يك كالم

فرمانده
 1هفته پيش وقتي تهران با پديده بارشهاي بيس��ابقه درطول 50سال اخير
و متعاقب آن جاريشدن سيالب مواجهشد ،پايتخت چهرهاي ديگر بهخود گرفت.
دراين ميان عليرغ��م تمام پيشبينيه��اي صورتگرفته براي مواجههبا ش��رايط
غيرمترقبه بازهم مشكالتي گريبانگير برخيمعابر و نيز چند ايستگاه مترو شد .اما
ل پيشآمده بود .حدود
نكتهمهم دراين ميان ،نحوهبرخورد مديريتشهري با معض 
يك ساعت پساز بررسي گزارشهاي بهدستآمده از نقاطآبگرفتگي و نيز 3ايستگاه
مترو كه دچارمشكل شدهبودند ،نمايندگان معاونتها ،سازمانها و شركتهاي ذيربط
قوفتق
در شهرداري دستدردست هم بسيجشدند تا دركنار ش��هردار تهران به رت 
امور بپردازند .حضور در صحنه و شبانهروزي مديرانارشد شهرداري دراين آزمون،
نكتهمهم قضيهبود.
 2وقتي بهنحوه جهاد ،مبارزه ،ايثارگري و شهادت فرماندهان جوان و البته شجاع
حماسه8سال دفاعمقدس نظرميافكنيم ،متوجه يك نكته مشخص و مشابه درتمام
اين موارد ميشويم .در فرهنگانقالب ،فرماندهان را ميتوان در نوكپيكان مبارزه
 | 02روزنگارهفتهايكه درعمرانشهرگذشت

ازتونل اميركبيرتا مجتمع
نمايشگاهي شهرآفتاب

و خطاول جبهه ايثار و فداكاري يافت .از اين نقطهنظر فرمانده كسياست كه فقط
ت
فرماننميدهد بلكه دوشادوش همقطاران خود حركتميكند و به اين ترتيب جرأ 
پيشروي و انگيزهنيل بههدف را در نزد آنان مضاعفميسازد .درچنين فضايي تا مقصو د
نهايي حاصلنشود هيچكس از پا نمينشيند و فراغت زماني حاصلميشود كه كار
تمام شدهباشد .به خاطر همين حضور درصحنه و البته پيشاپيش گروه بود كه تاريخ
جنگتحميلي نام فرماندهان شهيد بزرگي را بهخود ديد.
 3سامانبخشيدن به شرايطحاد و اضطراري ،صرفاً با شعاردادن و كنترل از راه دور
ميسرنميشود.يكيازالزمههايمديريتبحراننيزهمينحضوردرصحنهوارزيابيشرايط
با لمسكردن عيني واقعيت است .از يكشنبه هفته پيش تا زمانيكه مشكل آبگرفتگي
ايستگاههاي مترو و خصوصاً شكستهشدن ديواره كانال آب در محدوده كارگاه آخرين
ايستگاهخط 4متروبهطوركاملحلشد،شهردارتهرانبههمراهاكثرقريببهاتفاقمعاونان
خود و نيز شهرداران مناطق مرتبط ،مديران سازمانهاي ذيربط و نيز تمام كساني كه در
مجموعهمديريتشهريكاريازدستشانبرميآمد،بهطورشبانهروزيدرمحلحاضربودند
وتااوضاعبهحالتعاديبازنگشت،دستازتالشبرنداشتند.بههمينخاطربودكهفرمانده
ونيروهايشازاينآزموننيزسربلندبيرونآمدند.

 | 03تمامراههابه اسبچرانختمشد

دارويي براي رفع بيماري
آسفالت معابرشهرتهران

ضميمه رايگان
روزنامه همشهري
يكشنبه 3ارديبهشتماه1391

 | 08گزارشتصويري

آغازتوليداز
اواخرارديبهشتماه

نمايي از كارخانه شماره 1ساخت قطعات پيش ساخته بتني

ارمغانيبرايصنعتپلسازيكشور

تولید2کیلومترعرشهپلدرماه

دستیابی متخصصان صنعت پلسازی کشور بهفناوری ساخت پلهای صندوقهای و رشد خودباوری در احداث پلهای سوارهرو به این روش ،درنهایت
سبب بهکارگیری آن در پروژه بزرگراه طبقاتی صدر شدهاست .اما ظرفیت محدود کارخانه شمارهيك و متفاوت بودن سگمنتهای مورداستفاده
در بزرگراهطبقاتی صدر ،باعث شد مجریان پروژه پل صدر بهفکر احداث کارخانه جدیدی بیفتند .مجموعه بررسیها برای جانمایی مکان احداث
کارخانه شماره 2تولید سگمنت به محوطهای در حاشیه بزرگراه شهیدزینالدین ختم شد ...صفحه 4

 | 07تونل سيكان ،طوالنيترين تونلريلي جهان

53كيلومترسفرزيرزميني
ژاپنيها يكي از كشورهاي پيش�رو در صنعت تونلسازي طي
20سالاخيربودهاند.درحالحاضرپسازتونلهايدالوارآمريكا،
پايژان فنالند ،داهو اوفان�گ چين ،اورنجفيش آفريق ايجنوبي
و بولمن س�وئد ،شش�مين تونلطويل دنيا بهنام تونل سيكان
دراختيار چشم باداميهاست .البته اين تونل بهلحاظ كاربري با
5تونل فوقالذكر متفاوت است.

2

ضميمه رايگانروزنامه همشهري عمرانشهر

سرآغازسخن

شماره 18يكشنبه 3ارديبهشتماه1391

مقايسهباگذشته

يك آزمونعملي
ي
دكتر مازيارحسين 

سخن مسئول

اتفاقي كه درپي بارشهاي
اخير ش��هر تهران رخداد و
منجرب��ه بروز مش��كالتي
ب��راي خط 4مت��رو تهران
ش��د ،درنوع خ��ود اتفاق
ب ميآمد .بارش سيلآساي باران و
نادري بهحسا 
تگرگ در نخستين روزهاي هفتهگذشته باعثشد
بخش��ياز دي��واره كان��ال انتقالآب در مس��يل
سيلبرگردان غرب تخريبشده و جريان آب به
داخل برخي ايس��تگاههاي خط 4مترو واردشود.
ي كه در وراي اتفاقات رخداده بايد
اما مسألهمهم 
به آن اش��ارهكرد ،نحوه عملياتمقابله با شرايط
پيشآمده بود .درچنين ش��رايطي غالباً عمليات
مقابله ،عملياتي بسيارپيچيده است و هيچ حالت
كالسيك و اس��تانداردي براي سامانبخشيدن
به وضعموج��ود را نميتوان از قب��ل پيشبيني
كرد .بهعبارت ديگر اين خالقيتميداني مديران
است كه ش��رايط بعداز بحران را تعيينميكند.
البته درمورد اتفاقاخير خوش��بختانه هيچگونه
مخاطره و ريسكي درطول عمليات مهارسيالب
پيشنيامد و خس��اراتجاني نداشتيم كه همين
امر نشاناز درايت شهردار محترم تهران بهعنوان
هدايتكننده كلعمليات دارد.
ب��ا عناي��ات پروردگارمتع��ال و مس��اعي تمام
دس��تاندركاران اي��ن ت�لاش 30س��اعته ،فاز
اضطراري عمليات كه مهارس��يالب بود بهپايان
رسيد و خطراتي كه احتمالوقوع آنها وجودداشت،
رفعشد .اما حضور ش��بانهروزي و جديت عوامل
دستاندركار مديريتشهري و در رأس آنها شخص
دكتر محمدباقرقاليباف درمحل بروز حادثه ،نشان
از مهم تلقيش��دن دغدغههاي ش��هروندان در
نهادي بهنام شهرداري تهران داشت .شايد براي
برخيمعدود از افراد اين قضيه چندان پراهميت
نباشد اما واقعيت آن است كه مردم درواقعه اخير
متوجهش��دند هرجا س��خناز بروز مخاطرات و
تهديدهايغيرقابلپيشبينيدرسطحامورشهري
پايتخت درميان باشد ،مديريتشهري و مسئول
رأسهرم اين تشكيالت دستاز امورجاري روزانه
كش��يده و خود را وقفمردم ميكند .آنهايي كه
درصحنه حاضربودن��د و از نزديك درجريان امور
قرارداش��تند ،بهترين قضات براي داوري دراين
زمينه هستند.
* معاون فني و عمراني شهردار تهران

يادداشت كارشناس

*

نمايي از عمليات اجرايي پروژه مجتمع نمايشگاهي شهرآفتاب

روزنگار هفتهاي كه در عمرانشهر گذشت

از تونل اميركبير
تا مجتمع نمايشگاهي شهرآفتاب

در هفتهاي كه گذشت ،وقوع سيالب در شهر تهران بحث روز محافلاجتماعي بود بهطوري كه عم ً
ال ديگر
اخبار حوزه مديريتشهري تحتالشعاع اين قضيه قرارگرفت .با آنكه مديرانارشد حوزه معاونت فني و
عمراني از روز يكشنبه هفته پيش تا پايانهفته بهطور ميداني درمحل وقوع حادثه فوقالذكر حضورداشته
و دركنار ديگر تالشگران شهرداري تهران به تشريكمساعي پرداختند اما پروژههايعمراني راه خود را
همچنان باقوت ادامهدادند و سركشي به آنها توسط مجريان طرحها و مديرانپروژه صورت گرفت.

روز شنبه 26فروردينماه 2خبر خوب از فعاليتهاي
حوزه معاونت فني و عمراني در رس��انههاي جمعي
منعكسشد؛ خبرنخس��ت حاكياز تسريع عمليات
بتنريزي نهايي در پروژه تونل اميركبير بود .اين امر
با ورود 2س��ت قالب بتنريزي جدي��د به بخشهاي
حدفاصل خيابان ش��كوفه تا ميدانكالنتري و نيز از
ميدان كالنتري تا بزرگراه امامعلي(ع) محققش��د.
عمليات بتنريزينهايي در بخش حدفاصل خيابان
شكوفه تا ميدان كالنتري نيز بهزودي آغاز خواهدشد
تا تونل اميركبير طبق برنامه زمانبندي ،شكلنهايي
خ��ود را پيداكند .خب��ر ديگ��ر اين روز ،پيش��رفت
57درصدي تقاطع غيرهمسطح بزرگراه شهيدبابايي با
جاده تلو بود .طبق اخبار منتشره متعاقب نصب تيرهاي
فلزي عرش��ه و اجراي بخش قابلتوجهي از عمليات
آرماتوربن��دي در باندهاي توزيع ش��مالي و جنوبي
اين تقاطع ،پيش��رفتهاي خوبي در مراحلاجرايي
پروژه حاصل شدهاس��ت .تالش ب��راي اتمامعمليات
ديوارهسازي در رمپ جنوبغربي تقاطع غيرهمسطح
تلو-بابايي همچنان ادامهدارد و اجراي عملياتخاكي
مربوط به رمپ و لوپهاي موجود درضلع جنوبشرقي
اين تقاطع نيز اخيرا ً آغاز شدهاست.
تكميل عرشهپل شرق به غرب بزرگراه شيخفضلا...
نوري ،خبر مهم روز يكشنبه بود .هر 238قطعهبتني
مورداستفاده در عرشه اين پل با موفقيت نصبشده و
ل انجاماست.
هماكنون عمليات كشش كابلها درحا 
عمليات ساخت 86قطعهبتني موردنياز براي تكميل

پل جهتي شمال به شرق تقاطع شيخفضلا-...جناح
نيز تمامش��ده و عالوه بر اج��راي عملياتخاكي در
بين پايهه��اي ساختهش��ده و اح��داث ديوارحائل،
عمليات خاكريزي در پشت كولههاي پلاصلي نيز با
پيشرفتمناسبي ادامه دارد.
دوش��نبه 28فروردي��ن م��اه مديرعام��ل ش��ركت
يادمانس��ازه از پيش��رفت 25درص��دي س��اخت
س��النهاي س��هقلو در پروژه مجتمع نمايش��گاهي
شهرآفتاب خبرداد .مهندس مرتضي اسكندر گفت:
«عملياتاحداث فونداسيونها ،ديوارهها و ستونهاي
س��النهاي س��هقلو طبق برنامه درحال انجام بـوده
تونصب
و متعاقـ��ب ايـ��ن بخـ��شاز كـار ،س��اخ 
سازهسقف سالنهاي سهقلو توأمان پيگيريميشود.
گفتنياست عملياتاجرايي احداث سالنملل دراين
پروژهعظي��م نيز از مرز 11درصد گذش��ت ه و مراحل
ساخت ميداناصلي نمايشگاه و پيادهراههاي چهارباغ
شرقي و غربي درحال انجا م است».
آخرين خبر مهمي كه ميتوان به آن اشارهكرد ،احداث
پايههاي باقيمانده پ��ل وفادار بود .در باندش��مالي
پلوف��ادار عملياتاحداث س��تونهاي باقيمانده با
سرعت مناسب ادامهداش��ته و در باندجنوبي اين پل
نيز عمليات عايقبندي و پيادهروسازي دنبالميشود.
شايانذكر آنكه اولين پارت بتنريزي در باندشمالي
پلاحس��ان نيز بهزودي صورت خواهدپذيرفت و در
باندجنوبي نيز پساز بتنريزي كامل اين بخشاز پل،
لولههاي هندريل نصب شدهاند.

اميرميري

*

تهران درحالحاضر داراي
بي��شاز 450كيلومت��ر
كان��ال ،تون��ل و مس��ير
لولهگذاريش��ده اس��ت و
اين ش��بكه جمعآوري و
هداي��ت آبهايس��طحي ،روانابهاي ناش��ياز
بارندگيها را به خارجاز ش��هر هدايتميكند.
اگرچه تكميل شبكه موجود همچنان ادامه دارد
اما اگرهمين حدود 480كيلومتر كانال ،تونل و
مسير لولهگذاريشده هم نبود ،شايد درجريان
بارندگيهاي شديد اخير ،مناطقي از جنوبشهر
با معضل سيل روبهرو ميشد.
در كوهپايههاي شمال تهران 8حوضچه رسوبگير
ساختهشده كه اين حوضچهها وظيفه آرامسازي
لوالي و سنگهاي بزرگ
جريان آب و تثبيت گ 
در مس��ير هدايت آبهايس��طحي را دارند .آب
از حوضچهه��اي يادش��ده كه هري��ك بيشاز
8هزار مترمكعب ظرفي��ت دارد ،به كانالهاي
ساختهش��ده و س��پس به جنوبش��هر هدايت
ميش��ود .كانالهايي كه طي چندس��ال اخير
در ش��رقتهران احداثش��ده ،مش��كل ديرينه
جار يش��دن س��يالب و آبگرفتگ��ي را در
مناطقشرقي و بهويژه تهرانپارس رفع كردهاست.
كان��ال دولتخ��واه در غربتهران ني��ز كه طي
س��الهاي اخير به بهرهبرداري رسيده و بيشاز
15كيلومتر طول دارد ،آبهايس��طحي مناطق
غرب را به جنوبغرب ش��هر و س��پس بزرگراه
آزادگان هدايتميكند تا مشكل آبگرفتگي در
غرب پايتخت نيـز عمـ ً
ال حل شدهباشد .در مركز
تهران نيز شاخههاي مختلف شبكه جمعآوري
آبهايسطحي به بهرهبرداري رسيده و كانالها
و تونلهاي موجود ،موجب كاهش آبگرفتگيها
درسطح شهر شدهاست.
كاناله��اي بزرگ��ي ك��ه كار س��اخت آنها از
سالها قبل شروع و طي س��اليان اخير تكميل
ش��دهاند ،حجم بزرگ��ي از آبهايس��طحي را
از ش��هر خارجميكنن��د .بهطورمث��ال كان��ال
س��رخهحصار كه بهتازگي در ادامه كانالابوذر
ساختهشده ،در هرثانيه 200مترمكعب آب را از
خود عبورميدهد و آبي كه س��االنه ازاين كانال
خارج ميشود ،برابر با آب جمعآوريشده پشت
سدطالقان در طول يك سال است.
*معاون اجرايي و نظارت شركت خاكريزآب

يك اتفاق

گردهمايي ويژه مديران
اتفاقمهمي كه دراين ستون از ويژهنامه عمرانشهر به آن خواهيمپرداخت
البته يك اتفاق عمراني نيست اما بهلحاظ اهميت قضيه و واقعيات پنهان و
پيداي مستتر در آن ،حيفمان آمد حرفي دراين زمينه نزنيم.
اينكه درمواق��ع بروزحادث��ه دس��تاندركاران امورش��هري و خصوصاً
مديرانارش��د اين حوزه چه عكسالعملي درقبال وضعي��ت بعداز واقعه
ازخود نشانميدهند ،پرسشي جذاب بهحسابميآيد كه پاسخ آن جز در
ميدانعمل يافتنميشود .اينكه شهردار تهران فارغ از مرتبهشغلي و يا
پست اداري خود در صفاول جريان مقابله با حوادث قرارميگيرد و درست
مانند يك فرداجرايي عادي به تكاپو و تقالميافتد ،ب��راي عوام و خواص
خوشايند است .چنين رويكردي به دغدغههاي مردم نشان از آن دارد كه
مديرانارشد نظاممقدس جمهوري اسالمي هيچگاه در پس عناوين رسمي

و اداري خود نماندهاند و اهل عمل هستند.
اينكه معاونان ،ش��هرداران مناط��ق و ديگرمديران س��ازمانهاي تابعه
شهرداري تهران درمواقعاينچنيني بهشرح وظايف اداري خود نميانديشند
و دوشبهدوش يكديگر همگي يك هدفواحد را دنبالكرده به مثابه يك
پيكره عملميكنند ،حاكياز آن است كه فرهنگيخاص برمجموعهكنوني
مديريتشهريحاكماست.حاالميتوانباقاطعيتگفتدرمديريتبحران،
يك نفر نقش تصميمگيرنده نهايي را بازيميكند و ديگران با هر عنوان و
سمتي را كه دارند ،در نقش سربازان وي ظاهر ميشوند.
هفته گذشته محل ايس��تگاه اكباتان (ارمس��بز) از خط 4متروي تهران،
نمايشگاهي از كار و تالش شبانهروزي واحدهاي مختلف شهرداري تهران
بود .به تعبيري ديگر اين آزمون بهانهاي براي گردهمايي اكثر قريببهاتفاق
مديرانارشد و مياني مديريتشهري بود تا دركنار ساير نيروهاي اجرايي
و كارگ��ران جانبركف ،به انجاموظيف��ه بپردازند .اي��ن گردهمايي البته
درسالنهاي شيك و مجلل و با لباسهاي اتوكشيدهشده صورتنگرفت بلكه

كارميداني و پيگيري يك هدفمشترك بود كه همه را به يك شكل درآورده
بود و بهراستي اگر كسي بامجموعه اين مديران آشنانبود ،نميتوانست فرق
آنها با كارگران را تشخيصدهد.
حادثه اخير ش��هر تهران شايد از يك ديدگاه بش��ارتدهنده نيز بود؛ حاال
شهروندان ميتوانند بيشازپيش اميدوار باشند كه مديرانشهري مثل ديگر
مسئوالننظاممقدس جمهوري اس�لامي ايران در شرايط سخت و دشوار
سنگزيرين آسياب هستند و درنقش صفشكن ظاهرميشوند .آنهايي كه
بايد ميديدند ،بهدرستي ديدند كه مديران امروز كشورما برآمده از مكتب
ايثار و فداكاري هستند و بيش از آنكه از مرئوس انتظار داشتهباشند ،خود
زيربار كار ميروند .در مرحله عمل ،فرق ش��عاردهندگان و شعوريافتگان
مشخصشده و عيار ادعاي مدعيان عيانميشود .اتفاق اخير پايتخت گرچه
بهنفسه رويداد خوشايندي نبود اما نكات ريز و درشت فراواني در بطنخود
داش��ت كه بايد در آنها مداقهكرد تا خدايناكرده درصورت بروز حوادث
بزرگتر بتوان از تجربيات امروزي بيشترين بهره را برد.
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تمامراهها به اسبچران ختم شد

دارويي براي رفع بيماري
آسفالت معابرشهرتهران

براساس آمارهای سامانه ،137مشکالت روكشآسفالت معابر شهرتهران یکی از عمدهترین گرفتاریهای
شهروندان پايتختنشين است؛ مسألهای که پرداختن بهآن حتی بدوناتکاء به آمارها و تحلیلاطالعات
مدون نی�ز باورپذی�ر و قاب�لدرک خواهدب�ود .آس�فالت بدونکیفی�ت نهتنه�ا باانبوه دس�تاندازها و
ناهمواریهایش در س�طحمعابر دردسرساز اس�ت بلکه در مقاطع زودرس بهس�ازی و مرمت نیز مشکلی
توپاگیر و هزینهساز محسوب میشود.دراین میان اگرچه عوامل و متغیرهای مؤثر برکیفیتآسفالت،
دس 
متعدد و پرشمار بوده و بههمین میزان کنترلمؤثر تمام این عوامل امری پیچیدهاست اما وجود روکشهای
باکیفیت و ماندگار درس�طح برخيمعابر ،حاکی از آن اس�ت که ارتقاي کیفیت این محصول امریممکن و
شدنی است.

کم نیستند کارشناسان و پیمانکاران باتجربهای که وقتی از پروژههای موفق روسازی سخنمیگویند به سرویسدهی
مناسب فالنجاده یا بهمان بزرگراه اشارهمیکنند که دههها پیش زیر آسفالت رفته و هنوز هم همانند روزنخست
کیفیت باالی خود را حفظ کردهاست .این امر حتی در معابر برخي کالنشهرهای پرتردد کشور دارای نمونههای
فراوانی است که نشانمیدهد تولید آسفالت بادوام چندان هم پیچیده نیست.
طرحمسأله در مرکز مطالعات ژئوتکنیک

در سال 1383یافتن پاسخ این پرسش که چرا کیفیتآسفالت معابر تهران نس��بتبه بسیاری از شهرهای کشور
پایینتر است ،سبب انجام مطالعاتوس��يعی در مركز مطالعاتژئوتكنيك و مقاومتمصالح شهرداري تهران شد.
کارشناسان این مرکز عالوهبر بررسي سايرمواد تشكيلدهنده مخلوطهايآسفالتي براساس توانعلمي ژئوتكنيكي
در آن مركز ،همزمان بررسيوضعيت مصالحسنگي مورداستفاده در توليد آسفالت شهر تهران را نيز در دستوركار
ويژه قراردادند؛ مصالحی که بخش عمدهای از آن از معادن رودخانهاي رشته کوههای البرز تهیه میشود.
نتیجه مطالعات نش��انداد که این مصالحمصرفي مملواز عنصرسيليس كه درواقع براس��اس استانداردهای اولیه
مصالحی نامناسب برای تولید آسفالت باکیفیت است ،ميباشند .بر پایه این اس��تانداردها ،مصالـح دارای بيشاز
50درصد كاني س��يليس بدون كمك از اصالحكنندهها ،مناسب اس��تفاده در کارخانههای تولیدآسفالت نیست
چـراكـه ايـن مـاده همانند قيـر که از دیگر مواد تشکیلدهنده محصول آسفالت است ،داراي بارالكتريـكي منفي
بوده و در نتیجه این مواد با دفع يكديگر ،به عريانشدگي و تخريب زودهنگام آسفالت منجر ميشوند.
کارشناسان مرکز مطالعات ژئوتکنیک با بررسی نقشههای زمینشناسی کشور دریافتند درنزديكي شهرهایی که
كيفيت آسفالتمعابر آنها درحد قابلقبولي است ،معادن سنگآهکی دگرگونشده از نوع دولومیتی وجوددارد و
بههمين دليل کیفیت مخلوطهای آسفالتی اجراشده باالتر و عمر پروژههای روسازی معابر آنها بیشتر است.
تمام راهها درشرق تهران ،به دره اسبچران ختم شد!

مطالعه دقیق نقشههای زمینشناسی به کمک بررسیهایمیدانی نش��انداد معـادن محدودی در اطراف تهران
وجوددارند كه بهدلیل برخورداری از س��نگآهكي كوهي آنه��م ازنوع دولوميتي ،میتوانند م��ورد بهرهبرداری
کارخانههای تولیدآسفالت قرارگیرند .این معادن در محدوده شهرستان دماوند و در منطقهای موسوم به اسبچران
واقعشده و براساس آزمایشهای کارشناسان مرکز مطالعات ژئوتکنیک ،بارالکتریکی غالبمصالح آن مثبت است.
البته مطالعات درهمینجا متوقفنش��د و آزمایشهای مقایسهای در محیط آزمایش��گاهي ادامهیافت .از یک سو
مخلوطهای آسفالتی با مصالحسیلیسی و ازسوی دیگر مخلوطهای آسفالتی با مصالحآهکی با طرحاختالط یکسان
مور د مقایسهدقیق قرارگرفت .هرچند آزمایشهای مقایسهای بارها تکرارشدند اما نتایج یافتهها یکسانبود و همگی

بر افت کیفیتآسفالت با مصالحسیلیسی و ظرفیت باالی باربـری در مصالـحآهکـی تأکید داشت.
کاهش قابلتوجه مصرف قیر و افزودنیها

دراین میان و در جریان الزام تولیدکنندگان آسفالت شهر تهران بهاستفاده از مصالحکوهی آهکی ،آزمون دیگری در
سازمان مهندسی و عمران شهر تهران نشانداد که استفادهاز مصالحمعدن اسبچران بهدلیل نیاز بهاستفاده از قیر
کمتر ،بهلحاظ اقتصادی نیز مقرونبهصرفهتر است .تهیه طرحهای اختالط در این آزمون مشخصکرد که مصرفقیر
در تهیهآسفالت با این مصالح تاحدود 20درصد کاهشمییابد و این امر اضافهبهای خرید اين نوعمصالح و حمل آن
را جبرانمیكند .عالوه بر این ،نتایج آزمونمذكور از افزایش قابلمالحظه دوام محصول تولیدشده نسبت بهمصالح
مورداستفاده قبلی حکایتداشت که این امر نیز بهمعنای کاهش هزینهها و جلوگیری از سرمایهسوزی است.
درواقع کارشناسان براین باورند درش��رایطی که نمیتوان فرآیند افزایش کیفیتآسفالت را برارتقاي کیفیت قیر
متمرکزس��اخت ،بهرهگیری ازمصالح باکیفیت يكياز گزینههاي پیشرو خواهدبود .بهبیان دیگر اگرچه بخشیاز
مشکالت مربوط به آسفالتمعابر را بايد نتیجه کیفیت نهچندان مناسب قیر تولیدشده در کشور و میزان باالی وکس
در آن دانست که سبب عدمچسبندگی مصالح در مخلوطهای آسفالتی است ،اما درچنین شرایطی استفادهاز مصالح
ی و قابلاجراي
دارای بارالکتریکی مثبت و کمک بهچسبندگی و دوام آسفالت ازاین طریق ،يكي از روشهاي عمل 
پیشنهادي توسط کارشناسان امر بهشمار میرود.
معدنی با 150هزار تن تولید سالیانه

معادن سنگآهک اسبچران در دل دامنههای درهای بههمین نام در شهرستان دماوند در شرق استان تهران قرار
گرفتهاند .يكياز معادن بزرگ اين منطقه با گذشت مراحل مربوطبه اکتشافمعدن ،در سال 1385پروانه بهرهبرداری
گرفت و ازهمانسال کارتجهیز و آمادهسازی معدن برای بهرهبرداری توسط بخشخصوصی آغازشده است.
فعالیت این معدن با سرمایهگذاری بالغ بر 35میلیارد ریال از سال 88آغازشده و هماکنون با ظرفیت تولید 150هزار
تن مصالح ،بزرگترین معدن تولید شن و ماسه کوهی در شرق استان تهران بهشمار میرود.
همانگونه که عنوانش��د ،تولیدات معادنمنطقه اس��بچران موردتأيید کارشناسان ش��هرداری تهران و همچنین
آزمایشگاههای وزارت راه وشهرسازی قرارگرفته و هماکنون این معدن مصالح موردنیاز کارخانه آسفالت سازمان مهندسی
وعمرانشهرتهران،كارخانهآسفالتزيرمجموعهخـودوبـرخیمصـارفاداراتكـلراهوترابريراتأمينميكند.بهعبارت
ديگر فقط توليدات همين معدن ،جوابگوي نياز مصالحسنگي موردنياز كارخانجات آسفالت شرقتهران خواهدبود .اين
درحالياست كه معادن سنگكوهي با مشخصاتفيزيكي مشابه در غرب تهران و درمحدوده شهرستان آبيك نيز موجود
است كه ميتوان با يك برنامهريزي منظم آنها را نيز به چرخهتوليد كارخانجات تأمين آسفالت شهر تهران وارد كرد.

با يك مسئول

مصالح سیلیسی؛ متهم ردیف اول!

مهندس محمدرضا معماریان مشاور معاون فنی و عمرانی شهردار تهران

کمتراز5سالپیش،وقتیدمایهوای
تهران در زمستان سال 1386یکباره
به14درجهزیرصفررسید،کمترکسیتصورمیکرد
س�رما نیز میتواند یکی از عوامل بسیار مخرب در
کاهش ماندگاری آسفالتمعابر باشد .سرمایی که
در50سال گذشته بیسابقه شناختهشد و بسیاری
از معاب ر شهری را تا يكماه زیر پوستهای از یخ قرار
دادالبتهتنهامتهمخرابیمعابرشهرنبود!

بهبی�ان دیگر نهتنها ی�خ بلکه روشه�ایمعمول
یخزداییمعابرنیزخساراتفراوانیبهروكشآسفالت
س�طحمعابر پایتخت واردکرد و ش�ن و نمک ،آثار
ل بتنی بیش از
مخرب خود را روی آسفالت و جداو 
پيش آش�کارنمود .در این میان حتی قیری که در
کشور تولیدمیشود ،دارای شاخص نقطه شکست
منهای 10تامنهای 11استواینامربدینمعناخواهد
بودکهقیردرچنیندماییشکستهوخردمیشود.

اینخردشدنیادستکمتردشدن،پدیدهایاست
کهبرایآسفالتشهرتهرانبهقیمتتخریبوجدا
شدنقیرازسنگدانههاتماممیشود.
ازسويديگربايددانستكهآبهمبهنوعيدشمن
آسفالت است .سرما ،یخبندان و روشهای سنتی
یخزدایی هریک فرآیند عریانشدگی آسفالت را
عمیکنند.اماحتیاگرکیفیتپایینقیررااز
تسری 
مجموعهبررسیهاوتحلیلهاکناربگذاریم،مجموعه
چارهجوییها به افزایش کیفیت مصالحس�نگی و
حذفمصالحسیلیسیازچرخهتولیدآسفالتختم
میش�ود .درواقع مصالح بیکیفیت در میان تمام
ط به دوامکم آسفالت ،یک عامل اصلی
عوامل مربو 

ومتغیراساسیبهشمارمیآید.
م شدن ش�رایط بهرهمندي از مصالح
البته با فراه 
مناسبدرمعادندرهاسبچران،ازاینپسمیتوان
بهارتقايهرچهبیشترمخلوطهایآسفالتیدرشهر
تهران امیدوار بود .گرچه بایدپذیرفت که فرآیند
افزایش کیفیت این محصول نقط�هپایانی ندارد و
همچنانبایددرزمینهايجادتحول،درعواملدیگری
ش معابر و شرایط
همچون کیفیت زیرسازی و زهک 
بهرهبرداری و نگهداری از روكشآس�فالت تأملی
ی کرد؛ ش�رایطی که خوشبختانه در سالهای
جد 
اخیر با آسیبشناسی و آموزشهاي صورتگرفته
روب هبهبودبودهاست.
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راهاندازی کارخانه شماره2
سگمنتسازيسبب
ایجاد اشتغال برای1200نفر در
هرنوبتکاری شود .در کارخانه
شماره 2تولیدسگمنتهایموردنياز
پلبزرگراهطبقاتیصدربهمحض
راهاندازی قالبها باحداکثر توان
آغازمیشود تا در کمتر از5ماه ،تمام
قطعاتمورداستفادهدرعرشـهایـن
پـلساختهشود.

ارمغاني براي صنعت پلسازي كشور

تولید 2کیلومتر
عرشهپلدرماه

بهرهگی�ری از پله�ای صندوقهای در دنی�ا س�ابقهديرينهاي ندارد.
پیش�ینه این س�ازههای حملونقلي بهزحمت به نیمقرن میرسد اما
طی تمام این سالها ،پلهای صندوقهای بهدلیل شرایط قابلکنترل
تولید و نبود س�عیوخطا در فرآیند اجرایش�ان ،سازههایی بیرقیب
بهشمار آمدهاند.

بررسی س��ابقهاحداث پلهای صندوقهای در ش��هر تهران را باید از یکیاز
قدیمیترین پلهای این شهر آغازکرد؛ پل سیدخندان در تقاطع بزرگراه
رسالت و خیابان شریعتی که سالها پیش بااستفاده از تجهیزات پیشساخته
احداثشده ،نمونهای از پلهای صندوقهای است .این پل توسط مهندسان و
تکنسینهای شرکت فرسینه فرانسه ساختهشده که سابقهای طوالنی در
صنعت پلسازی جهان دارد.
دراین میان شمارش و بررسی نمونههای بیش��تری از پلهای صندوقهای
در پایتخت و حتی درس��طح کشور کار س��ادهای نیس��ت .غالب پلهای
سوارهرو ساختهشده در کشور از نوع پلهای درجاریز بتنی بوده و پلهای
صندوقهای در صنعت پلسازی کشور فناوری رایجی نبودهاست .اين مسأله
تا سال 1388بههمين منوال ادامهداشت تااينكه کلنگ اجرای پروژه تقاطع
غیرهمسطح کاروانسراسنگیيك بهزمین خورد و متعاقب آن در سال89
نخستین کارخانه تولید قطعاتبتني پیشساخته براي پلهاي صندوقهاي
آغاز بهکار کرد.
بااتکا به تولیدات این کارخانه ،اجرای تقاطعات غیرهمس��طح به این روش
بيشتر در دس��تورکار مجريان طرحهايعمراني ش��هرتهران قرارگرفت و
پروژههایی چون کاروانسراسنگی 2و تقاطع بزرگراههای شیخفضلا-...جناح
نیز به زمره طرحهای در دست اجرا به روش پلهای صندوقهای پیوست.

مهندسی دارای ویژگیهای خاصی اس��ت كه اجرای چنین پروژههایی در
محیطهای درونشهری را بسیار مناسب میسازد.
در این روش بهدلیل امکان اجرای دهانههایب��زرگ تا مرز  65الی 70متر
و قابلیت اجرايپل بر روی ترافیکعبوری ،کمترین میزان انحرافترافیکی
و انسدادمس��یر رخمیدهد .از این جهت بروز مزاحمتهایترافیکی برای
ش��هروندان از لحظات آغازی��ن اجرا تا پایان پ��روژه و بهرهب��رداری از پل
بهکمترین حدممکن میرسد.
عالوه بر این بهدلیل امکان همزمانش��دن مراحل اجرای پایهها و ساخت
قطعاتعرش��ه در کارگاه ،اجرای پلها بهروشمذک��ور بهزمان کوتاهتری
نی��ازدارد و درنتیجه یک پروژهعمرانی میتواند باس��رعت بیش��تر اجرا و
تحویل شهروندان شود .فارغ از سهولت و سرعت نصبقطعات پیشساخته
در عرشه این قبیل پلها ،انعطافپذیری در جانمایی پایهها ،سازه سبک،
لونقل بتن ،آرماتور و قالب در سطحشهر و همچنین قابلیت
عدمنیاز به حم 
اجرای طرحهایمتنوع ،از دیگر شاخصههای فنی در اجرای پروژه با روش
فوقالذکـر محسوب میشود.
بهرهگیری از روش ساخت پلهای صندوقهای ،همانگونه که سبب کمترین
میزان انس��دادترافیکی در محیطهایش��هری میش��ود ،در محیطهای
لوتصرف
برونشهری نیز بهدلیل عدمنیاز به اسکافلدبندی ،کمترین حد دخ 
در پهنههای زیستمحیطی را بهدنبال دارد.

ی هستند.
ی صنعت 
همانگونه که عنوانش��د ،پلهای صندوقهای سازههای 
تولید سگمنتهای قابلاستفاده در سرس��تون و عرشه پلها بهاين روش،
در ش��رایط کارخانهای و با بهرهمندی از آزمایشهای دقیق کنترلکیفی
صورتمیگیرد و از اینرو شرایط کیفی دقیقی بر روند تولید و نصب قطعات
حاکم است.
عالوه براین ،روش س��اختقطعات پله��ای صندوق��های بهلحاظ فنی و

کارگاهی برای بزرگراه طبقاتی صدر

ضرورت بهرهگیری از پلهای صندوقهای

دس��تیابی متخصصان صنعت پلسازی کش��ور بهفناوری ساخت پلهای
صندوقهای و رش��د خودباوری در احداث پلهای س��وارهرو به این روش،
درنهایت س��بب بهکارگیری آن در پروژه بزرگراه طبقاتی صدر شدهاست.
اما ظرفیت مح��دود کارخانه ش��مارهيك و متفاوت بودن س��گمنتهای
مورداستفاده در بزرگراهطبقاتی صدر ،باعث ش��د مجریان پروژه پل صدر

بهفکر احداث کارخانه جدیدی بیفتند .مجموعه بررسیها برای جانمایی
مکان احداث کارخانه ش��ماره 2تولید س��گمنت به محوطهای در حاشیه
لونقل سگمنتها
بزرگراه شهیدزینالدین ختم شد تا ضمن سهولت در حم 
يا همان قطعات پيشساخته بتني ،محدوه شرق تهران نیز همچون محدوده
غرب آن صاحب یک کارخانه تولید سگمنت شود.
با اجراییش��دن پروژه بزرگراهطبقاتی صدر بهعنوان یک��ی از عظیمترین
طرحهایعمرانی پایتخت ،احداث کارخانه ش��ماره 2تولید سگمنت نیز از
اوایل سال 90آغاز ش��د؛ پروژهای که هماکنون بیش از 95درصد پیشرفت
فیزیکی داشته و بهمحض نصب قالبهای تولید سگمنت ،توليد آن شروع
میشود.
تولید 2کیلومتر عرشه پل در ماه

کارخانه شماره 2تولید سگمنت با مساحتی در حدود 80هزار مترمربع ،قادر
است ماهانه 2کیلومتر سگمنت مورداستفاده در عرشه پلهاي صندوقهاي
را تولیدکند .البته این میزان تولید س��گمنت در ماه یک ظرفیت تولیدی
مطلوب بهش��مارمیآید اما براس��اس نیاز پروژههای در حال اجرا ،قابلیت
افزایش نيز خواهد داشت.
بهطور میانگین ،تولید هر سگمنت یا قطعه پیشساخته بتنی در این کارخانه
24ساعت بهطول میانجامد .پیشبینیها حاکی از آن است که راهاندازی
کارخانه شماره 2سبب ایجاد اشتغال برای 1200نفر در هرنوبتکاری شود.
در کارخانه شماره 2تولید سگمنتهای موردنياز پل بزرگراهطبقاتی صدر
بهمحض راهاندازی قالبها باحداکثر توان آغازمیشود تا در کمتر از 5ماه،
تمام قطعات مورداستفاده در عرشـه ایـن پـل ساخته شود.
آغاز فعالیت کارخانه شماره 2تولید سگمنت عالوه بر تأمین سگمنتهای
موردنیاز برای احداث بزرگراهطبقاتی صدر ،این امكان را ايجاد خواهدكرد
که روند تولیدقطعات موردنیاز برای دیگر پروژههای مش��ابه ش��هر تهران
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سرعت بگيرد.
چگونگی تولید قطعات پیشساخته بتنی

سگمنتهای مورداستفاده در سرستونها و عرشه پلهای صندوقهای بهطور
کلی از بتن ،میلگرد و قطعاتی که عبور کابل را از داخل سگمنت امکانپذیر
میكند ،تشکیلميش��وند .وقتی میلگرده��ا وارد روندتولیدمیش��وند،
دستهبندیشده و س��پس براس��اس ابعاد و اندازههای پیشبینیشده در
طراحی ،قطع و بهصورت صنعتي خم میشوند.
این فرآیند بهگونهای است که در جریانبرش و رسیدن میلگردها به ابعاد
و اندازههای موردنظر ،کمترین میزانپس��ماند و ضایع��ات در مصالحاولیه
رخميدهد؛ هرچند که بخشهای باقیمانده از میلگردها قابلیت بازیافت و
استفاده مجدد خواهند داشت.
بعد از انجام عملیات خم و برش ،میلگردها به بخش سبدبافی منتقلمیشوند.
در این بخش ،اسکلت و ساختار اصلی سگمنتها توسط کارگران ماهر و با
ت دقیق بافتهشده و سپس بهوسیله جرثقیلهای برجی ،به بخش بعدی
نظار 
فرآیند تولید سگمنتها منتقل میشود.
سبد میلگردهای دره م تنیدهشده ،سپس درداخل قالب قرارمیگیرد و پساز
حصول اطمینان از رعايت تمام شرایطفنی ،بتنریزی آغازمیشود .پساز
گیرشاولیه ،سگمنت تولیدشده در ش��رایط خاص و با بخارآب عملآوری
ن ترتيب فرآیند گیرشنهايي بتن تسریع شود.
خواهدشد تا به ای 
پس از بخاردهی ،قالب باز شده و 24ساعت در شرایط هوای آزاد میماند .از
این پس سگمنت تولیدشده باید حداقل یک ماه را در شرایط دپو بگذراند تا
آماده بارگیری ،انتقال به كارگاهپروژه و نصب درمحل موردنظر شود.
انجام خدمات آزمایشگاهی در داخل كارخانه

آزمایش ،نظارت دقیق و کنترل کیفی مستمر ،ویژگی اصلي تولید سگمنتها

بهاين روش است .بدونشک یکیاز بارزترین وجوه برتری ساخت پلهای
صندوقهای نسبت به پلهای درجاریز ،غلبه شرایطدقیق آزمایشگاهی بر
روندتولید است .این آزمایشها از لحظه ورودمصالح به کارخانه آغازمیشود
تا مواداولیه ورودی شامل میلگردها ،شن و ماسه و افزودنیهای تولید بتن،
از کیفیت و استانداردهای الزم برخوردار باشند.
گام بعدی کنترلهای کیفی ،مربوطبه آزمایشهای حین تولید است .در
این مرحله ،بتن تولیدشده برای بتنریزی قالبها موردآزمایش قرارمیگیرد
تا از کیفیتالزم مخلوطهای بتنی کس��ب اطمینانش��ود .این آزمایشها
تا مراحلبع��دی تولید یعنی س��اخت و گیرش س��گمنتها ادامهمییابد.
ویژگیمهم تمام این اقدامات کنترلی ،انجام خدمات آزمایشگاهی در داخل
کارخانه است.
هر قطعه ،یک شناسنامه

ویژگی مهم دیگ��ر در فرآیند تولیدقطعات پيشس��اخته بتن��ي یا همان
سگمنتها ،شناسنامهداربودن تمام قطعات اس��ت .نتایج مربوطبه انجام
اقداماتکنترل��ی و آزمایش��گاهی روی هر قطعه ،بخشعم��ده اطالعات
موجود در هر شناسنامه را تشکیلمیدهد .این نتایج در روند دپو ،ترخیص
و بارگیری قطعات ،نقشمهمی ایفامیکند و اگر بررس��يها نش��اندهنده
کیفیتنامطلوب قطعه تولیدشده باشد ،سبب حذفقطعه مربوطه از فرآیند
ب درمحل پروژه میشود.هر شناسنامه حاوی اطالعات دیگری
تولید و نص 
مانند زمانتولید ،تیم تولیدکننده ،محلدپو ،زمانترخیص ،زمان نصب و
حتی محل نصب قطعه اس��ت ،از اینرو تاریخچه کاملی از نحوه پیدایش،
نگهداری و بهکارگیری هر قطعه بهشمار میآید.
نظام جامع مدیریت تولید

مدیریت تمام اقدامات مربوطب��ه فرآیند تولید ،از دپ��وی مصالحمصرفی

گرفته تا تولید ،ترخیص و همچنین آزمایشهای کنترلکیفی ،توسط یک
نرمافزار جامع انجاممیشود .بهاین ترتیب تمام دستورالعملها و برنامههای
روزانه گروههای مختلف کاری توسط این نرمافزار تولیدشـده و دراختیـار
دسـتاندركـاران امـر قرار میگیرد.
این نرماف��زار با کنترلجامعی ک��ه برتمام بخشهای تولی��دی دارد ،قاد ر
است اطالعات مربوطبه تعداد قطعاتدپوشده ،قطعات آماده نصب و نتایج
آزمايشهاي کنترل کیفی را در خروجی خود قرار دهد.
اول آموزش ،بعد تولید

در روند تولید قطعات پیشساختهبتنی ،هیچ کارگر غیرماهر یا نیمهماهری
وجودندارد .تم��ام کارگرانی که به اس��تخدام کارخانه تولیدس��گمنتها
درمیآیند ،یک دورهفشرده آموزشی توسط واحد HSEگذرانده و پساز آن
وارد چرخهتولید میشوند .طول مدت این دورههای آموزشی متفاوتاست و
بنابر جایگاهشغلی و میزانمهارت عواملانسانی تغيير مييابد.
خودکفایی در تولید قالبهای تولید سگمنت

همانگونه که عنوانش��د ،پیش��رفت مراحلاجرایی در کارخانه شماره2
تولید سگمنت بهمرز پايان رس��یده و این کارخانه بهمحض نصبقالبها،
راهاندازیمیشود .در سالهای اخیر بهموازات تهیه قالبهای موردنیاز از
طریق واردات ،بخش قابلتوجهی از این قالبها در داخل کشور تولیدشده
که ازآنجمله میتوان بهنیمی از قالبهای مورداستفاده در کارخانه سهراه
کـاروانسراسنگـی اشاره کرد.
بخش دیگری از قالبهای س��اخت داخل نیز بهزودی در کارخانه شماره2
تولید سگمنت فعال خواهدش��د تا در کنار سایر قالبهای خریداریشده،
درطول مدتزماني كوتاه ،قطعات موردنیاز در سرس��تونها و عرش��هپل
بزرگراهطبقاتی صدر را تأمین کنند.
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تقاطعبزرگراهشهیدگمنام
بابزرگراهکردستانتقاطعی
در3ترازمختلفترافیکیاست؛مسیر
شرقبهغرببزرگراهشهیدگمنام
بهصورت زیرگذر احداثمیشود،
مسیرغرببزرگراهشهیدگمنام
بهشمالبزرگراهکردستانبه
صورت پلروگذرساختهمیشود
وسایرگردشهاودسترسیهابا
استفادهازسطحموجودودالبتنی
احداثشده روی زیرگذر در تراز
صفرتأمینمیشود

تقاطع 447متر و عرض آن 11متر اس��ت که امکانوجود 3خط عبوری را
فراهممیکند .خاک اطراف زیرگذر توسط 219شمعبتنی مسلح تثبیتشده
که عمق برخی از این شمعها به 19/5متر میرسد .دال بتنی روی زیرگذر
79س��انتیمتر ضخامت دارد و همانگونه که عنوانشد ،دسترسی شمال
بزرگراه كردستان به شرق بزرگراه شهيدگمنام و شرق بزرگراه شهيدگمنام
به شرق همين بزرگراه ازطريق دوربرگردان را امکانپذیر میسازد.
در این تقاطع ،پل روگذر ش��رق بزرگراه ش��هیدگمنام به ش��مال بزرگراه
کردستان یک پل 330متری است که 150متر آن شامل رمپهای ورودی
و خروجی پل است .عرض پل 9/40متر با دو باند عبوری است و بهصورت
عرشه فلزی با دالبتنی درجا احداث میشود.

اجرایسریعوباكيفيت پروژههایعمرانیدرمنطقه6

تقاطع بزرگراه شهیدگمنام با خیابان کارگر

ازمیدانفاطمیتا پلآزمایش؛بدونچراغقرمز

توآمد مناطقتهران بهلحاظ
منطقه 6بهعنوان یکی از پرتراکمترین مناطق شهری پایتخت شناختهمیشود .این منطقه بدونشک یکی از پررف 
میزان جمعیتشناور نیز است .مهمترین معابرشریانی شهر تهران همچون بزرگراه کردستان ،بزرگراه جاللآلاحمد ،بزرگراه شهیدچمران ،بزرگراه
شهیدگمنام ،بزرگراه مدرس ،بزرگراه حکیم ،بزرگراه همت ،خیابان انقالب و خیابان کارگر شمالی در داخل یا حاشیه این منطقه قراردارند ،از اینرو
لونقلی مهم ،یک سیاست اصولی بهشمار میآید.
روانسازي در این معابر بزرگراهی و حم 

در سالهای اخیر پروژههای متعددی با هدف ايجاد تقاطعات غيرهمسطح،
حذف چراغه��ای راهنمای��ی و همچنین تأمی��ن گردشهایترافیکی در
سطحمناطق شهر تهران بهاجرا درآمدهاست .این اقدامات درواقع بهموازات
تالش برای تکمیل زیرس��اختهای اساس��ی پایتخ��ت ،عملیاتعمرانی
راهگشایی محسوبمیشوند که بسیاری از گرههایترافیکی در سطحمعابر
را برطرفکرده است.
دراین می��ان غیرهمسطحس��ازی تقاطع معاب��ر حملونقل��ی و محلی با
بزرگراهها عالوه براینکه بهبود عملکرد شبکهبزرگراهی و تسریع درترافیک
فرامنطقهای را بههمراه دارد ،عوایدمنطقهای فراوانی نیز برای ش��هروندان
و س��اکنان محلی بهدنبال خواهدداش��ت .ناگفته پیداس��ت نخس��تین و
قديميترین بزرگراههای شهر تهران بنا بهمقتضیات زمان اجرا ،بزرگراههایی
با تقاطعات غالباً همس��طح بودهاند و این امر در س��الهای اخیر با تعریف
پروژههای جدید درحالاصالح و تکمیل است.
از میدان فاطمی تا پل آزمایش

یکی از پروژههای راهگش��ایترافیکی در سطحمعابر ش��هر تهران ،پروژه
غیرهمسطحسازی تقاطع بزرگراه شهیدگمنام با بزرگراه کردستان ،بزرگراه
شهیدگمنام با خیابان کارگر ،تقاطع میدان گلها با خیابان فتحیشقاقی و
در نتیجه حذف چراغهای راهنمایی از مسیر حدفاصل میدان فاطمی تا پل
آزمایش است.
عملیاتاجرایی در 2تقاطع نخست اين پروژه بهسرعت درحالانجام است و
شاید فقط شهروندانی که در طول ایامنوروز از این معابر عبورکردند ،سرعت
فوقالعاده عملیاتاجرایی در حفر و احداث شمعها و خاکبرداری زیرگذر

را حسکرد ه باشند.
با این اقدام ،عالو ه بر روانس��ازي ترافیک در بزرگراههای ش��هیدگمنام و
لونقلی نیز در خیابان کارگر
کردستان ،شرایط دسترسیهایمحلی و حم 
بهبودمییاب��د .عملیاتاجرایی در تقاطع بزرگراه ش��هیدگمنام با بزرگراه
کردس��تان و بزرگراه ش��هیدگمنام با خیابان کارگر در قال��ب یک برنامه
زمانبندی 18ماهه تعریفش��ده و به گفته معاون فنی و عمرانی شهردار
منطقه 6تالشمیشود عملیات احداث تقاطعات ،همراه با عملیات عمرانی
میدان گلها تا پایان شهریورماه امسال و بهتعبيري آغاز سال تحصیلی جدید
بهاتمام برسد.
تقاطع بزرگراه شهید گمنام با بزرگراه کردستان

«مهندس حسنرحمانی» معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه ،6تقاطع
بزرگراه ش��هیدگمنام با بزرگراه کردس��تان را تقاطع��ی در 3تراز مختلف
ترافیکی معرفیمیکند؛ مسیر شرق به غرب بزرگراه شهیدگمنام بهصورت
زیرگذر احداثمیشود ،مسیر غرب بزرگراه شهیدگمنام به شمال بزرگراه
کردستان به صورت پل روگذر ساختهمیشود و سایر گردشها و دسترسیها
با استفاده ازسطح موجود و دالبتنی احداثشده روی زیرگذر در تراز صفر
تأمینمیشود .این مسیرها شامل مسیر شرق بزرگراه شهیدگمنام به شمال
بزرگراه کردستان ،شمال بزرگراه کردستان به غرب بزرگراه شهیدگمنام،
شمال بزرگراه کردستان به شرق بزرگراه شهیدگمنام ،دوربرگردان شرق به
شرق بزرگراه شهیدگمنام و همچنین دوربرگردان شمال به شمال بزرگراه
کردستان است.
طول زیرگذر برقرارکننده ارتباط شرق به غرب بزرگراه شهیدگمنام در این

در طرح این تقاطع 2تراز مختلف ترافیکی وجوددارد كه مسیر غرب به شرق
و شرق به غرب بزرگراه شهیدگمنام بهصورت زیرگذر از زیر خیابان کارگر
عبورمیکند .روی سقفبتنی زیرگذر در ترازصفر نیز ارتباط جنوب به شمال
خیابان کارگر برقرارمیش��ود .در تراز صفر همچنین مسیر جنوب خیابان
کارگر به غرب بزرگراه شهیدگمنام ازطریق احداث دالبتنی و جنوب خیابان
کارگر به شرق بزرگراه شهیدگمنام ازطریق ایجاد راستگرد تأمین میشود.
طول زیرگ��ذر برقرارکننده ارتباط غرب و ش��رق بزرگراه ش��هیدگمنام،
450متر و عرض آن 11متر است .خاک اطراف اين زیرگذر توسط 227حلقه
شمعبتنی مسلح تثبیت میشود.
مطالعاتنهایی حذف تقاطع همسطح میدان گلها

اما عالوه بر دو تقاطع قبلی ،در میدان گلها نیز ضم��ن احداث تقاطع بزرگراه
شهیدگمنامباخیابانفتحیشقاقیبهصورتزیرگذر،چراغراهنماییموجوددر
میدانگلها حذفمیشود .این پروژه درحال گذراندن آخرین مراحل مطالعاتی
خود است اما متولیان شهری بر این باورند که درصورت رفع بهموقع معارضات
تأسیساتی ،بهرهبرداری ازاين بخش میتواند با دیگر تقاطعات در دست اجرای
بزرگراه شهیدگمنام بهصورت همزمان صورت پذیرد.
پیشرفت عملیات اجرایی

در تقاطع بزرگراه ش��هیدگمنام با بزرگراه کردستان عالوه بر احداث کامل
شمعهای تثبیت خاک و دالبتنی ترازصفر ،کلیه خاکبرداریهای زیرگذر
با بهرهبرداری از بار سبکترافیکی در ایام نوروز بهاتمامرسیده و حتی زیرگذر
شرق به غرب بزرگراه ش��هیدگمنام زیر بارترافیک رفتهاست .آمادهسازی
دیوارهها برای نصب قطعات پیشس��اخته نما با سرعتمناسبی ادامهدارد
تا با تکمیل عملیاتعمرانی در این بخشاز پروژه ،امکان انحرافترافیکی و
احداث ستونهای پل روگذر فراهمشود .احداث این پل که بخشی از پایهها
و کولههای آن نیز بهاجرارسیده ،درواقع آخرین جبههکاری عملياتمربوطه
بهشمار میرود.
در تقاطع بزرگراه شهیدگمنام با خیابان کارگر نیز 70درصـد از عملیـات
احـداث شمعهـای زیرگـذر بهاتمام رسیده و مجریان پروژه امیدوار هستند
کار خاکبرداری زیرگذر تا پایان خردادماه سال جـاری بهاتمام برسد .ضمناً
شمعهای مربوط به دالبتنی روی زیرگذر احداثشده و در روزهای آینده
برای اجرای عملیات بتنریزی و احداث سقف زیرگذر آماده میشود.

يك پروژه درچندنما

تكميل عرشه پلشرق به غرب بزرگراه شيخ فضلا...
عملياتنصبقطعاتبتنيپيشساختهبراياحداثعرشهپلشرقبهغرببزرگراه
شيخفضلا...درپروژهتقاطعغيرهمسطحبزرگراهشيخفضلا...بابزرگراهجناحبهاتمام
رسيدهوهر238قطعهبتنيمورداستفادهدرعرشهاينپلباموفقيتنصبشدهاست.

در ساير جبهههاي كاري پروژه احداث تقاطع شيخفضلا-...جناح ،عالوه بر اجراي
عملياتخاكيدربينپايههايساختهشدهواحداثديوارحائل،عملياتخاكريزيدر
پشتكولههايپلاصلينيزباپيشرفتمناسبيادامهدارد.
عمليات ساخت86قطعهبتني موردنياز براي احداث پل جهتي شمال به شرق تقاطع
ي است كه ساخت قطعات بتني
شيخفضلا-...جناح به اتمام رسیده و اين درحال 
موردنياز براي پلجهتي جنوب به غرب و پلجهتي غرب به شمال نيز قب ً
ال بهاتمام
رسيده بود.
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يكشنبه3ارديبهشتماه 1391شماره18
يسالهايگذشتهرونقي
صنعتتونلسازيدرژاپنط 
چشمگيريافتهاست.البتهبهلحاظشهرتواعتبارجهاني،
همگانتونلسيكانرامظهرصنعتتونلسازيژاپنميدانند
چراكهاينتونلعليرغمتمامپيچيدگيهايش،حدود24سال
پيشساختهشدهودرنوعخوديكسازهزيردرياييكمنقص
بهحسابميآيد

فناوري ديروز!

جاده ابريشم

تونلسيكان،طوالنيترينتونلريليجهان

53كيلومترسفرزيرزميني بين دوجزيره

ژاپنيها يكي از كشورهاي پيشرو در صنعت تونلسازي طي20سال اخير بودهاند .درحالحاضر پساز تونلهاي دالوار آمريكا ،پايژان فنالند ،داهو اوفانگ چين،
اورنجفيش آفريق ايجنوبي و بولمن سوئد ،ششمين تونلطويل دنيا بهنام تونل سيكان دراختيار چشم باداميهاست .البته اين تونل بهلحاظ كاربري با 5تونل
لونقلي دارد و طوالنيترين تونلريلي جهان بهحسابميآيد؛
ديگر متفاوتبوده و برخالف آنها كه براي انتقال آب ساختهشدهاند ،تونل سيكان مصارف حم 
حتي طوالنيتر از تونل مانش.

طي س��الهاي  1912تا  1925طرحهاي مختلفي براي اتصال دو جزيره هونشو
ح ش د ام��ا طرحاصلي در س��ال 1946ميالدي
و هوكايدو در كش��ور ژاپن مطر 
رونماييش��د .درواقع پساز پايان جنگجهاني دوم كه اوضاع ش��هرهاي ژاپن به
لونقلي دراين كشور
حالمعمول بازگشت ،مهندس��ان و كارشناس��ان امور حم 
تصميمگرفتند اين طرح را بهطور جدي مدنظر قراردهند .البته فرآيند اجراي پروژه
سالها بهطول انجاميد و دراين ميان اتفاقات ناگواري براي مسافران كشتيهايي كه
بين دو جزيره هونشو و هوكايدو در تردد بودند ،رخداد .ازجمله اينكه در سال1954
پنج كشتي در گردباد تنگه تسوگارو غرقشده و1430مسافر كشت ه شدند.
توساز از سال1971
آغاز ساخ 

البته با اتصال تونل سيكان به مسير حركت قطارهاي سريعالسير شينكانسن
انتظارميرود تا سال 2015تردد بين شهرهاي هوكايدو و ساپورو با استفـاده از
لونقل ريلـي مجـددا ً رونق بگيرد.
حم 
شرايط سخت زمينشناسي

ش يافتهبود ،برخورد
در حوالي تنگه تس��وگارو و جايي كه عمقحفاريها افزاي 
با تودهاي از س��نگهاي رس��وبي باعث صعوبت ادامه عملياتاجرايي شد .اين
توده شامل سنگهاي آتشفشاني و سنگهاي رسوبي بود و بههميندليل بايد
ش گرفتهميشد .توقف
روشهاي خاص تونلزني براي ادامه حفر گالريها درپي 
استفاده از ماشين حفار TBMبههمين دليل بود و بخش باقيمانده از حفاريها
با روش انفجار ديناميت و جمعآوري غيرمكانيزه خاك صورتگرفت.

با آنكه عمليات نقشهبرداري اين پروژه از سال 1946آغازشد اما عملياتاجرايي
ساخت تونل عم ً
ال در سال 1971كليد
ن تقاضاي سفر بين
خورد .افزايش ميزا 
صنعتيكه رونقگرفت
جزاير يادشده در قالب حملمسافر و
ي سالهاي گذش��ته رونقي چشمگير
صنعت تونلس��ازي در ژاپن ط 
بار طي س��الهاي 1955ت��ا 1965
يافتهاس��ت .تونل 40كيلومتري توچومائه شيددميهيكاريگائوكا كه
دليل خوبي براي آغ��از احداث تونل
براي خطوط مترو ساختهش��ده بههمراه تونلهاي داينيچي ناگاهارا
سيكان بود .ساختوس��از اين تونل
بهطول 27كيلومتر و تونل كاناياماناگويادوممائهيان بهطول 26كيلومتر
53/8كيلومتري ك��ه داراي دو خط
كه هردو براي ش��بكه مترو ژاپن ساختهش��دهاند و ني��ز تونل هاكودا
رفتوبرگش��ت اس��ت ،در ش��رايط
بهطول 26كيلومتر كه به حملونقل ريلي اختص��اص يافته ،ازجمله
س��خت زمينشناس��ي انجامش��د.
ديگر هنرنماييهاي چش��مباداميها دراين عرصه بهحس��ابميآيد.
23/3كيلومتر تونل س��يكان در زير
البته بهلحاظ ش��هرت و اعتبارجهاني ،همگان تونل س��يكان را مظهر
بس��تر دريا واقعشده اس��ت .درمقام
صنعت تونلس��ازي ژاپ��ن ميدانند چراك��ه اين تون��ل عليرغم تمام
مقايسه ،اين تونل حتي از تونلهاي
پيچيدگيهايش ،حدود 24سال پيش ساختهشده و در نوع خود يك
گوتهارد سوئيس و مانش طوالنيتر
سازه زيردريايي كمنقص بهحسابميآيد.
است.
34كشته3/6 ،ميليارد دالر هزينه

در تاريخ  27ژانويه  1983و پساز 12سال كار سخت شبانهروزي ،حفاري تونل
س��يكان بااتصال دو جبههكاري و در حضور نخستوزير وقت ژاپن «ياسوهيرو
ناكازونه» پاي��ان يافت .دو س��ال بعد وزي��ر حملونقل اين كش��ور با طي كل
مسيرتونل ،از بهرهبرداري قريبالوقوع آن خبرداد اما آنچه در عمل اتفاقافتاد،
پايان عمليات سازهاي و الكترومكانيكال پروژه در روز 13مارس  1988بود .در
ل سيكان 34نفر كشتهشدند و اين طرح عظيمملي
طول مدتزمان ساخت تون 
ل شد.
درنهايت باصرف هزينهاي درحدود 3/6ميليارددالر تكمي 
تونلي كه تغيير ماهيت داد

برخالف آنچه انتظارميرفت ،استقبال از قطارهاي مسافربري در تونل سيكان
روند روبهرش��د را طينكرد و اتفاقاً برعكس پيشبينيها ،بسياري ازكساني كه
لونقل
قصد تردد بين جزاير هونشو و هوكايدو را داشتند ،سفر با هواپيما را به حم 
ريلي ترجيحدادند .البت��ه اين قضيه مربوطب��ه كل مردم ژاپن ب��وده و در واقع
لونقل هوايي فع ً
ال فرهنگحاكم در گردش��گري داخل اين كشور
فرهنگ حم 
بهحسابميآيد .بهطور مثال وقتي سفر بين ش��هرهاي توكيو و ساپورو با قطار
بيشاز 10ساعت و 30دقيقه بهطول ميانجامد ،خيليها ترجيحميدهند هزينه
بيشتر استفاده از هواپيما را بپردازند و اين مسير را در 3ساعت و 30دقيقه (البته
با احتساب زمان دسترسي به فرودگاه) طيكنند .بههمين خاطر تونل سيكان
لونقل بار پيدا كردهاست.
در س��الهاي اخير مصارف بيش��تري در زمينه حم 

تونله�اي جانب�ي و گزارش�ات
امروزي

براي بخشياز تونل س��يكان كه زير
بس��تردريا بهط��ول 23/3كيلومت��ر
ساختهشد ،دو تونـلجانبـي درنظـر
گرفته شدهاست؛ يكي تونلآزمايشي
اوليه و ديگري تونل خدماتدورهاي
و يا هم��ان تونل س��رويسدهنده به
تونلاصل��ي .تونل خدم��اتدورهاي
با يك ش��فت ب��ه تونلاصلي متصل
شدهاس��ت .آزمايشهاي��ي كه طي
دودهه اخير از عملكرد سازهاي تونل
سيكان بهعملآمده ،نشانميدهـد
سـاختـارتونـلدرشـرايـطمطلـوبـي
باقي ماندهاست .حتي گفتهميشود اين تونل توانايي مقاومت مقابل زلزلههاي
بزرگ را نيز داراست.
مواردايمني براي شرايط اضطراري

درنظرگرفتن دو ايستگاه درطول تونل سيكان ،قدرتمانور امدادگران براي مقابل ه با
حوادث غيرمترقبه ازجمله آتشسوزيها را بسيار باال بردهاست .اين ايستگاهها كه به
ايستگاههاياورژانسيمعروفهستند،درواقعشفتهاييبراياستخراجدودوكمك
به انتقالمسافران هستند .ايستگاههاي اورژانسي مجهز به سيستمهاي كنترلي با
دوربينهاي مداربسته ،نازلآب ،سيستم هشداردهنده آتش و حسگرهايحرارتي
اشعه مادونقرمز هستند .اين تونلها مسافتي بسياركوتاه براي انتقالمسافران از
ب ميآيند.
داخل تونلاصلي به مكانيامن بهحسا 
لونقل ريلي
اميدواري به رونق حم 

فراز و نشيبهاي اقتصاد ژاپن كه بخشياز آن متأثر از تالطم قيمت نفت در بازارهاي
لونقليارزانقيمتراتعيينميكند
جهانياست،ميزاناستقبالمردمازوسايلحم 
كما اينكه درسال 1985پيشبينيميشد افزايش نرخ سوخت باعث هجوممردم به
استفادهاز قطار و كشتي جهت تردد بين شهرها و جزاير شود .با اين اوصاف پربيراه
نيست اگر بگوييم افزايش قيمت حاملهاي انرژي در2سال گذشته و ادامه احتمالي
لونقل مقرون به صرفه و
اين روند درسالهاي آتي ،بارديگر مردم ژاپن را بهسوي حم 
ب كند.
لونقل هوايي ترغي 
ارزانقيمت بهنسبت حم 

كمتر كس��ياس��ت كه ن��ام «ج��اده ابريش��م» را
نشنيدهباش��د؛ ج��ادهاي بهط��ول 6500كيلومت��ر
كه قرنها پي��ش براي ايج��اد ارتباط تج��اري بين
شرق ،جنوب و غرب آس��يا با منطقه مديترانه و اروپا
و همچني��ن بخشهايي از ش��مال و ش��رق آفريقا
ساختهشد .تجارت سودآور ابريشم چيني درآن سالها
باعثش��د مس��يرحركت تجار و كاروانهاي تجاري
بهاين نام خواندهشود .گس��ترش تجارتبينالمللي
در جادهابريش��م كه البته محدود به تجارتابريشم
چيني نميش��د ،عاملمهمي در توسعهتمدنهاي
بزرگي چون تمدنچين ،هند ،مصرباس��تان ،ايران،
عربستان و روم باس��تان بود .درواقع دادوستد كاال از
اينطريق ،زمينهس��از تبادالت فرهنگي و اجتماعي
بين كشورهاي مختلفجهان نيز شد.
نكتهجالب اينجاست كه در 30سالاخير با گسترش
مس��يرهاي راهآهن و نيز بهرهمن��دي از حملونقل
دريايي ،اين جاده عم ً
ال كاربردهاي وس��يعتري نيز
پيدا كردهاست .درسال 1990زمانيكه شبكه راهآهن
چين و قزاقس��تان به يكديگر متصلشد ،درحقيقت
امتداد جادهابريشم بهعنوان يك مسيرارتباطي بين
دو كشور مدنظر قرارگرفت .درحالحاضر نيز ارتباط
شهرهاي آلماتي و آستانه در جمهوري قزاقستان با
ايالت سينكيانگ چين ازطريق همين خطوطريلي
برقرار است.
جادهابريشم يك پل ارتباطي بين چين و كشورهاي
اروپايي نيز محسوبميشود .از س��ال 2011ايالت
چونگكينگ توسط خطوط مختلف راهآهن به شهر
دويسبورگ آلمان مرتبطشده و تجارت بينالمللي
بين اين دو كشور رونق بيشتري يافتهاست .درحالي
كه پي��شاز اين تجارتدريايي با كش��تي از گوانگژو
و ش��انگهاي به قل��ب اروپ��ا ح��دود 36روز بهطول
ميانجامي��د اما تغيي��رات صورتگرفته در مس��ير
جادهابريش��م ،اين زمان را ب��ه 13روز آنهم با قطار
تقليل دادهاست.
زماني اي��ن جادهخاكي مح��ل حملونقل كاالهاي
تجاري بي��ن چين ،هن��د ،امپراط��وري روم ،اعراب
و ايراني��ان بود اما امروز كش��ورهايي چ��ون ويتنام،
كامب��وج ،تايلند ،هن��د ،پاكس��تان ،اي��ران و عراق
بيش��ترين ارتباطتجاري از جادهابريش��م را به خود
اختصاصدادهاند .جادهابريشم مسيرياست كه بعدها
ازطريق درياها گسترش پيداكرد و سببشد شبكه
تجارتدريايي بين آسيا و اروپا برقرار شود.
ايده ايجاد يك مسيربينالمللي جديد از آسيا به اروپا
و نيز آفريقا كه اخيرا ً بحث آن داغ ش��ده ،الهامگرفته
از همان جادهابريشم قديم است .البته اگر قرارباشد
لونقلي جديد
اين ايده بهانجام برسد قطعاً وسايل حم 
باعث خواهدشد زمانسفرهاي تجاري از چندماه به
چندروز كاهشيابد.
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حرفیکهتازهنیست!
حرف تازه

كارخانهايبرايتوليدقطعاتپيشساختهبتني

آغازتوليد،ازاواخرارديبهشتماه

کارخانه شماره 2تولید سگمنت با مساحتی در حدود 80هزار مترمربع،
قادر است ماهانه 2کیلومتر سگمنت مورداس�تفاده در عرشه پلهاي
صندوقهاي را تولیدکند.
بهطور میانگین ،تولید هر س�گمنت یا قطعه پیشساخته بتنی در این
کارخانه 24ساعت بهطول میانجامد .پیشبینیها حاکی از آن است که
كارخانه شماره 2اواخر ارديبهشتماه ،توليد قطعات بتني پروژه بزرگراه
طبقاتي صدر را آغاز ميكند.

حرفت��ازه این ش��ماره از هفتهنامه عمرانش��هر ،اتفاقاً
حرف تازهای نیس��ت! چراکه گاه در کنار سخن گفتن از
دستاوردهای تازه و اتفاقات نو ،یادآوری برخي واقعيات
هم ضروری بهنظرمیرس��د .روی��داد غیرمترقبهای که
متعاقب بارندگیهای اخیر در یکی از ایستگاههای متروي
تهران رخداد ،بار دیگر اهمیت عملکرد شبکه جمعآوری
و هدایت آبهایس��طحی و ضرورت تکمیل این ش��بکه
را در صدر اخبار ،گزارشه��ا و همچنین اظهارنظرهای
مسئولینشهری قرارداد .بدونشک این اتفاق نامبارکی
نیس��ت که گاهی پس از یک بارندگی بیسابقه ،اهمیت
شبکه جمعآوری و هدایت آبهایسطحی و فعالیتهای
خاموش و زیرزمینی توسعه آن یادآوریشود تا مسئولین
امر ،خطر س��یالب و عواقب مخرب و تهدیدکننده آن را
امری دور ازذهن و بعيد نپندارند.
بازگویی و یادآوری اما بههمین جا ختمنمیش��ود .باید
بهیادآورد ک��ه در نتیجه همین تالشه��ای خاموش و
بیهیاهو در جهت تکمیل ش��بکه هدایت و جمعآوری
آبهایسطحی و براس��اس آخرین پایشها و مطالعات
صورتگرفته ،تنه��ا 3درصد از نقاطآبگیر ش��هر تهران
نیازمند تعریف و اجرای پروژههای جدید است که اجرای
آنها در دستورکار ش��رکت خاکریزآب قرار گرفتهاست.
نگران��ی از کاهشاحتمال��ی ظرفیت ش��بکه بهویژه در
کانالهای اصلی ،یک نگرانی خردمندانه اس��ت اما باید
پذیرفت حادثه ایستگاه متروی ارم س��بز که در اثر يك
اتفاق ن��ادر رخداده ،ارتباطی بهکمبود ظرفیت ش��بکه
جمعآوري آبهايسطحي ندارد.
با این توضیح اگر دغدغه و نگرانی س��ازنده و البته مبارک
در مورد تکمیل صد در صدی ش��بکه جمعآوری و هدایت
آبهایسطحی همچنان پابرجا باشد ،باز هم باید یادآوریكرد
کهبراساسبرآوردهایصورتگرفتهوب رمبنایفهرستبهاي
خدماتسال،1390تکمیلشبکهموجودنیازمنداختصاص
7هزار میلیارد ریال اعتبار است .از اینرو بدون در نظرگرفتن
تورم و هزینهه��ای مربوطبه تعدیل و تأخیراتناش��ی در
پرداختها و همچنین طوالنیشدن زماناجرا ،مدتزمان
موردنیاز برایتکمیل شبکهدرصورتپرداخت سالیانهمبلغ
هزارمیلیارد ریال7،سال خواهد بود.
بس��یار معقول و منطقی اس��ت که با ی��ادآوری اخیر و
نگهداری درسهایي از اتفاقات چند روز گذشته در حافظه
بلندمدت ،باز هم ش��رایط موجود جم��عآوری و هدایت
روانابها در ش��هر تهران ايدهآل بهنظر نرسد اما قدری
بیانصافی خواهدبود اگر در نقد این ش��رایط ،از راههای
رسیدن بهشرایط مطلوبتر نش��انی ندهیم و بهدرستی
ص نسازیم که آياتأمين هزار میلیاردریال بودجه و
مشخ 
اعتبار بهطور ميانگين در هرسال امكانپذير است؟

ختم كالم

انتظارازمناطق
وقتي از تعمير و نگهداري و حفظ زيرساختهاي عمراني شهرتهران سخن
بهميان ميآيد ،ناخودآگاه اين پرسش در وهلهنخست به ذهن متبادرميشود
كه چرا تا پيشاز اين فكرخاصي بهحال س��رمايههاي شهرمان نشدهاست.
پيشاز اين نيز گفتهبوديم كه عمده تحوالتس��اختاري پايتخت درزمينه
لونقل از مهمترين آنها بهحسابميآيد،
امكانات شهري كه مس��أله حم 
به دو دههگذشته بازميگردد .درواقع پساز پايان جنگتحميلي و متعاقب
رشد روزافزون نرخمهاجرت از روستاها و شهرستانها به تهران كه با پديده
افزايشجمعيت كشور مصادفش��د ،مسئوالنوقت مديريتشهري بهفكر
افزايش معابرترافيكي شامل پلها و بزرگراهها افتادند و دراين ميان ناخواسته
فضا را براي شركتهاي خودروسازي داخلي بازگذاشتند تا با فراغبال و البته
توجيه خودكفايي در توليد ،شهر را پر از ماشيندودي كنند!
اين يك بخشاز قضيهبود؛ مسأله مهمتر آن بود كه سطحمعابر حملونقلي

براي اين حجم از تردد وسايلنقليه تعريف و طراحي نشدهبود و فكري هم
درزمينه حفظ و نگهداشت زيرس��اختهاي عمراني وجودنداشت .انديشه
توسعه سطحمعابر البته ايده مناسب و بهجايي بود اما ايكاش دركنار اين
راهكار ،فكري هم بهحال معابرموجود ميشد.
آنچه بهطور جد از سال 1389در دستوركار معاونت فني و عمراني شهرداري
تهران قرارگرفت ،جستوجوي دستورالعمليجامع و البته كاربردي براي بهبود
كيفيتآسفالت در پايتخت و نيز نحوه نگهداري از معابرترافيكي بود .درزمينه
بهبود كيفيتآسفالت ،مطالعات كارشناسي دقيقي انجامشد كه ماحصل آن
اخيرا ًدركارخانجاتتوليدكنندهآسفالتزيرمجموعهشهردارينمودعينيپيدا
لوپخشآسفالتنيزدستورالعملهايارزندهاي
كردهاست.امادرمقولهنحوهحم 
تودوگانه
حاصلشدهوانتظارميروددستاندركارانامر،خصوصاًدرمناطقبيس 
ظ نمايند.
آنها را بهجديت دنبالكرده و در مرحلهعمل لحا 
مسألهديگر كه اين روزها تأكيد بسياري برآن ميشود ،نحوهمرمت و بهسازي
معابر اس��ت .حاال كه روشهاي نوين و علمي دراين زمينه اس��تحصال و
دراختي��ار مناطقمختلف ش��هرداريتهران ق��رار گرفت��ه ،انتظارميرود

مجريان طرحه��اي مرتب��ط درمناطق با حساس��يت باال اي��ن موضوع را
دنبالكنند؛ مسألهمهمي كه يكياز دغدغههاي هميشگي شهروندان تهراني
بهحسابآمده و ازجمله حقوقحقه آنان بهشمارميآيد.
حاال كه مس��ئوليت نگه��داري بزرگراهها و البت��ه بودجه مترت��ب بر آن
ب��ه ش��هرداريمناطق واگذارش��ده ،از معاوني��ن فني و عمران��ي مناطق
انتظارميرود ضمن شناس��ايي دقي��ق نيازها و اولويتبن��دي پروژههاي
روسازي يا بهسازي سطحمعابر ،در افزايش سطحكيفي معابرشهر كوشابوده
و با حضورميداني خود ،جلوي دوبارهكاريها و يا تكرار روشهاي اش��تباه
گذش��ته دراين مقوله را بگيرن��د .اين مه��م البته نيازمن��د بهرهمندي از
پيمانكاران توانمندي است كه با خواستها و انتظارات سياستگذاران امر
در مجموعه شهرداري تهران آشنابوده و حساسيتهاي موضوع را به خوبي
درك كردهباشند .مناطق نيز با مديريتميداني و دقيق آنچه ازاين پس شكل
خواهدگرفت ،انشاءا ...هم به وظيفهشرعي و تكليف خود عمل خواهندكرد
و هم به معضلخرابي سطحمعابر پايتخت در يك برهه معينزماني پايان
خواهن د بخشيد.

