يك كالم

برنامه 5ساله

 1قاعده كار در تمام دوايردولتي و اداري آن است كه برنامه فعاليتهاي
بلندمدت بدون درنظرگرفتن مقوله تغيير احتمالي مديران ،بهعنوان نقشه
راه آينده تدوينشده و بهعنوان يك سند باالدستي سرلوحه كار سازمانها و
ارگانهاي دستاندركار امور اداره شهر و كشور قرارميگيرد .البته مديران در
تعيين اولويتها و نوع راهبري طرحهاي كالن و بلندمدت تأثيرگذار هستند
اما واقعيت آن است كه توليد فكر و برنامه غالباً با بدنه تشكيالت اداري است
و بههمين دليل ،تغييرمديريتها نبايد باعث برهم خوردن خطمش��ي كلي
دستگاههاي خدماتي شود.

 2ش��هرداري ته��ران از مدتها پيش بهفك��ر تدوين برنامه 5س��اله اين
نهاداجتماعي براي س��الهاي آينده بودهاس��ت .اين اقدام كارساز و اساسي
باعثميش��ود ضمن تدقي��ق در نيازه��ا و الزاماتآتي ش��هرتهران ،اولويت
برنامههاي مختلف مديريتشهري پيش��اپيش مشخصشده و سازوكار الزم
جهت تحققاهداف نشانهگذاريشده ،تبيينشود .تهيه برنامه 5ساله اين امكان
 | 02روزنگارهفتهايكه درعمرانشهرگذشت

تونلكمكيكانالابوذر
خبرسازشد

را به مسئوالن امر ميدهد كه با نگاه رو به جلو و بدون اتالفوقت ،وارد مرحله
قوفتق دغدغههاي جاري مردم بپردازند .ناگفته
اجراي طرحها ش��ده و به رت 
پرواضح اس��ت كه برنامههاي بلندمدت بايد براس��اس نيازمنديهاي واقعي
جامعه و تحتنظر كارشناس��ان خبره امور اجتماعي ش��كلگيرند تا در پس
اجراي آنها ،پيوستگي مأموريتها و رس��الت عملكردي نهادها و سازمانها
بهقوت خود باقيبماند.
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 3درحوزه فعاليتهاي عمراني ش��هر تهران ،برنامههاي بلندمدت آينده
ي معابرشرياني با تكيهبر ادامهروند ساخت
كمنيستند .تكميل شبكه دسترس 
تونلهاي شهري ،طرحجامع آبهايسطحي ،توس��عه مباديورودي شهر،
طرحجامع تونل مشترك تأسيسات ،نگهداش��ت معابر حملونقلي موجود،
مقاومسازي و بهسازي لرزهاي پلها و موارد زيادي كه ذكر تمام آنها درحوصله
اين بحث نميگنجد ،همه و همه ميتوانند سرفصلهاي برنامه 5ساله آتي در
مقوله توسعهپايدار زيرساختها باشند .اين برنامهها اگر درست تدوينشوند
بهترين ابزار براي ادامهراه موفقيتآميز امروز خواهندبود .برنامه 5ساله عمراني
زمينهساز بهرهمندي شهروندان از امكانات بيشتر و بهتر است.

 | 03تاريخچهتونلسازيدرايران

تونلهايكندوان وگدوك
اولينها بودند

 | 08توافق با شركتهاي خدماتي صورتگرفت

حاالنوبت رفعمعارضاتتأسيساتي
پروژه بزرگراه امامعلي(ع) است

ديدگاه مردم تهران در مورد پروژههاي عمراني شهر

ميزان رضايتمنديمطلوب 80/8درصد

از قديم گفتهاند كه مردم بهترين داوران براي سنجش عملكرد مسئوالن هستند و آنچه بهعنوان يك اقدام اجتماعي دردستوركار قرار ميگيرد،
بايد در وهلهنخست موردقبول و رضايت قاطبه جامعه باشد .در راستاي اعتقاد به همينطرزتفكر است كه مديريتشهري در دورهكنوني ،هدفاز
ساخت و سازهاي عمراني را بهبود شرايطزندگي مردم براس�اس آنچه آنها خود طلبكردهاند ،ميداند .اما اينكه آحاد مختلف جامعه تا چهاندازه
پروژههاي عمراني دردس�ت اجراي ش�هرداري تهران را منطبق با نيازها و خواستههاي خود ميدانند ،نكتهاي اس�ت كه فقط از البالي حرفهاي
بيواسطه و خودماني آنها قابلاستنتاج است ...صفحه 4

330 | 07سال از عمر تون لهاي مدرن گذشت

تونلهايپرآوازهجهان

آغاز عص�ر مدرنيته براي تونله�اي حملونقلي در جهان
به حدود 330سالپيش بازميگردد .گرچه بيشترين رشد
و توسعه صنعت تونلس�ازي درقرن اخير رخداده اما بايد
دانست كه مقوله حفر گالريهاي زيرزميني داراي قدمتي
چند هزارسال ه بوده و دوران رنسانس اين قبيل سازهها عم ً
ال
در اواخر قرن 17ميالدي شكلگرفت.
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محمدباقرقاليباف

*

امروزه مهمترين اقدام مديريت
ش��هري ،آگاهيبخش��ي ب��ه
ش��هروندان درم��ورد حق��وق و
مس��ئوليتهاي آنه��ا ب��وده و
ن مش��اركت م��ردم ،هيچگاه قادر
ميتوانگفت بدو 
به رفع مشكالت شهر نيس��تيم .مديرانشهري بايد
با رويكرد ارتق��اي كيفيتمادي و معن��وي زندگي
ش��هروندان ،آگاهيبخش��ي به آنها را زمينهس��از
ب اعتمادعموم��ي قراردهن��د تا از اي��ن طريق
جل�� 
مش��اركت معنادار ش��هروندان در اداره امورشهري
شكلگيرد .درواقع حلمشكالت مربوطبه زندگي در
شهرها مس��تلزم عزم و ارادهعمومي بوده و نميتوان
انتظارداش��ت بدون همراهي مردم ،مديرانشهري
بهصرف اقداماتي كه ش��خصاً متوجه آنان اس��ت ،بر
معضالتموجود فائقآيند.
ازطرفي م��ا امروز نيازمند پيوندهاي ش��بكهاي بين
شهرها و تمام مكانها هستيم .درحقيقت همچنان كه
مكانها با هم درونشبكهها پيوند خوردهاند ،هويتها
نيز در البهالي همين پيونده��اي مكاني با يكديگر
كنشهاي متقابل برقرارميكنند و به تكاملمادي و
معنوي ميرسند .از اينرو شهر بهعنوان مكان تعاملي
كه نقش انسان در روابط سطوحملي و جهاني در آن
شكل مييابد ،موردتوجه قرارميگيرد .ما بايد بپذيريم
كه در قرن بيستويكم،رش��د فضاي زيستانساني
شتاب بيش��تري يافتهاس��ت .متعاقب اين امر ،روند
توس��عهفيزيكي ش��هرها در برخي موارد به كاهش
كيفيتزندگي و گسترش محروميتها منجرشده و
اين نابرابريها زمينهساز تشديد آسيبهاي اجتماعي
ميشود .از اينرو مسأله اصلي ما در شهرها به برقراري
عدالت و كاه��ش نابرابريها معط��وف خواهد بود.
تحقق چنين خواستهاي مس��تلزم كارجدي و البته
اصولياست.
اين ي��ك واقعيت اس��ت كه عليرغم پيش��رفتهاي
تكنولوژيكي ،مخاطراتمحيطي و انساني ،آسيبهاي
جدي به شهروندان درمناطق مختلف وارد ميكند.
دراين راستا از 7سال پيش كه مسئوليت اداره شهر
تهران به من سپردهش��ده ،چالشهاي بسياربزرگي
را در ارتب��اط ب��ا پيچيدگيهاي زندگ��ي مدرن در
فضايش��هري تجربهكرده و بر همين اساس همواره
س��عيكردهايم تأثي��ر اي��ن چالشها را ب��ر زندگي
شهروندان كاهش دهيم.
* شهردارتهران

عمرانشهر ضميمه رايگانروزنامههمشهري

گزارش روز
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لونقل سريع
يكياز مهمترين عناصر شبكههاي حم 
در كالنش��هرهاي دنيا ،تونلها هستند .كارشناسان
معتقدند كه امروزه بهتري��ن و مطمئنترين راهحل
ممكن براي مديريت و كاهشترافيك معابرشهري،
همين س��ازههاي زيرزميني هس��تند .در كش��ور ما
مقوله تونلسازي ش��هري يك مبحث بسيارجديد و
نو بهحس��ابميآيد .درواقع تونلرسالت ،نخستين
تونلشهري كشور با اين ابعاد و اندازه بهحسابميآيد.
تاريخچه تونلس��ازي در ايران نيز نشانميدهد كه
دراين زمينه هنوز اول راه هستيم.

سخن شهردار

آگاهيبخشي
به شهروندان
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ن قديم
تونلسازي در ايرا 

عمليات حفاري تونل كمكي كانال ابوذر با استفاده از دستگاهTBM

عمران شهر در هفتهاي كه گذشت

تونلكمكيكانالابوذرخبرسازشد

هفتهگذشته ،حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري تهران بهسبب اخبار
مرتبط با پيش�رفت پروژههايش ،در رس�انههاي گروهي حضوري پررنگ
داشت .در صدر اين اخبار ،پروژههاي بزرگراه آزادگان ،مجتمع نمايشگاهي
ش�هرآفتاب و تونلكمكي كانالابوذر بهچش�م ميخوردند كه پيشرفت
عملياتاجرايي هريك از آنه�ا ،نويدبخش افتتاح طرحه�اي مذكور در
زمانبندي تعيينشده ،بود.

يكشنبه در اي��ن روز خب��ري از قول مج��ري طرحه��اي بزرگراهي
سازمان مهندسي و عمران شهر تهران نقلشد كه مضمون
آن چنين بود؛ بخش ابتدايي تندروهاي بزرگراه آزادگان تا
شهريور پايان تابستان سالجاري آماده روكشآسفالت خواهدشد.
مهندس قاسم مالدار در توضيح اين خبر گفت كه پيشرفت عمليات خاكريزي
در بخش ابتدايي تندروهاي بزرگراه آزادگان حدفاصل پل راهآهن تهران-تبريز
تا دوربرگردان خليج فارس به بيشاز 95درصد رس��يده و هماكنون عمليات
جدولگذاري ،اجراي لولههاي زهكش و زيرس��ازي مس��ير به سرعت در اين
بخشاز پروژه ادامهدارد .گفتنياست با پيشرفت قابلمالحظه عملياتاجرايي
در دوتقاطع پل راهآهن تهران-جنوب و پل سعيدآباد ،شرايطفني براي نصب
قطعاتفوالدي عرشه ايـن پلهـا بهزودي فراهـم خواهد شد.
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دوشنبه در س��ومين روز هفته پروژه تونلكمكي كانالابوذر خبرساز
س بهاري مديرعامل شركت خاكريزآب
شد .مهندس اميرعبا 
با بياناينكه پيش��رفت عملياتاجرايي پ��روژه فوقالذكر از
شهريور مرز 50درصد فراتر رفتهاس��ت ،س��رعت عملياتحفاري در
احداث اين تونل كه با استفاده از دستگاه  TBMصورتميپذيرد را 21متر در
هر شبانهروز توصيفكرد و يادآورشد بهطور متوسط در هر 24ساعت 16قطعه
پيشساخته بتني در بخشهاي حفاريشده ،نصبميشود .تاكنون 75درصد
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كل قطعاتبتني موردنياز براي س��اخت تونل كمكي كانالابوذر توليدشده و
ذخيرهسازي قطعات باقيمانده طبق برنامه زمانبندي ادامه دارد.
سهشنبه در اين روز مهندس محمدرض��ا معماريان مجري طرحهاي
نگهداري و آسفالت سازمان مهندسي و عمران شهر تهران ،به
ارائه توضيحاتي درخصوص روسازي معابر پايتخت پرداخت.
شهريور وي بابي��ان اينكه هزينهه��اي مرتبط با معاب��ر حملونقلي
به چندبخش تقسيمميش��وند ،از تالشهاي صورتگرفته بهمنظور انتخاب
بهترين روش براي احداث و نگهداري روكشآس��فالت يادكرد و عنوانداشت
با تحليلهاي دقيق و روشهاي اقتص��ادي ،زمينه براي اتخاذ بهترين تصميم
توس��ط مديران مربوطه فراهم شده تا روس��ازي معابر ،نحوه نگهداري از آن و
همچنين هزينههاي مترتب براين س��رمايههاي ش��هر بهنحو مطلوب سامان
پذيرد.
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چهارشنبه روز چهارش��نبه مديرعامل ش��ركت يادمانس��ازه از اجراي
عمليات مونتاژ س��ازه فوالدي سقف سالنغربي از سالنهاي
سهقلوي مجتمع نمايشگاهي شهرآفتاب خبر داد .مهندس
شهريور مرتضي اسكندر بابيان اينكه مقدمات مربوطبه نصب سازه
سقف 2سالن ديگر بهمرز پيشرفت 85درصد رسيده ،از اتمام عمليات احداث
20عدد از س��تونهاي 16متري س��النملل خب��رداد .بهگفت��ه وي مجموعه
عملياتاجراي��ي مربوط به محوطهس��ازي اين طرحعظيم عمراني باس��رعت
و كيفيتي مناس��ب ادامهداش��ته و در هفتهه��اي اخير عالوه بر آماده ش��دن
بخشعمدهاي از محور پيراموني ش��مال محوطه پروژه براي روكشآسفالت،
احداث مسيرهاي غربي و شرقي نيز پيشرفت قابلمالحظهاي داشتهاست .در
ث
ميدانمركزي اين مجتمع نمايشگاهي نيز هر 4پل طراحيشده درحال احدا 
بوده و تاكنون يكياز اين پلها بهمرحله بتنريزي عرشه رسيده است.
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يك اتفاق

2ماهتاتحققيك وعده ديگر
بدونشک عملکرد مؤثر یک معبر حملونقلي در ارتباط با سایر بزرگراهها و معابرشرياني و درواقع در قالب یک
شبکهترافيكي مشخصمیشود .واقعیت آن است که یک معبر بزرگراهی حتی اگر بر اساس آخرین ضوابط و
استانداردهای فنی احداث شد ه باشد ،بدون ارتباط با سایر اجزای این شبکه نمیتواند کارکرد ترافیکی مؤثری
داشتهباشد .قطعاً بههمین دلیل است که درمیان  52بزرگراه كنوني شهر تهران ،درحالی که برخی از بزرگراهها
تشکیلدهنده رينگكمربندي داخلی و خارجی پايتخت هستند ،برخی دیگر از معابر بهصورت شعاعی ارتباط
این دو رینگ را با يكديگر برقرار ميسازند.
درحالی که بهنظرمیرسد نهضت بزرگراهسازی در پهنهغربی کالنشهر تهران به حد قابلقبولی از توسعه رسیده
و بهلحاظ پیشبینیها و برنامهریزیهای انجام ش��ده آخرین گامها را طیمیکند ،وضعیت زیرساختهای
عمرانی در پهنهشرقی پایتخت نیز روز به روز بهتر میشود .بهطور مثال در سالها و ماههای اخیر نهتنها روند
احداث ادامه بزرگراه امامعلی(ع) تسریعشده بلکه قطعه پایانی بزرگراه شهید صیادشیرازی تحویل شهروندان
شده و بخش باقیمانده بزرگراه شهید زینالدین نیز تقریباً آماده بهرهبرداری شده است.
اما در کنار تمام این پروژهه��ا و طرحهای عظیم عمرانی ک��ه اجرای آنها با هزینههای بس��یار بهمنظور رفع

معارضاتملکی و تأسیساتی همراه بوده ،پروژههای کوچکتر و کمهزینهتری نیز دردست اجرا است که تأثیرات
و گرهگشایی ترافیکی آنها بسيار فراتر از طول و احجام عملیاتی اين قبيل طرحهاي عمراني است .احداث مسیر
راستگرد بزرگراه شهید صیادشیرازی به بزرگراه شهید زینالدین نمونهای از این پروژهها است .این رمپ که
مسیر جنوب به شمال بزرگراه صیادشیرازی را به مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید زینالدین مرتبط میسازد،
درحدود  450متر طول داشته و از روی تونل خط  3متروی تهران و خیابان شهید افشـاری عبور میکند.
عبور یک بزرگراه از روی گالريهاي زیرزمینی قطار شهری اگرچه ممکن است امری ساده بهنظر برسد اما نیاز
به تمهیدات و شرایط فنی خاصی در اجرای عملیات زیرسازی و روسازی خواهدداشت .عبور از روی خیابان
شهید افشاری نیز ازطریق احداث پلی با دهانه  50متر و عرض  12متر امکانپذیر میشود.
تاکنون در ای��ن پروژه عالوه بر اج��رای کامل عملیات خاکب��رداری ،بخش قابلتوجه��ی از عملیات احداث
دیوارههای حائل بهاتمام رسیده و تالش برای س��اخت دیوارههای باقیمانده بهسرعت ادامهدارد .بخشی از
عملیات احداث شمعهای پل تقاطع خیابان شهید افشاری نيز انجامشده و تیرهای بتنی عرشه درحال ساخت
در کارخانه مربوطه است .بهاین ترتیب دستاندرکاران پروژه احداث رمپ راستگرد بزرگراه صیادشیرازی به
بزرگراه شهید زینالدین پیشبینی میکنند این پروژه راهگشا نهایتاً تا  2ماه آینده تحویل شهروندان شود؛
پروژهای که به س��هم خود ارتباط بزرگراههای شمالی -جنوبی ش��هر تهران را با بزرگراههای شرقی -غربی
تقویت میکند.

لونقل تنها
تونل كاربريهاي مختلف��ي دارد كه حم 
يكياز آنها محس��وبميش��ود؛ بهطور مثال تونل
كوهرنگ تونلياس��ت كه براي انتق��ال آب رود ماربر
(آب كوهرنگ ) به زايندهرود ،در نزديك شهر چلگرد
از استان چهارمحال و بختياري ساخته شدهاست .از
تونل كوهرنگ در سال  1332بهرهبرداري شد.
در دهه  1350تون��ل دوم و دردهه  1370س��ومين
تونل كوهرنگ به بهرهبرداري رس��يد .آب كوهرنگ
يكياز سرچش��مههاي كارون بود و پيوس��تن آن به
زايندهرود ،بهخاطر نزديكي سرچشمه اين دو رودخانه
از گذش��ته مدنظر بودهاست .در س��ال  996هجري
قمري شاهطهماسب اول مأموريت پيوستن اين دو رود
را به ميرفضلاهلل شهرستاني ،حاكموقت اصفهان سپرد.
قراربود باكندن مسيري دردل كوه اين كار انجامشود
اما بهخاطر مسائليچند ،اين كار به سرانجام نرسيد.
در دوره ش��اهعباس اول نيز تالشهايي دراين زمينه
انجامشـد كـه البتـه آن نيز ناتمام ماند .بااين اوصاف
مهرماه  1327كار احداث تونل كوهرنگ رسماً آغازشد
و مهرماه سال  1332به بهرهبرداري رسيد.
اولين تونلها در ايران

تاريخ تونلس��ازي در اي��ران به بيشاز  100س��ال
قبل بازميگ��ردد .اولين تونلها در كش��ورمان براي
خطوط راهآهن ايجادش��د .پيش��ينه اح��داث موفق
اولينخط��وط راهآهنريلي در ايران ه��م به احداث
خط راهآهن محمـودآباد( در سواحل جنوبي درياي
مازندران) تا آمل بازميگردد .اين طرح اگرچه قراربود
ي پيمانكاران بلژيكي،
تا تهران ادامهيابد اما با كارشكن 
به شكس��ت انجاميد و خط��وط آن برچي��ده و براي
احداث تلگراف استفادهش��د .براي اين خط راهآهن
تونلهايي ايجاد شدهبود كه از جمله اولين تونلهاي
احداثشده در ايران محسوبميشوند .همچنين از
اولين تونلهاي ساختهشده در كشورمان ميتوانيم به
تونلهاي گدوك ،دوگل و كبوتردره اشارهكنيم .تونل
گدوك درزمان احداث ،طوالنيترين تونل راهآهن در
خاورميانه باطول بيشاز  2880متر محسوبميشد
كه قطارها امروزه آن را درم��دت  3دقيقه و  20ثانيه
طي ميكنند .اين تونل بهدليل طول زيادش ،داراي
5/6متر عرض و  600س��انتيمتر ارتفاع بوده و از اين

تاريخچه تونلسازي در ايران

تونلهايكندوان وگدوك اولينها بودند
برگرفته از يادداشتهاي خسرو معتضد

تونلها در ديدعوام تعريف مشخصي ندارند؛ تا سالهاي سال مردم به هر راهروي زيرزميني كه طول آن حداقل
دو برابر عرضش ميبود ،تونل ميگفتند .حتي برخي برنامهريزان ش�هري در دهههاي گذش�ته ،به هر كريدور
زيرزميني كه طول آن بلندتر از  160متر بود تونل گفته و كمتر از اين مقدار طول را زيرگذر ميناميدند.

لحاظ بيش��ترين س��طحمقطع در ميان تمام تونلهاي
راهآهن ايران را دارا بود .همچنين حدود  900متر از انتهاي
جنوبي آن ،بلندترين نقطه ازحيث ارتفاع بهشمارميرود.
تونلهاي دوگل نيز از عجايب صنعت تونلسازي هستند
ل ميشود ،در
بهطوري كه در سه دوري كه قطار وارد تون 
جهتي مخالف خارجشده و دوباره تغيير جهت ميدهد .نام
تونل كبوتردره هم برگرفته از ياد و خاطره دختري بهنام
كبوتر است .وي در روز عروسي خود از كوهي در نزديكي
اين ايستگاه به دره پرتشد و نزديكانش را داغدار كرد.
ايدهاي براي پيوند شمال به جنوب ايران

ايران كشور تونلها نيست .براي نامبردن از تونلهايش
حتي يكصفحه كاغذ هم پر نميشود! اگر براي پيداكردن
تونلها در ايران رد تاريخ را بگيريد ،فقط دو تونل بزرگ
پيدا ميكنيد ك��ه آن هم تونل كن��دوان و تونل گدوك
اس��ت؛ اين تونلها در زمان س��لطنت پهلوياول براي
احداث خط راهآهن شمال به جنوب ايجاد شد .آن زمان
مسأله ساخت اين تونلها درواقع بهدليل كوهستانيبودن
راهها مطرحش��د .چرا كه براي گذر ازكوههاي موجود بر
س��ر راه احداث خطوط راهآهن ،هيچ راهي جز شكافتن
اين موانعس��نگي وجودنداشت .ش��رايط به گونهاي بود
كه هيچيك از متخصص��انداخلي حرف��ي براي گفتن
نداش��تند و اقداماتي نظير راهس��ازي و تونلسازي فقط

منوط به طرحهاي كش��ورهاي خارجي بود .متخصصان
آلماني ،سوئدي ،دانماركي و نروژي دراين ميان بهدليل
كوهس��تانيبـودن كشـورهـايش��ـان ،مطالعاتـ��ي را
درزمينـه تونلس��ازي و ايجاد راه در مناطق كوهستاني
انجام دادهبودند و شركت "كامپساكس" كه يك شركت
اس��كانديناوي بود ،با جمعآوري متخصص��ان مربوطه
اقدامات��ي را دراين زمينه انجامميداد .رضاش��اه هم كه
براي احداث راهآهن ش��مال به جنوب و بهقول خودش
پيونددادن دو درياي ايران تصميمجدي گرفتهبود طي
رايزنيهايي با اين ش��ركت ،برنامه حف��ر دو تونل بزرگ
كندوان وگدوك را عمليكرد .اين ي��ك واقعيت درباره
تاريخ ايران اس��ت كه ما در زمان حكوم��ت پهلوياول،
دكتر و مهندس نداش��تيم و جاده بهمعناي امروزي هم
وجود نداشت.
خاطرات شاهزادهخانم سوئدي

م س��وئدي بهنام "كنتس
سال  1313يك ش��اهزادهخان 
ماتفونرزن" طي سفر به ايران درجريان عمليات ساخت
تونل كندوان قرار ميگيرد .او در كتابي بهنام "س��فري به
دور ايران" ش��رح مفصلي از س��اخت تونلكندوان دارد و
در آن كتاب بهاوضاع ايران و ش��رايط جادهچالوس در آن
زمان اش��اره ميكند .اين خانم در بخشياز كتاب خود ،با
توصيف شبي از شبهاي اقامتش در يكياز قهوهخانههاي

جادهچالوس ،درحالي كه به سختيها و زحمات عوامل
ساخت تونل كندوان اشارهميكند ،درباره شرايطجوي
خاص آن دورهزماني مينـويسـد« :شب تا صبح را در
قهوهخانه كثيفي گذرانديم؛ از شدت سرماي هوا به آن
قهوهخانه پناه بردهبوديم .هرچند آنجا فاقد امكانات
رفاهي بود و بوي نامطبوع و دود شديد تا صبح باعث
آزارمان شد اما بههرحال درآن شرايط ،بهترين سرپناه
براي درامان ماندن از س��رما همانجا بود .شترهاي
مسافران در بيرون از قهوهخانه بودند تا صبح بتوانيم از
آنها در ادامه مسير استفادهكنيم اما وقتي صبح روز بعد
براي طي ادامهمسير حاضرشديم ،ديديم تمام شترها
از شدت س��رما يخزده و مردهاند ».از اين توصيفها
كام ً
ال مشخصاست كه عوامل دخيل در ساخت تونل
كندوان درچه شرايطي به كار و فعاليت مشغولبوده
و چه س��ختيهايي را دراين راه متحملشدهاند .آن
زمان مثل امروز مواد گرمازا وجودنداش��ت و مردم از
هر گرمايمطبوعي محروم بودند .بههرحال احداث
اين تونلها هرچند در شرايط سخت و دشوار انجامشد
اما سرآغازي بود براي دستيابي ايرانيها به مناطقي از
كشور كه تا آن زمان حتي تصوراينكه پايشان بهآنجا
برسد هم دشواربود.
راهآهن استعماري

وقتي رضاشاه به كشور روسيه سفركرد و ويژگيها و
تأثيرگذاري تونلهاي روسيه را ديد ،تصميمگرفت از
اين سيستم در ايران هم بهرهبگيرد .درحقيقت او از
ديدن تونلهاي اين كشـور بسيـار لـذت بـردهبود و
بههمين دليل اقدام به ساخت راهآهن شمال به جنوب
ط راهآهنريلي در كشور احداث
كرد تا بزرگترين خ 
شود .بس��ياري از افراد ،اين راهآهن را بهطوركلي يك
طرح استعماري قلمداد ميكردند درصورتي كه اين
طرح از ابتدا استعماري نبود بلكه به مرورزمان تبديل
بهيك طرح استعماري ش��د .درحالي كه بسياري از
محققان به بياستفادهبودن اين طرح اقرار كردند اما در
ط راهآهن
آن زمان افـرادي نيـز بودنـد كه از احداث خ 
و هزينهاي ك��ه براي احداث تونلهاي آن ش��دهبود،
دفا ع ميكردند .مرتضي قليخان صنيعالدوله هدايت،
در كتاب «راهنجات» اين خط راهآهن را كليد نجات
ايران ميداند .عالوه بر اين در قس��متي از س��فرنامه
«ابراهيمبيك» بهخالصي از سفر با شتر و كجاوه اشار ه
شدهاس��ت اما درميان اين كتابهـ��ا «زينالعابدين
ط راهآهن و
مراغهاي» باتوصيفي درب��اره جزئيات خ 
دو تونل كن��دوان و گدوك ،گذر از تون��ل را اينگونه
شرحميدهد« :وارد تونلشديم ،هوا تاريكشد ،وقتي
از آن ردش��ديم ،از آن طرف تونل بيرونآمديم و هوا
روشنش��د»! جالباينكه زينالعابدي��ن مراغهاي در
بخش ديگري از كتاب خود نوشتهاست« :هممالرجال،
تخطأالجبال»؛ يعني همت مردان ،كوهها را ميشكافد.
هرچند كه به احداث خطراهآهن ش��مال به جنوب
ايرادات زيادي وار د شد اما حتي در آن شرايط هيچكس
از ساخت تونل انتقاد نكرد.

يادداشت كارشناس

روزهايپرخبرآينده

علیرضا خواجهسعیدی | مدیر پروژه احداث بزرگرا ه طبقاتی صدر

طی روزهايگذشته ،نخستین محموله گنتریکرینهای پروژه بزرگراهطبقاتی صدر درحالی
وارد تهران شد که عملیات نصبعرش��ه رمپغربی بهسرعت درحال پیشرفت است و مجریان
طرح ،تکمیل این رمپ بهعنوان یک پیشنیاز برای آغاز به کار گنتریکرینها را با جدیت دنبالمیکنند .اما
باتوجه به آنکه عملیات نصبعرشه رمپغربی پروژه بزرگراهطبقاتی صدر انش��اءا ...حداکثر تا پایان مهرماه
بهاتمام میرس��د ،کار حمل قطعات گنتریکرینها به کارگاه پروژه و مونتاژ آنها از هماکنون دردس��تورکار
قرارگرفته است.
هر جفت از گنتریکرینها (يا همان جرثقيلهاي غولپيكر حملونصب قطعاتبتني پيشساخته ) بهصورت
همزمان مونتاژ میشوند و این عملیات 35روز طول میکشد .البته اتمام عملیات مونتاژ بهمعنای آمادگی این

جرثقیلها برای نصب سگمنتهای پل اصلی نیست چراکه یکهفته طول میکشد تا هر یک از گنتریکرینها
بتوانند مسیر مابین محل مونتاژ در کارگاه پروژه با اولین پایه پلطبقاتی صدر را طی کنند.
در کنار تمام این اقدامات ،بايدگفت حدود یک ماه اس��ت که از آغاز عملیات تولید قطعاتبتني پيشساخته
پلاصلی میگذرد .هرچند این عملیات براس��اس تعداد قالبهای درنظر گرفتهشده هنوز به حداکثر ظرفیت
ی الزم
خود نرسیده اما تمهیدات مختلفی بهمنظور ایجاد فضای کافی دپوی قطعات اندیشیدهشده و مکانیاب 
در محدوده بزرگراه شهید بابایی و جادهتلو انجامشده است.
دراین میان تدابیر ویژهای نیز جهت تس��ریع عملیات نص��ب قطعات مربوط به سرس��تونها صورتگرفته و
شهروندان تهرانی در روزهای آتی شاهد سرعت فوقالعاد ه در اجرای این بخش از پروژه خواهندبود .همانگونه
که پیشتر نیز عنوانش��د ،فضای کارگاه بزرگراهطبقاتی صدر اين روزها درحال مرتبش��دن بوده و همزمان
با اقدامات انجامش��ده ،مرحله اجرای روکشآس��فالت در فضای بین ستونها آغاز شدهاس��ت .بهاین ترتیب
میتوان عالوه بر ساعات پایانی شب ،در طول روز نیز عملیات نصب سرستونها را ادامهداد و برای جلوگیری از
انسدادترافیکی بزرگراه ،شكلجديد مسیر حرکت خودروها را مشخصكرد.
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عمرانشهر ضميمه رايگانروزنامههمشهري

ميزان رضايتمندي كلي از پروژههاي دردست اجرا

 1مطلوب  80/8درصد
 2متوسط  12/5درصد
 3اندك  6/7درصد
توسازهاي عمراني رضايت دارند.
درواقع ميتوان گفت اكثر شهروندان از وضعيت جاري ساخ 
مؤثرترين و مهمترين پروژه عمراني شهر درحال حاضر

گرچه از نظر طراحان پرسشهاي فرم نظرسنجي  3پروژه بزرگراه آزادگان ،بزرگراه امامعلي(ع) ،تونلنيايش
و بزرگراه طبقاتي صدر بهعنوان گزينههاي انتخابي رأي دهندگان برگزيد ه شده بود اما از آنجائيكه برخيها
نيز به پروژههاي ديگر اشاره داشتند ،نتايج نظرسنجي مربوط به اين پرسش را به  5گزينه تقسيمكرديم.
درمجموع  885نفر به اين پرسش پاس��خ دادند و  95نفر از ارائ ه پاسخ امتناعكردند .بهاين ترتيب بزرگراه
امامعل��ي(ع)  354رأي ،تونلنياي��ش و بزرگراهطبقات��ي ص��در  319رأي ،بزرگ��راه آزادگان  124رأي،
مجموع بزرگراههاي شهيد زينالدين و شهيد خرازي  71رأي و ساير پروژههاي شهري  17رأي را بهخود
اختصاصدادند .بااين حساب ميزان درصد آراء بهاين شرح است:
 1بزرگراه امامعلي(ع)  40درصد
 2تونلنيايش و بزرگراهطبقاتي صدر  36درصد
 3بزرگراه آزادگان 14درصد
 4مجموع بزرگراههاي شهيد زينالدين و شهيدخرازي  8درصد
 5ساير پروژههاي شهري 2درصد
نتايج آراي مربوطبه اين پرسش نشاناز رقابت نزديك دو پروژه بزرگراه امامعلي(ع) و تونلنيايش و
بزرگراهطبقاتي صدر بهعنوان مهمترين طرحهاي عمراني حالحاضر شهر دارد.
خاصترين پروژهعمراني شهر درحالحاضر

ميزان رضايتمنديمطلوب 80/8درصد

از قديم گفتهاند كه مردم بهترين داوران براي سنجش عملكرد مسئوالن هستند و آنچه بهعنوان يك اقدام اجتماعي دردستوركار قرار ميگيرد،
بايد در وهلهنخست موردقبول و رضايت قاطبه جامع ه باشد .در راستاي اعتقاد به همينطرزتفكر است كه مديريتشهري در دورهكنوني ،هدفاز
ساخت و سازهاي عمراني را بهبود شرايطزندگي مردم براساس آنچه آنها خود طلبكردهاند ،ميداند .اما اينكه آحاد مختلف جامعه تا چهاندازه
پروژههاي عمراني دردست اجراي شهرداري تهران را منطبق با نيازها و خواستههاي خود ميدانند ،نكتهاي است كه فقط از البالي حرفهاي
بيواسطه و خودماني آنها قابلاستنتاج است.

ت به گريبان
تهران در  7سال گذشته مدام با ساخت و سازهاي عمراني دس 
بودهاست .طي اين س��الها بالغبر  110پروژه درقالب پل ،تونل ،بزرگراه،
تقاطعهاي همسطح و غيرهمسطح ،شبكه جمعآوري آبهايسطحي و  ...به
بهره برداري رسيده تا زيرساختهاي توسعه شهر به حداقل استانداردهاي
الزم نزديك شود .اما به گواه عوام و خواص ،از ابتداي سال  1390تاكنون،
ميزان فعاليتهاي عمراني در پايتخت به باالترين حد خود در يكدهه اخير
رسيده و تقريباً جايي در شهر نيس��ت كه يك كارگاه عمراني فعال نباشد.
ازطرفي مديريتشهري معتقداس��ت تمام اين جنب و جوشها و تالشها
درصورتي مؤثر و قابلقبول خواهد بود ك��ه اوالً رضايتمندي عمومي را در
برداشته باشد و درثاني ش��أن و منزلت مردم درطي دوران ساختوسازها
رعايت شدهباشد .دراين ميان براي آنكه از نقطهنظرات شهروندان تهراني
تاحدودي مطلعش��ويم ،اقدام به برگزاري يك نظرسنجي بين  980نفر از
س��اكنان مناطق مختلف كرديم كه روندكار و نتايج بهدستآمده ،بهشرح
ذيل بود.
 980نفر نظر دادند

فرم نظرسنجي به تعداد  980نسخه و با درج  14پرسش چندگزينهاي بين
تودوگانه توزيعشد .ميزان پاسخگويي به پرسشها
ساكنان مناطق بيس�� 
البته درمجموع قابلقبول و ارزنده بود و نشانميداد كه اغلب شهروندان
با آنچه درمقوله پروژههاي عمراني پايتخت بر آنها ميگذرد ،آشنا هستند.

اما بههرحال كساني نيز بودند كه تعدادي از پرسشها را بيپاسخ گذاشته و
بهدليل آنچه بياطالعي از وضعيت موجود عنوانميكردند ،فرم نظرسنجي
را بهطور كامل پر نكردند .ميزان تحصيالت افرادي كه در نظرسنجي شركت
ن
داش��تند از زيرديپلم تا دكترا متغير بود و غالب آنان از  20سال به باال س 
داشتند .تقريباً از تمام صنوف و مشاغل ميشد دراين نظرسنجي نمايندهاي
را يافت و ميزان استقبال از پاسخدادن به پرسشها و حوصله نظردهندگان
درمطالعه دقيق فرممذكور ،قابلقبول بود.
ميزان استقبال از پرسشهاي چهاردهگانه

از بين  980نفري كه در نظرسنجي ش��ركت داشتند ،همگي به  2پرسش
پاسخدادند؛ يكيميزان رضايتمندي كلي از پروژههايعمراني دردست اجرا و
ديگري سرعت انجام آنها .كمترين تعداد پاسخها بهمشكالت موجود برسر
اجراي پروژهها از ديد مردم مربوط ميشد كه شايد حكايت از عدماشراف
همگان بهاين موضوعمهمداش��ت .درواقع ميتوان گفت خيليها هنوز از
موانع موجود برسر راه انجام سريع يك طرحعمراني چندان باخبر نيستند.
اينكه پروژههاي دردس��ت اجراي كنوني بيش��تر در چ��ه مناطقي جريان
دارند و يا اينكه نيازهاي آتي شهر بهلحاظ سازههاي حملونقلي چيست،
از جمله پرسشهايي بودند كه به نسبت كمتر موردتوجه شركتكنندگان
در نظرسنجي قرار گرفتند .درمورد خاصترين پروژههاي عمراني شهر نيز،
اطالعاتعمومي ظاهرا ً چندان باال نبود.

كارگاه
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براي اين پرسش  3گزينه مطلوب ،متوسط و اندك درنظر گرفتهشدهبود .از  980نفري كه به پرسش نخست
پاسخ دادند  792نفر گزينه مطلوب را انتخابكردند 123 ،نفـر گزينـه متوسـط و  65نفـر گزينـه اندك.
بااين حساب ميزان درصد آرا بهاين شرح است:

ديدگاه مردم تهران در مورد پروژههاي عمراني شهر

5

اين پرس��ش هم پاس��خهاي متعدد و متنوعي داش��ت .در فرماصلي پرسش��نامه  3پروژه تونلنيايش و
بزرگراهطبقاتي صدر ،درياچهمصنوعي چيتگر و بزرگراه يادگارامام(ره) بهعنوان خاصترين طرحهاي عمراني
ل اميركبير ،مجتمعنمايشگاهي شهرآفتاب و
حالحاضر شهر مطرحشدهبود اما مردم به پروژههايي چون تون 
تقاطع غيرهمسطح بزرگراههاي شيخفضلاهلل نوري و محمدعليجناح نيز رأي دادند كه دراين جمعبندي
چ گزينهاي را انتخاب نكردند .از
به آنها نيز اشاره شدهاست 476 .نفر به اين پرسش پاسخدادند و  504نفر هي 
بين پاسخهاي ارائهشده  209نفر به تونلنيايش و بزرگراهطبقاتي صدر 138 ،نفر به درياچهمصنوعي چيتگر،
ل اميركبير 29 ،نفر به مجتمع نمايشگاهي شهرآفتاب
53نفر به ادامه بزرگراه يادگارامام(ره) 38 ،نفر به تون 
و  9نفر به تقاطع غيرهمسطح بزرگراههاي شيخفضلاهلل نوري و محمدعليجناح رأي دادند.
درصد نتايج مربوط به اين پرسش بهشرح ذيل است:
 1تونلنيايش و بزرگراهطبقاتي صدر  44درصد
 2درياچهمصنوعي چيتگر  29درصد
 3ادامه بزرگراه يادگارامام(ره)  11درصد
 4تونل اميـركبيـر  8درصـد
 5مجتمـع نمايشگـاهي شهـرآفتـاب  6درصـد
 6تقاطع غيرهمسطح بزرگراههاي شيخفضلاهلل نوري و محمدعلي جناح  2درصد
درواقع ميتوان گفت مردم پروژه تركيبي تونلنياي�ش و بزرگراهطبقاتي صدر را خاصترين پروژه
عمراني حالحاضر شهر ميدانند و ويژگيهاي آن را حتي از پروژه اولين درياچهمصنوعي شهري
درايران بيشتر و منحصربهفردتر تلقيميكنند.

سرعت انجام پروژههاي عمراني حالحاضر شهر

اين پرسش دومين پرسش��يبود كه تمام نفرات به آن پاسخدادند .بديهياس��ت كه هرچه سرعت انجام
پروژههاي عمراني باالتر باشد ،زمان ساخت سازهها كاهشمييابد 3 .گزينه مطلوب ،متوسط و اندك براي
پرسش شماره  4درنظر گرفته شدهبود كه  598نفر بهسرعت مطلوب 265 ،نفر بهسرعت متوسط و  117نفر
بهسرعت اندك پروژهها اشارهداشتند .نتايج حاصله حاكياز درصدهاي ذيلالذكر است:
 1مطلوب  61درصد
 2متوسط  27درصد
 3اندك  12درصد
بهاين ترتيب بايدگفت اكثريت شهروندان (  88درصد) سرعت اجراي پروژههاي عمراني حالحاضر
شهر را متوسط به باال ميدانند.

كيفيت انجام پرو ژههاي جاري عمراني

خ دادنـد722 .نفـر كيفيـت پروژههايعمراني
غيراز  18نفر ،بقيه افراد بهاين پرس��ش  3گزينهاي پـاس�� 
دردست اجرا را مطلوب212 ،نفر متوس��ط و 28نفر اندك قلمدادكردنـد .ايـن نتايـج بهصـورت درصدي
چنين ميشود:
 1مطلوب  75درصد
 2متوسط  22درصد
 3اندك  3درصد
يعني اكثر مردم به كيفيت پروژههايجاري عمراني اطمينانداشته و فقط عدهقليلي ديدانتقادي
بهاين قضيه دارند.

مشكالت ناشياز پروژههايعمراني براي مردم

اينكه درطول عملياتاجرايي يك پروژه عمراني چه مشكالتي براي ساكنين محلي و نيز جمعيت گذرا از
لوحوش آن پروژه پيشميآيد ،در  5آيتم تقسيمبندي شدهبود كه  703نفر به آن پاسخدادند و 277
حو 
نفر از انتخاب گزينههاي موجود امتناعكردند .درنهايت  225نفر به ترافيكمحلي 190 ،نفر به آلودگيهاي
زيس��تمحيطي مثل گردوخاك 176 ،نفر به س��روصداي ماش��ينآالت كارگاهي 70 ،نفر به گسس��ت
بافتمحالت بعداز اجراي پروژهها و  42نفر به تملك و تخريب خانههاي موجود درمس��ير پوس��تهطرح
اشارهداشتند .نتايج درصدي اين پرسش بهشرح ذيل است:

 1ترافيكمحلي  32درصد
 2آلودگيهاي زيستمحيطي  27درصد
 3سروصدا  25درصد
 4گسست بافتمحالت  10درصد
 5تملك خانههاي موجود در مسير پوستهطرح  6درصد
درواقع ايج�اد محدوديتهاي ترافيك�ي و آلودگيهاي زيس�تمحيطي كه اغتشاش�ات بصري و
آلودگيصوتي هم جزيي از آنها است ،بيشترين مشكالت ناشياز اجراي پروژههاي عمراني براي
مردم تلقي ميشود.
فوايد پروژههاي عمراني براي شهر تهران

از مردم پرسيديم كه بهنظر آنها پروژههايعمراني چه تأثير مثبتي براوضاع و احوال شهرمان ميگذارد.
بهاين پرسش  719نفر رأي دادند درحالي كه انتظار ميرفت تعداد بيشتري بهانتخاب يكياز  4گزينه مطرح
ي درونشهري  417رأي ،دسترسي آسان
شده بپردازند .با اين حال حل مشكلترافيك و كاهشزمان سفرها 
بهتمام نقاطشهر  165رأي ،بهبود شرايط زيستمحيطي  108رأي و نوسازي بافتفرسوده شهر  29رأي را
بهخود اختصاصدادند .درصد نتايج حاصله به اين شرح است:
 1حل مشكلترافيك و كاهشزمان سفرهاي درونشهري 58درصد
 2دسترسيآسان به تمام نقاطشهر 23درصد
 3بهبود شرايط زيستمحيطي  15درصد
 4نوسازي بافتفرسوده  4درصد
با اين اوصاف ميتوان گفت حل مشكلترافيك ،اولويت انتظارات مردم از مديريتشهري است كه
تحقق آن باعث حل برخي مشكالت ديگر هم ميشود.
ايرادات وارد بر پروژههاي عمراني

گرچه اجراي پروژههاي عمراني براي رفاهحال هرچه بيش��تر شهروندان در دس��توركار قرارميگيرد اما
با اينحال درطول عملياتاجرايي ،طرحهاي عمراني مش��كالتي را برايعموممردم و خصوصاً س��اكنان
محالتپيراموني پروژهها پديد ميآورند .اين ايرادات در  3موردكلي خالصهشد .درنهايت  832نفر به اين
پرسش كه ايرادات سختافزاري وارد بر طرحهايعمراني پايتخت كدام موارد هستند ،پاسخدادند .منظور از
طرحسؤالمذكور ،مشكالت مربوطبه نحوه انجام پروژهها باتوجه به نوعسازه موردنظر است .با اين اوصاف
طوالنيشدن زمان برخي پروژهها 216رأي ،برهم زدن بافتسنتي محالت  116رأي و ايجاد دردسر براي
مردممحلي  500رأي بهدست آوردند .درصد نتايج حاصله بهشرح ذيل است:
 1ايجاد دردسر براي مردممحلي  60درصد
 2طوالنيشدن زمان برخي پروژهها  26درصد
 3برهم زدن بافتسنتي محالت  14درصد
شواهد و قرائن نيز چنين نشانميدهد كه بيش�ترين اعتراضات بهنحوه انجام پروژههاي عمراني،
ايجاد مشكل براي مردممحلي ساكن محدودههاي اطراف كارگاهها است.
مشكالتاصلي سطح معابر بزرگراهي

اين پرسش با استقبال نظر دهندگان مواجهش��د و  915نفر درمورد آن نظردادند 384 .نفر معتقدبودند
كيفيت نامطلوب آسفالت و سطحروي ه معابربزرگراهي ،خصوصاً در بزرگراههايي كه نقش معابر بينشهري
را ايفاءميكنند ،معضلاصلي بزرگراهها بهحساب ميآيد 165 .نفر عدمتناسب مشخصاتفيزيكي بزرگراهها با
لونقلي امروز تهران را مدنظر قراردادند اما انتقادات قابلتوجهي نيز به عدموجود دسترسيهاي
نيازهاي حم 
كامل و ناپيوستگي شبكه معابر بزرگراهي بازميگشت .اين مورد آخر  366نظر موافق داشت .البته ناگفته
ح اس��ت كه با تغيير نوعروكش آسفالتمعابرشرياني ،س��اخت تونل و ايجاد بزرگراههايطبقاتي و
پرواض 
همچنين تكميل رينگهاي بزرگراهيداخلي و خارجي شهر ،هرسهمورد فوقالذكر بهزودي سامانيافته و
شرايط نسبت به گذشته ،تغييراتمثبت محسوسي پيدا خواهدكرد .درصد آراء موجود در مورد اين پرسش
بهترتيب ذيل است:
 1كيفيت نامطلوب آسفالت و سطحرويه معابر بزرگراهي  42درصد
 2عدموجود دسترسيهاي كامل و ناپيوستگي شبكه معابربزرگراهي  40درصد
لونقلي امروز  18درصد
 3عدمتناسب مشخصاتفيزيكي بزرگراهها با نيازهاي حم 
اينكه شبكه بزرگراهي تهران بايد هرچه سريعتر تكميلشده و كيفيت روكشآسفالت معابرشرياني
نيز الزماست ارتقاءيابد ،خواسته بهحق شهروندان تهراني است.

تقسيمبندي جغرافيايي پروژههاي عمراني دردست اجرا

اين مسأله كه پروژههاي جاري عمراني بيشتر در چه محدودههايي اجراميشوند ،پرسشياست كه ظاهرا ً
خيليها اطالعدقيقي از آن ندارند .از بين  541نفري كه به اين پرسش پاسخدادند 27 ،نفر طرحهاي عمراني
دردست اجرا را مربوط به شمال پايتخت 206 ،نفر مربوط به محدودهشرق 81 ،نفر مربوطبه غرب تهران و
227نفر مربوط به جنوب شهر تلقي كردهبودند .نتايج حاصل از اين پرسش نشانميداد كه عموم شهروندان
معتقد به كمشدن فاصله امكانات شمال با جنوب و نيز غرب با شرقتهران ،درپس اجراي پروژههاي عمراني

و نحوهپراكندگي آنها هستند .البته  439نفر نيز از پاسخ اين پرسش بياطالع بودند .درصد آراء بهدستآمده
بهشرح ذيل است؛

 1جنوبشهر  42درصد
 2محدوده شرق  38درصد
 3غربتهران  15درصد
 4شمالشهر  5درصد
البته فراواني نسبي طرحهاي عمراني در شرق و جنوب تهران ،بهمعناي تعطيلي پروژههاي اينچنيني
در شمال و غرب پايتخت نيست و به نيازهاي ضروري اين مناطق هم توجهشدهاست.

مهمترين نيازهاي عمراني پايتخت در آينده

لونقلي اس��ت ؟ برخي
آيا ته��ران از س��ال  1392به بع��د ،بازهم نيازمن��د پروژهه��اي عمران��ي – حم 
لونقل عمومي كاركرد
ش��هروندان معتقدند ازاين پس بايد روي فرهنگ ترافيك و توس��عه ش��بكه حم 
و ازدياد معابرش��رياني ضرورت��ي ندارد .طرف��داران اين ايده در نظرس��نجي م��ا  137نف��ر از كل 624
نفري بودند كه به پرس��ش ارائهش��ده ،پاس��خ دادند .ام��ا  262نفر اح��داث تونلهاي ش��هري را مدنظر
قراردادن��د 106 ،نف��ر ادامه س��اخت پله��ا و تقاطعه��اي غيرهمس��طح را تأييدكردن��د و  119نفر به
تداوم نهض��ت بزرگراهس��ازي رأي دادند .نكت��هقابلتوجه درمورد پاس��خهاي ارائهش��ده ،ارتقاء جايگاه
صنعت تونلس��ازي ش��هري در ذهن و نظر مردم بود .درصد آراء مربوطبه پرس��ش مورداش��اره درذيل
ازنظرتان ميگذرد:
 1تونل  42درصد
 2بزرگراه  19درصد
 3پل و تقاطع غيرهمسطح  17درصد
 4هيچكدام  22درصد
پيگيري روند تونلسازي شهري ازنظر پايتختنش�ينان توجيهفني دارد اما ظاهرا ساير سازههاي
لونقلي چندان مورد درخواست عمومشهروندان نيست.
حم 
مشكالتموجود بر سرراه انجام پروژههاي عمراني

انجام سريع و بهموقع پروژههاي عمراني در كالنشهري مثل تهران ،مستلزم فراهمشدن مقدمات كار بوده
ع معارضاتملكي و تأسيساتي بخش قابلتوجهي از انرژي دستاندركاران امر
و البته دراين ميان بحث رف 
را بهخود معطوفميدارد .اين پرسش كه ازنظر مردم چه موانعي برسر راه انجام طرحهاي عمراني پايتخت
وجوددارد ،كمترين پاسخ را دربرداشت و به تعبيري نشانميداد ش��هروندان هنوز با ناماليمات كارهاي
اينچنيني چندان آشنا نيستند .به اين پرسش ما فقط  300نفر رأي دادند كه  156نفر گزينه معارضملكي،
117نفر گزينه معارضتأسيساتي و نهايتاً  27نفر گزينه تركيبي گراني روزافزون اقالممصرفي و خدمات
بههمراه كمبود مصالح را انتخابكردند .درصد آراءموجود به اين شرح است:
 1معارضملكي  52درصد
 2معارضتأسيساتي  39درصد
 3گراني روزافزون اقالممصرفي و خدمات ،كمبودمصالح  9درصد
دربسياري از موارد ،هزينه رفع معارضاتملكي و تأسيساتي چند برابر بودجه موردنياز براي ساخت
سازههاي عمراني است .اين امر اهميت رفعمعارضات را نشان ميدهد.

اطالعرساني پروژههاي عمراني

گرچه بسياري از تهرانيها معتقدند كه در صفحات روزنامهها ،س��ايت خبرگزاريها و نيز ازطريق صدا و
سيما با فعاليتهاي گسترده عمراني شهر بهنوعي درارتباط هستند اما خواسته اغلب آنها ،افزايش سطح
اطالعرساني پروژهها در قالب ارائه اطالعات بيش��تر ازطريق رسانههاي ديداري و شنيداري است .از 822
نفري كه به اين پرسش پاسخدادند 337 ،نفر سطح اطالعرسانيها را مطلوب 296 ،نفر متوسط و  189نفر
ضعيف توصيفكردند .درصد نظرهاي ارائهشده به شرح ذيل است:

 1مطلوب  41درصد
 2متوسط  36درصد
 3ضعيف  23درصد
دانستن حق مردم است .امروزه اطالعرساني صحيح و شفاف كه مبتنيبر واقعيات باشد ،الزمه رشد
و پيشرفت تمام مقولههاياجتماعي در كشور ما است .دراين مورد بايد جديت بيشتري بهخرج داد
و اهميت موضوع را بيشتر درك كرد.

عملكرد عمراني شهرداري تهران در دورهكنوني مديريتشهري

اما اينكه شهروندان تهراني چه نمرهاي به فعاليتهاي عمراني صورتگرفته در طول  7سالگذشته ميدهند
و بهلحاظ تأثيرگذاري اجتماعي تا چه اندازه از پروژههاي اجراشده و دردست اجرا راضي بهنظر ميرسند،
پرسشياس��ت كه  909نفر به آن رأي دادند .از اين بين  728نفر عملكرد عمراني مديريتشهري درطول
7سالگذشته را مطلوب دانستهاند 127 ،نفر آن را متوس��ط ارزيابيكردهاند و  54نفر نيز معتقدند سطح
كاركردعمراني شهرداري دراين سالها ضعيف بودهاس��ت .بهاين ترتيب ميتوان درصدهاي ذيل را براي
سنجش آماري نتايج پرسش مطرحشده ،منظورساخت:
 1مطلوب  80درصد
 2متوسط  14درصد
 3ضعيف  6درصد
ايرانيها حافظهتاريخ�ي خوبي دارند .آنها معموال در قضاوتهايش�ان ،ارزش كاره�اي ماندگار را
بهدرستي تشخيصميدهند .اين مس�أله بزرگترين دلگرمي براي مسئوالن و خادمان ملت و البته
ميزاني براي مشخصشدن نمره عملكرد آنان است.
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مرمت و بهسازی خط تولید شماره 6با احداث یک سایت جدید بـرای ایـن واحـد تولیـدی
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ديگران

يكشنبه 19شهريورماه 1391شماره36

اطراف اين تونل به 1809متر ميرسد .بههمين دليل اين جاده زمستاني،
جاده برفي هم ناميدهميشود كه فقط براي چندماه درطول زمستان براي
تردد خودروها بازاست .براي س��اخت تونل ابتدا تونلي بهطول 2/1كيلومتر
مجاور آن ساختهشد كه اين امر امكان حفاري از چهارنقطه را براي كارگران
فراهمساخت و درنهايت منجربه كوتاهشدن زمان احداثتونل شد.

ایتالیاست120 ،تن آسفالت در روز است .این خط تولید که بهصورت طولی
طراحی و مونتاژشده ،از زمان راهاندازی خط تولید شماره 9مورد استفاده
قرارنگرفته است.
احیای خط تولید شماره6

نیاز روزافزون به آس��فالت در پروژههای عمرانی ش��هر تهران سببشد تا
کارشناسان واحد نگهداری و آسفالت سازمان مهنـدسـی و عمـران شهـر
تهـران بـه فکـر احیای خط تولید ش��مـاره 6بیفتند .ضمـناينكه بدون
استفادهماندن خطتوليد شماره ،6آمادهسازی سفارشات خرد و کمحجم را
مستلزم راهاندازی خطوط 240تنی و 200تنی ميكرد که اين امر بهلحاظ
بهرهوری و مصرف بهینه انرژی ،خالی از اشکال نبود.
بنابراین تمام سیستمها و قطعاتموجود در این واحد تولیدی مورد بازبینی،
کنترل و تعمیر قرارگرفت و بهمنظور دستیابی به استانداردهای قابلقبول
در زمینه ميزان آالیندگی و کنترل کیفیت گازهای خروجی ،سفارش تولید
و نصب فیلترهای جدید داده شد.
البته نباید فراموشکرد که کیفیت عملکرد فیلترهای تصفیه هوا در خطوط
تولید آس��فالت ،از دو جنبه اهمیت دارد؛ عالوه بر توج��ه به ضرورتهای
زیست محیطي ،کیفیت فیلترهای مورد اس��تفاده در این واحدها ارتباط
مس��تقیمی با ظرفیتتولید كارخانهدارند چراکه خطوط تولید آس��فالت
نمیتوانند در شرایط آالیندگی غیراستاندارد ،باحداکثر توان و ظرفیت به
فعالیت بپردازند.
آمادهسازی سایت جدید خط تولید شماره6

بههمت واحد نگهداري و آسفالت سازمان مهندسي وعمران شهرتهران

كارخانجات توليدآسفالت احياميشود

ارتقايکیفیت ساخت و سازهايشهري ،اصلیترین دغدغهشهرداری تهران در سالهای اخیر بودهاست .افزایش کیفیت محصوالت و جداولبتنی
و تالش برای دوام بیشتر روكشآسفالت معابر ،مثالهای گویایی دراینزمینه است .اما در کنار این همه تأکید برای ارتقايکیفیت ،افزایشکمیت
و ظرفیت تولید چنین محصوالتی نيز همواره مدنظر دستاندركاران امر قرارداشت ه است.

مروری اجمالی بر اخبار و گزارشهای مربوط به پروژههای عمرانی ش��هر
تهران نشانمیدهد که بسیاری از طرحهای بزرگراهی ،یکی پساز دیگری
آماده اجرای روکشآسفالت ش��ده و درواقع به مراحل پایانی آمادهسازی
نزدیکمیش��وند .درحالی که عملياتاجرایی پروژه احداث ادامه بزرگراه
ش��هید زینالدین به پیشرفتی بالغ بر 95درصد رس��یده ،تمام مسیرهای
موجود در پروژه ادامه بزرگراه شهید خرازی نيز آماده روكشآسفالتشده
و به این فهرست باید بخش قابلتوجهی از پروژه احداث تندروهای بزرگراه
آزادگان را اضافهکرد .نزدیکش��دن تمام پروژههای بزرگراهی پايتخت به
مراحلپایانی اجرا و آمادهسازی ،بهمعنای نیاز فوری مدیریتشهری به حجم
قابلتوجهی از آسفالت است .این امر در شرایطی اتفاقمیافتد که نگهداری
از سطحمعابر 52بزرگراه درحال بهرهبرداری شهر تهران مغفولنمانده و تنها
در هفتهها و ماههای اخیر ،حدود 60هزار تن آسفالت برای لکهگیری و بهبود
وضعیت این بزرگراهها صرفشده است.
هرچند تعداد توليدكنندگان آسفالت در شهر تهران كم نيست اما ظرفیت
واحدهای تولید آسفالت سازمان مهندس��ی و عمران شهر تهران بهحدی
است که این واحدها را باید عمدهترین تأمینکنندگان آسفالت در پایتخت
نامید .واحدهاي توليدي مذكور عالوه بر برطرفس��اختن نیاز پروژههای
اصلی روسازیمعابر ،میزان قابلتوجهي از مايحتاجمناطق و سازمانهای
زيرمجموعه شهرداری تهران را نيز تأمینميكند.
آشنایی با کارخانجات توليد آسفالت سازمان مهندسی و عمران

خطوط تولید آسفالت كارخانههاي  7 ،6و  9س��ازمان مهندسی و عمران
ش��هر تهران ،در زمینی به مس��احت 15هکت��ار در بزرگراه فتح و مس��ير

ورودي شهرك ش��ادآباد قرارگرفتهاند .جديدترين آنها يعني خط تولید
شماره ،9محصول یک کمپانی معتبر سوئیسی است که اواخر سال1387
به کش��ور وارد و نصبشدهاس��ت .این خطتوليد با بهرهگی��ری از آخرین
تجهیزات کاهشآالیندگی ،موفق بهاخذ اس��تاندارد یورو 2007ش��ده و
سیستمهای کنترل آالیندگی آن بهطورمستمر ،کیفیت گازهایخروجی
را پایشمیکنند .س��اختار برجیشكل خطتولید ش��ماره 9سبب اشغال
ت با
یک فضای 30متر در 30متر ش��ده که در نوع خود یک کارخانه آسفال 
سطحاشغال محـدود محسوب میشود.
کلیه سیس��تمهای مربوطبه کنترل تولید و آزمایشه��ايکیفی در این
کارخانه بهصورت دیجیت��ال و مکانیزه بوده و در آن از روشهای دس��تی
و متکی به کارگر خبری نیس��ت .بهعبارت ديگر اي��ن واحدتوليدي داراي
اتاقكنت��رل تماممكاني��زه و اتوماتيك بوده و قادر اس��ت بهط��ور روزانه
240تن آسفالت تولیدکند که طبعاً نوع محصول بر اساس طرحاختالط و
مواردمصرفي ،متنوع خواهد بود.
دومينخطتولید مجموعه ،یک کارخانهآلمان��ی با ظرفیتتولید 200تن
آس��فالت در روز اس��ت که تمام سیس��تمهای آن اخيرا ً م��ورد بازنگری و
نوسازی قرار گرفتهاست .میزان آالیندگی این کارخانه ازطریق کارگذاری
فیلترهای غبارگیر کاهشیافته و هماکنون درحد استانداردهای قابلقبول
است .اين خطتولید كه به كارخانه شماره 7مشهوراست ،برخالف کارخانه
ش��ماره 9بهصورت طولي طراحی و مونتاژشده و از اینرو فضايي در حدود
500مترمربع را اشغالکرده است.
خط تولید ش��ماره 6را بای��د قدیمیترین واح��د تولید آس��فالت در این
مجموع��ه بهش��مار آورد .ظرفی��ت تولید ای��ن واحد كه محصول کش��ور

مرمت و بهسازی خط تولید ش��ماره 6با احداث یک س��ایت جدید بـرای
ایـن واحـد تولیـدی همراه ش��د .بهاین ترتیب عملیات خاکبرداری محل
جدید كارخانه انجامشده و متعاقب انتقال 6هزار مترمکعب خاک و مصالح
دپوشده ،بهزودی تالش بـرای احـداث فـونداسیـون و کفسازی سایـت
آغاز میش��ود .سایت جدید در ش��مال مجموعه ش��ادآباد قرارگرفته و در
جانمایی آن بهمواردی چون نزدیکی به شبکه انتقالگاز ،کانال برق و سهولت
در جمعآوری و هدایت آبهایسطحی توجهشده است.
این درحالی است که انتقال خطتولید شماره 6به سایت جدید ،به جداسازی
کلیه قطعات ،انتقال و مونتاژ دوباره آنها نياز خواهدداشت .برای اجرای این
عملیات تمهیدات ویژهای اندیشیدهشده تا ضمن چینش و شمارهگذاری
منظم قطعات ،تمام اجزا یکبار دیگر مورد ارزیابی قرارگیرند و از مدتزمان
جداسازی و انتقال این سیس��تم ،بهعنوان فرصتی برای مرمت و تعمیرات
دقیقتر قطعات استفاده شود.
طرحهایی برای خط تولید شماره7

شاید بتوان به اقدامات انجامشده در خط تولید شماره 6بهعنوان یک طرح
پایلوت نگاهکرد چراکه کارشناس��ان واحد نگهداری و آس��فالت س��ازمان
مهندسی و عمران ش��هر تهران درنظر دارند ضمن پایش نتایج این طرح،
تعمیراتی هم روی خط تولید شماره 7انجام دهند.
کارشناسان مربوطه تالشميكنند متعاقب دیجیتالی کردن سیستمهای
راهبری این واحد تولیدی از اول تیرماه س��الجاری ،کارکرد سیستمهای
فیلترینگ و تصفیه هوا در خط تولید شماره 7را نيز بهبود بخشند تا همانگونه
که عنوانشد ،ظرفیت تولید این واحد تا سرحدممکن افزایش یابد.
ضمناً استفاده از مش��علهای جدید میتواند مصرف انرژی را در این واحد
تولیدی تا حد قابلمالحظهای کاهشدهد؛ امری که در طرح مرمت و بهبود
عملکرد خط تولید شماره 7موردتوجه قرارگرفته است.

کارخانهایشبیهبه
یکبوستانشهری

با جابهجایی خط تولید شماره 6به سایت درحال احداث در شمال
مجموعه ،محل قبلی قرارگرفتن این تجهيزات براي محوطهسازی و
پروژههاي مرتبط با توسعه فضایسبز مورداستفاده قرار میگیرد.
کارشناسان واحد نگهداری و آسفالت سازمان مهندسی و عمران
شهر تهران معتقدند این اقدامات عالوه بر ایجاد فضايی بانشاطتر در
نزد کارکنان خطوط تولید آسفالت ،میتواند به بهترشدن کیفیت
هوای محیط نيز کمک شایانتوجهی کند .با این اقدامات ،مجموعه
کارخانجات آسفالت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران که حاال
با توسعه کالبدی پایتخت در یک محدوده شهری قرارگرفتهاست،
بیشتر شبیه یک بوستان شهری خواهد شد.

تونلي زير فرودگاه دبي

330سال از عمرتونلهاي مدرنگذشت

تونلهايپرآوازهجهان
قسمت اول

آغاز عصر مدرنيته ب�راي تونله�اي حملونقلي در جه�ان به حدود
330س�الپيش بازميگردد .گرچه بيش�ترين رش�د و توسعه صنعت
تونلسازي درقرن اخير رخداده اما بايد دانست كه مقوله حفر گالريهاي
زيرزميني داراي قدمتي چند هزارسال ه بوده و دوران رنسانس اين قبيل
سازهها عم ً
ال در اواخر قرن 17ميالدي شكلگرفت.

تونلها ازجمله سازههاي مهندسي تأثيرگذاري محسوبميشوند كه غالباً
يك فضاي ايمن زيرزميني براي تردد وس��ايلنقليه فراهمميسازند .البته
تونلهايي از نوع كانالهاي انتقال آبهايسطحي و يا تونل تأسيسات نيز
امروزه كاربردهاي فراواني پيداكردهاند اما با اينحال پرآوازهترين تونلهاي
حالحاضر جهان همان تونلهاي جادهاي و ريلي بهحساب ميآيند .در اينجا
به برخياز معروفترين تونلهاي اشاره ميكنيم.
پدر تونلهاي كانالي

تونل مالپ��اس باطول 157مت��ر و روي كانال دوميدي در جنوب فرانس��ه،
سال 1681ميالدي ساختهشد .اين تونل همچنين اولين تونل ساختهشده
با روشحفاري و انفجار باروت بود .در انگلستان قرن 18نيز جيمزبريندلي از
خانوادهاي مزرعهدار ،با نظارت بر طراحي و ساخت بيشاز 580كيلومتر كانال
و تعدادي تونل ،به پدر كانال و تونلهاي كانالي ملقبش��د .وي سال1759
ميالدي با ساخت يك كانال بهطول 16كيلومتر ،مجموعه معدن زغال دوك
بريد جواتر را به شهر منچس��تر متصلكرد .اثر اقتصادي تكميل اين كانال،
نصفشدن قيمت زغال در شهر و ايجاد يك انحصار واقعي براي معدن مذكور
بهحساب ميآمد.
اولين تونل زيرآبي

اوايل قرن نوزدهم بهمنظور عبور از قسمتهاي پاييندست رودخانهتايمز،
هيچ س��ازهاي موجودنب��ود و روزان��ه 3700عابر مجبور بودن��د باطي يك
مسيرانحرافي 3كيلومتري ،با قايق مسير روترهايت به ويپينگ را طيكنند.
دراين س��الها اقدام به س��اخت يك تون��ل بهدليل ريزش��يبودن خاك و
مناسبنبودن رسوبات كفرودخانه متوقفشد تا اينكه حدود سال1820
فردي بهنام مارك ايرامباردبرونل از فرانسه ،ايدهاي جديد در تونلسازي را
باعنوان «سپر» مطرحكرد و بهاين ترتيب در سال 1825كار احداث تونل با
اين روش آغازشد .با وجود جاريشدن چند نوبت سيل در سال 1843اين
تونل بارها بازگشاييشده و تا بهامروز نيز مورداستفاده قرار گرفتهاست .اين
تونل كه تامس نامگرفت ،اولين تون��ل زيرآبي بود كه بدون هرگونه انحراف
ش
رودخانه حفرشد .از ديگر مواردمهم دراين راستا ميتوان به تونلهايزهك 
بزرگ نظير تونلي با طول 7كيلومتر در هيلكارن انگلس��تان اشارهكرد كه
اهميت زيادي در توسعه صنعت معدن داشت.

مسئوالن شهري دركشور امارات براي رفع مشكالت ترافيكي فرودگاه دبي ،از
تونلهاي زيرزميني بهعنوان بهترين گزينهممكن استفادهكردهاند .فرودگاه
دبي يكياز بزرگترين و پرترافيكترين فرودگاههاي جهان محسوبميشود
كه بهدليل مس��احت بس��يار زياد ،بخش بزرگي از ش��هر را به اشغال خود
درآوردهاس��ت .كار س��اختتونل در س��ال 2005بهپايان رس��يد و ماهمي
همانسال بهرهبرداري از آن آغازش��د .اين تونل 1/5كيلومتري بارترافيكي
شهر دبي را با كاهش چشمگيري مواجهساختهاست.

ميـالدي بهتصويب رسيد و عمليات اجرايـي آن از سـال 1987آغـازشـد
كـه پـساز 3سـال كـار شبـانـهروزي ،با صرفهزينهاي بال غ بر 444ميليون
دالر به بهرهبرداري رس��يد .حدود 20دس��تگاه اتوبوس كه هم با برق و هم در ماهمي س��ال 2007تونل��ي در ش��هر كواالالمپور (پايتخ��ت مالزي) به
با گازوئيل كار ميكردن��د ،از طريق اين تونل مش��غول انجاموظيفه بودند .بهرهبرداري رسيد كه يكياز شاهكارهاي مهندسي در صنعت تونلسازي
اتوبوسها درداخل تونل با برق و درخارج از آن با موتور ديزلي كار ميكردند .است .تونل اسمارت ،پروژهاي ملي در مالزي محسوبميشود و شامل 3طبقه
علت اين امر جلوگي��ري از افزايش آلودگيه��وا و آلودگيصوتي در فضاي است .طبقهپايين ،تونل آب و مخصوص جمعآوري آبهاي سطحياست.
داخل تونل بود .البته 14سال بعد يعني در سپتامبر سال 2004و بهمنظور تونل آب اس��مارت با طول 9/7كيلومتر از خيابان مع��روف جاالن آمپانگ
همسانسازي كار اتوبوسها با قطارهاي سبكشهري ،اين تونل بسته شد آغازميشود و بهسمت جنوب تا مخزني به گنجايش 1/5ميليون مترمكعب
ولي سال 2007بازگشايي شد .درسيستم جديد قطارهاي سبك به حركت براي انبار آبهاي مازاد سطحشهر امتداد پيداميكند .دوطبقه باال كه براي
درآمدند .اتوبوسهاي جديد نيز با سيستم برق و گازوئيل كارميكنند كه از عبورومرور وسايلنقليه درنظر گرفته شدهاس��ت3 ،كيلومتر طول دارد و از
جنوب به بزرگراه كواالالمپور-سرمبان و از شمال به 2خياباناصلي مركزشهر
نظر مالحظات زيستمحيطي باصرفهتر هستند.
يعني جاالن سلطان اسماعيل و جاالن تون رازاك ختمميشود .تونل اسمارت
با فناوري جديد ساختهشده و درنوع خود بزرگترين تونل جنوب شرق آسيا
تونل لينكجنوبي استكهلم
اين تونل يكياز مهمترين و بزرگترين پروژههاي تونلسازي كشور سوئد بهحسابميآيد .هزينه عبور از اين تونل 2رينگيت براي هرخودرو است كه
بهحسابميآيد .با بهرهبرداري از تونل لينكجنوبي استكهلم ،دو مركز پر باتوجه به هزينه باالي ساخت چنين سازهاي مخصوصاً درساعات پرترافيك
ترافيك بهشدت كاهشيافت .در24ساعت حدود60هزار خودرو قابليت تردد صبح و عصر ،كام ً
ال بهصرفه بهنظر ميرسد.
توچهارم اكتبر سال 2004افتتاحشد.
دراين تونل را دارند؛ تونلي كه روز بيس 
طول تونل 4كيلومتر و هر مسير داراي 2خط حركتياست .جالباست بدانيد تونلي زير يانگتسه
روز هفدهم اكتبر سال 2004يك مسابقـهدووميداني به مسافت 12كيلومتر بارترافيكي در شهر 8ميليون نفري ووهان در منطقه مركزي چين بسيار باال
در كنار يك مسابقه اسكيت سرعت به مسافت 42كيلومتر برگزارشد تا اين بود و همين امر مسئـوالن را برآن داشت تا بهفكر راه چارهاي باشند .درماه
تونل افتتاح شود! با بهرهبرداري از اين تونل ،بارترافيكي در شهر استكهلم تا نوامبر س��ال 2004ميالدي برنامهريزي براي حلمشكل ترافيكسنگين
حد قابلقبولي كاهش يافت.
دراين شهر آغازش��د و در رأس تمام امور ،طرح س��اخت تونلي كه 2سوي
رودخانه يانگتس��ه را بهيكديگر متصلميك��رد ،قرارداش��ت .اين پروژه
توبرگش��ت از دو سمت رودخانه
250ميليون دالري باعثش��د مسير رف 
تونل برفي در نروژ
تونل برفي نروژ با طول 24/5كيلومتر يكي از طوالنيترين تونلهاي جهان به 7دقيقه كاهشپيداكند .بد نيست بدانيد كه رودخانه 6400كيلومتري
بهشمار ميآيد و ازنظر امنيتي نيز منحصربهفرد است .تونلبرفي روز27نوامبر يانگتسه ،طوالنيترين رود آسيا و سومين رود طوالني جهان پساز نيل و
سال 2000افتتاحش��د؛ روزي كه در صنعت تونلس��ازي دنيا نقطهعطفي آمازون است .تونل 3630متري ووهان در روزهاي پاياني سال 2008ميالدي
بهشمار ميآيد .دراين روز طوالنيترين جاده تونلي كه بين الئردال و آئورلند به بهرهبرداري رسيد .اين تونل نخستين تونل چينيهاست كه زير رودخانه
كشيده شدهبود ،افتتاحشد .پادشاه نروژ و اطرافيانش اولين كساني بودند كه از يانگتسه و بهمنظور تردد وسايلنقليه ساختهشدهاست .تونلمذكور داراي
اين مسير عبوركردند .تونل الئردال هم ظرفمدت 5سال با هزينهاي معادل 2خط رفت و 2خط براي برگشت است .بدينترتيب رودخانه يانگتسه عالوه
125ميليون دالر ساختهشد .اين تونل خط ارتباطي اصلي بين برگن و اسلو بر بهرهمندي از يك سد و پل معلق برروي خود ،حـاال صـاحب يـك تونـل
در شرق نروژ و گذرگاه زمستاني اين منطقه محسوبميشود .ارتفاع كوههاي نيز شده است.
شاهكار مهندسي در كواالالمپور

تونل ترانزيت سياتل

ل مش��كلترافيك هر ش��هر ،ساخت خطوط
يكياز روشهاي كمك به ح 
ويژه غيرهمسطح براي وسايل حملونقل عمومي است كه عبور اين قبيل
خودروها را سرعتميبخشد .در شهر س��ياتل آمريكا نيز بهمنظور تسهيل
توآمد ش��هري ،تونلي مخصوص حركت اتوبوسهاي تندرو بهطول
در رف 
2/1كيلومتر ساختهشده كه تقريباً در مركز شهر واقعاست .به اتوبوسهايي
كه ازطريق اين تونل (كه به تونل ترانزيت مشهور شدهاست) خدماترساني
ميكنند ،اتوبوسهاي مترو گفتهميشود .ساخت اين تـونـل درسـال1983

عجيبترين پل جهان

پلي كه در تصوير مشاهدهميكنيد ،توسط معماران شركت انال براي اتصال هنگكنگ به سرزمين اصلي چين طراحي شدهاست .مشكلي كه
طراحان با آن مواجهبودند اين بود كه در هنگكنگ از سمت راست رانندگيميكنند و در چين از سمت چپ .براي حل اين مشكل ،دروسط پل
يك حلقه ايجادكردهاند كه مسير حركت خودروها را در ورود به كشور مقصد تغييرميدهد!

عمرانشهر ضميمه رايگانروزنامه همشهري صاحبامتياز :موسسه همشهري سردبير :حميد هيدارن
گروهضمائمهمشهري ،ناشرنشريات :محله ،مسافر ،فرهنگشهر،استانها ،دوچرخه ،حقوق ،ري ،شميرانات و عمرانشهر
نشاني :تهران ،خيابان استاد مطهري ،تقاطع سهروردي ،شماره  83تلفن 88437755 :كدپستي1567719814:
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بخشي از مسير پروژه بزرگراه امام علي

(ع)

يادداشت مسئول

توافق با شركتهاي خدماتي صورتگرفت

حاالنوبترفعمعارضاتتأسيساتي
پروژه بزرگراه امامعلي(ع) است

پروژه احداث ادامه بزرگراه امامعلی(ع) آنچنان طرح عمرانی عظیمی است
که اجرای آن در زمانبندی تعیینشده ،نیازمند سا زوکارهای خاص اجرایی
اس��ت .واقعیت آن اس��ت که این پروژه با طولی بیشاز 22کیلومتر ( بخش
دردس��ت احداث) و برخورداری از حدود 24تقاطع غیرهمس��طح ،در میان
پروژههای بزرگراهی اجراش��ده در سطح ش��هر تهران بینظیر است .اجرای
همزمان مسیراصلی و تقاطعات بزرگراه امامعلي(ع) در شرایطی اتفاقمیافتد
ي سالهاي گذشته ،پروژه بزرگراه
که طویلترین پروژه بزرگراهی پايتخت ط 
شهید زینالدین بهطولی در حدود  12کیلومتر بودهاست .عالوه بر این نباید
فراموشکرد که بزرگراه شهید زینالدین در دو فاز  7و 5کیلومتری احداثشده
و فاز دوم آن دربخش حدفـاصـل پـل شهیـد قائمی تا سهراهآزمایش درحال
اجرای آخرین مراحل آمادهسازی است.
اما آنچه همیش��ه اجرای یک پروژه عمرانی در زمانبندی تعیینش��ده را به
چالش میکشد ،مسأل ه رفع معارضاتملکی و تأسیساتی است .هرچند بیشتر
شهروندان تصورمیکنند تملک معارضاتملکی و آزادسازی مسیر بهمعنای
حل تمام مش��کالتجانبي یک پروژه اس��ت اما بهازای هریک از امالکی که
از مسیر پوس��تهطرح برچیدهمیشود ،انشعابات و تأسیس��اتی در زیرزمین
وجوددارد که رفع برخی از آنها بهدلیل حجم و ابعاد مربوطه ،کاری پیچیده
و بسيار وقتگیر است.
راهکاری که کارشناس��ان اداره کل برنامهریزی و توس��عه شهری شهرداری

تهران برای رفع این معضل اندیشیدهاند ،درواقع سازوکاری برای جابهجایی
هرچه سریعتر معارضاتتأسیساتی در پروژه ادامه بزرگراه امامعلی(ع) است.
در این راستا توافقاتی با شرکتهای خدماتي مربوطه انجامشده تا رفع کلیه
معارضات تأسیساتی موجود در این پروژه رأس��ا توسط حوزه معاونت فنی و
عمرانی شهرداری تهران انجام شود.
بهاین منظور فهرست پیمانکاران مورد تأيید شرکتهای خدماتی در اختیار
پیمانکار مجری پروژه ادامه بزرگراه امامعلی(ع) قرارمیگیرد تا دستاندرکاران
طرح برای رفع معارضات موجود در مسیر ،دس��ت به انتخاب پیمانکار زده و
درنتیجه برای رفع موانع تأسیساتی ،منتظر پیگیریها و رایزنیهای معمول
نش��وند .در این توافقات همچنین مقررش��ده تا بهمنظور نگهداری از شبکه
تأسیس��اتزيرزميني و حفظ ایمنی زیرس��اختها ،كار نظارت بر عملیات
رفعمعارض همچنان با دستگاههای خدماتی باشد .براین اساس دستگاهها و
ت انتقال معارضات تأسیساتی،
شرکتهای خدماتی عالوه بر نظارت بر عمليا 
وظیفه تهیه طرح مناسب جابهجایی و برآورد هزینههای این عملیات را نیز
برعهده دارند .تاکنون بخش عمده توافقات با شرکتهای خدماتی انجامشده
و حتی برخ��یاز پیمان��کاران موردنیاز ب��رای اجرای عملی��ات رفعمعارض
انتخاب ش��دهاند .بهاین ترتیب رفعمعارضات تأسيساتي پروژه ادامه بزرگراه
امامعلی(ع) با س��ازوکاری جدی��د که بهنوع��ی اعمال مدیریت��ی واحد در
امورشهری محسوبميشود ،سرعت بيشتري پيداكرده است.

ادامهروشحفاري
با دستگاهTBM
امیرعباس بهاری

*

واقعیت آن اس��ت که درزمین��ه احداث
تونله��ای جم��عآوری و هدای��ت
آبهایسطحی ،س��رعت اجرای پروژه و افزایش سریع
س��طح مقطع موجود بهویژه در نقاط بحرانی از اهمیت
زیادی برخوردار اس��ت .بهبیان دیگر ب��ا تالشهایی که
در سالهای گذش��ته در زمینه تکمیل ش��بکه هدایت
روانابها انجامشده ،بخش عمدهای از پروژههای جاری،
مربوط به افزایش سطح مقطع ش��بکه موجود است که
پیشگیری از خطر س��یالب ،اجرای بدون معطلی آن را
ناگزیر مینماید.
از اینرو در س��الهای اخیر اجرای چنین پروژههایی به
ش��یوه مکانیزه در دس��تورکار قرارگرفته و کارشناسان
ش��رکت خاکریزآب میکوش��ند تا با اجرای تمهیدات و
برنامهریزیهای م��ورد نیاز ،دس��تگاه حفار  TBMپس
از احداث تون��ل کمکی کانال ابوذر به س��رعت در پروژه
دیگری مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
ضرورت احداث س��ریع تونلهای جم��عآوری و هدایت
آبهایس��طحی سببش��ده تا کارشناس��ان ش��رکت
خاکریزآب بهرهگیری از سیس��تمهای میکرو  TBMرا
نیز در دس��تورکار قراردهند .این کارشناسان هماکنون
درحال بررسی نحوه اس��تفاده از این سیستمها در یک
طرح پایلوت هس��تند ت��ا درصورت کس��ب نتایج مورد
انتظار ،استفاده از میکرو TBMها را در اجرای پروژههای
ش��رکت خاکریزآب توس��عهدهند .در فرآیند اس��تفاده
از این سیس��تمها اگرچ��ه عملیات حف��اری همچنان
بهش��یوه دس��تی انجاممیش��ود اما س��گمنتگذاری
مکانیزه ،زمانبندی اجرای پروژه را بهنحو محسوس��ی
کاهش میدهد.
تجربه استفاده از روش حفاري با دستگاه  TBMدر پروژه
احداث تون��ل كمكي كان��ال ابوذر نش��ان از آن دارد كه
ميتوان از اين پس با استمرار بهخدمت گرفتن تجهيزات
مكانيزه حفاري ،ش��بكه جم��عآوري و هدايت آبهاي
س��طحي را در مدتزماني معقول تكمي��ل كرد .اين امر
خصوصا در مقوله ساخت كانالها كاربرد دارد.
* مدیرعامل شرکت خاکریزآب

مردم تعارف ندارند
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آگاهيبخشي به ش�هروندان درمورد حقوق
و مسئوليتهاي آنان وظيفه مسئوالن است
و درس�ايه پيشگرفتن اين رويه ،ميتوان از
مردم توقع مشاركت در رفعمشكالت جامعه
را داش�ت .مشاركت معنادار ش�هروندان در
اداره امورش�هري ،نهتنها زمينهس�از جلب
اعتمادعمومي ميشود بلكه توان دستگاههاي
خدمترس�ان ب�راي حرك�ت روبهجل�و را
بهص�ورت غيرقابل ب�اوري افزايشميدهد.
نوع مطالباتي ك�ه مردم از مس�ئوالن دارند
درواقع به خدمتگزاران ملت نشانميدهد كه
چه بايد بكنند و بيشترين انرژي خود را در چه
مواردي بايد معطوفسازند .مديرخوب ازنظر
صاحبنظران علو م جامعهشناسي كسياست
ك�ه درخواس�تهاي عمومي را بهدرس�تي
ميشناسد و از قدرت ارزشگذاري روي موج
انتظارات موجود برخوردار است.

درنظرس��نجي اخيري كه از برخي شهروندان
پايتخت صورتگرفت و فوايد و معايب پروژههاي
عمراني تهران با آنان درميان گذاشتهشد ،نكات
مهم و ارزندهاي بهدس��تآمد .ب��ا آنكه برخي
مواض��ع و اظهارنظرها صرفاً انتق��ادي بود اما از
صحبتهاي تكتك افراد ميش��د دريافت كه
آنان به تالشهاي صورتگرفته مديريتشهري
جه��ت كاه��ش مش��كالت حملونقل��ي آنان
واقفبوده و اين امر را ولو آنكه در بعضي موارد
مطابق ميل آنان نباشد ،ارزش��مند و قابلدفاع
ميدانند .بيشك جلبرضايت عمومي درهيچ
مقولهاي بهصورت صددرصد امكانپذير نيست
چراكه س�لايق و ديدگاهها متفاوت اس��ت اما
همينكه اكثريت مردم به ي��ك روند عملياتي
نگاه مثبت دارن��د ،خود بهترين پ��اداش براي
دستاندركاران امر است و مسئوالن را به ادامه
خدمتگزاري ترغيب و تشويق ميكند.

براي آنكه بتوان حرفدل مردم را بيواسط ه
فهمي�د و به تحق�ق توقع�ات معق�ول آنان
همتگمارد ،بايد در وهلهنخست ميان آنان
رفت و بدون رودربايس�تي با ايشان همكالم
شد .تجربه نشانداده كه در چنين مواردي،
مردم بيتعارف حرف خود را ميزنند و بدون
درنظرگرفت�ن رضايتمندي يا ناخش�نودي
مس�ئوالن امر ،واقعياتي كه درذهن دارند را
بيانميكنن�د .رودررويي با اقش�ارمختلف
جامع�ه و باخبرش�دن از نقطهنظ�رات آنان،
دقيقتري�ن و بهترين ترازو براي س�نجش
ميزا نموفقي�ت ي�ا ناكام�ي متولي�ان
اموراجتماعي محسوبميشود .البته دراين
چهره ب�ه چهرهش�دن ب�ا افكارعمومي بايد
هميشه حق را به مردم داد و حرفهاي آنان
را ولو آنكه چندان كارشناسي نباشد ،جدي
گرفت.

پروژههاي عمراني ش��هر تهران قاعدتاً درزمان
اجرا مش��كالتي را براي ش��هروندان و خصوصاً
ل طرحها
س��اكنان مناطقپيرامون��ي اين قبي�� 
بهدنبال دارند .ازطرفي باتوجه به محدوديتهاي
موجود در كالنشهري چون پايتخت كشورمان،
نميتوان مدعيش��د كه تمام ساختوسازهاي
عمراني بهط��ور صددرصد بياي��راد بوده و هيچ
انتقادي بههيچيك از آنها وارد نيس��ت .با اين
حال بهنظرميرسد با مشاركت و تشريكمساعي
م��ردم ،معايب روزب��هروز كمتر ش��ده و به مدد
تجربيات حاصله ،محاس��ن پروژههاي عمراني
درگذر زمان بيشتر مشخصميشود .تهرانيها
درنظرس��نجي اخي��ري كه انجامش��د ب��ا بيان
بيتع��ارف نقطهنظ��رات خود ،مه��ر تأييدي بر
عملكرد ش��هرداري دراين حوزهعملياتي زدند؛
البته براي جلبرضايت حداكثري ايش��ان بايد
بسيار بيشتر از اينها كاركرد.

