يك كالم

تطابق با برنامه
 1كارهاي عمراني در ش��هرهاي بزرگ و پرجمعيت ،مشكالت و مسائل
خاص خود را بههمراه دارد .دغدغه تأمين منابعمالي و مصالحمصرفي درشرايط
اقتصاد پرتالطم امروز يك بحث اس��ت و بحث ديگر رف��ع معارضاتملكي و
تأسيساتي است .البته بهاين موارد ميتوان مس��ائلي ازقبيل انحراف ترافيك
براي ايجاد كارگاههاي عمراني را نيز اضافهكرد .بههرحال درساليانگذش��ته
همين مش��كالت و موانع بود كه باعثميش��د يك پروژه نتواند در چارچوب
توسازهاي
برنامهزمانبندي حركتكند و حتي عملياتاجرايي برخي از ساخ 
عمران��ي بهحالت توق��ف درميآمد .درچني��ن وضعيتي نهتنها چهره ش��هر
مخدوشميشد بلكه سرمايههاي صرفشده نيز بالتكليف باقيميماند.
 2براي آنكه بتوان يك برنامه زمانبندي اصولي و واقعي داش��ت ،بايد
چندنكته را مدنظر قرارداد؛ نكتهاول آشنابودن به موانع و مشكالت هركار بوده
و اينكه بتوان درمواقعلزوم براي هر اتفاق غيرمترقبهاي ،چارهاي اساس��ي و
 | 02روزنگارهفتهايكه درعمرانشهرگذشت

يك خبرخوشحالكننده
بعدازيكهفته پركار

البته سريع انديشيد .نكته بعد واقعنگري به سطح توانمنديها و قابليتهاي
موجود است كه درصورت لحاظشدن اين امرمهم ميتوان براساس واقعيات،
برنامهريزي كرد .مس��أله بعد كه ازهمه مهمتراست ،عزمجدي براي پايبندي
به برنامه زمانبندي بوده و اينكه وفاي به عهدوپيمان از هرمقول ه ديگري در
فرآيندهاي كاركردي اهميت بيشتري دارد .الزام به انجام صحيح و درست يك
كار در زمان تعيينشده باعثميش��ود براي هر مشكل ريز و درشتي بههمت
اجماع افكار و توانمنديها ،را ه چارهاي پيدا شود.

ضميمه رايگان
روزنامه همشهري
يكشنبه9مهرماه1391

 3رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسالمي شهر تهران در آخرين
جلسه اين شورا با اشاره به روند پيشرفت پروژههاي عمراني در پايتخت ،چنين
عنوانداشته كه در 4ماهه اول سال 1391بهترين درصد انطباق اجراي پروژهها
باتوجه به زمانبندي تعيينشده در مقايسه با همين بازهزماني در ديگر سالها
رخ دادهاست .اين امر البته ريشه در عزم دستاندركاران مديريتشهري تهران
براي اتمام پروژههاي نيمهتمام عمراني دارد .ارزش آمار ارائهشده وقتي بيشتر
مشخصميش��ود كه متوجه باشيم در س��الجاري بيش��ترين و بزرگترين
پروژههاي عمراني دهههاي اخير پايتخت در شرف تكميل و بهرهبرداري است.

 | 03دانشفنیجدید

11ماه تالش برای
ساخت پلميرداماد

 | 08توجه به پيوستهاي اجتماعي و فرهنگي

چشم وگوششهروندان
درپروژههايعمرانيشهر

پايان عمليات سازهاي تونل نيايش پس از  18ماه كار شبانهروزي

پايان عمليات سازهاي در بخشهاي اصلي پروژه احداث تونلنيايش

ازامروز133روزصبركنيد

ي از تابلوهاي روزش�مار پروژه تونلنيايش و بزرگراهطبقاتي صدر را ميبينيد؛ روزشماري كه اعداد آن
س سينمايي ملت كه گذركنيد ،يك 
از مقابل پردي 
روز به روز كمتر و كمتر ميشود و با رسيدن به عددصفر ،انش�اءاهلل يكتونل و يك بزرگراهطبقاتي تقديم شهروندان فهيم و صبور پايتخت خواهد شد.
درحالحاضر عدد 133روي صفحه روزشمار نقشبستهاست اما اين عدد خيليزود تقليل پيداكرده و بهسمت عددصفر متماي 
ل ميشود ...صفحه 4

 | 07تحقق يك ايده پ ساز  15سال

تجربهموفقمالزياييها

مالزي يك كشور آس�يايي اما از نوع مدرن و پيشرفته آن
بهحساب ميآيد .برخي از نمادهاي مدرنيته دراين كشور
البته محصول مش�اركت با ش�ركتهاي خارجي اس�ت؛ با
ت گرفته در
توسازهاي عمراني صور 
اينحال بهسبب ساخ 
دوده ه اخير ،امروزه مالزي و خصوص ًا شهرهاي بزرگ آن به
يكياز جاذبههاي گردشگري دنيا تبديلشده است.
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ضميمه رايگانروزنامه همشهري عمرانشهر

سرآغازسخن

شماره 39يكشنبه 9مهرماه1391

اين درد،العالج نيست
درس��ال 1388و همزم��ان ب��ا افتت��اح
و بهرهب��رداري از مرك��ز فرمانده��ي و
ستادمديريت بحران شهر تهران ،سامانه
پيشرفته ارزيابي سريع و تخمين خسارات
ناشي از زلزله تهران نيز به بهرهبرداري رسيد كه در ساخت،
بارگذاري و استقرار آن تنها از توان و تخصص جمـع معـدودي
از دانشمنـدان و متخصصان داخلـي استفاده شدهبود .هرچند
كه اين سامانه باتوجه به تغييراتدائمي وضعيتفيزيكي شهر
بهلحاظ تخريب و نوس��ازي اماكن ،اح��داث و بهرهبرداري از
معابر ترافيكي جدي��د ،انجام پروژههاي بهس��ازي لرزهاي و
كاهش آسيبپذيري ...،بهطور مس��تمر نياز به بهروزرساني
داشته و همچنين الزم است تا با تبادلاطالعات و همكاري با
دستگاههاي ذيمدخل در مديريتبحران ،بهطور كاربردي در
مانورهاي متعدد مورداستفاده قرارگرفته و تدقيق شود.
اما درخصوص سامانه هشدارسريع زلزله كه بهتازگي چندباري
است در خبرها تكرارميشود ،بايد همانطور كه پيشاز اين
نيز گفته شدهاست ،بادقت و وس��واس بيشتري حركتكرد
و رواييكار و آنچه كه بهدس��ت آوردهميش��ود را با حواشي
پيراموني آن بهدرستي س��نجيد .بهعنوانمثال درخصوص
زمانطاليي 20ثاني��ه بايد توضيحداده ش��ود كه فاصله بين
موجاوليه يا موجطولي زمينلرزه (كه با س��رعت بيش��تري
نسبت بهامواجعرضي منتشرميگردد و عموماً نيز براي افراد
قابلاحس��اس نبوده و با نيروي ثقليزمين خنثيميشود) تا
امواج متأخر عرضي و سطحي كه همراه با تكانهاي وسيع و
خسارتزا هستند ،بسته بهفاصله گسل مسبب زمينلرزه تا
محل موردنظر ،ميتوان بهازاء هرثانيه فاصله ،مسافتي حدود
 8كيلومتر را درنظر داشت .درنتيجه ا گر گسلي درفاصله 150
تا 160كيلومتر از شهر تهران فعالش��ود (مثل گسل كهك
قم) ،فاصلهزماني بين رس��يدن اولي��ن موجطولي و عرضي،
حدود 20ثانيه قابل انتظاراست .اما اگراين فاصله كوتاهتر يا
گسل فعالشده در داخلشهر باشد (نظير زلزله بم) ،ديگر اين
زمان بسياركوتاه و بعضاً غيرقابل استفادهميگردد .لذا باتوجه
به مس��ائلامنيتي و رواني مرتبط با پديده زمينلرزه بهويژه
در ش��هر تهران و اثراتي كه برروي تصميم��ات خرد و كالن
ميگذارد ،الزماست كه در اطالعرسانيها ضمن رعايت امانت،
از دقت و سعهصدر بيشتري برخورداربود.
توساز مقاوم و منطبق
امروزه برهمگان آشكارگرديده كه ساخ 
بر حداقلهاي ضوابط مهندسي و اجرايي دركنار آموزشهاي
ساده ،صحيح و گسترده ،مهمترين اركان كاهش خطرپذيري
ل��رزهاي و بهعبارتي غلبهب��ر تبعات زيانبار و بعض��اً غيرقابل
جبران ناشياز رخداد زمينلرزههاست .البته بايد دركنار آن،
فناوري را نيز در تمامي زمينههاي موردنياز بهخدمت گرفت؛
همانطور كه پيشاز اين نيز چنين بودهاست و خوشبختانه
تهران درحالحاضر بهلحاظ حجم اقدامات انجامشده درزمينه
مديريتبحران ،جزو ش��هرهاي مطرح در جهان است ،لكن
فاصله بين آنجا كه بايد باشيم و امروز هستيم نيز ژرفاست
كه اين ام��ر تالشهاي همهجانب��ه و مس��تمري را با رويكر
«پيشگيرانه» طلب مينمايد.
ما بايد بهطور اساس��ي روشه��اي طراحي و ساختوس��از
س��اختمانهاي خود را (بهوي��ژه در بخش س��اختمانهاي
مس��كوني) درتمامي ش��ئون آن بازنگ��ري و اصالحنمائيم
و براي مقاومس��ازي ب��ا روشهاي س��اده و مؤث��ر ،همانند
آنچه كه تحتعنوان «بهس��ازي لرزهاي نس��بي» و بههمت
جمع��ياز متخصص��ان برجس��ته سازهكش��ور و همراه��ي
خوب دانش��گاههاي صنعتيشريف و دانش��كدهفنيتهران
درشهرداري تهران بهانجام رسيد را بهعنوان يكياز روشهاي
كمهزينه ،س��هلالوصول و بديع درم��اندرد كهنه و مزمن
بيمقاومتي س��اختمانهايمان در برابر زلزلههاي نهچندان
قدرتمند ،بهطور جد دنب��ال و عملياتي نم��وده و اولويتها
را باتوجه ب��ه فاصله زي��اد بين ني��از و بضاعت ،بهدرس��تي
تدوين و پيگيري كرد.
* استاد دانشگاه و كارشناس مديريت ريسك
و كاهش خطرپذيري لرزهاي

عمرانشهر ضميمه رايگانروزنامههمشهري

گزارش روز

يكشنبه 9مهرماه 1391شماره39
تا پيشاز س��اخت پلجديد ميردام��اد ،حرکت روان
خودروها در مسیر شمال به جنوب بزرگراه مدرس و نيز
بلوارآفریقا ،بهدلیل طراحی غلط پل قبلی که بهصورت
شرقي -غربی نصب شد ه بود ،ناممکن بود .بنابراین با
اصالح جهتپل ،امکان دسترسیهاي شمالی -جنوبی
و بالعکس فراهم شد.

پايان پروژه بزرگراه شهيد خرازي

سخن كارشناس

دكترمازيارحسيني

*

3

مبلغ  150میلیون ریال در س��اخت پل صرفهجویی
بهعمل آمد.

تولید گلمیخ با رعایت استانداردهای بینالمللی:

مشکالتي كه واقعيت داشت

نمايي از پل وفادار در بزرگراه شهيد زينالدين؛ پنجشنبه6مهر1391

عمران شهر در هفتهاي كه گذشت

يكخبرخوشحالكننده بعدازيك هفته پركار

هفتهگذشته نگاه بسياري از رس�انههاي جمعي به اخبار حوزه فعاليت معاونت فني و عمراني ش�هرداري تهران معطوفبود؛ از احداث زيرگذر
قيطريه گرفته تا بهرهبرداري همزمـان از دو بـزرگـراه شهيد زينالدين و شهيد خرازي ،اخبار مهمي بود كه بازتاب خوبي در صفحات روزنامهها
و سايتهاي خبري داشت .ضمن اينكه پروژه بزرگراهطبقاتي صدر نيز از ديد دوربينهاي تلويزيوني دورنماند و گزارش پيشرفت عملياتاجرايي
اين طرح عظيمشهري ازطريق رسانه پرمخاطب سيما به سمع و نظر شهروندان رسيد.

شنبه دراين روز خبر بازديد دكتر قاليباف و هيأتهمراه از پروژه
تونلنيايش و بزرگراهطبقاتي صدر رس��انهاي شد .طبق
گزارشهاي ارائهشده در بخشهاي نصب و توليد ستون
مهر و سرستون و نيز نصب و توليد سگمنتهاي پلهاي رمپي
و همچنين توليد سگمنتهاي پلاصلي بزرگراه صدر ،ركوردهاي تازهاي
بهدست آوردهاست .خبر ديگر اين روز ،بهرهبرداري از زيرگذر قيطريه در
نيمهدوم مهرماه سالجاري بود .با اين گشايشترافيكي و نيز اتصال خيابان
شهيد اندرزگو به خيابان شريعتي ،انتظارميرود ضمن كاهش بارترافيكي
بزرگراهصدر ،شرايط براي تسريع هرچه بيشتر روند عملياتاجرايي دراين
پروژه عمراني بيشازپيش فراهمشود.

1

يكشنبه معاون فني و عمراني ش��هرداري تهران صبح يكشنبه در
نشست شوراي شهرداران حاضرشد .بعدازظهر نيز سركشي
به پروژه بزرگراهطبقاتي صدر و كارخانه ش��ماره  2ساخت
مهر قطعاتبتني در دستوركار دكتر مازيارحسيني قرارداشت.
دراين روز مديركل اداره هماهنگي فني و عمراني مناطق و سازمانها بهبيان
ارزيابي عملكرد اي��ن ادارهكل در  4ماهه نخس��ت س��الجاري پرداخت و با
ل  1391را بهترين
قابلقبول خواندن نتايج طرحهاي موردي ،نيمهدوم س��ا 
فرصتممكن براي بهبود روشها و س��ازوكارهاي اجرايي مناطق دانس��ت.
مهندس شهرام باقري همچنين برضرورت مكانيزهشدن فرايند گردشكار
درزمينه فعاليتهاي عمراني مناطق تأكيدداشت.
گفتنياس��ت در جلس��ه ارزيابي عملكرد اداره هماهنگي فني و عمراني
مناطق و س��ازمانها ،عالوه بر ارزيابي نتايج حاص��ل از اجراي طرحهاي
م��وردي ،برنامهها و اه��داف آت��ي اي��ن اداره كل موردبحث و بررس��ي
قرارگرفت.

2

دوشنبه بازديد از بزرگراه شهيد زينالدين و آخرينوضعيت تكميل
اين معبرشرياني توسط مديرانارشد معاونت فني و عمراني
صورتگرفت .بعدازظهر نيز دكتر عيسيش��ريفي معاون
مهر هماهنگي و امورمناطق به اتفاق دكتر مازيارحسيني معاون
فني و عمراني و مهندس مجتبي عبداللهي معاون خدماتشهري شهرداري
تهران و جمعياز دس��تاندركاران پروژه بزرگ��راه امامعلي(ع) ضمن بازديد
ميداني از اين طرحعظيم ،درنشس��ت برگزار ش��ده بعد از بازديد ،به بررسي
وضعيت بخشهاي مختلف پروژه پرداختند.

3

سهشنبه صبح اين روز پ��روژه بزرگراه ش��هيد زينالدين اين بار
همراه با پروژه بزرگراه ش��هيد خرازي مورد بازديد قرار
گرفت .بعدازظهر سهش��نبه نيز نشس��ت بررسي پروژه
مهر بزرگراهطبقاتي صدر انجامشد.

4

چهارشنبه دكتر قاليب��اف و هيأتهمراه از اولين س��اعات صبح به
بازديد از چن��د پروژه مهم عمران��ي پرداختند و گزارش
مربوطب��ه روندپيش��رفت هري��ك از پروژهها توس��ط
مهر دس��تاندركاران مربوطه به حاضرين ارائهش��د .بازديد
از كارخانه توليد قطعات پيشس��اخته بتني ،برنامه بعدازظهر تنيچنداز
مديرانارشد حوزه معاونت فني و عمراني دراين روز بود.

5

شنبه مراس��م افتتاح همزم��ان  2بزرگ��راه ش��هيد زينالدين
و ش��هيد خ��رازي ،س��اعت 10صبح اي��ن روز ب��ا حضور
ش��هردار تهران و جمعي از مقامات لش��كري و كش��وري
مهر برگزارشد.

8

يك اتفاق

يك بهرهبرداريديگر
بدونبرگزاريمراسمافتتاحيه
س��ازههای عمرانی ،محصول فناوریها و البته نیازهای حملونقلی زمان
احداث خود هس��تند .بنابراین رش��د فناوری و همچنی��ن افزایش نیازها
و ضرورتهای ترافیکی ایج��ابمیکند که زیرگذره��ا و پلهای قدیمی
بهسازی شوند تا براساس ش��رایط روز جامعه ،عملکردهای بهتری داشته
باشند .در س��الها و ماههای اخیـر عالوه بر مطالعات و گمانهسنجیهای
لونقلی ،پروژههای زیادی
متعدد پیرامون اصالح برخی از این سازههای حم 
نیز بهمرحلهاجرا درآمدهاند.
اما برای اطالع از مهمترین اتفاق عمرانی هفتهگذش��ته درزمینه بهسازی
تقاطعات موجود و حذف گرههایترافیکی معابر پرتردد شهري ،باید به سراغ
پروژه تعریض بزرگراه امامرضا(ع) در محل موسوم به پل تسم ه نقاله برویم.

در هفتهای که گذشت متعاقب اجراي عمليات روكشآسفالت در پروژه
تعريض بزرگراه امامرضا(ع) ،اين سازه گرهگشاي ترافيكي بدون برگزاري
مراسمرسمي ،افتتاح و به بهرهبرداري رسيد .باوجودآنکه تعریض پلهای
موجود با دشواریهای خاصی همچون نیاز به ایجاد مسیرهای انحراف
ترافیکی همراه است ،پروژه تعريض پل تسمهنقاله با سرعت و كيفيت
مناسب ،در يك بازهزماني  9ماهه بهسرانجام رسيده است.
بهرهگيري از ورقهاي موجدار فلزي بهعن��وان قالبدائمي دالبتني
یکی از مهمترین ویژگیه��ای فنی این پروژه محسوبمیش��ود که
سبب ايجاد يك سازه سبكتر نسبت به روشهاي متداول شدهاست.
همچنین استفاده از اين روشاجرايي ،نياز به عمليات اسكافلدبندي را
برطرفساختـه و درنتيجـه اجـراي پـروژه ،اختـالالتترافيكي كمتر
و سرعتبيشتر عملياتاجرايي را درپي داشته است.
بهاین ترتیب با بهرهبرداری از پروژه تعری��ض بزرگراه امامرضا(ع) در
محل موس��وم به پل تس��مهنقاله ،ضمن روانش��دن ترافيك ،ايمني
عبورومرور نيز بهنحو چشمگيري افزايش مییابد.

با نگاهی به نقشههای طرحتفصیلی ش��هر تهران در
مییابیم ک��ه بزرگراه م��درس در ش��بکه بزرگراهی
پايتخت ،وضعیت ویژه و متمایزی دارد .بزرگراه مدرس
تنها بزرگراهی است که با چند خیابان شریانی شرقی-
غربی مهم ا ز قبی��ل خيابانهاي وحیددس��تگردی،
میرداماد ،شهيدمطهری و شهيدبهشتی ارتباطداشته
و درانتها به مرکزش��هر میپیوندد .بزرگراه مدرس از
دو بزرگراه مهم ش��هيدچمران و آیتاهللصدر ریش��ه
گرفته و ب��ا دو بزرگراه مه��م ش��رقی – غربی يعني دانشفنیجدیدیكهبهدانستههايجامعهمهندسیكشورافزودهشد
بزرگراههاي رس��الت و ش��هيدهمت نیز تالقیدارد.
درواقع بزرگراه مدرس پلارتباطی شبکه خیابانهای
شریانی و بزرگراهی است .این بزرگراه در سال 1372
براساس مطالعات انجامشده ،روزانه پذیرای  120هزار
س�الها برفراز بزرگراه مدرس ،پلی کوچک قرار داش�ت که دو طرف خیاب�ان میرداماد را ب�ه یکدیگر متصل
وسیلهنقلیه بود.
پل بزرگراه مدرس در تقاطع خيابان میرداماد در طول میکرد .این پل د ر طول ساليانمتمادي حرکت شرقی – غربی و بالعکس خودروها در خیابان میرداماد را ممكن
 21سالي که از برپایی آن میگذشت ،نهتنها کمکی به میساخت .اما باتوسعه شهر تهران و افزایشجمعیت آن ،بهتدریج این پل کارایی خود را ا ز دستداد و حتي باعث
ترافیک فشرده این تقاطع نمیكرد بلکه مسبباصلی افزایشترافیک در دوسوی محور خيابان میرداماد شد .بههمين دليل مسئوالنوقت شهرداری تهران در سال
کندی حرک��ت در محور مذكور ب��ود .درواقع باوجود  1372تصمیم به ساخت پلی جدید بر فراز بزرگراه مدرس گرفتند؛ پلی که راهگشای ساخت پلهای بزرگ دیگر
امکانعبور 5خودرو در هر یک از مسیرهای آن ،بهدلیل در پايتخت شد و دانش فنی نويني را به دانستههاي جامعه مهندسی کشور افزود.
کمعرضبودن عرشه در هنگام ورود خودروها به روي
پل ،تنها  2وسیلهنقلیه میتوانستند همزمان از آن گذر طرح تهیهشده بر مبنای راهحل دوم ،به چند قسمت اصلی خیابان اس��فندیار -آرش ،در این مرحله از برنامه اجرایی
قرارنداش��ت و درآینده باتوجه به رشد ترافیک درمنطقه
کنند .بنابراین تراکم خودروهایی که از سایر خطوط بهشرح زیر قابل تفکیک بود:
به مرحلهاجرا درخواهدآمد .اگرچه این طرح در سال 72
 1برچیدن پل موقت
قصد ورود به این دو خطعبوري را داش��تند ،بر شدت
 2بهسازی بزرگراه مدرس از پل جهان کودک تا شمال موردتوجه قرارگرفت ،اما با افزایش ترافیک تاکنون این طرح
تراکم وسایلنقلیه در ورودی پل و همچنين در هردو
بهاجرا درنیامده است.
بلوار میرداماد
مسیر شمال و جنوبی میافزود.
 3تأمین سهحرکت گردشی جنوب به غرب ،شرق به
شمال و ش��رق به جنوب در تقاطع بزرگراه مدرس با بلوار مشخصات طرح احداث پلجديد
راهحلهاي پيشنهادي
پل فعلي میردام��اد  701متر طول داش��ته و روی تقاطع
مطالعات کارشناس��ی دو راهحل را ب��رای این تقاطع جهان کودک
 4ایمنسازی بزرگراه مدرس جهت عبور عابرینپیاده و مدرس -میرداماد و آفریقا -میرداماد احداث شدهاست .اين
پیشنهاد کرد؛
ل عالوه بر عرشهاصلی ،راستگرد و دور برگردانهایی دارد
پ
راهحل اول :تبدیل بزرگراه م��درس به پل رو گذر یا وسایلنقلیه در محدوده طرح
 5ایجاد پ��ل روگذ ر دائ��م در محور بل��وار میرداماد ،که دسترسی به خیابانهای شمالی و جنوبی را نیز ممکن
مسیر زیرگذر در بخش حدفاصل تقاطع بزرگراه حقانی
میکند.پلمذكور که ترکیبی از بتن و فوالد است ،با دهانه
حدفاصل بلوار آفریقا تا بزرگراه مدرس
تا شمال خیابان اسفندیار
 6بهس��ازی بلوار میرداماد ،حدفاصل خیابان نفت تا پیوسته طراحیشده و درمقایس��ه با سایر پلهای موجود
راهحل دوم :ایجاد پ��ل روگذر در بل��وار میرداماد و
شهر تهران ،دارای ویژگیهای و نوآوریهای متعددی است
احداث زیر گذر درطول خیابان آرش -اسفندیار ،حد خیابان حضرت ولیعصر(عج)
 7ایجاد رمپهای غیرهمس��طح دركن��ار پلاصلي که اشاره به برخی از آنها خالياز لطف نيست؛
فاصل بلوار آفریقا تا بزرگراه مدرس
بررسیهای مفصل بعدی ،مزایای بيشتر راهحل دوم بهمنظور تأمین ارتباط الزم بین بلوار آفریقا با بلوار میرداماد اجرای پ�ل ترکیبی(کمپوزی�ت) با دهانه پیوس�ته:
را نش��انداد .از مهمترین دالیل انتخ��اب راهحل دوم و استفاده بهینه از بلوار آفریقا بهمثابه محورکمکی بزرگراه بررسیهاي کارشناسانه در زلزلههای 3دهه اخیر بر روی
سازه پلها نشان داده است که دهانههای پیوسته درمقایسه
مدرس
میتوان بهنکات زیر اشاره کرد:
 8اصالح حرکت راس��تگرد جنوب به شرق در تقاطع با دهانههای ساده ،از مقاومت بیشتری برخوردار هستند.
 1عدم امکان انسداد طوالنیمدت بزرگراه مدرس و
بههمین دلیل پل میرداماد دارای دهانه پیوس��ته و طبعاً
بزرگراه مدرس و بزرگراه آیتاهللصدر
یا تضعیف تردد درطول دوره ساخت این بزرگراه
 9ایجادپل روگذر در محور خیابان اسفندیار – آرش ،درزهای انبساط کمتری اس��ت .کاهش درزهای انبساط
 2الزام بهسازی فوری تقاطع میرداماد با بزرگراه
از  17عدد به  6عدد ،ع�لاوه بر ایجادایمنی ،حرکت روان و
م��درس و جلوگیری از خساراتس��نگین ناش��یاز حد فاصل بلوار آفریقا تا بزرگراه مدرس
توضیح این نکته ضروریاست که احداث زیر گذر در محور بدون لرزش خودروها را موجبمیشود .ضمناً از این رهگذر
راهبندانهای طوالنیمدت در این تقاطع

11ماه تالشبرای ساخت پلميرداماد

تعداد 50ه��زار گلمیخ ب��رای اتص��ال الیهبتنی به
عرش��هفلزی پل بهکا ر رفت .تولید این نوع گلمیخها
برای اولینبار در ایران ،عالوه بر صرفهجویی در خرید
ارزی به میزان  100میلیون ریال ،در انواع س��ازههای
ترکیبی نیز همچنان کاربرد دارد.
تولید بالشتک(زیرس�ری) :این نوع بالشتک برای
نخستینبار با طراحی کارشناس��ان ایرانی در داخل
تولیدشد و پساز آن برای ساخت سایر پلهای شهر
تهران نيز نياز بهخرید خارجی بالشتکهای زیرسری
ف شد .حداقل صرفهجویی در عدمخرید بالشتک
برطر 
خارجی برای پل میرداماد  600میلیون ریال بود.یکیاز
مشکالت همیشگی پل قبل ،روکشی اپوکسی آن بود
که باتوجه به حجم ترافیک پل ،نیاز به تعویض مرتب
و خرید مواد از خارج داش��ت .در پلفعلي میرداماد،
عرش��هپل با بتن متراکم مخصوصی که نفوذپذیری
اندکی دارد ،پوشیدهشده است.
نکته اساسی ،تنها صرفهجویی حداقل  850میلیون
ریالي درساخت پل نبود بلکه دانش فنی بهدستآمده
که در پروژههای آتی بهکاررفت ،دستاوردی بیهمتا
برای جامعهمهندسی کشور تلقي ميشد.
مشخصاتفيزيكي پل

عرض پل میرداماد  17/40متر بوده و ارتفاع آن در
باالترین نقطه  7متر است .مساحت عرشهفلزی پل
میرداماد که از تمام قطعات پ��ل قدیمی نیز در آن
استفاده ش��د 5 ،هزار و  300مترمربع است و با 26
سانتیمتر بتن مسلح پوشیده ش��ده است .همزمان
با اح��داث پل ،بهس��ازی بلوار میردام��اد حدفاصل
خیابان نف��ت تا خيابان حض��رت ولیعصر(عج) نیز
انجامش��د و حرک��ت روان خودروها در این مس��یر
ممكن شد.
مشکالت اجرایی پروژه

از مشکالت عمده موجود بر سر راه احداث پل میرداماد،
دروهلهنخست ضرورت برچیدن س��ریع پل قدیم و
بازکردن بزرگراه مدرس بود که این اتفاق در کمترین
زمان به انجام رسید .در جریان ساخت پایههای پل نیز
مشکل وجود تأسیسات زیرزمینی ازجمله كابلهاي
برق و لولههاي آب و گاز وجودداش��ت که با کوشش
بسیار ،این موانع برطرف شد.
مطالعات طرح احداث پل میرداماد در نیمهدوم سال
 1372انجامشد و فروردینماه سال  1373عملیات
ساخت پلفعلی آغازشد .عملياتاجرايي این پروژه به
مدت 11ماه جريانداشت و بهمنماه همان سال ،پل به
بهرهبرداری رسید .براي ساخت این پل  26هزار و 300
مترمکعب عملیات خاکبرداری صورتگرفت و بیشاز
 22هزار و  700بتن برای ساخت آن بهکا ر رفت .میزان
فوالد مصرفی  5میلیون و  280هزار کیلو گرم بود.

يادداشت مسئول

كمترين ميزان انحراف ازدستورالعملها
شهرام باقری | مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمانها

هرچند هنوز حدود یک هفته تا پایان دوره نظارت و ارزیابی طرح استقبال از مهر باقی ماندهاست
ت از کیفیت قابلقبول عملیات مرمت و بهسازیمعابر در سطح
اما بازدیدهای انجامشده ،حكاي 
مناطق بيستودوگانهدارد .باتوجه بهاینکه حداکثر سطح لکهگیری آسفالت در این طرح  25مترمربع منظور
ش��د و این رقم در بخش مرمت پیادهروها به  5مترمربع و در بخش مرمت جداول به  10متر میرسيد ،معدود
انحرافات صورتگرفته نسبت به دستورالعمل ،شامل عدمرعایت این ابعاد بوده و خوشبختانه طرح بهلحـاظ
کیفـی رشـد رضایـتبخشی داشته است.
واقعیت این است که اجرای طرحهای موردی از ابتدای سالجاری سبب رفع برخياز مشكالت ديرينهشهري
و ارتقايكيفيت عملياتعمراني درسطحمناطق بيستودوگانه شهرداري تهران شدهاست .اجرای لکهگیری

هندسی بهشیوه اصولی آن اگرچه زمانی برای بسیاری از پیمانکاران و دستاندرکاران امور اجرایی امری ناآشنا
و پیچیدهبود اما امروزه بهمدد اجرای طرحهای موردی و تکرار و تمرین این عملیات ،به فعالیتی متداول در سطح
مناطق تبدیل شدهاست که با کمترین درصد خطا و انحراف از دستورالعملها انجام میشود.
بههمت کارشناسان اداره کل هماهنگی مناطق و س��ازمانها و تالش و مشارکت معاونتهای فنی و عمرانی
مناطق ،اجرای طرحهای موردی همچنان ادام ه مییابد و باتوجه به پیشرو بودن فصل بارش ،اين امر به سمت
ق پيدامیکند .برنامهریزی برای
تالش برای بهبود عملکرد شبکه جمعآوری و هدایت آبهای سطحی س��و 
اجرای چنین طرحی با هدف کاهش آبگرفتگی سطحمعابر در فصل بارش بهزودی آغازمیشود تا این طرح از
اوایل آبانماه سالجاری قابلاجرا باشد.
ت آبهايسطحی و درنهایت بازسازی
مرمت و بهسازی انهار و جداول ،کفسازی شبکههای جمعآوری و هدای 
کلی هر نهر در ابعاد و مقاطع تعیینش��ده ،برخیاز اقدامات طرح بهبود ش��بکه جمعآوری و هدایت آبهای
ل میدهند که البته با تدوین و ابالغ دستورالعملها و برنامههای زمانبندی شده و مشخص،
سطحی را تشکی 
کیفیت این عملیات تضمین خواهد شد.
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راهکارهای افزایش سرعت در عملیات الینینگنهایی

ازامروز133روزصبركنيد

افزایش س��رعت عملیات بتنری��زی نهای��ی و همچنین س��رعت باالي
گيرشنهایی بت��ن ،معلول راهکارهای مختلفی بود ک��ه مجریان پروژه به
کمک آنها عملی��ات الینینگنهایی پروژه تونلنیای��ش را در یک مقطع
6ماهه بهسرانجام رساندند.
بهطورمثال در پروژه احداث تونلنیایش برای نخستینبار طي پروژههای
عمرانی شهر تهران ،بتنهای خود متراکم در سطح وسیعی از دیواره و سقف
تونل مورد استفاده قرار گرفتهاس��ت .در این پروژه ،حجم اجرای عملیات
بتنریزی بااستفاده از بتن خود متراکم به  120هزار مترمکعب میرسد که
تولید این میزان بتن خود متراکم در مجم��وع پروژههای عمرانی کمنظیر
است .عالوه بر این ،استفاده از المپهای مادونقرمز نیز سرعت دستیابی به
گيرشنهایی بتن را تا حد قابلتوجهی افزایشداده و در مقاطعی از اجرای
عملیات الینینگ ،زمان زیادی را برای مجریان پروژه ذخیره کردهاس��ت.
اس��تفاده از المپهای مادونقرمز در قالبهای بتنری��زی ،این امکان را
فراهمساخت که قالبها  8ساعت پس از پایان بتنریزی باز شوند.

ي از تابلوهاي روزشمار پروژه تونلنيايش و بزرگراهطبقاتي صدر را ميبينيد؛ روزشماري كه اعداد
س سينمايي ملت كه گذركنيد ،يك 
از مقابل پردي 
آن روز به روز كمتر و كمتر ميشود و با رسيدن به عددصفر ،انشاءاهلل يكتونل و يك بزرگراهطبقاتي تقديم شهروندان فهيم و صبور پايتخت خواهد
ل ميشود .عدد
شد .درحالحاضر عدد 133روي صفحه روزشمار نقشبستهاست اما اين عدد خيليزود تقليل پيداكرده و بهسمت عددصفر متماي 
صفر روزشمار ،البته تحقق يكيديگر از وعدههاي مديريتشهري درزمينه پروژههاي عمراني پايتخت را دربر خواهدداشت.

عملیات حفاری پروژه احداث تونلنیایش ،روز شش��م فروردینماه س��ال
 1390در  8جبههکاری مختلف آغازشد و طولی نکشید که مجریان پروژه
روز بیستوپنجم اسفندماه همان س��ال ،اتصال دو کارگاه خیابان گلشهر
و خیابان نونهاالن در تونلجنوبی این پروژه را جش��ن گرفتند .این اتصال
البته تنها برقرارکننده ارتباط دو کارگاه در بخشیاز پروژه نبود بلکه آخرین
اتصال جبهههاي كاري در بخشهای مختلف کل پروژه محسوبمیشد تا
عملیات حفاری این طرحعظیم شهری عم ً
توپنجم
ال بهاتمام برسد .روز بیس 
اسفندماه سال  1391که خبر اتمـام عملیـات حفاری تونلنیایش اعالمشد،
کمتر کس��ی تصورمیکرد عملی��ات الینینگنهای��ی طوالنیترین تونل
ترافیکی پایتخت تنها درطول  6ماه بهسرانجام برسد .درواقع همانگونه که
دستاندركاران پروژه وعده دادهبودند ،عملیات الینینگنهایی که آخرین
بخش عملیات س��ازهای تونلنیایش بهش��مارمیرود ،در آخرین روزهای
شهریورماه سالجاری بهاتمامرسید و تمام تونلهای اصلی و دوراهیهای
این پروژه زیر بتننهایی رفت.
بخش باقیمانده عملی��ات الینینگنهایی در پروژه اح��داث تونل نیایش،
تنها شامل کراس پس��یجها و تونلهای فرعی این پروژه است كه پیشرفت
این عملیات در کل پروژه از مرز  90درصد فراتر رفتهاس��ت .بهاین ترتیب
ميتوانگفت پیشرفت عملیات اجرایی در پروژه احداث تونلنیایش ،اعماز
عملياتسازهاي و بحث تأسيسات و ساير موارد تكميلي به مرز  85درصد
رسیده و آنچه سهم عمدهای از عملیات باقیمانده را شاملمیشود ،نصب
تأسیسات و تجهیزات الکترومکانیکال است .حاال درحالی که فقط  133روز
دیگر به زمان آغاز بهرهبرداری از تونل نیایش باقیماندهاس��ت ،این پروژه
بهسرعت به مراحلنهایی آمادهسازی نزدیکمیشود و با بهسرانجامرسیدن
بسیاری از جبهههای کاری ،حتی تعداد نیرویانسانی فعال در این پروژه از
حدود 5000نفر به  3800نفر کاهشیافته است.
پایان عملیات سازهای در  18ماه

تونلنیایش از ویژگیهای فنی خاصی برخوردار است .احداث دوراهیهایی
که مس��احت س��طحمقطع برخیاز آنها به  447مترمربع میرسد ،کراس
پس��یجها یا تونلهای کوچکی که تونلهای اصلی را در فواصلمش��خص
بههم متصلمیسازد و اجرای تونل در زیر بخشیاز بزرگراه مدرس و خیابان
ولیعصر(عج) ،احداث پاركينگ در مج��اورت تونل و مواردي ازاين قبيل،
ویژگیها و نکات فنی خاصی است که از دشواریهای عملياتاجرایي این

آببندی ،ویژگی متمایز تونلنیایش

ازجمله ویژگیهای فني بارز یک تونل ترافیکی مناس��ب ،خشکبودن آن
اس��ت .باتوجه به آنکه تراز تونلنیایش از س��طح آبهایزیرزمینی محل
اجرای پروژه باالتر اس��ت ،ابتداییترین گمانهها نيز این معبر زیرزمینی را
از اجرای الیههای آببند بینیاز میدانس��ت اما تجربه تونلسازی در شهر
تهران نش��انمیداد که در هر مقطعی از اجرای عملی��ات یا حتی در طول
دوره بهرهبرداری ،نفوذ آب قناتها ،انبارههای فاضالب یا آب ناشياز نشت
شبکههای آبرسانی میتوانند براي حفاري تونل مشکلساز باشند .بنابراین
آببندی کامل تونل در دس��تورکار قرارگرفت و اج��رای الیههای آببند
ژئوتکستایل و ژئوممبران به عملیات پیشنیاز الینینگنهایی تبدیل شد.
برای اجرای این عملیات از  160هزار مترمربع یا به عبارتی  16هکتار الیه

الینینگنهاییبهعنوانآخرینمرحلهازعملیاتسازهایتونلنیایشدرتونلهاوبخشهایاصلیاینطرحعظیمشهریبهاتمامرسیده
و در کراس پسیجها و تونلهای فرعی بهسرعت ادامهدارد .بیشاز 90درصد از کل پروژه زیر بتننهایی رفته و پیشرفت مراحلاجرایی
در کل پروژه به مرز  85درصد رسیده است.

كارگاه
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پايان عمليات سازهاي در بخشهاي اصلي پروژه احداث تونلنيايش

پروژه عظیم حکایت دارد .اما این پروژه منحصربهفرد که مختصات فنی و
احجام عملیات اجرایی آن با هیچ تونلترافیکی دیگری در کشور قابلمقایسه
نیست ،از تمام تـونـلهـای قبلی سـریعتـر و بـاكيفيـتتـراجراشدهاست.
حاال که عملیات سازهای تونلنیایش بهاتمام رسیده است ،مقایسه سرعت
عملیاتاجرايي آن با عملیات س��ازهای دیگر تونلهای ترافیکـی ش��هـر
تهـران ،بـه فهـم بهتر این مطلب کمک میکند.
بهطور مثال ميتوانگفت تونل توحید  2136متر طول دارد كه این رقم با
احتساب رمپهای ورودی و خروجی به  3003متر میرسد و اگر بخشهای
غربی و شرقی این سازه زیرزمینی را بهصورت دو تونل مجزا درنظر بگیریم،
طولكلي تونل به  6006متر خواه د رسيد .اما طول تونلنیایش با احتساب
رمپهايش  10252متر اس��ت؛ رقم��ی که میت��وان آن را بهطورتقریبی
حدود 2برابر طول تونلتوحید در نظر گرف��ت .کار حفاری تونلتوحید در
یک مقطعزمانی  20ماهه انجامشده و برای اجرای عملياتالینینگنهايي
و سایر اقدامات س��ازهای آن نیز  12ماه زمان صرفشد .این درحالیاست
که عملیات حفاری تونلنیایش یک زمانبندی 12ماهه داشت و طی  6ماه
نیز تمـام بخشهـای اصلـی آن شـامـل تونل شمالی ،تونل جنوبی و تونل
کردستان زیر بتننهایی رفت .تفاوت قابلمالحظه این آمارها در شرایطی
اتفاقمیافتد که طرح هندسی تونلنیایش ،تغییر تعداد الینهای عبوری در
بخشهایی از آن و نيز وجود دوراهيها همگی از عواملی محسوبمیشوند
که میتوانند س��رعتعمليات الینینگنهایی در تونلهای زیرزمینی را با
کندی مواجه سازند.

5

آرماتوربندی صنعتی و کاهش میلیاردی هزینههای اجرایی

آرماتوربندی پوش��ش نهایی تونلنیایش ،با توس��ل به ابت��کارات خاص و
بهصورت صنعتی انجامش��د که این امر تأثی��ر قابلمالحظهای بر کاهش
آببند استفاده شدهاست! اهميت موضوع وقتي بيشتر مشخصميشود كه
بدانيم سطح آببندیشده كف دریاچهمصنوعی چیتگر  123هکتار است.
بنابراین با یک حساب سرانگش��تی میتوان نتيجهگرفت که حجم اجرای
الیههای آببند در پروژه تونلنیایش معادل یک هش��تم این عملیات در
دریاچهمصنوعی چیتگر است و چنين رقمي در نوع خود کمنظیر محسوب
میش��ود .البته اجرای عمليات جوش و نصب الیههای آببند در دیوارهها
و س��قف تونل و درنهایت آزمایش و اطمینانیافتن از صحت این عملیات،
ي داش��ته که به مراتب از اجرای الیههاي
دش��واریهای خاص خود را درپ 
آببند در سطوح زیرسازیشده یک دریاچهمصنوعی پیچیدهتر است.
اما برای عایقبندی تونلنیایش فقط به استفاده از الیههای ژئوتکستایل و
ژئوممبران بسندهنشده و در مقاطعيخاص ،سیستم دیمپلشیت نیز مورد
بهرهگیری قرارگرفته تا عالوه بر آببندی دیوارهها و س��قف تونل ،امکان
هدایت و زهکشی آبهایسطحی نیز فراهم شود.
اجرای بتن روسازی ،پيشنياز روكشآسفالت

همانگون��ه که عنوانش��د ،با اجرای کام��ل عملی��ات الینینگنهایی در
بخشهای اصلی پ��روژه تونلنیایش ،میتوان عملیات س��ازهای این طرح
عظیم شهری را پایانیافته تلقیکرد .اما یکی از جبهههای کاری جدیدی
که ای��ن روزها در بخشهای مختل��ف تونلنیایش آغازش��ده ،اجرای بتن
روسازی است .این عملیات که اقدامی پیشنیاز برای اجرای روکش آسفالت
بهشمارمیرود تا کنون  1500متر پیشرفت داشته و پیشبینیمیشود تا
نیمه آبانماه سالجاری بهاتمام برسد.
دراي��ن مي��ان گفتنياس��ت ش��یبهای عرض��ی موردنی��از در ك��ف

این روزها یکی از اصلیترین اقدامات عمرانی در پروژه احداث تونلنیایش ،اجرای بتنروسازی است .این عملیات که از چند
جبهه مختلف آغازشده تاکنون بیشاز  2400متر پیشرفت داشتهاست .اجرای بتنروسازی ،سطح تونل را برای اجرای آسفالت
آماده میکند و کیفیت و ماندگاری عملیات روسازی را به میزان قابلتوجهی افزایش میدهد.

تونل ط��ی اجرای عملیات روس��ازی بتنی م��وردمالحظ��ه قرارگرفته تا
روس��ازی مس��یر با کیفیت بهتری اجراش��ده و درنتیجه دوام بیش��تری
داشتهباشد .روس��ازی بتنی ،دوام آس��فالت را افزایشمیدهد و شرایطی
ایجادمیکند ک��ه حتی ضخام��ت کمی از آس��فالت ،مان��دگاری باالیی
داشت ه باشد.
سرعت در کنار کیفیت

سرعت اجرای پروژه احداث تونلنیایش در مقایسه با ساير تجربیات داخلی
تونلس��ازی ،یک ش��اخص منحصربهفرد است و بس��یاری از رکوردهای
اجرایی درطول عملياتساخت تونل حتی با پروژههای مشابه خارجی نیز
قابلرقابت اس��ت .بهعنوانمثال اجرای  90متر طول بتنریزی نهایی طی
یک هفته ،یکی از راندمانهای کمنظیر در پروژههای عمرانی کشور بهویژه
در فعالیتهای تونلسازی محسوبمیشود .این رکورد اجرایی که در پروژه
تونلنیایش دو بار تکرارش��د ،مربوط به عملیات الینینگنهایی در بخش
تونل کردستان است.
اما نباید تصورکرد که زمانبندی فشرده پروژه و اجرای سریع آن که با ثبت
رکوردهای جدید اجرایی همراه بود ،شاخصهای کیفی را دچار اشکال کرده
و یا به عبارتی کیفیت فدای سرعت شدهاست .در این پروژه تمام بتنهای
اصلی ،مقاومتی فرات ر از حداقل مقاومت محاسبهشده در طراحیها داشته
و نتایج آزمایشات نیز مؤید این امر اس��ت .به بیان دقیقتر ،در شرایطی که
مقاومت موردنیاز بتن در طراحی پروژه  35مگاپاس��کال تش��خیص داده
ش��دهبود ،نتایج شیتهای آزمایش��گاهی از بتن اجراش��ده ،نشاندهنده
مقاومت  40تا  45مگاپاسکال است.

زمان اجرای عملیات و صرفهجویی میلیاردی در هزینههای اجرایی داشته
اس��ت .عالوه بر این بهمنظور حفظ الیههای آببند و آس��یبندیدن این
الیهها ،آرماتوربندی پوش��شنهایی بهصورت خود ایستا اجراشده و به این
ترتیب هیچ نوع اتصالی بین آرماتورها و سقف و دیواره تونل برقرارنیست.
آرماتوربندی پوش��شنهایی تونلنیایش ،از این حیث سیستم کمنظیری
محس��وبمیش��ود که در میان تجربههای مش��ابه جهانی ،تنها با تونل
بالنکا در جمهوری چک قابلمقایسه است .با این تفاوت که آرماتوربندی
پوششنهایی تونل بالنکا ایستایی کامل نداشته و دارای اتصاالتی در سقف
تونل میباشد.
اخذ بیش از  14هزار نمونه آزمایشگاهی از بتن مصرفي

از زمان آغ��از عملی��ات الینینگنهایی تاکن��ون ،بیشاز  14ه��زار نمونه
آزمایش��گاهی از بتن مورد اس��تفاده در پروژه تونلنیایش اخذ شدهاست.
این فعالیت گس��ترده ،مرهون حضور ش��بانهروزی  4تیم آزمایش��گاهی
اس��ت که عالوه بر کنترل محصولنهایی ،کیفیت مصالحمصرفی همچون
مصالحسنگی ،س��یمان ،آب و افزودنیهای مورداس��تفاده را بهطور دقیق
ارزیابی میکنند .آزمایش نرمی س��نگدانهها ،آنالیز ش��یمیایی سیمان و
مصالحسنگی و آزمایش کش��ش میلگرد ،برخی از این آزمایشهای دقیق
را تشکیل میدهند.

بهينهسازي عمليات بتنريزينهايي
درحالي كه ضخامت پوششنهايي بسياري از تونلهاي ترافيكي جهان
به بيشاز يك متر ميرس��د ،ضخامت بتنريزينهايي در تونلنيايش
از 50س��انتيمتر تجاوز نميكند .اين بهينهس��ازي در مصرفبتن كه
البته باتوجه به طول و س��طحمقطع تونلنيايش س��بب صرفهجويي

قابلمالحظه در هزينههاي اجراييشدهاست ،مرهون نوع طراحيها
و نيز دستيابي به اس��تانداردهاي روز صنعت تونلسازي دردنيا است.
درواقع اين براي نخستين باراست كه چنين ضخامتي از پوششنهايي
تونل در يكياز پروژههاي عمراني كشور اجراميشود.

يك جبههكاري جديد
گنهايي
تالينين 
همانگونهكهعنوانشد،باپيشرفتقابلمالحظهعمليا 
و اتمام آن در بخشهاي اصلي پروژه تونلنيايش ،تعداد نيرويانساني فعال
دراين پروژه عظيمش��هري تاحدودي كاهش يافتهاست .درحالحاضر
بخشعمده فعاليته��اي عمراني دراين طرحعظيم ش��هري ش��امل
الينينگنهايي تونلهاي فرعي ،اجراي بتن روس��ازي و نيز آمادهسازي
جبهههاي كاري جديد براي نصب تأسيسات و عالئمترافيكي است .اما
يكي ديگر از جبهههاي جديد كاري دراين پروژه كه اجراي آن حداكثر
تا يكهفته ديگر آغازميشود ،احداث ايستگاه تزريقهوا به تونلنيايش
ن وليعصر(عج) ساخت ه
است .وظيفه اين ايستگاه كه درمجاورت خيابا 

تونلنیایشازویژگیهایفنیخاصیبرخورداراست.احداثدوراهیهاییکهمساحتسطحمقطعبرخیازآنهابه 447مترمربعمیرسد،
کراسپسیجهایاتونلهایکوچکیکهتونلهایاصلیرادرفواصلمشخصبههممتصلمیسازدواجرایتونلدرزیربخشیازبزرگراهمدرس
وخیابانولیعصر(عج)،احداثپاركينگدرمجاورتتونلوموارديازاينقبيل،ویژگیهاونکاتفنیخاصاينپروژهاست.

ميش��ود ،كمك به تهويه بهتر هوا در تونلنيايش بوده و پساز تكميل و
ق هوايتازه به تونلهاي ش��مالي و جنوبي ،دود و
راهاندازي ،ضمن تزري 
گازهاي مضر را از فضايتونل خارج ميسازد .ايستگاه تزريقهوا ارتباطي
به سيستمتهويه تونلنيايش نداشته و صرفاً بهمنظور ايجاد اطمينانخاطر
بيشتر و افزايشقدرت مواجهه با شرايط اضطراري ساخته ميشود.
احداث اين سازه بهشيوه كندوپوش انجامشده و يك برنامه زمانبندي 6
ماهه خواهدداشت .هماكنون نقشههاي اجرايي ايستگاه تزريقهوا آماده
و نهاييشده و سفارشساخت تأسيس��ات موردنياز آن به شركتهاي
مربوطه دادهشده است.

تمام بخشهای اصلی و فرعی تونلنیایش با استفاده از  160هزار مترمربع الیه آببند ،عایق شده است .این حجم از عملیات
آببندی بهطور تقریبی معادل یک هشتم عملیات آببندی دریاچهمصنوعی چیتگر است .با این تفاوت که آببندی دیوارهها
و سقف یک تونل ترافیکی بهمراتب از آببندی سطح یک دریاچه دشوارتر است.
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ديگران

يكشنبه 9مهرماه 1391شماره39
فناوري امروز

زیرگذر بهطول 570متر به تراز منهاییک منتقلمیشود و احداث یک پل
روگذر 89متری در امتداد بزرگراه شهید لشگری ،ترافیک این بزرگراه را در
محل تقاطع با خیابان ایرانخودرو به تراز مثبتیک خواهد برد».
مهندس حمید رضای��ی در ادامه میگوید« :تراز صفر تقاطع یادش��ده ،به
تأمین راستگردها و چپگردهای موردنیاز اختصاصمییابد تا از این طریق
عبو رومرور خودروها و دسترسیهای محلی نیز ساماندهی شود».

پل ششم اكتبر مصر
يك افتخارملي

مشخصات فنی تقاطع بزرگراه شهید لشگری با خيابان ایرانخودرو

چند نماي سهبعدي از وضعيت آينده تقاطع خيابان ايران خودرو با جادهمخصوص و جادهقديم كرج

زیرگذر خیاب��ان ایرانخودرو با ع��رض 18متر و ارتفاع 5/6متر به ش��یوه
کندوپوش اجرا خواهدشد و برای احداث آن باید 310شمع بهعمق متغیر
 15تا 20متر حفاری و بتنریزیشود .برای احداث سقف زیرگذر از دالفلزی
ذوزنقهای اس��تفاد ه خواهدش��د .تکمیل این عملیات ب��ه 750مترمکعب
بتنریزی نیاز دارد .پل روگذر بزرگراه شهید لشگری نیز یک پل کامپوزیتي
با عرشه فلزی است که عرض آن در هر باند عبوری به 13متر میرسد .ارتفاع
آزاد پل 5/6متر و تعداد پایههای آن به 12عدد میرسد.
تقاطع غیرهمسطح بزرگراه فتح با خیابان ایرانخودرو

تقاطع بزرگراه فتح با خیابان ایرانخودرو یک تقاطع دوسطحی است و یک
لوپ و سهرمپ ،دسترسیهای موردنیاز در محل این تقاطع را تأمینمیکنند.
یک زیرگذر در امت��داد بزرگراه فتح و ی��ک پل روگذر در امت��داد خیابان
ایرانخودرو ،بخشهای اصلی تقاطع را تش��کیل میدهند .جهت ترافیکی
تنها لوپ موجود در این تقاطع ،از شمال خیابان ایرانخودرو به سمت غرب
بزرگراه فتح است و رمپها نیز در راستاي شرق به شمال ،غرب به جنوب و
جنوب به شرق احداث میشوند.
 مشخصات فنی تقاطع بزرگراه فتح با خيابان ایرانخودرو

زیرگذر موجود ،در امتداد بزرگراه فتح و به شیوه کن دوپوش احداثمیشود.
پل روگذر خیابان ایرانخودرو نيز از نوع پلهای مجوف بتنی است .پل شامل
دو دهانه با طول کلی 47متر و عرض متغیر  32تا  37اس��ت .پایههای پل
بهصورت شمعستون اجراشده و تعداد شمعها به  30عدد میرسد .مجموع
طول شمعها 690متر و قطر هریک از آنها 1/20متر است.

ن ايرانخودرو
ساماندهي تقاطع جادهمخصوص و جادهقديم كرج با خيابا 

يكسالديگرتمامميشود

توسعه و تکمیل زیرساختهای عمرانی شهر تهران ،تنها در اقدامات و پروژههای سازمان مهندسی و عمران شهر تهران خالصهنمیشود .امروزه
کمتر منطقهای را میتوانیافت که در آن پروژههايي ازقبيل احداث زیرگذر ،تقاطع غیرهمس�طح و یا يك معبرشریانی درحال طراحی و انجام
تودوگانه ،اقدام مؤثر و راهگشایی است که اگر
لونقلی توسط معاونتهای فنی و عمرانی مناطق بيس 
نباشد .اجرای بخشي از این سازههای حم 
چنين نبود ،انتظارها برای تکمیل زیرساختهای عمرانی و ترافیکی شهر تهران بسیار طوالنی میشد.

بزرگراه شهید لشگری و بزرگراه فتح که به جادهمخصوص و جادهقدیم کرج
نیز شناختهمیش��وند ،دو محور مواصالتی مهم میان تهران و استانهای
شمال و شمال غـرب کشـور اسـت .بـاتوجه به اینکه آزادراه تهران-کرج
به تردد خودروهای سبک اختصاصیافتهاس��ت ،حجـم قابـلتوجهـی از
تـرافیـک بـزرگراههای شهید لش��گری و فتح مربوط به تردد کامیونها و
تریلرهای ویژه حملبار اس��ت .عالوه بر این ،بسیاری از واحدهای صنعتی
و کارگاهی ش��هر تهران در حاش��یه ای��ن محورهای مهم واقعش��دهاند و
روزانه شمارفراواني از ش��هروندان برای حضور درمحل کار خود گزینهای
جز اس��تفادهاز جادهمخصوص و جادهقدیم کرج ندارند .درمیان تمام این
عملکردهای ترافیکی ،باید س��هم مهمی هم برای ترددها و دسترسیهای
محلی قائلشد چراکه بزرگراههای مورداشاره ،درقلب یکیاز مناطق شهری
پایتخت یعنی منطقه 21واقعش��دهاند و تعداد ش��هرکهای مس��کونی و
جمعیت ساکن در آن آمار قابلمالحظهای دارد.
یکی دیگ��راز معابر حملونقل��ی مهم در ش��هرداری منطق��ه 21تهران،
خیابان ایران خودرو اس��ت800 .متر از طول این معبر ش��مالی-جنوبی،
حدفاصل بزرگراه ش��هید لش��گری و بزرگ��راه فتح قرارگرفت��ه كه دارای
ع
تقاطعهاي همس��طحی با این محوره��ای پرتردد ترافیکي اس��ت .تقاط 
خیابان ایرانخودرو با بزرگراههای شهید لش��گری و فتح از گرههایعمده
ترافیکی در منطقه 21بهشمارمیرود .بر اساس پایشهای دقیق ترافیکی،
میزان بارترافیک در بزرگراه فتح به 3هزار خودرو در ساعت میرسد که اين
امر عمدتاً شامل خودروهای سنگین است .این حجم ترافیک البته بیشتر
توآمد در محورهاي مورداشاره روانبوده و از
مربوطبه ساعاتی است که رف 
توقفهای طوالنی در پشت چراغهای قرمز خبری نیست .میزان بارترافیک
در س��اعات اوج عبورومرور در این محورها آمار متفاوت��ی دارد .در چنین

س��اعاتی فقط در باندشمالی بزرگراه شهید لش��گری حدود 5430خودرو
توآمد در باندجنوبی،
درهرساعت ترددمیکنند که با احتس��اب میزان رف 
این رقم به بیشاز 10هزار دستگاه در ساعت میرسد.
تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهیدلشگری با خیابان ایران خودرو

«در س��الها و ماههای اخیر ،طرحه��ای متفاوتي برای اح��داث دو تقاطع
غیرهمسطح در محل تالقی خیابان ایرانخودرو با بزرگراههای شهیدلشگری
و فتح مورد ارزیابی قرارگرفته كه درنهایت با انتخاب مناس��بترین طرح،
شرایط آغاز عملیات اجرایی فراهمش��د».معاون فنی و عمرانی شهرداری
منطقه 21با اعالم مطلب ف��وق میافزاید« :تقاطع غیرهمس��طح خیابان
ایرانخودرو با بزرگراه ش��هید لش��گری یک تقاطع سهس��طحی است .در
طراحیهای انجامش��ده ،ترافیک خیابان ایرانخودرو ازطریق احداث یک

انحراف ترافیک ،پیشنیاز آغاز عملیات اجرایی

احداث تقاطع خیابان ایرانخودرو با بزرگراه ش��هید لشگری و نيز بزرگراه
فتح ،نیازمند ایجاد مس��یر ویژه انحراف ترافیکی است .این مسیر ازطریق
تعریض کندروها در بزرگراه فتح و بزرگراه ش��هید لشگری ایجادمیشود و
پساز آن میتوان با انتقال ترافیک باند تندرو به باند کندرو ،عملیات اجرایی
این پروژهها را آغازکرد .درحالی که عملیات احداث مسیر انحرافی یا تعریض
کندروها در محل تقاطع بزرگراه فتح با خیابان ایرانخودرو بهاتما م رسیده،
پیش��رفت اجرای این عملیات در تقاطع بزرگراه ش��هید لشگری با خیابان
ایرانخودرو از مرز 95درصد فراتررفته است.
طول عملیات تعریض کندروها در بزرگراه شهیدلشگری به حدود 4کیلومتر
میرسد و برای احداث مسیرانحرافی در بزرگراه فتح نیز نزدیک به 3کیلومتر
عملیات راهسازی انجامشده است.
انجام طراحی براساس شناسایی معارضات تأسیساتی

هرچند بهمدد شناسایی معارضات تأسیساتی پیشاز دستزدن به طراحی،
عملیات اجرایی پروژه با معارضات زیادی روبهرو نیست اما تاکنون لولههای
آبیاری فضایسبز مشکالت زیادی را برای احداث مسیرهای انحرافترافیک
ایجادکردهاند.درواقعبهدلیلآنکهتعریضکندروهاواحداثمسیرهایانحراف
ترافیک ازطریق حذف رفیوژمیانی بزرگراه و الحاق آن به مسیر سوارهرو انجام
شده ،جابهجایی لولههای آبیاری فضایسبز مشکالت زیادی را برای مجریان
پروژه ایجادکرده است .البته در محل احداث هر دو تقاطع ،معارضات تأسیساتی
دیگری نیز وجوددارد که ازآنجمله میتوان به لولههايگاز  12و 36اینچ گاز،
خطوط مخابراتی و لوله آب 1000میلیمتری اشاره کرد.

پیشرفت عملیات اجراییپروژه
همانگونه که عنوانشد ،تاکنون تالش مجریان این 2پروژه بیشتر صرف
تعریض کندروها و فراهمس��اختن ش��رایطالزم جهت اجرای عملیات
انحرافترافیک شدهاس��ت .عالوه بر این در تقاطع بزرگراه فتح با خیابان
ایرانخودرو باتوج��ه به قرارگرفتن مح��ل احداث تع��دادی از پایههاي
پل در خارج از مح��دوده تندروها ،اج��رای پایهها آغازش��ده و حفاري و

بتنریزی 13عدد از شمعهای موردنیاز درحال انجاماست .درحالی که در
تقاطع بزرگراه شهید لشگری با خیابان ایرانخودرو ابتدا احداث زیرگذر
انجاممیشود ،در تقاطع بزرگراه فتح با خیابان ایرانخودرو ،عملیات احداث
زیرگذر و روگ��ذر بهصورت همزمان اجرا خواهدش��د .زمانبندی درنظر
گرفتهشده برای اجرای هر2پروژه حدود یکسال است.

تحقق يك ايده پساز  15سال

پل پنانگ تجربه موفق مالزياييها
مالزي يك كشور آس�يايي اما از نوع مدرن و پيش�رفته آن بهحساب
ميآيد .برخي از نمادهاي مدرنيته دراين كشور البته محصول مشاركت
توسازهاي عمراني
با شركتهاي خارجي است؛ با اينحال بهسبب ساخ 
ت گرفته در دوده ه اخير ،امروزه مالزي و خصوص ًا شهرهاي بزرگ
صور 
آن به يكياز جاذبههاي گردشگري دنيا تبديلشد ه است.

ي از شاخصههاي توسعهيافتگي در هر كشور ،ميزان معابرشرياني ممتاز
يك 
آن است .درواقع اينطور استنباطميشود كه توسعه زيرساختها ،الزمه
اصلي رشد شاخصهاي زندگي استانداردشهري بهحسابميآيد .كشورهاي
آسياي جنوبشرقي كه مالزي يكياز آنها است ،باتوجه به اين نكتهمهم
درچن د دهه اخير تالش زيادي داشتهاند تا از حيث بهرهمندي از بزرگراهها،
تونلها و پلهاي راهگش��ايترافيكي به حد قابلقبولي برسند .پل پنانگ
يك كه كار ساخت آن از سال  1970آغازشد ،از جمله مصاديق دستيابي به
حداقلهاي زندگي بيدغدغه در كشور مالزي بهشمار ميآيد.
 3سال كار و تالش شبانهروزي

عملياتاجرايي احداث پل پنانگ يك كه جاده جورج تاون در جزيره پنانگ
را به منطقه پراي سبرانگ در ش��بهجزيره ماالئي متصلميسازد ،از سال
 1982آغاز شد و  3س��البعد خاتمهيافت .اين پل 13/5كيلومتري بهطور
رسمي درروز  14سپتامبر س��ال  1985ميالدي افتتاحشد .مالزياييها با
مشاركت يك شركت كرهاي اين پل را ساختند .گفتهميشود طراحاصلي
پل يك پروفسور چيني بوده اس��ت كه در زمينه طراحي پلهاي معروف
كشورهاي جنوبش��رق آس��يا ،يك نام شناختهشده بهحس��ابميآيد.
بزرگترين دهانهاصلي اين پل  225متر است.
استقبال از پل پنانگ يك

لونقل بار و مسافر بين جزيره پنانگ و منطقه پراي
تا قبل از سال  1985حم 
سبرانگ با پرداخت هزينه و از راههاي فرعي ميسر ميشد .درواقع ساخت پل
پنانگ يك دريچهاي جديد بهروي مردم مالزي گشود و بسياري از مشكالت
آنان را حلكرد .درحالحاضر روزانه بهطور متوسط  65هزار وسيلهنقليه از
اين پل استفادهميكنند اما دربرخي روزها حجم تردد خودروها به  85هزار
گ يك،
وسيلهنقليه ميرسد .در سالهاي بعداز آغاز بهرهبرداري از پل پنان 
تعداد خطوطترافيكي از  4خط به  6خط افزايشيافت تا بهنحوي ترافيك
رويپل كنترلشود .پيش��نهاد دوم دولت براي سامان بخشيدن به ميزان
تقاضاي س��فر ،س��اخت پلدوم پنانگ بود .اين پروژه درنهايت بهتصويب
هيأتوزيران رس��يد و بهعنوان يكياز طرحهاياصلي برنامه نهم توس��عه
كشورمالزي ،اعتبار و بودجهمصوب پيد اكرد .كار ساخت پل دوم پنانگ از
نوامبر سال  2008آغازش��ده و پيشبينيميشود در سال  2013ميالدي
بهاتمام برسد.
ايدهاي برجايمانده از سال 1970

ايده اوليه س��اخت پل پنانگ يك درس��ال  1970مطرحشد كه با موافقت
نخستوزير وقت مالزي مواجه شد اما عمليش��دن اين ايده خام ،سالها
بهطول انجاميد .درواقع از ژوئيه س��ال  1981بود كه نس��خهنهايي طرح
به پيمانكارانمربوطه ابالغش��د .گفتهميش��ود اين طرح برگرفته از طرح
پل دروازهطاليي سانفرانسيس��كو بوده و بهس��بك پل بندرگاه س��يدني
ساخته شدهاست .استفاده از تيرهاي بتني و كابل ،نمايي زيبا به پلمذكور

بخشيدهاس��ت .درحالي كه ايدهاوليه درزمان دومين نخس��توزير مالزي
مطرحشد اما بهرهبرداري از آن درزمان نخستوزيري دكتر ماهاتيرمحمد،
ق شد.
چهارمين نخستوزير مالزي محق 
مشخصات فيزيكي پل پنانگ يك

پل پنانگ ي��ك  13/5كيلومتر طول دارد ك��ه  8/4كيلومتر آن برروي آب
ساخته شدهاست .ارتفاع بلندترين پايهپل از سطح آب حدود  101متر بوده
و محدوديت س��رعت در آن به  80كيلومتر بر س��اعت ميرسد .بزرگترين
دهانهاصلي پل  225متر طول داش��ته و ارتفاع عرشه پل از سطح دريا 33
متر است.
ت جادهاي
 20درصد كاهش تلفا 

آم��ار و ارق��ام نش��انميدهد كه از س��ال  1985ت��ا س��ال  1994ميزان
تلفاتجادهاي در مسير بين جزيره پنانگ و منطقه پراي سبرانگ نسبت به
مدتزمان مشابه قبلاز اين بازهزماني  20درصد كاهش داشتهاست .اين پل
داراي ويژگيهاي منحصربهفردي است؛ وجود ايستگاههاي كمكاضطراري
و همچنين دوربينه��اي متع��دد كنترلترافيك ،ايمني پ��ل را مضاعف
ساختهاست .ازطرفي يك كابلبرق  132كيلوولت ازطريق پل پنانگ يك،
جريان برق را بين مناطق شرقي و غربي پل برقرار ميسازد.
تخفيف براي مشتريان دائمي

از همان سال 1985كه پل پنانگ يك به بهرهبرداري رسيد ،استفاده از اين معبر
لونقلي مس��تلزم پرداخت عوارض بود .البته كساني كه مشتريان دائمي
حم 
استفادهازپلبهحسابميآيندمعموالًازتخفيفهايساالنهبرخوردارميشوند.
درحالحاضريكشركتخصوصيمسئوليتنگهداريازپلوالبتهاخذعوارض
ن وسايلنقليه را برعهده دارد .تا ساليانسال پرداختعوارض با استفاده
از صاحبا 
از كارتهاي هوش��مند صورتميگرفت اما چند وقتي است كه حسگرهاي
هوشمند نصبشده روي خودروها اين نقش را ايفاءميكنند .هزينه شارژ مجوز
عبورومرور از روي پل البته معقولبوده و اصطالحاً براي مردمعادي و خصوصاً
سازمانهاي دولتي مقرونبهصرفه است.
مشترياني بهنام موتورسيكلتها

پل پنانگ يك محلي براي عبور موتورسيكلتها و ساير وسايلنقليه سبك
نيز قائل شدهاست .البته اين نوع وسايلنقليه نيز ملزم به پرداختعوارض
هستند اما مبلغ مورد نظر بسيار كمتر از وسايلنقليه نيمهسنگين و سنگين
اس��ت .البته تجربه چنين نشانداده كه بيش��ترين حجم تردد از روي پل
مختص كاميونها و خودروهاي نيمهسنگين است.
پروژه پل دوم پنانگ

همانطور كه پيش��تر نيز عنوانش��د ،تجربه موفق احداث پل پنانگ يك
منجربه ارائهطرح پروژه پلدوم پنانگ ش��د .اين پروژه از  4سالپيش آغاز
ش��ده و ظرف چندماه آينده بهاتمام خواهد رس��يد .اما براي افزايشسطح
سرويسدهي پل پنانگيك نيز ،اقداماتي در سال  2008ميالدي آغا ز شد.
بهاين ترتيب درطول يك سال ،تعدادخطوط حملونقلي از  4خط به  6خط
افزايش يافت .بهس��بب همين اقدامات بود كه جريان ترافيك بين جزيره
پنانگ و منطقه پراي سابرانگ سامانيافت و بسياري از مشكالت مربوطبه
ل شد.
دسترسي مردم اين مناطق ب ه معابرشرياني ح 

ساخت بزرگراهها و پلها در كشورهاي قارهآفريقا كه كمتر با صنعت
تونلس��ازي ميانهخوبي دارند ،طرفداران بهنسبت بيشتري دارد.
البته درمقام مقايسه با كش��ورهاي اروپايي ،آمريكايي و آسيايي،
شمار بزرگراهها و پلهاي عظيمش��هري در كشورهاي آفريقايي
بهمراتب كمتراس��ت .با اين ح��ال مصريه��ا در پايتخت خود از
پلي 20كيلومتري سودميبرند كه طي 16سالگذشته به يكياز
نمادهاي شهر قاهره تبديلشد ه است.
دركن��ار هتلهيلتون قاه��ره و ني��ز موزهملي كش��ور مصر ،پلي
بهچشمميخورد كه روي رودنيل احداثشده و از آن به پل ششم
اكتبر يادميشود .اين پل درواقع نمادي از گراميداشت ياد و خاطره
جنگ مربوطبه اكتبر سال 1973اس��ت .پلمذكور يك جزيره را
بهمركز شهر قاهره متصلساخته و دسترسي شهروندان به فرودگاه
بينالمللي اين شهر را ممكنميسازد .جهت پلششم اكتبر شرقي-
غربي بوده و از روي رودنيل گذرميكند .اين سازهزيبا و چشمنواز
كه درس��ال 1996تكميل و به بهرهبرداري رسيد ،طي 30سال و
در چند فازعملياتي ساختهش��د .ارتفاع متوس��ط آن از سطح آب
رودنيل 130متر ب��وده و فاز نهاي��ي آن (فاز نه��م) طوالنيترين
بخشپروژه بهحسابميآمد .پل ششماكتبر يكياز پروژههاي ملي
كشور پهناور مصر بهشمارآمده و با طول 20/5كيلومتر ،بهعنوان
لونقلي
يكياز افتخارات مصريها در زمينه ساخت سازههاي حم 
مطرحميش��ود .دربيان ضرورت احداث اين پل بزرگ همين بس
كه درحالحاضر بهطور متوس��ط ،روزانه حدود نيمميليون نفر با
وسايلنقليه خود ازروي آن ترددميكنند .اتصال شرق و غرب قاهره
بهواسطه پلمذكور باعثشده تا كاميونها و ماشينهاي سنگين
نيز به مشتريان پروپاقرص پل ششم اكتبر تبديلشوند .بههمين
خاطر است كه برخي اوقات ترافيك وس��ايلنقليه رويپل بهحد
اشباعرسيده و مدتزمان 45دقيقه طولميكشد تا بتوان از اين سر
پل به آن سر پل رسيد .پل ششم اكتبر اخيرا ً نيز بهكرات رسانهاي
شدهاست! درطول تظاهرات سال 2011ميالدي كه بهسرنگوني
رژيم حسنيمبارك انجاميد ،بسياري از مصريان براي رسيدن به
ميدان التحرير از پلمذكور استفادهكردند .اين امر سبب شد تا در
گزارشهاي تلويزيوني از وقايع اخير كشورمصر ،پل ششم اكتبر نيز
بارها بهتصوير كشيدهشود.

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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انسجام بيشترشبكهبزرگراهي
سخن مسئول

لزوم توجه هرچه بيشتر به پيوستهاي اجتماعي و فرهنگي

چشموگوششهرونداندرپروژههايعمرانيشهر

بي��شاز 3س��ال اس��ت ك��ه طب��ق مصوب��ه
دكترمهدياميني
شوراياسالمي شهر و نيز تأكيد و پيگيري شهردار
تهران ،تمامي پروژههاي شهري كه بههر ش��كلي مـداخلـهاي در كميـت و
كيفيـت زندگي شهـرونـدان تهراني ايجاد كردهاند ،داراي پيوستاجتماعي
و فرهنگي شدهاند .پيوستاجتماعي و فرهنگي ،درپي يك فرآيند و پيمايش
علمي تحتعنوان «ارزيابي تأثير اجتماعي» در راستاي توجه و پيشگيري از
پيامدهاي منفي ناشياز احداث ،استقرار و بهرهبرداري از پروژهها در زندگي
شهروندان تهيه ميشود .اين امر براي نزديك به 60سال اخير جزو الينفك
تمامي مطالعات مربوط به پروژههاي محلي ،ملي و منطقهاي در كشورهاي
توسعهيافته بودهاست .طبق يك تعريف بينالمللي «ارزيابي پروژه بهمعناي
تحليـل نظـاميـافتـه تغييرات پـايدار يا مهم – مثبت يا منفي؛ خواس��ته يا
ناخواسته – در زندگي مردم است كه درنتيجه عمل يا مجموعه اعمال معيني
بهوجود ميآيد».
اما درميان پروژههاي شهري تهران ،پروژههاي فني و عمراني سهم بزرگي را
در تغيير كيفيت زندگي شهروندان بهدنبال داشته و اين تغييرات بهخصوص
در پروژههاي عظيمي چون تونلنياي��ش و بزرگراهطبقاتي صدر كه بهنوعي
پروژههايي ملي نيز محسوبميشوند ،كام ً
ال آشكار و قابلمشاهدهاست .براي
اش��اره به يك پروژه عمرانيكه بدون پيوس��تاجتماعي و فرهنگي ( ارزيابي
تأثيراجتماعي ) تهيهشده و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي آن تاكنون بسيار
زيادبوده و يا كمتر قابل مديريت نشاندادهاست ،ميتوان پروژه مجتمعهاي

مسكوني نواب را مثال آورد .مسايل و مش��كالتاجتماعي و فرهنگي و حتي
ترافيكي و عمراني اين پروژه آنقدر زياد اس��ت كه اكنون كمترين ميانگين
سكونت در محلههاي تهران ،مربوطه به ساختمانهاي پروژه نواب است.
اما طي  3س��ال گذش��ته تمام پروژههاي عظيم عمران��ي پايتخت كه داراي
پيوس��تهاي اجتماع��ي و فرهنگ��ي بودهاند ،ب��ا تعامل مناس��ب و متقابل
كارشناسان و انديشمندان و مديران حوزه اجتماعي و فرهنگي با مهندسين،
مش��اورين ،پيمانكاران و مديران حوزه معاونت فن��ي و عمراني ،به اتفاقات و
تصميمسازيهاي جديدي در راستاي تأمين حداكثري منافع شهروندان منجر
شدهاست .براي مثال درمورد تونلهاي شهري ،براي اولينبار در بهرهبرداري
از تونل توحيد ،پيوستاجتماعي و فرهنگي تهيهشد كه ضمن تأمين نيازهاي
س��اكنين محالت مجاور پروژه و تغيير در برخياز دسترس��يهاي محلي و
مس��ايل مربوطبه آاليندههاي زيس��تمحيطي ،تجربهاي جديد و راهبردي
براي توجه به ابعاد اجتماعي و فرهنگي احداث ساير تونلهاي دردست ساخت
ش��هري همچون تونلنيايش و تونل اميركبير ،دراختيار مهندسين مشاور و
پيمانكاران قرار داد.
به هر ترتيب امروز خادمان ش��هروندان پايتخت درشهرداري تهران و نيز در
حوزه معاونت فن��ي و عمراني ،عالوه بر اينكه در اح��داث تمام ايراني و بومي
اين پروژههاي عظيم ملي بهخود ميبالند ،افتخ��ار ميكنند كه با همكاري
محققاناجتماعي و فرهنگي و نيز مشاركت مردمي ،چشم و گوشبينا و شنواي
تهرانيها در پروژههاي خود هستند.

محمدحسينرئیسی

*

روز گذش��ته با آغاز بهرهبرداری از دو پروژه
ادامه بزرگراه شهید زینالدین و ادامه بزرگراه
شهید خرازی ،یک مسیر بزرگراهی مهم حدفاصل وردآورد
تا پلهای س��هراه آزمای��ش دراختیار ش��هروندان تهرانی
قرارگرفت.شایدبرخیهاگمانکننداهمیتاینبهرهبرداری
که منتهيالیه غربی و شرقی تهران را به هم متصلمیکند،
بیشتر به خاطر طوالنیبودن مسیر است .اگرچه طول این
مسیر بیشاز  50کیلومتری نیز امری حائزاهمیت است اما
اثربخشی و عملکردهای مثبت این ش��ريان بزرگراهـی را
بـایـد در عوامل دیگری جستوجو کرد.
با بهرهبرداری همزمان از دو بزرگراه شهيد خرازي و شهيد
زينالدين نهتنه��ا بخشعمدهای از رینگبیرونی ش��بکه
بزرگراهی پایتخت کامل ش��د بلکه بای��د منتظر افزایش
اثربخشی بزرگراههای شمالی -جنوبی مرتبط با این معابر
بزرگراهی نیز بود .درواقع مس��یر پیوس��ته بزرگراه شهید
زینالـدیـن ،بـزرگراه همت و بـرگراه شهید خرازی ،با تمام
بزرگراههای شمالی -جنوبی مرتبط تبادلترافیکی مؤثری
داشته و بهدلیل ارتباط با سهراهآزمایش ،آزادراه تهران -کرج،
بزرگراه آزادگان و آزادراه دردس��تاحداث تهران -شمال،
معبری مرتبط با استانهای همجوار تهران نیز خواهد بود.
ای��ن مس��یر بزرگراه��ی و طوالن��ی حت��ی تقاطعاتی با
بزرگراههای دردستاحداث همچون بزرگراه دوگاز دارد
و این ظرفیت را خواهدداش��ت که درآیندهاي نهچندان
دور به کمربندی دوم شهر تهران نیز كمككند .واقعیت
آن است که شبکه بزرگراههای شهر تهران هرچه بیشتر
بهمرحله تکمیل نزدیکمیشود ،بیش��تر میتوان آثار و
عملکردهای این معابر را با یک نگاه سیستماتیک و مرتبط
با یکدیگر تعریفک��رد .بهرهب��رداری از پروژههای ادامه
بزرگراه ش��هید زینالدین و ادامه بزرگراه شهید خرازی و
همچنین بهرهبرداری از پروژههای بزرگراهی دیگری که
بهسرعت بهمرحله تکمیل و آمادهسازی نزدیکمیشوند،
تأثیر مثبتی ب��ر کل بزرگراهها و معابر اصلی ش��هر تهران
خواهندداشت چراکه شبکه بزرگراهها روز به روز انسجام
بیشتری مییابد و بیشتر از گذشته درقالب یک سیستم
بههمپیوسته نمود پیدا خواهد كرد.
* قائممقام معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

ختمكالم :هواي مردم را داشتند
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عملياتس�ازهاي پروژه اح�داث تونلنيايش
بهپايانرسيد و اين خبر مسرتبخش به معناي
آغازعملياتنصبتأسيساتوتجهيزاتجانبي
سازهمذكور است .تونلنيايش گرچه بهلحاظ
م عملياتعمران�ي دربي�ن تونله�اي
حج� 
جادهاي داخلشهر يك تجربه جديد بهحساب
ميآيد اما خوشبختانه با س�رعتي قابلقبول
و كيفيتي موردپس�ند كارشناس�ان داخلي و
خارجي بهخط پايان خود كه همان زمان آغاز
ك ميشود .اينكه حتي
بهرهبرداري است ،نزدي 
يك مورد نشتزمين و يا ريزشخاك درطول
مس�ير  10252متري تونلنيايش رخنداد و يا
پروژه تلفاتجاني نداشتهاست ،البته فارغ از
ت
دقتنظر س�ازندگان آن و همچنين مديري 
دقيق كارفرما و مجريانطرح ،حاكياز عنايات
حضرتحقتعالياست.پروژهتونلنيايشازاين
ب ميآيد.
بابت يك پروژه ممتاز بهحسا 

درطول عملياتاجرايي س��اخت تونلنيايش،
تالشه��اي زي��ادي صورتگرفت ت��ا كمترين
مزاحم��ت ب��راي س��اكنان مناطقپيرامون��ي
فراهمآي��د .بههرح��ال نهايت سعيوكوش��ش
دس��تاندركاران ذيربط مصروف اين قضيهشد
تا ميزان مزاحمتها ب ه حداقلممكن تقليليابد.
دربدو ام��ر محلهايي براي ايج��اد كارگاههاي
عمراني و شروعس��اخت تونلهاي دسترسي به
گالرياصلي پروژه انتخابشد كه حتيالمقدور
نزديك به مناطقمس��كوني نباشد .كارگاههاي
كردستان ،نيايش ،ش��فت گلآذين و يا كارگاه
بوس��تانملت با همين دي��دگاه انتخابش��د.
دربرخ��ي كارگاهها نيز مثل كارگاه گلش��هر كه
به بافتمسكوني نزديكبود ،تمام تمهيداتالزم
جهت تخفيف صداي ژنراتورها و كمپرس��ورها
انديشيدهشد و اين تجهيزات بالفاصله پساز حفر
تونلها ،به داخل فضاهاي زيرزميني منتقل شد.

در برخ�ي مناطقمجاور كارگاهه�اي پروژه
اح�داث تونلنيايش ب�ا هزينه ط�رح اقدام
ب�ه دوجدارهس�اختن پنجرهس�اختمانها
و مجتمعه�اي مس�كوني ش�د ك�ه اي�ن
ام�ر تأثيربس�زايي در كاه�ش نف�وذ
آلودگيهايصوتي بهمحيط زندگيشخصي
ش�هروندان داش�ت .فارغ از آنچه گفتهشد،
دع�وت از س�اكنان محال تپيرامون�ي
كارگاهه�اي پ�روژه ب�راي بازدي�د از آنچه
درطول عملياتاجرايي احداث تونلنيايش
رخداد ،زمينهساز مش�اركت هرچه بيشتر و
البته صبرو ش�كيبايي آنان شد .درحقيقت
وقتي مردم با س�ختيهاي كار آشناش�ده و
بهطور مستقيم درجريان امور قرارگرفتند،
نهتنه�ا براي رس�يدن به زمان اتم�ام پروژه
صبرجميل پيشهكردند بلكه قدردان زحمات
خادمانخود در شهرداري تهران نيز بودند.

مهمتري��ن عامل��ي ك��ه م��ردم را در مواجهه با
مش��كالت و ناماليمات صبورميسازد ،ايمان به
صداقت و وفايبهعهد مس��ئوالن است .درمورد
پروژههاي عمراني ش��هر تهران ني��ز بهواقع اگر
پايبندي مديريتش��هري به برنامه زمانبندي
وجودنداش��ت ،ش��هروندان پايتخت اينچنين
صبورانه ب��ه انتظار تكميل س��ازههاي ترافيكي
نمينشستند .بيان واقعيات و درجريان گذاشتن
مردم از آنچه براي توس��عه زيرساختهاي شهر
انجامميشود ،بهترين راهكار جهت بهمشاركت
طلبي��دن آن��ان و ني��ز ايج��اد حسهم��كاري
بهحساب ميآيد .پروژه احداث تونلنيايش نيز
از جمل��ه پروژههايي بود كه بهخوبي توانس��ت
احساس��اتمثبت عمومي را متوجه خود سازد؛
نصب روزشمار و پايبندي به برنامه زمانبندي،
مردم را قانعساخت كه  23ماه با دستاندركاران
پروژه همراه شوند.

