يك كالم

الوعده وفا

 1در ويژهنامه نوروزي روزنامههمش��هري كه آخرين روزهاي سال1390
منتشرش��د ،وعده اتمام پروژههاي نيمهتمام عمراني را به شهروندان صبور و
فهيم پايتخت دادهبوديم .برنامه دقيق مديريتشهري و پيگيريهاي مجدانه
شخص ش��هردار تهران ،مهمترين ضمانتاجرايي اين ادعا بود و امروز صحت
قول و قراري كه با تهرانيها گذاش��ته ش��دهبود ،بر همگان عيان شدهاس��ت.
عليرغم مش��كالتموجود و نيز با علم بهاينكه س��الجاري بهلح��اظ تعداد و
اهميت پروژههاي عمراني در دههاخير سالي متمايز و خاص بهحسابميآيد،
خوشبختانه سايه الطاف ايزدمنان برس��ر خدمتگزاران مردم گسترده بوده و
باهمت جمعي يكدل و مصمم ،وعدههاي دادهش��ده يكبهيك در زمانمقرر
عملي شده است.
 2بعداز افتتاح پلكابلي برجميالد و نيز آغاز بهرهبرداري از تقاطع بزرگرا ه
محالتي با بزرگراه امامعلي(ع) ،نوبت به بزرگراه يادگارامام(ره) رسيد تا پساز
17سال بالتكليفي بهسرانجام مطلوب منجرش��ود .اما هنوز يكماه از تاريخ
 | 02روزنگارهفتهايكه درعمرانشهرگذشت

بازتاب يك
نظرسنجي مردمي

تكميلپروژه ادامه بزرگ��راه يادگارامام(ره) نگذش��ته كه خب��ر بهرهبرداري
قريبالوقوع از بزرگراههاي شهيد زينالدين و شهيد خرازي بهگوش ميرسد.
اين دو بزرگراه بهاحتمال فراوان همزمان افتتاح خواهندشد تا ضمن تكميل
رينگخارجي بزرگراههاي ش��هر تهران ،يك مسيرش��رياني بهطول بيشاز
50كيلومتر و بدون چراغقرمز دراختيار شهروندان قرارگيرد.
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 3در نيمهدوم سالجاري نوبت به پروژههاي عمراني بزرگتر خواهدرسيد
تا بهزمان افتتاح نزديكشوند .پيشبينيها حكايت از آن دارد كه درفصل پاييز
حداقل 3پروژه ديگر تكميل خواهندشد و زمستان نيز به همين تعداد افتتاحيه
خواهيمداشت .اين مسأله بدانمعناست كه با نزديكشدن به روزهاي پاياني
سال ،كارگاههايعمراني بهتدريج كمتر و كمتر خواهندشد و شكل و شمايل
لونقلي بيشتر عيانميشود .سال 1391سال
س��ازههاي جديد عمراني-حم 
پاسخگويي به اعتماد و البته صبر و ش��كيبايي پايتختنشينان است .بهطور
قطع و يقين ،سالجاري بهعنوان يك سالنمونه در كارنامه شهرداري تهران
ت خواهدشد و عيار سعي و تالش دستاندركاران امر درطول زمان بيشتر و
ثب 
بيشتر عيان ميشود.

 | 03بااستقرارنظامايمني،بهداشتيو...

امنيت
حرف اول را ميزند

 | 08مصاديق اقتصادمقاومتي در طرحهاي عمراني

40ميلياردتومانصرفهجوييمالي
فقط دريك پروژه

3سال مطالعات پيچيده و فني نتيجهداد

طرحجامعشبكهتونلهايمشترك تأسيساتشهري
تهران نيز همانند ديگر كالنش�هرهاي پرچمعيت دنيا نياز به تونلهاي مش�ترك تأسيساتش�هري دارد؛ بهمدد بهرهمندي از اين قبيل سازههاي
زيرزميني ،مشكل تراش و كندهكاريهاي متعدد و مكرر معابرشهري حلشده و البته درصورت بروز مشكل براي تأسيساتشهري ،در اسرعوقت
ميتوان به رفع آن همتگمارد .احداث ش�بكه تونلهاي مشترك تأسيساتشهري مس�تلزم عزمجمعي بوده و دراين ميان دستگاههاي خدماتي
بايد باتمام وجود پا بهميدان عمل بگذارند .یکياز مهمترین گرفتاریهای مردم در کالنشهرها و شهرهای بزرگ کشور ،حفاریهای مکرر در سطح
معابر است .برای بسیاری از شهروندان حتی حفاریهایی که به فاصلهزمانی کوتاهی پس از روکش کلی معابر انجاممیشود ،اتفاق عجیبی نیست.
نوسازی ،تعمیر و نگهداری از شبكه تأسيساتشهري ...صفحه 4

 | 07مشتريان پروپاقرص تون لهاي شهري

از روس�يهتا سوئيس

در ش�ماره قبل از برخ�ي تونلهاي پرآوازه جهان س�خن
گفتيم و اين ش�ماره ش�ما را ب�ا بعضيديگ�ر از تونلهاي
شاخصدنيا آشنا ميسازيم .گشتوگذار در دنياي تونلها
نشانميدهد كه اروپاييها از مشتريان پروپاقرص چنين
س�ازههاي زيرزميني بوده و بيشتر از س�اير قارهها بهاين
راهكار ترافيكي اهميتميدهند.

2
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اهميتفضاهاي
زيرسطحي

پروژه بزرگراه شهيد خرازي در مرحله روكش آسفالت

دردنيا نگاه مديران امورش��هري
عمدتاً به افزايش ميزان آسايش
و رف��اه م��ردم در كالنش��هرها
معطو فاس��ت و يك��ياز
شاخصههاي اندازهگيري آسايش شهروندان ،ميزان
سازههاي زيرسطحي موجود در شهرهاي بزرگاست.
اين تأسيسات شامل تونلهاي حملونقلي يا همان
مترو ،شبكه جمعآوري فاضالب ،شبكه جمعآوري
آبهاي سطحي ،كانالها و ...بوده و هرگاه زيرسطح
يك شهر بهاندازه كافي و استاندارد ساخته شدهباشد،
لونقل روي سطحشهر به آساني صورت
زندگي و حم 
خواهدپذيرفت .اما مشكل امروز شهر تهران اين است
كه زير سطح آن هيچگاه ساخته نشدهاست و بههمين
دليل ما مصممبوده و هس��تيم كه اس��تانداردهاي
روزدنيا را درمورد پايتخت اعمالكنيم .بهطور مثال
با احداث ح��دود 470كيلومتر ش��بكه جمعآوري
آبهاي سطحي ،ميزان آبگرفتگي معابر نسبت به
سالهاي نهچندان دور گذشته بسيار كمترشده و در
حوزه آبگيري سطحش��هر ،آرامش بيشتري نصيب
حال ش��هروندان شدهاس��ت؛ ضمن اينكه ترافيك
ناشياز آبگرفتگيها هم كاهش پيدا كردهاست .با
توضيحاتي كه ارائهشد بايد گفت مبحث «تونلينگ»
در ش��هر تهران نبايد متوقفش��ود .درواق��ع با علم
به مش��كالت احتمالي موجود و باتوجه به رس��التي
كه مديريتش��هري بردوش دارد ،جه��ت رفاهحال
پايتختنشينان بايد ناماليمات و سختيهاي احداث
تونلها و فضاهاي زيرسطحي را بهجان خريد.
البته درديگر كشورهاي دنيا عمدتاً احداث پروژههاي
اينچنيني جزو نيازهاي فوري و بهروز مردم نبوده و
آنها از مدتها پيشفضاهاي زيرس��طحي ضروري
و الزامآور خ��ود را س��اختهاند .بنابراين اگ��ر امروز
پروژهاي در قالب تونلس��ازي دراين قبيل كشورها
صورتميپذيرد ،براس��اس نيازهاي روز شهروندان
نبوده و تعيين زمان  5الي 6سال براي احداث تونلهاي
جديد ،مشكلي براي ساير بخشها ايجادنميكند .اما
در كشور ما بحث س��اخت فضاهاي زيرسطحي يك
نياز ضروري بوده و در اين بخش عقبماندگي تاريخي
داريم .ضمن اينكه پروژههاي شهري هرچه سريعتر و
در زمان كوتاهتر به بهرهبرداري برسند ،ازجهت هزينه
ساخت مقرون بهصرفهتر بوده و راحتي شهروندان را
بيشتر دربرخواهند داشت.
*شهردار تهران

سخن شهردار

محمدباقرقاليباف

*

بازديد از پروژه بزرگراه شهيدزينالدين؛ دوشنبه 20شهريور 1391

عمران شهر در هفتهاي كه گذشت

بازتاب يك نظرسنجي مردمي

در هفتهاي كه گذشت اخبار خوبي از پروژههاي بزرگراهي در رسانههاي گروهي منتشرشد .همچنين تعداد بازديدهاي ميداني نيز زياد بود و به 7پروژه
دردست اجراي حوزه معاونت فني و عمراني سركشيشد .نكته قابلتوجه در هفته اخير ،بازتاب مطلب نظرسنجي از تهرانيها در مورد پروژههايعمراني
ص
توسازهاي عمراني حالحاضر كه براساس محتويات فرمهاي نظرسنجي مشخ 
پايتخت بود؛ اعالم رضايتمندي 80درصدي پايتختنشينان از ساخ 
شدهبود ،دلگرمي دستاندركاران اين قبيل پروژهها را دربرداشت.

شنبه دراين روز مطلب��ي از قول دكتر مازيارحس��يني معاون فني
و عمراني شهردار تهران نقلش��د كه حاكياز مقاومت باالي
پلطبقاتي صدر مقابل زمينلرزه بود .وي بااشاره بهاين نكته
شهريور كه پل صدر از پش��توانه بهترين محاس��بات مهندسيسازه
برخورداراست ،عنوانكرد اين سازه عظيم ميتواند نقش پدافند غيرعامل در
مواقع بحراني و ازجمله بروز زلزله را ايفاءكند .از نظر وي پلطبقاتي صدر يكياز
افتخارات جامعهمهندسي كشور بهحسابميآيد.

حداكثر تا نيمهاول مهرماه ،بزرگراههاي ش��هيد زينالدين و ش��هيد خرازي
تحويل شهروندان ميشود .ديگر برنامه روز دوشنبه ،بازديد يك هيأت چيني
از پروژههاي تونلنياي��ش و بزرگراه امامعلي(ع) ب��ود .ميهمانانچيني پساز
پايان بازديدهاي بهعملآمده ،از پيش��رفتهاي حاصله درش��هر تهران اظهار
شگفتيكرده و از تحوالت سالهاي اخير بهعنوان يك دستاوردبزرگ يادكردند.
دراين روز مبحث بهرهگيري از فناوري بازيافت آسفالت در پروژههاي بهسازي
معابر حملونقلي ،در چند روزنامه بازتاب داشت.

يكشنبه اين روز يكياز روزهاي ش��لوغ كاري هفته بود .بعداز برگزاري
نشس��ت بررس��يوضعيت پروژه بزرگراه امامعلي(ع) كه صبح
لونقلوترافيك
يكشنبهانجامشد،جلسهكميسيونعمران،حم 
شهريور برپاشد.بعدازظهروقتسركشيبهپروژهمجتمعمسكونيبوعلي
بود؛ طي اين بازديد مشخصشد كه بهزودي مالكان واحدهايمسكوني ميتوانند
براينقلمكانبهبلوكهاياينمجتمعبرنامهريزيكنند.پايانبخشبرنامههايروز
يكشنبه ،برگزاري جلسه مربوطبه پروژه بزرگراهطبقاتي صدربود.دراين روز مهندس
قاسممالدار مجري طرحهاي بزرگراهي س��ازمان مهندسي و عمران شهر تهران
عنوانكرد پروژه احداث ادامه بزرگراه شهيد باقري ،حدفاصل پلاستقالل تا بزرگراه
شهيد بابايي تا اواخر آبانماه سال جاري آماده اجراي روكشآسفالت خواهد شد.

سهشنبه بازديد از روند مرمت و بازس��ازي كانال انتق��ال آب ميانرود،
برنامه صبحگاهي اي��ن روز بود .برگزاري نشس��ت مربوطبه
بررسي نظام فني و اجرايي شهرداري تهران ديگر برنامه روز
شهريور سهشنبه بود .بعدازظهر نيز جلسهاي باحضور دستاندركاران
پ��روژه بزرگراهطبقات��ي صدر برپ��ا ش��د و آخرينوضعي��ت عملياتاجرايي
آن مورد بحثوبررس��ي قرارگرف��ت .دراي��ن روز خبري از ق��ول معاون فني
و عمراني ش��هرداري تهران در رس��انههاي گروهي مطرحش��د ك��ه حاكياز
احداث 40كيلومتر شبكه جمعآوري آبهايس��طحي تا پايان سالجاري بود.
اين ام��ر درقالب لولهگ��ذاري ،احداثتونل و همچنين س��اخت كانال صورت
خواهدپذيرفت.

دوشنبه دراين روز آخرين مراحل عملياتاجرايي پروژه بزرگراه شهيد
زينالدين (حدفاصل پل ش��هيد قائمي تا س��هراهآزمايش)
مورد بازديد و بررس��ي مديرانارش��د ح��وزه معاونت فني و
شهريور عمران��ي قرارگرفت .طي اين بازديد اعالمش��د كه انش��اءا...

پنجشنبه يكي ديگر از جلسات بررس��ي نظام فني و اجرايي شهرداري
تهران دراين روز برگزارش��د .م��رور مصوبات گذش��ته اين
نظامنامه و بررسي موارد باقيمانده ازجمله مفاد نشست روز
شهريور پنجشنبه بود.
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يك اتفاق

گشايشهايترافيكيجديد
(ع)
درانتظار پروژه بزرگراه امامعلي
پروژه احداث ادامه بزرگراه امامعلی(ع) با طولی بیشاز 22کیلومتر و برخورداری از 24تقاطع غیرهمسطح،
چنان طرحعظیمی است که میتواند در طول هفتههای متوالی و در جريان تکمیل عملیات اجرایی ،سوژهای
برای اخبار و گزارشهای متعدد عمرانی باش��د .درحالی که هفته گذش��ته خبر رس��ید روند رفع معارضات
تأسیساتی این طرح بزرگ شهري براساس توافقات صورتگرفته با شرکتهای خدماتی تسریعمیشود ،خبر
دیگری از قول معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران بهاين مضمون نقلشد كه تمام معارضاتملکی پروژه تا
اوایلپاییز امسال تملك و تخريب خواهد شد.
اما در روزهای اخیر ،پیش��رفت قابلمالحظه عملیات اجرایی در این پروژه بارديگر خبرساز شد .درحالی كه
از ابتدا هم عنوان شدهبود بهمنظور رفع مشکالتترافیکی و سهولت در دسترسیهای شرقي-غربي ،احداث
تقاطعاتموجود بر سرراه احداث بزرگراه نسبت به مسیر اصلی در اولویت قراردارد ،یک مسیر 2/5کیلومتری
در این پروژه زیر آسفالت رفت .این مس��یر که بهتنهایی از برخی بزرگراههای شعاعی شهر تهران طوالنیتر

است ،در محدوده حدفاصل تقاطع بزرگراه دولتآباد تا جاده معدن (واقع در شهرری) قراردارد و نشاندهنده
آن است که مدیریت شهری در اجرای س��ریع و البته باكيفيت پروژه ادامه بزرگراه امامعلی(ع) تفاوتی میان
شمال و جنوب آن قائل نیست.
اما اجراي روکشآس��فالت مسیر مورداش��اره در این طرح عظیم شهری ،قطعاً تنها دس��تاورد اجرایی پروژه
در روزهاي اخير محسوبنمیش��ود .درحالی که 2تقاطع خیابان نیکنام و میدان شهید محالتی و همچنین
باندشمال تقاطع خیابان منصور و باند جنوب تقاطع خیابان پیروزی در هفتهها و ماههای اخیر زیر بارترافیکی
رفتهاست ،طي هفتهگذشته 4تقاطع غیرهمس��طح دیگر نیز بتنریزی شد و این امر بدانمعناست که پروژه
ادامه بزرگراه امامعلی(ع) در آینده نزدیک ،گشایشهای ترافیکی جدیدی را تجربه خواهد كرد.
بخشهایی که بهتازگی بتنريزي شدهاند شامل باند شمال پل تقاطع بزرگراه بعثت ،پل تقاطع خیابان حیدری،
پل تقاطع خیابان شهید مدنی و پل تقاطع خیابان عزیزی است که متعاقب اتمام عملیات بتنریزی در عرشه
این پلها ،تالش ب��رای اجرای اقدامات تکمیلی ،خاکب��رداری زیر پلها و جابهجایی معارضات تأسیس��اتی
آغازشده است.
آنچه ذکرش��د درواقع عملیاتی پیشنیاز برای زیربار ترافيكرفتن تقاطعات مورداشاره بوده و همانگونه که
مديريتشهري وعد ه داده ،هر یک از بخشهایی که آماده تحویل به شهروندان شود را بـه سـرعـت براي تردد
خودروها خواهد گشود.
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زمانیاست که اتفاقات خارج از کنترل عوامل اجرایی
پروژه بوده و ربطی بهعوامل داخلی ندارد .در آن صورت
نمیتوان گفـت اهمالـي صورت گرفتهاست .بسیاری
از پروژههای عمراني ،يكسري عوامل غیرقابل کنترل
دارد چراکه هنوز مبحث مدیریت واحد شهری در کشور
ما اعمالنميش��ود .درحقيقت ميتوانگفت برخی
حوادث به پروژهها تحمیلمیش��ود .با اين حال هیچ
پروژهای وجود ندارد که احتمال بروزخطر در آن تحت
مدیریت نباش��د .حتي باوجود برخي عواملتحميلي
از بيرون كارگاههاي عمراني ،ش��هروندان توقع دارند
عليرغم حجم زیاد پروژههای شهري ،تمام آنها به نحو
ایمن اجراشوند .بههمين سبب سعي شده عواملمؤثر
خطرآفرینی در داخل پروژهها کنترلشود.

ایمنی موضوعیاست که تمام ش��هروندان با آن آشنا
هس��تند .اما ایمنی در پروژههايعمران��ی ،باتوجه به
آنکه فعاليتهاي اينچنيني در محیطشهری درحال
اجراست ،موضوعیبسیار حساسو مهم بهنظرميرسد.
ماهیتایمنی در داخل پروژه تعریفمیشود و بهاين
لحاظ ميتوانگفت موض��وع ایمن��ی در پروژههای
عمران��ی داخل ش��هر ،ام��ري حياتياس��ت چرا که
عالوه بر دس��تاندركاران فع��ال در کارگاه ،مردم نیز
پیرامون پروژههايشهري حضور دارند .در شهر تهران
هماکنون حدود 45پروژه فعال بهچشم ميخورد كه
هدف مديريتش��هري ،اجراي بدون خطر آنهاست.
براساس همین سیاست بود كه اجرای قوانين مربوطبه
مالحظاتايمني ،بهداشتي و زيستمحيطي از آذرماه
سال 1387در پروژههايعمراني شهر الزامي شد.

اليههاي متعدد نظارت

تنوع سياستهاي اتخاذشده

بحث نخس��ت در مقوله افزايش شاخصهاي ایمنی،
بهداشتي و زيستمحيطي پروژههاي شهري ،توجه
به تنوع اين نوع فعاليتهاس��ت .درواقع بايد دانست
ك��ه رعايتايمني در پ��روژهای مثل اح��داث تونل با
پروژه بزرگراهس��ازي و يا س��اخت پل متفاوت است.
بنابراین سياستهاي اعمالش��ده براي هر پروژه نيز
تعريفخاص خ��ود را دارد .اهمیت برنامه زمانبندی
پروژهها ،موضوع دیگری اس��ت ک��ه توجه به مبحث
فوقالذكر را افزایشمیدهد .بهتعبير ديگر هر چه زمان
پروژهاي کوتاهتر باشد و حجم فعالیتهاي آن بیشتر ،به
همان نسبت احتمال وقوعخطر بیشتر میشود.
بااين اوص��اف وجود الزامات قانون��ی ازجمله مواردی
است که در پروژههاي عمرانشهري باید بهطور خاص
ح است كه بازتاب
موردتوجه قرارگیرد .ناگفته پرواض 
گسترده وقوع حوادث در پروژههاي اينچنيني ،میتواند
باعث بروز مشکالت بسیار شده و نگرانيهايي را براي
شهروندان فراهم سازد.
قبل از سال1387

چ نوع دپارتمانی تحت عنوان
قبل از س��ال 1387هي 
دپارتمانايمني ،بهداشتي و زيستمحيطي يا همان
 HSEدر س��ازمان مهندس��ي و عمران ش��هر تهران
ت مباحثایمنی در
وجود نداشتهاس��ت .البته رعاي�� 
پروژههايعمراني همواره مطرح بوده؛ اما درحد همان
قوانینکار .این قوانین سالها در فضاي كارهايعمراني
کشور وجو د داشته اما شهرداري تهران تنها بهقوانين
موج��ود اكتف��ا نكردهاس��ت .بهتعبير ديگ��ر هدف
متوليانامر ،افزايش سطحایمنی ،بهداشت و مباحث
زیس��تمحیطی در اجرای پروژههای عمران شهری
بودهاس��ت .ازطرفی باتوجه به سند چشمانداز توسعه
کشور 5گام برای دستیابی به این هدف مشخصشد؛
در گام نخس��ت ،دپارتمانی به نام  HSEدر س��ازمان
مهندسی و عمران شهر تهران ایجادشد .این دپارتمان
متولی نظارت برنحوه رعايت مواردايمني ،بهداشتي و
زيس��تمحيطي بوده و تمام فعالیتهای پیمانکاران
پروژههای شهری تهران را رصد ميكند .بر این اساس
تمام پیمان��کاران مربوطه ،ملزم ب��ه طراحی مباحث

با استقرار نظامايمني ،بهداشتي و زيستمحيطي

امنيت،حرف اول پروژههاي عمراني راميزند
از سال 1387با استقرار نظام مالحظاتایمنی ،بهداشتی و زیس�تمحیطی در پروژههای عمرانی ،گامی جدید
جهت اجرای ایمن وكماشكال ساختوسازهاي شهري برداشتهش�د .دراين ميان حمایت مدیران و مسئوالن
معاونت فنی و عمرانی ش�هرداري تهران باعث ش�ده تا بیشازپی�ش نظامجدید در پروژههای عمرانی ش�هر
اعمالشده و درنتيجه از خسارات و تلفاتجاني و مالي بهميزان قابلتوجهي كاست ه شود.

 HSEبراي پروژههای دردس��تاجرا هستند .پیمانکاران
پروژههاي عمراني موظف هستند تا تمام خطرات احتمالی
را پیشبین��ی کرده و ب��رای جلوگی��ری از آنها ،طرحي
تهیهکنند .همچنین تمام آنها ملزم ب��ه دادن تعهد الزم
برای اجرای ایمن پروژهها هستند.
گامهاي مربوطبه استقرار نظام HSE

اما این موارد بیانگر آن نیست که یک پروژه بهطور مطلق
هیچ حادث��های دربرنخواهدداش��ت .درواقع جهتگیری
نهایی ،كاهش ريس��ك خطرپذيري تاحد ممكن است .به
این منظور اقداماتی باید انجامگیرد .گام اول فرهنگسازی
است .گام دوم بازرسی مرتب پروژهها بوده و بههمين منظور
ساختاری مشخص ایجا د شدهاست .گام بعدی استقرار نظام
 HSEاست که اين امر در قالب انتشار کتابهای مختلف
قوانین مربوطبه مباحثايمني ،بهداشتي و زيستمحيطي
صورت گرفتهاس��ت .از بدو انعقاد قرارداد با پيمانكاران نیز
دستورالعمل اصول HSEضمیمه قرارداد شده و پیمانکاران
به اجرای تمام اصول تعيينشده ،ملزم ميشوند.
درنهاي��ت آنچ��ه ميتوانگف��ت اي��ن اس��ت ک��ه تمام
پروژههایعمران��ي ش��هر تهران ت��ا آنجا ک��ه مربوط به
فعاليتهاي سازمان مهندسی و عمران شهر تهران است،
تحت کنترل و مدیریت مس��ئوالن ذيربط است .بهتعبير
ديگر نهتنها اعضاي دپارتمان  HSEبلکه تمام افرادی که

در پروژههاعمراني مشغول به کار هستند و خود را ملزم به
رعایت اين موارد میدانند ،به نوعی اعضای این نظام كاري
ي ميشوند.
تلق 
رصد ماهانه شاخصها

ش��اخصهایمرب��وط ب��ه مس��ائلمختلف بهداش��تی،
زیس��تمحيطی و ایمنی در هر پ��روژه عمراني بهصورت
ماهانه رصد شده و هر ماه از میزان رعایت اين شاخصها،
آماري تهيهميش��ود .درواق��ع نظارتي دائم و مس��تمر بر
پروژههاي عمراني اعمالميگردد و اگر درصد هر شاخص
کمتر از 25درصد باش��د ،بايدگفت رعایت مسائل HSE
ضعیف بوده و به پيمانكار مربوطه اخطارميدهند .رعایت
ش��اخصها دربازه  85تا 100درصد بسيارمطلوب بوده و
اگر اين عدد بین  60تا  85باشد ،بازهم ميتوان آن را خوب
توصيفكرد .در مجموع ش��اخصهای ب��االی 60درصد
قابلقبول بهنظر ميرسند.
توقع شهروندان از مسئوالن

مقوله سنجش ميزان ايمني پروژههای شهري ،معیارهای
متفاوت دارد؛ مث ً
ال تونلس��ازی یا بزرگراهس��ازی هر يك
ی ممكناست
مخاطرات خاص خود را دارد .ازطرفي زمان 
عدممدیریت صحيح در یک پروژه باعث بروزحادثهش��ود
که در آن صورت متوليان امر مقصر محسوبميشوند .اما

فرآيند ايجادش��ده در س��ازمان مهندس��ي و عمران
شهر تهران ،باعث كاهش چش��مگير حوادثمرتبط
ب��ا پروژههايعمراني شدهاس��ت .بهعن��وان مثال در
پروژه بزرگراهطبقاتي صدر ،درحال��ی که تردد در دو
طرف بزرگراه جريانداشته و محيطكارگاهي در یک
فضاي محدود ايجاد شدهاس��ت ،اما با اين حال درصد
ك بوده و بهتعبيري پروژه تحتاعمال
حوادث بسيار اند 
حساس��يتهاي باال ،بهدرس��تي كنترل شدهاست.
درچنين پروژهاي اگر ه��م کاری خطرآفرین درحال
انجام باشد ،این امر باید مجوز مسئول  HSEدر پروژه
را داشتهباش��د .در کنار اين موضوع ،ناظران مختلفی
نیز از سوی سازمان مهندس��ي و عمران و همچنين
پیمانکارمربوطه ،بهشیوه رعايت اصول  HSEنظارت
مستقیم دارند .با این اقدامات و افزايش اليههاي ايمني،
می��زان خطرآفرینی در چنی��ن پروژههايي نيز کام ً
ال
قابلکنترلاست.
مقايسهاي در كار نيست

در زمينه كاهش ميزان ح��وادث پروژههاي عمراني
ش��هر تهران ،مبنای مقایسهاي مناس��بي دراختيار
نيست .واقعیت آن است که در گذش��ته تا این اندازه
پروژه در سطح شهر د ر دست اجرا نبودهاست .حداکثر
پروژههای عمراني که تا يك��يدو دهه پيش در تهران
اجرا ميشده ،احداث یک تقاطع غیرهمسطح بود که
بهلحاظ خطرآفرینی با پروژههاي فعلی تفاوت بسیار
دارد .اما هماکنون ش��هر با پروژههای متعدد و متنوع
عمراني مواجهبوده و البته اين طرحها بايد در زمانبندي
مشخص خود صورتپذيرند .اين يك قانونكلي است
كه هر چه تعداد پروژهها بیشتر باشد و زمان کمتری
برای انجام آنها دراختیار باش��د ،احتمال بروز اتفاق
بیشتر ميشود اما در عينحال نميتوان گفت که نباید
پروژههاي ضروري و عمراني در سطح شهر انجامشود.
به تعبير ديگر برای حل مس��أله نباید صورتمسأله را
پاککنیم .اگر چند پروژه دردس��ت اجرا باشد و زمان
مشخصي هم برای بهرهبرداری از آنها دراختیار باشد،
تنها راه جه��ت کاهش خطرپذیری آنه��ا ،کنترل و
مدیریت دقیق پروژههاس��ت که درحالحاضر نظام
 HSEبا تمام توان اين مسأله را پيگيري ميكند.

يادداشت كارشناس

تجربهاي جديد

کامران مصطفوی | معاون فنی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

بهزعم کارشناسان امورشهری ،بسیاری از مشکالت دیرینه کالنشهرهای کشور تنها با استقرار
نظام مدیریت واحد شهری س��امان مییابد .این امر اگرچه نیازمند تصمیمگیریهای مهم در
سطوح کالن مدیریتی است اما نباید فراموشکرد که اجرای هیچ سازوکار و رویه جدیدی بدون فراهمکردن
شرایط موردنیاز آن ممکن نیست.یکیاز مش��کالتدیرینه ش��هری ،ایجاد نوارهای حفاری در سطح معابر و
پیادهراههاست .پایش و نگهداری از تأسیسات تعبیهشده در زیر زمین ،حفاری و پرکردن مجدد این چالهها را
اجتنابناپذیرمیکند .این درحالیاست که کندهکاریهاي مكرر و مداوم عالوه بر مشکالتی که بهویژه در فصل

بارش برای شهروندان فراهممیکنند ،آثار مخربی بر منابع و سرمایههای شهری دارند چراکه ایجاد نوارهای
حفاری ،اقدامی همیشگی و توأم با دوبارهکاری است و تقریباً هیچ حفره ایجادشدهای در سطحزمین به کیفیت
روز نخست بازسازی نمیشود.ازسوی دیگر با گسترش اطالعرس��انی پیشرفت پروژههای عمرانی شهرداری
تهران ،امروزه کمتر شهروندی پیدامیشود که از پیچیدگی فرآیندهای فنی و حقوقی رفع معارضات تأسیساتی
بیخبر بوده و درواقع نداند که مدیریت شهری چه دشواریهایی برای جابهجایی این شبکههای تأسیساتی از
مسیر اجرای پروژهها را متحمل میشود.استقرار مدیریت واحد شهری همانگونه که گفتهشد ،نیازمند اجرای
سازوکارهایی پیشنیاز است و قطعاً نمیتوان با شرایط و امکانات موجود آن را محققکرد .تونلهای مشترک
تأسیسات ش��هری تهران ،نمونهای از این امکانات و زیرساختهای موردنیاز اس��ت كه مطالعات جامع آن در
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران بهاتمام رسیدهاست .نزدیکشدن این مطالعات به فازهای عملیاتی
در آیندهنزديك میتواند تجربه نوپایی درزمینه استقرار مدیریت واحدشهری باشد.
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نشانمیدهد برخالف پایتخت هلند ،در پايتخت روسيه تونلهای مشترک
تأسیساتی صرفاً مورداستفاده تأسیس��ات و انشعابات اصلی قرارگرفتهاند.
درحالی که طول این زیرساختهای توسعهشهري در برخی از کالنشهرهای
دنیا به حد قابلقبولی رس��یده اما آمار و ارقام نشانمیدهد برخی دیگر از
ش��هرهای بزرگ بهتازگی بهرهگیری از تونلهای مش��ترک تأسیساتی را
آغازکردهاند .بهعنوان مثال شهر عشقآباد پایتخت جمهوری ترکمنستان
تنها 18/5کیلومتر تونل مش��ترک تأسیس��اتی دارد ک��ه در آن عالوه بر
کابلهای انتقال برق و لولههای آب ،فیبرهای نوری مخابرات و کانالهای
فاضالب نیز جاي گرفتهاند.

اين ضرورتها درنهايت باعثش��د تا كارشناسان س��ازمان مشاور فني و
مهندس��ي ش��هر تهران مطالعات طرحجامع ش��بكه تونلهاي مشترك
تأسيسات شهري تهران را از اوايلسال 1388آغازكنند .مطالعاتمقدماتي از
همانزمان در دوپهنه شرق و غرب تهران شروعشد و با همكاري نمايندگان
شركتهاي خدماتي در مردادماه 1391تكميلشد .براي هدايت و راهبري
اين مطالعات ،از خدمات دوش��ركت مهندسينمش��اور بهرهگيريشده و
ضمن برگزاري 40جلس��ه متوالي15 ،مجلد گزارش مكتوب و مصور تهيه
شدهاست .برگزاري سمينارهاي مختلف و تهيه اليحه جهت ارائه طرح به
مراجعذيصالح ،از ديگر نتايج اين مطالعات پيچيده و طوالنيمدت بوده
است.

بدونش��ک تأثيرات زندگی ش��هری با پیش��رفت س��ریع فناوری و ورود
همهجانبه آن به محدوده خانواده بهعن��وان کوچکترین واحد اجتماعی،
شناختهمیشود .فناوریهای جدید بهطور مستمـر نیـازهـای جـدیـدی
بهوجود میآورند و درنتیجه شرکتهای خدماتی هر روز با حجم بیشتری از
تقاضاهای مشتریان و مصرفکنندگان خدمات خود روبهرو میشوند.
در این میان طرحهای مربوطبه توسعه ش��هری ،بلندمرتبهسازی ،احیای
بافتهای فرسوده و مواردي ازاين قبيل نیاز به توسعه ،تعویض و يا افزایش
ظرفیت شبکههای تأسیس��اتی دارد که هیچ گزینهای به اندازه تونلهای
مشترک تأسیساتی نمیتواند به این نیاز رو به رشد پاسخ دهد.
تونل انتقال برق پروژه بزرگراه طبقاتی صدر مثال مناسب و قابلفهمی در
این زمینه اس��ت .اگر این تونل 6کیلومتری احداثنمیشد ،امکان حذف
دکلهای برق فشارقوی و ادامه عملیاتاجرایی پروژه بزرگراهطبقاتی صدر
هیچگاه فراهمنشده و درنتیجه دس��تاندركاران امر نمیتوانستند به نیاز
فزاینده سفر در بزرگراه پرترافيك صدر پاسخ دهند.

فناوريهاي موردنياز

سهولت نگهداری و بهرهبرداری از تأسیسات

3سال مطالعات پيچيده و فني نتيجهداد

طرحجامع شبكه تونلهاي
مشترك تأسيساتشهري

تهران نيز همانند ديگر كالنشهرهاي پرچمعيت دنيا نياز به تونلهاي مشترك تأسيساتشهري دارد؛ بهمدد بهرهمندي از اين قبيل سازههاي
زيرزميني ،مشكل تراش و كندهكاريهاي متعدد و مكرر معابرشهري حلشده و البته درصورت بروز مشكل براي تأسيساتشهري ،در اسرعوقت
ميتوان به رفع آن همتگمارد .احداث شبكه تونلهاي مشترك تأسيساتشهري مستلزم عزمجمعي بوده و دراين ميان دستگاههاي خدماتي
بايد باتمام وجود پا بهميدان عمل بگذارند.

یک��ياز مهمترین گرفتاریهای مردم در کالنش��هرها و ش��هرهای بزرگ
کشور ،حفاریهای مکرر در سطح معابر است .برای بسیاری از شهروندان
حتی حفاریهایی که ب��ه فاصلهزمانی کوتاهی پ��س از روکش کلی معابر
انجاممیشود ،اتفاق عجیبی نیست .نوس��ازی ،تعمیر و نگهداری از شبكه
تأسيساتشهري ،ازجمله ضرورتهایی اس��ت که باعثمیشود نوارهای
حفاری تقریبأ در تماممدت س��ال درس��طح معابر ایجادش��وند .حتی اگر
مدیریت شهری بهمنظور رفاه حال ش��هروندان در مقاطع زمانی خاصی از
سال مجوزی برای حفاری صادرنکند ،ضرورتهایی که عنوانشد باالخره
شرکتهای خدماتی را دستبهکار میکند.
این ام��ر حت��ی در ش��هرهای کوچک و روس��تاهای کش��ور نی��ز اتفاق
شناختهشدهای اس��ت و درواقع هر منطقهای که از موهبت آب لولهکشی،
سيس��تم گازرس��اني و ش��بکههای برق و مخابرات برخوردارباش��د ،این
حفاریهای مکرر و سرمایهسوز را تجربه كردهاست .مشکالت شبکههای
تأسیساتی که به صورت هوایی و زیرزمینی گسترشیافتهاند ،به همینجا
ختمنمیشود .کافی است نگاهی به اخبار و گزارشهای مربوط به پیشرفت

پروژههای عمرانی در محیطهای درونش��هری بیاندازیم تا از عمق ماجرا
بيشتر مطلعشويم .در این پروژهها به همان میزان که رفع معارضات ملکی
وقتگیر و پرهزینه است ،معارضات تأسیساتی نیز موانعی بزرگ پیشروی
مجریان طرحهای عمرانی محسوبمیشوند .این مشکل زمانی پررنگتر
بهنظرميرسد كه بدانيم محلدقيق بس��یاری از این شبکههای زیرزمینی
بدون اجرای عملیات س��ونداژ ،امکان شناس��ایی ندارن��د .درواقع کمبود
اطالعات از محل قرارگرفتن لولهها و س��ایر تأسیساتش��هري ،گرفتاری
دیگری است که روند اجرای پروژههای عمرانی را به چالش میکشد.
در چنین شرایطی کارشناسان و صاحبنظران مسائلشهری ،راهکارهای
مختلفی برای رفع مش��کل مورداش��اره مطرحمیکنند .ای��ن راهکارها و
چارهجوییها از برقراری توافقاتی به منظور رفع هرچه سريعتر معارضات
تأسیس��اتی گرفته تا تالش برای اس��تقرار مدیریت واحد شهری ،گستره
وسیعی دارند اما عالوه بر این موارد ،آنچه بهعنوان یک راهحل اصولی در سایر
کالنشهرهای جهان نیز موردتوجه قرارگرفته ،طراحی و احداث تونلهای
مشترک تأسیساتی است.

پروژهای قابل اجرا در مناطق جدید شهری

كارگاه
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سهولت توسعه ،تعویض و افزایش ظرفیت تأسیسات

تونل مشترک تأسیس��ات شهری تونلی اس��ت که در اجرا و توسعه چنین
تأسیساتی ،جایگزین بخش��ی از ش��بکههای زیرزمینی و هوایی میشود.
در این قبيل تونلها بهمدد تجمیع و تمرکز تأسیس��ات مختلف ش��هری،
ل ميشود .این تونلها باید همانند
دسترسی به مجموعه زیرساختها تسهی 
اجزای یک سیستم با یکدیگر مرتبط باشند تا شبکهای از تونلهای مشترک
تأسیساتی را تشکیلدهند .س��ابقه احداث تونلهای مشترک تأسیسات
شهری در جهان به قرن نوزدهم ميالدي بازمیگردد .در همین مقطعزمانی
بود که لولههای آب و کابلهای انتقال برق به شبکه فاضالب پاریس و لندن
اضافهشد تا نخستین تونلهای مشترک تأسیساتی تشکیلشوند .اگرچه
سابقه احداث چنین تونلهایی در شهرهای مورد اشاره اروپایی به 200سال
پيش بازميگردد اما باید پذیرفت که امروزه اجرای فراگیر و کامل این نوع
تونلها در شهرهای بزرگ و پرجمعیت ،امری دش��وار و پرهزینه است .از
اینرو درحالحاضر اجرای پروژههای تونل مشترک تأسیساتی در بیشتر
مناطق شهري دنيا بهسمت سکونتگاههای جدید س��وق پيدا كردهاست.
عالوه بر این ،مجریان پروژههای عظیمی همچون پردیسهای دانشگاهی،
مجتمعهای صنعتی ،مراکز تجاری و نيز بیمارستانها ،بخش عمدهای از
تأسیسات زیربنایی موردنياز را در چنین تونلهایی جانمایی میکنند.
بدونش��ک ذکر نمونههایی چند از تجربیات جهان��ی مربوطبه طراحی و
احداث تونلهای مشترک تأسیساتی ،کمک زیادی به فهم بهتر این موضوع
میکند .کشور هلند در س��ال 1999حدود 5500کیلومتر تونل مشترک
تأسیساتمخابرات ،برقّ ،آب و فاضالب داشته که طول این شبکه قطعاً در
سالهای اخیر افزایش یافتهاست .بر اساس آمارهای موجود در این زمینه،
طول تونلهای مش��ترک تأسیساتی در شهر آمس��تردام به 500کیلومتر
میرسد که این فضای زیرزمینی به صورت مشترک مورد استفاده تأسیسات
انتقال آب و لولههاي نفت قرارگرفته است.
در این میان منطقه هالیوود در لسآنجل��س آمریکا ،از 479کیلومتر تونل
مشترک تأسیساتی برخوردار اس��ت که در آن عالوه بر وجود لولههای آب
و فاضـالب ،برخـی از تـأسیس��ـات انتقـال انرژی نیز جانمـایـی و نصب
شدهاست .طول این ش��بکه در شهر مس��کو حدود 750کیلومتر است که
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شبکههای تأسیس��اتی به دالیل مختلف از عمر نس��بتاً کوتاهی برخوردار
هستند .عوامل مختلفی از قبیل تماس مس��تقیم با خاک ،تأثیر نامطلوب
عواملج��وی مانند ب��اران ،برف ،توف��ان ،صاعق��ه و همچنی��ن حوادث
غیرمترقبهای مانن��د زلزله و نیز تبعات ناش��یاز عملیات خدماتی س��ایر
شرکتها ،دوام و ماندگاری شبکههای تأسیساتی را کاهشمیدهد .عالوه بر
این ،هر یک از عوامل مورداشاره میتوانند به تنهایی خسارات جبرانناپذیری
را بهبار آورند .بهعنوان نمونه سیس��تم دفن سنتی كابلها و لولهها در شهر
تهران كه روش غالب کارگذاری تأسیسات است ،امکان پیشگیری از چنین
حوادثی را دشوار میکند.
البته این مشکالت با اجرای تونل مشترک تأسیسات و نيز انجام بازرسیهای
دورهای و بهرهگیری از سیستمهایی که جهت پایش مداوم شبکه تأسيسات
تعبیهشدهاند ،تا حدود قابل مالحظهای مرتفع میشوند.
تقویت پدافند غیرعامل

کارشناس��ان مدیریت بحران معتقدند تونل مشترک تأسیسات شهری در
ش��رایطبحراني و بروز حوادثطبیعی از قبیل زلزله ،کمک شایانتوجهی
به حفظ و نگهداری از زیرساختهای شهری خواهدكرد .درواقع با احداث
تونلهای مش��ترک تأسیس��اتی ،از احتمال تخریب و آسیبرس��یدن به
تجهیزات حیاتی شهرها تا حدود زیادی کاستهمیشود و نیازهای ضروري
شهروندان در زمان بحران ،قابل مدیریت و تأمین خواهدبود .عالوه بر این،
روحیه شهروندان و توان دفاعی مس��ئوالنامر در مواقع اينچنيني بهطور
قابلقبولي حفظ خواهد شد.
بهبود شرایط زیستمحیطی

مشکالت ناشی از حفاریهای متعدد شرکتهای خدماتی همانند ترافیک
محلی ،انتش��ار گرد و غبار ،افزایش مصرف انرژی و مش��کل پسماندهایی
نظیر کابلها و لولههای از کارافتاده ،با اجرای تونلهای مشترک تأسیساتی
برطرف میش��ود .عالوه بر ای��ن همانند دس��تاورد مهمی ک��ه در پروژه
بزرگراهطبقاتی صدر حاصلش��د ،جم��عآوری کابله��ا و دکلهای برق
فشارقوی عالوه بر تأثیرات مثبتی که بر سالمت شهروندان دارد ،سبب حذف
عناصر ناموزون شهری و نيز عوامل برهمزننده آرامش بصری میشود.
مطالعاتي براي احداث شبكه تونلهاي مشترك تأسيسات در شهر تهران

اگرچه اح��داث تونلهاي تأسيس��اتي و زيرزمينيك��ردن برخياز اجزاي
شبكهتأسيس��ات درقال��ب اقدام��ات مربوطب��ه رفعمع��ارض پروژههاي
عمراني تجربه تازهاي در كالنش��هر تهران نيست اما نبايد فراموشكرد كه
مهمترين عوايدفني ،اقتصادي و زيس��تمحيطي چنين تونلهايي ،زماني
مشخصميشود كه اين س��ازههاي زيرزميني بهصورت يك شبكه فراگير
احداثشوند و با جانمايي انواعمختلفي از شبكههاي تأسيساتي ،از ارتباطات
مؤثر در قالب يكسيستم بههمپيوسته برخوردار باشند.

پروژه احداث تونلهايمشترك تأسيسات بهشيوههاي مختلف اجراميشود.
همانگونه كه در ش��مارههاي گذش��ته نيز توضيح دادهش��د ،هيچيك از
روشهاي احداث تونل داراي برتريكلي نس��بت به ساير روشها نيست و
برگزيدن روشمناسب حفاري بهشرايط و مختصات فني متعددي بستگي
دارد كه براس��اس آن ،طراح تونل دس��ت به انتخاب روشحفاري ميزند.
بههر ترتيب اين تونله��ا ميتوانند به سهش��يوه كندوپوش NATM ،و
مكانيزه احداثشوند .آببندي و خشكبودن ايندسته از تونلها بهدليل
تأمين امنيت شبكههاي تأسيساتي از اهميت ويژهاي برخوردار است .بهاين
منظور درطرح مطالعاتي تونل مشترك تأسيسات شهري تهران ،اليههاي
آببند مختلفي همچون ژئوتكستايل بافتهنش��ده قيراندود ،ژئوممبران و
ژئوكامپوزيـت بنتونيتـي پيشنهـاد شد ه است.
بهاي واحد اجراي تونل

برآورد هزينههاي مربوطبه احداث تونلهاي مشترك تأسيسات شهري،
تابع متغيرهاي متع��ددي نظير وضعيت بافتش��هري ،انحرافترافيكي،
وضعيت زمي��ن و س��طح آبهايزيرزمين��ي ،روشاج��را ،ابعادتونل و...
خواهدب��ود .در طرحجامع ش��بكه تونلهاي تأسيس��ات ش��هري تهران
برآوردهايي نيز بهدس��ت آمده اس��ت .بهطور مثال در بافتهاي ش��هري
داراي تأسيسات ،هزينههاي اجرا بهطور متوسط 45ميليون ريال بهازاي
هر متر خواهدبود .اين رقم در مناطق دردس��ت احداث ش��هري ميتواند
تا حد 29ميليون ريال ب��هازاي هر متر اجراي تونل تقليل يابد .براس��اس
قوانين موجود دراين زمينه ،احداث تونل هاي مشترك تأسيسات شهري
در شهرهاي موجود بر عهده شهرداريها و در شهرهاي جديد يا دردست
احداث برعهده وزارتراه و شهرسازي است.
ي الزامات تأسيساتي تونلهاي مشترك
برخ 

تونلهايي كه براي ايجاد فضاهاي مشترك تأسيساتشهري يا بهبيان ديگر
شبكهايشدن اين تأسيسات احداثميشوند ،خود داراي الزامات تأسيساتي
مختلفي هستند .بهعنوان مثال احداث س��ازههاي وابسته ،ايجاد سيستم
لونقل در داخل تونل ،ماشينآالت و تونلهاي رابط ،برخياز نيازهاي
حم 
تأسيساتي اين سازهها درطول دوران بهرهبرداري بهشمار ميآيند.
سازههاي وابس��ته ش��امل منهولهايي درطول تونل ،پرتالهاي ورودي و
خروجي ،تونلهاي دسترسي ،انبارها ،ساختمانهاي سرويس و نگهداري و
درنهايت مراكز كنترل محلي ،ناحيهاي ،منطقهاي و مركزي است .براساس
برآوردها فقط در پهنهش��رقي ته��ران 93مركز كنترل محل��ي20 ،مركز
منطقهاي4 ،مرك��ز ناحيهاي و يك س��اختمان كنترلمرك��زي بهعنوان
سازههاي موردنياز براي نظارت بر اين شبكه موردنياز است.
ساير نيازهاي تأسيساتي

تونلهاي مشترك تأسيساتش��هري همانند س��اير فضاهاي زيرزميني،
نيازهاي تأسيس��اتي ديگري نيز دارند .دراين س��ازههاي زيرزميني عالوه
بر ايجاد س��امانههاي روش��نايي و تهويههوا ،بايد به سيس��تمهاي اعالم
و اطفايحري��ق نيز توجهيوي��ژه كرد .ع�لاوه بر اينها ،سيس��تم تأمين
حفاظت و ايمني و همچنين ش��بكه جمعآوري و هدايت آبهاي سطحي
از ديگر نيازهاي تأسيس��اتي اس��ت كه در طرحجامع تونلهاي مشترك
تأسيساتشهري موردتوجه و برنامهريزي كارشناسان امر قرارگرفته است.
تأسیسات مجاز و غیرمجاز

همانگونه که در مرور تجربیات جهانی احداث تونلهای مشترک تأسیسات
اشارهش��د ،هریک از اين قبيل تونله��ا امکان تمرکز تع��دادی از خطوط
ش��بكه تأسیس��ات را فراهممیکنند و درنتیجه با وجود محدودیتهای
فنی و اجرای��ی ،نمیتوان تمام تأسيس��ات مربوط ب��ه آب ،فاضالب ،برق،
گاز ،و مخابرات را با هم در این فضاهای مش��ترک جایداد .بنابراین در هر
طراحی برخی از تأسیسات ،مجاز و برخی دیگر غیرمجاز محسوبمیشوند
و حتی در میان تأسیس��ات مج��از نیز بای��د محدودیته��ای دیگری را

براساس ابعاد و احجام این شبکهها درنظر گرفت .در طرحجامع تونلهای
مشترک تأسیسات شهری تهران ،لولههای آب ،کابلهای برق و مخابرات
جزو تأسیس��اتمجاز محسوبمیش��وند .درنتیجه این مطالعات بهدلیل
درنظرگرفتن معیارهای فنی و ضوابطایمنی خاص ،از قراردادن لولههای گاز
و فاضالب در طرح تـونـلهـای مشتـرک تأسيسات اجتناب شدهاسـت.
الزم بهذکر اس��ت كه ابعاد مجاز لولههای آب  300تا 700میلیمتر و ابعاد
قابلقبول برای کابلهای برق 20 ،تا 230کیلوولت است .بنابراین همانگونه
که مشاهدهمیشود در بخش تأسیسات مجاز ،خطوط اصلی و انشعابدهنده
نیز غیرمجاز محسوب میشوند .معیارها و ضوابطی که به چنین تأسیسات
حجیمی اجازه ورود به تونل مشترک را نمیدهند ،مواردی از قبیل ضرورت
جلوگيري از افزایش بیشازحد ابعاد تونل و همچنین دشواری حملونقل
این تأسیسات به داخل تونل است.
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ل هزینه چرخهعمر درانتخاب روش روسازی معابر»
نشست تخصصی «نقش روش تحلی 

جایگزینی برای نمک

راهكاري براي بازگشت سرمايههاي شهر به چرخه توليد

آسفالت هم بازيافت ميشود

ساالنه مبلغی درحدود يكصد میلیارد تومان هزینه صرف تعمیر و نگهداری روکش آسفالت معابر شهر تهران میشود .هرچند در سالهای اخیر
پروژههای روسازی معابر از اجرای روکش کلی و پخش بیحساب و کتاب آسفالت فاصله محسوسی گرفته اما مدیریت شهری همچنان در اندیشه
اجراي روشهایی است که بتوان این هزینههای گزاف را باز هم کاهش داد.

واقعیت ایناس��ت که صرفاً با افزایش کیفیت آسفالت نميتوان به كاهش
محس��وس هزينههاي مرتبط با مقوله تعمير و نگهداري معابر اميدبست.
ازس��وی دیگر بايد متوجه بود ك��ه هزینههای مربوط ب��ه طراحی ،اجرا و
نگهداری راهها تنها مخـارجي نیس��ت کـه ش��بکـه معابـ��ر و بزرگراههـا
بـه جامعـه و ش��هـرونـدان آن تحمیل میکنند .بهبی��ان دیگر یک معبر
حملونقلی میتوان��د هزینههای مختلفی داشتهباش��د كه آش��کارترین
آنها ،هزینهه��ای مربوطبه طراحی ،اجرا ،نگهداری ،بهس��ازیمعابر و نيز
برنامهريزي براي بهرهبرداري بهينه ازاين س��رمايههاي ش��هر است .البته
هزینههای دیگری نیز وجوددارد که هنوز مکانیزم مشخصی برای برآورد و
منظورنمودن آنها در مخارجآتي سازمانهاي ذيربط تبيين نشده اما اتفاقاً
نسبت به هزینههای آشکار ،هنگفتتر بهنظر میرسند.
بحث و بررسی پیرامون چنین هزینههایی ،محور نشست تخصصی «نقش
روش تحلیل هزین��ه چرخهعمر درانتخ��اب روش روس��ازی معابر» بود.
این نشست تخصصی چهارشنبه 15ش��هریورماه توسط مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران در فرهنگسرای نیاوران برگزارشد و عالوه بر مهندس
«محمدرضا معماریان» مجری طرحهای نگهداری و آس��فالت س��ازمان
مهندسی و عمـران شهـر تهـران ،دکتـر فریـدون مقدسنـژاد و دکتر امیر
کاووسی نيز طي آن به سخنرانی و ارائه دیدگاههای خود پرداختند.
هزینههای پنهان

آنچه تحتعنوان هزینههای پنهان مورداشاره قرارگرفت ،در یک دستهبندی
کلی ش��امل زمان س��فر ،هزینههای راهبری خودرو و هزینههای ناشی از
لونقلی ،عالوه
تأخیرات است .درواقع وضعیت و شرایط کیفی یک معبر حم 
بر تأثیر بر هزینههای مربوط به سوخت و استهالک خودروها میتواند بر وقت
و زمان سفر شهروندان مؤثر باشد .به این مخارج و هزینهها باید هزینههای
مربوط به تصادفات شامل جراحت ،نقص عضو و فوت را نيز اضافه کرد.

همانگونه ک��ه مالحظه میش��ود ،اگرچه محاس��به و ب��رآورد هریک از
این هزینهها ام��ری پیچیده و وابس��ته ب��ه رفتارهاي متفاوت انس��انی و
شرايطاجتماعی است اما نمیتوان نبود سا زوکارهای مشخص برای تعیین
اینقبيل هزینهها را بهمعنای عدم تأثیرگذاری آنها تلقیکرد و هزینههای
اينچنيني كه نسبتاً هنگفت هس��تند را از مجموعه بررسیها و تحلیلها
حذفكرد .بهعنوانمثال کمتر فرمول و الگوی حسابشدهای میتواند میزان
خسارات ناشی از معطلش��دن یک فرد متخصص در پشت راهبندانهای
طوالنی و یا جراحت و فوت وی در یک سانحهتصادف را محاسبهکرده و عدد
و رقمی دقیق از میزان آن ارائه كند.

سالهاست كه تنها ماده مورداستفاده جهت یخزدایي معابر و بزرگراههای
شهر تهران همانند آنچه در س��ایر معابر و جادههای کشور میگذرد ،نمک
اس��ت .نمک عالوه بر تأثیر مخربی که بر آسفالت و س��ازههای بتنی دارد،
آثار نامطلوبی نيز بر محيطزيس��ت برجاي ميگذارد .نمک مورداستفاده
در پروژههای يخزدايي معابر ،در اثر آبشس��تگی سرانجام وارد دشتهای
پاییندست محیطهای ش��هری شده و ضمن تأثیر بر س��اختار خاک ،آن
را دچار نفوذناپذیری ميکند .احیاي کش��اورزی در زمینهایی که تحت
تأثیرات مخرب نمک قرارمیگیرند ،گاه به 15س��ال زمان نیاز دارد و تمام
اینها بدانمعنا است که نمک باید فورا ً از فرآیند نگهداری زمستانی معابـر
حذف شود.
یکی از اخبار امیدوارکنندهای که مجری طرح های نگهداری و آس��فالت
س��ازمان مهندس��ی و عمران ش��هر تهران در خالل س��خنرانی خود در
نشست تخصصی «نقش روش تحلیل هزینه چرخه عمر در انتخاب روش
روسازیمعابر» اعالمكرد ،استفاده آزمایشی از ماده کلسیم منیزم استات
براي يخزدايي معابر در زمستان امسال بهجاي نمك بود.
مهندس محمدرضا معماریان بابیان آنکه این ترکیب شیمیایی تهیهشده
از موادمعدنی ،بر اساس اکثر آییننامههای معتبر نگهداری معابر جایگزین
بسیار مناسبی برای نمک است ،افزود :خوشبختانه با بررسیهایی که طی
س��ال گذش��ته انجامگرفت ،این ماده در یکی از پارکهای علم و فناوری
استانهای غربی کشور تهیهشد و هماکنون مذاکراتی بهمنظور تولید انبوه
محصول فوقالذكر در جریان است.
آلودگیهای صوتی

آلودگیه��ای صوتی ناش��ی از تردد خودروه��ا ،یکی دیگ��ر از هزینههای
لونقلی است .زبری بیشاز حد سطح
زیستمحیطی بزرگراهها و معابر حم 
معابر سبب افزایش این صداهای زیانآور میشود؛ صداهایی که در ساعات
پایانی شب بیشتر از طول روز میتواند مایه سلب آسایش شهروندان شود.
هرچند معادلس��ازي هزینهه��ا و خس��ارات اینچنینی با اع��داد و ارقام
س و آماري امری دور از ذهن اس��ت اما نباید فراموشکرد هزینههای
ملمو 
زیستمحیطی روسازی معابر و بهطور کلی هزینههای پنهانی که بیشتر با
کاربران و بهرهبرداران معابر در ارتباط اسـت ،گستـره وسیعـی دارد و توجـه
بـه آن در برنـامهریزیهای فنی و عمرانی ،فواید اقتصادی و زیستمحیطی
قابلتوجهی به دنبال دارد.

بهرهگیری از آسفالتهای بازیافتی
بهرهگیری از فناوری بازیافت آسفالت ،یکی دیگراز محورهای نشست
تخصصی «نق��ش روش تحلیل هزین��ه چرخهعم��ر در انتخاب روش
روسازیمعابر» بود .شايد جالبباشد كه بدانيد با اجرای مستمر پروژههای
بهس��ازی معابر در طول سالهای گذش��ته ،ضخامت روکشآسفالت
در برخی معابر ش��هر تهران به اندازه قابلتوجهی افزایشیافته و با در
دستورکار قرارگرفتن پروژههای بازیافت آسفالت ،میتوان به این میزان
آسفالت بهعنوان یک سرمایه و پتانسیل ارزشمند نگاه کرد.
امروزه بهترین روش بازیافت آس��فالت ،روش گرم است .ارزیابی تمام
روشهای رایج در این زمینه و همچنین نگاهی به پروژههای اینچنینی
در کشورهای پیشرفته دنیا نشانمیدهد که روش بازيافتگرم عالوه
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بر کیفیت بیش��تر ،به زمان کمتری جهت اجرا نی��از دارد .ضمنآنكه
در زمان بهسازی معبر با این روش ،انس��داد و تداخلترافیکی کمتری
خ ميدهد.
ر
اقدامات مطالعاتی و پژوهش��ی مربوطبه این امر در سازمان مهندسی
و عمران شهر تهران رو به اتمام است و بهرهگیری از این روش پرفایده
در بهسازی معابر ،در آینده نزدیک آغازمیشود .کارشناسان سازمـان
مهندسي و عمران ش��هر تهران معتقدند ظرفیت باالی تولید آسفالت
باید صرف تعريف و اجراي پروژههای جدید شود و برای بهسازی معابر
موجود ميتوان از تراش��ههای آس��فالت و موادبـازيـافتي مشتق از آن
استفاده کرد.

ديگران
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هزینههای زیستمحیطی

تحلیل هزینههای چرخهعمر آسفالت را نمیتوان بدون توجه به مالحظات
زیستمحیطی به سرانجام رس��اند .درانتخاب روش مناس��ب روسازی و
نگهداریمعابر باید به خس��ارات زیس��تمحیطی نیز توجهش��ود تا بتوان
هزینههای اینچنینی را نیز تا سرحد امکان کاهش داد.
برای احداث و نگه��داری بزرگراهها ،س��وختهای فس��یلی زیادی مورد
اس��تفاده قرارمیگیرد .تولید ،حمل و پخش آس��فالت وابسته به استفاده
از س��وختهای فسیلی اس��ت .در هر مترمربع از س��طح معبر ،حدود یک
تن مخلوط آس��فالتی صرف احداث الیهه��ای بلکبیس ،بین��در و توپکا
میش��ود و در این میزان آس��فالت ،مقدار قابلتوجهی قی��ر و مواد نفتی
وجود دارد.
هر چند تحلیل هزینههای زیستمحیطی احداث و نگهداری معابر ،هنوز
جایگاه مشخصی در ضوابط و دس��تورالعملهای راهسازي در کشورهای
پیشرفته دنیا ندارد اما حداقل توجه به این امر ،نحوه احداث و نگهداری از
بزرگراهها را تحتتأثیر قرارداده است.

7

سطحمقطع تونل به  3بخشزيرزميني ،روزميني و قسمت فوقاني تقسيمميشود .تونل
زيرزميني براي تردد وسايلنقليه امدادرس��ان درهنگام بروزحادثه درنظر گرفتهشده
و در بخشفوقاني نيز تأسيس��ـات تونلي مثـل كابلهـا و  ...قرار گرفتهاس��ت .بخش
باقيمانده مسيرتونل  M30قراراست تا زمان انتخاب شهر ميزبان المپيك  2020به
بهرهبرداري برسد .اين تونل نهتنها تأييديه انجمن بينالمللي تونل دنيا را بهدست آورده
بلكه استانداردهاي اتحاديه اروپا ،ايزو  14001و اس��تانداردملي اسپانيا را در كارنامه
خود دارد.
 6سال كارسخت و طاقتفرسا

مش�تريان پروپاق�رص تونله�اي ش�هري

از روسيه تا سوئيس
قسمت دوم

يكي از بزرگتري��ن پروژههاي ش��هري مونيخ ،تونلياس��ت كه حدود  3س��ال پيش
بهبهرهبرداري رسيد .پساز 6سال كار س��خت و طاقتفرسا ،سرانجام در روز هجدهم
ماهج��والي  27 ( 2009تيرم��اه  )1388تونل جديد ريچارد اش��تراوس بهطول 1/5
كيلومتر در ش��هر مونيخ و با صرفهزينهاي بالغ بر  324ميلي��ون يورو به بهرهبرداري
رسيد .هدفاصلي از ساخت اين تونلش��هري ،كنترل حجمترافيك و كاهش آن در
ق ش��هر عنوان شدهاست .طبق آمار ارائهش��ده ،روزانه  96هزار دستگاه
برخي از مناط 
اتومبيل از اين تونل عبور ميكنند .يكياز ن��كات قابلتوجه درخصوص تونل ريچارد
اشتراوس آن اس��ت كه  12دوربين مداربسته سرعتس��نج ،ترافيك را دراين فضاي
زيرزميني تحتكنترل دارند و گزارش عملكرد متخلفان را بهاتاق فرمان ارسالميكنند.
سيستم اين دوربينها بهگونهاي است كه رانندگان بههيچعنوان متوجهنميشوند چه
زماني و درچـه زاويـهاي دوربينها فعال هستند.

ن گفتيم و اين شماره شما را با تونلي با  400هزار ميهمان
در شماره قبل از برخي تونلهاي پرآوازه جهان سخ 

توگذار در دنياي تونلها
بعضيديگر از تونلهاي شاخصدنيا آشنا ميسازيم .گش 
نشانميدهد كه اروپاييها از مشتريان پروپاقرص چنين سازههاي زيرزميني بوده
و بيشتر از س�اير قارهها بهاين راهكار ترافيكي اهميتميدهند .آنها درزمينه
تونلسازي شهري بهواقع پيشرو بودهاند.

روز سيزدهم نوامبر سال  1927را بسياري از اهالي شهر نيويورك جشنگرفتند چرا
كه اين روز براي آنه��ا روز جالبي بود .دراين روز تونلي موس��وم به تونل هالند بين پل
جرسي سيتي در نيوجرسي و شهر نيويورك افتتاحشد كه كار تردد خودروها را بسيار
آس��انميكرد .روزانه حدود  400هزارنفر ازطريق اين تونل اقدام بهسفرميكنند كه
اين موضوع ميتواند نش��اندهنده نقشكليدي تونل در ش��هر نيويورك باشد .تونل
هالند داراي 4خطعبورومرور است كه  2608متر در مسيرغربي و  2551متر در مسير
شرقي طول دارد.

تونلها بهعنوان آخرين راهكارعمراني مديرانشهري در كالنشهرها براي غلبهبر معضل
ترافيك بهحسابميآيند .امروزه ديگر مبحث بزرگراهسازي و پلسازي به آن شكلي
كه درگذش��ته جريانداش��ت ،طرفدار ندارد و البته عصر محبوبيت تونلها نيز ظرف
يكيدو دهه آينده بهپايان ميرسد .بااينحس��اب براي دهههاي پيشرو بايد فكري پرهزينهترين تونل جهان
اساسي كرد.
تونل مانش كه به آن تونل كانال نيز گفتهميش��ود ،انگلس��تان را به ديگر كشورهاي
قارهاروپا متصلميكند .اين تونل  50/5كيلومتر طول دارد كه زير بستر دريايمانش
تردد خودروها روي خطوط مترو
حفرشده و منطقه كنتدر انگليس را بهمنطقه كاله در فرانسه متصلميكند .مانش كه
عملياتاجرايي ساخت بلندترين تونلش��هري اروپا در مسكو پايتخت روسيه از سال انجمن مهندسان عمران آمريكا آن را يكياز عجايب هفتگانه دنيايمدرن ناميدهاند،
لونقل و ترافيك شهرداري مسكو داراي دو خطريلي و يك تونلجانبي براي خودروها اس��ت .اين پ��روژه در زمان اجرا
 2008آغازشد .حدود 4سال و نيم پيش ،سازمان حم 
اعالمكرد كه قراراست در پايتخت روس��يه يك تونل واحد براي تردد خودروها و مترو با صرف 21ميليارد پوند ،پ��ر هزينهترين طرح مهندس��ي و عمراني تاريخ بهش��مار
احداثشود كه بهگفته كارشناسان و طراحان ،اين تونل يكياز طوالنيترين تونلهاي ميرفت بهگونهاي كه هزينه اجراي آن  7براب��ر هزينهاجرايي پل گلدنگيت ( يكياز
شهري در اروپا محسوبميش��ود .از بخشزيرين اين تونل  4/85كيلومتري خطوط عجايب هفتگانه دنياي مدرن ) بود .بيش��تر ماش��ينآالت و دس��تگاههاي حفرتونلي
مترو عبوركرده و س��طحفوقاني آن براي تردد خودرو درنظر گرفتهشدهاست .عرض كه دراين پروژه مورداس��تفاده قرارگرفتند ،دو برابر يك زمين فوتبال طول داشتند و
خطوط تردد خودروها  3/75متر است .تا س��الهاي سال بزرگترين تونل شهري در قادربودند روزي  250فوت تونل حفركنند .با اين حال حفر تونل  6س��ال طولكشيد
ق داشت .كار ساخت اين تونل كه طول آن  4/5كيلومتر و قراربود انگليسيها و فرانسويها در نقطهاي مش��ترك بههم برسند كه انگليسيها
اروپا به شهر دوبلين ايرلند تعل 
است 8 ،س��ال بهطول انجاميد و مراسمرس��مي افتتاح آن درماه دسامبر سال  2006موفقش��دند س��ريعتر به نقطه موردنظر برس��ند .يكياز نكات مهم درخصوص حفر
انجامشد.
تونل آن بود كه حفاري از دوطرف بايد بدون كوچكترين انحراف به يكديگر برس��د.
بههمين خاطر از سيستمهاي راديويي و همچنين  GPSنهايت استفاده بهعملآمد.
پساز پايان تمام مراحل ساخت تونل ،فرانسواميتران ( رئيسجمهور وقت فرانسه ) و
تونلي براي توسعه پايتخت تركيه
ح
حدود  6س��ال پيش عملياتاجرايي يك��ياز بزرگترين پروژههاي ش��هري دنيا كه اليزابتدوم ( ملكه انگلستان) درتاريخ  6مي  1994در كاله فرانسه ،تونل را رسماً افتتا 
ش��ايد بتوان آن را ج��زو مهمتري�� 
ن طرحهايعمراني نيز بهحس��ابآورد ،در ش��هر كردند.
استانبول آغاز ش��د .اين پروژه بزرگ كه درراس��تاي طرح توس��عه پايتخت اروپايي
م قطارهاي باري ،هم قطارهاي مسافربري
تركيه انجامگرفت ،به س��اخت تون��ل زيردريايي مرمره مربوطميش��د و بخشهاي ه 
آس��يايي و اروپايي ش��هر اس��تانبول را اين بار از زير دري��ا به يكديگ��ر متصلكرد .با مقامات كشورس��وئيس چندس��ال پيش طوالنيترين تونلريلي دنيا درزمان خود به
انجام چنين طرحي ،مش��كل ترافيك در اين كالنش��هر تا حدود زيادي مرتفع شد .مس��افت  34/6كيلومتر را براي عبور قطارها از زير كوهستان آلپ افتتاحكردند .تونل
طرح تون��ل زيردرياي��ي مرمره ش��امل 11بخشبود ك��ه هزينه بخشنخس��ت آن لوتشبرگ كه ساخت آن  8سال طولكشيد و 3/5ميليارد دالر هزينه صرف احداثش
35ميليون دالر تخمينزد ه ش��د .اين تون��ل  13/5كيلومتر ط��ول 15 ،متر پهنا و  8شد ،زمان الزم براي سفر با قطار بين آلمان و ايتاليا را از  3/5ساعت به كمتراز  2ساعت
متر ارتفاع داشته و سال  2010ميالدي بهبهرهبرداري رس��يد .البته كار ساخت آن با رساند .اولين قطاري كه از اين تونل عبوركرد ،يك قطار باري حامل مورتيزلونبرگر وزير
دشواريهاي بسيارزيادي مواجهش��د و در زمان افتتاح آن تأخيراتي صورتگرفت .حملونقل سوئيس بود .گفتنياست كشور س��وئيس در مركز محورشمالي -جنوبي
از آنجاييكه اس��تانبول درس��ال  2010پايتخ��ت فرهنگي اروپ��ا لقبگرفت ،دولت اروپا قراردارد كه ترافيك آن از سال  1980تا كنون  10برابر شدهاست .ريلهاي درون
تركيه طرحهاي عمراني مهم��ي را در اين ش��هر دنبالكـرد و آنهـا را بهس��رانجام تونل با بالشتكهاي الس��تيكي پوشاندهش��ده كه براي قطارهاي پرسرعت از آلمان،
ايتاليا و فرانسه مناسباست .قطارهاي باري باسرعتي درحدود  160كيلومتر در ساعت
رساند.
و قطارهاي مسافربري با سرعت حداكثر  125كيلومتر درساعت ميتوانند ازاين تونل
 57كيلومتر از  100كيلومتر
عبوركنند .تلفنهاي همراه درتمام طول تونل قادر به برقراري ارتباط هس��تند؛ حتي
پايتخت اس��پانيا هم مدتها اس��ت از معضلي بهنام ترافيك رنجميبرد؛ خاصه آنكه درنقطهاي كه تونل در  2000متري زير س��طح كوه قراردارد .تونل لوتشبرگ يكياز
گردشگران بسياري همهساله ازاين ش��هر ديدنميكنند كه اين امر خود به افزايش طوالنيترين تونلهاي زميني دنيا بوده و از تونل  26/5كيلومتري هاكودا در ژاپن هم
بارترافيك منجر ميش��ود .همين مسأله باعثشد مسئوالنش��هري چندسال پيش بلندتر است .البته تونلهاي زيردريايي طويلتري هم دردنيا وجوددارد؛ ازجمله تونل
براي حل مشكالتموجود و سروس��امان دادن بهاوضاع ظاهري شهر ،اقدام به ساخت  53/9كيلومتري زيردريايي سيكان در ژاپن و تونل  50/4كيلومتري مانش كه فرانسه
تونلي زيرزميني بهنام M30در دورتادور پايتخت اسپانيا كنند و تا سال  2006موفق و انگليس را بههم وصلميكند .تونل لوتشبرگ بهموازات تونل  57كيلومتري گوتهارد
به احداث 57كيلومت��ر از  100كيلومتر طول كلي اين بزرگترين تونل دنيا ش��دند .ساختهشده است.
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اتفاق مهم پيشرو
سخن مسئول

پروژه تقاطع غيرهمسطح بزرگراههاي شيخفضلا...نوري و محمدعلي جناح

مصاديق اقتصادمقاومتي در طرحهاي عمراني

40ميليارد تومانصرفهجويي ماليفقط دريك پروژه
مبحث «اقتصاد مقاومتی» رویکردی اس��ت که نهتنها میتواند ابزاری مؤثر
برای گذر از شرایطكنوني تحريمهاي بينالمللي باشد بلکه بايد آن را بهديد
الگویی برای تعالی اقتصادی و نيز راهكاري بهمنظور آبادانی بيشازپيش کشور
یوچند سال گذشته شاهدبودهايم ،گذر از
نگا ه کرد .همانطور که در طول س 
شرایط تحریم اگرچه نیازمند برنامهریزی دقیق ،تالش روزافزون و درنهایت
مدیریتبهین ه منابع و سرمایههای کشور است اما بههمین دالیل نیز میتواند
مقدمهای برای خود کفایی و تحقق اهداف توسعه درونزا باشد.
برخیها گمان ميکنند در مقوله اقتصادمقاومتی تا جایی که ممكناس��ت
باید در هزینههای عمرانی صرفهجوییکرده و با جلوگیری از اختصاص بودجه
بهچنین طرحهايي ،منابع موجود را صرفاً معطوفبه تأمين هزینههای جاری
کش��ور كرد .حال آنکه اقتصادمقاومتی درحالی از سوی مقام معظم رهبري
مورد تأکید قرا ر گرفته که لزوم حرکت همهجانبه در جهت پیشرفت و تعالی
کشور ،همواره از موارد اصلی رهنمودهای ایشان بوده است.
هرچند تأمی��نبودجه پروژهه��ای عمران��ی در وضعیت پرتالط��م اقتصاد
فعلی با تنگناهای زی��ادی مواجهبوده و البته بس��یاری از طرحهاي عمرانی
حالحاضر پايتخت از بزرگترین و كمنظيرترين پروژههای مش��ابه در کشور
محسوبمیشود كه اجرای هیچ یک از آنها به منابع دولتی وابسته نیست اما
روند توسعه شهرتهران و حرکت همهجانبه مدیریتشهری پايتخت در این
زمینه هيچگاه متوقفنشده و حتي درمقام مقايسه با سالهاي نهچندان دور
گذشته چهبسا سرعت و كيفيت بهتري نيز پيداكرد ه است.
ش��اید این تعريف صحیحتری از رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد که در شرایط

فعلی نه با کاستن از سرعت رش��د زیرس��اختهای عمرانی بلکه با توجه به
شاخص مهندسیارزش و نيز بهینهسازي هزینهها ،میتوان تنگناهای موجود
را باسربلندي پشتسر گذاشت و درعینحال الگویي نوين از اداره اموركشور با
تكيهبر قابليتها و توانمنديهاي داخلي ارائه داد.
بهطورمثال در بين پروژههای عمرانی حالحاضر پايتخت ،نمونههای متعددي
را میتوان یافت که هریک بهتنهایی شاهدی بر این مدعا است .حتی در طول
روند اجرای پروژهه��ای عمرانی ،بازنگریهای صورتگرفت��ه در طراحیها
توانستهاست برخی از معارضاتملکی و تأسیساتی را در پوسته طرح قرارداده
و یا با تغییر در ش��رایط و مختصات فنی اجرای پروژهها ،تا س��رحد ممکن از
هزینههای اجرایی بکاهد.
پروژه اح��داث تقاط��ع غیرهمس��طح بزرگراهه��اي ش��یخفضلا ...نوري و
محمدعليجن��اح ک��ه درحالحاضر بهس��رعت و باكيفيت رون��د تکمیل و
آمادهسازی خود را طیمیکند ،نمونهبارز ديگري از صرفهجويي درهزينههاي
اجرايي بوده و ميتوان آن را بهعنوان يكياز مصاديق اقتصادمقاومتي قلمداد
كرد .طرح اولیه پروژه شامل تقاطعی متشكلاز پلهای قوسی و معلق کابلی
بود كه براساس برآوردهاي صورتگرفته ،اجرای آن به 72میلیارد تومان بودجه
نیاز داشت اما همين تقاطع راهگشای ترافیکی پس از اعمال بازطراحیهای
صورتگرفته ،به تقاطعي با پلهاي صندوقهاي تبديلشد تا اجرای آن درعين
بهرهمندي از کیفیت و زیبایی موردنظر ،فقط 32میلیارد تومان هزینه دربر
داشته باشد .ازاين نمونه تمهيدات فني و اجرايي در پروژههاي عمراني شهر
تهران بهكرات ميتوان اشاره كرد.

قاسم مالدار

*

طي روزهای آینده2پروژه مهم بزرگراهی در
شرقوغربپایتختبهبهرهبرداریمیرسند
و درنتیجه یکمسیر بزرگراهی مدرن ،وردآورد در منتهيالیه
غربیشهرتهرانرابهمجموعهپلهایس هراهآزمایشدرشرق
آنمرتبطمیکند.درسالهایاخیربیشترینتوسعهکالبدی
پايتخت در منتهيالیه شرقی و غربی آن رویداده و درنتیجه
برخورداری از یک بــزرگـراه شرقی-غربی که کل این مسیر
بیش از50کیلومتری را پوششدهد ،آرزوی دیرینه بسیاری
از شهروندان بوده است.
اتصال سهراهآزمایش به وردآورد بهواسطه 3معبر بزرگراهی
شهید زینالدین ،شهیـد همت و شهید خرازی چنان اتفاق
مهمی است که بدونشک میتوان آن را از جنبههای مختلف
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی مورد بررسی و تحلیل
قرارداد و عملکردهای مؤثر این بزرگراهها در ارتباط با یکدیگر
را تشریح کرد؛ عملکردهایی که عواید مثبت آن فقط شامل
سفرهای درونشهری نیس��ت و قطعاً باتوجه به آنکه این
اتصال بزرگراه��ی در میان دو مبدا ورودی ش��رقی و غربی
انجاممیشود ،میتوان انتظارداشت که حتی از زمان برخي
سفرهای برونشهری نیز کاسته شود.
تکمیل بزرگراه ش��هید زینالدین یک فرص��ت مهم برای
توسعه هرچه بیشتر معابرشرياني در پهنهشرقی پایتخت
بهشمارمیآید تا با اتصال سریع این مناطق به رینگ خارجی
بزرگراههای شهر تهران ،از فاصله امکانات و شکاف ایجادشده
بین پهنههای شرقی و غربی پایتخت کاستهشود .عالوه بر
این ،بزرگراه شهید خرازی دسترس��ي آسان شهركهاي
مس��كوني محدوده منطقه 22و معابراصلي اين منطقه به
شبكه بزرگراهي را فراهمميسازد و با اجرای طرحهایی که
وزارت راه و شهرسازی در امتداد غربی این محور دردست اجرا
دارد ،این بزرگراه بهعنوان چهارمین محور ارتباطی تهـران-
کـرج مطرحمیشود .در روزهای اخیر هر دو پروژه بزرگراهی
شهیدزینالدینوشهیدخرازیبهپیشرفتیبالغبر95درصد
رس��یدهاند و آخرین مراحل عملیات اجرای��ی این دو طرح
بزرگراهی باسرعت و کیفیت مناسب درحال انجام است.
* مجری طرحهای بزرگراهی
سازمانمهندسیوعمرانشهرتهران

ختمكالم :جهان ديد
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تمام ميهمانان خارجي بازديدكننده از پروژه
تونلنياي�ش و بزرگراهطبقات�ي ص�در ،براين
ح فوقالذكر از
نكته متفقالقول بودهاند كه طر 
جمله پروژههاي عمراني قابلاعتناء درسطح
خاورميانهبودهوباتوجهبهاستفادهحداكثرياز
توانمنديمتخصصانداخلي،نسبتبهطرحهاي
مشابه درديگر كشورهاي اين منطقه از جهان
متمايز اس�ت .اكثر قريببهاتف�اق ميهمانان
خارجي از پيشرفتهاي حاصله در چندسال
گذشته توسط مهندسان و كارشناسان ايراني
ن
بهعنوانيك"دستاوردبزرگ"يادكردهوعنوا 
ميدارند كه ايرانيها از فرصت موجود ،بهترين
اس�تفادهممكن را بردهاند .حتي برخي از آنان
خواهان تبادلتجربيات دراين زمينه ش�ده و
بهسبب آنچه از نزديك ديدهاند ،قابليتهاي
پديدآمده در جامعه مهندس�ي كش�ورمان را
باور كردهاند.

س��اخت يك تونل  10كيلومتري در زيرزمين
( بااحتس��اب راههاي دسترس��ي) آنهم بدون
كوچكترين تلفات جاني و مالي و با درنظرگرفتن
ويژگيهاي��ي همچ��ون بح��ث دوراهيه��ا و
پاركينگزيرزمين��ي ،درنوعخ��ود ي��ك تجربه
ارزن��ده و قابلارائه درس��طح مجامع بينالمللي
محسوبميشود .احداث بزرگراهطبقاتي صدر
ي مح��دود نيز اق��دام بديع
در محوطهكارگاه�� 
ديگري است كه همواره باعث تعجب و شگفتي
بازديدكنندگان خارجي شدهاست .تعجب آنها
از اين جهت است كه ايرانيها در زمينه ساخت
بزرگراههايطبقاتي آنهم با استفاده از تكنولوژي
جديد جرثقيلهاي غولپيك��ر ،تاكنون تجربه
مشابهي نداشتهاند اما با اين وجود دست به كار
بزرگي زده و فصلجديدي از عملياتعمراني در
شهرها را رقمزدهاند .جسارت مديران و مهندسان
كشورمان دراين زمينه مثالزدني است.

تونلنياي�ش و بزرگراهطبقاتي ص�در ازجمله
پروژههايعمرانيشهرتهرانمحسوبميشوند
كهبهلحاظبازديدازروندعملياتاجرايي،بيشتر
مورداستقبالميهمانانخارجيقرارگرفتهاست.اما
واقعيتآناستكهازاينقبيلطرحهادرتهرانبه
ي
تعدديافتميشود.درياچهمصنوعيچيتگريك 
از اين موارد است؛ پروژهاي كه تجربه احداثآن
فقطبهچندكشورخاصمحدودميشود.مجتمع
نمايشگاهيشهرآفتابنيزدرزمانتكميل،قطع ًا
به يك نمون�ه موفق كارهاي عمراني در س�طح
نالملليتبديلخواهدشد.براياثباتصحتاين
بي 
ادعاكافياستحداقلسريبهصفحاتاينترنتي
بزنيد و نمونههاي مشابه طرحهاي فوقالذكر را
جستجوكنيد؛آنگاهبهسادگيمتوجهميشويدكه
برخيپروژههايعمرانيدردستاجرايشهرداري
تهرانبهواقعكمنظيربودهونمونههايپرتعدادياز
تنميشود.
آنهادردنياياف 

اينك��ه كارشناس��ان و متخصص��ان خارج��ي از
نزديك با تحوالت امروز ايران آشناش��وند ،حداقل
دو حس��ن بزرگ دارد؛ يكي ايج��اد حساعتماد
متقابل و باور توانمنديهاي داخلي كش��ورمان و
ديگري فراهمشدن زمينههايي براي فعاليتهاي
مش��ترك بينالمللي .اين يك قانونجهانياست
كه قدرت كشورها در وهلهنخست به اعتبار آنها
بازميگردد و اعتبار نيز حاصلنميشود مگرآنكه
ثباتوقدرتداخليبرجهانياناثباتشود.كشوري
كه درمقولههاي مختلف اجتماعي پويا و ش��كوفا
ظاهرميش��ود ،ديگران را به همكاري و مراودات
بينالمللي ترغيبميسازد .كساني كه از دور اوضاع
ايران را رص��دميكنند ،اگر از نزدي��ك درجريان
پيش��رفتهاي حاصلش��ده درچند س��ال اخير
قرارگيرند ،مطمئناً طرزتفكر ديگري پيداكرده و
فرصتتبادلتجربياتوتشريكمساعيباكشورمان
را بهراحتي ازدست نميدهند.

