يك كالم

روزهاي بدونتعطيلي
 1آنها كه با دلش��ان به جبه��ه رفتند ،حت��ي يكروز ه��م تابوتوان
فاصلهگرفتن از خطمقدم را نداشتند .ميخواستند بيشترين سهمممكن را
ف جهاد فيسبيلاهلل
از ايثار و فداكاري داشتهباشند و هيچ جايي را بهتراز ص 
نيافتهبودند .ازمرخصي گريزان بودند و نميخواستند حتي براي يكروز هم
كه شده ،آن روزهاي طاليي را از دستبدهند .گويا به مدينهفاضله رسيده و
ك كردهبودند .شايد هم بهدرستي
قدر لحظهلحظه زندگي شرافتمندانه را در 
فهميدهبودند كه فرصت پيشآمده ،هميش��ه قابلتكرار نيس��ت و بايد از آن
نهايت استفاده را برد .آنها كه با دلشان به جبهه رفتند ،نه خستهشدند و نه
دلخسته .عهد آنان با خدا ،مقدس بود.
 2عرصهجهاد براي آنان كه ميخواهند مش��مول «قربتالياهلل» شوند،
ب ميشود
هميشه مهيااست .بعضي اوقات توپ و تفنگ ابزار اين جهاد محسو 
و برخي وقتها سازندگي و آباداني .اگر نيتش را داشتهباشيم و سر بهراهشويم،
 | 02روزنگارهفتهايكه درعمرانشهرگذشت

مواجههمكرر
با اصحابرسانه

خدا خودش ما را درمسير مستقيم قرار ميدهد .اين روزها عرصهجهاد براي ما
درفضاي زندگي شهري و اجتماعي معنا پيدا ميكند؛ آنجا كه نيازها و كمبودها
را ميبينيم و بايد دس��تبجنبانيم .خطمقدم جبه��ه كار و تالش همچنان
سربازميخواهد .اگر موقعيتشناس بوده و فضاي امروز جامعه را خوب درك
كردهباشيم ،فرصت را ازدست نميدهيم.

ضميمه رايگان
روزنامه همشهري
يكشنبه14آبانماه1391

 3حاال كه به روزهاي پاياني س��ال  1391نزديكميش��ويم ،بايد قول و
قرارهايمان بيشتر به يادمان بيايد .اتمام پروژههاي نيمهتمام عمراني ،بهفضل
ايزدمنان و به پشتوانه دعايخير مردم ،در موعدمقرر محققشود .اين روزها
دس��تاندركاران طرحهاي عمراني هيچ روز تعطيلي ندارند؛ جمعه هم براي
آنها فقط يك اس��م است .همه مترصد اين هس��تند كه بهعهد بستهشده با
مردم بهدرستي وفاكنند .هيچكس منتظر خستهنباشيد و يا مرخصي تشويقي
نيست .كار كه به س��رانجام برسد ،آنگاه ميتوان نفس��ي تازهكرد و به آينده
انديش��يد .اين روزهاي پر از كاروتالش ،چه زود ميگذرند .فرصتهايي كه
امروز هستند اما فردا معلوم نيست دراختيار ما باشند يا نه .اين روزها در حافظه
تاريخ بهيـادگار باقيميماند.

 | 03تونلكمكيكانالابوذر

احيا
پساز10سالكما

 | 08جهت ارائهبه شوراي اسالمي شهرتهران

اليحه سند راهبردي

نظامفني واجراييآمادهشد

نمايي از آخرين وضعيت يكي از بخشهاي تونل اميركبير

با افزايش سرعت عمليات اجرايي و ثبت حدنصابهاي جديد

حاال تونل اميركبيرهمحرف برايگفتندارد

درحاليك�ه اي�ن روزها ش�ايد توجه بس�ياري از ش�هروندان معطوف ب�ه پروژه اح�داث تونلنيايش باش�د ام�ا در گوش�هاي ديگر از ش�هر ،يك
ل اميركبير
تونلترافيك�ي ديگر درحال ش�كلگيري اس�ت كه ثم�رات پرش�مار آن پساز آغ�از بهرهب�رداري از پ�روژه مشخصميش�ود .تون� 
بهط�ور قط�ع و يقي�ن ازجمل�ه معاب�ر پ�ر اس�تقبال پايتخ�ت خواه�د ب�ود ك�ه نقشبس�زايي در توزي�ع مت�وازن ترافي�ك مناط�ق ش�رقي
و جنوب�ي ته�ران ايفاءميكند .زمان نش�ان خواه�د داد ك�ه اهمي�ت و تأثيرگ�ذاري اين تون�ل كمتراز تون�لنياي�ش نخواهدبود صفحه 4

 | 07تاريخچه استفاده از دستگاه TBM

شكورحفار!
مو 

تاريخنشانداده كه اختراعاتمهموتأثيرگذاردرزندگيبشر،
ناشياز مواجهه با شرايط سخت و دش�وار بودهاست .درواقع
هرجا كه انسان با مشكلي رودررو ش�ده و بهدنبال راهحل آن
رفتهاست،بهابزارپيشرفتهتريهمدستيافتهاست.درزمينه
حفرتونلهايشهريوبينشهري،اختراعدستگاهحفارTBM
يكيازپيشرفتهايشگرفتاريختمدنبهحسابميآيد.

2

ضميمه رايگانروزنامه همشهري عمرانشهر
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زودترازموعدمقرر
دكترمازيارحسيني

سخن مسئول

*معاون فني و عمراني شهردار تهران

عمرانشهر ضميمه رايگانروزنامههمشهري

گزارش روز

يكشنبه14آبانماه 1391شماره44
كانال ابوذر يكياز مجاري انتقال روانآبهادر منطقه
جنوبشرق تهران بهحسابميآيد كه البته درمواقع
بروز سيالب ،پاسخگوي نيازهاي شهر نبود .از طرفي
بهدليل بافتخاص منطقه ،امكان تعريض يا احداث
كانالكمكي نيز وجود نداشت .بههمين خاطر طرح
ساخت تونلكمكي با هدف انتقال آب مازاد بر حداكثر
دبي قابلانتقال كانالابوذر و همچنين انحراف بخشياز
سيالبهاي احتمالي ،مطرحش��د .احداث اين تونل
بخشياز برنامه كلي ساماندهي روانآبهاي سطحي
جنوبشرق پايتخت محسوبميشود.

*

ب��ا عناي��ات پ��روردگار و تالش
غيرتمندانه دستاندركاران امر،
كار احداث تونلكمكي كانالابوذر
بهخوبي پيشرفته و حتي ركورد
حفاري و سگمنتگذاري با روش
 EPBدر اي��ن تونل ك��ه وظيفه مهم��ي در كاهش
خطرپذي��ري س��يالب در مناطق ش��رقي و جنوبي
پايتخت خواهدداش��ت ،شكس��ته شدهاس��ت .اين
ركورد ش��امل  558متر حفاري ماهانه و كارگذاري
31رينگس��گمنت درطول روز ،معادل  37/20متر
پيشروي در يك روز است .البته دستگاه  TBMبهكار
گرفتهش��ده در پروژهمذكور دستگاهيقديمياست
و پساز حف��ر تونلهاي بهمنيار و خي��ام ،حدود 10
س��ال پيش بهحال خود رها ش��دهبود .اما درس��ال
 1390بهجه��ت ض��رورت اس��تفاده از آن در پروژه
تونلكمكي كانالاب��وذر ،مجددا ً دمونت��اژ ،تعمير و
باز راهاندازي ش��د و درحالحاض��ر بهخوبي از عهده
كار در پ��روژه جديد برآمدهاس��ت .بدونش��ك اگر
مالحظات اجرايي و ض��رورت حفظ كاركرد منطقي
دس��تگاه نبود ،مجريان طرح ميتوانستند از ركورد
جهاني حفاري بهروش  EPBك��ه بهميزان  45متر
رينگگ��ذاري در روز دراختيار ژاپنيهااس��ت ،عبور
ن
ش كار تيماجرايي پروژه آنجا بيشتر نمايا 
نمايند .ارز 
ميگ��ردد كه بداني��م برخالف دس��تگاههاي جديد
حفاريمكانيزه كه اكثر كارهاي آن بهروش خودكار و
اتوماتيك صورتميپذيرد ،كل عمليات كاري دستگاه
مورداستفاده در پروژه احداث تونلكمكي كانال ابوذر
از جمله كنترلكابين ،سيستم نقشهبرداري ،تزريق
گروت و سيستم تزريق فوم بهروش دستي انجامشده
كه بيش��ك اين مسأله در كاهشس��رعت پيشرفت
عملياتاجرايي و كس��ب ركوردهاي بهت��ر اجرايي
تأثيرگذار است .ضمن آنكه بايد توجهداشت در 300
متر ابتدايي اين پروژه ،اح��داث تونل با روباره كمتراز
2/70متر(كمتراز يك برابر قطر تونل ) صورتگرفت كه
اين امر در محيطشهري بدون وقوع نشست غيرمجاز
در سطحزمين ،بسيار قابلمالحظه بوده است.
با تمام اين تفاس��ير ،درحالي ك��ه زمانبندي پروژه
حكايتاز ب��رآورد زم��ان خاتم��ه آن در تاريخ 22
مهر س��ال  1392را دارد اما بهفضل خداوند و تالش
دس��تاندركاران امر ،اميدواريم تا پايان سالجاري
عملياتحفاري و احداث تونل  3954متري كمكي
كانالابوذر ،تكميل گردد.
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نصب سازه نگهبان درپروژه اتصال بزرگراه شهيد باكري به باند جنوب آزادراه تهران-كرج

بازديدمعاونفنيوعمرانيشهردارتهراناز نوزدهمين دورهنمايشگاهمطبوعاتوخبرگزاريها

روزنگار هفتهاي كه در عمرانشهر گذشت

مواجههمكرربا اصحابرسانه

هفتهاي كه گذشت بهلحاظ برنام ه مديرانارش�د حوزه معاونت فني و عمراني ش�هرداري تهران ،هفتهاي متنوع و پربار بود .در روزهايي كه گذشت هم
بازديدميداني از پروژههايعمراني صورتگرفت و هم نشس�تهاي كارشناسي در مباحث مختلف برگزار شد؛ ضمناينكه دكتر مازيارحسيني بهسبب
حضور در نوزدهمين نمايشگاه بينالمللي مطبوعات و خبرگزاريها و همچنين برگزاري نشستمطبوعاتي در روز چهارشنبهاي كه پشتسر گذاشتيم،
بهكرات با اصحابرسانه رودررو شد و پاسخ پرسشهاي متعدد آنان را داد.

شنبه دراين روز مجري طرحهاي پل و ابنيه س��ازمان مهندس��ي و
عمران شهر تهران ،از تالش براي انتقال ترافيك غرب به شرق
تقاطع ش��يخفضلاهلل -جناح از روي پلموقت به پلجديد تا
آبان پايان آبانماه سالجاري خبرداد و گفت اين جابهجايي ترافيكي
كه ش��رايط برچيدن پلموقت را فراهمميكند ،فرآيند احداث معدود پايههاي
باقيمانده اين تقاطع را تسريع خواهد كرد.

درياچهمصنوعي چيتگر بود كه بازديد ش��د و ش��رحعمليات باقيمانده توسط
دستاندركاران امر ارائهش��د .حضور در نوزدهمين دوره نمايشگاه بينالمللي
مطبوع��ات و خبرگزاريه��ا و پاس��خگويي به پرس��شهاي متن��وع و متعدد
اصحابرسانه ،بخشياز برنامه بعدازظهر معاون فني و عمراني شهرداري تهران
در روز سهش��نبه بود .در پايان اين روز ،پ��روژه بزرگراهطبقاتي صدر بهصورت
ميداني موردبازديد قرارگرفت.

يكشنبه يكشنبهرابايدروزجلساتونشستهايتخصصيدانست.قبلاز
ظهر نشست شورايمعاونان شهردارتهران طبق معمول هرهفته
انجامشد .جلس��ه كميسيون توس��عه و عمران شوراياسالمي
آبان شهرتهران ،ديگر برنامه اين روز بود و درنهايت نشست بررسي
وضعيت پروژه بزرگراهطبقاتي صدر درمحل دفتر پروژه برگزارشد.

چهارشنبه نشست خبري دكتر مازيارحس��يني تا ظهر بهطول انجاميد و
البته دست خبرنگاران از بابت اخبار جديد و گزارش پيشرفت
پروژههاي عمراني پرش��د .دراين نشس��ت بحثهايي ازقبيل
آبان تدوين سندراهبردي نظامفني و اجرايي شهرداري تهران ،مقوله
رفع معضل آبگرفتگي در معابر ،بهبودكيفيت روكشآسفالت و همسطحسازي
دريچهها بههمراه آخرينوضعي��ت پروژههاي تونلنياي��ش و بزرگراهطبقاتي
صدر ،تونل اميركبير ،نمايشگاه بينالمللي ش��هرآفتاب ،بزرگراه امامعلي(ع) و
بزرگراهآزادگان به سمع و نظر حاضرين رسيد .بعدازظهر نيز نشست كميسيون
تصويب طرحها انجا م و طرحمطالعاتي پروژههاي قابلاجرا در سالهاي آينده به
بحث و بررسي گذاشتهشد.
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7

دوشنبه معاون فني و عمراني شهرداري تهران بعداز حضور در نشست
هيأتمديره مترو ،درجلس��ه تجميعمناقصات شركت كرد و
سپس در نشست كميته پژوهش��ي استانداردسازي عمراني
آبان حاضرشد .اين روز درواقع بيشتر به برگزاري جلسات سپريشد
و وقتي براي بازديد از پروژههاي دردستاجرا باقينماند.

8

سهشنبه بهجبران روز دوشنبه ،دراين روز  3پروژه عمراني موردبازديد
دكترحسيني و هيأتهمراه قرارگرفت؛ ابتدا به پروژه پلهاي
دسترسي بزرگراه شهيد باكري به باندجنوب آزادراه تهران-
آبان كرج سركشيشد و گزارش عمليات نصب سازه نگهبان براي
عبور از روي اين معبرش��رياني بهاستماع حاضرين رس��يد .درادامه اين پروژه

9
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پنجشنبه دراين روز  2خبر رس��انهاي ش��د؛ يكي مربوط به پروژه تونل
اميركبير و تكميل آن تا پايان س��الجاري ميش��د و اينكه
بهرهبرداري از اين تونل همزمان ب��ا افتتاح كل پروژه بزرگراه
آبان امامعلي(ع) صورت خواهد گرفت .خبر دوم نيز كه بازهم از قول
معاون فني و عمراني شهرداري تهران بيانشد ،انجاممطالعات مربوط به طراحي
 20كيلومتر تونل شهري ديگر براي سالهاي آينده بود.
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شناساييعوارضزيرسطحي با ژئورادار
تصو ر اینکه اجرای یک پروژه عمرانی در محیطشهري حداقل با یکی از تأسيسات شبکههای زیرزمینی در تعارض نباشد،
تصور دور از ذهنی است .حتی در پروژههایی که با فاصله نس��بتاً زیاد از مناطق مسکونی و در مبادی ورودی شهر تهران
درحال اجرا هس��تند نيز ،رفع و جابهجایی معارضات تأسیساتی از دغدغههای اصلی دس��تاندرکاران عملیات اجرایی
بهحسابميآيد .زمان نسبتاً زیادی که برای رفع این معارضات صرفمیش��ود ،البته زمانبندی یک پروژه عمرانی را با
چالشهای جدی مواجهمیسازد .عالوه براین در بسیاری از مواقع ،معارضات ناشناختهای وجو د دارند که حتی در نقشههای
استعالمشده از شرکتهای تأسیساتی نیز دیده نمیشوند!
در چنین شرایطی اجرای عملیات سونداژ و شناسایی دقیق معارضات تأسیساتی به یک پیشنیاز مهم برای آغاز عملیات
اجرایی ساخت و سازهاي عمرانی تبدیلميشود .اما براي رفع اين مشكل ،کارشناسان مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت
مصالح شهرداری تهران طي هفتهها و روزهای اخیر امکاناتی را فراهمساختهاند تا از این پس شناسایی بسیاری از عوارض
ت پذيرد.درواقع آنچه توانستهاست به سوژه ستون «یک اتفاق» این
زیرسطحی با وقت و هزینه کمتر و البته دقت بیشتر صور 
شماره ازهفتهنامه عمرانشهر تبدیلشود ،بهرهگیری از فنآوری «ژئورادار» در شناسایی عوارض زیرسطحی است .این سیستم
با بهرهگیری از سامانههای فرستنده و گیرنده امواج الکترومغناطیسی ،قادراست انواع مختلفی از عوارض زیرسطحی همچون

شبکههای تأسیساتی ،حفرههای زیرزمینی و حتی منابع آب زیرزمینی بـا اعمـاق کم را شناسایی کند.
روش ژئورادار نهتنها با دقت بیشتر نسبت به ساير روشهای معمول ،کلیه عوارض موجود در زیر زمین
را شناس��اییمیکند بلکه بهدلیل عدمنیاز به حفاری ،روش س��ریعتر و کمهزینهتری بهنظرمیرسد.
کارشناسان مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران هماکنون درحال بهکارگیری
این سیستم در برخی از پروژههای عمرانی شهر تهران هستند و امیدوارند حداكثر ظرف يكسال آينده،
فواید استفاده از روش ژئورادار شاملحال اكثر پروژههای عمرانی پایتخت شود .در چشمانداز استفاده از
سیست م ژئورادار ،مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران حتی قادراست این نوع
خدمات را در اختیار سایر شرکتها و نهادهای اجرایی قرار دهد.
ازطرفي این روزها در کنار احداث سازههای ترافیکی جدید ،بسیاری از زیرساختهای موجود به دست
طرحهای مقاومسازی و بهسازی لرزهای سپرده شدهاست .اما از آنجاييكه شناسایی وضعیت موجود
پلها و اطالع دقیق از عوارض زیرسطحی آنها معموالً بهدلیل جریان شبانهروزی ترافیک و عدمامکان
انسداد مسيرتردد خودروها امری دشواراست ،سیستم ژئورادار این امکان را در اختیار کارشناسان مقوله
بهسازی پلها قرارداده تا شناسایی وضعیت موجود سازههای ترافیکی را در شرایط واقعيتر و جامعتري
به سرانجام برسانند .بهطورمثال در هفتهای که گذشت ،سیستم ژئورادار توانست این اقدامات مطالعاتی
را در فرآيند بهسازي لرزهاي پلنصر تسریع کند.

ل كشور
توليد قالببتني در داخ 

با توجه به مستعملبودن برخي قالبهاي بتني موجود
در كارگاه ساختسگمنتها ،فكر توليد قالببتني در
داخل كشور بهذهن دستاندركاران پروژه خطوركرد و
اين اقدام البته منتج به نتيجه الزم شد .بهموجب تمام
تالشهاي صورتگرفته دراين زمينه ،امروز از تعداد
 3300رينگهايس��گمنت موردني��از براي احداث
تونل ،حدود 95درصد آنها توليد شدهاست .اين امر به
معناي توليد متوسط 12رينگسگمنت در شبانهروز و
البته بعضاً 16رينگ سگمنت است .دستيابي به چنين
ركوردي با اضافهكردن افزودنيهاي مناسب ،تغيير
طرحاختالط ،بهكارگيري سيستم بخار براي فراوري
بتن و نيز اعمال برنامهريزي دقيق ميسر شد.

 24ماه ،قراراوليه

تاري��خ ش��رو ع ب��هكار پ��روژه اح��داث تونلكمكي
كانالابوذر ،اول مردادماه س��ال  1390اس��ت .طبق
مفادمن��درج در قرارداد ،اين تونل ميبايس��ت ظرف
مدت  24م��اه تكميل و به بهرهبرداري برس��د .اما در
مرحلهعمل بهدليل وجود برخي مشكالت ازجمله رفع
معارضاتملكي ،عم ً
ال در تاريخ 22مهرماه سالگذشته
زمين محل كارگاه پروژه دراختيار پيمانكار قرارگرفت.
دمونتاژ ،تعمير و باز راهاندازي دستگاه  TBMدرنظر
گرفتهش��ده براي احداث تونلكمكي ،خود حكايت
ديگري دارد كه به تفصيل ب��ه آن خواهيمپرداخت.
فقط اين نكته را بدانيد كه آمادهس��ازي س��ينهكار و
راهاندازيمجدد دس��تگاهحفار زماني ميسرش��د كه
تقويم روز  23بهمن  1390را نشانميداد؛ اين تاريخ
زمانرسمي ش��روع عملياتاجرايي بود .با اين حال
بهنظر ميرسد تا پايان سالجاري ،كل پروژه تحويل
بهرهبردار شود؛ اين يعني  30درصد صرفهجويي در
زمان انجام طرح.
تغيير روش استفاده از دستگاه حفار

تونلكمكيكانالابوذرركوردشكنشد

احيا پساز10سالكما

هفتهپيش وقتي از پروژههاي دردستاجراي شركت خاكريزآب صحبتكرديم ،اشارهايمختصر نيز به پروژه
احداث تونلكمكي كانالابوذر كرديم و از برخي ويژگيهاي آن سخنگفتيم .اما واقعيت آن است كه اين تونل
ت آنجا
ب ميآيد؛ صحت اين عبار 
ازجمله تونلهاي شاخص شبكه جمعآوري و هدايت آبهايس�طحي بهحسا 
مشخصميشود كه با سختيها و مشكالت پروژه بيشتر آشنا شويم.

دستگاهحفاري كه براي اين پروژه مدنظر قرارگرفت،
در دهه  1380خورش��يدي دو تونل بهمنيار و خيام
را با روش حفاريباز س��اختهبود .اما پساز گذش��ت
حدود يكدهه ،ح��اال قراربود اين دس��تگاه TBM
مجددا ً بهكار گرفتهشود؛ البته اين بار بهروش حفاري
بسته يا اصطالحاً همان روش  EPBكه در خاكهاي
سس��ت مورداس��تفاده قرارميگيرد .ب��از راهاندازي
دس��تگاهحفار و نيز سيس��تم پش��تيبان آن ،بدون
كمكگرفتن از كارشناسان ش��ركت سازنده و صرفاً
با تكيهبر توانمنديها و ابتكارات متخصصانايراني،
ظرف مدت  4ماه انجا م ش��د .از طرفي ب��ا اتخاذ يك
روشابتكاري و بهكارگيري جرثقيلهاي دروازهاي،
سيستم تخليه و انتقال خاكتونل بهروش ماكارتيپلر
( تخليه واگن ) صورت ميگيرد .اين درحالياس��ت
كه سيستم مرس��وم براي چنينمواردي ،استفاده از
نوارنقاله است.

واين درحالياس��ت كه اح��داث تونل در محيطش��هري
نيازمند حداقل روبارهاي برابر با قطر تونل اس��ت .دراين
ميان با اس��تفاده از ابزارهاي نشستس��نجي و همچنين
تزريقبتن ،ضمن كنترلدقيق فضاهاي پيراموني پروژه،
از بروز هرگونه نشست غيرمجاز در محدوده اطراف تونل
جلوگيري بهعملآمد .سونداژهاي شناساييرفتارخاك
و نيز تغييرفش��ار س��ينهكار از ديگر تمهيداتي بودند كه
بهكمك پ��روژه آمدند ت��ا حفاري بخشه��اي ابتدايي با
مشكلخاصي مواجهنشوند .در توصيف ديگر دشواريهاي
احداث تونلكمكي ،همين بس كه فاصله مقطعحفاري از
شمعهاي پل هفتم ابوذر  90سانتيمتر و از كانال ابوذر 80
سانتيمتر بود اما عم ً
چ نقشهاي از فونداسيون و شمعها
ال هي 
وجودنداشت.

مشكالت تمامي نداشتند

پروژه روز به روز سرعت گرفت

در  500مت��ر ابتداي��ي مقطع حف��اريتونلكمكي
كانالاب��وذر ،مي��زان روب��اره ح��دود  2/70متر بود

يك اتفاق

درماه معادل پيش��روي  37/2متر در يك شبانهروز
و يا بهتعبيري  20/4متر در يك شيفتكاري آن هم
بهروش  EPBاست .اين ركورد درحالي بهدستآمده
كه دستاندركاران پروژه  2شيفتكاري  10ساعته در
شبانهروز مشغول فعاليت بوده و عم ً
ال ميتوانگفت اگر
كارگاهها بهصورت تماموقت و  24ساعته فعالبـودنـد،
قطعـاً ركـوردهـاي بهتري نيز حاصلميآمد.

تا پايان اسفندماه  1390فقط حدود  95متر از تونلكمكي
كانالابوذر حفرشده و  74سگمنت در آن نصبشدهبود.

اما از ابتداي سالجاري و خصوصاً از ارديبهشتماه ،سرعت
عمليات اجرايي روزبهروز بيشتر شد و بهمدد قلقگيريهاي
ن
صورتگرفته ،اعتمادبهنفس نيروهاي پيمانكار نيز افزو 
گشت .كار به جايي رس��يد كه ركوردماهانهحفاري 558
مت��ر در تيرماه  1391بهثبت رس��يد و اي��ن مهم باتوجه
به گام سگمنتهاي نصـبش��ده (  120سانتيمتر) يك
ركوردشكني درعرصهحفاري و سگمنتگذاري تونلهاي
شهري محسوبميشود.
روندي كه نزول فاحش نداشت

وجهتماي��ز عملياتحفاري و س��گمنتگذاري در پروژه
تونلكمكي كانالابوذر نسبت به طرحهاي مشابه آن است
كه روند اين عمليات هيچگاه فراز و نشيب زيادي نداشت
و در بازهزماني ارديبهش��تماه تا مهرماه امس��ال ،بهطور
متوسط ماهانه  458متر پيشروي در تونل صورتگرفت.
بهعبارتديگ��ر دراي��ن مقطعزماني ح��دود 2750متر
تونل احداثش��د .دس��تيابي به ركورد حفاري  558متر

سيستمي كه مكانيزه نيست

بسياري از دستگاههاي حفار امروزي به سيستمهاي
تماممكاني��زه مجهزهس��تند اما دس��تگاه TBM
مورداس��تفاده در پروژه تونلكمكي كانالابوذر ازاين
مزيت برخوردار نيس��ت چ��را كه زمان س��اخت آن
بهحدود  15س��الپيش بازميگ��ردد .بهاين ترتيب
نه از سيس��تم نقش��هبرداري اتوماتيك خبرياست
و نه از كابين كنترلدار؛ سيس��تم تخلي��ه خاك نيز
ناگزي��ر از طريق واگنه��ا صورتميپذي��رد .بهاين
موارد ميتوان تزريقدس��تي گروت ( دوغآب پشت
سگمنتها ) را نيز اضافهكرد .با اين اوصاف بايدگفت
بهترين نوع بهرهبرداري از دستگاه حفارمذكور بهعمل
آمدهاس��ت .ضمناً باي��د متوجهبود كه اين دس��تگاه
 TBMقديميبوده و چ��ون نميتوان به آن فش��ار
واردساخت ،ناچارا ً از  50درصد حداكثر توان آن بهره
بردهميشود.
عبوراز زير خط  7مترو

در بخش��ياز مس��يرحفاري تونلكمكي كانالابوذر،
اين گالري زيرزميني از زير خط 7مترو عبورميكند.
بهاين منظور و براي اعمال م��وارد ايمني ،در تقاطع
يادشده از سگمنتهاي ويژه در ساخت تونلكمكي
اس��تفاده خواهدش��د .ضمن اينك��ه از بولتهايي با
مقاومتكشش��ي باالتر بهرهگيري شده و تزريق بتن
از  3منفذ صورتميپذيرد .بازدي��د مداوم از كاترهد
( بخشپيشاني دستگاهحفار  TBMكه مستقيماً با
سينهكار در ارتباطاس��ت ) تمهيد ديگري است كه
براي گذر بيدغدغه از بخشزيرين گالري خط  7مترو
انديشيده شدهاست.

يادداشت مسئول

برقراري اتصاالت شبكه جمعآوريآبهايسطحي
شهرام باقری | مدیرکل اداره هماهنگی فنی و عمرانی شهرداری تهران

هر س��اله با آغاز فصل بارش ،طرحهای موردی برای بهبود عملکرد شبکه جمعآوری و هدایت
آبهایسطحی آغا ز میش��ود .درواقع بروز آبگرفتگیها در س��طح معابر بهویژه در زمان وقوع
ی از جدیترین گرفتاریهای شهروندان در این موقعاز سال است .بههمين منظور از اول
بارشهای بیسابقه ،یک 
آبانماه سالجاری ،معاونتهای فنی و عمرانی مناطق  22گانه شهر تهران درحال اجرای یک طرح موردی در
اين زمینه هستند .طرح امسال عالوه بر مرمت اساسی انهار و جداول و همچنین ترمیم دریچهها ،توجه زیادی به
برقراری اتصاالت شبکه جمعآوري و هدايت آبهايسطحي و نيز اصالح تراز معابر دارد .هر چند فرآيند شناسایی
و معرفی نقاطآبگرفتگی همچنان بهموازات اجرای عملیات عمرانی ادامهدارد اما تاکنون بیش از  51موردتر از
نامناسب معابر و  102مورد عدم اتصال شبکه جمعآوري آبهايسطحي در سطح شهر تهران شناساییشده و

واحدهای اجرایی مربوطه ،با پيگيري کارشناسان واحد نظارت عالیه میدانی در حال برطرفساختن مشكل این
نقاط آبگیر هستند.در طرح امسال ،ترمیم جداول نیز بهصورتويژه موردتوجه قرارگرفته و معاونتهای فنی و
عمرانی مناطق بر اساس نتايج دورههای دقیق شناسایی ،برای ترمیم جداول در  442نقطه از معابر شهر تهران
اعالم آمادگی کردهاند .عالوه بر این بهمنظور حفظ آمادگی واحدهای عملياتي در زمینه اجرای با کیفیت لکهگیری
هندسی و نگهداری مستمر از معابر 620 ،نقطه از معابر پایتخت بهدست عملیـات لکـهگیری سپردهشده است.
ویژگی دیگر طرحبهبود عملکرد ش��بکه جمعآوری و هدایت آبهایسطحی درس��ال جاري ،توجه بیشتر به
پیامهای سامانه  137است .از اینرو کاهش مشکالت شهروندان در زمان بارشها و کاهش پیامهای گالیهآمیز
تودوگـانه خواهد بود.
در این زمینه ،یکیاز معیارهای ارزیابی و امتیازدهی به عملكرد منـاطق بيسـ 
بههرحال درنتیجه مجموع ارزیابیها و شناساییهاي صورتگرفته ،تا کنون  476نقطه از شهر نیازمند عملیات
بهسازی تشخيص دادهشده و پیشبینیمیشود تا زمان اتمام طرح ( پایان آبانماه )نقاط بیشتری مورد مرمت
و بهسازی قرارگیرد تا انشااهلل در زمستان سالجاری ،شاهد کمترین ميزان آبگرفتگی معابر بهخاطر مشکالت
شبکه جمعآوري و هدايت آبهايسطحي باشیم.
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كارگاه

شماره 44يكشنبه 14آبانماه1391
متفاوت هستند ،دشواریهایی دارد که اين امر تمهیدات و مالحظات فنی و
مدیریتی خاص خود را طلبمیکند .یکی از این دشواریها ،الینینگنهایی
تونلهایی با مقاطع متفاوت دایرهای ش��کل و مربعش��كل است که نیاز به
قالبهای متفاوت یا تغییر ش��کل قالبها دارد .تعداد قالبهای بتنریزی
تونل امیرکبیر ،با احتساب قالب مدوالر مورد استفاده در مقاطع مربعشکل،
به  9دستگاه میرسد.
آغاز عملیات تأسیساتی

جالباست بدانيد كه همزمان با اجرای عملیات الینینگنهایی و بتن پرکننده
کف ،بخشی از اقدامات تأسیساتی پروژه تونل امیرکبیر نیز آغاز شدهاست.
بهطورمثال نصب داکتهای تأسیس��اتی ،بهعنوان یکیاز نخستین مراحل
اجرای عملیات تكميلي هماکنون در بخش حدفاصل س��هراه امینحضور
تا خیابان هفده ش��هریور و نيز بخش زیر خیابان هفده شهریور با سرعت و
کیفیتي مناس��ب ادامهدارد .عالوه بر این ،در تمام مقاطعی که کفسازی و
الینینگ تونل بهاتمام رسیدهاست ،کار پاکسازی مس��یر تونل آغازشده تا
فضای کارگاهی موردنیاز برای نصب داکتهای تأسیس��اتی فراهم شود .از
طرف ديگر ،س��فارش خرید جتفنها و اقدامات پيشنياز سایر تأسیسات
انجامش��ده و طراحیهای موردنیاز از قبیل طراحی تفصیلی روشنـایـی و
ي است .طراحیسيستمروشنایی تونل
نـورپـردازی تونل نيز دردست بررس 
باتوجه به تفاوت سطحمقطع تونل در بخشهای مختلف آن که به تفصیل
مورداشاره قرارگرفت ،دارای ویژگیهای خاصی است و بر اساس آن ،تمرکز
چراغها در رمپها ،نقاط ورودی و محل پیچها بیشتر است.
سیستمهای جداکننده آب و روغن

با افزايش سرعت عمليات اجرايي و ثبت حدنصابهاي جديد

حاالتونلاميركبيرهمحرفبرايگفتندارد

درحاليكه اين روزها ش�ايد توجه بسياري از ش�هروندان معطوف به
پروژه احداث تونلنيايش باش�د اما در گوش�هاي ديگر از ش�هر ،يك
تونلترافيكي ديگر درحال شكلگيري اس�ت كه ثمرات پرشمار آن
ل اميركبير
پساز آغ�از بهرهبرداري از پروژه مشخصميش�ود .تون� 
بهطور قطع و يقين ازجمله معابر پر اس�تقبال پايتخت خواهد بود كه
نقشبسزايي در توزيع متوازن ترافيك مناطق شرقي و جنوبي تهران
ايفاءميكند .زمان نشان خواهد داد كه اهميت و تأثيرگذاري اين تونل
كمتراز تونلنيايش نخواهدبود.

امروزه در ش��هر تهران پروژههای عمرانی عظیمی جريان دارد .پروژههاي
اح��داث تونلنياي��ش و بزرگراهطبقاتي صدر و ي��ا بزرگ��راه امامعلي (ع)،
درياچهمصنوعي چيتگر ،بزرگراهآزادگان و ...عالوه بر برخورداری از ابعاد و
ظرفیتهای فنی پیچیده ،با سرعت و کیفیت کمنظیری درحال اجرا هستند.
با اين حال نهتنها قاطبه شهروندان تهرانی بلكه بس��یاری از کارشناسان و
صاحبنظران آگاه در امور ش��هری بر این امر اتفاقنظر دارند كه پيچيدگي
و حجم عظيم عملياتعمراني در چنين پروژههايي ،هيچگاه باعث تعريف
زمانبنديهاي طوالني درآنها نشده و از اين رو الزم نيست براي بهرهمندي
از اين زيرساختهاي عمراني جديد ،سالها بهانتظار نشست.
در این میان نباید فراموشکرد که سرعت و كيفيت کمنظیر اجرای چند پروژه
خاص ،به معنای رکود و يا فراموششدن عملیات اجرایی در سایر پروژهها
نيست .بهتعبير دیگر منابع مالی و امکانات اجرایی در تمام پروژههای عمرانی
شهر تهران با نس��بتي متوازن و همخوان توزيعش��ده و از این رو پيگيري و
تمركز روي یک پروژه سبب عقبافتادن روند عملیات اجرایی در پروژههاي
دیگر نشده است.
بهعنوان مثال با همان س��رعتی که عمليات اح��داث بزرگراهطبقاتی صدر
پیشمیرود ،س��ایر پلهای صندوقهای ش��هر تهران نيز تكميلميشوند
و همانگونه که دس��تاندركاران اجراي پروژه تونلنیایش در بس��یاری از
مراحل و جبهههای کاری موفق بهكسب ركوردهاي اجرایی جديد شدهاند،
عمليات اجرايي تونل امیرکبیر نیز حدنصابه��اي قابلمالحظهای را ازآن
خود ساختهاس��ت .از اواخر سال گذش��ته که پروژه احداث تونل امیرکبیر
از فاز عملیات حفاری و خاکبرداری وارد فاز عملیات الینینگنهایی ش��د،
بخشهای قابلتوجهی از این تونل  1710متری زیر پوشش بتن نهایی رفت.

درواقع طي ماههای نخست سالجاری ،بیش��ترین تالش دستاندرکاران
این پروژه صرف اجرای عملیات پیشنیاز الینیگنهایی شد بهطوری که بر
اساس آخرین گزارشها از پیشرفت این عملیات ،عالوه بر اجرای 90درصد
از پوش��شهای آببند تونل 85 ،درصد از عملی��ات آرماتوربندی در تمام
بخشهای آن بهاتمام رسیده است.
بهاین ترتی��ب در ماههای اخیر ،اجرای س��ریع عملی��ات الینینگنهایی و
بتنریزی کف موردتوجه قرارگرفت و با افزایش قابلمالحظه تعداد قالبهای
بتنریزی ،رکوردهای اجرایی رضایتبخشی در اجرای این عملیات حاصلشد.
البته باتوجه به اهمیت ترافیکی شاخه شمالی تونل اميركبير و نیاز به مطالعه
و بررسی بیشتر طرح اتصال ش��اخه جنوبی تونل به خیابان کرمان ،اولویت
تکمیل پروژه روی شاخه شمـالـی آن قرا ر گرفتهاست؛ هرچند که عملیات
تکمیل شاخه جنوبی نیز طبق برنامه درحال پيشروي است.

تونل امیرکبیر یک تونل آببند کامل است .اما عالوه بر بهرهگیری از الیههای
آببند و سیستمهای زهکش که خشکبودن تونل در طول دوره بهرهبرداری
را تضمین میکنند ،شبکه جمعآوری و هدایت آبهای سطحی این پروژه
نیز در مقایسه با سایر تونلهای ترافیکی از ویژگیهای فنی خاصی برخوردار
اس��ت .درواقع تمام روانآبهايي که در اثر شستوش��وی تون��ل یا بهدالیل
دیگر در انهار موجود در تونل جاریمیش��وند ،پیش از خروج و پیوستن به
کانالهای اصلی جمعآوری و هدایت آبهایس��طحی ،وارد سیستمهای
مکانیکی جداسازی آب و روغن میش��وند تا از اثرات مخرب ورود روغن به
سفرههای آب زیرزمینی پیشگیریش��ود .آب و روغن پساز جداسازی در
این سیستمها ،وارد محفظههای جداگانهایشده و بهاين ترتیب آب مورد
استفاده در شستوشوی تونل میتواند در موارددیگری همچون تغذیه منابع
آب آتشنشانی مورد استفاده مجدد قرار گیرد.
سرعتگرفتن عملیات الینینگنهایی

همانگونه که عنوانشد ،عملیات حفاری تونل امیرکبیر در اسفندماه سال
گذشته بهاتمام رسید و پس از آن ،با آغاز عملیات پیشنیاز الینینگنهایی
و افزایش تدریجی تعداد قالبهای بتنریزی ،روز به روز بر سرعت اجرای
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این عملیات افزودهشد .به این ترتیب در مردادماه سالجاری  114متر طول
از تونل امیرکبیر زیر بتننهایی رفت و حجم این عملیات در شهریورماه به
 236متر و در مهرماه به 431متر رس��ید .به بیان دیگر در طول مردادماه
امسال  19پارت از بخشهای مختلف تونل زیر بتننهایی رفت و این رقم
با رشدی  100درصدی در ماه شهریور به  38پارت افزایشیافت .منحنی
رش��د س��رعت این عملیات در مهرماه نیز تکرارش��د و تع��داد پارتهای
بتنریزیشده به  60پارت رسید.
عالوه بر کس��ب يك حدنصاب جديد در اجرای عملیات بتنریزی نهایی
طي ماه گذش��ته ،حجم بتني که در عملیات کفس��ازی مورد اس��تفاده
قرارگرفت ،رشد چشمگیری داشته و از  3500متر مکعب در مردادماه به
 8700مترمکعب در ماه مهر افزایشیافت که اين امر نش��اندهنده رشد
 2/5برابری بتنريزي طی  2ماه اس��ت؛ رشدی که براساس آن پیشبینی
میشود ،حجم بتن مورد استفاده در ماه جاری به بیش از 11هزار مترمکعب
افزایش یابد.
كاهش زمان گيرشنهايي بتن

افزایش سرعت عملیات بتنریزینهایی و همچنین تسريع گيرش نهایی
بتن ،معلول راهکارهای مختلفی است که بهكارگيري آنها سبب تسریع
در عملیات اجرایی و تكميل پروژه تونلامیرکبیر ميشود.
بهطورمثال در پروژه احداث اين تونل همانند پروژه احداث تونل نیایش،
بتنهای خ��ود متراکم در س��طح وس��یعی از دیواره و س��قف تونل مورد
استفاده قرار گرفتهاست .ضمناینكه استفاده از المپهای مادونقرمز نیز
سرعت دس��تیابی بتن به گيرشنهایی را تا حد قابلتوجهی افزایشداده
و در مقاطعی از اجرای عملیات الینینگ ،باع��ث صرفهجويي زماني قابل
مالحظهاي شدهاس��ت .اس��تفاده از المپهای مادونقرمز در قالبهای
بتنریزی ،این امکان را فراهمساخته که زمان گیرش نهایی بتن و بازکردن
قالبها از  36ساعت به  10تا  12ساعت برسد.
افزایش نیروی انسانی فعال پروژه به  800نفر

این روزها ب��ه موازات تس��ریع در عملی��ات اجرایی پروژه اح��داث تونل
امیرکبی��ر و افزایش تع��داد قالبهای بتنری��زینهایی ،تع��داد نیروی
انس��انی فعال در كارگاهها نیز افزایش چشمگیری داش��ته و اين تعداد به
بیش از 800نفر رسیدهاس��ت .درواق��ع تجهیزات و نیروی انس��انی فعال
در پ��روژه اح��داث تونل امیرکبی��ر به بیش��ترین حد خود از زم��ان آغاز
عملياتاجرايي رسيدهاس��ت و مجریان طرح پیشبین��ی میکنند که با
پیشرفت قابلمالحظه عملیات سازهای ،از نیمه آبانماه بهتدریج از میزان
نیروی انسانی فعال در پروژه کاسته ش��ود .از طرفي کار سنگين و حجیم
تولید و انتقال بتن به جبهههای کاری این پروژه با اس��تفاده از  3دستگاه
بتنس��از و  14دس��تگاه کامیون حمل بتن انجاممیش��ود .عالوه بر این،
بخش وسيعي از فضاهای کارگاهی به اجرای عملیات خم و برش آرماتور
اختصاص یافتهاست.

پیشرفت عملیات اجرایی در بخشهای مختلف پروژه
بخش حدفاصل سهراه امینحضور تا خیابان  17شهریور

همانگونه که عنوانشد ،پروژه احداث تونل امیرکبیر با اصالح
و تکمیل زیرگذر موجود آغاز شدهاست .بهاين ترتيب درطول
 200مت�ر از زیرگ�ذر موجود ،بهمنظور فراهمش�دن ش�رایط
عبور از زیر خیابان هفدهش�هریور ،ارتفاع زيرگذر حداکثر تا
 6متر اصالحش�ده و مجددا ً مورد اجرای عملیات کفسازی و
بتنریزی دیوارهها قرار گرفتهاس�ت .تون�ل بخش حدفاصل
س�هراه امینحضور تا خیابان  17ش�هریور وارد فاز عملیات
تأسیساتی ش�ده و هماکنون عالوه بر رنگآمیزی دیوارهها،
نصب داکتهای تأسیساتی در این بخش درحال انجام است.
بخش حدفاصل شرق و غرب خیابان  17شهریور

این تونل دوقل�وی  70مت�ری از زیر خیابان  17ش�هریور می
گذرد .عمليات الینینگنهایی هر دو ش�اخه شمالی و جنوبی
تونل دربخشمذكور بهاتمام رسیدهاس�ت .همچنين مرحله
کفسازی بتنی و نصب داکتهای تأسیساتی در تونل شمالی
تقریب ًا روبه اتمام است و این عملیات در تونل جنوبی با سرعت
مناسبی ادامه دارد.

بخش حدفاصل خیابان  17شهریور تا خیابان شکوفه

این قطعه  220متری از خیابان  17شهریور آغازشده و تا خیابان
شکوفه ادامهدارد .عملیات اجرایی این بخش از تونل امیرکبیر
به صورت کندوپوش و اجرای زیرگذر به صورت باکسهای بتنی
انجاممیشود .احداث یک پارکینگ  3طبقه با ظرفیت حدود
 500خودرو و یک مجتمع اداری -تج�اری نیز در این بخش از
پروژه دیده شدهاس�ت .از  12پارت عملیات احداث سقف در
بخش حدفاصل خیابان  17شهریور تا خیابان شکوفه ،فقط 3
پارت باقیمانده و کار بتنریزی کف در تونل شمالی این بخش
روبه اتمام است .در تمام بخشهایی که احداث سقف زیرگذر
بهاتمامرسیدهاس�ت ،اقدامات مربوط به اح�داث پارکینگ
درحال انجام اس�ت و این عملیات در یک نقطه ت�ا تراز صفر
پیشرفت داشتهاست .بر اساس طراحیهای انجامشده ،سقف
طبقه آخر پارکینگ با سطح زمین یا تراز صفر همتراز میشود
و پس از آن تالش ب�رای احداث يك مجتم�ع تجاری -اداری

آغاز میش�ود 40 .درصد از س�ازه پارکینگ بهصورت بتنی و
بخش باقیمانده آن به صورت سازه فلزی اجرامیشود که کار
ساخت قطعات این سازه  1300تنی در کارخانه مربوطه درحال
انجام است.
بخش حدفاصل خیابان شکوفه تا میدان کالنتری

بخش حدفاصل خیابان شکوفه تا میدان کالنتری شامل یک
تونل دوقلوی  170متری اس�ت .در تونل شمالی این بخش 12
پارت از  17پارت موردنیاز برای تکمیل عملیات الینینگنهایی
انجامشدهاس�ت .عالوه بر ای�ن متعاقب پیش�رفت عملیات
بتنریزی س�قف و دیوارهها ،اجرای بتنریزی کف با س�رعت
مناس�بی ادامهدارد .در تونل جنوبی این بخش نیز تاکنون 12
پارت از  34پارت بتنریزی نهایی انجامشده و از این رو میتوان
انتظارداشت که عملیات س�ازهای تونلجنوبی با کمی تأخیر
نسبت به تونلشمالی به اتمام برسد.
بخش حدفاصل میدان کالنتری تا بزرگراه امامعلی(ع)

این بخش ش�امل یک تونل ت�ک بهطول  1038متر اس�ت که
از میدان کالنتری آغ�از و تا زیر تقاط�ع خیابانهای نیکنام و
درودیان ادامهمییابد .تونل از محل تقاطع یادشده تا بزرگراه
امامعلی(ع) بهصورت دوشاخه امتدادمییابد .شاخه شمالی
در زیر خیابان درودیان به مس�یر ش�مال به جن�وب بزرگراه
امامعلی(ع) متصلمیشود و شاخه جنوبی با گذر از زیر خیابان
نیکنام ،به مسیر جنوب شمال بزرگراه امامعلی(ع) میپیوندد.
الینینگنهایی بخ�ش حدفاصل میدان کالنت�ری تا دوراهی
خیابان نیکنام و خیابان درودیان با  3دستگاه قالب بهسرعت
درحال انجام اس�ت و این عملی�ات طبق برنام�ه زمانبندی
بهزودي بهاتمام میرسد .عملیات احداث شمعها و دالبتنی
در دوراهی نیکنام -درودیان نیز بهاتمامرسیده و تالش برای
خاکبرداری دوراهی آغاز ش�دهاست .در شاخههای شمالی و
جنوبی بخش حدفاصل دوراهی نیکنام -درودیان تا بزرگراه
امامعلی(ع) نیز عملیات اجرای بتن ک�ف و دیوارهها درحال
انجام بوده و پیشبینیمیشود کلیه اقدامات سازهای در این
بخشها تا اوايل زمستان سالجاري بهاتمام برسد.

پیشرفت فیزیکی از مرز 60درصد گذشت

اين روزها پیشرفت عملیات اجرایی پروژه احداث تونل امیرکبیر از مرز 60
درصد گذشتهاست .البته این امر به آن معنا نیس��ت که براي اتصال سهراه
امینحضور به بزرگراه امامعلی(ع) بايد منتظر رسيدنبه پيشرفتفيزيكي
 100درصد بود .درواقع بخشی از وزن این پیشرفت فیزیکی مربوط به تکمیل
تونلجنوبی و بخش قابلتوجه��ی از آن نیز مربوط به اح��داث پارکینگ و
مجتمع تج��اری واقع در بخش حدفاص��ل خیابان 17ش��هریور تا خیابان
شکوفه است .بنابراین ميتوانگفت شاخه شمالی تونل امیرکبیر با تحقق
پیشرفتفیزیکی  75تا  80درصدی کل پروژه ،قابل بهرهبرداری خواهد بود.
افزايش تعداد قالبهاي بتنريزي

در شهریورماه امسال تعداد قالبهای بتنریزینهایی در پروژه احداث تونل
اميركبير به 5ست افزایشیافت و این رقم در اواسط مهرماه به ظرفیتنهایی
خود یعنی 8س��ت قالب رس��ید .اما آنچه پروژه تونل امیرکبیر را از س��ایر
ت حفرتونل
پروژههای تونلی شهر تهران متمایزمیکند ،اجرای توأمان عمليا 
و زیرگذر اس��ت که درنهایت س��بب اتصال جبهههای کاری زیرسطحی و
سازهای به یکدیگر میش��ود .البته پیش��روی برخی از جبهههای کاری به
صورت عملیات کندوپوش ،درکنار مقاطع تونلی که عملیاتی با ماهیت فنی

خروجيهاي اضطراري تونل

درصورت وقوع حادث�ه در تونل و جهت جلوگي�ري از تلفات
بيشتر ،وجود خروجيهاي اضطراري ضروري بهنظرميرسد.
ازاين رو در پروژه تون�ل اميركبيـر  3خـروجـي اضطـراري
در بخش حدفاصل مي�دان كالنتري تا بزرگ�راه امامعلي(ع)
درنظر گرفته شدهاس�ت .عالوه بر اين خروجيها ،دربهاي
خروج اضطراري ني�ز در س�اير بخشهاي تون�ل ( درمقاطع
دوقلو) تعبيهميش�ود تا دسترس�ي به تونل مجاور درمواقع
خاص امكانپذير باش�د .همچنين در بخش حدفاصل خيابان
 17شهريور تا خيابان شكوفه نيز ،دو رمپ جهت خروج سريع
خودروها در موارد اضطراري احداثشدهاست.

روباره اندك در برخي نقاط پروژه

درطول مسير پروژه ،روباره تونل ( حدفاصل باالترين نقطهتونل
تا سطحزمين) از  4تا  12متر متغير است .عبور از بخشهاي با
روباره اندك ،همواره با خطر ريزش كنترلنشده خاك مواجه
اس�ت كه اين امر تمهيدات خاصي را طلبميكن�د .از جمله
دورانديش�يهاي صورتگرفته ،مانيتورينگ ( رفتارسنجي)
منظم جهت كنترل نشستهاي سطحزمين و تغيير مكانهاي
داخل تونل اس�ت .درحالحاضر كليه عمليات حفاري پروژه
احداث تونلاميركبير بهاتمام رس�يده و بهي�اري خداوند ،با
رعايت اصول مذكور كوچكترين حادثه و يا مشكلي كه ناشياز
خ ندادهاست.
شرايط فوق باشد ،ر 

گ تونلها
ركوردهاي پيشروي و ميزان تجهيزات الينين 

ل اميركبير در مهرماه افزايش
پيش��روي عملياتاجرايي پروژه احداث تون 
چش��مگيري داشتهاس��ت بهگونهاي كه  431متر طول از الينينگ تونل
در اين ماه صورتگرفت .اين حجم از عمليات ،ش��امل  8700مترمكعب
بتنريزي بود .الزم به ذكرآنكه در زمان حفاري تونلها ،پيشروي روزانه 3
متر در هر مقطع تونلي محققشد و اين ركورد باتوجه به انجام تحكيم كامل
خاك و بافتمسكوني منطقه ،درنوع خود كمنظير بود .براي اجراي عمليات
بتنريزينهايي پ��روژه ،تعداد  7قالب الينينگ فعالميباش��د .همچنين
مجموعاً 84دس��تگاه انواع ماش��ينآالت اعماز تراكميكسر ،پمپبنزين،
ايستگاه بچينگ ،لودر ،بيلمكانيكي ،جرثقيلسيار و تاوركرين در اين پروژه
مورداستفاده قرارگرفته است.

اتاقكنترل و تأمينبرق موردنياز تونل

بهمنظور كنترل وضعيتترافيكي تونل در زمان بهرهبرداري ،احداث سازهاي موسوم
به اتاقكنترل درنظر گرفته شدهاست .اين س��ازه در محدوده ابتدايي پروژه ( بخش
حدفاصل سهراه امينحضور تا خيابان 17شهريور ) بهصورت يك باكسبتني تعبيه
ميشود .در اين محدوده با توجه به ساختار پروژه ،نياز به پايينبردن كفتونل بود لذا
ارتفاع اين بخش افزايشيافت .جهت بهرهبرداري بهينه از فضاي ايجادشده ،طراحي
بهشكلي انجامشد كه از اين فضا براي اتاق كنترل اس��تفادهشود .از طرفي بهمنظور
تأمينبرق تونل  2پستبرق  2/5مگاواتي درنظر گرفته شدهاست .طراحيهابهگونهاي
ت ديگر بهعنوان
صورتگرفته كه درصورت خارجشدن يكياز پس��تها از مدار ،پس 
جايگزين وارد شبكه شده و برق تمام مسير را تأمين كند تا تأسيسات نيازمند برق
ازجمله سيستم روشنايي و تهويه تونل دچار مشكل نشوند.
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ضميمه رايگانروزنامه همشهري عمرانشهر

درشهر

شماره 44يكشنبه 14آبانماه1391

عمرانشهر ضميمه رايگانروزنامههمشهري

ق بزرگ
يك اتفا 

گفتهميشود اولين تجربه اس��تفاده از تجهيزات مكانيكي براي حفرتونل،
بهس��ال  1825مي�لادي بازميگردد .درواق��ع براي س��اخت تونل تايمز
اين مارك برونل بود كه ايده اس��تفاده از يك سپر در س��ينهكار حفاري را
مطرحس��اخت و آن را در ابتداييترين ش��كلممكن بهكار بست 20 .سال
بعد وقتي پادشاه ساردني تصميم به حفرتونل راهآهن فرجوس بين فرانسه
و ايتاليا گرف��ت ،هنري ژوزف ماوس از تجهيزات كوهبري براي ش��كافتن
سنگهاي رش��ته كوههاي آلپ بهرهبرد .اين تجهيزات شامل يكصد دريل
ضربهزننده ( كوبهاي) در پيشاني مقطع حفاري بود كه يكدهه بعد جاي
خود را به دريلهاي پنوماتيك ( ايجاد ضربه با استفاده از فشارهوا ) داد .در
آمريكا براي نخستينبار كار ساخت تونل هوساك با ماشينآالت برشسنگ
صورتگرفت؛ اين اتفاق درسال  1853رخداد.

پيشگيري از تكرار يك اتفاق ناخوشايند

اما موضوعی که دارای اهمیتبسياري است آنکه شهرداری تهران درجريان
ساخت بزرگراه امامعلی(ع) به آینده شهر و نيز کیفیت محیطپیراموني اين
بزرگراه توجه ویژهاي داشتهاست .درحقيقت ش��هرداری تهران فقط یک
پروژه فنی و عمراني به نام بزرگراه امامعلی(ع) را دردست ساخت ندارد بلکه
یک مسیر یادمانی و دارای سه حوزه مفهومي را در دستوركار قرار دادهاست؛
حوزه والدت ،حوزه والیت و در نهايت حوزه ش��هادت .ب��رای این 3حوزه،
مجموعهای از یادمانهای ش��هری نیز پیشبینی شدهاست که پیوستگی
طولی مسیر بزرگراه را باعثميشود .همچنین اقدامات مديريتشهري در
مورد فضاهاي پيراموني بزرگراه امامعلی(ع) نیز قابلتوجه اس��ت .بهتعبير
ديگر براي طرفين بزرگراه نیز مطالعات گس��تردهای صورتگرفته تا اتفاق
ناخوشایندی که هنگام ساخت بزرگراه نواب در دودهه پیش رخداد ،دوباره
تکرار نشود.

 TBMها شكل گرفتند

سالها گذش��ت تا تجهيزات حفاري مكانيزه تونلها بهشكل امروزي خود
درآمد و دستگاههاي پيشرفته TBM ( Boring Machine Tunnel
) پا بهعرصهوجود گذاشتند .حاال با استفاده از اين امكان جديد مهندسي،
ميش��د مقاطع دايرهاي ش��كل را در انواع و اقس��ام خاكها و س��نگها
حفاريكرد و اقدام به احداث تونل كرد .دستگاهحفار  TBMنهتنها فضاي
كارگاهي محدودي را اش��غالميكند بلكه بهصورت مكانيزه ،بتنريزي و
الينينگنهايي تونلها را نيز انجامميدهد .اين امر در مناطق ش��هري كه
محدوديت فضاي كارگاهي يك عامل تعيينكننده اس��ت ،اهميت خود را
بيشتر نشانميدهد .البته گرانبودن دستگاه و حمل و نقل تجهيزات آن
ازجمله نقاط ضعفياست كه بهاين روش حفاري وارد است.

نمادهايي براي پيوستگي طولي بزرگراه

چهار نما از پروژه بزرگراه امامعلي (ع)

اما آنچه كه میتوان در مورد سه حوزه مفهومي پيشبينيشده براي بزرگراه
امامعلی(ع) ش��امل حوزه والدت ،حوزه والیت و حوزه شهادت گفت آنكه
در طول مس��یر برای هريك از این مفاهیم ،عناصر و نمادهايي پیشبینی
شدهاس��ت .در حوزه والدت که ابت��دای بزرگراه امامعلی(ع) و در ش��مال
آن موردتوجه قرار خواهدگرفت ،س��اخت یادمان کعبه مدنظر اس��ت .در
پاییندست نیز حوزه والیت بهچشمميخورد که با ساخت پیادهراه و اتصال
دوطرف بزرگراه ،یادمان واقعه غدیر نصبمیشود و اين امر بیانگر والیت امام
اول شیعیان حضرت عليابنابيطالب(ع) است .در حوزه شهادت نیز که در
بخش جنوبی بزرگراه بر آن تأکیدمیشود ،عناصری بهصورت نمایه و یادبود
قرارمیگیـرد .ایـن سـهعنصـر ،پيوستگي طولـی بخشهاي مختلف بزرگراه
امامعلی(ع) را با يكديگر برقرار میکند.

تونلي بهقطر  19/25متر

از دس��تگاههاي  TBMب��راي حف��ر تونلهاي��ي ب��ا قطره��اي متفاوت
استفادهميشود؛ برخي تونلها با قطر سطحمقطع كمتراز يكمتر با ميكرو
تيبيام ها ساختهميش��وند و برخيديگر نيز با اندازههاي بس��يار بزرگتر.
تاكنون بزرگترين قطر تونلهاي حفاريشده با ايـن دستـگـاه  19/25متـر
مربـوط به پروژه تـونل ايجيهرنكنشت در سنپترزبورگ بودهاست .اما
بزرگترين قطر تونل حفرشده در سنگهاي سخت نيز به  14/4متر ميرسد؛
اين تونل براي استفاده در نيروگاه برق آبي در كشور كانادا ساختهشد و به
ف شد.
تونل نياگارا معرو 

هيچ بافت ارزشمندي تخريب نميشود

بزرگراه امامعلي(ع) اين بار زير ذرهبين يك استاد دانشگاه

بلوغصنعتبزرگراهسازيدرشهرها

دکتر «مصطفی بهزادفر»استاد دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه علم و صنعت است .از او کتابهای بسیاری در حوزه شهرسازی و معماری
منتشر شدهاست كه از آنجمله ميتوان به «هویت شهر» ،طرحها و برنامههای شهرسازی ،مجموعه «زیرساختهای شهری» و ترجمه کتابهایی
مانند «محیطهای پاسخده»« ،اس�تانداردهای برنامهریزی و طراحی ش�هری»« ،آفرینش مرکز شهری س�رزنده» و «آیین شهرسازی پایدار»
اشارهكرد .وی همچنين دبیركميسيون طرحهای موضوعی و موضعی در طرحجامع شهر تهران است .تالش او برای طراحیمجدد شهر بم پساز
وقوعزلزله ،بسیار موردتوجه بوده و نمونه خوبی از بازسازی و اجرای الگوهای جدید شهرسازي در ایران است.

اين هفته تصميمگرفتيم پ��روژه بزرگراه امامعل��ي(ع) را از نقطهنظر يك
ن را نوعی
كارشناس امورشهري بررسيكنيم؛ بزرگراهی که دكتر بهزادفر آ 
بلوغ در صنعت بزرگراهسازی شهری میداند .او این بزرگراه را نمونهای کامل
از هویت جدید برای تهران امروزی برمیشمارد و توجه به اتصاالت طولی
و عرضي در پروژه مذك��ور را ،جلوهای گویا از اقدامات مدبرانه ش��هرداری
تهران ميداند .با هم متن صحبتهاي اين كارشناس امورشهري را در ذيل
مرورميكنيم؛

تجریش را به راهآهن متصلمیکند .ازطرفی چند خیابان دیگر نیز بهصورت
منقطع این بخشها را بههم وصلمیکند .ام��ا بزرگراه امامعلی بزرگراهی
ب آن متصلمیسازد.
است که با  35کیلومتر طول ،کل شمالشهر را به جنو 
این بزرگراه از دارآباد در شمال تهران شروعشده و در جنوبشهر پساز عبور
از ش��هر ری ،به بارگاه حضرتامامخميني(ره)وصلمیشود .بااين تعريف
ساختاري كه ش��هر تهران از شمیران شروعش��ده و تا محدوده شهرآفتاب
در جنوب آن ادامهمیيابد ،بايدگفت بزرگراه امامعلی(ع) مسیری است که

عنصري ساختاري براي تهران امروز

ته��ران دارای هویتها و ویژگیهایی اس��ت ک��ه میتواند ابع��اد تاریخی
داشتهباشد؛ مثل هویت تهرانی که متعلق به اوائل دوره قاجار است .اما هویت
تهران امروز دیگر بهمحدوده مركزي آن خالصهنميشود .حتی بخشهایی
مانند تجریش یا محدودههای دیگر ،مرکز تهران تلقینمیشوند بلکه کل
محور تجریش تا ش��هر ری بهعنوان محدودهش��هر قلمدادمیشود .کسی
نمیتواند بگوید که تهران امروز ،تهرانی است که دیگر شهر ری یا تجریش
در آن وجودندارد .تهران امروز تهرانی است که شامل سه حوزه تهران قدیم،
شهرری قدیم و تجریش قدیم اس��ت .تهران امروز یک پهنهوسيع است که
از کوههای البرز در شمال شروعشده و به دشت ورامین میرسد .از دیدگاه
ساختاری ،در تهران خیابانی به نام خيابان حضرتولیعصر(عج) وجوددارد که

احترام به مردم
و ساكنان مناطقپيراموني بزرگراه
ب��ا تم��ام اي��ن تفاس��ير میت��وان گف��ت که پ��روژه
بزرگ��راه امامعلی(ع) درواقع رس��یدن ب��ه نوعي بلوغ
در س��اخت بزرگراهه��ای شهرياس��ت .ش��هرداری

تهران ب��ا طراح��ی و س��اخت بزرگ��راه امامعلی(ع)
پساز س��الها نش��انداد که از تجربههایگذش��ته
بهترين درسه��ا را آموخت��ه و همچنی��ن تالشمیکند تا ب��ا ایجاد
ل نگهداش��ته
منومانه��ای جدید ،ط��ول یک بزرگ��راه را بههم متص 
و ازطرف��ی در عرض و حاش��یههای پیرامون��ی نیز ،باتوج��ه به بافت
مسکونی و اجتماعی هرمنطقه ،به س��اکنان دو طرف بزرگراه احترام
بگذارد.

ديگران
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میتواند نقش س��اختاری مهمي برای تهران جدید ایفاءکند .از این منظر
بايدگفت بزرگراه مذكور بهعنوان عنصر س��اختاری در شهر تهران ،نقشي
تعیینکننده ايفاء خواهدكرد .درواقع بزرگراه امامعلی (ع)عنصر ساختاری
تهران امروز است.

در بخ��ش طرفين بزرگ��راه و بهمنظور برق��راري ارتباطاتعرض��ي ،اتفاق
دیگری شکلمیگیرد .براي پيش��گيري از انفكاك محدودههاي پيراموني،
همپيوندس��ازي محالت ازطریق ايجاد پیادهرو و حفظ نماهای یکسان در
دوطرف و همچنين جلوگیری از مرتفعس��ازي س��اختمانهاي موجود در
طرفين بزرگراه رخميده��د .درحقيقت با برقرارس��ازي ارتباطاتعرضي،
مش��کالتی که درجريان س��اخت بزرگراهنواب به وجودآمـد ،ايـنبار تكرار
نخواهد شد.مضاف بر آن ،مس��یر انتخاب ش��ده برای بزرگراه امامعلی(ع)
یک مسیر مستقیم نیست که بيمحابا بافتهاي مسکونی ارزشمند و غیر
ارزش��مند اطرافش را خراشدهد .در مطالعات مربوطبه س��اخت بزرگراه
سعیشده مس��یر به گونهاي طراحیش��ود که با کش و قوسهای مختلف،
کمترین تخریب به بافتهای ارزش��مند تحميلش��ود .این اتفاق تاجایی
است که میتوان گفت هیچيك از بخشهاي بزرگراه امامعلي(ع)در مسیر
امتداد آن ،هیچ بافت ارزش��مندی را تخریب نکردهاس��ت .بهتعبير سادهتر
بزرگراه امامعلی(ع) به بناهای ارزش��مد موجود در پیرام��ون خود احترام
گذاشتهاست درحالی که بزرگراهي مثل بزرگراه نواب در یک مسیر مستقیم
حرکتک��رده و ظاهرا ً چندان هم مه��م نبوده که کدام بخ��ش و چه بافتی
درمسير ساخت بزرگراه از بين ميرود .بزرگراه نواب تمام آنچه پيشرو داشته
ش رفتهاست؛ هر جا هم که به تقاطعي
را بهصورت یکسان خرابکرده و بهپی 
رسیدهاست ،مسیرش را بدون مالحظات مباحث شهرسازي ادامه دادهاست.
این درحالی است که طرح بزرگراه امامعلی(ع) از این الگوی اشتباه پیروی
نکردهاست .همچنین این بزرگراه با تأکید بر بازسازی محدودههاي پيراموني و
نماسازیهای مناسب ،سعی در هماهنگی بیشتر خود با محیط اطراف دارد.
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تجهيزات پشتيبان دستگاههاي حفار

تاريخچه استفاده از دستگاه TBM
در پروژههاي تونلسازي دنيا

موشكورحفار!

تاريخ نش�انداده كه اختراع�ات مه�م و تأثيرگذار درزندگي بش�ر،
ناشياز مواجهه با شرايط سخت و دش�وار بودهاست .درواقع هرجا كه
انسان با مشكلي رودررو شده و بهدنبال راهحل آن رفتهاست ،به ابزار
پيشرفتهتري هم دست يافتهاس�ت .درزمينه حفر تونلهاي شهري و
بينشهري ،اختراع دستگاهحفار  TBMيكياز پيشرفتهاي شگرف
تاريختمدن بهحساب ميآيد.

هزاران س��ال بود كه ايجاد فضاهاي زيرزميني صرفاً با روشهاي دس��تي
ميسر ميشد .درواقع موارد الزم براي ساخت اين قبيل اماكن ،صرفاً به بيل
و كلنگ و البته نيروي كار ماهر خالصهميشد .اين روش البته تلفاتجاني
قابلتوجهي هم بهدنبال داش��ت .قرنها گذشت تا با اختراع مواد منفجره،
ش��يوه كندوكاوها و حفاريها تا حدودي تغييريافت اما اين شكل كار هم
تأمينكنن��ده تمام نيازهاي موج��ود نبود .بهاين ترتي��ب در قرن نوزدهم
ميالدي ،روشهاي مكانيزه حفاري تونل مطرحشد و چنين ايدهاي منجر
به ساخت اولين نسل دستگاههاي حفار موسوم به  TBMشد.

پشتسر هر كاترهدي ( بخش برشدهنده سنگ و خاك در دستگاههاي
 ،) TBMتجهيزات پشتيبان بهچشمميخورد .درواقع تيغههاي خردكننده
خاك و س��نگ با كمك نوار نقالهها و يا س��اير سيس��تمهاي انتقال مواد
ي ميكنند .اما خطوط انتقال
كندهشده از س��ينهكار تونل ،اقدام به پيشرو 
گروت ( دوغاب پشت س��گمنتها) ،اتاقكنترل ،سيستمهاي الكترونيكي
حذفگردوغب��ار و تهويه ،مكانيزم جاگذاري س��گمنتها ،سيس��تمهاي
نقشهبرداري و مواردي ازاين قبيل ،تماماً تجهيزاتي هستند كه وجود آنها
ي است.
در يك مجموعه TBMكامل ضرور 
حفاري دردل سنگهاي سخت

حفاري با دستگاه TBMدردل سنگهاي س��خت بهوسيله ديسكهاي
برش��ي و براساس واردس��اختن تنشفشاري ب ه س��نگ صورتميپذيرد.
روش حفاري دراين نوع مقاطعكاري بهروش س��پرباز موسومبوده و براي
كنترلفش��ار ديوارهاي جانبي تون��ل ،از تجهيزاتي بهنام گريپر اس��تفاد ه
ميشود .تونلهاي احداثشده بهاين ش��يوه ،معموالً طول بلندي داشته
و اغلب براي اتصال دو ش��هر بهيكديگر مدنظر قرار ميگيرند .تونل مانش
و تونل گوتهارد ،از جمله معروفترين و بلندترين تونلهاي ساختهش��ده
با دس��تگاهحفار  TBMهس��تند .ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه
معموالً براي ايجاد هر تونلي از دستگاه  TBMاستفادهنميشود بلكه بسته
به قطر تونل ،نوع خاكبستر و همچنين طولمسير موردنظر ،روشحفاري
تعيينميگردد .درواقع وقتي بهرهگيري ازاين دس��تگاه صرفه اقتصادي و
توجيهفني دارد كه شرايط الزم فراهم باشد.
حفاري در زمينهاي نرم

در زمينهاي نرم و بسترهايخاكي 3 ،نوع دستگاه  TBMكاربرد دارد؛ يكي
روش فشارمتعادل ياهمان  ،EPBيكي روش  ( SSسپر مواد نگهدارنده ) و
نهايتاً روشحفاري باز .درتمام اين شيوههاي حفاري ،سيلندرهاي محوري
براي واردساختن فشار به سينهكار عملميكنند .اپراتور و يا همان متصدي
دستگاه ،نرخفش��ار وارده به خاك را براس��اس ميزان پيشرفت حفاريها
تنظيمميكند .براي تثبيت ديوارهها و پيش��اني كار ،از موادافزودني مانند
بنتونيت ،پليمرها و فوم استفاده ميشود .معموالً وقتي درهنگام حفاري با

مقدارزيادي از آبهايزيرزميني مواجهميشويم ،روش  SSيا همان سپر مواد
نگهدارنده مدنظر قرار ميگيرد.
تونلهاي شهري و مالحظات فني

درمحيطشهري كه از فرونشست زمين بايد اجتنابشود و البته جنس بستر
حفاري نيز معموالً از نوع خاكميباشد ،اس��تفاده از دستگاهحفار TBM
براي مسافتهاي باالي  4كيلومتر توجيه فني دارد .البته بهرهمندي از اين
دستگاه مستلزم شناسايي رفتار س��طحزمين و همچنين بررسي وضعيت
س��اير گالريهاي زيرزميني مجاور با محور پروژه ما است .بههمين خاطر
است كه ابزارهاي دقيق تغييرات رفتارخاك در مراحلمقدماتي راهاندازي
دستگاه  TBMدر محدوده اطراف آن كارگذاشته ميشود تا از بروز خطرات
احتمالي جلوگيري شود.
امروزه البته بيشترين موردمصرف دستگاههاي  TBMبه ساخت تونلهاي
بينشهري و خصوصاً درمناطق كوهستاني مربوطميشود .در محيطشهري
نيز ساخت تونلهاي انتقال آب و يا تونلهاي مترو با استفاده از دستگاه حفار
مكاني��زه صورتميپذيرد .درغير اينحاالت ،معموالً همان روش دس��تي
بيشتر رايج است كه هم مقرونبهصرفه بوده و هم كنترل شرايطجانبي آن
مطمئنتر بهنظر ميرسد.
فناوري امروز

بزرگراههايمتحرك!
گروه طراحی و توسعه ش��هری تگزاس با ارائه طرح احداث شهر
جدیدی با نام فیبروسیتی در منطقه هوستون ،توانستند ابتكاری
نو در طراحی شهر و توسعه شهرسـازی در ایـاالتمتحده آمریكا
بهوجود آورند .این ش��هر جدید از اتوبانه��ا و جادههای مدرن و
كالس��یكی برخوردار اس��ت كه در حین ارایه جذابیت در نمای
خارجی ش��هر ،به انتقال سلولهای خورش��یدی به سطحزیرین
زمین برای تولید انرژی گرمایی واحدهای مسكونی شهر نیز كمك
چشمگیری خواهند كرد.
این اتوبانهاي م��درن از قابلیت متحركب��ودن نیز برخوردارند
بهطوری كه در بعضی از س��اعات روز به آرام��ی حركتكرده و با
ایجاد ش��یب و زاویه منحصربهفرد ،بـه افـزایـش جـذبانـرژی
خـورشیـدی كمك ميكنند.
كانالها و سیس��تمهای مبدل سلولهای خورش��یدی به انرژی
گرمایی ،در سطح زیرین جاده و اتوبانهای كالسیك شهر نصب
ش��دهاند و بهراحتی این انرژی را به س��اختمانهای فیبروسیتی
انتقال خواهند داد .طراحی منحنی و زاویهدار خیابانهای اصلی
و فرعی این شهر بهگونهای صورتگرفته كه میتواند نمای اتوبان
را به یك پازل پیچشی با مسیرهای خروجی و ورودی متفاوت و
گسترده تبدیل كند.

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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پايان سخن
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تونل اميركبيرو بزرگراهامامعلي

(ع)

سخن مسئول

عكس تزئيني است

جهت ارائهبه شوراي اسالمي شهرتهران

اليحه سند راهبردي نظامفني واجراييآمادهشد

ا ز حدود 3سال پیش که نخس��تین تالشها برای تدوین نظام فنی و اجرایی
شهرداری تهران آغازشد ،کمتر کس��ی تصو ر میکرد این نظامنامه بتواند در
بازهزمانی نس��بتاً کوتاه ،فرآیند همزمان طراحی و پیادهس��ازی را طی کند.
واقعیت آن است که درنتیجه این تالشها ،درحالحاضر عالوه بر ابالغ بیشاز
 20سند در زمینههای مختلف فنی و اجرایی ،حدود  30دستورالعمل دیگر
درحال تدوین و گذراندن مراحل تأيید و تصویب است و طي این مدت حتی
تعدادی از اسناد و دستورالعملهای نظام فني و اجرايي در فرآيند بازنگری و
بررسیهای بیشتر ،به ویرایشهای دوم و سوم رسیدهاند.
تا پیش از این شهر تهران درمقوله فعاليتهاي عمراني از هیچ نوع دستورالعمل
توساز در محیطهای درونشهری
و نظام فنی و اجرایی واحدي مختص ساخ 
برخوردار نبود .درواقع دستورالعملهاي قبلي که بیشتر با نگاهکالن و متناسب
با اقدامات عمرانی در محیطهای بکر برونشهری ساخته و پرداخته شدهبود،
دیگر نمیتوانس��ت پاس��خگوی نیازهای روزافزون فعالیتهای عمرانی در
کالنشهر تهران باشد .عالوه بر این ،نگاه کلی اين دس��تورالعملها بر اساس
رویکرد مدیریت هزینه بود ،حالآنکه شهر تهران نیاز به رویکردي جامعترو
مبتنی بر درآمد و هزینه داش��ت تا مناب��ع مالی اختصاصیافت��ه به اجرای
پروژههای عمرانی ،متناس��ببا میزان درآمدها باشند و بهبیان دیگر ،دخل و
خرج دراین زمینه بيشتر بایکدیگر هماهنگ شوند.

اما تالشهاي  3س��الاخير تنها بهتدوین دس��تورالعملها و اسناد مختلف
نظامفنی و اجرایی محدود نشد .نظامفنی و اجرایی شهرداری تهران نیاز به یک
سند راهبردی داشت تا چارچوب اصلی طراحی و تدوین قوانین و معیارهای
فنی بهطور دقیق مشخصشود و تمام فعالیتهای عمراني شهر در حوزههای
مختلف ،براساس یک س��ند واحد س��امان پیداکند .در هفتهای که گذشت
الیحه سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران آماده ارائه به شورای
اسالمی شهر تهران شد تا همانگونه که مورداشاره قرارگرفت ،پساز بررسی
و تصویب در شورا ،کلیه فعالیتهای عمرانی شهرداری تهـران در چـارچـوب
مفاد آن انجام شود.
بر اساس این س��ند راهبردی ،س��اختار کلی نظام فنی و اجرایی شهرداری
تهران ضمن نظارت بر روندطراحی و اجرای طرحها ،شامل پيگيري مراحل
پدیدآوری و بهرهبرداری از پروژهها نیز هست و رویکردهای اصلی آن براساس
ارتقاء کیفیت طرحها ،مدیریت زمان طراحی و اجرا ،مدیریت هزینه در دوره
عمر طرح و همسانسازی فرآیندها است.
براساس الیحه مذكور ،تصویب دستورالعملها و ضوابط نظام فنی و اجرایی
برعهده شورای عالی فنی ش��هرداری تهران است و این ش��ورا موظف است
همزمان با پیادهس��ازی س��ندراهبردي نظام فني و اجرايي ،نسبت به پایش
مستمر و بههنگامسازی آن اقدام كند.

علی کفایی محمدنژاد

*

ش��اید بهدلیل زیرزمینیب��ودن عملیات
اح��داث تونلها و فضاهای زیرس��طحی،
هنوز بسیاری از ش��هروندان مناطق  12و  14شهرداری
تهران بهدرس��تی با ابع��اد گوناگون پروژه اح��داث تونل
امیرکبیر آشنا نبوده و درواقع از این امر بیاطالع باشند که
در زیر بخشی از معابر اصلی این مناطق ،یک تونل ترافیکی
راهگشا درحالاحداث است .پروژه احداث تونل امیرکبیر
که بهمنظور روانسازی ترافیک هسته مرکزی شهرتهران
درحال اجرا است ،این روزها به پیشرفت قابلمالحظهای
رس��یده و میتوان امیدوار بود ک��ه در آیندهنزدیک ،این
تونل حدودا ً  1700متری سبب تخلیه بهتر ترافیک مرکز
شهر و بهویژه منطقه بازار شود.اتصال سهراه امینحضور
به بزرگراه امامعلی(ع) نهتنها سبب تسهیل دسترسی از
مرکز پایتخت به مناطق شمالی و جنوبی آن میشود بلکه
روانترشدن بارترافیک در معابر شمالی -جنوبی منطقه
 12و  14را بهدنبال خواهدداشت .همچنين تخلیه سریع
ترافیک منطقه بازار ،تأثیرات شایانتوجهی در کاهش زمان
سفرهای درونشهری ،کاهش مصرف سوخت و کمک به
بهبود شرایط زیستمحیطی خواهد داشت.
مسیر پروژه احداث تونل امیرکبیر بهویژه در بخشهایی که
عملیات اجرایی به صورت کن دوپوش و احداث زیرگذر انجام
شدهاست ،با دشواریها و معارضات ملکی زیادی همراه بود
ی مناطق 12
که خوشبختانه با پیگیریها و تالش شهردار 
و  ،14امروز هیچ مانعی بر سر راه اجرای این طر ح تأثيرگذار
عمرانی وجودن��دارد و آخرین جبههه��ای کاری با همت
ل است.
مهندسان و کارگران ایرانی درحال تکمی 
ش��اخه ش��مالی تونل امیرکبیر در محدوده خیابانهای
نیکنام و درودیان به بخش دردست تکمیل بزرگراه امامعلی
(ع) متصلمیش��ود و پایش و ارزیابی عملیات اجرایی در
این دو پروژه مرتبط باهم نش��انمیدهد که خوشبختانه
هم تونل اميركبير و هم بزرگ��راه امامعلي(ع) با کیفیت و
سرعت مناس��بی پیشمیروند .به این ترتیب منطقه 12
که تا پيشاز اين بهرهای از شبکه بزرگراههای شهر تهران
نداشتهاست ،بهطور مؤثری با این شبکه ارتباطیافته و ازاين
پس از هر منطقهای در پایتخت میت��وان در مدت زمان
کوتاهتری به هسته مرکزی و تاریخی شهر رسید.
*شهردار منطقه 12

ختمكالم :رسان هها جايگاه خود را بشناسند
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نوزدهمين نمايش�گاه بينالمللي مطبوعات
و خبرگزاريها ،روز گذش�ته بهپايان رسيد.
استقبال چش�مگير مردم و مسئوالن از اين
نمايش�گاه ،مهر تأيي�د ديگري ب�ر جايگاه
رفي�ع جامعهرس�انهها ب�ود و ثابتك�رد كه
روزنامهها ،خبرگزاريها و س�اير رسانههاي
ديداري و ش�نيداري براي قاطبه شهروندان
مهم هس�تند .اين ام�ر البته بارمس�ئوليت
اصحابرسانه را بيشازپيش سنگينميكند.
رسانهها گوش و چشم مردم بهحسابآمده و
از آنه�ا انتظارميرود مس�ائل را آنطور كه
هست ،شفاف و بيپرده انعكاسدهند .البته
انصاف ًا هم تاكنون در اغلب موارد چنين بوده
و بسياري از مطالبات مردم ازطريق تريبون
رسانهها بهگوش مسئوالن و دستاندركاران
امر رسيدهاست .رس�انهها بهاين لحاظ امين
جامعه بهحساب ميآيند.

رسانهها از جمله اركان برقراري دموكراسي در
هر كشوري هستند .نقش آنها زماني پررنگتر
و تأثيرگذارتر بهنظرميآيد كه قرار باشد در يك
دورهزماني مش��خص ،تغيير منج��ر به تحولي
صورتپذيرد .بهطورمثال در ش��رايط فعلي كه
فش��ار تحريمهاي بينالمللي روزبهروز بيشتر و
بيشتر ميشود و ازطرفي قراراست بهمدد اعتالي
توليدملي و درپيشگرفت��ن اقتصادمقاومتي از
دورهكنوني با س��ربلندي گذركنيم ،رس��انهها
ميتوانن��د در امر فرهنگس��ازي و ني��ز ايجاد
جو تحرك و نش��اط درجامعه ،نقش��ي بس��يار
مه��م ايفاءكنند .ح��اال كه ميخواهيم دس��ت
روي زانوي خودمان بگذاريم و فعل توانس��تن
را جلوي چشم جهانيان صرفكنيم ،بايد حس
خودباوري را درذهن نس��لجوان بارورسازيم تا
ازدل اي��ن فعلوانفعاالت ،اس��تقالل و بهروزي
نصيبمان شود.

رس�انه بايد واقعنمايي كند و نه بزرگنمايي يا
سرپوشگذاش�تن بر واقعيات .حرفحق هر
جا كه بدون غرض عنوانش�ود ،مس�تمعين
و طرفداران خ�اص خود را پي�دا خواهدكرد.
اما وقت�ي بنا بر تخريب و سمپاش�ي باش�د و
حقايق طورديگري بيانش�ود ،قطع� ًا نهتنها
اعتبار آن رسانه ازبين ميرود بلكه استنباط
عمومي دقيق ًا متضاد با آنچه به كينه و عداوت
گفته شدهاست ،ش�كل خواهدگرفت .بهاين
دليل اس�ت كه كارشناس�ان امر بارها و بارها
ي
گفتهاند اعتبار ي�ك روزنامه ،يك خبرگزار 
و يا هر رسانهديگر ،نفر به نفر كسب ميشود
و ف�وج ف�وج از دس�تميرود .درحقيق�ت
ك
رس�انه اگ�ر رس�الت خ�ود را درس�ت در 
نكردهباش�د و اس�ير بازيهاي سياسيشود،
گ�ور اعتمادعمومي را بادس�ت خ�ود كنده
است.

جوس��از يهايي ك��ه بعض��اً توس��ط برخ��ي
رس��انههاي ماركدار عليه فعاليتهاي عمراني
ش��هرداري ته��ران صورتميپذي��رد ،جايگاه
چندان مس��تحكمي در قضاوته��اي عمومي
ندارد .ما باي��د بپذيريم كه مردم چش��مدارند،
واقعيات را ميبينند ،با مش��كالت آشنا هستند
و صحت و س��قم كارها را با معيار عقل و دلشان
توأمان ميس��نجد .صحبت امروز م��ا با معدود
رسانههايي اس��ت كه از مردم فاصلهگرفتهاند و
زبانشان براي ملت مفهوم نيس��ت .تقالي آنان
براي القاي برخي مفاهيم به جامعه ،البته ثمري
جز كاهش روزافزون مخاطبان و نيز ش��مارگان
آنها ندارد .معدود رسانههايي كه روزي مرجع
اخبار موثق بهحسابميآمدند ،بهراستي چگونه
عملكردهاند كه حاال ب��راي ابرازوجود و بازيابي
جايگاه ازدس��ترفته ،چنين به هردرو ديواري
ميزنند؟

