يك كالم

نگاه رو بهجلو
 1در سالهاي اوليه بعد از پايان جنگ  8ساله ،وقتي كشور اولين گامهاي
سازندگي و پيشرفت را برميداشت ،مقايسه آماري امكانات جديد ايجاد شده
با داشتههاي قبل از پيروزي انقالباسالمي ،باعث غرور و سربلندي تكتك
ايرانيان بود .اينكه درطول قريب به  60سال ( از اوايل سده سيزده خورشيدي تا
سالهاي پاياني دهه پنجاه ) با چه روند و شتابي مقوله توسعهيافتگي را تجربه
كردهايم و حاال پساز پشتسر گذاش��تن يك جنگ نابرابر چگونه پلههاي
ترقي را طيميكنيم ،مايه اميدواري و دلگرمي بود .البته براي ش��روع روند
توسعهواقعي و همگامشدن با سير پيشرفت جهان ،اين قياس الزم و منطقي
بهنظر ميرسيد.
 1دهه  70خورشيدي دهه تجربهاندوزي بود و در دهه  80ديگر فرصتي
ي نماند ه بود .بههمين دليل ناچار بوديم كارهاي بزرگ
براي آزمون و خطا باق 
را صرفاً با اتكاءبر داشتههاي داخلي پيشببريم و اين امر ،مجال خودباوري
و اعتمادبهنف��س را فراهمآورد .اين چنين بود كه در بس��ياري از عرصهها به
 | 02روزنگارهفتهايكه درعمرانشهرگذشت
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كشوري صاحبسبك و پيشرو تبديلش��ديم .حاال ديگر مقايسه با آمارهاي
قوشوق عمومي را برنميانگيخت .وقتي توقع و انتظار
عصرپهلوي چندان ذو 
ي يافت ،مسئوالن و متخصصان نيز به كارهاي بزرگتر واداشتهشدند
مردم فزون 
و اتفاقات بديعي رخ داد .اين تغيير دي��دگاه و نگرشعمومي در مدتزماني
ل گرفت.
بهنسبت كوتاه شك 
 1هميش��ه آنهايي در مسير توسعه از ديگران س��بقت گرفتهاند كه نگاه
روبهجلو داشتهاند .اينكه چه بوديم و چه هستيم ،دستمايه و انگيزه مستمري
براي ادامه روند پيشرفت و ترقي نيست .بايد بدانيم از خود چه ميخواهيم و
خودمان را كجا بايد تصوركنيم .بياغراق و بدون تعصباتملي ،امروز ميتوانيم
ادعا كنيم در خاورميانه تنها كش��ور مس��تقل و متكيبه قابليتهاي داخلي
هس��تيم .بههمين تهران خودمان نگاهكنيد؛ چهزماني تصور ميكرديد اين
همه طرحهاي توس��عهاي ،يكجا و همزمان بهمرحله اجرا درآيد؟ اما س��قف
پيشرفتمان بسيار رفيعتر از اين حرفها اس��ت؛ درواقع بهتراست خود را با
آيندهاي كه قابلوصول اس��ت ،مقايس ه كنيم .ما شايس��تگي و لياقت بسيار
بيشتر از اينها را داريم.

 | 03با صرف4سال زمان شكل گرفت

بزرگترین تقاطع
غیرهمسطح پایتخت

 | 08نوزدهمین نشست

رونمایی ازسامانه
مدیریتمعاب ردرهمدان

نمايي از وضعيت فعلي ميدان امامحسين (ع)

اين بار سازمان زيباسازي دستبهكار شدهاست

طرح بهسازيميدانامامحسين
خيابان17ش�هريوروميدانشهدا
(ع)

در مورد پروژه بهسازی میدان امامحسین(ع) ،خیابان 17شهریور و میدان شهدا ،بايدگفت اين طرح شاخصشهري روندي گام به گام خواهدداشت.
ش خواهدرفت ...صفحه 4
باتوجه به همزمانی طرح و اجرا و زمانبندی فشرده فازهای نخست پروژه ،انجام طرح به نحوی پی 

 | 07برج  101چين تايپه

اوليندرقرن21

يكياز سازههاي مرتفع جهان در كشور تايوان بهچشمميخورد.
برج 101تايپه با ارتفاعي درحدود 509متر يكياز معروفترين و
بلندترين بناهاي ساخت دستبشر بهحسابميآيد .وجهتمايز
اصلي اين برج با نمونههاي مشابه آن ،شكل مارپيچ سازه و نماي
تركيبي برج است .درواقع برج 101تايپه با غالفي از شيشه و آهن
پوشاندهشدهاست.
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ميدان امامحسين
ميدان انقالب و ...

(ع)

توس��عه بزرگرا هه��ا و زی��ر
ساختهای عمرانی ،تالش در
لونقل
جهتبهبودوضعیتحم 
عمومی ،توس��عه فضایسبز و
اقدامات گس��ترده دیگری که
هریک نش��اندهنده تالشهای مدیریتش��هری در
سالهای اخیر است ،س��هم قابلمالحظهای در بهبود
کیفیتزندگی شهروندان تهران داشتهاست؛ تالشي که
در ذکر آنها باید به زیباسازی و ارتقايکیفی مکانهای
شهری نیز اشاره کرد.
دراین زمینه آنچه بیش��تر نمودداشته ،سرعتاجرای
عملیاتپروژههاوتعریفطرحهاییهمهجانبهنگراست.
بهطور مثال احداث زیرگذر میدان امامحسین(ع) که
یکیازمهمتریناقداماتانجامشدهدرطرحارتقايكیفی
ب میشود ،در یک بازهزمانی 45روزه
این میدان محسو 
تحویل ش��هروندان ش��ده که در نوع خود یک رکورد
قابلتوجهدراجرایپروژههایشهریاست.خوشبختانه
امروزباپیشرفتقابلمالحظهعملیاتاجرایی،پیشرفت
پروژه از مرز 70درصد فراتررفته و این بدان معناست که
تا  25تیرماه ،تمام سطح پل در میدان امامحسین(ع)
كامل میش��ود .این درحالیاست که عملیات تملک و
آزادسازی معارضاتملکی نیز به پیشرفتی 70درصدی
ش میشود تا میدان امامحسین(ع)
رسیده و از این رو تال 
پیشاز فرارسیدن پاییز سالجاری ،درشكل جديد خود
تحویل شهروندان شود.
البته ساماندهی پهنه مرکزی شهر تهران تنها به میدان
امامحسین(ع) خالصهنمیشود؛ میدان انقالب نیز یکی
ن شهری نیازمند بهسازی است .بدونشک
دیگر از اماک 
اینساماندهیهماننداتفاقیکهدرمیدانامامحسین(ع)
درحال رخدادن است ،نمیتواند صرفاً به جدارهسازی و
بهبودنما خالصهشود .اما س��اماندهی میادینشهری
تنها به پهنهمرکزی و بافت تاریخی شهر تهران محدود
نخواهدشد .س��یمای پهنه میدان جماران در شمال
تهران نیز بهسرعت درحال ن و شدناسـت و بـا وجـود
مش��کالت فراوان در زمینه رفع معارضاتتأسیساتی،
عملیاتعمراني بهنحو مناسبی ادامهدارد .تاکنون در
این پروژه دیوارهسازی بخشیاز کوچه یاسر انجامشده
و عملیات کفسازی این مسیر نیز بهتازگی آغازشده
است.
* مدیرعاملسازمانزیباسازیشهرتهران

سخن مسئول

سید محمدجواد شوشتری

*

بازدي��د ش��هردار ته��ران و هياتهم��راه از پروژه
بزرگراه طبقاتي صدر؛ چهارشنبه 21تيرماه1391

روزنگارهفتهايكه درعمرانشهرگذشت

شهرداران شهرهاي استانهمآمدند
هفتهايكهگذشتبيشتربهبازديدهايميدانيازپروژههايبزرگراهيپايتخت
اختصاصداشت.البتهپروژهتونلنيايشوبزرگراهطبقاتيصدرنيزمثلهرهفته
مورد بازديد قرار گرفت و اينبار شهرداران شهرهاي استان تهران ميهمان روز
چهارشنبهپروژهبودند.

شنبه روز ش��نبه هفدهم تيرم��اه ،بازدي��د از  3پ��روژه بزرگراهي
 17امامعل��ي(ع) ،آزادگان و يادگارامام(ره) دردس��تور كار قرار
تير داش��ت .طي اين بازديدها رونداجراي هر پروژه بهطور دقيق
بررسيشد و بازهزماني افتتاح  15كيلومتر از بزرگراه آزادگان
بههمراه ادامه بزرگرا ه يادگارامام(ره) مرور شد .دراين روز خبر آمد كه باندشمال
ادامه بزرگراه ش��هيد خرازي روكشآسفالت شدهاس��ت .ضمناً گفتهميشود
با زيرآس��فالترفتن باندشمال تقاطع بزرگراه ش��هيد خرازي با بزرگراه دوگاز،
ت بتنريزي عرشه در باندجنوب اين تقاطع بهسرعت ادام ه دارد.
عمليا 
يكشنبه روز يكش��نبه هجدهم تيرماه ،مجري طرحه��اي بزرگراهي
سازمانمهندسي و عمران ش��هر تهران گفت كه باندجنوب
18
تير پلتقاطع خيابان پيروزي با بزرگراه امامعلي(ع) زيربار ترافيكي
رفتهاست تا امكان اجراي عملياتعمراني در باندشمال اين
تقاطع نيز فراهمش��ود .همچنين باتوج��ه به اتم��ام عملياتاجرايي در دو پل
دوربرگردان شمال خيابان عزيزي و جنوب خيابان نيكنام ،بهرهبرداري از اين
 2دوربرگردان غيرهمسطح همزمان با زيربار رفتن مسيراصلي بزرگراه صورت
ميپذيرد .دوربرگردان شمال خيابان عزيزي يك دوربرگردان شمال به شمال
و دوربرگردان جنوب خيابان نيكنام يك دوربرگردان جنوب به جنوب اس��ت
كه امكان تغيير جهت ايمن خودروها در بزرگراه امامعلي(ع) را فراهمميكند.
مجري طرحهاي بزرگراهي سازمان مهندس��ي و عمران شهر تهران درتشريح
اقداماتاجرايي س��اير جبهههاي كاري اين پروژه ،از پيش��رفت قابلمالحظه

عملياتعمراني دربخش حدفاص��ل خيابان كرمان تا ش��مال ميدانمحالتي
خبرداد و گفت :تمام مسيرهاي تندرو و كندروي اين بخشاز پروژه ،در ترازهاي
موجود آماده اجراي عمليات آسفالت است.
دوشنبه روز دوش��نبه نوزده��م تيرماه ،دكترحس��يني مع��اون فني
 19و عمراني ش��هردار ته��ران بهطور س��رزده از پ��روژه بزرگراه
تير ش��هيد زينالدين ( بخ��ش حدفاص��ل پل ش��هيد قائمي تا
س��هراه آزمايش ) بازديد بهعم��لآورد .گفتهميش��ود اين
ن شهريورماه تكميل
بزرگراه تا قبلاز بازگش��ايي مدارس ،يعني حداكثر تا پايا 
خواهد شد.
سهشنبه روز سهشنبه بيستم تيرماه ،نشست بررسي وضعيت زمانبندي
 20پروژه صدر -نيايش در محل ساختمان معاونت فني و عمراني
تير شهرداري برگزار شد .دراين روز مديركل اداره هماهنگي فني
و عمراني مناطق و س��ازمانها ،از اعمال نظارتهاي ميداني
گس��ترده بر پروژههاي فني و عمراني مناطق و س��ازمانهاي شهرداري تهران
خبر داد .باتوجه به تأكيد معاون فني و عمراني شهردار تهران مبني بر افزايش
اعم��ال نظارتهاي ميداني و نيز گس��تردگي و اهمي��ت پروژههايعمراني در
مناطق ،موضوع كنترل دقيق و بيوقفه اين قبيل پروژهها در دستور كار ادارهكل
هماهنگي فني و عمراني مناطق و سازمانها قرارگرفته و اين مقوله مهم بهصورت
ويژه پيگيري خواهد شد.
چهارشنبه

21
تير

روز چهارش��نبه بيس��ت و يكم تيرماه ،بازديد از پروژه صدر-
نيايش باحضور شهردار تهران و طبق روال هفتههاي گذشته
انجا م گرفت .دراين روز شهرداران شهرهاي استان تهران نيز از
اين طرح عظيمملي بازديد بهعمل آوردند.

يك اتفاق

جرثقيلهايغولپيكر ،ازمردادماهميآيند
سرانجام با ورود 5دستگاه قالب س��گمنتهای پل اصلی بزرگراهطبقاتی صدر به کارخانه تولید این قطعات،
مراحل مونتاژ و آمادهسازی قالبها بهسرعت درحال انجاماست تا براساس برنامه زمانبندی تعیینشده دراین
زمینه ،تولید سگمنتهای مورداشاره بهطور گسترده از یک هفته آینده آغاز شود.
از عملیات بارگیری و حمل سایر قالبهای خریداریشده نیز خبر میرسد که 15دستگاه قالب دیگر ظرف
یکهفته آینده وارد کشور میشود .بهاین ترتیب با اتمام عملیات بارگیری  20دستگاه قالب دیگر ،پیشبینی
میشود از ابتدای شهریورماه سال جاری تعداد قالبهای فعال این پروژه بهحداقل  40دستگاه برسد.
این درحالی است که تنها قالب داخلی پروژه هماکنون زیر بتن بوده و فعالیت آن بهطور منظم ادامهدارد .البته
باتوجه بهلزوم اجرای سریع و باکیفیت پروژه در یک زمانبندی فشرده ،تعداد قالبها بازهم افزایشمییابد
و با تولید  4دستگاه قالب دیگر بهدس��ت توانای مهندسان و تکنس��ینهای داخلی ،تعدادنهایی قالبها به
46دستگاه میرسد که این تعداد از قالبهای تولید قطعاتبتنی ،ظرفیت تولید روزانه  22سگمنت از قطعات
عرشه پلاصلی بزرگراهطبقاتی صدر را دارا خواهند بود.
اما عملیات احداث عرشه همانگونه که اشارهش��د ازطریق نصب قطعات پیشساخته بتنی انجاممیشود و
نیازمند گنتريكرينهاي فوق سنگین يا همان جرثقيلهاي عظيمالجثه است .این دستگاه های  1000تنی

قادرهستند اجسامی با وزن معادل  700تن را جابهجا کنند .گنتری کرینها باید در فاصله  44متری میان
پایهها ،قطعات سگمنت را یکی پساز دیگری بهيكديگر وصلکرده تا سگمنتها ازطریق کشش کابلهایی
که از غالف آنها میگذرند ،دقیقاً درجای خود قرا ر گرفته و بهاصطالح فیکس شوند.
ی شده پساز تولید و انتقال به کشور ،کار نصب قطعات را از دو سوی باندهای
 4دستگاه گنتریکرین خریدار 
ش��مالی و جنوبی بزرگراهطبقاتي صدر آغ��از میکنند .این درحالیاس��ت که محموله قطع��ات یکیاز این
جرثقیلهای غولپیکر تا دهم مردادماه وارد کارگاه پروژه میشود و بهاين ترتيب کار نصب قطعات پل اصلی
بهسرعت آغاز ميشود.
خوشبختانه سایر اقدامات اجرایی این پروژه طبق برنامهزمانبندی ادامهدارد و عالوه بر پیشرفت 95درصدی
عملیات احداث شمعها ،اجرای سرشمعها نیز از مرز  80درصد فراتررفتهاست .این درحالی است که عملیات
احداث س��تونها بهمرز  50درصد رسیدهاس��ت .حاال در ش��رایطی که رمپغربی پروژه با نصب  175قطعه
سگمنت به 35درصد از پیشرفت مراحلاجرایی خود رسیده ،در همین جبهه تنها احداث یک تیر دروازهای
دیگر کافیاست تا تیرهای دروازهای غرب پروژه تکمیل شود.
پروژه احداث بزرگراه طبقاتي صدر عليرغم تحريم هاي اقتصادي و با توجه به اينكه براي نخستين بار به اين
شكل در كشور انجام مي شود ،خوشبختانه از سرعت مناسبي در پيشرفت عمليات اجرايي برخوردار بوده و
البته با بهترين كيفيت ممكن روند تكميلي خودرا پشت سر مي گذارد .اين پروژه به تعبيري صف شكن فراينده
ساخت پل هاي مشابه تلقي مي شود.
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گزارش روز

يكشنبه25تيرماه 1391شماره29
بزرگراه شهيد همت تنها بزرگراه شرقی -غربی تهران
ی شد و س��اخت آن از
بود که در س��ال  1354طراح 
تقاطع بزرگراه ش��یخفضلاهلل نوري آغازشد .قراربود
این بزرگراه در دو ف��از B1و  B2بهطول  5/5كيلومتر
ادامه یافت��ه و از ابتدای نورز
تا تقاطع بزرگراه مدرس 
خ
 1356عملياتاجرايي آن آغاز ش��ود اما این اتفاق ر 
ح س��اخت
س از پیروزی انقالباس�لامی ،طر 
نداد .پ 
بزرگراه دوباره در دستور کار قرار گرفت كه بهدلیل وقوع
جنگتحميلي ،کار ساخت آن به تعویق افتاد .با پایان
دوران دفاعمقدس ،ساخت این بزرگراه از سال1367
در دستو ر کار قرا ر گرفت و احداث بخشهایی از آن که
همزمان با س��الهای جنگ تا خیابان ولیعصـر (عج)
رسیـده بـود ،ازسر گرفت ه ش��د .با اين حال مهمترین
مشکل برسر راه ساخت این بزرگراه ،احداث تقاطع آن با
بزرگراه مدرس بود .بنابراين قرارشد تمام دسترسیهای
بزرگراه شمالی -جنوبی مدرس با بزرگراه شرقی -غربی
ش��هيد همت برقرا ر ش��ود تا این دو بزرگ��راه بتوانند
مهمترین اتصال بزرگراهی پایتخت را فراهم آورند .اما
در مرحلهعمل  4سال طولکشید تا بزرگترین تقاطع
غیرهمسطح پایتخت ساخت ه ش��ده و به بهرهبرداري
برسد .در طول مدت يادشده ،بخشهای مختلف این
تقاطع به اجرا درآمد و بهتدریج مورد بهرهبرداري قرار
گرفت .در این تقاطع 6دسترسيعمده تعریف شده بود
تا تمام مسیرهای بزرگراهی با هم ارتباط برقرار كنند .از
اینرو در دیماه سال  1368ساخت بزرگترین تقاطع
غیرهمسطح بزرگراهی تهران آغاز شد و بعداز گذشت
 4سال ،اسفندماه سال  1372به پایان رسید.
احداث مجموع��ه پلهای فج��ر یک��یاز مهمترین
ن در زمان خود بود .با بهرهبرداری
پروژههای شهر تهرا 
از این پلها ،امکان حرکت روان در بزرگراه ش��رقی-
غربی ش��هيد همت و نيز بزرگراه ش��مالی – جنوبی
مدرس بهوجودآمده و دسترسی خودروها بهمسيرهاي
ن ميش��د .از طرفي با ايجاد اين
بزرگراهي ديگر ممك 
ارتباط ،بزرگراههای ش��هيد همت و مدرس از حالت
سرويسدهي مستقیم و خطی خارجشده و بهرهوری
بسیار باالیی پيداکردند.
ضرورت اجرای طرح

مطابق آمارهای اعالمشده ،تعداد وسایلنقلیه موجود
ش مییافت
در خیابانهای شهر تهران همه ساله افزای 
و بدیهیبود که روند افزایش خودروها با روند توسعه
بزرگراهها و معابر ترافيكي متناس��ب نب��ود .در واقع
ح س��رويسدهي خیابانها و
نامناس��ببودن س��ط 
گنجايش محدود بزرگراههاي ش��هر ،یک��ی از موانع
عمده و مشکلآفرین ترافیک در پایتخت قلمدادشد و
ضایعات اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی آن مور د
توجه نهادهای مختلف قرار گرفت.
آن روزها در تهران روزانه بیشاز  7میلیون جابهجایی
با وسايلنقليه موتوري صورتمیگرفت و با احتساب
ميانگين نیمساعت زمان هد ر رفته در ترافیک ،روزانه
نزدیک به  3/5میلیون س��اعت وقت م��ردم تهران در

اين پل دسترس��ی از بزرگراه همتش��رق به بزرگراه
مدرسجنوب را ممکن ک��رده و با طول  42متر ،روی
باندشمال به جنـوب بزرگـراه مـدرس اجرا شده است.
ارتفاع پل  7متر است و  11/5متر عرض دارد.
قطع�ه  :S8دسترس�ي از بزرگراه همت ش�رق به
بزرگراه مدرس شمال

این پل به طول  72متر عرض ،دارای  3دهانه بوده و 7
متر ارتفاع دارد .پل s8روی باند جنوب به شمال بزرگراه
مدرس ساخت ه شده و دسترسي از بزرگراه همتشرق به
بزرگراه مدرسشمال را فراهم ميسازد.
قطعه  :S10دسترس�ي از بزرگراه مدرس شمال به
بزرگراه همت شرق

اين پل بهطول  117متر با هدف دسترسی از بزرگراه
مدرسشمال به بزرگراه همتشرق ایجاد شدهاست.
عرض تابلیه پل  11/5متر و دارای  5دهانه است .ارتفاع
متوسط پل  6/5متر است .پایههایمیانی پل  2ستون
دایرهای شکل بهقطر  1/20و ارتفاع  11متر است.

با صرف 4سال زمان شكل گرفت

بزرگترین تقاطع
غیرهمسطح پایتخت
سال  1367بعداز گذشت  13س�ال ،بزرگراه ش�هيد همت باالخره به بزرگراه مدرس رس�ید .قرا ر بود این بزرگراه
بهس�مت ش�رق ادامهیابد و به خیابان ش�ریعتی و س�هراه ضرابخانه برس�د و پـ�ساز آن نیـز بـ�ه بـزرگـراه
ش�مالی -جنوبی ش�هيد صیادش�یرازی ( بزرگراه نیاوران) و بزرگراه ش�مالی – جنوبی امامعلی( بزرگراه شرق)
برس�د اما یک مانع جدی بر س�ر راه بزرگـراهش�هيد هم�ت وجودداش�ت؛ عب�ور از بزرگراه ش�مالی  -جنوبی
مدرس! ط�رحاولیه این بود که بزرگترین تقاطع غیرهمس�طح پایتخت در این قس�مت از ش�هر احداث ش�ود.

ف ميشد .با توجه به این واقعيت،
ترددهاي درونشهري تل 
ح سرويسدهي و گسترش معابر شهری ،احداث
بهبود سط 
بزرگراهها و خط��وط کمربندی و نيز پله��ا و تقاطعهای
غیرهمس��طح ،مهمترین برنام ه و راهكار شهرداری تهران
برای رفع مشکالتترافیکی اعالمشد .اما اساسیترین محور
شرقی -غربی تهران ،بزرگراه76متری(بزرگراه شهيد همت
فعلي) بود که در طرح اعالمشده ،از جادهدماوند در شرق
ختم
شروع و بهطول40کیلومتر به وردآورد در غرب پايتخت 
میشد .برای احداث کامل این بزرگراه ،فعالیتهایاجرایی
در چند قطعه بهطور همزمان آغازشد .در مهمترین قطعه
بزرگراه ،گره تقاطع بزرگراه مدرس قرار داشت .در این نقطه
 6پل و رمپهای آن ،در محوطهای نسبتاً کوچک به ابعاد
 300در 600متر احداث و این پروژه با دقت عملیاتی بسیار
باال بهاجرا درآمد.
مشخصات کلی مجموعه پلهای فجر

مجموعه پلهای فجر شامل  6پل است که مشخصات فنی
هر یک بهشرح زیر است:

پل  :S5ادامه بزرگراه همت از روی بزرگراه مدرس (پل
اصلی)

این پ��ل روی بزرگراه مدرس بهصورت دو پل مس��تقل به
فاصله  1/80متر از یکدیگر اجرا شد .طول پل شمالی برای
حرکت غرب به ش��رق  235متر و طول پ��ل جنوبی برای
حرکت غرب به ش��رق  250متر بود .ارتفاع متوس��ط پل
 16متر است .تعداد دهانههای اين پل 7عدد است كه پل
شمالی دارای  5ستون و پلجنوبی دارای  6ستون با فواصل
 38متری است.
پل  : S6ارتباط بزرگراه همت غ�رب به بزرگراه مدرس
شمال

این پل بهمنظور دسترسی از بزرگراه همتغرب به بزرگراه
مدرسشمال ،روی باند ش��مال به جنوب بزرگراه مدرس
ایجاد شدهاس��ت .طول پل  34متر بوده و یک دهانه دارد.
عرض این پل  11/5متر است .ارتفاع آن 8متر بوده و از زیر
پل  S5عبور میکند.
پل  :S7دسترس�ي از بزرگراه همت ش�رق به بزرگراه
مدرس جنوب

برخی احجام عملياتي

در عملياتس��اخت پلهای فجر ،جمعاً  18هزارمتر
ج��دول و  6هزارمتر کانی��و بهکاررفت��ه و  1200متر
دیوارهس��نگی در کنارههای آن ایجاد ش��د ه اس��ت.
برای ساخت پل  489هزار کیلوگرم کابل پیشتنیده
بهکاررفته و میزان حفاری ش��مع پایههای مجموعه
پلها  2هزار و  758متر ،از قطر  120تا  150سانتی متر
بودهاست .حجم آسفالتريزي سطح پلها بيشاز 90
هزارتن بوده است.
محدوديتهاي ترافيكي

ل توجه اينجا اس��ت كه در جری��ان اجرای
نكته قاب�� 
تابلی��ه پلها ،نمیبایس��ت عب��ور و م��رور خودروها
در بزرگراهم��درس قطعميش��د؛ بنابراین بهمنظور
قالببندی تابلیه پلها بهویژه پل  S5از س��ازه فلزی
مرکب از خرپا ،س��تون و داربست استفادهشد و پس
از آن ،قالبفلزی برای سرستونها نصب و بتن ریزی
پلها بهانجام رسید.
در مرحله اول فعالیتهای اجرایی این مجموعه ،پلS9
ساختهشده و مورد بهرهبرداری قرار گرفتهبود و با اتمام
پلهاي بعدي ،مجموعه پلهای فجر شکل گرفت.
اتکاء به دانش و توانايي مهندسان ایرانی

مجموعه پلهای فجر دس��تاوردی تکنولوژیکی بوده
و احداث آن به مدد بهرهمن��دي از توانعلمي و فني
کارشناسانایرانی،نقطهعطفیدرفعالیتهایمربوطبه
ساخت ابنیه شهری قلمداد ميشد .تاریخ شروع پروژه
دیماه سال  1368بود و اس��فندماه سال  1372نیز
عملياتاجرايي پایانیافت .حجم عملیات خاکبرداری
در این پ��روژه 23هزار و  200مترمکعب اعالمش��د.
همچنین حجم عملیات بتنریزی نیز  33هزار و 200
مترمعکب بوده و میزان فوالد مصرفی  3میلیون و 978
هزار کیلوگرم بود.

با يك مسئول

يكپروژه سريع وباكيفيت
کامران مصطفوی معاون فنی و مهندسی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرتهران
تالشهای همس�وی حوزههای مختلف مدیریتشهری ،گاه چنان مش�ابه يكديگر است که
مرزبندی و تفکیک میان این برنامهریزیها و اقدامات مشکل بهنظرمیرسد .در شرایطی که
معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران میکوش�د با احداث ادامه بزرگراه امامعلی(ع) وضعیت ترددهای
شمالی-جنوبی را در پهنهشرقی پایتخت ساماندهیکند ،ساير حوزههاي شهرداري تهران مشغول طراحي
و اجرای پروژه بهسازی میدان امامحسین(ع) ،میدان شهدا و خیابان  17شهریور هستند.
درواقع با بهرهبرداری از پروژه ادامه بزرگراه امامعلی(ع) و همچنین زیرباررفتن تقاطع غیرهمس�طح این
بزرگراه با خیابان دماوند ،تبادل حرکتها ش�رقی-غربی ب�ه ترددهای ش�مالی-جنوبی در این محدوده
سامانمییابد و بخش عظیمی از حجمسنگین ترافیک در محور خيابان 17شهریور به بزرگراه امامعلی(ع)

هدایتمیشود .همسویی این تالشها با اقدامات زيباسازي ميدان امامحسين(ع) و خيابان هفدهشهريور
از آن جهت اس�ت که دقیق ًا با ایجاد امکان خلوتک�ردن اين پهنهها از ترافیک مزاح�م و تبدیل آن از یک
ترمینالشهری به یک منطقه شهري باهويت ،معاونتهاي خدماتش�هري و امورمناطق نیز برای افزایش
کیفیت فضاها و نماهای ش�هری واردعمل میش�وند و باارائه نمونهای از بینظیرترین طرحهای زیباسازی
مناطقشهری و احیاي پهنههای تاریخی ،هدفگذاریهای عمرانی در این پهنه را تکمیل میكنند.
عالوه بر این ،زیرگذر احداثشده در میدان امامحسین(ع) نمونه یک پروژه سریع و باکیفیت است .عالوه
بر آنكه مراحل مطالعاتی این س�ازه در یک بازهزمانی بس�یار محدود انجامش�ده ،اجرای فازنخست پروژه
نیز باس�رعتی مثالزدنی و البته ب�ا بهکارگیری روشهایی كه کمترین س�طح مزاحمت برای ش�هروندان
را ايجادميكن�د ،بهثمر نشستهاس�ت .این روشه�ای اجراییضم�ن همخوانبودن با ترافی�ک عبوری،
انعطافپذیری قابلتوجهی نسبت به شبکههای درهمتنیده تأسیساتی نشان ميدهند.
پروژه بهس�ازی میدان امامحسین (ع) ش�اید پیشاز آنکه یک پروژه شاخص زیباس�ازی محسوبشود،
نشاندهنده همسویی و اشتراک مساعی اعضای خانواده بزرگ شهرداری تهران باشد.
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ضميمه رايگانروزنامه همشهري عمرانشهر

كارگاه

شماره 29يكشنبه25تيرماه1391
ش دیگری از مش��کالت موجود در میدان امامحسین(ع) بود که
میرساند ،بخ 
حاصل آن برای شهروندان ،چیزی جز معضلترافیک ،آلودگی هوا و آشفتگیهای
بصری نبوده است.
 .مس��جدی دورافتاده از صح��ن اصلی میدان ،ب��ازاری زندهو پوي��ا اما مملو از
آلودگیه��ای محیط��ی و مرکزی تجـ��اری بـ��ا دیـوارهـا و نمـایی بس��تـه،
شاخصتریـن بناهای جداره میدان امامحسین(ع) را تشکیلمیدهند .عالوه
بر اینها ،تعدادی بانک و س��ینما نیز درميدان بهچش��مميخورند که بهدلیل
نوعفعالیت خود ،کمکی به پویایی این فضای شهری و تبدیل آن به یک مقصد
شاخص نمیکنند.
تفکیک حرکت سواره و پیاده؛ مقدمهای برای بهسازی

اين بار سازمان زيباسازي دستبهكار شدهاست

طرح بهسازي ميدان امامحسين
خيابان17شهريور وميدان شهدا

(ع)

توسعه کالبدی شهر تهران که به شکلی بیبرنامه و کنترلنشده در س�الهای نخستین دهه 60آغاز ش�د ،نهتنها فاصله امکانات و زیرساختهای عمرانی
توساز و افزایش بارگذاریهای
مناطقمختلف پايتخت را افزایشداد بلکه سبب کاهش محسوس کیفیت فضاهای شهری در بسیاری از نقاط آن شد .ساخ 
ت ثابت فراتر از 8میلیون نفر را بسیار سریعتر از
جمعیتی بهگونهای با آهنگ شتابان مهاجرت مقارنشد که تهران مسير حرکت بهسوی کالنشهري با جمعی 
سایرکالنشهرهایجهانپیمود.

در سالهای اخیر اگرچه روند احداث بزرگراهها ،تقاطعات غیرهمسطح و تونلها
سرعتگرفته و البته ایجاد بوستانهای جدید ،فرهنگسراها و سرایمحالت جان
تازهای به شاخصهای کمرمق توسعهشهری داده اما بسیاری از مناطقشهری
هیچگاه نتوانستهاند پویایی کارکردهای گذش��ته خود را بازیابند و در سیما و
هویتتازه تهران ،مكانشهری شاخصی محسوب شوند .مناطقـی که روزگاری
در محاصره برج و باروهای عهدناصری بود و اصطالحاً سریدرسرها داشتند،
باتوسعه ش��تابان پایتخت بیشتر تبدیل به گذرگاههای س��وارهرویی شدند که
جمعیت شناور آنها درطول شبانهروز قابلقیاس با جمعیت ساکن اينمناطق
نبود؛ جمعیتی ک��ه افزايش آن با کاهش هرچه بیش��تر کیفیت زندگی در این
ف بود.
مناطق مصاد 
اما امروز تالش برای باززندهسازی و احیای بافتتاریخی مناطق شاخص تهران
آغاز شدهاست .این مهم همانند بس��یاری از ديگر شهرهاي جهان میبایست با
رویکردی انسانمحور وبهمنظور تأديبتردد خودروها در برخي معابر انجامشود.
ضمناينكه شرايط ايجابميكند انجام کارکردهای اقتصادی کاذب و نامناسب

بهنقاط دیگر شهر انتقالیابند و در یک کالم معبری که سیل خودروها را بهسوی
سایر مناطق شهری هدایتميكند ،به مقصدی برای زندگيشهري تبدیلشود؛
مقصدی که هویت شاخص خود را خواهدداشت و به شهروندان فرصت تماشاي
زيباييهاي شهر را میدهد.
میدان امامحسین(ع) و ضرورتهای ارتقاي كيفي

خیابان انقالب را باید مرزشمالی پهنه تاریخی شهر تهران دانست؛ بهاین ترتیب
میدان امامحسین(ع) درگوش��ه شمالش��رقی تهران قدیم قرارمیگیرد .این
میدان نیز از سابقهای که در مورد مناطقشهری مرکز پایتخت ذکرشد ،مستثنی
نبودهاست .متن میدان امامحسين(ع) در ارتباط با محور خيابان 17شهریور و
میدان شهدا  ،این روزها بیشتر معبری برای تبادل حرکتهاي شرقی-غربی و
دسترسي به معابـرشريـاني شمالی-جنوبی است.
توآمد
تداخل ترافیک وسايلنقليه و تردد عابرانپیاده که عالوه بر دشواری رف 
شهروندان ،سرعت متوسط حرکت خودروها را به کمتر از 30کیلومتر در ساعت

درمورد پروژه بهس��ازی میدان امامحسین(ع) که توسط س��ازمان زیباسازی
شهر تهران درحال اجراست ،گفتنياس��ت اين پروژه شامل مجموعه وسیعی
از مطالعات و اقدام��ات عمرانی ،ترافیکی و فرهنگی و اجتماعی اس��ت .درواقع
زیباسازی و تالش برای بهبود عملکردهای این میدان را باید حاصل مجموعهای
از بررسیها و راهکارهايتخصصي دانست.
ناگفته پرواضحاست كه تا معضلترافيك بهواسطه اقدامات عمرانی و تالش برای
تفکیک حرکت سواره و پیاده ساماننیابد ،زمینه اجرای سایر ساماندهیها نیز
فراهمنمیشود؛ هدفی که با تعریض زیرگذر موجود در میدان امامحسین(ع) و
انتقال حرکت خودروها به تراز منهاییک محققشده است.
تعریض زیرگذر؛ شاهبیت اقدامات عمرانی

زیرگذر موجود در میدان امامحسین(ع) که خیابان انقالب و خیابان دماوند را با
یکدیگر مرتبط میساخت ،در سالهای اخیر صرفاً تأمینکننده مسیر حرکت
اتوبوسهای تندرو بود .این سازه 190متری با عرض کم و ارتفاعآزاد محدودی
که داشت ،باتوجه به مقتضیات فنی و ترافیکی دهه 50احداثشدهبود و از اینرو
بهرهگیری بیشتر از آن نیاز به اقداماتی جهت تعریض و تعمیق معبر داشت.
تحقق این امر میتواند ضمن افزایش عرض مفید زیرگذر به 22/5متر ،گاباری
4متری آن را ب��ه 5متر افزایـشدهـ��د و ایـنگونـه عالوه بـر فـراهـمش��دن
شـرایـط انتقـال تمـام حرکتهای سواره از روی میدان امامحسین(ع) به تراز
منهاییک ،تردد خودروهای سنگین نیز امکانپذیر ميشود.
البته تعری��ض و تعمیق زیرگ��ذر همانند اجرای ه��ر پروژه عمران��ی دیگر در
محیطهای درونشهری ،دشواریهای زیادی داشت .اوالً اجرای عملیات باید
در ش��رایط عبور ترافیک انجاممیش��د و این امر فرصت ایجاد انسدادترافیکی
برای مجریان پروژه را بسیار محدود س��اختهبود ،ثانیاً شبکههای درهمتنیده
تاًسیساتی که همواره مانعی جدی در مس��یر اجرای پروژههای عمرانی است،
در طرح تعریض زیرگذر میدان امامحس��ین(ع) نیز دشواریهای زیادی برای
مجریان پروژه ایجاد کرد.
این معارضات تأسیس��اتی از لولههای انتقال آب و گاز گرفته تا کابلهای برق و
مخابرات و البته کانالهای جمعآوری و هدایت آبهای سطحی ،نهتنها ازطریق
ایجاد شبکههای جایگزین رفعشدند بلکه گاه با کمک بازطراحیها و جابهجایی
در محل حفر شمع ستونها ،در جای خود حفظ شدند.
روش اجرایی عملیات تعریض زیرگذر

اگر عملیات اجرایی تعریض زیرگذر را به دو بخش زیرس��ازی و احداث عرشه
تقسیم کنیم ،فهم اقدامات انجامشده در این زمینه سادهتر خواهدبود .بهدلیل
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عدمام��کان حفاریهای گس��ترده و اجرای عملیات در ضمن جریان داش��تن
ترافیک ،عملیات زیرسازی ازطریق حفر شمعستون انجام شدهاست .طي این
عملیات 277عدد شمعستون حفاری و احداثشدهاست .تعريض زيرگذر البته
نیاز به بازنگریها و مالحظات فنی خاصی درحین اجراداشت تا شمعها کمترین
تداخل ممکن را با شبکههای تأسیساتی پیدا کنند.
اما عملیات ساخت عرشه با استفاده از تیرهای جعبهای فلزی درحالاجراست.
حدود 49عدد از این تیرها ،مجموعه اقدامات مربوط به س��اخت و تولید را در
کارخانه گذراندهاند ت��ا نصب آنها در ش��رایط ترافیکی زیرگ��ذر ،با کمترین
مزاحمت و تداخل انجامشود .بهاین ترتیب عرشه یـا سقف زیـرگـذر ،فضـایی
در حدود 5هزار مترمربع را پوشش خواهد داد.
زیرگذر میدان امامحس��ین(ع) دو دوربرگردان شرق به ش��رق و غرب به غرب
خواهدداش��ت که در تراز صفر اجراش��ده و البته کمترین تداخ��ل را با فضای
انسانمحور س��طح میدان امامحس��ین(ع) خواهدداش��ت .تغییرجهت ایمن
خودروها بهس��مت خیابان انقالب و خیابان دماوند ،نتیجه بهرهبرداری از این
دوربرگردانها خواهدبود که به نوبه خود نقشبسزایی در ایمنسازی و ساماندهی
ترافیک خواهد داشت.
با پایان یافتن فازنخس��ت احداث زیرگ��ذر ،ترافیک در این معب��ر زیرزمینی
ساماندهیشده و مجموعه اقدامات تکمیلی شامل نصب تیرهای فلزی عرشه و
دیوارههای پیشساخته نما ادامه دارد.
توجه به پیوستهای اجتماعی

همانگونه که اشارهشد ،بهرهگیری از مطالعات و پژوهشهای جامعه شناختی،
سهم قابلمالحظهای در ارتقاي کیفی فضاهای شهری و بهبود عملکردهای آن
خواهدداشت .بر اساس مطالعات میدانی کارگروههای تشکیلشده در این زمینه،
بسیاری از شهروندان س��اکن در محدوده میدان امامحسین(ع) با وجود آنکه
دقیقاً نمیدانند در طرح بهسازی این میدان قراراست چه اقداماتی انجامشود اما
از اینکه ترافیک سنگین منطقه به يك معبرزیرزمینی منتقلميشود ،بسیار
راضی و خشنود هستند.
دنبال شدهاست که چگونه میتوان سکونت
مطالعات مربوطه درواقع با این هدف 
و فعالیتهای متناسب اقتصادی و اجتماعی را در محدوده میدان امامحسین(ع)
و در متن وسیعتر آن يعني در ارتباط با خیابان 17شهریور و میدان شهدا احیاکرد
تا باززندهسازی فضاهای شاخصی چون بازار شهرستانی و مسجد امامحسین(ع)،
روح حیات و پویایی اجتماعی و فرهنگی را به این منطقه شهری بازگرداند.
طرح ارتقايكيفي میدان شهدا و خیابان 17شهریور

طرح س��اماندهي میدان ش��هدا در جنوب میدان امامحس��ین(ع) یک تجربه
جدید در ایجاد فضایی مرکب از مسیرهای حرکت سواره و پیاده است .درواقع
درحاليكه این میدان همچنان وظیفه ارتباط ترافیکی خيابانهاي مجاهدین
و پیروزی را برعهده خواهدداش��ت ،یک فضای پیشورودی برای دسترسي به
محور پیادهراه خیابان 17ش��هریور درشمال آن ش��کل میگیرد .البته پوسته
اطراف میدان شهدا بهش��كل فعلي حفظش��ده و فقط بناهای موجود مرمت و
بهسازی میشوند.
ضمناً طرحهایی برای تملک و تبدیل مجموعه اداره برق با وس��عتي نزديك به
10هزار مترمربع كه در این میدان واقعش��ده به یک باغموزه ،دردست بررسی
است .بهطور کلی محدودههای موردنیاز برای تملک در این میدان از چند لکه
تجاوز نمیکند.

طرحي با كمترين ميزان مزاحمت براي شهروندان
مطالعات طراحي زيرگذر ميدان امامحسين(ع) باتوجه به زمانبندي
فش�رده پروژه ،در يك بازهزماني كوتاهمدت در س�ازمان مشاور فني
و مهندسي شهر تهران انجام شدهاس�ت .همزماني فازهاي اول و دوم
طراحي ،همزيستي طرح با تأسيسات زيربنايي و انتخاب مناسبترين
روش اجرا براي انجام عملياتعمراني در شرايط فعال ترافيكي ،ازجمله
ويژگيهاي قابلتوجه اين بخشاز طراحيها در پروژه بهسازي ميدان
امامحسين(ع) است .اين طرح همچنين ضمن هماهنگي كامل با طرح
زيباسازي ميدان امامحسين(ع) ،از ايجاد يك كارگاه عريض و طويل
عمراني بهمنظور احداث زيرگذر پيشگيري كرده و درنتيجه كمترين
مزاحمت را براي شهروندان و ساكنان محدوده ميدان امامحسين(ع)
داشته است.
زيرگذرجديدبافراهمكردنامكانعبوريكخط،BRTدوخطسوارهرو
و يك پيادهروي اضطراري در هريك از باندهاي رفت و برگشت ،عالوه بر
حملونقلعمومي،پاسخگويترافيك
سرويسدهيمناسببهسيستم 
سنگين شرق به غرب و غرب به شرق دراين محدوده خواهد بود.

ساماندهي و پيادهراهسازي خیابان 17ش��هریور نیز یکی ديگراز شاخصهاي
مطالعاتي مربوط به ساماندهي میدان امامحسین(ع) است .درواقع پیشبینیها
حاکی از آن اس��ت که با بهرهبرداری از پـروژه ادامـه بزرگـ��راه امامعلی(ع) و
جذب ترافیک شمالی-جنوبی منطقه ،از حجم ترافیک در خیابان 17شهریور
کاستهمیش��ود .بنابراین عالوه بر محوره��ای پیادهرو در دو ط��رف خیابان و
پیادهراهی که با هدف ایجاد مکث و سکون بیشتر احداثمیشود ،حتی بخش
سوارهرو خیابان 17ش��هریور نیز این قابلیت را خواهدداش��ت که در مراسم و
آیینهایی چون حرکت دستههای عزاداری ماه محرم ،به پیادهراه تبدیلشود
یا با حذف ت��ردد خودروها ،بت��وان در آن به برگزاری بازارها و نمایش��گاههای
فصلی اقدام کرد .درواقع براس��اس آخرين تصميمات مديريتش��هري ،تردد
خودروهاي سواره بهطوركلي از خيابان هفدهش��هريور حذفميشود و ضمن
برچيدن سيستم قديمي اتوبوسهاي برقي ،فاصله ميدانشهدا تا چهارراه صفا با
لونقل عمومي
استفاده از شاتلهاي برقي طي خواهدشد .اين سيستم نوين حم 
كه دوستدار محيطزيست اس��ت بهطوركامل با بهرهگيري از انرژي الكتريكي
كارميكند و درآغاز و پايانمسير و همچنين زمان توقف در ايستگاهها قابليت
شارژ خواهد داشت .ساماندهي مش��اغل ،حذف زوايدبصري از نماي واحدهاي
تجاري ،كفسازي و ايجاد فضايسبز حاشيه همگي از اتفاقاتي است كه نماي
خيابان 17شهريور را متحول خواهدكرد .اما آنچه يك هويت معماري شاخص
به اين معبر ميبخشد ،شناس��ايي و مرمت بناهاي ارزش��مند تاريخي و البته
احداث يك آبنماي خطي با الهام از طرح چهارباغهاي ايرانياست؛ آبنمايي
كه قراراست در بخش حدفاصل پيادهرو و س��وارهروي شرق محور 17شهريور
احداثشود.
ارائه بستههای مشارکتی به مناطق که بهمنظور تملک و تغییر کاربری برخی
از امالک وسیع خیابان 17ش��هریور صورتمیگیرد نیز ،راهکاری برای ایجاد
کاربریهای متناسب یک مقصد ش��هری و تأمين نياز فضاهاي خدماتياست؛

تالشي که البته برای اجراییشدن آن باید منتظر آغاز فازهای بعدی پروژه بود.
طرح گام به گام بهسازی

آنچه فيالبداهه از عنوان عمليات ارتقاي كيفيت یک فضای شهری به ذهن هر
مخاطبی متبادرمیشود ،شامل اقداماتي درزمينه ایجاد روشنایی ،نورپردازی،
طراحی مبلمان شهری و توسعه فضای سبز اس��ت .اما درمورد پروژه بهسازی
میدان امامحسین(ع) ،خیابان 17ش��هریور و میدان شهدا ،بايدگفت اين طرح
شاخصشهري روندي گام به گام خواهدداشت .باتوجه به همزمانی طرح و اجرا
ش خواهدرفت
و زمانبندی فشرده فازهای نخست پروژه ،انجام طرح به نحوی پی 
که اعمال ریزهکاریها و اقدامات تکمیلی در فازها و گامهای بعدی فرصت اجرا
پيداكنند؛ اقداماتی که طراحی برخی از آنها ادامهدارد و یا درحالسپردن بـه
دسـت طراحان مربوطه است.
باتوصيفاتي كه ذكرش��د ،ميتوان نتيجهگرفت ميدان امامحسين(ع) بهعنوان
نقطهكانوني اين پروژه عمراني ،شرايط بسيارمتفاوتي را تجربه خواهدكرد .درواقع
پساز اين ،ميدان امامحسين(ع) بهعنوان يك گذرگاهوسيع شناختهميشود كه
باتوجه به مالحظ��ات مواقعاضطراري ،هيچ وس��يلهنقليهاي بهجز آمبوالنس،
نيروهايانتظامي و ماشينهاي آتشنشاني بهسطح آن راه نمييابند.
باتوجه به آنچه درمورد فرآيند گامبهگام اجراي اين طرح گفتهشده ،هماكنون
طرحه��اي مختلفي دررابطه با تجهيز مبلمانش��هري ،توس��عه فضايس��بز،
زيباسازي و نورپردازي اين ميدان در دست بررسي است .اما آنچه از هماكنون
ل پيشبينياست ،بهبود ارتباطبصري مسجد امامحسين(ع) با صحن اصلي
قاب 
ميدان ازطريق احداث يك فضاي پيشورودي و مرمت و بهسازي ساير بناهاي
ص ميدان ،همچون بازار شهرس��تاني اس��ت .طرح ارتقايكيفي ميدان
ش��اخ 
امامحسين(ع) بهاين ترتيب گامبهگام پيشميرود و ازاين پس هرچهميگذرد،
سيماي اين فضاي شهري بهعنوان يك مقصد شاخص ،بيشتر جلوه ميكند.

نماي سهبعدي

يك اتفاق چشم نواز

پروژه بهسازی میدان امامحسین(ع) ،خیابان 17شهریور و میدان شهدا ،روندي
گام به گام خواهدداش�ت.در صورتي كه كل اين طرح به مرحل�ه اجرا در آيد،
شهروندان منطقه شرق تهران ،شكل جديدي از زندگي شهري در اين محور را
تجربه خواهند كرد؛ تجربه اي كه با اعمال برخي تغيرات ،قابليت تعميم به بعضي
از ديگر ميادين پايتخت و محور هاي مرتبط با آنها را خواهد داشت.

درمورد پروژه بهسازی میدان امامحسین(ع) گفتنياست اين پروژه شامل مجموعه وسیعی از مطالعات و
اقدامات عمرانی ،ترافیکی و فرهنگی و اجتماعی است .درواقع زیباسازی و تالش برای بهبود عملکردهای
این میدان را باید حاصل مجموعهای از بررسیها و راهکارهايتخصصي دانست.

زیرگذر میدان امامحسین(ع) دو دوربرگردان شرق به شرق و غرب به غرب خواهدداشت که کمترین
تداخل را با فضای انسانمحور سطح میدان امامحسین(ع) خواهدداشت .تغییرجهت ایمن خودروها
بهسمت خیابان انقالب و خیابان دماوند ،نتیجه بهرهبرداری از این دوربرگردانها خواهدبود.

براساس آخرين تصميمات مديريتشهري ،تردد خودروهاي سواره بهطوركلي از خيابان هفدهشهريور
حذفميشود و ضمن برچيدن سيس��تم قديمي اتوبوسهاي برقي ،فاصله ميدانشهدا تا چهارراه صفا با
استفاده از شاتلهاي برقي طي خواهدشد

طرح ساماندهي میدان شهدا یک تجربه جدید در ایجاد فضایی مرکب از مسیرهای حرکت سواره و پیاده
است.اینمیدانهمچنانوظیفهارتباطترافیکیخيابانهايمجاهدینوپیروزیرابرعهدهخواهدداشتوالبته
یک فضای پیشورودی برای دسترسي به محور پیادهراه خیابان17شهریور درشمال آن شکل میگیرد.
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تقاطع بزرگراه شهيدمدرس با بزرگراه شهید حقانی ،پل تقاطع بزرگراه بعثت با
افسریه ،پل کریمخان و پل تقاطع بزرگراه شهید بابایی با محور آبعلی ،بهصورت
طرح و اجرا به گروه همكار مشاور ايراني و خارجي واگذارشد.
اولویتی برای47پل دیگر

با پايانيافتن مطالعات مرحلهاول بهسازي پلها و مشخصشدن اولويتهاي
بهسازي در اواخر سال گذشته ،فراخوانی برای شناسایی مشاوران توانمند در
زمینه مقاومسازی لرزهای پلها برگزارش��د .باتوجه به محدودیت مشاورین
صاحب صالحیت در زمینه مقاومسازی پلها ،از شرکتهای مجرب در حوزه
طراحی پل و مقاومسازی س��اختمان نیز دعوت بهعملآمد تا با ارائه اسناد و
مدارک مربوط به توانمنديهاي خود دراين زمينه ،در مناقصه انتخاب مشاور
تهيه طرح بهسازي پلها شركت كنند.
ت مقرر براي ارس��ال اسناد شركت درمناقصه ،نهايتاً 28شرکت
در پایان مهل 
مش��اور در این فراخوان ش��رکت کردند كه از آنميان 8ش��ركت امتيازفني
موردقبول جهت ارائهپيشنهاد و مشاركت در مناقصه را كسبكرده و درنهايت
4شرکت از این مجموعه ،برنده مناقصه مرحلهدوم مطالعات مقاومسازي پلها
شدند .بنابراین از ميان 47دستگاه پل داراي اولويت اول بهسازي ،به هر مشاور
حدود 10الي14پلتعلقگرفتتاباانجاممطالعاتمربوطه،طرحهایتهیهشده
را تا اوایل سال آینده تحویل دهند.

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

مطالعات بهسازی لرزهای پلهای شهر تهران ادامه دارد

دالیل انتخاب47پل

حفظ شريانهايحياتي
درزمان وقوعسوانحطبيعي

کارشناسان مدیریت بحران معتقدند بازبودن بزرگراهها و معابر اصلی در زمان وقوع سوانحطبيعي همچون زمینلرزه ،یکیاز مهمترین الزامات
امدادرسانی مؤثر به آسیبدیدگان و مديريت پساز سانحه محسوبميشود .دراینمیان نباید فراموششود که سرویسدهی مناسب معابر در
اولينساعات پساز وقوع زمینلرزه ،با میزان آسیبپذیری پلها و تقاطعات غیرهمسطح رابطه مستقیمیدارد .به بیان دیگر ،همانگونه که ایستايی
و مقاومت پلها در مواقع بروز زلزله ،فرصت مناسبی را برای دستاندركاران مدیریت بحران فراهممیکند ،فروریختن و يا خارجشدن این سازههای
لونقلی از شرايط سرويسدهي ،مشکل بزرگی را بر سایر مشکالت لحظاتبحرانی میافزاید.
حم 
پایتخت 750كيلومت ر مربعی کشورمان که تا نقطه تکمیل شبکه بزرگراهی و زیرساختهای توسعهشهري فاصله چندانی ندارد ،با تحقق اهداف
تعیینشده در آخرین طرح جامع خود 550کیلومتر بزرگراه و بیشاز 300دستگاه پل خواهدداش�ت .اگر زمان آغاز احداث این زیرساختها را از
سال 1347و اجرای نخستین طرحجامع شهر تهران در نظر بگیریم ،درخواهیمیافت که روند پر افت وخیز اجرای پروژههای بزرگراهی و احداث
پلهای شهری در تهران بیشاز 40سال سابقه دارد.

درواقع آنچه طی تمام این سالها ،با هزینههای زیاد و تحمل مشکالت اجرایي
پروژههای عمرانی در محیطهای شهری حاصلشده ،ثروت گرانبهایی است که
باید با طراحیها و اجرای بهسازی لرزهای و غیرلرزهای پلها حفظشود .بههمین
منظور از سال 1381مطالعات و ارزیابیهای كيفي و كمي بهسازی لرزهای روی
110دستگاهپل از مجموع پلهای شهرتهران آغازشد؛ مطالعاتی كه متكيبر
توانفني و مهندسي كشور بوده و با مش��اركت 17شركت مهندسيمشاور،
مديرطرح و مشاورعالي انجام شدهاست.
پلهای نسل اول؛ الگويي براي مقاومسازي

مطالعات مرحله اول بهسازی لرزهای 110دس��تگاه پل مورداشاره در فاصله
س��الهاي  1381تا  1387در سازمان مش��ـاور فنی و مهندسی شهر تهران
انجامش��د .این مرحله از مطالعات ،شامل ارزیابی آس��یبپذیری پلها بود تا
شرايطالزم براي اجراي گامدوم مطالعات يعني ارائه طرحهاي بهسازي لرزهاي
باتوجه به مختصاتفني و شرايطخاص هريك از پلها فراهمشود .اما بهدلیل
نوپابودن مباحث فنی مربوط به مقاومس��ازی و نيز تعمیر و نگهداری پلها
دركشور ،برای ادامه فرآیند مطالعات4 ،دستگاه پل بهعنوان الگوي مطالعات
انتخاب شد که بعدها باعنوان «پلهای نسل اول» شناخته شد.
کارشناسان مطالعات بهسازی لرزهای پلهای شهر تهران ،این4پل را بهگونهای
از میان 110پل برگزیدند که تاحد امكان داراي سیستمهای سازهای متفاوت
اعم از پلهای فلزی ،بتنی و صندوقهای باشد و با کسب تجربیات مطالعاتی و
اجرایی در این زمینه ،روند بهسازی سایر پلها سرعت يابد .بنابراین پل تقاطع
بزرگراههای همت و شهید چمران ،پل سیدخندان ،پل آزمایش و پل نصر دريك
برنامهريزي فشرده بهدست تيممطالعاتي تهیه طرح بهسازی سپردهشد كه در
این میان ،مقاومسازی لرزهای پلهای همت-چمران و سیدخندان بهعنوان
نخستین تجربههای اجرایی در این زمینه شناختهميشوند.
تجربهاي دیگر در سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

همانطور كه اشارهشد ،مطالعات مرحلهاول بهس��ازي لرزهاي پلها ،دامنه

وسيعي از پلهاي شهر تهران را دربر ميگرفت و درنتيجه فرآيندي وقتگير
بود .ازاينرو باتوجه به ش��رايطخاص لرزهاي ش��هر تهران و همچنين فقدان
ن زمان ،تصمي م گرفتهشد از توان
ضوابط و آييننامههاي بهسازي پلها درآ 
فني و مهندسي مشاورانخارجي دركنار مهندسين مشاورداخلي استفادهشود
ش ظرفيتكاري ،دانش مقاومسازي پل در كشور ارتقايابد .در
تا ضمن افزاي 
همین سالها سازمان مهندس��ی و عمران ش��هر تهران ،مطالعات بهسازی
لرزهای6پل دیگر را به مشاورین همکار ایرانی و فرانسوی سپرد تا از این رهگذر،
نیروهای مشاورداخلی در زمینه مقاومسازی لرزهای و نگهداری از این سازههـای
لونقلی تجربیـات بیشتـری کسب کنند.
حم 
در این راس��تا 12پل از مجموعه 110پل موردمطالعه با معيارهاي گزينش
پلهاي نسلاول انتخاب و به سازمان مهندسي و عمران شهر تهران معرفي شد
كه از آنميان6 ،پل تقاطع بزرگراه بعثت با فدايیاناسالم ،پل صنیعخانی ،پل

بهزعم کارشناس��ان مدیریتبحران ،بزرگراه همت در امتداد ش��رقی-غربی
پایتخت و بزرگراه شهید چمران تا انتهای بزرگراه نواب در مسیر شمالی-جنوبی
شهر تهران ،ازمنظر امدادرس��اني و مديريت پساز سانحه ،دوشريان حياتي
بهشمارمیآیند .بنابراین پلهای آسيبپذير درمسير این دو شریانحیاتی،
از اولویت بیشتری برای انجا م مطالعات ارائه طرحبهسازي و درنهایت اجرای
عملیات مقاومسازي برخوردار هستند.
الزم بهذكر است اين 47پل به پشتوانه مطالعاتي كه توسط مشاورعالي طرح
درمورد تعيين اولويتهاي بهسازي انجام پذيرفته ،انتخاب شدهاند كه دراين
فرآيند موقعيت پلها در پهنهبندي خطرپذيري زلزله شهر تهران ،وضعیت
آسیبپذیری ،قدمت و مساحت پلها از عوامل تأثيرگذار بوده است.
ارائه طرح بهسازی4پل تا پایان سال

عدمتوجه به مقوله مستندسازي نقش��هها و مداركفنی پروژههای عمرانی
درس��نوات قبل ،یکیاز کمبودهای مربوطبه توسعه زیرساختهای عمرانی
کالنشهر تهران محسوبميشود که همين امر ،مقوله ارائه طرحهای بهسازی
لرزهای را نيز با دشواري مواجه كردهاست .بنابراین یکیاز اقدامات مربوط به
مطالعات تکمیلي ،انجام مطالعات خدماتجنبی بهمنظور تشخیص میزان
مقاومتبتن ،آرایش آرماتورها و بهعبارتي تهيه نقشههاي چونساخت است.
بهمنظور سرعتبخشیدن به مطالعات بهس��ازی لرزهای 47پل عنوانشده،
تالش شده 4پل از پلهایی که مطالعات خدماتجنبی آنها بهپایان رسیده،
انتخابش��وند تا مراحل مطالعاتی مقاومسازی آنها س��ریعتر از سایر پلها
بهسرانجام برسد .پل تقاطع بزرگراه همت با خیابان شهید عراقی ،پل تقاطع
جاده قدیمقم با کمربندی شهرری ،پل ستارخان و پل تقاطع بزرگراه شهید
بابایی با خیابان ش��ریعتـی مجمـوعـه ایـن 4پـل را تشکیـل میدهند که
پیشبینیمیشودباتوجهبهزمانبندیمحدودتعیینشدهبرایادامهمطالعات،
عملیات اجرایی مقاومسازی این پلها تا پایان س��ال آغاز شود .عالوه براين،
مرحلهدوم مطالعات بهس��ازي لرزهاي پل زيرگذر پاركينگ جوار حرممطهر
امامخميني(ره) و پل مدرس-صدر نيز از اواخر س��ال گذشته در دستوركار
قرار گرفته كه پيشبينيميشود طرح بهسازي اين پلها تا پايان شهريورماه
سالجاري آماده اجرا شود.

بهسازي و آمادهسازي3دستگاه پل
برای سرویسدهی به خطوطBRT
دركنار مطالعات مربوطبه مقاومسازي لرزهاي پلها ،مطالعات روي پل سيدخندان،
پل تقاطع بزرگراه رسالت با بزرگراه شهيد حقاني و پل تقاطع بزرگراه رسالت با خيابان
لونقلي براي عبور يك خط اتوبوس
عشقيار آغازشده تا آمادهسازي اين سازههاي حم 
تندرو در دستوركار قرارگيرد .ازاين ميان مطالعات مرحلهاول پل سيدخندان به پايان
رسيده و در مرحله نهاييس��ازي گزينه منتخب و تهيه طرحاجرايي است .همچنين
مطالعات مرحلهاول پلهاي رس��الت-حقاني و رسالت-عش��قيار شروعشده و طبق
برنامه زمانبندي ،طي مدت 8هفته طرح اجرايي تهيه و ارائه خواهدشد.

برج 101چينتايپه

اوليندرقرن
تويكم
بيس 

يكياز سازههاي مرتفع جهان در كشور تايوان بهچشمميخورد .برج101
تايپه با ارتفاعي درحدود509متر يكياز معروفترين و بلندترين بناهاي
ساخت دستبشر بهحسابميآيد .وجهتمايز اصلي اين برج با نمونههاي
مشابه آن ،شكل مارپيچ سازه و نماي تركيبي برج است .درواقع برج101
تايپه با غالفي از شيشه و آهن پوشاندهشدهاست.

دركش��ور چين تايپه به تبعيت از ساير كشورهاي آس��ياي جنوبشرقي،
توسازهاي عمراني در
حركت بهسمت مدرنيته و توسعهملي با افزايش ساخ 
شهرهاي خرد وكالن معنا پيدا كردهاست .در دودهه گذشته اين مهم بهشكل
محسوسي نمود يافتهاست .اما امروزه يكياز نمادهاي رشد و توسعهيافتگي
شهري در كشور چين تايپه ،برج معروف 101تايپه است؛ سازهاي كه براي
اولينبار در قرن 21ركورد بلندترين آسمانخراش دنيا را بهخود اختصاصداد.
البته اين ركورد در سالياناخير بارها شكسته شدهاست.
ركوردهايي كه به ثبت رسيد

وقتي برج 101تايپه به مرحله بهرهبرداري رسيد ،درزمان خود ركوردهاي
متعددي را ارتقابخشيد .كار ساخت اين س��ازه مرتفع از سال 1999آغاز و
سال 2004ميالدي بهپايان رسيد .بهاين ترتيب برج 101تايپه اولين سازهاي
تويكم از مرز نيمكيلومتر ارتفاع فراتررفت .پيشاز
لقبگرفت كه درقرن بيس 
برج معروف تايوانيها ،برج 452متري پتروناس در مالزي ركورددار بلندترين
سازه دنيا بود .همچنين سريعترين س��رعتصعودي آسانسور به برج101
تايپه تعلقدارد؛ اين س��رعت بهميزان 60/6كيلومتر بر ساعت است .عنوان
بزرگترين ساعت شمارشمعكوس و بلندترين س��اعت آفتابي جهان نيز
دراختيار همين برج است.
مقاوم و انعطافپذير

براي احداث برج 101تايپه كه داراي 101طبقهاست1/8 ،ميليارد دالر هزينه
صرف شدهاست .طراحيهاي صورتگرفته در ساخت برج بهشكلي است كه
مقابل وزشبادهايسهمگين (تا سرعت216كيلومتر برساعت) و سوناميهاي
ويرانگر ،مقاومت بسيار بااليي از خود نشانميدهند .ازطرفي انعطافپذيري
سازهبرج 101باعثشده كه يكياز پايدارترين ساختمانهاي مرتفعجهان
دراين كشور شكلبگيرد .گفتهميشود عمق برخي شمعهاي برجمذكور به
80متر و قطر آنها به 1/5متر ميرسد .با اين حساب حفر 380شمع قطور و
بلند ميتواند تصويري از مقاومت سازهبرج را در ذهن تداعيكند.

هر روز يك رنگ و يك نما

نماي س��ازهبرج 101تركيبي از شيش��ه و آهن اس��ت كه لعاب��ي ويژه آن
را پوشاندهاس��ت .اين لع��اب ضمن حفاظتب��رج از اش��ع ه ماوراءبنفش ،از
تبادلحرارتي با محيطبيروني بهميزان 50درصد ميكاهد .جالب اينجاست
كه بهكمك يك سيس��تم نورپردازي ويژه ،ام��كان تغييررنگ نمايبرج در
روزهاي هفته فراهم شدهاس��ت؛ يعني روز ش��نبه رنگنيلي ،روز يكشنبه
رنگارغواني ،روز دوشنبه رنگقرمز ،روز سهشنبه رنگنارنجي ،روز چهارشنبه

رنگزرد ،روز پنجش��نبه رنگس��بز و روز جمعه رنگآبي بر س��طحبيروني
سازهبرج نقش ميبندد.
آسانسورهاي فوقمدرن

وجود 61آسانسور ،دو رصدخانه در طبقات  89و  ،91دو رستوران در طبقه85
و چند بازارتجاري درطبقاتمختلف ،برج 101تايپه را به يكياز پرجاذبهترين
نمادهاي گردشگري تايوان تبديل كردهاست .درمورد آسانسورهاي فوقمدرن
اين برج گفتنياست سرعت برخياز آسانسورها به 60/6كيلومتر در ساعت
يا حدود 17متر در ثانيه ميرسد .بااين حساب براي رسيدن از طبقهپنجم به
رصدخانه طبقه هشتادونهم ،فقط 37ثانيه وقت الزماست تا مسير موردنظر
طيشود .اين آسانسورها بهسهم خود بارمالي گزافي را بر پيمانكاران پروژه
تحميلكردند .پيشاز اين ركورد سريعترين آسانسورها در برجهاي مشابه به
برج يوكوهاماي ژاپن با سرعت 12/5متر درساعت تعلقداشت.
يكاتفاق ناگوار

روز 31مارس س��ال 2002مي�لادي ،يكاتفاق ناگوار باعث ب��روز حوادثي
دلخراش در طول روند عملياتاجرايي پروژه شد .براثر وقوع زلزلهاي بهقدرت
6/8ريشتر ،دو جرثقيل از باالي طبقه پنجاهوششم سقوطكرده و اين مسأله
نهتنها باعث واردآمدن خس��ارت به وس��ايلنقليه موجود در پاي برج ش��د
بلكه مرگ 5نفر ازجمله 2اپراتور جرثقيل و 3كارگر را در پيداش��ت .البته
هيچ آسيبي به ساختار سازهبرج واردنيامد اما همين حادثه منجر به توقف
يكهفتهاي كارشد .رئيسجمهور چينتايپه درمراسم افتتاح برج 101كه
شب سالنو ميالدي 2004انجامشد ،ضمن تقدير و تشكر از دستاندركاران
پروژه ،از جانباختگان دوران 5ساله ساخت برج ياد كرد.
نقطهعطفي در اقتصاد تايوان

كارشناسان مسائلاقتصادي معتقدند احداث برج 101تايپه ،نقطهعطفي در
اقتصاد روبهرشد تايوان محسوبميشد .درواقع شكلگيري اين سازهمرتفع،
مقدمهجهش بلند تايوان بهسوي مدارجعالي پيشرفت و ترقي بهشمارميآيد.
ازطرفي جالباست بدانيد عدد 101براي چينيها نشانه كمال و پيشرفت
است .درواقع بههمين دليل بود كه مراسم افتتاحيه برج 101تايپه بهاولين
روز از اولين ماه س��ال 2004ميالدي موكولش��د تا نمادهاي آرمانگرايي
چينيها در ساخت اين برج نيز متبلورشود .فراواني ،رفاه و ثروت ،نشانههاي
بشارتدهنده در عدد 101ازنظر مردم شرقدور است.
يك ساعت آفتابي بزرگ

پارك هزاره كه در محوطه پيراموني برج احداثشده ،بهزيباييهاي اين منطقه
افزودهاست .اما طراحي محل ساختپارك بهگونهاي است كه سايه برج101
تايپه در طول روز ،نقش يكس��اعتآفتابي درمحوطه پارك را ايفا ميكند.
بهاين موارد بايد ساخت فواره منحصربهفرد پارك هزاره را نيز افزود؛ گردهم
آمدن نمادهاي آفتاب ،سرسبزي و آب بهمعناي تجديد چرخهحيات بوده و
براي مردم چينتايپه داراي معاني خاصياست.
ساختمان سبز بلندمرتبه

همخواني با مالحظات زيس��تمحيطي و اعمال ش��يوههاي متنوع جهت
صرفهجويي در مصرف آب و برق ،برج 101تايپه را به «بلندترين ساختمان
سبز» دنيا مش��هور ساختهاس��ت .هزينههاي قابلتوجهي كه براي ارتقاي
كيفيت سيستم روشنايي و تجهيزات انتقال آب و برق صورتگرفته ،مخارج
جاري برج درطول زمان بهرهبرداري را بهميزان قابلتوجهي كاهشدادهاست.
البته هزينههاي تعمير و نگهداري برج همچنان بهقوت خود باقياس��ت و
ساالنه ميليونها دالر بودجه را بهخود اختصاصميدهد .بااينحال سازندگان
برج 101معتقدند اگر تمهيداتاوليه در طراحيها انديشيدهنميشد ،شايد
امروز هزينههاي گزاف نگهداري از اين سازه عظيم سربهفلكميكشيد.
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يادداشت مسئول

نوزدهمین نشست معاونان فنی و عمرانی کالنشهرهای کشور

رونمایی ازسامانه مدیریت معابرشهری درهمدان
بهنتیجه رس��یدن راهکارها و چارهجوییهای هرنشست و همایشی ،جز با
پیگیری دقیق مصوبات آن امکانپذی��ر نخواهدبود .معاونان فنی و عمرانی
کالنشهرهای کشور نیز درحالی از دیروز در شهر همدان گردهم آمدهاند که
بررسی نتایج اقدامات و تصمیمات نشس��تقبلی در قم ،یکی از اصلیترین
دستورات جلسه دیروز بودهاست .نوزدهمین نشست معاونان فنی و عمرانی
کالنشهرهای کشور که بهمیزبانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری همدان در
حال برگزاری است ،قصددارد در مباحثعمومی و مشترک تمام کارگروهها،
انتقال تجارب و دستاوردهای موفق هریک از کالنشهرها را دنبال کند.
همانند نشستهای قبلی ،عالوه بر کمیته معاونان ،کارگروه عوامل ،کارگروه
فرآیندها و کارگروه محصوالت ،مباحث مطروحه در این نشست را در جلسات
جداگانه پیگیری میکنند .شاید این یادآوری خالی از فایده نباشد که طرح
کلی این کارگروهها براساس رویکرد جامع مدیریتکیفیت است و ب ر اساس
آن کلیه برنامهریزیها و اقدامات برای ارتقايکیفیت پروژههای عمرانی ،عالوه
بر محصوالت ،فرآیندها و عوامل را نیز دربر میگیرد.
در کمیته معاونان که آشنایی با ساختار و فعالیتهای حوزه فنی و عمرانی
شهرداری شهر میزبان یکی از دستورات سنتی جلسه بهشمارمیرود ،بررسی
مکانیزم دریافت حقاالرض از شرکتهای خدماتی نیز مورد پیگیـری قرار
گرفت.
بدونشک گشایش گرههای مشترک ،نیازمند تالشهای مشترک است و در
همینراستاهمفکریوانتقالمؤثرتجربیاتفنیوعمرانیکهبتواندچشمانداز
آبادتری را برای آینده کالنشهرهای کشور تضمینکند ،همواره یکیاز اهداف

جدی این نشستهاست .از اینرو آسیبشناسی مشکالت اجرایی و قانونی
حوزه معاونتهای فنی و عمرانی کالنشهرهای کشور نیز یکیاز مهمترین
مباحث مطرحشده در کمیته معاونان را تشکیل میداد.
از سوی دیگر با درک اهمیت نگهداری و تعمیر پروژههایعمرانی در سالهای
گذشته،بخشیازجلسهمعاونانفنیوعمرانیکالنشهرهایکشوردرکمیته
معاونان به بررسی ساختار مکانیزم اجرایی و مدیریتی کالنشهرها در زمینه
نگهداری پروژهها پساز بهرهبرداری اختصاص یافت.
در نوزدهمین نشست معاونان فنی و عمرانی کالنشهرهای کشور ،رونمایی از
سامانه مدیریت معابرشهری ،یکی دیگراز مهمترین دستوراتجلسه کمیته
معاونان بود .س��امانه مدیریت معابر ،در حقیقت یک بانک اطالعاتی است
که نهتنها تمامی اطالعات مربوط به معابرش��هری را در یک جا گردآوری و
بایگانی میكند تا همواره اطالع��ات موردنیاز برای تصمیمگیری دراختیار
مدیرانشهری باشد ،بلکه ازطریق سازماندهی نظاممند کلیه اطالعات الزم،
موجبات شناخت تأثیرات بلندمدت هر گونه تصمیمگیری را برای مدیـران
فراهم میسازد.در کنار تمام این فعالیتها که البته تنها به کمیته معاونان این
صداشت،اثراتقانونهدفمندکردنیارانههابرقیمتتمامشده
نشستاختصا 
پروژههانیزبررسیشدومعاونانفنیوعمرانیکالنشهرهابهبحثوتبادلنظر
دراين زمينه پرداختند.
نشس��ت همدان تا بعدازظهر امروز ادامهدارد و با جمعبندی نتايج جلسات
کارگروههای مختلف و بازدیدمیدانی از پروژههای شاخص شهرداری همدان
پایان مییابد.

ازنيمهدومسالجاري
منصور نویریان

*

نقش اساسی و زیربنایی پلها در شبکه راههای
کش��ور و کارکردهای اقتص��ادی ،اجتماعی و
امنیتی این س��ازهها بر کسی پوشیدهنیس��ت . .عالوه بر این،
ایستایی و سرویسدهی مناسب پلهاي سوارهرو در لحظات
پساز وق��وع س��وانحطبيعي (بهويژه زلزل��ه) ،موضوعی برای
مطالع��ات و راهکاره��ای مدیریتبح��ران اس��ت .درواقع در
زمانوقوع چنی��ن حوادثی ،هیچ اتفاقی تلخت��ر از فروریختن
پله��ا نخواهدبود چراک��ه غیرقابل بهرهبرداریش��دن پلها
به معنای قطع ارتباط ش��بکه بزرگراهها و معابراصلی اس��ت.
درچنین ش��رایطی ،برنامهریزیه��ای م��دون و دقیق برای
ارزیابی آس��یبپذیری پلها و ارائه طرحهای بهسازیلرزهای
و غیرلرزهای ،بهمعنای پیش��گیری قبلاز درمان خواهدبود.
اقداماتی که از سال 1381در سازمان مشاور فنی و مهندسی
شهر تهران بهاجرا درآمده ،درواقع آغاز کسبتجربه و قرارگرفتن
روی منحنیرش��د دراین زمینه اس��ت .اگرچه در کش��ور ما
مطالعات بهسازی لرزهای و عملیات مقاومسازی پلها موضوعی
نوپا محسوبمیشود اما بهرهگیری از ظرفیتهای مهندسان
مشاور داخلی ،سبب بهنتیجه رسیدن ارزیابیهای کمی و کیفی
در مورد بیشاز100دستگاه پل از پلهای شهر تهران شدهاست.
با بهسرانجامرسیدن این مطالعات ،حاال دقیقاً مشخصاست که
ازمیان مجموعه پلهای شهر تهران چه پلهایی ضرورتها و
نیازهای اساسیتری برای اجرای عمليات بهسازی دارند.
پساز طيش��دن مرحله ارزيابي كمي و كيفي ،خوش��بختانه
اواخر سال گذشته فراخوانی برای شناسایی مشاوران توانمند
در زمینه مقاومس��ازی پلها انجامش��د و ضمن شناس��ایی
شرکتهای دارای صالحیت در این زمینه و همچنین برگزاری
مناقصه ،تهیه طرحهای بهس��ازی لرزهای 47پل به 4شرکت
مشاور واگذار شد.
براس��اس برنامهريزي صورتگرفته با ش��ركت يادمانس��ازه
بهعنوان مجري طرحهـاي بهسـازي لـرزهاي پلها ،مقرر شده
كه نتايج مطالعاتمذكور بهتدريج جه��ت انتخاب پيمانكار و
شروع عملياتاجرايي به شركت فوقالذكر ارائهشود .ازاين رو
ميتوان اميدواربود كه از نيمهدوم سالجاري ،روندمطالعات
و اجراي طرحهاي بهس��ازي ل��رزهاي پلهاي مورداش��اره با
سرعتيمطلوب آغاز شود.
* مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
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خوبيابد،امروزآنقدرپروژ هبزرگوتأثيرگذار
عمراني در ش�هر تهران درحالاجراس�ت كه
برخ�ي پروژهه�اي كوچكتر بهلح�اظ حجم
عملياتاجرايي،شايدخيليبهچشمشهروندان
نياي�د .گرچ�ه اين روزه�ا رس�انههايجمعي
بيش�ترين تمرك�ز خ�ود را روي 16پ�روژه
شاخصعمراني پايتخت معطوفداشتهاند اما
واقعيتآناستكهدرهمينشهر20پروژهديگر
نيز درحال انجامبوده و انشاءا ...بهرهبرداري از
آنها،موجبگشايشهايترافيكيتأثيرگذاري
خواهدشد.درواقعهرپروژهارزشواهميتخاص
خود را دربر دارد و بايد حقمطلب درمورد آنها
اداشودامااينكهبرخيپروژههابهلحاظعظمت
وجذابيتبيشتردرمعرضديدعمومقراردارند،
امريبديهيوناگزيراست.مردمنيزغالباپيگير
اخبار طرح هاي بزرگ ك�ه داراي تاثير گذاري
باالييهستند ،ميباشند.

وقت��ي پ��روژه تونلنيايش بهطور رس��مي آغاز
بهكار كرد ،پ��روژهاي مث��ل تون��ل اميركبير با
آنهمه تأثيرگذاري انكارناپذيرش كمي در سايه
قرارگرفت و توجه اربابجراي��د را كمتر بهخود
معطوفداشت .وقتي پروژه بزرگراه امامعلي(ع)
بعداز چنددهه بالتكليفي دوباره ازسرگرفتهشد،
پروژهاي مثل ادامه بزرگراه شهيد باقري و يا حتي
بهتعبيري پروژه ادامه بزرگ��راه يادگارامام(ره)
تاحدودي كمتر بهچشم آمد .وقتي پروژههايي
مثل بزرگراه ش��هيد زينالدين ،بزرگراه شهيد
خ��رازي و بزرگ��راه آزادگان روندعمليات��ي
چش��مگيري يافت ،پروژههاي��ي مثل تقاطعات
غيرهمس��طح و پله��اي س��وارهرو ديگر مثل
گذشته حساس��يتهاي خبري را برنيانگيخت.
وقتي پروژه بزرگراه طبقاتي صدر عملياتي شد،
افتت��اح پلهايي چون پلاس��تقالل ،پلالله و...
ب نكرد.
افكارعمومي را چندان متعج 

پروژهتونلنيايشوبزرگراهطبقاتيصدربهگواه
آماروارقام،بيشترينتعدادخبروپربينندهترين
اخبارعمرانيپايتختدريكسالاخيررابهخود
اختصاصدادهاند .اين امر البته طبيعياس�ت؛
كارهاي ب�زرگ و بديعي كه تاكنون دركش�ور
سابقه اجرا نداش�ته ،با بهترين كيفيتممكن
و در كوتاهتري�ن زم�ان بهخ�ط پاي�ان خ�ود
نزديكميش�وند .ارزش اين مهم از آنجهت
بيشتر عيانميشود كه حواسمانباشد دوران
تحريمهاراپشتسرميگذاريماماتمامقدروي
پاي خود ايس�تادهايم .كارهاي بزرگ و سخت
همواره بيشترين توجهات را به خود واميدارند
چراكه نقطهعطفي درتاريخ سيرپيش�رفت و
ترقي يك ش�هر و يا يك كشور بهحس ابآمده
و سكويپرتابي بهسوي افقهاي بلندتـر تلقي
ميشوند.فعل خواستن به اين ترتيب است كه
فرصتصرفشدنپيداميكند.

حاال كه مش��كل رف��ع معارضاتملك��ي پروژه
بزرگراه امامعل��ي(ع) بهلطف پ��روردگار تقريباً
بهط��ور كامل رفعش��ده ،اين ط��رحعظيمملي
ل شدهاست.
بهمركز جديد توجهاتعمومي تبدي 
درواقع ميتوان اينطور پيشبينيكرد كه ازاين
پس اخبار مربوطبه تقاطع��ات اصلي و فرعي و
نيزمسير بزرگراه امامعلي(ع) مانند اخبار پروژه
صدر-نيايش مورد اقبالجمعي قرارگيرد .رقابت
رس��انهاي بين اين دو پروژه البته انشاءا ...حاوي
خبرهاي مسرتبخش و اميدواركنندهاي براي
شهروندان پايتخت خواهدبود .حاال ديگر پروژه
تونلنيايش و بزرگراهطبقاتي صدر احتماالً يكهتاز
اخبار خبرگزاريه��ا ،روزنامهه��ا و بخشهاي
خبري صدا و س��يما نخواهدب��ود چراكه پروژه
بزرگ��راه امامعلي(ع) آمادهاس��ت ت��ا درعرصه
اطالعرساني شهري ،جايگاه ارزندهاي براي خود
توپا كند.
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