
 
 

 "بریزت -آفرینی محور شهری؛ طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهرانباز"بیانیه مرحله دوم مسابقه 

 

ت ن یک فرصبه عنوا ،"بریزت -طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران ؛مسابقه بازآفرینی محور شهری"

باشد. می موضوع طراحی ای منحصر به فرد در روند، فرآیند و روش برخورد با یک، تجربهکم نظیر شهری

کان درایت ار ای تبدیل شده و بااین مسابقه و تجربه، طی دو مرحله به بستری برای گفتگوهای بین رشته

 های مرسوم دوری جست.مسابقه، از واگرایی

های زیر هز گرواهیأت داوران به خاطر ایجاد این بستر مولد و خالق، مراتب سپاس و قدرانی خویش را 

 دارد: اعالم می

ریف لی تعشهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران به عنوان دو رکن اص -

  .کننده و حامی این مسابقه

هوری رکت راه آهن جمبا همراهی شی مسابقه سازمان نوسازی شهر تهران به عنوان برگزار کننده -

ه کار بویداد ری خویش را برای این که در این مدت تمامی توان اجرایی، فنی و علماسالمی ایران 

 .اندبرده

ی ت تعاملکیفی کلیه شرکت کنندگان در مرحله اول و دوم مسابقه که با درک ماهیت این رویداد، به -

 این تجربه افزودند.

 

 

 



 

 

یان مده و از افتا در مرحله اول مسابقه، پایشی جدی از موضوع و مسئله در مقیاس ایده و سناریو اتفاق

ی بیش از بیست جلسه طبه مرحله دوم راه یافتند. در  اثر( 15( اثر ارائه شده، پانزده )105یکصد و پنج )

رچه به ک دفتیو در قالب  های اصلی برای مرحله دوم تدوینمتوالی چندین ساعته، معیارها و مالحظه

  حی کردند.به طرا آغازفضایی تخصصی  های منتخب درگروهو  گان ارائه شدشرکت کنند

ا ل معیارههای متنوع حودر مرحله دوم، هیأت داوران پس از سه روز داوری فشرده و طی گفتگوها و بحث

 : به جمع بندی نهایی رسید زیر ی به شرحو مالحظات

 .ه و بافتهم پیوندی با زمین -

 .تاب آوری و مدیریت شهری -

 .رویکرد زیست محیطی  -

 بودن. محرک توسعه محلی  -

 .دسترسی و نفوذ پذیری ارتقای -

 .معاصر های معماری و شهرسازی بومی وتوجه به ارزش  -

 .تحقق پذیری  -

 .مشارکت جویی و سازمان اجتماعی -

 .خالقیت در ایده  -

 ری و اشتغال.ی نوآوپهنه توجه به -

 



 

 

 داند:ذکر نکات زیر را الزم میهیأت داوران ضمن اعالم نتایج 

که  د استهیأت داوران رضایت نسبی خود را از آثار ارسالی اعالم داشته، و درعین حال معتق -1

اعالم  وا نداشته ربه برنامه طراحی  کاملبه مفهوم واحد، دارای استعداد پاسخگویی  هااز آن یکهیچ

 باشد.آثار نمینتایج به معنای کفایت 

ی از معیارها، ی اندک میان آثار در بسیارو فاصله ی طراحیی ماهیت کمی و کیفی برنامهبه واسطه -2

 ود نشانه که خرسید مشترکبوده و هیأت داوران به رده بندی  دشوارانتخاب و رده بندی قطعی آثار 

 ی ماهیت اشتراکی و تعاملی پروژه است.دهنده

امی ، از تمبرنامه کند با تشکیل کمیته راهبری اینبرگزار کننده پیشنهاد میسازمان هیأت داوران به  -3

 د.نمای های به وجود آمده در این رویداد، در مراحل طراحی، اجرا و مدیریت استفادهظرفیت

ر دید است ت. امهای همجوار خویش و سپس شهر تهران اساین پروژه در ابتدا متعلق به منطقه و محله -4

ر فضای ی همگرا دابهاجرایی، بستر برخاسته از این رویداد و مسابقه بسط یافته و به عنوان تجر مراحل

تهران  م شهرهای مشارکتی در بین نهادهای مسئول، کنشگران و مردای و پژوهشی، مولد جریانحرفه

 باشد.

 رگزیده بهبر ثاآکه  دانسترتبه های اول تا سوم  حائز دریافت جوایزرا  شش گروههیأت داوران  -5

 :شوندشرح زیر معرفی می

 

 

 



 

 

 گیرد به دو گروه:رتبه اول مشترکاً تعلق می

 از کشور ایتالیا  و تیم همراه Maddalena Gioia Gibelliسرکار خانم  -

 و تیم همراه افشین فرزین جناب آقای -

 

 گیرد به دو گروه:رتبه دوم مشترکاً تعلق می

 شرکت مهندسین مشاور نگین شهر آینده -

 هایاز کشور ESPINÀS I TARRASÓ SCP & Makan Rafatdjou Officeهای شرکت   -

 و فرانسه اسپانیا

 

 گیرد به دو گروه:وم مشترکاً تعلق میسرتبه و  

 و تیم همراه ناصر براتیجناب آقای  -

 شرکت مهندسین مشاور آداک پویا طرح توس -

 

 

 

 

 با احترام

 1398اردیبهشت  سیزدهم


