجتماعی و فرهنگی 
گوناگونی همراه هســتند، آیینه تمام نمای نیازها، نظرات و سلیقه های 
شهروندان تهرانی می باشند. این امر بشارتی است برای ساکنان پایتخت 

جهت رسیدگی و پی گیری به مطالباتشان از طریق نمایندگانشان.

با مهندس محمد حقانی، یکی از اعضای منتخب شورای اسالمی شهر تهران که 
دارای تجربه گسترده ای در مدیریت شهری می باشند، گفتگویی داشتیم. 

عملکرد سه دوره شوراي اسالمي شهر تهران را چطور ارزیابي  ■
مي نمائید؟

شورای اول شورای تاسیسی قلمداد می شد. معنای آن این است که چون کشور 
فاقد سابقه پارلمان شهری در قالب شوراهای شهر بود، چهره های منتخب مردم در 
شــورا در مقام استقرار و تاسیس شورا بودند. به اعتبار اهمیت بیرونی شورا، اعضاء 
انتخاب شده عمدتاً از چهره های ملی و در مقیاس منتخب های نامداری بودند که 
در بخش اســتقرار نقش موثر و قابل توجهی را ایفا کردند. لکن پس از مدتی چند 
چهره و در راس همه ریاست محترم شورای شهر عبداهلل نوری، از شورا خارج شدند 
و به مجلس رفتند. به موازات این اتفاق برخی اعضا و دیگر نیز توان خویش را بسیار 
باالتر و مهمتر از حجم اختیارات خود در شورا می دانستند و از این منظر نتوانستند 
شرایط جدید را در شورا تحمل نمایند و متاسفانه گرفتار نوعی بلند پروازی شدند 
که محصول این نوع بلند پروازی، بهم خوردن تعادل مدیریت در شــورا تهران بود 
و عماًل بهترین فرصت ها از دست شورای اول رفت. شورای دوم، در پی عدم رغبت 
مردم تهران و با آراء بســیار اندک )میانگین 60 هزار رای برای هر یک از اعضاء در 
قبال جمعیت4/5 میلیون نفری واجد شــرایط رای( انتخاب شــدند. از این منظر 
شــورای دوم کمتر مورد توجه مردم قرار گرفت و شــورای مزبور نیز از این شرایط 
اســتفاده منفی کرد و درب شورا را روی مردم و رســانه ها بست. لذا مردم اطالع 
دقیقی از عملکرد شــورای دوم پیدا نکردند و از همین منظر شــهردار وقت تهران 
نیز که خود را، فوق شورا احساس می کرد، هیچگاه پاسخ گوی مردم و شورای شهر 
نشــد. از همین زاویه گرفتاری هایش برای شــهر باقی ماند. شورای دوم عماًل فاقد 
کار آمدی برای شــهر بود، ضمن اینکه روی شهرداری هم هیچ نظارت و کنترلی 
نداشت چرا که خود را وام دار شهرار می دانست. شورای سوم وضعیت مناسب تری 
از شورای دوم پیدا کرد و با ثبات بیشتری کارش را دنبال نمود ضمن اینکه حضور 
آقای قالیباف در مجموع بســیار بهتر از دوران آقای احمدی نژاد هم برای گروه و 
هم برای شــورا به حساب می آمد. وضعیت رای منتخبین نیز از دوره دوم بهتر بود 
و با عنایت به اینکه اقلیت 3 نفره اصالح طلب هم در شورای سوم رای آورده بودند 
شــورا از حالت یکدست و تسلیم شده در برابر شهردار خارج شد و از همین نظر تا 

حدودی عملکرد قابل دفاع داشــته است، هر چند با عمر 6/5 ساله و ظرفیت های 
موجود در شورا باید بسیار بیش از عملکردشان، منشأ اثر می بودند که البته نبودند.

آیا پروژه هاي اجرا شــده در شهر تهران در سال هاي اخیر در  ■
توسعه پایدار شهر تهران مؤثر بوده اند؟

توســعه پایدار بیــش از آنکه ماهیت پروژه ای داشــته باشــد، ماهیت جریانی 
و پروســه ای دارد و عمدتاً ماهیت جریانی ریشــه در تثبیت ارزش های اخالقی و 
اجتماعی شهروندان دارد. از این منظر شهرداری، موفقیت چندانی بدست نیاورده 
اســت. پروژه های اجرا شده با ماهیت رشد فیزیکال در شهر نسبتاً پیشرفت خوب 
داشــته، لیکن به نظر می رسد، اجراء پروژه ها از نوعی فقدان برنامه بلند مدت رنج 
می برد. برخی پروژه های به اجرا در آمده که در نســبت با موضوعات دیگر تعریف 
روشــنی ندارد، صرفاً پاسخی به یک فرد است و کمتر مطالعه شده است. در انجام 
پروژه ها، در مقام تأمین منابع اعتباری، نظامنامه خاصی رعایت نشــده، و هر پولی 
از هر جایی صرفاً به اراده شــخص هزینه شده است در حالیکه، اعتبارات هر پروژه 
باید از وجاهت ویژه خود برخوردار باشــد تا عملکرد ها از نقطه اپتیمم خود خارج 
نشود. نکته آخر اینکه اولویت ها در انجام پروژه مورد نظر در شهر، بسیار مهم است. 
به نظر می رسد اولویت بندی تابع قاعده و برنامه خاصی نبوده است. جمله پایانی و 
اجمالی اینکه، ضمن احترام به زحمات و خدمات مدیران شهرداری، اقدامات انجام 
شده، نســبتی با توسعه پایدار بر قرار نکرده است. شهر بیمار است و بیماری شهر 
ابتدا باید درمان شودسپس لباس زربفت بر آن پوشاند. برخی پروژه های اجراء شده 
به مشابه تجدید لباس و نو شدن لباس بیماری است که از درمان اساسی و جدی 

آن غفلت شده است.

آیا دانش و تجربه وسیع اعضاي شــواري شهر دوره چهارم  ■
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مي تواند تحولي در جهت توسعه پایدار شهر تهران ایجاد کند؟
نگاهي به ســابقه و تجربه اعضاي منتخب چهارمین دوره شوراي اسالمي شهر 
تهران نشان مي دهد که شوراي جدید شهر تهران مي تواند با تکیه بر دانش و تجربه 
اعضاي خود نگاهي کارشناسي شده و منطبق بر برنامه ریزي هاي شهري در اداره و 

توسعه پایدار پایتخت داشته باشد. 
دستیابي به توسعه پایدار قبل از هر چیزي نیازمند تغییر در رفتارهاي شبکه هاي 
اجتماعي و گســترش تعهد و التزام به اخالق زیســت محیطي است. براي داشتن 
محیط پاک و کنترل آلودگي هاي زیســت محیطي باید الگوهاي فراگیر مدیریت 
تولید و مصرف بازنگري شود و سازگاري عوامل تولید با انسان و طبیعت به عنوان 
یک اصل مهم مورد توجه قرار گیرد. یکي از وظایف اساســي شواري چهارم تبیین 
و تدوین برنامه زیست محیطي شهر تهران با تعامل با دولت و سایر نهاد های تاثیر 
گذار است. بدون داشتن اخالق زیست محیطی، پیشرفته ترین قوانین و مقررات و 
بهترین برنامه ها نیز نمي تواند جامعه را به ســمت توسعه پایدار سوق دهد. توسعه 
پایدار فقط هنگامي تحقق مي یابد که آگاهي  هاي شهروندان از سرنوشت شهرشان 
ارتقا یافته و مشارکتشــان به طور جدي جلب شــود. شوراي شهر موظف است به 
صورت ادواري گزارش هاي ارزیابي پروژه هاي شهري را به آگاهي شهروندان برساند. 
مطمئناً اگر شهروندان از آثار و نتایج اقدامات ناسازگار با محیط زیست مطلع باشند 
ضمن مشــارکت مؤثر در حفظ و نگهداري شــهر، حقوق حقه خود را از مسئوالن 

مربوطه پیگیري خواهند کرد. 

آیا توسعه شبکه متروي تهران باید از اولویت هاي برنامه هاي  ■

نقش دولت، دستگاه های عمومی و بخش خصوصی 
در تسریع عمران وآبادانی كشور چيست؟

What is the Role of the Government, Public Sector 
and Private Sector in the National Development? 

شــهر های جهان: با دکتر علی احمدی، نماینده ســابق مجلس شورای 
اسالمی در این خصوص گفتگویی داشتیم:

نقش دولت و دستگاه های عمومی در تسریع عمران و آبادانی  ■
کشور چیست؟

یکی از شاخص هاي توسعه یافتگي هر کشوري میزان شهر نشیني در آن کشور 
اســت. اما نکته مهمتر توازن و تناسب بین رشد شــهر نشیني و جمعیت شهر با 
خدمات شهري است. در غیر این صورت عدم توازن بین جمعیت شهري و خدمات 
شهري منجر به افزایش حاشیه نشیتي و حلبي آبادها و منشأ بسیاري نا امني هاي 

اجتماعي خواهد شد .
دولت در کنترل مهاجرت و عمران و آباداني براســاس طرح آمایش سرزمین و 
افزایش خدمات شــهري که یکي از مولفه هاي آن عمران و آباداني است، نقش به 

سزایي دارد.
نکته دیگر فضاي عمومي شــهر است. ایجاد هارموني و هماهنگي در ساختار و 
سازه ها و خیابان ها با جنبه هاي زیبایي شناختي و معماري ملي، حفظ آثار تاریخي 

عمراني شهر تهران باشد؟
توســعه ناوگان حمل ونقل همگاني از جمله مهمترین خواسته هاي شهروندان 
تهران اســت و انتظار به حقي است که مدیریت شــهرداري تهران نیز به آن باید 
توجه داشته باشــد. با وجود تحریم هاي دولتي در سال هاي اخیر مدیریت شهري 
توانسته در حد بضاعت خود به توسعه آن کمک کند. شهروندان انتظار دارند که با 
تعامل مثبت و سازنده بین چهارمین شوراي اسالمي شهر پایتخت، مجلس شوراي 
اســالمي و دولت یازدهم، راهي براي تأمین اعتبارات مورد نیاز توسعه حمل و نقل 
عمومي در تهران و حتي دیگر شهرها تأمین شود. به نظر من توسعه شبکه متروي 

تهران باید از اولویت هاي برنامه هاي عمراني شهر تهران باشد. 

آیا شوراي شهر چهارم مي تواند بر اساس برنامه سوم و چهارم  ■
توسعه، تصدي وظایف 23 گانه را در جهت مدیریت یکپارچه شهری 

تحقق بخشد؟
شوراي سوم با تهدیدات و کاهش اختیارات و طرح هاي تجزیه احتمالي محدودة 
پایتخت روبرو بود ولي نتوانست با تصدي وظایف 23 گانه در شهر تهران به مدیریت 
یکپارچه شــهري تحقق به بخشد. مدیریت یک پارچه شهري به اداره بهتر شهر و 
هماهنگي پروژه هاي عمراني و تسریع در توسعه و آباداني شهر کمک چشمگیري 

مي نماید. 
بدیهي است در تحقق مدیریت یک پارچه شهری باید تالش همه جانبه توسط 

مسؤوالن کشوري و شهري انجام پذیرد. 
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ومیراث فرهنگي بگونه اي که شهر واجد هویت شود و مردم احساس آرامش کنند 
بدون شــک در حیطه اختیارات دولت و شهرداری ها است. ایجاد چینین فضایي با 
ویژگي ها و مولفه هاي فرهنگي کشور، تهیه نقشه جامع شهر مبتني بر طرح آمایش 
ســرزمین و کنترل شاخص ها و ضوابط شهر ســازي در شهر هاي با سابقه و ایجاد 
شهرهاي جدید مبتني بر هویت و فرهنگ کشور، از مؤلفه هایي هستند که دولت 

در آنها نقش کلیدي و بعضاً انحصاري دارد.

نقش شرکت های ساختمانی بزرگ ومعتبر در تسریع عمران  ■
وآبادانی کشور چیست ؟

پایه عمران و آباداني یک کشــور در ارتباط با شــرکت هاي بزرگ و معتبر بر 3 
پایه استوار است 1( دانش فني بومي 2( تکنولوژي ساخت 3( بهره برداري. مسلماً 

هجوم بي رحمانه رانندگان خودرو به عابران پياده
Reckless Invasion of Vehicle Drivers 

to the Pedestrian’s Ways
گردآورنده: هیأت تحریریه

Prepared by: Board of Editors

گیرد سوئیچ خودرو را از روي طاقچه بردارد، عیناً نقش همان راننده دیروز را بازي 
مي کند. این بار اوست که بدون توجه به امنیت رواني عابران به سمت آن ها یورش 
مي برد تا دست فرمان خود را به رخ این و آن بکشد. او که دیروز آمار مرگ و میر 
عابــران را فوت آب بود، امروز چیزي به یــاد نمي آورد، تنها صداي موزیک را زیاد 
کرده و با خواننده همراهي مي کند. این اتفاق عجیبي است که ما هم شاید گرفتار 

آن شده باشیم.
گودرزی می گوید: عابران در شهرها امنیت رواني ندارند. اگر عابري از خانه بیرون 
رفت و سالم بازگشت باز هم قرباني است. چون در این رفت و آمد دچار تنش هایي 
شده است و بارها دلهره گرفته است. دلهره اي که با آن رفتارهاي هموطنان سواره 
به آن ها دست داده است. در این شرایط طبیعي است تا زماني که پل هاي عابر پیاده 
اســتاندارد و قوانین سفت و سخت و هر آن چیزي که براي امنیت عابر الزم است 

وجود نداشته باشد، استفاده از وسایل نقلیه عمومي در حد شعار باقي مي ماند. 
مرگ های ناشــی از حوادث رانندگی در سال 1391 به 19089 نفر رسید. ولی 
همچنان عابران پیاده و به ویژه سالمندان وخرد ساالن بخش اعظم این مرگ ها را 
به خود اختصاص داده اند. بســیاری از این تلفات جانی به خاطر گذر عابران پیاده 
از محل های غیر خط کشــی شده و یا نا امن شدن گذرگاه های عابر پیاده یا همان 

محل خط کشی عبور عابران پیاده است. 
از 4371 عابرپیاده ای که در ســال 1391 در اثر حوادث ترافیکی کشته شدند، 
2365 نفر ســال مند و خردســالند که 12/4 در صد کل تلفات جانی ترافیک را 
تشــکیل می دهند. در بهار امسال هم از 4523 نفری که در حوادث رانندگی جان 
باختند، 979 نفر )معادل21/6درصد( آن ها عابر پیاده بودند. از 979 نفر عابر پیاده 
کشــته شده در سه ماهه اول امســال، 550 نفر سالمند و خردسال بودند. در بهار 
امســال، اســتان های تهران با 136 نفر )معادل 43/7 درصد(، مازندران با 68 نفر 
)معــادل 32/1 درصد( و گیالن با 46 نفر )معادل 29/3در صد( بیشــترین تلفات 

جانی عابر پیاده را نسبت به کل کشته های حوادث رانندگی کشور داشته اند.
رئیس کمیســیون فرهنگي و اجتماعي شوراي اســالمي شهر تهران در جمع 
اعضاي کمیته تخصصي اتاق فکر ارتقاي فرهنگ ترافیک، نگاه فرهنگي و نرم افزاري 

شرکت هاي بزرگ که داراي "برند" هستد بهتر مي توانند در انباشت دانش نسبت 
به ســازه ها و ســایر امور مربوط به عمران و آباداني و دست یابي به تکنولوژي و یا 
ســاخت آن موثر ومفید باشند. شــرکت هاي بزرگ و معتبر که صاحب "برند" با 
استانداردهاي باال هستند، عالوه بر نقش کلیدي واساسی در عمران و آباداني کشور، 
میتوانند در ســطح منطقه و جهاني در افزایش ثروت و اعتبار کشور موثر و مفید 
باشند. لذا نقش شرکت هاي بزرگ و معتبر در عمران و آباداني کشور را مي توان در 
دو مولفه مهم دسته بندي کرد 1( افزایش و انباشت دانش روز نسبت به سازه ها و 
بومي کردن دانش و تعریف و نسبت دقیق آن با فرهنگ، جنبه هاي مردم شناختي 
و مهمتر از همه محیط زیست و سرمایه انساني 2( دست یابي و یا ساخت تکنولوژی 

و فن آوري براي اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني.

به نوشــته امیر گودرزي، گروه جامعه روزنامه ایران، ســواره از پیاده خبر نداره، 
سیر از گرسنه. بي شک زماني که این مثل قدیمي شکل گرفت نه از ماشین خبري 
بود و نه از خیابان هاي شــلوغ تا کسي ببیند شهروندان هنگامي که پیاده هستند 
خود را مقدم مي دانند، همان هایي که وقتي پشــت فرمان مي نشیند مي خواهند 
که ســر به تن عابران نباشد، عابراني که از محل خط کشي مخصوص عبور عابران 

پیاده عبور مي کنند.
انگار به قصد کشــت به سمت تو مي آید. تو را نشــانه گرفته، چشم دوخته به 
چشم هایت، لبخند کم رنگي هم مي زند، دور و بر را که نگاه مي کني بیشتر نگران 
مي شوي چون در خیابان به این پهني براي رد شدن جا زیاد است اما پراید سفید 
رنگ که راننده آن ماه ها است فراموش کرده خودرواش نیاز به نظافت دارد،  مانند 

تیري که از کمان رها شده به شکل غیر قابل کنترلي به سمت تو مي آید. 
اوج این نگراني زماني شکل مي گیرد که عابر اهل مطالعه باشد و در کسري از 
ثانیه که خودرو قراضه او را نشــانه گرفته آمار مرگ و میر پیاده ها را در ذهن مرور 
کند. یادش مي آید روزانه دســت کم 12 عابر کشته مي شود و در آن لحظه باید 

بیندیشد جزو آن 12 نفرهست یا نه؟
همین عابر بخت برگشته اگر فردا به جاي این که پیاده رو محل کارش را پیش 
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به ترافیک و اســتفاده از اهل نظر در حوزه هاي علوم انساني و اجتماعي به منظور 
اصالح رفتارهاي ترافیکي را نگاه مبارکي دانست.

مرتضي طالیي در جلســه این کمیته که با حضور سید جعفر تشکري هاشمي، 
معاون حمل و نقل ترافیک شــهرداري تهران برگزار شد،  با اشاره به رفتار ترافیکي 
شــهروندان تأکید کرد: هم پیاده و هم سواره ها همانطور که به عنوان یک شهروند 

حقوقی دارند که باید با آن آشــنایي داشته باشند، تکالیف و وظایفي نیز بر عهده 
دارند که باید به آن ها عمل کنند. 

در این میان موتور سیکلت سواران در ایجاد بي منظمي در ترافیک بسیار اثرگذار 
هستند، هر چند نمي توان تأثیر سایر افراد از جمله عابران پیاده را در این موضوع 

نادیده گرفت.
طالیي با اشاره به اینکه براي اصالح رفتار و برقرار کردن تعادل رفتاري شهروندان 
نیازمند ارائه خدمات متناسب و متعادل با نیازهاي جامعه هستیم، اظهار کرد: اگر 
رفتارها را در جامعه اصالح کنیم، بخش قابل توجهي از ترافیک و آثار و پیامدهاي 

آن را مي توانیم کنترل کنیم و کاهش دهیم. 
وي آموزش و اطالع رســاني را پیش نیاز مسایل اجتماعي و فرهنگي دانست و 
افزود: همه از وضعیت نابسامان موجود در حوزه فرهنگ ترافیک رنج مي بریم و از 
این رو با شناخت دقیق علمي، شناسایي عوامل مؤثر در این نابساماني و نیز تعیین 
اولویت ها و اولویت بندي موضوعات به صورت گام به گام و البته آهسته و پیوسته 

در مسیر حل مشکالت موجود حرکت کنیم.
امید است مســؤوالن ذیربط در جهت رعایت حقوق عابر پیاده در خیابان هاي 
شــهر بیش از پیش به طور جدی تالش نمایند و فرهنگ احترام به حریم عابران 

پیاده برای همگان نهادینه شود.

ارزیابي پياده راه بازار تهران
Evaluation of the Bazaar of Tehran Pedestrian Way

پایداري سیستم هاي حمل و نقل پایدار انحصاراً در ایجاد آن ها خالصه نمي شود 
بلکه مصرف موثر از فضاهاي منتج از این سیســتم ها از خلل ارزیابي میزان کارایي 
سیســتم هاي فوق که امکان حضــور، جا به جایي و دسترســي را در آن ها فراهم 
مي کند، نیز حائز اهمیت است. بدین منظور در پژوهش حاضر احداث و بهره برداري 
از پیاده راه بازار تهران واقع در خیابان 15 خرداد مورد ارزیابي قرار گرفته است. قرار 
گرفتن بازار بزرگ تهران به عنوان مهم ترین جاذبه تجاري شــهر تهران در جنوب 
پیاده راه و عناصر تاریخي ارزشمندي چون کاخ گلستان، مسجد امام، شمس العماره 
و... موجــب جذب تعداد قابل توجهي از شــهروندان به این منطقه مي گردد و این 
موضوع توجه ویژه به این پیاده راه در راســتاي تأمین خدمات متناســب با حجم 

استفاده کنندگان را طلب مي نماید.
نتیجه ارزیابي نشــان گر آن اســت که تغییر دیدگاه مدیریت شهري از توسعه 
شهري ماشــین مدار به توسعه شهري انسان مدار با احداث پیاده راه ها به طور کلي 
باعث رضایت استفاده کنندگان از محیط )شاغلین و عابرین( گردیده است. هرچند 
غفلت در بعضي شــاخص ها نارضایتي هایي را به همراه داشــته است. از جمله این 
معیارها مي توان به مســئله تأمین امنیت، توجه به عناصر و جاذبه هاي تاریخي و 
فرهنگي، تأمین و مدیریت مبلمان شــهري متناسب با تعداد استفاده کنندگان با 
تاکید بر تأمین نظافت و بهداشــت عمومي، ساماندهي دست فروش ها، چرخ هاي 

دستي و موتورسیکلت ها اشاره نمود.
حل بعضي از این مســائل مانند تأمین امنیت عمومي با نصب تجهیزات نظارت 
تصویري، احداث ســرویس بهداشــتي، نصــب تابلوهاي راهنمــا، تخلیه متناوب 
ســطل هاي زبالــه و تأمین نظافت پیــاده، برنامه ریزي و مدیریــت بهره مندي از 
پتانســیل هاي توریســتي و... در کوتاه مدت قابل حل مي باشد، در حالي که حل 
بعضي موارد مانند مقاوم ســازي ساختمان ها و نوسازي بدنه، ایجاد فعالیت شبانه، 
افزایش سطح و تناوب خدمات دسترســي مانند مترو و اتوبوس، ایجاد پیوستگي 
مســیر، جلب مشارکت کســبه و ســاکنین در مدیریت و نگهداري این فضاها در 

بلندمدت امکان پذیر بوده و تالش جمعي طلب مي نماید.
نقل از گزارش ارزیابی پیاده راه بازار تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
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محورهای اصلی مسابقه
محیط زیست طبیعی

شهر سبز
شهر پاك

شهر بازی و تفریح
شهر آموزش و پرورش

شهر فعالیت های اجتماعی
شهر فرهنگی

شهر هنری
شهر ورزش

شهر با معماری اسالمی و ایرانی
شهر با حمل و نقل عمومی خوب

شهر با هوای پاك
شهر جهانی

شهر صلح و دوستی
شهرمن، خانه  من

نشریه شهرهای جهان مسابقه نقاشی تحت عنوان »شهر آینده من« مخصوص 
گروه ســنی 8 تا 12 ســال را با هدف ارایه تصاویری ساده از شهر آینده و مطلوب 

برای نسل جدید اجرا نموده است.

 محور ویژه مسابقه:
 شهر آموزش دهنده

نتایج مورد انتظار از مسابقه شامل موارد زیر است:
ترویج فرهنگ معماری و شهرسازی پایدار از اوان نوجوانی در جامعه

ترویج و آموزش فرهنگ شهر من، خانه من
ایجــاد زمینه  تفکر و راهنمایی پدران، مادران، معلمان مدارس و نوجوانان برای 

داشتن تصویری از شهر آینده
تجلّی اندیشــه ها، خالقیت ها، ابتکارات و آفرینش هــای هنری نوجوانان در به 

تصویر کشیدن ساده  شهر آینده

در ایــن مســابقه نوجوانان 8 تا 12 ســال طرح خود را بــا راهنمایی والدین و 
آموزگاران تهیه و به ستاد اجرایی مسابقه ارسال نموده اند.

کمیته اجرایی مسابقه با بهره گیری از کمیته  بررسی و داوری نقاشی ها، آثار برتر 
را انتخاب نموده است. 

کمیته  بررسی و داوری نقاشی ها، از بین آثار برتر تعدادی را انتخاب کرد که به 
صاحبان آن ها در مراسمی ویژه روز 26 اردیبهشت ماه سال جاری در سالن آمفی 

تئاتر فرهنگسرای شفق جوایز مناسبی اهدا گردید.

هدف مسابقه عبارتست از:
 ارایه  تصاویری از شهر آینده و مطلوب برای نسل جدیـد

برگزاری مراسم تقدیر و توزیع جوایز 
مسابقه نقاشی “ شهرآینده من”
“My Future City” Painting 

Contest Prize Award Ceremony 
گردآورنده: مهندس محمدرضا ابراهیمی

 Prepared by: Mohamadreza Ebrahimi, Mechanical Engineer

محورهای مسابقه عبارتند از:
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توجیه کلی طـــرح
در جهان امروز که شهرنشــیني بیش از پیش در حال توسعه است، مدیریت 
شــهري با خواسته ها و انتظارات روز افزون شهروندان براي ارایه خدمات مطلوب 
و با کیفیت و جدید به شــهر و شــهروندان روبه رو مي باشد. پاسخ به این نیازها 
مستلزم تدوین برنامه هاي راهبردي و بلند مدت، استفاده از ابزارهاي نوین تامین 
مالي، اجراي پروژه هاي جدید عمراني، به کارگیري سامانه هاي هوشمند و ایجاد 
شهرهاي الکترونیک، آموزش شهروندان و جلب مشارکت آن ها از سطح دبستان، 
اجراي مطالعات کاربردي و ارایه خدمات فرهنگي، اجتماعي، هنري و ورزشــي 

است.
ترسیم ساده شهرهاي آینده توســط نسل جدید، چشم اندازهاي جدیدي از 
خدمات رســاني در عرصه هاي مدیریت شهري از جمله اقدامات بنیاني و مهم به 
منظور تســریع در روند تکاملي حرکت در راستاي ایجاد شهرهاي امن، سالم و 

پایدار مي باشد.
شــهروندان، معلمان، مربیــان، پدران و مادران، ضمن آگاهــي از ابتکارات و 
تجربیات یکدیگر، می توانند نگرش خود را در قالب نقاشــي هاي ساده بچه هاي 
دبســتاني در عرصه هاي برنامه ریزي شــهري و شهرســازي در چارچوب هاي 
جدیدي از برنامه ریزي، اجرا، روش هاي اداره و مدیریت شهرها، نظارت، همکاري 

و مشارکت: در اداره شهرهاي فردا معطوف دارند.

کمیته هماهنگی مســابقه و مجله  بــا کمک و یاري 
حامیان طرح، با هدف تحقق بسترسازي پایه اي و بنیاني براي گسترش اندیشه و 

عمل در زمینه هاي معماری، برنامه ریزي شهري و شهرسازي در نظر دارد فضاي 
مناســبي براي انتقال تجربیات، آگاهي از نوآوري ها و خالفیت هاي شهروندان به 
وجود آورد. جمع بندي نتایج حاصله از این طرح زمینه اتخاذ تمهیدات مناسب 

را جهت ارتقاي سطح زندگي در شهرها فراهم نماید. 
یک جامعه پویا و یک شهر پویا مي تواند با هدایت هوشمندانه شهروندان دل 
سوز خود و با بهره گیري از مدیران کارآمد خود با شناخت درست و برنامه ریزي 
متناســب نا به ساماني هاي اجتماعي و شهري را در مراحل مشخص سامان دهي 
کند و زمینه هاي اصالح نگرش ها را براي نیل به یک شهر ایمن، سالم و پایدار در 
آینده فراهم سازد. ایجاد زمینه و بستر تفکر و خالقیت در گروه سني 8-12 سال 

براي طراحي ساده شهر آتي گامي نخستین و بنیادي در این راه است.
نقاشي زبان گویاي کودکان و نوجوانان است. آن ها از طریق نقاشي کشیدن به 

ما کمک مي کنند تا به دنیاي دروني و روحیه آن ها پي ببریم. 
نقاشــي ساده این گروه ســني نمایانگر آرمان ها و تفکرات آن ها در باره شهر 
آتي خود است. این گروه سني ممکن است در نقاشي هاي ساده خود، خورشید، 
خودرو، اتوبوس، آســمان، زمین، گل، گیاه، فضاي سبز، حیوانات و پرندگان را به 

تصویر در آورند که هر یک از آن هاي مي تواند مظهري از شهر آتي باشد.
گام نقاشي هاي گروه سني 8-12 سال نخستین گام براي بسترسازي بنیادي 
تفکر و عمل و ارتقاي فرهنگ شهروندي براي معماری و شهرسازي است. در این 
طرح به یاري خدا جوانه هاي امید به شــهرهایي پایدار از دل و منطق و اندیشه 
پاک نوباوگان بیرون آمده و مجله شــهرهاي جهان آیینه این آســمان گسترده 

اندیشه هاي زالل و این دانسته ها و تجربیات شده است. 

تعدادی از سازمان ها و شرکت های توانمند در زمینه های مهندسی راه و ساختمان، معماری، شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی و مدیریت شهری حامیان این مسابقه بودند.

کمیته داوری نقاشی ها:
سرپرســت: جناب آقای دکتر اسماعیل شیعه، استاد 
شهرسازی، دانشکده معماری و شهر سازی، دانشگاه 

علم و صنعت ایران
جناب آقای مهندس حمید میرمیران، بنیاد معماری 

میرمیران، مهندسین مشاور نقش جهان-پارس
جناب آقای دکتر محسن ابراهیمی، استاد دانشگاه و 

مدیر مسؤول نشریه شهرهای جهان
سرکار خانم مرعشی، مربی نقاشی کودکان و نوجوانان

ســرکار خانم ابریشم کار، مربی نقاشــی کودکان و 
نوجوانان

سر کار خانم سیفی، مربی نقاشی کودکان و نو جوانان
کمیته هماهنگی طرح:

سرپرست: جناب آقای رامین راد نیا )مجری طرح(
جناب آقای مهندس محمدرضا ابراهیمی

کمیته اجرایی طرح:
سرپرست: جناب آقای دکتر محسن ابراهیمی، مدیر 

مسؤول نشریه شهرهای جهان

سرکار خانم کامینه زینی
سرکار خانم فاطمه ابریشم کار

کمیته مشورتی طرح:
جناب آقای ابوالفضل رفیــع، مدیر کل آموزش های 

شهروندی
جناب آقای دکتر اسماعیل شیعه، استاد شهرسازی، دانشکده 

معماری و شهر سازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
جناب آقای حســین فتوت، رییس مؤسسه آموزش 

عالی گیل
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نتایج مســابقه
در این مسابقه بیش از 700 اثر نقاشی از کودکان و نوجوانان شهر تهران دریافت شده است. از این نقاشی ها 90 نقاشی برتر برگزیده شده است که به آن ها جایزه اهدا 

خواهد شد.
از بین 90 اثر برتر 20 اثر برجسته و از بین این 20 اثر 5 اثر به عنوان برترین ها توسط هیأت داوران بر اساس معیارهای شهر پایدار، شهر تفریح، شهر فرهنگ – شهر 

آموزش دهنده، شهر محلی – شهر جهانی انتخاب شده اند. 
در تصاویر بعدی این 5 اثر را مشاهده می فرمایید.

موضوعنام مرجعنام دبستاننام و نام خانوادگيکالس

اول

1- سجاد صادق نیا )نفر اول(
2- زهرا شعباني راد
3- ماني سده زاده

4- امیر حسین هاشمیان

پند
 -
پند
پند

خانم مرعشي
اداره آموزش شهروندي منطقه 21

خانم مرعشي
خانم مرعشي

شهر پایدار
شهر پایدار

شهر محلي-شهرجهاني
شهر محلي-شهرجهاني

دوم
1- مهدیه سادات یزدان جو )نفر اول(

2- مبینا ایمان زاده خوش رو
3- عسل کاوند

- 
 -

جوادموفقیان

خانم ابریشم کار 
خانم نژاد شیخي
خانم ابریشم کار

شهر پایدار
شهر ورزش
شهر پایدار

سوم

1- ثنا نقیان )نفر اول(
2- شیدا شیخ زاده

3- آرتا عمادي
4- کیارش شهرابي

واله
جواد

 موفقیان
پند

آقاي شهرداري
خانم نژاد شیخي
خا نم مرعشي

اداره آموزش شهروندي منطقه3

شهر پایدار
شهر فرهنگ

شهر فرهنگ و آموزش
شهر جهاني

چهارم

1- علي زهره وند )نفراول(
2- علي فروتن

3- محمد علي شیخي
4- دانیال بروشکي

5- آوا نوري

شهید علي پور
ارشاد
 -

شهید علي پور

خانم فرح فروتني
اداره آموزش منطقه3

اداره آموزش شهروندي منطقه 3
خانم فرح فروتني
خانم ابریشم کار

شهر جهانی
شهر جهاني
شهر ایمن
شهر جهانی
شهر تفریح

پنجم

1- آوا دانشور )نفر اول(
2- محمد حاجي بابایي

3- کسري محمدي نیکجه
4- سارینا شیشه گر

 -
شهید علي پور

امین - منطقه 17
واله

خانم ابریشم کار
خانم فرح فروتني
خانم ناهید فروتني

آقای شهرداری

شهر محلي-شهر جهاني
شهر تفریح
شهر فرهنگ
شهر پایدار

الزم به ذکر است که این طرح با مسابقه طراحی مفهومی معماری فردا که توسط بنیاد معماری میرمیران اجرا شده رابطه بنیانی و نزدیک دارد.
امیدواریم با همت هاي بلند کلیه دست اندرکاران این طرح و بحث های معماری فردا، فردایي بهتر در انتظار فرزندانمان، شهروندان و شهرهایمان باشد.
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ثنا نقیان – کالس 3 - )نفر اول(

علي زهره وند – کالس 4 - )نفراول(

موضوع: شهر سجاد صادق نیا - کالس1 - ) نفر اول(
پایدار

موضوع: شهر 
پایدار

موضوع: شهر 
پایدار

مهدیه سادات یزدان جو - کالس 2 - )نفر اول(

موضوع: شهر 
جهانی

آوا دانشور - کالس 5 - )نفر اول(
موضوع: 

شهر محلي 
شهرجهاني 
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بخش پنجم: برترین طرح هاي 
عمراني مناطق شهر تهران

پروژه هاي عمراني شاخص منطقه 3 شهر تهران
The Best Development Projects of Tehran Municipal District 3

پروژه های عمرانی شاخص منطقه 8 شهر تهران
The Best Development Projects of Tehran Municipal District 8

پروژه های عمرانی شاخص منطقه 12 شهر تهران
The Best Development Projects of Tehran Municipal District 12



شهرهای جهان: منطقه 3 شهرداری تهران با مساحتی بالغ بر 3هزارهکتار و 
جمعیتی نزدیک به 300 هزارنفردارد )طبق آمار تهیه شــده توسط مــرکز 
آمـــــار ایران در سال 1385( در پهنه شمال شــرقی شهرتهـــران 
واقع شده اســت و یکی از بزرگترین مناطق شهـری در تهران می باشد. 

همسایگان منطقه سه عبارتنـــد از مناطق: 1، 4، 6، 7 و 2.

محدوده جغرافیایی منطقه 3 عبارت است از:
از شمال: بزرگراه شهید چمران: بزرگراه شهید مدرس و بزرگراه آیت اهلل 

صدر
از شرق: خیابان پاسداران و بخشی از خیابان شریعتی

از جنوب: بزرگراه رسالت و بزرگراه همت
از غرب: بزرگراه شهید چمران

مســاحت منطقه 3 بالغ بر 2945 هکتار است که بسیاری از کاربری های 
آن عملکرد شــهری دارند. به علت وجــود کاربری هایی مانند: امامزاده 
اســماعیل)ع(، بوســتان ملت، ســاختمان های تشــریفاتی، دولتی، 
سفارتخانه ها، دانشگاه ها ســاختمان های تجاری. حجم تردد و مسافرت 
درون شــهری به منطقه 3 بسیار زیاد اســت. این در حالی است که به 
دلیل ساخت و سازهای فراوان سال های اخیر، عدم تناسبی میان تراکم 
مسکونی و جمعیت ساکن در محدوده منطقه 3 با سرانه خدمات موجود 
به وجود آمده است. لذا به منظور کم کردن فاصله میان سرانه خدمات با 
تراکم مسکونی و جمعیت منطقه، باید حجم فعالیت های عمرانی شهرداری 

منطقه سه، افزایش یابد.

در زمینه ویژگی های توسعه عمرانی منطقه 3، با مهندس پژمان پشمچی زاده، 
شهردار منطقه 3 گفتگویی داشتیم.

رویکردتان در رابطه با چشم انداز و اهداف کلی توسعه منطقه  ■
چیست؟

چشم انداز منطقه عبارتست از منطقه ای:
برخوردار از توســعه فعالیت هاي اقتصادي برتر با افزایش فرصت هاي شغلي  ■

وپاسخگو به "کارکردهاي مقیاس کالنشهري" شهر تهران
برخوردار از اطالعات روزآمد، داراي فن آوري نوین در ارایه خدمات پویا در  ■

مقابل تحوالت کمي و کیفي
ایمن و پاک براي زیست و فعالیت ■
برخوردار از ســاختار پایدار در جوامع محلي و هم پیوند با جوامع شــهري  ■

کالنشهر تهران
با حفظ ساختار طبیعي و مصنوع هویت بخش منطقه ■
برخوردار از نظام حمل و نقل کارآمد به ویژه عمومي ■
برخوردار از خدمات و رفاه اجتماعي قابل دسترسي براي عموم ■

برخوردار از زیرساخت مناسب ■
برخوردار از توسعه پایدار ■
اهداف کلی توسعه منطقه عبارتست از: ■
حفظ و ارتقای فعالیت هاي برتر و فرامنطقه اي و فرا ملّي ■
ارتقای کیفي و رفع نیازهاي ارتباطي و اطالعاتي منطقه براي تســهیل در  ■

ایفاي نقش کالنشــهري تهران براي تبدیل شدن به کالنشهر جهاني و برخوردار از 
جایگاه رقابتي در سطح منطقه اي و بین المللي

ایمن ســازي منطقه در مقابل آسیب ها، ســوانح طبیعي، سیاسي، و تأمین  ■
امنیت
پاکسازي منطقه از آالینده هاي زیست محیطي ■
ساماندهي نظام حمل و نقل منطقه ■
حفظ و نگهداشت ساکنان بومي منطقه ■
حفاظت و بهره گیري از موهبت هاي طبیعي منطقه در بازیافت هویت آن ■
حفاظت و بهره گیري و توسعه مطبوعیت و مطلوبیت بصري منطقه ■
حفاظت و بهره گیري و توســعه عوامل، عناصر و نشانه هاي تکوین و توسعه  ■

منطقه در ادوار تاریخي
اصالح نظام شبکه، اصالح نظام حمل و نقل و اصالح مدیریت شبکه ■
توزیع عادالنه خدمات در سطح منطقه و ارتقای کیفي ارایه خدمات ■
بازنگري در نظام زیر ساخت ها ■
فراهم ساختن محیطي آرام، سرزنده، با مطبوعیت و مطلوبیت براي ساکنین،  ■

شاغلین و مراجعه کنندگان
تثبیت شمار و حفظ کیفیت جمعیت ساکن منطقه ■
ارتقای کیفیت محیط شهري و توسعه فضاي عمومي ■

راهبردهای توسعه منطقه کدامند؟ ■
راهبردهای توسعه منطقه عبارتند از:

پروژه هاي عمراني شاخص منطقه 3 شهر تهران
The Best Development Projects of 

Tehran Municipal District 3
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ایجــاد مرکز مدرن و مکمل مرکز شــهر و ایجاد مرکز شــهري نوین چند  ■
رســانه اي و جهاني متناســب با جایگاه عملکردي متصور براي کالنشهر تهران در 

مقیاس بین الملل و منطقه اي 
استفاده از سیســتم هاي ارتباطي دور- همکاري بین ادارات و سازمان هاي  ■

دولتي و نیمه دولتي و ایجاد سیستم و پایگاه اطالع رساني روزآمد در سطح منطقه
تجهیز منطقه در مقابل آسیب ها و سوانح و پاسخگویي در زمان بحران ■
جلوگیري از دخالت نابجــا در محیط طبیعي براي جلوگیري از پیامدهاي  ■

ناشي از سوانح احتمالي و بهره گیري از قابلیت هاي منطقه در تعادل بخشي محیطي 
شــهر تهران و حفــظ و ایفاي محیط طبیعي آن براي متعــادل کردن انرژي هاي 

ورودي و خروجي و ایجاد ناسازگاري میان محیط طبیعي و مصنوعي
توسعه حمل و نقل عمومي و کاهش حرکت عبوري ■
افزایش حس تعلق به مکان و ملحوظ داشتن منافع عامه ■
ابقا و احیاي الگوهاي معماري منطقه در منطقه و ارتقای منظر جداره هاي  ■

سرای محله داوودیه:
در 10 طبقه )شــامل 3 طبقه پارکینگ، 1 طبقه البی، 3 طبقه سرای محله 
داودیه، 3 طبقه شهرداری ناحیه 4 با ورودی و مسیر ارتباطی مجزا( به مساحت 
تقریبی 3850 متر مربع دارای عملکرد اجتماعی، فرهنگی، تفریحی، ورزشــی، 
آموزشی، اداری و خدماتی است. این پروژه با هدف ایجاد مشارکت شهروندان در 
امور مربوطه و همچنین اعتالی فرهنگ و بینش اجتماعی ساکنان منطقه تعریف 
شــده و در مرحله نازک کاری است. پیش بینی می گردد این ساختمان تا نیمه 

سال 92 به بهره برداری برسد.

شهري، حفاظت از کریدورها و کانون هاي دریافت دید و منظر و بهره گیري از مناظر 
گسترده، استراتژیک و چشم اندازهاي بدیع منطقه

افزایــش و ارتقــای کیفي سیســتم هاي حمل و نقل عمومي بــا تأکید بر  ■
سیستم هاي بر ظرفیت، آرام سازي حوزه هاي مسکوني و تعریف سطوح دسترسي و 

تخصیص زمین جهت تأمین خدمات عمومي
جلوگیري از تنزل کیفیت زندگي اجتماعي و محیط کالبدي منطقه با حفظ  ■

شناسه هاي اجتماعي ساکنان و کندکردن همگرایي با سایر مناطق
برقراري تعادل در اســتفاده از زمین هاي ســبز و قهوه ایــي افزایش میزان  ■

فضاهاي ســبز و باز در جهت ایجاد تعادل میان ســطوح پر و خالي، ســاماندهي 
جمع آوري زباله، بویژه زباله هاي بیمارستاني

تخصیص و تجهیز پهنه ها و محورهاي واجد شرایط جهت توسعه عرصه هاي  ■
عمومي و افزایش قابلیت هاي گردشــگري و گذران اوقات فراغت و داراي فضاهاي 

فرهنگي، گردشگري، تفریحي، ورزشي

مجموعه فرهنگی شهربانو:
 پروژه شــهربانو در زمینی به مساحت 1300 متر مربع و به زیر بنای 4300 
متر مربع در 5 طبقه شــامل 1 طبقه پارکینگ،4 طبقه آموزشــی و اجتماعات، 
روان شناســی و اجتماعی، کتابخانه و خانه سالمت با عملکرد فرهنگی، ورزشی، 
اجتماعی روان شناسی، آموزشــی برای بانوان در سال 87 شروع شده ودر حال 
حاضر در مرحله اتمام نازک کاری است. پیش بینی می گردد ابتدای سال جاری 

پروژه به بهره برداری برسد.

در ادامه با مهندس سعید احمدیانی، معاون فنی و عمرانی منطقه 3 شهر 
تهران درباره پروژه های عمرانی شاخص منطقه گفتگویی داشتیم. 

پروژه های عمرانی شاخص منطقه 3 کدامند؟ ■
اهــم پروژه های عمرانی شــاخص منطقه 3 عبارتند از: ســرای محله داوودیه، 
مجموعه فرهنگی شــهربانو، سرای محله رستم آباد، ســاختمان ناحیه 6 منطقه، 
ساختمان شماره 2 منطقه، مجموعه فرهنگی - ورزشی نونهاالن، احداث راستگرد 

حقانی به بزرگراه همت
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احداث راستگرد حقانی به همت:
مشخصات این پروژه عبارتست از:

طول رمپ: 550 متر طول ■
سطح پیاده رو: 1000 متر مربع ■
حجم بتن ریزی: 6200 متر مکعب ■
سطح دیوار های حایل:3450 متر مربع ■
نهر سرپوشیده: 310 متر طول ■
نهر روباز: 450 متر طول ■
جدول و کانیو: 550 متر طول ■
حجم خاکبرداری: 50000 متر مکعب ■
حجم خاکریزی: 30000 متر مکعب ■

سرای محله رستم آباد:
این پروژه به منظور تامین فضاهای اداری مناســب جهت حوزه های فنی 
وعمرانی- امور شــهری و فضای ســبز-فرهنگی و اجتماعی- حمل و نقل و 
ترافیک- امالک،هماهنگی و برنامه ریزی طراحی شده است. پروژه در 9 طبقه 
شــامل 1 طبقه البی، 1 طبقه پارکینگ و 7 طبقه اداری است. پروژه در سال 

86 شروع شده و در حال حاضر در مرحله بهره برداری است.

ساختمان ناحیه 6: 
در راســتای طــرح ناحیــه محوری و 
افزایش سطح بناهای اداری پروژه احداث 
ساختمان ناحیه 6 در سال 1387 شروع 
شــده و در زمینی به مساحت 800 متر 
مربع در شــش طبقه به زیر بنای 2850 
متر مربع احداث شــده است. پنج طبقه 
اداری و یک طبقه پارکینگ بوده و پروژه 

در مرحله بهره برداری است.

ساختمان شماره 2:
این پروژه به منظور تأمین 
فضاهای اداری مناسب جهت 
حوزه های فنــی و عمرانی- 
امور شــهری و فضای سبز-

اجتماعی- حمل  و  فرهنگی 
و نقــل و ترافیــک- امالک، 
برنامه ریــزی  و  هماهنگــی 
طراحی شده است. پروژه در 
9 طبقه شامل 1 طبقه البی، 
1 طبقه پارکینگ و 7 طبقه 
اداری اســت. پروژه در سال 
86 شــروع شــده و در حال 
حاضر در مرحله بهره برداری 

است

مجموعه فرهنگی ورزشی نونهاالن:
پروژه مجموعه فرهنگی ورزشــی نونهاالن با توجه به نیاز محله نونهاالن 
بــه فضاهای ورزشــی و فرهنگی در زمینی به مســاحت حــدود 600 متر 
مربع طراحی شــده اســت. به طوری که یک بلوک آن 10 طبقه به زیربنای 
حدود 3000 متر مربع شــامل: موتورخانه، سالن اجتماعات و سینما، سالن 
نمایشــگاه، اداری، کتابخانه و مخزن، سالن IT بوده و بلوک دیگر 6 طبقه به 
مساحت حدود 1800 متر مربع شامل سالن ورزشی بانوان )سالن بدنسازی و 
ایروبیک(، سالن کشتی و بدنسازی آقایان، سالن ژیمناستیک کودکان، اداری 

و پارکینگ می باشد.
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پروژه های عمرانی شاخص منطقه 8 شهر تهران
The Best Development Projects of 

Tehran Municipal District 8
دستیابی به توسعه پایدار جهت ارتقاع محیط زیست و کیفیت زندگی شهروندان محترم در محدوده منطقه هدف استقرار سیتم مدیریت محیط زیست در شهرداری 

منطقه 8 است.
شهر های جهان: محدوده شهرداری منطقه 8 از شمال به بزرگراه رسالت و منطقه 4، از جنوب به خیابان دماوند و منطقه 13، از شرق به بزرگراه رسالت 
منطقه 4، 13، از غرب به خیابان استاد حسن بنا و منطقه 7 محدود می شود. این منطقه با 13/7 هکتار مساحت و جمعیت 378725 نفر )سال 1385( از 
مناطق کم وسعت لیکن با تراکم باالی جمعیتی شهرتهران به شمار می آید. ناحیه قدیمی نارمک در این منطقه قرار دارد. بعد از سالهای 1320 در پي این 
هجوم بي ســابقه و خانه سازي بي ضابطه در اراضي مفت آباد، به دستور دولت وقت دو ناحیه نازي اباد و نارمک که اراضي آنها خالصه و در تملک دولت 
بود طرح شهرسازي با اصول و ضوابط مدرن پیاده گردید. در سالهای اخیر مدیریت شهری برای ایجاد هماهنگی رشد جمعیت و ظرفیت سکونت گاهی 

منطقه 8 تالش می نماید.

با مهندس محمد مهدی شادالویی، 
شــهردار منطقه 8 تهران در مورد 
و عمران منطقه  ویژگی های توسعه 

8 گفتگویی داشتیم: 

مدیریت  ■ کلی  دغدغه های 
شهری تهران چیست ؟ 

دغدغه مدیریت شهری و چالش های 
پیش روی آن شــامل کلیــه تغییرات و 
تحوالت اجتماعی، اقتصادی و سیاســی 
می باشد. این تحوالت بالطبع در جامعه 
شهری ما و بصورت خاص در شهر تهران 

با جمعیتی سیال و حاشیه ها و شهرک های اقماری که در مجموع به عنوان کالنشهر 
محسوب می شود، تاثیر زیادی خواهد داشت. لذا مدیریت شهری بایستی عالوه بر 
بهره گیری از دانش و هنر مدیریت شــهری، توســعه پایدار را مد نظر قرار دهد که 
این امر و اهمیت آن برای مدیریت فعلی شــهری بسیار حائز اهمیت می باشد. در 
حال حاضر مشــکل عمده مدیریت شهری کمبود منابع مالی یا تکنولوژی مدرن و 
یا نیروی انسانی ماهر نیست بلکه بیش از همه مشکل اصلی در شیوه و روش اداره 
این عوامل است. در چند سال گذشته حکمرانی و مدیریت شهری در شهر تهران، 
با تغییرات رویکرد شــهرداری تهران، متمرکز بر تبدیل آن از یک ســازمان صرفاً 
خدماتی به نهادی اجتماعی بوده است. لذا برای پاسخگویی به این امر، طرح ناحیه 
محــوری و بعد از آن طرح ایجاد شــورایاری و محله محوری و انتخاب مدیر محله 
اجرا گردید. با اجرای این طرح ها مشارکت مردم در کلیه امور اولیه محله امکان پذیر 
شد. در این راســتا شهرداری منطقه 8 نیز با ایجاد سراهای محالت 13 گانه، گام 
اساسی در ایجاد بسترتوسعه و مشارکت مردم و محالت را بر داشته است. با ارتباط 
شــهرداران نواحی و مدیران منطقه، مدیران محالت و شــورایاران گام اساسی در 

آبادانی و توسعه منطقه و محله برداشته می شود. 

رویکرد شما در رابطه با چشم انداز منطقه 8 تهران کدام است؟ ■
چشــم انداز منطقه 8 برخاسته از رویکردهاي چشم انداز طرح جامع سوم تهران 
و متناسب با اصول و اسناد فرادستي و با لحاظ نمودن طرح هاي محوري مي باشد. 

این منطقه با دارا بودن پتانسیل هایي همچون:
نداشتن گسل هاي زلزله ■
وجود بافت تاریخي و با ارزش نارمک ■

وجود محور مجهز شهري شهید آیت ■
وجود شبکه مناسب داخلي طراحي شده عبور و مرور در نارمک ■

جزو مطلوب ترین مناطق شــرقي تهران اســت. لذا بــا در نظر گرفتن موضوع 
پژوهش، تحقیق و توسعه که از زیربناهاي اساسي اتخاذ راه کارها و تدابیر مربوط به 
عملیات دانش محور و در راستاي ارائه خدمات ارزنده تر به شهروندان محترم است، 
چشــم انداز انتخابي به مثابه ایده هاي مترقي و نوگرا به منظور تحقق اهداف قابل 

دستیابي در آینده خواهد بود.
چشم انداز منطقه 8 تهران عبارت است از:

1- استقرار صنایع پاک و دانش پایه در جوار سکونتگاه هاي تجهیز شده
2- توســعه فضاهاي ســبز و تقویت روحیه سرزندگي و شــادابي در منطقه با 

گسترش فضاهاي عمومي 
3- خلق محیطي سرزنده با فضاهاي عمومي متنوع و گسترده در سطح منطقه 

و حرکت به سوي محیط زیست پایدار
4- ایجاد منطقه اي امن و مقاوم در برابر آســیب ها و سوانح و بالیاي طبیعي با 

گسترش سطح رفاه عمومي
5- گســترش معماري اصیل با هویت ایراني- اسالمي در سطح منطقه با تاکید 

بر فضاهاي عمومي
6- تجهیز محورهاي شــهري و روان ســازي ترافیک همراه با ســرویس دهاي 

مناسب و سایط نقلیه همگاني
اهم اهداف توسعه منطقه 8 تهران عبارتند از:

ارتقا و تقویت نقش کار و فعالیت و تجهیز سکونت گاه ها در منطقه با استفاده  ■
مناسب از ظرفیت ها و سرمایه هاي فیزیکي، اجتماعي، انساني و مالي- اقتصادي شهر

ارتقا و حفظ، همراه با استفاده صنایع دانش پایه در محدوده صنعتي شرق منطقه ■
بهسازي محیط زیستي و تجمیع قطعات کوچک زمین های منطقه همراه با  ■

بهسازي، نوسازي و بازسازي محله هاي وحیدیه و مجیدیه
ارتقای ایمني و استحکام محیط سکونت و استراحت، کار و فعالیت و گذران  ■

اوقات فراغت منطقه
حفظ هویت تاریخي- فرهنگي منطقه )ساماندهي بافت هاي با ارزش منطقه( ■
ساماندهي آب هاي روان و قابل استفاده در سطح منطقه ■
بهبود وضعیت شــبکه هاي ارتباطي و نظام حمل ونقل عمومي و همگاني با  ■

توجه به زیرساخت ها
توسعه فضاهاي سبز، ورزشي و فراغتي ■
ترویج جنبش ایجاد باغ شهر با رویکرد حفظ محیط زیست  ■
جلب مشارکت های مردمی و حضور مشتاقانه سرمایه گذاران در پروژه هاي  ■

مشارکتي در سطح منطقه بمنظور دستیابي به درآمدهاي پایدار.
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سرای محله فدک

مجموعه فرهنگی و ورزشی شهداء

بوستان آبی پروین

 در ادامه با مهندس میکائل علیپور، 
معاون فنی و عمرانی منطقه 8 شهر 

تهران به گفتگو نشستیم:

ستادی  ■ عمرانی  طرح های 
شاخص منطقه 8 کدامند؟

اهم طرح های عمرانی ستادی شاخص 
منطقه عبارتند از: 

ناحیه محوری،  ■ پیگیری سیاست 
تمرکــز زدایی از معاونــت منطقه که با 
اســتقرار نیروهای فنــی و عمرانی در 
نواحی، این امــر تقریباً صورت پذیرفته 

است. 
استقرار آزمایشگاه مقیم در منطقه ■
بازدید های میدانی توســط ستاد ناحیه و جلســات هفتگی با توجه به نیاز  ■

جهت رفع مشکل ادارات فنی نواحی و تصمیم گیری در محل استقرار 
بهره گیری از مشــاوران فاز 2 و عامل چهارم و مدیریت طرح در پروژه های  ■

شاخص
بازدید های کلیه کارشناســان نواحی از پروژه های اجرایی ســطح محدوده  ■

منطقه و کارخانجات آسفالت و تولید جدول و بتن جهت آموزش های کارگاهی.

پروژه های عمرانی شاخص منطقه 8 شهر تهران چیست ؟ ■
از جمله کارهای شاخص اجراء شده در منطقه 8 می توان به احداث ادامه بزرگراه 
پروژه امام علی)ع( در منطقه اشاره کرد که این منطقه هم در بحث تملک و هم در 
بحث اجراء اولین پیشرو بوده و در فروردین ماه 92 بزرگراه تا ابتدای منطقه 7 مورد 

بهربرداری شــهروندان قرار می گیردکه طول مسیر با رمپ ولوپ ها و دسترسی ها 
حدود 1/5 کیلومتر می باشد.

بحث دیگری که در منطقه 8 پیگیری و طی چند سال به نتیجه رسید رفع  ■
نقاط آبگیر در ســطح منطقه بود. می توان اذعان کرد که در منطقه 8 دیگر محلی 

دارای مشکل آب گرفتگی در فصول بارندگی وجود ندارد.
موضوع دیگر احداث پارک و تفرجگاهی به مساحت حدود 2500 متر مربع  ■

برروی کانال مســیل باختر بود. در منطقه 8 بواسطه بافت متراکم و نبودن زمین 
خالی علی الخصوص در ناحیه 3 از این پتانســیل مسیل و با پوشش آن به عنوان 

محل پارک محلی استفاده می شود.
احداث مجموعه های ورزشی و فرهنگی ■
احداث زمین ورزشی آزادگان ■
احداث بوســتان آب در زمین موجود در بلوار پروین و استفاده از آب قنات  ■

عبوری از داخل آن در دو فاز جداگانه، ضمن استقرار آسیاب آبی در مسیر آب در 
این مجموعه که مورد استقبال شهروندان منطقه قرار گرفته است. 

احداث ســرای محالت که طی دو سال گذشته 9 سرای محله ساخته و در  ■
اختیار شــورایاران قرار گرفت و در سال جاری نیز ســه سرای محله به شرح زیر 

طراحی و احداث و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
سرای محله کرمان ■
سرای محله فدک ■
سرای محله لشگر غربی ■
مجموعه فرهنگی و ورزشی شهداء ■
بهسازی معابر و میادین و بوستان های سطح منطقه ■
بهسازی معابر و پیاده راه ها ■
بهسازی معابر پیاده حاشیه میدان نبوت ■
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پروژه های عمرانی شاخص منطقه 12 شهر تهران
The Best Development Projects of 

Tehran Municipal District 12

شهر های جهان: منطقه 12 یکی از مناطق قدیمی شهر 
تهران محسوب می شود که در مرکز این شهر واقع شده 
است. این منطقه با مساحت 16/91 کیلومتر مربع شامل 
6 ناحیه و 13 محله می باشد. از مهمترین ویژگی های 
این منطقه قرار گرفتن بازار تهران و بسیاری از اماکن 
فرهنگی، مراکز و نهادهای دولتی، وزارت خانه ها و 
سفارتخانه ها در آن است. تعداد خانوار ساکن در منطقه 
91/000 خانوار و میزان رشد جمعیت 2/5 درصد در سال 
می باشد. 
* منطقه از لحاظ جمعیتی با توجه به اینکه قطب 
تجاری- اقتصادی شهر می باشد، به دو بخش جمعیتی 
قابل دسته بندی است: 
* جمعیت ساکن: جمعیتی که بطور دائم در منطقه 
سکونت دارند. این بخش از ساکنین در حدود 365000 
نفر می باشند. 
* جمعیت شناور: جمعیتی که به واسطه موقعیت 
منطقه و سفرهای درون شهری در محدوده منطقه 
حضور می یابند. این بخش از ساکنین در حدود 1400000 
می باشند. 
در این منطقه ابنیه های متعددی وجود دارد که میراث 
فرهنگی کشور است و نظایر آن حتی در جهان نیز 
کمتر دیده می شود که متعلق به تمام ایرانیان می باشد.

این منطقه با در بر گزفتن بافت تهران قدیم،مراکز 
فعالیتهای اقتصادی،بخش دولتی،بخش عمومی و 
همچنین مراکز تاریخی،فرهنگی و اجتماعی بسیار 
شایان اهمیت است.

شهردار منطقه 12: منطقه 12 منطقه ایست استراتژیک که 
در چشم انداز دراز مدت دارای میراث فرهنگی حفاظت شده 
و پایدار در کنار معماری مدرن و متناسب با فرهنگ ملی است 
که قطب تاریخی،فرهنگی و گردشگری تهران خواهد بود.

گفتگویی با مهندس علی کفایی محمد نژاد، شهردار منطقه 12 شهر تهران 
داشتیم. 

چشم اندازهای توسعه منطقه 12 شهر تهران کدامند؟  ■
چشم انداز کوتاه مدت )دو ساله(:

فراهم نمودن تمامی زیر ســاخت های نرم افزاری الزم برای توســعه فرهنگی و 
اجتماعی، بهبود وضعیت معماری و شهرسازی و خدمات شهری، فناوری اطالعاتی 

و ارتباطی و مدیریت جامع شهری 
چشم انداز میان مدت )پنج ساله(:

فراهم نمودن تمامی زیر ساخت های سخت افزاری الزم برای توسعه فرهنگی و 
اجتماعی، بهبود وضعیت معماری و شهرسازی و خدمات شهری، فناوری اطالعاتی 

و ارتباطی و مدیریت جامع شهری 
چشم انداز دراز مدت)بیست ساله(:

در بیست ســال آینده با تالش های شــهرداری، منطقه 12 ویژگی های زیر را 
خواهد داشت:

مدیریت شهری یکپارچه، هماهنگ و پاسخگو  ■
پاک از آلودگی های زیست محیطی و اجتماعی ■
شهروندانی برخوردار از سالمت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی ■
ایمن )پیش کنش گر( از گزند حوادث غیرقابل پیش بینی طبیعی و انسانی ■
میراث فرهنگی حفاظت شــده و پایدار در کنار معماری مدرن و متناسب با  ■

فرهنگ ملی )قطب تاریخی، فرهنگی و گردشگری تهران(
دسترسی آسان شهروندان به خدمات شهرداری )شهرداری الکترونیک( ■
زیبا و سبز ■
ترافیک روان ■
برخوردار از درآمد باال و پایدار ■
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در ادامه با مهندس پیمان حســین 
محســنی، معاون فنی و عمرانی منطقه 

12 شهر تهران به گفتگو نشستیم:

عمرانی  ■ شاخص  پروژه های 
منطقه 12 شهر تهران کذامند؟ 

اهــم پروژه هــای عمرانی شــاخص 
شهرداری منطقه 12 عبارتند از:

پــروژه بدنه ســازی 15 خرداد 
ســبزه  تا  گلوبندك  )حدفاصــل 

میدان(:
عملیــات اجرایی در دی ماه ســال 

90 آغاز گردید. علی رغم تردد بســیار زیاد عابرین پیــاده در محدوده بازارتهران 
اهم فعالیت اجرایی در شــب انجام شده و همچنین وجود معارضات متعدد شامل 
فرســودگی نمای بعضی از مغازه ها و اجرای طرح ویژه نمای بانک تجارت شــعبه 
گلوبندک، عملیات جداره ســازی به طول 222 متر در ارتفاع 8 متر با مســاحتی 
1776 مترمربع دارای سازه فوالدی و پوسته آجری و نماچینی با آجر قزاقی دارای 
پیشــرفت فیزیکی 90% می باشد که طبق برنامه زمانبندی تا پایان سال به اتمام 

خواهد رسید.
پروژه بدنه سازی 15 خرداد )حدفاصل سبزه میدان تا بازار طال(:

عملیات اجرایی در مهر ماه ســال 90 آغاز گردید. علی رغم تردد بســیار زیاد 
عابریــن پیاده در محدوده بازارتهران اهم فعالیت اجرایی در شــب انجام شــده و 
معارضات شامل عدم همکاری کســبه و همچنین فرسودگی پوسته قبلی امالک 
و وجود معارضات تاسیســاتی فراوان و ایجاد مشکل در اجرای فونداسیون بوده که 
عملیات جداره ســازی به طول 110 متر و ارتفاع 9 متر با مساحت 990 مترمربع 
و پیشرفت فیزیکی 87 % انجام گردیده است، طبق برنامه زمانبندی تا پایان سال 

به اتمام خواهد رسید.
پروژه بازسازی ورودی های بازار )کفاش ها، بازار طال، بازار خلیج فارس(:

عملیات اجرایی مرمت ســر درب بازار کفاشــها به مساحت 30 مترمربع شامل 
بندکشی، مرمت، درآوردن بندها در خرداد ماه سال 91 به اتمام رسید.

ورودی های بازار خلیج فارس با اجرای کاشــیکاری نما با طرح فخر و مدینه با 
مساحت 45 مترمربع به اتمام رسیده است.

عملیات اجرایی بازسازی ورودی های بازار طال واقع در سبزه میدان به مساحت 
50 مترمربع با اجرای کاشیکاری نما با طرح فخر و مدینه با پیشرفت فیزیکی نیز 

به اتمام رسیده است.
بازسازی سرای چهاربازار و قزوینی ها: 

عملیات مرمت ســرای چهاربازار در تیر ماه ســال 90 آغاز گردید که شــامل 
بندکشــی، مرمت، درآوردن بندها و سبک ســازی و ســاخت صندوقه جهت دفع 
آب های ســطحی و ایزوگام به تعداد 9 گنبد و عرصه 300 مترمربع وا عیان 150 

مترمربع با مساحت 450 مترمربع در شهریور ماه سال 91 به اتمام رسید.
عملیات مرمت سرای قزوینی ها با مرمت 9 گنبد به مساحت 450 متر مربع نیز 

در سال 91 به اتمام رسید.
بازسازی سرای صندوق سازان:

پروژه به صورت مشــارکت کسبه در خرداد ماه سال 90 آغاز گردید که مراحل 
بازسازی شامل بندکشی، مرمت، درآوردن بندها و سبک سازی و ساخت صندوقه 
جهت دفع آبهای ســطحی و ایزوگام با ســازه باکس و تیــر ورق و 23 عدد گنبد 
آجری با عرصه 330 مترمربع و بدنه سازی با ا عیان 300 مترمربع و مساحت 630 
مترمربع با وجود معارضات تاسیســاتی فراوان و هدایت کابل ها به داخل سینی بر 

طرف گردید.
بازسازی تیمچه حاجب الدوله:

پروژه به صورت مشارکتی و مرمتی در مرداد ماه سال 90 آغاز گردید که شامل 

یک گنبد مرکزی و بدنه ســازی با عرصــه 200 مترمربع و اعیان 100 مترمربع با 
مساحت 300 مترمربع با وجود معارضات کابل های تاسیساتی و فرسودگی بناهای 

همجوار در مهر ماه سال 91 به اتمام رسید.
بدنه سازی و گنبد سازی بازار طال و جواهر فاز 1: 

شــروع عملیات اجرایی فاز 1 در تیرماه ســال 90 آغاز گردید که شامل 6 عدد 
گنبد و بدنه ســازی بطول 28 متر و ارتفاع 8 متر با مســاحت 224 مترمربع بود. 
مصالح بکار رفته در ساخت گنبدها بصورت پیش ساخته همراه با الیاف مصنوعی 
غیر قابل اشــتعال بوده که در آبان ماه سال 91 به اتمام رسید. فاز 2 پروژه نیز به 
صورت مشــارکتی، شامل اجرای فونداســیون به طور کامل و اجرای 7 ستون کار 

گذاشته شده که احداث 5 عدد گنبد در حال ا جراء می باشد.
بدنه سازی و گنبدسازی بازارهای کالنتری، صراف، رحمانی: 

محورهای فوق بصورت مشــارکتی و با ســازه فوالدی و نمای آجر قزاقی جهت 
نماچینی و کاشــی کاری و وجود معارضاتی از قبیــل پیش آمدگی ها، کابل های 

تاسیسات و اسپیلت ها در حال اجرا می باشد که:
 بــازار کالنتری با عرصه 1265 مترمربع وا عیان 2300 متر مربع به مســاحت 

3565 مترمربع و پیشرفت فیزیکی %80 
بازار صراف ها بــا عرصه 1369 مترمربع وا عیان 2500 مترمربع به مســاحت 

3869مترمربع و پیشرفت فیزیکی 75 % 
بــازار رحمانی با عرصه 330 مترمربع وا عیان 600 مترمربع به مســاحت 930 

مترمربع و پیشرفت فیزیکی 97 % 
در حال اجرا می باشد.

نوسازی سردرب دروازه نو: 
عملیات اجرایی با سازه فوالدی و مصالح آجری و سنگی به طول 5 متر و عرض 

4/5 و ارتفاع 7 متر به مساحت 30 مترمربع به اتمام رسیده ا ست.
رواق سازی خیابان خیام:

با توجه به تردد بسیار زیاد عابرین پیاده ،عملیات اجرایی رواق سازی شامل سازه 
فوالدی و نماســازی با آجر قزاقی و خطائی در سال 91 به مساحت 270 مترمربع 
آغاز گردید که با پیشــرفت فیزیکی 77% با وجود معارضات فراوان در حال اجراء 

می باشد.
مسجد جزایری:

عملیات اجرایی شامل جبه های کاری نماسازی بیرونی با آجر و سنگ، نماچینی 
داخلی و کاشــیکاری و ساخت و نصب گنبد با عرصه 450 مترمربع و اعیان 300 
مترمبع با مساحت 750 مترمربع با پیشرفت فیزیکی 65 % در حال اجرا می باشد. 

پروژه های مهم سطح منطقه 12 شهرداری تهران کدام پروژه ها  ■
هستند؟

اهم پروژه های ســطح بــازار تهران که در ناحیه 3 شــهرداری منطقه 12 واقع 
شده اند عبارتند از:

مرمت و بازسازی سر درب بازار کفاش ها  ■
مرمت و بازسازی بازار صندوق سازان ■
مرمت و بازسازی بازار قزوینی ها ■
مرمت و بازسازی سرای چهار بازار ■
مرمت و بازسازی تیمچه حاجب الدوله ■
مرمت و بازسازی بازار طال و جواهر ■
مرمت و بازسازی سر درب دروازه نو ■
مرمت و بازسازی بازار عباس آباد ■
مرمت و بازسازی ورودی بازار خلیج فارس ■
مرمت و بازسازی ورودی بازار طال و جواهر )سبزه میدان( ■
بدنه سازی و گنبدسازی بازار کالنتری  ■
بدنه سازی بازار رحمانی ■
بدنه سازی و گنبدسازی بازار رحمانی بدنه سازی و گنبدسازی بازار صراف ها  ■
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رواق سازی خیابان خیام ■
بدنه سازی 15 خرداد )گلوبندک تا سبزه میدان( ■
بدنه سازی 15 خرداد )سبزه میدان تا بازار طال( ■
احداث مسجد جزایری ■

سایر پروژه های شاخص معونت فنی و عمرانی منطقه 12 عبارتند از:
پروژه بهسازی محله عودالجان مرمت و بازسازی بازار طال و جواهر ■
مرمت و بازسازی حسینیه هدایت )فاز 3( ■
احداث مرکز مداخله در بحران خانواده )فاز 3(  ■
احداث حسینیه شهدای هفتم تیر  ■
پیاده راه سازی خیابان 15 خرداد ■
پیاده راه سازی خیابان ناصر خسرو  ■

در پایان باید اشــاره کرد که باز ســازی و نو ســازی منطقه 12 شهر تهران که 
ابنیه های مهم و تاریخی میراث فرهنگی کشور در آن قرار گرفته اند بسیار ارزشمند 

است. 

 مرمت و بازسازی تیمچه حاجب الدوله

 مرمت و باز سازی سرای چهار بازار 

پیاده راه سازی خیابان ناصر خسرو

مرمت و باز سازی سردر اصلی بازار
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اخبار

همایش مدیران شهري غرب آسیا در تهران

تندیس سیمین انجمن مدیریت کیفیت ایران به معاونت 
فنی و عمرانی شهرداری تهران تعلق گرفت 

بیستمین نشست معاونین فنی و عمرانی کالنشهرها و 
جشنواره، همایش و نمایشگاه عمران شهری

درآمدهای پایدارشهرتهران ازمرز40 درصد گذشت

گزارش برگزاری مراسم یادمان و هفتمین دوره جایزه معماری میرمیران

جنگل آپارتمان

طراحان داوطلب براي احیاي جوامع شهري فرسوده

بلند ترین فضاي سبز عمودی کشور در منطقه 11 شهر تهران

ارایه برنامه کارشناسي مهندسي حمل و نقل ریلي توسط دانشگاه پنسیلوانیاي آمریکا



همایش مدیران شهري 
غرب آسيا در تهران

شــهردار تهران بــا رأي اکثریت اعضاي کنگره ســازمان شــهرهاي متحد و 
حکومت هاي محلي غرب آسیا و خاور میانه به ریاست این بخش منطقه اي انتخاب 

گردید.
مراســم افتتاحیه کنگره عمومي سازمان شهر هاي متحد و حکومت هاي محلي 
غرب آسیا و خاورمیانه )UCLG-MEWA( با حضور دکتر قالیباف، شهردار تهران 
و دکتر قدیر توپ باش، شــهردار اســتانبول و رئیس ســازمان جهاني UCLG و 
با شــرکت تعداد دیگري از شــهرداران ،فرمانداران، روسا ،اعضاي شوراهاي شهر و 
نیز ســایر مقامات و متخصصان شهري از شــهرهاي این منطقه و کالن شهرهاي 
جمهوري اســالمي ایران به میزباني شهرد اري تهران در فروردین ماه سال جاري 

برگزار شد.
شایان ذکر اســت UCLG-MEWA به عنوان یکي از هشت بخش منطقه اي 
سازمان جهاني شــهر هاي متحد و حکومت هاي محلي UCLG به ترتیب الفباي 
فارسي شــهر هاي واقع در کشــور هاي اردن، افغانســتان، امارات، ایران، بحرین، 
پاکستان، ترکیه، ســوریه، عراق، عربستان سعودي، عمان ،فلسطین، قطر، کویت، 

لبنان و یمن را پوشش مي دهد.
در این اجالس حدود 60 هیأت از 16 کشور آسیایي از مقامات محلي و شهرداران 
کالنشهر ها و شهر هاي غرب آسیا شرکت داشتند. عالوه بر این سازمانهاي بین المللي 
متعددي نظیر رئیس اتحادیه شــهرداري هاي غرب ،صندوق توسعه شهر ها، رئیس 
انیستیتوي توسعه شهري کشــور هاي عربي، رئیس اتحادیه شهرداري هاي ترکیه 
،رئیس اتحادیه شهرداري هاي جنوب لبنان و رئیس اتحادیه شهرداري هاي بغداد به 

همراه شهرداران کالنشهر هاي ایران حضور داشتند.
یکي از مهمترین اهداف سازمان شــهر هاي متحد و حکومت هاي محلي غرب 
آســیا و خاور میانه UCLG-MEWA تالش براي مشارکت در توسعه دولت هاي 
محلــي کار آمد و دموکراتیک در منطقه، تداوم فعالیت ها براي خدمت به اعضاء از 
طریق طیف گســترده فعالیت ها شامل همکاري و یاري رساني، تبادل تجربیات و 

نظرات و برنامه هاي آموزشي است.
سازمان جهاني دولت هاي محلي در واقع اتحادیه جهاني شهرداري هاي دنیاست 
و پنج منطقه در آن مســئولیت دارند و هر دو سال یک بار نیز نشست هاي جهاني 
براي شــهرداري هاي کل دنیا توســط این سازمان برگزار مي شــود که تحت نام 
UCLG شناخته شده است .یکي از مناطق این سازمان در خاور میانه و غرب آسیا 
قراردارد و شهرهاي این منطقه عضو آن هستند.هم اکنون به مدت دو سال ریاست 

این سازمان به تهران منتقل شد.
UCLG-MEWA رفع نیازهاي مردم در اولویت برنامه هاي سازمان

محمت دومان دبیر کل سازمان شهر هاي متحد و حکومت هاي محلي منطقه غرب 
آسیا و خاور میانه UCLG-MEWA گفت: در بحران جهاني کنوني همکاري ها و 
تبادل تجربیات میان کشور ها و شهر هاي مختلف در کنگره هاي بین المللي اهمیت 

زیادي دارد و بیش از گذشته دولت هاي محلي باید براي حاکمیت صلح در منطقه 
تــالش کنند. وي ضمن تأکید بر تالش براي ایجاد حکمراني محلي و منطقه اي و 
دمکراسي محلي در خاور میانه و غرب آسیا گفت: تهران یکي از بزرگترین شهر هاي 
عضو اتحادیه و از اعضاي فعال و نمونه مدیریت شهري است. به گفته دومان مردم 
ما هم اکنون بیش از هر زمان دیگري به دنبال توسه شهري، فرصت هاي شغلي و 
شکل گیري آینده پایدار هستند و در این راه دولت هاي محلي باید مسئولیت هاي 
زندگي اتباع و ساکنان خود را بر عهده بگیرند تا بتوانند آینده بهتري را ایجاد کنند.
محمت دومان ضمن ابراز امیدواري براي توســعه کشــور هاي عضو ســازمان 
UCLG-MEWA گفــت: در بحــران جهانــي کنوني این همکاري هــا و تبادل 
تجربیات اهمیت زیادي دارد و بیش از گذشــته دولت هاي محلي باید بر اســاس 
صلح نقش مهمي در راستاي ثبات منطقه ایفا کنند. دومان همچنین گفت: تا سال 
2016 طبق برنامه ریزي هاي صورت گرفته باید اهداف تعیین شده UCLG توسط 

دولت ها از سوي شهرداري هاي عضو محقق شود.
 پیشرفت مدیریت پروژه هاي عمراني و حمل و نقل در تهران

مسئول شــهرداري هاي کشــور ترکیه در خالل برگزاري کنگره با بیان اینکه 
پیشــرفت در مدیریت شــهري تهران کاماًل به چشــم مي آید، بیان کرد: یکي از 

مهم ترین این برنامه ریزي ها مدیریت عمرانی و حمل و نقل در شهر است.
تهران براي حل معضل ترافیک مســیر مناســبي را انتخاب کرده که چهره این 
شهر را به نسبت گذشته متفاوت نموده است. از آنجا که مهم ترین دستاورد کنگره 
سازمان شهر هاي متحد و حکومت هاي محلي غرب آسیا و خاور میانه نیز نزدیکي 
شهرها و به اشتراک گذاشتن پیشرفت ها در عرصه مدیریت شهري است، مي توان 
از تجربیات پایتخت ایران اسالمي در این خصوص هم بهره برد. هایرتین گونگور با 
بیان اینکه چهره شهر تهران متفاوت شده است، اظهار کرد: تهران به نسبت دفعه 
پیش که به اینجا سفر کرده بودم کاماًل متفاوت شده است به طوري که این تفاوت 
کاماًل محسوس اســت. وي که به نوعي قائم مقام قدیر توبپاش، شهردار استانبول 
است، پیشرفت هاي تهران در عرصه حمل و نقل را ستودني دانست و گفت: توسعه 
مترو و نیز ایجاد سامانه اتوبوس هاي تند رو )بي آر تي( با اتوبوس هاي مدرن و چند 
کابین یکي از مهم ترین برنامه هایي است که براي حل معضل ترافیک در شهرهایي 
مانند اســتانبول و تهران باید مد نظر قرار داد و من خوشحالم که مي بینم شهري 
مانند تهران در این عرصه پیشــرو است. این امر نشان از برنامه ریزي و توجه ویژه 
مدیریت شهري تهران به توســعه حمل ونقل عمومي و حل معضل ترافیک دارد.

هایرتین گونگور که در پایان کنگره شــهر هاي متحد و حکومت هاي محلي غرب 
آســیا و خاور میانه سخن مي گفت، اظهار داشــت: شهر تهران از جمله شهرهایي 
است که فعالیت هاي مدیریت شده آن مي تواند الگوي مناسبي براي شهر هاي دیگر 
باشــد و اقداماتي نظیر توجه به تاریخ و دین و حفظ هویت شهري در کنار توسعه 

سیستم هاي مدرن مدیریت شهري از آن جمله است.
منبع: روزنامه همشهري
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تندیس سيمين انجمن مدیریت كيفيت ایران به معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران تعلق گرفت 
معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران تندیس سیمین انجمن مدیریت کیفیت ایران را در دومین جشنواره ملی تجلیل از تالشگران عرصه مدیریت کیفیت کشور از 

آن خود کرد. 
دومین جشــنواره ملی تجلیل از تالشــگران مدیریت کشور با حضور 700تن از مدیران ارشد نهادهای دولتی و خصوصی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما 
برگزار شد. هدف از این جشنواره ملی که به صورت ساالنه و به همت انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار می شود، الگوسازی و معرفی چهره های برتر در عرصه مدیریت 

کیفیت کشور بوده و شامل 10 بخش است.
کمیته علمی و هیات داوری این جشنواره که از مدیران موفق و شناخته شده کشور تشکیل شده، در بخش عمران شهری جشنواره سال 91تندیس سیمین و لوح تقدیر 

جشنواره را به پاس تحوالت گسترده و سریع در 2 سال اخیر پایتخت در زمینه طرح های عمرانی به معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران اعطا کرد.
در این مراسم، دکتر مازیار حسینی، معاون فني و عمرانی شهردار تهران به عنوان یکی از سخنرانان اصلي و برگزیدگان جشنواره به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص 

نحوه ارتقاء سرعت و کیفیت در طرح های عمرانی و همچنین الزامات و ضرورت  هاي کسب موفقیت در امور حرفه ای و مهندسی پرداخت.

بیستمین نشســت معاونان فنی و عمرانی کالنشهرها در تاریخ 30 اردیبهشت 
لغایــت 1 خرداد 1392 با حضور معاونان فنی و عمرانی 14 کالنشــهر کشــور و 
همچنین معاونان فنی و عمرانی مراکز استان ها در تهران و در محل دانشگاه تهران 
برگزار شد. در کنار این نشست جشنواره، همایش و نمایشگاه عمران شهری نیز به 

مدت 3 روز برپا بود.
در مراسم افتتاحیه، آقایان دکتر مازیار حسینی، معاونت فنی و عمرانی شهرداری 
تهران؛ مهندس ســید جعفر موســوی، قائم مقام دبیرخانه کالنشهرها و مهندس 
محمدرضا معماریان، مسئول کمیته هماهنگی معاونین فنی و عمرانی کالنشهرها، 
ســخنان خود را ایراد نمودند. دکتر مازیار حسینی در مراسم افتتاحیه بیستمین 
نشست معاونان فنی و عمرانی کالنشهرهای کشور تقریباً از تمامی پروژه های مهمی 
که در ســال ها، ماه ها و حتی هفته های اخیر تحویل شهروندان شده است، سخن 

گفت.
در ادامه نمایشگاه عمران شهری توسط آقای دکتر حسینی و مهندسی رئیسی 
رســماً افتتاح شــد. این نمایشگاه در وســعتی حدود 3800 مترمربع برپا شد که 
معاونت هــای فنی و عمرانی مناطق 22 گانه شــهرداری تهران، شــهرداری های 
کالنشــهرهای کشور )شیراز، قم، مشــهد( و بیش از 50 شرکت از صنعت احداث، 
تولیدکننــدگان آســفالت، جــداول بتنی، ماشــین آالت صنعتی، شــرکت های 

ژئوسنتتیکی حضور پررنگی در نمایشگاه داشتند.
در روز 30 اریبهشــت 1392، 4 کارگــروه نشســت معاونین فنــی و عمرانی 
کالنشهرها )کمیته معاونین فنی و عمرانی، کمیته روسای کمیسیون عمران شورای 
شــهر، کمیته عوامل، کمیته فرایند( در دو نوبت تشــکیل جلسه دادند و در پایان 

همان روز با برگزاری مراسم اختتامیه در سالن اصلی )تاالر عالمه امینی( و قرائت 
صورتجلســات کمیته ها، بیستمین نشســت معاونین فنی و عمرانی کالنشهرهای 

کشور به کار خود پایان داد.
در ادامه، برنامه ای جهت بازدید مهمانان نشســت از پروژه تونل صدر- نیایش و 
بزرگراه طبقاتی صدر در نظر گرفته شد و همچنین در پایان این روز مراسم ضیافت 
شام با حضور مسئوالن ارشد شهرداری تهران در محل رستوران گردان برج میالد 

ترتیب داده شد.
نشست های همایش عمران شهری در روز 31 اریبهشت آغاز بکار کرد 
یکی از مهم ترین محورها و نشست های همایش عمران شهری را معرفی اسناد 
و دســتورالعمل های نظام فنی و اجرایی شــهرداری تهران تشکیل می داد. در این 

بيستمين نشست معاونين فنی و عمرانی كالنشهرها و جشنواره، همایش و نمایشگاه عمران شهری
30 اردیبهشت لغایت 1 خرداد 1392

دانشگاه تهران
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نشست عالوه بر معرفی تعدادی از مهم تریم اسناد تهیه شده این نظام، به تفصیل 
در مورد ضرورت تدوین دستورالعمل ها و تفاوت های نظام فنی و اجرایی شهرداری 

تهران با نظام فنی و اجرایی موجود در کشور بحث شد.
از دیگر نشســت های همایش، نشست هم اندیشی طرح های عمران شهری بود 
که با حضور جامعه مهندسان مشاور و انجمن شرکت های ساختمانی تشکیل شد. 
نشست تخصصی تونل صدر- نیایش )با حضور انجمن مهندسان راه و ساختمان 
و مشارکت ایرانشهر - تابلیه(، نشســت تخصصی بزرگراه طبقاتی صدر )با حضور 
انجمن مهندســان راه و ساختمان و موسسه شــهید رجایی(، نشست پروژه های 
شاخص شهر تهران )دریاچه شهدای خلیج فارس، بزرگراه امام علی، بزرگراه جناح(، 
پروژه باغ پرندگان )منطقه 4(، فاز 2 بوســتان نهج البالغه )منطقه 2(، مهندســی 
ارزش در پیاده رو ســازی خیابان کارگر )منطقه 11(، طرح جامع مدیریت آبهای 
سطحی )شــرکت خاکریزآب( و کارگاه آموزشی "تعمیر و نگهداری پل های شهر 

تهران"، از دیگر مباحثی بودند که در همایش عمران شهری مطرح شدند.
با برگزاری مراسم اختتامیه در روز 1 خرداد و با حضور مسئولین ارشد شهرداری 
)دکتر مازیار حســینی، مهندس علی امــام و...( ضمن تقدیر از حامیان همایش و 
غرفه داران برتر نمایشگاه، همایش و نمایشگاه عمرانی شهری به کار خود پایان داد.

60 / فصلنامه شهرهای جهان / 1392 / شماره 10 و 11



درآمدهای پایدارشهرتهران 
ازمرز40 درصد گذشت

درآمد های پایداردردهه اخیربه عنوان محورتوسعه کالنشهرها شناخته می شوند. 
تهران نیز در رده یکی از بزرگترین کالنشهرهای جهان تالش بسیاری را به کاربسته 

است تا درآمد های خودرا به سمت پایداری سازی پیش ببرد.
شهرداری تهران درسال های اخیر برنامه گسترده ای برای ارتقای درآمدهای خود 
پی ریزی کرد تا با تکیه برمنابع ثابت و قابل اندازه گیری، آورده مالی وثابتی را برای 

توسعه پایتخت به ارمغان آورد. 
براساس برنامه ای که شورای اسالمی شهربرآن تاکید داشت، قرار بود هر سال 5 
درصد بر درآمدهای پایدارشــهر افزوده شود که این عدد درسال جاری باید به رقم 

40 درصد می رسید.
با اقدامات انجام شــده طی ســال های اخیر، میزان درآمدهای پایدار شهرداری 

تهران از 13 درصد درسال 85 به بیش از 40 درصد افزایش یافته است.
معاون مالی واداری شــهرداری تهران، دکتر حســین محمد پورزرندی گفت: شهرداری تهران برای دستیابی به درآمدهای پایدار و به ویژه عدم وابستگی به درآمدهای 
حاصل ازســاخت و ســاز اقدامات زیادی انجام داده و فرهنگ سازی برای تامین درآمدهای پایدار به جا وابستگی به درآمدهای ناپایدار از مهمترین اهدافی است که دراین 
میان دنبال شده است. وی با اشاره به افزایش درآمدهای پایداردرسال های اخیراظهارکرد: درسال 85 حدود 13 درصد درآمدهای شهرداری پایدار بوده که پس از تصویب 

طرح الیحه درآمد های پایدار در شورای شهر، مقرر گردید تا هر ساله 5 در صد به درآمد های پایدار اضافه شود.
پورزرندی با تاکید برکاهش وابســتگی به درآمدهای حاصل ازفروش تراکم، افزود: شــهروندان تهرانی با مشــارکت درپرداخت عوارض شــهری نقش مهمی درتامین 

درآمدهای پایدارداشته اند وهمچنین برنامه های مختلفی برای فرهنگ سازی دراین راستا درنظر گرفته شده است. 

راه وشهرســازی، شهرداری تهران، اســاتید و شخصیت های برجسته عرصه هنر و 
معماری و شهرســازی و همچنین جمع کثیری از معماران جوان شرکت کننده در 
این دوره از مسابقه و دانشجویان رشته های معماری و شهرسازی دانشگاه ها و دیگر 

عالقه مندان برگزار شد.
در این مراسم پیام مقام محترم وزارت راه و شهرسازی جناب آقای مهندس علی 
نیکزاد توسط مجری مراســم خانم مهندس پیروزمند قرائت گردید، سپس ضمن 
قرائت پیام جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی و 
پیام های فرستاده شده از »پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران«، »کرسی یونسکو 
در معماری اســالمی«، »جامعه مهندسان مشاور ایران«، »سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور«، »جامعه معماران ایران«، »جامعه معماران ایرانی مقیم پاریس«، 
»کانون مهندســان معمار دانشگاه تهران«، »دانشکده هنر و معماری واحد علوم و 
تحقیقات دانشگاه آزاد اســالمی«، »انجمن دوستداران اصفهان«، »انجمن مفاخر 
معماری ایران«، »انجمن صنفی مهندســان معمار و شهرســاز«،»بنیاد شــمس 

گزارش برگزاری مراسم 
یادمان و هفتمين دوره 

جایزه معماری ميرميران
چهارم اردیبهشت ماه 1392

به یاری خداوند متعال و حمایت های ارزنده عالقمندان، دوستداران و همکاران، 
مراســم یادمان و هفتمین دوره جایزه معماری میرمیران و بزرگداشت روز معمار 
با همکاری و تشــریک مســاعی بنیاد معماری میرمیران، مهندسین مشاور نقش 
جهان پارس، خانه ی هنرمندان ایران روز چهارشــنبه مورخ 1392/2/4 از ساعت 
17 الی 20 در خانه هنرمندان ایران و با حضور جمعی از مسئولین محترم وزارت 

شماره 10 و 11 / 1392 /  فصلنامه شهرهای جهان /61



تبریزی و موالنا« به خاطر ارسال پیام، تقدیر و تشکر بعمل آمد و بعد جناب آقای 
دکتر ایرج اعتصام مدیر عامل بنیاد معماری میرمیران ضمن تشــکر و قدردانی از 
دســت اندرکاران برگزاری مراسم، طی سخنانی حضار را از ضرورت های ایجادی و 
فعالیت های بنیاد معماری میرمیران و عملکرد آن در سال های گذشته و همچنین 

برگزاری مسابقات و اهداء جایزه معماری میرمیران آگاه نمودند.
در ادامه برنامه فیلمی کوتاه از خالصه مراســم سال قبل به نمایش گذاشته شد 
و آنگاه ســرکار خانم دکتر نسرین فقیه طی سخنرانی با محوریت »معماری فردا« 
عصر جهانی شــدن – رونــد خالقیت بیاناتی را ایراد نمودند ســپس جناب آقای 
دکتر محســن ابراهیمی مجرد گزارشــی درخصوص مسابقه نقاشی »شهر آینده« 
که توسط مجله شــهرهای جهان برگزار شده بود ارائه دادند و آنگاه دکتر محمود 
گالبچی کرســی یونسکو در معماری اســالمی درخصوص »معماری فردا« و نگاه 
کرســی یونســکو به این موضوع ســخنانی را ایراد نمودند و در انتها جناب آقای 
دکتر ایرج اعتصام رئیس هیئت داوری، بیانیه جایزه معماری میرمیران را با عنوان 
»معماری فردا« قرائت و توضیحات الزم را در خصوص کیفیت طرحهای شــرکت 
کننده در مسابقه و توضیح مختصری در مورد هر یک از طرحهای برنده و منتخب 
و همچنین چگونگی بررسی طرح ها توسط هیئت داوری مرکب از آقایان دکتر ایرج 
اعتصام، دکتــر داراب دیبا، دکتر علی اکبر صارمی، مهندس علیرضا قهاری، دکتر 
شهاب کاتوزیان، استاد عباس کیارســتمی، پروفسور Marg ازکشور آلمان، دکتر 
آرمین محسن دانشگر از اتریش و مهندس حمید میرمیران، نحوه انتخاب طرحهای 

برتر و منتخب را به آگاهی حضار رساندند.
پــس از توضیحات جناب آقای دکتر ایــرج اعتصام و در دنباله برنامه با نمایش 
تصاویر پوسترهای منتخب و تقدیر ویژه و برندگان اول تا سوم مسابقه مراسم اهداء 

جوایز و لوح تقدیر انجام شد.
در پایان مراســم پس از اهداء جوایز فیلم کوتاهی از اســتاد عباس کیارستمی 

با عنوان »پرندگان Birds« به نمایش درآمد که با استقبال حضار مواجه گردید.
 الزم به ذکر اســت که همزمان با برگزاری مراســم مذکور، نمایشگاهی از آثار 
منتخب شــرکت کنندگان هفتمین دوره جایزه معماری میرمیران در گالری نامی 
و ششــمین دوره مسابقه جایزه معماری میرمیران و پنج عدد پوستر برنده نقاشی 
مسابقه »شهر آینده« در گالری بهار برگزار شده بود ضمناً نمایشگاه آخرین مجالت 

و نشریات معماری و شهرسازی نیز برپا بود.
در خاتمه از تالش ها و زحمات کلیه کســانیکه ما را در اجرای هر چه بهتر این 
مراســم یاری نمودند سپاسگزاری کرده و امیدواریم کماکان از حمایت های ایشان 

برخوردار گردیم.
دبیر بنیاد معماری میرمیران
حبیب قدیرزاده

صورت اسامی منتخبین و برندگان هفتمین دوره جایزه معماری 
میرمیران 

جایزه طرح های منتخب: لوح تقدیر و کتاب آثار زنده یاد مهندس ســید هادی 
میرمیران از طرف بنیاد معماری میرمیران + لوح تقدیر از طرف کرسی یونسکو در 

معماری اسالمی.
طرح های منتخب عبارتند از: 

1- طرح مشترک مربوط به خانم مهندس صدف امین االسالمی اسکوئی و آقای 
مهندس ماهان معتمدی. 

2- طرح مشترک مربوط به خانم مهندس ملیحه آقاجانی و آقای مهندس علی رزازی. 
3- آقای مهندس وحید اسکندری. 
4- خانم مهندس حمیده احمدی. 

5- طرح مشــترک مربوط به خانم مهندس مریم غیاثی خســرو شاهی . خانم 
مهندس سمیرا قاضی زاهدی. 

6- طرح مشترک مربوط به آقای مهندس علی رزازی و آقای مهندس مجید ادب. 
7- طرح مشــترک مربوط به آقای مهندس احسان فاتحی فر و آقای مهندس 

سید نیما علوی. 
تقدیر ویژه: 

جایزه تقدیر ویژه: لوح تقدیر و یکسری کتاب شکوه ایران از طرف بنیاد معماری 
میرمیران + لوح تقدیر از طرف کرسی یونسکو در معماری اسالمی. 

- طرح مربوط به خانم مهندس مینه لی پطروسیان.
- طرح مربوط به استودیو خورشید. 

- طرح مربوط به گروه طراحی چلیپا. 
- بــا عنایت به اینکه تعدادی از طرح ها برابر نظــر هیأت محترم داوری از نظر 
کیفیت و ســطح امتیاز دو به دو برابر شناخته شدند لذا برندگان رتبه های سوم و 

دوم و اول هر کدام دو طرح بشرح زیر می باشد. 
 جایزه رتبه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 15.000.000 ریال از طرف 
بنیاد معماری میرمیران + لوح تقدیر از طرف کرسی یونسکو در معماری اسالمی. 

برندگان رتبه سوم عبارتند از: 
- آقای مهندس محسن کفائی.

- آقای مهندس محمد ابراهیم تاجیک. 
جایزه رتبه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 30.000.000 ریال از طرف 
بنیاد معماری میرمیران + لوح تقدیر از طرف کرسی یونسکو در معماری اسالمی. 

برندگان رتبه دوم: 
- آقای مهندس سهراب کوچک. 

- آقای مهندس ایمان یوسفی. 
جایــزه رتبه اول: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 60.000.000 ریال از طرف 
بنیاد معماری میرمیران + لوح تقدیر از طرف کرسی یونسکو در معماری اسالمی. 

برندگان رتبه اول: 
- طرح مشترک مربوط به خانم مهندس نیلوفر قربانی و خانم مهندس گلناز جمشیدی.

- خانم مهندس درسا کفیلی. 
ضمناً از طرف کرســی یونسکو در معماری اســالمی جناب آقای دکتر محمود 

گالبچی لوح تقدیر به برگزارکنندگان مراسم اهداءگردید .
1- آقای مهندس حمید میرمیران.

2- آقای دکتر ایرج اعتصام. 
3- آقای حبیب اله قدیرزاده. 

4- آقای مهندس امیرپویا اصغری. 
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بلندترین فضاي سبز عمودی كشور 
در منطقه 11 شهر تهران

شــهردار منطقه 11 با بیان اینکه تراکم باالي ســاختمان ها در مناطق مرکزي 
پایتخت و وجود بافت فرسوده و پایین بودن سرانه فضاي سبز، لزوم توجه جدي به 
بررسي راهکارهاي ارتقاي فضاهاي سبز در محالت مرکزي شهر را مي طلبد، گفت: 
محدودیت هاي توســعه فضاي ســبز منطقه در تملک زمین مناسب براي ساخت 
باغچه و بوســتان و نیز جمعیــت باال و وجود بافت متراکم و فرســوده مارا بر آن 
داشــت که به منظور افزایش سرانه فضاي سبز و بهبود سیما و منظر شهري و در 
راســتاي کاهش آلودگي هوا و آلودگي صوتي نسبت به اجراي فضاي سبز عمودي 
با بهره گیري از فناوري بومي شــده بر اساس شرایط اقلیمي شهر تهران در خیابان 

نوفل لوشاتو اقدام کنیم.
وي افزود از مشــخصات بارز این طرح مي توان به ارتفاع و مساحت سازه اشاره 
کرد که با 110 مترمربع مســاحت و 20 متر بلندي، داراي بیشترین ارتفاع در کل 
طرح هاي دیوار ســبز ساختي در کشور است و تعداد1275 باکس با ابعاد 20×50 

سانتي متر مربع در یکصد و چهارده ردیف طراحي شده است.
کرم کریمي معاون امور شــهري و فضاي ســبز منطقه نیز درباره جزئیات فني 
این طرح اظهار داشــت: براي اجراي این دیواره ســبز با به کارگیري تري دي پنل 
)پنل هاي سه بعدي( در ساختمان استحکام کافي براي آن در نظر گرفته شده است 
و به منظور به حداقل رســاندن ریسک هاي احتمالي و تضمین بیشتر دیواره سبز؛ 
عالوه بر در نظر گرفتن وضعیت نما و عمر ســاختمان، تمامي جوانب در خصوص 
بار اضافي و جزئیات اجرائي آن در طراحي و محاســبات اولیه، استفاده از پانل هاي 
مدوالر با طراحي و ابعاد مناسب، نحوه اتصال پانل هاي مدوالر به نماي ساختمان، 
نوع ترکیب بســتر کاشــت، وزن مخصوص و عمق آن انتخاب گیاهان ســازگار با 
وضعیت اقلیمي تهران و خرده اقلیم، جهت گیري نماي ســاختمان، موقعیت سایه 

روشن و نیاز نوري مد نظر بوده است.
برگرفته از روزنامه ایران

طراحان داوطلب براي احياي جوامع شهري فرسوده
گروهي از معماران، مهندســین طراحان شــهري و برنامه ریزي در حال کمک به جوامع شــهري فرسوده در ایاالت متحده آمریکا هستند. این گروه توسط شرکت لند 
دیزاین )Land Design( که در زمینه هاي طراحي شهري، مهندسي راه و ساختماني، معماري منظر تخصص دارند، رهبري مي شود. این گروه تحت عنوان »طراحي براي 
احیاي شهري« به طور داوطلبانه فعالیت مي کنند و طراحان 24 ساعت از وقت خود را به طور رایگان وقت بازدید از یک شهر مي نمایند و نقشه هاي احیاي آنرا به صورت 
رایگان براي شــهرداري محل تهیه و ارایه مي کنند. اخیراً گروهي متشــکل از 25 نفر داوطلب به شهر بلوفیلد )Bluefield( وست ویرجینیا )West Virginia( با 11000 
نفر جمعیت رفتند و همراه با مسئوالن شهر و ذي نفعان طرح هاي نوسازي و احیاء بافت شهري را تهیه نمودند. طرح هاي پیشنهادی برای احیای این شهر کوچک شامل 

طرح های بهسازي خیابان ها و منظر شهري، احداث سالن نمایشگاه آثار هنري، توسعه میدان مرکزي شهر و برنامه های بازیافت مواد زائد مي باشند. 
کمک تخصصی داوطلبانه معماری، مهندســی عمران و شهرســازی به شهرهای کوچک وجوامع شهری فرسوده در راستای عمران و بهسازی آن ها، فعالیتی سازنده و 

مطلوب برای خدمت به مردم است.
 Civil Engineering,2012 :منبع

جنگل آپارتمان
درشهرمیالن، ایتالیا اولین ساختمان مسکونی جهان با جنگلی عمودی ساخته 

می شود. این ساختمان 27 طبقه بوسکو ورتیکال )Boseo Verticale( نام دارد.
این ساختمان توسط آرشیتکیت استفنو بوئری )Stafano Boeri( طراحی شده 
است. دراین برج مســکونی درهریک از بالکون ها درخت ها و سایر گیاهان کاشته 
می شوند. براساس اظهارات این آرشیتکت درصورتی که هرقسمت ازاین ساختمان 
به صورت افقی ساخته شــود نیاز به 50/000 مترمربع زمین و 10/000 مترمربع 

فضای جنگلی خواهد داشت.
 Flervarlden Skanska 2013 :منبع
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طبق اطالعات دفتر آمار کار ایاالت متحده آمریکا، اشتغال در صنعت 
حمل و نقل ریلي تا سال 2018 به میزان 9 درصد رشد خواهد داشت. 

براي پاســخگویي به نیاز پیش بیني شده به مهندسان متخصص در این رشته، 
دانشــگاه ایالت پنسیلوانیا برنامه کارشناسي مهندســي حمل و نقل ریلي را ارایه 
مي نماید. این دورة آموزشــي کارشناسی که در سطح کشور آمریکا دورة جدیدي 

است، شامل عناوین زیر مي باشد: 
مطالعات جامعه صنعت حمل و نقل ریلي شامل تاریخچه مدیریت و عوامل  ■

سیاسي که توسعه آنرا شکل دهي نموده است 
صنعت حمل و نقل ریلي و قیمت گذاري آن  ■
بهره برداري از سیستم هاي حمل و نقل ریلي  ■
ایمني حمل و نقل ریلي  ■
ارتباطات و عالئم حمل و نقل ریلي  ■
سیستم هاي مکانیکي حمل و نقل ریلي  ■
طراحي سیستم هاي حمل و نقل ریلي  ■

اولین دانشجویان این دوره در بهار سال 2013 فارغ التحصیل خواهند شد. 
 Civil Engineering 2013 :منبع

معرفی كتاب:
هنر محيطي - تأملي در 

عناصر معني دهنده به منظر
سازمان زیبا سازي شهر تهران

نشر پیکر،320صفحه،18000 تومان،1391 
مولف: دکتر رضا سیروس صبري

رشد شتابنده شهر تهران در بیست سال اخیر ،که بر اساس نیازهاي شهروندان و 
همزمان با رشد و مهاجرت بي سابقه مردم از روستا به شهر شکل گرفت، تبعاتي را 
در پي داشت که در حوضه هاي اقتصادي ،فرهنگي و زیست محیطي بروز کرد. این 
رویکرد انتظار شهروندان از عرصه عمومي شهر را براي جبران این کاستي ها باال برد. 
آنچه در هدایت رفتار مردم در عرصه همگاني در رابطه مستقیم با ارزش هاي جامعه 
حیات مدني شهر را شکل مي دهد، وجود پدیده هاي هنري در فضاي شهري است 

که حاصل دستاوردهاي فرهنگي جامعه است.
در چند ســال اخیر مدیریت شهري در شــهر تهران رویکردي نوین در جهت 
تصمیم گیري براي طراحي مناسب عناصر و فضاها در عرصه عمومي شهررا در پي 
گرفته است که به ارتقاي کیفیت زندگي شهري مي انجامد. بخش عمده اي از این 
هدف،گســترش بحث در مورد مفهوم تغییر یافته طبیعت و کمک به ارتقاي ژرف 
اندیشي در این حیطه است. در این راستا توجه به زمینه هاي دانشي که بتواند چراغ 

راه ما براي گام هاي آتي باشند،براي مدیریت شهر حائز اهمیت است.
موضوع هنر محیطي از این دســته موضوعات است. هنر محیطي چشم اندازي 
جدیــد از رابطه مــا با طبیعت را در برابر مان قــرارداده و راهکارهایي نو براي هم 

زیستي با محیط پیرامون مان را دراختیار مي گذارد.
هنر به محیط و منظر غنا مي بخشد . هنرهایي که در عرصه هاي عمومي متجلي 
مي شــوند در شــکل گیري معناي محیط نفش مهمي ایفا مي کنند هنر محیطي 
معموالً از ارزش هاي جامعه سرشــار است. موضوع هنر محیطي در مسیر تکوین از 
عرصه هاي گوناگون دانش گام به گام مي گذرد. این گذار ســابقه اي در ذهن ایجاد 
مي کند که شــناخت و اهمیت هنر محیطي را به منصه ظهور مي رســاند. موضوع 
رابطه بین انسان و طبیعت از موضوع هاي پایه اي این کتاب است هنرمندان همواره 
تالش کرده اند که بازتاب طبیعت را در آثار هنري خود به صورت هاي گوناگون ارائه 

کنند. زماني که هنر محیطي پیام محافظت از ارزش هاي طبیعي را در حیطه شهر 
مطــرح کرده و این موضوع را با مشــارکت مردم بیان مي نماید، به وضوح مي توان 

اثرات اجتماعي آن را در جامعه مشاهده کرد.
سازمان زیبا سازي شهر تهران با توجه به رسالت خود در جهت توسعه فرهنگ 
زندگي شهري و حصول به شهري در خور حیات مدني حاصل از تمدني، درخشان، 
اعتقاد دارد که ارتقاي کیفي محیط شــهري در گــرو ایجاد حس تعلق به مکاني 
پایدار است. کتاب" هنرمحیطي تاملي در عناصر معني دهنده منظر" توسط آقاي 
دکتر رضا ســیروس صبري، استاد دانگشاه ویرجینیاتک، شهید بهشتي و سیستم 
ایالتي کالیفرنیا نگاشــته شده و براســاس پژوهش هاي چند ساله خود، به عنوان 
منبعي ارزشــمند در این زمینه در اختیار مدیران شهري و پژوهشگران عالقه مند 
قرارداده اند. در این کتاب با یک نگاه جامع، نهایتاً زمینه ها و نمونه هاي برجســته 
و فاخري به عنوان مصادیق مطرح میشــود که براي ایجاد محیطي درخور شــأن 

شهروند ایراني راهگشاست.
امید اســت مطالب ارزنده این اثر با توجه بــه این که در زمینه آثار چنداني در 
دست نیست، براي پژوهشگران، صاحب نظران و دست اندرکاران تصمیم گیري در 

حوزه طراحي و منظر شهري مثمر ثمر واقع شود. 
سید محمد جواد شوشتري
مدیر عامل سازمان زیبا سازي شهر تهران

ارایه برنامه كارشناسي مهندسي حمل و نقل 
ریلي توسط دانشگاه پنسيلوانياي آمریکا

64 / فصلنامه شهرهای جهان / 1392 / شماره 10 و 11



in our country have also shown it is not possible to succeed in solv-
ing urban problems by merely considering land use and transporta-
tion plans. However, the solution is formation of multi dimensional 
view point as well as considering complete interactions amongst 
environmental, social and economic consequences for the commu-
nity for each activity or development program.

In this article the concepts and definitions which are related to 
the sustainability topics and current differences in sustainable de-
velopment process between Sydney and Tehran are introduced. 
Sydney City analysis is according to Richard Roger’s idea but for 
Tehran City because of lack of fundamental planning for sustain-
ability and ambiguity of master plan in sustainability, different sec-
tions of the urban development plan, including transportation and 
environment aspects have separately been described. Finally, it is 
shown that for achieving sustainable development, the immediate 
actions and short term projects should be implemented according 
to predetermined planning as well as consideration of interactions 
amongst different effects of activities and development planning.

Building Roads with ROLLER-
COMPACTED CONCRETE (RCC)
Prepared by: Mohammadreza Memarian, Civil Engineer

Roller-compacted concrete is a tough zero-slump concrete with 
compressive strength greater than 4,000 psi. It is placed with asphalt 
pavers to form a non -reinforced concrete pavement. RCC combines 
durability and strength with economy and ease of road construction. 
RCC consists of Portland cement, coarse and fine aggregates and wa-
ter. RCC requires no forms, finishing, steel reinforcement and joint 
sawing. Compaction is the most important step in RCC. Compaction 
provides density, smoothness and strength. RCC pavement is suited 
for applications where high durability, low initial cost and low main-
tenance are the first priority. In the City of Tehran RCC is recently 
used in Niayesh Tunnel, Amirkabir Tunnel, Sadr Elevated Highway, 
Azadegan Highway and Shahid Babaee Highway.

Study of Sustainability 
Situation in the Cities 
Sydney and Tehran
By: Setareh  Yaghmaie, B.Sc.

Development and extension of physical and social dimensions 
of cities due to population growth has led to inevitable effects and 
problems in the urban life. These effects comprise vast spectrum of 
social, economic and cultural problems and physical disorders. All 
of these factors being contrary to the sustainable development prin-
ciples will tend to lose current and coming generation's capitals. 
In other words, urbanism has had merely physical and economical 
approach and consequently ignored social and cultural problems. 
The world’s latest experiences as well as many urban experiences 

شماره 10 و 11 / 1392 /  فصلنامه شهرهای جهان /65



Protection of Urban 
Highway Tunnels 
Against Fire 
By: Mohsen Ebrahimi, P.E., Ph.D., City Planning 

In this article a summary of the Document of Protection of 
Highway Tunnels against Fire is presented. This document is 
based on the document of Protection of North – South High-
way Tunnels in the City of Stockholm approved by the Swed-
ish Ministry of Traffic. The purpose of this article is to prepare 
grounds for applying such documents in design and construc-
tion of urban highway tunnels in Iran. 

The goal for the safety of the tunnel is a" vision of zero ac-
cidents causing death."

The accepted risk is 0.004 person death casualties per million 
vehicle- km.

The purpose of safety measures program is that transporta-
tion of hazardous goods through the tunnel will be also possible.

The principles of emergency exit design including emergen-
cy evaluation of main tunnels and ramp tunnels are provided. 
The minimum distance between emergency exit doors for the 
main tunnel is 100 m .The minimum width of fire – proof door 
of the emergency exit must be 4.0 meters.

Application of tunnel safety standards is very important for 
the safety of passengers using the urban tunnels.

Using Comprehensive Knowledge and Experience of City Man-
agement Directors, Consulting Engineers and Building Contractors 

Imam Ali )A.S.( Highway with a length of 35 km connects north 
to south of Tehran.

This highway  goes  through  a  very  densely  populated  area 
with 7000  residential units, 4000 building  owners and kilometers  
long  urban  service  network on its route. 

This highway with 56 bridges is built in just 2 years. Seven con-
sulting engineer companies and four Building Contractors cooper-
ate in constructing this highway.

The iron will and constant struggle of all the directors, consultant 
engineers and building contractors made the construction of this 
important north-south highway during 2 years possible. 

Construction of Imam 
Ali (A. S.) Highway
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Progress of National 
Development with 
Advanced Civil 
Engineering Industry 

A ceremony was held on the occasion of the production of the 
last prefabricated concrete segment in the Segment Production 
Factory for Sadr Elevated Highway.

 Dr. Maziar Hosseini, Deputy Mayor of Tehran for Technical 
and Development Affairs, speaking in this ceremony, announced 
that the construction of Sadr Elevated Highway is not only an 
engineering masterpiece but also an artistic bridge structure. 

He mentioned the construction operations of Sadr Elevated 
High- way have paved a new way to future activities in the Ira-
nian engineering society. The concrete segments are produced 
with very high precision such that all of 3372 used parts hav-
ing different dimensions, have the same color. With this experi-
ence, the engineers and experts are directed to implement similar 
greater development projects.  

Standardization of the 
Capital City Development 
Projects by the Technical 
and Executive System of 
the Municipality of Tehran

From September 2010 the discussion on the establishment of the 
”Technical and Executive system of the Municipality of Tehran“ 
was started. Previously, a similar system has been established on 
the national level. However, because of the characteristics of the 
urban development projects, especially in a mega-city like Tehran, 
the urban management decided to establish the technical standard-
ization system for the development and construction activities in 
the City of Tehran.

The preparation, approval and implementation of the technical 
standards and specifications process was accelerated after the Tech-
nical High Council of the Municipality of Tehran started to work. 
Presently, 108 technical documents and standards are prepared and 
approved by the High Technical Council.
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Rapid Development of Public 
Transportation in the Capital City

Interview with Seyed Jaafar Tashakori Hashemi, Civil Eng., Deputy Mayor of Tehran for Transportation and Traffic 
Development of Public Transportation in the City of Tehran has the highest priority in the programs of the City Management of Tehran. 

A summary of the interview with Tashakori Hashemi is presented here.
- On the elevated Sadr Highway, a Bus Rapid Transit )BRT( line will be constructed.
- Niayesh Highway Tunnel is very effective in improvement of the Tehran traffic, especially, on the east- west corridor.
- Tehran’s Metro, with 150 km length and 3 million passengers per day has the first rank among the Middle East Metro Networks.
- Tehran’s Metro has the rank 22 regarding length and the rank 30 regarding number of stations in the world.
- During 1391, 600 million trips were carried out by Metro.
- The Development Program of Tehran’s Metro includes 7 lines with 293 km length and 174 stations.
- 42 per cent of the current year budget of the Municipality of Tehran is allocated to transportation sector which is an indication of im-

portance of the public transportation for the City Management.
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