يك كالم

استقاللملي
 1يكيازپيشنيازهاياوليهبرايعزتمنديهركشوري،رسيدنبهاستقاللملي
است .استقاللملي نه بهمعناي قط ع رابطه با ديگر كشورها و يا بستنمرزها به سوي
صادرات و واردات بلكه مفهوم عد م وابستگي به مايحتاج ضروري زندگي را دارد .در
احاديث و روايات نيز چنين آمدهاست كه بزرگترين ثروت ،بينيازي است .كشوري كه
ن كند ،قطعاً
مستقل باشد و بتواند نيازهاي خود را براساس توانمنديهاي داخلي تأمي 
در مراوداتسياسي و اقتصادي گرفتار معضلمسامحه و منفعتانديشي نميشود و
ق خويش ميداند ،طراحي و اجرا
مناسبات بينالمللي خود را صرفاً براساس آنچه ح 
ت ملي بوده و بدون
ميكند .درواقع استقال ل ملي زمينهساز دستيابي به غرور و شخصي 
ق وحقيقت داشت.
بهرهمندي از آن نميتوان داعيه دفاع از ح 
ش گرفتن جاده
ل ميسازد ،در پي 
 2آنچه يك كشور را بهمعنايواقعي كلمه مستق 
كار و تالش است .اين مهم البته نيازمند شاخصهديگري بهنام توسعه زيرساختها
است .توسعه زيرساختها نيز ميسرنميش��ود مگر آنكه در هر مقول ه اجتماعي به
دانش و فناوري الزمه آن دس��ت پيدا كردهباشيم .بنابراين براي آنكه بتوانيم دست
 | 02روزنگارهفتهايكه درعمرانشهرگذشت

روي زانويخود بگذاريم و با تكيهبر توليدملي به استقاللواقعي برسيم ،هم بايد سعي
و تالشمان را مضاعفسازيم و هم قلههاي علم و دانش را يكي پساز ديگري فتحكنيم.
تحقيق و پژوهش ،بهرهمندي از تجربيات ديگران و بنا نهادن مسير توسعه برپايه علوم
نوين ازجمله ملزوماتاصلي بهرهوري مطلوب توليدملي است.
ب مردم به استفادهاز توليدات داخلي و ترجيح آن به محصوالتخارجي
 3ترغي 
ل كشور تولي د
حداقل نيازمند برابريكيفيت و رجحان قيمت تما م شده آنچه در داخ 
ميشود با نمونه غيرايراني آن است .رسيدن به استانداردهاي روز دنيا البته با حمايت
ل ميآيد.
نهادهاي تأثيرگذارملي و تغيي ر نگرش بهمقوله كيفيت تولي د داخلي حاص 
همانطور كه امروز درزمينه احداث تونل و پلهاي خاص (بهلحاظ تكنولوژي ساخت)
توانستهايم به مرز استقالل ،خودباوري و توليدملي برسيم ،قطعاً در ديگر بخشها نيز
ميتوانيم با حمايتصحيح و اصولي كار و سرمايه منابعداخلي به آنچه مدنظر است،
دستيابيم .اين فرايند البته در بطنخود فوايد پرشمار ديگري نيز بهدنبال دارد؛ رونق
اشتغال ،بهبود سطحزندگي و معيشتمردم ،حركت نرمتر و سريعتر چرخه اقتصاد
و نهايتاً رسيدن به سطح باالتري از غرورملي ،بخشياز آن چيزياست كه در سايه
ل ملي بهدست ميآيد.
استقال 

 | 03معاونفنيوعمرانيشهردارتهران:

پروژههاي عمراني
تعطيلي نداشتند

ضميمه رايگان
روزنامه همشهري
يكشنبه 27فروردينماه1391

مبناي فعاليتهاي عمراني
توسعه زيرساختهاست

 | 08گزارشتصويري

استقبالازبهار1391
زيرذرهبين

چند نما از برخي فعاليتهاي انجام شده در طرح استقبال از بهار1391

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

همزمانباتحولطبيعتدربهار1391

مرمتوبهسازيمعابرشهريمتحولشد
هر ساله با فرا رسیدن بهار و نو شدن طبیعت ،شهر تهران هم قدری نونوار می شود .پایتخت به استقبال بهار می رود و روزهای پایانی سال در قالب
طرحی جهادی به اجرای اقدامات ریز و درشت عمرانی طي سطح محالت و مناطق مختلف شهر می گذرد .طرح استقبال از بهار در سنوات گذشته
غالبا در قالب بازسازي بزرگراههاي سطح شهر به مرحله اجرا در ميآمد اما امسال با اولويت درزگيري و لكهگيري اصولي خيابانهاي اصلي و فرعي
و البته بزرگراهها ،رنگوبوي ديگري به خود گرفته بود ..صفحه 4
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يادگارياز6دهه پيش

با ز ه�م صحبتاز ي�ك پلب�زرگ و طوالني درميان اس�ت؛ اين
بار س�راغ پلهاي م�وازي پونتچارترين اياالتمتح�ده آمريكا
( )Pontchartrainرفتهايم .اين رشته پلها بهطول تقريبي38
كيلومتررويرودخانهايبههمينناماحدا 
ثشدهاند.ازسال1969
بهاينسو،نامپلهايپونتچارترينبهعنوانطوالنيترينپلهاي
ساخت هشدهرويآبدركتابركوردها(گينس)ثبتشدهاست...
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ضميمه رايگانروزنامه همشهري عمرانشهر

سرآغازسخن

شماره 17يكشنبه 27فروردينماه1391

سال  1391س��الي ديگر
ب��راي خدمتگ��زاري ب��ه
بهترين بن��دگان خداوند
است و اين فرصت بار ديگر
دراختيار ما ق��رار گرفته تا
وظيفه خ��ود در قبال مردم صبور و قدرش��ناس
پايتخت را بهبهترين نحوممكن انجامدهيم.
امسال بهلحاظ كاري سالي س��خت اما پراميد را
پيشرو داريم و بايد چالشه��ا را به فرصتهاي
ل كنيم .خروج از وابستگي و حمايت
بزرگ تبدي 
از توليداتداخلي در سالي كه بههمين مضمون
نامگذاري شد ه اس��ت جز با تالش و آرمانگرايي
ل نميشود؛ البته اين تالش بايد توأم با عشق
حاص 
و عقل بوده و آرمانگرايي نيز بايد واقعي و منطبقبر
واقعيات باش��د .عزت يك كشور در وهلهنخست
ي از بند وابستگيها
مستلزم اس��تقالل آن و رهاي 
است .رسيدن به استقالل البته نيازمند كار و تالش
است؛ كار و تالش��ي كه برآمده از فرهنگديني و
فرهنگجهادي باشد.
نقش ش��هرداري تهران در تحق��ق حداكثري
مضمون ش��عار سال  1391نقش��ي انكارناپذير
است و بههمين دليل بايد بس��يار هوشمندانه
و داهيانه رس��التي كه برعهده م��ان قرارگرفته
را بهانجام برس��انيم .فرصتهاي بزرگ البته در
همين شرايطخاص است كه بهوجود ميآيد و
بايد از آنها نهايت اس��تفاده را برد .تحريمهاي
بينالملل��ي يكياز همان ش��رايطي اس��ت كه
ميتواند بزرگترين ثمرات را براي نظام مقدس
جمهوري اس�لامي ايران بههمراه داشتهباشد.
بههمين خاطراس��ت كه مقاممعظ��م رهبري
سال  1391را سال «توليدملي و حمايت از كارو
سرمايهايراني» نامگذاري كردند و اين امر نشان
از اهميت مباحثاقتصادي در كاهشوابستگي
به ديگر كشورها دارد.
البته براي رسيدن به حدمطلوب بايد با كار ،تالش
و همتبيشتر و با اجتناب از شعارزدگي ،به آنچه
استحقاق مردم خوب ايران است ،نائلآمد .دراين
ميان ،اتكا به ظرفيتهاي علمي و اجرايي موجود،
شرطاول تحقق توليدملي باكيفيت و استفاده از
فرصت بزرگ پيشرو خواهد بود.
* شهردار تهران

سخن شهردار

ف
محمدباقر قاليبا 

*

نمايي از پل دسترسي غربي برج ميالد

روزنگار هفتهاي كه در عمرانشهر گذشت

پروژههاي عمراني تعطيلي نداشتند

سال  1391بدون هيچگونه تعطيالت نوروزي براي پروژههاي عمراني آغاز شد .درواقع از همان روزهاي
ل شد و البته دراين ميان
نخست سال جديد ،برنامه بازديدهاي ميداني از روندپيش�رفت پروژهها دنبا 
ن
سركشي به مناطقمختلف جهت بررسي نحوهاجراي طرح استقبال ازبهار سال  1391نيز بهقوت جريا 
داشت .حضورميداني معاون فني و عمراني شهردار تهران درمحل انجام طرحهاي بهسازي معابر شهري
ت گرفت ه بود ،نشاناز اهميت طرح امسال استقبال از بهار داشت و
و واكاوي دقيق آنچه در مناطق صور 
ح معابر ،مايه اميدواري بود.
البته بهلحاظ تغيير نحوه لكهگيري و درزگيري سط 

شنبه هفتهاي كه گذشت بازديد از چند پروژهعمراني
ن مربوطه قرار داشت .بعدازظهر
در دستور كار مديرا 
همانروز نخستين نشس��ت معاونان فني و عمراني
مناطق  22گانه با مديران ارشد حوزه معاونت فني و
عمراني شهرداري تهران در سال  1391برگزار شد.
دراين گردهمايي دكتر مازيارحس��يني با بياناينكه
نگهداري و بهسازيمعابر يك نياز هميشگي و مستمر
اس��ت ،عنوانداشت س��الجاري بايد مقطعي براي
بهبود ديدگاه عمومي ش��هروندان نس��بتبه مقوله
آسفالت باشد.
دوش��نبه بيس��تويكم فروردين ماه بازديد از سوله
بيمارس��تان امامخميني(ره) و پل دسترسي غربي
برجميالد توس��ط معاون فني و عمراني ش��هرداري
و هيأتهمراه ص��ورت گرفت .پ��س از بازديد از پل
دسترس��يغربي برجمي�لاد ،دكتر مازيارحس��يني
توگو با رس��انهها ،خبر از بهرهب��رداري از اين
در گف 
س��ازه ترافيكي ظرف حداكث��ر يكماه آين��ده داد.
اين پل زيبا كه بهعنوان س��ازه برتر فوالدي كش��ور
درسال  1390توسط انجمن سازههاي فوالدي ايران
انتخابشد ،از نوع كابليمعلق بوده و با فناوريهاي
پيشرفتهاي ساختهشده است .درحالحاضر كشش
مرحلهاي كابلهاي پل بهپايان رس��يده و لولههاي
هندريل روي عرش��ه نيز نصب شد ه اس��ت .با اتمام
عمليات جدولبندي زيرعرشه و پيلون پل بههمراه
اجراي اليههاينهايي آسفالت در عرشه و مسيرهاي
دسترس��ي بهپل ،اين س��ازه آماده تحويل به مردم
خواهد شد.
سهش��نبه بيس��ت و دوم فروردينماه بازديد از روند
اح��داث ادامه بزرگ��راه امامعل��ي(ع) باحضور دكتر
عيسي شريفي معاون هماهنگي و امور مناطق ،دكتر

مازيارحس��يني معاون فني و عمران��ي ،تني چنداز
شهرداران مناطق و دستاندركاران اين پروژهعظيم
شهري انجام شد .طي بازديد 5ساعته بهعملآمده كه
از بزرگراه صالحآباد در محدوده شهرري شروع و تا پل
آغاز ( مسيلباختر) در شماليترين نقطه طرح ادامه
يافت ،مس��يري درحدود  20كيلومتر بههمراه تمام
تقاطعات در دست احداث مورد بررسي قرار گرفت و
بررفع هرچه سريعتر معارضات باقيمانده و نيز تسريع
عملياتاجرايي تقاطعات تأكيد شد .در طول مسير
احداث بزرگراه امامعل��ي(ع) تقاطعات مهمي چون
تقاطع با خيابان پيروزي ،س��بالن ،مدن��ي ،دماوند،
منصور و نيز بزرگراههاي آزادگان ،بعثت ،شهيدآويني،
شهيدنجفي رستگار و نيز ميدان شهيدمحالتي وجود
دارد كه كار س��اخت آنها طبق تدابير شهردار تهران
ل شود.
بايد تا پايان نيمه اول سال  1391تكمي 
اما روز چهارش��نبه هفتهاي كه گذش��ت روز جلسه
دس��تاندركاران چند پروژه مهمعمراني با شهردار
تهران ب��ود .پ��ساز ارائه گ��زارش روندپيش��رفت
پروژه تونل نيايش و بزرگ��راه طبقاتي صدر كه طبق
روال چهارشنبههاي گذش��ته صورت گرفت ،نوبت
ب��ه پروژهه��اي درياچهمصنوعي چيتگ��ر ،بزرگراه
امامعلي(ع) و يادگارامام(ره) رسيد تا آخرينوضعيت
آنها بهس��مع و نظر دكتر قاليباف برسد .در نشست
مربوطبه بررس��ي پروژه ادامهبزرگراه امامعلي(ع)
ي
شهرداران مناطق مرتبط نيز حضور داشتند و گزارش 
از وضعيت رفع امالكمعارض باقيمانده درطول مسير
بزرگراه را ارائهكردند .قرار است تمام اين معارضات
حداكثر تا پايان خردادماه سالجاري تخريبشوند
تا كلپروژه در موعدمق��رر و طبق برنامه زمانبندي
تحويل شهروندان شود.

يادداشت مسئول

فرصت
بزرگ

فائقآمدن
بر مشکالت دیرینه
محمدحسینپورزرندی

*

ي��ك ه��زار میلیاردتومان
هزین��ه تمل��ک معارضان
ملک��ی در پ��روژه احداث
ادامه بزرگراه امامعلی(ع)،
هم��واره بهمنزله س��نگ
ن دادن آن نیرویی بیشتر
بزرگی بوده که حتی تکا 
از نیروی یک دس��ت میخواس��ته است .تالش
ت ش��هری در جهت تمل��ک این امالک و
مدیری 
پایانبخشیدن به بالتکلیفی چندساله بسیاری
از شهروندان ،بازگوی این حکایت است که یک
دس��ت صدا ندارد که اگر دست مدیریتشهری
در اجرای چنین پروژهه��ای عظیمی تنها نبود،
بسیاری از طرحهایعمرانی پایتخت زودتر از آنچه
باید بهثم ر میرس��ید و طعم شیرین بهرهمندی
بهجای انتظ��ار و بالتکلیفی بهکام ش��هروندان
مینشست.
هرچه هس��ت حاال باهمت مجموعه شهرداری
تهران و بردب��اری و تحمل ش��هروندان ،امالک
معارض با پروژه ادام��ه بزرگراه امامعلی(ع) یکی
پساز دیگری تملک ش��ده و حداکث��ر تا پایان
ح
خردادماه ،تمام تملکه��ای مربوط به این طر 
عظیم شهری بهپایان میرسد .باالخره این سنگ
بزرگ جابجا میشود و دیر یا زود آنچه درذهن و
زبان شهروندان قدرشناس تهرانی نقش میبندد،
شیرینی بهرهمندی از یک طرح عظیم بزرگراهی
است.
خوشبختانه در شرایطی که تأمین منابع درآمدی
از یکس��و و محدود نش��دن پروژههایعمرانی
به طرحهای محدود و کمهزینه از س��وی دیگر
دغدغهای جدی در میان تمام مدیران ش��هری
کالنشهرهای کش��ور اسـت ،س��ال  91بهسال
فائقآمدن بر مش��کالت دیرینه و بهرهبرداری از
طرحهای عظیم عمرانی تبدیل شده است.
اما هنوز این گفتارنغز که یک دس��ت صداندارد
ل مناسبی بهنظ ر میرسد چرا که اگر همدلی
تمثی 
و مش��ارکت بخشهای مختلف شهرداری تهران
از معاونت امور مناطق و شهرداریهـای مناطـق
گرفتـه تـا معاونـت فنی و عمرانی نبود ،چه بسا
پروژه ادامه بزرگراه امامعلـی (ع) همچنـان درحـد
ی میماند.
طرحي نمادیـن بر روی نقشـه باق 
*معاون مالی و اداری شهرداری تهران

يك اتفاق

سال 91با نصب عرشه آغاز شد
روزهای پایانی سال  90برای پروژه احداث بزرگراه طبقاتی صدر ،توأم
با اتفاقات و دستاوردهای موفقیتآمیز بود .در همین روزها ،دکلهای
بزرگراه شهید آیتاهللصدر یکی پساز دیگری ازپیش چشم شهروندان
برچیده ش��د تا احداث س��تونهای بزرگراه طبقاتی از تقاطع بزرگراه
مدرس تا بعداز تقاطع بزرگراه امامعلي(ع) تسريع شود.
اما اخبار و اتفاقات امیدوارکننده از این طرحعظیم ش��هری در روزهای
آغازین سال  91نیز ادامه داش��ت .خوشبختانه با تالش خستگیناپذیر
مجریان این پ��روژه که حتی در تعطیالت عید نوروز نیز متوقفنش��د،
یک جبههکاری دیگر باموفقیت در بزرگراه طبقاتیصدر گش��ودهشد.
منظور از این جبهه تازهکاری ،نصب و کارگذاری قطعاتعرش��ه است

که در روزهای ابتدایی سال  91در رمپ ش��مالغربی بزرگراه طبقاتی
صدر آغاز و تعدادی از سگمنتهای مربوطه با موفقیت در این بخش از
پروژه نصب شدند.
دراین میان تالش برای حفاری و بتنریزی شمعها همچنان ادام ه دارد.
عملیاتی که طي روزهای گذش��ته متعاقب اجرای انحرافترافیکی در
بزرگراه شهید صیادش��یرازی و امکان حفر تعدادی از شمعستونهای
باقیمانده ،دامنه وسیعتری یافته و البته با سرعتمناسبی ادامه دارد.
پیش��رفت عملیاتحفاری و بتنریزی شمعها در پروژه احداث بزرگراه
طبقاتیصدر هماکنون بهمرز 65درصد رسیده و این در حالیاست که با
اجرای عملیات انحراف ترافیکی در محدوده تقاطعقیطریه نیز احداث
پایههای زیرگ��ذر متصلکننده خيابانهاي قیطریه ش��مالی و جنوبی
آغازشده است.
اما از مقول��ه احداث تیره��ای دروازهای در رمپ ش��مال غربی بزرگراه
طبقاتیصدر نيز خبرمیرسد که عملیات آرماتوربندی در این بخش از

پروژه بهس��رعت ادامهدارد و بهزودی میتوان شاهد بتنریزی تیرهای
دروازهای بود.
بدونشک حاال که عملیات نصب و کارگذاری قطعاتعرشه در بخشی
از پروژه آغاز ش��ده ،تولید و س��اخت این قطعات از اهمیتبیشتری در
رونداجرای پروژه برخوردار است .خوش��بختانه با تمهیدات انجام شده
در گذشته ،عملیات ساخت  80درصد از سگمنتهای عرشه رمپغربی
بهاتمام رسیده و با آغاز ساخت سگمنتهای عرشه رمپ شمالشرقی،
حجم قطعات تولیدشده موردنیاز در این بخش از پروژه بهمرز  25درصد
رسیده است.
عالوه براین ،اح��داث كارخانه توليد س��گمنتهاي پلاصل��ي به مرز
95درصد پيش��رفتفيزيكي رس��يده و انتظار ميرود ساخت قطعات
بتني بهزودي دراين كارخانه آغاز شود .درواقع آنچه از عملیات تکمیل
این واحد تولیدی باقیمانده ،مربوطبه نصب قالبهای تولید سگمنت
میباشد كه بهمحض نصب قالبهـا آمـادهتولید خواهد بود.
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معاون فني و عمراني شهردار تهران :

مبناي فعاليتهاي عمراني
توسعه زيرساختهاست
سال 1391بنابر تدابير حكيمانه مقام معظم رهبري« ،سال توليدملي ،حمايت از كار و سرمايه ايراني» نام نهاده
شده تا اين شعار پرمغز سرلوحه برنامههاي توسعه كش�ور قرار گيرد .دراين ميان تمام آحاد مردم و خصوص ًا
مديران بخشهاي مختلف وظيف ه دارند براي تحقق اهداف تبيينشده در اين دستورالعمل نهايت تالش خود
فراهمساختن زمينه جذبمنابع

ج دهند تا زمينه عملياتيشدن اين راهكار تأثيرگذار در زندگي مردم فراهمآيد .براي آنكه نقطهنظرات
را بهخر 
يكياز مديران شهرداري تهران در مورد شعار سال  1391را جويا شويم ،سراغ «دكتر مازيارحسيني» معاون
فني و عمراني شهرداري تهران رفتيم .

حاضر مشاوران و پيمانكاران بسيار قابلي در پروژههايعمراني شهر تهران
فعال هستند كه در  3زمينه و  3پارامتر سرعت ،كيفيت و قيمت تمامشده
پروژهها ،مدعيبوده و قابليترقابت درسطح فرامرزي را دارا هستند .همين
ش يافته
ي عمراني پرور 
تيمهاي پيمانكاري و مشاورهاي كه دركنار پروژهها 
ل را دارند كه در سطح بينالمللي نيز كار
و كارها را پيشميبرند ،اين پتانسي 
را بهدستگيرند و چه در داخل يا خارج از كشور ،باسرعتي بسيار قابلقبول،
ي مناس��ب و قيمتي ارزانتر از آنچه يك پيمانكار يا مش��اور خارجي
كيفيت 
پيشنهاد ميدهد ،پروژههاي عظيم را ب ه سرانجام برسانند.

ي ميشود.
شكلميگيرد ،بسيار مهم و مؤثر تلق 

مأموري��ت اصلي حوزه معاونت فني و عمراني ش��هرداري تهران در س��ال
مديريتزمان و اطمينان به آينده
 1391چيزي غير از توسعه زيرساختها نيست چراكه اعتقاد داريم توسعه
ع
تأمين بهموقع منابع الزم چه از نظر نيرويانساني ،مصالح و همچنين مناب 
زيرساختها باعث افزايش و پايداري شتاب رشد اقتصادي در كشور خواهد
مالي ،ضلعجديد اضافهشده به سهضلع قبلي راهبري پروژههاي عمراني
شد و البته در اين مبحث ،پايتخت نظام جمهوري اسالمي ايران ميتواند
اس��ت كه تمام اين موارد البته با كنت��رلدقيق آنچه درط��ول يك پروژه
بسيار اثرگذار باشد .دراين حوزه تالشهاي مؤثري براي بهبار نشستن زمينه
ميگذرد ،همراه است .امروز تحليلهاي آماري بهروز و دقيقي در پروژههاي
توسعه و بسط نظاماجرايي دركشور صورتيافتهكه ميتواند منجربه توليد
بزرگ عمراني مدنظر قرار ميگيرد كه شايد قبل ازاين فقط در برخي صنايع
كار و جذب سرمايههايملي شود .درواقع ميتوان گفت كارهاي گستردهاي
مثل صنعتنفت دنبال ميشدهاس��ت .تمام اين موارد باعثشدهاست تا
درطول سالهاي اخير انجامشده و توسعه زيرس��اختها مبناي كارهاي
زمان را مديريت كرده و اطمينان داشتهباشيم كه به قولهاي دادهشده ،در
عمراني قرار گرفتهاس��ت .از جمله تالشهاي ص��ورتگرفته براي تحقق تكيه بر توانمنديهاي داخلي
اين هدف ،فراهمساختن زمينه جذبمنابع ميباشد .يكياز دغدغههاي امروزه ميتوان گف��ت تقريباً تمام عملياتعمراني ازهر نوع و جنس��ي كه موعد مقرر عملكنيم .نصب روزشمار براي پروژههاي بزرگ شهر كه با تدبير
اساسي ما درحالحاضر اين است كه چگونه ميتوانيم منابع پايدار و مطمئن باش��د ،قابليتاجراي بدوننقص با تكيهبر توانمنديه��اي داخلي را دارا شهردار تهران صورتگرفته ،در همين راستا ست؛ هرچند كارهايعمراني
ت زمان مش��خص كه يك پروژه به آنها نياز ست .بهلطف خدا و با همت متخصصان ايراني ،نمونههاي بسيار موفقي از بهخصوص در شهر بزرگي مثل تهران كه در اغلب ساعات شبانهروز زنده،
و نيز منابع قابلوصول را درمد 
دارد ،جذب كنيم .از سوي ديگر ظرفيتهاي اجرايي گستردهاي را تعريف طرحهاي عمراني بهبار نشسته كه به تعبيري افتخار ملي بهحساب ميآيند؛ پويا و فعالاست ،سختيها و پيچيدگيهاي خاص خود را بههمراه دارد اما
ت از س��رمايه و كارايراني ناميدهشده،
كردهايم كه ميتواند زمينهساز جذب سرمايههاي كشور باشد .بهعنوان مثال از پل جواديه كه يك پل خاص ،بسيار پيشرفته و مدرن است تا پل دوطبقه در سالي كه سال توليد ملي و حماي 
ت زمان حدود 22ماه احداث ميتوانيم با يك اطمينانخاطر و نش��اط و انرژيمضاعف به انجام درست
پروژهاي مانند پروژه بزرگراه طبقاتيصدر يا تونل نيايش ،پروژههاي بزرگي صدر كه يك سازه  10كيلومتري است و درمد 
هستند كه در مقياسملي قابلتعريف بوده و در يك برهه از زمان حدود  6خواهد شد ،همگي توسط فرزندان همين آب و خاك به منصهظهور رسيده مأموريتهايمان اميدوار باشيم.
هزار نفر از كارگر فني گرفته تا مهندسين ارشد بهطور مستقيم درگير آن است .اين زمانها و ركوردها واقعاً بينظير بوده و درسطح بينالمللي قابل
حركت بهسوي توليد صد در صد داخلي
بودند .بهاين ترتيب اين پروژهها يك جمعيت از منابعانساني توانمند را در ارائهاست .پروژه ديگري كه ميتوان به آن استناد كرد ،تونل
زماني پله��اي صندوقهاي بتن��ي مانند پل س��يدخندان را
نيايش با طولي درحدود  10كيلومتر اس��ت كه در يك خاك
توسازهاي عمراني پايتخت قرار دادند.
اختيار ساخ 
خارجيها برايمان ميساختند و حتي كارگر و تكنسين اين
آبرفتي و درجايي كه س��طح آبهاي زيرزميني باال بوده و به
قبيل پروژهها نيز غيرايراني بودند .درواقع يك چنين كارهايي
دليل وجود قنوات ،مسائل متعدد فني را ب ه دنبال دارد ،ساخته
توسعهپايدار ،توسعه دانشمحور است
سالهاي س��ال در انحصار كش��ورهاي خارجي بود اما امروز
نكته مهمتري كه وجود دارد اين است كه هريك از اين پروژهها ميتـوانـد ميشود .بهلطفالهي بدون كوچكترين آسيب ،خسارت و يا
دركنار پروژهاي مانن��د احداث بزرگ��راه طبقاتي صدر ،يك
يكـياز شـاخصـههـاي رشـد علم و فناوري در حوزه كارهاي عمراني كشور ريزشي ،در يك مدتزمان تقريباً 11ماهه كار حفاري اين معبر
كارخانه توليد سگمنت درآستانه بهرهبرداري قرار گرفتهاست
باشد .يكياز نكات بسيار قابلتوجه كه در كارهاي توسعهاي حوزه معاونت زيرزميني انجام پذيرفت كه اگر به ركوردهاي زماني قبلي خود
توسعه زيرساختها
كه ظرفيتي ملي در كشور ايجاد كرده و بهاين وسيله ميتوان
فني و عمراني شهرداري تهران مبنا قرارگرفت ه و البته ملهم از توجهات ويژه و در پروژههاي مشابه بازگرديم ،متوجه بروز يك تفاوتفاحش
باعث افزايش و
در هرماه  2كيلومتر پل صندوقهاي بتني با تكنولوژي خاص
مكرر مقاممعظم رهبري بوده ،بحث استفادهاز علم و فناوري است .مديريت در سرعت اجراي عملياتعمراني در زير سطحزمين ميشويم.
پايداري شتاب
براي تمام نقاطاي��ران توليد كرد .اين فن��اوري براي احداث
ي
شهري بهشدت معتقد است كه توسعهپايـدار توسع ه دانشمحور است؛ البته اين اتفاق چيزي غير از آنكه بخواهي��م از علم و فناوري بوم 
رشد اقتصادي
پلهايي ب��ا دهانههاي تاح��دود  60متر و ب��دون پايه جواب
ش��ده خود بهرهببريم ،نبوده و البته بررسي و آسيبشناسي
با تكيهبر دانشبومي و نه يك دانش استيجاري و قرضي.
در كشور خواهد
داده و بهنوعي يكياز س��رمايههاي كش��ور قلمداد ميشود.
آمده
كارمان
ه
ب
بس��يار
مشابه
هاي
ه
پروژ
در
قبلي
هاي
ه
تجرب
درحال
كنيم
اع�لام
امروز مفتخر هس��تيم كه بهمردم عزيز كش��ورمان
شد و البته در اين
حاضر حوزه معاونت فني و عمراني ش��هرداري تهران ب��ا اعمال تغيير در اس��ت .ضمناينكه در رويكرد جديد ب��ه طرحهاي عمراني ،مبحث ،پايتخت نظام دستاوردهاي اينچنيني درحوزه فعاليتهاي فني و عمراني
شهرداري تهران ،قابلارائه در كنفرانسهاي بينالمللي است
اجزايمختلف كار خ��ود ،از نظام فني و اجرايي گرفت��ه تا تغيير در نگرش معتقديم فقط مثلث كارفرما ،پيمانكار و مشاور نيست كه يك
جمهوري اسالمي
همكاران ،پيمانكاران و دس��تاندركاران پروژههاي مربوطه ،ميتواند يك پروژه عظيم را راهبري و هدايتميكند بلكه نوع نگاه و بينش ايران ميتواند بسيار تا بهتدريج ابعاد حركت بهسوي توليد صددرصد داخلي و ملي
بر همگان آشكار شود.
رقابت در س��طح بينالمللي با همتايان خارجي خود داشتهباشد .درحال حاكم بر مديريت يك پروژه ك��ه در قالب نظام فني و اجرايي
اثرگذار باشد
با يك مسئول

طرحیکهبا نقدگذشتهآغازشد

عباس وفایی زنوز معاون اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمانها

نا گفته پیداست برای انجام فعالیتهای
عمرانی در هیچ ش��هر بزرگی نمیتوان
نقطهپایانی درنظرگرفت .این امر وقتی در کنار منابع و
سرمایههای محدود شهری درنظر گرفت ه شود ،این معنا
را خواه د داشت که بهس��ازی و نوسازی زیرساختها و
افزایش کیفیتزندگی در هر کالنشهری نیازمند نگاهی
اقتصادی و مبتنيبر اصل بهرهوري خواه د بود.
ازس��وی دیگر بازنگری اقدامات و طرحهای گذش��ته،

هم��واره بهتریـ��ن ابـ��زار بـ��رای بهبـ��ود عملکـرد
س��ا زوکارهای مدیریتی ،خلق نظامهای نوین و در یک
کالم گذار از نوعی بوروكراسيسنتی به ساختاري مدرن
و عقالنیتراست.
بااعمال چنین بازنگریهای��ی در اداره کل هماهنگی
فنی و عمرانی مناطق و سازمانهای شهرداری تهران،
ی
طرح استقبال از بهار سال  91طرحی متفاوت با سالها 
گذشتهبود .طرح امسال با تکیهبر شناسایی و مطالعات

غنیتر و همچنین نیاز سنجیهای مردمی شورایاران،
ابتدا بهبررسی و اولویتبندی دقیق پروژههای ضروری
پرداخت .کیفیت و عمق این مطالعات بهحدی بود که
مبانی مطالعاتی طرح از دیماه سال گذشته آغازشد تا
بهسازی معابرمحالت و نواحی شهـرتهـران تـا پیـشاز
بـهنیمهرسیدن اسفندماه بهسرانجا م برسد.
امس��ال بهلحاظ اجرای اقدامات و فعالیتهایعمرانی
درسطح مناطق و نواحی شهر تهران ،معابر و گذرگاههای
پایتخت زودتر به استقبال بهاررفت و در روزهای پایانی
سال و تعطیالت نوروز از س�� روصدا و حضور واحدهای
ح ساختمانی در سطحمعابر خبری نبود.
اجرایی و مصال 
ت
عالوه بر این در طرح استقبال ازبهار  ،91انجام اصالحا 

موضعی و کمدامنه با بیش��ترین کارآیی در دستورکار
قرارگرفت و بهاین ترتیب بهجای انجام اقداماتکلی و
ظ فنی با شرایط آب و هوایی
پرهزینه که اجرایشان بهلحا 
فصل زمستان متناسب نیست ،اقدامات ترمیمی مؤثر و
پردوام مور د تأکید قرار گرفتند.
این وقتشناسی برای اجرای طرح استقبال از بهار و البته
ت
حرکت مثب��ت فعالیتهای اجرایی بهس��مت اقداما 
ترمیم��ی را باید از مهمترین اه��داف تحققیافته طرح
امسال استقبال از بهار دانست؛ طرحی که با بازنگری و
نقد طرحهای گذشته آغازشد ،نگاهی اقتصادی داشت و
بوجوش زندگی شهری
تا آنجا که ممکنبود روند پر جن 
را در روزهای پایانی سال مختل نکرد.
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مرمت وبهسازي
معابرشهري
متحول شد

هر ساله با فرا رسیدن بهار و نو ش�دن طبیعت ،شهر تهران هم قدری
نونوار می شود .پایتخت به استقبال بهار می رود و روزهای پایانی سال
در قالب طرحی جهادی به اجرای اقدامات ریز و درش�ت عمرانی طي
سطح محالت و مناطق مختلف شهر می گذرد .طرح استقبال از بهار
در سنوات گذشته غالبا در قالب بازسازي بزرگراههاي سطح شهر به
مرحله اجرا در ميآمد اما امسال با اولويت درزگيري و لكهگيري اصولي
خيابانهاي اصلي و فرع�ي و البته بزرگراهه�ا ،رنگوبوي ديگري به
خود گرفته بود.

اول شناسایی ،بعد عملیات

مدیر واحد نظارت عالیه اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمانها اصلیترین ویژگی طرح استقبال از
بهار امسال را در شناسایی دقیق نیازهای عمرانی توسط مناطق  22گانه شهرداری تهران و به بیانی خوداظهاری این
نیازها و اولویتبندی دقیق آنها میداند .مهندس محسن مالصالحی معتقد است تطابق بیشتر فعالیتهای عمرانی
طرح امسال با نیازهای واقعی شهروندان حاصل تعامل مثبت ش��هرداریهای مناطق با شورایاران بوده است .وی
میافزاید :امسال با به کار بستن فرمولهای دقیق مهندسی ،انجام اصالحات موضعی و کمدامنه با بیشترین کارایی
در دستور کار قرار گرفت و با نگاهی اقتصادی تنها آن دسته از اقدامات به مرحله تعریف پروژه و اجرا رسید که واقعاً
گرهی از مشکالت شهر و شهروندان میگشود.
شناسایی دقیق ،پیش نیاز نظارت دقیقتر

اما همین شناساییها از نیازهای عمرانی سطح ش��هر که ماهها پیش از آغاز عملیات اجرایی توسط شهرداریهای
مناطق به انجام رسید زمینه نظارت و ارزیابی دقیقتر بر حسن اجرای فعالیتهای عمرانی را فراهم ساخت .درواقع
فرمهای اظهار شده از سوی شهرداریهای مناطق در قالب یک نظام آماری مدون مبتنی بر سیستم فنآوری اطالعات
قرار گرفت تا در ارزیابی طرح نیز دقیقاً آنچه باید مورد سنجش و امتیازدهی قرار گیرد ،منظور شود .از این رو گزارش
عملکرد مناطق به صورت هفتگی به سازمان بازرسی شهرداری تهران و اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق
ارسال شد تا فعالیتهای صورت گرفته در تکتک مناطق و نواحی مورد ارزیابی دقیق کارشناسان قرار بگیرد.

لکهگیری هندسی ،نمونه نگهداری اصولی

در طرح استقبال از بهار سال  91اقدامات ترمیمی به جای اقدامات کلی و پر هزینه مورد تأکید قرار گرفت .یکی از
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در طرح اس�تقبال از بهار س�ال  ،91اقدامات عمراني قاب 
ل
اجرا در س�طح مناطق به  10عمليات كمهزين�ه و پربازده
محدود شد تا ضمن جلوگيري از عملياتعمراني پرهزينه
و همچني�ن اقداماتي كه اجراي آنها متناس�ب با ش�رايط
آبوهوايي نيست ،ضروريترين نيازهايعمراني برطرف
ش�وند و درنتيجه بيش�ترين ميزان بهرهمندي با كمترين
هزينه حاصل شود .همانگونه كه نمودارها نشان ميدهند
بيش�ترين حجم عملياتعمراني درس�طح مناطق ش�هر
تهران ،مربوط به عمليات درزگيري و لكهگيري آس�فالت
سوارهرو بوده است.

همزمان با تحول طبيعت در بهار 1391

در برخی س��ال ها به دلیل حجم باالی عملیات عمرانی و زمان بر بودن نوع عملیات ،طرح استقبال از بهار حتی تا
هفتهها پس از آمدن نوروز طول میکشید و شهر با انبوه اقدامـات عمـرانی جزئی و کلی ،خود را آماده استقبال از
تابستان میکرد! استقبال از بهار سالها به همین شیوه برگزار میشد و بازههای زمانی محدود آن در مواجهه با حجم
فراوانی از اقدامات عمرانی به بازههای زمانی طوالنیتری تبدیل میگشت .گاه حضور واحدهای اجرایی و مصالح
ساختمـانی در سطـح معابـر در ایـام نـوروز هـم دست و پا گیر میش��د و فعالیتهای عمرانی در غیاب کارگران
ماهری که یاد یار و دیار کرده بودند با کیفیتی نه چندان مطلوب به اجرا میرسید .از طرفی حتی آب و هوا و شرایط
جوی نیز با انجام اقدامات و عملیات عمرانی پردامنه و کالن سر سازگاری نداشت و بارندگی و سرما نتیجه مطلوبی
از این اقدامات به دست نمیداد.مجموعه این عوامل در نهایت کارشناسان اداره هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و
سازمـانهـا را بـه ایـن فکـر انداخت تا طرح استقبال از بهار سال  91با مختصات و ویژگیهای متفاوتی برگزار شود.
با اجرای زود هنگام این طرح ،معابر و گذرگاههای پایتخت زودتر به استقبال بهار رفت و نه تنها عملیات عمرانی غیر
مؤثری با توجه به انجام فعالیتها در فصل زمستان انجام نشد بلکه فعالیتهای عمرانی بیشتر بر مرمت ،بهسازی و
افزایش کیفیت داشتههای موجود تمرکز یافت.
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این اقدامات لکهگیری آسفالت سوارهرو به جای روکش کلی معابر بود اما حتی نحوه اجرای این عملیات نیز به شکلی
متفاوت با سالهای گذشته انجام شد .لکهگیری هندس��ی همانند آنچه در پروژههای نگهداری معابر کشورهای
پیشرفته دنیا انجام میشود ،امسال در سطح نواحی و مناطق شهر تهران به اجرا درآمد تا عالوه بر آشنایی واحدهای
اجرایی با نحوه اصولی اجرای این عملیات ،پروژههای بهسازی معابر شاهد کیفیت و دوام بیشتری نسبت به گذشته
باشد.در روش لکهگیری هندسی ،به جای پر کردن چاله ایجاد شده با مصالح ،سطح بزرگتری از حفره توسط دستگاه
کاتر بریده شده و در نهایت عملیات بهسازی در قالب یک شکل هندسی منظم با زاویههای عمود بر هم اجرا میشود.
این امر با اصالح کامل رویه آسفاتی به منزله یک سازه ،تمام بخشهای آسیب دیده را ترمیم کرده و با بهسازی آن به
صورت یک شکل هندسی منظم ،زمینه توزیع مناسب بار و پیشگیری از آسیبهای مجدد را فراهم میکند.
گریتینگ ،کوچک اما پر بازده

در طرح امسال بسیاری از نهرهای آب موسوم به نهر روسی که نوعی مانع ترافیکی در تقاطع برخی از خیابانهای
اصلی به شمار میروند ،از طریق اجرای صفحههای مشبک کامپوزیت سرپوشیده شدند تا خودروها بتوانند بدون
توقف بر روی این جویها که قب ً
ال به صورت یک دستانداز عمل میکرد ،رفت و آمد کنند.
بهرهگیری از این روش عالوه بر روان ش��دن رفت و آمد ش��هروندان و ایمنی بیش��تر ترافیکی ،مزایای بیش��تری
نیز نس��بت به کانی��و و انهار سرپوش��یده با دریچهه��ای فل��زی دارد چرا ک��ه در روش گریتین��گ امکان جذب
هیدرولیکی روانابها بیش��تر اس��ت و مش��کل س��ر و صدای دریچههای فلزی نیز وج��ود ندارد.پایش عملکرد
گریتین��گ در ماههای آتی به وی��ژه طی بارندگیه��ای بهار امس��ال میتواند ام��کان ارزیابی بهت��ری را در این
زمینه فراهم کند تا دقیقاً مش��خص ش��ود این روش نس��بت ب��ه روشهای جایگزی��ن خود چه مزای��ا و معایبی
خواهد داشت.
بهسازی و وقت شناسی؛ اهدافی که محقق شد

معاون اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و س��ازمانها جهش اقدامات عمرانی پرهزینه به سمت مرمت و
بهسازی و همچنین وقتشناسی و اجرای به موقع عملیات عمرانی را از مهمترین اهداف تحقق یافته طرح استقبال
از بهار امسال میداند .مهندس عباس وفایی زنوز با بیان اینکه اجرایی شدن طرح امسال در فاصله پانزدهم بهمن ماه
تا پانزدهم اسفند ماه متکی بر مجموعهای از اقدامات پیشنیاز برای شناسایی مناسب نیازها بوده است ،میافزاید:
طرح امسال با نگاهی اقتصادی و با توجه به اصل بهرهوری حداكثري صورت گرفت.
وی پایان یافتن به موقع طرح در سطح مناطق را سبب افزایش رفاه شهروندان در روزهای پایانی سال و ایام نوروز
ذکر و اضافه کرد :شهروندان ،بهترین ناظران طرح اس��تقبال از بهار هستند و همان گونه که در شناسایی نیازها از
نظرات سازنده شورایاران و پیام های مردمی  137بهرهگیری شده ،در ارزیابی و امتیازدهی به طرح امسال نیز باید
به بازخوردها و نظرات شهروندان رجوع کرد.

 1در طرح استقبال از بهار س�ال  ،91لكهگيري معابر سوارهرو
يكياز مهمترين اقدامات انجامشده .برش سطح بزرگتري از چاله
موجود توسط دس�تگاه كاتر و در نهايت اجراي عملياتبهسازي
در قالب يك شكلهندسي منظم با زاويههاي عمود برهم ،ويژگي
ممتاز لكهگيريهاي انجا م شده در طرح امسال ميباشد كه مطابق
با اس�تانداردهاي روز دنيا بهاجرا درآمدهاس�ت .بيشترين حجم
ت انجا م شده دراين مورد  20هزارو 76متر مربع در منطقه 3
عمليا 
شهرداري تهران بود.
 2درزگيري س�طح معابر يكي ديگ�ر از اقدام�ات كمهزينه و
تأثيرگذار طرح استقبال از بهار امسال بودهاست .ايجاد درز روي
سطحآسفالت س�بب نفوذ آب به اليههاي زيرينمعابر ميشود و
اين امر كاهش مقاومت و در نتيجه تخريب آسفالت را بههمراه دارد.
بنابراين درزگيري مستمر س�طحمعابر يكياز بهترين روشهاي
نگهداري آن محس�وب ميش�ود ك�ه در نهايت با پيش�گيري از
تخريبكلي رويهآسفالت ،گذرگاههاي شهر را از اجراي روكشكلي
و صرف هزينههاي گزاف بينياز ميكند .بيشترين حجم عمليات
درزگيري 35 ،هزارو  520مترطول در منطقه  15شهرداري تهران
بود است.

به بهتر شدن عملكرد ش�بكه هدايت و جمعآوري آبهايسطحي
 559عدد درمنطقه  6شهرداري تهران بوده است.
ت انجا م شده درطرح امسال بوده
ك ميكند ،از ديگر عمليا 
نيز كم 
 4براس�اس پايشهاي موجود ،وجود نهرهاي روسي در تقاطع است .بيشترين حجم اين عمليات ،به مساحت 3073مترمربع در
توآمد خودروها و پسزدن ترافيك منطقه  3شهرداري تهران اجراشد.
معابر اصلي ،سبب اختالل در رف 
ميشود .درطرح امسال كارگذاري گريتينگ بهجاي نهرروسي و در
ع مع�ارض و موان�عموج�ود در پيادهروه�ا يك�ي ديگر از
 8رف� 
نتيجه حذف اي�ن مانعترافيكي ،موردتوجه مديرانش�هري قرار
گرفت .گريتينگ عالوه بر امكان روانسازي ترافيك ،توانايي بااليي اقداماتمثبت طـرح استقبـال از بهـار امسـال بهشمارميرود كه
نيز در جذب و هدايت آبها 
ن شك بيشترين عوايد آن شاملحال سالمندان و افراد كمتوان
ي سطحي دارد و از اينرو بهنظرميرسد بدو 
جايگزين مناسبي براي نهرهاي روسي و همچنين انهار سرپوشيده جسمي خواهد شد .در طرح امسال موانعزيادي از سطح پيادهروهاي
حذف شده كه بيش�ترين حجم اين عمليات ،رفع 242

با دريچههاي فلزي باشد .بيشتري حجم اين عمليـات 783 ،متـر ش�هر تهران
معارض پيادهرو در منطقه 13شهرداري تهرانبود.
در منطقه  3شهرداري تهران بود.
 5ترميم كفپوشهاي موجود در سطح پيادهروها ،يكي ديگر از
اقداماتاصلي طرح استقبال از بهار سال  91بود .ترميم كفپوشها
بهعنوان يك اقدام ترميمي موردتوجه قرار گرفته تا از هزينههاي
گزاف و مزاحمتهاي تخريب و كفپوشكلي پيادهروها پيشگيري
شود .بيشترين حجم اين عمليات 10866 ،مترمربع درمنطقه يك
شهرداري تهران بود.

 9عالوه بر همسطحسازي دريچههاي موجود در سطح سوارهرو،
همسطحسازي دريچههاي پيادهرو نيز در طرح امسال موردتأكيد
قرار گرفت تا دركنار رفع معارضات و موانع موجود در پيادهروها،
اقدامي راهگشا براي تسهيل رفتوآمد شهروندان در پيادهروها
باشد .بيشتري حجم اين عمليات 298 ،عدد در منطقه  6شهرداري
تهران بود.

 6ترميم جداول از ديگر اقدامات انجا م شده در طرح استقبال از
 3بدونشك همسطحسازي دريچهها در سطحمعابر سوارهرو ،بهار امسال بوده و به ميزانزيادي از لزومتخريب و نوسازي كلي اين
يك�ياز كمهزينهتري�ن و پربازدهترين راهكارهاي روانس�ازي قطعاتبتني پيشگيري كردهاست .بيشترين حجم اين عمليات،
ترافيكي اس�ت .در طرح استقبال از بهار امس�ال همسطحسازي 4956متر در منطقه  3شهرداري تهران بود.
دريچهها يكياز  10عملياتياس�ت كه در س�طح مناطق  22گانه
 7كفكشي يا ترميم كف نهرها كه عالوه بر بهبود منظرشهري
ش�هرداري تهران بهاجرا درآمده و بيش�ترين حجم اين عمليات،

 10سطح بسياري از پيادهروهاي شهر تهران پوشيده از آسفالت
است و از اين رو لكهگيري آسفالت پيادهروها نيز در طرح استقبال
از بهار امسال موردتوجه بودهاست .بيشترين حجم عمليات انجا م
ش�ده دراين زمينه 5901 ،مترمربع درمنطقه  21شهرداري تهران
بود.

اقدامات انجام شده در طرح امسال

عملیات عمرانی طرح استقبال از بهار امسال شامل فعالیتهای
لکهگیری آسفالت سوارهرو ،درزگیری ،همسطحسازی دریچههای
سوارهرو ،اس�تفاده از گریتینگ ،ترمیم کفپوش ،ترمیم جداول،
ترمیم کف انهار ،رفع معارض پیاده رو ،همسطح سازی دریچههای
پیاده رو و در نهایت لکهگیری آسفالت پیادهرو بود.
امسال بر خالف سالهای گذشته که نوع عملیات عمرانی شامل
هیچ محدودیتی نمیشد ،کلیه فعالیتها در قالب این 10مورد انجام
شده و بدون شک هیچ يك از این فعالیتها در سطح اقدامات کلی

و پرهزینه ظاهر نشده است.
برطرف شدن  80درصد از نقاط آبگرفتگی

حداق�ل 80درص�د از نق�اط آبگرفتگ�ی در قال�ب ط�رح
اس�تقبال از به�ار امس�ال برط�رف ش�د .رف�ع آبگرفتگیهای
موضعی س�طح معاب�ر ،یک�ی از محوریترین اقدام�ات اجرایی
طرح امس�ال ب�ود تا بر اس�اس مجموع�ه اطالعات اعالم ش�ده
از س�وی منابع مختل�ف ،اقدامات مؤث�ری در این زمین�ه انجام
شود.

این منابع ش�امل فرمهای شناس�ایی مناطق و اطالعات شرکت
خاکریزآب ،معاونت هماهنگی و امور مناطق ،س�ازمان مدیریت
پس�ماند و معاونت خدمات ش�هری بود .ارزیابی اقدامات انجام
ش�ده در این نقاط ،از برطرف ش�دن مش�کالت موجود در زمان
بارش حکایت دارد اما باید دانست که مشکل آبگرفتگی همواره
میتواند خود را در اثر ش�رایط نامطلوب نگهداش�ت ش�بکه باز
تولید کند و قطع ًا نمیتوان انتظار داش�ت با رفع مشکل این نقاط
در طرح امس�ال ،آبگرفتگی در س�طح معابر تهران به طور کلی
برطرف شود.
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ضميمه رايگانروزنامه همشهري عمرانشهر

ديروز ،امروز
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عمرانشهر ضميمه رايگانروزنامههمشهري

ديگران

يكشنبه27فروردينماه 1391شماره17

طرحی سازگار با طبیعت

عناصرطبیعیموجوددرپهنه
مسیلکنبهلحاظبصری
واکوتوریستی،عناصريباارزش
هستند.باغاتکنبامجموعهایاز
درختانکهنسال،ترانشههایطبیعی
وبسترکوهستانیهمگیازعناصري
بهحساب ميآيند که درطرح
ساماندهیمسیلکنموردحفاظتو
رسیدگیقرارگرفتهاند

عناصر طبیعی موجود در پهنه مسیل کن بهلحاظ بصری و اکوتوریستی،
عناصري با ارزش هس��تند .باغات کن با مجموعهای از درختان کهنسال،
ترانشههای طبیعی و بستر کوهستانی همگی از عناصري بهحساب ميآيند
که در طرح ساماندهی مسیل کن مورد حفاظت و رسیدگی قرار گرفتهاند.
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه  22بابیان این مطلب تأکیدمیکند
که در طرح ساماندهی مسیل کن نهتنها درخت یا درختچهای قطعنشده
بلکه بیشاز نیمی از پهنههای موجود در حریم این رود ،با هدف باالبردن
س��رانه فضای سبز ش��هر تهران و بهبود شرایط زیس��تمحیطی به دست
طرحهای توسعه فضایسبز سپردهشده است.
در کنار تمام این اقدامات ،طراح��ان پروژه از توجه به ضرورتهای افزایش
سطح تراوایی خاک و تجدیدحیات آبخوانها و سفرههای زیرزمینی شهر
تهران غافل نبودهاند .درواقع در جریان بهسازی مسیل و بسترسازی سطح
رودخانه از هیچ س��طح صلب و غیرقابلنفوذی اس��تفادهنش��ده تا ضمن
جریان یافتن آب ،بخشی از آن نیز با هدف پیشگیری از کاهش سطح ذخایر
سفرههای زیرزمینی جذب شود.

بهسازی حریم رود کن در منطقه22

مسیلیکه زیباترین رود پایتخت شد

بد ونشک رودها و روددرهها بخشی از مهمترین جاذبههای طبیعی شهر تهران بهشمار میآیند .در میان تمام این جاذبههای چشمنواز طبیعی که
بیشتر در دل ارتفاعات شمال تهران جا خوشکردهاند ،رودخانه کن جایگاه ویژهای دارد .رو د کن که از همین ارتفاعات سرچشمه میگیرد و با طی
مسیری  33کیلومتری شمال تا جنوب پایتخت را پشت سر میگذارد ،پرآبترین رود تهران محسوب میشود.

دبی متوسط رودخانه کن در حدود  88میلیون متر مکعب در سال است و
این گونه حوضهآبگیر این رود بهتنهایی از همه حوضههای آبگیر شهر تهران
همچون وردیج (وردآورد) ،فرحزاد ،مسیل عبدلآباد ،درکه ،ولنجک ،دربند،
گالبدره و سرخه حصار بزرگتر است.
این که چگونه رود کن که زمانی کیلومترها از مرز غربی شهر تهران فاصله
داشت به رودخانهای در متن این شهر تبدیلشد ،بازگویی رشد کالبدی شهر
تهران و اضافهشدن مناطق  21و  22شهرداری به تهران است .درواقع آنچه
بیشتر جای اندیشیدن دارد این نکته اس��ت که چگونه رود کن که سالها
بهعنوان یکی از مسیلهای جمعآوری و هدایت آبهایسطحی شهر تهران
بهشمارمیرفت به فرصتی برای بهرهمندی از مواهبطبیعی و آشتی شهر
و شهروندان با طبیعت تبدیل شده است.
اما در میان تمام مناطق هممرز با رودخانه کن و تمام تالشهایی که برای
بهس��ازی حریم این رود صورتگرفته ،باید نقش وی��ژهای برای اقدامات
و تالشهای معاونت فنی و عمرانی ش��هرداری منطقه 22قائل ش��د .این
تالشها حکایت از آن دارد که در بهار امسال عالوه بر اینکه به همت حوزه
معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران آبگیری دریاچه چیتگر آغازمیشود،
میتوان شاهد بهرهبرداری از بوستان جوانمردان در بخشی از حریم رودخانه
کن نیز بود.
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محدوده طرح

حوزه ش��مالی طرح س��اماندهی مس��یل ک��ن در مح��دوده مناطق  5و
 22که به بوس��تان جوانمردان موس��وم ش��ده ،از پل جاده امامزاده داوود
آغاز و به پ��ل بزرگراه هم��ت ختم میش��ود .این مح��دوده  56هکتاری
ش��امل درهای طبیع��ی ،آب پاکی��زه و باغهای میوه اس��ت ک��ه به گفته
معاون فن��ی و عمرانی ش��هرداری منطقه 22طرحهای عمرانی حس��اب
ش��دهای برای اح��داث حوضچههای رس��وبگیر در این بخ��ش از پروژه و
جلوگیری از انتقال رس��وبات به بخشه��ای پایین دس��ت درنظر گرفته
 شده است.
اما تمرکز اصلی طرح س��اماندهی مس��یل ک��ن در مح��دوده منطقه 22
مربوط به حوز ه میانی آن اس��ت .حوزهمیانی از پل بزرگراه همت آغازشده
و تا محدوده پل بزرگراه ش��هید حکیم ادامه مییابد .مهندس یوس��فعلی
دهقان بابیان اینکه بیش��تر ابنی��ه و فضاهای فرهنگ��ی و تفریحی پروژه
در این بخ��ش جانمایی ش��ده ،از احداث یک دریاچ��همصنوعی کوچک،
مس��جد ،رس��توران و مجموعههای فرهنگ��ی و ورزش��ی در بخش مورد
اش��اره خبر میدهد .درنهای��ت حوزه جنوبی طرح س��اماندهی مس��یل
کن از پل بزرگراه حکیم آغازش��ده و ب��ه پل آزاد راه ته��ران – کرج ختم
میشود.

طرحی در خدمت گردشگری سالمت

در طول  7کیلومتر پیادهروسازی در طرح ساماندهی مسیل کن ،هیچ مسی ر
منقطعی وجود ندارد و به راحتی میتوان بااستفاده از این مسیرها به تمام
پهنههای روباز و فضاهای سرپوشیده دسترسی پیدا کرد.
معاون فنی و عمرانی ش��هرداری منطقه  22ضمن بیان مطلب فوق ،طرح
ساماندهی مس��یل کن را طرحی درخدمت گردش��گری سالمت معرفی
کرده و بااشاره به ایجاد انگیزه حرکتی و توجه به کاربریهای درمانی چون
هیدروتراپی و فیزیوتراپی ،میافزاید :در مجموعه طراحیهای ساماندهی
مسیل کن به نیازهای حرکتی و جسمانی سالمندان و شهروندان کم توان
جسمی نیز توجهویژهای شده است.
پیشرفت عملیاتاجرایی

مهندس دهقان بابیان اینکه کل عملیات محوطهس��ازی ش��امل احداث
پیادهروها ،فضای س��بز ،بهس��ازی س��طحرودخانه و تثبیت ترانشهها در
ن یافته ،میگويد :تمام ابنیه پیشبینی ش��ده در این
حوزهمیانی طرح پایا 
طرح مرحله پیسازی و احداث فونداسیون را پشتسر گذاشته و بالفاصله
پساز تکمیل اسکلت فلزی پیشساخته و حمل آن به کارگاه ،تالش برای
نصب اسکلت آغاز میشود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ،22تثبیت جدارهها و بستر را بهدلیل
ریزدانگی و شرایط ناپایدار زمین از دشوارترین جبهههایکاری این پروژه
دانسته و ضمن اشاره بهاينكه در اجرای این عملیات از احداث شمع ،ریزشمع
و دیوارهای حائل بهرهگیری شده ،میافزاید :بسیاری از بناهای موجود در
طرح ساماندهی مسیل کن از قبیل ساختمان سالمت ،ساختمان پلیس و
سرویسهای بهداشتی بهسرعت درحال تکمیل بوده و پیشرفتفیزیکی
پروژه در فازمیانی آن به مرز  90درصد رسیده است.
به گفته مهندس دهقان ،مساحت فضاهای سرپوشیده این پروژه به  4هزار
مترمربع میرسد که این رقم با احتساب پارکینگهای طبقاتی دید ه شده
در طرح تا سقف  30هزار مترمربع نیز افزایش مییابد.

يك پروژه درچندنما

آغازنصب عرشه رمپ شمال غربي بزرگراه صدر
 2قالب از قالب هاي تيرهاي دروازهاي در بزرگراه صدر كارگذاري شده واين امر تماما
توسطمتخصصانداخليصورتگرفتهاست.

فناوري امروز

عجيبترين بزرگراههاي
چند طبقه جهان

رقابت چين و آمريكا در كتاب ركوردها

38كيلومترپل ،يادگار 6دهه پيش

با ز هم صحبتاز يك پلبزرگ و طوالني درميان است؛ اين بار سراغ پلهاي موازي پونتچارترين( )Pontchartrainاياالتمتحده آمريكا رفتهايم .اين رشته
ث شدهاند .از سال 1969به اين سو ،نام پلهاي پونتچارترين بهعنوان طوالنيترين پلهاي
پلها بهطول تقريبي 38كيلومتر روي رودخانهاي بههمين نام احدا 
ساخت ه شده روي آب در كتاب ركوردها(گينس) ثبت شده است .گرچه با احداث پل جيائوژو در چين اين ركورد دستخوش تغييرات شد اما با اين اوصاف هنوز
ب ميشود.
هم پلهاي پونتچارترين كه حدود 56سال پيش با افتتاح باندجنوبي راهاندازي شد ،جزو سازههاي مهندسي شاخص دنيا محسو 

اياالتمتحده آمريكا با  313ميليون نف��ر جمعيت و  9/8ميليون كيلومترمربع
وس��عت يكياز كش��ورهاي پهناور و البته پرجمعيت دنيا بهحس��ابميآيد.
بههمين دليل وجود ميليونها كيلومتر شبكه بزرگراهي و انواع و اقسام پلها و
تونلها دراين كشور امريطبيعي بهحساب ميآيد .آمريكا داراي باالترين نرخ
س��رانه مالكيت خودرو بهازاي  765خودرو براي هر هزار نفر است .با اين حال
ع نيازهاي
بهطور متوسط حدود  40درصد مردم از وسيلهنقليه شخصي براي رف 
حملونقلي خود در طول ش��بانهروز اس��تفادهكرده و اي��ن  40درصد روزانه
55دقيقه و يا بهعبارتي  47كيلومتر رانندگي ميكنند.
 25سال پلسازي پرشتاب

طي سالهاي  1955تا  1980ميالدي بيشترين ساختوساز پلهاي جادهاي
و بزرگراهي در كشور آمريكا صورت گرفتهاست .پلهاي معروف پونتچارترين،
مانچاك سوامپ ،چساپيك بال ،سن ماتئو ،جوبيلي پاركوي و سونمايل همگي
يادگاريهاي آن دوران ميباشند .در اياالت مختلف اين كشور و خصوصاً فلوريدا،
نيويورك ،مريلند ،كنتاكي ،اينديانا ،آالباما و كاليفرنيا بيشاز 400پل جادهاي
ساخته شدهاست .تا قبل از سال  2000ميالدي ،بلندترين و بزرگترين پلهاي
س��وارهرو دنيا دراختيار آمريكاييها بود اما در دههاخي��ر چينيها از همتايان
ت گرفته و ابرپلها را به جهانيان معرفيكردهاند.
آمريكايي سبق 

56سال گذشت

در ماه آگوس��ت س��ال  1956باندجنوبي پله��اي پونتچارتري��ن افتتاح و به
بهرهبرداري رسيد .باندشمالي اين پل  38كيلومتري درماه مي  1969تكميل
شد .پلهاي مذكور داراي 4خط عبور و مرور بوده و ارتباط بين مناطق ماندويل
و متايري در ايالت لوئيزيانا را برقرار ميس��ازد .روزانه بهطور ميانگين  43هزار
وسيلهنقليه از اين پلها استفاد ه ميكنند كه البته عوارض استفاده از آن براي هر
لونقلي برعهده كميسيون
بار  3دالر ميباشد .مسئوليت نگهداري اين سازه حم 
بزرگراهها در نيواورلئان است .شايانذكر آنكه با ترويج سيستم راهآهن شهري
و نيز افزايش سفرهايهوايي ،طي س��الهاي  2000تا  2010ميالدي ،شمار
خودروهاي ش��خصي كه از پلهاي معروف اياالتمتحده تردد ميكنند رو به
كاهش گذاشته و اين موضوع شاملحال پلهاي پونتچارترين نيز ميشود.
ايدهاي بكر در قرن 19

عملیاتحفرتعدادیازشمعستـونهـایباقیمانـدهمتعاقـباجـرای
انحرافتـرافیکـیدربـزرگراهشهیدصیادشیرازیآغا زشدهاست.
با اجرای عملیات انحرافترافیکی در محدوده تقاطع قیطریه ،احداث پایههای
زیرگذر متصلکننده خيابانهاي قیطریهشمالی و جنوبی آغازشده است.

براي نخستين بار دراوايل قرن  19ميالدي ايدهساخت پلهاي پونتچارترين
و با هدف دسترسي به جزايرمصنوعي كه قرار بود س��الها بعد دراين درياچه
احداثشود ،مطرحشود .تا پيش از آن ارتباط بين مناطق ماندويل و متايرين
لونقل دريايي صورتميگرفت .درسال  1948ارنست لوئب جونيور
ازطريق حم 
پيشنهاد س��اخت اين پلها را مطرحكرد كه در مجلس ايالتي لوئيزيانا با طرح
وي موافقتشد .كارساخت باندجنوبي پلهاي پونتچارترين درسال  1956و با
هزينهاي بالغبر  30ميليون دالر به پايان رسيد اما باندشمالي در سال  1969و
درازاي هزينهكرد  26ميليون دالري به مرحله بهرهبرداري رسيد .تا سال 1999
براي تردد از روي هردو باند ش��مالي و جنوبي مبلغي بهعنوان عوارض دريافت
ميشد اما از اين سال به بعد ،نرخ عوارض براي هرباند متفاوت شد.

عواقب طوفان كاترينا

روز  29آگوس��ت  2005ميالدي و زماني كه طوفان كاترين��ا در اياالتمتحده
رخداد ،پلهاي طوالني پونتچارترين توانست بهخوبي مقابل اين حادثهطبيعي
مقاومتكند .البته دهانههاي قديميتر پل تاحدودي آس��يب ديد اما كل اين
ي نديد .اين امر باعث جلب اعتماد هرچه بيشتر
سازه  38كيلومتري صدم ه خاص 
مردم به مقاومت و طراحي اصولي پلهاي جنوب لوئيزيانا ش��د و تكنولوژي 6
دههپيش پلسازي در آمريكا توانست نمر ه قبولي بگيرد .پلهاي پونتچارترين
ازنوع جادهاي ب��وده و در مواقع بروز حوادث غيرمترقب��ه طبيعي بهعنوان يك
س��ازه امن و مطمئن عملميكند .با بهرهبرداري از پلهاي مذكور ،سيس��تم
ش��بكه حملونقلي بزرگراهي در اياالتمتح��ده كاركرد بهت��ري پيدا كرد و
پلهايي چون مانچاك نيز با اس��تقبال بيش��تري از سوي اس��تفادهكنندگان
مواجهشد.
لونقل زميني ،دريايي و هوايي
حم 

با آنكه شبكه راهآهن پرسرعت بينشهري طي سالهاي اخير توسعه و گسترش
قابلتوجهي يافته و نيز صنعت خطوط هواپيمايي دراين كشور از سال 1978
به اين سو تغييرات مثبت ملموسي را ش��اهد بودهاست اما با اينحال هنوز هم
حملونقل زميني در اياالتمتحده حرفاول گردشگري را ميزند .اين درحالي

توآمد بينالمللي در س��طحجهان 16 ،فرودگاه
اس��ت كه از  30فرودگاه پر رف 
متعلقبه آمريكاييها است .پروژههاي عظيم بزرگراهي البته در اياالتمتحده
متوقف نشده و طرحهاي توس��عهبزرگراهها همچنان در دس��توركار متوليان
امور ش��هري اياالتمختلف قرار دارد اما آنچه مسلماست اينكه روند پلسازي
آن هم از نوع پلهاي جادهاي طويل تاحدود زيادي كند شده و بهنظر ميرسد
اين كشور پهناور ازحيث پلهاي س��وارهرو تا حدزيادي اشباع شده است .اين
قضيه حتي درمورد شهر نيويورك كه بزرگترين شهر آمريكا محسوبميشود
و نيز شهر واش��نگتن بهعنوان پايتخت اياالتمتحده صادقاست و اگر قرار به
اتخاذ راهكارهاي ديگر براي تس��هيل حملونقل ش��هري و بينشهري باشد،
قطعاً ساخت پلها در اولويت برنامههاي توسعهاي مديرانشهري و ايالتي قرار
نخواهد گرفت.
چينيها ،رقيب آمريكاييها

ث شد،
پساز س��اخت پل جيائوژو در چين كه روي خليجي به همين نام احدا 
دستاندركاران ثبت ركوردهاي جهاني در كتاب گينس ،عنوان طوالنيترين پل
ساخته شده روي آب را از پلهاي پونتچارترين گرفته و به پل معروف چينيها
ق كردند .البته اين موضوع با اعتراض مهندسان آمريكايي مواجهشد چرا كه
اطال 
آنها معتقدبودند پل  42/5كيلومتري خليج جيائوژو بهلحاظ تكنولوژي ساخت
ي تفاوتهاي آشكاري با پلهاي پونتچارترين دارد .البته حرف
و نحوه بهرهبردار 
آمريكاييها چندانهم اشتباه نبود چراكه پل جيائوژو هميشه بهصورت گسترده
در مسير آب قرار ندارد اما پلهاي پونتچارترين خاصيت جمعشدگي نداشته و
درواقع بهصورت مداوم و بدونتغيير درحال بهرهبرداري هستند .بههمين دليل
بود كه متوليان كتاب ركوردهاي جهان باالخ��ره كوتاهآمدند و اين دو پل را در
ردههاي مختلف صاحب ركوردهايي مجزا از هم معرفي كردند.
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حرف تازه

عملكردتماممناطق22گانهبررسيشد

استقبالازبهار ،1391زيرذرهبين
عملیاتعمرانیطرحاستقبالازبهارامسالشاملفعالیتهایلکهگیری
آسفالتسوارهرو،درزگیری،همسطحسازیدریچههایسوارهرو،استفاده
از گریتینگ ،ترمیم کفپوش ،ترمیم جداول ،ترمیم کف انهار ،رفع معارض
پیادهرو،همسطحسازیدریچههایپیادهروودرنهایتلکهگیریآسفالت
پیادهرو بود .اين طرح در نخستين روزهاي سال 1391متعاقب بازديدهاي
ميداني مديران ارشد حوزه معاونت فنيو عمراني شهرداري تهران بهطور
دقيقبررسيشدتارونداجرايعملياتدرمناطقمشخصشود.

تشكيلسازمانمهندسیونگهداري
راهوابنيهفنيشهرتهران
در اكثر كش��ورهاي درح��ال توس��عه برخالف آنچ��ه در جهان
گ زدن و بريدن روب��ان طرفداران
توس��عهيافته ميگـذرد ،كلن�� 
بيشتري از آچاركشي دارد .خوب یا بد این گزاره ،واقعیت امروزی
بس��یاری از جوامع درحال رش��د است و اینگونه س��ايه افزايش
ت ش��هري برمقوله نگهداري از سرمـايههـا و داشتـههـاي
امكانا 
موجـود سنگيني ميكند .
دراین میان متوليان امور ش��هري در تهران البته طي س��الهاي
اخير سعي در تغيير ديدگاههاي موجود نسبت به دهههاي گذشته
داشتهاند .غبار سال و ماه بر تن بسياري از سازههاي شهر نشسته
و لحاظكردن این امر در كنار خطرپذيري لرزهاي سازهها بهعنوان
تهدیدی همیشگی در ش��هر تهران ،اين نتيجه را در پيداشت كه
اهميت نگهداري و مقاومسازي س��ازههاي مهم و استراتژيك ،به
دغدغهاصلي مديرانشهري تبديل شود.
این در حالی است که امروزه بحث نگهداری سازههایعمرانی به
امری کام ً
ال تخصصی و حرفهای تبدیلشده و کارشناسان ،ابزار و
سیستمهای خاصخود را میطلبند .البته بهرهبرداری ،نگهداشت
و تعمیرات احتمالی نیازمند نظام مشخصی است و همه این امور
میباید بهصورتی ضابطهمند و به وسیله سازمانی مجزا از مجریان
پروژه انجام شود.
خوش��بختانه در س��الهای اخیر ب ه موازات تالش ب��رای تکمیل
زیرساختهای اساسی در شهر تهران و بههمپیوستن شبکهمعابر
از طریق بزرگراهها ،پلها و تونلها ،نگهداری و توجهبهش��رایط
بهرهبرداری نیز اهمیتی جدی یافته و در کنار اقدامات عملی برای
مقاومسازی و بهسازی لرزهای پلهای شهر تهران ،شرایط تأسیس
سازمانی با همین مأموریت موردتوجه و پیگیری مدیران شهری
بوده است.
سازمان مهندس��ی نگهداری راه و ابنیه فنی ش��هر تهران عنوان
سازماني است که اساسنامه آن اخیرا ً توسط مراجع ذیربط مورد
ب نهایی ،موضوع
تأيید قرا ر گرفته تا در گامبعدی برای اخذ تصوی 
تشكيل سازمان راهی شورایاسالمی شه ر تهران شود.
طبق این اساسنامه ،سازمان مهندس��ی و نگهداری راه و ابنیه در
چارچوب وظایف و مأموریتهای ش��هرداری تهران و در راستای
تحقق راهبردهای س��ند طرحجامع ش��هر ته��ران و برنامههای
مصوب پنج ساله شهرداری اهداف مشخصی را دنبالمیکند که
ازاین میان میتوان بهمواردی چون افزایشس��طح ارائهخدمات
و بهینهس��ازی هزینههای نگهداری ،افزایش س��طحبازده و عمر
تأسیس��اتزیربنایی و شناس��ایی و ایج��اد بسترمناس��ب جهت
اس��تفاده از روشها و فنآوریهای نوین در زمین��ه بهرهبرداری
و نگه��داری از س��ازههای مه��م و تأسیس��اتزیربنایی اش��اره
کرد.
حاال میتوان امیدواربود که با تأس��یس و آغاز بهکار این سازمان
در آیندهنزدیک ،بهموازات تمرکز مدیریتشهری بر روند احداث
پروژههایعمران��ی ،امور تحویل ،نظارت ب��ر بهرهبرداری و تعمیر
و نگهداری پروژههایعمرانی نیز صاحب یک متولی مش��خص و
متخصص باشد.

ختم كالم

  آغاز فصلي جديد
يكي از گاليههاي عمومي و البته هميش��گي مرد م پايتخت ،بحث آس��فالت و
مشكالت مربوط به كيفيتس��طح معابرترافيكي بودهاس��ت .در اين راستا با
توجهبه تغيير نگرشها نس��بتبه رفعمشكل روكشآس��فالت معابرشهري و
نيز مطالعهوسيع و آسيبشناسي گس��ترده صورتگرفته ،ميتـوان اميـدوار
بـود از ابتـداي س��ال  1391فصلجديدي درمقوله تعمير و نگهداشتمعابر با
استفاد ه از تكنولوژيهاي نوين و اجراياصولي مراحلكار باز شود .اين مهم در
طرح استقبال از بهار  1391نيز اعمالشد و معاون فني و عمراني شهردار تهران
ق مختلف بهاتفاق هيأتهم��راه ،ضمن بازديد از روند
با حضور ميداني در مناط 
اجراي اصوليطرح ،نكات مورد نظر را به مجريان و دستاندركاران مربوطه گوشزد

كرد.
بررس��ي آنچه در طرح استقبال از بهار س��ال  1391رخداد ،نش��انميدهد پا
ثوتبادلنظرهاي صورتگرفته ،نتيجهبخش
فشـاري بـر آمـوزشهـا و نيـز بح 
بوده و ثمرات ارزندهاي در بر داشتهاست .به تعبيري ديگر امروز يك چالهپركني،
درزگيري و يا لكهگيري آسفالت كه هميشه باعث دردسر و ناراحتي مردم بوده
است ،به يك لكهگيري هندسي و اصولي تبديل شده و با يك اصالحهنـدسي
مش��خـص و معيـن كـه مبتنيبـر اصـول فني و مهندس��ي روزدنيا ميباشد
ح معابر بهتدريج رفع خواهد ش��د .گرچه در ابتداي اين راه شايد
مشكالت سط 
ن كه
اجراي دقيق روشهاي نوين با كم و كاستيهاي جزئي همراه باشد اما همي 
تودوگانه تغيير يافته و درعين
طرزتفكر دستاندركاران مربوطه در مناطق بيس 
ح مصرفي براي مرمت و بازسازي معابر
رفعمشكالت ديرينه آسفالت ،حجم مصال 
شهري نسبت به گذشته كاهش قابل مالحظهاي پيدا كردهاست ،خود خبري

خوش براي شهروندان پايتختنشين بهحسابميآيد .اين امر بهمعناي استفاده
بهينه از داش��تههاي موجود و پرهيز از اس��راف و دوبارهكاري در امور مربوطبه
آسايش مردم ميباشد.
ت معابر ش��هري يكياز اصولكاري و سرلوحه برنامههاي
البته بحث نگهداش�� 
عمراني ش��هرداري تهران قرار گرفته تا س��رمايههاي ارزش��مند شهر ،درعين
سرويسدهي مناسب و بلندمدت ،حفظ شود .درحقيقت مديريتشهري قصد
ي كه ظاهر پيشپاافتاده
دارد در كنار احداث پروژههاي بزرگ عمراني ،به مسائل 
و جزئي دارند اما در باطن مسائل بس��يار پيچيده و گستردهاي هستند ،بيش از
پيش توجه كرده و سطح كار در تمام شقوق را بهس��طح كارهاي دانشبنيان و
ل سرعت و كيفيتمناسب ،مشكالت ريز و
مهندسي سوقدهد تا عالو ه بر اعما 
درشت شهروندان در استفاده بيدغدغه و راحت از امكاناتشهري در كوتاهترين
ن ممكن رفعشود.
زما 

