يك كالم

ساخت ايران
يوچندسال پيش بود كه براي گسترش شبكهمعابر سوارهرو و اجراي
 1همين س 
طرحهاي توسعهاي شهر تهران ،مجبور بوديم سراغ ش��ركتهاي خارجي برويم؛
پلها ،بزرگراهها و حتي برخي خيابانهاي شهر با استفاده از همين راهكار ساخت ه
شد و البته در اين بين هيچگونه انتقالدانش وتجربهاي ميان كارشناسانخارجي
و مهندسانايراني صورتنميگرفت .نكته تأس��فبارتر اينكه عم ً
ال اكثر پروژههاي
اينچنيني در انحصار يك يا دو ش��ركت غيرايران��ي بود و در واقع هي��چ انگيزهاي
براي بروز توانمنديهاي داخلي ايجادنميش��د .حتي در برگ��زاري مناقصه بين
فوحديثهاي
شركتهايعمراني خارجي كه داوطلب كار در كشورمان بودند نيز حر 
فراواني وجود داشت .بههمين خاطر بود كه شركتي مانند شركت انگليسي پارتنرز
اينترنشنال ليميتد اغلب پروژههاي راهسازي پايتخت را در انحصار خود داشت.
 2آنطور كه مهندسان و كارشناسان قديمي رشتهعمران ميگويند ،براي ساخت
ل سيدخندان حتي از كارگر ايراني استفاده نميشدهاست .حتي احداث
پلي مثل پ 
خياباني ماننـد خـيابـان شهيد مطهري( تختطاووس سابق) نيز به شركت انگليسي
 | 02روزنگارهفتهايكه درعمرانشهرگذشت

اتصال 2بزرگراه
درشرقتهران

پارتنرز اينترنشنال ليميتد سپردهميشد؛ همان شركتي كه در ساخت بزرگراههاي
مدرس ،شهيد همت و كمربندي شهرري نقشاصلي را ايفا ميكرد و البته طرحاوليه
ت
توسازها با استناد به استانداردهاي اروپايي صور 
بزرگراه صدر را تهيهكرد .اين ساخ 
ت
ميگرفت و ايرانيها كوچكترين نقشي در آن نداشتند .درحقيقت تهران يك فرص 
ب ميآمد و آنچه نصيب
شغلي ايدهآل براي شركتهاي عمراني خارجي بهحس��ا 
ن ايراني ميشد ،صرفاً تماشاي تغييرات بود.
ن و متخصصا 
مهندسا 
 3به فضل پروردگار و با اتكا به درسهايي كه از 8سال دفاعمقدس و نيز بيشاز دو
دهه تحريمهاي بينالمللي آموختيم ،امروز آنچنان در برخي امور مستقل و پيشرفته
شدهايم كه بعضاً شاهد درخواست كشورهاي خارجي براي صادرات علم و فناوري
از كشورمان هستيم .اما داستان به همينجا ختمنميشود؛ ما بايد براي رسيدنبه
ثباتاقتصادي و اعتالي توليدملي هم برنامهريزي داشتهباشيم و هم اتحادملي .در
ن صورت اختالفساليق و بداخالقيهاي حزبي و غير حزبي اجازه نخواهد داد
غير اي 
مسير توسع ه كشور را با حداكثرسرعت و حداقلهزينه طيكنيم .اگر فكري بهحال
حمايت از توليدكنندگان و سازندگانداخلي نكنيم ،قطعاً براي ادامه مسيري كه درآن
قرار گرفتهايم بايد هزينههاي سنگين و هنگفتي بدهيم.

 | 03وقتیخیابانهایخاکیرنگباخت

خيابان وليعصر
اولينخيابانيكهآسفالت شد
(عج)

 | 08گزارشتصويري

ضميمه رايگان
روزنامه همشهري
يكشنبه17ارديبهشتماه1391

بزرگراهامامعلي
وتقاطعهايش

(ع)

نمايي از پل دسترسي غربي برج ميالد

يكپلکابلیديگرآمادهبهرهبرداریشد

تولديديگردرسايه ميالد

احداثپلهایکابلیدرکشورمانسابقهچندانزياديندارد.جایتعجبنیستکهاینسابقهازچنددههتجاوزنکندچراکهورودکابلبهساختاراصلیپلها
لونقلی به سالهای ابتدايي دهه 70میالدی بازمیگردد .ابراساس
و بهرهگیری از آن بهعنوان یک عنصر چشمنواز در طراحی و معماری این سازههای حم 
شواهد موجود ،پل پارکوی نخستین نمونه پلهای کابلی یا ترکهای در کشور است .هر چند برخی معتقدند کابلهای موجود در این پل بیشتر جنبه
زیبایی دارند تا یک عملکرد سازهای اما بههرحال وجود کابلها در این پل سبب احداث عرشهای با ضخامت کمتر شده است .صفحه 4

 | 07اولین اتوبانجهان کی و کجا ساختهشد؟

يك ادعايتاريخي

«اتوبان» واژهای است آلمانی .این موضوع باتوجه به عالقهفراوان
آلمانهابهخودرووخودروسواریچندانهمعجیببهنظرنمیرسد.
اتوبانیکیازمحبوبتریندلمشغوليهايآلمانیهاست؛همانطور
کهخودرودرآلمانجایگاهویژهایدارد.برخیاززنانآلمانیگاهی
بهطنزمیگویندکههمسرانشاناتومبیلخودراازفرزندانخانواده
بیشتردوستدارند.

پروژه اتصال بزرگراه شهيد باكري به باندجنوب آزادراه تهران-كرج

2

ضميمه رايگانروزنامه همشهري عمرانشهر

سرآغازسخن

شماره 20يكشنبه17ارديبهشتماه1391

تكيهبرخود

بازهم شرقتهران

معاون فني و عمراني شهردار تهران

سخن مسئول

پيشاز اين بارها از تالش
مديريتش��هري ب��راي
ايج��اد توازنامكانات بين
مناطقمختل��ف ته��ران
صحب��ت كردهبوديم .در
ب پايتخت
مقايس��ه معابرش��رياني ش��رق و غر 
البته ناگفته پيداس��ت كه شرقنشينان نيازمند
گش��ايشهاي ترافيكي بيشتري هستند اما اين
بهمعناي غافلماندن از توس��عه شبكهمعابر در
غرب يا شمال تهران نيست.
سالگذش��ته افتت��اح پلاس��تقالل ي��ا همان
تقاط��ع غيرهمس��طح بزرگراه ش��هيدباقري با
خيابان اس��تقالل ،اتفاقيمبارك دراين زمينه
بهحس��ا بميآمد .روز افتت��اح آن پ��روژه،
قولداديم با ادامه بزرگراه شهيدباقري تا بزرگراه
ش��هيدبابايي و اتصال اي��ندو معبرش��رياني،
گر هها يترافيك��ي منطق��ه ش��ر قتهران را
تا حدممك��ن برطرفس��ازيم .بهرهب��رداري از
7كيلومتر بزرگراه شهيد زينالدين (حدفاصل
بزرگراه امامعلي(ع) تا پـل شهيد قائمي) تالش
عمراني-ترافيكي ديگري بود تا به استانداردهاي
الزم بيشتر نزديكشويم .اما خبرخوب ديگري
كه جالباس��ت به آن اش��ارهكنيم ،تدبير اخير
مديريتشهري براي پاس��خدادن به يكيديگر
از خواستههاي شهروندانساكن شهر پايتخـت
اس��ـت .احـداث مسيـر راس��تگـرد از جنـوب
بـزرگـراه شهيدصيادشيرازي به شرق بزرگراه
ش��هيد زينالدين مطمئناً اثربخشي فراواني در
معابرشرياني ش��رق داش��ته و از افزايش طول
مسيرسفر رانندگان جلوگيريميكند .اين پروژه
اخيرا ً مصوبشده و انشاءا ...عملياتاجرايي آن از
خردادماه آغازميشود .پيشبيني ما بهرهبرداري
از راستگرد فوقالذكر تا پايان تابستان سالجاري
است .با ايجاد راستگردي كه از آن صحبتشد،
نهتنه��ا ارتباطمس��تقيم بزرگراههاي ش��هيد
زينالدين و شهيد صيادشيرازي برقرارميشود
بلكه تردد در مس��ير ش��مالي بزرگراه ش��هيد
صيادش��يرازي و نيز بخش��ياز بزرگراه همت و
بهتب��ع آن بزرگراه ش��هيد زينالدين تس��هيل
خواهدشد .تمام اين اقدامات براي آن است كه
شرقنش��ينان ته��ران از حقوقطبيعي خود به
باالترين حدممكن بهرهمند شوند.

روزنگار هفتهاي كه در عمرانشهر گذشت

اتصال 2بزرگراه درشرقتهران

هفتهگذشته چه بهلحاظ بازديدهايميداني صورتگرفته و چه ازحيث اخبار فعاليتهايعمراني پايتخت،
هفته پركاري بود .ازسرگيري عملياتاجرايي در پروژه اتصال بزرگراه شهيد باكري به باندجنوب آزادراه
تهران-كرج ،نصب 100متر ازعرشه رمپشمالي پروژه بزرگراهطبقاتي صدر ،بهرهبرداري از تقاطع بزرگراه
امامعلي(ع) با ميدان ش�هيد محالتي در خردادماه و ني�ز ايجاد يك راه دسترسيمس�تقيم از بزرگراه
شهيدصيادشيرازي به بزرگراه شهيد زينالدين ،اخبار خوب و مهم روزهاي اخير بود.

روز يكش��نبه دهم ارديبهش��تماه ،مع��اون فني و
عمراني شهردار تهران و هيأتهمراه تا آنجا كه وقت
اجازهم��يداد از پروژههاي مختل��ف بازديد بهعمل
آوردند .تقاطعه��اي غيرهمس��طح جادهقديم قم با
محورهاي ش��هيد بهشتي و امامحس��ين(ع) (پروژه
كهريزك) ،پيشورودي حرممطهر امامخميني(ره)،
ادامه بزرگ��راه يادگارامام(ره) و تقاط��ع بزرگراههاي
ش��يخفضلا...نوري و محمدعليجن��اح در اي��ن
روز م��ورد بازديدميدان��ي قرارگرف��ت .در پاي��ان
اي��ن بازديدها مشخصش��د دسترس��يهايمحلي
بزرگراه يادگارام��ام(ره) از خياب��ان آزادي تا خيابان
امامخميني(ره) بهزودي زود دراختيار شهروندان قرار
خواهدگرفت .همچنين پيشرفتفيزيكي پروژه تقاطع
بزرگراههاي شيخفضلا...نوري و محمدعليجناح طبق
ي شد.
برنامهزمانبندي ،مثبت ارزياب 
روز دوشنبه يازدهم ارديبهشتماه ،بازديدي مفصل و
جزءبهجزء از پروژه بزرگراه امامعلي(ع) صورتگرفت.
دراي��ن بازديد 5س��اعته ضم��ن بررس��ي وضعيت
تقاطعهاياصلي پ��روژه ،ميزان پيش��رفتعمليات
ن ملكي بهص��ورت ميداني موردارزيابي
رفعمعارضي 
قرارگرفت .ضمناً اعالمشد كه انشاءا ...تقاطع ميدان
شهيد محالتي تا بزرگراه امامعلي(ع) خردادماه سال
جاري به بهرهبرداري خواهدرسيد.
روز چهارش��نبه س��يزدهم ارديبهش��تماه ،در ادامه
بازديدهايهفتگيازپروژه تونلنيايشوبزرگراهطبقاتي
صدر،دكترقاليبافبهاتفاقهيأتهمراهازآخرينوضعيت
اين طرح عظيمشهري كسباطالع كردند .همچنين در
نشستي كه بعداز اين بازديدميداني برگزارشد ،گزارش
پيشرفت چند طرح اولويتدار عمراني شهر بهاستحضار
شهردار تهران و ديگر حضار رسيد.

اما اخبار خوش هفتهگذش��ته بهش��رح ذيل بودند؛
اول اينكه بيشاز 100متر از عرش��ه رمپش��مالي
بزرگراهطبقات��ي ص��در ب��ا كارگ��ذاري 52قطع��ه
پيشساخته بتني احداثشد .دراين پروژه پيشرفت
عملياتحفاري و بتنريزي شمعها از مرز 80درصد
فراتر رفتهاست.
خبردوم حكايتاز آببن��دي كامل حدود 32هكتار
از سطحبس��تر درياچهمصنوعي چيتگر داشت .طبق
گزارش��اتموجود ،عمليات بتنري��زي بندانحرافي
روي رودخانهكن نيز روبهاتم��ا م بوده و نصبقطعات
هيدرومكانيكال دربدنه بندانحرافي آغاز شدهاست.
ازس��رگيري عملياتاجرايي پروژه اح��داث پلهاي
ارتباطي بزرگراه ش��هيد باكري به باندجنوب آزادراه
تهران-كرج كه مدتي بهدليل مسائلحقوقي متوقف
ش بود .اين
ماندهبود ،يكي ديگراز خبره��اي هفتهپي 
پروژه تا پيشازاين 50درصد پيشرفتفيزيكي داشته
و قراراست ازاين پس با رفعمش��كالت مورداشاره ،با
س��رعت پيشبرويم .عمليات مربوطبه احداثعرشه
در باندجن��وب آزادراه تهران-كرج ،اصالحهندس��ي
لوپ بزرگراه شهيدستاري و تعريض زيرگذر مجموعه
تفريحي-ورزشي ارم ،ازجمله فعاليتهايي است كه
دردست پيگيري و انجام است.
آخرين خبر نيز به احداث مس��ير راستگرد از جنوب
بزرگراه ش��هيد صيادش��يرازي ب��ه ش��رق بزرگراه
شهيدزينالدين مربوط ميش��ود .اين اتفاق متعاقب
بهرهبرداري از 7كيلومتر بزرگراه شهيدزينالدين در
سال گذشته و تقاضاي باالي سفر شهرونداني كه قصد
داشتند از جنوب بزرگراه شهيد صيادشيرازي بهطور
مستقيم وارد بزرگراه شهيد زينالدين شده و بهسمت
شرق ادامهمسير دهند ،رخ خواهد داد.

يادداشت ميهمان

دكترمازيارحسيني

*

پرويزسروري

*

اين روزها پروژه تونل نيايش
و بزرگراهطبقات��ي ص��در
شكل و شمايلخاصي را به
معابرشرياني پهنهشمالي
پايتخ��ت بخشيدهاس��ت.
حضورفعال و پرتعداد كارگران و مهندسانايراني
در اين پروژه عظيمش��هري گوياي آن است كه
جديت در ساخت معبريجديد و البته مدرن در
شهر تهران حرفاول را ميزند.
پروژههايعمراني امروز در شهر تهران ،نمايانگر
ارادهق��وي و تخصصب��االي مهندس��انايراني
اس��ت كه ميتوان ب��ا اتكا ب��ه اي��ن دو ويژگي،
معضالتجدي ترافيكپايتخت را برطرفساخت.
سالگذشته در بازديدي كه بهاتفاق تني چنداز
نمايندگانته��ران در مجلس شوراياس�لامي
از اين پروژه ش��اخصعمراني داش��تيم ،بهعينه
بزرگيطرح و بهتب ع آن توانمندي دستاندركاران
امر را از نزديك شاهدبوديم .تالشهاي اينچنيني
نشانميدهد كه شهر تهران درحال تبديلشدن
به شهري چندطبقه است كه غيراز معابرسطحي،
قراراست از رو و زير سطحزمين نيز بهنحو مطلوب
استفاد ه شود.
از س��و يديگر تونلساز يش��هري و ايج��اد
بزرگراهه��اي چندطبق��ه ب��ا فناوريهاينوين
ميتواند يك كارگاه آموزشي براي عالقهمندان
و دانشجويان رشتهعمران در كشور باشد .امروز
شاهد آن هس��تيم كه كارهاي بزرگي دركشور
صورتميگيرد و پايه و اس��اس تم��ام آنها بر
قابليتهاي نيرويكار و انديشه متخصصانايراني
استواراست.
ش��هرتهران نيز ازاين امر مس��تثني نيس��ت و
اينكه ميگويند به ي��ك كارگاهعمراني بزرگ
تبديلش��ده ،سخنيگزاف به حس��ابنميآيد.
اينكه در تونلسازي شهري به يكياز كشورهاي
پيشرو تبديلش��دهايم و يا س��راغ بزرگراههاي
چندطبقه رفتهاي��م كه فناوريس��اخت آن در
انحصار چند كشور خاص است ،نعمتارزندهاي
بهحس��ابميآيد و بايد قدر آن را دانس��ت .اين
رويه ترجمانديگري از واژه اس��تقالل است كه
سالهايس��ال دنبال آن بودهايم .يكياز بركات
انقالباسالمي همين مس��تقلبودن و بينيازي
از بيگانگان است.
نماينده مجلس شوراياسالمي

يك اتفاق

يكتيروچندنشان
آندسته از پروژههاي عمراني كه داخل شهر اجرا ميشوند ،معموالً داراي فوايد
متعدد و متنوعي هستند كه برخي از آنها بهچشم ميآيند اما برخي نيز مغفول
واقعميشوند .حكايت بزرگراه امامعلي (ع) مثالخوبي از اين امر است .ظاهر
امر گوياي آن است كه پرونده يكطرح  40ساله پساز سالها بالتكليفي از
بايگاني بيرون آوردهشده و با احداث حدود 23كيلومتر مسير بزرگراهي ،قرار
ش ازاين
است طوالنيترين بزرگراه شمالي -جنوبي پايتخت شكلبگيرد .پي 
 8/5كيلومتر از بزرگراه امامعلي(ع) س��اخته شدهبود اما ادامهمسير بهدليل
ت متعدد كه پررنگترين آنها رفع معارضات پرش��مار ملكي بود،
مش��كال 
بالتكليف بهحال خود رها شدهبود .در اين دوران بالتكليفي اجازه هيچگونه
توسازي درطول مسير پوس��تهطرح به افراد داده نميشد و بههمين
ساخ 
سبب بافتفرسوده مناطق درگير با پروژه ،ساليانسال فرسودهتر شد .درواقع

ل زياد بزرگراه و مسير آن كه از دل بافتمسكوني شهر ميگذشت ،جرأت
طو 
بازگشايي پرونده بزرگراه امامعلي(ع) را از مديرانشهري وقت گرفتهبود و به
اين ترتيب فقط يك تكه  8/5كيلومتري كممصرف در بطنشهر خودنمايي
ميكرد .اما از سال گذش��ته كه بحث ادامهپروژه داغ شد و شهرداري تهران
تصميم بهتكميل اين معبرشرياني گرفت ،مشكالتمتعدد طرح مجددا ً رخ
نمود .گا م نخست رف ع معارضات متعدد ملكي درمسير پوستهطرح بود كه اين
اقدامبزرگ شامل حدود  6هزار واحدمسكوني ميشد .خوشبختانه تا بهامروز
بالغبر  80درصد معارضاتملكي تملك و يا تخريبشدهاست كه اين اتفاق
ت فرسوده شهر در طول يك مسير چندده
مبارك به تعبيري معناي نوسازي باف 
كيلومتري را ميدهد.
مس��ألهديگر شناس��ايي مكاندقيق برخيمعارضاتتأسيس��اتي در طول
مسير پروژه و نوسازي آنها است .شهر تهران كه از معضل كمبود نقشههاي
ج ميبرد ،به اين واس��طه داراي شناسنامه موثق و
تأسيس��اتزيرزميني رن 
معتبري در زمينه مكان كابلهاي برق ،مخابرات و لولههاي آب و گاز خواهد

شد .ضمناينكه برخي تأسيساتمستعمل جاي خود را به تأسيساتنوين و
پيشرفته ميدهد.
نكت ه مهم ديگر ،احداث تقاطعات غيرهمسطح دراين پروژه عظي م شهري است.
فارغ از 14تقاطع فرعي ،بزرگراه امامعلي(ع) براي رسيدن به كمربندي شهرري
بايد از 10تقاطعاصلي گذر كند؛ بهتعبير ديگر ميتوان نتيج ه گرفت حداقل
 10خيابان و بزرگراهاصلي شهر بهموجب احداث بزرگراه امامعلي(ع) با ديگر
معابر شهري ارتباط بهتري پيدا خواهند كرد .ازسوي ديگر خيابانهاي شلوغ
و پرترددي مانند شهيد مدني ،دماوند و پيروزي كه به بزرگراههاي اصليشهر
ع ميشوند.
كمترين دسترسي را دارند ،از اجراي اين پروژه پرفايده منتف 
بهداليلي كه درسطور فوق به آنها اشارهش��د ،پروژه بزرگراه امامعلي(ع) را
همانطور كه از نا م مقدسش برميآيد ،بايد يك طرحعظيم و پر خير و بركت
براي شهرتهران توصيفكرد؛ پروژهاي كه شايد مشابهآن تا ساليان سال رنگ
واقعيت بهخود نگيرد و البته حسنختام يك دوره پرتالش در مديريت شهر
تهـران قلمداد شود.
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وقتی خیاب انهای خاکی رنگ باخت

خيابان وليعصر
اولينخيابانيكهآسفالت شد
(عج)

لوالی نباشد؛
قرار بود تهران چهره عوضکند .قرار بود پایتخت دیگر شهری با کوچههای خاکی و معابر پر گ 
حتی اگر برای رسیدن بهاین منظور دوازده دروازه باقیمانده از دوران ناصری ویرانشود یا ساختمانهای
بسیاری درحوالی میدان توپخانه تخریبش�ود یا درختانقدیمی که جلوهای از شکوه پایتخت بودند را
قطع کنند.

سرتیپ کری م آقابوذرجهمری رفیق دیرین رضاخان ميرپنج بهعنوان پنجمین شهردار تهران برای ساختن شهری
نو در سال  1302بلديهچی شد .اگرچه این اقدام میتوانست چهرهای تازه به پایتختقدیمی بدهد اما تهران در طول
زمامداری کری م آقا بوذرجمهری تنها ظاهرش تغییرکرد و د ر دل و اندرون همچنان شهری با مشکالت بسیار بود.
در یازدهم دیماه  1303هنگامی که رضاخان به هیأت سردا ر سپه از سرکوبی شورشیان جنوب به پایتخت برگشت،
از سوی شهردار مستبدش هدیهای دریافتکرد« :میدان توپخانه».
سرتیپ کریم آقا بوذرجمهری یک سال پیشاز آنکه رضاخان بر مسند پادشاهی ایران بنشیند ،رفتهرفته تهران را به
هیأت پایتختی مدرن درمیآورد و اسباب و لوازم حکومت جدید را فراهم میآورد.
اما هیچکس نمیدانس��ت تهرانی که ناگهان به سمت جهان جدید خیز برداش��ته و در حرکت است ،تنها ظاهری
زیبا دارد و در باطن ،این شهر دیرینه بازگشتی باورنکردنی به ارزشهای پیشاز مشروطیت خواهد داشت .درواقع
لباس��ی که بوذرجمهری بهقامت تهران میدوخت ،بس��یار فریبندهبود اما در پس آن هیچ چیز جز تکیهبر اصول
دیکتاتوری نبود.

اولین آسفالت در خيابان ولیعصر(عج)

خیابان ولیعصر(عج) آنسوتر از میدان توپخانه قرا ر بود ساختهشود .درست در روزهایی که کریم آقا بوذرجمهری
تصمیم به ساخت میدان توپخانه گرفت ،دستور رضاخان برای ساختن خیابانی جدید را دریافت کرد؛ خیابانی که
قراربود کاخ مرمر در وسط شهر را به کاخ سعدآباد در ش��مال پایتخت متصلکند و تا سال  1320تنها رضاخان و
درباریان میتوانستند از آن عبور کنند.
بع د از آنکه در سال 1303میدان توپخانه ،خیابان بابهمایون و خیابان سپه سنگفرش شد ،برای اولینبار در سال
 1311قسمتی از خیابان ولیعصر(عج) بهعنوان اولین خیابان تهران رنگ آسفالت را بهخود دید .پس از آن خیابان
سپه و سپس خیابان بابهمایون ب ه تدریج آسفالت شدند و با اس��تقرار کارخانه آسفالت در سال  1320در کشور،
بهتدریج خیابانهای تهران تنپوش خاکی خود را بهدرکردند و آسفالتسیاه بر پیکره معابرشهر جانگرفت.
نهضت آسفالتریزی در خیابانهای شهر

از سال 1320رفته رفته خیابانهای شهر آسفالت شدند .اگرچه روزهای اول اهالی تهران برای دیدن خیابانهای
بدون گر دوغبار سر از پا نمیشناختند و به هر بهانهای تالش داش��تند روی آن راه بروند اما سختگیری امنیهها،
میدانی با سنگفرش
س شهربانی کرد .پساز گذشت چند سال ،دیگر آسفالت
کریمخان در اولین اقدام با اس��تخدام یک مهندس روس ،طرحاولیه میدانتوپخانه جدید را پیریزیکرد .نقشه خیلیها را بهدلیل سرپیچی و تخلف! روانه زندان و محب 
جوقرب گذشته خود را ازدستداد .کمتر کسی دیگر به این پدیده
آن ار 
اولیه این میدان برگرفته از میداناصلی ش��هر سنپترزبورگ است .او با
جهانمدرن! با شگفتی و تحس��ین نگاهمیکرد .دیگر آسفالت جزیی از
گرتهبرداری از میداناصلی شهر سنپترزبورگ میدانی بزرگ بناکرد و
زندگی شهرنشینان تهرانی شده بود .سالها بعد چند کارخانه آسفالت
قیام
در روز یازدهم دی ماه  1303به هنگام بازگشت رضاخان از سرکوب
اولین سنگبنایآسفالتکاری
دیگر نیز در کش��ور احداث شد و نهضت آس��فالتریزی به دیگر شهرها
خوزس��تان ،به او هدیهاي داد تا نویدی باشد برای آغاز تمام حرکتهای
رسید.
روزی در جلسه وزیران و در کاخ مرمر ،رضاشاه میگوید« :من میدانم
ظاهرمآبانه حکومت پهلوی چرا که این اقدام ،به ظاهر بسیار مهم بود.
در خیابان یا شهری که میخواهند آسفالت کنند ،اول باید کابل برق،
هیچکس نمیتواند انکا ر کند که کریمخان بوذرجمهری در دوره 10ساله
و اين 20سال گذشته
کابل تلفن و حتی مجرایفاضالب بسـازنـد ،بعـد خيابان را آسفـالـت
شهرداری تهران اقدامات بسیاری انجا م داد .او عالوه بر ساخت

مديريتش بر
از دهه  70به اين سو ،ميزان مصرف آسفالت در معابر شهر تهران گسترش
کننـد .ولـی چه بایدکرد که ما پول نداریم و ازعهده این قبیل کارها
میدان توپخانه جدید ،توانست خیابانهای اصلی شهر را سنگفرش کند.
فع ً
اقدامی که نقطهپایانی بود بر خیابانهای خاکی ش��هر .البته جز میدان
ال برنمیآییم .ولی بهدلی��ل این که ازعه��ده آن برنمیآییم ،نباید
روزافزون يافت .تنها در سال  1370در تهران بیش از  1330تن آسفالت
خیابانها را در زمستان با گل و الی و تابستانها با خاک باقی بگذاریم .ما
توپخانه ،خیابان س��په و چند خیابان قدیمی ش��هر مانند خیابان سپه،
در خیابانهای پایتخت مورداستفاده قرارگرفت .از این میزان  412تن
در بزرگراهها و  372تن نیز در معابرشریانی درجه یک و دومورداستفاده
نباید منتظ ر شویم تا پول کابلکشی پیدا کنیم؛ خیر! خیابانها را امروز
اللهزار ،بابهمایون و قسمتی از میدان ارگ نیز سنگفرش شدند .اما این
که میتوانیم آسفالت کنیم .وقتی پول پیداکردیم ،آسفالت را می َ
قرارگرفت 545 .تن نیز در محالت و کوچهها بهکاررفت .رقمی بالغ بر 11
کنیم
اقدام نمیتوانست ظاهر شهری را بسازد که بتوان به آن بالید .هنگامی که
هزار و  78میلیون ریال نیز برای این مقدار مصرف آسفالت هزینه شد.
و کابلتلفن میکشیم .باز آسفالت میکنیم و بعد وقتی پول پیدا کردیم،
قرار شد «ملک فیصل پادشاه عربستان» به تهران بیاید ،به دستور رضاخان
اما  6س��ال بعد ،این روند توسعه یافت و روند آس��فالت ریزی خیابانها
شهرداری پایتخت به تکاپو افتاد و برای نخستینبار «آسفالت» را که پدیده
آسفالت را میکنیم و کابل برق میکش��یم و باز آسفالت میکنیم ،باز
جدیدی در صنعت راهسازی بهشمار میرفت ،وارد صحنه خیابانهای تهران
هم خراب میکنیم ،مجرای فاضالب میکشیم .چیزی که هست اينكه
در س��طح مناطق  20گانه شهر رو ب ه گس��ترش نهاد .در سال  76مقدار
ع میشوند و میگویند ،فالنی اروپا را ندیده که بداند وقتی
جوانها جم 
کرد .به این ترتیب خیابان کوتاه الماسیه (باب همایون) ،میدان توپخانه و
آسفالتي که در خیابانهای شهر پخششد ،بالغ بر هزار و  513تن بود.
میخواهند خیابانی را آس��فالت کنند ،قب ً
از این میزان  470تن در سطح بزرگراهها و  345تن در شریانهای اصلی
ال باید چه کارهایي را انجام
اوایل خیابان اللهزار آسفالت شد .بعدها خیابان سپه (امامخمینی) و خیابان
درجه یک و دو و  698تن نیز در محالت و س��طحکوچهها مور د استفاده
دهند ،بعد آس��فالت کنند .بگذارید این حرفها را به من بگویند ،من
ولیعصر البته تا حدود کافه بلدیه (تئاترش��هر ام��روز) و دیگر خیابانها
قرارگرفت و بهتدریج تهران ،دیگر خیابان و کوچهای نداشت که آسفالت
قبولمیکنم ،بهشرط آن که شما ،آسفالت خیابانها را شروع کنید».
آسفالت شد و بدینترتیب رفتهرفته آسفالت نهتنها وارد خیابانها و معابر
تهران که بهتمام شهرها و جادههای کشور کشید ه شد.
نشده باشد.
با يك كارشناس

نماد تسلطبرفناوري پلهايكابلي
برتراند گرین کارشناس پلسازی از فرانسه

از ده�ه  1950ک�ه ف�نآوری احداث
پله�ای صندوق�های اب�داعش�د
و همچنی�ن از ده�ه  1970که اجرای پلها به ش�یوه
کابلی بهعنوان یک ن�وآوری موردتوجه قرا ر گرفت،
کش�ورهای زیادی در دنیا تحت نظارت کارشناسان
لونقلی
اروپایی به طراحی و اجرای این سازههای حم 
اقدام كردند.
تا بهامروز پله�ای کابلی زیادی بهدلی�ل امکانات و

منمودن زمینه
ویژگیهایخاصفنیوهمچنینفراه 
خالقیت در طراح�ی و معماری ،چ�ه در محیطهای
ج از
ش�هری و چه بر روی رودخانهها و درهه�ای خار 
شهر احداث شدهاند.
اگرچه تولید برخیاز تجهی�زات موردنیاز این قبيل
پلها همچون کابلها ،گیرهه�ا و ابزار مور د نیاز برای
ی
نصب تجهیزات ت�ا مدتها در انحصار ش�رکتها 
غربی باقیماند اما بسیاری از کشورهای متقاضی این

فنآوری همچون ایران ،بهتدریج در طراحی و احداث
اینگونهسازههاتبحریافتندوتعدادیازکمنظیرترین
وزیباترینپلهایکابلیجهانرابهمرحلهبهرهبرداری
رساندند.
در سالهای اخیر مهندس�ان و تکنسینهای ایرانی
نهتنها در زمینه احداث پلهای کابلی بلکه درزمینه
بهرهگیری از فنآوری پلهای صندوقهای نیز تجربه
قابلمالحظهای کسبکردهاند.
درواقع مهندس�ان ایرانی بدون هیچگونه حمایت و
ارشادی از سوی شرکتهای مشاورخارجی ،بهخوبی
دریافتهاند که هر یک از روشه�ای اجرایی را در چه
موقعیتهاییبهکا ربستهوبرایعبورازرویپهنههای

ع
متفاوتدرونشهریوبرونشهری،متناسبتریننو 
ب کنند .بهجرأت میتوان گفت پلهای
اجرا را انتخا 
سوارهروشهرتهرانبهعنوانسازههاییکهبافنآوری
بومی ساخت ه شده ،در میان نمونههای مشابه خود در
کشورهای درحالتوسعه کمنظیر است.
تهران طي روزه�اي آينده ،بهرهبرداري از س�ومين
پلكابلي خود را جشنميگيرد و اين درحالي است
ل دسترسيغربي برجميالد به فاصلهاي كمتراز2
كه پ 
سال پساز پلكابلي جواديه به بهرهبرداري ميرسد.
طكامل
اينامر،بدونشكنشاندهندهآشناييوتسل 
طراحانومهندسانايرانيبافناوريساختسازههاي
اينچنينياست.

4

ضميمه رايگانروزنامه همشهري عمرانشهر

كارگاه

شماره 20يكشنبه17ارديبهشتماه1391

اینروزهاپلدسترسیغربی
برجمیالدبهعنوانسومینپل
کابلیشهرتهرانآمادهبهرهبرداری
شد ه است .این پل در غرب برج میالد
و روی بزرگراه شیخ فضلا ...نوری
واقعشدهودسترسیبهمجموعهبرج
میالد را از هر دو باند شمال و جنوب
بزرگراهشهيدهمتتأمینمیکند

يكپلکابلیديگرآمادهبهرهبرداریشد

تولدي ديگر
درسايه ميالد

احداث پلهای کابلی در کش�ورمان عمر چندانزي�ادي ندارد .جای
تعجب نیست که این سابقه از چنددهه تجاوزنکند چرا که ورود کابل
به ساختار اصلی پلها و بهرهگیری از آن بهعنوان یک عنصر چشمنواز
در طراحی و معماری این س�ازههای حملونقلی به سالهای ابتدايي
دهه  70میالدی بازمیگردد.

براساس ش��واهد موجود ،پل پارکوی نخس��تین نمونه پلهای کابلی یا
ترکهای در کشور است .هر چند برخی معتقدند کابلهای موجود در این پل
بیشتر جنبهزیبایی دارند تا یک عملکرد سازهای اما بههرحال وجود کابلها
در این پل سبب احداث عرشهای با ضخامت کمتر شده است.
بااين حال نخس��تین تجربهج��دی در ای��ن زمینه را باید ج��ای دیگری
جس��توجو کرد .در س��ال  1385وقتی پل رودخانه کارون در شوشتر به
ش��یو ه کابلی و با دهانه  150متری احداثشد ،بهروشنی مشخصشد که
کابلها عالوه بر کارکردهای مثبت بصری ،فواید دیگری نیز دارند .درواقع
لوتصرف در پهنههای طبیعی همانگونه
عبور از دهانههای بلند و عدم دخ 
که در مختصات پلهای صندوقهای نیز بهچش��ممیخورد ،از ویژگیهای
مؤثر پلهای کابلی نيز است.
در آبان ماه سال  1389بهرهبرداری از پل کابلی جوادیه ،از دیگر جنبههای
مثبت اینقبيل پلها پردهبرداش��ت .پلجوادیه عالوه بر اینکه توانس��ت
بهلحاظ جاذبههای خاصفنی همچون برخورداری از سه پایه و نمای زیبای
عملکرد مهم

ظاهری بهعنوان نمادی تازه برای شهر تهران مطرحشود ،این
ف
ط ريلي راهآهن را متوق 
توآمد روي خطو 
را داش��ت که در زمان اجرا ،رف 
نکند و همچنین گاباری یا ارتفاع آزاد مور د نیاز برای عبور قطارهای دوطبقه
را تأمیـنكند.
ی کابلی بهعنوان سازههایی زیبا و اقتصادی در بسیاری از
امروز احداث پلها 
کالنشهرهای کشور مطرحاست .طراحان بیشتری این جسارت را یافتهاند
که در کنار آرماتور ،بتن و قطعات پیشساخته به کابل نیز توجهکنند و اوج
خالقیت خود در هنر معماری را با تعلیق س��ازه و ترکیب آن با کابل و نيز
نورپردازیهای مدرن بهنمایش بگذارند.
دركنار تمام پروژههای کمنظی��ري که همگی در س��الهای اخیر بهاجرا
درآمدهان��د ،طراحی و احداث پلهایکابلی بهدس��ت توانای مهندس��ان
ایرانی را نيز بايد مدنظر ق��رار داد .هرچند گیرهه��ا و کابلهای اصلی باید
از تولیدکنندگان اروپایی خریداری ميشد؛ ش��رکتهایی که بسیاری از
لونقلی قدیمی در کشور با نام آنها شناخته میشوند.
سازههای حم 

پل کابلی؛ ضرورت یا زیبایی؟

این روزها پل دسترس��ی غربی برج میالد بهعنوان سومین پل کابلی شهر
تهران آماده بهرهبرداری شد ه است .این پل در غرب برج میالد و روی بزرگراه
شیخ فضلا ...نوری واقعشده و دسترسی بهمجموعه برج میالد را از هر دو
باند شمال و جنوب بزرگراه شهيد همت تأمین میکند.
درمواجهه با این س��ازه زیبا ،آنچه ممکن است بهذهن هر مخاطبی خطور
کند این پرسش است که آیا احداث پل دسترسیغربی برج میالد بهشیوه
ت بص��ری و معماری بوده یا اینک��ه الزامات و
کابلی تنه��ا بهدلیل مالحظا 
ل
ضرورتهای خاص فنی و مهندسی این امر را به یک گزینه ضروری تبدی 
ساخته است؟
پژوهش و تالش ذهنی برای یافتن پاس��خ این پرسش درواقع به این نکته
ختممیش��ود که اگرچه درذهن طراح پل ،زیبایی و خاصبودن معماری
س��ازه با توجه به قرارگرفتن آن در کنار برج میالد یک پیشفرض اساسی
محسوبمیش��ده اما عبور از روی عرض حدودا ً  100متری بزرگراه شیخ
فضلاهلل بدون هیچگونه تداخل و انسداد ترافیکی ،راهی جز احداث یک پل
کابلی باقينگذاشته بود.
حال ممکن اس��ت این پرس��ش مطرحش��ود که آیا عبور از ع��رض بزرگراه
شیخفضلاهللواحداثپلدسترسیغربیبرجمیالدبهروشپلهایصندوقهای
ش
گزینه سریعتر و مطمئنتری نبوده است؟ کارشناسان امر در پاسخ به پرس 
مذكور ،متفقاًاین نکته را مطر ح میکنند که راهاندازی و تجهیز یک کارگاه تولید
سگمنت برای احداث یک پل حدودا ً100متری امری مقرونبهصرفه نیست
و درنهایت مجموع پاسخها پیرامون ضرورت احداث پل دسترسیغربی برج
میالد بهشیوه کابلی ،به اینجا ختممیشود که اتفاقاً این روش مناسبترین و
اقتصادیترین شیوه برای اجرای پروژه بوده است.
مشکالت ديرينه

در سوم مهرماه سال  1387وقتی عملیات اجرایی پروژه پل دسترسیغربی
برج میالد با حفاری و شناسایی معارضات تأسیساتی آغا ز شد ،کمتر کسی
تصورمیکرد احداث پل دسترس��یغربی برج میالد تا این اندازه بهطول
بیانجامد .تجربه احداث پلکابلی جوادیه و بهرهب��رداری از آن در یک بازه
ن میداد که احداث پل به
زمانی کوتاهتر نس��بتبه برنامه زمانبندی نش��ا 
شیوهکابلی نمیتواند دلیلی برای طوالنیترشدن زمان اجرا و انتظار بیشتر
برای بهرهبرداری آن باشد.
با این اوصاف عملی��ات اجرایی پل دسترس��یغربی ب��رج میالد همچون
ه��ر پروژهعمرانی دیگر كه در محیطهای ش��هری اجرا ميش��ود ،گرفتار
مجموعهای از معارضاتملکی و تأسیس��اتی شد .تالشهای بیوقفه برای
آزادسازی اراضی جبههغربی پروژه در حدود  2سال طول کشید و کابلها و
گیرهها نیز دیرتر از آنچه تصورمیشد به کارگاه پروژه انتقال یافت.
اما نبايد فراموشكرد که عملیاتاجرایی این پروژه با بهکا ر بستن تمهیدات
ف نشدهاست .بهعنوان مثال در دورهای که احداث
خاصفنی هیچگاه متوق 
ت ملکی ممکن نبود ،قطعات پیشساخته
عرشهبتنی بهدلیل وجود معارضا 
عرشه فلزی نصبش��د و تا رس��یدن کابلها و گیرههای اصلی ،بتنریزی
عرشهفلزی به کمک ساز ه نگهبان و کابلهای موقت بهاتمام رسید.
در کنار دشواریهای مربوط به معارضاتملکی و تأسیساتی ،قرارگرفتن این
پل در فاصلهاي نزدیک با تقاطع بزرگراههای شهيد همت و شیخ فضلاهلل
و همچنین تقاطع بزرگراههای حکیم و ش��یخ فضلاهلل ،مراحل مربوط به

طراحی را با مالحظاتفنی خاص همراه ساخت.
بهبیان دیگر ط��رح و اجرای همزم��ان و قرارگرفتن در مس��یر حدفاصل
تقاطع بزرگراههای ش��هيد همت و حکیم با بزرگراه شیخ فضلاهلل ،سبب
بازنگری و تدقیق مداوم طرحها و نقش��ههای اجرایی شد تا با جلوگیری از
ایجاد حرکات ضربدری ،باالترین میزان ایمنی حاصل شود .نتیجه برخی
ت
از این بررسیها كه ب ه منظور تردد بزرگراهی ایمنتر در محل تقاطع صور 
گرفت ،اصالح هندسی مسیر دسترس��ی باند غرب بزرگراه شیخ فضلاهلل
به باند شمال و جنوب بزرگراه حکیم اس��ت که بااستفاده از سطح موجود
فضایس��بز پيراموني درحالانجامبوده و پیش از افتتاح پ��روژه بهاتمام
میرسد.
تأثیرات و عملکردهای ترافیکی

پل دسترسیغربی برج میالد با مجموعه راههای دسترسی موجود در شرق و
غرب پروژه ،مسیر ارتباطی شرق به غرب و غرب به شرق بزرگراه شهيد همت
ج میالد
را به جنوب بزرگراه شیخ فضلاهلل و سپس به سمتغرب مجموعه بر 
ل میکند .اين پل در مسیر بازگشت نیز به جنوب بزرگراه شیخ فضلاهلل
متص 
و مسیرهای دسترسی به شرق و غرب بزرگراه حکیم اتصال مییابد.
باتوجه به اینکه بیش��تر مراجعان برج میالد برای بهرهمندی از بخشهای
مختلف این مجموعه از خودروی ش��خصی اس��تفاد ه میکنن��د ،بنابراین
بهرهبرداری از پل دسترسیغربی برج میالد ضمن کاهشمحسوس زمان
سفر به مجموعه برج میالد ،سبب تعادل بارترافیک در بزرگـراههـای شهيـد
همـت ،چمـران ،حکیـم و شیخ فضلاهلل نوری خواهد شد.
عالوه بر این با ايجاد دسترسی آسانتر به غرب مجموعه برج میالد ،از تداخل
ترافیکی مراجعان این مجموعه و بیمارس��تان میالد کاس��تهشده و حجم
خودروها در پارکینگهای موجود متعادلتر میشود.
طرحی متناسب با برج میالد

تناس��ب با س��ازه برج میالد ،یکیاز مهمترین الزامات مربوطبه طراحی و
احداث پل دسترسیغربی برج میالد بوده اس��ت .از نقطهنظر کارشناسان
معماری ،یک س��ازه با ارتفاع بیش از  400متر( برج ميالد) و س��ازهای که
بیشترین ارتفاع آن در پیلون به  38متر میرسد ( پل دسترسيغربي ) هیچ
تداخلی بهلـحاظ بصـری نخواهند داشت.
بنابر این ایجاد تناسب میان این دو سازه میتواند بهلحاظ مفهومی موردتوجه
قرار گیرد .در این زمینه بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران هم عقیده
هستند که پل دسترسیغربی برج میالد بهدلیل طراحی خاص و کمنظیر
خود ،در کنار سازهشاخص برج میالد تداعیکننده یک محیط مدرنشهری
خواهدبود .از این منظر ،مدرنبودن بهترین و گویاترین ش��اخصه تناسب
میان برج میالد و پل دسترسیغربی بهشمار میآید.
اما آنچه در آینده بر زیباییهای پل دسترس��یغربی برج میالد میافزاید،
طراحی و اجرای نورپردازی در این سازه حملونقلی است .درواقع یک پل
شاخص کابلی بهمدد نورپردازیهای مدرن و زیبا در شبهنگام جلوهايديگر
مييابد .در این زمینه گفتهميشود کابلهای پل دسترسیغربی برج میالد
بهعنوان المانهای اصلی سازه مورد نورپردازی قرا ر میگیرند تا مسیرهای
روشنی را در تاریکیشب خلق کنند .سازه پیلون نیز بهعنوان مرکز تالقی
تمام کابلها خواهد درخش��ید تا به مرکز زیباییهای بصری سازه در شب
تبدیل شود.
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تنها پايه موجود در جبهه شرقي پل 5/5متر
از روي فونداسيون ارتفاع دارد .ضخامت
فونداس��يون در زي��ر اي��ن پايه ب��ه 1/5
مترميرسد و با تأييد ميزانمطلوب باربري
خاك توسط آزمايشات ژئوتكنيكي ،هيچ
ش��معي دراين بخ��ش حف��اري و احداث
نشده است.

در بخش ش��رقي پيلون س��هرديف كابل
37رشتهاي ،سهرديف كابل 31رشتهاي
و دو رديف كابل  19رشتهاي كارگذاشته
شدهاس��ت .تعداد كابلها در بخشغربي
پيلون به  5رديف  91رش��تهاي ميرسد.
درمجم��وع دراين  13غ�لاف  43هزار و
 517متر كابل مورداس��تفاده قرار گرفته
است .غالفهاي بخشش��رقي بهعرشه و
غالفهاي بخشغربي كه بيشترين بار را
تحملميكنند ،ب��ه باكسبتني موجود در
غرب پل متصل ش��دهاند 94 .متر از طول
پل با اس��تفاده از كابلهايي كه ذكرشد،
بهص��ورت معل��ق احداثش��ده و بهاين
ترتيب  74متر از طول پل درسمتشرقي
پيلون و 20متر از طول آن درسمتغربي
پيلون قرار ميگيرد.

طول عرشه فلزي پل  114متر است كه از
طريق نصب  19قطعهفلزي پيشس��اخته
احداثش��ده اس��ت .اين قطعاتفلزي 6
متري بوده و پ��ساز تولي��د در كارخانه،
بهمح��ل پـ��روژه منتقـ��ل و جاگ��ذاري
شدهاند .ضخامتكم عرشه و طرح كمنظير
فيسينگ بر زيباييهاي پل دستـرسيغربي
بـرجميـالد افزوده است.

پلي با  94متر دهانه آزاد

پل دسترسیغربی برج میالد یک پل کابلی با دهانه آزاد  94متر و
عرض 23متر است 114.متر از طول پل با نصب قطعات پیشساخته
بتنی و  110متر از آن که مربوط به پلهای دسترسی است ،ازطریق
احداث عرشهبتنی ساخته شدهاست .این پل در بخشغربی خود
بهمدد احداث یک دالبتنی  45مت�ری از روی کانال تپهنیزار که
به کانال فاضالب شهرکقدس نیز موس�وم است ،عبورمیکند.
عالوه بر این در قالب پروژه احداث پل دسترسیغربی برج میالد
 2100متر مسیر دسترسی ساخت ه ش�ده که  700متر آن مربوطبه
جبههشرقي و  1400متر آن مربوطبه جبههغربي است.

جبهه شرقی

همانگونه که عنوانش�د  700متر عملیات راهسازی ،مهمترین
بخ�ش عملی�اتاجرای�ی در جبه ه ش�رقی پ�روژه را تش�کیل
میدهد .اجرای دیوارهای بتنی بهطول  187متر ،اجرای عملیات
خاکمسلح ،تثبیت ترانشه و نصبگلدانی از دیگر اقدامات انجام
شده دراین بخشاست .مسیر احداثشده در این بخش ارتباط پل
دسترسیغربی برج میالد به سازه برج را برقرار میسازد.
جبهه غربی

عرشهبتنی با طولی درحدود110متر در جبههغربی پل ،از نقطه قرار

باك��س بتني در غرب پيل��ون ،محلنصب
كابله��اي 91رش��تهاي ب��ه بدن��ه پ��ل
بهشمارميآيد .ضخامت بتنريزي دراين
بخشاز پل حدود  1/5تا  2متر است و در
بخش زيرين آن نيز  5شمع با عمق  36متر
ث شدهاست.
حفاري و احدا 

سازه پيلون به شكل حرف  Aو به صورت
مايل طراحيش��ده و مقط��ع آن تركيبي
از بت��ن و فوالد اس��ت .اين س��ازه از روي
فونداسيون  38متر ارتفاع دارد و بهمنظور
اتصال كابلها تع��داد 42گيره روي بدنه
ب شدهاست .فونداسيون بتنريزي
آن نص 
شده در زير پيلون  1/5متر ضخامتدارد
و در بخش زيرين آن  4ش��مع با عمق 36
متر حفاري و احداثشد ه است.

س بتنی آغازشده و به کولهغربی ختممیشود .بهاين
گرفتن باک 
ترتيب امکان رفت و برگشت از روی کانال تپهنیزار ازطریق احداث
دالبتنی فراهم شدهاست.
ث ش�ده از باندهای ش�مال
مس�یر رفت از طریق رمپهای احدا 
و جن�وب بزرگراه ش�هيد همت به س�مت جنوب بزرگراه ش�یخ
م میش�ود .مس�یر
فض�لاهلل آغازش�ده و به بخشغربی پل خت 
بازگش�ت نیز وارد باندغ�رب بزرگراه ش�یخ فضلاهلل ش�ده و با
طی مس�یر بهس�مت جنوب ،اين امکان را ايج�اد ميكند كه به
رمپ ورودی شرق و غرب بزرگراه ش�هید حکیم دسترسي پيدا
كرد.
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با بهرهبرداری از رمپ
راستگردبزرگراهحقانیبه
بزرگراهشهيدهمت،نهتنهاازحجم
ترافیکدربزرگراهحقانیحدفاصل
بزرگراههمتتابزرگراهرسالت
کاستهمیشودبلکهتعدادخودروها
در باند شمال تونل رسالت بهویژه در
ساعاتاوجترافیکمتعادلتر
خواهدشد

عمومی شهر و شهروندان ،هیأتمدیره این هتل زمینهای مور د نیاز برای
اجرای پروژه را در ازای احداث یک مس��یراختصاصی برای هتل دراختیار
مجریانطرح قرار داد.
درنتیجه نهتنها عملیاتاجرایی این پروژه بهدلیل وجود معارضات متوقف
نشد بلکه مسافران و مراجعان هتل نیز برای ورود به این مجموعه از مسیر
بهتری نسبت به مسیر ناایمن قبلی برخوردار خواهند شد.
تأسیساتی که زیرزمینی شد

با احداث رمپ راستگرد بزرگراهحقانیبهبزرگراهشهيدهمت

تونلرسالت نفسمیکشد

در پایتختی که بیش از 700کیلومترمربع مساحت دارد و تعداد شمارهگذاری خودروها در آن روزانه به بیشاز  1200دستگاه میرسد ،حتی مناطق
توسعهيافته و برخوردار از شبکه بزرگراهی نیز از مطالعهمستمر طرحهایعمرانی و اجرای پروژههای راه و باند بینیاز نخواهندبود .ورود چنین حجم
سنگینی از خودروها به معابر شهرتهران بهگونهای است که اگر تعریف پروژههای جدید و تالش برای افزایش ظرفیت معابرموجود متوقفشود،
توآمد خودروها درآینده وضعيتاسفباري را بهوجود خواهد آورد .منطقهای که محدوده جغرافیایی
سنگینی ترافیک و کاهشسرعت متوسط رف 
آن با بزرگراههای رسالت ،شهيد همت ،شهید چمران و شهید مدرس شناخت ه میشود ،از حرکت باز نایستـد.

در چنین ش��رایطی تعجبیندارد که توس��عه معاب��ربزرگراهی حتی در
معاونـت فنی و عمرانی شهرداری منطقه  3تهران این روزها باتالش مداوم
و خستگیناپذیر خود قصد دارد تا معبر بزرگراهی جدیدی را در ارتباط با
بزرگراههای حقانی و رسالت به بهرهبرداری برساند تا حجمترافیک در شبکه
معابراصلی و بزرگراههای این منطقه متعادلتر شود.
كاهش حجمترافيك در بزرگراه حقاني

مهندس «س��عید احمدیانی» معاون فن��ی و عمرانی ش��هردار منطقه 3
پروژه رمپ راس��تگرد بزرگراه حقانی به بزرگراه همت را طرحي در جهت
کاهشزمان سفرهای درونشهری و در نتیجه توزیع متناسب ترافیک در
بزرگراههای این منطقه معرفی میکند.
ع شده در امتداد بزرگراهحقانی
وی معتقد است که ساختار شبکه معابر واق 
بهگونهای است که خودروهایی که درمسیر شمال به جنوب بزرگرا ه حقانی
قصد ادامهمسیر بهسمت غرب را دارند ،باید با طی یک مسافتطوالنی تا
انتهای بزرگراه ،وارد بزرگراه رسالت شده و بااستفاده از تونل رسالت بهسمت
غرب پایتخت ادامهمسیر دهند.

بهاین ترتیب با بهرهبرداری از رمپ راس��تگرد بزرگراه حقان��ی به بزرگراه
ش��هيد همت ،نهتنه��ا از حجمترافی��ک در بزرگ��راه حقان��ی حدفاصل
بزرگراه همت تا بزرگراه رس��الت کاس��تهمیش��ود بلکه تعداد خودروها
در باند ش��مال تونل رس��الت بهویژه در س��اعات اوجترافی��ک متعادلتر
خواهد شد.
معارضی که سبب خیر شد!

معارضاتملکی و تأسیساتی همواره بهعنوان س د بزرگی مقابل اجرای سریع
و بهرهبرداری بهموقع از پروژههای عمرانی شناخته میشوند.
توافق با مالکان امالکمعارض ،معم��والً نیازمند یک تالشپیچیده فنی و
حقوقی بوده و فرآیندی طوالنی و وقتگیر شناخت ه میشود؛ از همه مهمتر
گاه تا چند برابر هزینههای اجرا ،تبعاتمالی درپی دارد.
مسیر رمپراستگرد بزرگراه حقانی به بزرگراه همت نیز همچون بسیاری
از پروژههایعمرانی دیگر با مشکل معارضاتملکی درگیر بودهاست .این
مسیر درواقع برای پیوس��تن به بزرگراه همت باید ازمیان بخشیاز اراضی
تحت مالکیت هتلارم عبور میکرد اما با یک توافق مثبت در جهت منافع

آنچه امروزه در بسیاری از پروژههای عمرانی شهر تهران رخمیدهد ،رفع
معارضاتتأسیس��اتی برق ازطریق زیرزمینی کردن کابلهای انتقال نيرو
است .در این اقدام مؤثر عالوه بر آنكه یکیاز مش��کالتاجرایی موجود بر
ع میش��ود ،مناظ ر شهری زیباتر شده و خطوط انتقالبرق
سر راه پروژه رف 
ی از عناصر مختلکننده آرامش بصری ،از پیش چشم شهروندان
بهعنوان یک 
حذف میشوند.
در پروژه احداث رمپ راستگرد بزرگرا ه حقانی به بزرگراه همت نیز تعداد 7
تیر برق فشارمتوسط بهعنوان معارضاتتأسیساتی موجود در مسیر پروژه
ف شده و بالغ بر  300متر طول کابل نیز زیر زمینی شده است.
حذ 
مشخصات فنی پروژه

طول رمپ راستگرد بزرگراهحقانی به بزرگراه همت 550متر است .در طول
مسیر این پروژه ،يكهزار مترمربع پیادهروس��ازی شده و  3450مترمربع
ث شده است.
دیوارحائل احدا 
دیوارهای حائل درواقع باتوج��ه به وضعیت خاکمنطق��ه و جلوگیری از
احتمال ریزش ،مورداجرا ق��را ر گرفته و ارتفاع آنه��ا درطول پروژه بین
 3تا  12متر متغير است .عالوه بر این بهمنظور ایجاد ایمنی بیشتر2 ،هزار
مترمربع از سطح ترانشهها نیز تحت عملیات نیلینگ و تحكيم قرار گرفته
است.
برای اجرای این پروژه 40هزار مترمکعب خاکبرداری 20 ،هزار مترمکعب
خاکریزی و  6200متر مکعب بتنریزی انجامشده و طول نهرهای اجرا شده
در آن بالغ بر  1300متر است.
پیشرفت عملیات اجرایی

اقدامات مطالعاتی و تهیه اسناد و نقشههایاجرایی در این پروژه از ابتدای
ت
ل مقدماتي ،کلنگ آغاز عملیا 
ل مراح 
نیمهدوم سال  90آغاز شده و با تکمی 
اجرایی در 3ماهه پایانی سال گذشته بهزمین خورده است.
هماکنون پیشرفت عملیاتاجرایی در پروژه احداث رمپ راستگرد بزرگراه
حقانی به بزرگراه همت از مرز 75درصد گذشته و باتوجه به سرعتمناسب
ت عمرانی ،پیشبینیمیش��ود این پروژه درنهایت تا نیمهنخس��ت
عملیا 
خردادماه سالجاری به بهرهبرداری برسد.
تاكنون دربخش حدفاصل بزرگراه حقانی تا ورودی هتل ارم کلیه اقدامات
مربوطبه عملیاتزیرس��ازي و احداث ديوارهها بهاتمام رسيده و عالوه بر
جدولگذاري مسير و تكميل نهرها ،اليه بيندرآسفالت نيز اجرا شد ه است.
دربخش باقیمانده مس��یر از ورودی هتلارم تا بزرگراه همت نیز عملیات
احداث دیوارهها ،زیرسازی مسیر و اجرای نهر با سرعت و کیفیت مناسبی
ادامه دارد.

يك پروژه درچندنما

پروژه ادامه بزرگراه يادگارامام

(ره)

با اتمام عملياتاجرايي در تراز صفر ادامه بزرگ��راه يادگارامام(ره) ،آخرينعمليات
باقيمانده در اين بخشاز پروژه شامل اجراي روكشنهايي آسفالت ،خطكشي و تأمين
روشناييبزرگراهنيزاخيرا ًبهمرحلهاجرادرآمد.

در تراز منفييك پروژه احداث ادامه بزرگراه يادگار امام(ره)حدفاصل پل شهيدان تا
تقاطعهاشمي،عملياتنصبديوارههاواجرايآخرينمراحلزيرسازيمسيرباسرعت
مناسبي ادامه دارد.
ديوارهسازي در تراز منفييك بخش حدفاصل تقاطع هاشمي تا خيابان امامخميني
ت انتقالخاك آغاز ميشود.
نيز متعاقب اتمام عمليا 

(ره)
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ایده
نخستینکسیکه 
ساختیکاتوبان
یکرد «کُنراد
رامطرحوعمل 
آدناوئر» بود؛ شهردار کلن و
ازمخالفانسرسختنازیها
کهپسازسقوطرژیمهیتلر،
بهعنواننخستینصدراعظم
آلمانغربـیسوگندیادکرد

فناوري امروز

بزرگترین دریاچههای
مصنوعیجهان

تصویریازنخستینقطع هبزرگراهیکهششماوت ۱۹۳۲بینکلنو
بن در آلمان به بهرهبرداری رسید

فیلمهای تاریخی بسیاری از سالهای ۱۹۳۵تا ۱۹۳۷وجوددارند که در آن
هیتلراتوبانهایمختلفرایکیپسازدیگریافتتاحمیکند

در یک تعریفکلی ،دریاچه بهمکانی اطالقمیشود که به شیوههای مختلف آب در
آن جمع شدهاست .درطول ساليان بسیارطوالنی که از شروعحیات انسان برروی
کرهزمین میگذرد ،دریاچهها به ش��کلهای مختلفی بهوج��ود آمدهاند .برخورد
شهابس��نگ ،زلزله ،رانشزمین و بس��یاری دالیلطبیعی دیگر باعث تش��کیل
دریاچهها ش��دهاند .اما نوع دیگری از دریاچهها ،دریاچههایمصنوعی هستند که
عمدتاً بهوسیله انسان و درپشت سدها تشکیلمیشوند .دراين مطلب قصدداریم
ی مصنوعی جهان آشنا کنیم.
شما را با بزرگترین دریاچهها 
Volta
این دریاچه وسیع در کش��ور آفریقایی «غنا» قراردارد و ازنظر مساحت باوسعت
8502کیلومترمربع بزرگترین دریاچهمصنوعی جهان است .درعینحال از نظر
حجمآب موجود در این س��د ،رتبه دریاچه در جهان چهارم است .این دریاچه در
پشت سد « »Akosomboو در سال 1915میالدی ساختهشده است.

اولیناتوبانجهانکیوکجاساختهشد؟

دعوا برسريك ادعاي تاريخي

«اتوبان» واژهای اس�ت آلمانی .این موضوع باتوجه به عالقهفراوان آلمانها به خودرو و خودروسواری چندان هم عجیب بهنظر
نمیرسد .اتوبان یکی از محبوبترین دلمشغوليهاي آلمانیهاست؛ همانطور که خودرو در آلمان جایگاه ویژهایدارد .برخی از
زنان آلمانی گاهی بهطنز میگویند که همسرانشان اتومبیل خود را از فرزندان خانواده بیشتر دوست دارند.

در آلمان هنوز محدودیتسرعت در برخي اتوبانها وجودندارد
و وسوس ه اتومبیلرانی با س��رعتزیاد در اتوبانهای پهن جنوب
این کشور ،هر سال بسیاری از عالقهمندان این عرصه را ميهمان
آلمانها میکند.اما ایده ساخت اتوبان برای نخستینبار از کجا
آمد و چه کسی به این فکر جامعهعمل پوشاند؟
نازيها دستبهكار شدند؟

برداش��ت غالب در آلمان این اس��ت که ایده س��اختاتوبان و
بهرهبرداری از نخس��تین اتوبان متعلق به نازیهاست .این باور
عمومی وجوددارد که ساخت اتوبان بخشی از برنامه کارآفرینی
گسترده رژیمهیتلر بود .گروهی هم گسترش شبکهبزرگراهی
در این کشور را در راستای ایجاد شبک ه ارتباطی منسجم و سریع
برای چرخش چرخهای ماشین جنگ نازیها میدانند.
ناسیونالسوسیالیستها اید ه ساخت اتوبان را متعلق به شخص
آدولف هیتلر و اجرای آن را هم پساز بهقدرترس��یدن رژیم او
میدانند .فیلمهای تاریخی بسیاری از سالهای  ۱۹۳۵تا ۱۹۳۷
وجوددارند که در آن هیتلر اتوبانه��ای مختلف را یکی پساز
دیگری افتتاح میکند.
افتتاحيههايي با حضور هيتلر

بناب��ر ادعای ماش��ین تبلیغات��ی عظی��م نازیها ،هیتل��ر اید ه
س��اخت اتوبان را در س��ال ۱۹۲۳مطرحکرد .آنه��ا حتي واژ ه
« »Autobahnرا هم ابداع خود میدانند Auto( .بهمعنای
خودرو و  Bahnبه معنای مدار و مسیر است).
بررسی روزنامههای قدیم ،س��یل عظیمی از مقالهها و مطالب
را نش��انمیدهد که برای جا انداختن این ادعا توسط دستگاه
تبلیغاتی رایش سوم منتشر میشدهاند .در فیلمهای تبلیغاتی
این دوره ،از حاشیه اتوبانها بهعنوان محل استراحت و گردش
مردم یادمیش��ود .تصاویر برجایمانده همچنین شهروندانی
را نش��انمیدهند که ب��رای ادای احت��رام به هیتل��ر یا گرفتن
عکسیادگاری بهکنار اتوبان آمدهاند.

این تبلیغات حتی بهدنیای کودکان ه��م راهیافت .در بحبوحه
جنگجهانی دوم که آلم��ان در جبهههای مختلف میجنگید،
خرابیها و دس��تاندازهای اتوبانهای آلمان بهموضوع ساخت
بازی برای کودکان تبدیلشده بود.
یک دروغ تاریخی

بررسیهای بیش��تر اما خالف ادعای نازیها را اثباتمیکنند.
رد پای نخس��تین خیابانهایی که میش��د با س��رعت زیاد در
آنها اتومبيلراني كرد ،در مت��ون مربوط به دهه ۱۹۲۰میالدی
دیدهمیشود .این مسیرها عمومی نبودند.
آلمانها در سال ۱۹۲۹و اندکی پیشاز آغاز بحرانمالی جهانی،
شروع به ساختن جادهای به ابعاد اتوبانهایکنونی بین شهرهای
کلن و بن کردن��د .این مس��یر عمومی که شش��م اوت ۱۹۳۲
افتتاحش��د ،نهتنها نخس��تین اتوبان در آلمان که اولین اتوبان
درجهان به حسابمیآید.
شهرداري كه صدراعظم شد

ی کرد
ایده ساخت یک اتوبان را مطرح و عمل 
نخستین کسی که 
« ُکنراد آدناوئر» بود؛ شهردار کلن و از مخالفان سرسخت نازیها
که پس از سقوط رژیم هیتلر ،بهعنوان نخستین صدراعظم آلمان
غربـی سوگند یاد کرد.
واژ ه اتوبان هم برای نخس��تینبار در سال( ۱۹۳۲یعنی پیش از
قدرتگیری نازیها) در نشری ه بنیاد آمدهاست .وظیف ه این بنیاد
مقدمهچینی برای ساخت مس��یری از شهر هامبورگ آلمان به
شهر بازلسوئیس بود؛ مسیری که از فرانکفورت میگذشت.
ماش��ین تبلیغات��ی آلم��ان ن��ازی تمام ت�لاش خ��ود را برای
مصادرهکردن این بخشاز تاریخ بهکاربس��ت .تالش ناسیونال
سوسیالیس��تها البته تا حد زیادی هم نتیج��هداد زیرا پساز
نزدیک به ۶۷سال پس از س��قوط رژیم هیتلر ،هنوز هم کسانی
هستند که آدولف هیتلر و رژیم دیکتاتوری او را مبتکر ساخت
اتوبان میدانند.

Smallwood
ای��ن مخزنمصنوع��ی آب در کش��ور کان��ادا ب��ا داش��تن مس��احتی در حدود
6527کیلومترمربع بهعنوان دومین دریاچهمصنوعی جهان شناختهمیشود .این
مخزن آبی نه بهوسیله یک سد و بلکه بهوسیله 88خاکریز که وظیفه هدایت آب را
بهداخل این منطقه دارند ،پر میشود و مهمترین منبع تاًمین آب ساکنین ایالـت
« »Newfoundland and Labradorشناختهمیشود .عمده آب این مخزن
از رودخانهای به نام «چرچیل» تاًمین میشود.
Kujbyshevskoe
این دریاچهمصنوعي بزرگ در کشور روسیه به مساحت 6450کیلومترمربع و طول
400کیلومتر از رود ولگا تغذیهمیشود .آب درياچه ازنظر بهداشتی مناسبنبوده و
بیشتر برای استفاده واحدهایصنعتی بهکار میرود.
Kariba
این دریاچه بزرگ که در پش��ت س��دی به همین نام در مرز دو کش��ور آفریقایی
«زامبیا» و «زیمبابوه» تش��کیل ش��ده ،چهارمین دریاچهمصنوعی بزرگ جهان
است .این س��د در س��ال 1959میالدی افتتاحشد ه و دارای مس��احتی در حدود
5580کیلومترمربع است.
Bukhtarma
این دریاچهمصنوعی در کش��ور قزاقس��تان بهعنوان پنجمی��ن دریاچهمصنوعی
بزرگجهان شناختهمیشود .دریاچه با مس��احت 5490کیلومتر در پشت سدی
بههمین نام قرار گرفته و از سـال 1960میـالدی تأس��يس شدهاست .این سد و
مجموعه تولید الکتریسیته آن بهصورت س��االنه 2میلیارد و 600کیلووات ساعت
برق تولید میکند.
درياچهاي معادل 6هزار استخرخانگي
در كشور شيلي درياچهايمصنوعي وجوددارد كه 6هزار برابر یک استخرخانگی،
بهطول 1013متر ،مس��احت 8هکتار و گنجایش 250هزار مترمکعب است .این
دریاچه در منطقهمرکزی ش��یلی ق��راردارد و از آب دریاه��ایآزاد برای پرکردن
آن استفادهمیش��ود .آب این دریاچه در فصل تابستان 26درجه سانتیگراد است.
جهانگردان حتی میتوانند روی آن قایقرانی کنند.
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حرف تازه

بزرگراهامامعلي(ع) وتقاطعهايش
از  10تقاطعاصلي بزرگراه امامعلي(ع) عملياتاجرايي  9تقاطع درحال
انجامبوده و كارگاه تقاطع بزرگراه كمربندي ش�هرري نيز ظرف چندروز
آيندهفعالخواهدشد.
ازبين تقاطعاتاصلي اين بزرگراه ،تقاطع ميدان شهيدمحالتي بهلحاظ
پيش�رفتفيزيكي از س�اير تقاطعها جلوتر بوده و پيشبينيميش�ود
باعنايات پروردگار ،خردادماه س�الجاري اين تقاطع سهسطحي آماد ه
بهرهبرداري شود .البته تقاطع بزرگراه آزادگان با بزرگراه امامعلي(ع) نيز
پيشرفتفيزيكيقابلتوجهيداشتهاست.

س��یالبهای اخیر ش��هر تهران همانند پسلرزههایی ک��ه ضرورت
مقاومسازی و بهسازی لرزهای سازههای شهری را گوشزدمیکنند ،این
کارکرد مثبت را داشتهاند تا بار دیگر لزوم تغییرنگرش از جمعآوری و
هدايت آبهایسطحی بهمدیریت موثر آن يادآوريشود .هرچند عامل
اتفاقات غیرمترقبه اخیر را نمیتوان بهکمبود ظرفیت شبکه جمعآوري
ي سطحي نسبتداد اما میتوان با کنجکاوی در اینقبيل حوادث،
آبها 
درسعبرت گرفت و برای بهبود عملکرد شبکهموجود اقدام کرد.
هرچه هس��ت ام��روزه این پرسشاساس��ی مطرحاس��ت ک��ه برای
افزایشظرفیت کاناله��ا و تونلهای انتقال آبهایس��طحی باید به
راهكارهاينوين متوسلشد یا ازطریق استراتژیهای مربوط بهمدیریت
روانابها همچون افزایش س��طوح نفوذپذی��ر و احداث حوضچههای
آرامش ،شبکه موجود را از افزایش مقطع بینیاز کرد.
هرچند تکمیل شبکه موجود جمعآوری و آبهایسطحی یک ضرورت
انکارناپذیر است اما ازطرفي باید اذعانکرد در شرایطی که میتوان با
توجه به استراتژیهای پیشبینیشده در طرحجامع آبهایسطحی
از تولید سیالب جلوگیریکرد ،چرا باید به فکر کنترل و مهار آن پس
از تولید بود؟
«کنت��رل در منش��أ» در واقع مح��ور تم��ام راهکاره��ا و راهحلهای
پیشبینیشده در طرحجامع آبهایسطحی است؛ طرحی که در آن
عالوه بر توجه به بارندگیهای متداول در شهر تهران ،بارشهایي با دوره
بازگشت طوالنیمدت مغفولنمانده و درنهایت برای هریک از شرایط
خاص بارشها ،راهحلی منطقهای دیدهشده است.
در طرحجامع آبهایس��طحی آنچه ای��ن روزها بیش��تر موردتوجه
قرارگرفته ،ايجاد حوضچههای آرامشی است که برای تعدیل سیالب و
البها طراحی شدهاست .حوضچههای
ن حجمآب سي 
کاهش بيشتري 
تعدیل سیالب درواقع این مزیت را خواهندداشت که عالوه بر تأمیننیاز
ش��بکه بهافزایش س��طحمقطع ،درصورت طراحی و جانمایی صحیح
بهبهبود منظرشهری نیز کمک کنند.
در سند طرحجامع آبهایسطحی ش��هر تهران ،مکانهایي مناسب
برای اح��داث این حوضچهها شناس��ایی و همچنین ابعاد و س��طوح
این س��ازهها با توجه به دوره بازگشت س��یالبها مشخص شدهاست.
بنابراین حاال که کلیه بررسیها و مطالعات مربوط بهتدوین طرحجامع
آبهایسطحی بهاتمام رسیده ،وقت آن شده که با توجه راهکارهای
توصیهش��ده ،س��اختار ش��بكهجمعآوری و هدایت آبهایسطحی
شهرتهران به سمت دیدگاههای مبتنيبر توس��عه پایدار تغییرکند و
تالشهای مطالعاتی انجامشده در این زمینه رنگوبوی اجرایی بهخود
بگیرد .سیالبهای اخیر اگرچه نشانداد احداث 430كيلومتر شبكه
جمعآوري و هدايت آبهايس��طحي در ش��هرتهران که طی سالیان
گذشته رخداده سبب پیشگیری از بروزخطرات بزرگ شده اما این نکته
را نیز یادآوریكرد که زمان تغیی��ر در دیدگاهها و نگرشهای موجود
فرارسیده است.

ختم كالم

سالركوردشكني
 1به آمار عملكرد شهرداري تهران در سالهاي اخير كه نگاهمياندازيم،
توسازهاي
متوجهميش��ويم تهران چه رشد پرس��رعتي را درزمينه ساخ 
عمراني تجربه كردهاس��ت .پيشاز اين نيز گفتهبوديم كه از س��ال1384
تا پايان س��ال 1390بيشاز 160كيلومتر بزرگ��راه جديد برپيكر پايتخت
نقشبسته و بالغبر 81دستگاه پل به پلهاي آن اضافه شدهاست .تونلهاي
شهري نيز در همين برههزماني خلقش��دند تا انسدادهايترافيكي بهمدد
ع و رجوعشوند .در زمينه
بهرهمندي از اين سازههاي پيش��رفتهعمراني رف 
لونقلي شاهد
پلها و تقاطعات غيرهمس��طح بهلحاظ تعداد اين ابنيه حم 
رشد 1/8برابري بوديم و بهلحاظ متراژ حدود 14هزارمتر افزايشطول معبر
داشتهايم.
 2س��ال 1391س��اليمهم بهلح��اظ پروژههايعمراني ش��هرتهران
بهحسابميآيد .قراراست امس��ال بيشاز 60كيلومتر به معابربزرگراهي
ش��هرمان اضافهش��ود .اما اين افزايشطول بزرگراهها بهخوديخود باعث
ازدياد پلها و تقاطعهاي غيرهمسطح نيز خواهدشد .پروژهاي مثل احداث
ادامه بزرگ��راه امامعلي(ع) نهتنها حدود 23كيلومتر به ش��بكه بزرگراهي

تهران خواهداف��زود بلكه 10تقاطعاصل��ي و 14تقاطعفرعي نيز بهموجب
تكميل اين پروژه متولد خواهندشد؛ تقاطعاتي كه هريك بهمنزله گشايشي
تأثيرگذار در شريانهاي شهري بهحساب خواهندآمد .بزرگراههاي آزادگان،
شهيدخرازي و ش��هيد زينالدين نيز ش��امل همين قضيهميشوند .با اين
اوصاف ميتوان گفت انشاءا ...امسال سال ركوردشكني فعاليتهايعمراني
ظ
در كالنشهر تهران خواهد بود .البته اين ركوردشكني هيچ مناقاتي با حف 
و حتي ارتقاي كيفيت پروژههاي ذيربط ندارد.
 3اهمي��ت و بزرگ��ي پروژههاييك��ه قراراس��ت درس��ال 1391ب��ه
بهرهبرداري برسند ،در نوعخود كمنظيراست .زماني در همين شهر كارنامه
فعاليتهايعمراني با ساخت چند تقاطعغيرهمسطح و يا احداث تعدادي
توسازها
رمپ و لوپ شكل ميگرفت اما ب ه مرورزمان سرعت و بزرگاي ساخ 
چنان باالگرفت ك��ه حتي افتتاح پروژههاي بزرگراهي جديد نيز كس��يرا
شگفتزده نكرد .درواقع سطحتوقع شهروندان متناسببا سطحتوانمندي
مديرانشهري باالرفت و انتظارات روزافزون شد .اين توسعهشهري البته در
بستري از مشكالت محققش��د .افزايش نرخ مصالحمصرفي و حقالزحمه
خدمات بههمراه رش��د قيمت زمي��ن و ملك كه رف��عمعارضينملكي را
دشوارتر ميساخت ،همهوهمه دست به دستهم دادند تا رفع بالتكليفي
پروژههايي چون احداث ادامه بزرگراههاي امامعل��ي(ع) و يادگارامام(ره)

درنظر مردم به امري ناش��دني تبديلش��ود اما درواقعي��ت ،اتفاق ديگري
رخداد.
 4تقويمتاريخ را كه از سال 1384بهاينسو ورقميزنيم ،متوجه اتفاقاتي
كه در تهران گذشتهاس��ت ميش��ويم .از افتتاح بزرگراه شهيد زينالدين،
تونلرسالت ،تونلتوحيد ،برجميالد و گس��ترشطولي چند بزرگراهاصلي
ش��هرگرفته تا پلجواديه و تكميل بزرگراه شهيدصيادش��يرازي ،همگي
اخباري خوش براي مردمپايتخت بهحسابميآمدند .براي راضينگهداشتن
ش��هروندان صبور تهران حاال بايد كارهاي بزرگتري براي آنان كرد؛ مثل
تكميل طوالنيترين بزرگراه ش��مالي-جنوبي ش��هر و يا اح��داث تونلي
10كيلومتري .ظرفيتهاي واقعي بزرگراه آزادگان را با ساخت 15كيلومتر
از تندروهاي آن كه تا پيشازاين وجودنداشته ،بايد به منصهظهور رساند.
با امتداد ش��رقي و غرب��ي بزرگراه ش��هيدهمت و اتص��ال آن از طرفين به
سهراهآزمايش و وردآورد ،بايد كاركردهاي ترافيكي بزرگراههاي پهنهشمالي
پايتخت را ب ه حداكثرممكن رس��اند .تونلاميركبير ،بزرگراهطبقاتي صدر،
درياچ��ه مصنوعيچيتگر و فازاول مجتمعنمايش��گاهي ش��هرآفتاب نيز
درهمين سالجاري بايد به بهرهبرداري برسند .تمام اين اتفاقات بزرگ با
عنايات پروردگار انجام خواهدشد تا مردم صبورتهران مزد اعتماد و شكيبايي
خود را بگيرند.

