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خالصه به زبان انگلیسی

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.
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چهرههایماندگار
IMPORTANT PERSONS
هیئتتحریریه
یکـــی از شـــاخصهای پیشـــرفت و توســـعه کشـــورها ،وجـــود
ســـرمایههای انســـانی دانشـــمند ،توانـــا و کارا اســـت .مدیـــران
دانشـــمند ،کارا و اثـــر بخـــش ،گوهرهـــای پـــر فـــروغ و گرانبهـــای
اجتمـــاع هســـتند کـــه کیفیـــت زندگـــی بهتـــر را بـــرای بشـــر
تضمیـــن میکننـــد .همـــه افـــرادی کـــه بـــا دانـــش ،تعهـــد،
ایمـــان و اندیشـــه بـــرای بهتـــر کـــردن زندگـــی مـــردم کار و تـــاش
میکننـــد ،بـــرای انســـانها مهـــم و محتـــرم هســـتند.
دلســـوزی ،هوشـــمندی ،تـــاش ،توانائـــی اجـــرای پروژههـــای
بـــزرگ ،همـــت بلنـــد و در خدمـــت همـــکاران و مـــردم بـــودن ،از
ویژگیهـــای چهرههـــای مانـــدگار خدمتگـــزار مـــردم اســـت.
شـــهرها ،زیرســـاختهای پایـــدار و سیســـتمهای خدماترســـان
بـــه شـــهروندان ،توســـط ایـــن مدیـــران ،کارشناســـان و مهندســـان
تالشـــگر طراحـــی و ســـاخته میشـــوند.
ایـــن شـــماره مجلـــه شـــهرهای جهـــان ،شـــماره ویـــژه حمـــل و
نق ــل ریل ــی ش ــهری(مترو) اس ــت ک ــه ش ــامل گ ــزارش وی ــژهای در
بـــاره چهرههـــای مانـــدگار متـــروی تهـــران میباشـــد.
وظیفـــه همـــگان اســـت کـــه قـــدردان مدیـــران،
مهندســـان و کارکنـــان تالشـــگر دســـت انـــدر کار ســـاخت
و توســـعه متـــروی تهـــران بـــوده و همـــواره در تکریـــم و
بزرگداشـــت ایـــن ســـرمایههای ارزشـــمند کوشـــا باشـــند.
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متـــرو ،ارادهای جســـورانه بـــرای
ورود بـــه عصـــر جدیـــد نوســـازی
METRO, A BOLD DECISION TO ENTER
THE NEW RECONSTRUCTION ERA
تهیه کننده :هیئت تحریریه

مقدمه

تصمیـــم و عـــزم دولـــت بـــرای ســـاخت متـــرو در پایتخـــت در
اواســـط دهـــه  60بـــا تکیـــه بـــر تـــوان داخلـــی و بهرهگیـــری از
تجربـــه و ظرفیتهـــای جهانـــی بـــه نوعـــی بـــه نمـــاد برجســـته و
ش ــاخص از آغ ــاز دوره جدی ــد نوس ــازی و بازس ــازی مل ــی در دوران
جدیـــد و معاصـــر تبدیـــل شـــد کـــه در پـــی آن دههـــا و صدهـــا
ط ــرح جس ــورانه در مس ــیر رش ــد و توس ــعه و در ی ــک کالم پ ــروژه
نوســـازی کلیـــد خـــورد و نـــگاه جدیـــد بـــه پیشـــرفت و لـــزوم
رونـــق اقتصـــادی را آشـــکار ســـاخت .بـــه ایـــن ترتیـــب پـــروژه
ســـاخت متـــرو در تهـــران فراتـــر از یـــک طـــرح عمرانـــی بـــرای
بهب ــود حم ــل و نق ــل عموم ــی ق ــرار گرف ــت و نوی ــد بخ ــش آغ ــاز
دوره ای جدیـــد از مدیریـــت توســـعه و نوســـازی در کشـــور و مبـــدا
تحوالتـــی چشـــمگیر و همـــه جانبـــه در کشـــور شـــد.
نگاهی به تاریخچه متروی تهران
نخســتین برنامهریزیهــا بــرای بنیانگــذاری متــروی تهــران بــه ســال 1350

Prepares by: Board of Editors

بــاز میگــردد .در ســال  1353مطالعــات تهیــه طــرح جامــع حملونقــل
و ترافیــک تهــران بــه مهندســان مشــاور "ســوفرتو" فرانســوی واگــذار شــد.
مطالعــات ســوفرتو منتــج بــه پیشــنهاد یــک شــبکه متــرو بــا  7خــط تــا
ســال 1370گردیــد .ســازمان حمــل و نقــل عمومــی پاریــس( )RATPاز ســال
 1356عملیــات اجرائــی ســاخت خــط 1متــرو را در اراضــی عباسآبــاد آغــاز
نمــود .عملیــات اجرائــی ســاخت خــط  1متــرو تــا ســال  1359ادامــه داشــت
و  2300متــر تونــل حفــاری گردیــد.
اجــرای طــرح متــروی تهــران از ســال  1359تــا  1365بــه علــت جنــگ
تحمیلــی ایــران و عــراق متوقــف بــود .در اواخــر ســال  1360هیئــت وزیــران
توقــف کامــل طــرح توســط مشــاوران خارجــی را اعــام کــرد.
در ســال  1363کارشناســان دبیرخانــه شــورای عالــی نظــارت بــر گســترش
شــهر تهــران گزارشــی در مــورد لــزوم ســاخت متــرو بــه هیئــت دولــت
ارائــه نمودنــد .در پــی آن ضــرورت ســاخت متــرو در نمــاز جمعــه تهــران
توســط آیتاهللاکبــر هاشــمی رفســنجانی ،ریاســت وقــت مجلــس شــورای
اســامی ،مطــرح شــد .ســپس هیئــت وزیــران اجــرای طــرح متــروی تهــران
را در فروردیــن  1364تصویــب نمــود و فعالیتهــای ســاخت متــروی تهــران
دوبــاره آغــاز گردیــد.
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جهــان بایــد قــدردان حرفــه مهندســی باشــد .انــواع تخصصهــای
مهندســی وجــود دارد ولــی مهندســان همگــی در یــک هــدف
مشــترک هســتند .کار میکننــد ،طراحــی و ســازندگی میکننــد تــا
انســان زندگــی بهتــری داشــته باشــد.
مهنــدس ویلیــام لوئیــز ،رئیــس فدراســیون بینالمللــی مهندســان
مشــاور میگویــد" :مهندســان بیشــترین ســهم را در دســتیابی بــه
کیفیــت زندگــی کنونــی ،کــه از آن بهرهمنــد هســتیم ،داشــتهاند".
معرفــی مدیــران و متخصصیــن دانشــمند و پــر تــاش در خدمــت بــه هموطنــان
امــری مقــدس و بسترســازی گســترش فضــای فرهنگــی در کشــور اســت.
چهرههــای مانــدگار صنعــت ســاخت و ســاز متــروی تهــران همچــون گنجینـهای
گرانبهــا و کمیــاب هســتند کــه شــهروندان از وجــود ارزشمندشــان بهرهمنــد
میشــوند .در راســتای توســعه پایــدار زیرســاختهای حمــل و نقــل ریلــی
شــهری ،تــا بــه حــال از نیروهــای ارزشــمند انســانی کــه چهرههــای مانــدگار
هســتند بهرهگیــری شــده اســت.
اصغــر ابراهیمیاصــل ،محســن هاشــمی ،هابیــل درویشــی و علــی امام
را بســیاری از شــهروندان میشناســند ولــی شــاید بــا خدمــات تخصصــی
تاثیرگــذار و گســترده آنهــا در ســاخت و توســعه متــروی تهــران و کشــور کمتــر

روند توسعه متروی تهران از سال  1376تا 1399
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آشــنائی دارنــد.
مرحــوم محمــد نبیحبیبــی ،شــهردار ســابق تهــران را بســیاری از هموطنــان
میشناســند ولــی شــاید از تالشهــای ایشــان بــرای آغــاز ســاخت متــروی
تهــران بــی خبــر باشــند .از اندیشــهها و تالشهــای رئیــس و کارشناســان
دبیرخانــه شــورای عالــی نظــارت بــر گســترش شــهر تهــران در تهیــه
گزارشهــای مختلــف بــرای اعضــای هیئــت دولــت و شــورای عالــی نظــارت
بــر گســترش شــهر تهــران بــرای توجیــه فنــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســت
محیطــی احــداث متــروی تهــران کمتــر کســی خبــر دارد .مســئوالن دیگــری که
نامشــان در اینجــا نیامــده نیــز در راه انــدازی و توســعه متــروی تهــران نقــش موثر
داشــتهاند.
مهمتریــن عوامــل مانــدگاری چهــره انســانها ،اندیشــمندی ،علــم و دانــش،
اخــاص و ایمــان و خدمــت بــه مــردم اســت.
در ایــن مقالــه خالصــهای از خدمــات چهرههــای مانــدگار ســاخت و توســعه
متــروی تهــران ارائــه میشــود.
جــا دارد همــگان بــا فعالیتهــای ایــن چهرههــا آشــنا شــده و قــدردان تالشهــا
و زحمــات ایــن چهرههــای مانــدگار متــروی تهــران باشــند.
خالصــه ای از فعالیتهــای ســه مدیــر برجســته شــرکت متــروی تهــران در
نمــودار زیــر آمــده اســت.
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زندهیـاد محمد نبیحبیبی ،شـهردار سـابق تهـران 1362 :تا 1366

"ســاخت متــرو در
زمان شــهردار شــدنم
صــورت گرفــت کــه
موافقــان و مخالفــان
بســیاری داشــت".

محمـد نبیحبیبـی" :از دبیـر وقـت هیئـت دولـت خواسـتم ایـن جزوههـای متـرو را که
داشـتیم در کشـوی آقایـان وزراء بگذارند".
"مخالفیـن و موافقیـن سرسـختی داشـت کـه آقـای هاشـمی خودشـان کاملا بـا متـرو
موافـق بودنـد و مـا هـم ایـن را میدانسـتیم".
"در واقـع فکـر کردیـم بـا اهـرم شـهرداری تهـران نمیتوانیم متـرو را راه اندازیـم ولی با
اهـرم آقـای هاشـمی میتوانیم".
"بحـث دربـاره متـرو در هیئـت دولت شـد .آقـای هاشـمی گفتند مـن شـنیدهام عدهای
موافـق هسـتند .مـن آمـدهام حرفهـا را بشـنوم .جالـب ایـن اسـت کـه هـر حـرف
کارشناسـانهای کـه مخالفیـن بیـان کردنـد ،آقـای هاشـمی همـه را حفـظ بودنـد و در
جلسـه جـواب دادنـد".
"در نهایـت بـه آقـای نخسـت وزیرگفتـه بودنـد دربـاره متـرو دولـت نظـر بدهـد ،رای
گرفتنـد 19 ،نفـر از اعضـای هیئـت دولـت ،وزرا در آن جلسـه بودند 14 ،نفـر رای مثبت
دادنـد و  5نفـر هـم رای منفـی دادنـد.

اصغـر ابراهیمی اصل ،مدیر عامـل متروی تهـران 1365 ،تا 1376

"ســال  1365همــه مخالــف ســاخت متــرو بودنــد.
حتــی ســاختمان شــرکت متــرو را بــه وزارت کشــور
تحویــل داده و تبدیــل بــه اســتانداری شــده بــود".
اصغــر ابراهیمــی اصــل آغازگــر احیــا و شــروع بــه کار دوبــاره متــروی تهــران بــود و
فعالیتهــای گســتردهای بــرای رفــع مشــکالت شــرکت متــروی تهــران و ســاخت
متــرو بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی و توســط مهندســان ایرانــی انجــام داد.

محسن هاشمی ،مدیرعامل متروی تهران 1376 :تا160( 1390ماه)
"متروی تهران تاریخ پر فراز و نشیبی را از سر گذرانده است".
"متـرو یکـی از نمادهای توسـعه پایدار کشـور اسـت و حاال همه کالنشـهرها
صاحـب مترو هسـتند که این مسـئله موجـب کاهش مصرف سـوخت ،عدالت
اجتماعـی ،کاهـش آلودگی هوا و غیره شـده اسـت".
"آنچـه مهـم اسـت حمـل و نقـل عمومـی و در ابرشـهرها آنچه مهم اسـت ریـل انبوه
اسـت .در نتیجـه ریـل شـهری بایـد یکـی از اولویتهـای جـدی هزینهای شـهرداران
باشـدکه متأسـفانه دارای اولویـت کمـی نـزد شـهرداران بوده اسـت".
آیتاهلل هاشمی در خطبههای نماز جمعه  5بهمن " :1363جامعه در اختیار نظام است
و نظام باید کل مسائل را یکی ببیند که چه خساراتی از نبودن مترو وارد میشود
و چه موهبتهایی میتوان از طریق مترو آورد".
" شما محاسبه فضای آلوده را بکنید .دکترها اعالم خطر میکنند که آلودگی هوا
در تهران ،در برخی نقاط و ساعات  4برابر حد مجاز است .یعنی قسمت اعظم 7
میلیون نفر مردم تهران ،وقتی تنفس میکنند ،سم تنفس میکنند".
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هابیــل درویشــی ،مدیرعامــل متــروی تهــران:
 1390تــا  80( 1396مــاه)
"چــه کاری واجبتــر از متــرو و توســعه حمــل و
نقــل عمومــی در جهــت رفــاه شــهروندان وجــود
دارد؟"
" ایــن قابلیــت را داریــم کــه خدمات مهندســی متــرو را به
دنیــا ،بــه ویــژه بــه کشــورهای همســایه صــادر کنیــم زیــرا
میتوانیــم متــرو را یــک ســوم قیمــت جهانــی بســازیم".
" تــا زمانــی کــه بــه ایــن بــاور نرســیم کــه متــرو
راه حــل اساســی بــرای مشــکالت زیســت محیطــی
کالنشــهر تهــران اســت ،مجبوریــم بــرای جبــران
مضــرات ناشــی از آلودگــی هــوا ،بخــش اعظمــی
از بودجــه را بــه بهداشــت و درمــان اختصــاص
دهیــم".

علی امام؛ مدیرعامل مترو

علی امام؛ مدیرعامل مترو 1396 :تاکنون
(اسفند  40( )1399ماه)
" گســترش سیســتم حمــل و نقــل عمومــی متــروی کالنشــهرهای
کشــور مهمتریــن راه توســعه پایــدار و مبــارزه بــا آلودگــی خطرناک
هــوای ایــن شــهرها اســت .هــم اکنــون  9کالنشــهر کشــور شــامل
تهــران ،مشــهد ،اصفهــان ،شــیراز ،تبریــز ،اهــواز ،کــرج ،قــم
و کرمانشــاه احــداث خطــوط متــرو را در دســت اجــرا دارنــد.
اتحادیــه قطارهــای شــهری در عمــل بــه تعهــدات بــه شــهروندان
دســت یــاری بــه ســوی مشــاوران و پیمانــکاران عزیــز دراز خواهــد
کــرد و در ســایه بهــره گیــری از تجــارب ایــن عزیــزان ،دقــت و

ایمنــی در اجــرای خطــوط را خــط مشــی خــود قــرار خواهــد داد".
"امیدواریــم بــا توجــه بــه تکمیــل خطــوط  6و  7و ســاخت  6خــط دیگــر
پیشبینــی شــده تــا ســال  1420بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت ،تعــداد
ســفرهای متــرو روزانــه بــه حــدود  10میلیــون ســفر برســد".
"بــرای توســعه الزم شــبکه متــرو ،عــاوه بــر بودجــه شــهرداری تهــران ،نیــاز
بــه حمایــت بیشــتر دولــت و مجلــس از حمــل و نقــل عمومــی ریلــی شــهری و
تخصیــص و تحقــق بودجه بیشــتر به آن اســت .در بســیاری از شــهرهای جهان،
دولــت مرکــزی ســرمایهگذاری در احــداث شــبکه متــرو را بــر عهــده دارد".
"هــدف از توســعه خطــوط متــرو در افــق  ،1420پوشــش کل مناطــق  22گانــه
پایتخــت و همچنیــن ایجــاد شــبکه و بــه هــم پیوســتگی خطــوط ســاخته
شــده و خطــوط در دســت احــداث بــا ایجــاد ایســتگاههای تبادلــی اســت".

8

8

فصلنامه علمی و پژوهشی

گزارش نخست

نگاهی به کارهای انجام شده

از آبانمــاه  1396کــه در پــی تغییــرات کالن مدیریــت شــهری ،مهنــدس علــی
امــام بــه عنــوان مدیــر عامــل جدیــد شــرکت راهآهــن شــهری تهــران و حومــه
(متــروی تهــران) منصــوب شــد ،تــا اســفند  1399حــدود  40مــاه میگــذرد.
در ایــن  40مــاه اقدامــات مؤثــری بــرای تکمیــل و رفــع نواقــص شــبکه ریلــی
زیرزمینــی انجــام شــده اســت .از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه بازنگــری صــورت
گرفتــه در طــرح جامــع حمــل و نقــل ریلــی شــهر تهــران کــه در بهمنمــاه
ســال  1398بــه ســرانجام رســید ،اکنــون شــبکه متــروی پایتخــت بــرای حداقل
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فنــی و مالــی اســت کــه مشــکالت فنــی شــامل افزایــش هزینههــای اجرایــی
بــه بیــش از ســه برابــر اواخــر ســال  ،96مشــکل ورود تجهیــزات خریداری شــده
بــه کشــور بــه دلیــل وجــود تحریمهــا و ضــرورت تکمیــل نواقــص خطــوط
بهرهبــرداری شــده ماننــد ســاخت پایانههــا ،ورودیهــای جدیــد ،پســت بــرق،
سیســتم تهویــه و مــوارد دیگــر اســت کــه هزینههــای هنگفتــی را در بــردارد".
وی بیــان داشــت" :مشــکالت مالــی شــامل عــدم تحقــق بودجــه شــهرداری
لونقــل عمومــی ،بدهــی انباشــته شــده بــه سیســتم
در بخــش توســعه حم 
بانکــی و عــدم امــکان بهرهمنــدی از ظرفیتهــای اعتبــاری ،تامیــن نشــدن

نمــودار اهــم فعالیتهــای شــرکت متــروی تهــران در دورهی
کنونــی مدیریــت شــهری تــا اســفند .1399
منبع :شرکت راهآهن شهری تهران و حومه (متروی تهران)
 20ســال آتــی خــود ،هــدف و برنامــه مشــخص در اختیــار دارد .از ایــن رو ،در
صــورت تامیــن منابــع مالــی و در اولویــت قــرار گرفتــن ســاخت متــرو بــه عنوان
یــک پــروژه ملــی ،امــکان اجرائــی شــدن طــرح جامــع وجــود دارد.
بــا نگاهــی بــه کارهــای انجــام شــده در ایــن  40مــاه ،مشــاهده میگــردد
پروژههــای اجــرا شــده شــامل احــداث  40کیلومتــر مســیر و  27ایســتگاه
جدیــد و توســعه و تکمیــل خطــوط موجــود متــرو میباشــد .همچنیــن پــروژه
تامیــن ایمنــی خــط  7بــا بیــش از یــک هــزار میلیــارد تومــان هزینــه در
ســالهای  1397و  1398اجــرا گردیــد.
ایجـاد  4خـط جدید مترو شـامل  10 ،9 ،8و  11و  2خط اکسـپرس در دسـت
مطالعـه و طراحـی اسـت .خـط  8از مسـعودیه تـا سرسـبز به طـول تقریبی 37
کیلومتـر اسـت .خـط  9از دولتآبـاد تـا چیتگـر بـه طـول تقریبـی  46کیلومتر
در نظـر گرفتـه شـده اسـت .خـط  10از تهرانپـارس تـا وردآورد طراحی شـده
و دارای طـول تقریبـی  43کیلومتـر میباشـد .کلنـگ احـداث خـط  10در
اواسـط شـهریور  99بـه زمیـن زده شـد .خـط  11از چیتگـر تا سـه راه تقیآباد
پیشبینـی شـده و بـه طـول تقریبـی  28کیلومتـر خواهـد بود.

مشکالت کنونی توسعه مترو

علــی امــام ،مدیــر عامــل شــرکت متــروی تهــران دربــاره مشــکالت دوره کنونــی
مدیریــت شــهری بــرای توســعه متــرو گفــت" :ایــن مشــکالت در دو بخــش

فاینانسهــای موجــود ،بدهــی ســنواتی بــه پیمانــکاران و مشــاوران و تحقــق
نیافتــن قــرار داد تامیــن  630واگــن توســط وزارت کشــور اســت".

نگاهــی بــر گــزارش دبیرخانــه شــورای عالــی نظــارت بــر
گســترش شــهر تهــران1363 ،

بـر اسـاس گزارشهـای دبیرخانـه
شـورای عالـی نظـارت بر گسـترش
شـهر تهـران در سـال  1363درباره
لـزوم احداث شـبکه متـروی تهران،
موضـوع فعالسـازی احداث شـبکه
متـروی تهـران در دسـتور جلسـه
شـورا قـرار گرفت.
جلســه شــورا بــه دبیــری شــهردار تهــران ،آقــای محمــد نبیحبیبــی و
ریاســت نخســت وزیــر تشــکیل شــد .آقــای مهنــدس مــدد ،معــاون شهرســازی
و معمــاری شــهرداری تهــران موضــوع لــزوم ســاخت شــبکه حمــل و نقــل
عمومــی ریلــی در تهــران را بــا اســتناد بــه گــزارش فنــی دبیرخانــه شــورا
مطــرح کردنــد .اغلــب اعضــای شــورا بــه غیــر از یکــی از وزرا بــا کلیــات
احــداث متــرو موافــق بودنــد.
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گزارش نخست

طـرح لزوم سـاخت مترو در جلسـه شـورای عالی نظارت بر گسـترش
شـهر تهـران آغازی بـر فعالیتهـای مسـئوالن برای تصویـب متروی
تهـران و راه انـدازی عملیات سـاخت متروی تهـران بود.

پیــام مدیرعامــل متــروی تهــران بــه اتحادیــه قطارهــای
شــهری کالنشــهرها

"خانــواده متــرو در کالنشــهرهای کشــور تنهــا بــه کارکنان شــرکت
متــرو محــدود نمیشــود بلکــه پیمانــکاران و مشــاوران نیــز کــه
در ایــن عرصــه زحمــت کشــیدهاند و در بخــش اجــرا در ایــن کار
عظیــم ایفــای نقــش کردنــد نیــز ســهم چشــمگیری در تحقــق
اهــداف توســعه حمــل و نقــل ریلــی دارنــد .دســتاورد مجموعــه
تالشهــا ایــن شــده کــه میلیونهــا شــهروند هــر روز دارنــد از
متــرو بهرهبــرداری مینماینــد و افتخــار ایــن کار ارزشــمند بــرای
همــه مــا اســت".
"بایــد قــدردان زحمــت همــه دســتاندرکاران ،مشــاوران و
پیمانــکاران در ایــن ســه دهــه باشــیم .امــروز در ســایه تــاش و
مجاهــدت مهندســان بلنــد همــت ایرانــی تجــارب گرانبهایــی در
مجموعــه متــرو اندوختــه شــده کــه بایــد بــا حمایــت اتحادیــه
قطارهــای شــهری در کالنشــهرها بــه کار گرفتــه شــود".
"نمونـــه عینـــی ایـــن امـــر را میتـــوان در ســـاخت متـــرو در ســـایر
کالنشـــهرها جســـتجو کـــرد بـــه طـــوری کـــه هیچکـــدام نیســـتند کـــه از
تجربـــه تهـــران در ایـــن زمینـــه بهرهمنـــد نشـــدهاند و ایـــن مایـــه افتخـــار
اســـت .در ایـــن راه جـــا دارد از مشـــاوران و مهندســـانی کـــه زحمـــت
کشـــیدهاند و ایـــن تجربیـــات گرانبهـــا را بـــه ارمغـــان آوردنـــد تقدیـــر
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نمائیـــم .امـــروز دانـــش فنـــی ســـاخت متـــرو بومیســـازی شـــده و ایـــن
ب ــه دس ــت ب ــا کفای ــت مهندس ــان ایران ــی ص ــورت گرفت ــه اس ــت .ل ــذا بای ــد
ای ــن تجربی ــات گرانبه ــا ک ــه ارزان ه ــم ب ــه دس ــت نیام ــده ،درس ــت ب ــه کار
گرفت ــه ش ــود .در ای ــن راه مش ــاوران و پیمان ــکاران بای ــد کم ــک ح ــال مت ــرو
در کالنشـــهرهای ایـــران باشـــند .اتحادیـــه قطارهـــای کالنشـــهرهای کشـــور
میتوانـــد بـــا اســـتفاده از مشـــاوران و پیمانـــکاران متخصـــص متروســـازی
در افزایـــش کارآیـــی ،کیفیـــت و استانداردســـازی سیســـتمهای متـــروی
ش ــهرهای کش ــور گامه ــای بلن ــدی ب ــردارد و توس ــعه پای ــدار کالنش ــهرهای
کشـــور را بـــه پیـــش ببـــرد".

پایان سخن

ســاخت و بهرهبــرداری از متــرو نمــادی اســت از اراده جســورانه
و همــت بلنــد چهرههــای تالشــگر بــرای ورود بــه عصــر جدیــد
نوســازی در کشــور.
قــدر شناســی ،قدردانــی و بزرگداشــت چهرههــای تالشــگر ایــن
مــرز و بــوم پــر گهــر وظیفــه همــگان اســت .نیــروی انســانی
دانشــمند ،مدیــر و ســازنده مهمتریــن و ارزندهتریــن سرچشــمه
زندگــی بهتــر و نویــد بخــش بــرای مــردم اســت .کار و تــاش ایــن
چهرههــای شــاخص ،هــر دم ذوق و شــوق و امیــد بــه توســعه
پایــدار را در دل مردمــان ایــن ســر زمیــن غنــی و کهــن دو چنــدان
میکنــد.
منابع:
گزارشهای شرکت متروی تهران و رسانههای جمعی.
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حمل و نقل ریلی شهری

پیشرفت صنعت ساخت متروی تهران و تنگناهای آن

مهنــدس علیامــام ،مدیرعامــل شــرکت متــروی تهــران ،در
حاشــیه افتتــاح ورودی ایســتگاه شــهید نــواب صفــوی در خــط
هفــت متــروی تهــران گفــت :ایســتگاه متــرو نــواب یــک ایســتگاه
تقاطعــی میــان خــط دو و هفــت متــرو اســت کــه در خــرداد ،1397
ایــن ایســتگاه بــا ورودی از خــط دو متــرو بــه بهرهبــرداری رســید اما
امــروز ورودی مســتقل ایــن ایســتگاه از خــط هفــت افتتــاح شــد.
امـام افـزود :تجهیـزات این ایسـتگاه همچـون سیسـتم اطفایحریق ،ده دسـتگاه
پلهبرقـی و سـالن فـروش بلیـت مسـتقل نیـز افتتـاح شـده اسـت ،وی افـزود:
مسـاحت ایـن ایسـتگاه  14هـزار متـر مربع اسـت کـه  159میلیارد تومـان برای
سـاخت آن هزینـه شـده اسـت .مدیـر عامـل شـرکت متـروی تهـران بیـان کرد:
خوشـبختانه امـروز از تولیـدات داخلـی مترو نیز در این ایسـتگاه اسـتفاده شـده
اسـت بگونـهای کـه فنهـای هواسـاز در ایسـتگاه و تونـل و همچنیـن گیتهای
بلیـت از تولیـدات داخلـی مهندسـان ایرانی هسـتند.
مهنـدس امـام در ادامـه گفـت :در سـالهای اخیـر بـه سـمت اسـتفاده از تـوان
داخلـی و اسـتفاده از تجهیـزات سـاخت داخـل روی آوردهایـم تـا بـا اسـتفاده از
تـوان کارگـران و مهندسـان ایرانـی بتوانیـم نیازهای خـود در متـرو را رفع کنیم.
هـر چنـد کـه بعضـا شـرکتهای داخلی نیـز با توجـه بـه تحریمها با مشـکالتی
در تامیـن قطعـات مواجـه هسـتند ،امـا باید به تـوان جـوان ایرانی اعتمـاد کنیم.
وی بــا اشــاره بــه آلودگــی هــوای پایتخــت متذکــر شــد :میتوانیــم بــا تمرکــز
بــر توســعه حمــل و نقــل پــاک مثــل متــرو و افزایــش دسترسـیهای مــردم بــه
ایــن شــبکه ،شــرایطی را فراهــم کنیــم کــه خــود شــهروندان مایــل بــه اســتفاده
از وســایل نقلیــه شــخصی نباشــند.
مهنــدس امــام بــا تاکیــد بــر ایــن کــه شــبکه حمــل و نقــل تهــران هنــوز

تکمیــل نشــده بیــان کــرد :براســاس طــرح جامــع تهــران ،هــر شــهروند بایــد
بــا طــی حداکثــر  800متــر بــه یکــی از مدهــای حمــل و نقــل اعــم از متــرو یــا
اتوبــوس دسترســی پیــدا کنــد کــه هنــوز با ایــن شــرایط ایــده آل فاصلــه زیادی
دارد و الزم اســت دولــت بــه تعهــدات خــود در ایــن زمینــه عمــل کنــد.
لونقــل عمومــی افزایــش نیابــد و
وی در ادامــه گفــت :اگــر حمایــت از حم 
جدیتــر نشــود ،نمیتوانیــم بــه اهــداف مشــخص شــده برســیم .شــهر تهــران و
جمعیت آن به ســرعت در حال توســعه و رشــد هســتند اما متاســفانه شــاهد آن
لونقــل عمومــی از این توســعه عقب مانــده و دولــت هم کمکی
هســتیم کــه حم 
نمیکنــد .در حالــی کــه براســاس مصوبــات قانونــی مجلــس ،دولــت تکالیفــی در
راســتای توســعه حمــل و نقــل عمومــی دارد کــه بــه انجام آنهــا بیتوجه اســت.
بــه عنــوان مثــال دولــت میبایســت در قــرارداد تامیــن واگــن  1050واگــن تــا
ســال  1400بــه تهــران تحویــل م ـیداد امــا خبــری از آن نیســت .یــا از ســال
 1389تاکنــون حتــی یــک اتوبــوس دولتــی وارد نــاوگان تهــران نشــده اســت.
مهنــدس امــام افــزود :مــا از دولــت میخواهیــم کــه در راســتای وظایــف
لونقــل کمــک کنــد
قانونــیاش نــه بیشــتر ،بــه شــهرداریها در توســعه حم 
چــرا کــه اگــر نتوانیــم کمکهــای دولــت را داشــته باشــیم قطعــا بــه دلیــل
تجمیــع عقــب ماندگیهــا ،نمیتوانیــم بــه تعهــدات خــود در ســند جامــع
حمــل و نقــل در ســال  1420عمــل کنیــم و ایــن یــک صدمــه بــزرگ بــه
تهــران وارد میکنــد.
منابع:
 اقتصاد آنالین.1399 ، -خبر بان.1399 ،
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توســعه قطــار شــهری مشــهد
شبکه قطار شهری مشهد
فــاز اول خــط یــک قطــار شــهری مشــهد بــه طــول  19کیلومتــر در
اســفند  1389و فــاز دوم خــط یــک بــه طــول  5کیلومتــر در بهمــن
 1394بــه بهــره بــرداری رســید .خــط یــک قطــار شــهری مشــهد به
صــورت قطــار ســبک شــهری ســاخته شــده اســت .مجمــوع طــول
خــط یــک  24کیلومتــر بــا  12ایســتگاه مــی باشــد کــه آخریــن
ایســتگاه آن در آذر  1398افتتــاح گردیــد.
عملیــات ســاخت خــط ســه در تاریــخ خــرداد  1394آغــاز شــد و در حــال
حاضــر  14کیلومتــر از ایــن خــط حفــاری شــده اســت .زمــان بهرهبــرداری
از فــاز اول ایــن خــط در ســال  1400پیشبینــی گردیــده اســت .بــر اســاس
مطالعــات جامــع حمــل و نقــل شــهر مشــهد ،شــبکه قطــار شــهری مشــهد
دارای چهــار خــط خواهــد بــود.

تامین منابع مالی

قطار شهری مشهد

مدیرعامــل شــرکت قطــار شــهری مشــهد بــا اشــاره بــه خــط ســه متــروی
ایــن کالنشــهر ،تصریــح کــرد :در مســیر ایــن خــط ریلــی از میــدان شــهدا تــا
پایانــه امــام رضــا (ع) بــه طــول  5/3کیلومتــر مهندســان و کارگــران مشــغول
کار هســتند تــا بتوانیــم ایــن قطعــه از مســیر را طبــق برنامــه زمــان بنــدی در
ســال  1400تحویــل مــردم دهیــم.

در مــرداد  1399بانــک صنعــت و معــدن بــرای اجــرای پــروژه خــط دو و خــط
ســه قطــار شــهری مشــهد ،اقــدام به انتشــار و فــروش  6هــزار میلیــارد ریــال اوراق
مشــارکت نمــود .طبــق اعــام نایــب رئیــس شــورای اســامی شــهر مشــهد در 3
ســال اخیــر  15هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای توســعه خــط دو وســه قطــار
شــهری مشــهد اختصــاص داده شــده اســت.

تامین منابع مالی

در مــرداد  1399بانــک صنعــت و معــدن بــرای اجــرای پــروژه خــط دو و خــط
ســه قطــار شــهری مشــهد ،اقــدام بــه انتشــار و فــروش  6هــزار میلیــارد ریــال
اوراق مشــارکت نمــود .طبــق اعــام نایــب رئیــس شــورای اســامی شــهر
مشــهد در  3ســال اخیــر  15هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای توســعه خــط
دو وســه قطــار شــهری مشــهد اختصــاص داده شــده اســت.

توسعه شبکه قطار شهری

مهندس کیانوش کیامرز ،مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد

کیانــوش کیامــرز ،مدیرعامــل شــرکت قطــار شــهری مشــهد گفــت :دســتگاه
حفــار از اوایــل ســال  1400حفــاری مســیر خــط چهــار متــروی ایــن کالنشــهر
را آغــاز خواهــد کــرد.
کیانــوش کیامــرز در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایمنــا ،اظهارکــرد :خــط دو قطــار
شــهری مشــهد بــه طــور کامــل راهانــدازی شــده اســت و بــا حداکثــر ظرفیــت
اقــدام بــه جابجایــی مســافران میکنــد.
وی افــزود :آخریــن ایســتگاه خــط دو متــروی مشــهد در شــهرک ســامت در
ســال  1400تکمیــل میشــود و مــورد بهرهبــرداری قــرار میگیــرد.

وی بــا بیــان اینکــه بــه زودی مصوبــه شــورای شــهر مبنــی بــر خریــد تجهیزات
ایــن مســیر نیــز بــه پیمانــکار ابــاغ خواهــد شــد ،تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه
شــرایط نــرخ ارز ،مدیریتهایــی در ایــن زمینــه انجــام خواهیــم داد ،امــا در
مجمــوع بــا توجــه بــه اینکــه منابــع مالــی الزم تامیــن شــده ،مشــکلی بــرای
احــداث ایــن مســیر وجــود نــدارد.
کیامــرز تاکیدکــرد :شــهرداری مشــهد ســعی کــرده در شــرایط ســخت
اقتصــادی ،منابــع مالــی بــرای تکمیــل خطــوط قطــار شــهری را تامیــن کنــد
تــا چــرخ ایــن پــروژه بــزرگ از حرکــت نایســتد ،زیــرا همــه میدانیــم اگــر ایــن
پــروژه متوقــف شــود ،راهانــدازی دوبــاره آن کار بســیار ســختی اســت.
کیامــرز خاطرنشــان کــرد :بــرای خطــوط دو و ســه متــرو در بحــث تامیــن واگن
مشــکلی نداریــم و مشــکل اصلــی مــا در خــط یــک اســت ،زیــرا سیســتم تولیــد
ایــن واگنهــا را نداریــم و بایــد ایــن سیســتم را از خــارج از کشــور وارد شــود،
از ایــن رو بــا موافقــت وزارت صنعــت ،شــهرداری مشــهد بــه همــراه شــرکت
واگنســازی تهــران وارد مذاکــره بــا طــرف چینــی شــدهاند تــا بتوانیــم بــرای
تامیــن واگنهــای خــط یــک نیــز بــه توافــق نهایــی دســت یابیــم.

منابع:

 شرکت قطار شهری مشهد.1399 ، -رسانه.1399 ،resaneh.com،
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قطار شهری تبریز

توسعه قطار شهری تبریز

نقشه خطوط قطار شهری تبریز

مهندس مولوی فرد ،مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز

شـبکه قطار شـهری تبریز با همت دسـتاندرکاران در حال
توسـعه میباشـد .شـبکه مصوب قطار شـهری تبریز شامل
 5خـط اسـت .خط 1بـه طـول  17/2کیلومتر که فـاز اول آن
در شـهریور  1394بـه بهرهبرداری رسـید .فـاز دوم خط  1در
سـال  1395و فاز سـوم آن در بهمـن  1398افتتاح گردید.
در طـرح مصوب قطار شـهری تبریـز ،خط  2به طـول 22/4
کیلومتـر ،خـط  3بـه طـول  9/8کیلومتـر ،خط  4بـه طول
 15/4کیلومتـر و خـط  5به طـول  5/1کیلومتر منظور شـده
ا ست .
فرمانـدار شهرسـتان تبریـز از حمایت قاطع دولـت از پروژههای قطار
شـهری تبریـز خبـر داد و گفت :با وجـود تمام تنگناهـای اقتصادی،
پـروژه قطـار شـهری تبریـز به عنـوان یکـی از اولویتدارتریـن پروژه
شـهری ،مورد توجـه دولت قـرار دارد.

مهنـدس مصطفـی مولویفـرد ،مدیرعامل سـازمان قطار شـهری تبریـز و حومه اظهار داشـت :بـا همکاری و
تالشهـای صـورت گرفتـه ،مترو موفق شـد مرحلـه اول اوراق مشـارکت سـال  98را با عاملیـت بانک ملی به
مبلـغ  300میلیـارد تومان ،برای خط دو عملیاتی نماید .مولویفردگفت :طبـق برنامهریزیهای به عمل آمده،
امیدواریم بتوانیم مرحله دوم فروش اوراق مشارکت برای پروژه قطار شهری تبریز در سال  98را نیز نهائی کنیم.
از سویی دیگر ،مولویفرد از تحویل 20واگن قطار به شرکت بهرهبرداری قطار شهری تبریز خبر داد .وی همچنین
اشاره کرد دولت قراردادی برای ساخت  315واگن برای شهرهای تبریز ،اصفهان و شیراز منعقد نموده که از این
تعداد  180واگن مربوط به قطار شـهری تبریز 55 ،واگن متعلق به شـیراز و  80واگن مربوط به اصفهان اسـت.
مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه گفت :این سازمان در راستای بهرهمندی عموم مردم از خدمات
قطار شـهری تالش میکند .با اضافه شـدن این تعداد واگن به حمل و نقل ریلی تبریز ،بدون شـک زمان انتظار
مسـافران در ایسـتگاههای مترو کاهش خواهد داشـت و این موضوع در فاز سـه خط یک مشهود خواهد بود.
منبع :سازمان قطار شهری تبریز و حومه1399 ،
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قطار شهری اصفهان

توسعه متروی اصفهان

در ســالهای  1375تــا  1377طراحــی اولیــه خطــوط
اولویــتدار قطــار شــهری اصفهــان و حومــه انجــام شــد .در
ســال  1379بودجــه احــداث قطــار شــهری در پنــج شــهر
کشــور در مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب رســید.
طــرح نهائــی خــط یــک (شــمال -جنــوب) بــه طــول 12/5کیلومتــر در
ســال  1380مصــوب و عملیــات اجرائــی ســاخت تونــل آن آغــاز گردیــد.
بــا اضافــه شــدن  7/7کیلومتــر مســیر کاوه -قــدس (شــمال -غــرب)،
خــط یــک قطــار شــهری اصفهــان در مســیر شــمال غــرب تــا جنــوب بــه
طــول  20/2کیلومتــر بــا  20ایســتگاه میباشــد .فــاز ســوم خــط یــک
متــرو در ســال  1397بــه بهرهبــرداری رســید.
مســیر خــط دو قطــار شــهری اصفهــان حــد فاصــل دپویزینبیــه تــا
خمینیشــهر در ســال  1385بــه تصویــب شــورای هماهنگــی ترافیــک
شــهرهای کشــور رســید .عملیــات اجرائــی احــداث خــط دو در ســال
 1396آغــاز شــده اســت .خــط دو متــروی اصفهــان ،خــط شــرقی -غربی
بــه طــول  24/7کیلومتــر و دارای  23ایســتگاه میباشــد.

مهندس محمدرضا بنکدار هاشمی

مهنـدس محمدرضـا بنکـدار هاشـمی ،مدیرعامـل سـازمان قطـار شـهری
اصفهـان گفـت :سـاخت خطـوط قطار شـهری با اهمیت اسـت و سـاخت
پروژههـای بزرگـی چـون مترو ،نیازمنـد تامین مالی قابل توجه و گسـترده
اسـت و بایـد بودجههـای خوبـی در ایـن زمینـه اختصاص پیـدا کند.
منبع :سازمان قطار شهری اصفهان و حومه.1399 ،
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توسعه متروی شیراز

متروی شیراز

بــا توجــه بــه مصوبــه شــورای
عالــی هماهنگــی ترافیــک کشــور و
تصمیمــات اخــذ شــده در رابطــه بــا
کالنشــهر شــیراز ،شــش خــط متــرو
بــرای سیســتم حمــل و نقــل ریلــی
درون شــهری شــیراز پیشبینــی
شــده اســت.
فــاز یــک خــط یــک متــروی شــیراز بــه
طــول  11کیلومتــر و  8ایســتگاه در مهــر
 1393بــه عنــوان ســومین کالنشــهر ایران،
بعــد از تهــران و مشــهد ،بــه بهرهبــرداری
رســید .خــط یــک متــرو بــه طــول 24/5
کیلومتــر میباشــد و شــامل  20ایســتگاه
اســت .خــط دو متــروی شــیراز بــه طــول
 15/1کیلومتــر و بــا  13ایســتگاه میباشــد.
بخشــی از عملیــات ســاخت خــط دو از تاریخ
 1392/2/27آغــاز شــد .شــهردار شــیراز در

حسن مرادی ،رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز

آییــن آغــاز عملیــات اجرائــی خــط  3متــروی این کالنشــهر گفت:
در صــورت تامیــن اعتبــار کافــی و تحقــق اعتبــارات دولتــی ،ظرف
کمتــر از  5ســال ایــن پــروژه را بــه بهرهبــرداری میرســانیم.
حســن مــرادی ،رئیــس ســازمان حمــل و نقــل ریلــی شــهرداری
شــیراز گفــت :متــروی شــیراز در شــش خــط طراحــی شــده کــه
خــط یــک آن به بهرهبــرداری رســیده ،خــط دو در مرحله عملیات
اجرائــی اســت و از پیشــرفت فیزیکــی مناســبی برخــوردار اســت.
حســن مرادی ،رئیس ســازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
مــرادی اظهــار داشــت :فــاز نخســت خــط  3متــروی شــیراز بــه
طــول  9کیلومتــر و شــامل  3ایســتگاه میباشــد و یکــی از مهــم
تریــن خطــوط متــروی شــیراز اســت.
منبع :سازمان حمل و نقل ریلی شیراز.1399 ،
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توسعه متروی کرج
سازمان قطار شهری کرج و حومه در تاریخ  1380/10/1با ابالغ اساسنامه
توسط وزیر کشور ،رسما فعالیت خود را آغاز کرد .رسالت سازمان رفع
مشکالت در ادامه احداث مسیر قطار سریعالسیر کرج -مهرشهر و مطالعات
وسیع حمل و نقل انبوه ریلی در کرج میباشد.
طــرح متــروی کــرج در جلســه شــورای عالــی ترافیــک شــهرهای کشــور در تاریخ
 1382/7/9بــه تصویــب نهائــی رســید .شــبکه خطــوط متــروی کــرج شــامل
شــش خــط بــه طــول  102/6کیلومتــر میباشــد .احــداث خــط  2متــروی
کــرج بــه طــول  27کیلومتــر بــه عنــوان اولویتدارتریــن خــط در مناطــق پــر
تراکــم کــرج در مــورخ  1382/7/1مــورد تصویــب قــرار گرفــت .ســایر خطــوط در
چارچــوب طــرح تفصیلــی شــهر کــرج در مــورخ  1386/12/22تصویــب گردیــد.
اولویــت اول راهانــدازی فــاز یــک خــط  2متــروی کــرج از  45متــری گلشــهر تــا
جهانشــهر میباشــد .طبــق برنامــه ،فــاز یــک از  45متــری گلشــهر تــا تقاطــع
آی ـتاهلل طالقانــی تــا اوائــل ســال  1400بــه بهرهبــرداری میرســد.
مهنــدس علیاصغــر صلواتــی،
رئیــس ســازمان حمــل و
نقــل ریلــی شــهرداری کــرج
گفــت :ارکان پــروژه در تــاش
هســتند تــا مشــکالت و موانع
را بــا مدیریــت و هم اندیشــی
بــر طــرف نماینــد و بــا تزریق
بــه موقــع نقدینگــی بــه
مهندس علی اصغر صلواتی ،رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج پــروژه ،پیشــرفت پــروژه را در
مســیر و رونــد خوبــی قــرار
دهنــد تــا بتوانیــم مــردم عزیــز کــرج را از نعمــت متــرو بهرهمنــد گردانیــم.
منبع :شهرداری کرج ،سازمان قطار شهری کرج و حومه.1399 ،

چهرهماندگارمترویهندوستان
سریدهاران()Sreedharan
سـریدهاران کار حرفـهای خـود را بـه عنـوان مهنـدس عمـران آغـاز نمـود و
تصـور نمیکـرد زمانـی بـه یک چهـره مانـدگار و ملی هندوسـتان تبدیل شـود.
سـریدهاران در بیـن هموطنـان هنـدی خـود بـه "مرد مترو" مشـهور اسـت .او
دارای مدال افتخار دولت هندوسـتان و مدال افتخار از دولت فرانسـه میباشـد.
وی مدیــر متــروی دهلــی و راهآهــن کنــکان بــود کــه پروژههــای متــرو را
بــه طــور بــاور نکردنــی در زمــان مقــرر و در چارچــوب بودجــه تخصیــص داده
شــده بــه اتمــام میرســاند.
ســریدهاران در  12ژوئــن  1932در هنــد متولــد شــد .او درجــه مهندســی
عمــران خــود را از دانشــگاه صنعتــی جواهــر لعــل نهــرو اخذ کــرد .ســریدهاران
راه آهــن کنــکان و متــروی دهلــی را مدیریــت نمــود .از ســال  1995تــا 2012
مدیرعامــل ســازمان متــروی دهلــی بــود .در ســال  2015توســط دبیــر کل

سرید هاران

ســازمان ملــل بــرای  3ســال بــه عنــوان عضــو گــروه مشــاوران حمــل و نقــل
پایــدار منصــوب شــد.
Sources: GYAN PRO, Modern Indian Engineers Who made
India Proud, 2020.
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اهمیت روز افزون درآمدهای ثانویه برای
تأمین بودجه حمل و نقل عمومی
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ایستگاه متروی مادرید

The Increasing Importance of Secondary
Revenues for Funding Public Transport
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

اخیـرا بیشـتر شـرکتهای حمـل و نقل عمومـی متحمل دوران سـخت
کاهـش مشـارکت عمومـی و تقلیـل تعـداد مسـافر همـراه بـا کاهـش
درآمدهـای بهرهبـرداری و کاهـش ظرفیـت سـرمایهگذاریها بـوده اند.
خطـر ،کاهـش فزاینـده در کیفیـت سـرویس دهـی میباشـد .بنابراین
شـرکتهای حمـل و نقـل عمومـی میبایسـت در جسـتجوی راههـای
جایگزین تامین مالی باشـند که ثبات مالی و اقتصادی آنها را تضمین کند.
درآمدهـای ثانویـه یکـی از جدیدترین منابـع برای حمـل و نقل عمومی
هسـتند کـه پتانسـیل رشـد امیدوارکنندهتـری در مقایسـه بـا سـایر

بخشهـا (از جملـه خطـوط هوایـی ،فرودگاهها و بـزرگ راههـا) از خود
نشـا نمیدهند.
بنابرایـن ،توسـعه درآمدهـای ثانویـه (یـا درآمدهـای غیـر کرایـهای)
در حـال تبدیـل شـدن به یـک اولویـت بـرای اپراتورهای حمـل و نقل
عمومـی برای افزایـش درآمدها و درآمدهـای جانبی میباشـد .در واقع،
درحالیکـه معمـوال حمل و نقل عمومی یـک کار تجاری بـا درآمد جانبی
کـم به شـمار مـیرود ،سـایر کارهـای تجـاری درآمدهـای ثانویـهای را
ایجـاد میکنند کـه عوایـد بیشـتری دارند.
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بهتریــن نمونههــا ،ســهم درآمدهــای غیــر کرایــهای شــرکتها را حــدود
 20-25%از درآمــد و ســهم بیشــتری را بــرای مجمــوع درآمدهــای جانبــی
نشــان میدهنــد .معمــوال بهــره بــرداران در آســیا ،در مقایســه بــا اروپــا یــا
امریــکا درآمــد بیشــتری را نشــان میدهنــد .بــرای مثــال ،در هنــگ کنــگ در
ســال  ،2009درآمدهــای غیرکرای ـهای برابــر %30درآمدهــای کرای ـهای و %45
هزینههــای بهرهبــرداری راه آهــن میشــود.
بــه منظــور گســترش جریــان درآمدهــای ثانویــه ،شــرکتهای حمــل و نقــل
عمومــی میتواننــد از تاثیــر دو فاکتــور کلیــدی کــه هــم اکنــون در اختیــار
دارنــد ،بهــره ببرنــد .ایــن دو عامــل عبارتنــد از داراییهــا (ملمــوس و غیــر
ملمــوس) و فــوت و فنهــا (معلومــات خــاص).

داراییها

معموال داراییهای سیستمهای حمل و نقل عمومی عبارتند از:
فضاهای تجاری (برای تبلیغات و خرده فروشیها):
 ایستگاههای مترو ایستگاههای اتوبوس کیوسکها تیرکها مراکز تبادل خطوط /پاركینگاتوبوسها/ترنها
نقاط فروش مستقیم/نقاط ارتباطی
قراردادهــا و روابــط بلندمــدت بــا اشــخاص ثالث اماکــن فروش(بــرای مثال:
کیوس ـکها ،مغازههــای ســیگار فروشــی ،دکههــای روزنامــه فروشــی و)...
فنآوری اطالعات  ITو سیستمهای فروش بلیط
سیستمهای تبادل اطالعاتی و مخابراتی
نام تجاری شرکت
مجموعه مشتریان ،برای فروش مستقیم و فروش چند جانبه :
 مسافر/مسافت طی شده پایگاه داده مشتریان و ایجاد پروفایلهمــه ایــن داراییهــا میتواننــد بــرای اهــداف تجــاری بــه روشــهای مختلــف
ســود و منفعــت داشــته باشــند ،هــر کــدام از آنهــا بیانگــر یــک جریــان
درآمدهــای غیــر کرایـهای جداگانــه هســتند .اکثــر آنهــا روی کســب بیشــترین
منفعــت از مجموعــه مشــتریان شــرکتهای حمــل و نقــل عمومــی و حمایــت
و پشــتیبانی آنهــا تمرکــز میکننــد .وجــود روزانــه میلیونهــا مســافر در یــک
شــبکه حمــل و نقــل و ســفر در آن سیســتم بــه مــدت  30-40دقیقــه میتوانــد
یــک دارایــی ارزشــمند بــرای هــر شــرکت حمــل و نقــل عمومــی مبتنــی بــر
بــازار بــه حســاب آیــد.
عــاوه بــر ایــن ،بیشــتر فعالیتهــای درآمدهــای غیــر کرایــهای ،راحتــی و
آســایش را بــرای مســافران فراهــم میکننــد و باعــث ارتقــای تجــارب ســفر
آنهــا میشــوند.

فوت و فنها

شــرکتهای حمــل و نقــل عمومــی ســنتی ،در طــول چندیــن دهــه ،فــوت و
فنهایــی را در بســیاری از حوزههــا کســب کردهانــد و آنهــا را بــرای اهــداف
داخلــی خــود بــه کار بردهانــد ،امــا آنهــا اغلــب از ایــن فــوت و فنهــا بــه عنــوان
یــک پتانســیل منبــع درآمــد غافــل میشــوند .ایــن فــوت و فنهــا عبارتنــد از:
فنــی (بــرای اتوبــوس ،ترنهــای خطآهــن و یــا سیســتمهای جــا بــه
جایــی کامــل) :بهرهبــرداری ،تعمیــر و نگهــداری
مدیریت پروژه
برنامهریــزی حمــل و نقــل و بهینــه ســازی ،طراحــی سیســتم حمــل و
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نقــل ،مهندســی و مشــاوره
مدیریت مراکز کنترل عملیاتی
بلیط فروشی/مدیریت دسترسی
مدیریت ترافیک و طرحهای مقابله با آلودگی
از ایــن لیســت ناقــص پیداســت کــه همــه اپراتورهــای حمــل و نقــل عمومــی
دامنــه وســیعی از داراییهــا را داشــته و مدیریــت میکننــد .اکثــر آنهــا اغلــب تــا
امــروز بــه منظــور کســب درآمدهای غیــر کرایـهای کمتــر ارزشگذاری شــدهاند.
در نتیجــه ،شــرکتهای حمــل و نقــل عمومــی بایــد بــه طــور کامــل ارزش
پنهــان داراییهــای خــود را کشــف کننــد و بــه جســتجوی تمــام پتانســیل
فرصتهــا ،خریــداران ،مدیــران و یــا همــکاران بپردازنــد.
در حــال حاضــر شــرکتهای حمــل و نقــل عمومــی از برخــی از فضــای خــود
بــرای تبلیغــات اســتفاده میکننــد ،امــا پتانســیلها قابــل مالحظــه تــری
جهــت توســعه بیشــتر وجــود دارد.
فرصتهــای ناشــی از عالئــم دیجیتالــی ،نقــش سیســتم حمــل و نقــل و
داراییهــای تجــاری آن را پــر رنگتــر خواهنــد کــرد.

حمل و نقل عمومیUITP-

تغییــرات مدیریتــی همــواره در بیشــتر شــرکتهای ســنتی اتفــاق میافتــد و
بوســیله چالشهــای موجــود ،در حــال یافتــن راههــای جدیــد تــر بــرای کســب
ســود و ارزش گــذاری بــه داراییهــای ســنتی شــرکت و اداره حمــل و نقــل
از طریــق تغییــر خدمــات داخلــی بــه خدمــات تجــاری بــا الزامــات قــراردادی
ســطح خدمــات هســتند.
امکانــات ،مهارتهــا و تواناییهــای جدیــدی بایــد بــه شــرکتهای حمــل
و نقــل عمومــی تزریــق شــود :توســعه تجــاری ،توســعه امــاک و مســتغالت،
طراحــی فرمــت و مدیریــت ،بازاریابــی ،قیمتگــذاری و کســب ســود و فــروش
خدمــات و مدیریــت قــرارداد .همچنیــن فرآیندهــای جدیــد و برخــی تغییــرات
ســازمانی بــرای اداره بهتــر واحدهــای تجــاری مــورد نیــاز اســت.
پاراگــراف زیــر ،تعریــف کوتاهــی از برخــی گزینههــای بســیار جدیــد درآمدهــای
غیرکرای ـهای ،مربــوط بــه داراییهــای مختلــف شــرکتها را ارائــه میدهــد.

تبلیغات

تبلیغــات معمــوال بخــش عمــدهای از درآمدهــای ثانویــه را تشــکیل میدهــد.
کســب درآمــد از بخــش تبلیغــات خــارج از مجموعــه در ســالهای اخیــر ،بــه
طــور قابــل مالحظـهای افزایــش پیــدا کــرده و ســهم بیشــتری را در مقایســه بــا
رســانههای ســنتی (چــاپ ،تلویزیــون ،رادیــو) در کل بــازار تبلیغــات بــه خــود
اختصــاص داده اســت.
در حــال حاضــر اکثــر شــرکتهای حمــل و نقــل عمومــی بخشــی از فضــای
خــود را بــرای اهــداف تبلیغاتــی اختصــاص میدهنــد ،امــا آنهــا پتانســیلهای
مهمتــری بــرای توســعه بیشــتر در اختیــار دارنــد .شــرکتهای حمــل و نقــل
عمومــی شــانس تبدیــل شــدن بــه یــک پیشــگام در بــازار در حــال رشــد خــارج
از مجموعــه را دارنــد (بــه عنــوان نمونــه ،ســهم بــازار خــارج از مجموعــه متــروی
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هنــگ کنــگ در حــال حاضــر  %55و در حــال افزایــش یافتــن اســت).
در دامنــه وســیع داراییهــای حمــل و نقــل عمومــی ،امــکان بــه کارگیــری
تنــوع گســتردهای از شــکلهای تبلیغاتــی از جملــه ســنتی و دیجیتالــی (ماننــد
خروجــی و ورودی اتوبوسهــا ،ایســتگاهها و کیوســکها ،فضــای ایســتگاهها،
نمایشــگر ایســتگاهها ،ویدئوهــای پردازنــده ،صفحــه نمایشهــای ســکوی متــرو
و غیــره  )...وجــود دارد .حتــی در پشــت بلیطهــا یــا کارتهــای اعتبــاری کــه در
میلیونهــا واحــد فروختــه میشــوند نیــز امــکان اســتفاده از تبلیغات وجــود دارد.
مدلهــای مدیریتــی میتوانــد شــامل تقســیم درآمــد ،هزینههــای ثابــت و یــا
( BOTســاخت ،اجــرا ،انتقــال) باشــد.

عالئم دیجیتالی

در حــال حاضــر ،ســرمایهگذاری بســیاری از شــرکتها در تکنولــوژی
پردازندههــای ویدئویــی در اتوبوسهــا و ایســتگاهها ،عمدتــا بــرای اطالعــات
مربــوط بــه مشــتریان انجــام میشــود کــه آنهــا را در یــک موضــع محکــم و نیــز
در جریــان تغییــرات طبیعــی بــازار خارجــی ســنتی قــرار میدهــد :تبلیغــات
دیجیتالــی (بــازار خــارج از مجموعــه دیجیتالــی).
زمینــه فعالیــت بعــدی بــرای اپراتورهــای حمــل و نقــل عمومــی ،عالئــم دیجیتال
خواهــد بــود یعنــی شــیوههای جدیــد کاربــرد کامپیوتــر ،صفحــه نمایشهــای
تلویزیونــی و نمایشــگرهای آگهــی و اطالعاتــی بــرای مــردم ،که از چندیــن جریان
رســانهای دینامیکــی در سیســتمهای حمــل و نقــل تشــکیل شــده انــد .عالئــم
دیجیتــال هنگامــی مؤثــر واقــع میشــوند کــه مشــتریان خــارج از منــزل یــا
در فروشــگاهها و یــا نزدیــک بــه محلــی کــه خریــد انجــام میشــود حضــور
دارنــد و نــه در منــزل و در نتیجــه بــه ارزشــمندتر شــدن نقــش سیســتم حمــل
و نقــل و داراییهــای تجــاری آن کمــک میکننــد .افزایــش در بــازار خــارج
از مجموعــه دیجیتالــی بایــد کاهــش در بــازار تبلیغــات ســنتی را جبــران کنــد.

تبلیغات مبتنی بر مکان

یکــی از نــو آوریهــا در حمــل و نقــل عمومــی ،تبلیغــات در وســایل نقلیــه
یعنــی اســتفاده از  GPSبــا هــدف تبلیــغ و تطابــق دادن آن بــا موقعیــت و مکان
وســیله نقلیــه میباشــد .کاربــرد  GPSبــرای نمایــش پردازنــده زمــان واقعــی
اطالعــات دربــاره مســیرها و ایســتگاهها ،هــم اکنــون در تعــدادی از شــبکهها
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بــه کار گرفتــه میشــود .ایــن تکنولــوژی میتوانــد بــا تبلیغــات مبتنــی بــر
مــکان ســازگار باشــد .همچنیــن میتوانــد بــه شــکل تبلیغــات فروشــگاهها و
مراکــز خریــدی کــه در مجــاورت محــل وســایل نقلیــه قــرار دارنــد باشــد و
كاالهــا تخفیفهــای آنهــا را ارائــه دهــد.
درآمدهــای تبلیغاتــی از پروژههــای آگهــی و تجــاری ،یکــی از راههــای تامیــن
بودجــه تاسیســات پــر هزینــه ماننــد دربهــای محافــظ ســکوها هســتند.
خــرده فروش ـیهای ایســتگاهها %14 ،درآمــد شــبکه متــروی هنگکنــگ را در
ســال  2009تشــکیل میدهنــد.

سیطره ایستگاه

ایــن ایســتگاه معــادل اتوبوسهــای پوشــیده شــده از تبلیغــات اســت .تاثیــر
بیشــتری کــه از پیــام تبلیغاتــی ایجــاد میشــود و بـــرای پیمانکـــار فـــروش
تبلیغــات و آژانــس حمــل و نقــل عمومـــی ،ارزش و ســـود بیشتـــری را تولیــد
میکنــد ،بــرای تبلیــغ کننــدگان جاذبــه بیشــتری دارد .ایــن شــکل از تبلیغــات
معمــوال از شــمار زیــادی بوردهــای تبلیغاتــی بــرای یــک شــرکت تشــکیل شــده
و گاهــی اوقــات شــامل پوشــش وســیعی از دیوارهــا ،تبلیغــات ســطوح زمیــن و
پلههــا ،تندیسهــا ،کاراکترهــا و یــا تجهیــزات ســه بعــدی میشــوند.

تبلیغات دربهای محافظ سکوها

بســیاری از سیســتمهای متــرو در حــال نصــب دربهــای محافــظ ســکوها بــرای
تفکیــک ســکو از لبههــای خــط آهــن و عمدتــا بــه منظــور امنیــت مســافران
میباشــند (بــرای مثــال در ســئول) .عــاوه بــر ایــن ،دربهــای محافــظ ســکوها
در سیســتمهای بــدون راننــده متــرو مــورد نیــاز هســتند ماننــد کپنهــاگ .یکــی
از راههــای تامیــن بودجــه نصــب چنیــن سیســتمهای گــران قیمتــی میتوانــد
از طریــق درآمــد تبلیغاتــی حاصلــه از پروژههــای تجــاری و تبلیغاتــی بــر روی
دربهــا (کــه هماننــد صفحههــای نمایــش تلویزیونــی بــه کار بــرده میشــوند)
و یــا پوشــش دادن آنهــا بــا آگهیهــای تبلیغاتــی باشــد.

خرده فروشیها و توسعه مراكز تجاری:
پتانســیل بیشــتر بــرای كســب درآمــد از خــرده فروشــیها ،در ایســتگاههای
متــرو و مراکــز چنــد وجهــی حاصــل میشــود.
RETAIL, CHALLENGES OF PUBLIC TRANSPORT
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اج ــاره دادن س ــاختمانها و امکان ــات میتوان ــد دامن ــه بس ــیار وس ــیعی داش ــته
باشـــد ،حتـــی اگـــر عمدتـــا بـــر روی داراییهـــا و حـــق اســـتفاده از مســـیرها
تمرکـــز شـــود :اجـــاره مغازههـــا ،فضـــا بـــرای کیوســـکها ،دســـتگاههای
ســـکه ای ،پـــارک اتومبیلهـــا ،ادارات و غیـــره.
اج ــاره دادن فضاه ــای خ ــرده فروش ــی ،در ص ــورت اداره صحی ــح میتوان ــد بس ــیار
س ــودمند باش ــد ،ب ــازار تبلیغ ــات را تقوی ــت میکن ــد و مس ــافر و ثب ــات بیش ــتری
را در ایســـتگاهها بـــه همـــراه مـــیآورد .شـــبکه متـــروی هنگكنـــگ بیـــش از
 200،1فروش ــگاه را در ش ــبکه خ ــود ب ــه مس ــاحت  50/000مترمرب ــع ،هم ــراه ب ــا
تن ــوع گس ــتردهای از تج ــارت مختل ــط مدیری ــت میکن ــد.
اجــاره دادن فضــا در ایســتگاهها ،ممکــن اســت بخشــی از یــک اســتراتژی
گســترده تــر بــرای بهبــود تصویــر ایــن ایســتگاهها باشــد .در توکیــو،JR East ،
یــک برنامـــه توسعـــه ایستگاهـــی چهــار مرحلـهای را اجرا کرده اســت کــه نتایج
اقتصــادی محسوســی را بــه دنبــال مـیآورد .اولیــن مرحلــه ،گســترش فضاهــای
بیشــتر در ایســتگاهها در یــک مقیــاس کوچــک اســت .دومیــن مرحلــه ایجــاد
فضاهــای تجــاری جدیــد بوســیله جــا بــه جایــی امکانــات اســت .ســومین مرحله،
طراحــی کلــی ایســتگاه بــه منظــور بهبــود ریلهــا و عملکــرد تجــاری اســت.
چهارمیــن مرحلــه توســعه کلــی نواحــی ایســتگاه بوســیله تطبیــق پروژههــا بــا
فعالیتهــای عمومــی اســت کــه موجــب تقویــت کارایــی شــهر میشــود .نمونــه
دیگــر درآمدهــای قابــل توجــه ناشــی از توســعه داراییهــا ،مربــوط بــه مترو شــهر
دهلینــو میشــود.
مخابرات
روزانـه میلیونهـا مسـافر در سیسـتمهای متـرو ،از امـواج صوتی و تبـادل اطالعات
از طریـق تلفنهـای همـراه ،گوشـیهای هوشـمند ،رایانههای شـخصی ،رایانههای
جیبـی و تبلتهـای رایانـه شـخصی بـرای کاربردهـای فراوانـی مانند ارسـال پیام
کوتاه ،ایمیل ،مرور وب ،دسـتگاه پخش صوتی و تصویری و بازی اسـتفاده میکنند.
روزانــه میلیونهــا مکالمــه و نشســتهای اطالعاتــی میتوانــد در سیســتمهای
متــرو ایجــاد شــود کــه موجــب ترددهــای تــازهای میشــوند و درآمــد حاصــل
از آنهــا میتوانــد بیــن مخابــرات و اپراتورهــای حمــل و نقــل عمومــی تقســیم
شــود .بــه عنــوان نمونــه ،متــروی میــان در حــال حاضــر دارای پوشــش کامــل
تلفــن همــراه در سراســر سیســتم خــود میباشــد ( 88ایســتگاه و همــه تونلهــا).
همچنیــن متــروی میــان در حــال طراحــی پوشــش  Wimax/WiFiدر سرتاســر
شــبکه خــود میباشــد .در شــبکه متــروی هنگکنــگ ،روزانــه بیــش از 1.2
میلیــون تمــاس تلفنــی وجــود دارد.
بهرهب ــرداری تج ــاری سیس ــتم مخابرات ــی فرصت ــی ب ــرای ش ــرکتهای حم ــل
و نقـــل عمومـــی محســـوب میشـــود .ایـــن کار مســـتلزم ســـرمایهگذاری
میباش ــد ول ــی میتوان ــد ب ــه عن ــوان ش ــیوه تج ــاری جدی ــدی ب ــه موفقی ــت
برس ــد ک ــه درآمده ــای بیش ــتر و رضای ــت مش ــتری را ب ــرای اپراتوره ــای حم ــل
ونق ــل عموم ــی و ت ــردد و ترافی ــک بیش ــتر را ب ــرای ش ــرکتهای مخابرات ــی و
رضای ــت را ب ــرای مش ــتریان ک ــه میتوانن ــد ب ــه تج ــارت ،تفری ــح و ی ــا کس ــب
اطالع ــات در خ ــال س ــفرهای روزان ــه خ ــود بپردازن ــد ،ب ــه هم ــراه بی ــاورد.
نقـــش یـــک شـــرکت حمـــل و نقـــل عمومـــی میتوانـــد از تنهـــا اجـــاره دادن
سیســـتمها و فضاهـــا بـــه شـــرکتهای مخابراتـــی بـــه یـــک نقـــش فعالتـــر،
یعن ــی فعالی ــت ب ــه عن ــوان ادغ ــام کنن ــده و ارتب ــاط دهن ــده تغیی ــر پی ــدا کن ــد.

فوت و فنها

یکـــی دیگـــر از منابـــع مهـــم و امیـــد بخـــش کســـب درآمدهـــای ثانویـــه،
ف ــروش و عرض ــه ف ــوت و فنه ــای حاص ــل از تج ــارب داخل ــی در بس ــیاری از
زمینههـــا کـــه در طـــی ســـالها توســـط شـــرکتهای حمـــل و نقـــل عمومـــی
بـــه دســـت آمـــده ،بـــه بازارهـــای جدیـــد اســـت.
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بازارهای جدید از قبیل:
سایر اپراتورهای داخلی حمل و نقل عمومی
اپراتورهای حمل و نقل عمومی سایر کشورها
مقامات محلی
اپراتورهـــا مثـــا میتواننـــد در نقـــش ارائـــه دهنـــده خدمـــات ،بـــه ســـایر
شـــرکتهای حمـــل و نقـــل عمومـــی کـــه در همـــان منطقـــه جغرافیایـــی و
یـــا در همســـایگی آن هســـتند ،بـــه عنـــوان مشـــاور و یـــا عامـــل خارجـــی ،در
رابط ــه ب ــا خدم ــات پیچی ــدهای ک ــه ب ــه ف ــوت و فنه ــا و اطالع ــات خ ــاص و
ی ــا مقیاسه ــای اقتص ــادی نی ــاز دارن ــد وارد عم ــل ش ــوند .ای ــن کار میتوان ــد
شـــامل کمـــک بـــه طراحـــی جابجایـــی ،برنامـــه ریـــزی و لیســـت بازنگـــری و
طراح ــی مج ــدد ،طراح ــی و مدیری ــت مراک ــز کنت ــرل بهرهب ــرداری ،طراح ــی،
اجـــرا و مدیریـــت سیســـتمهای فـــروش بلیـــط (بـــرای تضمیـــن ســـازگاری و
ادغـــام کرایههـــا) باشـــد.
ســـرویسهای مشـــابه کـــه اغلـــب بـــا پروژههـــای آمـــاده بهرهبـــرداری همـــراه
هس ــتند میتوانن ــد در س ــطوح بی ــن الملل ــی ارائ ــه ش ــوند (در ص ــورت ادام ــه
رش ــد بی ــن الملل ــی ،ب ــه توس ــعه ی ــک م ــدل تج ــاری اختصاص ــی نی ــاز دارن ــد).
بـــه عنـــوان نمونـــه اپراتورهـــای حمـــل و نقـــل فرانســـوی  SNCFو ،RATP
ش ــرکت مهندس ــی  Systraرا ب ــه منظ ــور تقوی ــت مهندس ــی و ف ــوت و فنه ــای
مدیریتـــی پروژههـــای خـــود ایجـــاد کردنـــد .رونـــد مســـیر توســـعه عـــادی،
ابتـــدا تخصیـــص مهارتهـــا در شـــرکت جداگانـــهای کـــه ســـرویسهای
داخل ــی را ارئ ــه میده ــد (همانط ــور ک ــه اخی ــرا ً ب ــرای  ،IXXIش ــركت جانب ــی
دیگ ــر  RATPب ــرای تکنول ــوژی ،تب ــادل اطالعات ــی و مهندس ــی اتف ــاق افت ــاد)
و س ــپس ن ــگاه ب ــه ب ــازار خارج ــی میباش ــد .ام ــروزه ،بیش ــتر از س ــه چه ــارم
درآمده ــای  Systraدر خ ــارج از کش ــور و نیم ــی از آن ه ــم در خ ــارج از اروپ ــا
بدســـت میآیـــد.

نتیجه گیری

توســعه درآمدهــای ثانویــه بــه منظــور تامیــن بودجــه دائمــی ،یکــی
از پنــج رکــن اســتراتژی  PTx2اتحادیــه بیــن المللــی حمــل و نقــل
عمومــی  UITPبــا هــدف دو برابــر کــردن ســهم بــازار حمــل و نقــل
عمومــی در سراســر جهــان تــا ســال  2025میباشــد.
در حــال حاضــر شــرکتهای حمــل ونقــل عمومــی ،دامنــه وســیعی
از داراییهــا را داشــته و مدیریــت میکننــد کــه اغلــب کمتــر
ارزش گــذاری شــده انــد و آنهــا در طــول ســالها فــوت و فنهــای
ارزشــمندی را کســب کــرده انــد .ایــن دو جنبــه را میتــوان بــرای
اهــداف تجــاری بــه منظــور فراهــم کــردن جریانهــای تامیــن مالــی
بیشــتر توســعه داد.
ایجــاد مجموعــه وســیعی از جریانهــای جدیــد درآمدهــای ثانویــه،
درآمدهــای اصلــی و جانبــی شــرکتهای حمــل و نقــل عمومــی را
افزایــش میدهنــد .همچنیــن از نوســانات مربــوط بــه ســود و منافــع
شــرکتها در دوران ســخت ،کــه بیشــتر منابــع مهــم ســنتی (مثــل
تامیــن اعتبــار دولتــی و صنــدوق کرایههــا) و منابــع درآمدهــای ثانویه
معمولــی (بیلبوردهــای تبلیغاتــی) دچــار کاهشهــای جــدی هســتند،
میکاهــد .بنابرایــن کشــف همــه امکانــات ایجــاد ارزش کــه اغلــب
در داراییهــای شــرکتهای حمــل و نقــل عمومــی پنهــان هســتند،
اهمیــت فــراوان دارد.
منابع:

- UITP PTI
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LIFE 25 METER UNDER GROUND
نوشته :سحر فکردار

Written by: Sahar Fekrdar

اینجـا یکـی از کارگاههـای متـرو تبریز اسـت .یکـی از ایسـتگاههای
مرکـز شـهر همـان جایی که هـر روز از پشـت حصـار آهنـیاش عبور
میکنیـم و آنقـدر از بـاز شـدن و برچیده شـدن این سـازههای آهنی
ناامیدیـم کـه لجوجانـه سـر میچرخانیـم کـه یادمـان برود این سـیر
تمامـی ناپذیر را.
ولـی پشـت این درهـای بسـته روایتی دیگـر جریـان دارد .یـک کارگاه عمرانی و
پرپیـچ و خـم .حیـرت و حیرانی با دیدن این نظم و وسـعت در هـم گره میخورد
تـا فرامـوش کنـی اینجـا ایسـتگاه شـماره  ۱۳متـرو تبریز اسـت .جایـی در مرکز
شـهر و همجـوار باغ گلسـتان .همـه معتقدند این ایسـتگاه از لحاظ دسترسـی به
سـطوح پایینتـر موقعیـت بهتـری دارد و پلههـای فلـزی ایجـاد شـده ،کار آمد و
رفـت کارگران و مهندسـان را سـهلتر کرده اسـت .پلهها ولی زیادنـد و نفسگیر.
موقـع پاییـن رفتـن از پلههـا بایـد سـعی کنی میسـر چشـمانت تغییر نکنـد .به
هرحـال قاعـده «عـادت کردهانـد» بـرای غیـر خودیهـا کـه جـواب نمیدهـد.

پروژهای که پیشرفت معکوس و زیر زمینی دارد

ایـوب کریمـی سرپرسـت اجرایـی کارگاه ایسـتگاه شـماره  ۱۳بـا اشـاره بـه
تفاوتهـای کار در پـروژه متـرو بـا دیگـر پروژههـای عمرانی میگویـد :پروژههای
زیرزمینـی مشکلسـاز هسـتند .هزینههـا ،توانهـا و نیروهـای بسـیاری اینجـا
کار میکننـد و دیـده نمیشـوند .پـروژه از هـر جایـی قابـل دسترسـی نیسـت و
مسـیر تـردد محدود اسـت .بـا ایـن محدودیتها چنیـن کارهایی انجام میشـود.

متروی تبریز

متروی تبریز

کریمــی بــه غیــر ملمــوس بــودن رونــد فعالیتهــا در ایــن پــروژه اشــاره کــرده و
ادامــه میدهــد :نیروهایــی کــه اینجــا کار میکننــد نســبت بــه دیگــر پروژههــا
متخصصتــر هســتند ولــی چــون زیــر زمیــن هســتند ،مــردم نمیبیننــد و وقتی
میبیننــد کــه پــروژه نهایــی شســته و رفتــه بــه آنهــا تحویــل داده میشــود.
او میگویــد :شــاید مردمــی کــه هــر روز در ســطح زمیــن از کنــار ایــن پــروژه
عبــور میکننــد ،بگوینــد چــرا اینجــا کاری انجــام نمیشــود در حالــی کــه
کارگــران و متخصصــان بــه طــور شــبانهروزی در فعالیــت هســتند ولــی هیــچ
کــدام از اینهــا دیــده نمیشــود.
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کارگران مترو در جدال با آبهای زیرزمینی

متــرو یــک پــروژه معمولــی نیســت و معــادالت پیچیــده خــود را دارد .آن قــدر
پیچیــده کــه بایــد گوش ـهای از آن را ببینــی تــا بدانــی چــرا تبدیــل شــده بــه
پــروژهای تاریخــی و طوالنــی .مثــا جــدال بــا آبهــای زیرزمینــی یکــی از
ســختیهای کار اســت .جدالــی کــه رونــد پــروژه را طوالنــی میکند و مشــقت بار.
حام ــد خدای ــی کارگ ــر بیس ــت و پن ــج س ــاله و خ ــوش خن ــدهای ک ــه در همی ــن
ایســـتگاه شـــماره  ۱۳متـــرو کار میکنـــد .حـــاال دو ســـال از روزی کـــه بـــرای
کار در اینج ــا ف ــرم پ ــر ک ــرده س ــپری ش ــده و روزان ــه  ۱۲س ــاعت مش ــغول ب ــه
کار اس ــت .البت ــه ای ــن  ۱۲س ــاعت همیش ــه در روش ــنی روز نیس ــت و ی ــک روز
در می ــان ب ــه ط ــور گردش ــی بای ــد ش ــیفت ش ــب کار کن ــد .حام ــد در قس ــمت
تاسیس ــات ب ــرق مش ــغول ب ــکار اس ــت.
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ت ــردد مش ــکلی ایج ــاد نش ــود در ابت ــدا س ــقف خیاب ــان را کار میکنی ــم .ای ــن
ســـتونها بـــه ســـقف آخـــر میرســـد .در ایـــن مرحلـــه شـــمعها تخریـــب
میشـــوند تـــا مـــوارد زایـــد از ایســـتگاه برچیـــده شـــود.
بــه اســتناد پایــگاه اطالعرســانی ســازمان قطار شــهری تبریــز و حومــه ،عملیات
اجرایــی متــرو تبریــز پــس از ســالها کــش و قــوس ،از ســال  ۸۱آغــاز شــد .در
جلســه شــصت و پنجــم شــورای عالــی ترافیــک ،در دی مــاه  ۱۳۸۵احــداث
ســایر خطــوط درون شــهری تبریــز و خــط حومـهای تبریــز -ســهند بــه تصویب
رســید کــه شــامل  ۴مســیر بــه طــول  ۷۰کیلومتــر بــا  70ایســتگاه و یــک خــط
بــرون شــهری از تبریــز بــه شــهرک ســهند به طــول تقریبــی  ۲۰کیلومتر اســت.

وقتی صدای سوت قطار در گوشها میپیچد

متروی تبریز

ایــن کارگــر جــوان هــم مشــکل آبهــای زیرزمینــی را از ســختترین
بخشهــای کار ایــن پــروژه دانســته و میگویــد :یکــی از ســختترین
تجربههــای کاری در ایــن دو ســال زمانــی بــود کــه فونداســیون را بــه عمــل
میآوردیــم .چــون دقیقــا درون لجــن بــود و مــا هــم در آب کار میکردیــم.
ایــن مرحلــه خیلــی ســخت و زجــرآور بــود و هفــت مــاه هــم طــول کشــید.
حامـــد هـــم از همـــان لفـــظ «عـــادت کردهایـــم» اســـتفاده میکنـــد و
میگویـــد :اینجـــا از ســـروصدای شـــهر بـــه دور هســـتیم و در آرامـــش کار
میکنیـــم .اینجـــا  ۲۵متـــر پایینتـــر از زمیـــن از ســـر و صـــدا و هیاهـــوی
ش ــهری خب ــری نیس ــت و م ــا کارگ ــران مت ــرو تبدی ــل ب ــه خان ــواده ش ــدهایم.
ایـــن پاییـــن کارگـــران بـــا کمتریـــن باریکههـــای نـــور کار میکننـــد .بـــوی
ن ــم ناش ــی از آبه ــای زی ــر زمین ــی آنق ــدر تن ــد و زی ــاد اس ــت ک ــه تبدی ــل
ب ــه جزئ ــی ج ــدا نش ــدنی از ای ــن فض ــا ش ــده اس ــت .ان ــگار مش ــکالت ای ــن
آبه ــا تم ــام ش ــدنی نیس ــت.
سرپرس ــت اجرای ــی کارگاه ایس ــتگاه ش ــماره  ۱۳در ای ــن خص ــوص میگوی ــد:
ایســـتگاههای مترویـــی کـــه بـــه مرکـــز شـــهر نزدیـــک هســـتند همگـــی بـــا
ایـــن مشـــکل دســـت و پنجـــه نـــرم میکننـــد چـــرا کـــه ایـــن قســـمت از
تبریـــز درگیـــر آبهـــای ســـطحی و زیرزمینـــی اســـت.
کریمـــی ادامـــه میدهـــد :آبهـــای زیرزمینـــی وقتـــی بـــرای مـــا مشـــکل
ســـاز اســـت کـــه میخواهیـــم حفـــاری کـــرده و در ســـطوح پاییـــن
کار کنیـــم .یـــک ســـری تدابیـــری انجـــام میشـــود تـــا ایـــن آبهـــا
را یـــک جـــا جمـــع کـــرده و ســـپس بـــه بیـــرون پمپـــاژ کنیـــم .در واقـــع
پـــس از پمپـــاژ ایـــن آبهـــای زیرزمینـــی را بـــه آبهـــای ســـطحی
تبدیـــل میکنیـــم تـــا در کانالهـــا و جوبهـــا ریختـــه شـــوند.
او همچنیـــن در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود تصریـــح میکنـــد:
عملیـــات خاکبـــرداری متـــرو زیـــر ســـقف اول انجـــام میگیـــرد .در واقـــع
ی ــک س ــقف زی ــر س ــطح اصل ــی خیاب ــان اح ــداث میش ــود و ای ــن ش ــمعها
اج ــرا ش ــده ت ــا آن س ــقف را نگ ــه دارن ــد .ب ــرای اینک ــه ب ــرای عب ــور و م ــرور و

ب ــا افزای ــش جمعی ــت و گس ــترش فض ــای ش ــهری ،راهان ــدازی وس ــایل جدی ــد
حمـــل و نقـــل عمومـــی موضوعـــی مهـــم بـــود .دیگـــر خیابانهـــا بـــرای
ایـــن حجـــم از حضـــور انســـانی کافـــی نبـــود و گنجایـــش فضاهـــای شـــهری
محدودت ــر ش ــده ب ــود .در چنی ــن ش ــرایطی س ــاز و کاره ــای اح ــداث مت ــروی
تبریـــز ضروریتـــر شـــد .هرچنـــد گذشـــت ســـالها همیـــن شـــرایط را هـــم
بحرانیتـــر کـــرد و تبریـــز تبدیـــل بـــه شـــهری پرترافیـــک و دود و دم شـــد.
راهانـــدازی قطـــار شـــهری یکـــی از راهکارهـــای مجموعـــه مدیریـــت شـــهری
ب ــرای کنت ــرل ای ــن وضعی ــت قرم ــز ب ــود .ول ــی گامه ــای حرک ــت ب ــه س ــمت
تحق ــق واقعیت ــر ای ــن پ ــروژه در برهــهای سس ــت و آرام پی ــش رف ــت .ای ــن
درس ــت زمان ــی ب ــود ک ــه ش ــهروندان تبری ــزی امی ــد ب ــه بلن ــد ش ــدن ص ــدای
س ــوت ای ــن قط ــار نداش ــتند .ح ــاال ب ــا تزری ــق ه ــزار میلی ــارد توم ــان از س ــوی
شـــهرداری تبریـــز ،ایـــن روزهـــا تکاپـــوی واضحـــی در ایـــن ایســـتگاههای
زیرزمینـــی بـــه جریـــان افتـــاده اســـت .اعتبـــاری کـــه  650میلیـــارد تومـــان
آن از محـــل فـــروش اوراق مشـــارکت بـــه متـــرو تبریـــز واریـــز شـــده و ۳۵۰
میلی ــارد توم ــان از مناب ــع غی ــر نق ــدی ش ــهرداری در چارچ ــوب بودج ــه س ــال
 ۹۸ش ــهرداری تبری ــز ب ــه پ ــروژه قط ــار ش ــهری تزری ــق ش ــد.
در روزهــای گذشــته خــط یــک متــروی تبریــز بــه ایســتگاه پایانــی
خــود رســید تــا تالشهــای کارگــران متــرو دیــده شــود .تــا تمــام
آن شــببیداریها ،اســتخوان دردهــای ناشــی از کار در آب لجــن،
بــاال و پاییــن رفتــن از میلههایــی کــه نقــش پلــه گرفتهانــد و
خیلــی چیزهــای دیگــر ،نتیجهبخــش باشــد.
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امـــروزه دیـــدگاه همـــه جانبـــه بـــه توســـعه ،ســـبب شـــده اســـت بـــرای
دســـتیابی بـــه ســـاختار پایـــدار شـــهری ،نظریـــه حمـــلو نقـــل پایـــدار
بهعن ــوان ی ــک راهب ــرد م ــورد توج ــه کارشناس ــان ،مدی ــران و گردانن ــدگان
جوامـــع شـــهری قـــرار گیـــرد .یکـــی از مهمتریـــن موضوعـــات در نظریـــه
لونقـــل پایـــدار ،مبحـــث انـــرژی اســـت .ســـهم بـــاالی صنعـــت
حم 
لونقـــل در مصـــرف ســـرانه انـــرژی و تاثیـــرات مســـتقیم آن بـــر
حم 
محیـــط زیســـت و همچنیـــن پیامدهـــای آن در توســـعه جوامـــع ،بیانگـــر
جایـــگاه مهـــم ایـــن مبحـــث در نظریـــه حمـــل ونقـــل پایـــدار اســـت .در
ایـــن میـــان ،حمایـــت از توســـعه اســـتفاده از انرژیهـــای تجدیدپذیـــر بـــه
واســـطه بحـــران زوال منابـــع فســـیلی در جهـــان و اکتشـــافات روزافـــزون در
زمینـــه شناســـایی خطـــرات زیســـتمحیطی باعـــث شـــده اســـت اســـتفاده
از آنهـــا ،در دســـتور کار بســـیاری از كالن شـــهرها قـــرار گیـــرد .بـــا توجـــه
لونقـــل پایـــدار در ادبیـــات مدیریتـــی
بـــه جدیـــد بـــودن مفهـــوم حم 
حملونقـــل ،خـــط مشـــیها و شـــاخصهای مـــورد نظـــردر بهرهبـــرداری
از انرژیهـــای نویـــن تجدیدپذیـــر ،میتوانـــد در دســـتیابی بـــه توســـعه
پایـــدار زیرســـاختهای شـــهری راهگشـــا باشـــد.
توربینهـــا بـــادی و نیروگاههـــای فتوولتاییـــك بـــرای راهانـــدازی و
بهرهبـــرداری ،نیـــاز بـــه هیچگونـــه ســـوختی ندارنـــد و بنابرایـــن در قبـــال
انـــرژی الکتریکـــی تولیـــدی ،آلودگـــی مســـتقیمی ایجـــاد نمیکننـــد.
بهرهبـــرداری از ایـــن توربینهـــا ،دیاکســـید کربـــن ،دیاکســـید گوگـــرد،
جیـــوه ،ذرات معلـــق یـــا هیـــچ گونـــه عامـــل آلودهکننـــده هـــوا تولیـــد
نمیکنـــد .امـــا توربینهـــا بـــادی در مراحـــل ســـاخت از منابـــع مختلفـــی
اســـتفاده میکننـــد .در طـــول ســـاخت نیروگاههـــای بـــادی بایـــد از مـــوادی
ماننــد فــوالد ،بتــن ،آلومینیــوم و ...اســتفاده کــرد کــه تولیــد و انتقــال آنهــا
نیازمن ــد مص ــرف ان ــواع سوختهاس ــت .دیاکس ــید کرب ــن تولی ــد ش ــده در
ایــن مراحــل پــس از حــدود  ۹مــاه کار کــردن نیــروگاه جبــران خواهــد شــد.
نیروگاههـــای ســـوخت فســـیلی کـــه بـــرای تنظیـــم بـــرق تولیـــدی در
نیروگاههـــای بـــادی مـــورد اســـتفاده قـــرار میگیرنـــد ،موجـــب ایجـــاد

آلودگ ــی خواهن ــد ش ــد .بعض ــی از اوق ــات ب ــه ای ــن نکت ــه اش ــاره میش ــود
کـــه نیروگاههـــای بـــادی نمیتواننـــد میـــزان دیاکســـید کربـــن تولیـــدی
را کاهـــش دهنـــد چراکـــه بـــرق تولیـــدی از طریـــق نیـــروگاه بـــادی بـــه
دلیـــل نامنظـــم بـــودن همیشـــه بایـــد بـــه وســـیله یـــک نیـــروگاه ســـوخت
فســـیلی پشـــتیبانی شـــود .نیروگاههـــای بـــادی نمیتواننـــد بهطـــور
کامـــل جایگزیـــن نیروگاههـــای ســـوخت فســـیلی شـــوند ،امـــا بـــا تولیـــد
انـــرژی الکتریکـــی ،مبنـــای تولیـــدی نیروگاههـــای حرارتـــی را کاهـــش
داده و از تولیـــد آنهـــا میکاهنـــد کـــه بـــه ایـــن ترتیـــب میـــزان انتشـــار
دیاکســـید کربـــن کاهـــش مییابـــد .کارشناســـان بدیـــن باورنـــد کـــه
هـــم زمـــان بـــا کاهـــش هزینـــه انرژیهـــای خورشـــیدی ،سیســـتمهای
حملونقـــل بیشـــتر بـــه ســـمت انرژیهـــای پـــاک و تجدیدپذیـــر برونـــد.
تامیـــن انـــرژی پـــاک در دســـتورکار سیســـتمهای مدیریتـــی کالنشـــهرها
قـــرار گرفتـــه اســـت.

 -2كاربرد انرژی باد در سیستمهای حمل و نقل ریلی

ت ــوان ب ــادی ( )Wind powerتبدی ــل ان ــرژی ب ــاد ب ــه نوع ــی مفی ــد از ان ــرژی
ماننـــد انـــرژی الکتریکـــی بـــا اســـتفاده از توربینهـــای بـــادی اســـت  .در
آســـیابهای بـــادی از انـــرژی بـــاد مســـتقیم ٌا بـــرای خـــرد کـــردن دانههـــا
یـــا پمـــپ کـــردن آب اســـتفاده میشـــود.
از جملـــه دالیـــل تمایـــل کشـــورها بـــرای افزایـــش ظرفیـــت تولیـــد بـــرق
بـــادی ،مزایـــای بســـیار زیـــاد ایـــن روش تولیـــد انـــرژی الکتریکـــی اســـت
چراک ــه ان ــرژی ب ــادی ،ف ــراوان ،تجدیدپذی ــر و پ ــاک اس ــت ،در هم ــه ج ــای
دنی ــا وج ــود دارد و همچنی ــن در مقایس ــه ب ــا اس ــتفاده از ان ــرژی س ــوختهای
فســـیلی ،میـــزان کمتـــری گاز گلخانـــهای منتشـــر میکنـــد.
از آنجای ــی ک ــه ان ــرژی ب ــاد در زمس ــتان (ک ــه در ای ــن فص ــل به ــرهوری ان ــرژی
خورشـــیدی کمتـــر اســـت) بیشـــتر میباشـــد و همیـــن وزش شـــدید باعـــث
میشـــود کـــه الکتریســـیته بیشـــتری تولیـــد گـــردد ،بنابرایـــن اســـتفاده از
انـــرژی بـــاد در زمســـتان بســـیار بـــه صرفـــه اســـت .در جـــدول شـــماره 1
میـــزان اســـتفاده انـــرژی بـــادی در كشـــورهای دنیـــا آورده شـــده اســـت.
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جدول  :1میزان استفاده انرژی بادی در كشورهای دنیا (مگا وات)
رديف

كشور

سال 2005

سال 2006

سال2007

سال2008

۱

آمریکا

۹٬۱۴۹

۱۱٬۶۰۳

۱۶٬۸۱۹

۲۵٬۱۷۰

۲

آلمان

۱۸٬۴۲۸

۲۰٬۶۲۲

۲۲٬۲۴۷

۲۳٬۹۰۳

۳

اسپانیا

۱۰٬۰۲۸

۱۱٬۶۳۰

۱۵٬۱۴۵

۱۶٬۷۴۰

۴

چین

۱٬۲۶۶

۲٬۵۹۹

۵۹۱۲

۱۲٬۲۱۰

۵

هند

۴٬۴۳۰

۶٬۲۷۰

۷۸۵۰

۹٬۵۸۷

۶

ایتالیا

۱٬۷۱۸

۲٬۱۲۳

۲٬۷۲۶

۳٬۷۳۶

۷

فرانسه

۷۷۹

۱٬۵۸۹

۲٬۴۷۷

۳٬۴۲۶

۸

انگلیس

۱٬۳۵۳

۱٬۹۶۳

۲٬۳۸۹

۳٬۲۸۸

۹

دانمارک

۳٬۱۳۲

۳٬۱۴۰

۳٬۱۲۹

۳٬۱۶۴

۱۰

پرتغال

۱٬۰۲۲

۱٬۷۱۶

۲٬۱۳۰

۲٬۸۶۲

۱۱

کانادا

۶۸۳

۱٬۴۶۰

۱٬۸۴۶

۲٬۳۶۹

۱۲

هلند

۱٬۲۳۶

۱٬۵۷۱

۱٬۷۵۹

۲٬۲۳۷

۱۳

ژاپن

۱٬۰۴۰

۱٬۳۰۹

۱٬۵۲۸

۱٬۸۸۰

۱۴

استرالیا

۵۷۹

۸۱۷

۸۱۷

۱٬۴۹۴

۱۵

ایرلند

۴۹۵

۷۴۶

۸۰۵

۱٬۲۴۵

۱۶

سوئد

۵۰۹

۵۷۱

۸۳۱

۱٬۰۶۷

۱۷

اتریش

۸۱۹

۹۶۵

۹۸۲

۹۹۵

۱۸

یونان

۵۷۳

۷۵۸

۸۷۳

۹۹۰

۱9

لهستان

۸۳

۱۵۳

۲۷۶

۴۷۲

۲۰

ترکیه

۲۰

۶۵

۲۰۷

۴۳۳

۲۱

نروژ

۲۶۸

۳۲۵

۳۳۳

۴۲۸

۲۲

مصر

۱۴۵

۲۳۰

۳۱۰

۳۹۰

۲۳

بلژیک

۱۶۷

۱۹۴

۲۸۷

۳۸۴

۲۴

تایوان

۱۰۴

۱۸۸

۲۸۰

۳۵۸

۲۵

برزیل

۲۹

۲۳۷

۲۴۷

۳۳۹

۲۶

نیوزیلند

۱۶۸

۱۷۱

۳۲۲

۳۲۵

۲۷

کره جنوبی

۱۱۹

۱۷۶

۱۹۲

۲۷۸

۲۸

بلغارستان

۱۴

۳۶

۵۷

۱۵۸

۲۹

جمهوری چک

۳۰

۵۷

۱۱۶

۱۵۰

۳۰

فنالند

۸۲

۸۶

۱۱۰

۱۴۰

۳۱

مجارستان

۱۸

۶۱

۶۵

۱۲۷

۳۲

مراکش

۶۴

۶۴

۱۲۵

۱۲۵

۳۳

اوکراین

۷۷

۸۶

۸۹

۹۰

۳۴

مکزیک

۲

۸۴

۸۵

۸۵

۳۵

ایران

۳۲

۴۷

۶۷

۸۲

انـرژی بـاد آلودگی ایجاد نمیکنـد و جزوء انرژیهای تجدیدپذیر میباشـد و هزینه
این انرژی به مراتب کمتر از هزینه الکتریسـیته تولید شـده توسـط زغال سـنگ و
شکافت هسـتهای میباشد.
امـا یکـی از مسـائل مهم در ناکارآمدی انرژی باد مسـئله زیسـتمحیطی میباشـد،
بـا توجـه بـه اینکـه این مولدهـای بـرق دارای ظاهر ناخوشـایند و نسـبت بـه دیگر
انرژیهـای پـاک دارای سـر و صدای باالیی هسـتند ،زندگی حیوانـات را تحت تأثیر
قـرار میدهنـد و ظاهـر محیطزیسـت را خـراب میکنند.
در ایـن میـان اتحادیـه اروپـا  ٪۶۵از کل تـوان بادی جهـان را تولیـد میکند .تولید
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بـرق بـادی در میان دیگر روشهای تولید انرژی الکتریکی ،دارای بیشـترین شـتاب
رشـد در قـرن  ۲۱بودهاسـت ،بهطوریکه تولید تـوان بادی جهان در بین سـالهای
 ۲۰۰۰تـا  ۲۰۰۶چهار برابر شدهاسـت .در دانمارک و اسـپانیا برق بـادی حدود ٪۱۰
یـا بیشـتر ازکل تولید انرژی الکتریکی را تشـکیل میدهـد ٪۸۱ .از توان بادی تولید
شـده در جهـان به ایـاالت متحده و اتحادیه اروپـا تعلق دارد.
انجمـن جهانـی انـرژی بـادی گـزارش کـرده در سـال  ۲۰۱۰ظرفیت تولیـدی برق
بـادی بـه  ۱۶۰گیگاوات رسـیده اسـت.
از جملـه کشـورهایی کـه سـرمایهگذاری زیـادی در ایـن زمینـه انجـام دادهانـد
میتـوان بـه آلمـان ،اسـپانیا ،ایـاالت متحده ،هنـد و دانمارک اشـاره کرد .کشـور
دانمـارک یکـی از کشـورهای برجسـته در تولیـد تجهیـزات و اسـتفاده از تـوان
بـادی اسـت .دولـت دانمارک در دهـه  ۱۹۷۰ملزم شـد تا تولید انـرژی الکتریکی
از انـرژی بـاد را بـه  ٪۵۰کل تولیـد بـرق برسـاند و تـا بـه امـروز برق بـادی ٪۲۰
(بیشـترین میـزان تولیـد بـرق بـادی از نظـر درصـد تولیـد) از کل تولیـد انـرژی
الکتریکـی در ایـن کشـور را تشـکیل میدهـد؛ ایـن کشـور هچنیـن پنجمیـن
تولیدکننـده بـزرگ برق بادی محسـوب میشـود (در حالـی که دانمـارک از نظر
میزان مصرف در جهان رتبه  ۵۶را دارا اسـت) .آلمان و دانمارک دو کشـور پیشتاز
در زمینـه صـادرات توربینهـای بـزرگ ( ۰٫۶۶تـا  ۵مگاوات) به حسـاب میآیند.
 -1-2آلمان
آلمـان یکـی از کشـورهای پیشـتاز در زمینـه تولیـد بـرق بـادی بودهاسـت
بهطوریکـه در سـال  ۲۰۰۶ایـن کشـور  ٪۲۸از کل تـوان بـادی تولیـد شـده
در جهـان ( ٪7/3در آلمـان) را بـه خـود اختصـاص دادهاسـت .ایـن در حالـی
اسـت کـه آلمـان در سـال  ،۲۰۱۰بـه میـزان  ٪12/5از کل تـوان تولیـدی خـود
را از منابـع تجدیدپذیـر تأمین نموده اسـت .کشـور آلمـان دارای حـدود ۱۸۶۰۰
توربیـن بـادی اسـت کـه بیشـتر آنهـا در شـمال آلمـان نصـب شـدهاند کـه در
ایـن میـان سـه توربیـن از بزرگتریـن توربینهـای جهـان نیـز وجـود دارنـد.
 -2-2اسپانیا
در سـال  ۲۰۰۵دولـت اسـپانیا قانونـی را تصویـب کـرد کـه بـر طبـق آن نصـب
 ۲۰۰۰۰مـگاوات ظرفیـت بـادی تـا سـال  ۲۰۱۲در برنامـه دولـت قـرار گرفـت.
البتـه در سـال  ۲۰۰۶یارانههـا و پشـتیبانی دولـت از سـاخت ایـن ظرفیتهـا به
ناگهـان قطـع شـد .قابل ذکر اسـت کـه در سـال  ۲۰۰۵در هر دو کشـور آلمان و
اسـپانیا تولیـد انرژی الکتریکی از راه اسـتفاده از نیروگاههای بـادی از تولید انرژی
الکتریکـی بـه وسـیله نیروگاههـای بـرق آبی بیشـتر بود.
 -3-2امریكا
در سـالهای اخیـر ایـاالت متحـده از هـر کشـور دیگـری بیشـتر توربیـن بـادی
بـه شـبکه بـرق خـود افزودهاسـت .تولیـد بـرق بـادی در ایـاالت متحـده در بازه
زمانـی بیـن فوریـه  ۲۰۰۶تـا فوریـه  ٪31/8 ،۲۰۰۷رشـد را نشـان میدهـد.
ایالـت تگـزاس بـا پیشـی گرفتـن از کالیفرنیا اکنـون بیشـترین تولید بـرق بادی
را دربیـن ایالتهـای مختلـف ایـن کشـور دارد .تگـزاس در سـال  ۲۰۰۹نزدیـک
بـه  ٪۱۷بـرق خـود را از بـاد بدسـت آورد ،و اکنـون بزرگتریـن مزرعـه بـادی
جهـان را بـا  ۷۸۲مـگاوات ظرفیـت در روسـتایی بـه نـام راسـکو در اختیـار دارد.
در پایـان سـال  ،۲۰۱۰میـزان ظرفیـت نامـی تولید بـرق بادی در سراسـر جهان
برابـر  ۱۹۷گیـگاوات بـود .امروزه تـوان بادی در دنیـا ظرفیت تولید سـاالنه ۴۳۰
تـراوات سـاعت انـرژی الکتریکـی را دارد کـه ایـن میـزان ٪2/5 ،مصـرف بـرق
دنیاسـت .در  ۵سـال گذشـته ،رشـد متوسـط سـاالنه در توان بادی دنیا ٪27/6
بـوده وانتظارمـیرود که سـهم بـاد در تولید انـرژی الکتریکی دنیا تا سـال ۲۰۱۳
بـه  ٪3/35و تـا سـال  ۲۰۱۸به  ٪۸برسـد.
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 -4-2توربینهای بادی هلند
هلنـد اولین كشـور پیشـرو اسـت كـه قطارهـای آن  100درصد انرژی مـورد نیاز
خـود را از توربینهـای بـادی میگیـرد .انـرژی بـرق مـورد نیـاز خطـوط راه آهن
هلنـد صرفـا از انـرژی تجدید پذیر حاصـل از توربینهای بادی كه هم در سـاحل
و هـم در دریـا نصـب شـده اند تامین میشـود.
اكنـون  4800قطـار كـه انـرژی مـورد نیـاز خـود را از بـاد دریافـت میكننـد در
شـبكه راه آهـن هلنـد روزانـه تردد نمـوده و بالغ بـر  1/1میلیون مسـافر را جابهجا
میكننـد.هـم اكنون هلنـد دارای ظرفیت تولیـد 2/7گیگابایت بـرق از انرژی بادی
میباشـد كـه عمده ایـن توربینها داخـل دریا نصب شـدهاند و هدف آنها رسـیدن
بـه ظرفیـت تولیـد  4/45گیگاوات تا سـال  2023میباشـد .راهآهن هلنـد نیازمند
 1/2میلیـون كیلـووات سـاعت انـرژی بادی میباشـد كه ایـن مقدار تقریبـا معادل
مصـرف انـرژی تمام خانوارهای شـهر آمسـتردام در طول یك سـال اسـت.
-5-2توربینهای بادی استانبول

ایـن نـوع از توربینهـای بادی ،انـرژی بـرق را از ترافیك عبوری تولیـد میكنند .این
توربینهـای بـادی بهصـورت عمـودی در طـول مسـیر اتوبوسهای عبـوری در خط
ویـژه نصـب میشـود و نیروی برق تولید شـده را به واسـطه بـاد اتوبوسهای عبوری
در خـط ویـژه بهدسـت مـیآورد .هر توربین قابلیـت تولید یك كیلووات سـاعت برق
ی بـادی یـك پانل خورشـیدی
در سـاعت را دارد .بهعلاوه در بـاالی ایـن توربینهـا 
نصـب شـده اسـت .در حـال حاضـر ایـن توربینهـا بـادی -خورشـیدی بهعنـوان
نمونـه در محـور میانـی خط ویـژه اتوبوسرانـی تند رو در اسـتانبول نصب شـدهاند.
 -6-2مترو توکیو ژاپن
این شـهر در صدد اسـتفاده از سیسـتمهای پیـزو الکتریک بهمنظـور تبدیل انرژی
جنبشـی حرکـت مسـافران در ایسـتگاه متـرو بـه انـرژی الکتریکی میباشـد .این
فنـاوری یکـی از راهکارهـای تجدیدپذیـر قابـل اسـتفاده در فضاهـای زیرسـطحی
پرتـردد از جمله ایسـتگاههای مترو میباشـد و در نقاط مختلفـی از جمله گیتهای
بلیط مسـافران ،نقاط سـوار و پیاده شدن مسـافران ،نقاط مجاور تابلوهای تبلیغاتی
ایسـتگاه ،صـف خریـد بلیـط ،پلههـا و راهروهـای پر تـردد قابـل کاربرد میباشـد.
بدیـن منظـور بـا جایگزیـن نمـودن کاشـیهای مخصـوص مجهـز به ایـن فناوری
میتـوان از آن بهـره برد .طبق مطالعات بررسـی شـده در توکیو ،بـازای هر  54متر
مربـع ،میتـوان  1500کیلـووات برق در طـول روز دریافت نمود .ایـن میزان انرژی
بـرای تامیـن مصارف یـک واحد کوچک مسـکونی در طـول روز کفایـت مینماید.
 -7-2مترو کالیفرنیا
بـر اسـاس مطالعـات و تسـتهای انجـام یافتـه ،یـک نمونـه پایلـوت از یـک
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توربیـن بـادی چنـد پـره  10فوتـی ،در سـال 2019در یکـی از ایسـتگاههای
متـرو کالیفرنیـا نصـب شـد .ایـن توربیـن کـه  MACEنـام دارد كـه هـر بـار پس
از تـرک قطـار بمـدت  5دقیقـه بـا سـرعت  0/10دور در دقیقـه چرخیـده و انـرژی
بـرق تولیـد مینمایـد .ایـن میـزان انـرژی  50000کیلووات سـاعت انرژی سـالیانه
تولیـدی توسـط آن جهـت تامین بـرق  15خانـه در کالیفرنیا کافی میباشـد و این
امـر معـادل عـدم انتشـار  1تـن دی اکسـید کربن ناشـی از تولیـد بـرق در نیروگاه
گازی و  90تـن دی اکسـید کربـن در نیـروگاه بـا سـوخت زغالسـنگ میباشـد.
 -8-2مترو لندن
لنـدن کـه یکـی از پر ترددتریـن متروهای دنیـا را دارا میباشـد ،با اتخـاذ راهکاری
مناسـب به تولید انرژی از نیروی ترمز قطارها پرداخته اسـت .خط ویکتوریای مترو
لندن با بیش از  175میلیارد مسـافر در سـال %4 ،از مصرف انرژی الکتریکی شـهر
لنـدن را بـه ارزش  6میلیـون پونـد بـه خـود اختصـاص داده اسـت .این سـامانه که
متشـکل از یـک اینورتر جمع کننده انـرژی الکتریکی تولیدی ناشـی از نیروی ترمز
قطارها در ایسـتگاهها میباشـد ،روزانه  1مگاوات سـاعت انرژی تولید مینماید .این
امـر منجـر بـه امـکان تبدیل نیـروگاه گریـن ویچ لنـدن به یـک نیروگاه دوسـتدار
محیـط زیسـت از طریـق جایگزینی موتورهـای گازسـوز نوین با بویلرهـای قدیمی
فعلـی بدلیـل نیـاز کمتر شـبکه بـرق متـرو لندن بـه انـرژی الکتریکی خواهد شـد
که این امر در کاهش دی اکسـید کربن انتشـار یافته سـالیانه در لندن اثر بسـزایی
خواهد داشـت.
متــرو گالســکو بــا ســابقه  113ســال ،ســومین متــرو قدیمی جهانــی بعــد از لندن
و بوداپســت بــوده کــه بــا اســتفاده از هیــت پمپهــای زمیــن گرمایــی در صــدد
اســتفاده از انــرژی حرارتــی موجــود در خــاک ،هــوا و آبهــای نفــوذی بــه تونلهــا
و ایســتگاههای شــهر گالســکو میباشــد .در ایــن راســتا بعــد از مطالعاتــی بــه
ارزش  190000پونــد اکنــون بــا نصــب ایــن ســامانه در دو ایســتگاه در حــال
بررســی شــرایط عملکــردی میباشــد.
 -9-2مترو شهر ریاض
متــرو شــهر ریــاض کــه از ســال  2015در دســت ســاخت قــرار گرفــت دارای 6
خــط خواهــد بــود .بــر اســاس طراحیهــا و برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه،
منبــع اصلــی تامیــن انــرژی الکتریکــی کلیــه ایســتگاهها ،بکارگیــری انــرژی
خورشــیدی خواهــد بــود.
-10-2مترو نیویورک
ایســتگاه بروکلیــن شــهر نیویــورک بــا تجهیــز  6000فــوت مربــع پنلهــای
خورشــیدی از جنــس نورگــذر  Thin filmســاالنه  540000کیلــووات ســاعت
انــرژی الکتریکــی رایــگان در اختیــار ایــن ایســتگاه قــرار میدهــد.
 -11-2متروی سانتیاگو
شـیلی بزرگترین سیسـتم قطار شـهری در امریکای التین را داراسـت ۶۹ ،درصد از
انـرژی مـورد نیاز خـود را از پروژههـای انرژی خورشـیدی و بادی خریـداری خواهد
کـرد .بیابـان آتاکاما در بخش شـمالی این کشـور ،میزبـان بزرگترین نیـروگاه تولید
انـرژی خورشـیدی اسـت کـه در آن  ۴۲درصـد از برق مورد نیاز متروی این شـهر با
اسـتفاده از  ۲۵۴هـزار پانـل با ظرفیـت تولید  ۱۰۰مـگاوات برق تولید خواهد شـد.
محـل نصـب پانلهـای این نیـروگاه برق خورشـیدی مکانـی به بزرگـی  ۳۷۰زمین
فوتبـال اسـت .یک نیـروگاه بادی کـه بهتازگی در بخش شـمالی این پروژه سـاخته
شـده نیـز بخش دیگـری از  ۶۹درصـد برق متروی این شـهر را تامیـن خواهد کرد.

 -3اسـتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بادی و خورشـیدی در ایران

انــرژی تجدیدپذیــر یــا برگشــتپذیر بــه انواعــی از انــرژی میگوینــد کــه
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نمودار :1چشمانداز سرمايهگذاري در انرژيهاي نو در جهان و بررسي جايگاه انرژي در ايران
منبــع تولیــد آن نــوع انــرژی ،بــر خــاف انرژیهــای تجدیدناپذیــر (فســیلی)،
قابلیــت آن را دارد کــه توســط طبیعــت در یــک بــازه زمانــی کوتــاه مجــددا ً بــه
وجــود آمــده یــا بــه عبارتــی منابعــی هســتند کــه پــس از مصــرف بــه راحتــی
جایگزیــن میشــوند.
در ســالهای اخیــر بــا توجــه بــه ایــن کــه منابــع انــرژی تجدیــد ناپذیــر رو
بــه اتمــام هســتند ،ایــن منابــع مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد .در ســال ۲۰۰۶
حــدود  ٪۱۸از انــرژی مصرفــی جهانــی از راه انرژیهــای تجدیدپذیــر بدســت
آمــد .ســهم زیســتتوده بهطــور ســنتی حــدود  ،٪۱۳کــه بیشــتر جهــت
حــرارت دهــی و  ٪۳انــرژی آبــی بــود ٪۴/۲ .باقیمانــده شــامل نیروگاهــای
آبــی کوچــک ،زیســت تــوده مــدرن ،انــرژی بــادی ،انــرژی خورشــیدی ،و
ســوختهای زیســتی میباشــد کــه بــه ســرعت در حــال گســترش هســتند.
در نمودارهــای زیــر چشــم انــداز ســرمایهگذاری در انرژیهــای نــو در
جهــان و بررســی جایــگاه انــرژی خورشــیدی در ایــران قابــل مشــاهده اســت.
 -1-3استفاده از انرژی خورشیدی در ایران
ایــران بــا داشــتن حــدود  ۳۰۰روز آفتابــی در ســال جــزو بهتریــن کشــورهای
دنیــا در زمینــه پتانســیل انــرژی خورشــیدی در جهــان اســت .بــا توجــه بــه
موقعیــت جغرافیــای ایــران و پراکندگــی روســتایی در کشــور ،اســتفاده از انــرژی
خورشــیدی یکــی از مهمتریــن عواملــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار
گیــرد .اســتفاده از انــرژی خورشــیدی یکــی از بهتریــن راههــای برقرســانی
و تولیــد انــرژی در مقایســه بــا دیگــر مدلهــای انتقــال انــرژی بــه روســتاها و
نقــاط دور افتــاده در کشــور از نظــر هزینــه ،حملونقــل ،نگهــداری و عوامــل
مشــابه اســت.
کشــور ایــران در میــان مدارهــای  ۲۵تــا  ۴۰درجــه عــرض شــمالی قــرار گرفتــه
اســت و در منطقـهای واقــع شــده کــه بــه لحــاظ دریافــت انــرژی خورشــیدی در
میــان نقــاط جهــان در باالتریــن ردههــا قــرار دارد .میــزان تابــش خورشــیدی در
ایــران بیــن  ۱۸۰۰تــا  ۲۲۰۰کیلــووات ســاعت بــر مترمربــع در ســال تخمیــن
زده شــده اســت کــه البتــه باالتــر از میــزان میانگیــن جهانــی اســت .در ایــران
بــه طــور میانگیــن ســالیانه بیــش از  ۲۸۰روز آفتابــی گــزارش شــده اســت کــه
بســیار قابــل توجــه اســت.
در بســیاری از قســمتهای ایــران انــرژی تابشــی خورشــید بســیار باالتــر از ایــن
میانگیــن بینالمللــی اســت و در برخــی از نقــاط حتــی باالتــر از  ۷تــا  ۸کیلــو
وات ســاعت بــر مترمربــع اندازهگیــری شدهاســت.
از تیرمــاه ســال  ۸۸تــا پایــان شــهریورماه ســال  ۹۷حــدود دو میلیــارد و ۵۷۲

میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق از محــل انرژیهــای نــو تولیــد شــده اســت
كــه ایــن میــزان تولیــد بــرق از محــل انرژیهــای تجدیدپذیــر ،توانســته
از انتشــار حــدود یــک میلیــون و  ۷۷۵هــزار تــن گاز گلخانــهای بکاهــد.
همچنیــن ایــن میــزان تولیــد انرژیهــای نــو باعــث شــده  ۷۳۰میلیــون
مترمکعــب از مصــرف ســوختهای فســیلی در کشــور کــه جــزو عوامــل اصلــی
آالیندگــی هــوا در کشــور اســت ،کاســته شــود .ایــن حجــم از تولیــد انرژیهــای
نــو باعــث صرفهجویــی  ۵۶۶میلیــون لیتــری مصــرف آب در ســالهای اخیــر
شــده اســت.
هماکنــون  ۴۲۴مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر درون کشــور در حــال احــداث
اســت و ظرفیــت نصــب شــده انرژیهــای نــو کشــور نیــز بــه  ۶۵۰مــگاوات
رســیده اســت .همچنیــن انرژیهــای تجدیدپذیــر موجــب اشــتغال  ۴۲هــزار و
 ۷۰۰نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در کشــور شــده اســت .بررســی
اعــداد و ارقــام موجــود در ایــن بخــش حکایــت از آن دارد کــه در حــال حاضــر
 ۴۳درصــد نیروگاههــای تجدیدپذیــر کشــور از نــوع بــادی و  ۳۹درصــد از نــوع
خورشــیدی اســت.

تاکنــون بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی ایــران تعــداد زیــادی آبگرمکــن
خورشــیدی و چندیــن دســتگاه حمــام خورشــیدی در نقــاط مختلــف کشــور
نصــب و راهانــدازی شدهاســت .در جــدول شــماره  2فهرســت نیروگاههــای
خورشــیدی در كشــور آورده شــده اســت.
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جدول -2فهرست نیروگاههای خورشیدی احداث و بهرهبرداری شده در ایران
رديف

نام شركت

نوع نيروگاه

استان

ساختگاه

سال بهره برداري

ظرفيت نصب شده (مگاوات)

1

توسعه خورشيدي مهريز غدير

خورشيدي

يزد

مهريز

1397

10

2

توسعه فراگير جاسك

خورشيدي

كرمان

ماهان

1396

10

3

سوالر انرژي آركا

خورشيدي

كرمان

ماهان

1396-1395

10

4

آفتاب ماد راه ابريشم

خورشيدي

همدان

قهاوند

1395

7

5

آفتاب ماد راه ابريشم

خورشيدي

همدان

آق بالغ لتگاه

1395

7

6

آفتاب ماد راه ابريشم

خورشيدي

همدان

كرد آباد

1396

7

7

آفتاب ماد راه ابريشم

خورشيدي

همدان

قهاوند

1396

8/9

8

آفتاب ماد راه ابريشم

خورشيدي

همدان

فامنين

1396

8/5

9

صنايع سيمان شهركرد

خورشيدي

چهارمحال و بختياري

شهركرد

1396

1/5

10

آبو ويند دامغان

خورشيدي

سمنان

دامغان

1396

1/313

11

گسترش انرژي هاي نو آتيه

خورشيدي

سيستان و بلوچستان

زاهدان

1396

10

12

گسترش انرژي هاي نو آتيه

خورشيدي

يزد

اشكذر

1396

10

13

ايران تابلو

خورشيدي

البرز

نظرآباد

1396

0/63

14

بهناد انرژي پارس بهار

خورشيدي

فارس

سروستان

1396

4/6

15

پارس ري انرژي بهار

خورشيدي

تهران

شهرري

1396

10

16

نيكا انرژي منطقه آزاد چابهار

خورشيدي

فارس

شيراز

1396

10

17

مهد تجارت گستران عطار

خورشيدي

فارس

آباده

1396

2

18

مهندسي مشاور انرژي تجديدپذير

خورشيدي

تهران

دماوند

1396

8/4

19

پژواك عمران كيش

خورشيدي

يزد

اردكان

1396

10

20

آفتاب تابان كوير پارت

خورشيدي

خراسان جنوبي

خوسف

1396

10

21

پاك بنا

خورشيدي

قم

قم

1395

1

22

سرمايه گذاري برق و انرژي غدير

خورشيدي

اصفهان

جرقويه

1395

10

23

تارا مشاور

خورشيدي

تهران

شمس آباد

1395

0/22

24

نگين ستاره مرزي تايباد شايان

خورشيدي

خراسان رضوي

تايباد

1395

0/31

25

شركت مهر راد انرژي آروند

خورشيدي

كرمان

رفسنجان

1395

1/2

26

آينده سازانسياره سبز

خورشيدي

اصفهان

كاشان

1395

1

27

سرزمين آبي دو قشم

خورشيدي

هرمزگان

قشم

1396

10

28

آترين پارسيان

خورشيدي

تهران

بيدگنه-مالرد

1393

0/51

29

توسعه انرژژي هاي نو مكسان دهشير

خورشيدي

يزد

دهشير

1397

3/5

30

تامين انرژي برق ايرانيان(تابان)

خورشيدي

فارس

آباده

1397

10

31

تامين انرژي برق ايرانيان(تابان)

خورشيدي

فارس

حسين آباد

1397

10

32

توسعه انرژي سبز شفق

خورشيدي

خراسان جنوبي

بشرويه

1397

1

33

انرژي سبز كوير كيش

خورشيدي

كرمان

ماهان

1397

10

34

خورشيد درخشان كوير

خورشيدي

يزد

چاهك

1397

10

35

كرينر سوالر پارسيان

خورشيدي

همدان

كبودرآهنگ

1397

1

36

پارس ري انرژي بهار

خورشيدي

تهران

شهرري(حسن آباد)

1397

2/5

37

مهندسي نگار انرژي صبا

خورشيدي

اصفهان

شهرضا

1397

0/45

38

توسعه انرژي خورشيدي غدير قم

خورشيدي

قم

قم

1397

10

39

مپنا

خورشيدي

قزوين

كهك

1397

2

40

سپنتا ساران آريا

خورشيدي

كرمان

بردسير

1397

1

41

نيروگاه هاي خورشيدي مقياس كوچك

خورشيدي

سراسر كشور

سراسر كشور

---

5/6

42

نيروگاه هاي فتوولتائيك احداث شده توسط مشتركين

خورشيدي

سراسر كشور

سراسر كشور

----

20/47

در ادامه بطور نمونه به تعدادی از نیروگاههای احداث شده برای استفاده از انرژی خورشیدی در ایران اشاره شده است:
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 نیروگاه سیکل ترکیبی خورشیدی یزدهشــتمین نیــروگاه بــزرگ خورشــیدی جهــان در ســال  ۲۰۱۰و اولیــن نیــروگاه
بــا بهکارگیــری انــرژی خورشــیدی و گاز طبیعــی در جهــان اســت .ایــن نیــروگاه
بــا دانــش متخصصــان ایرانــی ســاخته
شدهاســت.
 نیروگاه خورشیدی شیرازنخســتین نیــروگاه خورشــیدی ایــران
و در زمــان خــود بزرگتریــن نیــروگاه
خورشــیدی خاورمیانــه بــود كه درســال
۱۳۸۷تاســیس شــد .ایــن نیــروگاه از
نــوع خورشــیدی ســهموی خطی اســت
کــه توســط متخصصــان داخلی ســاخته
شدهاســت .در حــال حاضــر تــوان ایــن
نیــروگاه  ۲۵۰کیلــووات اســت کــه در
برنامــه توســعه پنجــم قــرار بــه تأمیــن  ۵۰۰كیلــووات میباشــد .ایــن نیــروگاه
یــک مرکــز تحقیقاتــی اســت کــه ۳۰۰هــزار متــر مربــع مســاحت و ۶۰هــزار
متــر مربــع زیربنــا دارد.
 نیروگاه خورشیدی اراکیکــی دیگــر از نیروگاههــای ایــران از
نــوع خورشــیدی ،نیــروگاه اراك اســت
کــه بهرهبــرداری آن  ۲آبــان ۱۳۹۵بــوده
و از صفحــات خورشــیدی (فتوولتاتیــك)
ساختهشــده و ظرفیــت تولیــد ۱
مــگاوات در زمینــی بــه مســاحت ۲
هکتــار را دارد .ایــن نیــروگاه از نــوع نیــروگاه فتوولتائیــک متصــل بــه شــبکه بــا
ســازه ثابــت اســت .ایــن نیــروگاه اولیــن نیــروگاه خورشــیدی فتوولتایــک ایــران
بــا ظرفیــت بــاالی  ۱مــگاوات میباشــد.
 نیروگاه خورشیدی تبریزیکــی از نیروگاههــای ایــران بــا ظرفیــت
تولیــد  ۵۰.۴کیلــووات اســت کــه
در اســتان آذربایجــان شــرقی (شــهر
تبریــز) قــرار دارد .ایــن نیــروگاه از نــوع
هیبریــدی (بــادی و خورشــیدی) اســت.
نیــروگاه خورشــیدی شــامل  ۲۵۲پنــل
فتوولتائیــك  ۲۰۰واتــی بــه قــدرت اســمی  ۵۰.۴کیلــووات اســت کــه در محوطه
ســاختمان ســتادی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان شــرقی نصــب
شدهاســت .ایــن نیــروگاه قــادر اســت ســاالنه حــدود  ۸۰هــزار كیلــووات ســاعت
انــرژی بــرق تولیــد و بــه شــبکه توزیــع تزریــق کنــد.
 نیروگاه خورشیدی بیرجندایـن نیـروگاه كه بـه نام نیروگاه دانشـگاه
بیرجنـد نیـز معـروف اسـت ،در  ۸مهـر
۱۳۹۱بـه بهرهبـرداری رسـید و یکـی از
نیروگاههـای ایـران از نـوع خورشـیدی
اسـت کـه بـا اسـتفاده از صفحـات
خورشـیدی (فتوولتائیـك) ساختهشـده
از سـلول خورشـیدی و ظرفیـت تولیـد  ۲۴كیلـووات کار میکند .این نیـروگاه از
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نـوع نیـروگاه فتوولتائیـک متصـل به شـبکه همراه با ردیـاب خورشـیدی (تراکر)
( )tracerاسـت.
 نیروگاه خورشیدی خلیج فارس همدانایــن نیــروگاه خورشــیدی در اســتان
همــدان اســت کــه در بهمنمــاه 1395
افتتــاح شــد .و قابلیــت ایجــاد توانــی
برابــر بــا  ۷مــگاوات را دارا میباشــد.
ایــن نیــروگاه در مجــاورت آزاد راه
همــدان – ســاوه احــداث شــده کــه بــا
شــهر همــدان  ۴۴کیلومتــر فاصلــه دارد.
ایــن مجموعــه در زمینــی بــه مســاحت  ۱۰هــزار مترمربــع قــرار گرفتــه اســت.
ایــن نیــروگاه از نــوع فتوولتاییــك اســت كــه بــا هزینــه  ۴۳میلیــارد تومــان
ســاخته شــده اســت و در حــال حاضــر در وضعیــت بهرهبــرداری میباشــد.
ســازنده آن ،شــرکت دایســک آلمــان و بــا مشــارکت یــک شــرکت ایرانــی بــه
نــام ایرانشــهر همــدان اســت.
 نیروگاه خورشیدی جرقویه اصفهانایــن نیــروگاه خورشــیدی بــا
ســرمایهگذاری شــرکت بــرق و انــرژی
غدیــر و بــا مشــارکت شــرکت یونانــی
متــکا  Metalبــا هزینــهای بیــش از
 55میلیــارد تومــان در مــدت هفتمــاه
احــداث و بــه بهرهبــرداری رســید.
ایـن نیروگاه از  39هزار پانل خورشـیدی
با ابعاد  65/1در  98سـانتی متر تشـکیل شـده که در مسـاحتی بالغ بر20هکتار
نصب شـده اسـت .تولیـد برق این نیـروگاه با خط اختصاصی بطـول  3/5کیلومتر
بـه پسـت  63کیلـو ولت جرقویـه متصل شـده و با عقد قـراردادی  20سـاله کل
بـرق تولیـدی ایـن مجموعـه بـه سـازمان انرژیهای نو (سـانا) بصـورت تضمینی
فروختـه شـده اسـت .در سـاخت نیـروگاه یـاد شـده 30 ،درصـد از تـوان و تولید
داخلـی اسـتفاده شـده و قـرار اسـت در طـرح توسـعه آن از ظرفیتهـای داخلی
بیشتری اسـتفاده شود.
 نیروگاههای فتوولتائیك مشتركین در ایراننیروگاههــای فتوولتائیــك احــداث شــده توســط مشــتركین بــرق در سراســر
كشــور قــادر بــه تولیــد بــرق بــه میــزان  47مــگاوات میباشــند .نمونههایــی از
ایــن نیروگاههــای كوچــك در تصاویــر زیــر نشــان داده شــدهاند.
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 -2-3استفاده از انرژی بادی در ایران
در ایـران بـا توجه به وجود مناطق بادخیز ،طراحی و سـاخت آسـیابهای بادی از
 ۲۰۰سـال پیش از میالد مسـیح رایج بوده و هماکنون نیز بسـتر مناسـبی جهت
گسـترش بهرهبرداری از توربینهای بادی فراهم میباشـد .مطالعات و محاسـبات
انجـام شـده در زمینـه تخمیـن پتانسـیل انـرژی بـاد در ایـران نشـان دادهاند که
تنها در  ۲۶منطقه از کشـور (شـامل بیش از  ۴۵سـایت مناسـب) میزان ظرفیت
اسـمی سـایتها ،بـا در نظـر گرفتـن یـک راندمـان کلـی  ،٪۳۳در حـدود ۶۵۰۰
مـگاوات میباشـد .و ایـن در شـرایطی اسـت که ظرفیـت اسـمی کل نیروگاههای
بـرق کشـور در حـال حاضـر تـا سـال  1394حـدود  74۰۰۰مـگاوات میباشـد.
در سـال  ۲۰۰۴میلادی تنهـا  ۲۵مگاوات از  ۳۳۰۰۰مگاوات برق تولید شـده در
ایـران بـا اسـتفاده از انـرژی بادی تولید شـده بود .در سـال  ۲۰۰۶میالدی سـهم
بـرق تولیـد شـده در ایران بـا اسـتفاده از انرژی بـادی  ۴۵مگاوات بوده اسـت که
بـه نسـبت سـال  ۲۰۰۵رشـد چهـل درصـدی را نشـان مـیداد .در سـال ۲۰۰۸
میلادی نیـروگاه بـادی منجیـل در اسـتان گیلان و بینالود در اسـتان خراسـان
رضـوی ،ظرفیـت  ۸۲مـگاوات بـرق را داشـتهاند .ظرفیت بـرق بـادی در ایران در
سـال  ۲۰۰۹میلادی  ۱۳۰مگاوات سـاعت بود ه اسـت.
ایـران عضـو مجمع جهانـی انرژی بادی میباشـد و مبالغ زیـادی را در زمینه انرژی
تجدیدپذیـر بـرق بـادی ،سـرمایهگذاری کردهاسـت .میـزان یارانههـای تخصیصی
در بخـش بـرق فسـیلی حـدود  7/3میلیـارد یـورو اسـت کـه مانعی جدی بر سـر

II:Sustainable Development

WORLD CITIES

راه توسـعه انرژیهـای تجدیـد پذیـر بهشـمار مـیرود .علیرغـم وجـود یارانههـا،
میـزان ظرفیـت نصب شـده برق بـادی تا اوایـل سـال  ۱۳۸۷بالغ بـر  ۱۲۸مگاوات
بودهاسـت ،کـه تولیـد  ۳۰۷گیـگاوات سـاعت بـرق را طـی دوره  ۸۴-۱۳۷۳را بـه
همـراه داشتهاسـت .ایـن میزان بـرق تولیدی سـبب صرفهجویی  ۴۲۵هزار بشـکه
معـادل نفـت در بخـش نیروگاهی ایـران شـده و در جای خود موجـب کاهش یک
میلیـون تن انواع آالیندههای زیسـت محیطـی در فاصله  ۱۳۸۴-۱۳۷۳شدهاسـت.
بـا اسـتفاده از اطالعـات واقعـی ماهیانـه بـاد در اسـتانهای کشـور و بـا بهرهگیری
ازمعادله چگالی وایبول ،پتانسـیل قابل اسـتفاده باد در اسـتانها محاسـبه شـده و
در نهایـت کل پتانسـیل بـرق بادی به میـزان  3/6گیگاوات تخمین زده شدهاسـت.
البتـه محاسـبات دیگـر تـا حـد  ۶گیـگاوات ظرفیـت را بـرآورد کردهاند .بر اسـاس
سیاسـتهای فعلـی انرژی کشـور ،ارزش حال خالص و نرخ بـازده داخلی پروژههای
بـاد در سـه اسـتان گیلان ،سیسـتان و بلوچسـتان و خراسـان جنوبـی محاسـبه
شدهاسـت ،کـه تأییدکننـده ایـن واقعیـت اسـت کـه پروژههای بـرق بـادی در این
سـه اسـتان از نظـر اقتصادی مقـرون به صرفه هسـتند .نتایج نشـان میدهد که با
حـذف یارانههای انرژی پتانسـیل فسـیلی به همـراه یک روش بازار محـور ،میتوان
ظرفیـت انـرژی بـادی را به  3/6تا  ۶گیـگاوات افزایش داد .این ظرفیت نصب شـده
میتوانـد سـبب صرفهجویی حدود  ۴۷تا  ۸۴میلیون بشـکه معـادل نفت ۱۲۷۰۰۰
تـا  ۲۳۰۰۰۰بشـکه در روز در بخـش نیروگاهـی ایـران شـود .در جدول شـماره 3
فهرسـت نیروگاههـای بـادی و بـه بهرهبـرداری رسـیده در ایران آورده شـده اسـت.

جدول : 3فهرست نيروگاه هاي بادي و به بهره برداري رسيده در ايران

 -4امكانسنجی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در متروی تهران

لونقــل ریلــی
اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر بــرای سیســتمهای حم 
شــهری ،دارای نقــاط قــوت ،ضعــف ،فرصتهــا و تهدیداتــی بــه صــورت
ماتریــس  SWOTاســت كــه اختصــارا بــه شــرح زیــر میباشــد:
 نقاط قوتکاهش مصرف سوختهای فسیلی
کاهش تولید گازهای گلخانهای

ارائــه سیاسـتهای مشــوقانه بــه منظــور ترویــج منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر
متوسط عمر مفید باالی سیستمهای مربوط به انرژیهای خورشیدی
هزینههای پایین حفظ و نگهداری
قابلیــت نصــب و راه اندازی سیســتمهای فتوولتاییــک در ظرفیتهای گوناگون
 نقاط ضعفعدم امکان نقدپذیری ساده
تکنولوژی در حال توسعه
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وابستگی به سیاستهای دولت
وابستگی به بودجه دولت
وابستگی به شدت تابش خورشید در انرژی خورشیدی
 فرصتهاظرفیت بالقوه برای افزایش بهره وری و صرفه جویی در انرژی
گســترش قابــل توجــه بخــش صنعــت و نیــاز بــه ســرمایهگذاری قابــل توجــه
در بخــش انــرژی
فرصت توسعه بازار انرژی در کشورهای همسایه ایران
پتانســیل تبدیــل شــدن بــه بزرگتریــن تولیــد کننــده انــرژی در منطقــه خــزر
و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس
موقعیــت مطلــوب جغرافیایــی و شــرایط آب و هوایــی بــرای توســعه منابــع
انــرژی تجدیــد پذیــر
 تهدیداتســطح بــاالی بدهــی دولــت بــه بخــش خصوصــی و پیمانــکاران و مشــاوران و
تولیــد کننــدگان و تعــداد بانکهــای پیشــرو ایــران
نرخ باالی بهره وام بانکی
 اختصاص یارانه و ارزان قیمت برق آشفتگیهای سیاسی منطقه ای و خطرات امنیتیاز سـوی دیگـر و طبـق قانـون مصـوب ،مصرفکننـدگان بـرق بـاالی  ۵مـگاوات
اعـم از مصرفکننـدگان خانگـیوصنعتـی از ابتـدای سـال  96بایـد بـرای تامین
نیـاز خـود بـه بـورس انـرژی مراجعـه کنند .نرخ بازگشـت سـرمایه بـرای مقیاس
نیروگاهـی بیـن  20تـا  100کیلـو وات حـدود  4سـال اسـت و در مقایسـه بـا
سـرمایهگذاری در بانکهـا ،در مقایسـه بـا سـپرده  5سـاله بـا سـود  18در صـد
سـالیانه ،سـرمایهگذاری در نیروگاه خورشـیدی از دو مزیت بزرگ برخوردار است:
اول اینکـه اصـل سـرمایه نیـروگاه ارزش افزایـی داشـته و دوم ،در سـالهای بعد با
یـک نـرخ قابـل پیشبینی در آمدزایـی میکند که ضریـب تغییـرات ارزی نیز در
آن دیده شـده اسـت.
در جـدول شـماره  4میـزان سـرمایهگذاری احـداث نیـروگاه خورشـیدی بـا
سـرمایهگذاری در بانکهـا مقایسـه شـده اسـت.

فصلنامه علمی و پژوهشی

29 29

 -1-4اســتفاده از انــرژی خورشــیدی در حریــم خطــوط ایســتگاهها
و پایانههــای متــروی تهــران
در شـهر تهران فضاهای زیر سـطحی از جمله زیرگذرها ،ایسـتگاهها و تونلهای مترو
از جملـه مـواردی هسـتند که مصـرف برق بـاالی دارند .سیسـتم تهویه متـرو برای
تامین سـرمایش و گرمایش مناسـب در تمامی محیطهای مترو و قطارها ،روشـنایی
در تمامـی اماکـن مترو و همچنین برقی بودن قطارها از عمده موارد اسـتفاده ی برق
در این مجموعه اسـت .در صورت تامین قسـمتی از این میزان برق مصرفی از منابع
انـرژی نـو و تجدیدپذیر ،میتوان صرفهجویی باالیی در مصرف منابع فسـیلی کشـور
را رقـم زد .بـا توجه به مصرف باالی برق و طبعا انتشـار دیاکسـیدکربن ناشـی از آن
در کنـار هزینـه انـرژی مصرفـی بسـیار باال ،ایـن مکانهـا را در زمره توجـه بهمنظور
استفاده از فناوریهای مختلف انرژیهای نو و تجدیدپذیر قرار داده است .برخورداری
عمومی ایسـتگاهها از فضای مناسـب جهت نصب پنلهای خورشـیدی ،عمق مناسب
زمیـن جهـت اسـتفاده از انـرژی زمیـن گرمایـی جهت سـرمایش و گرمایـش فضا،
اسـتفاده از سیسـتمهای پیزوالکتریـک بمنظور تولید توان ناشـی از تردد مسـافران،
اسـتفاده از توربینهـای باد مخصـوص جهت تونلها ،بازیافت انرژی اصطکاک ناشـی
از ترمـز قطارهـا ،و  ...از جملـه ایدههـای نویـن و قابـل توجـه در حوزه ایسـتگاههای
متروی شـهرهای مختلف جهان بوده اسـت .سیاستهای کلی کشـور نیز بر استفاده
بیـش از پیـش از سیسـتمهای حمل و نقل عمومی نظیر مترو بنا نهاده شـده اسـت.
ایســتگاه باقرشــهر از نــوع تقاطعــی خــط  ۱متــروی تهــران وانشــعاب شــهر پرند
اســت .ایــن ایســتگاه در محــدوده اتوبــان شــهید کاظمــی ،روبـهرو درب شــمالی
بهشــت زهــرا واقــع شدهاســت .مســاحت فضــای سرپوشــیده ایــن ایســتگاه بالــغ
بــر  ۲۷۵۸متــر مربــع و فضــای بــاز آن بالــغ بــر  ۱۴۴۰۰متــر مربــع اســت كــه
بــرای نصــب پانلهــای خورشــیدی در ایــن پایانــه بســیار مناســب اســت.

جدول :4مقایسه سرمايهگذاري احداث نيروگاه خورشيدي با سرمایهگذاری در
بانکها
نرخ سود ساالنه

زمان بازگشت سرمايه

نحوه سرمايه گذاري
سپره گذاري بلند مدت بانكي

20

 5سال

احداث نيروگاه خورشيدي متوسط

27

 4سال

الزم بــه ذكــر اســت طبــق قانــون ،ارگانهــای دولتــی مکلــف هســتند معــادل
 20درصــد ظرفیــت انشــعاب بــرق خــود را از انــرژی تجدیدپذیــر (خورشــیدی)
تامیــن نماینــد .هزینــه احــداث نیــروگاه مقیــاس متوســط در جــدول شــماره 5
نمایــش داده شــده اســت.
جدول :5هزینه احداث نیروگاه در مقیاس متوسط
ظرفيت به كيلووات

هزينه هر كيلووات به ميليون تومان

زير 20

9

 20الي 100

5/8

 100الي 1000

5/7

باالي 1000

2/7

پایانــه صادقیــه نیــز در امتــداد خــط  2متــرو تهــران میباشــد كــه دارای
فضــای كافــی جهــت نصــب پنلهــای خورشــیدی میباشــد .در شــكل زیــر
بخشــی از فضــای قابــل اســتفاده ایــن پایانــه نمایــش داده شــده اســت.
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از شــركت در صــورت نصــب پانلهــای خورشــیدی در شــكل روبــه رو آورده
شــده اســت.
ارزیابــی اقتصــادی اجــرای طــرح بــه ایــن صــورت اســت كــه نرخ بازگشــت ســرمایه
بــرای مقیــاس نیروگاهــی بیــن  20تــا  100کیلــو وات حــدود  4ســال اســت .در
مقایســه بــا ســپرده  5ســاله بــا ســود  18در صــد ســالیانه ،ســرمایهگذاری در
نیــروگاه خورشــیدی از دو مزیــت بــزرگ برخــوردار اســت:
اول اینکــه اصــل ســرمایه نیــروگاه ارزش افزایــی داشــته و دوم در ســالهای بعــد بــا
یــک نــرخ قابــل پیشبینــی درآمــد زایــی میکنــد کــه ضریــب تغییــرات ارزی
نیــز در آن دیــده شــده اســت.

پایانــه فتحآبــاد نیــز بــا فضایــی بســیار مناســب امــكان ســرمایهگذاری در
خصــوص انرزیهــای تجدیدپذیــر را داراســت.
 -2-4استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمانهای ستادی شركت مترو

بــرای اجــرای طــرح نصــب پانلهــای خورشــیدی در متــرو پیشــنهاد میشــود
كــه در ابتــدا ،نصــب پانلهــا در ســاختمانهای مركــزی متــرو انجــام شــود ایــن
طــرح دارای پیچیدگیهایــی از جملــه تعــداد موقعیتهــای نصــب پنــل ،تنــوع نوع
ســازه ،گســتردگی ســیم کشــی و کابــل کشــی میباشــد.
ظرفیــت قابــل نصــب در ایــن پــروژه  300الــی  400کیلــووات در نظــر گرفتــه
شــده اســت و قیمــت پیشــنهادی هــر کیلــوات  7الــی  7/5میلیــون بــرآورد
شــده اســت .هزینههــای جــاری انشــعاب بــرق موجــود در شــركت متــرو بطــور
متوســط ماهانــه  50میلیــون تومــان و ســاالنه  600میلیــون تومــان ،همچنیــن
هزینــه راهانــدازی نیــروگاه خورشــیدی در حــدود  2/1میلیــارد تومــان بــرای
تولیــد  300کیلــووات بــرق بــرآورد شــده اســت.
درآمــد نیــروگاه خورشــیدی در صــورت اجــرای ایــن پــروژه بطــور متوســط
ماهانــه  28میلیــون تومــان و ســاالنه  330میلیــون تومــان محاســبه شــده
اســت .تعرفــه بــرق در ماههــای مختلــف ســال و همچنیــن تعرفــه خریــد بــرق

اگــر فــرض شــود نــرخ تــورم بطــور کامــل بــا نــرخ تعدیــل خریــد بــرق جبــران
میشــود ،زمــان بازگشــت ســرمایه حــدود  75مــاه اســت .صرفهجویــی در
پرداخــت هزینــه بــرق مصرفــی در مــدت زمــان بازگشــت ســرمایه نیــز حــدود
 1/6میلیــارد تومــان میباشــد .صرفهجویــی خالــص در هزینــه بــرق مصرفــی
در کل زمــان  20ســاله قــرارداد بــا توانیــر حــدود  3/3میلیــارد تومــان اســت.
همچنیــن ارزش کل بــرق فروختــه شــده در کل زمــان  20ســاله قــرارداد بــا
توانیــر حــدود  6میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت.
درصورتــی كــه نــرخ تــورم ســاالنه  ،%25نــرخ تســعیر دولتــی  %18و نــرخ
تنزیــل خالــص  %7در نظــر گرفتــه شــود ،زمــان بازگشــت ســرمایه براســاس
نمــودار شــماره دو حــدود  9ســال تخمیــن زده شــده اســت.

نمودار : 2مقايسه عايدات تجمعي در شرايط اقتصادي واقع بينانه
در نمـودار شـماره 3میـزان سـود بانكـی بـا سـرمایهگذاری در بخـش انـرژی
خورشـیدی مقایسـه شـده اسـت.
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 -5نتیجهگیری

نمودار :3مقايسه سود بانكي و سرمايه گذاري در بخش انرژي
در نمودارهـای شـماره  4و  5بـه ترتیـب درصـد رشـد اقتصـادی سـال  1394و مقایسـه نرخ
سـود بانكی و تورم نشـان داده شـده اسـت.

نمودار :4مقايسه درصد رشد اقتصادي در سال  1394در حوزههاي مختلف

لونقــل عمومــی ،از جملــه عرصههایــی اســت
حم 
کــه میتــوان اســتفاده از انــرژی پــاک را در ســطح
کالنشــهرها رواج داد و بــا اســتفاده از ایــن موضــوع اقــدام
بــه فرهنگســازی در ایــن حــوزه کــرد و بــا تالشــهای
متعــدد ،هــم مســیر دانشــی مناســب و هــم مســیر
اقتصــادی آن توســط نهادهــای مرتبــط و سیاســتگذار
ارتقــا یابــد .بــا ارتقــای اســتفاده از انرژیهــای پــاک،
بــه راحتــی میتــوان اســتفاده از ایــن نــوع ســوخت را
در ســایر سیســتمهای مصــرف کننــده توجیــه کــرد و
در نتیجــه اقــدام بــه جایگزینــی ســوختهای پــاک بــا
ســوختهای فســیلی کــرد .جایگزینــی ســوختهای
لونقــل عمومــی ،سالهاســت
پــاک در سیســتمهای حم 
کــه در کشــورهای توســعه یافتــه و همچنیــن در حــال
توســعه درحــال انجــام اســت.
بــا توجــه بــه مشــکالت متعــدد کشــور در مصــرف بــاالی
ســوختهای فســیلی نســبت بــه تــراز اســتاندارد
جهانــی و همچنیــن مشــکالت کمبــود منابــع آبــی کــه
همــواره در فــات ایــران وجــود داشــته اســت ،نیــاز بــه
حرکــت بــه ســمت انرژیهــای تجدیدپذیــر و پــاک از
جملــه انــرژی خورشــیدی وانــرژی بــادی وجــود دارد .بــا
توجــه بــه فرســوده بــودن سیســتمهای حمــل و نقــل
عمومــی در کالنشــهرهای کشــور کــه خــود باعــث کاهش
راندمــان و همچنیــن بــاال رفتــن مصــرف ســوخت خواهــد
شــد و از ســویی تعــداد بــاالی روزهــای آفتابــی ،کــه بــر
اســاس آمــار حداقــل  ۶برابــر روزهــای آفتابــی در قــاره
اروپاســت بــه راحتــی میتــوان بــا برنامهریــزی منســجم
و هدفمنــد بــه ســمت جایگزینــی تدریجــی منابــع تامین
انــرژی و همچنیــن اصــاح سیســتمهای موجــود رفــت.
بــا اســتفاده از ایــن نــوع انــرژی میتــوان بــا کاهــش
هزینههــای ســوخت در درازمــدت ،صرفــه جویــی
اقتصــادی زیــادی را در سیســتم حمــل و نقــل عمومــی
ایجــاد کــرد .همچنیــن بــا کاهــش آالیندگــی ناشــی از
مصــرف ســوختهای فســیلی از بــروز مشــکالت زیســت
محیطــی و اقلیمــی جلوگیــری بعمــل آورد.
 منابع و ماخذ1.
2.
3.
4.
5.

.5

نمودار  :5مقايسه نرخ سودبانكي و نرخ تورم

.6

http://ayaronline.ir/1397/07/283647.html
www.metrosolar.com
www.theguadian.com
www.railtechnologymagazine.com
www.smartrailworld.com
شــركت بازرگانــی ســاتاركو – دپارتمــان انــرژی خورشــیدی
– گــزارش امــكان ســنجی نصــب پانلهــای خورشــیدی در

محوطــه شــركت متــرو -دی مــاه 1397
ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و بهــرهوری انــرژی بــرق
(ســاتبا) – وزارت نیــرو  -فهرســت نیروگاههــای تجدیدپذیــر
و پــاك احــداث شــده در كشــور  -آبانمــاه 1397
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اول ایمنی بعد حرکت
SAFETY FIRST, MOBILITY AFTER
گردآورنده:هیئت تحریریه

حادثه1
ســاعت 6صبــح  6نوامبــر ،2016تراموای"کرویــدون" خــط تــرام
لینــک " ،ســندی لنــدز" در لنــدن از خــط خــارج و واژگــون شــد.
ایــن حادثــه در پیــچ مســیر نزدیــک تقاطــع روی داد .از تعــداد 69
مســافر 7 ،نفــر فــوت کردنــد و  62نفــر مجــروح شــدند کــه  19نفــر از
مجروحیــن حالشــان وخیــم بــود .ایــن اولیــن حادثــه سیســتم حمل
و نقــل عمومــی ترامــوا بعــد از ســال  1959بــود کــه منجــر بــه تلفات
جانــی شــد.
شرح حادثه
حادثــه در تاریکــی در خــال بارندگــی شــدید ســاعت  6صبــح در پیــچ گــردش

Prepared by: Board of Editors

بــه چــپ مســیر رخ داد .ترامــوا بــا ســرعت  73کیلومتــر در ســاعت وارد پیــچ
مســیر شــد و بــه طــرف راســت واژگــون گشــت و  25متــر بعــد از خــارج
شــدن از ریــل متوقــف گردیــد .بــر اثــر حادثــه چندیــن مســافر از میــان شیشــه
پنجرههــای شکســته شــده بــه خــارج از ترامــوا پرتــاب شــدند .واگــن ترامــوا،
ســاخت کارخانه"بمباردیــر" ،بــا حداکثــر ســرعت طراحــی شــده  80کیلومتــر
در ســاعت بــود.
یکــی از اشــکاالت مشــاهده شــده ایــن بــود کــه تابلوهــای محدودیــت ســرعت
در "ســندی لنــز" در فاصلــه مناســب از پیــچ مســیر نصــب نشــده بودنــد.
علــت حادثــه :بــر اســاس بررســیهای انجــام گرفتــه ،علــت حادثــه بــه
خــواب رفتــن لحظــهای راننــده در هنــگام نزدیــک شــدن بــه پیــچ مســیر
تشــخیص داده شــد.
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حادثه2

در  24مـارس ،2014راننـده قطـار شـهری شـیکاگو بـه
صـورت لحظـهای به خـواب رفـت و در ایسـتگاه مترو فـرودگاه
بینالمللی"اوهیـر" حادثـه افریـد و  32مسـافر مجروح شـدند.
شـورای ملـی ایمنـی حمـل و نقـل آمریـکا اعلام کـرد کـه
سـرعت قطـار در هنـگام ورود بـه ایسـتگاه  42کیلومتـر در
سـاعت بـود کـه سـرعت مجـاز بـه شـمار مـیرود.
راننــده در هنــگام ورود بــه ایســتگاه ترمــز را گرفتــه بــود ولــی
قطــار پیــش از تصــادف بــا پلههــای برقــی ایســتگاه ،نتوانســت
متوقــف شــود.
علــت حادثــه :بــر اســاس بررســیهای انجــام گرفتــه،
علــت حادثــه خســتگی وخــواب رفتــن لحظـهای راننــده بود.

اقدامات ایمنسازی
در ژانویــه  2019براســاس توصیههــای ایمنــی دفتــر ریــل و جــاده
انگلســتان ،مقــرر شــد در کلیــه ترامواهــا سیســتمی نصــب شــود کــه اگــر
ســرعت ترامــوا بیشــتر از ســرعت مجــاز شــد ،بــه طــور خــودکار ترمزهــا را
بــکار انــدازد.
شیش ـههای پنج رههــای ترامــوا بــرای نگــه داشــتن مســافران در داخــل
ترامــوا هنــگام وقــوع حادثــه تقویــت شــدند زیــرا کلیــه مســافران فــوت
شــده از پنجــره بــه بیــرون پرتــاب شــده بودنــد.
ضخامــت فیلــم ایمنــی شیشــه پنجــره از  100میکــرون بــه  175میکرون
افزایــش یافــت.
تکنولــوژی نویــن در دســت تکامــل اســت تــا ســفر بــا سیســتمهای حمل و
نقــل عمومــی را ایمنتــر نمایــد .تولیدکننــدگان سیســتمهای حمــل و نقــل
ریلــی ،ماننــد شــرکت حمل و نقل "بمبار دیر" وســایلی را در دســت توســعه
و تکامــل دارنــد تــا از تصادفــات و اضافــه ســرعت قطارهــا جلوگیــری نمایند.
ابتــکارات ایجــاد ایمنــی بیشــتر حمــل و نقــل ریلــی شــهری فقــط
بــه تکنولــوژی نویــن محــدود نمیشــوند .اخیــرا انگلســتان ،شــورای
اســتانداردهای ایمنــی سیســتم ریلــی ســبک را ایجاد کــرد تــا بهرهبرداری
ایمــن از سیســتمهای ریــل ســبک یــا ترامــوا را بهینهســازی نمایــد.

میکنــد ،بــه خــواب مــیرود و یــا بیهــوش میشــود ،ســاخته شــده اســت.
در اغلــب قطارهــا ایمنــی پایــه توســط دســتگیره ایمنــی یــا پــدال ایمنــی
تامیــن میشــود .اگــر راننــده بیمــار شــود و ایــن دســتگیره را رهــا نمایــد.
بــرق قطــع میشــود و ترمــز اضطــراری بــه کار میافتــد و قطــار را متوقــف
میســازد .اســتانداردهای جدیــد ایمنــی ایــن مکانیســم را کافــی ندانســته و
سیســتم ایمنــی دیگــری بــه لکوموتیــو قطــار اضافــه کردهانــد .ایــن دســتگاه
هــر  20ثانیــه زنــگ میزنــد تــا راننــده قطــار را بــا خبــر کنــد .اگــر راننــده
توســط حرکــت دادن یــک کنترلــر پاســخ ندهــد ،سیســتم بــه طــور خــودکار،
ترمــز قطــار را بــه کار میانــدازد.
منابــع ذخیــره انــرژی در داخــل وســایل حمــل و نقــل عمومــی ماننــد
باتریهــا و ســلولهای ســوخت هیــدروژن طــوری بایــد نصــب شــوند
کــه ریســکهای مربــوط بــه آنهــا بــه حداقــل برســد.
بنزیــن و گازوئیــل ســالهای متمــادی اســت کــه بخشــی از حمــل و نقــل
شــهری بودهانــد و اقدامــات ایمنســازی آنهــا در حــد مناســب توســعه
یافتــه اســت .ولــی در مــورد سیســتم نویــن محرکــه حمــل و نقــل عمومی
ریلــی هنــوز ایمنســازی بــه انــدازه کافــی توســعه نیافتــه اســت.
ایمنــی خودروهــای بــدون راننــده (اتوماتیــک) در معابــر عمومــی بایــد
توســعه و تکامــل یابــد.
سیســتمهای حمــل و نقــل ریلــی شــهری دارای ایمنــی بیشــتری
نســبت بــه ســایر سیســتمهای حمــل و نقــل هســتند.
پایان سخن
معابــر شــهری را بــا اقدامــات ســادهتر نیــز میتــوان ایمنتــر
نمــود .اقداماتــی ماننــد کاهــش ســرعت مجــاز ،آمــوزش و تبلیغــات
ایمنــی ،آمــوزش و توجیــه راننــدگان و ایجــاد تعــادل بین اســتفاده از
خودروهــای شــخصی و حمــل و نقــل عمومــی و تشــویق شــهروندان
بــه اســتفاده از سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی ،نقــش موثــری
در افزایــش ایمنــی در ســفرهای شــهری دارنــد.

"سویچ ایمنی یا سویچ مرد "مرده” ()Dead Man’s Switch
دســتگاهی اســت کــه در قطارهــا بــرای ایمنــی عملکــرد راننــده و حفاظــت قطار
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
ایــن ســویچ بــرای هنگامــی کــه راننــده قطــار بــه طــور ناگهانــی ســکته

Sources:
Karol Zemek, Metro Report INTERNATIONAL,4 October,
2019.
Brais, Rouco,”Wiki leaks, dead man,s Switch, 2019.
?Quora,What is dead man’s Switch in electric locomotive
BBC NEWS, US &Canada, 2014.
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چشـم انـداز خودروهـای برقـی باتـری در اروپـا
نیروگاههای تولید و بازیافت باتری
VISION OF BATTERY ELECTRIC VEHICLES IN EUROPE
تهیه کننده :هیئت تحریریه

بــرای ایجــاد حمــل و نقــل بــدون کربــن،
نیــاز بــه گــذر از موتورهــای ســوخت بنزینــی
بــه ســوی حمــل و نقــل بــدون آلــوده کننــده
میباشــد .بــا توجــه بــه بهبــود چشــمگیر
کیفیــت و کاهــش هزینــه باتریهــا ،افزایــش
چشــمگیر فــروش وســایل نقلیــه برقــی باتــری
در ســال  ۲۰۲۰پیشبینــی میشــود.

ب ــرای نی ــل ب ــه اس ــتانداردهای دی اکس ــید کرب ــن اتحادی ــه اروپ ــا در س ــال
 ،۲۰۲۰پیشبینـــی شـــده بـــود یـــک میلیـــون خـــودروی برقـــی باتـــری در
ای ــن س ــال بای ــد ب ــه ف ــروش رود .تغیی ــر منب ــع س ــوخت خودروه ــای برق ــی
دارای مناف ــع چندگان ــه ش ــامل کاه ــش واردات ان ــرژی ،کاه ــش آلودگیه ــای
هـــوا وصـــدا در شـــهرها و افزایـــش بهـــرهوری منابـــع میباشـــد .لیتیـــوم،
نیـــکل و کبالـــت برعکـــس بنزیـــن قابـــل بازیافـــت هســـتند و نیـــاز بـــه

Prepares by: Board of Editors

ســـوختن بـــرای تولیـــد نیـــروی محرکـــه خـــودرو ندارنـــد .ســـرمایهگذاری
اخیـــر توســـط  CATL, NORTHVOLT, TESLA, LG, UMICOREو
س ــایرین ،نق ــش برت ــری را ب ــه اتحادی ــه اروپ ــا در انق ــاب خودروه ــای برق ــی
و در مســـابقه جهانـــی بهرهبـــرداری از باتـــری داده اســـت .اتحادیـــه اروپـــا در
حـــال حاضـــر گزینههـــای سیاســـت بهرهبـــرداری از باتـــری در حمـــل و
نق ــل را در دس ــت بررس ــی دارد و در جه ــت ارائ ــه مق ــررات هوش ــمند ب ــرای
توس ــعه ش ــتابان زنجی ــره تامی ــن باتریه ــای ب ــا کیفی ــت و "س ــبز" در اروپ ــا
گام ب ــر مــیدارد .زمینههای ــی ک ــه بای ــد ب ــرای پای ــدار س ــازی بات ــری م ــورد
توجـــه قـــرار گیرنـــد عبارتنـــد از تولیـــد باتریهـــا ،منبعیابـــی مـــواد معدنـــی
کلیـــدی و اصـــول اســـتفاده مجـــدد و بازیافـــت باتریهـــا.
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اثـرات زیسـتمحیطی تولیـد باتـری بایـد بـه حداقـل برسـد.
باتریهـا ،چـه در خودروهـا و چه بعد از فرسـوده شـدن ،میتوانند
بـرق را بـه صـورت ارزان در خـود ذخیـره کننـد و به عنـوان منبع
انـرژی مـورد بهرهبرداری قـرار گیرند .تقریباً همگـی فلزات کلیدی
ماننـد کبالـت ،نیکل و لیتیـوم برای تولیـد باتریهـای جدید قابل
بازیافـت میباشـند .ایـن فراینـد بازیافـت ،میـزان تولیـد اینگونـه
فلـزات را از منبـع معدنـی کاهش میدهـد .اسـتاندارد بازیافت این
فلزات حداقل  ۹۰درصد پیشـنهاد شـده اسـت .در حال حاضر اکثر
مـوادی کـه در باتریهـا اسـتفاده میشـود ،از خارج از کشـورهای
اتحادیـه اروپـا به دسـت میآیـد .کبالت به طور عمـده از جمهوری
کنگـو وارد میشـود .سیاسـتهای بازرگانی و توسـعه اتحادیه اروپا
بایـد بـه شـرکتهای اروپایـی کمـک کنـد تـا پایدارسـازی منابع
مـواد معدنـی را از طریق سـرمایهگذاری هوشـمند و بهبود ایمنی،
سلامت و شـرایط کار در بخش معدن فراهم نمایند .انتظار میرود
مقـررات در دسـت تهیـه ،اثـرات زیسـتمحیطی باتریهـا را بـه
حداقل برسـاند و منافع صنعتی و اقلیمی آنها را بهینهسـازی نماید.

توسـعه نیروگاههـای تولیـد و بازیافـت باتری در
اتحادیـه اروپا

اتحادیـه اروپـا در نظـر دارد سـرمایهگذاری هنگفتـی بـرای
توسـعه پایـدار صنعـت خودروهـای برقـی باتـری جهـت
رقابـت با تسـلط آسـیا بربـازار موجـود انجام دهـد .پیشبینی
میشـود بـازار باتـری اتحادیـه اروپا در سـال  ۲۰۲۵بـه ارزش
 ۲۵۰میلیـون میلیـارد یـورو برسـد .تعـداد خودروهـای برقی
جهـان در سـال  ۹۰۰ ،۲۰۴۰میلیون برآورد شـده اسـت .این
پیشبینـی بـه ایـن مفهـوم خواهـد بود کـه تقاضـای اتحادیه
اروپـا برای لیتیوم ،نیـکل ،کبالت ،منگنـز و گرافیت ،به عنوان
مـواد خـام باتـری ،بـه صـورت چشـم گیـری رشـد خواهـد
داشـت .این رشـد همـراه با پیدایـش باالقوه مشـکالت امنیت
عرضـه میباشـد زیـرا تولید این مـواد خام در تعـداد معدودی
از کشـورهای خـارج ازاروپـا انجـام میگیـرد.
جـدول ( )1نمایانگـر پیشبینـی رشـد آتـی بخـش تولیـد
باتـری خودروهـای برقـی میباشـد.
جدول  :1پیشبینی رشد آتی بخش تولید باتری خودروهای برقی در سالهای  ۲۰۲۸ ،۲۰۱۸و ۲۰۴۰
2018

2028

2040

موضوع
تعداد خودروهای برقی در سطح جادهها در جهان

کمتر از  4میلیون

 50تا  200میلیون

تا  900میلیون

میزان فروش باتری لیتیوم در جهان

کمتر از GWh 77

 250تا GWh 1100

 600تاGWh 4000

 3درصد

 7تا  25درصد

?

سهم اروپا از تولید باتری

در حال حاضر چین مهمترین تولید کننده باتری لیتیوم است .باتریها را میتوان برای ذخیره برق در خانهها و صنایع مورد استفاده مجدد قرار داد و سپس بازیافت نمود.
Siobhan ltall, Insight from Brussels: EU aims to become
powerhouse of battery production and recycling, EU energy
policy, May 2, 2019.
European Commission Joint Research Center, 2019.

Sources:
Eoin Bannen, Green Powerhouse: A Blueprint for battery
regulations In Europe, TRANSPORT & ENVIRONMENT,
November 14, 2019.
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چشـم اندازهـای نویـن در
شهرهای جهان در دهه ۲۰۲۰
NEW VISIONS FOR CITIES
OF THE WORLD DURING
2020 DECADE
تهیه کننده :هیئت تحریریه
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چه آینـدهای را در سـالهای  ۲۰۲۰خواهیم داشـت؟ در این مقاله عناوین
چشـم اندازهائی از شـهرهای آینده بر اسـاس ایدهها ،تفکـرات و نظرات
شهرسازان ،اقتصا د دانان و متخصصین کشورهای مختلف ارائه شده است.

همه چیز دیجیتال میشود

در ده سـال آینـده همـه دسـتگاهها ماننـد یخچـال ،بلندگـو و سـاعت دیجیتـال
میشـوند .همـه نـوع دسـتگاهها بـه اینترنـت متصـل میگردنـد.

کسب و کار

انرژی خورشیدی در خانهها

کسـب و کار در سـالهای آینـده بـا انعطافپذیـری بیشـتری انجـام خواهـد شـد.
اتوماسـیون در کسـب و کار افزایش خواهد یافت .شـغلهای آینده تخصص و تجربه
فزاینـده ای را طلـب مینماینـد .شـغلهای آی -تی و تکنولـوژی مدیریت اطالعات
فزونتـر خواهند شـد.

استفاده از انرژی خورشیدی در خانهها مقرون به صرفه میشود.

شهرهای بدون خودرو

امروزه بسـیاری از شـهرهای جهان تبدیل به محلهای بزرگ پارکینگ خودرو شـده
اند .اسـتفاده کنندگان از اسـکوترهای برقی در سـالهای آینده افزایش پیدا خواهند
کـرد تـا در شـهرهای مملـو از خودرو ،سـفرهای خـود را سـریعتر انجام دهنـد .ولی
بعد از ده سـال شـاید دیگر تصویر شـهرها با این سـیما وجود نداشـته باشد .استفاده
از خودروهای سـوخت فسـیلی در شـهرها ممنـوع میشـود .اسـتفاده از خودروهای
برقی در شـهرها شـتابان گسـترش مییابد .اسـتفاده از خودروهای مشـارکتی برای
سـفرهای شهری گسـترش مییابد.

هوش مصنوعی

تولید کمتر دی اکسید کربن

صنایع و شـرکتهایی که مدل کسـب و کار آنها بر اسـاس تولید کم دی اکسـید
کربن اسـت ،امکان موفقیت بیشـتری دارند.

هـوش مصنوعـی در ده سـال آینده بخشـی جداناپذیـر از زندگی روزمـره ،صنایع و
کسـب و کار خواهـد بود.

حمل و نقل ریلی شهری

شـهرهای جهـان بـرای جـذب نخبـگان و متخصصیـن در تکاپـو خواهند بـود زیرا
وابسـتگی بـه علـم و پژوهـش بـرای توسـعه پایـدار شـهرها فزونتـر میشـود.

حفاظت محیط زیست ،آلودگی هوا و سالمتی شهروندان

در شـهرهای آینـده همـه چیز شـامل خیابانهـا ،پیادهروهـا ،چراغهـای راهنمایی
و سـاختمانها بـه اینترنـت متصل میشـوند .شـهرهای هوشـمند ماننـد خانههای
هوشـمند به طور اتوماتیک مدیریت میشـوند .انرژی ،لجستیک و ترافیک شهرهای
هوشـمند با اینترنت مدیریت میگردند .تحوالت ارتباطات زیرسـاختها ،اولین شهر
بـا جمعیت  ۵۰,000نفر و بـدون چراغهای راهنمایی را در دهه آینده پدید میآورد.

Sources:
S V D NÄRINGLIV, 2019.
S V D. se/om/20-tankar-om 2020-talet.
BUSINESS INSIDER, Technology-tipping -Points-we -Willreach-by 2030.

جذب نخبگان و متخصصین

شهرهای اینترنتی بدون چراغ راهنمایی

شـبکه حمـل و نقل ریلی شـهری به عنوان سیسـتم حمـل و نقل عمومـی پایدار،
در شـهرهای جهان شـتابان گسـترش مییابد.
حفاظـت محیـط زیسـت ،کاهـش آلودگـی هـوا و سلامتی شـهروندان مهمتریـن
چالشهـای توسـعه شـهری خواهنـد بـود.
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شــتاب کاهــش قیمــت
انــرژی هــای پایــدار
RAPID PRICE REDUCTION
OF SUSTAINABLE ENERGIES
قیمتهـای جهانـی تولید جدیـد انـرژی خورشـیدی و انرژی
بـاد در ده سـال اخیر با شـتاب کاهـش یافته اسـت .در نمودار
مشـاهده میشـود قیمت انرژی خورشـیدی در ده سـال اخیر
 89در صد کاهش یافته اسـت .بنابراین توسـعه پایدار شـهری
و منطقـهای بـا بهرهگیـری از انرژیهـای پایـدار و تجدیدپذیر
مقرون بـه صرفه میباشـد.

Source:
Lazard/Our World in Data Grafik: Maria Westholm,
December 2020.
https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth.

نمودار شتاب کاهش قیمتهای انرژی برق پایدار هزینههای
معادل بر حسب مگاوات ساعت ،دالر آمریکا
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The Increasing Importance
of Secondary Revenues for
Funding Public Transport
Public transport operation and capital investment costs have
grown significantly in the past decade due to increased demand,
increased quality expectations from customers, and growing cost of
production factors (chiefly labour and energy).

L

ocal or regional governments usually support most of the
gap between commercial revenue and operating costs. In developed
economies, this represents on average about 50% of public
transport operating costs. In general, funding from local or regional
government for public transport operation comes from their general
budget.
In the context of slow economic growth and public debt
crisis, there is increasing pressure on the resources that public
authorities may allocate, notably, to public transport. In the
long term, population aging and the related increase in pension and
healthcare costs will constitute additional funding challenges.
Existing urban public transport services need sufficient funding just
to maintain current service levels and quality. Meanwhile, largescale investments will be required in the future to upgrade and
modernize existing infrastructure and fund new infrastructure
projects.

A new revenue strategy for the public transport sector

This situation prompts a reflection on the modernization of the
business model of public transport, which should include, in
addition to its reliance on public budgets, the earmarking of charges
and levies for public transport, the development of partnerships
with private investors and the development of a revenue strategy. In
particular, fare regulation and adjustment should be an integral part
of any reflection on the development of a revenue strategy.
1. EARMARKING LOCAL CHARGES TO FUND PUBLIC
TRANSPORT
One innovative way of funding public transport operation and
investment is to use the proceeds from certain local taxes and
charges.
2. BUILDING NEW PARTNERSHIPS WITH PRIVATE
INVESTORS
There is scope for public transport to develop new financial
partnerships with long- term investors, such as banks, private
investors, urban developers and the business community. Relevant
frameworks need to be in place and risks must be clearly allocated
for these partnerships to be a success.
Source: UITP.

VISION OF BATTERY
ELECTRIC VEHICLES IN
EUROPE
Prepared by: Board of Editors

Because of significant improvements in quality as well
as steep cost reductions, a surge in the sales of lithiumion battery powered electric vehicles is expected in the
coming years.

D

ecarbonizing road transport requires a shift away from
petroleum-powered combustion engines vehicles towards zero
emission mobility. One million plug-in cars will need to be sold
in 2020 to meet the EU’s car CO2 standards, and achieving the
2030 goals would require sales up to 40%.

The shift to electric cars offers multiple benefits including lower
energy imports for European countries, reduced air and noise
pollution and increased resource efficiency. Unlike oil, lithium,
nickel and cobalt can be recycled and do not need to be burned to
power vehicles. Due to recent investments by CATL, Northvolt,
Tesla, LG, Umicore and others, the EU is now also much better
placed to play a leading role in the global battery race.
Source: European Commission Joint Research Center, 2019
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METRO, A BOLD DECISION TO ENTER THE NEW
RECONSTRUCTION ERA
By: Board of Editors

ASGHAR EBRAHIMI ASL

T

MOHSEN HASHEMI

he world should be grateful to the engineering
profession. Although there are different fields of
engineering, all engineers have a common goal.
They work, design and build to contribute to
improve living environment and quality of life for
people.
Engineer William D. Lewis, FIDIC President says:
“The largest contribution to the quality of life that
we enjoy today is made by engineers.”
A valuable cultural activity is to Introduce the
learned and hard-working directors and engineers
who have sincerely served the people.
The achievements of four persons concerning the
Tehran Metro construction and development have
greatly contributed to the improvement of living
conditions for the people.
Asghar Ebrahimi Asl, Mohsen Hashemi, Habil
Darvishi and Ali Emam are known to many citizens
in Iran. However, their struggles, expert services and
accomplishments in construction and development of
Tehran Metro as well as the sustainable development
of Tehran are not known to the general public.
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