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سخن نخست
Foreword

متروهــا :ستــــون فقــرات جوامــع
ـا و شهــرهــای پایــدار
پــویـــ
METROS: BACKBONE OF DYNAMIC
SOCIETIES AND SUSTAINABLE CITIES
دکتر محمد منتظری  -مدیر دفتر هماهنگی  UITPدر ایران
MOHAMMAD MONTAZERI, PH.D., Director of Coordination Office of the
)International Association of Public Transport in I.R. of Iran (UITP

مقدمه
گرچـه سیسـتمهای متـرو در ابتدا بـرای مقابله بـا ترافیك در شـهرهای پرجمعیـت طراحی
شـدند ولـی توانسـتند جذابیـت قـوی خـود را بـه سیاسـت مـداران ،جوامـع كاری و حتی
مسـافران نشـان دهنـد .متروهـا توانسـتند قابلیـت فوق العـاده خـود را در جهـت كمك به
جمعیـت روزافـزون شـهرها بـا حداقل اثـرات منفی ،كمـك به توسـعه اقتصاد شـهر و بهبود
و كیفیـت زندگـی انسـانها بـه اثبـات برسـانند .متروهـا یكـی از الزامـات موثـر بلنـد مدت
سـرمایهگذاری بـه جهـت تحقـق شـهرهای پایدار ،هوشـمند و تـابآور میباشـند.
جابجایــی دســته جمعــی از طریــق روشهــای مختلــف حمــل و نقــل ســنتی شــامل سیســتمهای

دکتر محمد منتظری

MOHAMMAD
MONTAZERI, PH.D.
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ریلــی و جــادهای در انــواع و اندازههــای مختلــف و عــاوه بــر آن تحــت عنــوان
سیســتمهای غیــر متعــارف (مونوریــل ،سیســتمهای كابلــی )... ،و انــواع
سیســتمهای حمــل و نقــل مشــاركتی ماننــد تاكســی ،اتومبیــل اشــتراكی و
غیــره ارایــه میگردنــد کــه هریــك نحــوه بهرهبــرداری و ســطح اجرائــی خــود
را دارا میباشــد.
اتحادیــه بینالمللــی حمــل و نقــل عمومــی ( )UITPتاییــد مینمایــد كــه انــواع
سیســتمهای حمــل و نقــل دســته جمعــی و اشــتراكی بــه همــراه ســایر وســایل
شــخصی ماننــد دوچرخهســواری و پیــادهروی دارای نقــش موثــری در شــهرها و
مناطــق مختلــف بــرای جابجایــی افــراد میباشــند .تنها سیســتمهای بــا طراحی
خــوب و قابلیــت ادغــام بــا ســایر سیســتمهای جانبــی قابلیــت پاســخگویی
بــه نیازهــای افــراد را داشــته و میتواننــد بــه شــهروندان امــکان انتخــاب

ســرویسهای حمــل و نقــل عمومــی یــا اشــتراكی بــا کیفیــت را ارایــه دهنــد.

مراحل تكامل

اولیــن متــروی برقــی بــا ظرفیــت بــاال و بــا مســیر تــردد انحصــاری (محافظــت
شــده از ورود افــراد و ســایر وســایل) مربــوط بــه ســال  1863در شــهر لنــدن
میباشــد .متروهــا بطــور عمــده در دنیــای غــرب ،اتحــاد جماهیــر شــوروی،
قســمتی از آســیا و امریــكای جنوبــی در نیمــه دوم قــرن بیســتم توســعه
یافتنــد .در قــرن جدیــد ،توســعه متــرو بســیار زیــاد بــوده و تــا دســامبر ســال
( 2018دیمــاه ســال  79 )1397شــهر جدیــد بطــور عمــده در آســیا ،افریقــا
و خاورمیانــه (شــامل ایــران) صاحــب متــرو شــدهاند كــه نشــان دهنــده
شهرنشــینی وســیع و رونــد توســعه اقتصــاد میباشــد.

افتتاح مترو در دنیا طی سالهای  1860الی 2018
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بــا پیشبینــی افزایــش دو برابــری تقاضــای جهانــی بــرای جابجایــی شــهری تــا
ســال  ،2050پتانســیل توســعه متروهــا قابــل مالحظــه میباشــد .بیــن ســالهای
 2019تــا  ،2024انتظــار مــیرود كــه زیرســاختهای جهانــی متــرو %40
رشــد كنــد .در ایــن فاصلــه  25شــهر دنیــا اولیــن خــط متــروی خــود را افتتــاح
خواهنــد كــرد (دوحــه ،ســیدنی ،ماكائــو ،كیوتــو ،ریــاض ،هانــوی ،تســالونیكی،
اهــواز ،کــرج )... ،و  60خــط جدیــد نیــز بــه شــبكه موجــود اضافــه خواهــد شــد.
در ســال  ،2017متروهــا حــدودا ً  53میلیــارد مســافر را در  178شــهر دنیــا
جابجــا كردنــد كــه كمــك موثــری بــه بهبــود آثــار منفــی حمــل و نقــل بــوده
انــد .بــا توجــه بــه ایــن مطلــب نمیتــوان آثــار مهــم اقتصــادی و اجتماعــی
شــبكه متــرو را نفــی كــرد.
بـا در نظـر گرفتـن نـرخ اشـغال  1/3مسـافر در هـر خـودرو ،متروهـا

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

متروی من :یك قهرمان روزانه

متروهـــا در میـــان بحرانیتریـــن ،پیچیدهتریـــن و بـــا ارزشـــترین
زیرســـاختهای شـــهری بـــرای رقابـــت موفقیتآمیـــز جهـــت جـــذب
مســـافر ،اســـتعدادها و تجـــارت هســـتند.
ب ــا داش ــتن قطاره ــای طوالن ــی و ه ــدوی كوت ــاه ،متروه ــا ام ــکان جابجای ــی
 60ه ــزار مس ــافر را در ه ــر س ــاعت و در ه ــر جه ــت ( )pphpdمهی ــا میكنن ــد
و ل ــذا بط ــور ای ــده آل ی ــك سیس ــتم حم ــل و نق ــل مناس ــب ب ــرای جابجای ــی
مســـافران در كریدورهـــای مختلـــف میباشـــند .متروهـــا نبـــض شـــریانهای
ش ــهرهای ش ــلوغ هس ــتند.

ظرفیت خط ( )pphpdبرای سناریوهای بهرهبرداری مختلف

سـاخت و بهرهبرداری از متروها نیاز به تخصص گسـترده ،دانش و منابع فنی و مالی
دارد .در عین حال متروها از طریق یك مجموعه بینظیر از پارامترهای مختلف باعث

ایجاد ارزش اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی باال میشوند .این مزایا قابل سنجش
و قابـل اسـتفاده نـه فقط بـرای چند سـال یا چند دهه ،بلكه برای نسـلها هسـتند.
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عموم مردم

بــرای عمــوم مــردم ،متروهــا زندگــی روزمــره را آســانتر نمــوده
و امــكان دسترســی بــه مشــاغل ،آمــوزش ،بهداشــت ،فرهنــگ و
تفریحــات را مهیــا میكننــد.

صرفهجویــی کننــده زمــان :متروهــا ســریع بــوده و ســرعت تجــاری آنهــا
بیــن  30الــی  45كیلومتــر در ســاعت میباشــد ،حتــی در زمــان شــلوغی و
هنگامــی كــه ســرعت متوســط خودروهــا بیــن  15الــی  20كیلومتر در ســاعت
اســت .در شــهرهای بــا ترافیــك زیــاد ،ســاخت یــك خــط جدیــد متــرو بــه
معنــی صرفهجویــی ســاالنه صدهــا ســاعت جابجایــی بــرای هــر فــرد اســت.
ایــن موضــوع یكــی از مزایــای مهــم گــزارش شــده توســط مســافران میباشــد.
در ژانویــه  ،2019متــروی ســانتیاگو خــط  3خــود را افتتــاح نمــود كــه به بیش
از یــك میلیــون شــهروند در  6ناحیــه شــهرداری ســرویس ارائــه میدهــد.
اســتفاده از ایــن خــط برابــر اســت بــا صرفهجویــی  %50زمــان هــر ســفر
و معــادل اســت بــا صرفهجویــی  220ســاعت در ســال بــرای هــر شــهروند.
منجــی انســانها :متروهــا  50مرتبــه ایمنتــر از خودروهــا در محیطهــای
شــهری هســتند و احتمــال وقــوع حــوادث شــامل خــروج از ریــل ،تصــادف و
كشــته یــا مجــروح شــدن مســافران در ایــن سیســتم بســیار كــم اســت .طــی
 20ســال گذشــته متوســط كشــته شــدگان در تصادفــات متــرو كمتــر از 7
مــورد در ســال بــوده اســت.
ضــد اســترس :مســیرهای آســان و قابــل شناســایی ،تواتــر زیــاد قطــار،
قابلیــت اطمینــان بــاال و زمــان مســافرت قابــل پیشبینــی ،بــه مســافران
امــكان مطالعــه ،انجــام كارهــای مــورد نیــاز و یــا حتــی اســتراحت در متروهــا
را میدهــد .اهمیــت بــه مســافران بــه جهــت ارائــه ســرویس بــا كیفیــت حتــی
در شــرایط ازدحــام و آشــفتگی سیســتم ،از اهــداف اصلــی متروهــا قــرار دارد.

نشــانگر ســبك زندگــی :یــك ســری خصوصیــات حســاس موجــب
میگــردد كــه متروهــا پتانســیل باالیــی در جهــت تغییــر روش جابجایــی
مســافران داشــته باشــند .بــه عنــوان مثــال ،بــرای همان ســطح ســرویس دهی،
سیســتم ریلــی شــهری  %20مســافر بیشــتری بــه نســبت ســایر روشهــای
حمــل و نقــل جــذب میكنــد .در كنــار ایــن "اثــر ریــل" ،مســافران متروهــا
باتوجــه بــه خصوصیــات منحصــر بــه فــرد ایــن سیســتم شــامل شناســایی
بصــری (لنــدن ،توكیــو ،)...،ورودی ایســتگاههای اختصاصــی (پاریــس،
بیلبائــو )...و دكوراســیون ایســتگاهها و نشــانهای هنــری (بروكســل ،دوبــی،
اســتكهلم ،مســكو ،تهــران ،)...،احســاس تعلــق بــه ایــن سیســتم میکننــد.
متــرو همچنیــن كمــك موثــری بــه فضاســازی بــا كیفیــت میكنــد و
ایســتگاههای آن بــه عنــوان محلــی بــرای توقــف و اســتراحت مســافران
میباشــندكه خــود جزیــی از زندگــی شــهری بــوده و امــكان خریــد ،ارائــه
ســرویس و خدمــات ،برگــزاری رویدادهــای مختلــف ،محــل دائمــی آثــار

هنــری ،نمایشــگاه ،كنســرت یــا ســایر فعالیتهــای اجتماعــی یــا فرهنگــی
را فراهــم میكننــد.

مسئوالن شهر

بــرای مســئوالن شــهر ،ســاكنان آنهــا و تصمیمســازان ،متروهــا
چالشهــای قــرن بیســت و یكــم را تســكین داده و بــه عنــوان
ســرمایهگذاری موثــر دراز مــدت محســوب میشــوند.
راه حــل مشــكالت ترافیــك :جابجایــی بــا متــرو باعــث حــذف روزانــه
میلیونهــا خــودرو از ســطح شــهر و جادههــا میشــود و باعــث جلوگیــری موثــر
از هــدر رفتــن زمــان اضافـهای میگــردد كــه بــر زندگــی مــردم و اقتصــاد اثــر
میگــذارد .متروهــا كمــك میكننــد كــه میلیاردهــا یــورو در اثــر صرفهجویــی
در ترافیــك بدســت آیــد كــه بــر  GDPســاالنه اثــر مثبــت میگــذارد.

کمــک بــه توســعه اقتصــادی :ســرویسدهی خــوب و قابــل اطمینــان
متــرو بطــور موثــر از اقتصــاد حمایــت میكنــد .در حــال حاضــر  50منطقــه
شــهری بــزرگ دنیــا از نظــر ( GDPتولیــد ناخالــص ملــی) همگــی دارای
سیســتم ریلــی درون شــهری هســتند و اكثــر آنهــا ( )%76دارای سیســتم
متــرو میباشــند .گرچــه اختــال عمــده در ســرویسدهی متــرو بســیار
كــم اتفــاق میافتــد ولــی در صــورت بــروز ،پیامدهــای پــر ســروصدای آن
نشــاندهنده ایــن مطلــب اســت كــه بــدون متــرو ،شــهرها تقریبــا بــه حالــت
توقــف طاقــت فرســا در میآینــد.
كمــك موثــر بــه كــم كــردن اثــرات تغییــرات آب و هــوا :متروهــا
درحــال حاضــر كمــك موثــری بــه اســتفاده مفیــد از انــرژی هســتند كــه هیــچ
روش حمــل و نقــل دیگــری تاكنــون نتوانســته اینــكار را انجــام دهــد .متروهــا
 40مرتبــه كمتــر گاز  CO2بــه ازای هــر مســافر در مقایســه بــا خــودرو شــخصی
تولیــد میكننــد و ایــن در حالــی اســت کــه در دهــه گذشــته تعــدادی از
متروهــا انــرژی قابــل تجدیــد نیــز تولیــد كردهانــد و در جهــت حــذف واقعــی
تولیــد كربــن قــدم برداشــتهاند .بنابرایــن متروهــا وســیلهای هســتند كــه بــه
قــرارداد آب و هــوای پاریــس بــرای كــم كــردن كربــن كمــك میكننــد.
بعــاوه متروهــا طــی یــك قــرن گذشــته بطــور عمده بــا بــرق كار كــرده و عمال
هیــچ آلودگــی در محلهــای حســاس شــهری ایجــاد نكردهانــد .ایــن موضــوع
همــراه بــا تاثیــر آنهــا در كــم كــردن ســفرهای خــودروی شــخصی ،بــه ارتقــای
كیفیــت هــوا كمــك كــرده و گازهــای مضــر خروجــی را كــه موجــب ایجــاد
بیماریهــای تنفســی شــده و باعــث مرگهــای زودرس و وارد شــدن خســارت
بــه ســاختمانها و آثــار باســتانی شــهرها میشــوند ،کاهــش میدهــد.
احیــای فضــای شــهری :فضــای شــهری یــك كاالی بــاارزش در محیطهای
کالن شــهرها میباشــد .بــا توجــه بــه نیــاز بــه فضــای كــم ،متروهــا از جملــه
سیســتمهای حمــل و نقــل بــا اســتفاده از حداقــل فضــای شــهری میباشــند.
بعــاوه ،توســعه تراکــم در ارتفــاع (مغازههــا ،دفاتــر و محلهــای ســكونت
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بــاالی ایســتگاهها) و در اطــراف ایســتگاههای متــرو موجــب ایجــاد فضــای
اضافــی ،ارزش افــزوده و راحتــی در فضاهــای متراکــم گردیــده و در نتیجــه
بطــور عمــده موجــب كیفیــت بــاالی محیــط شــهری و زندگــی شــهروندان
میشــود.
ادغامكننــده سیســتمهای حمــل و نقــل :توســط اتوماســیون و
دیجیتالیزاســیون ،راهکارهــای جدیــدی بــرای جابجائــی مســافران بوجــود
آمــده و تبدیــل تجــارت از ســرمایهای بــه ســرویسدهی را امكانپذیــر
کــرده اســت .ایــن موضــوع زمانــی اتفــاق میافتــد كــه اســتفاده كننــدگان
نهایــی صاحــب وســیله نقلیــه نیســتند ولــی بــه راحتــی امــكان انتخــاب از
بیــن مجموع ـهای از ســرویسها بنــام "جابجائــی بــه عنــوان یــك ســرویس"
( )MAASرا كــه بــا در نظــر گرفتــن باالتریــن راهحلهــای حمــل و نقــل
پایــدار طراحــی شــدهاند دارا میباشــند.
بــه عنــوان ســتون فقــرات سیســتمهای حمــل و نقــل در مســیرهای شــلوغ،
متروهــا ســاختارهای ایــده آلــی هســتند كــه ســایر سیســتمهای حمــل و
نقــل میتواننــد در اطــراف آنهــا بطــور موثــر قــرار گیرنــد .ایســتگاههای
متــرو محلهــای اصلــی بــرای اتصــال ســایر سیســتمهای حمــل و نقــل بــوده
و بطــور كامــل نقــش ادغــام کننــده سیســتمهای حمــل و نقــل و اراضــی
اطــراف را ایفــا میكننــد.
هیــچ سیســتم  MAASبــدون حمــل و نقــل انبــوه و در نتیجــه بدون
متــرو وجــود نخواهد داشــت.

تجارت و سرمایهگذاران

بــرای تجــارت و ســرمایهگذاران ،متروهــا اطمینــان بلندمــدت،
مزایــای دسترســی و بــازار پــر منفعــت ارائــه میدهنــد.
ابــزار توســعه اقتصــادی :شــهرها نیــاز بــه ظرفیــت و تراكــم بــرای دســتیابی
بــه پتانســیل كامــل خــود بــرای ایجــاد یــك محــل جــذاب بــرای گــرد آوردن
افــراد مبتکــر ،بــا انــرژی و خــاق بــه جهــت تولیــد و رشــد ثــروت هســتند .در
ایــن رابطــه متــرو باعــث تجمیــع مــردم و ایدههــای آنهــا میشــود كــه خــود
موجــب نوگرایــی و پویایــی اقتصــاد شــهری گردیــده و در عیــن حــال مشــكالت
ترافیــك را كــم میكنــد.
عــاوه بــر مزایــای دسترســی و اتصــال ،تحقیقــات اقتصــادی -اجتماعــی در دهه
گذشــته نشــان دهنــده مزایــای گســترده اقتصــادی ماننــد اثــر انباشــتگی اســت
كــه توجیهگــر مضاعــف نیــاز بــه ســرمایهگذاری بــاال میباشــد.
محــل ایجــاد اعتمــاد و حامــی ارزش افــزوده زمیــن :متروهــا ســازههای
دائمــی هســتند كــه نشــاندهنده اعتقــاد قــوی تصمیــم ســازان بــرای ایجــاد
سیســتمهای پایــدار حمــل و نقــل و دسترســی مناســب بــرای مســافران،
بازدیــد كننــدگان وكارمنــدان اســت.
مطالعــات هــم چنیــن نشــان دادهانــد كــه از نظــر ســازندگان مجتمعهــای
ســاختمانی ،زمینهــای اطــراف ایســتگاههای متــرو عمدتــ ًا بــه جهــت
خصوصیــت دسترســی و اتصــال متروهــا بــه ســایر سیســتمهای حمــل و نقــل،
بعنــوان محلهــای مرغــوب و بــا ارزش در نظــر گرفتــه میشــوند.

مقایسه ارزش افزوده امالك واقع شده در فاصله  1500متری ایستگاههای مترو در سه شهر انگلستان

خاصیـت رقابتی بـرای جذب نیـروی انسـانی :از بیـن معیارهـای مختلف
موجـود بـرای كاركنـان متقاضی کار ،دسترسـی آسـان و رفت و آمد سـریع جزء
عوامـل كلیـدی اسـت .محلهـای كار در نزدیكـی ایسـتگاههای متـرو از جملـه
مزایـای قابـل لمس برای جذب و نگهداری نیروی انسـانی هسـتند زیـرا کارکنان
ایـن مشـاغل مشـكل ترافیـك و یـا پیـدا كـردن محـل پـارك خـودرو ندارنـد.
مكانــی بــرای نــوآوری ،تمیــزی ،صرفهجویــی انــرژی ،اتوماســیون
كامــل و حمــل و نقــل دیجیتــال :متروهــای جدیــد دارای پیشــرفتهترین
تكنولوژیهــا هســتند .متروهــای تمــام اتوماتیــك در حــال حاضــر بــا بیــش

از  1000كیلومتــر خــط در حــال بهرهبــرداری ،جــزء آخریــن پیشــرفتهای
علمــی میباشــند .تركیــب تكنولــوژی و تاكتیكهــای بهرهبــرداری موجــب
حداكثــر ایمنــی و انعطــاف در حمــل و نقــل مســافر گردیــده و هــم چنیــن
مصــرف انــرژی و هزینــه بهرهبــرداری را كاهــش داده اســت .متروهــا نمایانگــر
آخریــن پیشــرفتهای ســازندگان ریلــی بــوده و شــاهدی بــر خصوصیــات
نوگرایــی و تكامــل آنهــا هســتند .متروهــای تمــام اتوماتیــك مطابــق جدیدترین
دســتآوردهای علمــی بــوده و پیشــرو سیســتمهای جابجایــی دیجیتــال
آینــده میباشــند.
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چند نكته برای اطالع
علاوه بر مزایای بسـیار ،باید در نظر داشـت كه سـاخت سیسـتمهای
متـرو پیچیده بـوده و با چالشهـای زیر همراه هسـتند.
نیــاز بــه ســرمایه زیــاد :عــاوه بــر ســرمایهگذاری اولیــه بــرای
ســاخت چنیــن پروژههایــی ،نگهــداری از داراییهــا و نحــوه عملكــرد ایــن
سیســتمها در طــول زمــان بهرهبــرداری ،بــه عنــوان یــك روش مدیریــت
ســرمایه الزم اســت .در ایــن مــورد بــه یــك مــدل صحیــح اقتصــادی و
تجــاری کامــل بــه جهــت بهرهگیــری از كلیــه مزایــای آن نیــاز میباشــد.
برنامهریــزی بلنــد مــدت :در شــهرهای كامــ ً
ا ســاخته شــده ،از زمــان
طراحــی اولیــه تــا بهرهبــرداری از یــك خــط متــرو بیــن  10تــا  20ســال
طــول میكشــد .ایــن زمــان طوالنــی بــه دالیــل سیاســی و تالشــهای
دائمــی بــه جهــت ایجــاد تفاهــم و درك مشــترك بیــن ذینفعــان میباشــد.

نتیجه گیری
متروهـا نـكات مثبـت فراوانی داشـته و میتوانند وابسـتگی به خودرو شـخصی را
كم كنند .توسـعه سـه دهه گذشـته این سیسـتم بسـیار موفق بوده اسـت و ادامه
خواهـد داشـت .البتـه مشـخص اسـت كـه بـرای توجیـه سـرمایهگذاری ،حداقل
جابجایـی مسـافر (بیـن  15000تـا  20000مسـافر در سـاعت در جهـت) الزم
اسـت .متروهـا برای مـردم ،اقتصاد و جامعه مفید هسـتند .آنهـا مزایای تكنیكی،
اقتصـادی ،سیاسـی ،اجتماعـی و محیطزیسـتی بـه همـراه دارنـد .متروهـا باعث
ایجـاد شـهرهای قابل زندگی و هوشـمند میشـوند .ایـن مزایا هم چنین توسـط
متروهـای تمـام اتوماتیك ( )GOA4توسـعه پیـدا میکنند.

توصیهها
متروهــا فقــط زمانــی میتواننــد بطــور مفیــد مــورد اســتفاده قــرار
گیرنــد كــه بــا ســایر سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی تركیــب
شــوند .ایــن موضــوع خــارج از مســئولیت بهرهبــردار سیســتم بــه
تنهایــی اســت .مســئوالن شــهری هــم در ایــن مــورد نقــش دارنــد و
بســیار الزم اســت كــه هماهنگــی خــوب بیــن تمــام ذینفعــان برقرار
شــود .ایــن موضــوع مســتلزم یــك اســتراتژی توســعه مشــخص
بــرای دســت یابــی بــه اهــداف زیــر اســت.

اتخــاذ سیاســت حمــل و نقــل منطقــی بــا اســتفاده از مزایــای هــر یــك از
روشــهای حمــل و نقــل ،ایجــاد شــبكههای مرکــزی و تاكیــد بــر عناصــر
تكمیلــی هــر یــك از روشــهای حمــل و نقــل.
وجود اطمینان از اجرایی بودن پروژههای بلند مدت.
اســتفاده از مزایای مترو برای اجرای طرح بازســازی شــهر در راســتای رونق
مســكن ،مشــاغل و توســعه وســایل عمومــی در هــر یــك از خطــوط متــرو.
اســتفاده از ابزارهــای مالــی بــا در نظــر گرفتــن مزایــای آتــی مترو (شــامل
ارزش افــزوده زمیــن و ســاختمانها) بــه جهــت جــذب ســرمایه اولیــه.
متروهــا نیازمنــد ســیكلهای عمومــی ســرمایهگذاری بــه جهــت تضمیــن
ایمنــی و اطمینــان و بهرهبــرداری صحیــح در طــول زمــان میباشــند .بــا بیــش
از  50سیســتم متــرو و  120خــط جدیــد راهانــدازی شــده در دهههــای 70
و 80میــادی ،زمــان بــرای جایگزینــی ایــن ســرمایه عظیــم فرا رســیده اســت و
الزم اســت حداقــل بــه همــان میــزان كــه بــه توســعههای جدیــد اهمیــت داده
میشــود ،بــه ایــن سیســتمها هــم نیــز اهمیــت داده شــود.
بهــره بــرداران و مســئولین ایــن سیســتمها بایــد اطمینــان حاصــل كننــد
كــه منابــع کافــی (ســرمایه و تخصــص) موجــود اســت و اقدامــات الزم
بــرای نگهــداری ایــن سیســتمها توســط تعمیــر و نگهــداری مناســب انجــام
میپذیــرد .نبایــد اجــازه داد كــه ایــن سیســتمها خــراب شــده و باعــث بــروز
اختــال در رفــت و آمــد مســافران گردنــد.
متروهــا همچنیــن بایــد بــرای حركــت بــه ســمت تغییــرات دیجیتالــی آمــاده
باشــند زیــرا دیجیتالیزاســیون میتوانــد مزایــای زیــادی بــرای برنامهریــزی،
طراحــی ،ســاخت ،بهرهبــرداری و نگهــداری آنهــا داشــته باشــد .ایــن در حالــی
اســت كــه  MAASدر حــال تغییــر چشــمانداز حمــل و نقــل درون شــهری
میباشــد .ایــن تغییــرات بطــور عمــده بــر موقعیــت ذینفعــان بصــورت زیــر
اثرگــذار خواهــد بــود.
بــه صــورت جــدی همــكاری یــا توســعه ایــده  MAASرا بــا در نظــر
گرفتــن جایــگاه متــرو بــه عنــوان ســتون فقــرات جابجایــی مدرن شــهری
فراهــم میكنــد.
امــكان بررســی مدلهــای جدیــد جابجایــی مســافر و راهبــری و نگهــداری
سیســتم را خــارج از روشــهای ســنتی فراهــم میكنــد .همچنیــن ارتبــاط
بــا تأمیــن كننــدگان بــه دلیــل همــكاری بیشــتر در زمینــه تعمیــر و
نگهــداری پیشگیرانــه ،تغییــر خواهــد كــرد.
SOURCE: UITP, MY LIBRARY, OCTOBER 2019
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تصویـر هوائـی مرکـز خلـوت شـهر کویتـو ،پایتخـت اکـوادور ،بعـد از اعلام وضعیـت اضطـراری توسـط دولـت بـرای مبـارزه بـا ویـروس کرونـا

هجـوم ویــروس مرگبـار کـرونــا
و تحــول زندگــی در شهــرهـــا
INVASION OF DEADLY CORONA
VIRUS AND CHANGES IN CITY LIFE
در پــی شــیوع ویــروس کرونــا و بیمــاری کوویــد ،19-شــهرهای
ایــران خلــوت شــدند .تعــداد ســفرهای شــهری کاهــش پیــدا کردند.
اعالمیههــای "در خانــه بمانیــد" همــه جــا مشــاهده میشــدند.
تغییــر و تحولــی شــگفتآور در شــهرها بــرای پیشــگیری و مقابلــه
بــا ایــن بیمــاری مرگبــار و نوظهــور بــه وجــود آمــد.

تغییر و تحول شگفتآور در شهرها

همـــه شـــهرهای دنیـــا هـــم خلـــوت شـــدند .ترافیـــک معابـــر کاهـــش یافـــت
و شـــهروندان کمتـــر در خیابانهـــا مشـــاهده میشـــدند .شـــهرهای جهـــان
بـــا ممنوعیـــت خـــروج از شـــهر و قرنطینـــه کـــردن خلـــوت شـــدند .در
ســـئول ،مســـکو ،رم ،مادریـــد ،پاریـــس ،قاهـــره ،نیویـــورک و ســـایر شـــهرها
بیشـــتر پلیسهـــا در خیابانهـــا دیـــده میشـــدند و از ترافیـــک و هیاهـــوی
شـــهروندان خبـــری نبـــود .از ســـوی دیگـــر خبـــر رســـید نیروهـــای امنیتـــی
نیجریـــه ،بـــرای اجـــرای مقـــررات قرنطینـــه از تاریـــخ  30مـــاه مـــارس در
برخـــی از مناطـــق شـــهری 18 ،نفـــر را کشـــتند.
در کشــورهایی کــه اقدامــات فاصلهگــذاری اجتماعــی خــوب مدیریــت شــد
و شــهروندان توصیههــای پزشــکی را خــوب رعایــت کردنــد ،مــوارد کنتــرل
بیمــاری کوویــد 19-ســریعتر انجــام گردیــد .در کشــورهایی کــه دولــت بــه

محسن ابراهیمی مجرد ،مدیر مسئول
Mohsen Ebrahimi Mojarad, Publisher

زیاندیــدگان صنایــع ،اصنــاف و شــهروندان کمکهــای مالــی مناســب ارائــه
داد ،لطمــات کمتــری بــه آنهــا وارد شــد .دربســیاری از کشــورها بــه علــت
عــدم کنتــرل موثــر شــیوع ویــروس کرونــا توســط مــردم و مســئوالن ،قتــل
عــام شــهروندان توســط ایــن ویــروس شــتابان انجــام گردیــد .در کشــورهایی
کــه سیســتم مدیریــت حــوادث بــه کمــک مدیریــت بحــران ویــروس کرونــا
آمــد ،مدیریــت بحــران و کنتــرل ایــن بیمــاری بهتــر انجــام شــد .راهبــرد"
اســتراتژی بــاز" در ســوئد کــه در چارچــوب آن دولــت بیشــتر بــه صــورت
توصیــه بــه شــهروندان راههــای پیشــگیری و مقابلــه بــا بحــران ویــروس کرونــا را
ارائــه میکــرد ،بــه طــور نســبی موفــق بــود .در ایــن راهبــرد ،محدودیتهــای
کمتــری در تعطیلــی فعالیتهــا اعمــال گردیــد.
طبــق گــزارش رســانه فرانــس  ،24یکــی از موفقتریــن نهادهــا در ایــران در
خصــوص پیشــگیری و مقابلــه بــا بیمــاری کوویــد ،19-شــهرداری تهــران بــود.
پیــروز حناچــی ،شــهردار تهــران ،از همــان ابتــدای ورود ایــن بیمــاری به کشــور،
تــاش و اقدامــات موثــری بــرای مدیریــت و کنتــرل ایــن بیمــاری انجــام داد.
فعالیتهــای ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهر تهــران در خصــوص
مدیریــت و کنتــرل ایــن بیمــاری نیــز چشــمگیر بــوده اســت.
از ســوی دیگــر ،شــهردار تهــران و شــهردار لنــدن" ،صادقخــان" در دیــداری
مجــازی ،تجربیــات خــود در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا را بــه اشــتراک گذاشــتند.
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شهروندان قطری در لباس سنتی در سوق واکیف ،تصویر باال ،و بعد از هجوم ویروس کرونا که سوق تقریبا خالی است در  12مارس  ،2020در تصویر فوق ،دوحه ،قطر

آفریقــای جنوبــی اولیــن کشــور در قــاره آفریقــا بــود کــه در  27مــارس
 ،2020کلیــه فعالیتهــای کشــور را تعطیــل کــرد و  21روز قرنطینــه بــرای
ویــروس کرونــا اعــام نمــود .ولــی در شــهر آلکســاندرا ژوهانســبورگ ،در روز
اول قرنطینــه ،شــهروندان هماننــد روزهــای پیــش ،در شــهر رفــت و آمــد
میکردنــد .مصــر در روز 19مــارس ممنوعیــت عبــور و مــرور شــبانه اعــام
کــرد .در بخــش فقیــر نشــین آلکســاندرا حــدود ششــصد هــزار نفــر بــه طــور
متراکــم زندگــی میکننــد .یکــی از ســاکنان ایــن شــهر میگویــد اگــر ویــروس
کرونــا ،بــه ایــن منطقــه شــهر حملــه کنــد ،همگــی خواهنــد مــرد .شــهروندان
جایــی بــرای شســتن دس ـتها ندارنــد .شــهروندان فقیــر شــهر کــه دستشــان
بــه دهانشــان نمیرســد ،چطــور  21روز بــدون کار و درآمــد در قرنطینــه باشــند
و زنــده بماننــد .در بخــش فقیرنشــین اغلــب مــردم در ســرپناههای یــک اتاقــه
بــا تعــداد بســیاری از اعضــای خانــواده خــود بــه ســر میبرنــد و ایــن آلونکهــا
معمــوال فقــط در شــبها بــرای خوابیــدن مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد و
اصــوال بــرای وضعیتهــا قرنطینــه ســاخته نشــدهاند .در اغلــب آنهــا شــبکه آب
و فاضــاب وجــود نــدارد .شــیوع بیمــاری ماالریــا ،ایــدز و ســل در ایــن منطقــه،
بــه ایــن معنــی اســت کــه تعــداد بســیاری از ســاکنین بــرای بیماریهــای
ریــوی ماننــد کوویــد 19-بســیار آســیبپذیرند .تنهــا دموگرافــی آفریقــا آســیب
بیمــاری را کاهــش میدهــد .زیــرا در ایــن قــاره اکثریــت بــا جوانــان زیــر 20
ســال میباشــد.
نخســت وزیــر اتیوپی"،ابــی احمــد" اخیــرا در مقالـهای در روزنامــه "فایننشــال
تایمــز" هشــدار داد کــه نتایــج تلــخ شکســت آفریقــا در مبــارزه بــا ویــروس
کرونــا ،گریبانگیــر کشــورهای اروپــا نیــز خواهدگشــت .ابــی احمــد کــه در
زمســتان  2019جایــزه صلــح نوبــل را دریافــت کــرد ،مینویســد"اروپا بــرای
منافــع خــودش هــم کــه شــده بایــد بــه آفریقــا کمــک کنــد.
اســتراتژی کنونــی کــه بــدون هماهنگــی بینالمللــی ،هــر کشــوری
تنهــا بــه فکــر خــودش باشــد ،غیــر پایــدار و غیرســازنده اســت".

رابطــه ریاضــی بیــن ســرعت تکثیــر بیمــاری ،درجــه مصونیت
ومیــزان تمــاس فیزیکی
رابطــه ریاضــی بیــن ســرعت تکثیــر بیمــاری ویروســی (یکنفــر مبتــا ،چنــد نفر
را مبتــا میکنــد) در یــک منطقــه /شــهر ،درجــه مصونیــت از بیمــاری و میــزان
تمــاس فیزیکــی بیــن شــهروندان (طبــق ســازمان ســامت همگانــی ســوئد) بــه
شــرح زیــر تعریــف شــده اســت:
)Re=Ro x (1-i) x (1-c
سرعت تکثیر تعداد بیماران= Re
سرعت تکثیر بیماران در زمان پایه=Ro
در صد شهروندان دارای مصونیت در برابر ویروس=i

درصد کاهش تماسهای واگیر دارشهروندان=c
بــر اســاس ایــن رابطــه ،هر چقــدر درصد مصونیــت شــهروندان در برابــر ویروس
بیشــتر باشــد و همچنیــن درصــد کاهــش تماسهــای فیزیکــی شــهروندان
بیشــتر باشــد ،میــزان واگیــری ویــروس (تعــداد افــراد مبتــا شــده بــه بیمــاری
توســط ســرایت بیمــاری از یــک نفــر) در یــک منطقــه کاهــش مییابــد .ایــن
رابطــه اهمیــت اقدامــات پیشــگیری از ابتــا بــه بیمــاری را نشــان میدهــد.

یکــی از خطــوط اصلــی متــرو در مرکــز پایتخــت پرتقــال ،لیســبن ،تصویــر بــاال،
و همــان مــکان در مــارس  2020بعــد از اعــام قرنطینــه شــهر ،تصویــر پائیــن

راهبردهای پیشگیری و مقابله با بیماریهای مسری

هجــوم ویــروس کرونــا و بیمــاری مســری کوویــد ۱۹ -بــه شــهرها ،درسهایــی
را بــه مــا میآمــوزد:
هنگام بیمار شدن در خانه بمانیم.
هنگام شیوع بیماریهای مسری در خانه بمانیم.
دستهایمان را هر روز چندین بار بشوئیم.
در کنتــرل و مهــار بیماریهــای مســری مشــارکت نمــوده و بــا یکدیگــر و
بــا مســئوالن بهداشــتی و درمانــی همــکاری نمائیــم" .چــو عضــوی بــدرد
آورد روزگار ،دگــر عضوهــا را نمانــد قــرار".
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خیابانی خلوت در بیروت ،لبنان ،بعد از این که اغلب مغازهها و رستورانها برای پیشگیری بیماری همهگیر ویروس کرونا تعطیل شدند.

آمــوزش و اطــاع رســانی درســت بــه شــهروندان در خصــوص نحــوهی
پیشــگیری و مقابلــه بــا بیمــاری مســری نقــش حیاتــی در کاهــش تلفــات
بیماریهــای مســری خطرنــاک دارد.
تلفــات فــراوان ناشــی از ویــروس کرونــا در بلژیــک ،انگلســتان ،ایتالیــا،
اســپانیا و برزیــل ناشــی از عــدم مدیریــت بــه موقــع شــیوع بیمــاری
توســط مســئوالن و عــدم رعایــت بــه موقــع اصــول پیشــگیری از بیمــاری
توســط شــهروندان روی داده اســت.
تعداد فوتشدگان به ازای هر  100.000نفر جمعیت در برخی از شهرهای اروپا
57/24
اسپانیا
			
76/23
بلژیک
48/34
انگلستان
			
50/87
ایتالیا
31/97
سوئد
			
فرانسه 39/78
9/24
آلمان
			
31/77
هلند
4/91
فنالند
			
دانمارک 9/19
2/14
لهستان
			
ایسلند 2/83
Source: John Hopkins University, Data date: 13 May 2020.

اثــرات مهــم اقتصــادی -اجتماعــی ویــروس کرونــا و بیمــاری کوویــد 19-بــر
زندگــی در شــهرها را میتــوان بــه شــرح زیــر بیــان کــرد:
اهمیــت یافتــن کاربردهــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در زمینــه
ســامت الکترونیــک ،آمــوزش الکترونیــک ،دولــت الکترونیــک
ضــرورت افزایــش توجــه بــه بهداشــت و ســامت عمــوم مــردم و افزایــش
ســطح بهداشــت شــهروندان
ضــرورت افزایــش اهمیــت بــه بیماریهــای واگیــردار و لــزوم پیشــگیری
مــداوم از آنهــا
افزایـش نیـاز صنایـع ،کسـب و کار مـردم بـه حمایتهـای اقتصـادی و
مالـی دولـت و مدیریـت شـهری در هنـگام بـروز رویدادهـای غیرمنتظـره

لــزوم تقویــت سیســتم مدیریــت بحــران بیماریهــای همهگیــر جهانــی و
تقویــت سیســتم بهداشــتی و درمانــی در شــهرها

پایان سخن

دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد ،آنتونیــو گوتــرش در روز کــره زمیــن گفــت:
"همــه چشــمها روی پاندمــی کوویــد 19-خیــره شــدهاند کــه بزرگتریــن
چالــش دنیــا بعــد از جنــگ جهانــی دوم اســت .جهــان نبایــد بحــران اضطــراری
عمیقتــری را کــه محیطزیســت کــره زمیــن بــا آن روبــرو اســت ،فرامــوش
کنــد .هــر کاری کــه در خــال و بعــد از بحــران کوویــد 19-انجــام میدهیــم
بایــد اقتصادهــا و جوامعــی را ایجــاد کنــد کــه در برابــر پاندمیهــا ،تغییــرات
اقلیمــی و ســایر چالشهــای جهانــی تابآورتــر باشــند".
موثرتریــن برنامــه بــرای جوامــع شــهری بــرای پیشــگیری و مقابله بــا رویدادهای
غیرمنتظــره ماننــد شــیوع بیماریهــای مســری ،عبارتند از:
اولویت دادن به برنامههای سالمت ،ایمنی و بهداشت و درمان شهروندان
ایجـاد زیرسـاختهای الزم بـرای پیشـگیری و مقابلـه بـا حـوادث طبیعی،
انسانسـاز و بیماریهای همهگیر و افزایش تابآوری شـهرها در برابر آنها
ایجــاد مکانیس ـمهای تقویــت و حفــظ فعالیتهــای اقتصــادی و تجــاری
در وضعیتهــای بحرانــی
توسعه پایدار شهری و حفاظت محیطزیست.

Sources:
mailonline, News, April 2020.
euronews, In pictures: Deserted cities as anti-coronavirus
lockdowns introduced around the globle, 06/04/2020.
Dagens Nyheter, Stockholm, April 2020, May 2020.
United Nations Secretary-General.
Swedish Public Health Authority, May 2020.
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هـــدف انجـــام مطالعـــات تدویـــن حریـــم جدیـــد بـــرای
خطـــوط متـــروی تهـــران چیســـت؟

در تالشــیم یــک حریــم فنــی و منعطــف بــرای متــروی پایتخــت تدویــن کــرده
و نتیجــه آن را در ســایت شــهرداری تهــران بارگــزاری کنیــم تــا اســتعالمها
بــا ســرعت و ســهولت بیشــتری انجــام شــود .در ایــن مطالعــات دســتورا لعمــل
حریــم خطــوط متــرو در شــهر تهــران بازنگــری میشــود.

احــداث خطوط متــرو چه اثراتــی بر محیــط پیرامونــی آن دارد؟

متــرو یــک ســازه مهــم زیرزمینــی اســت کــه ســاخت آن تبعاتــی را بــرای
محیــط پیرامونــی آن ایجــاد میکنــد.
همچنیــن محیــط پیرامونی مترو نیز اثــرات متقابلی بر این ســازه زیرزمینی دارد.
ایــن اثرپذیــری نــه تنهــا شــرایط حــال حاضــر را شــامل میشــود بلکــه اجــزای
مختلــف متــرو شــامل ایســتگاهها ،ورودیهــا ،تونــل ،ســامانههای تهویــه،
پلههــای فــرار اضطــراری و مــواردی از ایــن قبیــل از تمــام اجــزاء شــهر در
آینــده متاثــر هســتند و بــر آنهــا نیــز اثــر مىگذارنــد.

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

یــک ســازماندهی و نظــام مشــخص بــرای هــر نــوع ســاخت و ســاز در پیرامــون
متــرو بایــد وجــود داشــته باشــد .هرچنــد کــه ایــن موضــوع بــه عنــوان یکــی
از الزامــات ســاخت متــرو از گذشــته وجــود داشــته ،امــا دســتورالعمل فعلــی
کفایــت الزم را نداشــت و در برخــی از مــوارد کــه امــکان ســختگیری یــا برخــورد
آســانتر وجــود داشــت ،دســتورالعمل موجــود دســت مــا را بســته بــود.

ایــن موضــوع اجــازه نمــیداد کــه در ســاخت ســازههای پیرامــون متــرو بــا
شــهروندان تعاملــی مناس ـبتر داشــته باشــیم؛ همچنیــن هزینههــای زیــادی
بــه شــرکت متــرو وارد میشــد و بــه دلیــل ایــن کــه حــدود  ۲۵ســال از تدویــن
دســتورالعمل موجــود گذشــته بــود ،پاســخگوی شــرایط فعلــی نبــود.

محتوای مطالعات تدوین حریم جدید خطوط متروی تهران چیست؟

مطالعــات حریــم و ســازههای جانبــی متــرو در پایتخــت بــاز نگــری میشــوند.
بــا انتخــاب مشــاور مطالعاتــی ،ایــن موضــوع بــا بررســی شــرایط ژئوتکنیــک
شــهر تهــران در نقــاط مختلــف و نیــز ویژگیهــای هــر خــط متــرو بــه صــورت
جداگانــه بــرای هــر بخــش انجــام و یــک حریم فنــی و منعطــف تدوین میشــود.

مزایـای تدویـن حریـم جدید خطـوط متـروی تهـران کدامند؟

در حــال حاضــر بــرای هــر نــوع ســاخت و ســاز در هــر نقطــه از شــهر تهــران بــه
صــورت روزانــه از شــرکت متــرو اســتعالمهای زیــادی صــورت میگیــرد .بــدون
شــک ایــن امــر حجــم گســتردهای از اســتعالمها را بــرای مــردم ایجــاد کــرده
و چالشهــا و محدودیتهــای خاصــی نیــز در ایــن خصــوص بــرای شــرکت
متــرو بــه وجــود آمــده اســت .لــذا تمــام تــاش مــا تســریع رونــد انجــام ایــن
طــرح مطالعاتــی و تدویــن حریــم جدیــد متــروی شــهر تهــران اســت.
نتیجــه ایــن مطالعــه بــر روی ســامانه شــهرداری تهــران بارگــزاری شــده و
شــهروندان بــرای ســاخت و ســاز در هــر نقطــه از شــهر تهــران نیازی بــه مراجعه
بــه شــرکت متــرو و لزومـاً اســتعالم ندارنــد .ایــن ســامانه بــه مــا کمــک میکنــد
کــه در صــورت وجــود هــر نــوع مشــکل فنــی در آینــده ،راهحلــی بــرای آن
اندیشــیده شــده و ســرعت رفــع نقایــص احتمالــی نیــز افزایــش یابــد.
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تازهها و اخبار

سی و هشتمین شهر چین که در آن مترو راهاندازی شد

"هوهــات" مرکــز اســتان "نــی منــگل" ســی و هشــتمین شــهر
چیــن اســت کــه در آن شــبکه متــرو راهانــدازی شــد و در دســامبر
 2019بــه بهرهبــرداری رســید.
خــط 1شــبکه متــروی هوهــات بــه طــول  21/7کیلومتــر و بــا  20ایســتگاه از
ســال  2016بــا هزینــه  17/1میلیــارد یــوان در دســت ســاختمان بوده اســت .در
مناطــق مرکــزی شــهر ایــن خــط در زیرزمیــن بــا  16ایســتگاه قــرار دارد .یــک
ایســتگاه در ســطح زمیــن و  3ایســتگاه بــه صــورت مرتفــع احــداث شــده انــد.
قطارهــای متــرو نــوع ب هســتند و شــامل شــش واگــن بــا ظرفیــت  2.062نفــر

پیشرفت پروژه قطارشهری تبریز

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

مســافر میباشــند .خــط  1متــروی "هوهــات" از ســاعت  6/00صبــح تــا 22/00
کار میکنــد و زمــان ســفر از ابتــدا تــا انتهــای مســیر  45دقیقــه میباشــد.
در حــال حاضــر جمعیــت "هوهــات"  2/9میلیــون نفــر اســت .همــراه بــا رشــد
جمعیــت ،شــبکه متــرو گســترش مییابــد .برنامــه توســعه شــبکه متــرو احــداث 4
خــط میباشــد .انتظــار مـیرود خــط  2متــرو بــه طــول  27/3کیلومتــر در مــاه ژوئن
 2020راهانــدازی شــود و دو خــط دیگــر در دســت طراحــی و احــداث میباشــند.
Source: Railway Gazette Group, Metro Report International,
January 2020.

کـــه بـــرای قطـــار شـــهری تبریـــز بـــه خصـــوص اقداماتـــی کـــه
در دو ســـال گذشـــته بـــرای تامیـــن مالـــی آن انجـــام شـــده
اســـت ،تشـــکر میکنـــم.
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محمــود واعظــی در آییــن افتتــاح فــاز ســوم خــط یــک قطــار شــهری تبریــز
اظهــار کــرد :همبســتگی خوبــی بیــن مســئوالن ایــن اســتان وجــود دارد و
پروژههــای مهمــی در آذربایجــان شــرقی در حــال اجــرا اســت .رییــس دفتــر
رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه شــاهد ایــن هســتیم کــه هر
ســه مــاه یــک بــار بخشــی از قطــار شــهری تبریــز بــه بهرهبــرداری میرســد
گفــت :ایــن نویــد خوبــی اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایطی کــه کالنشــهرهای
مــا دارد ایــن گونــه تســهیالت بــرای مــردم فراهــم میشــود.
مهنــدس مصطفــی مولویفــرد ،مدیــر عامــل ســازمان
قطــار شــهری تبریــز و حومــه
در مراســم افتتــاح فــاز ســوم خــط یــک قطــار شــهری
تبریـــز ،مهنـــدس مصطفـــی مولویفـــرد گفـــت:
کمکهـــای دولـــت بـــه متـــروی تبریـــز نســـبت بـــه
ســـالهای گذشـــته بـــه طـــور چشـــمگیری افزایـــش
یافتـــه اســـت .وی اظهـــار داشـــت :در حـــال حاضـــر حـــدود  ۱۴۰۰نفـــر در
متـــروی تبریـــز مشـــغول کار هســـتند .تخصیـــص بودجـــه الزم بـــه متـــرو
توســـط ســـازمان برنامـــه و بودجـــه و واگـــذاری امـــاک توســـط شـــهرداری
تبری ــز س ــبب ش ــد ک ــه پ ــروژه توس ــعه مت ــروی تبری ــز ب ــا ق ــوت ادام ــه یاب ــد.
دکتـــر جمالینـــژاد ،معـــاون عمـــران و توســـعه امـــور شـــهری و روســـتایی
وزی ــر کش ــور ب ــا اش ــاره ب ــه پیش ــرفت قاب ــل توج ــه پ ــروژه قط ــار ش ــهری
تبری ــز ،گف ــت :ب ــا توج ــه ب ــه بازدی ــدی ک ــه از پ ــروژه قط ــار ش ــهری تبری ــز
داشـــتیم بـــه منظـــور تســـریع و تســـهیل فعالیتهـــای صـــورت گرفتـــه
تخصیـــص اوراق مشـــارکت ویـــژه مـــورد نیـــاز اســـت.
وی ادامــه داد :علیرغــم اینکــه در طــی ســالهای گذشــته کالنشــهر تبریــز
در بحــث حمــل و نقــل ریلــی از دیگــر کالنشــهرها عقــب بــود ،در طــی دو
ســال گذشــته بــا قــدرت بیشــتری فعالیتهــا در جریــان بــوده و امــروز شــاهد
دوشــیفته بــودن فعالیتهــا هســتیم .برخــی از شــهرها مثــل مشــهد اگــر از

کالن شــهری همچــون تبریــز جلــو افتادنــد بــه خاطــر اوراق قابــل توجهــی
بــود کــه در ســالهای دور دریافــت کردنــد .امیدواریــم بــا تخصیــص اعتبــارات
مــورد نیــاز مبلــغ قابــل توجهــی اوراق در اختیــار شــهر تبریــز قــرار گیــرد تــا
موتــور محرکــی بــرای پــروژه باشــد .معــاون عمــران و توســعه امــور شــهری و
روســتایی وزیــر کشــور ،از حمــل و نقــل ریلــی بــه عنــوان گرانتریــن حمــل و
نقلهــا نــام بــرد و گفــت :توســعه حمــل و نقــل ریلــی زیرســاختهای خــاص
خــود را طلــب میکنــد از ایــن رو بــه عنــوان یکــی از حمــل و نقلهــای گــران-
قیمــت شــناخته شــده اســت و ایــن موضــوع حمایتهــای ویــژه شــهرداری و
وزارت کشــور را طلــب میکنــد .وی ادامــه داد :بــا ســهمیه بنــدی بنزیــن
یکــی از موضوعاتــی کــه مــورد اســتقبال خــوب مــردم قرارگرفــت اســتفاده
از حمــل و نقــل عمومــی بــوده اســت و بــدون شــک زیرســاختهای ایــن
موضــوع بایــد تســهیل و تســریع شــود و بــه حــق کالنشــهرها نیــز دغدغــه
افزایــش نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی را جــدی گرفتــه و مصمــم بــه ارائــه
خدمــات بیشــتر در ایــن راســتا هســتند.
جمالینــژاد اســتفاده از فضاهــای ایســتگاهی بــرای تولیــد ثــروت توســط
شــهرداریها را مــورد تاییــد قــرار داد و گفــت :در شــرایط ســخت اقتصــادی
شــهرداریها میتواننــد بــا ادارات دولتــی همچــون راه و شهرســازی
کارهــای جدیــدی را بــرای تولیــد ثــروت و دارایــی بــرای تســریع پــروژه
متــرو آغــاز کننــد .اســتفاده از فضاهــای ایســتگاهی بــرای تولیــد ثــروت
درکنــار اوراق مشــارکت میتوانــد تاثیــر بســزایی در پیشــرفت حمــل و نقــل
ریلــی در شــهرها داشــته باشــد .وی خاطرنشــان کــرد :اســتفاده از پتانســیل
ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی در تمــام پروژههــا بایــد مــورد توجــه قــرار
گیــرد و صرفــاً در پروژههــای کالن خالصــه نشــود چــرا کــه بــا ســپردن
پروژههــا بــه ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی حضــور مــردم را در تمــام
پروژههــا شــاهد خواهیــم بــود و امیدواریــم ایــن موضــوع را مــورد توجــه
قــرار دهنــد.
منبع :سازمان قطار شهری تبریز1399 ،1398 ،
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ـن
ـهر چیـ
ـه در دو شـ
ـک هفتـ
ـرو در یـ
ـتم متـ
ـاح دو سیسـ
افتتـ
افتتــاح دو سیســتم متــرو در دو شــهر در ظــرف یــک هفتــه بــه
نــدرت روی میدهــد ،ولــی رویــداد آن در چیــن دور از ذهــن نیســت.
در  ۲۱ســپتامبر  ،۲۰۱۹اولیــن خــط متــرو در شــهر"چانگ زو" بــا جمعیــت 3
میلیــون نفــر در  200کیلومتــری شــانگهای افتتــاح شــد .ایــن خط  29ایســتگاه و
 34/7کیلومتــر طــول دارد و ظــرف  3ســال ســاخته شــده اســت .دو ایســتگاه آن
در مســیر  ۲/۲کیلومتــری بــه صــورت مرتفــع در بــاالی ســطح زمیــن قــرار دارد.
خــط  ۲در حــال حاضــر در دســت ســاختمان اســت و طبــق برنامــه قــرار اســت

در ســال  ۲۰۲۱مــورد بهرهبــرداری قــرار گیــرد 7 .روز بعــد از افتتــاح متــروی
چانــگزو ،خــط متــروی دیگــری در  ۲۸ســپتامبر  ۲۰۱۹در شــهر "اگــزو" بــا
جمعیــت  ۳میلیــون نفــر در  600کیلومتــری شــمال غربــی شــانگهای افتتــاح
شــد .ایــن خــط  ۲۲کیلومتــر طــول و  ۱۸ایســتگاه دارد 2 .خــط دیگــر ایــن
شــبکه متــرو در دســت ســاختمان میباشــد .شــبکههای متــرو در شــهرهای
چیــن شــتابان دردســت توســعه و تکامــل هســتند.
Source: Urban Transport Magazine, 2020.

تامین مالی توسعه متروی اصفهان با اوراق مشارکت

مدیـرکل اعتبـارات بانک مرکـزی در حاشـیه بازدید از خط دو متـروی اصفهان
اظهـار کـرد :مهمتریـن راهبـرد اعتباری بانک مرکـزی برای تامین مالی توسـعه
خطوط مترو بهرهبرداری از اوراق مشـارکت اسـت .مقرر شـد با هماهنگی وزارت
کشـور  ۵۰۰میلیـارد تومان اوراق مشـارکت مـازاد بر اعتبار تصویب شـده قبلی،

بـه متـروی اصفهان اختصاص یابد .طبق مصوبات موجود ،شـرکت قطار شـهری
مشـهد بـرای اجـرای فاز چهارم احداث خـط  ،3از  1000میلیـارد تومان و برای
تکمیل پروژه خط  ،2از  300میلیارد تومان اوراق مشارکت استفاده مینماید.
منبع :قطار شهری اصفهان.
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تامیــن مـالــــی
پــروژه خـــط ۲
قطــار شــهری کرج
خــط  2قطــار شــهری کــرج بــرای خریــد
تجهیــزات متــرو نیــاز بــه کمــک مالــی دولــت
دارد .در ایــن خصــوص جلســهای بــا حضــور
مســئوالن اســتانداری ،شــهرداری ،شــورای
شــهر و رئیــس ســازمان حمــل و نقــل ریلــی
کــرج در معاونــت هماهنگــی و نظــارت
اقتصــادی و زیربنایــی معــاون اول رئیــس
جمهــوری برگــزار شــد .در ایــن جلســه در
زمینــه چگونگــی راهکارهــای تامیــن منابــع
دولتــی و راه انــدازی هرچــه ســریعتر فــاز اول
پــروژه خــط  ۲قطــار شــهری کــرج و همچنین
اســتفاده از خــط اعتباری"سایناشــور" چیــن از
طریــق "ســیتیک" بررســی گردیــد.
منبع :سازمان قطار شهری کرج و حومه.

الزام استفاده از ماسک تنفسی در وسائل حمل و نقل عمومی برلین
برلیــن کــه پایتخــت آلمــان اســت و یــک
ایالــت میباشــد ،هماننــد ســایر ایاالتــی
کــه در حــال اجــرای ایــن قانــون هســتند،
اســتفاده از ماســک تنفســی را بــرای
شــهروندانی کــه بــا سیســتم حمــل و نقــل
عمومــی ســفر مینماینــد ،الزامــی کــرد.
شــهردار برلیــن ،میکائیــل مولــر ،ایــن الــزام
را از  27آوریــل اجــرا نمــود .ایــن قانــون بــه
معنــی اســت کــه اســتفاده از ماســک تنفســی
دهــان و بینــی بــرای کلیــه شــهروندانی کــه از
خطــوط متــرو ،قطــار ســبک و اتوبــوس اســتفاده
میکننــد ،الزامــی اســت .بــرای شــهروندانی کــه
نمیتواننــد ماســک تهیــه کننــد ،ماســکهای
رایــگان ارائــه میشــود.
برلیــن بــا جمعیــت  3/7میلیــون نفــر بزرگتریــن
شــهر آلمــان اســت کــه دارای گســتردهترین
سیســتم حمــل و نقــل عمومــی میباشــد.
Source: THE BERLIN SPECTATOR,
2020

بخش اول
I: Sustainable Development

توسعـــهپایـــدار
ساختمانسازی سبز
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پـروژه" بهینهسـازی انـرژی و محیطزیسـت در بخـش سـاختمان"
پـروژهای بینالمللـی اسـت کـه با هـدف بهینهسـازی مصرف انـرژی به
صـورت مشـترک از سـوی صنـدوق تسـهیالت جهانی محیطزیسـت و
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری اجرایی میشـود.
در گام نخسـت ،روشهـای بهینهسـازی مصـرف انرژی در دو سـاختمان
بـزرگ در تهـران به طور آزمایشـی اجرا شـدند .بررسـی نتایـج اجرای
آزمایشـی نشـان میدهـد کـه انـرژی مصرفـی در ایـن دو سـاختمان
کاهش چشـم گیری داشـته اسـت.

هدف و شرح کلی پروژه

هـدف ایـن پـروژه کاهش انتشـار گازهای گلخانهای از سـاختمانها میباشـد .نیل
بـه این هـدف از طریق قانونگذاری ،سیاسـتگذاری ،اصالح قوانیـن و به کارگیری
روشهـای مقـرون بـه صرفه به همراه افزایش سـهم اسـتفاده از انرژی خورشـیدی
در تامیـن انـرژی مـورد نیاز سـاختمانها صـورت میگیـرد .از جملـه اقداماتی که
در راسـتای اجـرای ایـن پـروژه انجـام میگیرد ،اجـرای سیاسـتگذاریهای بخش
بهینهسـازی انـرژی و توسـعه روشهـای اختصاص کدهـای انرژی به سـاختمانها
میباشـد .در واقـع نیـل بـه ایـن هـدف بـا انجـام یـک سـری اقدامـات مربـوط به
توسـعه پایـدار شـهری میسـر میشـود .ایـن پـروژه بـا هـدف افزایـش کارایـی
انـرژی سـاختمانهای مسـکونی و تجـاری -اداری ،بـا همـکاری مشـترک صندوق
تسـهیالت جهانی محیطزیسـت( ،)GEFبرنامه عمران سـازمان ملل متحد و ستاد
بهینهسـازی انـرژی و محیطزیسـت معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری از
آگوسـت سـال  ۲۰۱۵میالدی شـروع بـه کار کرد .مـدت زمان انجام پروژه تا سـال
 ۲۰۲۰میباشـد .تامیـن مالـی اجرای ایـن طرح از محل تسـهیالت صندوق جهانی
محیطزیسـت بـه مبلغ چهار میلیـون دالر آمریکا و تامین مالی مشـترک از سـوی
معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری به مبلغ  ۲۸میلیون و  3۹۱هزار و ۷۶۰
دالر آمریـکا تعییـن شـده اسـت ،ضمن آنکه از سـوی برنامـه عمران سـازمان ملل
متحـد مبلـغ  ۱۲۵هـزار دالر آمریـکا بـرای اجـرای این طـرح در نظر گرفته شـده
اسـت .اعضـای کمیته راهبـری و ذینفعان کلیـدی این پروژه بینالمللـی ،معاونت
علمی و فناوری ریاسـت جمهوری ،برنامه عمران سـازمان ملل ( )UNDPو صندوق
تسـهیالت جهانـی محیطزیسـت میباشـند .یکـی از اهـداف پـروژه بینالمللـی
بهینهسـازی انـرژی و محیطزیسـت در سـاختمان ،اجرای راهکارهای بهینهسـازی
انـرژی بـه صـورت پایلـوت در سـاختمانهای عمومی منتخب شـهر تهران اسـت.
در ایــن پــروژه ســه رویکــرد به شــرح زیر به صورت هـ م زمان پیگیــری میگردد.
 -1بررسـی و بازبینی اسـناد سیاسـتی ،قوانین و اسـتانداردهای کارایی انرژی و
محیطزیسـت در کنـار برچسـب انرژی سـاختمان بـا هدف طراحـی برنامه
راهبـردی و عملیاتـی بین بخشـی و اجـرای آن.

ط زیسـت در سـاختمانهای
 -2اجـرای پروژههـای پایلوت کارایی انرژی و محی 
نمونـه و اجـرای فرآینـد ارزیابی و صحت سـنجی.
 -3ایجــاد تحــول ســاختار بــازار انــرژی در بخــش ســاختمان بــا آمــوزش
حرف ـهای تمــام ذینفعــان زنجیــره ارزش کارایــی انــرژی و محیطزیســت
در کنــار تهیــه مشــوقها و جریمههــا در جهــت توســعه طرحهــای
پیشــنهادی فراینــد تامیــن مالــی.
توسـعه و اجرای پروژههای تغییر و تبدیل سـاختمان ،نمایشـی از ترکیب روشهای
بهینهسـازی انـرژی و انرژیهـای تجدیدپذیـر اسـت .در ایـن راسـتا ،بـه کارگیری
طـرح آزمایشـی سیسـتم هیبریـدی بهینه انـرژی (هیبرید فسـیل و منابـع انرژی
تجدیدپذیـر) در سـاختمانهای انتخابـی و پایلوت (اجرای طرح آزمایشـی) کسـب
و کار خدمـات انـرژی ،بـه نوعـی بـازار بهینهسـازی انـرژی را شبیهسـازی میکند.
اجـرای پروژههـای پایلوت کارایی انرژی و محیطزیسـت در سـاختمانهای نمونه و
اجـرای فراینـد ارزیابی و صحت سـنجی ،در برنامه کار اسـت .از سـوی دیگر ،ایجاد
تحول سـاختار بازار انرژی در بخش سـاختمان با آموزش حرفهای تمام ذینفعان و
زنجیـره ارزش کارایـی انرژی و محیطزیسـت بخش مهم دیگری از پروژه میباشـد.

خروجیهای پروژه

پـروژه بـا توجه به یک رویکرد سـه جانبه از مولفههای اصلی پیادهسـازی میشـود.
مولفـه اول :قوانین ،سیاسـتها ،رویکردها ،اسـناد تنظیم کننـده ،چارچوب اصلی
و مطالعـات تصویـب شـدهاند و جهتدهـی ملـی بـه سـمت روشهـای مقـرون به
صرفـه کاهـش کربن دی اکسـید و سـاختمان کارآمـد انرژی و تسـهیل هماهنگی
میـان بخشهـا و یکپارچگـی بـرای اجرای بهتر پـروژه را بـه وجـود میآورند.
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مولفـه دوم :سیسـتمهای گرمایشـی بهبـود یافتـه و بـه کارگیـری یکپارچـه
سیسـتمهای آبگرمکـن خورشـیدی در سـاختمانهای مسـکونی خصوصـی و
سـاختمانهای دولتـی میباشـد.
مولفـه سـوم :بـازار بهینهسـازی انـرژی ،شـرکتهای خدمـات انـرژی را ارتقـاء
میدهـد تـا تحـول ملـی در روشهـای سـاخت سـاختمانهای عایـق حـرارت و
کاهـش بازگرمایـی به وجـود بیاید و پیشـرفت رفتار و عقاید مالکین سـاختمانها
و مجریـان در قبـال مصـرف انـرژی در سـاختمانها رخ دهـد.
خالصـهای از روش پیادهسـازی کـه منجـر بـه تحقـق خروجیهـای اصلـی پـروژه
میشـود ،در ادامـه آورده شـده اسـت.
مولفه اول :بازبینی و تصحیح چارچوب قانونی
چارچـوب قانونـی حـال حاضـر مرور خواهد شـد و اسـناد ضـروری بـرای ارائه یک
چارچوب قانونی یکدسـت بـرای اجرای بهینهسـازی انرژی درسـاختمانهای ایران
معرفی خواهند شـد.
توسـعه سیسـتم تطبیقی برای اجـرای حداقل ضروریات فنـی کارآمدی
انرژی در سـاختمانهای جدید
فراینـد تطبیقـی بایـد توسـط نرمافزار ملی محاسـبه عملکـرد انرژی سـاختمانها
پشـتیبانی گـردد و سیسـتم مدیریـت اطالعات انـرژی نیازهـای ذینفعان مختلف
را بـرآورده کنـد و گـزارش سـاختمانها را کـه طی فراینـد نظارت به دسـت آمده،
ثبـت و نگهـداری کند.
بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست
ایجـاد بـازار بهینهسـازی انرژی و محیطزیسـت ،سـنگ بنای سیاسـت دولت برای
تحـول بهینهسـازی انرژی با هـدف بهبود عملکرد اسـتفاده انرژی در سـاختمانها
اسـت .مفهـوم اصلـی این اسـت کـه شـرکتهای خدمات انـرژی مسـئولیت انجام
پروژههـای بهبـود کارایـی انـرژی را بـرای کاربـران عالقمند بـر عهده دارنـد و تمام
خدمـات فنـی و تامین مالـی را بدون هیچ هزینـهای برای کاربـران انجام میدهند.

اجرای پروژه در دو ساختمان پایلوت

در راسـتای اجـرای پـروژه ،اجـرای کامـل راهکارهـای بهینهسـازی انـرژی در دو
سـاختمان پایلـوت از  22سـاختمان بسـته اول پایلوتهـا ،انجـام شـد.
ساختمان اول :وزارت تعاون
اولیـن سـاختمان ،سـاختمان وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی اسـت .درایـن
سـاختمان بـا انجـام ممیـزی انـرژی بـه روش درجـه سـرمایهگذاری ،راهکارهـای
مناسـب برای بهینهسـازی مصرف انـرژی اجرایی شـدند .این راهکارهـا عبارتند از:
نصب سـامانه کنترل هوشـمند موتورخانه گرمایشی ،سـامانه پایش آنالین سیستم
گرمایشـی ،سـامانه کنترل هوشـمند پمپهای سـیرکوله ساختمان شـامل تابلوی
بـرق ،پنـل کنترلـی  HMIبـا قابلیـت اتصـال به شـبکه برای سـه پمـپ مربوط به
فـن کوئلهـا ،درایـو کنتـرل الکتروموتـور پمپهـای فـن کوئلهـا ،سـامانه کنترل
هوشـمند فـن کوئلها ،بازرسـی و شناسـایی گلـوگاه و تعمیر و نگهداری سیسـتم
گرمایشـی در طول پـروژه برای سـاختمان.

نظارت و اعتبار سنجی صرفه جوییها
هـر یـک از ایـن اقدامات ویژه توسـط اپلیکیشـنهای خاصی پشـتیبانی میشـود.
همـه اپلیکیشـنها روی پلتفـرم اطالعاتی قرار دارنـد و پایگاه داده مشـترک دارند.
مشخصات عملکردی برای تعیین چگونگی عملکرد نهایی باید تهیه شوند و اینکار از
طریـق توصیـف حداقل ویژگیهای عملکردی مورد نیاز محصـوالت انجام میگیرد.
مولفــه دوم :سیســتمهای گرمایشــی بهبودیافتــه و بهکارگیــری
یکپارچــه سیســتمهای آبگرمکــن خورشــیدی در ســاختمانهای
مســکونی خصوصــی و ســاختمانهای دولتــی
ســنگ بنــای پــروژه ،اجــرای موفــق تعــداد مشــخصی از پروژههــای آزمایشــی در
ســاختمانی مســکونی و عمومــی اســت .از طریــق پروژههــای آزمایشــی ،اجــرای
قوانیــن کلیــدی ،ابزارهــا و ســاز و کارهایــی کــه تحــت نظــر مولفــه توســعه داده
شــدهاند ،مــورد آزمایــش ،اصــاح و ارزیابــی قــرار میگیرنــد.
مولفــه ســوم :ارتقــا شــرکتهای خدمــات انــرژی توســط بــازار بهینهســازی
انــرژی و محیطزیســت بــرای تحــول روشهــای ســاخت و ســاز و ایجــاد
ســاختمانهای عایــق حرارتــی کاهــش یافتــه بــه همــراه بهبــود رفتــار و نگــرش
صاحبــان ســاختمانها و مجریــان در ســاختمانها و مجریــان نســبت بــه مصــرف
انــرژی در ســاختمان.
بــرای رســیدن بــه نتایــج و اجــرای کلــی اســتراتژی تحــول بــازار ،نتایــج و مولفــه
ســوم بــر پایــه نتایــج مولفههــای اول و دوم اســتوار اســت.

بازرســی و شناســایی گلــوگاه و تعمیــر و نگهــداری سیســتم سرمایشــی و
سیســتم تهویــه هواســازها و فــن کوئلهــا در طــول پــروژه ،عایــق کاری منابــع
کوئلــی افقــی هــر کــدام بــه ظرفیــت  750لیتــر و ســامانه مانتورینــگ تجهیزات
پمپهــا و فنهــای موتورخانــه از دیگــر بخشهــای ایــن پــروژه بــوده اســت.
بــا اســتفاده از ایــن راهکارهــا ،صرفهجویــی قابــل مالحظ ـهای در مصــرف انــرژی
ســاختمان بــه وجــود آمــد .بــرآورد صرفهجوییهــای حاصــل از اجــرای ایــن
راهکارهــا در ســاختمانهای وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی  ۱۷درصــد در
بــرق و  ۳۸درصــد در گاز بــوده اســت.
ساختمان دوم :شهرداری منطقه ۳
ســاختمان دوم ،شــهرداری منطقــه 3اســت .در ایــن پایلوت پــس از ممیــزی انرژی
و انتخــاب مناســب ترینراهکارهــا ،همــه آنهــا در ســاختمان اجــرا و پیادهســازی
شــدند .اجــرا و نصــب سیســتم کنتــرل هوشــمند گرمایش ،اجــرا و نصب سیســتم
کنتــرل هوشــمند ســرمایش ،ارتقــای سیســتم روشــنایی و معاینه فنــی موتورخانه
از راهکارهــای انجــام شــده در ایــن ســاختمان اســت .صرفهجویــی در ســاختمان
شــهرداری منطقــه ســه 29 ،درصــد در بــرق و  30درصــد در گاز بــوده اســت.
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پایان سخن

نصب سرور برای پایش مصرف انرژی

در راســتای اجــرای پــروژه" بهینهســازی انــرژی و محیــط زیســت در
ســاختمان" از ســوی معاونــت علمــی ،ســرور ســامانه پایــش و مدیریــت مصــرف
انــرژی در ســاختمان محــل پژوهشــکده علــوم و فنــاوری شــریف نصــب شــد.
در مرحلــه اول،ایــن ســرور اطالعــات انــرژی  ۱۰ســاختمان پایلــوت در ایــن
پــروژه و  ۱۵ســاختمان جدیــد را پایــش و ذخیرهســازی میکنــد و در مرحلــه
دوم اطالعــات انــرژی ســاختمانهای دیگــر نیــز بــه آن اضافــه خواهــد شــد.
بــه گفتــه طراحــان ایــن ســامانه ،پیشبینــی میشــود تــا ســال  ۱۴۰۰بــا
همــکاری و همیــاری ســازمانهای ذیربــط ،ایــن ســرور امــکان ذخیــره و پایــش
اطالعــات انــرژی تمامــی ســاختمانهای تهــران را خواهــد داشــت.
ایــن ســامانه هوشــمند در ســه مرحلــه طراحــی ،ســاخت و بهرهبــرداری
ســاختمانها مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و مطابــق بــا ایــن ســامانه
عــاوه بــر تعییــن رده و برچســب انــرژی ،در نهایــت میــزان بهــرهوری انــرژی
در ســاختمان مشــخص شــده و نتیجــه ایــن کاهــش جهــت معاملــه بــه بــازار
بهینهســازی مصــرف انــرژی انتقــال داده میشــود .بــا راهانــدازی ایــن ســامانه
نقــش طراحــان و ناظــران در پایــش اطالعــات انــرژی و رتبهبنــدی انــرژی
ســاختمانها ســاماندهی شــده و دادههــای آمــاری دقیــق و قابــل اســتنادی
ذخیرهســازی خواهــد شــد.

رتبه اول ایران در سوزاندن انرژی
دکتــر علــی وطنــی ،مجــری ملــی پــروژه بهینهســازی انــرژی معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا بیــان اینکــه در کشــور روزانــه  ۲میلیــون
بشــکه نفــت و  3میلیــون معــادل بشــکه نفــت ،گاز مصــرف میشــود ،گفــت:
جمعــا روزانــه  5میلیــون بشــکه مصــرف انــرژی داریــم کــه ایــن میــزان مصــرف
در ســال معــادل  108میلیــارد دالر هزینــه میشــود .وی ادامــه داد :اگــر
مــا در کشــوری ماننــد ژاپــن بودیــم ،بایــد ســاالنه  1080میلیــارد دالر کاال
تولیــد و صــادر میکردیــم و بــا آن  ۱۰۸میلیــارد دالری کــه باقــی میمانــد،
میتوانســتیم هزینــه ســوخت را پرداخــت کنیــم .وطنــی بــا بیــان اینکــه زمانــی
شــدت مصــرف انــرژی در ایــران  ۱۸برابــر ژاپــن بــود و االن حــدود  9برابــر
شــده اســت ،خاطــر نشــان کــرد :در کشــور مــا ســادهترین راه مصــرف انــرژی
ســوزاندن آن اســت کــه مــا ایرانیهــا در ایــن کار رتبــه اول را داریــم.
مجــری ملــی پــروژه بهینهســازی انــرژی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری بــا بیــان اینکــه روزانــه  ۶میلیــارد تومــان در ســاختمانهای کشــور
انــرژی مصــرف میشــود ،گفــت :ســهم تهــران  ۲۵درصــد اســت کــه معــادل
1/55میلیــارد تومــان در روز و در ســال حــدود  ۵۰۰میلیــارد تومــان میشــود
و مــا بــه جــای اینکــه ایــن انــرژی را بهینــه مصــرف کنیــم ،آن را میســوزانیم.
دکتــر وطنــی در پایــان گفــت :هزینــه زیــادی در کشــور صــرف ســاختن
بیمارســتان میشــود .متاســفانه ابتــدا بــا افزایــش آلودگــی هــوا مــردم را بیمــار
کــرده و بعــد بــرای درمــان آنهــا هزینههــای گــزاف صــرف میکنیــم ،در حالــی
کــه میتوانیــم انــرژی کمتــری بســوزانیم ،آلودگــی کمتــری ایجــاد شــود تــا
مــردم کمتــر بیمــار شــوند.

توســعه ســاختمانهای مــدرن بــا " انــرژی -صفــر" یــا بــا "انــرژی -کــم" از
طریــق پیشــرفتهای انجــام شــده در بــه کارگیــری منابــع انــرژی نویــن و
تکنولوژیهــای جدیــد ساختمانســازی امکانپذیــر شــده اســت .در
ســاختمانهای انــرژی -صفــر ،از تکنولوژیهــای نویــن ماننــد عایــق کاری بــا
اســپری فــوم ،اســتفاده از پانلهــای خورشــیدی بــا کیفیــت بــاال و پنجرههــای
ســه جــداره اســتفاده میشــود" .شــورای جهانــی ســاختمان ســبز"
ســاختمان ســبز را بــه شــرح زیــر تعریــف مینمایــد" :ســاختمان ســبز،
ســاختمانی اســت کــه در مراحــل طراحــی ،ســاخت و بهرهبــرداری
اثــرات منفــی خــود را بــر محیــطزیســت کاهــش داده یــا حــذف
مینمایــد .ســاختمانهای ســبز منابــع گرانبهــای طبیعــی را حفــظ
و کیفیــت زندگــی مــا را افزایــش میدهنــد".
مشخصات اصلی یک ساختمان سبز عبارتند از:
استفاده موثر از انرژی ،آب و سایر منابع
بهرهبرداری از منابع انرژی تجدید پذیر ،مانند انرژی خورشیدی
اقدامات کاهش آلودگی و مواد زائد
ایجاد کیفیت هوای خوب در داخل ساختمان
استفاده از مصالح ساختمانی و مواد غیر سمی و پایدار
توجه به محیطزیست در طراحی ،ساخت و بهرهبرداری
مهمتریــن مزایــای ســاختمانهای ســبز ،حفاظــت از محیطزیســت اســت.
ســاختمانهای ســبز میــزان مصــرف منابــع انــرژی و آب را کاهــش میدهنــد
و بســیار کمتــر هــوا را آلــوده میکننــد .در حــال حاضــر در تعــداد بســیاری از
ســاختمانهای احداثــی کشــور و بــه ویــژه تهــران ،توجــه طراحــان و ســازندگان
بــه زیباســازی نمــای ســاختمان و دکوراســیون داخلــی آن اســت بــدون ایــن که
اصــول صرفهجویــی در مصــرف انــرژی ،ساختمانســازی ســبز و توســعه پایــدار
در آنهــا اجــرا گــردد.
غفلــت از اجــرای پروژههــای بهینهســازی انــرژی و ساختمانســازی ســبز و
توســعه پایــدار مناطــق شــهری ،یعنــی از دســت دادن محیطزیســت طبیعــی،
صــرف هزینههــای هنگفــت بــرای بهرهبــرداری از ســاختمانها و تاسیســات
مربوطــه و تنفــس هــوای ســمی و زهــر آلــود و افزایــش مخاطــرات ســامتی
شــهروندان .اســتفاده از روشهــای ساختمانســازی بــا مصــرف انــرژی کــم و
ساختمانســازی ســبز ،توســعه پایــدار شــهری را شــتاب میبخشــد و ســامتی
و ایمنــی را بــرای شــهروندان بــه ارمغــان م ـیآورد.
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بیمـاری فراگیركوویـد 19
از سرگیری سـرویس دهی در سیستمهای
حمل و نقل عمومی پس از دوران قرنطینه
دکتر محمد منتظری  -مدیر دفتر هماهنگی UITPدر ایران
Dr. Mohammad Montazeri, Head of UITP Iran Liaison Office

تاکنــون بیمــاری فراگیــر کوویــد 19بیــش از  4میلیــارد انســان را
در قرنطینــه قــرار داده اســت .بــه دلیــل محــدود شــدن ســفرها،
ایــن ویــروس بطــور بیســابقهای بــر شــبكههای حمــل و نقــل
عمومــی در سراســر دنیــا اثــر گذاشــته اســت .از جملــه ایــن اثــرات
كــم شــدن درآمــد فــروش بلیــط (در بعضــی از شــهرها بیــش از
 %90ســفرها كــم شــده اســت) و اضافــه شــدن هزینههــای
ضدعفونــی كــردن مکانهــا و اجــرای ضوابــط فاصلــه اجتماعــی
در سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی و فضاهــای آنهــا بــوده
اســت .ایــن ویــروس همچنیــن موجــب كــم شــدن تولیــدات صنعتی
و خدمــات ســرویسدهی در بیــش از نیمــی از فعالیتهــا ،كــم
شــدن درآمــد در صنایــع زنجیــره تأمیــن و همچنیــن موجب شــیوع
بیمــاری در بیــن كاركنــان سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی و
مــرگ تعــدادی از آنهــا شــده اســت.
ایــن مقالــه اقدامــات انجــام شــده تاکنــون در مــورد جلوگیــری از
شــیوع ایــن بیمــاری بــه همــراه  10چالــش جــدی بخــش حمــل و
نقــل عمومــی را بررســی مینمایــد.

در نظــر گرفتــن ایــن مــوارد بــرای از ســرگیری عملیــات در بخــش حمــل و
نقــل بســیار مهــم اســت UITP .بــه حمایــت از اعضــای خــود در جهــت كنترل
اثــرات ایــن بحــران در كوتــاه مــدت و بلندمــدت ادامــه خواهــد داد.
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اقدامات انجام شده

در نظر گرفتن فاكتورهای سالمتی
 -1فاصلهگذاری ایمن
اعمــال قرنطینــه و در نتیجــه کــم شــدن تعــداد مســافر بطــور اتوماتیــک باعــث
بوجــود آمــدن فاصلهگــذاری ایمــن بیــن مســافران شــده اســت .در زمــان
پــس از قرنطینــه ،حفــظ همــان ســطح فاصلهگــذاری بیــن مســافران اگــر
محــال نباشــد بســیار مشــكل اســت .آیــا ایــن موضــوع بعــد از برطــرف شــدن
قرنطینــه عملیاتــی خواهــد بــود؟
بررســی انجــام شــده در سیســتمهای مختلــف حمــل و نقــل نشــان میدهــد
كــه اگــر فاصلــه اجتماعــی بیــن یــك متــر تــا یــك متــر و نیــم را در ایــن
سیســتمها رعایــت كنیــم ،ظرفیــت ایــن سیســتمها بیــن  25%تــا %35
ظرفیــت عــادی خواهــد بــود كــه بــه ســختی میتوانــد قســمتی از تقاضــا
را پاســخگو باشــد.
بعــاوه بایــد مشــكالت اجــرای ایــن فاصلهگــذاری اجتماعــی را در ســاعات
پیــك و همچنیــن در نقــاط تبــادل مســافر در نظــر گرفــت .در واقــع حتــی بــا
كمــك پلیــس ،فاصلهگــذاری اجتماعــی بیــن مســافران نــه فقــط در داخــل
وســایل نقلیــه بلكــه در ایســتگاهها و محوطههــای اطــراف آن نمیتوانــد
تضمیــن شــود .البتــه نمیتــوان حتــی بــا برنامهریــزی در كوتاهمــدت یــا
میــان مــدت ایــن مشــكل را حــل كــرد.
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بایــد در نظــر داشــت کــه فاصلهگــذاری ایمــن اجتماعــی نبایــد موجــب از
دســت رفتــن وجهــه سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی و افزایــش اســتفاده
از خــودروی شــخصی شــود .البتــه برنامــه ریــزی اســتفاده از سیســتمهای
حمــل و نقــل عمومــی در دوره بعــد از قرنطینــه ریســک اســتفاده از خــودروی
شــخصی را کــم نخواهــد کــرد .ایــن موضــوع مســتلزم ورود ذینفعــان
سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی شــامل مقامــات مســئول و بهــره بــرداران
بــه ای-ــن مســئله خواهــد بــود.
 -2ماسك
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بــه همــراه ســایر اقدامــات ،ســازمانهای بســیاری اعتقــاد دارنــد كــه اســتفاده
از ماســك در محلهــای عمومــی بهتریــن روش حــذف فاصلــه ایمــن
میباشــد .آیــا اســتفاده از ماســك در محلهــای عمومــی اجبــاری خواهــد
شــد؟ آیــا ماســک در دســترس شــهروندان خواهــد بــود؟ آیــا اســتفاده از
ماســك در سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی الزامــی خواهــد بــود؟ آیــا در
صــورت اســتفاده از ماســک ،رعایــت فاصلــه اجتماعــی از بیــن خواهــد رفــت و
مســافران میتواننــد هماننــد شــرایط قبــل از شــیوع كوویــد  19ســفر کننــد؟

© Ben Garratt

در زمــان شــیوع ایــن بیمــاری اقداماتــی بــه جهــت محافظــت از كاركنــان و
مســافران و همچنیــن جلوگیــری از پراكنــده شــدن ایــن ویــروس بــه شــرح
زیــر انجــام شــده اســت.
 اطمینــان از ایــن موضــوع كــه تمــام كاركنــان و مســافران آخریــن وصحیحتریــن اطالعــات را در مــورد كوویــد  19شــامل راههــای محــدود
كــردن و جلوگیــری از شــیوع ایــن آنفلونــزا دریافــت میكننــد.
 تأمیــن لــوازم محافظــت فــردی شــامل دســتكش ،ماســك ،مــوادضدعفونــی كننــده دســت و ســایر مــواد مناســب جهــت كاركنــان در
تمــام گروههــای كاری.
 نظافــت مرتــب و كامــل و ضدعفونــی كــردن وســایل حمــل و نقــلعمومــی ،محلهــای كار ،ایســتگاهها و لوازمــی كــه توســط مــردم
اســتفاده میشــوند شــامل تجهیــزات فــروش بلیــط ،دســتگیرهها و
صند لیهــا .
 قــراردادن تجهیــزات ضدعفونــی كننــده در دســترس کارکنــان ومســافران.
 محــدود كــردن تمــاس راننــدگان و ســایر كاركنــان سیســتمهایحمــل و نقــل عمومــی بــا مســافران (بــه عنــوان مثــال ،عــدم فــروش
نقــدی بلیــط در واگنهــای متــرو و اتوبوسهــا ،اجــازه ورود مســافران
فقــط از درب عقــب اتوبــوس ،پوشــاندن قســمت راننــده بــا پوشــش
پالســتیكی ،حــذف كنتــرل بلیــط مســافران و غیــره) بــه همــراه محــدود
كــردن تمــاس فیزیكــی بیــن كاركنــان در داخــل شــركت در راســتای
فاصلهگذاریهــای ایمــن اســتاندارد.
 ارایــه ســرویسدهی منظــم علیرغــم كــم شــدن تقاضــای ســفربــه جهــت اطمینــان از فاصلهگــذاری ایمــن و در عیــن حــال ادامــه
ســر و یسد هی .
 برقــراری ،تنظیــم و بــه روزرســانی مرتــب ســرویسدهی و تغییــراتزمانبنــدی در راســتای تصمیمــات اتخــاذ شــده توســط مســئوالن
سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی (بــه عنــوان مثــال ســرویسدهی
شــبانه و ســرویسدهی مــدارس در تعــدادی از شــهرها كنســل شــده
اســت و بعضــی از شــبكههای حمــل و نقــل جــدول زمانــی حرکــت
آخــر هفتــه یــا ســرویسدهی بــه دلیــل تعطیلــی مــدارس را بــا توافــق
اتحادیههــای مربوطــه ارایــه و در نتیجــه ســرویسدهی مســافری
تقاضــا محــور ارائــه میدهنــد).
 ســرویس دهــی ویــژه بــه كاركنــان سیســتمهای پزشــكی /بهداشــتی،بیمــاران و هــر گــروه از نیــروی كار كــه تحــت شــرایط ســرویسدهی
ویــژه قــرار میگیرنــد.
 کنتــرل کلیــه معیارهــای اجــرا شــده بــه جهــت اطمینــان از ایمنــیكاركنــان و مســافران.

گرچــه ایــن بیمــاری هنــوز فعــال اســت ولــی بســیار مهــم اســت كــه حــذف
تدریجــی قرنطینــه و آمادگــی جهــت برقــراری ســرویسدهی عــادی مــورد
بررســی قــرار گیــرد .ذیــ ً
ا عوامــل كلیــدی چالشهــای پیــش روی بخــش
حمــل و نقــل عمومــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد.

 / 24فصلنامه شهرهای جهان  / 1399 /شماره 30

قــدرت اجــرای تصمیــم اتخــاذ شــده و كنتــرل اســتفاده مردم از ماســك بســیار
مهــم اســت .تعــدادی از شــهرهای دنیــا توصیههــای الزم را بــه شــهروندان
بــرای حفاظــت از بینــی و دهــان بــا اســتفاده از ماســك انجــام دادهانــد .در
تعــدادی از کشــورها اســتفاده از ماســک اجبــاری اســت كــه شــامل جمهــوری
چــك ،لوكزامبــورگ و آلمــان میشــود .در ایــن كشــورها اعمــال قانــون و
جریمــه کــردن افــراد توســط پلیــس انجــام میشــود .در شــهر ویــن ،ماســك
توســط اپراتــور محلــی سیســتم حمــل و نقــل عمومــی ()Wiener Linien
توزیــع نمــی شــود .ایــن اپراتــور همچنیــن قــدرت اجرایــی جریمــه كــردن
متخلفیــن را نــدارد و فقــط اســتفاده از ماســك را بــه مــردم توصیــه میكنــد.

چالشهــای بزرگــی بــرای بهرهبــرداران سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی
جهــت اجرایــی كــردن ایــن معیارهــا وجــود دارد .از جملــه ایــن عوامــل
عبارتنــد از دریافــت اطالعــات کافــی از مســئوالن بهداشــت و اجــرا كــردن
آنهــا و داشــتن روالهــای تعریــف و ابــاغ شــده توســط مقامــات مرتبــط.
 -4مسئولیت پاسخگویی
مطالــب ذكــر شــده در بــاال دارای پیــام مهمــی بــرای مســئوالن اســت کــه
عبــارت اســت از "كلیــه محدودیتهــای جابجایــی و نظافتــی تعریــف شــده
میبایســت بــا هماهنگــی بخشهــای مربوطــه انجــام پذیــرد و ضمانــت
اجــرای آنهــا بایــد بــا مقامــات مســئول باشــد" .ذینفعــان سیســتمهای
حمــل و نقــل عمومــی بــه شــرط دارا بــودن ابــزار مــورد نیــاز ،در راســتای
اجــرای قانــون اعمــال فاصلــه فیزیكــی ،اســتفاده از ماســك یــا محدودیــت
دسترســی بــه محلهــای مشــخص ،همــكاری خواهنــد كــرد .در ایــن رابطــه،
ذینفعــان سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی نبایــد پاســخگوی عــدم رعایــت
معیارهــای نظافتــی توســط مســافران باشــند.

© Liam burnett blue

 -3افراد بیمار در مقابل افراد سالم
بعضــی از كشــورها معیارهــای متفاوتــی را جهــت شناســایی افــراد مبتــا بــه
ویــروس در محلهــای عمومــی اعمــال میكننــد گرچــه تعــداد زیــادی از
افــراد مبتــا بــه ایــن بیمــاری هیچگونــه عالئــم ظاهــری ندارنــد .بعضــی دیگــر
از كشــورها در نظــر دارنــد كــه حــذف قرنطینــه را بــرای اقشــار مشــخصی از
جامعــه ،بــه عنــوان مثــال افــراد مقــاوم در مقابــل كوویــد  19یــا افــراد زیــر
ســن خاصــی ،اعمــال نماینــد .هــم چنیــن برنامههــای ردیابــی افــراد مبتــا
نیــز مــورد نظــر میباشــد و امــكان اشــتراكگذاری اطالعــات حركــت افــراد
بــرای مســئولین ســرویسهای عمومــی شــهر نیــز وجــود دارد .بــه همیــن
ترتیــب تکنولوژیهــای مونیتوركــردن افــراد بــرای شناســایی عالئــم ایــن
بیمــاری ماننــد دمــای بــدن نیــز تحــت بررســی اســت.
در شــهر ووهــان چیــن ،مســافران پــس از اســکن شــدن کــد  QRآنهــا کــه
متصــل بــه برنامــه "کــد ســامت" و نشــاندهنده عــدم وجــود عالئــم بیمــاری
در آنهاســت میتواننــد وارد ایســتگاههای متــرو شــوند .ایــن افــراد زمانــی كــه
وارد قطــار میشــوند بــا یــك كــد دیگــر اســكن میشــوند كــه نشــاندهنده
مشــخصات واگــن مــورد اســتفاده آنهاســت .ایــن اطالعــات بــرای ردگیــری
مســافران در زمــان اضطــراری بــروز مجــدد ویــروس میباشــد.

© Edward Quinn

اگــر اســتفاده از ماســك موجب شــود كــه محدودیــت رعایــت فاصلــه اجتماعی
برداشــته شــود ،ایــن قانــون بایــد بــرای تمــام مکانهــای همگانــی اجــرا شــود.
اگــر فقــط ایــن الــزام در سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی اجــرا شــود،
بــه اشــتباه بیــن مــردم تداعــی خواهــد شــد كــه سیســتمهای حمــل و نقــل
عمومــی پــر خطرتــر از ســایر اماكــن عمومــی هســتند .در فرانســه ،آكادمــی
ملــی پزشــكی درخواســت اســتفاده اجبــاری از ماســك در كلیــه مكانهــای
عمومــی را كــرده اســت.

از ســرگیری ســرویسدهی سیســتمهای حمــل و نقــل
عمومــی و تجــارت
 -5برگرداندن اعتماد
ایــن بحــران باعــث کــم شــدن اعتمــاد مــردم بــه سیســتمهای حمــل و نقــل
عمومــی شــده اســت و بــه احتمــال زیــاد در ماههــای آینــده ایــن اعتمــاد
كمتــر هــم خواهــد شــد .در شــهر ووهــان چیــن نســبت اســتفاده از متــرو و
اتوبــوس پــس از رفــع قرنطینــه از  %56بــه  %24كاهــش یافــت .لــذا بســیار
مهــم اســت كــه پــس از برداشــتن قرنطینــه ،اعتمــاد مــردم را دوبــاره جلــب
كــرد و بــه آنهــا از نظــر ســامتی مســافران در سیســتم اطمینــان داد .در ایــن
رابطــه تمیــز و ضــد عفونــی كــردن اماکــن عمومــی براســاس اســتانداردهای
تعییــن شــده در زمــان شــیوع ویــروس بایــد هــم چنــان ادامــه پیــدا كنــد و
بــا بكارگیــری تكنولوژیهــای جدیــد تقویــت گــردد.
در همیــن راســتا بایــد نســبت بــه تصــورات مــردم پــس از اعمــال ایــن قرنطینه
حســاس بــود .تبلیغــات در مــورد اقدامــات انجــام شــده بهداشــتی ،ایجــاد
تصویــر مثبــت در بیــن اســتفاده كننــدگان از سیســتمهای حمــل و نقــل
عمومــی و یــادآوری مزایــای ایــن سیســتمها بــرای مــردم از مــوارد ضــروری
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 -6مدیریت تقاضا
نیــاز بــه محــدود كــردن ازدحــام و فشــردگی انســانها در محیطهــای شــهری
از جملــه مشــوقهای حركــت بــه ســمت برنامهریــزی زمانــی متفــاوت
فعالیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی اســت .ایــن موضــوع موجــب کــم شــدن
و تغییــر اثــرات ســاعات پیــك خواهــد شــد و موجــب میگــردد كــه تقاضــا
در شــبكههای حمــل و نقــل عمومــی بهتــر مدیریــت گــردد .دوركاری بطــور
قطــع در كوتــاه مــدت و میــان مــدت بــه جهــت جلوگیــری از شــیوع دوبــاره
ایــن بیمــاری اعمــال خواهــد شــد .هــم چنیــن شــناور کــردن ســاعات کار
ادارات و مــدارس بــه جهــت توزیــع اســتفاده از سیســتمهای حمــل و نقــل در
طــول روز بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
شــهردار میــان ایتالیــا نیــاز بــه تغییــر ســاعت كاری مــدارس ،دانشــگاهها،
كارخانجــات و مغازههــا را اعــام کــرده اســت .بعــاوه هماهنگــی بیشــتر
جهــت برنامهریــزی اســتفاده از سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی موجــب
میشــود کــه زمــان توقــف مســافران در ایســتگاهها و زمــان مــورد نیــاز بــرای
تغییــر وســیله حمــل و نقــل كاهــش یابــد.
احتمــال دارد كــه در ایــن دورهگــذار ،شــبكههای حمــل و نقــل عمومــی و
ســرویسهای مرتبــط بــا آن بــه جهــت ارائــه ســرویس بهتــر بــه تقاضــا (كــه
بــه دلیــل قرنطینــه ایجــاد شــدهاند) مــورد بازنگــری قــرار گیرنــد .مســیرها و
تواتــر اعــزام در تعــدادی از خطــوط بایــد مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد تــا زمــان
ســفر مســافران كــم شــده و ســرویسدهی بعضــی از مقاصــد ســفر (ماننــد
بیمارســتانها یــا ســوپرماركتها) بهتــر انجــام شــود .بــه عنــوان مثــال
اپراتــور خطــوط حمــل و نقــل عمومــی شــهر هنــگ كنــگ ( )MTRســرویس
دهــی در زمــان پیــک مســافری را بــه جهــت جلوگیــری از ازدحــام در قطارهــا
ثابــت نگــه داشــته اســت گرچــه تعــداد مســافران حــدود  %40كاهــش یافتــه
اســت .در همیــن رابطــه مســیرهای درخواســتی ممكــن اســت اضافــه شــوند
و ســرویسهای مخصــوص نیروهــای پزشــکی /بهداشــتی در طــول ایــن دوره
اضافــه شــوند .آیــا امــكان دارد بعضــی از ایــن اقدامــات حتــی در دراز مــدت
هــم ادامــه پیــدا كنــد و ســاختار ســرویسدهی سیســتمهای حمــل و نقــل
را تغییــر دهــد؟
محــدود كــردن جمعیــت در ایســتگاهها و داخــل وســیله نقلیــه ممكــن اســت
توســط كــم كــردن هــدوی نیز امــكان پذیر باشــد .پكــن در حال بررســی امكان
رزرو زمــان ورود بــه ایســتگاهها هــر  30دقیقه بــا اطالع از برنامه ســرویسدهی
میباشــد .ایــن موضــوع موجــب مدیریــت حضــور مســافران در محوطــه
اطــراف ایســتگاهها میباشــد .بعــاوه برنامههــای كاربــردی تقاضــا محــور
ســرویسهای حمــل و نقــل میتوانــد یــك روش مدیریــت تقاضــا و ردگیــری
مســافران باشــد .ایــن برنامــه میتوانــد بــرای تاكســیرانی نیــز اســتفاده شــود.
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اســت .اقدامــات نظافتــی هنگامــی كــه مســافران روی ســكو منتظــر ســوار
شــدن هســتند و یــا زمانــی كــه ســوار نقلیــه عمومــی شــدهاند بایــد بــرای
آنهــا قابــل مشــاهده باشــد .بایــد بــه مســافران بــرای اســتفاده از سیســتمهای
حمــل و نقــل عمومــی پیشــنهادات جــذاب و هدفمنــد ارائــه گــردد .البتــه
احتمــال دارد طــی ایــن دوران ،ورود مســافران بــه سیســتم بــدون ارائــه بلیــط
و یــا انجــام اقدامــات غیــر ایمــن بــه دلیــل كــم شــدن كنتــرل و نظارتهــا
اتفــاق بیافتــد.
بــه هرحــال تبلیــغ اســتفاده از اتومبیــل شــخصی موجــب ضربــه خــوردن
بیشــتر بــه تصویــر ذهنــی مــردم از سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی
خواهــد شــد .یــك حمایــت سیاســی جــدی بــرای اســتفاده از سیســتمهای
حمــل و نقــل پایــدار بــه جهــت مقابلــه بــا اســتفاده از خــودروی شــخصی الزم
اســت .اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل شــخصی اثــر منفــی بــر ســامت
جامعــه ،ایمنــی ،محیــط زیســت و اقتصــاد خواهــد داشــت.

 -7نیروی انسانی سیستمهای حمل و نقل عمومی

costs.

اقدامــات انجــام شــده بــرای حفاظــت نیــروی انســانی سیســتمهای حمــل
و نقــل در زمــان شــیوع ویــروس میبایســت ادامــه یابــد .ایــن اقدامــات
شــامل تأمیــن لــوازم مناســب محافظــت شــخصی ،حداقــل كــردن تمــاس
شــخصی بیــن پرســنل و مســافران ،كنتــرل دمــای بــدن آنهــا ،اســتفاده از
ســایر تجهیــزات كنترلــی بــرای تحــت نظــر داشــتن عالئــم احتمالــی ،ادامــه
دور كاری و تشــویق بــه جلســات مجــازی ویدئــو كنفرانــس در زمانهــای
مقتضــی میباشــد.
یــك موضــوع مهــم بخصــوص بــرای كاركنــان خــط مقــدم ایــن اســت كــه
بایــد روحیــه خــود را پــس از ایــن بحــران بــاال نگــه دارنــد .در ایــن مــورد
ارتباطــات داخلــی بــه همــراه مراقبــت ویــژه از كاركنــان بیمــار و خانوادههــای
قربانیــان مهــم اســت.
ممكــن اســت بعضــی از عملیــات مشــاغل نگهــداری و كارهــای زیــر ســاختی
نیــاز بــه بازنگــری بــه جهــت مالحظــات فاصلهگــذاری اجتماعــی داشــته
باشــند .ایــن بازنگــری میتوانــد بــرای خدمــات مســافری نیــز انجــام پذیــرد.
بــه عنــوان مثــال میتــوان از هــوش مصنوعــی بــرای برنامههــای ســخنگو در
متــروی توكیــو یــا تســریع در اســتفاده از روشهــای پرداخــت بــدون تمــاس
یــا بلیتهــای روی موبایــل نــام بــرد .شــركتهای حمــل و نقــل هــم چنیــن
نیــاز بــه مهارتهــای جدیــد بــه منظــور مدیریــت عملیــات راهبــری در زمــان
شــیوع بیماریهــای همــه گیــر دارنــد.
البتــه تصمیماتــی كــه موجــب میشــود فقــط تعــدادی از كاركنــان مقــاوم
در مقابــل ویــروس بــه محــل كار خــود بازگردنــد میتوانــد از اقدامــات بحــث
برانگیــز جهــت توزیــع نیــروی كار بــرای نیازهــای فعلــی باشــد (بــه عنــوان
مثــال آیــا فقــط در عملیــات نگهــداری بایــد از ایــن افــراد اســتفاده کــرد؟
راننــدگان چطــور؟) .مطلــب دیگــر ایــن اســت کــه ســازمانهایی کــه تعــداد
زیــادی نیــروی آلــوده بــه بیمــاری دارنــد ممكــن اســت بــا كمبــود نیــروی
انســانی متخصــص روبــرو شــوند.
ایــن بحــران نقــش مهــم كاركنــان حمــل و نقــل عمومــی را در فعــال
نگــه داشــتن ســرویسها و حمایــت از پرســنل فنــی سیســتم نشــان داد.
كمپینهــای تبلیغاتــی زیــادی كــه ایــن نقــش را برجســته میكنــد در نقــاط
دنیــا راهانــدازی شــدند كــه از جملــه آنهــا كمپیــن "محافظــان جابجایــی"
 UITPمیباشــد .ایــن نــوع تبلیغــات بایــد ادامــه یابــد زیــرا تاكیــد بــر نقــش
مهــم پرســنل سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی بــه عنــوان افــراد فعــال در
خــط مقــدم جبهــه دارد و اهمیــت نیــروی انســانی سیســتمهای حمــل و نقــل
را نیــز بــه نمایــش میگــذارد .ایــن موضــوع هــم چنیــن نشــاندهنده موقعیــت
اســتثنایی بوجــود آمــده بــرای كاركنــان اســت كــه همــگام بــا اتحادیههــای
خــود عمــل میكننــد.
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 -8تامین كنندگان تجهیزات صنعتی

 -9حمایت مالی و صنعتی
بــه جهــت كــم كــردن اثــرات اجتماعــی ،اقتصــادی و مالــی تأثیرگــذار بــر
حمــل و نقــل عمومــی ،اقدامــات ویــژهای بایــد توســط دولتهــا و موسســات
مرتبــط در مــورد اولویــت دادن بــه حمایتهــای سیاســی و مالــی بــرای
سیســتمهای پایــدار حمــل و نقــل شــهری انجــام پذیــرد .ایــن اقدامــات بــه
صــورت بســتههای تشــویقی بایــد شــركتهای حمــل و نقــل عمومــی و
زنجیــره تامیــن آنهــا را پوشــش دهــد .حمــل و نقــل عمومــی متكــی بــه
درآمــد مســافر اســت و حیــات ایــن سیســتمها در كوتــاه مــدت در خطــر
میباشــد ،بخصــوص در كشــورهایی كــه فــروش بلیــط تنهــا منبــع درآمــد
آنهــا میباشــد .بعــاوه اجــرای فاصلهگــذاری اجتماعــی و نقــش مهــم آن در
كــم شــدن تعــداد مســافر و اجــرای عملیــات ضــد عفونــی موجــب افزایــش
هزینههــای عملیاتــی میگــردد.
گرچــه مفــاد قراردادهــا از پیــش تعییــن شــده اســت ولــی آیــا قراردادهــای
خدماتــی بایــد توســط مســئوالن حمــل و نقــل عمومــی بــه جهــت كــم كــردن
تعــدادی از نیازهــا و تعریــف متدهــای جبــران در دورانگــذار مــورد بازنگــری
قــرار گیــرد؟ در اتحادیــه اروپــا ،بخــش حمــل و نقــل عمومــی اطمینــان دارد
كــه ایــن تغییــرات براســاس قوانیــن موجــود اجرایــی اســت .طبیعتـاً بازنگــری
قــراردارد اولیــه بایــد در یــك بــازه زمانــی محــدود انجــام شــود .بــا توجــه بــه
محدودیــت مالــی عمومــی ،بایــد هزینــه فعالیتهــا و منابــع درآمدهــا در
آینــده مشــخص شــود .بــه عنــوان مثــال در دوبلیــن مقامــات مربوطــه قــرارداد
راهبــری سیســتمهای حمــل و نقــل را بــه قــرارداد هزینــه  +دســتمزد تغییــر
دادهانــد كــه در آن هزینههــای راهبــری بــه همــراه یــك پــاداش یكســان بــه
بهرهبــرداران پرداخــت میگــردد.
معافیتهــای مالیاتــی ،كمكهــای مالــی ،اوراق قرضــه و اســتمهال بدهیهــا
نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــوند .ایــن مــوارد هــم چنیــن بایــد بــرای مســئوالن
محلــی حمــل و نقــل عمومــی نیــز در دســترس باشــند زیــرا ایــن گروههــا
اغلــب ریســك از دســت دادن سرمایههایشــان را دارنــد .اهــدای وامهــای بــدون
بهــره در طــول دوره اضطــرار و ماههــای بعــد از آن نیــز میتوانــد بســیار
موثــر باشــد.
بــه رغــم تمــام حمایتهــا ،بعضــی از شــركتهای بهرهبــردار یــا مالــكان
خصوصــی در معــرض ورشكســتگی در طــول دوره بحــران قــرار دارنــد .بــه
عنــوان مثــال در شــهر اســتانبول بیــش از  %80اتوبوســرانی متعلــق بــه بخــش
خصوصــی اســت و توســط آنهــا راهبــری میشــود .چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد
اگــر آنهــا ســرویس دهــی را متوقــف كننــد؟
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اشــكاالت ایجــاد شــده بــرای تامینكننــدگان تجهیــزات در طــول ایــن بحــران
میتوانــد اثــر مهمــی بــر ســرویسهای نگهــداری و تامیــن قطعــات یدكــی
سیســتمهای حمــل و نقــل داشــته باشــد .آیــا ایــن موضــوع میتوانــد بــر
شــروع مجــدد عملیــات بهرهبــرداری موثــر باشــد؟ بعــاوه تامینكننــدگان
تجهیــزات صنعتــی بایــد هزینههــای خــود را كنتــرل نماینــد زیــرا بــه دلیــل
وجــود ایــن بحــران درآمــد آنهــا كــم شــده اســت .همانگونــه كــه در تعــدادی از
كشــورها مشــاهده میشــود ،احتمــال خاتمــه قــرارداد پرســنل هم وجــود دارد.
ســایر هزینههــا از قبیــل توســعه و تحقیقــات نیــز ممکــن اســت تحــت تأثیــر
قــرار گیرنــد .نوگرایــی در قســمتهای غیــر ضــروری نیــز كنــد شــده اســت.
هــم چنیــن مهــم اســت كــه ارتبــاط بیــن صنعــت ،بهرهبــرداران و مســئوالن
مربوطــه بــه جهــت شناســایی تكنولوژیهــای جدیــد و راه حلهــای آن كــه
بتوانــد راه انــدازی مجــدد سیســتم را حمایــت و آســان كنــد (بــه عنــوان مثــال
برنامههــای رهگیــری) برقــرار بــوده و ادامــه داشــته باشــد.
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موضــوع كوویــد  19نبایــد باعــث فراموشــی بحــران پایــدار آب و هــوا و محیــط
زیســت گــردد .مقابلــه بــا ایــن مســئله همیشــه بایــد مــد نظــر سیاســتمداران
باشــد .درس گرفتــه شــده از بحــران كوویــد  19ایــن اســت كــه اقدامــات
ســریع بســیار مهــم هســتند و بــه همیــن ترتیــب بایــد در مــورد مقابلــه بــا
تغییــرات آب و هــوا نیــز اقــدام گــردد .بنابرایــن بایــد موضــوع جلوگیــری
از انتشــار گازهــای آالینــده و كــم كــردن ریســك و هزینههــای مقابلــه بــا
تغییــرات آب و هــوا و ســایر ریســكهای پایــدار را همیشــه در نظــر داشــت.
در زمـان بهبـود شـرایط اقتصـادی باید به سـمت رشـد پایدار سـبز پیش رفت.
بایـد در مقابـل راه حلهـای كوتـاه مدت برای پاسـخ بـه بحران فعلی و تشـویق
مـردم بـه اسـتفاده از خـودروی شـخصی مقاومـت كـرد .اسـتفاده از كمكهای
مالـی بخـش عمومـی در بازگشـت به حالت عادی بسـیار اساسـی اسـت و زمان
اتخـاذ تصمیمـات صحیح سیاسـی فرا رسـیده اسـت .بدون برنامهریزی مناسـب
بـرای اسـتفاده از ایـن منابـع مالی در جهت تشـویق مـردم به اسـتفاده از حمل
و نقـل عمومـی ،ریسـك قفـل شـدن شـهرها بـه وسـیله سیسـتم حمـل و نقل
غیرپایـدار (وسـایل نقلیـه شـخصی) برای دهههـای آینده وجـود دارد.
راهكارهایـی ماننـد راه حـل شـهر میالن كه قرار اسـت در پاسـخ به بحـران کووید
 19یكـی از روشهـای جـاه طلبانـه در اروپـا یعنی اختصـاص دوبـاره خیابانها به
پیـاده روی ،دوچرخـه سـواری و سیسـتمهای حمل و نقل عمومـی و ممنوع کردن
آنهـا بـرای خودروهـای شـخصی را عملیاتـی کند باید مـورد حمایت قـرار گرفته و
در شـهرهای دیگـر نیـز اجرایی گـردد .اجرای قرنطینـه مردم را مجبور كـرد كه در
اطـراف محـل سـکونت خـود بمانند .بـر این اسـاس قوانین شـهرها باید بـه نحوی
تغییـر كنـد كه امكانـات مورد نیاز بصورت محلـی و منطقهای آماده و در دسـترس
افراد باشـد و موجب شـود كه اسـتفاده از خودرو شـخصی محدود شـده و سـفر با
وسـایل حمـل و نقل عمومی رونـق یابند.

نتیجه گیری

بــه جهــت تنــوع مقــررات ،فرهنگهــا و قابلیــت پذیــرش مــردم ،اقدامــات در
نظــر گرفتــه شــده و روشهــای اعمالــی در مــورد مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در
كشــورهای مختلــف متفــاوت اســت .بــا ایــن وجــود همانطــور كــه در باال شــرح
داده شــد ،بازگشــت بــه شــرایط عــادی سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی
بطــور عمــده بســتگی بــه تصمیم مســئوالن مرتبــط و قــدرت آنها بــرای كنترل
دارد .در ایــن ارتبــاط میبایســت الزامــات ایــن بخــش مشــخص گــردد.
مرجع
Uitp MyLIBRARY
April 2020
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PHOTO: CROSSRAIL

آشنایی با بزرگترین و مهمترین پروژه
خط ریلی حومهای جهان

Crossrail Project
شرح پروژه

 Crossrailیــك خــط راهآهــن  118كیلومتــری ( 73مایــل) در
حــال توســعه در لنــدن و شــهرهای بركشــایر ،باكینگهامشــایر و
ا ِســكس ،انگلســتان اســت .بخــش بزرگــی از خــط بیــن پدینگتــون
( )Paddingtonدر مركــز لنــدن و اَبــی وود ( )Abbey Woodدر جنوب
شــرقی در پاییــز  2019بازگشــایی شــد .در زمــان بــاز شــدن ،ایــن
بخــش جدیــد و دو مســیر دیگــر موجــود بــه افتخــار نــام ملكــه
الیزابــت دوم بــه طــور رســمی بــه نــام خــط الیزابــت تغییــر نــام داد.
در هــر انتهــای هســته مركــزی ،خــط بــه دو شــاخه تقســیم میشــود .در شــرق
بــه اَبــی وود ( )Abbey Woodو بــه شــنفیلد ( )Shenfieldدر ا ِســكس()Essex
و در غــرب بــه ایســتگاههای فــرودگاه هیتــرو ( )Heathrow Airportو
بــه ردینــگ ( )Readingدر بركشــایر ( .)Berkshireبخشــی از یكــی از
شــاخههای شــرقی بیــن خیابــان لیورپــول ()Liverpool Streetو شــنفیلد
( )Shenfieldدر مــاه مــه ســال  2015بــه یــك ســرویس پیشــگام بــه نــام TfL
 Railمنتقــل گردیــد؛ ســرویس مزبــور همچنیــن اتصــال هیتــرو را در مــاه مــه
 2018بــه عهــده گرفــت .در اوت  2018افتتــاح قســمت اصلــی خــط الیزابــت
تــا پاییــز  2019بــه تعویــق افتــاد .قبــل از ایــن تأخیــر قــرار بود شــاخه شــنفیلد
( )Shenfieldبــه پدینگتــون در مــاه مــه  2019بــه هســته متصــل شــود و
شــاخههای غــرب پدینگتــون ( )Paddingtonدر دســامبر  2019بــه هســته

دکتر محمد رضا ملکی

By: Mohammad Reza Malki, Ph.D.

مركــزی متصــل گردنــد .امــا ایــن برنامــه در حــال حاضــر نامشــخص اســت.
ایــن پــروژه در ســال  2007تصویــب شــد و ســاخت و ســاز در ســال  2009در
بخــش مركــزی و اتصــاالت بــه خطــوط موجــود كــه بخشــی از مســیر محســوب
میشــود ،آغــاز گردیــد .تــاژوئیــه  93 ، 2018درصــد پــروژه كاملشــده و
تخمیــنزد ه میشــود كــه هزینــه آن  15/4میلیــارد پونــد باشــد .ویژگــی
اصلــی آن 21 ،كیلومتــر ( 13مایــل) تونــل دوقلــو جدیــد در زیــر شــهر اســت.
ایــن تونلهــا از پدینگتــون تــا ا ِســتراتفورد و اســكله قنــاری در شــرق اجــرا
چپــل ()Whitechapel
میشــود .خــط تقریبــاً بطــور كامــل جدیــد در وایت َ
تــا كِنــری ورف ( ،)Canary Wharfبــا عبــور از رودخانــه تایمــز،بــا یــك
ایســتگاه جدیــد در ولویــك ( )Woolwickو ارتبــاط بــا خــط شــمال كِنــت در
ی وود ( ،)Abbey Woodاز خــط اصلــی شــاخه میشــود.
اَبــ 
قطارهــای  9واگنــه جدیــد كالس  345در بخــش مركــزی بــا تواتــر  24قطــار در
هــر ســاعت در هــر جهــت حركــت میكننــد .انتظــار مـیرود فشــار بــر خطــوط
زیرزمینــی شــرق و غــرب لنــدن ،ماننــد خــط مركــزی ( ،)Central lineخــط
ناحیـهای ( )District Lineو همچنیــن توســعه خــط جوبیلــی ( )Jubilee Lineو
شــاخه هیتــرو در خــط پیكادلــی ( ،)Piccadillyاز بیــن بــرود .پــروژة Crossrail
توســط شــركت ( )MTR Corporation Crossrailبــا مســئولیت محــدود بــه
صــورت كنسرســیوم بــا بخــش مدیریتــی  TfLبــه نحــوی مشــابه بــا London
 Overgroundبهرهبــرداری میشــود .پیشبینــی میشــود كــه درآمدهــای
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ســاالنه بلیــط  TfLبــرای پــروژه بیــش از  800میلیــون پونــد در ســال بیــن
ســالهای  2020/21و بیــش از  900میلیــون پونــد در ســال  2022/23باشــد.

تاریخچه
پیشنهادات اولیه

مفهــوم تونلهــای بــا قطــر بــزرگ بــرای عبــور از مركــز لنــدن بــرای اتصــال
پدینگتــون ( )Paddingtonدر غــرب و خیابــان لیورپــول در شــرق اولیــن بــار
توســط یكــی از كارمنــدان راهآهــن بــه نــام جــورج داو در روزنامــه ســتاره در
ژوئــن  1941پیشــنهاد شــد .پــروژه  Crossrailتوســط آقــای ابــر كروســی در
"طــرح لنــدن مركــزی" در ســال  1943و "طــرح لنــدن بــزرگ" در ســال
 1944مطــرح گردیــد .ایــن امــر منجــر بــه بررســی تخصصــی توســط كمیتــه
راهآهــن (لنــدن) در ســال  1944گردیــد و در ســالهای  1946و 1948
گــزارش آن منتشــر گردیــد.
اصطــاح " "Crossrailاولیــن بــار در گــزارش مطالعــات راهآهــن لنــدن در
ســال  1974ظاهــر شــد .اگــر چــه ایــن یــك ایــده تخیلــی بــه نظــر آمــد
و تنهــا یــك بــرآورد كلــی از هزینــه بــه میــزان  300میلیــون پونــد بــرای
آن ارایــه گردیــد .بــه دنبــال آن یــك مطالعــه ا ِمكانســنجی بــا اولویــت بــاال
توصیــه گردیــد تــا امــكان عملــی كــردن آن و هزینههــای طــرح مشــخص
شــود .همچنیــن پیشــنهاد شــد كــه ایمنــی مســیر تونلهــا بایســتی تامیــن
گــردد تــا تصمیــم نهایــی بعــدا ً گرفتهشــود.

پیشنهاد بعدی

در مطالعــات ریلــی لنــدن مركــزی در ســال  1989ایجــاد تونلهایــی پیشــنهاد
گردیــد كــه بــه شــبكه ریلــی موجــود بــه صــورت شــرق بــه غــرب ،تقاطــع

عبــوری از داخــل شــهر ،و تقاطــع عبــوری شــمال بــه جنــوب متصــل گــردد.
طــرح شــرق بــه غــرب بــرای یــك خــط از خیابــان لیورپــول تــا Paddington
 / Maryleboneبــا دو اتصــال در انتهــای غربــی آن تونــل را بــه خــط اصلــی
غربــی بــزرگ و خــط متــروپولیتــن در  Undergroundمتصــل كــرد .مســیر
بخــش داخلــی شــهر بــه عنــوان یــك اتصــال جدیــد در میــان شــهر لنــدن
اســت كــه مســیر شــمالی بــزرگ را بــا پــل لنــدن پیونــد میدهــد.
بخــش شــمال -جنــوب مســیر خطــوط  ،West Cost Main Lineتیمزلینــك
( )Thameslinkو قطارهــای شــمالی بــزرگ ( )Great Northern trainsاز
طریــق یوســتون ( )Eustonو كینگــز كراس/ســنت پانكــراس (King's Cross/
 )St Pancrasو ســپس در زیــر  West Endاز طریــق خیابــان تاتنهــام
( ،)Tottenham Courtمیــدان پیكادلــی ( )Piccadilly Circusو ویكتوریــا
( )Victoriaبــه ســمت كریســتال پــاالس ( )Crystal Palaceو هانزلــو
( )Hounslowپیشــنهاد گردیــد .ایــن گــزارش همچنیــن تعــدادی از طرحهــای
دیگــر شــامل یــك توســعه مســیر متــرو تیمزلینــك ( )Thameslinkو خــط
چلســی -هكنــی ( )Chelsea-Hackneyرا پیشــنهاد كــرد .هزینــه طــرح
شــرق -غــرب بــا نــاوگان بــه میــزان  885میلیــون پونــد تخمیــن زدهشــد.
در ســال  1991یــك الیحــه خصوصــی بــه مجلــس بــرای یــك طــرح از
جملــه یــك خــط زیرزمینــی جدیــد از پدینگتــون ( )Paddingtonبــه خیابــان
لیورپــول ارایــه شــد .ایــن الیحــه توســط متــروی لنــدن و راهآهــن سراســری
تهیــه و توســط دولــت حمایــت شدهاســت .ایــن الیحــه توســط كمیتــه الیحــه
خصوصــی در ســال  1994رد شــد .هــر چنــد دولــت "دســتورالعملهای
حفاظتــی" را صــادر كردهاســت ،كــه مســیر را از هــر گونــه توســعهای كــه
برنامههــای آینــده را بــه خطــر میانــدازد ،محافظــت میكنــد.
در ســال  ،)CLRL( Cross London Rail Links 2001كــه حاصــل
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ســرمایهگذاری مشــترك بیــن  TfLو  ،DfTبــود .بــرای توســعه
ارتقــاء طــرح  Crossrailو همچنیــن طــرح ویمبلــدون – هكنــی
شــكل گرفــت.
در حالیكــه  CLRLدر حــال ارتقــاء پــروژه " "Crossrailبــود،
طرحهــای جایگزیــن پیشــنهاد شــد .در ســال  2002راهآهــن
بریتانیــای كبیــر یــك طــرح بــه نــام  SuperCrossRailمعرفــی كــرد
كــه ایســتگاههای منطق ـهای ماننــد كمبریــج ،گیلدفــورد ،آكســفورد،
میلتــون كینــز مركــزی ،ویكتوریــا جنوبــی و ایپســویچ را از مركــز لندن
از طریــق تونــل راهآهــن غربــی– شــرقی شــامل ایســتگاههای Charing
 Cross ،Blackfriarsو پــل لنــدن اتصــال مـیداد .در ســال  2004یك
پیشــنهاد دیگــر بــه نــام  Superlinkتوســط گروهــی از مدیــران ارشــد
راهآهــن مطــرح گردیــد .ماننــد  ،SuperCrossRailپیشــنهاد مزبــور
قصــد داشــت تعــدادی از ایســتگاههای منطقــهای را از طریــق یــك
تونــل در داخــل لنــدن پیونــد دهــد ،امــا از مســیری كــه قبــا بــرای
 Crossrailحفاظــت شدهاســت حمایــت بــه عمــل آمــد .لــذا CLRL
هــر دو پیشــنهاد را ارزیابــی كــرد و آنهــا را بــه علــت نگرانــی در مــورد
ظرفیــت شــبكه و مســائل مربــوط بــه هزینــه رد كــرد.

تصویب

قانــون  2008 Crossrailدر مــاه ژوئیــه  2008بــا موافقــت دســتگاه ســلطنتی
در اختیــار  CLRLقــرار گرفــت كــه قــدرت الزم بــرای ســاخت خــط محســوب
میگــردد .ســاخت و ســاز در تاریــخ  15مــی 2009آغــاز شــد .در ســپتامبر
 2009ایــن پــروژه  1میلیــارد پونــد بودجــه دریافــت كــرد .ایــن پــول توســط
بانــك ســرمایهگذاری اروپــا بــه  TfLتحویــل دادهشــد .هــر دو طــرف احــزاب
كارگــر و محافظــهكار در اعالمیههــای خــود بــرای انتخابــات ســال 2010
بــرای تحویــل راهآهــن تعهــد كردنــد و دولــت ائتالفــی پــس از انتخابــات
نیــز متعهــد بــه اجــرا پــروژه شــد .برنامــه زمانــی اصلــی ایــن بــود كــه اولیــن

قطارهــا در ســال  2017بــه حركــت در خواهــد آمــد .امــا در ســال 2010
دولــت ایــن امــر را تــا ســال  2018بــه منظــور صرفهجویــی 1میلیــارد پونــد
بــه تعویــق انداخــت.

شروع كار ساخت

ســاخت خــط جدیــد  Crossrailدر تاریــخ  15م ـی 2009در ایســتگاه كِنــری
ورف ( )Canary Wharfآغــاز شــد .در مــاه اوت ســال  2018چهــار مــاه قبــل از
بازگشــایی برنامهریزیشــده بخــش اصلــی خــط الیزابــت ،اعــام شــد كــه پــروژه
بــه تاخیــر خواهــد افتــاد و ایــن خــط تــا پاییــز  2019بــاز نخواهــد گردیــد.
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ویژگیهای شبکه متروی کپنهاک

FEATURES OF COPENHAGEN METRO NETWORK
گرد آورنده :هیات تحریریه

Prepared by: Board of Editors

شرح کلی

شــهر کپنهــاک پایتخــت دانمــارک اســت .جمعیــت شــهر کپنهــاک (در ســال  780.000 ،) 2018نفــر وجمعیــت منطقــه شــهری کپنهــاک
 2.057.000نفــر میباشــد .کپنهــاک توســط پــل بزرگ"ارســوند " بــه شــهر مالمــو( ســوئد) متصــل شــده اســت .ایــن شــهر مرکــز فرهنگــی،
اقتصــادی و دولتــی دانمــارک میباشــد و یکــی از مراکــز اصلــی مالــی شــمال اروپــا اســت.

شــبکه متــروی کپنهــاک متعلــق بــه شــرکت متــروی کپنهــاک میباشــد.
برنامهریــزی متــرو در ســال  1992آغــاز شــد و متعاقبــاً ســاخت متــرو در
ســال  1996کلنــگ خــورد .آغــاز بهرهبــرداری از مرحلــه اول خــط متــرو در
ســال  2002بــود .شــبکه متــرو شــامل خطــوط ام 1 -بــه طــول  13.9کیلومتر
و ام 2 -بــه طــول  14.2کیلومتــر میباشــد .خطــوط ام 3 -و ام  4-در دســت
ســاخت هســتند و احــداث خــط کمربنــدی بــه پایــان رســیده اســت.

ویژگیهای خط جدید متروی کپنهاک

بع ــد از هش ــت س ــال عملی ــات اح ــداث خ ــط جدی ــد کمربن ــدی مت ــرو ب ــه
پایـــان رســـید و در  29ســـپتامبر  2019افتتـــاح و تحویـــل شـــهر کپنهـــاک

ش ــد .مالکی ــت ای ــن خ ــط ب ــه ط ــور کام ــل متعل ــق ب ــه گ ــروه صنعت ــی –
ساختمانی"س ــالینی ایمپ ــرگ لی ــو" ایتالیای ــی میباش ــد .ای ــن خ ــط جدی ــد

متـــروی کپنهـــاک ،یکـــی از پروژههـــای حمـــل و نقـــل نوآورانـــه پایـــدار
جهـــان بـــه شـــمار میآیـــد .ایـــن خـــط بـــه صـــورت کمربنـــدی بـــه دور
مرک ــز ش ــهر س ــاخته ش ــده و دارای  17ایس ــتگاه اس ــت .ای ــن  17ایس ــتگاه
در مناطـــق مهـــم شـــهر مکانیابـــی شـــدهاند و متصـــل بـــه خطـــوط دیگـــر
شـــبکه متـــرو میباشـــند.
چش ـمانداز مدیریــت شــهری کپنهــاک ایــن اســت کــه تــا ســال  ،2025ایــن
شــهر اولیــن شــهر بــدون کربــن جهــان شــود .پــروژه خــط جدیــد کمربنــدی
متــرو نیــز در راســتای نیــل بــه ایــن هــدف توســط شــرکت "ســالینی" ایتالیــا
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طراحــی و ســاخته شــده اســت" .پــی یتــرو ســالینی" مدیرعامــل شــرکت
ســالینی میگویــد :ســاخت خــط کمربنــدی متــروی کپنهــاک بــرای گــروه
مــا افتخــاری بــزرگ اســت و نمون ـهای از ترافیــک پایــدار و پیشــرفته در اروپــا
و در جهــان میباشــد .ســرعت بــاالی ســاخت ،اثــرات مثبــت و ارزنــده ایــن
خــط در ارتقــاء کیفیــت زندگــی شــهر و گنجایــش خدمــات حمــل و نقــل
آن ،همگــی ویژگیهــای ایــن پــروژه منحصــر بــه فــرد میباشــند .مدیریــت
شــهری کپنهــاگ میخواهــد آلودگــی هــوا را بــه شــدت کاهــش دهــد و ایــن
پــروژه در کاهــش آلودگــی هــوای شــهر نقــش چشــمگیری خواهــد داشــت.

نقشه شبکه متروی کپنهاک

طـــول خـــط کمربنـــدی متـــروی کپنهـــاگ  17کیلومتـــر اســـت کـــه 15.5
کیلومت ــر آن ب ــا متوس ــط عم ــق  30مت ــر ،در زی ــر س ــطح زمی ــن ق ــرار دارد.
زم ــان س ــفر ط ــی ک ــردن ط ــول خ ــط  24دقیق ــه اس ــت و  72میلی ــون نف ــر
را در ســـال جـــا بـــه جـــا مینمایـــد.
بــا افتتــاح ایــن خــط  85درصــد شــهروندان کپنهــاک در فاصلــه 600
متــری ایســتگاه متــرو یــا قطــار حومــه شــهری قــرار میگیرنــد .عملیــات
ســاختمانی ایــن پــروژه بــدون ایجــاد مزاحمــت بــرای همســایگان و بــا توجــه
بــه حفاظــت محیــط زیســت انجــام گرفتــه اســت .چهــار دســتگاه حفــاری
تونــل "اوا""،مینــروا"" ،نــورا" و "تریــا" بــدون ایــن کــه در فعالیتهــای
تجــاری در ســطح خیابــان وقفـهای ایجــاد کننــد 31 ،کیلومتــر تونــل حفــاری
نمودنــد .در مرکــز تاریخــی کپنهــاک ،دســتگاه تــی -بــی -ام حفــاری تونــل،

بــدون ایــن کــه مزاحمتــی بــرای مغــازه داران ایجــاد کنــد ،از فاصلــه 1.5
متــری فونداســیون "مگزیــن دونــرد" ،فروشــگاه قدیمــی قــرن نوزدهــم عبــور
کــرد .ایــن امــر بــا کمــک کنتــرل و نظــارت دقیــق بــر عملیــات ســاختمانی
امکانپذیــر شــد .دو اصــل در عملیــات ســاختمانی اولویــت اول داشــتند:
حفاظــت محیــط زیســت و ایمنــی کارگــران .در پایــان ســال  ،2018کارگــران
ســایتهای عملیــات احــداث ایــن خــط ،عبــور از یــک میلیــون ســاعت کار
بــدون حتــی یــک حادثــه را جشــن گرفتنــد کــه رکــورد بهتریــن اســتاندارد
عملکــرد و ایمنــی در دانمــارک بــود.

خدمات حمل و نقل

سیســـتم متـــروی کپنهـــاگ بـــه صـــورت  24ســـاعته و  7روز در هفتـــه
کار میکنـــد .در خـــال ســـاعات تراکـــم ترافیـــک صبـــح و بعـــد از ظهـــر
"هـــدوی" قطارهـــا  2دقیقـــه میباشـــد.
مســـافران بایـــد قبـــل از ورود بـــه ســـکوهای ایســـتگاهها ،بلیـــت معتبـــر
داشـــته باشـــند .از ســـال  2012سیســـتم کارت الکترونیکـــی متـــرو بـــرای
ورود بـــه ســـکوهای ایســـتگاههای متـــرو بـــه کار مـــیرود .سیســـتم متـــرو
بـــا ســـایر وســـایل حمـــل و نقـــل ماننـــد قطارهـــای حومـــه شـــهری و
اتوبـــوس تجمیـــع و هماهنـــگ شـــده اســـت.

قطارها

سیســـتم متـــرو دارای  34قطـــار بـــدون راننـــده اســـت کـــه توســـط
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"انســـالدوبردا" ایتالیـــا ســـاخته شـــده اســـت و بـــه نـــام Ansaldo Breda
 Driverless Metroمع ــروف میباش ــد .قطاره ــا 39مت ــر ط ــول 2.65 ،مت ــر
عـــرض و  52تـــن وزن دارنـــد .هـــر قطـــار بـــا ســـه واگـــن دارای شـــش در
اتوماتیـــک بـــه عـــرض 1.6متـــر میباشـــد .هـــر قطـــار دارای گنجایـــش 96
نفـــر مســـافر نشســـته و  ۲۰۴مســـافر ایســـتاده میباشـــد .چهارمحـــل در
هـــر قطـــار اختصـــاص بـــه فضـــای ویلچـــر ،دوچرخـــه و کالســـکه کـــودک
دارد .حداکث ــر س ــرعت قط ــار  80کیلومت ــر در س ــاعت ب ــا متوس ــط س ــرعت
40کیلومتـــر در ســـاعت میباشـــد.

بهرهبرداری

مجموعــه سیســتم متــرو و قطارهــا توســط سیســتم کامپیوتــری کامــا
اتوماتیــک کار میکنــد .ایــن سیســتم در مرکــز کنتــرل و هدایــت قطارهــا
در جنــوب ایســتگاه "وســت ماگــر" قــرار دارد .سیســتم کنتــرل اتوماتیــک
قطــار ،آ -تــی -ســی ( ،)ATCشــامل ســه جــزء سیســتم میباشــد :سیســتم
حفاظــت اتوماتیــک قطــار ،آ -تــی -پــی ( ،)ATPسیســتم کارکــرد اتوماتیــک
قطــار ،آ -تــی -او ( )ATOو سیســتم نظــارت اتوماتیــک قطــار ،آ -تــی -اس
( .)ATSآ -تــی – پــی مســئول کنتــرل ســرعت قطــار ،کنتــرل بســته بــودن
درهــای قطــار قبــل از آغــاز حرکــت و کنتــرل ســوئیچها میباشــد.
آ -تــی – او  ،اتــو پایلــوت اســت کــه قطارهــا را بــر مبنــای یــک برنامــه از
قبــل تهیــه شــده بــه حرکــت در مـیآورد .همچنیــن آ -تــی -او کنتــرل توقــف
قطارهــا در ایســتگاه و بــاز کــردن درهــا را عهــدهدار میباشــد .آ -تــی -اس
نظــارت بــر کلیــه اجــزای شــبکه شــامل ریلهــا و کلیــه قطارهــا در سیســتم
را بــه عهــده دارد و تصویــر زنــدهای از فعالیــت قطارهــا در شــبکه را در مرکــز
کنتــرل و هدایــت قطارهــا بــه نمایــش میگــذارد .آ -تــی -ســی طــوری

طراحــی شــده اســت کــه آ-تــی -پــی تنهــا سیســتم ایمنــی در مواقــع
اضطــراری باشــد بــه صورتــی کــه اگــر ســایر سیســتمها از کار بیفتنــد،
قطــار را متوقــف میســازد .اســتانداردهای ایمنــی و ســیگنالینگ بــر مبنــای
سیســتم آلمانــی  BOSTRABمیباشــند و توســط  TUV Rheinlandو
 Det Norske Veritasکنتــرل میشــوند و "ســازمان حمــل و نقــل عمومــی
دانمــارک" بــر آن نظــارت مینمایــد .ســایر اجــزای سیســتم ،ماننــد تأمیــن
بــرق ،تهویــه ،هشــدار دهندههــای امنیتــی ،دوربینهــای ویدیویــی و پمپهــا
توســط سیســتمی بــه نــام "کنتــرل ،تنظیــم و نظــارت" کنتــرل میگردنــد.
مرکــز کنتــرل و هدایــت قطارهــا بــه مســاحت  1.1هکتــار در پایانــه جنوبــی
خــط ام 1-قــرار دارد .ایــن مرکــز شــامل پایان ـهای بــرای قطارهــای خــارج از
ســرویس ،کارگاه تعمیــرات و مرکــز کنتــرل میباشــد .قطارهــا بــه صــورت
اتوماتیــک در سیســتم کار میکننــد و ســطح خارجــی آنهــا بــه طــور
اتوماتیــک شستشــو میشــود .ایــن مرکــز دارای  5کیلومتــر ریــل اســت کــه
 800متــر آن ریــل تســت بــرای تســت قطــار بعــد از تعمیــرات میباشــد.
معمولتریــن تعمیــرات ســنگ زنــی چــرخ میباشــد .تعمیــرات پیچیدهتــر
شــامل تعویــض قطعــات اســت کــه قطعــه فرســوده بــرای اخــذ قطعــه نــو
بــه کارخانــه تولیــد کننــده ارســال میشــود .برخــی از قطعــات یدکــی
ذخیــره میشــوند تــا قطارهــا زمــان تعمیــرات کوتاهتــری داشــته باشــند.
ایــن جایــگاه دارای چنــد قطــار تعمیــرات و نگهــداری ،شــامل یــک لکوموتیــو
دیزلــی بــرای آوردن قطارهــای خــراب شــده بــه تعمیــرگاه میباشــد.
Sources:
Salini Impregilo, www.salini-impregilo.com, 2019.
Mass Transit Network, 2019.

بخش سوم
III: Design and knowledge

طـــرح و دانــش

مدیریت پروژههای بزرگ در وضعیت بحرانی
MANAGING LARGE PROJECTS IN A CRISIS SITUATION
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!Welcome to the virtual Network Meeting
28th Network Meeting, May 26th 2020
Please mute your microphone
Ask questions via the chat
We will start at 10:00

ـزرگ
ـای بـ
ـت پروژههـ
مدیریـ
در وضعیــت بحــرانــــی
MANAGING LARGE PROJECTS
IN A CRISIS SITUATION
ترجمه و تنظیم :هیات تحریریه

Prepared by: Board of Editors

مطالــب ایــن مقالــه بــر اســاس جلســه مجــازی" نــت لیپــس" (شــبکه انتشــار دانــش مدیریت
پروژههــای بــزرگ اروپــا" تهیــه شــده اســت.
موضوعات مطرح شده در این جلسه مجازی عبارتند از:
 -1رسیدگی به تاخیرات پیمانکاران و پرداختها در بحران کووید19-
• سیاســت مدیریــت راههــای دانمــارک ،پــروژه پــل استوراســتروم ،دانمــارک و پــروژه
اوســترویل ،بلژیــک
 -2چطور سازمانها با بهرهگیری از این بحران ،اجرای پروژهها را شتاب میبخشند
پروژههای حمل و نقل ریلی شمال انگلستان
•
دیدگاههای دولت فنالند
•
 -3چطــور ایمنــی ســایت پروژههــا را در خــال بحــران ضمانــت کنیــم و ارتباطــات موثــر را
ســازماندهی نمائیــم
تجربههای دولتی هلند و آلمان
•
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رسیدگی به تاخیرات پیمانکاران و پرداختها در بحران کووید19-
پروژه پل استور استروم(دانمارک) و پروژه اوسترویل(بلژیک)

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

اطالعات پروژه پل استور استروم

ویژگیهای پل:

طـول 3/840:متـر 2 ،مسـیر ریلـی ،سـرعت قطـار
مسـافربری 200 :کیلومتـر در سـاعت 2 ،خط جاده
بـا سـرعت  80کیلومتـر در سـاعت ،مسـیر ویـژه
عابرپیـاده و دوچرخـه
پیمانکاران :کنسرسیوم استور استروم
بودجه 550 :میلیون یورو
زمانبنـدی :مصوبـه سـاخت پـل :مـاه مـه  ،2015اغـاز
سـاخت پـل ،2018 :طراحـی تفصیلـی و عملیـات
سـاختمانی :در دسـت انجـام ،تاریـخ افتتـاح پـل:
( 2022راهآهـن)2023
تخریب پل موجود.

چالشهای پروژه

طراحــی تفصیلــی در ایتالیــا انجــام شــده و تحــت
تاثیــر شــدید و ضعیــت کوویــد 19-در ایتالیــا
اســت

تحویــل جرثقیــل از ایتالیــا و قالبهــا از چیــن
تاخیــر دارد
کارگران خارجی
شــرایط کلــی دانمــارک بــرای قراردادهــای
طراحــی و ســاخت:
فـورس مـاژور -میتوانـد تمدیـد زمـان قـرارداد
را امکانپذیـر کنـد و نـه پرداختهـای اضافـی را
اجبـار برای احتـراز یا محـدود کردن زمـان تاخیر
رســیدگی بــه تاخیــرات بــه دلیــل بیمــاری کووید-
 19و ســایر علــل -تنظیــم اســناد
اقدامــات انجــام شــده توســط کنسرســیوم
اســتور اســتروم
تامین اتاقهـای اضافی برای کارگـران ،تمیزکردن
اضافـی ،اقامـت انفـرادی ،زمـان اسـتراحت متغیر،
جداسـازی محوطـه کاری ،و اتاقهـای ناهارخـوری
کنترل دمای بدن(داشتن تب)
تمدیــد مــدت اقامــت در دانمــارک بــرای
کارگرانــی کــه قــادر بــه خــروج از دانمــارک
نیســتند
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توافق با اتحادیههای کارگری
اجرای  2هفته قرنطینه در هنگام ورود به دانمارک
قرارداد با پزشک محلی
آخریـن اقـدام :انجام تسـتهای  5 -3-1و کار در مدت قرنطینه در محوطه
جدای سایت بدون امکان تماس با سایر کارگران (شامل تاسیسات جداگانه)

جنبههای سیاسی
انجمــن ســاختمان دانمارک بر تغییر در موازنه شــرایط کلی دانمــارک تاکید دارد:
ریســک مالــی بیمــاری کوویــد 19-بایــد بــه عهــده کارفرمــا باشــد( .هــم از
نظــر زمانــی و هــم مالــی)
مدیریـت راههـای دانمـارک بـه دالیل زیر پیشـنهاد انجمـن سـاختمان دانمارک
را رد کرده اسـت:
وجـود عالقمنـدی دائمی برای ارائه پیشـنهاد برای انجام پروژه بدون شـرط
هزینههای ناشی از بیماری قابل ارزیابی نیستند
ریسک جر و بحث را افزایش میدهد
 قبول این پیشـنهاد فشـار سیاسـی بـر سـایر کارفرماهای بخـش عمومی راافزایـش میدهـد تـا آنهـا هـم همیـن طـور عمـل نماینـد.

پیش پرداخت

بــر اســاس قانــون موقــت بــه علــت بحــران کوویــد 19-پرداخــت بــا
شــرایط زیــر قابــل انجــام اســت:
کمتر از یک میلیون کرون دانمارک (130.000یورو) باشد.
فقط تا قبل از اول ژوئیه  2020باشد.
بســیار محتمــل باشــد کــه کاال و خدمات ذیربــط تحویل داده خواهند شــد.

معمــوال بــرای آژانسهــای دولتــی امکانپذیــر نیســت بــرای کاال و
خدماتــی کــه تحویــل نشــده ،پرداخــت نماینــد.

مدیریــت راههــای دانمــارک تعــداد بســیار محــدودی درخواســت بــرای
پیــش پرداخــت داشــته اســت

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

اهداف پروژه:
 تکمیل جاده کمربندی انتورپاحــداث تونلهــا و تقاطعهــای غیــر همســطح
در ســاحل
بهبود جریان ترافیک
کاهش تراکم ترافیک
کاهش تعداد تصادفات
بهبود کیفیت زندگی در منطقه انتورپ
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ساحل چپ
احـداث  6کیلومتـر بزرگـراه جدید(بازسـازی جـاده فعلی)
احـداث  4تقاطـع غیـر همسـطح جدیـد (طراحـی مجدد)
احداث  33پل و تونل جدید
احـداث سـاختمان پـارک و سـوار بـرای  1500خـودرو
ایجاد ارتباط اکولوژیکی

Left Bank

چالشها و فرصتها
 کلیــه فعالیتهــای ســاختمانی بــهعلــت کوویــد19 -متوقــف شــد.
فاصله اجتماعی
زنجیره عرضه
شرکای اجتماعی
 مشــکالت در بزرگــراه ای -17ارتبــاطهلنــد بــه فرانســه
کاهش شـدید ترافیـک 46 -درصد
نرمـال
افزایش حمل و نقل سنگین

رسیدگی به وضعیت بحرانی ناشی از کووید19-
 -کلی:

ادعاهای پیمانکاران به دلیل توقف کار
اجازه پیش پرداختها صادر شد(براساس یادداشت دولت)
ارائــه راهنمــای اقدامــات کوویــد 19-در ســایت ســاختمان(در
تاریــخ )20 -05 -04
کار فشرده در خالل  2هفته
-

تقســیمبندی وظایــف در ســطح دولتــی ،محلــی ،پیمانــکاران و
کارشناســان ترافیــک
بازسازی آزادراه ای ،17هلند -فرانسه
 بازسازی کامل آزاد راه دفع آبهای سطحی ،فونداسیون ،دیوارهای حائل ،پیادهرو ،تیرهای چراغ برق هزینه  14میلیون یورو -قبل از کووید19-

جلسات مجازی

 -انتورپن-جنت :ژوئیه-اوت 2020

دولت محلی

 -جنت-انتورپن :ژوئیه -اوت 2021

پلیس

 2×3 -خط حرکت

سازمانهای محلی
کارشناسان ترافیک

 -واقعی

پیمانکاران

 -انتورپن -جنت :مه 2020

-

به هنگامسازی مدلهای ترافیک

 -جنت-انتورین :ژوئن-20ژوئیه 20

-

مشارکت تمامی مسئوالن محلی و دولتی

 2×2 -خط حرکت
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فرصتهــای پیــش آمــده در
خــال بحــران ،انگلســتان
پروژههای بهسازی شبکه حمل و نقل ریلی در شهرهای
شمال انگلستان
پال فیش ویک ،مدیر پروژه،
سازمان حمل و نقل انگلستان

برنامهریزی در هنگام بروز کووید19-

سـرعت کاری پروژههـای مهـم حفـظ شـد ،بـه عبـارت دیگر
فعالیتهایـی کـه زنجیره تامیـن را زنده نگـه میدارنـد ،ادامه
یافت .به دنبال راههای شـتاب بخشـیدن به فعالیتها هستیم.

مطالعــات توجیهــی پروژههــا را ادامــه دادهایــم زیــرا اکنــون زود اســت
کــه اثــرات دراز مــدت کوویــد 19-بــر تعــداد مســافران را مشــخص
کنیــم.
برخــی تاسیســات ماننــد ایســتگاههای جدیــد ،بــرای بهرهبــرداری
مســافران آمــاده هســتند .ســازمان حمــل و نقــل تاخیــرات کــم در
تحویــل کار را قبــول کــرد .پیمانــکاران راهکارهــای اجرائــی جدیــدی را
اتخــاذ کردنــد.
قطارهــا و وســایل نقلیــه جدیــد -برخــی از برنامههــای تســت قطارهــا بــا
تاخیــر کمــی مواجهنــد .ولــی قطارهــای خریــداری شــده بســیاری وارد
انگلســتان میشــوند بنابرایــن ســرعت کار را حفــظ کردهایــم .فضــای

بیشــتری در شــبکه بــرای تســت قطارهــای جدیــد فراهــم نمودهایــم.
بــه علــت تعــداد کــم قطارهــای فعــال در شــبکه ،از ایــن موقعیــت
بــرای تســت فنــی و نگهــداری ریــل ،سیســتم ســیگنالینگ و ســازهها
بهرهبــرداری کردهایــم.
برنامــه حرکــت قطارهــا از روزهــای هفتــه بــه یکشــنبهها تغییــر یافــت
کــه ایــن امــر بــه معنــای کاهــش چشــمگیر حرکــت قطارهــا و بســته
شــدن برخــی از مســیرها میباشــد .ولــی ســطح ســرویس خــوب بــا
تعــداد کمتــر مســافر ،حفــظ شــده اســت.
برخــی از همــکاران ســازمان حمــل و نقــل بــه ســایر امــور ماننــد زنجیره
تامیــن ،منتقــل شــدهاند.

دیـــدگاه فنـــالنـــد
مائوری مکیاهو ،معاون مدیر ،واحد منطقهای اجرای پروژه ،آژانس زیر ساختهای حمل و نقل فنالند
اقدامات آژانس زیر ساختهای حمل و نقل فنالند(در هنگام بحران کووید)19-

آغاز اقدامات از  16مارس 2020
اولین دسـتور العمل برای کلیه پرسـنل آژانس ،پیمانکاران و مهندسـان
مشـاور منتشر شـد .این دستورالعمل شـامل اصول مراقبت از سالمتی،
مسـافرت ،جلسـات ،نحـوه کار در دفتـر پـروژه و نحـوه کار از راه دور
در خانـه بـود .دسـتورالعملها بـه طـور مـداوم مـورد تجدید نظـر قرار
میگیرنـد.
از دیــدگاه آژانــس زیرســاختهای حمــل و نقــل فنالنــد ،مســئولیت
اجتماعــی و فعالیتهــای ایــن آژانــس و پروژههــای عمومــی آن
بــه گونــهای هســتند کــه در زمانهــای اســتثنایی و موقعیتهــای
بحرانــی بایــد ادامــه یافتــه و اجــرا شــوند.

فعالیتهای سازمانی
تشــکیل تیــم کوویــد :19-اطــاع رســانی دربــاره وضعیــت موجــود،
مدیریــت ریســک ،مســتند ســازی
میز کووید :19-به هنگام کردن دستورالعملهای مربوط به کووید19-
گــروه پشــتیبانی پــروژه کوویــد :19-پشــتیبانی ویــژه بــرای مدیــران
پــروژه و کارشناســان مدیریــت پــروژه (از جملــه پاســخ بــه پرســشها)،
دســتورالعملهای فــورس مــاژور
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اهداف مشترک در اجرای پروژهها
-

بــه حداقــل رســاندن اثــرات منفــی
کوویــد 19-بــر اقتصــاد
ادامه کار پروژهها طبق معمول
انجــام مناقصــات مربــوط بــه پروژههــا
طبــق معمــول
آغاز پروژههای جدید طبق معمول
شــتاب بخشــیدن بــه پروژههــا طبــق
معمــول

امکانات
کاهــش حجــم ترافیــک امکانــات نوینی
بــرای اجــرای پروژههــا فراهــم آورده
اســت.
احتمــاال دولــت فنالنــد شــمار
پروژههــای دولتــی را بــه منظــور
پشــتیبانی و بهبــود اقتصــاد کشــور و بــا
تخصیــص بودجــه بیشــتر بــه پروژههــا،
افزایــش خواهــد داد.

ایجاد محیط کار ایمن و ارتباطات مجازی
ویلم دوگراف ،وزارت زیرساخت ،هلند
یوخن اید ،مدیریت اتوبانها ،بایر جنوبی ،آلمان 26 ،مه 2020
ایجاد محیط کار ایمن و ارتباطات مجازی ،هلند

ارتباطات مجازی:

نحوه عمل تا آغاز بحران کووید19-

کار در دفتر
بهره گیری کم از ویدئو کنفرانس
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کار در خانه با ایمیل و غیره
رایانههــای لپتــاپ از درجــه امنیتــی باالیــی برخوردارنــد ،بــه علــت
ویژگیهــای اطالعــات حســاس و محرمانــه ،بهرهبــرداران از لپتــاپ
مجــاز بــه نصــب نرمافــزار نیســتند.
دفاتر از اواسط ماه مارس بسته شدند.
از ماه مارس:2020
اکثریــت پرســنل وزارتخانــه از خانــه کار میکننــد .فقــط "وظائــف
حیاتــی" مجــاز بــه کار از دفتــر هســتند.
-

 3تا  4هفته اول
ترتیــب برگــزاری کنفرانــس از طریــق تلفــن موبایــل (بــه انــدازه کافــی
متعــادل نیســت)
اسـکایپ برای کل نیروی انسـانی متعادل نیسـت ،از سـایر ابزارها مانند"زوم"،

"تیمـز" و غیـره نیـز از طریـق لـپ تاپهـای شـخصی بهرهبـرداری میشـود.
از ماه آوریل:
راه حــل اســتاندارد اســکایپ بــرای بــه کارگیــری همــه کارکنــان از خانــه
مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفــت.
تعداد محدودی از پرسنل قابل رویت شدند.
به عنوان ابزار" ،وبینار" مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
درسهای آموخته شده در هنگام وضعیتهای بحرانی:
جلسات بر خط تیم پروژه
برگزاری مناقصات به صورت بر خط
بهرهبرداری فراوان از جلسات به صورت "وبینار" (وب -سمینار)

محیط کار ایمن
-

کار از راه دور از خانــه از اواســط مــاه مــه ،پرســنل وزارتخانــه حداقــل تــا 1
ســپتامبر بــه کار از خانــه ادامــه میدهنــد.
دستورالعملهای دولت در مورد کووید 19-به کار گرفته میشوند:
فاصله اجتماعی 1/5 :متر
حتی االمکان کار از خانه

-

عــدم تشــویق بــه بهرهبــرداری از حمــل و نقــل عمومی(حمــل و نقــل
عمومــی توســط افــراد کامــا ســالم مــورد اســتفاده قــرار گیــرد).
ماندن در خانه اگر عالئم سرماخوردگی و تب وجود دارد.
از دست دادن خودداری کنید /دست هایتان را مرتب بشوئید /در آرنج سرفه کنید.

-

-

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

در دفاتـر اصلـی کار میکننـد.
طراحی فضای دفتر برای ایجاد  1/5متر فاصله اجتماعی
دفاتــر ســایت پروژهها(بــرای پشــتیبانی از عملیــات ســاختمانی) مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد.
حفظ  1/5متر فاصله اجتماعی
فعالیتهای ساختمانی ادامه دارند
بازدیدهای ایمن برای نظارت بر اجرای ایمن کار بر اسـاس دسـتورالعملهای
کوویـد 19-انجـام میگیرد.
نیروی کار خارجی هنوز در خارج از کشور هستند.
مرکز نمایشگاهها که در اوایل ماه مارس توسط وزیر افتتاح شد ،بعد از یک هفته
تعطیل گردید .مرکز تا صدور دستور دولت برای باز شدن ،بسته خواهد ماند.
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شتـــاب بخشیـــدن به کارها ،آلمـــان
دکتر یوخن اید
سازمان برنامهریزی و ساختمانسازی ،مدیریت اتوبانها-
بایر جنوبی -آلمان

…nly did
# web conferences

اصول کار در هنگام شیوع بیماری کووید 19-تغییر مییابد
-

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

-

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

-

با فرهنگ حضور در دفتر کار خو گرفته بودیم.
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+1750%
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وبینار کار از راه دور را پرورش میدهد
-

کنفرانسهای اینترنتی

-

خالقیت از راه دور

-

سازماندهی محل کار
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افزایــش چشــمگیر تعــداد وب کنفرانسهــا در خــال ماههــای بحرانــی کوویــد19-
58

بکارگیری روشهای چابک
 کنترل روزانه تیم ( 3تا  5نفر)پرسشهای کلیدی برای سازماندهی روزانه تیم:
دیروز چکار کردم؟
امروز چه کاری را برنامهریزی میکنم؟
آیا پشتیبانی الزم دارم؟
مواردی که تست شدهاند و موفق بودهاند
 جلسات و مذاکره بر خط تیمی تبادل مجازی دانش آغاز مجازی پروژه با مشاورین برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل ذینفعان پروژه آمادهسازی اسناد پروژه برای طی مراحل تصویب قانونیپیدایش نوآوریها در دوران کووید19-
 ناگهان به کارمندان اعتماد میکنیم. ناگهان به طور مستقل کار میکنیم. ناگهان از دور با یکدیگر همکاری میکنیم و جلسه میگذاریم.هرگز فرصتهای ناشی از یک بحران خوب را تلف نکنید!

درسهائی برگرفته از این بحران
 هیچ بحرانی بدون فرصت وجود ندارد! چه چیزهایی را تغییر دادیم! چه چیزهائی به ما کمک کرد!چه چیزی را میخواهیم نگهداریم؟
 گروههای کاری تشکیل شده:گروههای کار چند سطحی ،چند تخصصی
روز دوشنبه  19مه  2020آغاز به کار کردند
کار خود را تا پایان ماه ژوئیه تمام میکنند
موارد قابل حصول
 ایجاد توافق سازمانی برای کار انعطافپذیر ارایه پیشنهاد برای بهبود:تجهیزات فنی
جریان کار و روشهای کار از راه دور
در صورت امکان تغییر کاربری دفتر کار

Source:
NETLIPSE, networking knowledge, Managing Large
Projects in a Crisis Situation, Virtual Network Meeting, May
26,2020.
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ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT IN
BUILDINGS
Policy Reforms and Market Transformation of the Energy Efficient Buildings Sector of the I.R. Iran
OBJECTIVE
The objective of this project is to transform the energy efficiency of heating systems in buildings in Iran. Implementation of this
project results in an invigorated sector in which skilled and well trained engineers fit/retrofit efficient and low carbon heating
systems in residences and other buildings, as required by demanding, well enforced building codes, thereby reducing heating
bills for residents and national GHG emissions.

I

t is envisaged that this will be achieved by 1- reviewing the
legislative, policy and regulatory frameworks that impact building
efficiency in Iran, revising the building code and products standards
and labels and developing a supportive cross-sectional energy
efficiency strategy, 2- piloting installations of energy efficient and
renewable energy measures in existing buildings, and 3- transforming
the market by training manufacturers and building professionals to
produce and install energy efficient heating systems, developing a
stakeholder awareness-raising campaign and developing proposals
for financing mechanisms for households.
IMPLEMENTATION
Executing Entity/Implementing Partner: UNDP
Implementing Entity/Responsible Partners: President’s Deputy for
Science and Technology(PDST)-Committee for Energy Efficiency
and Environment(CEEE)
Start date: August 1, 2016, End date: December 31, 2020
ALLOCATED RESOURCES
-GEF: $4,000,000, PDST: $28,391,760, UNDP: 125,000, Total:
$32,516,760.
OUTCOMES
UNDAF Outcomes: Environmentally Sustainable DevelopmentNational capacities to integrate energy efficiency in residential and

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

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

Tehran METRO Company

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

M

etro systems could prove their extra ordinary ability

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

FEATURES OF COPENHAGEN METRO NETWORK
Prepared by: Board of Editors

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

C

ity ring, the new metro line that will help Copenhagen in its bid to become
the greenest capital in the world. The project, commissioned by Metroselskabet, the
public entity responsible for the metro network, was designed and built by Salini
Impregilo via a local entity called CMT.
City ring encircles the heart of Copenhagen with two parallel 15.5 kilometers long
tunnels. The line has 17 underground stations, situated an average 30 meters below
street level. Driverless and completely automatic trains pass every 100 seconds and
as little as 80 seconds at rush hours.
Source: Salini Impregilo, www.salini-impregilo.com, 2019.
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برندگان و منتخبین چهاردهمین دوره مسابقه معماری میر میران
اسامی برندگان و منتخبین چهاردهمین دوره مسابقه معماری میرمیران با موضوع «طراحی فضای انسانی» به شرح زیر اعالم میگردد.
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طرح آقای مهندس هادی آدینه قرمانی و خانم مهندس الله مهدی نژاد و خانم مهندس نوشـین مسـلمی و خانم مهندس مبینا زادکام و خانم مهندس مهسـا
سـلیمانی و آقـای مهنـدس حسـام خطیـب واال و خانم مهندس کیمیا برنا و آقای مهندس امیر نجمی (طرح مشـترک هشـت نفره)
طرح خانم مهندس سمانه متقی پیشه و آقای مهندس اشکان قشقایی و خانم مهندس نیلوفر شمسی و خانم مهندس الهام درویش (طرح مشترک چهار نفره)
طرح آقای مهندس سید علی سجادی و آقای مهندس شایان کندری (طرح مشترک دو نفره)
طرح خانم مهندس مهسا رستگاری
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طرح مربوط به خانم مهندس دالرام خوشحال و آقای مهندس عباس غفاری
رتبه دوم مشترک
طرح مربوط به خانم مهندس مهرنوش فرقانی و آقای مهندس سیدرضا حسینی
طرح مربوط به آقای مهندس امیرحسین زارعی و آقای مهندس امیرحسین حیدرپور) جایزه رتبه دوم بطور مشترک به دو طرح تعلق گرفته است)

رتبه اول

طرح مربوط به آقای مهندس وحید اسکندری

ضمن تشکر از کلیه شرکت کنندگان محترم  و همچنین حامی مالی بنیاد ،شرکت محترم توسعه معماری سبز عمودی (ضیااکو )Zia- Eco

اهــدا جوایــز و لــوح تقدیــر برنــدگان و منتخبیــن مســابقه در مراســمی محــدود انجــام خواهــد شــد کــه زمــان برگــزاری آن متعاقبــا اعــام میگــردد.
جهت مشاهده آثار برندگان به لینک جایزه معماری میرمیران دوره چهاردهم مراجعه بفرمائید.
Website: www.mirmiran-arch.org
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GREEN BUILDINGS
COVID-19 PANDEMIC
MANAGING LARGE PROJECTS IN A CRISIS SITUATION
INVASION OF DEADLY CORONA VIRUS AND CHANGES IN CITY LIFE
METROS: BACKBONE OF DYNAMIC SOCIETIES AND SUSTAINABLE CITIES

