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 مجموعهاين انتشار  و درباره كانون.   ١

 

 

 

 

) ١٣٧٣(ميالدي  ١٩٩٤كانون مهندسين و متخصصين ايراني در آلمان در سال 
از جمله اهداف كانون . عه در برلين تاسيس شدالمنف به عنوان يك نهاد صنفي و عام

 :اند، عبارتند از كه در اساسنامه مدون شده

ها،  پشتيباني از علوم پايه و مهندسي از راه برگزاري سخنراني •
هاي كار براي تبادل تجربيات بين  سمينارهاي علمي و سازماندهي گروه

چنين  ران و هماستادان و دانشجويان علوم پايه و مهندسي در آلمان و اي
 .)١( هاي اطالعاتي انتشار نتايج اين تبادالت و ايجاد بانك

هاي  و تكنسينمهندسين پژوهان،  پشتيباني از تبادل تجربيات بين دانش •
يابي به تجربيات علمي در زمينه علوم پايه  آلمان و ايران به منظور دست

ها  ايشفني و سازماندهي هم ‐و مهندسي از طريق انتشار كارهاي علمي
 .)١( هاي اطالعاتي هاي كار و نيز ايجاد بانك و گروه

در آلمان و ايران از راه هاي حفاظت از محيط زيست  پشتيباني از روش •
هاي كار علمي و انتشار نتايج گزارش كار  ها و ايجاد گروه برپايي همايش

 .)١( ها آن
در كانون از فعاليت سياسي و پشتيباني از پژوهش و تبادل تجربيات  •

 .)١( جويد هاي مربوط به تكنولوژي نظامي دوري مي زمينه



هاي كانون را در ارتباط با اين پروژه عمراني و  آنيم تا فعاليت ما در اين مجموعه بر
سين و  گيرانه مهند هاي پي اعتقاد راسخ داريم كه تنها با فعاليت. زيم مستند سارو  پيش

 هاي پروژهريم  هاي علمي قاد آوري رين فن ايراني در ارتباط با كاربرد آخ متخصصين
براي آباداني گامي پياده كنيم و در اين راه  مدرن و سازنده را براي كشور خود عمراني 

هاي كانون ما در رابطه با ايران بر اساس  فعاليت. داريم بر خود ميهنو عمران 
ويژه در  هاي عمراني، به اساسنامه خود در چارچوب حمايت و پشتيباني از پروژه

حمايت از طرح و اجراي پروژه . استتامين انرژي و حفاظت از محيط زيست  راستاي 
هاي  توسعه شهر هشتگرد از اين زاويه تمام و كمال در چارچوب اهداف و برنامه

ترين و  يكي از پربارعنوان  بهاساسنامه كانون در ارتباط با ايران قرار گرفته و 
ما در اين . حيات آن مطرح است   هاي اخير در سالن هاي كانو ارزشمندترين برنامه

عنوان پلي مطمئن در   آلمان قادرند به  ايراني مقيم ايم كه متخصصين پروژه نشان داده
 در هردو كشور منشاء خدمات و رابطه با ايران و آلمان عمل نموده و در اين راستا

 . اثرات فراواني باشند
شكر و قدرداني خود را از آقاي دكتر فرهاد در خاتمه جاي آن دارد كه مراتب ت

وتك در آلمان، به خاطر پشتيباني مالي شركت ايشان براي  فراست، مدير شركت دلو
 .  اريم ، اعالم بداسناد اطالعات و مجموعهانتشار اين 

 
 گويان رئيس گروه پاسخ ‐پروفسور سعيد ناصري 
 يانگو  مسئول انتشارات گروه پاسخ‐مهندس احمد احقري 

 
  
 
 
 
 
 
 



 

توسعه شهر  تاريخچه همكاري كانون با پروژه .   ٢
 هشتگرد

 

 
 

بين دانشگاه فني برلين و مركز تحقيقات ساختمان و  ٢٠٠٥هايي كه از سال  با تماس
مسكن وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي ايران صورت گرفت، اين امكان فراهم 

ها و  با انجام مالقات .وجود آيد  بههاي مشتركي بين ايران و آلمان شد كه همكاري
برده،  هاي مشورتي متعدد در برلين و تهران با شركت نهادهاي نام نشست
.  به امضاء رسيدMemorandum of Understanding  نام هايي به نامه توافق
 ،كننده از دانشگاه فني برلين عبارتند از ساختمان هاي شركت ها و دانشكده رشته

ها  در اين همكاري. شناسي كاربردي ناسي، محيط زيست و زمينش  جامعه،معماري
ها و ساير موسسات تحقيقاتي  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن به همراه دانشگاه

 . كنند شركت مي
 Iran New Town Development( سازمان توسعه شهرهاي جديد ايران 

Organisation( INTDO ن سازمان توسط اي.  نيز در اين پروژه شركت دارد



هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه   ٨ 

 شهر ديگر نيز در برنامه ١٢ شهر جديد در دست اقدام است و ١٨طراحي و ساخت 
 .    اند آينده در نظر گرفته شده

هدف . باشد هشتگرد ميتوسعه شهر هاي مشترك دو طرف پروژه  مركز ثقل همكاري
   اين است كه در،شود  از آن نام برده ميPilotprojektعنوان يك   اين پروژه كه به

 كيلو متري شمال غربي تهران،  بين كرج و قزوين، شهر جديدي به مساحت ٦٥
  ايجاد  (Musterhäuser)جا منازل نمونه  در اين . هكتار تاسيس شود ٣٥بيش از 

ها مصالح جديد با كيفيت اعال و نقشه  گردند كه در ساختمان و معماري آن مي
در   امنيت ني بر اساس سه اصل چنين ساختما بناي . شود مناسب در نظر گرفته مي

در تهيه . گيرد دوام زياد و كيفيت خوب با قيمت مناسب صورت مي ،مقابل زلزله
 . االمكان از امكانات خود منطقه استفاده شود شود حتي مصالح ساختماني سعي مي

 از طرف دانشگاه فني برلين به ،مدت يازده سال طول خواهد كشيد اين پروژه كه به
نيز اين را   تسليم گرديده و هزينه آن (BMBF)ش و پژوهش آلمان وزارت آموز

رياست و مسئوليت پروژه به عهده اقاي پروفسور . عهده خواهد گرفت خانه به وزارت
شرف )Schäfer(  به همت ايشان و به خصوص با كمك و . استاز دانشكده معماري

خانم دكتر . گيردب پات سعي فراوان خانم دكتر پرهيزكار بود كه اين پروژه توانس
دار  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن را عهدهتحقيقات پرهيزكار كه سمت معاونت 

هاي  در رشته ساختمان تحصيل نموده و فعاليت  خود در دانشگاه فني برلين،است
 . كند تحقيقاتي زيادي را در ايران و خارج دنبال مي

 نتيجه ارتباطاتي است كه جملهاز هشتگرد توسعه شهر هايي مانند پروژه  پروژه
تحصيالن ايراني پس از مراجعت به وطن با كشورهاي محل تحصيل خود لا فارغ

 ايران هاي مختلف دانشگاه فني برلين تاكنون توانسته است با دانشگاه. كنند برقرار مي
از اين طريق براي دانشجويان ايران اين . ارتباطات علمي و تحقيقاتي برقرار كند

ليسانس و دكترا در   فوق،هاي ليسانس راهم خواهد شد كه براي دورهامكان ف
 .)٢( هاي آلمان به تحصيل خود ادامه دهند دانشگاه

 
 



 

هاي كانون در ارتباط با پروژه  يي از فعاليت فرازها.    ٣
 هشتگرد

 
 
 
 
 
 
 

آلمان به عنوان يك نهاد پژوهشي و  متخصصين ايراني در كانون مهندسين و
 Young(سيتيز  يانگپروژه توسعه شهر هشتگرد هاي  بتداي فعاليتتخصصي از ا

Cities (برد اين پروژه داشته و از انجام  هاي ارزشمندي در پيش همكاري
 نكرده و آن را در برنامه كاري   اهداف آن دريغ هاي الزم در به ثمر رسيدن كمك

 . خود قرار داده است
توان تقسيم   را به سه عرصه اصلي ميهاي كانون در رابطه با اين پروژه فعاليت
 :نمود
  فعاليت در راستاي معرفي و شناساندن پروژه و اهداف آن به متخصصان ‐الف 
 پايدار ارتباطي  فعاليت در راه ايجاد و تقويت يك شبكه ‐ب 
 هاي مرتبط براي تعميق دانشهاي گوناگون  و اجراي برنامه برگزاري مراسم ‐ج 

  با پروژه         
در هاي نهادهاي مختلف  گيري از حمايت حد امكان و با بهرهادامه برآنيم تا ر د

ها  هاي كاري شواهد و گزارشاتي زنده و مستند از اين فعاليت پيوند با اين عرصه
 .ارايه دهيم

   
 معرفي و شناسايي پروژه به متخصصان  ١.٣
 

افراد متخصص و سيتيز به  يانگپروژه توسعه شهر هشتگرد   ندنادر شناسكانون 
ها از طريق   اين تالش.اي از خود نشان داده است ذيصالح، تالش شايان توجه

 . كنيم جا ذكر مي هايي از آن را در اين اند كه نمونه مختلف انجام گرفته



هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه   ١٠ 

 برگزاري سخنراني و مراسم٣   .١.١
 

پروژه به اعضاء و ساير اقدامات كانون به منظور معرفي اين جمله اولين از 
 به  ، سازماندهي و برگزاري مراسمي بود كه در آن آقاي پروفسور شفرالقمندانع

 ايراد يك سخنراني تحت عنوان
  

YOUNG CITIES – NEW TOWN IN IRAN NEW TOWN AS A CONCEPT 
FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MEGA REGIONS 

 
ه فني برلين برگزار شد  در دانشگا٢٠٠٥ سپتامبر ٢٠در تاريخ اين جلسه . پرداخت

ها تن از عالقمندان مطالب جالبي در ارتباط با  كه در آن پروفسور شفر در حضور ده
 .)٢( مطرح كردپروژه توسعه شهر هشتگرد 

 

  دانشگاه فني برلين ٢٠٠٥ سپتامبر ٢٠سخنراني پروفسور شفر در مراسم 
 



 ١١  هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه 

قات ساختمان و مركز تحقي"از طرف كانون براي آشنايي با اي كه  در جلسه
دكتر پرهيزكار تقاضا شد تا در نشستي كه در برلين برگزار شد، از خانم  " مسكن

هاي سازمان نامبرده سخنراني  صورت خواهد گرفت شركت نموده و دربارة فعاليت
 .)٢( ايراد بفرمايند

 

 
 سخنراني مسئوالن مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در دانشگاه برلين

 
توسط آقاي  در دانشگاه فني برلين ٢٠٠٥روز اول دسامبر  كه در اين سخنراني

دكتر حيدرنژاد و خانم دكتر پرهيزكار از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن انجام 
گرفت، سخنرانان به معرفي اين مركز و وظايف و كارهاي انجام شده توسط آن 

مركز « ايجاد انديشه": از جمله در معرفي تاريخچه اين مركز آمده است. پرداختند
در قالب پروژه عمراني سازمان ملل متحد » تحقيقات ساختمان و مسكن

»UNDP « كه مركز رسماً فعاليت ١٣٥٢ شكل گرفت و تا سال ١٣٥٠از سال 
خود را آغاز نمود، وظيفه تحقيق و پژوهش در زمينه ساختمان و مسكن، توسط 

سازي وقت به انجام وزارت مسكن و شهر» دفتر مطالعات و معيارهاي ساختماني«
، براساس توافقنامه بين وزارت مسكن و شهرسازي و ١٣٥٠كه در سال . رسيد مي



هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه   ١٢ 

UNDPپس از اتمام علميات ١٣٥٢در سال .  اين وظيفه به مركز واگذار گرديد ،
هاي فيزيك و شيمي مصالح مركز   مالي، آزمايشگاه-ساختماني واحد اداري

اساسنامه  .ود را رسماً آغاز نمودتحقيقات ساختمان و مسكن، فعاليتهاي خ
، به تصويب مجلس رسيد و از آن زمان مركز ١٣٥٦پيشنهادي مركز در سال 

داراي شخصيت سازماني مستقل گرديد و به عنوان يكي از سازمانهاي وابسته به 
  ".ورزد وزارت مسكن و شهرسازي به وظايف تعيين شده در اساسنامه مبادرت مي

 
 گزارش يك ميزگرد

) ZTG( دانشگاه فني برلين جامعهابتكار كانون و با همكاري مركز تكنيك و به 
 درباره مشاركت "ايران ‐شهرهاي جديد، هشتگرد "ميزگرد مشتركي تحت عنوان 

 ركز در محل م٢٠٠٩و اطالعات شهروندي در مورد انرژي در روز نهم فوريه 
از كارشناسان مسئول در اين ميزگرد چهار سخنران .  برگزار گرديدتكنيك و جامعه
 . بيات حاصل پرداختند هايي مربوط به تحرك، مشاركت و تجر پروژه به بررسي

 

 
 مهندس وولف هولگار آرنت



 ١٣  هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه 

گويان كانون صورت  افتتاح اين جلسه از طرف پروفسور ناصري، رئيس گروه پاسخ
خاطر شركت  آمد گفته شد و از سخنرانان به گرفت كه در آن به مدعوين خوش

 .عمل آورد ا در ميزگرد تشكر بهه آن
 بود كه جامعهاولين سخنران آقاي مهندس وولف هولگار آرنت از مركز تكنيك و 

 . پرداخت"تحرك و ترابري در ايران"به ارايه سخناني با عنوان 
هاي  زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي به عنوان پس آقاي آرنت به بررسي مشخصه
رداخت و با بذل توجه به تراكم جمعيت در ايران امر ترافيك و ترابري در ايران پ

هاي حمل و نقل عمومي مانند اتوبوس، تراموا، قطار،  آماري از نحوه توزيع شبكه
بندي نيازهاي  در خاتمه ايشان به جمع. مترو و ساير امكانات ترابري ارايه داد

ي ترافيكي و معيارهاي طراحي شهر جديد هشتگرد از نقطه نظر امكانات ترابر
 .پرداخت

 بود، كه جامعهسخنران بعدي آقاي دكتر هانس ليودگر دينل مدير مركز تكنيك و 
مزاياي مشاركت شهروندان در طرح توسعه شهر جديد "سخنانش را درباره 

 . ارايه داد"هشتگرد
 

 
 دكتر هانس ليودگر دينل



هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه   ١٤ 

هاي  ايشان مطالب خود را در چهار قسمت عرضه كرد كه اولين بخش آن به چالش
 .  ريزي در طرح توسعه شهر جديد هشتگرد اختصاص داشت برنامه

تر مردم براي سكونت در اين  هاي موجود يكي جذب بيش از نكات اصلي چالش
شهر با ايجاد جذابيت و ديگر رعايت كيفيت باالي ساخت بناها به منظور ايجاد 

 . مقاومت در برابر زلزله بود
مزاياي مشاركت شهروندان در امر توسعه ايشان سپس به طور مفصل به بررسي 
گيري مشاركتي  كارهاي عملي و روند تصميم شهري پرداخته و براي نشان دادن راه

 . هايي عملي را شرح دادند نمونه
برد اجرايي كار  اندازها براي پيش دكتر دينل در خاتمه به طرح پيشنهادات و چشم

رات نمايندگان شهروندان و مشاركتي از طريق تجزيه و تحليل عاليق و انتظا
هاي  ها، نيازها، الگوهاي مصرفي و كانال انجام مصاحبه براي درك عاليق، خواسته

 .ها پرداخت ارتباطي آن
تري و عضو سابق گروه  پس از آن آقاي دكتر شهروز مهاجري مدير شركت اينتر

عت هاي فاضالب در وس طرح شبكه"گويان كانون سخنراني خود را با عنوان  پاسخ
 . آغاز كرد" هكتاري شهر جديد هشتگرد٣٥

 

 
 دكتر شهروز مهاجري
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آوري فاضالب و   جمع هاي نوين دكتر مهاجري پس از اشاره به تجربيات سيستم
هاي مدرن، استقاده بهينه از  آوري گيرد كه فن  فاضالب نتيجه مي‐هاي آب  چرخه

ماهنگي سيستم سازند و ساختارهاي شبه مركزي بر مبناي ه آب را ميسر مي
ها و  بندي فاضالب ايشان پس از دسته. اند فاضالب با روند رشد شهري تنظيم شده

هاي فاضالب  كنند كه در طراحي سيستم ها خاطر نشان مي هاي آن شرح مشخصه
هاي سياه به طور جداگانه  هاي خاكستري و فاضالب ضروري است كه فاضالب

 .   آوري شوند جمع
هاي دانشگاه فني برلين  سيتيز در مركز پروژه دير پروژه يانگآقاي پروفسور شفر م

ايشان . به عنوان آخرين سخنران، مطالب خود را در چهار بخش اصلي عرضه نمود
گذاران  در اولين قسمت از بحث خود به موضوعات مركزي كه مورد حمايت سرمايه

م به شرح و ايشان در قسمت دو. گيرند، اشاره كرد سيتيز قرار مي پروژه يانگ
توصيف اجمالي برنامه تصويب شده پروژه پرداخته و در بخش سوم اولين نتايج 

سور شفر در بخش پاياني از پروف. حاصله از فاز اصلي كار پروژه را معرفي كردند
 به شرح "دعوت كانون به همكاري با پروژه"هاي خود تحت عنوان  صحبت
 .سيتيز پرداخت يانگهاي همكاري كانون ما و مركز پروژه  زمينه

 

 
 پروفسور دكتر رودلف شفر
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  با كانونهاي كوتاه مدت همكاري زمينه 
 :سيتيز هاي پروژه يانگ در ارتباط با نياز

هاي فني بين اعضاي كانون و متخصصين پروژه در زمينه  مشاوره •
موضوعات معين مثل كارآموزي رشته ساختمان، كنترل و تاييد كيفيت، 

 ...هاي زيست محيطي، مشاركت و  ررسيبازار امالك، ب
هاي كانون در مورد پروژه و نيازهاي معين آن مثل  اطالع رساني رسانه •

 استخدام كارآموزان و كاركنان
 دكتراهشي و .پژومعرفي و انتخاب اوليه متقاضيان كار  •

 
 :سيتيز در ارتباط با امكانات پروژه يانگ

 ي كانون و پروژهها اطالع دهي منظم و متقابل درباره فعاليت •
ايجاد تماس و ارتباطات متقابل با همكاران پروژه در ايران و در سطح  •

 المللي بين
امكانات كارآموزي براي دانشجويان عضو كانون در موسسات همكار  •

 پروژه در برلين و ايران
تامين "ها مانند كنفرانس  هاي متقابل براي برگزاري كنفرانس همكاري •

  "يرژي و تغييرات اقليمان
 

هاي  هايي از امكانات همكاري شان نمونه آقاي پروفسور شفر در خاتمه سخنان
 . درازمدت پروژه با كانون ما را يادآور شد

هاي خود از سخنرانان  ها شركت كنندگان به طرح پرسش پس از خاتمه سخنراني
 .پرداخته و به بحث و اظهار نظر متقابل پرداختند

كرد، پس از  ه به عنوان مجري ميزگرد را اداره ميخانم پروفسور هايكه والك ك
طرح نظرات جالبي كه در زمينه موضوعات صحبت شده مطرح شده بود، به 

ها و برگزاري يك ميزگرد دوم را با دستور  حاضرين پيشنهاد ادامه اين نشست
 . جلسه مشخص عنوان نمود كه مورد استقبال حاضرين قرار گرفت

گويان كانون از حاضرين  عيد ناصري رييس گروه پاسخدر خاتمه آقاي پروفسور س
 .به خاطر شركت فعال در نشست تشكر كرده و ختم جلسه را اعالم نمود
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  در دانشگاهپروژه توسعه شهر هشتگرد ميزگرد 

 
 بعد از صرف بوفه سرد و گفتگوهاي فردي متقابل ٢١اين ميزگرد در ساعت 

 . )٣( شركت كنندگان پايان يافت
 

 
  كنندگان در حال گفتگو و صرف بوفهشركت
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 خبررساني در بولتن و انتشارات الكترونيكي  ٢.١.٣
 

هاي مربوط به پروژه در بولتن خبري و سايت  اخبار و گزارشمرتب و كامل درج 
هاي موثر كانون در  هاي فارسي و آلماني از جمله فعاليت به زبان اينترنتي

باني و همكاري اعضاي خود و نهادها و شناساندن اهداف اين پروژه و كسب پشتي
  . متخصصان گوناگون بوده است

 
 ها  برقراري تماس و انجام مكاتبات با نهادها و شركت  ٣.١.٣
 

،  سيتيز  يانگپروژه توسعه شهر هشتگرد رتبط با ارسال نامه به نهادهاي مختلف م
رنامه اي از كا ، گوشهها حمايت و همكاري كانون اعالم شده است كه درآن
 نهادهاي هاي ايراني و نيز  ارتباطات با شركتبرقراري در زمينه هاي كانون  فعاليت

، مركز تكنيك و جامعه  تال، دانشگاه ازنابروك مختلف آلماني مانند انستيتوي ووپر
 .بوده استدانشگاه فني برلين و غيره 

 
 
 هاي ارتباطي  شبكه گسترش و تقويت  ٢.٣
 

در ايران به اجراء درخواهد آمد، ايجاد روابط تنگاتنگ با جا كه اين پروژه  از آن
، سازمان مركز تحقيقات ساختمان و مسكنهاي مسئول از قبيل  ها و سازمان ارگان
 به همان ميزان .ناپذير بود پذير و غيره امري ضروري و اجتناب هاي تجديد انرژي

و نهادهاي ها  نيز ضرورت داشت كه يك شبكه ارتباطي محكم و قوي از شركت
 . آلماني برقرار شود

 
          BHRC هاي ايراني و عقد قرارداد همكاري با ارتباط با هيئت  ١.٢.٣
 

سيتيز در دانشگاه فني برلين هيئت ايراني همكار اين پروژه،  به دعوت پروژه يانگ
يعني مركز تحقيقات ساختمان و مسكن وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي 



 ١٩  هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه 

 آوريل به مدت سه روز براي بحث و ١٣در تاريخ دوشنبه ، )BHRC(ايران 
 .هماهنگي امور پروژه به برلين وارد شد

گويان كانون  سيتيز گروه پاسخ بنا بر اطالع و هماهنگي روابط عمومي پروژه يانگ
در جريان اين سفر قرار گرفته و مقدمات الزم را به منظور مالقات و مذاكره با 

 . وز سفر اين هيئت فراهم آوردهيئت ايراني در اولين ر
 

 
 BHRCگويان و جمعي از هموندان كانون با هيئت ايراني   مالقات و گفتگوي اعضاي گروه پاسخ

 
به عنوان اولين دستاورد اين ديدار امضاي پروتكل همكاري كانون با مركز 

 آوريل در هتل ١٦اين پروتكل همكاري در روز پنجشنبه .   بود BHRCپژوهشي 
قامت اين هيئت در خيابان كنزِبك در نزديكي دانشگاه فني برلين به امضاء محل ا
 ..) اين مجموعه خواهيد يافت٢٢ و ٢١نامه را در صفحات   تصوير اين توافقرسيد

هاي خود به  كانون ما با امضاي اين قرارداد همكاري گامي ديگر در تحقق برنامه
 ايم يك مركز پژوهشي در ايران بستهما اينك قرارداد همكاري با . دارد جلو بر مي

 هاي عمراني و پژوهشي با دانشگاه فني برلين كه يكي از همكاران مهم در پروژه
 سيتيز هاي مهم پروژه يانگ تواند در كليه نشست با اين توافقنامه كانون مي. است



هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه   ٢٠ 

 
  حال امضاء پروتكل همكاري خانم مهندس جعفر، آقاي پروفسور ناصري و آقاي پروفسور فاطمي عقدا  در: از راست

 
كارهاي  ها و راه گيري در ارتباط با شهر هشتگرد شركت كند و منشاء اثر در تصميم

 .   اجرايي پروژه باشد
نيا مدير دفتر  در ادامه اين ديدار مالقات ديگري با آقاي مهندس اميري

ر  آوريل د٢١آوري و برخي ديگر از اعضاي اين دفتر در روز  هاي فن همكاري
گويان  اين ديدار نيز با حضور اعضاي گروه پاسخ. رستوران بابا آنگورا صورت گرفت

و تني چند از هموندان كانون صورت گرفت و طي آن مذاكرات مثبتي در راستاي 
 .)٣(  پژوهشي با كانون صورت گرفت–هاي متقابل علمي  گشايش همكاري
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  سفرهاي رسميهاي ايراني در هيئت استقبال و همراهي  ٢.٢.٣
 

هاي ايراني به  گويان كانون در سفرهاي رسمي هيئت  و اعضاي گروه پاسخسرئي
 . اند ها پرداخته ها و همراهي آن برلين همواره به استقبال از اين هيئت

مركز تحقيقات ساختمان و از هيئت ايراني ، ٢٠٠٩در سفر سه روزه در ماه آوريل 
گويان براي گردش علمي  روه پاسخسه تن از اعضاي گ توسط )BHRC(مسكن 

در شهر برلين و بازديد از معماري سنتي آلمان در مناطق تاريخي شهر همراهي و 
آقاي مهندس رضا محتشم در اين گردش علمي توضيحات و . سرپرستي شدند

ها در اختيار اعضاي  هاي آن اطالعات الزم را درباره ابنيه باستاني آلمان و ويژگي
 . ار دادهيئت ياد شده قر

گويان و جمعي از  پس از اتمام اين گردش علمي اعضاي هيئت به اتفاق گروه پاسخ
هموندان كانون در رستوران بابا آنگورا در منطقه شارلوتن بورگ برلين ديدار و به 

 . )٣(  پژوهشي آتي پرداختند–هاي علمي  مذاكره و تبادل نظر در مورد همكاري
وجود آمد و در محيطي  با اعضاي مركز تحقيقات به تري در اين ديدار رابطه نزديك

 .دوستانه گفتگوهاي مختلف تخصصي و فني صورت گرفت
   
 متشكل از مسئولين و همكاران پروژه كانون تشكيل شوراي علمي   ٣.٢.٣
 

 با شركت آقايان دكتر هانس ٢٠٠٦ ژانويه ١٢ در روز وقتشوراي علمي نشست 
ز اجامعه دانشگاه فني برلين، پروفسور رودلف شِفر ليوديگر دينل از مركز تكنيك و 

دانشكده معماري دانشگاه فني برلين و دكتر شهروز مهاجري عضو هيئت مديره 
گذار همكاري كانون با مسئوالن پروژه  اين شورا پايه. كانون تشكيل گرديدوقت 

رار هاي زير مورد بررسي ق در زمينهامكانات فعاليت نشست اين شورا بود و در 
 :گرفت
 ها  فعاليت بر پايه برگزاري سلسله سخنراني •
 شركت در پروژه مگاسيتي •
 هاي بين دانشگاهي شركت در همكاري •
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در ) Master-Arbeit(همكاري در سرپرستي و انجام تزهاي پاياني  •
 . دانشگاه فني برلين كه در ارتباط با ايران جريان دارند

 
 براي برگزاري سلسله چنديي ها ايدهكانون در دومين نشست شوراي علمي 

رشد جمعيت  كه از آن جمله موضوعاتي مانند معماري، ها مطرح شدند سخنراني
 با اولويت باالتري موضوع مواد و مصالح ساختماني، شهرهاي مدرن و يا در ايران

 . . مطرح شدند
براي مشاركت كانون در پروژه مگاسيتي فراخواني از سوي شوراي علمي خطاب 

در . ميل و پست ارسال شد ان كانون براي همكاري در اين پروژه با ايبه هموند
در .  نفر از هموندان براي همكاري در اين پروژه اعالم آمادگي كردند٦اين ميان 

سوي شوراي علمي به اين هموندان اطالعات   از٢٠٠٦ فوريه ١٠نشست مورخ 
 .)٤(. الزم داده شد

 
 
 هايي از متخصصان ايراني در پشتيباني از تشكيل كنسرسيوم  ٤.٢.٣

 ايران و آلمان 
 

هاي ايراني و آلماني، با  كانون براي فراهم نمودن زمينه همكاري متقابل شركت
تشكيل يك كنسرسيوم از نهادهاي ياد شده به منظور كمك به كارهاي اجرايي 

 در اين رابطه. دارد هاي عملي را برمي سيتيز، قدم يانگپروژه توسعه شهر هشتگرد 
ها و متخصصان ايراني هموند خود در آلمان  اي متشكل از شركت كانون از شبكه

يا در و )  و شركت انرژي رايش شركت آموپالن،مانند دفتر مهندسي مطمئن(
مند  بهره) هاي آلماني شركت نماد با كنسرسيومي از متخصصان و شركت(ايران 
  . است

 
 اسم رسمي هاي ژورفيكس و ساير مر شركت در نشست  ٥.٢.٣
 

گشايي  در ايجاد ارتباط و راهكانون هاي مسئوالنه اعضاي هيئت مديره  تالش
سرانجام به ثمر نشست و كانون پروژه توسعه شهر هشتگرد تعاون و همكاري در 



 ٢٥  هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه 

سيتيز  مدير پروژه يانگما موفق شد با مجوز كتبي مدير پروژه، آقاي پروفسور شفر 
 . راه يابد) ژورفيكس(روژه هاي هماهنگي اين پ رسما به نشست

مركز تحقيقات با كانون  ١٣٨٨ سال يادداشت تفاهماز سوي ديگر بر اساس 
از قبيل   مختلفهاي نشستامكان واگذاري حق شركت در  ساختمان و مسكن

. قيد گرديده استطرف مقابل به سيتيز،  يانگپروژه توسعه شهر هشتگرد  جلسات
ر رسمي به عنوان نماينده و پل ارتباطي مركز تواند به طو بر اين مبنا كانون مي

هاي   در هماهنگي با طرف ي اين پروژه در آلمانها تحقيقات مسكن در نشست
 . كه خود حايز اهميت فراواني است ،ايراني و آلماني عمل نمايد

پروژه توسعه شهر هشتگرد كانون با ارسال نماينده به جلسات ژورفيكس 
ها در  العات تخصصي به افراد حاضر در اين نشستسيتيز و با رساندن اط يانگ
 . كند بازي ميسازي كارهاي اجرايي، تداركاتي و غيره نقش  بهينه

گويان مقرر شد خانم مهندس محبوبه جعفر و آقاي  بنا به تصميم گروه پاسخ
ها شركت  يره در اين نشستمهندس رضا محتشم به عنوان نمايندگان هيئت مد

  .)٥( نمايند
 
 
 هاي مرتبط با پروژه   برگزاري مراسم براي تعميق دانش  ٣.٣
 

در ارتباط با موضوعات شهرسازي، تامين انرژي و آب و هوا و يا ترافيك شهري، 
هاي  هاي گوناگون به صورت سخنراني، ميزگرد، سمينار و يا كنفرانس همايش

گرفته هاي مرتبط با اين پروژه انجام  بزرگ از سوي كانون با هدف تعميق دانش
ها را  ها با موضوعات بحث شده در آن هايي از اين همايش جا گزارش در اين. است

 .  كنيم منتشر مي
  
 سخنراني درباره شهرهاي جديد  ١.٣.٣
 

پور متخصص طراحي شهري از دانشگاه  مراسم سخنراني آقاي پروفسور مدني
 "ه و تكميلشهرهاي جديد در ايران، طرح و توسع"با عنوان انگلستان نيوكاسل 
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 – Young Cities ("شهرهاي جديد در ايران"اي با عنوان  در چارچوب پروژه
New Towns in Iran (اندازي شده  كه توسط وزارت آموزش و پژوهش آلمان راه

 . برگزار گرديد٢٠٠٦ ژانويه ٣١است، در 

 انگلستان مراسم سخنراني آقاي پروفسور مدني پور متخصص طراحي شهري از دانشگاه نيوكاسل
 

دانشگاه فني برلين برگزار ) ZTG( تكنيك و جامعه مركزاين سخنراني در محل 
پس از پايان سخنراني شركت كنندگان در اين مراسم با طرح سواالت و . شد

 . )٤( هاي مطرح شده مشاركت نمودند هاي جالب در ايده بحث
 
 
  زمين در شهرهاي بزرگ سخنراني درباره مطالعات نشست  ٢.٣.٣
 

در ارتباط با كار مطالعاتي خـود  ) Andreas Schenk(آقاي مهندس آندرياز شنك 
بررسي عيني پديده نشست زمين در محدوده تهران بـزرگ بـا روش           "تحت عنوان   

در  ٢٠٠٦ در روز پنجشنبه دوم نـوامبر        ")SAR-Interferometrie(اينترفرومتري  
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لـد  ف موت وِزن تدكتر هـار  . ددانشگاه فني برلين به دعوت كانون سخنراني كر       محل  
)Hartmut Wesenfeld (به تفسير و تجزيه و تحليل اين كار مطالعاتي پرداخت . 
 

 مراسم سخنراني آقاي مهندس آندرياز شنك
 

هـاي   هاي اخير باعث افزايش روزافزون سـهم آب     رشد گسترده شهر تهران در سال     
ورزي در منطقه تهـران و      زيرزميني در تامين آب مورد نياز مناطق شهرنشين و كشا         

هـاي زيرزمينـي از ميـزان        سو ميزان مصرف آب     به اين  ١٩٩٤از  . ورامين شده است  
 سـطح  ٢٠٠٤ تـا  ١٩٩٤در فاصله زمـاني  . ها پيشي گرفته است  توليد و نوسازي آن   

بـا  . متر كاهش يافتـه اسـت    ميلي٨طور متوسط  هاي زيرزميني در اين منطقه به  آب
هـاي   وژيكي شهر تهران، كـاهش مـستمر سـطح آب         توجه به مختصات خاص ژئول    

اي اسـت كـه در شـهرهاي         زيرزميني منجر به نشست زمين خواهد شد، اين پديده        
بـسته بـه ميـزان و       . بزرگي مانند مكزيكوسيتي و بانكوك نيز قابل مـشاهده اسـت          

ها دور از ذهـن      سرعت اين نشست، ايجاد خسارات فراساختاري و تخريب ساختمان        
 . نيست
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هاي علمي كار مطالعاتي خود به تشريح نتايج اين  شنك پس از معرفي روشآقاي 
هاي حاضرين پاسخ  كار در ارتباط با نشست زمين در تهران پرداخت و به پرسش

 .)٦( گفت
 
 
 هاي هوشمند در ترافيك شهري   سخنراني درباره كاربرد سامانه  ٣.٣.٣

 

 اهللا رضواني مراسم سخنراني آقاي دكتر امان
 

) Intelligent Transportation Systems(هاي هوشـمند حمـل و نقـل     مانهسا
شان ارتقاي ايمني و كارآيي در ترافيك و حمل و نقل از طريق بـه كـارگيري               هدف

آوري، انبـارش، پـردازش، و انتقـال اطالعـات           هـاي مـدرن جمـع      آوري تركيبي فن 
خـذ عـوارض،   هـاي الكترونيكـي ا    هـاي راهنمـايي هوشـمند، روش       چـراغ . باشد مي

هـاي   هاي هدايت جريان ترافيك، سامانه     هاي پارك خودروها، سامانه    مديريت محل 
رساني به كـاربران،     هاي مدرن اطالع   خودكار ثبت تخلفات، مديريت ناوگان، سامانه     

آقـاي  . باشـند  هاي استفاده مي   هايي از زمينه   راه هوشمند و خودروي هوشمند نمونه     
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 ٢٠٠٦ اكتبر   ٢٣با اين عنوان در روز      عامل شركت نماد    مدير  اهللا رضواني    دكتر امان 
در دانشگاه صنعتي برلين و به دعوت كانون به ايـراد سـخنراني بـه زبـان فارسـي                   

 .پرداختند
التحصيل دانشگاه صنعتي بـرلين در       اهللا رضواني از هموندان كانون و فارغ       دكتر امان 

چنـين   فيك هـوايي و هـم     هاي هدايت پرواز و ترا     رشته مهندسي هوافضا با گرايش    
هـاي فنـي، عمليـاتي، مـديريتي،         تخصص ايـشان جنبـه    . باشند تكنيك ماهواره مي  

مراقبـت پـرواز، مـديريت      . گيـرد  حقوقي و اقتصادي حمل و نقل هوايي را در برمي         
فرودگاه، اقتصاد، سياسـت و حقـوق    ريزي و مديريت هاي هواپيمايي، برنامه شركت

هـاي تخصـصي و      فيت در هوافضا از جمله زمينـه      چنين مديريت كي   هوانوردي و هم  
هـاي مـدرن مـديريت       زمينه اصلي تحقيقات ايشان سيستم    . باشند كاري ايشان مي  

منظـور تطبيـق     ترافيك زميني فرودگاه بوده، ايشان در اين چـارچوب روشـي را بـه             
هاي خـاص    هاي مديريت ترافيك زميني به نيازمندي      توانايي و خصوصيات سيستم   

در حال حاضر ايشان در ايران به فعاليـت دانـشگاهي و            . اند  ابداع نموده  هر فرودگاه 
از ايشان مقـاالت متعـددي در ارتبـاط بـا           . باشند فعاليت در اقتصاد آزاد مشغول مي     

هـاي هوشـمند حمـل و نقـل، تجـارت            موضوعات مديريت ترافيك هوايي، سامانه    
 .)٦( اند منتشر گرديده... الكترونيكي و غيره

 
 دو كنفرانس بزرگ درباره انرژي و تغييراتو برگزاري ازماندهي س  ٤.٣.٣

 اقليمي در دانشگاه فني برلين             
 

 )٧(  ٢٠٠٨ آوريل –كنفرانس اول گزارش 
 

 تــن از ١٢٠ بــيش از شــركت بــا "تــامين انــرژي و تغييــرات اقليمــي"ســمينار 
ـ                 صادي و در   كارشناسان و عالقمندان از دانـشگاه و يـا بخـش هـاي مربوطـه اقت

محيطي با سنت هاي غني و سرشار علمي و فرهنگي برگزار شـد و بـدون شـك                  
 . هاي خويش است هاي كانون ما در دوره فعاليت ترين برنامه يكي از موفق
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 سالن سنتي ليشت هوف در ساختمان مركزي دانشگاه ٢٠٠٨ آوريل ١٨روز جمعه 
 از دانشجويان، استادان،  تن١٢٠بيش از . فني برلين رنگ و بوي ديگري داشت

كارشناسان صنايع و اقتصاد و ساير عالقمندان مشتاقانه در انتظار بودند تا به 
 .  اجتماعي در عرصه انرژي گوش فرا دهند-سخنان كارشناسان فني و اقتصادي

در آغاز مراسم آقاي پروفسور سعيد ناصري، ضمن خوش آمـدگويي بـه حـضار بـه                 
  پرداخت و اقدام كانون را كنفرانسهاي كانون براي انتخاب موضوع  توضيح انگيزه
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 سالن ليشت هوف دانشگاه فني برلين، محل سمينار

 

 
 آقاي پروفسور سعيد ناصري در حال افتتاح سمينار

 
گشايي براي ايـن  معـضل        عنوان گامي هر چند كوچك براي طرح موضوع و راه          به

 .عموم بشري ارزيابي كرد
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 دانـشگاه كـه مـسئوليت مجـري     تكنيك و جامعـه ر هايكه والك از مركز      خانم دكت 
برنامه سمينار را برعهده داشت، به معرفي كوتاهي از روند برگزاري و معرفي برنامه              

 .سمينار پرداخت
آمدگويي به  سپس آقاي پروفسور كوپل معاونت پژوهشي دانشگاه پس از خوش

خود را از برگزاري چنين كنندگان در سمينار رضايت  سخنرانان و شركت
هايي در دانشگاه اعالم و آن را گامي در فرارويي امر پژوهش و پيشرفت  نشست

 . هاي مهم زندگي بشري ناميد علمي در عرصه
 

 
 

  آقاي پروفسور دكتر يوهان كوپِل معاونت پژوهشي دانشگاه فني برلين در حال انجام  نطق افتتاحيه
 

 .   ارائه موضوعات مورد نظر خود پرداختندپس از آن سخنرانان بخش اول به
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 توليد انرژي با بيوگاز 
هـا،   انرژي الكتريكـي و گرمـايي از بيوگـاز، ظرفيـت          "اولين سخنراني تحت عنوان     

 توسط  آقاي مارتين بِكر متخـصص امـور تجـاري از شـركت             "كاربردها و امكانات  
 . انجام شد) SES Energiesystem GmbH(اس ا اس 

 

 
ي مارتين بِكر ، اولين سخنرانآقا   

 
آقاي بِكر در ابتدا به معرفي شركت اس ا اس پرداخت و اطالعاتي در باره خـدمات                 

آوري نـوين    انـدازي مراكـز صـنعتي بـا فـن          اين شركت براي طراحي، ساخت و راه      
BHKW     هاي انرژي باد و تاسيسات مربوط به چرخـه           براي ارائه خدمات در بخش

از جملـه خـدمات ايـن شـركت ايجـاد تاسيـسات بيوگـاز در                . ئه كرد  گرما ارا  -نيرو
سـپس  . كيلووات است ١٥٠٠ و توان گرمايي ١١٠٠فينستروالده  با توان الكتريكي 

آقاي بِكر درباره طرز كار، مواد اوليه و مراحل توليـد بيوگـاز در تاسيـسات مربوطـه                  
 تكنولوژي چرخه نيـرو     همراه با نمايش اساليد توضيحاتي داد و نتيجه گرفت كه با          

 گرما توليد انرژي گرمايي و الكتريكي با بازده بسيار بااليي براي تحقـق اهـداف                –
در اين رابطه تاسيسات بيوگاز براي حفظ ذخـاير و          . پذير است  زيست محيطي امكان  
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جـويي در مـصرف كـود و     كنند و نيز باعث صرفه  منابع انرژي نقش بزرگي ايفاء مي     
تـري   واهند بود و قادرند آب آشاميدني را با كيفيـت مطلـوب           مواد ضدآفت گياهي خ   

 نفر مشغول به كار     ٩١٩٠٠ تعداد   ٢٠٠٦در اين بخش از انرژي در سال        . تهيه كنند 
 .  درصد بوده است٩.٢اند و سهم آن در توليد برق  بوده

 نفـر و سـهم آن از توليـد          ١٧٤٠٠٠ تعداد شاغلين بـه      ٢٠٢٠رود تا سال     انتظار مي 
 . درصد برسد١.٥برق به 

 
  در جمهوري فدرالتجديدپذيرهاي  گسترش انرژي

 

 
 دكتر ولف هارت دوراشميت

سخنران بعدي آقاي دكتر ولف هارد دوراشميت  از وزارت محيطزيست، حفاظـت از    
اي بـراي    شـرايط عمـومي و پايـه      "طبيعت و امنيت رآكتـور و مـسئول كميـسيون           
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اسـتراتژي  " سخنراني خود را با عنـوان  بود كه) ١ KI III ("تجديدپذيرهاي  انرژي
در پيونـد بـا حفـظ آب و هـوا و        تجديدپذيرهاي   جمهوري فدرال براي ايجاد انرژي    

 . ارائه داد"توسعه پايدار
در توليد انـرژي سـال       تجديدپذيرهاي   او در ابتدا به ارائه آماري در باره سهم انرژي         

 هاي دولت و  رئوس برنامههاي قانوني و   پرداخت و پس از توضيح چهارچوب٢٠٠٧
ها در ارتباط بـا انـرژي و آب و هـوا بـه ارائـه آمـاري نتـايج فنـي و                        بندي آن  زمان

هاي الزم براي روندهاي آتـي آن        بيني ها و پيش    اقتصادي اين سياست   –اجتماعي  
را بـيش از     تجديدپـذير هاي   دكتر دوراشميت از جمله نتايج سياست انرژي      . پرداخت
 ٦.٢٤اهش انتشارات دي اكسيد كربن، درآمد ناخالـصي معـادل            ميليون تن ك   ١١٠

 دانسته و از آن بـه عنـوان مـوفقيتي           ٢٠٠٧ شغل در سال     ٢٤٩٣٠٠ميليارد يورو و    
 در اين عرصه اقتصادي بـين       هاي كشور  در اين ارتباط ميزان هزينه    . بزرگ ياد كرد  

هـا در   ذاريگ ميليون يورو و حجم سرمايه ١٦٥ به ٤٧ از ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٠هاي  سال
هـاي   بودجه.  ميليون يورو افزايش يافته است     ١٤٩٩ به   ٣٥٩همين فاصله زماني از     
 بـه بـيش از      ٢٠٠٦ ميليـون در سـال       ٧١از   تجديدپذيرهاي   تحقيقاتي براي انرژي  

 ميليون  يورو براي سـال       ١١٠ افزايش يافته و بيش از       ٢٠٠٨ ميليون در سال     ١٠٠
 .  درنظر گرفته شده است٢٠٠٩

 
 هاي سوخت سلول

 عنوان سخنراني بعدي بود كه توسـط        "ها هاي سوخت و موارد استعمال آن      سلول"
 .آقاي مهندس آندرياز مانتهاي برگزار شد

هـا داد، بـه      او پس از توضيحاتي كه در مورد ساختار و نحـوه عملكـرد ايـن سـلول                
 هـا  هاي گوناگون صنعتي براي كاربرد ايـن سـلول   اي كه در عرصه    امكانات گسترده 

وجود دارند، اشاره كرده و با آمـار و اسـاليد بـه عرضـه اطالعـاتي در ايـن زمينـه                      
 . پرداخت

 
 اي تازه دارد كيوتو نياز به فلسفه

 سپس اقاي پروفسور محسن مسرت از دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه اوزنابروك



هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه   ٣٦ 

 
 آقاي مهندس آندرياز مانتهاي

 
او با اشـاره    .  پرداخت "اي نياز دارد    تازه كيوتو به فلسفه  "به ارائه سخنراني با عنوان      

به اهداف كنفرانس كيوتو براي كاهش انتـشارات دي اكـسيد كـربن خـاطر نـشان                 
انـد و حتـا      المللـي تحقـق نيافتـه      ساخت كه متاسفانه ايـن اهـداف در عرصـه بـين           

 درصـد در مقايـسه    ٢٠ به ميزان    ٢٠١٢شود كه توليد اين گاز تا سال         بيني مي  پيش
پروفـسور مـسرت معتقـد اسـت كـه ابزارهـاي موجـود در               . زايش يابـد   اف ١٩٩٠با  

هـاي الزم   ها مانند ماليات بر انرژي و تعيين قيمت انرژي كارآيي     هاي دولت  سياست
از . انـد  ها باعث كاهش مصرف انرژي نشده     اند و افزايش قيمت    را از خود نشان نداده    

اكسيد كربن اين است    هاي موفقيت در كاهش دي       نظر پروفسور مسرت يكي از راه     
 كنندگان انرژي پياده كنـيم و نـه بـا    كه اهداف كاهش را مستقيما از طريق عرضه

تـر آن اسـت      سـاده . صرف وقت و هزينـه گـزاف از طريـق مـصرف كننـدگان آن              
تر واداريم تا مصرف كنندگان را به تعييـر رفتـار بـراي              توليدكنندگان را به توليد كم    

  درصـد كـافي اسـت تـا هـدف نهـايي            ١دي معادل   تنها كاهش تولي  . تر اصراف كم 
 متحقـق   ٢١ درصدي از انتشارات دي اكسيد كـربن را تـا پايـان قـرن                ٨٠كاهش  

 كند كه از اثرات چنـين سياسـتي البتـه افـزايش     پروفسور مسرت گوشزد مي. كنيم
 هاي فسيلي خواهد بود، ولي اين افزايش در كنار كاهش توليد قيمت انرژي 



 ٣٧  هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه 

 
 سن مسرتآقاي پروفسور مح

 
و كاهش   تجديدپذيرهاي   زمان باعث افزايش بارآوري انرژي     هاي فسيلي، هم   انرژي

 .ها خواهد شد قيمت آن
ها تنفس اعالم شد و شركت كنندگان به صرف قهوه و گفتگو             پس از اين سخنراني   

 .با يكديگر دعوت شدند
 

 ها دور دوم سخنراني
 .ي ديگر آغاز شدها با انجام چهار سخنران سپس دور دوم سخنراني

 
 اندازهاي استفاده از انرژي باد  چشم

 توسط آقـاي مهنـدس      "اندازها انرژي باد، چشم  "اولين سخنراني دور دوم با عنوان       
) Vestas Central Europe(آندرياز آيشلر از شـركت وسـتاس سـانترال يـوروپ     

ـ      تجديدپذيرهاي   او در ابتدا به نقش انرژي     . برگزار شد  رژي بـاد بـه     به طور اعم و ان
طور اخص در اقتصاد انرژي اشاره كرد و با ارائه آمار و جداولي به مقايسه اين سهم                 

 .در كشورهاي مختلف اروپايي پرداخت
 



هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه   ٣٨ 

 
 آقاي مهندس آندرياز آيشلر

 
هـاي   هاي موجود سياسي براي استفاده از انرژي       آقاي آيشلر پس از اشاره به محك      

هاي ساخت اين شركت براي      س و تكنولوژي  بادي به توضيح و معرفي شركت وِستا      
ايـن شـركت در سراسـر جهـان بـيش از            .  بخش اقتصادي انرژي بـادي پرداخـت      

هـا   اندازي كرده كه توان توليد انرژي آن        تاسيسات انرژي بادي نصب و راه      ٣٥٠٠٠
تعداد شاغلين اين شـركت در آلمـان        . شود  مگاوات بالغ مي   ٢٨١٩٠جمعا به ميزان    

 . )٢٠٠٨آوريل : تاريخ آمارها (نفر است ١٩٠٠نزديك به 
وردهاي ايـن عرصـه از      آ متعلق به اين شركت از جمله آخرين دست       هاي   تكنولوژي

هاي بادي از مزايـاي بـسياري برخـوردار     توليد انرژي است كه نسبت به ساير پارك    
ق بر طب ... تر و     كم امواج صوتي تر، نوسانات و     اند توليد باد قوي    است كه از آن جمله    

تا سال  ) Offshore( آوري فنسند تدوين استراتژي جمهوري فدرال قرار است اين         
 هـزار   ٢٥ تـا    ٢٠ بـه ميـزان      ٢٠٣٠ هزار مگاوات و تا سال       ٣ تا   ٢ به ميزان    ٢٠١٠

 .  )٢٠٠٨آوريل : تاريخ آمارها (مگاوات انرژي توليد كند
 
 
 



 ٣٩  هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه 

 پايان خورشيد انرژي بي
و مسئول شـوراي علمـي وقـت        گويان   خآقاي دكتر امير جهانبخش عضو گروه پاس      

 "پـژوهش و كنتـرل مـواد جمهـوري فـدرال آلمـان            موسـسه   "كانون و كارشناس    
)BAM  (   انرژي خورشيدي، انـرژي  "به عنوان سخنران بعدي براي صحبت درباره

او پـس از ارائـه تعريفـي از انـرژي           .  در جايگـاه سـخنرانان قـرار گرفـت         "پايان بي
اي در خورشيد در هر ثانيه حدود         كرد كه جوش هسته    خورشيدي به اين نكته اشاره    

 ميليون تـن  ٤كند و مازاد   تن هليوم مي٦٤٦ ميليون تن ئيدروژن را تبديل به        ٦٥٠
 ميليـاردم آن بـه زمـين    ٢شود كـه تنهـا    به صورت انرژي تابشي به فضا ساطع مي      

 .ميليارد مگاوات در ساعت است١٧٥رسد و اين مقدار معادل   مي
 

 
 گويان كانون در حال سخنراني كتر امير جهانبخش عضو گروه پاسخآقاي د

 
 وات در هـر     ٨٧٠در روز آفتابي با تابش مـستقيم خورشـيد در سـطح دريـا روزانـه                 

ميزان متوسط انـرژي ارسـالي بـه        . رسد مترمربع انرژي تابشي و نوري به زمين مي       
 وات  ٣٠٠ تا   ١٥٠  وات بر مترمربع و در جنوب      ١٠٠زمين در مدار جغرافيايي آلمان      

 كيلومترمربـع بـراي     ١٠٠٠٠٠با اين محاسبه زميني بـه وسـعت         . بر مترمربع است  



هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه   ٤٠ 

دكتـر جهـانبخش سـپس بـه توضـيح          . پوشش نياز انرژي بشريت كافي خواهد بود      
فتوترمي براي تهيه آب گرم پرداخت و پس از آن به اصـول و مبـاني  فتوولتائيـك            

 . مشغول شد) انرژي الكتريكيتبديل مستقيم انرژي تابشي خورشيد به (
 

 انرژي با مواد خام روينده
 Elaion(شناسي از شركت االييـون   آقاي الكساندر فون گابلنتس متخصص جامعه

AG (    او ابتـدا   .  ارائه داد  "اثرات تامين انرژي با مواد خام روينده      "سخناني با عنوان
يط زيست تقـسيم و     ها و مح   تاثيرات اين نوع انرژي را به سه عرصه انسان، سيستم         

به اين موضوع اشاره كرد كه شركت االييون در اين سه عرصه بـه كـار مطالعـه و                   
در ارتباط با نوع سوخت، مواد جامد به لحاظ توليد گرما، گازهـا             . پردازد تحقيقات مي 

 . از نظر توليد برق و مايعات به لحاظ كاربرد آسان برتري دارند
 

 
 آقاي الكساندر فون گابلنتس

 
 مرحلـه   ٣او سپس به چرخه طبيعي كربن در مواد خام روينده اشاره كـرده كـه در                  

آقـاي فـون گـابلنتس در ادامـه     . تبديل، انباشت و انتشار همـواره در جريـان اسـت        



 ٤١  هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه 

ها اشاره كـرد و      ها و آب   هاي موجود در منابع طبيعي مثل جنگل       صحبت به پتانسيل  
انـداز رشـد آتـي را        ها پرداخته و چشم    به بررسي امكانات استفاده از مواد خام در آن        

 . مورد بحث قرار داد
 

 مصرف انرژي در آلمان و ايران 
تكنيـك و    ركـز  ليودگر دينل مدير م    –آخرين سخنران سمينار،  آقاي دكتر هانس        

مشاركت مصرف كنندگان، سياست انرژي و      " در دانشگاه فني برلين، درباره       جامعه
دكتـر دينـل در بخـش اول        .  سـخن گفـت    "مـان تغييرات آب و هوا در ايـران و آل        

هـاي اخيـر در آلمـان،        سخنان خود اشاره كرد كه با وجود رشد نازل اقتصادي سال          
روند گسترش و ايجاد صنايع انرژي بازيافتي بـسيار موفـق بـوده اسـت و موسـسه               

 .هاي تحقيقاتي در اين زمينه دخيل بوده است ايشان در تعدادي از پروژه
 

 
 دوم سمينارنرانان دور خس

 



هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه   ٤٢ 

 
 پوديوم براي انجام پرسش و پاسخ و بحث

 
در بخش دوم موضوع مصرف انرژي و سياست مصرف انرژي در ايران مورد بحث               

بنا بر اطالع ايشان مصرف سرانه انرژي در بخش صنعتي شده جامعـه             . قرار گرفت 
ايران به طور متوسط سه برابر مصرف انـرژي در كـشورهاي رشـد يافتـه صـنعتي                  

هاي دولتـي     يكي از علل عمده باال بودن مصرف سرانه، سوبسيدها و حمايت           .است
هاي اجتماعي   در پايين نگه داشتن بهاي انرژي است، كه باعث از بين رفتن انگيزه            

وزارت نفت ايران با انگيزه افـزايش صـادرات         . شود براي كاهش مصرف انرژي مي    
 موجـود افـزايش مـصرف،        نفت، عالقه به كاهش مصرف انرژي دارد، اما بـا رونـد           

ايـن  . شـوند   سر بـه سـر مـي       ٢٠٢٠منحني مصرف و منحني توليد انرژي در سال         
از ايـن رو تغييـر سياسـت        . افزايش مصرف سربار بزرگي براي بودجه دولتي اسـت        

ل در جنـب ايـن سياسـت از            . انرژي در ايران امري ضروري خواهد بود       دكتـر دينـ
رويـه   االي نرخ رشد جمعيت، افـزايش بـي       شرايط نامناسب ديگري مانند افزايش ب     

سـازي ايـران نـام       ل ترافيك، در نظر نگرفتن ميزان مصرف انـرژي در خانـه           كمش
بـرد كـه در راسـتاي        هاي منفـي، او از عـواملي نـام مـي           در كنار اين داده   .  برد مي

هـاي اخيـر در مباحـث        كننـد، مـثال در سـال       سياست انرژي نقشي مثبت ايفاء مـي      



 ٤٣  هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه 

در پارلمان، موضوع كاهش سوبسيدهاي دولتي براي انرژي مطـرح          اجتماعي و نيز    
هـاي متعـددي در زمينـه تغييـر رفتـار اجتمـاعي در               در اين رابطه سازمان   . اند شده

 . اند كنند كه متاسفانه تاكنون موفقيت چنداني نداشته مصرف انرژي فعاليت مي
 توليد كـل انـرژي   از تجديدپذيرهاي  دكتر دينل در اين بخش اشاره به سهم انرژي  

ها را به جز انرژي توليدي از نيروي آب، با وجود شرايط             كند و سهم آن    در ايران مي  
طبيعي بسيار مناسب براي توليد انرژي از نور خورشيد، باد و مواد خام روينده بسيار               

تـرين پيـشنهاد متخصـصان بـراي         مهم. كند اعالم مي ) كم تر از يك درصد    (ناچيز  
يران، افزايش قيمت انرژي بـراي مـصرف كننـدگان تـا سـطح              سياست انرژي در ا   

هاي انجام شده از ايـن راه        جويي صرفه. هاي دولتي است   المللي و كاهش كمك    بين
 .مصرف شوند تجديدپذيرهاي  تواند در راه ايجاد و گسترش انرژي مي

 

 
 شركت كنندگان در كنفرانس در حال صرف غذا

 
خنان خود به پروژه شهر هشتگرد در چـارچوب         آقاي دكتر دينل در بخش آخر از س       

كه موسسه ايشان هم در بخـشي از آن دخيـل           ) شهرهاي جديد (سيتيز   پروژه يانگ 
وري بـاالي   است، اشاره كرد و از آن به عنوان الگويي براي ساختار شهري با بهـره           



هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه   ٤٤ 

 .انرژي، كه تنها متعلق به هشتگرد ايران نيست، نام برد
ر دوم خانم دكتر والك سخنرانان و شـركت كننـدگان را            هاي دو  با خاتمه سخنراني  

 .به انجام پرسش و پاسخ دعوت كرد
پس از آن خانم مهندس جعفر مسئول روابط عمومي كانون و به نمايندگي از گروه               

گويان از سخنرانان تشكر به عمل آورد و به هر يـك از آنـان يـك نـسخه از                 پاسخ
 . اري تقديم كردهاي آخر گاهنامه را به رسم يادگ شماره

هايي از سوي پروفسور ناصري، خـانم        خبر برگزاري اين سمينار به طور زنده با پيام        
مهندس جعفر و آقاي دكتر جهانبخش از راديو فارسي زبان زمانه در هلنـد پخـش                

 . شد
در خاتمه شركت كنندگان در سمينار در محيطي گرم و دوستانه به صـرف شـام و                 

 . رداختندبحث و گفتگو با يكديگر پ
هاي كانون   اين برنامه تا ساعات آخر شب ادامه يافت و برگ نويني از تاريخ فعاليت             

 . ما گشود
 .مراجعه كنيد) www.vini.de (ها به سايت كانون براي ديدن اساليدهاي اين سخنراني

 
 )٥( ٢٠٠٩ مه –كنفرانس دوم 

 تن از ١٠٠  با شركت حدود"تامين انرژي و تغييرات اقليمي"دومين كنفرانس 
هاي مربوطه اقتصادي و در محيطي  كارشناسان و عالقمندان از دانشگاه و يا بخش

اين كنفرانس هم در . هاي غني و سرشار علمي و فرهنگي برگزار شد با سنت
 صنعتي از جمله –شاهراه تحكيم جايگاه كانون در محافل و مجامع علمي 

 . سال خويش است١٦ هاي هاي موفق كانون ما در دوره فعاليت برنامه
 

 ١٥سالن سنتي ليشت هوف در ساختمان مركزي دانشگاه فني برلين در روز جمعه 
حدود . هاي كانون ما بود  بازهم شاهد روزي بزرگ از زندگي و فعاليت٢٠٠٩مه 
 تن از دانشجويان، استادان، كارشناسان صنايع و اقتصاد و ساير عالقمندان ١٠٠

هاي كانون  ا در چارچوب دومين كنفرانس از سري برنامهمشتاقانه در انتظار بودند ت
 اجتماعي -در ارتباط با موضوع خطير انرژي به سخنان كارشناسان فني و اقتصادي

 .در اين عرصه گوش فرا دهند



 ٤٥  هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه 

 

 
 

ــا افتتــاح كنفــرانس و در آغــاز مراســم آقــاي پروفــسور ســعيد ناصــري   ضــمن ب
نون براي انتخاب موضوع سـمينار      هاي كا  آمدگويي به حضار به توضيح انگيزه      خوش

هاي فسيلي مانند زغال و نفـت، بـا    ها با سوزاندن انرژي   ما انسان ": پرداخت و گفت  
بر اساس نظرات كارشناسـان     . گذاريم اي بر آب و هوا تاثير مي       توليد گازهاي گلخانه  

 ".شود ناپذيري به شرايط جوي و اقليمي ما وارد مي از اين مسير خسارات بازگشت
هـاي زيـست     هاي تجديدپذير موسسه كمك    ي دكتر پِتر آملز مدير بخش انرژي      آقا

محيطي آلمان كه مسئوليت مجري برنامه كنفرانس را برعهده داشـت، بـه معرفـي               
 .كوتاهي از روند برگزاري و معرفي برنامه كنفرانس پرداخت
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ه هاي انرژي جلس سپس آقاي پروفسور دكتر فرانك بِرِنت سخنگوي مركز نوآوري
 كنفرانسكنندگان در  آمدگويي به سخنرانان و شركت را افتتاح و پس از خوش

رضايت خود را از برگزاري چنين نشستي در جايگاه خوب دانشگاه، يعني ليشت 
 . هوف، اعالم داشت

 

 
 محل برگزاري كنفرانس سالن سنتي ليشت هوف
 

 
 نفرانسگويان در حال افتتاح ك پروفسور سعيد ناصري رييس گروه پاسخ
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 دكتر پِتر آملز  مجري كنفرانس

 
هـاي زيـست     هاي تجديدپذير موسسه كمك    آقاي دكتر پِتر آملز مدير بخش انرژي      

محيطي آلمان كه مسئوليت مجري برنامه كنفرانس را برعهده داشـت، بـه معرفـي               
 .كوتاهي از روند برگزاري و معرفي برنامه كنفرانس پرداخت

 

 
 ت  در حال سخنراني افتتاحيهپروفسور فرانك بِرِن
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 .  پس از آن سخنرانان بخش اول به ارائه موضوعات مورد نظر خود پرداختند
 

 انفجار جمعيت و كمبود انرژي كار خود ماست؟ 
 

 
 پروفسور ناصركنعاني

 
انفجـار جمعيـت و كمبـود انـرژي، مـشكالتي خانـه       "اولين سخنراني تحت عنوان     

 . تر ناصر كنعاني انجام شد توسط آقاي پروفسور دك"زادند؟
در طي تاريخ معيت جكه ساخت نشان خاطردر اين سخنراني پروفسور كنعاني 

تمدن انساني به طور تصاعدي و انفجارآميز رو به رشد بوده و اين روند در نيم قرن 
به علت ازدياد  و ساير امكانات رفاهي مقدار زمين. آتي غيرقابل كنترل خواهد بود

ايشان معتقدند كه نكته كليدي مشكالت . يابند كاهش ميرتب مبه طور جمعيت 
 مذاهب، سياست، اقتصاد و مخصوصاً رويه است كه انساني در اين افزايش بي

 . كنند اين زمينه كوتاهي مي دانش، در
  

 افزايش آگاهي با مشاركت شهروندان
يـك و   تكن ركـز  ليودگر دينل مدير م    –سخنران بعدي كنفرانس، آقاي دكتر هانس       

خودآگـاهي زيـست محيطـي بـا مـشاركت          " در دانشگاه فني برلين، دربـاره        جامعه
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دكتر دينل در سـخنان خـود بـه آمـاري در مـورد تعـداد                .  سخن گفت  "شهروندان
مصاحبه شوندگان، جنسيت و تركيب سني آنان كه براي فازهـاي مختلـف پـروژه               

هـاي   اجـراي طـرح   توسعه شهري مخاطب قرار گرفته بودند، اشاره كرد و موفقيت           
هاي مـشاركتي شـهروندان در توسـعه         زيست محيطي را در گرو هماهنگي با طرح       

 . گيرد شهري در نظر مي
 

 
  ليودگر دينل–دكتر هانس 

 
 هاي تجديدپذير تحوالت سياسي و آينده انرژي

 عنوان سخنراني بعدي بـود      "هاي تجديدپذير  تحول سياسي در زمينه آينده انرژي     "
هاي طبيعي   من مدير اتحاديه صنايع سوخت      مهندس يوهانس الك   كه توسط آقاي  

 .هاي تجديدپذير در آلمان، برگزار شد و رييس سابق اتحاديه سراسري انرژي
هاي تجديدپذير براي اقتصاد ملـي       ايشان در ابتدا به بررسي مزاياي گسترش انرژي       

 ٢.٤يـزان   گـذاري حمـايتي بـه م       كند كه با حجـم سـرمايه       بيني مي  پرداخته و پيش  
هـاي    ميليارد يورو از هزينـه ٣.٦توان مبلغي معادل  ، مي ٢٠٢٠ميليارد يورو در سال     

 . هاي فسيلي كاهش داد  ميليارد يورو از واردات انرژي٦.٢٢ خارجي و
 



هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه   ٥٠ 

 
 من مهندس يوهانس الك

 
هاي تجديدپذير را در چهار  من شرايط پشتيباني قانون انرژي آقاي مهندس الك

 :داند ميمورد زير موثر 
 شرايط اقتصادي باثبات و مطمئن •
 ابزارهاي حمايتي شفاف و غيربوروكراتيك •
 هاي تازه ايجاد شانس براي محرك •
 ايجاد ارزش و مراكز غيرمتمركز •

گويد كه ابزارهاي قيمتـي را   ايشان پس از نقد قوانين تجاري اروپا در اين زمينه مي   
هاي بسيار موثر براي رشـد        سياست از جمله . داند بسيار موثرتر از ابزارهاي كمي مي     

 .  هاي تجديدپذير تدوين ماليات براي گاز دي اكسيد كربن است انرژي
 

 هاي تجديدپذير در آلمان روند گسترش انرژي
سخنران بعدي آقاي دكتر ولف هارت دوراشميت  از وزارت محيط زيست، حفاظـت              

اي بـراي   و پايـه  شـرايط عمـومي     "از طبيعت و امنيت رآكتور و مسئول كميـسيون          
مقـررات  "بود كه سخنراني خود را با عنـوان  ) ١ KI III ("هاي تجديدپذير انرژي

 . ارائه داد"هاي تجديدپذير تازه جمهوري فدرال براي ايجاد انرژي
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 دكتر ولف هارت دوراشميت

 
هاي دولت آلمـان     اقاي دكتر دوراشميت در قسمت اول از سخنان خود به پيشرفت          

بر اساس آمـار ارائـه شـده        .  اشاره كرد  ٢٠٠٨هاي تجديدپذير تا سال      در امر انرژي  
  بـه  ٢٠٠٠ درصـد در سـال       ٨.٣ هاي تجديدپذير در وسايل مصرفي از      سهم انرژي 

هـا   در همين فاصله زماني سهم اين انرژي      .  رسيده است  ٢٠٠٨ درصد در سال     ٧.٩
درصـد   ٧.٧ بـه    ٩.٣ درصد و سهم گرمـا از        ٨.١٤  درصد به  ٣.٦ در مصرف برق از   
 .افزايش يافته است

هـاي تجديدپـذير     زايـي انـرژي    ايشان در ادامه به اثرات زيست محيطي و اشـتغال         
هاي تجديدپـذير تـا      زايي در بخش انرژي    پرداخت و آماري در رابطه با رشد اشتغال       

 .  ارايه داد٢٠٠٨سال 
اي ه سپس دكتر دوراشميت درباره اهداف جمهوري فدرال در رابطه با رشد انرژي

هاي فسيلي و  تجديدپذير، افزايش بازدهي انرژي، كاهش مصرف منابع انرژي
اندازهاي  سازي صنايع انرژي اتمي توضيحاتي داد و در خاتمه به چشم تعطيل

 .  پرداخت٢٠٥٠ تا ٢٠٢٠هاي  هاي تجديدپذير در سال حاصل از رشد انرژي
رف قهوه و گفتگو    ها تنفس اعالم شد و شركت كنندگان به ص         پس از اين سخنراني   

 .با يكديگر دعوت شدند
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 كنندگان در حال صرف قهوه و گفتگو با يكديگر شركت

 
 ها دور دوم سخنراني

 .ها با انجام چهار سخنراني ديگر آغاز شد سپس دور دوم سخنراني
 

 هاي تجديدپذير در برندنبورگ شبكه انرژي
 تجديدپذير در هاي ادغام شبكه انرژي"اولين سخنراني دور دوم با عنوان 

 توسط آقاي پروفسور دكتر كالوس فايفر استاد دانشگاه فني كوتبوس "برندنبورگ
او ابتدا به شرح وضعيت كنوني استفاده از انرژي بادي در برندنبورگ و  .برگزار شد

. هاي بادي در اين ايالت پرداخت سپس به اهداف ايجاد و گسترش شبكه نيروگاه
هاي بادي و مواد بيو در مناطق  اري از توليد انرژيآقاي پروفسور فايفر سپس آم

 . گوناگون ايالت ارايه داد و ملزومات ايجاد و گسترش شبكه را برشمرد
هـاي تركيبـي در     اي نيروگـاه   او در بخش بعدي از سخنان خود به تشريح طرح پايه          

هاي بادي پرداخت و در خاتمه به برآورد اقتـصادي ايجـاد شـبكه بـه لحـاظ                   پارك
 .  گذاري نتايج حاصل از آن پرداخت زهاي سرمايهنيا
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 پروفسور دكتر كالوس فايفر

 
 المللي هاي اتصال بين هاي بادي و شبكه پارك

هـاي تجديدپـذير در شـركت        آقاي مهندس اشـتفان فرانكـو مـدير بخـش انـرژي           
هاي فنـي بـراي تحقـق        راه حل "به سخنراني در مورد     ) Converteam(كونورتيم  

 .  پرداخت"هاي بادي المللي نيروگاه ل به شبكه بينشرايط اتصا
هـاي سـاخت     ايشان در سخنراني خود ضمن معرفي شركت كونورتيم به تكنولوژي         
هـا پرداخـت و    اين شركت براي بخش اقتصادي انرژي بادي و مشخصات فنـي آن     

 .اندازي شده معرفي نمود هاي عملي از تجهيزاتي را كه در سراسر دنيا راه نمونه
 Solarpark(ران بعدي آقاي دكتر آرمين ولف مدير پارك خورشيدي رودنس سخن

Rodenäs GmbH (   سـاخت تجهيـزات خورشـيدي،    "و عنوان سـخنراني ايـشان
 .  بود"اندازها تجارب و چشم

هـاي   هـاي شـركت خـود در سـاخت و نـصب نيروگـاه              ايشان به معرفي توانمنـدي    
ر ايـران توسـط ايـن شـركت         خورشيدي پرداخته و به نمونـه عملـي كـاري كـه د            

 . اندازي شده، اشاره كرد راه
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 مهندس اشتفان فرانكو

 

 
 دكتر آرمين ولف

 
 متغيرهاي اقليمي و تغييرات اقليمي

آخرين سخنران كنفرانس آقاي دكتر ابِرهارد رايمر از موسسه هواشناسـي دانـشگاه             
 ارايـه   "ييـرات اقليمـي   متغيرهاي اقليمي و تغ   "آزاد برلين بود كه سخناني با عنوان        

ايشان در بخش اول از سخنان خود به تحوالت اقليمي در طـي تـاريخ زمـين                 . داد



 ٥٥  هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه 

اي در جو زمين به ساز و كار افزايش          پرداخته و با توضيح سيستم تشعشعات گلخانه      
 . دماي كره زمين در اثر تغييرات آنتروپوگني آب و هوا پرداخت

بينـي هواشناسـي و      هاي پيش  وط به مدل  بخش بعدي سخنان آقاي دكتر رايمر مرب      
ها بر اساس اسـتراتژي      اين مدل . هاي تغييرات جوي در درازمدت بود      تعيين گرايش 

-٢٠٠٠(هـاي زمـاني مـشاهده        اند كه شـامل دوره      برداشت ساخته شده   –مشاهده  
 .است) ٢٠٠٠-٢١٠٠(و دوره زماني برداشت ) ١٩٠٠

 

 
 دكتر ابِرهارد رايمر

 
بينـي   به بررسي سناريوهاي كاهش گاز دي اكسيد كـربن و پـيش           ايشان در خاتمه    

 . اي در جو زمين پرداخت ميزان افزايش دماي زمين پس از تثبيت تشعشعات گلخانه
هاي دور دوم آقاي دكتر آملز سخنرانان و شركت كنندگان را به             با خاتمه سخنراني  

 .انجام پرسش و پاسخ دعوت كرد
صورت گزارشي از راديو فارسي زبان زمانه در هلنـد          خبر برگزاري اين كنفرانس به      

آقايان پروفسور ناصري، پروفسور كنعاني و خانم مهندس جعفر از جمله           . پخش شد 
 .كساني بودند كه با راديو زمانه گفتگو داشتند
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 پوديوم براي انجام پرسش و پاسخ و بحث

 
 
 

 
 غذاي ايراني پذيراي مهمانان كنفرانس

 
ندگان در كنفرانس در محيطي گرم و دوستانه به صرف شام و در خاتمه شركت كن

 .بحث و گفتگو با يكديگر پرداختند
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 .اين برنامه تا ساعات آخر شب ادامه يافت
 .مراجعه كنيد) www.vini.de (ها به سايت كانون براي ديدن اساليدهاي اين سخنراني

 

 
 گويان كانون در كنار دكتر دوراشميت اعضاي گروه پاسخ

  
 هاي انرژي ايران و آلمان سمينار همكاري  ٥.٣.٣
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 ٢٠٠٢هاي ميان متخصصين آلماني و ايراني در زمينه انرژي از سال  همكاري

هايي است براي تدوين يك  ها پاسخ به پرسش محتواي اين همكاري. برقرار است
 است نتيجه اين همكاري تاكنون سه كار مطالعاتي. سياست پايدار در زمينه انرژي

 ,Wuppertal-Institut für Klima(كه توسط موسسه ووپِرتال 
Umwelt, Energie ( و انجمن انرژي ايران)Iran Energy 

Association (و با پشتيباني دانشگاه اُزنابروك آلمان صورت گرفته است .
هدف از اين همكاري در درجه اول انتقال دانش در عرصه استفاده بهينه از انرژي 

آخرين كار مطالعاتي گسترده كه با عنوان . هاي تجديدپذير است  انرژيو ايجاد
صورت گرفت، مدتي قبل به  "٢٠٢٥سناريوهاي انرژي براي ايران تا سال "

 . اتمام رسيد
در  ٢٠٠٩مدت گروه كارشناسان ايراني در ماه ژوييه  با توجه به سفر و اقامت كوتاه

ا هماهنگي پروفسور محسن مسرت، برلين، كانون ما فرصت را مغتنم شمرده و ب
كه خود هماهنگ كننده و باني اين همكاري بوده است، تصميم به برگزاري 
سمينار مشتركي با نهادهاي ياد شده براي معرفي و عرضه نتايج اين مطالعات 

 . گرفت
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اين سمينار كه تدارك آن در مدت كوتاهي صورت گرفت، در روز جمعه سوم ژوييه 
 تن از كارشناسان، اساتيد، دانشجويان و ساير ٤٠حدود و با حضور  ٢٠٠٩

 .عالقمندان در دانشگاه فني برلين برگزار شد
آيا ما تكليف باالتري از اين داريم كه خلقت را پاس بداريم و از اين راه آيندگان "

 با اين نقل قول از فون ".شناسم را حفاظت كنيم؟ من كه چيز ديگري نمي
گذار موسسه ووپرتال توسط آقاي پروفسور  جسته و بنياندان بر وايتسگر، فيزيك

آقاي پروفسور محسن مسرت از دانشگاه . سعيد ناصري، سمينار افتتاح شد
هاي همكاري ايران و  اُزنابروك به عنوان مجري سمينار و هماهنگ كننده برنامه

ها و  اي كوتاه از اين همكاري آلمان رشته سخن را در دست گرفت و تاريخچه
 .هاي آن ارايه داد گيزهان
 

 
 

سيتيز از  اولين سخنران سمينار آقاي پروفسور دكتر رودلف شفر، مدير پروژه يانگ
توسعه شهري بر طبق "دانشگاه فني برلين بود كه سخنان خود را تحت عنوان 

موازين زيست محيطي و با بازدهي باالي انرژي، اولين نتايج از فاز اصلي پروژه 
اي درباره پروژه شهر هشتگرد اعالم  ايشان پس از مقدمه. رايه داد ا"سيتيز يانگ

 ٦ معادل ٢٠١٣ساله تا سال  كرد كه بودجه تصويب شده پروژه براي دوره پنج
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ايشان سپس به توضيح موارد اصلي در فاز .  يورو است٧٧٧ هزار و ٢٨٦ميليون و 
 .اصلي پروژه و اولين نتايج آن پرداخت

 

 
  ناصري در حال افتتاح سمينارآقاي پروفسور سعيد

 

 
 آقاي پروفسور رودلف شفر



 ٦١  هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه 

هاي شخصي موفق  شاهي به علت گرفتاري آقاي پروفسور دكتر محمد حسن پنجه
 . نشدند در سمينار شركت كنند

 

 
 آقاي دكتر اشتفان لشتن بومه

 
سخنران بعدي آقاي دكتر اشتفان لشتن بومه از موسسه ووپرتال بود كه سخنراني 

 "هاي مطالعات سناريوها با سياست انرژي در آلمان خواني هم"د را با عنوان خو
ايشان به فرازهايي تاريخي از تشكيل نهادهاي كارشناسي براي تدوين . عرضه كرد

 . سياست انرژي در آلمان پرداخت و سپس سناريوهاي آلترناتيو را تشريح نمود
وه، آقاي دكتر سعيد مشيري از پس از اعالم تنفسي كوتاه براي صرف شيريني و قه

هاي عالمه طباطبايي و دانشگاه مانيتوباي  انجمن انرژي ايران و استاد دانشگاه
 تا ٢٠٠٥سناريوهاي انرژي براي ايران از "كانادا، در سخنراني خود با عنوان 

 . به معرفي كار مطالعاتي انجام شده پرداخت"٢٠٢٥
تر هنكه، رييس سابق موسسه ووپرتال آخرين سخنران اين سمينار آقاي پروفسور پِ

و جانشين ارنست اولريش فون وايتسكر در اين موسسه و نيز عضو كارشناس در 
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) Enquete-Kommission des Bundestages(كميسيون مجلس فدرال آلمان 
 همكاري در عرصه انرژي و حفاظت از آب و هوا"بود كه سخنان خود را با عنوان 

 

 
 كننده از انجمن انرژي ايران در سميناركارشناسان شركت 

 

 
 آقاي پروفسور پِتر هنكه



 ٦٣  هشتگردتوسعه شهر كانون و پروژه 

ايشان در ضمن .  ارايه داد"ميان كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه
آماري از مصرف انرژي در كشورهاي خاورميانه و نزديك ارايه داده و در خاتمه 

 .پيشنهاد نمودهاي انرژي بين ايران و آلمان  كارهايي براي همكاري راه
 

 
 هاي انرژي بين ايران و آلمان پروفسور مسرت مبتكر همكاري
 

كنندگان  هاي شركت اين سمينار پس از انجام پوديومي از سخنرانان كه به پرسش
 .)٥( . به پايان رسيد١٩پاسخ داده و در بحث با ايشان همراهي نمودند در ساعت 

 
 



 

 



 

 و پروژه توسعه كانون هاي آينده انداز همكاري چشم. ٤
 شهر هشتگرد

 
 

 
 

كانون مهندسين و متخصصين ايراني در آلمان در برنامه سال جاري خود گسترش 
 كار دستوررا همچنان در پروژه توسعه شهر هشتگرد همكاري و ادامه فعاليت با 

 . ه استخود قرار داده و اين موضوع را در جلسه هيئت مديره خود تصويب كرد
نمود با اطالع رساندن و انعكاس وقايع و نيز نشان دادن كانون سعي خواهد 

جا كه قادر است براي  زواياي مختلف روندهاي كاري پروژه هشتگرد، تا آن
هاي خود مثل بولتن خبري،  هاي داخل و يا خارج از ايران از طريق رسانه ايراني

پروژه توسعه شهر هشتگرد اينترنت و غيره، به ارتباط و همكاري خود با 
 . تري ادامه دهد سيتيز با استحكام و قوام بيش يانگ



 



 

 منابع و مĤخذ    .٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اساسنامه كانون مهندسين و متخصصين ايراني در آلمان )١(
  ٢٠٠٥ اكتبر ١٥بولتن خبري، شماره  )٢(
 ٢٠٠٩آوريل  ٢٧بولتن خبري، شماره  )٣(
 ٢٠٠٦ مارس١٧ بولتن خبري، شماره  )٤(
 ٢٠٠٩ اوت  ٢٨، شماره بولتن خبري )٥(
 ٢٠٠٦ دسامبر  ٢٠ بولتن خبري، شماره  )٦(
 ٢٠٠٨ژوئن    ٢٥ بولتن خبري، شماره  )٧(

 
تبار و آقاي دكتر امير جهانبخش از اعضاي  آقاي مهندس جالل فاضلي: ها عكس

 گويان  گروه پاسخ
 
 
 
 



 

 



 

 

 
 
Quelle: Vortrag Prof. Schäfer, Round Table vom 09.02.2009 



 

 

 
Quelle der Fotos: 
http://www.youngcities.org/download/Flyer_deutsch_06.pdf 
 
 

 

 
 



 

 
 

 
 



9 

Dies geschieht seit Juli 2005 auf einer 35 ha großen 
Pilotfläche im Süden von Hashtgerd, auf der zukünftig 
etwa 7.000 Einwohner in über 2.000 Wohneinheiten leben 
werden. Im Dialog mit den lokalen Partnern entwickelt die 
TU Berlin alternative städtebauliche Szenarien, deren 
Lösungen langfristig auch auf weitere iranische New 
Towns übertragen werden sollen. Schwerpunktmäßig wird 
an Ansätzen gearbeitet zu erdbebensicheren 
Verdichtungsformen im Wohnungsbau, innovativen und 
flexiblen Gebäudetypologien und integrierten Mobilitäts- 
und Infrastrukturkonzepten [Young Cities, New Towns in 
Iran, W. H. Arndt].  

Das Projekt wurde auf Antrag der TU-Berlin durch das 
BMBF finanziert und wird durch den Herrn Prof. Schäfer 
geleitet. Durch den engagierten Einsatz von ihm, aber 
auch das große Engagement von Frau Dr. Parhizkar, die 
Stellvertreterin vom BHRC und ehemalige TU-Absolventin, 
konnte diese Zusammenarbeit auf wissenschaftliche 
Ebene zwischen beiden Ländern realisiert werden.   

Der VINI hat die Fortsetzung und die Erweiterung der seit 
2005 begonnenen Zusammenarbeit mit dem YC-Projekt-
Hashtgerd im Jahresprogramm 2010-2011 des 
amtierenden Vorstandes aufgenommen und 
verabschiedet. Der VINI wird weiterhin versuchen, das 
Projekt nach wie vor auf geeignete Weise zu unterstützen 
und soweit wie möglich, die iranischen und deutschen 
Zielgruppen im In- und Ausland über die Entwicklung des 
Projektes in seinen Medien wie Bulletin und Website zu 
informieren.  
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Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung 
gewählt. 

 

Über die Zusammenarbeit von VINI mit dem YC-
Projekt-Hashtgerd  

Durch die seit 2005 aufgenommenen Kontakte zwischen 
der Technischen Universität Berlin und dem „Building and 
Housing Research Centre (BHRC)“ (Amt für Forschung 
der Bauten und Wohnungen des iranischen 
Bauministeriums und Städteentwicklung) entstand die 
Möglichkeit einer gemeinsamen Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland und dem Iran. Infolge zahlreicher 
Sitzungen und Veranstalten von Sondierungs- und 
Beratungsgesprächen in Berlin und Teheran haben die 
genannten Institutionen einige Vereinbarungen unter dem 
Motto „Memorandum of Unterstanding“ unterzeichnet. 
Seitens der TU-Berlin sind mehrere Fakultäten und 
Institute, u. a. in den Fachgebieten Bauwesen, Architektur, 
Soziologie, Umwelt und angewandten Geologie, im 
Projekt beteiligt. Die iranischen Hauptpartner sind das 
„Building and Housing Research Centre“ (BHRC) und die 
„New Towns Development Corporation“ (INTDC). Durch 
die Organisation INTDC werden gerade die Entwicklung 
und der Bau von 30 neuen Städten geplant bzw. 
ausgeführt.  

Die größte der geplanten dreißig iranischen New Towns 
ist Hashtgerd, 65 km nord-westlich der Megastadt 
Teheran. Hashtgerd ist der Schwerpunkt des aktuellen 
Zusammenarbeitsprojektes und stellt den Hauptort der 
Untersuchungen und Aktivitäten dar. 

Im Pilotprojekt 35 ha werden die in den baulichen Pilotpro-
jekten erprobten Konzepte und Technologien angewandt 
und mit nachhaltigen planerischen Konzepten verknüpft. 



 

Über VINI 

Der Verein Iranischer Naturwissenschaftler und Ingenieure 
(VINI) in der Bundesrepublik Deutschland e. V. wurde 
1994 als gemeinnütziger Berufsverband in Berlin 
gegründet. Die Ziele von VINI sind gemäß Satzung wie 
folgt definiert: 

• Förderung der Ingenieur- und Naturwissenschaften 
durch Veranstaltung von wissenschaftlichen 
Vorträgen und Seminaren und durch Organisation 
des Erfahrungsaustausches zwischen Lehrenden 
und Studierenden der Natur- und 
Ingenieurwissenschaften in Deutschland und im 
Iran in Arbeitsgruppen sowie der Veröffentlichung 
der Ergebnisse dieses Erfahrungsaustausches 
sowie durch den Aufbau eines 
Informationszentrums. 

• Förderung des Erfahrungsaustausches zwischen 
Wissenschaftlern und Praktikern in Deutschland 
und im Iran zum Zwecke des wissenschaftlichen 
Erfahrungsgewinns auf dem Gebiet der Natur- und 
Ingenieurwissenschaften durch Herausgabe von 
technisch-wissenschaftlichen Werken, Organisation 
von Tagungen und Arbeitsgruppen sowie durch den 
Aufbau eines Informationszentrums. 

• Förderung des Umweltschutzes in Deutschland und 
dem Iran durch den Aufbau eines 
Informationszentrums und durch die Durchführung 
von wissenschaftlichen Tagungen und die 
Einrichtung von wissenschaftlichen Arbeitsgruppen 
sowie Veröffentlichung von deren 
Arbeitsergebnissen.  

Eine politische Betätigung sowie die Unterstützung von 
Forschung und Erfahrungsaustausch über Themen der 
Militärtechnologie sind ausgeschlossen. Die Organe des 
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Parhizkar that this project succeeded. As deputy of BHRC 
Ms. Parhizkar a graduate of Civil Engineering from 
Technical University of Berlin is conducting many research 
activities in and out of Iran. 
 
It’s outcome of liaison and connections of expatriate 
foreign trained graduates that projects such as HYCP are 
being developed. So far Technical University of Berlin was 
able engage and develop scientific and research activities 
with several Iranian universities. This will provide 
opportunity for graduate, post graduate and PhD Iranian 
students to continue their educations in universities of 
Germany.  
 
 
Prospect of VINI and HYCP Cooperation 
 
ASSOCIATION OF IRANIAN ENGINEERS AND 
NATURALSCIENTISTS  
 
have continued and will further expand its partnership with 
HYCP in his present year’s agenda and endorsed it on its 
current Board of Directors meeting. 
 
Through its media such as News Bulletin, internet and so 
on VINI will try by reflecting and exposing events and 
activity of Hashtgerd project for Iranians in and out of 
country to strengthen and bolster its cooperation with 
Hashtgerd Young City Project. 
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Building Research (BHRC) affiliated to Iran’s Ministry of 
Housing and Urban Development, provided the 
opportunity of a bilateral cooperation between Germany 
and Iran. A number of Memorandum of Understandings 
(MOUs) signed among those parties following several 
meetings and consultations in Berlin and Tehran.  
 
Following departments and programs from Technical 
University of Berlin were participating in this joint venture 
with BHRC and other research centres and universities in 
Iran: 
 

• Civil Engineering 
• Architectural Engineering 
• Sociology 
• Environmental 
• Applied Geology 

 
Iran New Town Development Organisation (INTDO) is 
also part of this venture. Currently through INTDO, 18 new 
city is in planning and development process and 12 more 
is provisioned for future development. 
 
Hashtgerd project (one of 18) is the focal point for this joint 
venture activity. Called a pilot project, the goal of the 
project is to develop a new city 65 KM North West of 
capital Tehran in 35 hectares land. Part of the plan is to 
build model homes with state of art design and materials. 
Three principles of quick proof, long durability and quality 
and reasonable price are foundation concepts for this 
project. Local resources are provisioned as a priority for 
building materials of these projects. 
Technical University of Berlin delivered this project which 
will take 11 years to complete to Federal Ministry of 
Education and Research who will undertake the cost of it. 
Professor Schäfer from Faculty of Architecture is the 
director and project manager of the project. 
 
It was due to his efforts and also great contribution of Dr. 



About The VINI 
 
In 1994 The  
 
ASSOCIATION OF IRANIAN ENGINEERS AND 
NATURALSCIENTISTS IN FEDERAL REPUBLIC 
OF GERMANY (VINI) 
 
formed as a professional and not for profit organization in 
Berlin. Here are some of the articles of incorporation: 
 

• Support science and engineering through activities  
such as organizing lectures, scientific seminars and 
workgroups to exchange experiments among 
scholars and students of applied science and 
engineering in Germany as well as in Iran and also 
distribute the proceedings and file them in the form 
of a data bank. 

 
• Support to exchange findings among German and 

Iranian researchers, engineers and technologists 
through scientific and technical publications, 
organizing gatherings and workgroups and develop 
data banks.  
Supporting environmental protection measures in 
Germany and Iran through organizing gatherings 
and scientific workgroup and publish the findings. 
 

• VINI is committed to a non political mandate and 
will avoid any involvement or support of any 
research or experiment exchange pertaining to 
military proposes. 

 
VINI and Hashtgerd Young Cities Project (HYCP) 
background 
 
Starting in 2005, communications initiated among 
Technical University of Berlin and Centre for Housing and 
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