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" هر نفسی که فرو میرود ممد حیات" باشد
“EACH INHALATION SHOULD BE THE
“ CONTINUATION OF LIFE
محسـن ابراهیمی مجرد ،مدیر مسـئول
Mohsen Ebrahimi Mojarad, Publisher

اســـتاد ســـخن ســـعدی هفـــت قـــرن پیـــش در گلســـتان از دو
نعمـــت ممـــد حیـــات و مفـــرح ذات بـــودن نفـــس تعریـــف کـــرد.
اکنـــون هـــم شـــهروندان همگـــی نیـــاز حیاتـــی بـــه تنفـــس در
هـــوای پـــاک دارنـــد.
آلودگـــی هـــوا در بســـیاری از شـــهرهای جهـــان در پـــی رویـــداد
بیم ــاری فراگی ــر کووی ــد 19-کاه ــش یاف ــت .ول ــی هن ــوز ش ــهرهای
پرشـــماری هســـتند کـــه الزم اســـت در کاهـــش آلودگـــی هـــوا
تـــاش کننـــد.
بـــر اســـاس مطالعـــات مختلـــف از جملـــه دانشـــگاه هـــاروارد،
ریســـک مبتـــا شـــدن بـــه بیمـــاری کوویـــد 19-بـــا شـــدت بـــاال
بـــرای شـــهروندانی کـــه در مکانهـــای بـــا آلودگـــی هـــوای زیـــاد
زندگـــی میکننـــد ،افزایـــش مییابـــد.

هوای تنفسی

هـــوای تنفســـی بـــه طـــور عمـــده از دو عنصـــر اکســـیژن (21درصـــد)
و نیتـــروژن ( 78درصـــد) تشـــکیل شـــده اســـت .عناصـــر نئـــون ،آرگـــون،
زنـــون ،کریپتـــون و هلیـــوم نیـــز بـــه مقـــدار ناچیـــز و ترکیباتـــی چـــون
مونواکســـیدکربن ،دیاکســـیدکربن ،متـــان و برخـــی هیدروکربورهـــا،
اکســـیدهای نیتـــروژن و گوگـــرد ،کـــه بیشـــتر نقـــش آالینـــده هـــوا
را دارنـــد ،بـــه مقـــدار کـــم در هـــوا یافـــت میشـــوند .همچنیـــن
مقادیـــر مختلفـــی از آب بـــه صـــورت رطوبـــت در هـــوا موجـــود اســـت.
اگ ــر انس ــان ب ــدون خوراک ــی بمان ــد ،بی ــن  10ال ــی  21روز زن ــده میمان ــد.
اگـــر بـــه آب دسترســـی نداشـــته باشـــد ،کمتـــر از  7روز زنـــده میمانـــد
ولـــی اگـــر اکســـیژن بـــه بـــدن و مغـــز انســـان نرســـد ،ســـلولهای مغـــز
بع ــد از  4دقیق ــه آغ ــاز ب ــه ناب ــود ش ــدن میکنن ــد و اگ ــر ای ــن زم ــان ب ــه
 10ال ــی 15دقیق ــه برس ــد ،احتم ــاال هی ــچ انس ــانی نمیتوان ــد زن ــده بمان ــد.
WORLD HEALTH ORGANIZATION
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آلودگـــی هـــوا ترکیبـــی از گازهائـــی اســـت کـــه بـــه علـــت رســـیدن بـــه
غلظ ــت خطرن ــاک (چ ــه در خ ــارج از خان ــه و چ ــه در داخ ــل خان ــه) ب ــرای
تندرســـتی انســـان زیـــانآور میباشـــد .دود ،متـــان و دیاکســـیدکربن از
آالیندههـــای معمولـــی هـــوا هســـتند.
آلودگــی هــوا ســر تــا ســر مناطــق جهــان را تحــت تاثیــر خــود قــرار میدهــد.
طبــق آخریــن دادههــای کیفیــت هــوای ســازمان بهداشــت جهانــی 97 ،درصد
شــهرها بــا جمعیــت بیشــتر از  100.000نفــر ،در کشــورهای کــم درآمــد و
متوســط درآمــد ،اســتاندارد کیفیــت هــوای ســازمان بهداشــت جهانــی را دارا
نیســتند .در کشــورهای پردرآمــد ،ایــن رقــم بــه  49درصــد کاهــش مییابــد.
بــا کاهــش کیفیــت هــوا در شــهرها ،ریســک ســکته ،بیمــاری قلبــی ،ســرطان
ریــه و بیمــاری حــاد و مزمــن تنفســی ،شــامل آســم ،بــرای ســاکنین افزایــش
پیــدا میکنــد.
آالیندههـــای اولیـــه هـــوا ،آالیندههائـــی هســـتند کـــه بـــه طـــور مســـتقیم
از منابـــع آلودگـــی نشـــئت میگیرنـــد و بـــه طـــور مســـتقیم وارد اتمســـفر
میشـــوند و بـــا همـــان ترکیـــب در هـــوا وجـــود دارنـــد .ایـــن آالیندههـــا
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شـــامل مونواکســـیدکربن ( ،)COهیدروکربنهـــا ( ،)CXHYاکســـیدهای
نیتـــروژن ( ،)NOXدیاکســـید گوگـــرد ( ،)SO2ذرات معلـــق ( )PTSو
ازن ( )O3هســـتند .ایـــن آالیندههـــا از اگـــزوز خودروهـــا ،هواپیماهـــا،
ســـوختهای فســـیلی ،ســـوختن زغـــال ســـنگ و غیـــره حاصـــل میشـــوند.
آالیندههـــای اولیـــه در جـــو بـــا یکدیگـــر واکنـــش دارنـــد و آالیندههـــای
ثانوی ــه را تولی ــد میکنن ــد ک ــه م ــه دود فتوش ــیمیایی از ای ــن ن ــوع میباش ــد.

کیفیت هوا و تندرستی

اطالعـــات ســـازمان بهداشـــت جهانـــی بـــر اســـاس دادههـــای ایســـتگاههای
زمینـــی و دادههـــای ماهـــوارهای بـــرای 4000شـــهر دنیـــا تهیـــه شـــده
و اثـــرات آن بـــر تندرســـتی در کشـــورهای جهـــان ارائـــه گردیـــده اســـت.
(ش ــکل 1و ج ــدول)1
جــدول ( )1نشــان میدهــد شــاخص آلودگــی هــوا در تهــران  28اســت که 2/8
برابــر شــاخص اســتاندارد ســازمان بهداشــت جهانــی کــه  10اســت ،میباشــد.
هـــوای تـــازه اکســـیر زندگـــی و هـــوای آلـــوده قاتـــل خامـــوش و
پنهـــان شـــهروندان اســـت.
THE AIR POLLUTION IN
RIO DE JANEIRO, BRAZIL

Source: breathelife2030.org/city-data, update 2016.

شکل -1شاخص آلودگی هوای ریودوژانیرو
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جدول -1شاخص آلودگی هوا در  10شهر مختلف جهان و اثرات آن (شاخص استاندارد سازمان بهداشت جهانی=)10
شهر

شاخص آلودگی هوا

شاخص آلودگی هوا به نسبت شاخص
استاندارد ( WHOسطح ایمن)

تعداد فوت شدگان ناشی از آلودگی هوا در سال

توکیو

17

 70درصد باالی سطح ایمن

58/287

داکا

57

 5/7برابر سطح ایمن

166/598

تهران

28

 2/8برابر سطح ایمن

28/079

استانبول

33

 3/3برابر سطح ایمن

33/657

پاریس

14

 40درصد باالی سطح ایمن

16/507

لندن

11

 10درصد باالی سطح ایمن

20/711

اسلو

8

 20درصد باالی سطح ایمن

1/051

نیویورک

7

 30درصد زیر سطح ایمن

81/899

ریودوژانیرو

11

 10درصد باالی سطح ایمن

66/633
Source: breathelife 2030. Org/city_data, Update 2016

طبـــق اندکـــس جهانـــی کیفیـــت هـــوا ( ،)AQIپکـــن در راس آلودهتریـــن
شـــهرهای جهـــان قـــرار میگیـــرد.
طبـــق بررســـیهای ســـایت محیـــط زیســـت و توســـعه ســـوئد ،ده شـــهر
جهـــان بـــا بیشـــترین آلودگـــی هـــوا عبارتنـــد از:
 -1پکن ،چین
 -2شهر کویت ،کویت
 -3ریاض ،عربستان سعودی
 -4هانوی ،ویتنام
 -5داکا ،بنگالدش

 -6ووهان ،چین
 -7سنگاپور ،سنگاپور
 -8جاکارتا ،اندونزی
 -9هانگژو ،چین
 -10یوهانسبورگ ،آفریقای جنوبی
ب ــر اس ــاس "اس ــکای اس ــکنر" کش ــورهای زی ــر ب ــه ترتی ــب دارای کمتری ــن
آلودگـــی هـــوا میباشـــند :ســـویس ،نـــروژ ،ســـوئد ،فنالنـــد ،کوســـتاریکا و
اتریـــش .ایـــن کشـــورها بـــا جدیـــت برنامههـــای کاهـــش آلودگـــی هـــوا را
اجـــرا مینماینـــد.
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ضرورت کاهش آلودگی هوا در شهرها

گزارش نخست

بـــدن انســـان بـــه یـــک منبـــع ثابـــت اکســـیژن در محیـــط زیســـت خـــود
نیـــاز دارد .بـــرای کســـب هـــوای ســـالم و رفـــع آلودگیهـــا ،بســـیاری از
شـــهرهای جهـــان در تـــاش تغییـــر و تحـــول هســـتند کـــه از خطـــرات
آلودگـــی محیطزیســـت نجـــات یابنـــد.
تـــا ســـال  2035در انگلســـتان کلیـــه خودروهـــا بایـــد برقـــی شـــوند .در
نـــروژ بعـــد از ســـال  2025رفـــت و آمـــد خودروهـــای غیـــر برقـــی ممنـــوع
میشـــود .حمـــل و نقـــل عمومـــی بـــه ویـــژه حمـــل و نقـــل ریلـــی شـــهری
شـــتابان گســـترش مییابـــد .از انـــرژی خورشـــیدی و بـــادی بیشـــتر و
بیشـــتر بهرهبـــرداری میشـــود.
در اســتکهلم خبــری از تراکــم ترافیــک خودروهــای شــخصی نیســت .دولــت
س ــوئد و مدیری ــت ش ــهری ب ــا افزای ــش مالی ــات ب ــر بنزی ــن ،افزای ــش هزین ــه
پارکین ــگ و افزای ــش جریم ــه پارکین ــگ عم ــا اس ــتفاده روزان ــه از خ ــودروی
شـــخصی را محـــدود کـــرده و بـــه جـــای آن گســـترش شـــتابان حمـــل و
نقـــل عمومـــی ریلـــی را در دســـت اقـــدام دارد .در اســـتکهلم شـــهروندان
بســـیاری مالـــک خـــودروی شـــخصی هســـتند ولـــی بهرهگیـــری از حمـــل
و نقـــل عمومـــی در داخـــل شـــهر بـــرای آنهـــا راحتتـــر و ارزانتـــر اســـت.
برخـــی شـــهرهای جهـــان ماننـــد دهلینـــو ،قاهـــره ،پکـــن ،مســـکو،
اســـتانبول ،بوئنـــوس آیـــرس و کالنشـــهرهای ایـــران بـــه ویـــژه تهـــران ،از
ترافیـــک پرتراکـــم و آلودگـــی هـــوا رنـــج میبرنـــد .ایـــن شـــهرها بایـــد
دگرگـــون شـــوند و مســـیر خـــود را در جهـــت اولویـــت بـــه حمـــل و نقـــل
عموم ــی ب ــه وی ــژه حم ــل ونق ــل ریل ــی ش ــهری تغیی ــر دهن ــد ت ــا تندرس ــتی
جامعـــه شـــهری دچـــار خطـــرات جـــدی نشـــود .در حالـــی کـــه خـــودرو
ســـازان ایـــران کوشـــش میکننـــد هـــر روز بـــر تولیـــد خودروهـــای خـــود
اضافـــه نماینـــد ،هیـــچ هدفگـــذاری و برنامـــه مشـــخصی بـــرای برقـــی
کـــردن خودروهـــا ارایـــه نکردهانـــد.
معـــاون تحقیقـــات و فنـــاوری وزارت بهداشـــت گفتـــه اســـت ":بـــرآورد مـــا
ایـــن اســـت کـــه فقـــط بـــه خاطـــر عامـــل آلودگـــی هـــوا در کل کشـــور،
ســـاالنه حـــدود  30هـــزار نفـــر زودتـــر فـــوت میکننـــد ".بـــه عبـــارت
دیگـــر ،آلودگـــی هـــوا ســـامتی شـــهروندان را نابـــود میکنـــد.
طب ــق آم ــار س ــازمان بهداش ــت جهان ــی ،ی ــک س ــوم ف ــوت ش ــدگان ناش ــی
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از س ــکته ،س ــرطان ری ــه و بیم ــاری قلب ــی ،ب ــه س ــبب آلودگ ــی ه ــوا اس ــت.

پایان سخن

دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد آنتونیــو گوتریــش ،در  22آوریــل
 ،2020روز کــره زمیــن در بخشــی از پیــام خــود گفــت ":گازهــای
گلخانــهای ،درســت هماننــد ویروسهــا ،بــه مرزهــای ملــی
توجهــی ندارنــد .در ایــن روز کــره زمیــن ،خواهــش میکنــم بــا
مــن در مطالبــه آینــدهای ســالم و تــابآور بــرای مــردم و کــره
زمیــن ،همــراه شــوید".
تــا فرصــت داریــم تــاش کنیــم تــا بــه قــول ســعدی شــیرازی در
هفــت قــرن پیــش" هــر نفســی کــه فــرو مــیرود ممــد حیــات"
باشــد"و چــون بــر میآیــد مفــرح ذات".
در ایــن راســتا ،بــا اجــرای برنامههــای توســعه پایــدار ،شــهرها و
شــهروندان را از آلودگــی مرگبــار هــوا برهانیــم و نعمــت ســامتی را
بــرای شــهروندان پایــدار نماییــم.
منابع:
 سایت تحلیلی خبری عصر ایران.99/1/20 ،پارس استاندارد گاز.1399 ،
 انشـــاء آلودگـــی هـــوا ،انشـــاء و تحقیـــق در مـــورد آلودگـــی هـــوا،دلبرانـــه ،شـــهریور .1399

WHO, Air Pollution, 2020.
NATIONAL GEOGRAPHIC, Air Pollution, explained,
2019.
breathelife 2030, org, A Global Campaign for Clean Air,
discover how the air in your city impacts you.
WHO, Global Urban ambient air pollution data base, Update
2016.
United Nations Secretary- General.
Miljö & Utveckling , 2020.
World Health Organization, 2020.
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تدویــن حریــم جدیــد متــروی پایتخــت

ESTABLISHMENT OF THE NEW BOUNDARY OF
TEHRAN METRO LINES
گفتگـو بـا مهنـدس علـی امـام ،مدیـر عامـل شـرکت راه آهـن شـهری تهـران و حومه(متـرو)
INTERVIEW WITH CIVIL ENGINEER ALI EMAM, MANAGING DIRECTOR
OF TEHRAN METRO GROUP

تهیه کننده :هیات تحریریه

Prepared by: Board of Editors

متروی تهران

هـدف انجـام مطالعـات تدوین حریم جدیـد برای خطـوط متروی
تهران چیسـت؟

در تالشـیم یـک حریـم فنـی و منعطـف بـرای متـروی پایتخـت تدویـن کـرده
و نتیجـه آن را در سـایت شـهرداری تهـران بارگـذاری کنیـم تـا اسـتعالمها بـا
سـرعت و سـهولت بیشـتری انجـام شـود .در این مطالعـات دسـتورالعمل حریم
خطـوط متـرو در شـهر تهـران بازنگری میشـود.
احداث خطوط مترو چه اثراتی بر محیط پیرامونی آن دارد؟
متـرو یـک سـازه مهـم زیرزمینی اسـت کـه سـاخت آن تبعاتی را بـرای محیط
پیرامونـی آن ایجـاد میکند.
همچنیـن محیـط پیرامونی مترو نیز اثرات متقابلی بر این سـازه زیرزمینی دارد.
ایـن اثرپذیـری نه تنها شـرایط حال حاضر را شـامل میشـود بلکـه اجزای مختلف

متـرو شـامل ایستــگاههـــا ،ورودیهـا ،تونـل ،سـامانههای تهویـه ،پلههـای فرار
اضطـراری و مـواردی از ایـن قبیـل از تمام اجزاء شـهر در آینده متاثر هسـتند و بر
آنها نیـــز اثر مىگذارنــد.

آیـا نظـام مشـخصی برای سـاخت و سـاز پیرامون خطـوط مترو
ضرورت دارد؟

یــک ســازماندهی و نظــام مشــخص بــرای هــر نــوع ســاخت و ســاز در پیرامــون
متــرو بایــد وجــود داشــته باشــد .هــر چنــد 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 نم ـیداد کــه در ســاخت ســازههای پیرامــون متــرو بــا

8

8

شهرهای جهان

گفت وگو

فصلنامه علمی و پژوهشی

Interview

WORLD CITIES

شــهروندان تعاملــی مناســبتر 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.

محتـوای مطالعـات تدویـن حریـم جدیـد خطوط
متـروی تهران چیسـت؟

مطالعـات حریـم و سـازههای جانبـی متـرو در پایتخـت بـاز
نگـری میشـوند .بـا انتخـاب مشـاور مطالعاتـی ،ایـن موضـوع
بـا بررسـی شـرایط ژئوتکنیک شـهر تهـران در نقـاط مختلف و
نیـز ویژگیهـای هـر خـط مترو بـه صـورت جداگانه بـرای هر
بخـش انجـام و یـک حریـم فنـی و منعطـف تدویـن میشـود.

مزایـای تدویـن حریـم جدیـد خطـوط متـروی
تهـران کدامنـد؟

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.

نتیجـه ایـن مطالعـه بـر روی سـامانه شـهرداری تهـران بارگـذاری شـده
و شـهروندان بـرای سـاخت و سـاز در هـر نقطـه از شـهر تهـران نیـازی بـه
مراجعـه بـه شـرکت متـرو و اسـتعالم ندارنـد .ایـن سـامانه بـه مـا کمـک
میکنـد کـه در صـورت وجـود هـر نـوع مشـکل فنـی در آینـده ،راهحلـی برای
آن اندیشـیده شـده و سـرعت رفـع نقایـص احتمالـی نیـز افزایـش یابـد.

ردیچهای هب جهان نو

" شهراه ی جهان" هب مثاهب بااگشهی است هک هب نیازاهی زیستی
بشر رد رعهص زندگی نوین رد شهراهی خرد و کالن و دور و زندیک
میرپدازد .هب آن امید هک از رهگذر بازاتب و ااشتنر اخبار،
مقاالت ،گزارشاه و مصاحبهاهی خواندنی و تصاوری دیدنی،
مخاطب خود را اعم ا ز مدریان شهری ،متخ صصان ،دانشجویان
و عالقهمندا ن رد حلقه یاران توسعه پایدا ر گرد هم آورد .رب معرفی
نیمهرپلیوانتحوالتودانشروزردکناربیانزهارتویمش کالت
جاری اتکید دارد ات ره دم ذوق و شوق و امید هب توسعه پایدا ر را رد
دل مردمان این سرزمین غنی و کهن دو چندا ن سازد.

WORLD CITIES

NEWS

تـــــازههـــــا و اخبـــــار

فصلنامه علمی و پژوهشی

شهرهای جهان

9

9

حمل و نقل ریلی شهری

ساخت  105واگن مترو توسط واگنسازی تهران

مهنـــدس علـــی امـــام ،مدیـــر عامـــل شـــرکت راهآهـــن شـــهری
ته ــران و حومه(مت ــرو) از آخری ــن مراح ــل نهای ــی ش ــدن ق ــرارداد
تولیـــد  15رام قطـــار متـــرو خبـــر داد و افـــزود :اخـــذ مجوزهـــای
عقـــد قـــرارداد از هیـــات مدیـــره و مجمـــع عمومـــی متـــرو
بـــه ریاســـت شـــهردار تهـــران انجـــام شـــده اســـت .همچنیـــن
مذاکـــرات بـــا شـــرکت واگنســـازی تهـــران بـــرای عقـــد
ق ــرارداد  105دس ــتگاه واگ ــن ب ــه مراح ــل نهای ــی رس ــیده اس ــت.
او ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه  105دس ــتگاه واگ ــن براب ــر ب ــا  15رام قط ــار هف ــت
واگ ــن اس ــت ،توضی ــح داد :ه ــر رام قط ــار براب ــر ب ــا هف ــت دس ــتگاه واگ ــن
اس ــت و در س ــاخت آنه ــا از دس ــتاوردهای تولی ــد قط ــار مل ــی اس ــتفاده الزم
بـــه عمـــل میایـــد.
مدی ــر عام ــل ش ــرکت راهآه ــن ش ــهری ته ــران و حوم ــه (مت ــرو) در پای ــان،
بیـــان کـــرد :اگـــر ایـــن  15رام قطـــار وارد خطـــوط  6و  7متـــرو شـــوند،

ظرفی ــت جابجای ــی مس ــافر افزای ــش پی ــدا خواه ــد ک ــرد .همچنی ــن س ــهم
تولیـــد داخلیســـازی ایـــن  15رام قطـــار ،حـــدود  60درصـــد خواهـــد بـــود.
دکت ــر س ــید من ــاف هاش ــمی ،مع ــاون حم ــل و نق ــل و ترافی ــک ش ــهرداری
تهـــران در مـــورد نیـــاز متـــروی تهـــران بـــه واگـــن گفـــت :پایتخـــت نیـــاز
ب ــه  1500واگ ــن مت ــرو دارد .اگ ــر  1500واگ ــن م ــورد نی ــاز تامی ــن ش ــود،
میتـــوان ظرفیـــت حمـــل و نقـــل متـــرو را از دو میلیـــون مســـافری کـــه
امـــروزه از آن اســـتفاده میکننـــد ،بـــه شـــش میلیـــون ارتقـــا داد کـــه گام
موثـــری در راســـتای حمـــل و نقـــل پـــاک اســـت.
منابع:
تین نیوز.1399-7-23 ،
شرکت واگنسازی تهران.1399 ،

- IRIB NEWS AGENCY, October 2020.
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بـرقـیسـازی خـــودروهای
ـاس و رانـــا
ـا پـــ
دنــــ
فرشـاد مقیمـی ،مدیـر عامـل ایـران خـودرو گفـت :قریـب  20میلیون
خـودرو در کشـور داریـم .برنامهریزیهایی بـرای برقیسـازی خودروهای
دنـا پلاس و رانـا داریـم کـه در سـال  1399آن را پیـش خواهیـم بـرد.
او اشــاره کــرد :در حــوزه تحــوالت موتــور ،اســتاندارد جهانــی و ســبد
ســوخت مهــم اســت .در ســال  2020روند ســاخت  85درصد ســوختها
وصــل بــه ســوخت فســیلی اســت و پیشبینــی میشــود در ســال
 15 ،2030درصــد باقیمانــده ســوختها ،از ایــن ســوخت فاصلــه بگیــرد.
مصطفـــی میـــر ســـلیم ،رئیـــس هیئـــت مدیـــره مرکـــز تحقیقـــات موتـــور
ایـــران خـــودرو (اپیکـــو) گفـــت :خـــودرو رانـــا برقـــی از موتـــور چینـــی
بهرهبـــرداری میکنـــد .االن مـــا ایـــن موتـــور را وارد کـــرده ایـــم .بقیـــه
قســـمتهایی کـــه بـــه مدیریـــت هوشـــمند خـــودرو بـــر میگـــردد،
در داخـــل تولیـــد شـــده اســـت .برنامههائـــی پیـــش بینـــی شـــده
اســـت کـــه در زمینـــه ســـاخت موتـــور الکتریـــک هـــم بـــه خودکفایـــی
برســـیم .البتـــه باتریهـــای ایـــن خـــودرو در ایـــران تولیـــد شـــده اســـت.
خــودرو رانــای برقــی محصولــی اســت کــه ایــران خــودرو آن را بــر اســاس
پلتفــرم پــژو  206توســعه داده اســت.

گــروه مپنــا ،نخســتین جایــگاه شــارژ خــودرو و موتــور ســیکلت برقــی در ایــران
را در زمینــی بــه مســاحت  700متــر مربــع در بــرج میــاد تهــران احــداث
نمــوده اســت .شــارژها بــر اســاس اســتانداردهای بینالمللــی بومیســازی و
ســاخت داخــل شــده اســت.
شــهرهای جهــان :بــا توجــه بــه ایــن کــه در بســیاری از کشــورهای
جهــان ،هدفگــذاری مشــخصی بــرای برقــی کــردن خودروهــا بــرای
ســالهای آینــده انجــام شــده اســت ،انتظــار مـیرود ،هــدف برقــی

کــردن خودروهــا از نظــر کمــی و کیفــی تــا ســالافــق درآینــده
تعییــن و بــا جدیــت اجــرا گــردد تــا آلودگیهــای برخاســته از
خودروهــای ســوخت فســیلی در شــهرهای کشــور کاهــش یابــد.
منابع:
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان.-گروه مپنا.1399 ،
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سرمایهگذاری سـنگین عربستان سـعودی در حمل و نقل ریلی ریاض

RIYAD METRO

خــط متــروی المشــائر -المقدســه بــه طــول  18کیلومتــر در نزدیکی
مکــه مکرمــه کــه در ســال  2010مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفــت،
در دســت توســعه اســت .دو ســال بعــد یــک خــط متــروی کامــا
اتوماتیــک بــرای ارائــه خدمــات حمــل و نقــل بــه دانشــگاه "نــورا
بنــت عبدالرحمــن" در نزدیکــی ریــاض ،افتتــاح شــد .از ســوی دیگر
شــبکه متــروی اتوماتیــک ریــاض بــا  6خــط در دســت تکمیــل
اســت .طــول ایــن شــبکه  176کیلومتــر بــا  85ایســتگاه میباشــد.
تســت رانــدن قطارهــای بــدون راننــده در برخــی از خطــوط در
دســت انجــام اســت .انتظــار مــیرود بخشهائــی از ایــن شــبکه
در اواخــر ســال جــاری بــه مرحلــه بهرهبــرداری برســد .مجموعــه
شــبکه در ســال  2021بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید.
عملیـــات ســـاخت پـــروژه بـــزرگ شـــبکه متـــروی ریـــاض در آوریـــل 2014
آغـــاز شـــد .ایـــن پـــروژه شـــامل قـــرارداد  12ســـال نگهـــداری توســـط
پیمانـــکار بعـــد از شـــروع بهرهبـــرداری میباشـــد .در حـــال حاضـــر ریـــاض
دارای جمعی ــت  6/5میلی ــون نف ــر اس ــت .پیشبین ــی ش ــده جمعی ــت ری ــاض

ت ــا س ــال  2030ب ــه  8/3میلی ــون نف ــر برس ــد .ت ــا همی ــن س ــالهای اخی ــر،
هیچگون ــه سیس ــتم حم ــل و نق ــل عموم ــی قاب ــل توجه ــی در ری ــاض وج ــود
نداشـــته اســـت .بهرهبـــرداری از شـــبکه متـــروی ریـــاض تولـــد سیســـتم
حمـــل و نقـــل عمومـــی در ایـــن شـــهر میباشـــد.
هـــدف احـــداث سیســـتم متـــروی جدیـــد ریـــاض پاســـخگوئی بـــه تقاضـــای
روزاف ــزون س ــفرهای ش ــهروندان ،کاه ــش تراک ــم ترافی ــک و بهب ــود کیفی ــت
هـــوا میباشـــد .شـــبکه متـــروی ریـــاض شـــامل مســـیرهائی بـــه صـــورت
تون ــل ،ه ــم س ــطح خیاب ــان و ب ــه ص ــورت مرتف ــع (ب ــاالی س ــطح خیاب ــان)
میباشـــد .ســـازمان توســـعه ریـــاض ،طراحـــی و ســـاخت متـــروی ریـــاض را
بـــه  3کنسرســـیوم FAST ، Arriyadh New Mobility (ANM( ،BACS
واگذارکـــرده اســـت .اعضـــای کنسرســـیوم  BACSشـــامل بتـــل ،آلمابانـــی،
زیمن ــس و آ -ای -اُ -ام اس ــت .ای ــن کنسرس ــیوم مس ــئول طراح ــی و س ــاخت
خـــط 1و  2بـــا قـــرارداد 9/4میلیـــارد دالر میباشـــد .همچنیـــن کنسرســـیوم
مســـئولیت تامیـــن واگنهـــای قطارهـــا ،ســـیگنالینگ و بـــرق خطـــوط را
عهـــدهدار اســـت.
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 ANMبــا مبلــغ قــرارداد  5/2میلیــارد دالر ،مســئول ســاخت خــط  3متــرو
اســت .کنسرســیوم  ANMشــامل  ،STSســالینی ،الرســن ،نســما ،بمبــار
دیــر ،هیــدر کنســولتینگ و پارســونز میباشــد .کنسرســیوم  FASTبــا مبلــغ
قــرارداد  7/9میلیــارد دالر ،مســئول ســاخت خطــوط 5 ،4و 6متــرو میباشــد.
کنسرســیوم شــامل اف -ســی -ســی کنستراکشــن ،سامســونگ ســی و ت،
آلســتوم ،آتکینــز و ســتک اســت .ایــن قــرارداد شــامل ســاخت  64/6کیلومتــر
مســیر ریلــی 29/8 ،کیلومتــر مســیر بــه صــورت پــل و  26/6کیلومتــر تونــل
میباشــد .تونلهــا بــا دســتگاههای تــی -بــی  -ام حفــر میشــوند و قطــر
آنهــا  10متــر اســت کــه بــرای عبــور  3خــط متــرو عمــل مینماینــد.
ش ــرکت آلس ــتوم سیس ــتم قطاره ــای ب ــدون رانن ــده را ب ــا هزینــهای مع ــادل
 1/5میلیـــارد دالر تامیـــن مینمایـــد.
کنسرســـیومی متشـــکل از  RATP Capital Metro Companyو شـــرکت
حمـــل و نقـــل عمومـــی ســـعودی قـــراردادی را امضـــا کردهانـــد کـــه
براس ــاس آن در خ ــال  12س ــال بع ــد از ش ــروع بهرهب ــرداری از خط ــوط 1و
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 2مســـئولیت بهرهبـــرداری و نگهـــداری شـــبکه را عهـــدهدار خواهنـــد بـــود.
 Ansaldo STSنیــز قــراردادی را بــه مبلــغ  2/9میلیــارد دالر امضــا کردهانــد
کــه بــر اســاس آن مســئولیت بهرهبــرداری و نگهــداری خطــوط 5 ،4 ،3و 6را
تــا  12ســال بعــد از آغــاز بهرهبــرداری بــه عهــده خواهنــد داشــت.
آنچــه قابــل توجــه اســت ایــن اســت کــه عربســتان ســعودی تقریبا
همگــی شــرکتهای بــزرگ بینالمللــی در زمینــه قطــار و راهآهــن
را بــا بودج ـهای بســیار هنگفــت بــه کار گرفتــه تــا متــروی ریــاض
را بســازد .از ایــن طــرف در ایــران ،در تهــران و ســایر کالنشــهرهای
ایــران ،مهندســان ،کارکنــان و مدیــران ایرانــی بــا بودجــهای
محــدود ،بــرای ســاخت و توســعه خطــوط متــرو بــا همتــی بلنــد
کمــر بســتهاند.
Sources:
RAILWAY TECHNOLOGY, Riyadh Metro, 2020.
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عضویت دبی در ارتیکو
ارتیکـو در سـال  1991به ابتکار  15نفر از مدیران صنایع و کمیسـیون
اروپـا تشـکیل شـد .هدف ایـن سـازمان پر کـردن فضـای خالی بین
پژوهـش و بـه کارگیـری خدمات حمل و نقـل در جادهها میباشـد.
سـازمان راه و حمـل و نقـل دبی عضویت خود را در "ارتیکو -سیسـتم حمل و نقل
هوشـمند اروپـا" در مـاه ژوئـن  2020اعلام کـرد .سـازمان مذکور منظـور از عضو
شـدن در ارتیکـو را نیـل به اهداف ایجاد سیسـتم حمل و نقل و ترافیک هوشـمند
در راسـتای چشـمانداز حمـل و نقـل "ایمـن و راحـت بـرای همـه" بیـان نمـود.
سـازمان راه و حمـل و نقـل دبـی ،بـه عنـوان عضـو جدیـد ارتیکـو در برنامههـای
تحقیـق و توسـعه تکنولـوژی سیسـتمهای هوشـمند ترافیـک مشـارکت میکند.
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ERTICO-ITS EUROPE
مهنــدس بنعــدی ،مدیرعامــل ســازمان راه و حمــل و نقــل دبــی گفــت:
"عضویــت مــا در ارتیکــو مشــارکت مــا در آمادهســازی و بــه هنگامســازی
مشــخصات فنــی و اســتانداردهای بینالمللــی سیســتمهای حمــل و نقــل
هوشــمند را تســهیل مینمایــد".

Sources:
European Road Transport Telematics Implementation
Coordination Organization- Intelligent Transport Systems
)and Services Europe (ERTICO-ITS Europe
Intelligent Transport, 2020.

بهرهبـرداری از قطارهـای مدرن
بدون راننده بـرای تراموای لندن
قطارهــای جدیــد بــدون راننــده بــرای خــط ترامــوای منطقــه داکلند
در جنــوب شــرقی لنــدن از صنایــع اســپانیایی کاف ( )CAFخریداری
شــدهاند .طراحــی ایــن قطارهــا ماننــد قطارهــای متــرو میباشــد .از
نخســتین قطارهــای جدیــد در ســال  ۲۰۲۳بهرهبــرداری میشــود.
مبلـــغ قـــرارداد  ۳۵میلیـــون یـــورو میباشـــد و شـــامل پشـــتیبانی فنـــی و
خدم ــات جایگزی ــن قطاره ــا اس ــت 33 .قط ــار جایگزی ــن قطاره ــای قدیم ــی،
ک ــه  ۳۰س ــال کار کردهان ــد ،میش ــوند 10 .قط ــار ه ــم جه ــت افزای ــش تع ــداد
قطارهـــا و ظرفیـــت مـــورد بهرهبـــرداری قـــرار خواهنـــد گرفـــت .قطارهـــای
جدیـــد ماننـــد قطارهـــای فعلـــی  3واگنـــه هســـتند ولـــی بیـــن واگنهـــای
توآمـــد نمـــود کـــه ظرفیـــت مســـافر را افزایـــش میدهـــد.
آن میشـــود رف 
قطاره ــا دارای مدرنتری ــن سیس ــتم صوت ــی -تصوی ــری اطالعرس ــانی ،تهوی ــه،
موبایـــل و شـــارژ موبایـــل هســـتند .در قطارهـــا میتـــوان ویلچـــر ،دوچرخـــه و
چم ــدان را نی ــز ج ــای داد.

مدرنیــزه کــردن شــبکه ترامــوای لنــدن بخشــی از برنامههــای حمــل و نقــل
شــهرداری لندن در راســتای توســعه پایدار لندن و تســهیل دسترســی شــهروندان
بــه شــبکه حمــل و نقــل عمومــی میباشــد .ســرمایهگذاری در سیســتم حمــل
و نقــل عمومــی ،وابســتگی بــه ســفر توســط خــودروی شــخصی را کاهــش داده و
در راســتای نیــل بــه اهــداف  ۸۰درصــد ســفرها بــا شــبکه حمــل و نقــل عمومــی،
دوچرخــه و پیــاده تــا ســال  ،۲۰۴1عمــل مینمایــد.
Sources:
- Urban Transport Magazine, 2020.
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کنتـرل قطارهای متروی اسـلو با شـبکه عمومی تلفـن موبایل

شـــرکت بهرهبـــرداری متـــروی اســـلو (اســـپوروین) تصمیـــم
گرفتـــه اســـت کـــه شـــبکه عمومـــی تلـــه کـــوم موبایـــل را
بـــرای پشـــتیبانی سیســـتم نویـــن ســـیگنالینگ و کنتـــرل
قطـــار بـــه کار بگیـــرد .در ایـــن راســـتا ایـــن شـــرکت بـــا
شـــرکت ارتباطـــات تلیـــا ( )Teliaتوافقنامـــهای را امضـــا
کردنـــد کـــه شـــبکه ارتباطـــات بیســـیم را برقـــی نماینـــد.
اس ــپوروین تصمی ــم گرفت ــه اس ــت ک ــه سیس ــتم کنت ــرل قط ــار خ ــود را ب ــر
اس ــاس سیس ــتم ارتباطات ــی در ش ــبکه  6خط ــی مت ــرو نص ــب نمای ــد .در ای ــن
راس ــتا انتظ ــار مــیرود س ــر فاصل ــه قطاره ــا کاه ــش یاب ــد ،ظرفی ــت حم ــل
مس ــافر افزای ــش یاب ــد و مدیری ــت ترافی ــک بهت ــر انج ــام گ ــردد .ای ــن پ ــروژه
ب ــا هزین ــه  5/4میلی ــارد ک ــرون ن ــروژ ق ــرار اس ــت ت ــا پای ــان س ــال  2027ب ــه
بهرهبـــرداری برســـد.
برخـــاف شـــهرهایی کـــه از سیســـتم ارتباطاتـــی رادیویـــی و یـــا وای-
فـــای بـــرای انتقـــال اطالعـــات بـــه قطارهـــا و یـــا از قطارهـــا ،بهرهگیـــری
مینماینـــد ،اســـپوروین معتقـــد اســـت کـــه بهرهگیـــری از شـــبکه موجـــود
تلفـــن موبایـــل قابلیـــت اطمینـــان بیشـــتری دارد و اقتصادیتـــر اســـت.
توافـــق نامـــه بـــا تلیـــا بزرگتریـــن بخـــش ارتباطاتـــی در پـــروژه سیســـتم
کنتـــرل قطـــار بـــر پایـــه ارتباطـــات ( )CBTCمیباشـــد کـــه  100میلیـــون
ک ــرون ن ــروژ هزین ــه خواه ــد داش ــت .انتظ ــار مــیرود بهرهگی ــری از ش ــبکه
عموم ــی موبای ــل ،بی ــن  100ت ــا  200میلی ــون ک ــرون ن ــروژ صرفهجوی ــی در

ب ــر داش ــته باش ــد.
قرارداد شامل دو نکته مهم است:
 -1موج ــود ب ــودن س ــطح س ــرویس م ــورد نی ــاز ب ــه صورت ــی ک ــه هم ــواره
پوشـــش کامـــل موبایـــل در سراســـر شـــبکه متـــرو برقـــرار باشـــد.
 -2حتـــی در زمانـــی کـــه ســـطح ســـایرترافیک اطالعـــات در شـــبکه بـــاال
باشـــد ،بـــه انتقـــال اطالعـــات ســـیگنالینگ اولویـــت دادهشـــود.
ســـطح پوشـــش موبایـــل در نـــروژ بســـیار بـــاال اســـت و دارای خدمـــات
پیشـــرفته و درجـــه ثبـــات بـــاال میباشـــد.
کاتـــو هولســـیو ،مدیـــر عامـــل اســـپوروین گفـــت" :بـــرای کنتـــرل
س ــیگنالینگ از طری ــق ی ــک ش ــبکه موج ــود موبای ــل ،از تکنول ــوژی موبای ــل
کـــه امتحـــان خـــودش را پـــس داده ،بـــه صـــورت هوشـــمندانه بهرهبـــرداری
خواهیـــم کـــرد .شـــبکههای موبایـــل نـــروژ در حـــال حاضـــر کامـــل ســـاخته
شـــدهاند و هزینههـــای آن بیـــن مشـــتریان متعـــدد تقســـیم میشـــود.
شـــرکت بهرهبـــرداری متـــروی اســـلو از توســـعه فنـــی و بازرگانـــی شـــبکه
موبایـــل بهرهمنـــد خواهـــد شـــد".
سیس ــتم جدی ــد اطمین ــان بخش ــی س ــیگنالینگ را افزای ــش داده و ظرفی ــت
و امنیـــت قطارهـــا را ارتقـــا میدهـــد و از ریســـک اشـــتباهات میکاهـــد.
Source:
- Metro Report INTERNATIONAL, 23 June 2020.
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افـزایشتعـدادقطارهای متـروی دوحـه

شـــرکت ریـــل قطـــر  35قطار(105واگـــن) بـــدون راننـــده را کـــه
اضافـــه بـــر تعـــداد قطارهـــای قبلـــی اســـت ،تـــا ســـال 2021
تحویـــل خواهـــد گرفـــت .صنایـــع میتســـو بـــی شـــی و کینکـــی
شـــاریو ژاپـــن ایـــن قطارهـــا را بـــرای بهرهگیـــری در یـــک مســـیر
اضافـــه شـــده بـــه متـــروی دوحـــه تامیـــن مینماینـــد.
بـــا اضافـــه شـــدن ایـــن تعـــداد قطـــار ،نـــاوگان قطـــار متـــروی دوحـــه از
 75بـــه  110دســـتگاه قطـــار  3واگنـــه افزایـــش مییابـــد .توســـعه متـــروی
دوحـــه ســـبب افزایـــش ظرفیـــت مســـافربری و بهـــرهوری متـــرو در خـــال
برگـــزاری مســـابقات کاپ جهانـــی فیفـــا در ســـال  2022خواهـــد شـــد.
در برنام ــه چشــمانداز توس ــعه مل ــی قط ــر ،2030 -حم ــل و نق ــل همگان ــی
بـــه عنـــوان هـــدف مهـــم تعییـــن شـــده و پـــروژه توســـعه متـــروی دوحـــه
بخـــش کلیـــدی طـــرح توســـعه میباشـــد.
هم ــکاری بی ــن صنای ــع میتس ــو ب ــی ش ــی و کینک ــی ش ــاریو ب ــه س ــالهای
پیـــش برمیگـــردد کـــه 1600واگـــن بـــرای مصـــر و  400واگـــن بـــرای
دوب ــی تولی ــد کردن ــد .ای ــن دو ش ــریک صنعت ــی در نظ ــر دارن ــد ب ــه ت ــاش
خـــود بـــرای صـــادرات واگنهـــای ریلـــی بـــا کیفیـــت در ســـطح جهانـــی
ادام ــه دهن ــد.

نقشه خطوط متروی دوحه

Sources:
Metro Report INTERNATIONAL, 17 June 2020.
Mitsubishi Corporation, the Kin ki Sharyo Co, 2018.

16 16

شهرهای جهان

فصلنامه علمی و پژوهشی

تـــــازههـــــا و اخبـــــار

بهرهبرداری از تراموای جدید کیونکا ،اکوادور

خـــط ترامـــوای جدیـــد در شـــهر کیونـــکا بـــا ارتفـــاع
 2.560متـــر از ســـطح دریـــا در مـــاه مـــی 2020در
خـــال محدودیتهـــای مربـــوط بـــه کوویـــد،19
مـــورد بهرهبـــرداری قـــرار گرفـــت .ایـــن ترامـــوا
بیـــن ســـاعات  6:00تـــا  22:00کار میکنـــد و بـــرای
آشـــنا کـــردن شـــهروندان بـــا ایـــن سیســـتم حمـــل
و نقـــل همگانـــی نویـــن ،ســـفر بـــا آن رایـــگان اســـت.
کیون ــکا س ــومین ش ــهر ب ــزرگ اک ــوادور ب ــا جمعی ــت 650.000
نفـــر میباشـــد کـــه مرکـــز تاریخـــی آن در میـــراث جهانـــی
یونس ــکو ثب ــت ش ــده اس ــت و جهانگ ــردان بس ــیاری را از نق ــاط
مختلـــف دنیـــا جـــذب میکنـــد.
مســـیر ویـــژه ترامـــوا بـــه صـــورت دو طرفـــه بـــا طـــول 10/2
کیلومتـــر بـــا  20ایســـتگاه در هـــر جهـــت میباشـــد .مدیریـــت
شـــهری کیونـــکا برنامـــه توســـعه شـــبکه ترامـــوا را در دســـت
تهیـــه دارد.
Source:
- Metro Report International, 2020.
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مدیریت شــهری و منطقهای

اجـرای طـرح ملـی سلامت و نـذر آب جمعیـت هلال احمـر

محمــود واعظــی ،رئیــس دفتــر رئیسجمهــوری بــا ارســال نام ـهای
مراتــب تقدیــر و قدردانــی حســن روحانــی ،رئیــس جمهــوری را از
همــه اعضــای جمعیــت هــال احمــر در برگــزاری طــرح ملــی نــذر
آب و طــرح (( خادمــان حســینی)) ابــاغ کــرد.
بنابرایــن گــزارش ،طــرح ملــی نــذر آب امســال بــرای ســومین بــار از ســوی
جمعیــت هــال احمــر در مناطــق کــم برخــوردار اســتانهای سیســتان و

بلوچســتان ،جنــوب کرمــان ،هرمــزگان و خراســان جنوبــی برگــزار شــد .بــا اجرای
ایــن طــرح ،تیمهــای داوطلــب بهداشــت و درمــان هــال احمــر اقــدام بــه ارائــه
خدمــات درمانــی بــه روســتاییان در مناطــق محــروم کردنــد و داوطلبــان و جوانان
هــال احمــری از محــل جمــع آوری کمکهــای خیریــن و نیکــوکاران اقــدام بــه
تهیــه و توزیــع وســایل اولیــه زیســتی میــان روســتاییان نمودنــد .نصــب تانکرهای
آبرســانی در روســتاها از دیگــر فعالیتهــای هــال احمــر در ایــن مناطــق بــود.

در این مقاله خالصهای از فعالیتهای جمعیت هالل احمر استان قم دراجرای این طرح ارائه میگردد.
جمعیت هالل احمر استان قم
گزارش کاروان سالمت و نذر آب 3
عنوان برنامه

مکان اجرا

زمان اجرا

نفرات شرکت کننده

کاروان سالمت و نذر آب 3

دهستان ابتر
شهرستان ایرانشهر
استان سیستان و بلوچستان

 24الی  30شهریور 99

 30نفر

اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـه دلیـل بـروز خشکسـالی در دو دهـه و وزش
بادهـای موسـمی  ۱۲۰روزه ،همـواره بـا بادها و توفانهای شـدید و گرد و غبار رو
به رو اسـت که گاه سـبب آلودگی هوا بیشـتر از  ۲۰برابر حد اسـتاندارد میشـود.
ایــن اســتان بــه ســبب گســتردگی زیــاد ( ۱۱.۵درصــد گســتره کشــور) و
موقعیــت جغرافیایــی و آب و هوایــی از جملــه اســتانهایی اســت کــه احتمــال
وقــوع چندیــن مخاطــره طبیعــی بــه طــور همزمــان در آن وجــود دارد .در
شــمال ایــن اســتان تندبادهــا و گــرد و غبــار شــدید و خشکســالی ،در مرکــز
ســیل و زلزلــه و در جنــوب نیــز احتمــال وقــوع ســونامی و دمــای زیــاد هــوا
معمــوال تــا بیــش از  ۵۰درجــه و ریــزش بارانهــای فصلــی و جــاری شــدن
ســیلهای مقطعــی وجــود دارد.
ایــن وضعیــت جــوی کــه موجــب خشکســالیهای متمــادی و کاهــش رونــق
اقتصــادی و همچنیــن پاییــن آمــدن ســطح بهداشــت و ســامت هموطنانمــان
در آن خطــه گردیــده اســت ،ســازمان داوطلبــان جمعیــت هــال احمــر را

بــر آن داشــت تــا در ســالهای اخیــر نیــز جهــت بهبــود زندگــی و معــاش
مــردم آســیب دیــده و متأثــر از خشکســالی و از طریــق بســیج تــوان انســانیت،
نســبت بــه اعــزام کاروانهــای ســامت و اجــرای نــذر آب بــا ظرفیــت خیریــن و
پزشــکان داوطلــب اقــدام نمایــد.
این جمعیت در ســالهای  97و  98به عنوان اســتان معین در روســتاهای محروم
شهرســتان ســرباز مســتقر گردیــده و خدمــات ارزنــدهای را ارائــه نمــوده اســت.
بــه دلیــل عملکــرد شایســته خیریــن و پزشــکان در ســنوات قبــل ،مجــددا
جمعیــت هــال احمــر اســتان قــم در ســال جــاری بــه عنــوان یکــی از
تیمهــا و اســتانهای اثرگــذار در طــرح مذکــور و ایــن بــار بــه عنــوان معیــن
روســتاهای محــروم شهرســتان ایرانشــهر انتخــاب گردیــد .بــه همیــن منظــور
کاروان ســامت و نــذر آب  3بــا اســتعداد  30نفــر از پزشــکان داوطلــب
و خیریــن اســتان قــم از  24لغایــت  30شــهریور مــاه در دهســتان ابتــر
شهرســتان ایرانشــهر مســتقر گردیــد و خدمــات ارزنــده خــود را ارائــه نمــود.
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کاروان ســامت و نــذر آب  3هــال احمــر اســتان قــم در ســال  99در  5محــور خدمــات درمانــی بهداشــتی،
حمایتــی معیشــتی ،فرهنگــی ،آموزشــی و نــذر آب بــه منطقــه مــورد نظــر اعــزام گردیــد.

الف .خدمات ارائه شده در محور درمانی و بهداشتی

حضور  10پزشک فوق تخصص و متخصص و  8نفر پیراپزشک.
در ایـن بخـش تعـداد  2869نفـر از هموطنـان عزیزمـان در ایرانشـهر از خدمات
درمانـی و پزشـکی بهـره منـد گردیدنـد .و مبلغـی بالـغ بـر  700میلیـون ریـال
داروهـای تخصصـی بـه صـورت رایـگان اهـدا گردید.

ب .خدمات ارائه شده در محور حمایتی معیشتی

بــا توجــه بـ ه هماهنگیهــای بعمــل آمــده بــا هاللاحمــر شهرســتان ایرانشــهر
درخصـوص نیازسـنجی منطقـه در زمینههـای مختلـف و همچنیـن تحقیقـات
میدانـی توسـط خیرین و جلسـات متعـدد با فرمانـداری ،شـرکت آب و فاضالب،
شـبکه بهداشـت ،بهزیسـتی و ،...مـوارد مـورد نظر احصـا گردید و خدمـات توزیع
کولـر آبـی ،کولـر گازی ،فـرش و تبلـت به هموطنـان نیازمنـد منطقه ارائه شـد.

ج .خدمات ارائه شده در محور فرهنگی

باتوجـه بـه اینکـه یکـی از اهداف مهـم این طرح آشـنایی با فرهنگهـای بومی و
تبـادل فرهنگـی بیـن جوامـع از یک طرف و اجـرای برنامههای شـاد و اثرگذار در
قالـب مسـابقات و ...میباشـد ،در اجرای ایـن برنامه تیم فرهنگی بـا حضور  3نفر
روانشـناس داوطلـب در قالب امور فرهنگی و تیم سـحر جوانـان در منطقه حاضر
گردید و فعالیتهائی از قبیل برگزاری مسـابقات قرآن ،شـعرخوانی ،خاطرهگویی،
نقاشـی و مسـابقات ورزشـی در مدارس ابتدایی و راهنمایی دهسـتان ابتر ا اجرا
شـد کـه بـه برگزیـدگان هـر کـدام از رشـتههای مسـابقه جوایـزی اهـدا گردید.

د .خدمات ارائه شده در محور آموزشی

از آنجـا کـه نقـش آمـوزش در امـر پیشـگیری بیماریهـا میتوانـد بسـیار مهـم

باشـد ،لـذا پیـرو مذاکره با مراکز بهداشـت ،بهزیسـتی ،آمـوزش و پـرورش ،موارد
مـورد نیـاز منطقـه بررسـی و آموزشهایـی بـا موضوعـات :آشـنایی و مقابلـه بـا
دیابـت ،آشـنایی و مقابلـه با کم خونی و سـوء تغذیه ،آشـنایی و مقابله بـا ماالریا،
آشـنایی بـا بیماریهـای زنـان ،آشـنایی و مقابلـه با بیماریهـای دهـان و دندان
بـرای خانوادههـا و دانـش آمـوزان مقاطـع راهنمایی و متوسـطه برگـزار گردید.
از جملـه کالسهـا و برنامههـای آموزشـی بسـیار مهـم کـه ویژه پزشـکان و کادر
درمانـی دانشـگاه علـوم پزشـکی ایرانشـهر اجـرا گردید آشـنایی با بیمـاری کرونا
بـود که توسـط فـوق تخصـص ریه بـرای جامعه هـدف مذکـور برگـزار گردید.

ه .خدمات ارائه شده در محور نذر آب 3

بــه جهــت کاهــش تنشهــای آبــی و تأثــرات ناشــی از خشکســالی ،جلســات
متعــدد بــا مســوولین و کارشناســان آب و فاضــاب شهرســتان ایرانشــهر
برگــزار گردیــد و طــی بازدیــد میدانــی توســط خیریــن همــراه از مناطــق
مــورد نظــر و متأثــر از خشکســالی ،مقــدار  2000متــر لولــه  4اینــچ پلــی
اتیلــن بــه همــراه اتصــاالت جهــت لولــه کشــی آب روســتای مــورد نظــر بــه
ارزش  1/300/000/000ریــال اهــدا گردیــد کــه مقــرر شــد عملیــات عمرانــی
ظــرف مــدت یــک مــاه انجــام گــردد .در ایــن خصــوص همچنیــن تعــداد
 12470بطــری آب معدنــی کوچــک و بــزرگ بیــن خانوادههــا توزیــع گردیــد.
ارزش کل اقلام اهدایـی و همچنین ارزش اقتصادی خدمات ارائه شـده
در ایـن برنامه معـادل  12/000/000/000ریال بوده اسـت.
منابع:
 جمعیت هالل احمر استان قم.1399 ، -شهروند آنالین.1399-7-24 ،
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پیشگیری و مدیریت بحران حوادث ناشی از مواد شیمیائی خطرناک

رئیــس جمهــور فرانســه امانوئــل مکــرون در  6اوت  2020بعــد از انفجــار
مهیــب  4اوت وارد بیــروت شــد .در میــان خــرده شیشـهها و خانههــای
ویــران شــده در بنــدر بیــروت ،بــه شــهروندان خشــمگین لبنانــی گفت
تصمیــم دارد در کشــور لبنــان ،بــا همــکاری احــزاب لبنانــی ،نظــم
سیاســی نوینــی را ایجــاد کنــد.
فرانســه یــاد زمــان قدرتمنــدی خــود بــه عنــوان یــک کشــور اســتعماری در
لبنــان افتــاده اســت .یــک شــهروند لبنانــی ناامیــد و نگــران از میــان جمعیــت
خطــاب بــه مکــرون گفت":تــو تنهــا امیــد مــا هســتی".
مســئوالن متعــددی در خــال چندیــن ســال میدانســتند 2750تــن مــاده
خطرنــاک نیتــرات آمونیــوم در منطقــه بنــدر بیــروت انبــار شــده اســت ولــی
هیــچ اقــدام انتقــال و یــا ایمنســازی در مــورد آن انجــام ندادنــد .انفجــار
چهــارم مــاه اوت در بنــدر بیــروت بــه طــور مســتقیم در اثــر بیتوجهــی و
غفلــت مســئوالن مربوطــه اســت.
در ایــن حادثــه حــدود  190نفــر کشــته ،حــدود  6000نفــر مجــروح و
حــدود 250.000نفــر بیخانمــان شــدند .هزینــه ایــن ویرانگــری بالــغ بــر 10
تــا  15میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت.

پیشــگیری و مدیریــت بحــران مســائل سیاســی و پیشــگیری و مدیریــت بحــران
حــوادث ناشــی از مــواد شــیمیائی خطرنــاک در مســئولیت خــود لبنانیهــا
اســت ،نــه پرزیدنــت مکــرون.
در شــهرهای ایــران مــواد شــیمیائی خطرنــاک گهگاهــی حادثــه میآفریننــد.
در ســال " ،1389آییــن نامــه ایمنــی و نگهــداری مــواد خطرنــاک در
ســطح شــهر تهــران" بــا توجــه بــه دانــش بینالمللــی در ایــن زمینــه
توســط ســازمان پیشــگیری و مدیریــت تهــران شــهر تهــران تهیــه و بــه
تصویــب شــورای شــهر تهــران رســید .ولــی اجــرای آن یــا انجــام نشــده و یــا
بــه طــور ناقــص اجــرا شــده اســت.
جــا دارد ،مســئوالن مربوطــه در اجــرای ایــن دســتورالعمل موثــر و
مصــوب غفلــت نکننــد و بــا جدیــت تمــام آن را اجــرا نماینــد.
Sources:
D.N., Stockholm, 12 August 2020.
BBC NEWS, 6 August 2020.
TDMMO, 1389.
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همایش

برگــزاری وبینــار اثــرات

ـد 19-
ـروس کـوویــ
ویــ

بــر سیســتمهای حمــل

و نقـــــل عمـومـــی و
ـا آن
ـه بـ
ـای مقابلـ
راهکارهـ

دفتــر هماهنگــی اتحادیــه بینالمللــی حمــل و نقــل
عمومــی( )UITPدر ایــران بــا همــکاری دفتــر مرکــزی
 UITPدر بروکســل ،وبینــار "اثرات ویــروس کووید19-
بــر سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی و راهکارهــای
مقابلــه بــا آن" را در  16مهــر  1399برگــزار نمــود.
هماهنـگ کننـده وبینـار دکتر محمـد منتظری ،نماینـده دفتر
لونقل عمومـی در ایران بود.
هماهنگـی اتحادیـه بینالمللی حم 
سـخنرانیها توسـط مدیر ارشـد دفاتـر منطقـهای  ،UITPمدیر
منطقـهای  UITPدر اوراسـیا (روسـیه) و مدیرعامـل شـرکت
حمـل و نقـل عمومـی قیصریـه در ترکیـه انجام شـد.
مطالــب مــورد بحــث در وبینــار بــرای مســئوالن و کارکنــان
لونقــل عمومــی مفیــد و قابــل بهرهبــرداری
سیســتمهای حم 
میباشــد.

کنگره جهانی سیستمهای حمل و نقل هوشمند هامبورگ

ITS WORLD CONGRESS 11-15 OCTOBER 2021, HUMBURG
کنگــره سیســتمهای حمــل و نقــل هوشــمند بزرگتریــن
رویــدادی اســت کــه تمرکــز بــر جابجائــی و دیجیتالیــزه
کــردن حمــل و نقــل دارد.
هــر ســاله ،ارتیکــو ( )ERTICOیــک چنیــن کنگــرهای را در
اروپــا برگــزار مینمایــد .در ایــن کنگــره اهمیــت سیســتمهای
حمــل و نقــل هوشــمند و نقــش آنهــا در شــهرها و مناطــق
شــهری مــورد بحــث قــرار میگیــرد .همچنیــن آخریــن
طرحهــای توســعهای و تکنولوژیهــای نویــن در سیســتمهای
حمــل و نقــل هوشــمند در ایــن کنگــره ارائــه میشــوند .صنایع
مربــوط بــه سیســتمهای حمــل و نقــل هوشــمند نیــز در ایــن
کنگــره مشــارکت فعــال دارنــد .ایــن کنگــره در  11تــا 15
اکتبــر  2021در شــهر هامبــورگ آلمــان برگــزار میشــود.
Source:
- ITS world congress.com
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حمل و نقل ،محیط زیست و تصادفات
TRANSPORT, ENVIRONMENT AND ACCIDENTS

دکتر محمد منتظری ،مدیر دفتر هماهنگی اتحادیه بین المللی حمل و نقل عمومی ( )UITPدر ایران

MOHAMMAD MONTAZERI, PH.D., Director of Coordination Office
)of the International Association of Public Transport in I.R. of Iran (UITP

حمل و نقل و مصرف انرژی
حمـــل و نقـــل وابستگـــی شــدیدی بــه ســوختهای فســیلی
تجدیدناپذیــر دارد .در واقــع  %95كلیــه بخشهــای حمــل و نقــل
متكــی بــه نفــت میباشنـــد.
براســـاس مطالعــــات بـــه عمـــل آمـــده توســـط آژانـــس بینالمللـــی انـــرژی
( IEA )International Energy Agencyتـــا ســـال  2020بخـــش حمـــل و
نق ــل مق ــام اول ب ــزرگ تری ــن مص ــرف كنن ــده ان ــرژی را از صنع ــت گرفت ــه
و از آن خـــود خواهـــد نمـــود و در آن ســـال میـــزان مصـــرف انـــرژی در دنیـــا
 %60بیش ــتر از مص ــرف ام ــروزه خواه ــد ب ــود (بخ ــش اعظ ــم ای ــن ان ــرژی در
كشـــورهای در حـــال توســـعه مصـــرف خواهـــد شـــد).
در بخـــش حمـــل و نقـــل عمومـــی میـــزان مصـــرف انـــرژی در ازای هـــر
مســـافر/كیلومتر چهـــار برابـــر كمتـــر از میـــزان مصـــرف انـــرژی توســـط
خـــودرو شـــخصی میباشـــد .بخـــش حمـــل و نقـــل عمومـــی در كشـــور
كان ــادا و اقیانوس ــیه  3براب ــر ،در اروپ ــا  3/7براب ــر و در ژاپ ــن  10براب ــر كمت ــر
از خودروهـــای شـــخصی ،بـــه ازای هـــر مســـافر/كیلومتر انـــرژی مصـــرف
مینمـــاید .علت عملكـــرد استثنـــایی ژاپـــن ،استفـــاده بســیار زیــاد و متراكم
از دو شـــبكه از قدرتمندتریـــن شـــبكههای حمـــل و نقـــل ریلـــی جهـــان در
توكیـــو و اوزاكا میباشـــد .واضـــح اســـت كـــه هرچـــه ســـهم اســـتفاده از
ش ــبكه حم ــل و نق ــل عموم ــی بیش ــتر باش ــد ،ب ــازده مص ــرف ان ــرژی باالت ــر

خواهـــد بـــود.
صرفهجوتریـــن شـــهرها از نظـــر هزینـــه مصـــرف انـــرژی در حمـــل و نقـــل
ش ــخصی ،پرجمعی ــت تری ــن ش ــهرهایی محس ــوب میش ــوند ك ــه روش جابـ ــه
جایـــی غالـــب در آنهـــا پیـــادهروی ،دوچرخـــه و یـــا سیســـتمهای حمـــل و
نقــل عمومــی اســـت .در صـورتـــی كــه درصـــد سفرهـــای درون شــهری بــا
پ ــای پی ــاده ،دوچرخ ــه و ی ــا حم ــل و نق ــل عموم ــی از  %15ب ــه %6 0افزای ــش
یاب ــد ،می ــزان مص ــرف ان ــرژی  4براب ــر كاه ــش خواه ــد یاف ــت.
مصــرف انــرژی در اتوبــوس و وســایل حمــل و نقــل ریلــی  3تــا 5
برابــر كارآمدتــر میباشــد.
كارآی ــی ان ــرژی در اتوب ــوس و سیس ــتم حم ــل و نق ــل ریل ــی ب ــه ازای مس ــافر/
كیلومت ــر ب ــا ف ــرض تكمی ــل ب ــودن ظرفی ــت ،س ــه تـ ــا  5بـرابـ ــر نس ــبت بـ ــه
خودروهـــا و حمـــل و نقـــل هوایـــی بیشـــتر اســـت .یـــك لیتـــر ســـوخت
میتوان ــد ی ــك مس ــافر را توس ــط مت ــرو  48كیلومت ــر ،توس ــط اتوب ــوس 39/5
كیلومت ــر و تنه ــا  18/6كیلومت ــر توس ــط خـ ــودرو ش ــخصی جابهج ــا نمای ــد.
متــــرو كارآمدتریـــن روش حمـــل و نقـــل از نظـــر مصـــرف انـــرژی میباشـــد
و بـــه دنبـــال آن خـــط آهـــن ســـبك قـــرار دارد (كارآیـــی خـــط آهـــن
ســـبك در صـــورت تولیـــد هرچـــه بیشـــتر نیـــروی بـــرق ارزان از انرژیهـــای
تجدیدپذیـــر ،جذابتـــر و پایدارتـــر خواهـــد بـــود).
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مصرف انرژی توسط شیوههای حمل و نقل شهری (مگاژول /مسافر  -كیلومتر)
توليد وسيله نقليه

سوخت

جمع كل

شيوه حمل و نقل
دوچرخه

0/5

0/3

0/8

خط آهن سبك

0/7

1/4

0/5

اتوبوس

0/7

2/1

2/8

خط آهن سنگين

0/9

1/9

2/8

خودرو با سوخت بنزين

1/4

3

4/4

خودرو گازوئيلي

1/4

3/3

4/7

مرجع :سیاستهای مربوط به كاهش گازهای خروجی و حفظ محیط زیست ،دایره المعارفTDM.
انتشارات  ،UITPبلیتی به سوی آینده ،سه مرحله جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار.

مصرف انرژی در حمل ونقل در کشورهای منتخب آی-ای-آ در  - 2017منبع IEA

مصــرف انــرژی در ایــاالت متحــده امریــكا بســیار بیشــتر از مصــرف
انــرژی در اروپــا و آســیا اســت
در ایــاالت متحــده كــه اســتفاده از خــودرو شــخصی روش حمــل و نقــل غالــب
بــه شــمار مـیرود ،میــزان مصــرف انــرژی در ســفرهای درون شــهری ســه برابــر
بیشــتر از اروپــا و چهــار برابــر بیشــتر از ژاپــن اســت.

در صورتــی كــه از هــر  10آمریكایــی ،یــك نفــر بــه صــورت روزمــره از
شــبكههای حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده نمایــد ،میــزان خــروج و پخــش گاز
دیاكســیدكربن در فضــا  %25كمتــر از آســتانه مشــخص و تعییــن شــده در
پروتــكل  Kyotoخواهــد بــود.

جمعيت استفاده كننده از شبكههاي حمل و نقل عمومي به صورت روزمره در آمريكا

ميزان صرفه جويي در واردات نفت

سطح فعلي (يك تا دو درصد)

 1ماه واردات

%7

 6ماه واردات

% 10

 12ماه واردات

مرجــع :انجمــن حمــل و نقــل عمومــی آمریــكا.

انتشــارات  ،UITPبلیتــی بــه ســوی آینــده ،ســه مرحلــه جهــت دســتیابی بــه حمــل و نقــل پایــدار.
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حمل و نقل و استفاده از فضای محدود شهرها

فضــای شــهرها محــدود میباشــد .روش حمــل و نقــل بــا اســتفاده از خودروهای
شــخصی بیشــترین فضاهــای شــهری را اشــغال میكنــد بــه طــوری كــه خــودرو
ســواری شــخصی %90زمــان و یــا بــه عبــارت دیگــر  20تا  22ســاعت در شــبانه
روز را بــه صــورت ســاكن بــوده و جــا اشــغال كــرده اســت .یــك مســافرت روزانه
متوســط بــا خــودرو شــخصی از منــزل بــه محــل كار نســبت بــه مســافرت بــا
متــرو  90برابــر و نســبت بــه اتوبــوس  20برابــر فضــای بیشــتر مصــرف مینماید.

حمل و نقل و آلودگی جوی

حمل و نقل یكی از منابع عمده تولید گازهای گلخانهای به شـمار میرود كه این
امــر یا مسـتقیماً از طــریق مصرف سوختهای فسـیلی و یا به طور غیرمستقیم
از راه تولیـد سـایر منابـع انـرژی توسـط سـوختهای فسـیلی صـورت میگیـرد.
در كشــورهای در حــال توســعه حمــل و نقــل نقــش روز افزونــی در تولیــد
گازهــای گلخانـهای بــه عهــده دارد (بــه عنــوان مثـــال در قاره آســیا بخش حمل
و نقــل مســئول  %10از كل گازهــای خروجــی و آالیندههــا میباشــد) .ایــن
رونــد هشــدار دهنــده و مخــرب اســت .در كشــور هندوســتان گازهــای خروجــی
از وســایل نقلیــه و سیســتمهای حمــل و نقــل در حــد فاصــل ســالهای 1990
تــا  2010بــه دلیــل افزایــش میــزان تقاضــا ،تــا  %65افزایــش یافتــه اســت.
خودروهــای شــخصی مســئول نیمــی از گاز  CO2خروجــی از وســایل
نقلیــه میباشــند
طــی  50ســال گذشــته تعــداد خودروهــا در جهــان از  50میلیــون بــه 500
میلیــون دســتگاه رســیده اســت .ایــن رقــم در قــاره اروپــا ســاالنه  3میلیــون
خــودرو میباشــد (فدراســیون بینالمللــی خــودرو .)1999 ،در بســیاری از
شــهرهای واقــع در كشــورهای توســعه یافتــه و یــا در حــال توســعه ،نــرخ رشــد
ســاالنه خودروهــای موتــوری شــخصی حــدود  15تــا  20درصــد (خــودرو و
موتــور ســیكلت) میباشــد.
بــا كاهــش نــرخ اشــغال خودروهــا ،تعــداد خودروهــای وارد شــده بــه خیابانهــا
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افزایــش یافتــه و تعــداد بیشــتر ،حتــی اگــر فـنآوری موتورهــا پیشــرفت كــرده
و موتورهایــی بــا آلودهســازی كمتــری ســاخته شــوند ،بــه معنــای گازهــای
خروجــی بیشــتر میباشــد.
افزایــش ناگهانــی تعــداد خودروهــای شــخصی پیامدهــای هشــدار دهنــدهای
دارد ،بــه ویــژه آن كــه خودروهــای شــخصی مســئول نیمــی از گاز CO2
خروجــی میباشــند.
ایــاالت متحــده امریــكا باالتریــن میــزان ســرانه گازهــای خروجــی
را دارا میباشــد
در ایــاالت متحــده ،ســاالنه  265كیلوگــرم مــواد آلــوده كننــده بــه ازای هــر نفر،
از وســایل نقلیــه شــخصی (كــه عمدتـاً خودروهــا میباشنـــد) خــارج میشــود.
ایــن ارقــام بــرای كانــادا و اقیانوســیه 185كیلوگــرم ،اروپــای غربــی  95كیلوگــرم
و شــهرهای مهــم و عمــده آســیا  31كیلوگــرم میباشــد.
شــهرهای بــا حداقــل آلودگــی شــهرهایی هســتند كــه اســتفاده از
خــودرو در آنهــا متعــادل اســت
در شــهرهای بــا تراكــم جمعیــت بــاال و سیســتم حمــل و نقــل عمومــی مؤثــر
و كارآمــد ،آلودگــی هــوا نســبت بــه شــهرهایی كــه از سیســتم حمــل و نقــل
ضعیفــی برخــوردار میباشــند ،كمتــر اســت .شــهرهایی كــه كیفیــت هــوا در
آنهــا چنــدان تحــت تـــأثیر ترافیــك قــرار نگرفتــه اســت ،شــهرهایی میباشــند
كــه اســتفاده از اتومبیــل در آنهــا در حــد متعــادل بــوده و ســازندگان خودروهــا
ناچارنــد اســتانداردهای ســخت مربــوط بــه آلودگــی ناشــی از گازهــای خروجــی
را رعایــت نماینــد .شــهرهای كشــور ســوئیس و برخــی دیگــر از شــهرهای
اروپـــایی ماننــد كپنهــاك ،آمستـــردام و هامبــورگ از شهرهـــای اروپایــی بــا
آلودگــی بســیار كــم بــه شــمار میرونــد .بیشــترین میــزان آلودگــی (بیــش از
 15هــزار كیلوگــرم در هكتــار) در شــهرهای مكزیكوســیتی ،آتــن و شــهرهای در
حــال توســعه آســیا كــه كیفیــت عملكــرد خودروهــا ضعیــف و تراكــم جمعیــت
بــاال اســت ،مشــاهده میشــود.

شبكه حمل و نقل عمومی گزینهای پاكیزهتر

لونقــل عمومــی نیــز مســئول وارد آوردن صدماتی به محیطزیســت
اگــر چــه حم 
میباشــد و بــه تــاش خــود جهــت كاهــش ایــن صدمــات ادامــه میدهــد
ولــی بایــد در نظــر داشــت كــه ســرانه گازهــای خروجــی كرب ـندار از طریــق
لونقــل اســت.
لونقــل عمومــی پایینتــر از ســایر ســامانههای حم 
وســایل حم 
از یــك اتوبــوس اســتاندارد دیزلــی بــا  45صندلــی و تنهــا  5مســافر مقــدار
منواكســیدكربن ،دی اكســیدكربن و هیدروكربورهــای كمتــری بــه ازای هــر
مســافر نســبت بــه خــودرو شــخصی با ضریــب اشــغال  1/5نفــر خــارج میگردد.
در كشــور كانــادا ،مســافرت بــا خــودرو شــخصی مســئول  %42از آلودگــی هــوا
بــا گازهــای گلخان ـهای اســت .در حالــی كــه ســفر بــا اتوبوسهــای عمومــی،
اتوبوسهــای مدرســه و اتوبوسهــای بیــن شــهری تنهــا  1/1درصــد از آلودگــی
ناشــی از بخــش حمــل و نقــل را تولیــد مینمایــد.

مقایسه میزان گازهای خروجی از شبكه حمل و نقل عمومی و خودروهای شخصی (بر حسب تن متریك)
در ایاالت متحده امریكا در سال 1999
شيوه سفر

* VOC

CO

NOX

CO2

حمل و نقل عمومي

6319

38079

29838

9،120،489

خودروهاي شخصي

76748

783006

57002

16،526،345

منبــع :انجمــن حمــل و نقــل عمومــی آمریــكا ،ذخیــره انــرژی و محیــط زیســت :نقــش حمــل و نقــل عمومــی ،ژوئیــه  .2002برگرفتــه از انتشــارات  ،UITPبلیتــی بــه ســوی آینــده :ســه مرحلــه جهــت
دســتیابی بــه حمــل و نقــل پایــدار.
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در حــال حاضــر منـــابع جدیــد و گزینههــای دیگــری از انــرژی در بــازار وجــود
دارد كــه راه حلهــای پاكیزهتــری را پیــش روی مــا قــرار میدهنــد .بــه عنــوان
مثــال در كشــور برزیــل از اتانــول تولیــد شــده از نیشــكر بــه منظور ســوخت و یا
جایگزیــن برخـــی از افـــزودنیهای آلــوده كننده بــه گازوئیل خودروهــای دیزلی
اســتفاده میشــود .ایــن امــر نــه تنهــا وابســتگی برزیــل بــه ســوختهای فســیلی
را كاهــش میدهــد بلكــه اثــرات مثبتــی بــر روی كیفیت هــوا دارد .شــهر Umea
در كشــور ســوئد نیــز از ســال  1994بــه طــور موفقیــت آمیــز از اتوبوسهایــی
بــا ســوخت اتانــول اســتفاده كــرده اســت .در شــهر مونتــرال طــرح پایلوتــی
مبنـــی بــر استفـــاده از ( Biodieselمحصـــول تهیــه شــده از متانــول و چربــی
حیوانــی یــا گیاهــی) در اتوبوسهــا در دســت مطالعــه و بررســی میباشــد.
تركیبات آلی تبخیر شونده ()Volatile Organic Compounds
اســتفاده از فــنآوری نویــن در ســاخت موتــور نیــز روش مؤثــر دیگــری
جهــت بهبــود و ارتقــای كارآیــی شــبكه حمــل و نقــل عمومــی میباشــد.
اتوبوسهــای دوگانــه ســوز (هیبریــدی) كــه از ســوختهای ســنتی و
متـــداول و همچنیــن بـــرق بـــه صـــورت تركیبــی اســتفاده میكننــد نیــز
جایگزیــن مناســبی بــرای اتوبوسهــای دیزلــی بــه شــمار میرونــد.
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اتوبـــوسهایی كــه از ســلولهای سوختـــی اســتفاده مینماینــد نیــز گزینــه
مناســب دیگــری بــه شــمار میرونــد .ایــن اتوبوسهــا بــا اســتفاده از اكســیژن
و هیــدروژن حركــت كــرده و تنهــا گاز خروجــی از موتــور آنهــا بخــار آب اســت.
نخســتین اتوبوسهــای دارای ســلولهای ســوختی در همایــش جهانــی UITP
در مادریــد و در مــاه مــه ســال  2003بــه نمایــش گذاشــته شــد.

آلودگی صوتی

حمــل و نقــل منشــأ اصلـــی آلودگـــی صوتــی در شــهرها و بــرای ســاكنین آنهــا
بــه شــمار مـیرود .در حـــدودسی درصــد اروپاییهــا در معــرض ســر و صــدای
جــادهای قــرار داشــته و قریــب بــه بیســت درصــد از جمعیــت اروپــا در مناطقــی
ســكونت دارنــد كــه در معــرض ســطوح بــاالی آلودگــی صوتــی قــرار دارد.
بـر اسـاس مطالعات بـه عمل آمده توسـط كمیته ریـل سـبك  ،UITPخط آهن
سـبك  46برابـر كمتـر از خودروهـا سـر و صـدا ایجاد میكنـد در حالـی كه این
میـزان بـرای اتوبوسهـا  11برابـر كمتـر اسـت UITP .بـر ایـن بـاور اسـت كه با
یكپارچهسـازی شـبكه حمل و نقل عمومی و نگهداری از محیط زیسـت شـهری
از طریـق تعمیـر و نگهـداری مرتـب و منظـم نـاوگان حمـل و نقـل ،اسـتفاده از
فنآوریهایـی بـا سـر و صـدای كمتـر ،نصـب تجهیـزات جــذب كننــده صوت
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و همچنیـن كــاهش اسـتفاده از خودروهـای شـخصی ،تأثیرات ناشـی از آلودگی
صوتـی كاهـش مییابـد .به عنـوان مثال  ،RATPشـركت بهرهبردار شـبكه حمل
و نقـل عمومـی در پاریـس ،برنامه مدیریت صوتی را ارایه نموده اسـت كه شـامل
اسـتفاده از عایقهای لرزان جهت كاهش سـطح آلودگی صوتی در مترو میباشـد.

حمل و نقل عمومی ایمنتر از خودروهای شخصی

ســازمان بهداشــت جهانــی اعــام كــرد كــه در ســال  2016جمعـاً  1/35میلیون
نفــر در جهــان جــان خــود را بــه دلیــل صـــدمات نـــاشی از تصادفــات جــادهای
از دســت دادهانـــد .ســوانح ترافیــك جــادهای مهمتریــن عامـــل مــرگ و میرهای
نـــاشی از حادثــه بودهانــد .خودكشــی و مــرگ بــر اثــر درگیــری و خشــونت در
رتبههــای بعــدی قــرار میگیرنــد.
در بررســی آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی ،رابطــه مســتقیمی بیــن تعــداد افــراد
كشــته شــده و یــا مصــدوم در اثــر ســانحه جــادهای و تعــداد ســفرهایی كــه بــا
خــودرو ســواری صــورت میگیــرد در مقایســه بــا ســایر وســایل حمــل ونقــل،
مشــاهده شــده اســت .اگــر چــه بــه ایمنــی جادههــا توجــه كافــی مبــذول
میگــردد ولــی در شــرایط مشــابه در شــهرهایی كــه مســافرت در آنهــا بــه طــور
عمــده بــا خــودرو ســواری صــورت میگیــرد ،خطــر تصادفــات مــرگ آور بســیار
بیشــتر اســت بــه طــوری كــه در چنیــن شــهرهایی در آمریــكا از هــر یــك میلیون
ســكنه  130نفــر در تصادفــات كشــته میشــوند .ایــن نســبت در اروپــای غربــی
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 70نفــر در میلیــون و در شــهرهای بــزرگ و پــر جمعیــت آســیایی  60نفــر در
میلیــون اســت.
بــه ایــن ترتیــب مســافرت بــا وســایل حمــل و نقــل عمومــی بــه طــور متوســط
 5تــا ده برابــر ایمنتـــر از خــودرو ســـواری اســت (محاســبه بــر اســاس تعــداد
مســافر × كیلومتــر طــی شــده میباشــد).
در اروپــا ســفر بــا قطــار  20تــا  25برابــر ایمنتـــر از سفـرهـــای جــادهای اســت.
بنابرایــن اصــوالً وســایل حمــل و نقــل عمومــی و قطــار بســیار ایمنتــر از
خودروهــای ســواری میباشــند.

جدول تراكم جمعیت ،روش حمل و نقل ،آلودگی هوا و مصرف انرژی
منطقه

اقيانوسيه

تراكم جمعيت
( نفر/هكتار )

ميزان سفر با پاي پياده،
دوچرخه و سيستم
حمل و نقل عمومي

گازهاي خروجي
)(CO، SO2، NOX، VOC
به ازاي هر نفر (كيلوگرم)

مصرف ساالنه تعداد تلفات ساالنه
انرژي (مگاژول /در هر ميليون نفر
سكنه
نفر)

15

%21

189

30500

85

آمريكا و كانادا

18/5

%14

237

51500

107

اروپاي غربي

55

%50

88

16500

70

اروپاي مركزي و شرقي

71

%72

89

8000

149

خاور ميانه

77

%27

215

15500

103

آمريكاي التين

90

%64

118

11500

259

آفريقا

102

%67

148

6500

179

آسيا (شهرهاي ثروتمند)

134

%62

31

11000

61

آسيا (ساير شهرها)

190

%68

84

6000

138

پایان سخن

نـا امنـی در جادههـا در شهرهــای برزیـل ،آفریقـای جنوبـی ،آسـیای
جنوب شـرقی (بانكـوك ـ كواالالمپـور ـ جاكارتا  -تایپه  -سـئول) و نیز
بوگوتـا ،اسـتانبول و آتـن بـی داد میكند .تعداد سـوانح منجـر به فوت
بـه ازای سـكنه این شـهرها  4تـا  8برابر ایمـن ترین شـهرهای اروپایی
اسـت .تلفـات تصادفات ترافیكـی در كشـورهای در حال توسـعه حدود
 500هـزار نفر در سـال تخمین زده میشـود و اغلب قربانیـان افراد پیاده
یا دوچرخه سـواران هسـتند.
شـبکه حمل و نقـل عمومی گزینـهای ایمنتـر و پاکیزهتـر از خودروهای
شـخصی برای سـفرهای شـهری میباشد.

منابع:
Millennium Cities Database
Ticket to the Future
Three Steps to Sustainable Mobility
American Public Transport Association
Canadian Urban Transport Association
MSB, Extrication from cars during road traffic accidents
 -انتشارات اتحادیه بین المللی حمل و نقل همگانی ()UITP

-
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انجمــن بیــن المللــی حمــل و نقــل عمومــی ( )UITPو برنامــه
محیطزیســت ســازمان ملــل متحــد ( )UNEPبیانیــه مشــترکی بــه
مناســبت روز جهانــی محیطزیســت (5ژوئــن )2020دربــاره لــزوم
گســترش حمــل و نقــل عمومــی در شــهرها صــادر نمودنــد.
ایـــن بیانیـــه توســـط دبیـــر کل انجمـــن بینالمللـــی حمـــل و نقـــل عمومـــی
محم ــد مزان ــی و مدی ــر اجرائ ــی برنام ــه محیطزیس ــت س ــازمان مل ــل متح ــد،
اینگ ــر اندرس ــن امض ــا ش ــده اس ــت.
بیانیه در مورد نقش مهم حمل و نقل عمومی اظهار میدارد:
حمـــل و نقـــل عمومـــی فضـــای خیابانهـــا را بـــرای بهـــره گیـــری
ش ــهروندان و ب ــه دور از خودروه ــای ش ــخصی ،ب ــه آنه ــا ب ــاز میگردان ــد
و کیفیـــت زندگـــی و فضاهـــای ســـبز را افزایـــش میدهـــد.
حمـــل و نقـــل عمومـــی در خـــال دوره بازســـازی کوویـــد  19-نقـــش
کلیـــدی در توســـعه اقتصـــادی شـــهرها و مناطـــق شـــهری در سراســـر
جهـــان ایفـــا میکنـــد.
بیانیـــه میگویـــد" :ســـرمایهگذاری در حمـــل و نقـــل عمومـــی پـــاک،
همچنی ــن در پیش ــبرد بهداش ــت بهت ــر و آلودگ ــی کمت ــر ب ــرای بی ــش از 90

درصـــد جمعیـــت جهـــان ،کـــه هـــم اکنـــون در مناطقـــی زندگـــی میکننـــد
کـــه آلودگـــی هـــوا از ســـطح ایمـــن باالتـــر اســـت ،جنبـــه حیاتـــی دارد .در
حالـــی کـــه کوویـــد 19-بـــه هیـــچ وجـــه بـــرگ پیـــروزی بـــرای طرفـــداران
محیطزیســـت نیســـت ،زمـــان آن فـــرا رســـیده اســـت کـــه لحظـــات هـــوای
پـــاک را دریابیـــم و آنهـــا را جزئـــی جـــدا ناپذیـــر از آیندهمـــان بســـازیم.
نمیتوانی ــم محی ــط ش ــهری تص ــور کنی ــم ک ــه بی ــش از دو س ــوم جمعی ــت
جه ــان ت ــا س ــال  2050ب ــدون دسترس ــی ب ــه حم ــل و نق ــل س ــبز باش ــند".
"روز جهانـــی محیطزیســـت امســـال همـــه را بـــرای انجـــام اقدامـــات فـــوری
بـــه منظـــور حفاظـــت محیطزیســـت و اکوسیســـتم کـــه تندرســـتی انســـان
بـــه آنهـــا وابســـته اســـت ،فراخـــوان مینمایـــد .ایـــن روز بـــه مـــا یـــادآوری
مینمایـــد کـــه زمـــان بـــرای حفاظـــت از محیـــط زیســـت طبیعـــی فـــرا
رســـیده اســـت .شـــیوهای کـــه ســـفر میکنیـــم بـــرای طبیعـــت و بـــرای مـــا
بســـیار اهمیـــت دارد .بـــا اســـتقبال از حمـــل و نقـــل عمومـــی پـــاک ،کارا و
س ــبز ب ــه کاه ــش آلودگیه ــای ه ــوا ،آلودگ ــی ص ــدا و تصادف ــات ترافی ــک و
حفاظـــت محیـــط زیســـت یـــاری شـــایانی میرســـانیم".
Source: Intelligent Transport, 2020.
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هوشـمند کردن حمـل و نقل یعنی بهبـود جابجائی شـهروندان و حمل
و نقـل کاال در جادهها و در شـهرها .بکارگیری سیسـتمهای هوشـمند،
جابجائـی سیسـتم حمل و نقـل را از طریـق بهرهگیـری از تکنولوژی و
راه حلهایـی کـه منافـع دیجیتالیـزه کـردن را بـه بخش حمـل و نقل
منتقـل میکند ،هوشـمندتر میسـازد.
همـکاری مشـترک بخشهـای عمومـی و خصوصـی اروپـا بـرای ایجـاد حمـل و
نقـل ایمنتـر ،پایدارتر و کاراتر ،شـش راهـکار اولویت دار بـرای دیجیتالیزه کردن
حمـل و نقـل در اروپـا ارائه کرده اسـت.
 -1جابجائی به عنوان یک خدمت()Maas- Mobility as a Service

جابجائـی بـه عنـوان یک خدمـت پتانسـیل کاهـش  50درصدی تعـداد کیلومتر
طـی شـده توسـط خودروهـای شـخصی را در بـردارد .همچنیـن ایـن راهـکار
میتوانـد مقـدار گاز دیاکسـیدکربن را تـا  30درصد تا سـال  2050کاهش دهد.
در این راهکار سیسـتم دیجیتالیزه حمل و نقل شـامل اطالعات سیسـتم حمل و
نقل و پرداخت بلیت به عنوان بخشـی از زیرسـاخت حمل و نقل عمل مینمایند.

-2جابجائی الکتریکی و منابع انرژی تجدیدپذیر

سیسـتم حمـل و نقـل هوشـمند بـا بهرهگیـری از شـیوههای جابجائی با وسـایل
نقلیـه برقـی تحقـق مییابـد .تغییـر از سـوخت فسـیلی بـه نیـروی الکتریکی در
حمـل و نقـل جـادهای و ترکیـب آن بـا منابـع انـرژی تجدیدپذیـر ،حمـل و نقل
بـدون تولیـد گازهای کربـن را امکانپذیر میسـازد .موفقیت جابجائـی الکتریکی
وابسـته بـه دسترسـی آسـان بـه تجهیزات شـارژ باتـری و پرداخت میباشـد.

و حمـل و نقـل در مناطـق پـر ترافیـک و یـا بدون زیر سـاختهای حمـل و نقل
مورد بهرهبـرداری قـرار میگیرند.

 -5بهرهوری ترافیک

سیسـتم حمـل و نقـل هوشـمند بـرای افزایـش بهـرهوری ترافیـک عالی اسـت.
نظـارت و مدیریـت یکپارچـه جریـان ترافیـک در شـبکه جابجائـی از طریـق
سیسـتمهای دیجیتالـی بـه طـور مطلـوب قابـل انجـام اسـت.

 -6نوآوری در تنظیم و مدیریت ترافیک

بـه منظـور تشـویق نوآوریهـا ،خدمـات و مدلهـای جابجائی ،ضروری اسـت که
تـازه واردیـن و اسـتارت آپهـا بـرای ارائه مشـاوره و ایدههـای خود بتواننـد وارد
بخـش حمـل و نقـل و مدیریت ترافیک شـوند.

پایان سخن

همـکاری ،اتصـال و اتوماسـیون در سیسـتم حمـل و نقـل مکمـل
یکدیگرنـد و همدیگـر را تقویـت مینماینـد و در آینـده به طـور کامل
بـه طـور یکپارچـه عمـل مینماینـد.
ارتباطات بین وسـایل مختلف حمل و نقل ،زیر ساختها و بهرهبرداران از
جادهها برای افزایش ایمنی وسـایل نقلیه اتوماتیک آینده حیاتی اسـت.

 -3جابجائی متصل ،همکاری و اتوماتیک

جابجائــی متصــل ،همــکاری و اتوماتیــک پتانســیل نیرومنــدی برای پاســخگوئی
بــه چالشهــای بخــش حمــل و نقــل دارد و میتوانــد بهرهمنــدی ،ایمنــی و
دسترســی بــه وســایل حمــل و نقــل را آســان و ارزان نمایــد .در ایــن راهــکار،
خودروهــای اتوماتیــک ،مســافران و زیــر ســاختهای دیجیتــال بــه طــور متصــل
و تعاونــی بــه صــورت یکپارچــه عمــل مینماینــد.
مراکز مدیریت ترافیک ،برنامهریزی و مدیریت ظرفیت وسـایل نقلیه و مسـیرها را
انجام میدهند و تنگناها و تراکم ترافیک در شبکه جابجائی را از میان بر میدارند.

 -4جابجائی هوائی شهری

در حـال حاضـر شـیوههای جابجائی هوائی شـهری ،مانند پهپادها ،توسـط صنایع
حمل و نقل در دسـت توسـعه اسـت تا بـه نیازهای خدمات جدیـد برای جابجائی
کاال و مسـافر پاسـخگو باشـد .پهپادهـا نه فقط بـرای نظارت بر ترافیـک ،خدمات
اضطـراری و بازرسـی حوادث بـه کار میرونـد ،بلکه برای بهبـود وضعیت ترافیک

اینترنــت چیزهــا ( )IOTهســته اقتصــاد دیجیتالــی در حــال گســترش
را تشــکیل میدهــد .تــا ســال  ،2025انتظــار مــیرود بیشــتر از 70
میلیــارد دســتگاه بــه اینترنــت چیزهــا متصــل شــوند کــه اثــرات
اقتصــادی آنهــا  10تریلیــون یــورو میباشــد .حمــل و نقــل ،اینترنــت
چیزهــا و زیــر ســاختهای انــرژی بایــد بــا هــم ترکیــب و یکپارچــه
شــوند تــا هدفهــای ایمنــی ،بهــرهوری و پایــداری سیســتمهای
حمــل و نقــل قابــل حصــول گردنــد.

Source: ERTICO-ITS EURO, 2020.
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ایــن کتــاب در ســال  2018بــه عنوان
بهتریــن کتــاب ســال در ســوئد
انتخــاب شــده اســت .کتــاب راهنمای
انجمــن حفاظــت محیطزیســت
ســوئد بــرای یــک زندگــی روزمــره
بــا پایــداری بیشــتر ،نشــان میدهــد
چطــور همگــی میتوانیــم کارهــای
کوچــک و بــزرگ بــرای حفاظــت
از کــره زمیــن انجــام بدهیــم .ایــن
کتــاب راهنمــا بــر اســاس مکانهــا و
کارهــای روزمــره معمــول در زندگــی
مــا نوشــته شــده اســت .بــرای مثال،
توصیههایــی در خصــوص ایــن
کــه در هنــگام خریــد چطــور بایــد
فکــر کنیــم و یــا چطــور میتوانیــم
محــل ســکونت خــود را پایدارتــر
کنیــم ،ارائــه شــدهاند .در ایــن
کتــاب همچنیــن دربــاره راهحلهــای
علمــی و پایدارتــر در محــل کار ،در
مدرســه ،در تعطیــات و در مراســم
مختلــف اجتماعــی ارائــه شــدهاند.
ایــن کتــاب راهنمائــی برای برداشــتن
گامهــای نویــن در راه نیــل بــه
پایــداری بیشــتر جامعــه میباشــد.
مجلــه شــهرهای جهــان بــر مبنــای
ایــن کتــاب ،در هــر یــک از شــمارههای
خــود ،پنــج توصیــه زندگــی روزمــره پایدار
را بــرای خواننــدگان خــود ارائــه میدهــد.

پنج توصیه برای زندگی پایدارتر
با همسایگان دوست شوید
ایجــاد گــروه تمــاس در محــل زندگی
دارای مزایــای بســیاری اســت .ایــن
تمــاس و دوســتی از جملــه امنیــت
و ایمنــی را درهنــگام وقــوع حادثــه
افزایــش میدهــد .بهتــر اســت
شــماره تلفــن همســایگانتان را داشــته
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باشــید .همچنیــن قــرض کــردن
چیــزی کــه بهطــور موقــت الزم
اســت از یکدیگــر آســانتر میشــود.
ممکــن اســت بعضــی وقتهــا در
ســفر بــا خــودرو بــه محــل کار یکــی
از همســایگان را نیــز بــا خود در مســیر
بــه مقصــد برســانید .شــاید ممکــن
شــود کــه بــا مشــارکت همســایگان
یــک موتــور پــول درســت کنیــد .از
نظــر محیطزیســتی بهتــر اســت بــا
همســایگان رفــت و آمــد برقــرار کنیــد
زیــرا بــرای انجــام ایــن کار نیــاز بــه
طــی ســفر طوالنــی نیســت.
خودتان را آموزش دهید
مطالــب مربــوط بــه محیطزیســت
و سیاســتهای محیطزیســت را در
روزنامــه ،مجلــه و کتــاب بخوانیــد.
شــهروندانی کــه مطالعــه دارند توســعه
پایــدار جامعــه را بیشــتر میتواننــد
تحــت تاثیــر قــرار دهنــد.
پرندگان را بشمارید
پرنــدگان نقشهــای مختلفــی در
حفــظ محیطزیســت طبیعــی دارنــد.
بــه پایــداری آنهــا در مجموعــه
حیاتــی طبیعــت کمــک کنیــد .زیبایی
و رنگارنگــی پرهــای یــک ســهره یــا
خوشــی آواز یــک تــوکا هــر بیننــده
یــا شــنوندهای را مجــذوب مینمایــد.
پرندهنگــری لــذت و آرامــش فراوانــی
داردکــه راهحلــی جهــت آرامــش
فکــری و روحــی انســان اســت .کافــی
اســت بــا دقــت بــه باغچــه حیــاط خود
بنگریــد و یــا در پــارک محلــه زندگــی
خــود بــه دنبــال پرنــدگان بگردیــد
یــا صــدای آنهــا را گــوش دهیــد.
با دوچرخه به محل کار بروید
اگــر برایتــان امــکان دارد ،بــا دوچرخــه بــه محــل کارتــان برویــد .در ابتــدا
میتوانیــد یــک روز در هفتــه ایــن کار را انجــام دهیــد و بعــد از آن کــه اثــرات
مثبــت و مفیــد آن را در بدنتــان حــس کردیــد ،اســتفاده از دوچرخــه را افزایــش
دهیــد .تحقیقــات انجــام شــده نشــان میدهــد افــرادی کــه بــا دوچرخــه بــه
محــل کارشــان میرونــد ،در مقایســه بــا کســانی کــه بــا خــودرو میرونــد،
کمتــر احســاس اســترس میکننــد .اگــر عــرق کــردن را دوســت نداریــد،
فاصلــه خانــه تــا محــل کارتــان طوالنــی اســت یــا کشــش بــرای ایــن کار
نداریــد ،گزینــه خــوب بــرای شــما اســتفاده از دوچرخــه برقــی اســت .بــا 5
کیلومتــر در روز اســتفاده از دوچرخــه بــه جــای خــودروی شــخصی بنزینــی،
مبلــغ چشــمگیری در ســال صرفهجویــی میکنیــد و حــدود  500کیلــو
اکســیدکربن کمتــر تولیــد مینمائیــد.

بــرای ســاخت یــک دوچرخــه فقــط  2درصــد کل منابعــی کــه بــرای ســاخت
یــک خــودرو الزم اســت ،مصــرف میشــود .اگــر کل دوره عمــر دوچرخــه و
خــودرو را تجزیــه تحلیــل کنیــم ،یــک دوچرخــه  ۲۱گــرم ،دوچرخــه برقــی
۲۲گــرم و یــک خــودرو  ۲۷۱گــرم اکســیدکربن در هــر کیلومتــر "هزینــه" دارد.
رانندگی اکولوژیکی
در هنگامــی کــه الزم اســت از خــودروی شــخصی اســتفاده کنیــد ،چنــد نکتــه
را بــه یــاد داشــته باشــید:
 آهســتهتر رانندگــی کنیــد ،از ترمــز کــردن ناگهانــی بپرهیزیــد و ســرعتیکنواخــت داشــته باشــید.
هماهنگ با ترافیک رانندگی کنید و از ســبقت گرفتن که الزم اســت بیشتر
گاز بدهیــد ،احتــراز کنیــد .از طریــق دنــده و موتور ســرعت را کــم کنید.
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چالشهای پسا مکتب کرونا
POST CORONAISM CHALLENGES

دکتــر مهــدی ریاضی

By: Mahdi Riazi, Ph.D.

تعریــف معمــاری و شــیوه زندگــی قرنهاســت کــه ذهــن و اندیشــه صاحبنظــران و
نخبــگان عرصــه هنــر و معمــاری را بــه خــود مشــغول کــرده و تــا پیــش از واقعــه کرونــا در
قــرن بیســتم ،شــاید چنــدان آینــدهنگــر نبــوده اســت.
ویــروس کرونــا گذشــته از برهــم زدن بســیاری از معــادالت زیســت محیطــی ،بــر ســایر
حوزههــا منجملــه معمــاری و شهرســازی و نیــز روش زندگــی انســانها ،تاثیــری
انکارناپذیــر داشــته اســت.
مطلــب حاضــر نقطــه نظــرات دکتــر مهــدی ریاضــی در مــورد تاثیــرات کرونــا بــر زندگــی
انســانها و بیانگــر دو واقعیــت اساســی اســت .اولــی تغییــر نگــرش در زندگــی ،دومــی
لــزوم تغییــر در فضاهــای ســکونتی و امکانــات مــورد نیــاز یــا نحــوه عملکــرد داخــل و
خــارج از محیــط زندگــی.

دکتـر مهـدی ریاضـی معمـار ملـی دوره سـوم (سـال  )1341و
رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن فـارغ التحصیلان دانشـکده معماری
و شهرسـازی دانشـگاه ملـی میباشـد .او هـم زمـان بـا تحصیـل در
رشـته معماری دانشـگاه ملی ،در رشـته ریاضی و آمار دانشگاه تهران
نیـز مشـغول بـه تحصیل شـد .سـپس مهندسـی ترافیـک و دکترای
ترافیـک و حمـل و نقـل خـود را از امریـکا اخـذ نمـود.
پـس از بازگشـت بـه ایـران بـه عنـوان مدیرعامـل سـازمان ترافیـک
تهـران و پـس از انقلاب نیز به عنوان معـاون انتخابی حـوزه ترافیک
و حمـل و نقـل شـهرداری تهـران منصوب شـد .از اقدامـات ارزنده او
ارائـه طـرح ترافیـک در شـهر تهران بود کـه در اواخر دهـه  50اجرا و
تا کنـون نیز ادامـه دارد.
از برنامههـای اخیـر وی ایجاد رشـتهای جدید از تلفیق شهرسـازی و
ترافیک بود که سـرفصلهای آن مشـخص و در یکی از دانشـگاههای
معمـاری و شهرسـازی تهـران اجرایـی خواهد شـد .ایشـان بـه دلیل
خدمـات ارزنـدهای کـه در حوزه ترافیک و حمل و نقل در طی سـالها
فعالیـت داشـتند ،به «پدر ترافیک» شـناخته میشـوند.

انجمن فارغ التحصیالن معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه
ملی ایران
با همکاری گروه تحقیق و مصاحبه معمار ملی و RedLeaf Studio
تقدیم میکند.
متـن حاضـر برگرفته از سـخنان دکتر مهدی ریاضی در مورد چالشـهای
پسـا مکتـب کرونا میباشـد کـه عینا پیـاده گردیده و در آدرسـهای زیر
قابل دسترسـی میباشد.
www.aparat.com/v/kJ2KE
www.youtu.be.EBbX9UBTjWY

خیلی ممنون که تشریف آوردید و این امکان هست که این حرفها را
به طریقی به هموطنان و بعد هم به دیگر ساکنان این کره زمین برسانیم.
چون محدودیت زمانی هم داریم ،من سعی میکنم در حدود  30دقیقه و
خیلی سریع مسائلی را که میخواهم بگویم .بعدا اگر سواالتی بود انشاءاله
برمیگردد یعنی بازخورد پیدا میکند ،میآید و میرود.
سـه بخـش اولیه داریم.عنـوان صحبتمان «پـس از مکتب کرونا» اسـت.
چالشهایـی کـه پس از این خواهیم داشـت .انگلیسـی آن هم میشـود
.Post Coronaism Challenges
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ایـــن عنوانـــی اســـت کـــه بـــا آن شـــروع میکنیـــم .علـــت ایـــن
کـــه بـــا وجـــود ایـــن همـــه بیمـــاری ،ویـــروس ،میکـــروب ،باســـیل
و غیـــره ،آن را مکتـــب میدانیـــم ایـــن اســـت کـــه هیچکدامشـــان
ای ــن ط ــور نب ــوده ک ــه دنی ــا را زی ــر پنج ــه خ ــود داش ــته باش ــند.
از اســـترالیا تـــا قطـــب ،همـــه در خانههایشـــان نشســـته باشـــند و تنشـــان
بل ــرزد .بع ــد ه ــم تاثیرات ــی ک ــه روی فرهن ــگ ،ادب ،زندگ ــی ،معاش ــرت و ه ــر
آنچ ــه خواه ــد داش ــت ،از خیل ــی از مکات ــب واقع ــا قویت ــر خواه ــد ب ــود .ک ــدام
ویـــروس را میشناســـید کـــه ایـــن همـــه موزیـــک و رقـــص برایـــش تـــدارک
دی ــده باش ــند و آن را س ــرباز خ ــدا بنامن ــد؟ ای ــن عل ــت اولی ــه ب ــود .بع ــدا اگ ــر
مس ــئلهای ب ــود بگویی ــد.
دوم اینکـــه مـــا یـــک پیـــش فـــرض داریـــم کـــه اصـــل اساســـی ایـــن ســـری
صحبتهـــا خواهـــد بـــود .اگـــر ادامـــه پیـــدا کنـــد ،آخـــر ایـــن گفتگـــو
میگویـــم .پیـــش فـــرض مـــا ایـــن اســـت کـــه بـــرای اولیـــن بـــار بشـــر
راه ــی غی ــر از جن ــگ و ای ــن ط ــور مس ــائل و تخریب ــات و غی ــره پی ــدا ک ــرده
کـــه بـــه راحتـــی انجـــام بدهـــد ،اســـمش را میگذاریـــم کشـــتار جمعـــی ،و
احتمـــاال آنهایـــی کـــه آیندهســـاز و برنامهریـــز آیندهانـــد (،)Big Brother
از ای ــن کارش ــان خیل ــی ه ــم راضین ــد .ف ــرض ای ــن اس ــت ک ــه اینه ــا ب ــازی
کرون ــا را ره ــا نخواهن ــد ک ــرد .اگ ــر ره ــا کنن ــد ک ــه امیدم ــان ای ــن اس ــت و
دع ــا ه ــم میکنی ــم ،خ ــدا را ش ــکر ول ــی اگ ــر خوشش ــان بیای ــد و بخواهن ــد
تک ــرارش کنن ــد ،حت ــی اگ ــر کرون ــا ه ــم تم ــام ش ــود ک ــه بعی ــد میدان ــم ،در
یـــک نـــوع دیگـــری میآیـــد .حـــاال فـــرض کنیـــم تمـــام شـــود و اســـتراحتی
ه ــم بدهن ــد ،حتم ــا از ی ــک ج ــای دیگ ــر ،ب ــا ش ــدت دیگ ــری ادام ــه خواه ــد
داش ــت .ای ــن ف ــرض ماس ــت .خ ــدا کن ــد ک ــه نباش ــد .ای ــن تدریج ــا ب ــه ی ــک
ن ــوع وی ــروس هوش ــمند خت ــم خواه ــد ش ــد .ویروس ــی ک ــه دیگ ــر ای ــن ط ــور
نیســـت .تـــک تـــک میتواننـــد آن را برنامهریـــزی کننـــد کـــه بـــرو ســـراغ
Aهـــا و هیـــچ کار دیگـــری نکـــن .روی ملیتهـــا ،روی رنـــگ ،روی نـــژاد ،روی
مذه ــب ،ه ــر ج ــوری ک ــه بخواهن ــد قاب ــل تنظی ــم خواه ــد ب ــود و فق ــط ب ــه
آنه ــا ه ــم کار دارد .ب ــه ه ــر ح ــال قس ــمتی از برنام ــه ه ــم نهایت ــا برمیگ ــردد
بـــه آن فرضهـــای اولیـــهای کـــه بایـــد جمعیـــت را تـــا حـــد تعییـــن شـــده
پایی ــن آورد .صحبت ــش خیل ــی وق ــت اس ــت ش ــده و راهه ــای خیل ــی مختلف ــی
ه ــم برای ــش امتح ــان ش ــده .البت ــه بای ــد ی ــک ج ــو ِر مردمپس ــند ه ــم باش ــد.
مثـــا میگوینـــد مصرفکننـــده بیمصـــرف را فعـــا حـــذف کنیـــم .ایـــن
خـــودش بـــد نیســـت .مـــردم هـــم میگوینـــد حـــذف کنیـــم ،عیبـــی نـــدارد.
بعـــد میگوینـــد اینهایـــی کـــه زیـــاد ســـوال میکننـــد را حـــذف کنیـــم.
میگوین ــد خ ــب ای ــن را ه ــم ح ــذف کنی ــم .ای ــن موض ــوع م ــن را ب ــه ی ــاد
حرفهـــای نیچـــه در رابطـــه بـــا هیتلـــر میانـــدازد .نیچـــه میگویـــد بـــه مـــا
گفتنـــد کلیمیهـــا یـــک خـــرده اذیـــت میکننـــد ،اجـــازه بدهیـــد برونـــد،
م ــا گفتی ــم خ ــب برون ــد .بع ــد گفتن ــد ای ــن مدی ــران اختالس ــگر بیس ــواد را
ه ــم رد کنی ــم برون ــد .م ــا گفتی ــم عی ــب ن ــدارد ،ای ــن ه ــم ب ــد نیس ــت .بع ــد
گفتنـــد کمونیســـتها هـــم اضافهانـــد ،برونـــد .بعـــد یـــک روز کـــه روزنامـــه
را بـــاز کردیـــم دیدیـــم همـــه اینهـــا تمـــام شـــده و حـــاال نوبـــت خودمـــان
اس ــت .ای ــن گفت ــه نیچ ــه اس ــت .واقع ــا چنی ــن پی ــش درآم ــدی خواه ــد ب ــود.
ول ــی ای ــن را همی ــن ج ــا نگ ــه میدازی ــم .یعن ــی موضوع ــی نیس ــت ک ــه م ــا
ندیـــده باشـــیم و تمـــام شـــود و بـــاز هـــم دعـــا میکنیـــم کـــه بـــه همیـــن
بس ــنده کنن ــد و ادام ــه ندهن ــد .ای ــن بح ــث ب ــه نظ ــرم همی ــن ج ــا کافیس ــت.

بـــرای شـــروع مـــا میآییـــم از خانهمـــان آغـــاز میکنیـــم.
ببینیـــم ایـــن خانـــه و آپارتمـــان و محلـــی کـــه در آن زندگـــی میکنیـــم
بـــا فـــرض ادامـــه ایـــن داســـتان چـــه تغییراتـــی میطلبـــد .ایـــن مجموعـــه
زندگـــی شـــامل دو بخـــش میشـــود .یـــک بخـــش آن قســـمتهایی اســـت
کـــه تعریـــف کردهایـــم و در همـــه خانههـــا هـــم هســـت .میتوانیـــم
بگویی ــم در معم ــاری خ ــارج از مس ــئله فلس ــفه ،عملک ــرد ،فض ــا ،ف ــرم و غی ــره،
خانـــه ترکیـــب یـــک ســـری فضاهـــای تعریـــف شـــده اســـت کـــه چیدمانـــی
بـــر اســـاس ســـلیقهها و توانمندیهـــا اعـــم از مالـــی ،قـــدرت کاری ،نفـــوذ
و غیـــره دارد .مجموعـــهای کـــه مـــا میبینیـــم منبعـــث از ایـــن دو اســـت؛
یک ــی س ــلیقهها ک ــه ای ــن چه ــار پن ــج فض ــا را چگون ــه بچین ــد ،یک ــی ه ــم
امکان ــات ک ــه مهمترین ــش هم ــان مال ــی اس ــت .در معم ــاری خ ــارج از فلس ــفه
و ف ــرم و عملک ــرد و غی ــره ،ای ــن فضاه ــا در ترکیبه ــای مختلف ــی ب ــر اس ــاس
س ــلیقهها و امکان ــات ک ــه اولین ــش امکان ــات مال ــی اس ــت چی ــده میش ــوند
و عملکردهایشـــان هـــم تقریبـــا تعریـــف شـــده اســـت .ایـــن قســـمتی کـــه
صحبتـــش را میکنیـــم تعریـــف شـــده اســـت .اتـــاق خوابـــی داریـــم کـــه در
آن چنـــد ســـاعت میخوابیـــم .آشـــپزخانهای داریـــم کـــه در آن یـــا غذاهـــای
ســـریع درســـت میکنیـــم و یـــا فســـت فـــود و اینهـــا را میگیریـــم و گـــرم
میکنی ــم .آش ــپزخانه چنی ــن جای ــی اس ــت .اخی ــرا ه ــم اگ ــر توج ــه کنی ــد
در آپارتمانهـــا حجمهـــای خیلـــی کوچکتـــری را میگیـــرد .یعنـــی بـــه
صـــورت یـــک دالونکـــی شـــده کـــه شـــما از هـــر طـــرف بپیچـــی بـــه کانتـــر
دسترســـی داشـــته باشـــی .یـــک مایکرویـــو اســـت و یـــک اجـــاق گاز و یـــک
قهوهســـاز و مجموعـــه اینهـــا.

ی ــک موض ــوع کوچ ــک را ه ــم بگوی ــم .ت ــا ام ــروز م ــا دو ن ــوع تجزی ــه
و تحلی ــل بیش ــتر ندیدهای ــم .یک ــی تجزی ــه و تحلی ــل پزش ــکی ب ــوده و یک ــی
ه ــم تجزی ــه و تحلی ــل اقتص ــادی .ن ــه اینک ــه چیزه ــای دیگ ــر نب ــوده ول ــی
آن طـــور جـــدی نیســـت .ایـــن دو مـــورد هـــم ایـــن قـــدر تکـــرار شـــدهاند

حـــاال یکـــی یکـــی از ایـــن فضاهـــای تعریـــف شـــده شـــروع
میکنیـــم .اول از اتـــاق خـــواب شـــروع میکنیـــم .اتـــاق خـــواب حجـــم
واقع ــا س ــادهای دارد .ش ــامل ی ــک تخ ــت خ ــواب اس ــت و چن ــد قفس ــه لب ــاس
و میـــز توالـــت و چنیـــن مجموعـــهای .همیـــن اســـت .ایـــن بـــرای  4تـــا 8

ک ــه دیگ ــر الزم نیس ــت م ــا چی ــزی درب ــاره ش ــان بگویی ــم .فق ــط در زمین ــه
اقتصـــادی ایـــن را میگویـــم کـــه همـــه بـــا بدبینـــی بـــوده و گفتـــه شـــده
کـــه اقتصـــاد بـــدی خواهیـــم داشـــت .نـــرخ بیکاریمـــان رشـــد ســـریع دارد
و بـــه کجاهـــا خواهـــد رســـید .در مجمـــوع یـــک اقتصـــاد بیهویـــت و
ورشکس ــتگی عموم ــی دی ــده م ــی ش ــود ک ــه ی ــک مق ــدارش را االن در ای ــن
م ــدت کوت ــاه م ــی ش ــود قب ــول ک ــرد ول ــی ب ــه نظ ــر م ــن در بلن ــد م ــدت
ب ــه ی ــک ش ــکوفایی اقتص ــادی خواهی ــد رس ــید و ن ــرخ بی ــکاری نزدی ــک ب ــه
صفـــر میرســـد .ایـــن قـــدر کار بـــرای انجـــام هســـت کـــه ایـــن ضررهـــا در
آن حســـاب نمیشـــود .در طـــول همیـــن صحبتهایمـــان بـــه آنهـــا اشـــاره
میکنـــم و قبـــول خواهیـــد کـــرد کـــه وضـــع ایـــن طـــور نیســـت .متاســـفانه
فق ــط ب ــرای اقتص ــاد و بی ــکاری و غی ــره وض ــع خ ــوب خواه ــد ب ــود و در تم ــام
زمینههـــای دیگـــر ناخوشـــایند خواهـــد بـــود .روابـــط اجتماعـــی و غیـــره،
تم ــام ای ــن مس ــائل اینچنین ــی ب ــه نوع ــی بای ــد ع ــوض ش ــوند و خوش ــایند
هـــم نیســـت .شـــاید بـــه روزی برســـیم ،کـــه انشـــاءاله نرســـیم ،کـــه بغـــل
ک ــردن ی ــک عزی ــز و فش ــردن صمیمان ــه ی ــک دس ــت ب ــه ق ــول قدیمیه ــا
نوس ــتالژی اس ــت .ای ــن دیگ ــر ش ــوخی نیس ــت .ممک ــن اس ــت م ــا در ی ــک
فضـــای پالســـتیکی انعطافپذیـــر راه برویـــم .یعنـــی از ماســـک و اینهـــا هـــم
فراتـــر بـــرود .حـــاال برمیگردیـــم بـــه اصـــل موضـــوع بـــا ایـــن فـــرض کـــه
ادام ــه پی ــدا کن ــد .البت ــه در پرانت ــز ه ــم اضاف ــه کن ــم ک ــه اگ ــر ای ــن ف ــرض
هـــم نباشـــد مـــا بایـــد خیلـــی چیزهـــا را عـــوض کنیـــم .حتـــی اگـــر کرونـــا
ه ــم تم ــام ش ــد ،ب ــه ه ــر ح ــال س ــبک زندگ ــی و رفت ــار و غی ــره م ــا تغیی ــر
خواه ــد ک ــرد.
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ســـاعت در روز شماســـت در حالـــی کـــه تمـــام فعالیتهـــا و معاشـــرتهای
شـــما بیـــرون باشـــد ،خـــوب اســـت .ولـــی وقتـــی بخواهیـــد  3مـــاه در ایـــن
خان ــه بمانی ــد ،اگ ــر دیوان ــه نش ــوید ،مس ــلما افس ــرده خواهی ــد ش ــد و آث ــار
ایـــن خســـتگی اصـــا معلـــوم نیســـت چـــه باشـــد؟ نمیدانیـــم اگـــر کســـی
بخواهـــد  3مـــاه در چنیـــن اتاقـــی باشـــد ،چـــه میشـــود؟ ایـــن اســـت کـــه
حتم ــا بای ــد تغییرات ــی کن ــد .بح ــث ن ــدارد .چگون ــه بای ــد تغیی ــر کن ــد؟ ه ــم
بای ــد از نظ ــر فض ــا و حج ــم تغیی ــر کن ــد ،ه ــم از نظ ــر رن ــگ و غی ــره .ب ــرای
ایـــن کـــه همـــه اینهـــا روی اعصـــاب تاثیـــر میگذارنـــد و اثرگـــذار هســـتند.
ای ــن تغیی ــرات چن ــد ج ــور اس ــت ک ــه در آین ــده ب ــا جزئی ــات بیش ــتری ط ــرح
خواهــد شــد .یکــی از آنهــا دیــد اســت .بــرای ویــژوال اتــاق بایــد کاری بکنیــد
کـــه از نظـــر دیـــد متفـــاوت باشـــد .مثـــا همیـــن نماهـــای ســـاختمانی کـــه
داری ــم ،بای ــد ع ــوض ش ــود .یعن ــی چ ــه؟ مث ــا ش ــما دری ــا میبین ــی ،بع ــد
یک ــی ی ــک ماه ــی در آن میبین ــد و  . ...ب ــه ه ــر ح ــال بای ــد کاری ک ــرد ک ــه
از نظ ــر دی ــد ی ــا هم ــان  3Dپرینت ــر و غی ــره ک ــه االن آم ــده ،بع ــد دیگ ــری
ب ــه م ــا بده ــد ک ــه بتوانی ــم  3م ــاه ای ــن فض ــا را تحم ــل کنی ــم .ای ــن غی ــراز
فضاهایـــی اســـت کـــه شـــاید بایـــد اضافـــه شـــوند و بعـــدا بـــه آنهـــا اشـــاره
میکنـــم .یـــا اینکـــه دیوارهـــا را عـــوض کنیـــم .یعنـــی ایـــن جداکنندههـــا را
ع ــوض کنی ــم .مث ــا یک ــی ب ــرود عق ــب ،حجمه ــا ع ــوض ش ــود .در نتیج ــه
اتاقهـــای دیگـــر خانـــه و فضاهـــا هـــم وقتـــی دیـــوار را کشـــیدی عقـــب در
مجم ــوع ع ــوض میش ــوند و ش ــاید مق ــداری دلنش ــینتر ش ــود .ش ــاید اگ ــر
دلنشـــین هـــم نیســـت ،قابـــل تحمـــل بشـــود .اینجـــا در پرانتـــز بگویـــم؛ 50
س ــال پی ــش ،ح ــدود ه ــزار و نهص ــد و هفت ــاد ،کانس ــپتی در معم ــاری ب ــود
ب ــه اس ــم آرک ــی گ ــرام .ش ــاید خیل ــی ک ــم راج ــع ب ــه آن دی ــده ی ــا خوان ــده
باش ــید .ب ــه کرون ــا ربط ــی نداش ــت ول ــی اساس ــش ای ــن ب ــود ک ــه اتاقه ــا و
فضاهـــا ،مثـــا آشـــپزخانه بـــرای خانـــم خانـــه بعـــد از ســـه ســـال و انـــدی
دیگـــر خســـتهکننده اســـت و بایـــد عوضـــش کـــرد .اتـــاق خـــواب را بعـــد از
 5-4ســـال و بـــه همیـــن ترتیـــب .آرکـــی گـــرام بـــر ایـــن اســـتوار بـــود کـــه
اینهـــا را برمیداشـــت و حجـــم دیگـــری جایـــش میگذاشـــت .کار مشـــکلی
بـــود و بعدهـــا هـــم ظاهـــرا موفـــق نشـــد .یعنـــی مـــن شـــخصا دنبالـــهاش را
ندیـــدم چـــون بـــه هـــر حـــال هزینههایـــش ســـنگین بـــود و خیلـــی کارهـــا
میطلبیـــد کـــه آن زمـــان صـــرف نمیکـــرد .ولـــی حـــاال حتمـــا دوبـــاره
خواهـــد آمـــد ،صـــرف هـــم میکنـــد و کاری اســـت کـــه بایـــد بشـــود.
از اتـــاق خـــواب کـــه بیـــرون برویـــم ،میآییـــم بـــه آشـــپزخانه.
آشـــپزخانه فضایـــی بـــوده کـــه در آن غـــذا گـــرم میکردیـــم امـــا دیگـــر بـــه
درد کار مـــا نمیخـــورد .ایـــن دیگـــر آشـــپزخانهای نیســـت کـــه بتوانـــد 3
م ــاه مرک ــز تغذی ــه ی ــک خان ــوار باش ــد .آن یخچ ــال و فری ــزری ک ــه فض ــای
کمـــی دارد ،دیگـــر نمیتوانـــد مـــواد الزم بـــرای ســـه مـــاه یـــک خانـــوار را
نگ ــه دارد .ش ــما س ــردخانه و گرمخان ــه میخواهی ــد .جاهای ــی ک ــه ان ــواع ای ــن
م ــواد را در درج ــه دماه ــای مختل ــف بتوان ــد نگ ــه دارد ک ــه بع ــدا بتوان ــی از
آنهـــا اســـتفاده کنـــی .تـــازه اگـــر غـــذا همانـــی باشـــد کـــه امـــروز هســـت.
چ ــون ممک ــن اس ــت اص ــا ب ــه کل اینه ــا نباش ــد .مث ــل غ ــذای فضان ــوردان
کـــه شـــبیه خمیردنـــدان اســـت بشـــود یـــا غذاهایـــی کـــه شـــما بـــه ســـگها
و گربههـــا میدهیـــد .گلولههایـــی کـــه مقـــداری آب در آن میریزنـــد.
هی ــچ دلیل ــی ن ــدارد ک ــه دیگ ــر قرم ــه س ــبزی داش ــته باش ــیم .ول ــی ف ــرض
میکنیـــم همینهـــا باشـــد ،چـــون تـــا مدتـــی نمیتـــوان همـــه را تغییـــر
داد .پ ــس ب ــه ج ــای مایکرووی ــوی ک ــه ام ــروز در آش ــپزخانه هس ــت ،ک ــه ای ــن
مایکروویـــو آبســـولیت اســـت و االن ژاپـــن و خیلـــی از کشـــورها ســـاختش را
ممنـــوع کردهانـــد ،یـــک چیـــز دیگـــر میخواهیـــم کـــه میتوانـــد مگنوویـــو
باش ــد .س ــاختن مگنووی ــو ب ــرای ه ــر آش ــپزخانه ب ــا ای ــن هم ــه تقاض ــا ،اگ ــر
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کرونـــا هـــم نباشـــد ،ببینیـــد چـــه قـــدر ســـرمایه ،چـــه قـــدر نـــوآوری ،چـــه
قـــدر نیـــروی کار میخواهـــد؟ حـــاال ایـــن کـــه ایـــن نیروهـــای کار وقتـــی
همـــه در خانـــه هســـتند ،چـــه طـــور کار میکننـــد خـــودش یـــک داســـتان
اســـت .ایـــن کـــه چگونـــه میتـــوان یـــک میلیـــارد مگنوویـــو درســـت کـــرد
وقتـــی کـــه همـــه در خانـــه نشســـتهاند؟ اینهـــا ابعـــادش خیلـــی فـــرق
میکنـــد .مـــن فقـــط دارم امـــروز در ایـــن ویدئـــو بـــه ایـــن چیزهـــا اشـــاره
میکن ــم .ت ــک ت ــک ای ــن مس ــائل ،خ ــودش دنیای ــی خواه ــد ب ــود .ب ــه ه ــر
حـــال ایـــن آشـــپزخانه ،آشـــپزخانه دیگـــری میشـــود .مثـــا ایـــن چیـــزی
کـــه االن روی کانتـــر و کابینتهـــا میبینیـــم ،فلـــزش چهـــار شـــبانه روز و
چوب ــش بیس ــت و چه ــار س ــاعت وی ــروس را نگ ــه م ـیدارد .اینه ــا دیگ ــر بای ــد
بـــرود و متریالهـــای جدیـــدی بیایـــد کـــه ویـــروس نتوانـــد رویـــش حضـــور
پیـــدا کنـــد .مـــن نمیدانـــم چـــرا تـــا حـــاال ایـــن کار را نکردهایـــم .حتـــی در
مطالعات ــی ک ــه چن ــد س ــال پی ــش خان ــم اوپ ــرا وینف ــری ک ــرده ب ــود ،آم ــده
ک ــه روی بالش ــی ک ــه ش ــما زی ــر س ــرت میگ ــذاری ،در ای ــن آش ــپزخانهها و
غی ــره ای ــن ق ــدر میک ــروب و وی ــروس هس ــت ک ــه خ ــدا میدان ــد .منته ــا م ــا
یـــک جـــوری بـــا اینهـــا کنـــار آمدهایـــم .ولـــی چـــرا عوضـــش نکردهایـــم؟
چ ــرا نیامدهای ــم در ای ــن م ــدت متریالهای ــی ب ــرای بال ــش در نظ ــر بگیری ــم
ک ــه ای ــن ق ــدر در آن چیزه ــای مض ــر نباش ــد؟ ی ــا روی کانت ــر آش ــپزخانهمان
ه ــم همی ــن ط ــور .اینه ــا را واقع ــا بای ــد انج ــام میدادی ــم .ح ــاال اگ ــر کرون ــا
باعث ــش ش ــود ک ــه خ ــدا حفظ ــش کن ــد .مث ــا خ ــود همی ــن ماکرووی ــو ،ای ــن
را بایس ــت خیل ــی وق ــت پی ــش ع ــوض میکردی ــم .چ ــون خ ــارج از مس ــئله
کرونـــا ،خـــودش خیلـــی آســـیبزننده اســـت .مضـــر و تاثیرگـــذار اســـت.
ای ــن کاره ــا را م ــا نکردی ــم و االن باع ــث هم ــان تاثیرات ــی اس ــت ک ــه کرون ــا
میگـــذارد .مـــا تمـــام محیـــط زیســـت را تخریـــب کردهایـــم و هیـــچ بـــه
ایـــن فکرهـــا نیفتادیـــم و حـــاال کـــه یـــک دفعـــه کرونـــا آمـــده ،میگوییـــم
ای بابـــا ،مـــا چـــه کردهایـــم؟ روابطمـــان بـــا هـــم چـــه شـــد؟ همـــه یکـــی
یـــک ماسماســـک دســـتتان اســـت و  . .....وقتـــی میگویـــم مکتـــب بـــه ایـــن
دلی ــل اس ــت ک ــه تفک ــر و تعق ــل جدی ــدی وارد ش ــده ک ــه ای باب ــا ،م ــا چ ــه
کردهایـــم تـــا حـــاال؟ کـــه بـــود ایـــن کارهـــا را میکـــرد؟ چـــرا مـــا ایـــن
قـــدر از هـــم منفـــک شـــدیم؟ چـــرا خانـــواده  5نفـــره ســـرمیز نشســـتهاند
ناهـــار بخورنـــد ،حتـــی یـــک نفـــر ناهـــار را نـــه میفهمـــد و نـــه میبینـــد
بـــا کـــی نشســـته اســـت .اینهـــا فاجعههایـــی بـــود کـــه کرونـــا باعـــث شـــد
م ــا متوجه ــش بش ــویم .اگ ــر کرون ــا نب ــود م ــا نمیفهمیدی ــم .ب ــه ه ــر ح ــال
ایـــن تغییراتـــی اســـت کـــه در تـــک تـــک خانههـــا خواهـــد بـــود.
بــه عنــوان مثــال بعضــی خانههــا یــک اتــاق ورزشــی دارنــد یــا
یــک تردمیــل در یــک گوشــه اتــاق .ایــن دیگــر جــواب قضیــه را
نمیدهــد .اصــا موضــوع ایــن نیســت کــه شــما شــکمت را بدهــی تــو
یــا انــدام عضالنــی دربیــاوری .موضــوع ایــن اســت کــه بتوانــی ارگانهایــت را
زنــده نگــه داری .بتوانــی در ایــن  3مــاه کبــدت را زنــده نگــه داری .وســایل
ورزش و  trainingیــک چیــز دیگــر اســت .اینهــا نیســت .گیریــم در جایــی
کــه نشســتهاید ،ده قــدم هــم جلــو و عقــب برویــد ،بایــد بتوانیــد کــه ایــن
تاندونهــا ،رگ و پیهــا تکلیفشــان چیســت؟ ایــن هــم یــک پزشــکی ورزشــی
جــدا میخواهــد .شــما بایــد روزی یــک ســاعت روی کبــد کار کنیــد .دیگــر
ورزش ابدومینــال و عضــات شــکم را ول کنیــد .قیافهتــان هــر چــه شــد،
شــد ،اینهــا را بایــد زنــده نگــه داری .مقصــودم ایــن اســت کــه ببینیــد همــه
اینهــا چــه قــدر نــوآوری میخواهــد؟ چــه قــدر ســرمایه میخواهــد؟ چــه قــدر
کار میخواهــد؟ حســاب کنیــد اگــر بخواهیــد حتــی جــای تردمیلــی کــه در
خانههــای مرفــه همــه دارنــد ،چیــز دیگــری بگذاریــد کــه کبــد را نگــه دارد ،چه
خواهــد شــد؟ اینهــا تغییراتــی اســت کــه در فضاهــای موجــود خواهیــم داشــت.
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غی ــر از فضاه ــای موج ــودی ک ــه صحبت ــش را میکنی ــم ،راج ــع ب ــه
سیســـتمهای تاسیســـاتی و غیـــره هـــم مســـئله خواهیـــم داشـــت.
االن تهویــهای داری ــم ک ــه ه ــوای بی ــرون را میگی ــرد ،در جری ــان میگ ــذارد،
گرمـــش میکنـــد ،ســـردش میکنـــد و میدهـــد داخـــل خانـــه .اگـــر
قـــرار باشـــد تماســـش را بـــا بیـــرون قطـــع کنیـــم ،در یـــک خانـــواده 5 ،6
یـــا  4نفـــره کـــه بـــا هـــر دمشـــان اکســـیژن میگیرنـــد و بـــا بـــازدم گاز
کربنی ــک بی ــرون میدهن ــد ،بع ــد از مدت ــی هم ــه فض ــا پ ــر از گاز کربنی ــک
خواه ــد ش ــد .فض ــا بس ــته اس ــت .تکلی ــف چیس ــت؟ اینه ــا هم ــه چیزهای ــی
اس ــت ک ــه بای ــد ب ــه وج ــود بیای ــد .االن م ــا  smoke detectorب ــرای آت ــش
نشـــانی و غیـــره داریـــم .مـــا  virus detectorمیخواهیـــم .مـــا oxygen
 detectorمیخواهیـــم کـــه هـــر لحظـــه تراکـــم اکســـیژن در واحـــد حجـــم
را برداشـــت کنـــد و بـــه جایـــی کـــه اکســـیژن آمـــد پاییـــن ،دســـتگاه
تهووی ــه اکس ــیژن تزری ــق کن ــد .ول ــی ای ــن کاف ــی نیس ــت .ه ــر چق ــدر ه ــم
اکســـیژن تزریـــق کنیـــم ،گاز کربنیکهـــا مانـــده کـــه وقتـــی میخواهیـــم
دم انجـــام دهیـــم 50 ،درصـــدش گاز کربنیـــک میآیـــد .اتفاقـــا ایـــن از آن
مس ــائل خیل ــی پیچی ــده خواه ــد ب ــود و بهترین ــش هم ــان طبیع ــت اس ــت
ک ــه قب ــل از کرون ــا ه ــم مق ــداری روی ــش کار ش ــده ب ــود .فق ــط بای ــد بروی ــد

از فضاهایـــی کـــه داریـــم بگذریـــم ،میرســـیم بـــه
فضاهایـــی کـــه نداریـــم .از پاگـــرد پلـــه و البـــی و آسانســـور
بگذریـــد ،حـــاال میخواهیـــد از محیـــط بیـــرون وارد فضـــای
زیســـت بشـــوید .دری را میخواهیـــد بـــاز کنیـــد .همـــه قفـــل
و اینهـــا را میخواهیـــد دســـتمالی کنیـــد و بیاییـــد داخـــل و
تمـــام .یعنـــی از فضـــای بیـــرون میآییـــد داخـــل خانـــه و حـــاال
چق ــدر ج ــرم و غی ــره ب ــا خودت ــان میآوری ــد؟ ای ــن اس ــت ک ــه از
فضاهای ــی ک ــه االن نداری ــم ،فضاه ــای ورودی ی ــک و دو خواهی ــم
داش ــت .اوال تم ــام اب ــزارآالت در و غی ــره بای ــد کال ع ــوض ش ــوند.
دس ــتمالی بای ــد ب ــه ط ــور کل ــی جم ــع ش ــود .وقت ــی ش ــما ب ــه در
میرس ــید ،در بای ــد ب ــا ص ــدا ،قرین ــه چش ــم ی ــا تصوی ــر ص ــورت
بـــازشـــود کـــه از آن داخـــل ورودی اولشـــوید .در ورودی اول
کلیـــه آن چـــه کـــه بـــا بیـــرون آن تمـــاس داشـــت ه بایـــد جـــدا
ش ــود ،مث ــل کاله ،عین ــک ،ماس ــک ،دس ــتکش ،روپ ــوش و غی ــره.
ایــن را هــم تذکــر بدهــم کــه هــم مــد و هــم متریــال کال عــوض
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دنبـــال فتوســـنتر .یعنـــی گیاهانـــی کـــه گاز کربنیـــک را بگیرنـــد ،جایـــش
اکســـیژن بدهنـــد .خوشـــبختانه در مراحلـــی بـــه گیاهانـــی رســـیدهایم کـــه
ســـه برابـــر گیاهـــان معمولـــی فتوســـنتز میکننـــد .الاقـــل خوانـــدهام کـــه
آم ــده ول ــی اینه ــا ه ــم ب ــاز کاف ــی نیس ــت.
مـــا بایـــد گیاهانـــی داشـــته باشـــیم کـــه بتواننـــد  5تـــا  10برابـــر بـــرای
تلطیـــف دائـــم هـــوا و تولیـــد اکســـیژن و گرفتـــن گاز کربنیـــک فتوســـنتز
کنن ــد .ای ــن گیاه ــان میتوانن ــد در گلدانهای ــی در خان ــه ق ــرار بگیرن ــد ی ــا
بهت ــر اس ــت باغچ ــه کوچک ــی داش ــته باش ــیم ک ــه ه ــم بتوانی ــم گیاهانم ــان
را در آن بگذاری ــم و ه ــم ب ــرای مس ــائل روان ــی و دی ــد و اینه ــا ک ــه خیل ــی
مهـــم اســـت ،بـــه عنـــوان گیـــاه تزئینـــی و رنـــگ تزئینـــی باشـــند .یـــک
باغچـــه کوچـــک خیلـــی کمـــک میکنـــد.
مضاف ــا اینک ــه ی ــک س ــری چیزه ــا ک ــه در گرمخان ــه و س ــرخادنه نیس ــت،
اگـــر همچنـــان غذایمـــان همیـــن ســـبزیجات و غیـــره باشـــد ،میتوانیـــم
در آن باغچـــه کوچـــک بکاریـــم .مقـــداری از وقتمـــان را هـــم میگیـــرد.
میخواهی ــم در آن  3م ــاه چ ــه کار کنی ــم؟ چق ــدر میش ــود س ــالیتر ب ــازی
ک ــرد؟  3م ــاه ی ــک ورق را بین ــدازی ب ــاال و پایی ــن؟ ای ــن س ــرگرمیها کاف ــی
نیس ــت .ببینی ــد حج ــم چیزهای ــی ک ــه میخواهی ــم چ ــه ق ــدر خواه ــد ش ــد؟
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خواهــد شــد .کفــش و هــر چیــزی کــه بــا خــارج تمــاس داشــته را در ورودی
یـــک زمیـــن میگذاریـــد و بعـــد وارد ورودی دوم میشـــوید کـــه بعـــد از آن
وارد خان ــه خواهی ــد ش ــد .ب ــرای عب ــور از ای ــن فض ــا ب ــه فض ــای بع ــدی ،ال ــکل
و وایتکـــس و غیـــره شـــوخی اســـت .یـــک ســـری ضدعفونـــی کنندههـــای
جدیـــد میخواهیـــم و از آن گذشـــته اشـــعهای کـــه پـــاک کننـــده باشـــد.
ی ــا االن اینه ــا را داری ــم و ی ــا بای ــد پیدایش ــان ک ــرد .در عب ــور از فض ــای اول
بـــه دوم تمـــام ویروسهـــا بایـــد زیـــر بمبـــاران اشـــعهای و یـــا ضدعفونـــی
کنندههـــا قراربگیرنـــد .وقتـــی چـــراغ ســـبزگرفتید یعنـــی میتوانیـــد از ایـــن
فض ــا وارد فض ــای بع ــدی ش ــوید .ول ــی فض ــای بع ــدی هن ــوز فض ــای خان ــه
نیســـت .چـــرا؟ بـــرای آن کـــه شـــما بایـــد لبـــاس بیرونتـــان را دربیاوریـــد ،از
خودتـــان جـــدا کنیـــد و لبـــاس خانـــه را بپوشـــید .لباســـی کـــه بتوانیـــد 24
ســـاعت بـــا آن غـــذا بخوریـــد ،ورزش کنیـــد ،بخوابیـــد کـــه دیگـــر پیژامـــه و

III:Design and knowledge

WORLD CITIES

ربدوشـــامبر نیســـت .از پارچههـــای جدیـــد و بـــا دیزایـــن جدیـــد اســـت و
حت ــی ممک ــن اس ــت در ح ــد لباس ــهای فضای ــی ی ــک س ــری چیزه ــا در آن
س ــیرکولیتش ــود .لب ــاس مح ــل زندگ ــی بای ــد ه ــم از نظ ــر ویروس ــی و غی ــره
و ه ــم راحت ــی ط ــوری باش ــد ک ــه بتوانی ــد ب ــا آن هم ــه کاری بکنی ــد .پ ــس
ای ــن لب ــاس م ــد و پارچــهاش چی ــز دیگ ــری اس ــت ...... .در اینج ــا ب ــاز دوب ــاره
فضــای فیلترینــگ داریــم .شــما تمــام لبــاس و کفشــی کــه مربــوط بــه خانــه
اســـت را میپوشـــید و وارد خانـــه میشـــوید .هـــر چقـــدر ضدعفونیهـــای
مراحـــل قبلـــی کـــم باشـــد ،در اینجـــا شـــما تطهیـــر کامـــل میشـــوید و دو
چـــراغ ســـبز میگیریـــد کـــه بتوانیـــد از اینجـــا عبـــور کنیـــد و گرنـــه درهـــا
بـــاز نمیشـــوند .اینهـــا مســـائلی اســـت کـــه بعـــدا در آنهـــا گیـــر میکنیـــم.
مثـــا شـــما اگـــر تمیـــز هـــم باشـــید ،میبینیـــد دســـتگاه گیـــر یـــا هنـــگ
کـــرد .بـــه هـــر حـــال شـــما تـــازه وارد فضـــای خانـــه میشـــوید.

در فضـــای خانـــه ،شـــما فضـــای آموزشـــی
میخو ا هیـــد .
میتوانیـــد آن را بـــه اتـــاق خـــواب هـــم ببریـــد .بـــه
خاطـــر ایـــن کـــه یکـــی از بچههـــا کالس  4اســـت،
دیگـــری  5اســـت و دیگـــری  7کـــه اینهـــا بتواننـــد
ت ــک ت ــک کالس خ ــود را داش ــته باش ــند .میتوانی ــد
یـــک اتـــاق آمـــوزش در خانـــه داشـــته باشـــید ولـــی
بهت ــر اس ــت ای ــن فض ــا در ی ــک مجموع ــه باش ــد ک ــه
مـــردم از آن کمبودهـــای روانـــی و اجتماعـــی کمتـــر
متاثـــر شـــوند و بـــا هـــم تماســـی داشـــته باشـــند
تـــا داخـــل خانـــه دیوانـــه نشـــوند .شـــاید بتوانیـــم در
آن مجموعههـــا فضاهایـــی بـــرای درس خوانـــدن،
کار کـــردن و غیـــره داشـــته باشـــیم .ایـــن هـــم شـــد
فضاهایـــی کـــه االن نداریـــم.

بـــاز تکـــرار میکنـــم کـــه اســـکایپ و
غیـــره را ول کنیـــد .مـــا نرمافزارهـــا و
ســـختافزارهای جدیـــد بســـیاری خواهیـــم
داش ــت ک ــه دیگ ــر از ای ــن ابع ــاد خارجن ــد.
همیـــن موبایـــل و غیـــره بایـــد دگرگـــون
شـــوند.
بعـــد از تهیـــه ایـــن فضاهـــا ،چنـــد مســـئله فیزیـــکال مثـــل
پزشـــکی میمانـــد.
اگــر در ایــن مــدت مریــض شــدید میخواهیــد چــه کار کنیــد؟ االن واتســون
آیبــیام هســت کــه تعــدادی از بیمارســتانها از آن خدمــات میگیرنــد .هــم
عکــس میگیــرد ،هــم تشــخیص میدهــد ،هــم آزمایــش میکنــد و هــم بــه
شــما نســخه میدهــد .اینهــا یــا بایــد بــه صــورت کامپکــت ســاخته شــود کــه
هــر خانـهای داشــته باشــد یــا حداقــل در هــر مجموعــه آپارتمانــی ،یکــی از آن
وجــود داشــته باشــد کــه از آن اســتفاده بکنیــد و الــی آخــر.
ایــن بخــش فیزیکــی کــه راجــع بــه آن صحبــت کردیــم ،ســادهترین بخــش
اســت .اصــا چیــزی نیســت .بــه هــر حــال هــر کســی کــه در ایــن مــدت
کرونایــی در خانــهاش مینشــیند هــم بــه عنــوان ســرگرمی راجــع بــه اینهــا

میتوانــد فکــر کنــد کــه چطــور میشــوند؟ قفســه کتابمــان چــه طــوری
میشــود؟ اینهــا البتــه دیگــر آبســولیت اســت .دیگــر ایــن کــه بخواهــی کتابــی
کــه مــال  200ســال پیــش اســت را ضدعفونــی کنــی ،داســتان دارد .همــه
چیــز بیشــتر روی ویــژوال و نــت ورکینــگ و غیــره م ـیرود .اینهــا ســادهترین
قسمتهاســت کــه بــرای تفریــح هــم شــده میتوانیــد روی آنهــا فکــر کنیــد و
ببینیــد چــه چیزهایــی پبــدا میشــود؟
قس ــمت مش ــکلش ،قس ــمت مرتب ــط ب ــا عل ــوم انس ــانی اس ــت .اخ ــاق و روان
و جامع ــه و غی ــره .م ــا ب ــه عن ــوان ی ــک موج ــود اجتماع ــی اص ــا نمیتوانی ــم
چهـــار مـــاه در یـــک اتـــاق بنشـــینیم .دیوانـــه میشـــویم .پـــس الزم اســـت
روی همـــه اینهـــا فکـــر شـــود کـــه ببینیـــم چـــه کار بکنیـــم؟ اینکـــه گفتـــم
چیزهای ــی را ببری ــم بی ــرون از خان ــه و در مجتم ــع ،ب ــه ای ــن دلی ــل اس ــت ک ــه
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حداق ــل چن ــد آدم دیگ ــر را میبینی ــم و ب ــا او ح ــرف میزنی ــم ول ــو ایزول ــه.
ولـــو در هـــر فرمـــی کـــه میشـــود.
بــه هــر حــال فــرق دارد بــا اینکــه شــما فقــط در اتــاق باشــید .متاســفانه
مســائل دیگــری هــم هســت کــه ســعی میکنــم ســریع بگویــم .وقتــی شــما
یــک ســری دختــر و پســر را در یــک اتــاق حبــس کردیــد ،ممکــن اســت اینهــا
بــه دلیــل نیازهایشــان خدایــی نکــرده از یــک ســری خــط قرمزهایــی کــه داریم،
ناچــارا رد بشــوند .بایــد بــرای همــه اینهــا فکــر کــرد و ببینیــم کــه چــه بایــد
بکنیــم؟ دیگــر دوســتیابی فیســبوک و اینهــا را بگذاریــد کنــار .حتــی اگــر کرونــا
هــم نمیبــود ،مــا بایــد یــک ســری کارهــا میکردیــم .ببینیــد در ایــن چنــد
ســال اخیــر فشــار فقــط روی موبایــل و اپلیکیشــنها بــوده .تمــام چیزهــای
دیگــر را گذاشــتهایم کنــار .مــا بایــد بــه هــر حــال بــه ایــن چیزهــا فکــر کنیــم.
آنچــه کــه بــا علــوم انســانی در ارتبــاط اســت ،مشــکلتر از آن چیزهــای فیزیکــی
اســت .ایــن دیگــر تخصصهــای زیــادی میخواهــد .شــاید خیلــی نرمافزارهــا
و اپلیکیشــنها را میخواهــد و کاری بایســت کــرد.
مســـئله بعـــدی کـــه بســـیار مـــورد نیـــاز خواهـــد بـــود و االن هـــم
هس ــت ،مس ــئله امنی ــت و ایمن ــی اس ــت.
همیــن االن وقتــی داریــد راه میرویــد ،یــک نفــر موبایلتــان را میگیــرد و
م ـیرود .شــما در خان ـهای هســتید کــه هــزاران چیــز داریــد و کســانی بیــرون
هســتند کــه ندارنــد و آنهــا را میخواهنــد .اینهــا بــه زودی گــروه میشــوند
کــه جلویشــان بــا یــک هفــت تیــر نمیشــود ایســتاد .سیســتمهای دفاعــی
الزم اســت کــه االن مطلقــا نداریــم .مثــل فیلمهــای جنــگ ســتارگان ،اســتار
تــرک و غیــره ،ســپر ایمنــی و چیزهــای دیگــری میخواهیــم کــه بتوانیــم از
داشــتههایمان در داخــل خانــه محافظــت کنیــم .ایــن خــودش مقولـهای اســت
کــه هیــچ چیــزی در مــوردش نداریــم .اینهــا میآینــد بــرای چیزهایــی کــه
شــما داریــد و آنهــا ندارنــد ،شــامل غــذا هــم میتوانــد باشــد ،شــامل چیزهــای
آمیزشــی هــم میتوانــد باشــد و کمبودهایــی کــه آنهــا دارنــد .داســتانش طوالنی
اســت و نهایتــا شــما یــک مدولــی میخواهیــد بــرای فــرار کــه وقتــی اینهــا
آمدنــد کــه همــه را بگیرنــد ،شــما شناســنامه و غیــره را قبــا در آن گذاشــته
باشــید ،بچههایتــان را جمــع میکنیــد ،درونــش مینشــینید و شاســی را
میزنیــد و مثــل ایجکــت کــردن خلبــان بیــرون میپریــد.
میرویـــد در فضـــا و از دســـت ایـــن گـــروه نجـــات پیـــدا میکنیـــد .حـــاال آن
م ــدول کج ــا مــیرود و ترتیب ــش چگون ــه اس ــت ،چی ــزی اس ــت ک ــه خ ــودش
داس ــتان دیگ ــری خواه ــد ب ــود .م ــن فق ــط ب ــه اینه ــا اش ــاره میکن ــم.
مســـئله بعـــدی حکومتهـــا و اداره کـــردن ایـــن مســـخرهبـــازی اســـت .ایـــن
همـــه تغییـــر و ایـــن همـــه کارخانـــه و غیـــره ،قوانیـــن جدیـــد میخواهـــد.
اینهـــا سیســـتم جدیـــد میخواهـــد .ادارات جدیـــد میخواهـــد .دیگـــر ایـــن
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ط ــور نیس ــت ک ــه نص ــف جمعی ــت را بگ ــذاری ت ــا از نص ــف دیگ ــر مالی ــات
بگیرنـــد .همـــه چیـــز کامپیوتـــری و از راه دور پرداخـــت میشـــود .دو نفـــر
ه ــم ب ــرای حس ــاب کردن ــش کاف ــی اس ــت .تغییرات ــی خواهی ــم داش ــت اع ــم
از قانـــون جدیـــد ،سیســـتمهای جدیـــد ،پلیـــس جدیـــد .اینهـــا مقولههایـــی
اس ــت ک ــه خواهی ــم داش ــت.
فکــر میکنــم تقریبــا آنچــه کــه میشــد در یــک ویدئــوی و یــک
جلســه گفــت ،مــن گفتــم .یعنــی بــه آنچــه میشــد ،اشــاره کــردم.
میمانــد بقیــه کارهایــی کــه بایــد انجــام بشــود کــه نیــاز دارد بــه تیــم یــا
زیرگروههایــی کــه بیاینــد و در ایــن مطالعــات شــرکت کننــد و بخشــهایی
را بگیرنــد .قبــا فکــر میکردیــم ایــن کار را بــا دانشــگاهها بکنیــم ولــی بــا
تعطیــل بــودن تمــام مراکــز آموزشــی ،ایــن موضــوع منتفــی اســت .در نتیجــه
مــا بایــد مثــل کارمــان ،مطالعــه از راه دور بکنیــم .عــدهای کــه عالقمندنــد بــا
یــک رزومــه کوچــک و یــک نــوع معرفــی بــه ایمیلــی کــه در زیــر خواهــد بــود،
اعــام حضــور و اعــام عالقــه بفرماینــد کــه بعــدا بتوانیــم ایــن زیرگروههــا را
تشــکیل دهیــم.
ماموریــت یــا هدفشــان را تعریــف کنیــم کــه هــر کــس روی کــدام شــاخه کار
کنــد .بســته بــه عالقــه خــودش ،یکــی میخواهــد در شــاخه علــوم انســانی فکــر
کنــد و یکــی میخواهــد در فیزیــک مگنوویــو کار کنــد .اینهــا تقســیم بشــوند و
هــر کــدام بــه بخشهایــی برونــد کــه در ویدئوهــای بعــدی کــه خواهیــم داشــت
جزئیــات بیشــتری در ایــن قســمتها باشــد .امیــدوارم شــدنی باشــد .اگــر
دانشــگاههایمان درســت شــد و حرکــت شــروع شــد ،ایــن تیمهــا بــا اســتادان
و تیــم دانشــگاهها تلفیــق میشــوند و کار خیلــی جدیتــر و اساس ـیتر دنبــال
میشــود .گفتــم ،موضــوع فقــط کرونــا نیســت .مــا خیلــی چیزهــا را بایــد
عــوض میکردیــم .پــس اگــر حتــی ایــن مســائل هــم نباشــد ،ایــن گروههــا و
مطالعــات آن قــدر جــای دوری نخواهــد رفــت .حداقــل تصویــری بــه مــا خواهــد
داد کــه بعــدا چــه کار میخواهیــم بکنیــم؟ ولــی ایــن مســلم اســت کــه مــا
دیگــر اشــتباهات قبلــی را نخواهیــم کــرد .ایــن را حتــم بدانیــد آن کارهایــی را
کــه بــا زمیــن ،هــوا و در و دیــوار ایــن دنیــا کردیم ،مســلما دیگــر نخواهیــم کرد.
مــن تشــکر میکنــم و امیــدوارم کــه از زمــان تعییــن شــده تجــاوز نکــرده
باشــم .منتظــر ایــن خواهــم بــود کــه بازخوردهــا بیایــد کــه انشــاءاله ویدئوهای
بعدیمــان خیلــی پربارتــر و بــا جزئیــات باشــد تــا ایــن حالــت کلــی .متشــکرم.
شما میتوانید با این پست الکترونیکی تماس بگیرید:

dr.riazy@yahoo.com
SOURCE:
Pictures: URDESIGN, Architecture; ArchiPanic, 2020.
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WORLD CITIES

ســاخت اولیــن تونــل شــنا ور جهــان در نــروژ
CONSTRUCTION OF THE WORLD‘S FIRST FLOATING
TUNNEL IN NORWAY
تهیه کننده :هیئت تحریریه

Prepared by: Board of Editors

تونل شناوررگ فست

نــروژ پــروژهای بلنــد پروازانــه در دســت اجــرا دارد کــه زمــان
ســفر بیــن شــهرهای "کریستینســند" و "تروندهایــم" بــا فاصلــه
1100کیلومتــر ،را کاهــش دهــد .ایــن مســیر جزئــی از بزرگــراه ای-
 39اروپــا اســت کــه در حــال حاضــر طــی آن  21ســاعت طــول
میکشــد و نیــاز بــه بهرهبــرداری از  7کشــتی خودروبــر بــرای
گــذر از" فیوردهــا" دارد .ســازمان راههــای نــروژ بــا اجــرای ایــن
پــروژه بــزرگ در نظــر دارد زمــان ســفر در ایــن مســیر را بــه نصــف
برســاند.

نـــروژ بـــا یخچالهـــای طبیعـــی ،فیوردهـــا و کوههـــای خـــود دارای مناظـــر
بوفراز و یـــخزده
طبیعـــی بـــا شـــکوهی میباشـــد .کوهســـتانهای پرشـــی 
و فیوردهـــای عمیـــق غـــرب نـــروژ ،ســـفر را در مســـیرهای کوهســـتانی و
خلیجهـــای کوهســـتانی(فیوردها) دشـــوار میســـازد .حـــدود  1000فیـــورد
در ســـاحل غربـــی نـــروژ وجـــود دارد و یـــک ســـوم جمعیـــت  5/3میلیـــون
نفـــری نـــروژ در ایـــن منطقـــه ســـاکن هســـتند.
ســـازمان راههـــای نـــروژ بـــرای ســـهولت جابجائـــی و کاهـــش زمـــان ســـفر
بیـــن شـــهرهای کریســـتین ســـند در جنـــوب و تروندهایـــم در شـــمال از
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طری ــق س ــاحل غرب ــی ،پ ــروژه اح ــداث بزرگ ــراه ای 39-را آغ ــاز نم ــوده اس ــت
کـــه بـــرای طـــی مســـیر دیگـــر نیـــازی بـــه اســـتفاده از کشـــتی خودروبـــر
نباشـــد .بـــه جـــای کشـــتیهای خودروبـــر ،پلهـــا ،تونلهـــا و تونلهـــای
شـــناور نویـــن ســـاخته میشـــوند .در طراحـــی پـــروژه تعـــداد چشـــمگیری از
دانشـــگاههای فنـــی و مراکـــز پژوهشـــی مشـــارکت دارنـــد.
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ویژگیهای پروژه

انواع مختلف تونل و پل

نقشه مسیر پروژه بزرگراه ای 39-بین کریستین سند و تروندهایم در نروژ

طـــرح ایـــن مســـیر شـــامل ســـاخت پلهـــا و ســـاخت طوالنیتریـــن و
عمیقتریـــن تونـــل شـــناور زیـــر ســـطح آب دریـــا میباشـــد.
بلنـــد پروازانهتریـــن بخـــش ایـــن پـــروژه ،ســـاخت تونلهـــای شـــناور 30
متـــر زیـــر ســـطح دریـــا اســـت .اگـــر ســـاخت ایـــن پـــروژه موفقیتآمیـــز
باش ــد ،ن ــروژ در مس ــابقه س ــاخت ای ــن ن ــوع تونله ــای ش ــناور بی ــن چی ــن،
کرهجنوبـــی و ایتالیـــا ،مقـــاوم نخســـت را بدســـت خواهـــد آورد .ســـازمان
راهه ــای ن ــروژ در نظ ــر دارد ای ــن پ ــروژه را ب ــا بودج ــه  47میلی ــارد دالر ت ــا
ســـال  2050بـــه پایـــان برســـاند.

در ایـن پـروژه سـه پـل معلـق و پنـج پـل شـناور سـاخته میشـوند .پلهـای
شـناور سـازههائی هسـتند کـه توسـط "پونتون"هـا نگهداشـته میشـوند.
هنگامــی کــه یــک فیــورد عمیقتــر از  1کیلومتــر و عــرض آن بیشــتر از 5
کیلومتــر باشــد ،دانــش مهندســی امــروز آن را نمیتوانــد بــرش دهــد .در ایــن
وضعیــت کــف دریــا زیــاده از حــد عمیــق اســت کــه از میــان آن تونــل ســنگی
حفــاری شــود و یــا فونداســیون یــک پــل معلــق در آنجــا قــرار بگیــرد.
پلهـــای شـــناور نیـــز در همـــه مـــوارد قابـــل بهرهبـــرداری نیســـتند ،زیـــرا
شــرایط نــا مســاعد آب و هوائــی ،ماننــد امــواج نیرومنــد و جریــان آب شــدید،
آنهـــا را تحـــت تاثیـــر قـــرار میدهنـــد.
بنابرایـــن در ایـــن وضعیتهـــا ،بهرهبـــرداری از تونلهـــای شـــناور (ماننـــد
دو لولـــه بتنـــی  30متـــر زیـــر ســـطح آب) مـــورد توجـــه قـــرار میگیرنـــد.

نحـــوه ســـاخت تونلهـــای شـــناو ر(Floating tunnel or
)Archimedes bridge

طرح تونل بزرگراهی شناور رگ فست شامل پانتون در سطح آب

تونلهـا در جـای خـود بـا کابـل تثبیـت میشـوند .کابلها یـا به کف دریا بسـته
میشـوند یا به پونتونها روی سـطح آب .پونتونها از یکدیگر جدا نصب میشـوند

تـا کشـتیها از میـان آنهـا بـه راحتـی بتوانند عبـور کننـد .این تونلهـا از بتن
سـاخته میشـوند و خودروها را از یک طرف فیورد به طرف دیگر حمل مینمایند.
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تونل شناور ثبیت شده به کف دریا و یا تثیبت شده توسط پانتون در سطح آب دریا

باالتریــن ریســک ایــن پــروژه انفجــار ،در داخــل تونــل ،آتشســوزی و بارگــذاری
زیــاده از حــد ســازه میباشــند .تیــم مطالعاتــی پــروژه همــراه بــا نیــروی دریائــی
نــروژ بررســیهائی را در خصــوص رفتــار تونلهــا در هنــگام برخــورد زیــر
دریائــی بــا آنهــا ،در دســت انجــام دارد.
تونلهــای شــناور ،ماننــد تونلهــای معمولــی جــادهای ،دارای مســیرهای فــرار
بــه ســطح در هنــگام رویــداد حــوادث و وضعیتهــای اضطــراری میباشــند.
عبور کشتی از میان پانتونهای تونل شناور

ویژگیهای اولین تونل شناور در دست ساخت رگفست ()Rogfast

نقشه مسیر تونل شناور رگ فست

طراحی کلی تونل شناور
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رگ فسـت اولیـن پـروژه سـاخت تونـل شـناور زیر سـطح آب دریا اسـت که حد
اکثـر عمـق آن  390متـر و طـول آن  27کیلومتر میباشـد.
ایـن تونـل یکـی از طوالنیتریـن و عمیقتریـن تونل زیـر آب دریای جهان اسـت
کـه زیـر  Bokna fjordenدر دسـت سـاخت اسـت .تونـل ای 39 -رگ فسـت
اولیـن پـروژه تونـل بزرگراهـی  E39میباشـد کـه بـدون بهرهگیـری از کشـتی
خودروبـر بیـن "هاراسـتاد" و "الپلند" سـاخته میشـود.
پارلمـان نـروژ در ماه مـه  2017این پـروژه را تصویب کرد و عملیات سـاختمانی
در ژانویـه آغـاز شـد و اتمام پروژه در سـال  2029برنامهریزی شـده اسـت.
ایـــن تونـــل دارای دو خـــط در هـــر جهـــت میباشـــد .در هـــر  250متـــر
خروجـــی اضطـــراری بـــرای خودروهـــا ســـاخته میشـــود.

در وضعیتهـــای اضطـــراری بـــرای هدایـــت ترافیـــک از
ی ــک تون ــل ب ــه تون ــل دیگ ــر ،س ــه تقاط ــع منظ ــور ش ــده
اســـت.
ایـــن تونـــل دارای شـــش شـــفت تهویـــه طولـــی میباشـــد کـــه ســـه
ش ــفت ب ــرای ه ــوای ت ــازه و س ــه ش ــفت ب ــرای ه ــوای آل ــوده م ــورد
بهرهبـــرداری قـــرار میگیـــرد.
تون ــل در می ــان مس ــیر دارای تقاط ــع خواه ــد ب ــود ت ــا دسترس ــی ب ــه
جزیـــره "کویتســـوی" ایجـــاد گـــردد .رامپهـــای ورودی و خروجـــی
تقاطـــع بـــه دو میـــدان بـــاالی تونـــل وارد میشـــوند.
حد اکثر عمق تونل شناور  390متر

یــک تونــل مارپیــچ بــه طــول 3/7
کیلومتــر  250متــر بــاالی دو تونــل بــه
جزیــره کویتســوی وارد میشــود.
یــک سیســتم پیچیــده تهویــه بــا دو
شــفت  10متــری و چهــار هواکــش زیر
تقاطــع کویتســوی ســاخته میشــوند.
تونلهــا از ســه محــل مــورد
بهرهبــرداری قــرار خواهنــد گرفــت و
از طریــق مرکــز کنتــرل ترافیــک بــا
بهرهگیــری از دوربینهــای ویدئویــی
کنتــرل و نظــارت میشــوند.
تونل رگ فست زیر جزیره کویتسوی

مشخصات ساختمانی

تونل سرویس و هواکشها

یک تونل سـرویس  2کیلومتری جانبی متقاطع در دو گذر
بـرای انتقـال مـواد حفاری شـده در خلال سـاخت پروژه،
احـداث میشـود .بعـد از اتمـام عملیـات سـاختمانی ،این
تونـل بـه عنوان شـفت تهویه عمـل مینماید .سـاخت این
تونـل جانبی در ژوئن  2019به اتمام رسـید .سـاخت تونل
شـناور اصلی در سـال  2029به پایان خواهد رسـید .روش
پیشبینـی لـرزهای ( )Seismic prediction methodدر
تونـل بـرای به دسـت آوردن کیفیت سـنگ بـه کار گرفته
میشـود .در خالل سـاخت تونـل  8/5میلیـون متر مکعب
سـنگ حفاری خواهد شـد.
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بودجه پروژه

هزینــه ســاختای " 39-رگ فســت"  2میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت.
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عــوارض راه تــا  20ســال از خودروهــا اخــذ میشــود .عــوارض اولیــه بــرای
خودروهــای ســبک بــرای هــر بــار عبــور  16دالر پیشبینــی شــده اســت.

پیمانکاران پروژه

ســازمان راههــای نــروژ در دســامبر  2017بــا شــرکت NCC

(گــروه شــرکتهای طراحــی و ســاخت ســوئدی) قــراردادی
بــه مبلــغ  22میلیــون دالر بــرای طراحــی و ســاخت 2
کیلومتــر تونــل متقاطــع (یــا تونــل جانبــی) بــرای انتقــال
مــواد ســاختمانی منعقــد نمــود.
گــروه  Ambergکار بررسـیهای لــرزهای در تونــل را انجــام
داد و شــرکت "ولــو" تجهیــزات ســاختمانی مــورد نیــاز را
تامیــن نمــود.
"نـور کانسـالت" مشـاور طراحـی تونلهـا ،جادهها و سـاخت
میباشـد .نـور کانسـاالنت بـا  Powelقـراردادی بـرای تامین
نرمافـزار طراحـی پـروژه " ”Gemini Terrengامضـاء نمود.
" ”VIT Maritimeقـراردادی بـه مبلـغ  1/2میلیون دالر در
فوریـه 2016امضـاء نمود که عملیـات دریائی شـامل حفاری
افقـی کـف دریا را انجـام دهد.
 Atkinsمطالعات کیفیت پروژه و ارزیابی ترافیک را انجام داد.

طرح تونلهای شناور رفت و برگشت

پژوهشهای در دست انجام در مورد بزرگراهای39-
برخی از عناوین پروژههای پژوهشی در ارتباط با ساخت مسیر جدید بزرگراهای 39-عبارتند از:
زیر ساختهای پایدار ،کاهش گازهای گلخانهای
اندازهگیری سرعت باد
تکنولــوژی پلســازی بــرای ســازههای آینــده (بــرای
مثــال پلهــای شــناور طویــل)
زیرسـاختهای الکتریکی (سـاخت جاده که سوخت
کمتری مصرف میکند ،استفاده از خودروهای برقی)
چطـور سـازهها را به صـورت دیجیتالـی بهرهبرداری
و نگهـداری نمـود
اثرات اجتماعی پروژههای زیر ساختی
منافع اقتصادی پروژه
اســتراتژیهای قراردادهــا در پروژههــای مهندســی
پیچیــده
استفاده از مواد و مصالح محلی در ساختن جاده
چطــور ســطح جادههــا را بــا بهرهگیــری از انــرژی خورشــیدی خالــی از
یخزدگــی نمــود
چطور از خوردگی و فرسودگی میکروبیولوژیکی بتن جلوگیری کرد.

پایان سخن

سـاخت تونلهـای بزرگراهی شـناور نـوآوری شـگفتانگیزی در جهان
مهندسـی عمران میباشـد.
ایـن پـروژه بـزرگ همراه بـا نـو آوریهـای خـود گامهای بلنـدی در
جهـت پیشـرفت دانـش احـداث زیـر سـاختهای پایـدار و تسـهیل
لونقـل بـرای شـهروندان در مناطـق کوهسـتانی صعـب العبـور بر
حم 
مـیدارد .هـم زمـان وضعیـت اقتصـاد و بازرگانـی نـروژ و کشـورهای
اسـکاندیناوی را بـه طـور چشـمگیری رونـق میبخشـد.

تونل شناور رگ فست

Sources:
CNN STYLE, 2019.
”MACH, INNOVATION, World s̓ first “floating tunnel
proposed in Norway, 2019.
Statens Vegvesen, The E39 Coastal Highway Route, 06 July
2020.
ROAD TRAFFIC TECHNOLOGY, E 39 ROGFAST
TUNNEL, NORWAY, 2018.
NCC- NORWAY FLOATING E 39 HIGHWAY, HIGH
TECH, 2020.
Inside Norway’s $ 47 Billion Floating Highway- HIGHTECH, hight 3ch. com
Science Direct, Transportation Research Procedia, Coastal
Highway Route E39- Extreme Crossings, 2016.
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The floating tunnel would be stabilized by pontoons floating on the surface at 250 m intervals.

CONSTRUCTION OF THE WORLD ̓ S FIRST FLOATING
TUNNEL IN NORWAY
Steep, icy mountains and deep fjords make western Norway famously scenic, but they also make life difficult
for motorists. With seven ferries along the way, the almost 1100 km trip between the cities of Kristiansand in
the south and Trondheim in the north typically runs about 21 hours- at an average speed of about 48 km an
hour.

A

$47-billion infrastructure project being planned by
the Norwegian Road Authority aims to replace the ferries with
bridges, conventional tunnels and what could be the world ̓s
first “floating tunnel.”
The submerged roadway- essentially a pair of concrete tubes
submerged about 30 m below the water ̓s surface- would help
cut the Kristiansand- Trondheim travel time almost in half
while minimizing the environmental impact on the area.
Experts say the floating tunnel concept is especially suited
for deep fjords surrounded by steep mountains- features that
make it difficult to build bridges or drill tunnels.

Like conventional tunnels, the floating tunnel would have
escape routes that motorists could take to return to the surface
in case of an emergency.
Simulations for big explosions in the tunnel, are done and
checked for impacts of submarines, covered scenarios where
a trawler might hook onto the tunnel, and even considered if
a ship might be sinking at the surface and hit the tunnel on
the way down.
Source:
https://www.nbcnews.com/mach/science/world-s-firstfloating-tunnel-proposed-norway, 2020.
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POST CORONAISM CHALLENGES
By: Mahdi Riazi, Ph. D.

The description of architecture and human ways of
living preoccupied the thinking of experts in arts and
sciences, may not included a futuristic vision. Corona
virus has not only changed many environmental factors,
but has also had a significant effect on architecture, city
planning and human behavior.

T

his article presents views on the effects of Covid-19
on how human beings live. It includes two principal facts:
one is the change in the way of living and the other one is

the necessity of changes in residential spaces design and the
required facilities.
The assumption is that the Corona virus situation may occur
again for example with a different kind of virus. Accordingly,
planning and design of our homes must be changed to cope
with such deadly threats.
Our living spaces should be designed to offer health and
comfort in times of quarantine. Design of the living room,
kitchen and bedroom spaces and their facilities should be
changed. We may need children classroom and office desk.
Moreover, we may need to grow some vegetables in our small
gardens or outside area for our self -consumption.
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THE NECESSITY OF PUBLIC TRANSPORTATION FOR A
SUSTAINABLE FUTURE
UITP AND UNEP STRESS NECESSITY OF TRANSPORT FOR SUSTAINABLE FUTURE.
Programme, Inger Andersen, the Statement aimed to provide
further details on the ways in which public transport builds a
more sustainable world.
or World Environment Day (5 June 2020), the
The Statement stressed that clean, efficient and green public
International Association for Public Transport (UITP) teamed
transport solutions reduce air pollution in cities, including
up with the United Nations Environment Programme (UNEP)
CO2 emissions, arguing that public transport should therefore
to deliver a Joint Statement on the necessity for cities to build
be part of climate action plans to reach global targets set by
back better with more public transport.
the Paris Agreement.
Signed by UITP Secretary General Mohamed Mezhani,
Source: Intelligent Transport, 2020.
and Executive Director of the United Nations Environment

F

MAKING EUROPE‘S TRANSPORT SMARTER WITH
INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Making mobility smarter means improving the movement
of citizens and the transport of goods on European roads
and in cities. The implementation of Intelligent Transport
Systems (ITS) makes mobility smarter through the use
of technology and solutions that bring the benefits of
digitalization into the transport sector.

S

ix Priority Pillars
ERITCO brings together the public and private sectors to

make mobility safer, more sustainable and efficient. The
ERTICO Partnership wishes to raise awareness of six areas of
priority that are key for digitalization of transport in Europe.
1-MaaS (Mobility as a Service)
2-Electro-mobility and renewable resources
3-Urban air mobility
4-Connected, Cooperative and Automated Mobility(CCAM)
5-Traffic efficiency
6-Innovation driven re-regulation and governance
Source: ERITCO-ITS, 2020.
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