
محله اي محيط زيس��تي در حاش��يه شهر 
پاريس در حال ساخت اس��ت؛  محله اي كه 
فاكتوره��اي متع��ددي دارد ك��ه مي توان به واس��طه آنها 
محيط زيس��تي ناميدش. تبديل محله اي كه پيش از اين 
ايس��تگاه قطار بوده و بعد تبديل به انبار لكوموتيوها شده و 
تعميرگاه ش��ان،  جايي كه به هيچ وجه محل سكونت افراد 
نبود به محل��ه اي كه قرار اس��ت آپارتمان هاي��ي با درنظر 
گرفتن معيار صرفه جويي در مصرف انرژي س��اخته شود. 
محيطي ك��ه در اين محله ب��ه وجود مي آيد،  ب��ا كمترين 
ميزان آلوده كنندگي محيط زيس��ت اس��ت،  زباله ها از زير 
زمين جمع آوري مي شوند،  هيچ خودروي آالينده اي وارد 
ش��هرك نمي شود،  انرژي گرمايش��ي و سرمايشي منازل و 
ديگر ساختمان ها از انرژي پاك خورشيدي تامين مي شود. 
همه چيز در اين محله نمادي است از پتانسيلي كه مي توان 
در محالت ديگر شهر از آن اس��تفاده كرد،  پتانسيلي براي 

پاك نگه داشتن زمين و محل زيست. 
محله »كليش��ي باتينيول« پاريس، مظهر توس��عه پايدار 
ش��هرداري ش��هر اس��ت؛ صرفه جويي در مصرف انرژي با 
بهره گي��ري از پانل هاي خورش��يدي، مبارزه ب��ا گازهاي 
گلخانه اي از طريق جم��ع آوري پنوماتيك زباله ها و حفظ 
تنوع زيستي با ايجاد ديوارهاي گياهي و پاركي به وسعت ده 
هكتار، گوشه اي از اقدامات توجه كنندگان به محيط زيست 

در اين شهر است. 
ده س��ال پيش،  اين محله كه روي خط حاش��يه شهر بوده، 

 شبيه بقيه محالت حاشيه شهرها بود؛ پر از ترن هاي به درد 
بخور و به دردنخور. محله كليشي بانيتيول در آخرين نقطه 
شهري است كه به حومه مي رسد. تمام پروژه هاي اصلي در 
شمال و حومه پاريس اس��ت. آنچه براي شهرداري پاريس 
و دس��ت اندركاران مديريت شهري اين ش��هر مهم است، 
 اين اس��ت كه بتوانند م��رز پاريس و حوم��ه را از بين ببرند 
تا ش��هر يكدست شود. تبديل حاشيه ش��هر به محل هايي 
جذاب براي زندگي،  يكي از راه هاي سريع السير است براي 
اينكه ش��هر را به شكل گسترده تر داشته باشند. كارشناس 
اي��ن پروژه مي گوي��د: اينجا قبال قلب پاري��س بوده؛ محل 
كليس��اي نوتردام. منطقه يك بوده. داريم مركز پاريس را 
دور مي كنيم، داريم سعي مي كنيم اين شهر مراكز مختلفي 

داشته باشد. 
محله كليشي باتينيول ۵۴ هكتار اس��ت. در سال ۲۰۰۲، 
ش��هر پاريس تصميم گرفت پروژه گسترده اي راه بيندازد. 
كارشناس پروژه در ادامه مي گويد: پاريس شهر فشرده اي 
است كه احتياج به مسكن بيشتري دارد. در اين مركز اصال 
پارك وجود نداش��ت، نخستين هدف اين بود كه اينجا يك 
پارك بزرگ ساخته شود. در ميانه اين محله،  ده هكتار زمين 
اس��ت كه تبديل به پارك جنگلي شد،  در واقع جنگلي بود 
كه با آوردن تجهيزاتي چ��ون مخزن آب براي ماهيگيري، 
امكانات دوچرخه سواري و وسايل بازي براي بچه ها تبديل 
به پارك جنگلي ش��د. ما بر آن ش��ديم كه اي��ن محله را به 
حالت مس��كوني درآوريم با درنظر گرفتن اس��تانداردهاي 
محيط زيس��تي و تبديل كردن آن به يك ش��هرك نمونه 

محيط زيستي. 

پارك جنگلي حاش��يه ش��هر براي محله خيلي مهم است، 
 چون هم مي توان در آن تنوع گياهان را داشت، هم  مي توان 
عليه گرم ش��دن كره زمين فعال شد. كارشناس اين محله 
معتقد است: ساختن پارك در اين محله باعث  خنك شدن 
محله مي ش��ود، چون اينجا خيلي فشرده ساختمان سازي 
مي ش��ود؛ لذا جمعيت س��اكن در اين محله ني��از به هواي 

خوب دارند. 
 قصر دادگستري هم قرار است به اين محله منتقل شود. در 
۲۰17 كار ساختش تمام مي شود و محله در ۲۰۲۰ كامل 
مي ش��ود. 3۵۰۰ مس��كن،  1۴۰ هزار متر دفتر كار،  مغازه، 
 مركز تجاري،  س��رويس هاي دولتي، مدرسه، مهدكودك 
و  س��ينما در اين محل ساخته مي ش��ود. با در كنار هم قرار 
دادن اين ساختمان ها سعي شده همه خدمات به ساكنان 
اين محله برسد و در دسترس ش��ان باشد. در ساختمان ها 
اولويت دسته بندي خدمات و واحدها مشخص شده است؛ 
 س��رويس هاي دولتي و مدرسه ها در طبقه اول اند و خانه ها 
در طبقه دوم. ساخت مدرسه در طبقه پاييني خانه ها،  ابداع 
جديدي اس��ت تا از همه مكان در اختيار،  اس��تفاده كامل 
برده ش��ود. نزديك بودن مدارس و ش��ركت ها به خانه ها از 
اهداف اين طرح است؛  هدفي كه باعث مي شود شهر اقتصاد 
خودش را به دست بياورد. با اين روش، باعث مي شود مغازه ها 
مشتري داشته باشند. درست است كه اين شهرك نمي تواند 
كامال خودكفا باش��د و مردم ساكن در حومه، احتياج دارند 
حتي براي خريد نان، سوار ماشين ش��وند، اما قصد ما اين 
اس��ت كه مردم همه چيز را در نزديكي خود داشته باشند و 
كمترين حمل و نقل به خارج از شهرك صورت بگيرد. با همه 

اينها، حمل و نقل اجباري است اما تالش مي كنيم كمترين 
رفت و آمد با خودروي شخصي صورت بگيرد. 

اين ش��هرك 7 هزار و ۵۰۰ ساكن خواهد داشت و 13 هزار 
شغل به اين واسطه ايجاد مي ش��ود. براي پر شدن خانه ها 
برنامه ريزي كرده ايم و مي دانيم همه پر خواهند شد،  حتي 

مي دانيم در هر آپارتمان چند نفر زندگي خواهند كرد. 

چرا اسم اين محله محيط زيستي است؟
تبديل منطقه غيرقابل سكونت به منطقه اي با استانداردهاي 
باال براي زندگي يكي از داليلي اس��ت كه نام محله كليشي 
باتينيول را محله محيط زيس��تي ناميده اند. احداث پارك 
ب��ا درنظر گرفتن تعداد س��اكنان منطق��ه، تركيب منطقه 
مس��كوني و تجاري و حتي آموزش��ي در كنار هم با هدف 
كاهش حمل و نقل و تردد افراد به خارج از ش��هرك،  درنظر 
گرفتن ش��وتينگ زباله به زيرزمين و انتق��ال آن به خارج 
از ش��هرك،  ممنوعيت ت��ردد و ورود خودروه��اي آالينده 
و ماش��ين آالت س��نگين به ش��هرك،  تنظيم سرمايش و 
گرمايش خانه ها براساس نور خورشيد و انرژي پاك همه از 
فاكتورهايي است كه مي توان محله را محيط زيستي ناميد. 
اما هدف س��اختن اين حجم مس��كن در اي��ن محله،  براي 
گروه هاي متنوع و مختلف اس��ت. ۵۰ درصد خانه ها براي 
كساني س��اخته مي شود كه حقوقشان پايين است و نياز به 
كمك دولت دارند. ۲۰ درصد خانه ها براي كالس متوسط 
جامعه و كارمندان طبقه متوسط است،  3۰ درصدش هم آزاد 
است براي كساني كه به قيمت روز خانه ها را بخرند. تعدادي 
از اين خانه ها هم براي دانش��جويان و  سالمندان رزرو شده 
است. افراد مختلف از رده هاي مختلف جامعه قرار است در 
اين منازل زندگي كنند تا بافت اجتماعي ايجاد شده در اين 

محله تركيبي از همه افراد جامعه باشد. 
انرژي درنظر گرفته ش��ده براي خانه ه��ا و ديگر واحدهاي 
تجاري و اداري همه با يك هدف تنظيم شده؛ انتشار كمتر 
دي اكسيد كربن. س��طح انرژي تمام ساختمان ها باالست، 
عايق بندي با راندمان باال در آنها كار ش��ده و طوري ساخته 
ش��ده كه كمتر به شوفاژ و وس��ايل گرمازا نياز باشد. كولر و 
ش��وفاژ جايي در اين س��اختمان ها ندارد. سيستم هايي در 
اين واحدها كار گذاشته شده كه مي تواند خنك كنند و به 
تهويه نياز نداشته باشد. ساختمان هاي اين محله از سنگ 
ساخته شده، خاصيت سنگ اين است كه تونل گرما ايجاد 
مي كند. در شرايطي كه گرما زياد باشد هواي خنكي كه به 
خاطر وجود فضاي سبز ايجاد مي شود هم هوا را خنك و هم 
دي اكسيدكربن را جذب مي كند. پاريس شهر بسيار گرمي 
نيس��ت و دمايش به اندازه تهران باال نمي رود كه نياز شديد 
به كولر داش��ته باشد. در س��اختمان هاي مان سيستم هاي 
دوجداره داريم ك��ه دو نوع هوا با دم��اي مختلف را درنظر 
مي گيرد. در تابس��تان ه��واي خن��ك را از زيرزمين به باال 
مي كش��د و خانه ها را خنك مي كند و در زمستان برعكس 

مي شود. 
در اين فضا، حش��ره ها و پرنده ها هم وارد محله مي شوند و 
اكوسيستم را به سوي تكميل شدن پيش مي برند. در واقع 
گرماي مورد نياز را از 7۰۰ متر زيرزمين با انرژي ژئوترميك 
مي گيرند. برق آسانسورها، چراغ ها و فضاي عمومي هم ۴۰ 
هزار مترمربع فوتو ولتاييك است كه از پنل هاي خورشيدي 

روي سقف هاي ساختمان ها برق را تامين مي كند. 

26 هزار متر درخت در تراس خانه ها
پارك بزرگي كه وسط محله ساخته شده، پر است از درخت 
كه در دو س��وي خيابان هاي محله هم به چشم مي خورد. 

بين س��نگفرش هاي كف خيابان هم علف سبز شده تا آب 
جاري ش��ده روي زمين،  رواناب نشود و جذب زمين شود. 
قصد پروژه اين بوده كه آب از طريق جذب شدن به خاك و 
گياه به زيرزمين برود نه اينكه مستقيم از طريق دريچه هاي 
فاضالب به سمت كانال هاي زيرزميني فاضالب برود. قرار 
است جاده سبزي با گياهان خودرويي كه به همين ترتيب 
از زمين روييده اند، درست ش��ود،  جاده اي كه تا قبرستان 
قديمي شهر كه نزديك محله است، مي رود. پاريس دنبال 
كريدورهاي س��بز اس��ت، جاده هايي پر از گياه. كارشناس 
پروژه درباره سبز كردن محله مي گويد: تا جايي كه بتوانيم 
تمام قلب هاي ساختمان ها را تا مي توانيم سبز مي كنيم. ۲6 
هزار متر درخت و فضاي سبز در تراس هاي خانه ها كاشته 
ش��ده. وقتي مي گوييم فضاي سبز، منظورمان چمن نازك 
نيست، منظورمان درخت است كه حداقل 8۰ سانت خاك 
را درگير مي كند. اي��ن درخت ها ۵۰۰ تيپ متفاوت در كل 
شهرك اند. ده هكتار فضاي سبز عمومي به اضافه ۲6 هزار 

متر روي تراس فضاي سبز كل محله محسوب مي شود. 
احداث ايستگاه هاي مترو و اتوبوس هاي هوايي كه برق شان 
را از سقف مي گيرند و ايس��تگاه هاي تراموا با هدف كاهش 
تردد با خودروي شخصي اس��ت. همه چيز در اين محله بر 
اساس كمتر آلوده كردن محيط زيست است. بخشي از مسير 
عبوري خودروها به چمن تبديل شدند و ريل تراموا از رويش 
رد شد تا به جاي جاده خودرو،  ايستگاه تراموا داشته باشند. 
بلواري براي دوچرخه سواري و پياده روي درنظر گرفته شده. 
محدوديت سرعت در خيابان هاي محله به 3۰ كيلومتر در 
ساعت مي رس��د تا مردم بتوانند در آرامش پياده روي كنند 
و محيط براي س��اكنان و كودكان امن تر باش��د و هوا كمتر 
آلوده شود. كارشناس اين پروژه در خصوص كم كردن جاي 
پارك خودروها مي گويد: مخصوصا جاهاي پاركينگ را كم 
حس��اب كرديم كه مردم براي پارك خودروي شان جذب 
اينجا نش��وند. در پاريس ۵۰ درصد افراد ماش��ين دارند اما 
حمل و نقل عمومي هم زياد اس��ت. سعي مان بر اين است تا 
كاميون ها از اينجا رد نش��وند. سيستم جمع كردن زباله در 
اين محله به اين شكل است كه كاميون هاي زباله براي جمع 
كردن زباله به شهرك نمي آيند، سيستم زيرزميني مكش 
درس��ت كرديم كه زباله ها را به زير زمين شوت مي كند و با 
مكش از شهرك خارج و آنجا جمع مي شوند. در مخزن زباله 
خارج از شهرك هم دو نوع زباله جمع مي شود؛ يكي آنهايي 
كه بايد سوزانده ش��وند و آنهايي كه بايد بازيافت شوند. در 
تمام ساختمان ها شوتينگ و مكش وجود دارد. در خارج از 
محله،  ساختماني براي جمع آوري زباله ها ساخته شده كه 
نماي قش��نگي هم دارد، ساختماني با ارتفاعي كم كه روي 
سقفش سبزيجات كاش��ته شده. دس��ت اندركاران پروژه 
محله محيط زيس��تي نمي خواهند جمع آوري زباله مانند 
آنچه در پاريس مي گذرد،  اتفاق بيفتد. اينكه كاميوني بيايد 

و زباله ها را جمع كند. 
از آنجايي كه محله نزديك خط ترن اس��ت، مي توان از اين 
ظرفيت اس��تفاده كرد و مواردي كه پاريس الزم دارد را در 
اي��ن بخش انبار كنند. كاميون ه��اي برقي كار حمل و نقل 
اين وسايل را از شهر به محله و برعكس برعهده دارند. قصد 
ش��هرداري پاريس اين است كه فاصله بين مصرف كننده و 
توليدكننده كم شود، اين براي هر موضوعي مي تواند صدق 
كند. آنقدر در پاريس نياز به مس��كن اس��ت كه بر اس��اس 
گفته هاي دس��ت اندركاران پروژه،  هيچ ك��دام از خانه ها و 
واحدها دو روز هم خالي نمي مانند. در اين ميان دولت براي 
كمك به افراد،  زمين ها را از مديران پروژه ارزان تر مي خرد تا 

بتواند با قيمتي ارزان تر به مردم اجاره دهد.

محيط زيست

گزارش

 بر اساس 
تحقيقي كه 

در 2۰۱۰ انجام 
شد، ۱۳درصد 

پاريسي ها 
با ماشين 

رفت و آمد 
مي كنند 

۴۵درصدشان 
از حمل و 

نقل عمومي 
استفاده 

مي كنند و بقيه 
پياده رفت و 
آمد مي كنند

جامعه ۱۰
پاركينگ را پولي كرديم دوچرخه را رايگان

معاون حمل ونقل شهردار پاريس| برنامه اي كه براي دوچرخه داريم اين است كه از االن تا 2۰2۰ آمديم ۱۵۰ ميليون يورو براي درست كردن پيست هاي دوچرخه سواري تخصيص داديم. هدف مان اين است در سال 2۰2۰، 
۱۵درصد جابه جايي ها با دوچرخه انجام شود. از سوي ديگر پاركينگ هايي كه در شهر براي پارك خودروها درنظر گرفتيم را گران كرديم. همه پاركينگ ها در پاريس پولي است. در مركز پاريس براي نيم ساعت پارك بايد 

2يورو و در اطراف كمربندي پاريس، يك و نيم يورو بپردازند. اين روزها آدم ها كمتر براي پاركينگ پول مي دهند.

پنجشنبه ۲8  ارديبهشت 1396، ۲1 شعبان 1۴38، 18  مه ۲۰17،  سال چهارد                     هم، شماره 381۰ Ejtemaee@etemadnewspaper.ir

محله اي براي همه 
قشرهاي جامعه

۵۰ درص�د خانه ه�ا براي 
كساني س�اخته مي شود 
ك�ه حقوق ش�ان پايي�ن 
است و نياز به كمك دولت 
دارن�د. 2۰ درصد خانه ها 
متوس�ط  ب�راي كالس 
كارمن�دان  و  جامع�ه 
طبقه متوس�ط است،  ۳۰ 
درصدش هم آزاد اس�ت 
براي كساني كه به قيمت 
روز خانه ه�ا را بخرن�د. 
تع�دادي از اي�ن خانه ها 
هم ب�راي دانش�جويان و 
 س�المندان رزرو ش�ده 
اس�ت. اف�راد مختلف از 
رده ه�اي مختلف جامعه 
قرار اس�ت در اين منازل 
زندگ�ي كنن�د ت�ا بافت 
اجتماعي ايجاد ش�ده در 
اين محله تركيبي از همه 

افراد جامعه باشد. 

نمادي براي حفظ 
محيط زيست

محيطي كه در اين محله 
به وجود مي آيد،  با كمترين 
مي�زان آلوده كنندگ�ي 
محي�ط زيس�ت اس�ت، 
 زباله ه�ا از زي�ر زمي�ن 
جم�ع آوري مي ش�وند، 
 هيچ خودروي آالينده اي 
وارد ش�هرك نمي شود، 
و  گرمايش�ي   ان�رژي 
سرمايشي منازل و ديگر 
س�اختمان ها از ان�رژي 
پاك خورش�يدي تامين 
مي ش�ود. همه چي�ز در 
اين محله نمادي است از 
پتانسيلي كه مي توان در 
محالت ديگر ش�هر از آن 
استفاده كرد؛  پتانسيلي 
براي پ�اك نگه داش�تن 

زمين و محل زيست. 

غزل حضرتي

نگاهي به تجربه پاريس براي سبزسازي شهر

محله هاي محيط زيستي، ناجيان شهرها

تهران؛  ش��هري در ميانه كوهس��تان و كوير، 
 درندش��تي كه يك سويش به البرز مي رسد و 
س��وي ديگرش به كوير مركزي ايران،  شهري كه بيشترين 
جمعيت كشور را در خود جا داده،  شهر زندگي نيست. آدم ها 
به عنوان اصلي ترين مهره هايش،  فراموش ش��ده اند. اساس 
ش��هر بر خودروهاي چهار چرخي اس��ت كه روز و ش��ب در 
حركتند. همه امكانات مهيا ش��ده تا خودروها در آس��ايش 
بيشتري باشند،  آسوده بروند و بيايند،  بزرگراه ها از دو باند به 
چهار باند عريض تر ش��وند،  پل و تونل ساخته  شود تا ماشين  
دودي ها س��ريع تر بروند و كمتر در ترافيك بمانند. كس��ي 
شهر را براي زندگي كردن نساخته،  براي نفس كشيدن و راه 
رفتن،  براي حظ بردن از باغ و درخت و جوي. تهران براي اين 
ساخته ش��ده كه روز به روز جمعيت بيشتري وارد آن شوند 
و كمتر خارج. تا خودروهاي مدل باال و پايين بيش��تري راه 

براي عبور بيابند. 
كش��ورهاي در حال توس��عه، در برخ��ي موارد  توس��عه را 
با ساخت وساز بيش��تر و سريع تر اش��تباه مي گيرند،  گمان 
مي كنند هرچه سازه هاي بيشتر و مدرن تري در شهر باشد، 
 در رتبه بندي هاي شهرس��ازي و توس��عه مقام باالتري پيدا 
كرده اند، آنچه در اين ميان گم ش��ده،  اصالت شهر است كه 
فراموش شده. آدم ها قسمت فراموش شده ديگر اين پازل اند، 

همان ها كه بايد يك عمر در همين شهر زندگي كنند. 
تهران؛  ش��هري خودرومحور كه اس��اس و ش��الوده اش جز 
اين بود،  جز معبر ماش��ين ها و برج هاي كوتاه و بلند به خود 
نمي بيند. ش��ايد در اي��ن برهه زماني،  تبديلش به ش��هري 
انس��ان محور كاري سخت باشد. ش��هرهاي بزرگ دنيا ، آنها 
كه مسير توسعه را درست پيش رفتند،  تفاوت هايي اساسي 
در اين زمينه با ما دارند. پاريس؛ بزرگ ترين ش��هر اقتصادي 
اروپا، اصل و بنا را بر بهره مندي اهالي ش��هر از آن گذاشته تا 

شهروندان از هر آنچه در شهر است استفاده كنند. 
آنچ��ه در تهران محل��ي از اعراب ندارد،  در ديگر ش��هرهاي 
توسعه يافته حايز اهميت اس��ت؛  مديران شهري پاريس به 
گس��ترش پياده رو و مسير ايمن دوچرخه س��واري اهميت 
مي دهند،  به كم ش��دن تردد خودروهايي هرچند استاندارد 
در شهر اهميت مي دهند،  به كوچك كردن معابر تردد خودرو 
و عريض كردن همان معابر براي پياده روي و دوچرخه سواري 
اهميت مي دهند،  براي گسترش واقعي حمل و نقل عمومي و 
نهادينه كردن فرهنگ استفاده از اين ناوگان اهميت قايل اند. 
در مقابل مي توان تهران را با بزرگراه هاي درون شهري وسيع 
و طويل كه روز به روز بيش��تر از قبل افتتاح مي ش��وند،  ديد. 
معاون ش��هردار پاريس در امور حمل و نق��ل، راه ها و فضاي 
عمومي،  معضل اصلي اين شهر را س��وخت ديزل خودروها 
مي داند. كريستوف ناژدوس��كي معتقد است: پاريس خيلي 
آلوده ش��ده،  عامل اصلي آن هم خودروهاي ديزلي اند. دليل 
اينكه چ��را موتورهاي ديزل داريم هم اين اس��ت كه ما يك 
صنعت خودرويي داريم كه مدت زي��ادي فقط موتور ديزل 

توليد كرد. زماني كه فرانس��ه به س��مت اين رفت كه توليد 
انرژي هس��ته اي كند، يكسري س��وخت روي دستش ماند 
و مجبور ش��د كه از اين سوخت ها اس��تفاده كند. در نتيجه 
توليدكننده هاي خودرو به سمت توليد موتور ديزل رفتند. 
اما از وقتي كه سياست ملي مان به سمت ايجاد سوخت پاك 
براي كاهش دي اكس��يد كربن و مقابله با گرمايش جهاني 
رفتيم، مجبور شديم ماشين هاي ديزلي مان را بفروشيم، چون 
ماشين هاي ديزل كمتر دي اكسيد كربن توليد مي كنند لذا 
دولت به كساني كه ديزل مي خريدند سوبسيد داد. اين آمار 
در سال هاي ۲۰۰7 و ۲۰۰8 به باالترين آمار خود يعني 7۵ 

درصد ماشين هاي فروخته شده رسيد. 
موتورهاي ديزلي براي پاريس مشكل س��از ش��ده،  مشكلي 
كه شايد در توليد دي اكسيد كربن نباشد اما در ذرات معلق 
است،  ذرات معلقي كه امروز جزو آالينده هاي اصلي شهرها به 
حساب مي آيند. اين مدير شهرداري مي گويد: مشكل اساسي 
با ديزل، دي اكسيد ازت است و ذرات معلق. در پژوهشي كه 
در اين خصوص داشتيم مشخص شد 67 درصد آلودگي هوا 
از دي اكسيد ازت است و ۵8 درصد به ذرات معلق برمي گردد 

و 9۰ درصد اين ذرات از حمل و نقل ايجاد مي شود. 
اين آمار در حالي اس��ت ك��ه بر اس��اس گزارش هاي مركز 
كنترل كيفيت هواي تهران كه مرجع آماردهي در اين زمينه 
محسوب مي شود، ميزان دي اكسيد ازت در تهران در شرايط 
مناسب و سالمي قرار دارد اما ذرات معلق،  بيشترين آلودگي 
را در روزهاي ته��ران به وجود آورده اند،  ش��ايد بتوان گفت 
منش��أ صد درصدي آلودگي هواي تهران از ذرات معلق ۲و 
نيم ميكرون و 1۰ ميكروني است. در سال گذشته،  تهراني ها 
89 روز هواي ناسالم براي گروه هاي حساس و همه گروه ها را 
تجربه كردند،  هواي ناسالمي كه به واسطه انتشار ذرات معلق 
در هوا بود،  ذراتي كه عمدتا از اگزوز خودروها بيرون مي آيند. 
نس��بت جمعيتي پاريس به تهران،  نسبتي هم اندازه نيست. 
پاري��س ب��ا ۲ ميليون و ۲۰۰ ه��زار نفر جمعيت ش��هري و 
1۰۵ كيلومتر مربع وس��عت،  يك شش��م تهران محس��وب 
مي شود. البته اين جداي از حومه پاريس است و تنها شهر را 
دربرمي گيرد. اين در حالي است كه تهران با جمعيت ساكن 
1۲ ميليون جمعيت��ي 6 برابر پاريس دارد. اما در پاريس هم 
روزان��ه يك ميليون و 8۰۰ هزار نفر به آن وارد و ش��ب از آن 
خارج مي شوند. بر اساس آمار شهرداري پاريس،  ۴۰ درصد 
از پاريسي ها خودرو دارند،  اما تعداد موتورداران بيش از اين 

اعداد است. 
ناژدوس��كي مي گويد: بر اساس تحقيقي كه در ۲۰1۰ انجام 
شد، 13درصد پاريسي ها با ماشين رفت و آمد مي كنند، ۴۵ 
درصدش��ان از حمل و نقل عمومي استفاده مي كنند و بقيه 
پياده رفت و آمد مي كنند. جابه جايي با دوچرخه ۲ تا 3 درصد 
اين تحقيق را شامل مي ش��ود. هر روز ۴۰۰ هزار ماشين در 
پاريس جابه جا مي شود كه نيمي از اين تعداد در شهر پاريس 

است و ۲۰۰ هزار تاي ديگر در حومه شهر. 

جابه جايي يا سفر درون شهري در تهران به 18 تا ۲۰ ميليون 
رسيده است،  در اين شرايط بايد ديد سهم سفر درون شهري 
با خودرو به چه ميزان مي رسد. از ميان اين 18 ميليون سفر 
درون شهري،  ۴1 درصد آن سهم خودروهاي شخصي است و 
بقيه سهم حمل و نقل عمومي. دوچرخه در اين ميان سهمي 
ندارد و همچنان به عنوان وس��يله اي فانتزي درنظر گرفته 
مي شود و ش��هروندان تهراني يا مديران شهري براي تردد با 

اين وسيله پاك،  سهمي درنظر نگرفته اند. 

ممنوعيت ديزل تا 2۰2۰
در پاريس 8 ميليون جابه جايي يا س��فر درون شهري دارند. 
در اين ميان ح��دودا 1۰۰ هزار تا از وس��ايل نقليه، كاميون 
و كاميون��ت اس��ت و 1۰۰ هزارتاي��ش موتور. پاريس��ي ها 
مي خواهند تا سال ۲۰۲۰ ديزل را از صحنه پاريس برچينند. 
ناژدوس��كي در اين خص��وص مي گويد: ش��هردار پاريس، 
ممنوعيت استفاده از موتور ديزل تا ۲۰۲۰ را اعالم كرده، تا 
به جايش از خودروهايي با سوخت هاي بنزين، برقي يا گازي 
درست كنند و از دوچرخه و وس��ايل حمل و نقل عمومي يا 

خودروهاي شخصي به صورت گروهي استفاده كنند. 
استفاده از فيلتر دوده در اگزوز خودروهاي سبك و سنگين، 
 يكي از راهكارهاي مقابله با ذرات معلق است. اين مدير شهري 
مي گويد: ماش��ين هاي قديمي مان فيلتر دوده نداشتند، اما 
جديدها دارند. در نرم جديد بايد همه ماشين ها داشته باشند. 
اما آنچه مي بينيم اين اس��ت كه وقتي در كارخانه، خودرو را 
تس��ت مي كنند، نرم يورو را رعايت مي كنند اما در واقعيت، 
ماشين ها اين نرم را رعايت نمي كنند و توليد دي اكسيد ازت 

و ذرات معلق شان بيشتر از آنچه بايد، هست. 
او همچنين در خصوص ش��اخص آلودگي دي اكسيد ازت و 
ذرات معلق مي گويد: بستگي به آالينده اش دارد. دي اكسيد 
ازت ۴۰ ميلي گرم در مترمكعب،  حد آلودگي اش است و ذرات 

معلق ۲ و نيم ميكروني 1۰ و ذرات 1۰ ميكروني ۵۰. 
 پاريسي ها روزانه ميزان زيادي ذرات معلق تنفس مي كنند. 
به گفت��ه ناژدوس��كي، ذرات ۲و ني��م ميكرون��ي پاريس و 
اطرافش از حد نرمال باالتر است. اما باالتر از حد نرمال بودن 
و در واقع ناسالم بودن هوا بر اس��اس اين پارامتر در تهران و 
پاريس متفاوت است،  پاريسي ها وقتي ذرات معلق به باالي 
1۰ برسد هوا را ناس��الم اعالم مي كنند و تهراني ها وقتي به 

باالي 1۰۰ برسد. 
موتورهاي ديزل هم عملك��ردي براي كنترل آلودگي دارند 
اما مش��كل استفاده از آنها در ش��هرها به خصوص شهرهاي 
كوچك ت��ر اين اس��ت كه ب��راي فع��ال ش��دن مهاركننده 
آلودگي ش��ان، بايد مدت طوالني كار كنند. در شهري چون 
پاريس، متوس��ط جابه جايي ۴ كيلومتر است و اين امكان را 
به موتورهاي ديزل نمي دهد كه آلوده كننده اش را فعال كند. 

اين سيستم در مسافت دراز فعال مي شود. 
نخس��تين راهكار از نگاه ش��هرداري پاريس،  ممنوع كردن 

ماشين هاي قديمي اس��ت. از دور خارج كردن خودروهاي 
فرسوده يكي از راه هاي رسيدن به هواي پاك است. شهرداري 
پاريس خودروهاي بنزيني مربوط به قبل از س��ال 1997 و 
ديزلي ه��اي قبل از ۲۰۰1 و ماش��ين هاي س��نگين قبل از 
۲۰۰1 را از دور خارج كرده است. در ايران، بر اساس مصوبات 
ستاد نوسازي ناوگان، بر اساس خودروهاي سواري باالي ۲۰ 
س��ال، وانت بار باالي 1۵، ميني بوس و اتوبوس باالي 1۵ و 

كاميون هاي باالي ۲۵ سال از رده خارج مي شود. 

هزينه جابه جايي با خودرو را گران كرديم
متروي پاريس از ش��لوغ ترين و پر رفت و آمدترين مكان ها 
در شهر است. اگر كسي متروسوار حرفه اي نباشد به راحتي 
مي تواند در خطوط ايس��تگاهي گم ش��ود. اولويت اساسي 
براي مديران ش��هرداري پاريس،  رو آوردن مردم به استفاده 
از دوچرخه اس��ت تا ديگر وسايل آالينده. معاون شهردار در 
ادامه مي گويد: برنامه اي كه براي دوچرخه داريم اين اس��ت 
كه از االن تا ۲۰۲۰ آمديم 1۵۰ ميليون يورو براي درس��ت 
كردن پيست هاي دوچرخه سواري تخصيص داديم. هدف مان 
اين است در سال ۲۰۲۰، 1۵ درصد جابه جايي ها با دوچرخه 

انجام شود. 
از سوي ديگر پاركينگ هايي كه در شهر براي پارك خودروها 
درنظر گرفتيم را گ��ران كرديم. همه پاركينگ ها در پاريس 
پولي است. در مركز پاريس براي نيم ساعت پارك بايد ۲ يورو 
و در اط��راف كمربندي پاريس، يك و نيم يورو بپردازند. اين 
روزها آدم ها كمتر براي پاركينگ پول مي دهند. از طرف ديگر، 
همين پاركينگ ها براي ماشين هاي الكتريكي و گازي و براي 
هيبريدي هايي كه موتور كوچك )كمتر از 6۰( داشته باشند، 
مجاني است. همچنين تمام مسيرهاي ماشين رو را باريك و 

كوچك مي كنيم، راه كنار آب سن را براي ماشين ها كوچك 
كرديم تا بتوانيم مسير دوچرخه سواري را عريض تر كنيم. 

قيمت بليت مترو هم از ماش��ين شخصي ارزان تر درمي آيد. 
براي مترو بليت هاي طوالني مدت داريم كه براي يك ماه 73 

يورو است كه در مقايسه با ماشين كم هزينه تر است. 
ما براي خ��ارج كردن ناوگان فرس��وده، وام ه��اي كم بهره 
مي دهيم تا صاحبان خودروه��اي قديمي بتوانند خودروي 
جديدي بخرند. مديران پاريس،  تنها ۴۰۰ يورو به دارندگان 
خودروهاي ش��خصي كه خودروي خود را اسقاط مي كنند 
تعلق مي گيرد. بيش��ترين ياران��ه اي كه به اين اف��راد داده 
مي ش��ود براي گرفتن بليت مترو يا دوچرخه است تا خريد 
ماشيني جديد. اما براي صاحبان خودروهايي كه با آنها كار 
انجام مي شود يارانه اي جداگانه درنظر گرفته مي شود. يارانه 
آنها در جهت خريدن ماش��ين برقي يا گازي است كه از 3 تا 

9 هزار يورو است. 
طرح ترافيك در پاريس،  مساله اي است براي محدود كردن 
خودروها. تم��ام پاريس به غير از كمربن��دي و جنگل هاي 
اطراف شهر جزو طرح ترافيك محسوب مي شوند. از دوشنبه 
تا جمعه از 8 صبح تا 8 ش��ب اس��ت. هدف آن هم اس��تفاده 
نك��ردن افراد از ماشين هاي ش��ان اس��ت. اما آخ��ر هفته ها 

مي توانند از خودروي شخصي شان استفاده كنند. 
آنچه از س��خن مدير حمل و نقل شهرداري پاريس برمي آيد 
اين است كه آلودگي پاريس فقط مختص به پاريس نيست، 
اطراف شهر هم هس��ت. از اين رو، در متروي پاريس بزرگ، 
مجموعه اي درس��ت كردي��م كه كيفيت ه��وا را در كل اين 
مجموعه بهبود ببخش��يم. از ميان بودجه 8 ميليارد يورويي 
ش��هر،  ميزان قابل توجهي از آن را به حم��ل و نقل عمومي 

اختصاص داده اند. 
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شهر انسان محور، گامي به سوي توسعه


