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سخن نخست

توسـعه پایـدار شـهر تهـران در 
گروی تـاب آوری زیرسـاخت های 

شـهری در برابرحـوادث
Sustainable Development 
of Tehran is Dependent 
on Resilience of Urban 
Infrastructure against Disasters

Foreword

نویسنده: دکتـر محسن ابراهیمی مجرد

By: Mohsen Ebrahimi 
Mojarad, Civ. Eng., Ph.D.

ــن در  ــندایی ژاپ ــوادث در س ــک ح ــش ریس ــی کاه ــس جهان ــومین کنفران ــوب س چارچ
ــس  ــرکت کننده در کنفران ــورهای ش ــی دارد: "کش ــار م ــارس 2015( اظه ــفندماه 1393)م اس
جهانــی تعهــد خــود را نســبت بــه انجــام اقدامــات کاهــش ریســک و ایجــاد تــاب آوری در برابــر 
حــوادث و بالیــای طبیعــی در قالــب توســعه پایــدار اعــالم نمودنــد و مقــرر داشــتند اقدامــات 
ــا در  ــزی پروژه ه ــا و بودجه ری ــاب آوری در سیاســت ها، برنامه ه ــا اعمــال ت کاهــش ریســک را ب

ســطوح مختلــف انجــام دهنــد."
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آمادگــی بــرای مقابلــه بــا حــوادث، پیش بینــی حــوادث، هماهنگ ســازی 
ــاد  ــوادث و ایج ــا ح ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــا آمادگ ــک ب ــش ریس ــات کاه اقدام
ظرفیت هــای کافــی بــرای مقابلــه و باز ســازی موثــر در کلیــه ســطوح، می باشــد. 
ــت  ــتاد های مدیری ــازمان ها و س ــاد س ــود ایج ــا وج ــد ب ــر ش ــد متذک بای
ــوز حــوادث و فاجعه هــای طبیعــی و انسان ســاز،  بحــران در ســطح کشــور، هن
ــعاع  ــور را تحت الش ــهر های کش ــدار ش ــعه پای ــه توس ــل ب ــرای نی ــا ب تالش ه
ــوص  ــندایی در خص ــی س ــس جهان ــات کنفران ــرای مصوب ــد. اج ــرار می دهن ق
کاهــش ریســک و ایجــاد تــاب آوری در برابــر حــوادث و بالیــای طبیعــی همــراه 
بــا اجــرای احــکام حــوزه ماموریتــی ایمنــی و مدیریــت بحــران برنامــه پنجســاله 
دوم شــهرداری تهــران، می توانــد در پیشــبرد اقدامــات کاهــش ریســک حــوادث 
و افزایــش تــاب آوری شــهر تهــران در برابــر حــوادث غیرمترقبــه نقــش موثــری 

داشــته باشــد.

از سـوی دیگـر، نتیجـه کنفرانـس توسـعه پایدار سـازمان ملل متحد در سـال 
2012 تحـت عنـوان "آینـده ای کـه می خواهیـم" ایـن بـود کـه کاهش ریسـک 
فاجعه هـا و ایجـاد تـاب آوری زیرسـاخت ها و جامعـه در برابـر حـوادث بـا تاکید و 
فوریـت بیشـتری در چارچوب توسـعه پایـدار انجام گردد. زیر سـاخت تـاب آور یا 
برگشـت پذیر سیسـتم یا جز سیسـتم یا تاسیسـاتی اسـت که قادر به مقاومت در 
برابـر حـوادث و یـا اختالل در سیسـتم می باشـد ولی اگـر تحت تاثیر قـرار گیرد، 

بـه سـرعت و بـه آسـانی می تواند بـه حالت اولیـه خود بـر گردد.
چارچـوب مصوبـات سـومین کنفرانـس جهانی کاهش ریسـک حوادث شـامل 
ریسـک های حـوادث کوچـک و بـزرگ، با وقـوع مکرر و یـا به نـدرت، فاجعه های 
و  بیولوژیکـی  تکنولوژیکـی،  حـوادث  و  مخاطـرات  و  تدریجـی  یـا  و  ناگهانـی 
زیسـت محیطی می باشـد. هدف این مصوبات هدایت مدیریت ریسـک حوادث غیر 
مترقبه در توسـعه پایدار در سـطوح مختلف و در میان بخش های مختلف اسـت. 

اولویت های اقدامات کاهش ریسک
چهـار حـوزه اولویت در انجام اقدامات کاهش ریسـک در سـطوح جهانی، ملی، 

منطقه ای و محلی توسـط کنفرانس سـندایی به شـرح زیر توصیه شـده است:
1. درک ریسـک حوادث بر اسـاس ابعاد آن، شـامل آسـیب پذیری، ظرفیت، در 
معـرض قرار گرفتن انسـان ها و دارایی هـا، ویژگی های مخاطرات و محیط زیسـت
2. تقویـت حکومتـی سیسـتم مدیریـت ریسـک حوادث بـرای مدیریـت موثر 

ریسـک در سـطوح مختلـف جهانـی، ملـی، منطقـه ای و محلی
3. سـرمایه گذاری بخـش دولتـی و عمومـی در کاهـش ریسـک حـوادث برای 
افزایـش تـاب آوری زیر سـاخت ها، جمعیت متاثـر از حادثه و سـایر عوامل ذیربط

4. افزایــش آمادگــی در برابــر حــوادث بــرای مقابلــه موثــر و بهتــر ســاختن در 
بازســازی بعــد از وقــوع حادثــه. بــا توجــه بــه رشــد مســتمر ریســک حــوادث، 
شــامل افزایــش در معــرض ریســک قــرار گرفتــن مــردم و دارایی هــا و بــا عنایــت 
ــتر  ــت بیش ــه تقوی ــاز ب ــته، نی ــوادث گذش ــده از ح ــه ش ــای آموخت ــه درس ه ب
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تهــران شــهر  بحــران  مدیریــت  مســول  کمیته هــای  و  بحــران(  )اتــاق 
Standard Operations Procedures- SOP

ــا  ــه ب ــی در رابط ــای عمران ــازی پروژه ه ــت های ایمن س ــک لیس ــه چ  تهی
توســعه و تکامــل پیوســت ایمن ســازی و مدیریــت بحــران پروژه هــای عمرانــی 

ــر ســاخت های شــهری ــاب آوری زی و افزایــش ت
ــت پیشــگیری،  ــع توســعه ظرفی ــه جام ــر اجــرای برنام ــه و نظــارت ب  تهی
مقاوم ســازی، تــاب آوری و مدیریــت بحــران ســتاد های مدیریــت بحــران 

ــران ــهر ته ــه ش ــق 22 گان مناط

  برنامــه پنــج ســاله دوم شــهرداری تهــران- احــکام حــوزه ماموریتــی ایمنــی 
و مدیریــت بحــران

  مــاده 55: شــهرداری موظــف اســت بــه منظــور رعایــت اصــول، ضوابــط 
ــی  ــای ایمن ــهری، ارتق ــای ش ــاز و فضا ه ــاخت و س ــی در س ــررات ایمن و مق
ــوادث  ــا ح ــه ب ــرای مقابل ــهروندان ب ــازی ش ــهر و توانمند س ــاختمان های ش س

ــر را انجــام دهــد: ــان برنامــه اقدامــات زی ــا پای ــی، ت احتمال
 ارایه الیحه ارتقای سطح ایمنی ساختمان ها و فضا های شهری

 ارتقای فرهنگ ایمنی و آموزش شهروندان تهرانی
 ایجاد نظام بازرسی ایمنی و آتش نشانی

 انجام تمهیدات الزم به منظور ارتقای ایمنی اماکن عمومی شهر
 کمــک بــه گســترش مقاوم ســازی عناصــر غیرســازهای در اماکــن عمومــی، 

درمانــی، آموزشــی و جمعیت پذیــر
 مـاده 66: شـهرداری موظـف اسـت اقدامـات الزم بـه منظـور هماهنگـی، 
تقویـت نظـام سـازمانی، تشـکیالتی و یـک پارچگـی سیسـتم ایمنـی و مدیریت 
بحـران شـهر تهـران، درچارچـوب سلسـله مراتب مدیریت بحران کشـور و سـایر 
اسـناد بـاال دسـت تمهید و تا پایان سـال اول برنامـه الیحه آن را تهیه و به شـورا 

ارایـه دهد.
 مـاده 69: شـهرداری موظـف اسـت نسـبت بـه تهیـه طـرح پیشـگیری از 

برنامــه پنجســاله دوم شــهرداری تهــران و 
ــوادث ــک ح ــش ریس ــات کاه اقدام

در برنامــه پنجســاله دوم شــهرداری تهــران، چشــم انداز مربــوط بــه اقدامــات 
کاهــش ریســک و افزایــش تــاب آوری بــه شــرح زیــر می باشــد: "تـــهران شــهری 
ایمــن و مقــاوم در برابــر انــواع آســیب ها و مقــاوم در برابــر مخاطــرات و ســوانح"

راهبرد های این چشم انداز عبارتند از:
 ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز

 بهبود سیستم ایمنی، اتش نشانی و مدیریت بحران
 کاربست اصول پدافند غیرعامل در شهر تهران
 بهسازی، بازسازی و نو سازی بافت های فرسوده

فصـل چهـارم برنامه پنجسـاله دوم شـهرداری تهـران، احکام حـوزه ماموریتی 
ایمنـی و مدیریـت بحـران را ارایه می نمایـد. مهم ترین پروژه هـای مدیریت بحران 
و احـکام برنامه پنجسـاله دوم شـهرداری تهـران را در رابطه و هم سـو با مصوبات 
سـومین کنفرانس جهانی کاهش ریسـک حوادث، می توان به شرح زیر ارایه نمود.

ــران  ــت بح ــگیری و مدیری ــازمان پیش ــردی س ــه راهب ــند برنام ــه س  تهی
ــدت،  ــاه م ــازمان در کوت ــای س ــعه توانمندی ه ــور توس ــه منظ ــران ب ــهر ته ش

ــدت ــد م ــدت و بلن میان م
 ایجــاد مرکــز اطالعــات و اســناد الکترونیکــی و کتابخانــه تخصصی ســازمان 

پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهر تهران
 جمــع آوری اســناد و مــدارک مهــم و بهره بــرداری از مرکــز اطالعات و اســناد 
الکترونیکی و کتابخانه تخصصی ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران

 تهیــه دســتورالعمل فعال ســازی مرکــز هدایــت و کنتــرل عملیــات مقابلــه 
بــا بحــران ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهر تهران)اتــاق بحــران(

ــران در  ــا بح ــه ب ــات مقابل ــتاندارد عملی ــای اس ــل روش ه ــعه و تکام  توس
ــران  ــا بح ــه ب ــات مقابل ــرل عملی ــت و کنت ــز هدای ــای مرک ــه فعالیت ه رابط
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وقـوع آتش سـوزی و برنامـه عملیاتی ایمنی شـهر در چارچوب اسـناد باال دسـت 
و قوانیـن کشـور تـا پایـان سـال اول برنامـه اقـدام و بـه شـورا ارایه دهـد. یکی از 
خروجی هـای ایـن اقـدام تهیه اطلس آسـیب پذیری شـهر از آتش سـوزی خواهد 
بـود کـه بعـد از تاییـد شـورا مبنـای برنامه ریـزی و تصمیم گیـری قـرار می گیرد.

 مــاده 73: شــهرداری موظــف اســت بــه منظــور ایجــاد و گســترش موثــر 
پیشــگیری، مقاوم ســازی و بهســازی لــرزه ای پل هــا، ســاختمان ها، زیرســاخت ها 
و ابنیــه مهــم و شــریان های حیاتــی و بــا توجــه بــه پرداخــت ســهم دولــت، امــور 

زیــر را بــا همــکاری ســازمان ها و دســتگاه های ذیربــط تدویــن و اجــرا کنــد:
 تهیه شناسنامه ابنیه فنی، پل ها و مراکز حساس و حیاتی شهر

 مقاوم سازی50 دستگاه پل های شهر 
 استفاده از ظرفیت های بین المللی تامین مالی برای مقاوم سازی تاسیسات 

و زیرساخت های شهری
 اعمـال قاطعانـه ضوابـط و مقررات خاص سـاخت و سـاز در پهنه های زلزله 

خیـز و پرخطر

 مـاده 77: شـهرداری موظف اسـت بـه منظور تقویـت زمینه هـای همکاری 
منطقه ای و بین المللی و تبادل نظر و اسـتفاده از تجربیات و دانش فنی موسسـات 
ونهاد هـای بین المللـی در حـوزه مدیریـت بحـران، آتش نشـانی و خدمـات ایمنی، 
نسـبت بـه شناسـایی و عضویـت در نهاد هـا و مجامـع بین المللـی صاحـب تجربـه 
اقـدام و هماهنگی هـای الزم بـرای ارتبـاط مسـتمر و موثـر بـا آن هـا را بـا رعایـت 

قوانیـن و مقررات انجـام دهد.
 مـاده 79: شـهرداری موظـف اسـت بـه منظور تقویـت و اعمـال مدیریت 
واحـد و یـک پارچـه در نظام مدیریت بحران و ایمنی شـهر تهـران، با هماهنگی 
دسـتگاه های مسـول نسـبت به ایجاد سـامانه واحـد ثبت، گزارش دهـی، تحلیل 
و مدیریـت حـوادث شـهری تـا پایـان سـال اول برنامـه اقـدام و از سـال دوم 

الزامـات آن را عملیاتـی کند.
 مـاده 83: تبصـره: تمامی واحد ها، سـازمان ها و شـرکت های وابسـته به 
شـهرداری موظفنـد در فراینـد تهیه و اجرای طرح های توسـعه شـهری و سـایر 
طرح هـای موضوعـی و موضعـی شـهر، در قالب پیوسـت های ایمنـی و مدیریت 
بحـران، الزامـات کاهـش خطر پذیـری و شـاخص های پدافنـد غیرعامـل ابالغی 

توسـط سـازمان پدافنـد غیرعامـل را رعایت کنند.
 مــاده84: شــهرداری موظــف اســت در راســتای ظرفیت ســازی و 

ــه شناســایی و تعییــن  ــی سیســتم مدیریــت بحــران شــهر، نســبت ب هم افزای
ــر در مدیریــت بحــران، ایمنــی و پدافنــد  وظایــف ســازمان ها و نهاد هــای موث
ــا  ــا آن ه ــترک را ب ــکاری مش ــای هم ــم نامه ه ــدام و تفاه ــهر اق ــل ش غیرعام

منعقــد کنــد.
 مــاده 85: شــهرداری موظــف اســت نســبت بــه بستر ســازی و ارتقــای 
ــت و  ــظ، نگهداش ــور حف ــه منظ ــزاری ب ــخت افزاری و نرم اف ــای س توانمندی ه
صیانــت از اطالعــات پایــه شــهر و شــهرداری اقــدام کنــد. در ایــن ارتبــاط طرح 
ــی  ــه تخصص ــی و کتابخان ــناد الکترونیک ــات و اس ــز اطالع ــاد مرک ــع ایج جام

ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهر تهــران تهیــه می شــود.

نتیجه گیری
یکــی از مهم تریــن جنبه هــای توســعه پایــدار شــهری بــا توجــه بــه کاهــش 
ریســک حــوادث، ایجــاد و توزیــع مناســب زیــر ســاخت ها بــرای وضعیــت عــادی 
ــای  ــات دسترســی گروه ه ــن امکان ــران و تامی ــت بح ــرای مدیری ــن ب و همچنی
ــوع  ــده در هنــگام وق ــه نقــاط آســیب دی مســئول جســتجو، نجــات و امــداد ب
حــوادث می باشــد. تــاب آوری و پایــداری زیرســاخت ها، شــامل جاده هــا، 
پل هــا و بزرگراه هــا کــه بــرای فعــال نــگاه داشــتن شــبکه معابــر جهــت اجــرای 
ــیار  ــد، بس ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــوادث م ــه ح ــخگویی ب ــات پاس عملی

ضــروری هســتند.
جامعـه شـهری مـدرن امـروزی بـه طـور روز افزونـی وابسـته بـه شـریان های 
حیاتـی مانند شـبکه های راه، بـرق، آب، فاضالب، گاز و مخابرات و سـایر خدماتی 
اسـت کـه از طریـق سیسـتم های فنـی پیچیـده ارایـه می گـردد. شـریان های 
حیاتـی را نمی تـوان از زندگـی مـدرن امـروزی حـذف نمـود. عدم تـاب آوری زیر 
سـاخت ها در برابـر وقـوع حـوادث غیـر مترقبـه می توانـد فاجعه هـای ثانویـه را 

ایجـاد کنـد کـه حجـم خسـارات ناشـی از حادثـه را افزایـش می دهد.
بـا توجـه به نقـش تاب آوری زیر سـاخت های شـهری در برابر حـوادث و نقش 
مهـم زیـر سـاخت ها در توسـعه پایـدار شـهری و لـزوم بازگشـت سـریع وضعیت 
عـادی زندگـی شـهروندان بعد از وقـوع حوادث غیر مترقبه، سـازمان پیشـگیری 
و مدیریـت بحران شـهر تهـران برنامه های افزایـش تـاب آوری را در اولویت کاری 
خـود قـرار داده اسـت. بدیهـی اسـت در پیشـبرد و اجـرای پروژه هـای کاهـش 
ریسـک حـوادث و افزایـش تـاب آوری زیر سـاخت های شـهری در برابـر حوادث، 
حمایت هـای گسـترده سـازمان های ذیربـط دولتـی، عمومـی و شـورای اسـالمی 

شـهر تهران ضروری اسـت.

http://www.unic-ir.org         منبع: وب سایت مرکز اطالعات سازمان ملل متحد – تهران
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در خصــوص هــدف محــدود کــردن گــرم شــدن جهانــی بــه کمتــر از 2 درجــه 
ســانتیگراد در مقایســه بــا ســطوح قبــل از صنعتــی شــدن بــود. ایــن توافق شــامل 
نیــل بــه انتشــار مقــدار صفــر گاز هــای گلخانــه ای تــا نیمــه دوم قــرن بیســت و 

ــد. ــا ش ــم می ب یک
در توافــق پاریــس دولت هــا ی شــرکت کننــده تــالش خواهنــد کــرد افزایــش 
ــد. هــدف کاهــش  ــه 1/5 درجــه ســانتی گراد محــدود نماین درجــه حــرارت را ب
1/5 درجــه ســانتی گراد نیــاز بــه انتشــار مقــدار صفــر گازهــای گلخانــه ای بیــن 

ــا 2050 دارد.  ــال های 2030 ت س
در موفقیــت توافــق نامــه پاریــس نقــش چیــن و ایاالت متحــده آمریــکا کلیدی 
اســت زیــرا ایــن دو کشــور بــه ترتیــب دارای بیشــترین میــزان آلوده کننــده گاز 

Co2 در جهــان هســتند. 

دولت هــای 196 کشــور در دســامبر 2015 در شــهر پاریــس جمــع شــدند کــه 
توافــق جهانــی جدیــدی را در خصــوص تغییــرات آب و هوایــی مــورد بحــث قــرار 
دهنــد. در ایــن کنفرانــس "توافــق نامــه پاریــس" کــه توافق نامــه جهانــی بــرای 
ــن  ــرار گرفــت. متــن ای ــی اســت، مــورد بررســی ق کاهــش تغییــرات آب و هوای
توافــق نامــه مــورد تاییــد 196 کشــور حاضــر در ایــن کنفرانــس قــرار گرفــت. این 
توافــق نامــه هنگامــی قانونــی و اجرایــی می شــود کــه حداقــل 55 کشــوری کــه 
بــا هــم در مجمــوع حداقــل 55 درصــد گاز هــای گلخانــه ای را پخــش می کنند آن 
را امضــا نماینــد. دانشــمندان هشــدار داده انــد کــه اگــر تولیــد گاز هــای گلخانــه ای 
افزایــش یابــد، از آســتانه ای کــه بعــد از آن گــرم شــدن جهانــی فاجعه و غیــر قابل 

برگشــت می شــود، گــذر خواهیــم کــرد.
ــق  ــس تواف ــه کنفران ــس، نتیج ــده کنفران ــزار کنن ــه برگ ــالم کمیت ــق اع طب
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Sustainable 
Skyscraper for 2050

بـرای تصـور وضعیت محیط زیسـت در سـال 2050 بـه اندازه کافی فرصت هسـت 
کـه ضمـن مطالعـه و تحلیل پیش بینـی کنیم که کیفیت محیط زیسـت در آن سـال 
چقـدر بـا امـروز متفـاوت خواهد بـود. اما می تـوان گفت کـه اکثریت مـردم جهان در 
شـهرها زندگـی خواهند کرد، اسـتفاده از اینترنـت روبه افزایش خواهد بود و سـاکنان 
شـهرها بـه منابـع طبیعـی دسترسـی کمتری نسـبت به امـروز داشـته و با بسـیاری 
از عواقـب خوشـایند و ناخوشـایند دیگـر رو بـرو خواهنـد بـود. بـر ایـن اسـاس، گروه 
مهندسـی و طراحـی شـرکت آروپ، ایـده ای را بـرای سـاختمانهای آینـده طراحـی و 
پیشـنهاد نموده انـد تا تمامی مشـکالت و نیازهـای آینده را حل نماید. این سـاختمان 
مطابـق شـکل 1 از لحـاظ تولیـد و مصـرف انـرژی خودکفـا می باشـد. در ایـن راسـتا 
از انـرژی حاصـل از بـاد، رنگهـای PV خورشـیدی و نماهـای جلبکـی بـرای تولیـد 
سـوختهای زیسـتی اسـتفاده شـده اسـت. همچنیـن در این ایـده یک الیـه یکپارچه 
بـرای پـرورش گوشـت، مـرغ، ماهـی و کشـت سـبزیجات در نظر گرفته شـده اسـت. 
"پوسـته سـاختمان" قادر به تبدیل دی اکسـیدکربن به اکسـیژن و نیز بهبود گرمای 
سـطوح می باشـد. از سـوی دیگـر، ایـن پوسـته از مصالح و موادی هوشـمند تشـکیل 
شـده اسـت کـه می توانـد بـا تغییر فـاز و ترمیـم خود، بـا زمینه شـهری ادغام شـود. 

سیستم های هوشمند
داخلـی  و  خارجـی  تغییـرات  بـه  نسـبت  هوشـمند  سـاختمانی  سیسـتم های 
عکس العمـل نشـان می دهنـد. سیسـتم های پایـدار، خدمـات اکوسیسـتم را فراهـم 
می نماینـد. حسـگرها، اطالعـات و اتوماسـیون محیـط، انرژی های موجود در سـایت، 

تولیـد غـذا و منابـع را هوشـمند می کننـد.
)/http://www.arup.com(

 آسمان خراش پایدار سال 2050

تهیه کننده: مهندس اصغر موالیی
By: Asghar Molaee, Civ. Eng. 
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ساختار انعطاف پذیر
اجـزای مـدوالر ایـن طرح می تواننـد ارتقاء یافتـه و بدون وقفه دوباره مرتب شـوند. 
مصالـح خـود را تعمیـر و نگهـداری می کننـد. اجزای سـاختمانی بـرای انطباق پذیری 

مسـتمر و دائمـی طراحی می شـوند. دمپرهـای سـاختار همچنین هرگونه فشـارهای 
)/http://www.arup.com( .لـرزه ای را مدیریـت و کنترل می کننـد

)/http://www.arup.com( 2050 شکل 1: نمایش ویژگی های هوشمندی ساختمان پیشنهادی آروپ برای

رنگهای بکاررفته در اجزای نما که
انرژی خورشیدی را ذخیره می کنند.

سیـستم ساختمانی هوشمند با اقلیم محلی و 
تغییرات آن عکس العمل نشان می دهد.

اطالعـات تغـذیه و حسگـرهـایی که محیط را 
هوشمنـد می سازد.

عرصـه های اشتـراک دوچرخه با سیـستم 
پیشـرفتـه مکانیکـی و امـکان تاشدگـی 

بـرای حمـل آسـان

تغییـر فاز مصالـح به پوسـته درونی 
اجـازه می دهـد تـا بـه عنـوان یک 
دسـتگاه بهبود گرما عمـل می نماید.

پایه های چوبی، سیستم تاسیسات را 
قاب بندی می نمایند.

)استفاده از منابع تجدیدپذیر(

ساختـارهای ساختـمان برای
انطبـاق پـذیـری مستـمـر و 
دائـمی طراحــی شـده انـد.

اجزای عدوالر ساختمان که
می توانند همیشه ارتقا یافته

و مرتب شوند.

سـاختارها مونتـاژ شـده و  
روباتهای خـودکار  توسـط 

می شـوند. نگهـداری 

)/http://www.arup.com( 2050 شکل 2: نمایش ویژگی های انعطاف پذیری ساختمان پیشنهادی آروپ برای

انرژی موجود در سایت 
و  منابع انرژی
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 منابع پایدار
فرایندهـا و پروسـه های سـاختمانی این طـرح دارای مبانی توسـعه پایدار می باشـد. 
ایـن امـر از طریـق بهره گیـری از طرح ها و روش های پایدار انجام شـده اسـت: اسـتفاده 

نماهای فعال
 ایـن طـرح بـه تغییـرات شـرایط محیطـی حسـاس بـوده و عکس العمـل نشـان 
می دهند. این نماها از پوسـته هایی برای برقراری ارتباط با شـهروندان تشـکیل شـده 

از مصالـح تجدیدپذیـر و قابل بازیافت، سـاختمان به عنوان جزئـی از فرایند تولید غذای 
)/http://www.arup.com( .شـهری، یکپارچگی کامل با شـهر و منابع شـریانی آن

اسـت. ایـن نماهـا در فراینـد تولید غـذا و انـرژی یکپارچه نقشـی مهم دارنـد. ویژگی 
)/http://www.arup.com( .دیگـر این نماهـا، تمیز شـدن خـودکار نمـا می باشـد

)/http://www.arup.com(  2050 شکل 3: نمایش ویژگی های پایداری ساختمان پیشنهادی آروپ برای

)/http://www.arup.com( 2050 شکل 4: نمای فعال ساختمان پیشنهادی آروپ برای  

تولید انرژی شهری به نیازهای 
محلی پاسخ می دهد.

سیستم های کشاورزی شهری با
سیستمهای جمع اوری آب و 
آبیاری یکپارچه است.

پوسته ساختمانی که
دی اکسیدکربن را به اکسیژن
تبدیل می کند.

نماهای سـاختمانی برای انطباق
با تغییرات شـرایط آب و هوایی

عکس العمل نشان می دهند.

پنجره  های تنظیم و 
بهبود گرما با تهویه طبیعی

سلولهای جلبکی مولد
سوخت زیستی به عنوان

جزیی از سیستم تولید انرژی
ساختمان عمل می کنند.
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اجتماع یکپارچه
ایـن طـرح، یکپارچگـی بـرای قلمـرو عمومـی را در خـود دارد. ایـن امـر از طریـق 
اتصـال و یکپارچگـی بـا سیسـتم حمل ونقـل عمومـی محقـق خواهـد شـد. امکانـات 
عمومـی و فضاهـای سـبز، بهره بـرداری از فضـا برای خدمـات و رویدادهـای اجتماعی 

را فراهـم می نمایـد. چنین سـاختمانی ضمن آمـوزش پایداری، آنرا تشـویق و ترغیب 
)/http://www.arup.com( می نمایـد. 

 

)/http://www.arup.com( 2050 شکل 5: نمایش چگونگی تقویت اجتماع محلی و شهری پایدار در ساختمان پیشنهادی آروپ برای

جمع بندی
شـهر سـال 2050 محیط زیسـتی به مانند یک چارچوب هوشـمند با حساسـیت 
بـاال و شـبکه های بازگشـتی ادراک مجـازی خواهد داشـت. این سیسـتم خودتنظیم، 
درون هـر سـاختمان خـاص، عملکردهـای همزمانی را بـرای یکپارچه نمـودن خود با 
زیرسـاخت های شـهری پیرامون خواهد داشـت. در عصر زیسـت محیطی، سـاختمانها 
به سـادگی فضـا خلـق نمی کننـد. آنهـا مهارتهـای محیطـی هسـتند. آنهـا بـه عنوان 
جزئـی از یـک اکوسیسـتم شـهری عمـل می نماینـد. دارای تـداوم و کارایـی مدیریت 
محیطـی هسـتند.، نیازهـای زندگـی روزمره سـاکنین را فعاالنـه تامیـن می نمایند. با 
تولیـد غـذا و انـرژی و آب  و هـوای پاکیـزه، سـاختمان ها از حالت انفعالی خارج شـده 

و بـا یـک ارگانیسـم انطباق پذیـر و پاسـخده کـه دارای زندگـی و تنفـس می باشـند، 
)/http://www.arup.com( .شـهرهای آینـده را حمایـت می نماینـد

 
مراجع

http://www.arup.com/
http://www.archdaily.com/
http://www.architizer.com/en_us/blog/dyn/77005/arup-
buildings-of-2050-robot-skyscrapers/

پلهای رابط پیاده و فضاهای سبز، 
استفاده از ساختمانهای پیرامونی را 
تشویق می کنند. )شبکه ارتباطی بین 
ساختمانهای  بلندمرتبه(

گروه حمل و نقل ارتباط و اتصال
بین ساختمانها و دسترسی شهری 
را  ممکن می نمایند.

اجزایی از قبیل امکانات خودرو 
اشتراکی تردد و حمل و نقل

پایدار را تشویق می کنند.

سیستمهای ساختمانی یکپارچه با شبکه 
هوشمند و منابه آب شهری



  14 / فصلنامه شهرهای جهان / 95-1394 / شماره 16 و 17

)/http://www.arup.com(2050 شکل 6- ساختمان پیشنهادی آروپ برای

سیستم جمع آوری و بازیافت آب که
به واحدهای تولید غذا متصل است.

سیستمهای یکپارچه تولید
انرژی از قبیل نیروی خردباد

سکو و کالری برای دید و تماشا

اجزای مدوالر ساختمان که می توانند 
همیشه ارتقا یافته و مرتب شوند.

تغییر فاز مصالح به پوسته درونی
اجازه می دهد تا به عنوان یک

دستگاه بهبود گرما عمل نماید.

نمای جلبکی که سوخت
زیستی تولید می کند.

ماشین کابلی حرکت و دسترسی 
کارای درون شهری را فراهم  می کند.

نماهای فعال به شرایط و تغییرات
آب و هوایی محلی پاسخ می دهند.

رنگهای بکار رفته در اجزای نما که
انرژی خورشیدی را ذخیره می کنند.

مرکز سالمت و آموزش اجتماعی

اشتراک ماشین، اشتراک
دوچرخه و تقویت حمل و نقل

سیستمهای ساختمانی کامال 
یکپارچه با شبکه هوشمند 

و منابع آب شهری

پنجره های بهبود گرمای با
تهویه طبیعی

سیستمهای رباتیک
تمیزکننده و نگهدارنده

روباتهای پیوسته و مونتاژ شده 
سیستمهای  نگهداری ساختمان

واحدهای تولید غذای شهری
شامل گوشت، ماکیان، ماهی،

مزارع سبزیجات

پلهای رابط پیاده، به شبکه
دسترسی بین ساختارهای بلند
مرتبه را فراهم می نماید

پوسته ساختمانی که دی اکسیدکربن
را به اکسیژن تبدیل می کند.

فضای اجتماعی با امکانات
نمایشگاهی و کالری

نمایش بی وقفه اطالعات تغذیه؛
مصرف انرژی، اخبار، آب و هوا
و اطالعات مسافرت.
مرکز همکاری با امکانات
دورکاری برای کارهای سیار

مرکز بازیافت که بطور خودکار پسماند
غذا را تفکیک و بسته بندی می کند.

امکانات ساخت دیجیتال 
مصالح اصلی قابل بازیافت است.

کره حمل و نقل زیرزمینی؛
یکپارچه با زیرساختهای ساختمان



CCHP  احداث نیروگاه مقیاس کوچک در برج میالد تهران با روش
صرفه جویی در مصرف انرژی با تولید همزمان برق، حرارت و برودت
Construction of Small Scale Power Plant in Tehran Milad Tower 
Using CCHP Method

تغییر سرنوشت در تونل تائورن، اتریش
Change of Destiny for Tauern Tunnel in Austria

بخش سوم: فنی، مهندسی و مدیریت شهری
III: Technical, Engineering and City Management
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ــار از روی  ــرق، برداشــتن پیــک ب توســعه، جهــت صرفه جویــی در مصــرف ب
ــرق،  ــره ب ــکل ذخی ــازی مش ــرژی و برطرف س ــرف ان ــش مص ــبکه، کاه ش
اقــدام بــه ســاخت نیــروگاه مقیــاس کوچــک بــا تــوان خالــص خروجــی 3/5 
ــروگاه  ــن نی ــارز ای ــخصه های ب ــود. از مش ــورت CCHP نم ــه ص ــگاوات ب م
اســتفاده از تلفــات حــرارت اگزوســت و بدنــه موتــور جهــت تامیــن گرمایــش 
و ســرمایش مجموعــه می باشــد. همچنیــن نیــروگاه فــوق اولیــن نیروگاهــی 
اســت کــه بــه صــورت BOT توســط ســرمایه گذار خصوصــی انجــام 
می پذیــرد. بــا توجــه بــه وســعت 63 هکتــاری مجموعــه بــرج میــالد تهــران، 
روش BOT در دســتورکار ســاخت نیــروگاه قــرار گرفــت بدیــن صــورت کــه 
ــروگاه را  ــاخت نی ــت س ــاز جه ــورد نی ــزات م ــا و تجهی ــرمایه گذار مولده س
ــه ازای هــر مــگاوات 50  ــاز )ب ــورد نی ــرج میــالد زمیــن م فراهــم کــرده و ب
ــد  ــرمایه گذار متعه ــد. س ــرار می ده ــرمایه گذار ق ــار س ــع( را در اختی مترمرب
ــالد  ــرج می ــه ب ــی مجموع ــرق مصرف ــتن ب ــار گذاش ــد و در اختی ــه تولی ب
ــرق  ــا تخفیــف 18 درصــدی در بهــای ب تهــران در 24 ســاعت شــبانه روز ب
ــان  ــس از پای ــته و پ ــه داش ــال ادام ــا 7 س ــر ت ــن ام ــد. ای ــی می باش مصرف
ــد  ــران در خواه ــالد ته ــرج می ــت ب ــه مالکی ــروگاه ب ــرداری نی ــدت بهره ب م
ــی نشــان می دهنــد میــان توســعه ی یــک کشــور  آمــد. پژوهش هــای جهان
و میــزان انــرژی مصرفــی آن، رابطــه ی مســتقیمی برقــرار اســت و از ایــن رو 
دسترســی کشــورهای در حــال توســعه بــه انــواع منابــع جدیــد انــرژی، بــه 
منظــور پیشــرفت و بهبــود وضــع اقتصــادی آن هــا اهمیــت ویــژه ای دارد. در 
ایــن میــان انــرژی الکتریکــی از عوامــل اصلــی و زیربنایــی رشــد و شــکوفایی 
بخش هــای صنعتــی، اقتصــادی و اجتماعــی اســت بــه طــوری کــه می تــوان 
گفــت یکــی از شــاخص های ارزیابــی و پیشــرفت کشــورها، شــاخص افزایــش 
ظرفیــت تولیــد و توزیــع انــرژی الکتریکــی اســت.در ســال ها ی اخیــر نوعــی 
ــت  ــز واقعی ــرژی و نی ــه ی مصــرف ان ــی روی ــش ب ــه افزای ــی و توجــه ب آگاه
فناپذیــر بــودن ســوخت های فســیلی ســبب شــده اســت کــه مطالعــات همــه 
جانبــه ای در ســطح جهانــی بــا هــدف کاهــش میــزان مصــرف انــرژی و نیــز 
کاهــش هزینه هــای تولیــد انــرژی، بــدون ایجــاد لطمــه بــه رونــد توســعه ی 
کشــورها، انجــام پذیــرد. ایــن مطالعــات باعــث بــه وجــود آمــدن برنامه هــا و 

ــده اســت. ــرژی" گردی ــت ان ــه "مدیری اســتراتژی هایی موســوم ب

مدیریت انرژی
ــر  ــح و موث ــتفاده ی صحی ــوان اس ــرژی را می ت ــت ان ــی مدیری ــف کل تعری
ــا کمتریــن هزینــه جهــت  ــه بیشــترین ســود ب ــرای دســتیابی ب ــرژی ب از ان
افزایــش موقعیــت رقابتــی در بــازار دانســت کــه ایــن امــر نیازمنــد تنظیــم 
و بهینــه نمــودن اســتراتژی مصــرف انــرژی، اســتفاده از سیســتم ها و 
دســتورالعمل ها در جهــت کاهــش میــزان مصــرف انــرژی بــر واحــد محصــول 
و کاهــش یــا ثابــت نگــه داشــتن هزینه هــای کل تولیــد اســت. انــرژی نقــش 
ــی و  ــت زندگ ــود کیفی ــی، بهب ــاه اجتماع ــادی، رف ــد اقتص ــژه ای در رش وی
امنیــت یــک جامعــه ایفــا می کنــد. در همیــن راســتا کارکردهــای مدیریــت 
انــرژی در یــک ســازمان اقتصــادی را می تــوان در مــوارد زیــر خالصــه نمــود:

1- تهیــه ی طــرح بهینه ســازی مصــرف انــرژی در واحدهــا و فرآیندهــای 
مختلــف ســازمان

2- کاهــش هزینه هــای انــرژی و کاهــش تلفــات انــرژی بــدون اثرگــذاری 
بــر میــزان و کیفیــت تولیــد

3- کنترل اثرات زیست محیطی تولید و مصرف انرژی 

 مقدمه 
کالن شــهر تهــران بــا توجــه بــه وســعت 730 کیلومتــر مربــع و جمعیــت 
حــدود 8/5  میلیــون نفــری بــا مصــرف 7150 مــگاوات بــر ســاعت یکــی از 
مراکــز پــر مصــرف در اســتفاده از انــرژی بــرق می باشــد. بــا توجــه بــه میــزان 
بــرق تولیــدی 72 هــزار مــگاوات در کشــور در حــال حاضــر، تــا کنــون 550 
مــگاوات واحــد، تولیــد پراکنــده )DG( در کشــور نصــب شــده اســت. رشــد 
8 درصــدی مصــرف ســاالنه بــرق، مســتلزم تولیــد و افزایــش ســاالنه 5 هــزار 
مــگاوات بــرق بــه ظرفیــت اســمی کشــور می باشــد. بــا عنایــت بــه مــاده 44 
قانــون اصــالح الگــوی مصرف انــرژی، کلیــه مصرف کنندگان ســاالنه ســوخت 
بیــش از 5 میلیــون مترمکعــب گاز و یــا ســوخت مایــع معــادل آن و تقاضــای 
)دیمانــد( قــدرت الکتریکــی بیــش از یــک مــگاوات، موظفنــد بــا اســتفاده از 
امکانــات بخــش خصوصــی و یــا بــدون گســترش تشــکیالت دولتی نســبت به 
بهینه ســازی مصــرف انــرژی و اجــرای راهکارهــای الزم جهــت بهینه ســازی 
مصــرف انــرژی اقــدام نماینــد. سیاســت های کلــی اصــل 44قانــون اساســی 
بــه دولــت اجــازه ســرمایه گذاری در بخــش تولیــد و صــادرات انــرژی 
ــرمایه گذاران  ــت از س ــث حمای ــر باع ــن ام ــه ای ــد، ک ــی ده ــی رانم الکتریک
در ســاخت نیــروگاه مقیــاس کوچــک گردیــده اســت. نیروگاههــای بــزرگ، 
امــروزه بــه دلیــل محدودیــت ذخایــر ســوختهای فســیلی، ازدیــاد جمعیــت، 
ــب  ــه نص ــودن هزین ــاال ب ــن، ب ــان پایی ــی و راندم ــت محیط ــائل زیس مس
ــت  ــی را جه ــش خصوص ــال، بخ ــع و انتق ــبکه های توزی ــرداری ش و بهره ب
ســاخت نیروگاههــای مقیــاس کوچــک تشــویق می کنــد. از مهمتریــن 
مزایــای ســاخت نیــروگاه مقیــاس کوچــک )CHP( نســبت بــه نیروگاهــای 
موجــود، اســتقرار مولدهــای تولیــد پراکنــده در محل هــای مصــرف بــوده کــه 
ایــن امــر تلفــات توزیــع و انتقــال را کاهــش داده و کیفیــت توانــی را کــه در 
اختیــار مصرف کننــده قــرار می گیــرد افزایــش می دهــد. افزایــش روزافــزون 
تقاضــای بــار و فوایــدی از قبیــل بــاال رفتــن قابلیــت اطمینان شــبکه، کاهش 
افــت ولتــاژ، باعــث اســتفاده روز افــزون از منابــع تولیــد پراکنــده شــده اســت.

ــده  ــد پراکن ــای تولی ــه مولده ــع، ب ــال و توزی ــای انتق ــش هزینه ه  افزای
ــر  ــی ارزان ت ــه قیمت ــود را ب ــدی خ ــرق تولی ــه ب ــد ک ــکان را می ده ــن ام ای
در اختیــار مصرف کننــدگان قــرار دهنــد. اســتفاده از حــرارت اگــزوز و بدنــه 
ــتفاده از آن در  ــار و اس ــط بخ ــش آب در خ ــت گرمای ــای DG جه موتوره
چیلرهــای حــرارت مســتقیم باعــث باالبــردن راندمــان نیروگاه هــای مذکــور 
ــده  ــرف کنن ــرای مص ــه ب ــش هزین ــرژی و در آخرکاه ــرف ان ــش مص و کاه
ــه شــبکه توزیــع نیــز یکــی دیگــر  میگــردد. فــروش بــرق مــازاد تولیــدی ب
از فوایــد و درآمــد زایــی نیروگاهــای مقیــاس کوچــک بــه حســاب می آیــد.

شــایان ذکــر اســت بــرای مصرف کننــدگان خــاص هماننــد بیمارســتان ها 
و آزمایشــگاهها، کــه مســائل اقتصــادی در مقابــل مســائلی چــون عــدم قطعی 
بــرق در درجــة دوم اهمیــت قــرار دارد، نیروگاههــای DG، بــرای تولیــد بــرق 

اضطــراری از اهمیــت خاصــی برخــوردار می باشــد.
 

برج میالد تهران
بــرج میــالد تهــران در راســتای عمــل بــه تــدا بیــر مقــام معظــم رهبــری 
ــا عــزم ملــی و مدیریــت جهــادی، در جهــت  در ســال اقتصــاد و فرهنــگ ب
ــم  ــه پنج ــان برنام ــا پای ــرو ت ــت هایی کالن وزارت نی ــی از سیاس ــق یک تحق
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تولید همزمان
Co-Generation

تولید همزمان برق و حرارت Combined Heating and Power

CHP

Tri-Generation
تولید همزمان برق، حرارت 
و برودت

Combined Cooling, Heating and Power

CCHP

ــه  ــرژی در دنیــا از آن ب یکــی از راه کارهایــی کــه امــروزه سیاســت گذاران ان
عنــوان ابــزاری موثــر و کارآمــد در مدیریــت انــرژی بهــره می برنــد، تولیــد انــرژی 
بــر مبنــای روش تولیــد همزمــان بــرق، حــرارت و بــرودت )یــا بــه اختصــار تولید 

ــت. همزمان( اس

عناصــر اصلــی تشــکیل دهنــده ی سیســتم های 
ــد همزمان تولی

نیروگاه هــای CHP/CCHP از چهــار بخــش اصلــی تشــکیل شــده اند: 
محــرک اولیــه، مولد)ژنراتــور(، مبــدل حرارتــی و سیســتم کنتــرل. در تولیــد هم 
زمــان ابتــدا یــک محــرک اولیــه )موتــور یــا توربیــن( انــرژی شــیمیایی ســوخت 

ــه تــوان مکانیکــی در محــور خروجــی تبدیــل می کنــد. را آزاد نمــوده و ب
ــی  ــوان الکتریک ــده و ت ــل ش ــور کوپ ــک ژنرات ــا ی ــرک ب ــور مح ــپس، مح س
ــی از  ــرارت ناش ــامل ح ــی ش ــرژی گرمای ــالف ان ــع ات ــود. مناب ــد می ش تولی
ــرک  ــده ی مح ــک کنن ــی خن ــیکل آب ــه، س ــرک اولی ــی از مح ــای خروج گازه
ــا  ــده و ب ــایی ش ــکاری، شناس ــور روان ــه منظ ــده ب ــتفاده ش ــن اس ــه و روغ اولی
قــرار دادن مبدل هــای حرارتــی مناســب، گرمــای اتالفــی بــه شــکل حــرارت بــا 
دمــای بــاال )حــرارت قابــل اســتفاده( بازیافــت می شــود. بــا فراهــم شــدن امــکان 
اســتحصال حــرارت اتالفــی در فرآینــد تولیــد بــرق، خصوصیــات منحصــر بفــرد 

ــد. ــت می آی ــرارت )CHP(، بدس ــرق و ح ــان ب ــد همزم ــتم های تولی سیس
ــاز  ــورد نی ــرژی م ــوان ان ــه عن ــد ب ــی می توان ــن حــرارت بازیافت ــن ای همچنی
چیلرهــای جذبــی بــه منظــور تامیــن نیازهــای سرمایشــی، مــورد اســتفاده قــرار 

)CCHP( .ــرد گی

 تولیــد همزمــان کــه نوعــی خــاص از روش تولید پراکنده اســت، عبارتســت از 
تولیــد تــوام دو یا چند شــکل از انرژی )مانند انرژی الکتریکــی، حرارتی و برودتی( 
از یــک منبــع ســاده ی اولیــه )ماننــد انــرژی شــیمیایی ســوخت های مختلــف.(
ــی  ــه مصرف ــای اولی ــان، انرژی ه ــد همزم ــوی تولی ــه در الگ ــی ک از آنجای
ــا ســوخت وروردی  ــک سیســتم ب ــق ی ــرودت از طری ــرق، حــرارت و ب ــی ب یعن
ــرز  ــه ط ــرژی ب ــن ان ــای تامی ــه هزینه ه ــد، در نتیج ــن می گردن ــن تامی معی
قابــل مالحظــه ای کاهــش می یابــد. در روش هــای رایــج، مصــرف کننــده 
مجبــور اســت بــرق مــورد نیــاز خــود را از شــبکه ی سراســری خریــداری نمــوده 
و از ســوی دیگــر بــرای مصــارف گرمایشــی و سرمایشــی خــود نیــز هزینه هــای 
جداگانــه ای را متحمــل شــود. در حالــی کــه در شــیوه ی تولیــد همزمــان کــه در 
ــبکه ی  ــده از ش ــرف کنن ــود، مص ــتفاده می ش ــده از آن اس ــد پراکن ــب تولی قال
ــرژی  ــوای ان ــون از محت ــر چ ــوی دیگ ــده و از س ــتقل ش ــرق مس ــری ب سراس
ــه ی  ــزان و هزین ــد(، می ــا 90درص ــرد )ت ــره را می ب ــت به ــوخت ورودی نهای س

ــد. ــش می یاب ــدت کاه ــه ش ــی ب ــای مصرف انرژی ه

 تولید همزمان از گذشته تا امروز
تولیـد همزمـان در اواخـر 1880 در اروپا و امریکا پدید آمد. در اوایل قرن بیسـتم 
اغلب کارخانجات صنعتی، برق مورد نیاز خود را با اسـتفاده از دیگ های ذغال سـوز 
و ژنراتورهـای توربیـن بخار تولید می کردند. از طرفی در بسـیاری از این کارخانجات، 
بخـار داغ خروجـی در فرآیندهـای صنعتی بکار گرفته می شـد، بطوری کـه در اوایل 
سـال 1900 در آمریـکا، حـدود 58% از کل توان تولید شـده در نیروگاهها در محل، 
بـه شـکل تولیـد همزمـان بـوده اسـت. هنگامـی کـه نیروگاه هـای بـرق مرکـزی و 
شـبکه های قابـل اطمینان برق سـاخته شـدند، هزینه هـای تولیـد و تحویل کاهش 
یافـت و بدین سـبب بسـیاری از مصرف کنندگان ماننـد کارخانجات صنعتی ترجیح 
می دادنـد از ایـن شـبکه ها برق خریـداری کرده و تولیـد برق خـود را متوقف کنند.
در نتیجـه اسـتفاده از تولیـد همزمـان کـه 15درصـد از مجمـوع ظرفیـت 
الکتریسـیته تولیدی امریکا در سـال 1950 را به خود اختصاص داده بود، در سال 
1974 بـه 5 درصـد کاهـش یافت. سـایر عوامل کاهش اسـتفاده از تولید همزمان 
عبـارت بودنـد از: قانونمند شـدن تولیـد برق، سـهم اندک هزینه هـای خرید برق 
از شـبکه در مجمـوع هزینه های جـاری کارخانه هـا، پیشـرفت فناوری هایی نظیر 
دیگ هـای بخـار نیروگاهی، در دسـترس بودن بودن سـوخت های مایـع و گازی با 

پایین تریـن قیمـت و نبود یـا کمبـود محدودیت های زیسـت محیطی.
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 دالیل محبوبیت سیستم های تولید همزمان
در ســال 1973 پــس از افزایــش هنگفــت قیمــت ســوخت مکانیکــی 
ــر  ــار دیگ ــان، ب ــورهای جه ــب کش ــرژی در اغل ــران ان ــروز بح ــب آن ب و متعاق
ــر  ــد. در اث ــراه گردی ــد هم ــه رش ــدی رو ب ــا رون ــان ب ــد همزم ــتفاده از تولی اس
کاهــش منابــع ســوخت فســیلی و افزایــش قیمت هــا، ایــن ســامانه ها کــه بــازده 

ــد. ــرار گرفتن ــورد توجــه ق ــرژی بیشــتری داشــتند، بســیار م ان
ــا پیشــرفت های چشــمگیر در فــن آوری ســاخت موتورهــای گازســوز  امــروزه ب
 Heat( ــی ــای حرارت ــت و برگشــتی )Reciprocating Gas Engines(، مبدل ه رف
Exchangers( و سیســتم های کنترلــی، شــیوه ی تولیــد همزمــان نــه تنهــا از لحاظ 
اقتصــادی توجیه پذیــر، بلکــه بــه راه کاری موثــر در مدیریــت انرژی کشــورها تبدیل 
شــده اســت. همچنیــن عوامــل متعــددی باعــث گرایــش کشــورهای مختلــف دنیــا 

 سهم تولید همزمان از مجموع انرژی تولیدی

در کشــورهای مختلــف نگاهــی کوتــاه بــه آمــار تولیــد همزمــان در دنیــا، بــه 
خوبــی نشــانگر تاثیــر مهــم ایــن فــن آوری در مدیریت انــرژی جهان امروز اســت.

ــه تنهایــی بیــش از 10 درصــد ظرفیــت  در ســال 2011، تولیــد همزمــان ب
تولیــد بــرق دنیــا را بــه خــود اختصــاص داد. میانگین اســتفاده از تولیــد همزمان 
در اتحادیــه اروپــا بــه حــدود 11 درصــد و در برخــی از کشــورها ماننــد دانمــارک 

ــا  ــه از آن ه ــد نمون ــه چن ــان شــده اســت ک ــد همزم ــری از روش تولی ــه بهره گی ب
از: عبارتند 

  افزایش رشد مصرف برق و خصوصا "افزایش رشد در بار پیک
ــان  ــود راندم ــه بهب ــه جــدی ب ــرژی و توج ــای ان ــش قیمــت حامله   افزای

ــرژی مصــرف ان
  تلفــات بــاال در شــبکه های انتقــال و توزیــع، کیفیــت پائیــن بــرق، 
افت هــای شــدید فرکانــس و خاموشــی های گســترده و بــه طــور کلــی قابلیــت 

ــرق ــه ب ــری در عرض ــبکه سراس ــن ش ــان پائی اطمین
  هزینه های سنگین بازسازی تاسیسات قدیمی

  اعطــای تخفیف هــای مالیاتــی و طرح هــای تشــویقی و حمایتــی دولت هــا 
بــه منظــور احــداث نیروگاه هــای تولیــد پراکنــده

ــرق رســیده اســت. کشــورهایی  ــد ب ــه بیــش از 50 درصــد کل ظرفیــت تولی ب
نظیــر آمریــکا و آلمــان بیــن ســال های 2007 تــا 2011، رشــدی 20 درصــدی 

را در اســتفاده از فــن آوری تولیــد همزمــان تجربــه کرده انــد.
ــه کل  ــا اســتفاده از روش تولیــد همزمــان ب ــرق تولیــدی ب ــرژی ب نســبت ان
انــرژی تولیــد شــده، در برخــی از کشــورهای توســعه یافتــه را در نمــودار زیــر 

ــد. ــاهده می کنی مش
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در نمودار های زیر میزان انرژی الکتریکی با استفاده از روش تولید همزمان در سال 2005 با چشم انداز آن در سال های 2015 و 2030 مقایسه شده است.

 نسبت حرارت بازیافتی از نیروگاه های تولید همزمان به کل حرارت تولید شده در 27 کشور اروپایی
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ــرق در  ــا تولیــد ب ــان ب مقایســه ی تولیــد همزم
ــزرگ ــای ب نیروگاه ه

واقعیــت ایــن اســت کــه نیروگاه هــای بــزرگ، هــدر دهنــده حجــم عظیمــی 
از انــرژی هســتند. عــدم توجیــه پذیــری اقتصــادی در بازیافــت و انتقــال انــرژی 
حرارتــی مولدهــای مقیــاس بــزرگ بــه فواصــل دور، راندمــان تولیــد انــرژی در 
ایــن نیروگاه هــا را بــه شــدت کاهــش می دهــد. بهتریــن راندمــان، مربــوط بــه 
نیروگاه هــای حرارتــی ســیکل ترکیبــی نســل جدیــد اســت کــه دارای راندمــان 

نامــی در حــدود 60 درصــد در محــل تولیــد هســتند. بــا احتســاب تلفــات 25 
ــان در  ــدد راندم ــع، ع ــال و توزی ــبکه های انتق ــذر از ش ــرژی در گ ــدی ان درص
ــل ــه در عم ــه البت ــید ک ــد رس ــش از 45 درصــد نخواه ــه بی محــل مصــرف ب

ــده  ــد پراکن ــای تولی ــان نیروگاه ه ــه راندم ــی ک ــت. در حال ــد اس 37-35 درص
ــدد  ــه ع ــن آوری CHP و CCHP، ب ــری از ف ــا بهره گی ــک ب ــاس کوچ در مقی

ــد. ــرف می رس ــل مص ــد در مح ــمگیر 90 درص چش
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 مزایای منحصر بفرد تولید همزمان
  افزایش چشمگیر بازده انرژی

  افزایش قابلیت اطمینان برق رسانی
ــه  ــا توجــه ب ــرای ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی ب   فرصتــی مناســب ب

CHP/CCHP ــای ــوب نیروگاه ه ــادی مطل ــه اقتص توجی
ــد  ــای تولی ــدازی نیروگاه ه ــر ســاخت و راه ان ــان بســیار کمت ــه و زم   هزین

ــزرگ ــای ب ــا نیروگاه ه ــه ب ــان در مقایس همزم
  عدم پرداخت هزینه های سوخت به منظور تولید حرارت و برودت

  صرفه جویــی در ســرمایه گذاری اولیــه و عــدم نیــاز بــه تجهیــزات حرارتــی 
ــی خاص و برودت

  تأمین انرژی الکتریسیته با کیفیت بسیار باال
  امکان فروش برق تولید شده اضافی به شبکه سراسری

ــر  ــرات موث ــا تغیی ــب ب ــرژی متناس ــروش ان ــرخ ف ــل ن ــالح و تعدی   اص
مولفه هــای قیمــت تمــام شــده و مســتقل از سیاســت های حمایتــی، اقتصــادی 

ــت ــی حاکمی و اجتماع

  کاهش چشمگیر آالینده های زیست محیطی
ــرمایه گذاران  ــرو از س ــویقی وزارت نی ــی و تش ــتهای حمایت ــود سیاس   وج

ــک( ــاس کوچ ــای مقی ــان )نیروگاه ه ــد همزم ــای تولی ــداث نیروگاه ه اح
 )CHP/CCHP( ــان ــد همزم ــن آوری تولی ــی کــه از ف ــن از آنجای   همچنی
ــای  ــود، مزای ــتفاده میش ــده )DG( اس ــد پراکن ــوی تولی ــب الگ ــا در قال عموم

ــود. ــه نم ــاال اضاف ــوارد ب ــه م ــوان ب ــز می ت ــده را نی ــد پراکن ــژه ی تولی وی

نیروگاه مقیاس کوچک در برج میالد تهران
ــی از  ــوان یک ــه عن ــالد ب ــرج می ــده ب ــد پراکن ــروگاه تولی ــداث نی ــرح اح ط
منحصــر بــه فرد تریــن پروژه هــای مولــد مقیــاس کوچــک جهــت تامیــن بــرق، 
حــرارت و بــرودت بــرج میــالد در زمینــی بــه مســاحت تقریبــی 280 مترمربــع 
تحــت ســرمایه گذاری و بــا مشــارکت کنسرســیوم شــرکت های  امیــران، تانیــر 
ــا  ــرداری  ب ــت  بهره ب ــرارداد BOT در دس ــب ق ــک در قال ــر ت ــاص و تانی خ

ــد. ــل می باش ــت کام ظرفی

مشخصات پروژه: طرح احداث نیروگاه تولید همزمان برق، حرارت و برودت CCHP با ظرفیت 3/5 مگاوات
زمانبندی پروژه: 

شروع: 93.01.22                                                                         خاتمه: 93.10.19
اکنون در دست بهره برداری با ظرفیت کامل
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در این طرح امکانات ذیل پیش بینی گردیده است:
ــا  ــد ســاخت کمپانــی MTU کشــور آلمــان ب 1- نصــب یــک دســتگاه  مول

ظرفیــت 2 مــگاوات
2- نصــب دو دســتگاه مولد هــای ســاخت کمپانــی Guascor کشــور اســپانیا 

بــا ظرفیــت 1 مــگاوات )مجموعــا 2 مــگاوات(
3- نصـب دیـگ بخـار بـه ظرفیـت Ib/Hr 25000 جهـت تامین حـرارت برج

4- نصــب ســه دســتگاه ترانســفورماتور بــا ظرفیت هــای  1600KVa و 
2500Kva

5- نصــب تجهیــزات و سیســتم های جانبــی از جملــه اگزوز هــا، سایلنســر ها 
و سیســتم های اعــالم حریــق و حفاظــت

6- نصب سوئیچ های MV و LV و تابلو های کنترلی
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نقشه جانمایی نیروگاه 

 
نقشه جانمایی نیروگاه CHP به همراه تجهیزات تولید حرارت

محدوده پروژه 
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محدوده پروژه 

 اقدامات انجام پذیرفته بصورت خالصه 
1- نصب کامل مولد های تولید همزمان برق و حرارت به صورت کامل

2- نصب کامل ترانسفورماتور و اجرای عملیات کابل کشی
LV 3- اجرای کامل کابل کشی

MV 4- اجرای کامل کابل کشی
5- اتمام عملیات لوله کشی گاز خارجی

6-اجـرای کلیـه تسـت های مربوط به لوله کشـی داخلـی )تسـت رادیوگرافی، 
پوشـش و هوای فشرده(

7- احداث ایستگاه گاز 
8- حمل ایستگاه گاز با ظرفیت 1000 مترمکعب در ساعت به محل سایت

9- لوله گذاری گاز خارجی
10- اتمام تست هالیدی

11- نصب رادیاتورها
12- اتمام لوله کشی و نصب اگزوزها

13- عایق کاری اگزوز
14- اتمام نصب فن های نیروگاه
15- نصب تابلو توزیع و کنترلی

16- خرید و حمل دیگ بخار به محل سایت
17- انجام تست و فلشینگ 

   
جمع بندی

ــای  ــا و فن آوری ه ــک روش ه ــه کم ــوان ب ــان را می ت ــد همزم ــروزه تولی ام
ــان  ــواره یکس ــی هم ــده ی اصل ــا ای ــرد. ام ــازی ک ــی پیاده س ــترده و متنوع گس
ــازده بــه منظــور تولیــد  اســت: طراحــی و ســاخت یــک سیســتم مجتمــع پرب
ــه  ــتم. ک ــده در سیس ــد ش ــرارت تولی ــت ح ــار بازیاف ــی در کن ــرژی الکتریک ان
حــرارت بازیافتــی می توانــد در گرمایــش ناحیــه ای )District Heating( و 

یــا در فرآیندهــای صنعتــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. فــن آوری پیشــرفته ی 
ــز  ــد و نی ــرارت تولی ــر ح ــت موث ــار بازیاف ــک در کن ــاس کوچ ــای مقی مولد ه
ــا  ــرا عموم ــرق )زی ــع ب ــال و توزی ــی از انتق ــات ناش ــیدن تلف ــل رس ــه حداق ب
سیســتم های CHP/CCHP در محــل مصــرف یــا نزدیکــی آن راه انــدازی 
می شــوند(، بــازده کلــی سیســتم های تولیــد همزمــان را تــا 90 درصــد 

ــت. ــش داده اس افزای
ــن آن و  ــنگین تامی ــای س ــرژی و هزینه ه ــران ان ــه بح ــر ک ــر حاض در عص
ــدی و  ــش ج ــی چال ــت محیط ــای زیس ــدید آالینده ه ــش ش ــن افزای همچنی
ــری از راه  ــت، بهره گی ــرار داده اس ــورها ق ــی کش ــش روی تمام ــی را پی مهم
کار تولیــد همزمــان بــه عنــوان یــک روش تولیــد انــرژی ارزان و پــاک، گامــی 
موثــر در جهــت کاهــش هزینه هــا و مدیریــت صحیــح منابــع انــرژی می باشــد.
ــن  ــان ای ــد همزم ــای تولی ــدازی نیروگاه ه ــه اقتصــادی راه ان ــی توجی از طرف
ــارغ از  ــی ف ــه ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی می دهــد کــه حت فرصــت را ب
ــای زیســت  ــا گســترش آالینده ه ــرژی و ی ــه بحــران ان ــوط ب ــای مرب دغدغه ه
محیطــی و صرفــا بــه منظــور کســب درآمــد، فرصــت یــک ســرمایه گذاری امــن، 
مطمئــن و پربــازده را در صنعــت تولیــد انــرژی کشــور در اختیار داشــته باشــند.
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تغییر سرنوشت در تونل تائورن، اتریش
Change of Destiny for 
Tauern Tunnel in Austria

ترجمه: اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری فنی و عمرانی، معاونت فنی و 
عمرانی شهرداری تهران

Translated by: Department of Planning and Urban Development, 
Deputy Mayor of Tehran for Technical and Development Affairs

ــد از  ــد می توانن ــتفاده می کنن ــش اس ــل Tauern اتری ــه از تون ــی ک رانندگان
یــک چیــز مطمئــن  باشــند. کــه اینــک  تونــل نســبت بــه ســال 1999 کــه 
یکــی از بدتریــن حــوادث تونــل اروپــا اتفــاق در آن اتفــاق افتــاده و 12 نفــر را 
کشــته و 50 نفــر را مجــروح نمــود، بســیار ایمن تــر شــده اســت. در آن هنــگام 
تونــل Tauern از طریــق آزمایش هــای مشــکل "برنامــه ارزیابــی تونــل اروپایــی 
ــیار  ــه "بس ــان ADAC، در رتب ــل آلم ــوب اتومبی ــط کل ــده توس ــام ش " انج
ضعیــف" قــرار گرفــت. امــا در ســیزدهمین و آخریــن بررســی انجــام شــده در 
ســال اخیــر، باالتریــن رتبــه را اخــذ نمــوده و بــه عنــوان برتریــن و مهمتریــن 
تونلــی کــه می بایســت از آن تقلیــد شــده و  نیــز یــک منشــاء افتخــار بــزرگ 

ــرای متصــدی و گرداننــده آن ASFi NAG شــناخته شــده اســت.  ب
ASFi NAG کــه مالــک آن دولــت اســت و اداره 150 تونــل را در اتریــش 
بــه عهــده دارد، بیــش از 4 بیلیــون یــورو )معــادل 5.2 بیلیــون دالر آمریــکا( را 
در عرصــه وســیعی از برنامه هــای ایمنــی از ســال 2001 هزینــه نمــوده اســت 
کــه ازآن 212 میلیــون یــورو )معــادل 278 میلیــون دالر آمریــکا( بــر روی خــود 
تونــل Tauern صــرف شــده اســت. ایــن تونــل یکــی از طویل تریــن و پــر رفــت 
ــدارد.  ــا Salzburg ن ــادی ت ــه زی ــا در آن کشــور اســت و فاصل ــن تونله آمدتری
ASFi NAG  قصــد دارد تــا 1.5 بیلیــون یــورو دیگــر را صــرف تامیــن دهانــه 
دوم تونــل بــرای بســیاری از تونلهــای خــود و نیــز بهبــود سیســتم مســیر فــرار 

بــرای 81 تونــل دیگــر بنمایــد.
ــه درد  ــد "واقع ــل می گوی ــی تون ــی ازمتخصصــان ایمن Gunter Rattei، یک
ــرای هــر مســئول ترافیــک و ایمنــی  ــه ســنگینی ب ــل Tauern، ضرب ــاک تون ن
ــیدن  ــرای رس ــی بســیاری ب ــه مال ــا هزین ــا م ــود، ام ــل در ASFi NAG ب تون
ــه  ــه ک ــه آنچ ــم ب ــیار مفتخری ــا بس ــن م ــم. بنابرای ــان پرداخته ای ــه مقاصدم ب
ــه  ــم ک ــر می کنی ــرات فک ــن تغیی ــر ای ــم و بخاط ــام داده ای ــد انج ــه بع از آن ب
اتریــش بــه یکــی از پیشــقراوالن در زمینــه ایمنــی تونلهــا تبدیــل شــده اســت. 
تالش هــای مــا ادامــه خواهــد یافــت زیــرا هــر حادثــه ای بــرای مــا بســیار بزرگ 

ــد.  ــاب می آی ــه حس ب
تــا پیــش از آتش ســوزی های Mont Blanc و تونــل Tauern در ســال 
ــچ  ــال 2001، هی ــوئیس در س ــل Gotthard س ــوزی در تون 1999 و آتش س
راهنمــای ایمنــی تونــل در یــک ســطح اروپایــی وجــود نداشــت. اتفاقــا" ســال 
ــد،  ــه EuroTAP را هماهنــگ می کن ــه ADAC، ک ــود ک ــز ســالی ب 1999 نی
نخســتین ارزیابی هــای ایمنــی تونــل خــود را منتشــر کــرد رتبه هــا بــه شــکل 
ــول"،  ــل قب ــوب"، "قاب ــوب"، "خ ــی خ ــد: "خیل ــده بودن ــدی ش ــر درجه بن زی
 7km "تقریبــا ADAC ضعیــف" و "خیلــی ضعیــف" بررســی کننده های"

)مایــل 4.4( از ســاختمان تــک دهانــه تونــل را پیــش از وقــوع آتــش ســوزی 
ســال 1999 بازرســی کردنــد. تونــل بــا درجــه "ضعیــف" تقریبــا" در انتهــای 
فهرســت قــرار گرفــت کــه بخشــی از آن بخاطــر عــدم وجــود مســیرهای فــرار 

ــود. ــا ب ــود پورتال ه ــر ازخ ــه غی ب
نخســتین نوســازی در ســال 2000 انجــام شــد کــه رتبــه آن را بــه "قابــل 
قبــول" ارتقــاء داد. ســپس در ســال 2006 کار بــر روی ســاختمان دهانــه دوم 
تونــل آغــاز شــد و در 30 آوریــل ســال 2010 بــه طــور رســمی افتتــاح گردیــد. 
ــل( دوم  ــه تون ــوب )دهان ــه تی ــرا ک ــت زی ــه نیاف ــا خاتم ــازی در اینج کار بهس
هنــوز نیــاز بــه نوســازی و بازســازی داشــت. در 30 ژوئــن ســال 2011، بــرای 

نخســتین بــار ترافیــک از هــر دو دهانــه تونــل عبــور و مــرور نمــود.
در آخریــن آزمایــش در ســال Tauern ،2012 در هفــت فاکتور از کل هشــت 
فاکتــور، امتیازهــای باالئــی را کســب نمــود و یکــی از دو تونلــی بــود کــه رتبــه 
کلــی "بســیار خــوب" را کســب کــرد. "اینــک می توانیــم بگوییــم کــه آن یــک 
تونــل مــدرن همــراه بــا آخریــن تکنولــوژی روز و بطــور کلــی یکــی از  تونلهــای  
نمونــه اروپــا بــه شــمار مــی رود." ایــن را Nicholas Adunka کــه مدیــر پــروژه 
"مرکــز آزمایــش حرکــت" ADAC و نیــز مدیــر پــروژه EuroTAP می باشــد، 

می گویــد و بــر آن اصــرار دارد. 
اســاس بهســازی، مبتنــی بــر تصمیــم بــه ســاختن یــک دهانــه دیگــر بــرای 
تونــل بــود. از ســال 2011 ایــن موضــوع، ایجــاد بهبــود فنــی بویــژه بــه لحــاظ 

سیســتم تهویــه و مدیریــت اضطــرار را هموارتــر نمــوده اســت.
ــای  ــر دوربین ه ــق تصاوی ــات را از طری ــرل، عملی ــز کنت ــک مرک ــک ی این
CCTV توســط  اپراتورهــای آمــوزش دیــده کــه بــا نــگاه هوشــیارخود تونــل را 
کنتــرل می کننــد، عملیــات را دیــده بانــی می نمایــد. در صــورت وقــوع حادثــه 
ــی  ــای راهنمای ــتفاده از چراغه ــا اس ــودرو را ب ــینان خ ــد سرنش ــا می توانن آنه
ــه مکانهــای امــن  ــو ترافیــک و بلندگوهــا ب ــم پیامــی و نیــز رادی ــواع عالئ و  ان

راهنمایــی کننــد.
"از تمـام اقدامـات بـرای ایمن تـر سـاختن تونل اسـتفاده می شـود، امـا عامل 
بزرگتـر، بهبـود در سـرعت ردیابـی اسـت". Rattei چنیـن ادامـه می دهـد "این 
شـامل هـر چیـزی از پایـش دود و آتش تا دیده بانی خودروهای شکسـته شـده 

پنهـان در فـرو رفتگی هـا می شـود". 

اقدامات اضطراری 
دســتیابی بــه راههــای فــرار خیلــی آســانتر شــده اســت. هــر دو دهانــه تونــل 
ــکان  ــمت م ــه س ــا ب ــط آن خودروه ــه توس ــد ک ــای عرضی ان دارای گذرگاهه
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ــوند.  ــت می ش ــازه هدای ــارج از کل س ــا خ ــاور و ی ــل مج ــق تون ــر از طری امن ت
 )1000m( ft3281 گذرگاههــای عرضــی برای وســایل نقلیــه اضطــراری در هــر
و گــذرگاه عبــور پیــاده هــر500-250 متــر قــرار گرفته انــد. هــر 900m یــک 
محــل پــارک خــودرو تعبیــه شــده اســت و هــر 180m تلفن هــای اضطــراری 

ضــد صــدا مجهــز بــه وســیله اطفــای حریــق وجــود دارنــد. 
ــا  ــن تونل ه ــرار بی ــه مســیرهای ف Rattei خاطــر نشــان می ســازد که"تعبی
ــم  ــن اقدامــات اســت. مــا در کل 28 مســیر  را ایجــاد کرده ای یکــی از مهمتری
کــه از ایــن تعــداد 17 مســیر بــرای افــراد پیــاده بــوده و 6 مســیر نیــز بــرای 
ــه یــک پناهــگاه امــن  ــه اضطــراری می باشــند. اینــک رســیدن ب وســایل نقلی

بســیار آســانتر شــده اســت."
ــب  ــرار نص ــیرهای ف ــاورت مس ــز در مج ــری نی ــنایی بهت ــای روش چراغه
ــن امــر موجــب مشــخص شــدن  ــد بهتــر کمــک شــود. ای ــه دی ــا ب شــده اند ت
ــد.  ــه نزدیکتریــن خروجــی را ســاده تر می نمای جهــت شــده و طــی مســافت ب
یــک سیســتم مــدرن تهویــه هــوا نیــز بــا جدا ســازی دود از آتــش مجــاور بــه 
ــرار نفــوذ کنــد  ــه مســیرهای ف ــد ب ــد. دود نمی توان ــد بهتــر کمــک می نمای دی

ــد. ــد حریق ان ــز ض ــا نی و دره
ــی بســیار پیشــرفته  ــه "سیســتم هواده Rattei خاطــر نشــان می ســازد ک
و در ســطح باالیــی اســت، مــا چهــار سیســتم تخلیــه هــوا و چهــار سیســتم 

ــه  ــتم تهوی ــر سیس ــه خاط ــم، ب ــاد کرده ای ــه ایج ــر دهان ــرای ه ــوا ب ــن ه تامی
ــه  ــرای دســت یابی ب ــدون دود زمــان بیشــتری ب ــازه، نواحــی ب هــوای کامــاًل ت

ــد." ــردم می ده ــه م ــن را ب ــای ایم ــوی مکانه س

آینده تکنولوژی پیشرفته
ASFi NAG بسـیار مشـتاق بـه پذیـرش تکنولـوژی جهـت کاهـش بیشـتر 
ریسـک اسـت. بـرای مثـال سیسـتم پایـش AKUT را نصـب نمـوده اسـت، که 
چیـزی درسـت ماننـد مجهـز نمـودن تونل با گوشـی ها اسـت. ایـن کار در تونل 
Kirchdorf در Styria اتفـاق افتـاده اسـت. در ایـن مثـال، AKUT صداهـای 
ناشـی از تصادفـات را بـا اسـتفاده از 49 عـدد میکروفون نصب شـده در مجاورت 
دوربین هـا داخـل 2.7 کیلومتـر تونـل شناسـایی می کنـد، "گوشـی ها" بطـور 
غیرقابـل بـاوری بـه صـدا حساسـند ماننـد هنگامـی کـه یـک کامیـون ترمـز 
شـدیدی می کنـد، السـتیکی می ترکـد یـا دو وسـیله نقلیـه تصـادف می کننـد. 
ایـن سـر و صداهـا کـه غالـب نیسـتند زنـگ اخطـار را بصـدا درآورده و مرکـز 
کنتـرل می توانـد سـریعاً پاسـخ دهـد. حداکثـر فاصلـه بیـن حسـگرها 125 متر 
 )328-492 ft( 100-150m اسـت و موقعیـت صدا را می توان در  فاصله حـدود
تشـخیص داد. بزرگتریـن مزیت سیسـتم، سـرعت پاسـخ آن اسـت کـه می تواند 

اختـالف بیـن مـرگ و زندگی باشـد.
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اگـر جنبـه منفـی ای برای سیسـتم AKUT وجود داشـته باشـد همانا هزینه 
اولیـه حداقـل 100000 یـورو )131000 دالر( در هرکیلومتـر تونـل اسـت کـه 
بـرای تونـل Kirchdorf در کل حـدود 600000 یـورو )786500 دالر( تمـام 

شـده است.
ASFi NAG قصـد دارد تـا در آینـده تعـداد بیشـتری از تونل هـای خود را با 
ایـن "گوشـی ها" مجهـز کنـد و می خواهـد ببیند کـه آیـا تونـل Tauern از این 

سیسـتم بهره خواهـد برد.
یـک تـالش بـزرگ دیگـر در کاربـرد تکنولـوژی هوشـمند، همانـا سیسـتم 
 Slovenia در نزدیکی مرز Karawanken پویشـگر حرارتی بـکار رفته در تونـل
اسـت. آن سیسـتم در مـارس سـال 2012 بـا هزینـه 1.3 میلیـون یـورو )1.7 
میلیـون دالر( نصـب شـده اسـت و از دوربین هـای تصویر بـرداری حرارتـی در 
ورودی تونـل بـرای اندازه گیری حرارت وسـایل نقلیـه ورودی، اسـتفاده می کند. 
وسـایط نقلیه سـنگین بسـیار گرم شـده کـه خطری بـرای ایمنی بحسـاب آیند 

بـه یـک محـل پارکینـگ جهت خنـک شـدن هدایت می شـوند.
هزینـه بـاالی تکنولـوژی پیشـرفته بـرای برخـی از متصدیـان تونـل مسـئله 
سـاز اسـت. و ASFi NAG پیشـنهاد تمرکـز بـر نواحـی بحرانـی را دارد. "کـم 
هزینه تریـن  روش، تمرکز بر توسـعه پایدار مهمترین سیسـتم ها، مانند سیسـتم 
تهویـه هـوا اسـت و اگـر بخواهیـم از منظـر مدیریـت ریسـک کل تاسیسـات به 
قضیـه بنگریـم" بنا به گفتـه Rattei "خریـدن آخرین تکنولـوژی راه حل پایدار 

بـرای بسـیاری از متصدیـان تونل نیسـت."
در کل Nicolas Adunka از پرســنل ADAC، تحــت تاثیــر اراده فراگیــر در 

ــا صــرف  ــا ســرمایه گذاری در نوســازی و ب ــرای بهبــود ایمنــی تونــل، ب اروپــا ب
میلیون هــا دالر، تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه اســت. وی اظهــار مــی دارد کــه " مــا 
ــر  ــم، زی ــالب را دیده ای ــک انق ــا ی ــت تونل ه در درک خــود از چگونگــی مدیری
ســاخت مبتنــی بــر IT و نظــارت ویــد یوئــی کمــک می نماینــد امــا تکنولــوژی 
همــه چیــز نیســت. مهــم ایــن اســت کــه درک کنیــم آمــوزش پرســنل نیــز 
ــرد.  ــی می گی ــل Tauern نمــره باالی ــه تون ــی دارد و اینجاســت ک ــه حیات جنب
ــژه  ــم وی ــات CCTV تعلی ــش نشــانی و عملی ــات آت ــا خدم ــاط ب ــا در ارتب آنه
یافته انــد. مســئله فقــط یــک اقــدام نیســت، بلکــه مجمــوع تمــام ایــن 
ــل تونل هــای  ــژه ای در تکام ــه مهــم و وی توســعه ها اســت. ســال دیگــر، مرحل
اروپــا اســت چــرا کــه دهمیــن ســالگرد بــه ظاهــر تیــره و تــار امــا رهنمــود بــا 

اهمیــت حیاتــی EC/54/2004 اســت.
ــل ســال 2019  ــا حداق ــل ت ــی جهــت توســعه تون ــن ســند راهنمایی های ای
میــالدی ارائــه می دهــد و مبنایی برای متدولــوژی ارزیابی EuroTAP می باشــد.
ــا  ــای اروپ ــاره و وســیع تونل ه ــی دوب ــک ارزیاب ــا ی EuroTAP ســالگرد را ب
متمایــز می ســازد. Anduka آشــکار نمــود کــه "مــا در ســال 2014 تحلیلــی را 
در ســطح اروپــا در ارتبــاط بــا اینکــه اعضــای اتحادیــه چــه بایــد بکننــد انجــام 
ــا  ــرار می دهیــم ت ــل را مــورد بررســی ق ــا 50 تون ــا بیــن 30 ت خواهیــم داد. م
احساســی نســبت بــه کل وضعیــت داشــته باشــیم. رونــد در 15-10 ســال اخیر 
ــا بســیاری از تونل هــا آن ســطحی از امنیــت را  ــوده اســت ام بســیار مثبــت ب
کــه Tauern دارد  دارا نیســتند و تنهــا یــک حادثــه بــزرگ الزم اســت تــا تمــام 

مباحــث قــد یمــی در مــورد ایمنــی تونل هــا بــاز از ســر گرفتــه شــوند."
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نشانه های بهبود

تونـل Wattkopf در نزدیکـی Ettlingen در آلمـان، قصه مشـابهی 
از بهبـود را چـون تونـل Tauern داشـته اسـت. تونلی کـه زمانی رتبه 
"بسـیار ضعیـف" را در آزمایش هـا داشـته اسـت اینـک رتبـه قابـل 

سـتایش"خوب" را داراسـت.
متخصصـان ADAC نخسـتین بـار در سـال 2004 آن را بازرسـی 
نمودنـد. در آن زمـان فهرسـت مسـائل آن بلنـد بود. تونلـی دو طرفه و 
بـا یـک دهانـه تونل و بدون مسـیرهای فـرار یا نجات، بـدون چراغهای 
اضطـراری، بـدون داشـتن سیسـتم خودکار کشـف اختـالل ترافیکی و 
بـدون هیچگونـه مانعـی در مقابـل پرتالهـا، عـالوه بـر آن دارای عالیم 
ترافیـک کافـی نبـوده و سیسـتم تهویـه هـوا کارایـی الزمه را نداشـته 
"خـوب" را  اسـت. آزمایـش دوم در سـال 2008 می توانسـت رتبـه 
نصیـب تونـل کنـد گرچه بخاطـر آنکـه هنـوز دارای مسـیرهای فرار و 

نجـات نبـود بـه رتبـه "قابـل قبـول" تنـزل نمـود. طرحهایـی برای سـاخت یک تیـوب نجات مـوازی در حال اجـرا بود کـه در 30 مارس سـال 2012 
از یـک مجـرای تونـل فـرار بـه طـول km 1.5 بـا شـش گـذرگاه عرضـی پرده بـرداری شـد. پـاداش این بهبـود کیفیـت دریافت آسـان رتبـه "خوب" 
بـود. گرچـه تونـل Wattkopf از دریافـت رتبـه "بسـیار خـوب" بخاطر آنکـه تنها دارای یـک دهانه تونل بـرای ترافیـک دو طرفه بوده و همـواره  یک 

منشـاء بالقـوه ریسـک باقی خواهـد مانـد، بازماند.

)راسـت(- متصـدی تونـل ASFi NAG، رضایـت ویـژه خـود را بخاطـر آنکه Tauern یکـی از دو 
تونلـی بـوده کـه رتبـه "بسـیار خـوب" را در آزمایـش EuroTAP در کنـار تونـل Roer در هلنـد 
)پائین سـمت راسـت( با تعبیه روشـنایی برای مسـیرهای فرار، نشـان دادن جهت فرار و فاصله 

تـا نزدیک تریـن محـل خـروج، بدسـت آورده بود  ابـراز نمود.
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مرکز کنترل تونل Tauern همراه با پرسنل آموزش دیده

گرمای لحظه

پویشـگر حرارتـی 1.3 میلیـون یورویی مورد اسـتفاده در 
تونـل Karawanken بخصوص در کاهش خطرات ناشـی از 
وسـایط نقلیه سـنگین مفید بوده اسـت. تمام وسـایط نقلیه 
سـنگین و اتوبوس هـای بـا وزن بیـش از 7.5 تـن )متریک( 
از داخـل ایـن پویشـگر در یـک مسـیر ویژه عبـور می کنند، 
کـه دمـای وسـیله نقلیـه بـا اسـتفاده از 5 لیـزر اندازه گیری 
می شـود. بـه عـالوه دو دوربیـن مـادون قرمـز دمـا را از دو 
طـرف ثبـت می کننـد. ایـن داده هـا سـپس بـرای خلق یک 
تصویـر سـه بعـدی بـکار می رونـد که به یـک مرکـز کنترل 
بـاز خـورد می گردنـد. سیسـتم، وقـوع محتمل آتش سـوزی  
توربـو  یـا  داغ  السـتیک های  از  ناشـی  می توانـد  کـه  را 
شـارژرهای بسـیار حـرارت دیـده باشـد  شناسـایی می کند. 
اندازه پویشـگر تونـل Karawanken در اروپـا منحصر بفرد 
اسـت، سیسـتم کوچکتـر مشـابهی قبـال" در ورودی تونـل 
فقـط  اسـت گرچـه  نصـب شـده  در سـوئیس   Gotthard
تنهـا دمـای یـک طـرف وسـایل نقلیـه را ثبت می کنـد. اگر 

پویشـگر ASFiNAG موفق آمیـز باشـد، سیسـتم های مشـابه در سـایر تونلهـای اتریـش نیـز بـکار گرفتـه خواهنـد شـد. ایـن فـن آوری بخصـوص در 
تونل هـای بـا ترافیـک دو طرفـه یـا در انتهـای یـک سـرازیری یـا سـرباالیی طویـل ماننـد تونـل Gleinalm در بزرگـراه Pyhrn مفیـد خواهـد بـود. 
پویشـگرهای حرارتـی نیـز می تواننـد بـرای تونـل Tauern مفید باشـند چرا کـه تقریبا" 20 درصد ترافیک، متشـکل از وسـایط نقلیه سـنگین اسـت.



شهر در اِشغال خودروها
Occupation of the City by Cars

بخش چهارم: رویداد و رویکرد
IV: Event and Approach
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شــهر در ِاشــغال خودروهــا
Occupation of the City by Cars

ایـن روزهـا پیـدا کـردن جـای پـارک خـودرو در شـهر تهـران کاری بس دشـوار 
اسـت، تعـداد کـم محل های پارکینـگ شـهرتهران، مدیریت ترافیک شـهری را با 
مشـکالت عمـده مواجه نموده اسـت. بر اسـاس آخرین تحقیقـات مرکز مطالعات 
و برنامه ریـزی شـهر تهـران، هر خودرو سـاالنه به طور متوسـط 8260 سـاعت در 
حـال توقـف اسـت و نیـاز بـه محـل پـارک دارد. کمبود فضـای پارک خـودرو در 

تهـران بالـغ بـر 523 هـزار فضای پارکینگ بر آورد شـده اسـت.
بـا سـرعت سرسـام آور تولید خودرو و اسـتفاده از آن در شـهر های بـزرگ، تامین 
فضـای پارکینگ خودرو به دسـت فراموشـی سـپرده شـده اسـت. از سـوی دیگر 
حـدود 20 درصـد از ترافیـک روزانـه خیابان هـای پر تردد شـهر ناشـی از کمبود 
فضـای پارکینـگ و حرکت آهسـته و توقف هـای مکرر خودروهـا در معابر با هدف 
پیدا کردن محل پارکینگ اسـت. در روزنامه همشـهری مورخ 18 فروردین سـال 
جـاری می خوانیـم: "دعـوای خونیـن دو زن بـر سـر جـای پـارک- زن جوانی که 
بـر سـر جای پـارک زن دیگری را کتک زده بود، از سـوی پلیس بازداشـت شـد."

سیاست های اساسی برای کاهش ترافیک تهران، کنترل جمعیت شهر، کنترل میزان 
سرمایه گذاری در تهران و محدود کردن استفاده از زمین و تراکم ساختمانی می باشد. 
اجرای این سیاست ها، افزایش ترافیک و تقاضای محل پارکینگ را محدود می نماید. 
 از سـوی دیگـر، یکـی از الزامـات اجـرای هـدف زمین پاک، آسـمان آبـی، تامین 
فضای پارکینگ کافی برای خودرو های اسـتفاده شـده در ترافیک شـهر می باشـد. 

برخی معضالت موجود در رابطه با پارکینگ خودرو در شهر تهران عبارتند از:
- خودرو های صفر کیلومتر نمایشگاه های خودرو در برخی از پارکینگ های عمومی 

تگهداری می شوند.
- نمایشگاه داران خودرو از فضای پیاده رو و خیابان برای عرضه خودرو های فروشی 

خود استفاده بی ضابطه می نمایند.
- بعضی مغازه داران جای پارک مقابل مغازه خودشان را انحصاری می کنند.

- اغلب ساختمان های تجاری، اداری و مسکونی متناسب با تعداد واحد ها محل 
پارکینگ ندارند و از این رو تمامی معابر شهر تبدیل به پارکینگ خودرو شده است.

توسـط  هـوا  آلودگـی  تشـدید  پارکینـگ،  کمبـود  منفـی  تاثیـرات  از  یکـی   -
خودرو هایـی اسـت کـه بـه طـور میانگیـن 15 دقیقه وقت صـرف می کننـد تا در 

شـهر جائـی بـرای پـارک خـودرو بیابنـد.
 مهم ترین راهکارهای مقابله با کمبود پارکینگ در شهر عبارتند از:

- محدود ساختن استفاده از خودرو در سفر های شهری
- استفاده از مترو و اتوبوس برای انجام سفر های شهری 

از جملـه سـاخت  زمیـن  زیـر  و  زمیـن  پارکینـگ روی  - سـاخت مکان هـای 
تراکـم شـهر  پـر  نقـاط  در  مکانیـزه  پارکینگ هـای 

- ارتقای سطح مدیریت پارکینگ خودرو در سطح شهر

در پایان این پرسش قابل طرح است:

کی می توانیم شهر را از اشغال خودروها نجات دهیم؟

 تهیه و تدوین: هیات تحریریه

Prepared by: Board of Editors
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بـا مجتبـی یزدانی، شـهردار منطقـه یک، 
در خصـوص ویژگی هـای توسـعه عمرانـی 

منطقـه یـک گفتگویی داشـتیم:. 

 رویکردتان در رابطه با 
چشم انداز توسعه منطقه یک تهران چیست؟

چشم انداز توسعه منطقه یک عبارتست از منطقه ای:
 با تشخص های تاریخی و فرهنگی

 منطقـه ای تفرجگاهـی کـه واجـد جاذبه هـای گردشـگری در زمینه هـای 
گردشـگری طبیعـی و تاریخـی اسـت

 با جمعیت تثبیت شده و ساخت و ساز های با کیفیت
 دارای الگوی کارکردی و کالبدی سکونتگاهی ممتاز

 توانمند در تامین خدمات و هدایت سرمایه گذاری اقتصادی به بخش گردشگری
 دیپلماتیک و بین المللی 

 ترافیک روان
 بهره مند از هویت باغ شهری و بافت های با ارزش شهری-روستایی

  راهبرد هـای مهـم توسـعه منطقـه یـک شـهر 
تهــران کدامنـد؟

 راهبرد های مهم توسعه منطقه یک عبارتند از:
 هدایت سرمایه گذاری از بخش مسکن به بخش گردشگری

 سـامان دهـی شـبکه حمـل و نقـل و دسترسـی ها، توسـعه حمـل و نقـل 
عمومـی بـه ویـژه متـرو در منطقه، اصالح شـبکه و سلسـله مراتـب آن باکمترین 

دخالـت در سـاختار منطقه
 کنترل و مقاوم سـازی سـاخت و سـازها، اجرای کامل ضوابط و مقاوم سـازی 

ابنیـه، کنترل سـاخت و سـاز در حریـم و محدوده کوهسـار ها، کاهش تراکم
 حفاظت زیست محیطی رود ها، مسیل ها و قنات های منطقه

 حفظ باغات و فضاهای تاریخی با ارزش و تکمیل فضا های سبز و باز
 سامان دهی عناصر تاریخی و ارتقای جایگاه تاریخی منطقه

 توسعه فضا های گردشگری در مبادی کوهستان
 تامیـن خدمـات مورد نیاز سـاکنین، تقویت محورها و ایجـاد مراکز خدماتی 

در منطقه
 بهسازی و نوسازی بافت های فر سوده

از  محبوبــی،  بهمــن  بــا  ادامــه  در 
مهندســان فعــال و بــا تجربــه و معــاون 
ــهر  ــک ش ــه ی ــی منطق ــی و عمران فن
داری تهــران در خصــوص پروژه هــای 
ــی  ــه گفتگوی ــاخص منطق ــی ش عمران

ــتیم. داش

 پروژه های عمرانی شاخص منطقه کدامند؟
 پروژه های عمرانی شاخص منطقه یک شهر تهران عبارتند از:

پروژه های عمرانی شاخص منطقه 1 شهر تهران
The Best Development Projects of 

Tehran Municipality District 1 
گردآورنده: مهندس بهمن محبوبی، معاون فنی و عمرانی شهر داری منطقه یک

Prepared by: Bahman Mahboubi, Civ. Eng. Deputy for Technical and Development Affairs, Tehran Municipality District

شهــرهای جهان: منطقه یک تهران در شـمال شـهر تهـران قرار 
دارد. محـدوده جغرافیایـی منطقـه یـک عبـارت اسـت: از شـمال به 
ارتفاعـات 1800 متـری دامنـه جنوبی کوه هـای البـرز، از جنوب به 
بزرگـراه شـهید چمـران حـد فاصل دو راهـی هتـل آزادی و بزرگراه 
مـدرس و پـل آیـت اهلل صـدر واز غـرب بـه اراضـی رود خانـه درکه 
و از شـرق بـه انتهـای بزرگـراه ارتش-کارخانـه سـیمان و منبع نفت 
شـمال شـرق تهـران. جمعیـت ایـن منطقـه حـدود 379900 نفر و 
مسـاحت آن حـدود 64 کیلـو متـر مربع اسـت. پیش بینی می شـود 
در آینـده ای نزدیک با فعال شـدن تعداد بسـیاری از سـاختمان های 
آمـاده و در دسـت سـاخت، جمعیـت منطقـه به 500000 نفر برسـد. 
منطقـه یـک بـا بافتی روسـتایی دارای سـیمای باغ شـهر می باشـد. 
در  مختلـف،  جذابیت هـای  بـودن  دارا  سـبب  بـه  منطقـه  ایـن 
سـال های اخیـر مرکـز فعالیتهای سـاختمانی فـراوان بـوده و هجوم 
سـرمایه گذاران بـزرگ بخـش سـاختمان بـه ایـن منطقـه بـا انگیزه 
کسـب حد اکثر سـود، مشـکالت متعـددی را برای سـاکنان قدیمی 
ایـن منطقـه و همچنیـن مسـئوالن شـهرداری بـه همراه داشـته اسـت.

مجتبی یزدانی - شهردار منطقه 1
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 احداث 35 متری افتخاری
خیابـان 35 متـری افتخـاری حدفاصـل خیابان پـور ابتهاج تا بلوار اوشـانی 
اسـت و بـا احداث ادامـه این خیابان گـره ترافیکی محدوده دارآباد و کاشـانک 
رفـع و تـردد در محـدوده تسـهیل خواهـد شـد و همچنیـن بعـد از اجـرای 
تقاطعـات غیـر همسـطح امـام علـی )ع( - صیاد شـیرازی و ارتـش و اتصال به 
ایـن معبـر باعـث یکپارچگـی شـبکه معابـر سـطح منطقه و سـبک شـدن بار 

می شــود. ترافیـکی 
 اجرای این پروژه دارای چندین مرحله به شرح ذیل می باشد:

عملیات اجرایی نیلینگ ترانشه ابتدای خیابان افتخاری:
خاکبرداری: 13000 متر مکعب

سطح اجرای شاتکریت: 2500 متر مربع 

اجرای میل مهار )نیلینگ(: 5000 متر طول
احداث خیابان افتخاری محدوده داخل پادگان:

خاکبرداری: 100000 متر مکعب
خاکریزی و راک فیل: 3000 متر مکعب

الشه چینی: 1500 متر مکعب
بتن: 1000 متر مکعب

احداث پل رو گذر امام علی )ع(: 
کل شمع ها 18 عدد است که 12 عدد در حال اجرا و تکمیل هستند.

آرماتور بنـدی: سـبد شـمع های بافته شـده که در شـمع ها قـرار گرفته و یا 
دپو شـده اسـت کـه مقدار آن حـدود 200 تن می باشـد.

بتن ریزی شمع ها: 300 متر مکعب

 احداث پل مقصود بیک
مسـیر دسترسـی بـه پارکینـگ همـت در میـدان تجریـش و مجـاور پایانه 
اتوبوسـرانی در سـال های اخیـر مشـکالت ترافیکـی بـه همـراه داشـته اسـت. 
تغییـر مسـیر ورودی بـه ایـن پارکینـگ بـا تعریـض پل مقصـود بیـک راهکار 
مدیریـت شـهری بـرای رفـع مشـکالت ترافیکـی در وضـع موجـود اسـت. پل 
مقصـود بیـک در وضع موجـود خروجـی اتوبوس های پایانه اسـت. بـا تعریض 
ایـن پـل امـکان جابجایـی ورودی اتوبوس هـا بـه پایانـه کـه در حـال حاضر از 
مجـاور امـام زاده صالـح و بـازار تجریـش صـورت گرفتـه و بـا تداخـل حرکت 

پیـاده و سـواره همـراه اسـت نیز وجـود دارد.
شـهرداری منطقـه یـک شـهر تهران تـالش دارد بـا اجرای پـروژه تعریض 
پـل مقصـود بیـک دو گام اساسـی را بـردارد. در وهلـه اول، بـا تعریـض ایـن 
پـل، مسـیر ورودی و خروجـی بـه پارکینگ همت بـا تغییرات اساسـی روبرو 
می شـود تـا از وضعیـت کنونـی ترافیـک در ورودی و خروجـی پارکینـگ 
کاسـته شـود. عـالوه بـر ایـن، در وهلـه دوم در صـورت احـداث پـل مقصود 
بیـک امـکان ورود و خـروج بـرای اتوبوس هـای پایانـه اتوبـوس نیـز فراهـم 

می آیـد و مشـکالت کنونـی در ورودی پایانه کاهـش یابد. بنابرایـن، در پژوهش 
کنونـی، ایـن دو مسـئله اصلـی مـورد بررسـی قـرار می گیرند.

در وضعیــت کنونــی، پــل مقصودبیــک کــه بــر روی مســیل مقصودبیــک قــرار 
گرفتــه و محــل خــروج اتوبوس هــای پایانــه اســت، در حــال تعریــض می باشــد 
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ــار  ــب انتظ ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــیم  ش ــی تقس ــش ورودی و خروج ــه دو بخ ــا ب ت
ــن بخــش منتقــل شــود؛ از  ــه ای ــه ب مــی رود ترافیــک ورودی پارکینــگ و پایان
آنجــا کــه خــروج از پارکینــگ طبقاتــی همــت مســیر دیگــری دارد، بــا اجــرای 
ایــن پــروژه پیــش بینــی می شــود کــه دیگــر در دهانــه ورودی پایانــه و خیابــان 

مقصــود بیــک ترافیکــی ایجــاد نخواهــد شــد.
ایـن پـروژه در ضلـع جنوبـی میـدان تجریش ابتـدای خیابـان مقصود بیـک واقع 

شـده است.

کارهای انجام شده:
* اجرای 6 شمع به طول تقریبی 18 متر

* اجرای دوکوله یکی به طول 13/5 متر و دیگری بطول 15/5 متر
* اجرای دیوار سنگی به طول 20 متر

* خاکریزی پشت دیوار سنگی به حجم 20 متر مکعب
* ساخت 6 شاه تیر اصلی پل به وزن 90 تن

 اجرای پروژه آسمان آبی زمین پاک 
خـط سـفید اجـرای نظـم دادن بـه رفتارهـای ترافیکـی زندگـی را بـرای 

ایـن شـهر بـزرگ سـهل تر و ایمن تـر می کنـد. شـهروندان در 
بـا اجـرای پـروژه خـط سـفید خطـوط عابـر پیـاده در 21 تقاطع چـراغ دار 
سـطح منطقـه حـذف و محـل عبـور عابریـن پیـاده با کانـال مشـخصی با دو 
خـط مـوازی بـا فاصله 5 متر مشـخص و یک توقف ایسـت نیز بـا رنگ متمایز 

بـا فاصلـه از کریـدور عبور عابرین کشـیده می شـود.
در تقاطع هـا، دوربین هـای ثبـت تخلـف نصـب شـده و بـه محـض عبـور 

راننـدگان از خـط ایسـت بـرای آن هـا جریمـه صـادر می شـود.
ممنوعیـت گـردش به راسـت در بسـیاری از تقاطع ها از دیگر مـوارد اعمال 
قانون اسـت و این طرح نیز در حال اجراسـت و نیز در سـطح منطقه عملیاتی 

می شـود تا یـک انضباط ترافیکی در تهران داشـته باشـیم.
در راسـتای اجـرای پـروژه خط سـفید و بـه منظور ارتقای سـطح ایمنی در 
معابـر سـواره رو پخش 4464/07 تن آسـفالت در 35530 متـر مربع در مدت 

 پروژه پارک جنگلی یاس 
درهـای بوسـتان جنگلـی یاس، به روی دوسـتداران طبیعت باز شـده اسـت تا 
شـهروندان تهرانـی بتواننـد از این تفرجگاه جدیـد پایتخت بهره مند شـوند. پیرو 
سـخنان مقـام معظـم رهبری و تاکید ایشـان بر توسـعه فضـای سـبز در دیدار با 
فعـاالن محیـط زیسـت، مراحل آماده سـازی بالغ بـر 1400 هکتـار از جنگل های 

شـمال و جنوب اتوبان شـهید بابایی به دسـتور شـهردار تهران آغاز شـد.
با فعالیت شـبانه روزی بیش از 2000 نیروی کارشـناس و کارگر، آماده سـازی 
و سـاخت بوسـتان جنگلـی یـاس ادامـه داشـته اسـت تـا عالقمندان بـه طبیعت   

هرچـه زودتـر بتوانند از ایـن تفرجگاه جدیـد پایتخت اسـتفاده نمایند.
بوسـتان جنگلی یاس با امکانات 110آالچیق، 2000 دسـتگاه صندلی پارکی، 
1000 سـطل زبالـه، 200 دسـتگاه باربیکیـو، نمازخانه هـای متعدد بـرای بانوان و 
آقایـان، تامین روشـنایی کلیـه معابر اصلی همـراه با نصب پایه های چـراغ، تامین 
و سـاخت شـبکه بـرق 20 کیلوواتـی، جانمایـی و نصـب منابـع آب شـرب، نصب 
48دسـتگاه سـرویس بهداشـتی )هر کدام4 چشـمه؛ جمعا 200 چشـمه(، نصب 
1230 پایـه تابلـوی راهنمایـی و رانندگی، سـاخت 11زمین بازی بـرای کودکان، 
6زمیـن ورزش بـرای بزرگسـاالن، مکان هـای ورزشـی ماننـد زمین فوتبـال و 14 
پارکینـگ خودرو)اصلـی و فرعـی( با گنجایـش بیش از 3000 دسـتگاه خودرو به 

رسـید. بهره برداری 
احجام عملیات عمرانی صورت گرفته در پروژه: 

مساحت تسطیح و رگالژ: 228000متر مربع
حجم خاکبرداری: 69500متر مکعب
حجم شن ریزی: 12350متر مکعب

حجم اجرای بیس: 27600متر مکعب
تناژ آسفالت: 11860تن

قلوه ریزی: 8200متر مکعب
حجم بتن ریزی:1500متر مکعب

تثبیت بستر با سیمان( CCR:4800متر مربع
سـرویس بهداشـتی: 48سـکو آمـاده بهره بـرداری می باشـد که 36دسـتگاه آن 

نصـب شـده اسـت و 2 دسـتگاه در حـال تکمیل می باشـد.
نمازخانـه: تعـداد 23 سـکو آمـاده بهره بـرداری می باشـد کـه 7 دسـتگاه آن 

نصب شـده اسـت.
زمیـن بـازی: از تعـداد 18زمیـن بـازی و ورزش اجـرا شـده، 8 زمین بـازی به 
صـورت آسـفالتی و 10 زمیـن دیگـر بـا زیرسـازی بتنـی اجـرا گردیده اسـت که 

نصـب و راه انـدازی تجهیـزات 8 زمین بـازی تکمیل شـده اسـت.

نزدیـک بـه 100 روز بـا رعایـت اصول فنـی و اجرایـی و با سـرعت و دقت باال 
صورت پذیرفته اسـت.
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 باز پیرایی و احداث رود دره ها
رود دره هـای منطقـه یـک یـا باغشـهر تهـران، به عنـوان کریدورهـای طبیعی 
جریـان آب و هـوا و محیط هـای زیسـت و قطـب گردشـگری شـمال تهـران، بـا 
تدویـن برنامـه ای مناسـب جهـت دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار شـهری و احیاء و 
سـاماندهی مناسـب، پتانسـیل بسـیار مثبتـی را جهـت توسـعه فضاهای سـبز و 
گردشـگری، ایجـاد محورهـای پیاده پیوسـته در سـطح منطقه یک و سـبز راه ها، 
حفاظت و گسـترش پوشـش گیاهی، حفاظت از دیدها و منظرسـازی های متعدد 

و تبدیـل بـه مکانـی مناسـب جهت تفریـح دارا می باشـند.
در ایـن پـروژه بـا اسـتفاده از پتانسـیل های رود دره هـا، شـبکه سـبز راه هائـی 
طراحـی و ایجـاد می شـوند کـه فضاهـای سـبز درون شـهری منطقـه یک شـهر 
تهـران را بـه رود دره هـا و از آنجا به فضاهای کوهسـتانی باالدسـت در مسـیر رود 
دره ها و نیز رود دره ها ه را در باالدسـت جهت ایجاد شـبکه کوهسـتانی به عنوان 
پـارک کوهسـتانی البـرز، بـه یکدیگر پیونـد می دهنـد. برآنیم که درپـروژه حاضر 
عنـوان باغشـهر را برای منطقه یک شـهر تهـران در تمامی ابعاد تحقق بخشـیم و 
ایـن منطقه را به قطب گردشـگری شـهر تهـران جهت گردشـگران منطقه ای، فرا 

منطقه ای، شـهری و فراشـهری مبـدل نماییم.
همچنیـن بـه دلیـل اینکـه سرچشـمه و آغـاز ایـن رود دره هـا در منطقه یک 
اسـت سـاماندهی رود دره هـا از ایـن منطقه آغـاز و در ادامه می تواند به کل شـهر 

تهـران تعمیم داده شـود.

یکـی از نـکات مهمـی کـه در بـاز پیرایـی و احـداث رودره های سـطح منطقه 
مـورد توجـه قـرار گرفته توجـه به احیـای بافت طبیعـی و تثبیت وضعیـت اولیه 

روددره هـا بـه صـورت طبیعـی و هماهنـگ بـا محیـط پیرامون خود می باشـد.

رود دره های در حال انجام:
رود دره درکه باال

رود دره درکه پایین
رود دره دارآباد

رود دره خرگوش دره
پایدارسازی و مقاوم سازی دیوارها و ترانشه های سطح منطقه 

 تعریض تقاطع خیابان لنگری و صنایع 
در ناحیـه 5 ایـن منطقـه و درتقاطـع خیابان هـای لنگـری و صنایـع عملیـات 
تعریـض و احـداث راسـتگرد بـه جهـت افزایـش عـرض معبـر، تسـهیل در رفـت 
و آمـد خودرو هـای عبـوری و افزایـش محـدوده دیـد و کاهـش ترافیـک عملیات 
تعریـض و احـداث راسـتگرد تقاطـع خیابان های شـهید لنگری و صنایع به شـرح 

ذیـل انجام شـد:
- تعریض خیابان و افزایش یک الین عبوری به طول 60 متر 

- احداث راستگرد 
- احداث دیوار معوض وزارت دفاع در محل مذکور به مساحت 150مترمربع

جدول کاری و احداث کانیو 60مترطول 
- روکش اسفالت معابر آزاد شده 

- جابه جایی تیرهای برق و تاسیسات وابسته 

رود دره خرگوش دره

رود دره درکه

رود دره گالب دره
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 اجرای شبکه جمع آوری آبهای سطحی
نقب آناهیتا

 در پـی احـداث پـروژه بـزرگ راه طبقاتـی صـدر و اصـالح دسترسـی ها در 
صـدر همکـف نهـر موجـود در محـدوده قیطریـه بزرگـراه صـدر کـه آب هـای 
باالدسـت را بـه پاییـن دسـت انتقال مـی داد قطـع گردید کـه این امـر منجربه 
احـداث نهـر جایگزیـن در محـدودة فـوق الذکر شـد. متاسـفانه محل عبـور این 
نهـر در محـل خـط القعـر زیـر گـذر قیطریـه بود کـه بعلـت حجم بـاالی آب و 
زبالـه در مواقـع بارندگـی، آب از داخـل نهـر مذکـور خـارج می شـد و باعث آب 
ماندگـی در زیـر گـذر می گشـت کـه این موضـوع خود منجـر به ایجـاد زحمت 
فـراوان بـرای شـهروندان عزیـز می شـد. معاونـت فنـی و عمرانـی شـهرداری 
منطقـه یـک بـا توجه بـه اهمیت موضـوع، ابتدا بـا در اختیـار گرفتن مشـاوران 
زبـده و بـر مبنـای مطالعـات هیدرولوژیکـی برآورد دقیـق تعداد روانـآب موجود 

بدسـت آورد و بـر اسـاس این اطالعات ودبـی m3/s 2/2 اقدام به طراحی مسـیر 
انتقـال آب توسـط لوله هـای فاضالبـی کارا گیـت بـا سـایز 1000 میلـی متـر 
نمـود. ایـن لوله هـا بـه علـت دارا بـودن بهتریـن مقطـع هیدرولیکـی کـه همانا 
دایـره می باشـد و بـا کمتریـن ضریـب زبـری بهتریـن قطـع جهـت هدایـت آب 
می باشـند. طـول کلی پـروژه در حـدود 450 متر می باشـد که بعلـت معارضات 
فـراوان ترافیکـی کـه اصلی تریـن آن بزرگـراه صـدر بـود، بـه صورت نقبـی اجرا 
شـد. همچنیـن در اولیـن منهـول عمـق لوله گـذاری در حـدود 9 متـر پایین تر 
از بزرگـراه صـدر اسـت. ایـن پـروژه در اواخـر سـال 92 آغـاز شـد و بـا توجه به 
مشـکالت فـراوان و جلوگیـری چند باره که باعـث تعطیلی چندیـن ماهه پروژه 

گردیـد، در اسـفند مـاه 93 بـه بهره برداری رسـید. 

 مجموعه ورزشی زورخانه شهرک نفت 
ایـن مجموعـه ورزشـی بـا هـدف حفـظ و احیـای فرهنـگ اصیـل ایرانـی در 
ورزش پهلوانـی و افزایش سـالمت و سـرانه ورزشـی سـاکنین محلـه در زیر بنای 
815 مترمربع در دو طبقه سـاخته شـده و دارای سـالن ورزشـهای باسـتانی، اتاق 

مربیـان و قسـمت های خدمـات و تاسیسـات می باشـد. 

 توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی 
- مجموعه ورزشی قائم 

از آنجـا کـه ایـن طـرح )مجموعـه ورزشـی قائـم( در 
محلـه شـهید محالتـی واقـع شـده و ایـن محلـه از نظـر 
بافـت اجتماعـی، فرهنگی و اعتقـادی سـاکنان آن، دارای 
مختصـات و مشـخصات خـاص خـود می باشـد )بافتـی به 
شـدت مذهبی(، الزم اسـت که مطالعـات و پیش بینی های 
الزم در مـورد نحـوه انجام طرح صـورت پذیرد. در هر حال 
ایـن طرح بـه منزلـه موجودیتی مسـتقل کـه وارد محیط 
اجتماعـی می شـود می تواننـد اثـرات منفـی ناخواسـته و 
کنتـرل نشـده ای بر محیـط اجتماعـی پیرامون و یـا فراتر 
از آن داشـته باشـد. لذا بررسـی و شناسـایی ایـن تأثیرات 
منفـی احتمالـی و در صـورت لـزوم ارائـه راهکارهایـی در 
کاهـش اثـرات منفی ناگزیـر، می تواند حائز اهمیت باشـد.

مکانـی کـه بـرای مجموعـه فرهنگی ورزشـی و سـرای 
محلـه قائـم در نظـر گرفتـه شـده اسـت، واقـع در خیابان 
بوسـتان جنوبی در همسـایگی هنرسـتان کار و دانش علم 

و ادب می باشـد. ایـن مجموعـه مشـتمل بر دو سـاختمان با زیر بنـای کل 7111 
متـر مربـع می باشـد. بخش ورزشـی مجموعـه در چهـار طبقه و بخـش فرهنگی 

مجموعـه و پارکینـگ در 5 طبقـه احداث گردیده اسـت. 
مجموعـه فرهنگـی ورزشـی و سـرای محلـه قائـم شـامل بخش هـای: سـرای 
محله، اسـتخر، کتابخانه، فضای آموزشـی، سـالن آمفی تئاتـر، پارکینگ دو طبقه 

و قسـمت اداری می باشـد.

پـروژه مجموعـه فرهنگـی ورزشـی و سـرای محلـه قائـم و دارای کاربـری 
چندمنظـوره می باشـد و بـا اهـداف ارتقـاء سـالمت جسـمی و روانی شـهروندان، 
کاهـش آسـیب های اجتماعـی در سـطح محلـه، افزایـش مشـارکت های مردمـی 
در انجـام امـور مرتبـط بـا خـود در سـطح محلـه، ایجـاد فضـای مناسـب بـرای 
ارائـه آموزش هـای شـهروندی بـه سـاکنین محله و افزایـش فعالیت های ورزشـی 

احداث شـده اسـت.
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 ورزشگاه حضرت زهرا )س( 
مجموعـه ورزشـی الزهـرا واقـع در خیابـان شـهید باهنر،خیابان عمار،بوسـتان 
مهـر از جملـه پروژه هـای شـهرداری منطقـه 1در راسـتای سـاماندهی و توسـعه 
فضاهـا و اماکـن ورزشـی و ایجـاد مـکان ورزشـی با امکانـات جـذاب و قابل قبول 
برای شـهروندان می باشـد تا با احداث سـالن ورزشـی در کلیه فصول سـال مورد 
بهره بـرداری عمـوم قـرار گیـرد وگامـی در جهـت رفع مشـکالت وجـذب جوانان 
ونوجوانان به اماکن سـالم فرهنگی اسـت. پس از بازدید وبررسـیهای کارشناسـی 
وبـا در نظـر گرفتـن نیـاز شـهروندان احداث مجتمـع ورزشـی در برنامـه اجرایی 
منطقـه قـرار گرفـت. ایـن مجموعـه ورزشـی در زمینی به مسـاحت 5 هـزار متر 
مربع، بصورت 2 سـاختمان بهم چسـبیده با کاربری اداری در 6 طبقه و فرهنگی 
و ورزشـی در 5 طبقـه بـا زیـر بنای هـر نیم طبقـه اداری 130 متـر مربع و طبقه 
ورزشـی 300 متـر مربـع و فرهنگـی 400 متر مربـع و در مجموع 4 هـزارو 350 
متـر مربـع بنـای مفیـد طراحـی شـده اسـت و شـامل اسـتخر، سـونا، سـالنهای 
ورزشـی رزمـی، سـالن بدنسـازی، سـالن تیرانـدازی، سـالن ورزش هـای توپـی 
)والیبـال، بسـکتبال، فوتسـال، هندبـال(، سـالن آمفـی تئاتـر، سـینما، رسـتوران 

روبـاز و سـاختمان های خدماتـی جنبـی مـورد نیاز اسـت.

 سوله بحران 
 بر اسـاس طرح سـتاد مدیریت بحران شـهر تهران، تمامی مناطق شـهرداری 
نیـاز بـه وجـود سـوله های بحـران دارنـد. لذا شـهرداری منطقـه یک در راسـتای 

اجـرای سـوله های بحران در سـطح نواحـی اقدام بـه احداث 
سـوله های بحـران گالبـدره، اراج، یـاران و سـوله بحران اوین نمـوده که مطابق 
بـا آییـن نامه هـا و دسـتورالعمل های سـتاد مدیریـت بحـران طراحـی و در حـال 

مجتمع فرهنگی ورزشی زعفرانیه

اجـرا اسـت. ایـن مجموعه هـا دارای سـالن ورزشـی چنـد منظـوره قسـمت های 
اداری و سـالن اجتماعـات می باشـند.

 همچنیـن سـوله های بحـران ناحیه هـای 9 و 10 تکمیـل و بـه سـتاد بحـران 
تحویل داده شـده اسـت.

 مجتمع فرهنگی ورزشی زعفرانیه
مجتمـع فرهنگـی ورزشـی زعفرانیـه یـک مجموعـه در سـاختمانی پنـج طبقـه و زیـر بنـای 5100 متـر مربـع 
اسـت کـه در حـال حاضـر در حـال احـداث می باشـد. ایـن مجموعـه دارای بخشـهای مختلفـی بـا کارکردهـای 
فرهنگـی، هنـری، ورزشـی و خدماتـی اسـت. بـه عنـوان نمونـه در طبقـه زیریـن آن، اسـتخر آب گـرم و آب سـرد، 
سـونای خشـک و سـونای بخـار و نیـز جکـوزی قـرار دارد. همچنین بوفـه و نیز بخش پذیـرش در این قسـمت قرار 
خواهد داشـت. طبقه اول سـاختمان شـامل البراتـوار زبان،  کالس انفـرادی آموزش موسـیقی، کالس جمعی آموزش 
موسـیقی، کالس  نظـری در ابعـاد کوچـک و بـزرگ، کالس آمـوزش کامپیوتـر، آتلیـه نقاشـی، آتلیـه عکاسـی، آتلیه 
خوشنویسـی و نگارگـری اسـت. در طبقـه دوم بخش هایـی مانند کتابخانه و سـالن مطالعه، پشـتیبانی، سـخت افزار، 
بخـش منابـع مرجـع، اتـاق مسـئول سـایت، سـایت کامپیوتـر، گالـری و کارگاه آماده سـازی می باشـد. در طبقـه ی 
سـوم نیـز بخش هایـی ماننـد اتـاق مدیریـت، بوفـه، نمازخانـه، رسـتوران، اتاق انتظـار، آمفـی تئاتر، سـن مخصوص 

تئاتر، قـرار دارد.
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پـروژه مجتمـع فرهنگـی ورزشـی شـهدای زعفرانیـه پیـش از هرچیـز بـرای 
اسـتفاده سـاکنان محلـه زعفرانیـه تهران پیش بینی شـده اسـت. به ویـژه از آنجا 
کـه امکانـات ورزشـی در ایـن منطقـه در سـطح پاییـن و امکانـات فرهنگـی نیز 
حداکثر در سـطح متوسـطی قـرار دارد، این پـروژه با هدف پرکردن خأل یادشـده 

طراحـی و اجرا شـده اسـت.
در عیـن حـال بـا توجـه بـه یافته هـای به دسـت آمـده ازمصاحبه هـای عمیق 
انجـام شـده بـا نهادهـا و سـازمانهای ذینفـع، بیشـتر پاسـخگویان دربـاره حـوزه 
اثرگـذاری پـروژه بیـان داشـتند کـه اگـر در آینـده مدیریـت قـوی و کارآمدی بر 

مجموعـه حاکـم باشـد و تبلیغـات و اطالع رسـانی گسـترده ای در سـطح منطقه 
صـورت گیـرد، حـوزه اثرگـذاری ایـن مجتمـع در حد منطقـه 1 خواهـد بود.

مجموعـه ی شـهدای زعفرانیه بـه دلیل ماهیـت خدماتی که ارایـه خواهد کرد 
طیـف مختلفـی را بـه سـوی خـود جلـب می کنـد. از نظـر سـنی، پتانسـیل های 
ایـن مجموعـه خواهـد توانسـت نیازهـای تمامـی گروه هـای سـنی را بسـته بـه 
عالیـق آن هـا پاسـخ دهـد. از نظـر گرایش هـا و فعالیت هـای مـورد عالقـه نیـز، 
ایـن مجموعـه تـوان و امکانـات آن را دارد تـا همزمـان که بـه نیاز های آموزشـی 
نوجوانـان و جوانـان محلـه در زمینه هـای مختلف هنـری و مهارت هـای کامپیوتر 
پاسـخ دهـد، نیـاز بـه آمـوزش هنرهـای مختلف از موسـیقی، نقاشـی، عکاسـی، 
تئاتـر و سـایر هنرهـا را در حـد تـوان پاسـخ گوید. در عین حال، اسـتخر، سـونا و 
جکـوزی کـه در ایـن مجموعـه پیـش بینی شـده، پاسـخگوی عالقمه منـدان به 
ورزشـی شـنا از یـک سـو و آب درمانی و مـوارد مشـابه آن از سـوی دیگر خواهد 
بـود. از سـوی دیگـر، تمامی عالقه منـدان و بهره منـدان از امکانـات این مجموعه 
می تواننـد در مـدت حضـور خـود در مجموعـه بـدون دغدغه بـه نیازهـای روزانه 
خـود پاسـخ دهنـد. وجود امکاناتـی ماننـد رسـتوران و نمازخانه، می توانـد زمینه 
حضـور طوالنـی مـدت اسـتفاده کنندگان از بخش هـای مختلـف ایـن مجموعه را 

آورد. فراهم 

 احداث مسجد الرضا)ع( 
مجموعـه فرهنگـی مذهبی مسـجدالرضا )ع(واقـع در خیابان دیباجی شـمالی 
نرسـیده بـه بزرگـراه صدر در ناحیـه یک منطقه یک شـهرداری تهران بمسـاحت 
کل 18300 متـر مربـع و دارای زمینـی بمسـاحت 2850 متـر مربـع با سـازه ی 

می باشـد. بتنی 

 مجموعه ورزشی شهرک نفت
این مجموعه فرهنگی ورزشـی در شـهرک نفت درزیربنـای کل7000مترمربع 

و در دوطبقه دارای سـوله ورزشـی و سکو تماشـاچیان می باشد.

 مجموعه ورزشی صابرین شاهد 
در زمینی به مسـاحت1600مترمربع 4طبقـه و زیربنای کل 5000مترمربع در 
ناحیه یک این منطقه در خیابان پاسـداران انتهای تنگسـتان سـوم احداث شـده 

و کاربری این مجموعه فرهنگی ورزشـی اسـت.



چشم انداز سال 2040 برای شهر استکهلم

دومین جشنواره روز ملی مدیریت پروژه ایران

چهارمین سال بهره برداری از دریاچه زیبای غرب تهران
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گزارش چشـم انداز سـال 2040 )سـال 1419شمسـی( توسـط بخش ها و ادارات 
مختلـف شـهرداری شـهر اسـتکهلم و شـرکت های وابسـته بـه آن و تعـدادی از 
سـازمان های مسـئول دیگـر تهیـه گردیده اسـت. ایـن چشـم انداز، چشـم اندازی 
درازمـدت بـرای توسـعه شـهر و رشـد پایدار آن می باشـد. این چشـم انداز شـامل 

چهار هـدف اصلی اسـت: 

یک شهر منسجم
در سـال 2040 شـهر اسـتکهلم یـک شـهر منسـجم خواهـد بـود. در ایـن شـهر 
تمـام کـودکان و نـو جوانان فرصـت برابری خواهند داشـت تا به اهـداف حرفه ای 
خـود برسـند. آپارتمان هـا با اجاره های مناسـب برای سـکونت شـهروندان موجود 
خواهنـد بود. برای سـالمندان تامیـن زندگی امنی ضمانت خواهد شـد. فرصت ها 
بـرای همـه برابر می باشـد و برابـری زن و مرد برقـرار خواهد بود. دسترسـی روان 

به نقـاط مختلف شـهر فراهم می باشـد. 

شهری با آب و هوای هوشمند
در سـال 2040 اسـتکهلم شـهری با آب و هوای هوشمند خواهد شد که دوچرخه 
سـواری، پیـاده روی و حمـل و نقـل عمومی را اولویـت می دهد. یک سیسـتم کار 
آمـد حمل و نقل هوشـمند نسـبت بـه کیفیت هوا، بـا مصرف انـرژی تجدیدپذیر 
کار خواهـد کـرد. بـرای کـودکان تامین محیط زیسـت پاک و غیر سـمی ضمانت 
می شـود و خوراک هـای ارگانیک بیشـتری در مکان هـای عمومی ارایـه می گردد.

شهری با منابع مالی پایدار
در سـال 2040 اسـتکهلم شـهری با منابع مالی پایدار خواهد شد. دسترسی آسان 
بـه فرصت های شـغلی موجود، آموزش و پرورش و مسـکن تامیـن خواهد گردید.

شهری با پایداری دموکراتیک
در سـال 2040 اسـتکهلم شـهری بـا پایـداری دموکراتیک خواهد بـود که حقوق 
بشـر را پشـتیبانی خواهـد کـرد، بـا تبعیـض مبـارزه می کنـد و بـرای همگـی 

شـهروندان تامیـن حقـوق و فرصت هـای برابـر را ضمانـت می کنـد.

چشم انداز و واقعیت
 تحقق چشـم انداز آینده شـهر اسـتکهلم مسـئولیتی راهبردی برای تصمیم گیران 
مدیریـت شـهری می باشـد. همگـی کمیته هـا، بخش ها و شـرکت های وابسـته به 
مدیریـت شـهری باید برای نیـل به چشـم انداز فعالیت نماینـد و در انجام وظایف 

خویش آنرا اجـرا نمایند.

فرآیند
فرآینـد تدویـن چشـم انداز توسـط مدیریـت اجرایـی شـهرداری راهبـری شـد و 
از طریـق بحـث فعـال در داخـل سـازمان مدیریت شـهری بـا حضـور نمایندگان 
بخـش خصوصـی، اسـتادان دانشـگاه ها، آمـوزش و پـرورش و سـایر بخش هـای 

جامعـه توسـعه و تدویـن گردید.

در دومیــن جشــنواره روز ملــی مدیریــت پــروژه ایــران  در تاریــخ  2 آذر 1394 
از اســاتید و برجســتگان مدیریــت پــروژه بــه شــرح زیــر تقدیــر شــد. 

  جنــاب آقــای دکتر حســینعلی پور، پیشکســوت هیات علمــی مدیریت پروژه
  جناب آقای عطاردیان، پیشکسوت بخش خصوصی

  جناب آقای مهندس نعمت زاده، پیشکسوت بخش دولتی
ایــن جشــنواره توســط انجمــن مدیریــت پــروژه ایــران با هــدف ترویــج فرهنگ 
و دانــش مدیریــت پــروژه در کشــور برگــزار گردیــد. شــرکت کننــدگان در ایــن 
ــروژه محــور کشــور، اعضــای  ــران ارشــد ســازمانهای پ ــی از مدی مراســم منتخب
حقوقــی و حقیقــی فعــال انجمــن، تیم هــای ارزیابــی و داوران دوره پنجــم جایــزه 

ملــی مدیریــت پــروژه بودنــد.
معرفــی برگزیــدگان پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت پــروژه، تقدیر از رتبه های 
ــر اخــذ گواهینامــه حرفــه ای انجمــن بین المللــی مدیریــت پــروژه و معرفــی  برت
پیشکســوتان و برجســتگان مدیریــت پروژه از جملــه برنامه های این جشــنواره بود.

الزم بــه ذکــر اســت اهــداف اهــدای جایــزه ملــی مدیریــت پــروژه بــه پروژه های 
برتــر کشــور عبارتند از: 

  تشــویق و ترغیــب تیم هــای پــروژه بــرای انجــام خــود ارزیابــی و شــناخت 
نقــاط قــوت و زمینه هــای قابــل بهبــود

دومین جشنواره روز ملی مدیریت پروژه ایران

  حمایت از مدیریت پروژه و شناخت راه های رسیدن به عملکرد متعالی
  ایجاد فضای رقابتی سالم میان تیم های پروژه

  شناسائی پروژه های برتر در اعمال مدیریت پروژه در سطح کشور و معرفی آن ها
  معرفی الگوی اجرائی برتر مدیریت پروژه به جامعه علمی و صنعتی کشور

Vision 2040, Stockholm

چشــم انداز ســال 2040 
ــتکهلم ــهر اس ــرای ش ب
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مهنـدس علیرضـا جاویـد، معاون فنـی و عمرانی شـهرداری تهـران، چندی پیش 
در آییـن رونمایـی از کتـاب فنـی و فیلم مسـتند پـروژه احداث دریاچه شـهدای 
خلیـج فـارس و همچنیـن تقدیر از دسـت اندرکاران ایـن پروژه، با اشـاره به امکان 
بهره بـرداری از پروژه هـای ابنیـه فنـی تـاج سـد و تصفیه خانـه دریاچـه، ادامـه 
بزرگـراه شـهید حکیـم و همچنیـن طرح هـای گردشـگری پهنه سـاحلی دریاچه 
در آینـده نزدیـک، سـال 1395 را سـال ارتقـای کیفـی شـرایط خدمـت رسـانی 

دریاچـه شـهدای خلیج فارس دانسـت.
پیشـرفت عملیـات احـداث تصفیـه خانـه دریاچـه شـهدای خلیـج فارس بـه مرز 
65 درصـد رسـیده اسـت و پیش بینـی می شـود دریاچـه 130 هکتـاری غـرب 
پایتخـت در نیمـه اول سـال جـاری از عملکـرد مهـم و موثـر ایـن تصفیـه خانـه 

بهره منـد گـردد.
طبــق گــزارش پایــگاه خبــری معاونــت فنــی و عمرانــی شــهر داری تهــران، ســه 
ســال پیــش، روز پانزدهــم اردیبهشــت ماه ســال 1392 دریاچــه شــهدای خلیــج 
فــارس در غــرب تهــران بــه بهره بــرداری رســید تــا آرزوی دیرینــه شــهروندان 
تهرانــی بــرای داشــتن یــک پهنــه گســترده آبــی در اقلیــم خشــک پایتخــت بــه 
ــه کــن، یــک  ــدد. در گام نخســت بنــد انحرافــی روی رودخان ــه پیون واقعیــت ب
شــبکه 9 کیلومتــری انتقــال آب، ســازه رســوبگیر بــرای مناسب ســازی کیفیــت 
آب دریاچــه، مخــزن آب بنــد، ســد و نیــز 5 کیلومتــر دیــواره خاکــی دور تــا دور 
دریاچــه احــداث شــد تــا شــرایط آب گیــری فراهــم شــود. ایــن مجموعــه بــزرگ 
ــه ســاخلی برخــوردار اســت، در  ــار پهن ــه از 110 هکت ــی و تفریحــی ک فرهنگ
نتیجــه اجــرای گام هــای بعــدی پــروژه بــه یکــی از محبوب تریــن تفرجگاه هــای 

شــد  تبدیــل  تهــران  شــهر 
ــر  ــگل چیتگ ــار جن ــا در کن ت
غــرب  شــمال  ارتفاعــات  و 
ــا و  پایتخــت، چشــم اندازی زیب
ــازی  ــرای غنی س ــواز را ب روح ن
شــهروندان  فراغــت  اوقــات 

ــازد. ــم س فراه
 20 حــدود  از  بهره گیــری 
ــی  ــف مهندس ــص مختل تخص
در مراحــل طراحــی و اجــرا، 
ــروژه و  زمــان بنــدی فشــرده پ

همچنیــن بــه پایــان رســاندن عملیــات اجرایــی در شــرایط اعمــال ســخت ترین 
ــان  ــاز در می ــروژه ای ممت ــه پ ــه را ب ــداث دریاچ ــی، اح ــای بین الملل تحریم ه
طرح هــای عمرانــی شــهر تهــران تبدیــل کــرده اســت. برگزیــده شــدن دریاچــه 
ــال  ــروژه )در س ــت پ ــی مدیری ــنواره بین الملل ــارس در جش ــج ف ــهدای خلی ش
2015( و کســب عنــوان "تعهــد بــه تعالــی" شــاهدی بــر ایــن مدعاســت. ایــن 
پــروژه در یازدهمیــن کنگــره جهانــی کالنشــهر های مهــم جهــان )متروپلیــس( 
در ســال 2014 نیــز مــورد تقدیــر قــرار گرفــت. همچنیــن در نهــم آبــان 1394، 
ــی "خشــت  ــزه جهان ــن دوره اعطــای جای ــزاری مراســم دومی ــا برگ ــان ب همزم
ــن  ــده ای ــای برگزی ــی از طرح ه ــوان یک ــه عن ــو، ب ــتان گفتگ ــی" در بوس طالی

ــی شــد. ــزه خشــت طالی ــت جای ــه دریاف ــق ب ــی موف ــداد جهان روی

چهارمین سال بهره برداری از دریاچه زیبای غرب تهران
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وجــود بالــغ بــر 70 هــزار هکتــار بافــت مســئله دار در شــهرهای کشــورمان 
ــه از  ــن گون ــه در ای ــددی ک ــکالت متع ــا و مش ــزون آنه ــترش روز اف و گس
نوســازی  اســت کــه  دارد، ســبب شــده  محدوده هــای شــهری وجــود 
بافت هــای فرســوده جــزء مهم تریــن دغدغه هــای مدیــران و برنامه ریــزان 

ــد.  ــورمان باش کش
ایــن کتــاب حاصــل ســالها تجربــه علمــی و عملــی نوســازی در محــالت و 
شــهرهای مختلــف می باشــد کــه تئــوری اصلــی آن مشــارکت واقعــی مــردم 
ــهر  ــاد ش ــه نعمت آب ــه در محل ــت ک ــوده اس ــروژه ب ــک پ ــد ی ــا ص ــر ت از صف
ــدای  ــده از ابت ــزی ش ــالً  برنامه ری ــورت کام ــتر و بص ــت بیش ــا جدی ــران ب ته
ورود بــه محلــه اجــرا و مســتند گردیــده اســت. هــدف از نــگارش ایــن کتــاب 
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــور می باش ــازان کش ــد نوس ــل جدی ــه نس ــات ب ــال تجربی انتق
ــرای نوســازی  ــی را ب ــی محل ــی، الگوی ــی و ایران ــات بوم ــا اســتفاده از تجربی ب

ــد. ــن نماین ــت خــود تدوی ــای فرســوده در محــدوده مأموری بافته
ایــن تجربــه براســاس تئــوری بومــی بــه نــام شمســه نوســازی کــه توســط 
نگارنــده و تیــم تحقیقاتــی همــکار تدویــن شــده بــود اجــرا گردید و مشــارکت، 

ــود. ــی آن ب ــری از پایه هــای اصل ــوزش و تحقق پذی آم
ایــن رونــد در نهایــت منجــر بــه فعالیــت هفــت ســاله در محلــه نعمت آبــاد 
کــه از محــالت فرســوده و نیــز دارای مســائل اجتماعــی و حقــوق بســیار بــود 
گردیــد و ایــن تــداوم و حرکــت بــر طبــق برنامه ریــزی انجــام شــده بــر اســاس 
تئــوری بومــی منجــر بــه تشــکیل اولیــن نهــاد مردمــی کارگشــایی نوســازی 
ــازی در  ــای نوس ــه فعالیت ه ــی ب ــی دولت ــت ارگان ــدون حمای ــه ب ــد ک گردی

محلــه پرداختــه اســت.
ــازی  ــه نوس ــد ب ــی جدی ــه نگاه ــن محل ــا ای ــورد ب ــش در برخ ــروه پژوه گ

داشــت و نوســازی را فعالیــت همزمــان اجتماعــی، فرهنگــی،  اقتصــادی، 
ــام مهندســی اجتماعــی  حقوقــی و کالبــدی در گســتره محلــه می دیــد کــه ن
را بــر تمــام ایــن فعالیتهــا گذاشــته و نوســازی کالبــد و معمــاری را همــراه بــا 

ــرد. ــف می ک ــوار تعری ــاع و خان ــازی اجتم نوس

الگوهایی برای نوسازی 

معرفی کتاب:

Patterns  for  Urban  Renewal

BOOK REVIEW

مولف: دکتر بهمن ادیب زاده   
ناشر: سازمان نوسازی شهر تهران/ نشر شهر ، 104 صفحه، چاپ اول، 1393، 000ر180 ریال
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Construction of Small Scale Power Plant in 
Tehran Milad Tower Using CCHP Method

Changes of Destiny for 
TAUERN Tunnel in Austria

In order to save electrical energy and reduce the 
difficulties of electricity storage, Tehran Milad Tower has 
constructed a small scale power plant with a capacity of 
3.5 MW as CCHP. One of the main characteristics of this 
power plant is to reuse the exhaust and motor body heat in 
order to provide for heating and cooling of the Milad Tower 
Complex. Moreover, this power plant is the first such plant 
that is built with the construction method BOT.

Prepared By:  Peyman Abbasi, Civ. Eng.; Omid Ahmadi Nia, Civ. Eng.

Prepared By: Department of Planning and Urban Development, Deputy Mayor of Tehran for Technical and Development Affairs

The drivers who use Tauern Tunnel in Austria, now can 
be sure of something. Recently this tunnel has been made 
safe. In 1999 one of the worst accidents happened in this 

tunnel and 12 persons were killed and 50 persons were 
injured. According to the last investigation, this tunnel is 
evaluated as a high level safety tunnel.
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The 2015 United Nations Climate Change Conference, COP 21 
or CMP 11 was held in Paris, France from 30 November to 12 
December 2015. It was the 21st yearly session of the Conference 
of Parties )COP( to the 1992 United Nations Framework 
Convention on Climate Change )UNFCCC(. 
The conference negotiated the Paris Agreement, a global 
agreement on the reduction of the climate change, the text of 
which represented a consensus of the 196 parties attending it. 
The agreement will become legally binding if joined by at least 
55 countries which together represent at least 55 per cent of 
global greenhouse emissions. Such parties will need to sign the 
agreement in New York between 22 April 2016)Earth Day( and 
21 April 2017, and also adopt it within their own legal systems.
According to the organizing committee at the outset of the talks, 
the expected key result was an agreement to set a goal of limiting 
global warming to less than 2 degrees Celsius compared to pre-
industrial levels. The agreement calls for zero net anthropogenic 

In 2050 the majority of world population will live in cities. ARUP 
Engineering Group has proposed a new design for future buildings. 
This building is self-sufficient concerning production and 
consumption of energy. Intelligent systems react according 

greenhouse gas emissions to be reached during the second half of 
the 21st century. In the adopted version of the Paris Agreement, 
the parties will also “pursue efforts to” limit temperature 
increase to 1.5 degrees Celsius. The 1.5 degrees Celsius goal 
will require zero emissions sometime between 2030 and 2050, 
according to some scientists.

2015 United Nations Climate Change Conference

Sustainable Skyscraper for 2050
  By: Asghar Molaee, Civ. Eng.

to internal and external changes of the building situation. The 
building acts as a part of urban ecosystem. The building itself plays 
an important role in producing food consumed by the residents of 
the building. 
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Sustainable Development of Tehran 
is Dependent on Resilience of Urban 
Infrastructure against Disasters

The Framework of the Third World Conference on 
Disaster Risk Reduction in March 2015, points out” The 
participating countries in the world conference promised to 
carry out risk reduction and resilience promotion activities in 
sustainable development framework and decided to carry out 
risk reduction programs  together with promoting resilience.

The priorities for risk reduction at world, national, 
regional and local levels are defined as follows:

1-Understanding disaster risk with respect to its 
dimensions, including vulnerability, capacity, people, 
properties affected, characteristics of risk and environment.

2-Strengthening government capacity in reducing disaster 
risk by increasing resilience of infrastructure and population.

3-Investment of government and public sectors in 
reducing risk for increasing resilience of infrastructure and 
population affected by disaster.

Prepared By: Mohsen Ebrahimi Mojarad, Civ. Eng., Ph. D., City Planning

4-Enhacement of preparedness against disasters to 
respond effectively to disasters and improvement of recovery 
activities.
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