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گود های خطرناک ایجاد می شوند تا روی آنها برج های 
بزرگ بنا شوند، اما گاهی رها می شوند و همسایگان 
را در ترس دائمی ناشــی از ریزش می گذارند. تهران 
حدود 200گود رها شــده دارد که 33گود، پرخطر 
هستند. زمانی قرار بود این گود ها محل بزرگ ترین 
مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و ... شوند ولی 
مهر بداقبالی بر آنها خــورده و اکنون مانند زخمی 
بزرگ بر تن شــهر مانده اند و هر لحظه ممکن است 
در اثر رانش خاک و زمین از حالت خاموشــی خارج 
شده و ساختمان های همجوار خود را به کام بکشند. 
به گزارش همشهری، برخی از مناطق مانند منطقه 
یک بیش از 20گود بزرگ دارند که البته تاکنون 9گود 
این منطقه با حضور نیروهای شهرداری منطقه پر و 

ایمن سازی  شده است.

آسان پنداشتن گودبرداری
هر مرحله از ســاخت یک بنای بزرگ با استفاده از 
یک تخصص ویژه عمرانی انجام می شود، اما برخی 
ســازندگان، مرحله گودبرداری را بخشــی آسان 
می دانند که نیاز به تخصص نــدارد و همین باعث 
می شــود که حین گودبرداری حوادثــی رخ دهد. 
امیرحســن کریمــی راد، دکترای عمران – ســازه 
می گوید: »یک بخش از فرایند شناخت گود، قبل از 
اجراست که به مباحث ژئوتکنیک برمی گردد، ولی در 
هنگام گودبرداری باید پایش گود هم به درستی انجام 
شود. ممکن است در زمان گودبرداری عملیات خاکی 
و طرح نیلینگ انجام شود، ولی با بارش باران، مسیر 
آب زیرزمینی عوض و به ریزش گود منجر می شود. 
حتی مسیر آبرفت باغچه مجاور گود و زیرساخت های 

شهری هم باید مورد توجه قرار گیرد.«
مسعود اسدی، دکترای عمران نیز در این باره می گوید: 
»منطقه یک روی شــیب قــرار دارد و ســطح آب 
زیرزمینی و زیرسطحی هم باالست و دارای قنات های 
فصلی اســت که در فصل بارش فعال می شوند. باید 
ضابطه ای برای دفع آب های سطحی و زیر سطحی 

هنگام صدور پروانه درنظر گرفت.«
در برخی گودبرداری ها، ناایمنــی و احتمال ریزش 
در مراحل اولیه مشخص می شــود، اما کمتر مورد 
توجه قرار می گیرد. کریمی راد یکی از این مشکالت 

را عدم تعامــل ناظران نظام مهندســی با کارمندان 
شــهرداری می داند و می گوید: »ناظــر درصورت 
مشــاهده ناایمنی، در گزارش بازدید، تخلف را ذکر 
می کند و این کار را برای رها شدن از بار حقوقی آن 
انجام می دهد. اگر ایمنی رعایت نشده باشد کار باید 
تعطیل شود که همین تعطیلی هم خطر آفرین خواهد 
بود؛ درحالی که برای رفع آن باید راه حل ارائه داد.« 
مهدی یعقوبی، کارشناس ارشد معماری نیز ساعت 
گودبرداری ها را به دلیل عدم اجازه تردد ماشین آالت 
سنگین از ســاعت 22 تا ۶ صبح می داند که در این 
ساعات عمال امکان نظارت شهرداری وجود ندارد و 
گودبرداری بیش از حد مجاز انجام می شود. به گفته 
او ارزش افزوده ملک، مالکان را وسوسه می کند تا از 

سطح اشغال، بیش از حد برداشت کنند و با زیاد کردن 
طبقات زیرزمین و پارکینگ، متراژ بیشتری را صاحب 
شوند؛ درحالی که به گفته اسدی، اگر گودبرداری از 
2متر عمیق تر شود محاسبات مربوط به مقاوم سازی  
تغییر می کند و طراحی روش ایمن سازی  باید دوباره 

انجام شود.

ُمسکن پُر کردن
حاال که با گود های خطرناک روبه رو هستیم و امیدی 
به تعیین تکلیف آنها یا ساخت وساز در آنها وجود ندارد 
باید چه کاری انجام داد؟ اگر این چاله های بزرگ را با 
نخاله ساختمانی پر کنیم، مشکل رفع می شود؟ یا 
اینکه باید مقاوم سازی  و نیلینگ )ایجاد شبکه فلزی 

و کوبیدن میلگرد( انجام شود؟ باید توجه کرد که نه 
فقط پایدار ســازی  بلکه پرکردن گود ها هم هزینه بر 
است. محمدحسین نوری، دکترای سازه می گوید: 
»مهندسین مشاور معتقد هستند که پر کردن گود ها 
تا حدودی امنیت ایجاد می کنــد و همین خاک پر 
شــده با یک فشــار جانبی جلوی رانش حداقلی را 
می گیرد ولی پایدارسازی یک گود ۱0 متری عریض 
تا ۱2میلیارد تومان هزینه می برد؛ درحالی که سال 
گذشــته فقط حدود ۱۵ میلیارد تومــان برای رفع 
خطرها ازجمله گودها اعتبــار اختصاص یافت. باید 
دانست که پر کردن گود یک ُمسکن است و تا وقتی 
نگرش ما روی ساخت و سازها نگرش سنتی است این 
اقدام راهساز نیســت و نیاز به برنامه ریزی تخصصی   
و طی آن مقاوم ســازی  و حفظ آن هم نیاز به نظارت 
دارد.« نوری وجود شرکت  های ذیصالح و شرکت های 
بیمه با صالحیت ساخت وساز و یا مشارکت عمرانی 
را برای خارج شدن از نگرش سنتی به ساخت و ساز، 
بســیار مؤثر می داند. در واقع عملکرد تخصصی در 
حوزه گود برداری با استفاده از شرکت های ذیصالح 
خصوصی، ارائه بیمه رفع خطر و تخصصی ســازی 
آموزش های ضمن خدمت به کارشناسان و در آخر 
ارائه زمانبندی کار، راهکارهای کاربردی هســتند 

که می تواند از شکل گرفتن گودهای پرخطر بکاهد.

خطر گودهایی که قرار بود برج باشند
همشهری در گفت  وگو با کارشناسان، دالیل زیاد شدن گودهای خطرناک شمال شهر تهران و راهکارهای ایمن سازی آنها را بررسی کرد

زهره محققیگزارش
روزنامه نگار

مشارکت نخبگان در اداره امور سراها
معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان بازرسی شهرداری تهران 
از رفع مشکالت سراهای محله خبر داد و گفت که در این دوره 
برای اولین بار، نظام نامه ســرای محالت در شورای شهر تهران 
پیگیری و تصویب شــد تا در هر محله،  از ظرفیت تشکل های 
مردم نهاد و نخبگان محلی برای اداره امور سرای محالت استفاده 
 شود. به گفته احمد همتی، کسانی که دغدغه مند و صاحب نظر 
هستند، طی سازوکارهای مشــخص و با هماهنگی نهادهای 
باالدستی، با درنظرگرفتن صرفه و صالح محله، اقدام به فعالیت 

در سرای محالت می کنند.
به گزارش همشهری، ســراهای محله که با هدف ارائه خدمات 
فرهنگی و اجتماعی به اهالی محالت راه اندازی شده بودند، در 
سال های اخیر دچار مشکالتی شدند و آن طور که باید و شاید، 
نتوانستند نقش شان را در محله ها ایفا کنند. مدیریت شهری 
در این دوره با تصویب نظام نامه سرای محالت، در راستای حل 
مسائل پیش آمده، قدم برداشت و به گفته همتی، ساماندهی و 
رسیدگی به قراردادها و واگذاری های سرای محالت در دستور 
کار قرار گرفت. آنطور که او عنوان کرده: »سرای محالت از ابتدا 
با هدف مشارکت مردم و شهروندان هر محله در امور مربوط به 
محله شکل گرفته است، اما مشکالت پیش آمده، مانع از تحقق 
این هدف شد. به  عنوان  مثال، در برخی از محالت شاهد بودیم 
که با وجود رویکردهای خوب مشــارکت های مردمی، سرای 
محالت به مکان هایی تبدیل شــده بودند که خیلی با ماهیت 
اجتماعی و فرهنگی این مجموعه ها مطابقت نداشتند. یا اینکه 
عدم نظام مند بودن قوانین و نبود ضابطه و مصوبات قانونی از سوی 
شورای شهر و نهادهای باالدستی، باعث شده بود تا در هر دوره 
مدیریت شهری، یک تصمیم برای سرای محالت گرفته شود.« 
معاون امور اجتماعی و فرهنگی ســازمان بازرسی، با اشاره به 
اجرایی شدن نظام نامه سرای محالت تأکید کرد: »بعد از سال ها 
می توانیم شاهد این باشیم که نظام سرای محالت سامان یافته 
و اوضاع سراها با مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها و اداره 

امور مربوط به محالت بهبود یابد.«

رضا شرفی
شهردار منطقه15

بوســتان های فرامنطقــه ای، دسترســی 
بــه بزرگراه هــا و وجــود اماکــن تفریحی و 
تاریخــی چــون کوشــک امیرســلیمانی، 
بستر فرهنگی مناسبی برای برنامه ریزی 
و احیای فرصت های گردشگری منطقه 
فراهــم کرده اســت. همچنیــن اقدامات 
خوبــی در حــوزه آســیب های اجتماعــی 
منطقــه طــی یک ســال دوره مدیریــت 
شهری تهران با ایجاد یاورشهر 1 و 2 انجام 

شده  است.

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

با نصب 15۴ پروژکتور، روشنایی پل  های 
زیرگذر امام علــی)ع(، از خیابان گلبرگ 
تــا میــدان ســبالن تأمیــن شــد. فاطمه 
تنهایی، شــهردار منطقه 8 بــا تأیید این 
خبر گفت: » زیرگذر 3 پل شهید فتاحی، 
شهید حیدری و شهدای خراسان جنوبی  
و  بخشــی از پــل  آغــاز نیــز کــه بــه دالیل 
فنی با مشکل روشــنایی مواجه بودند، 
امســال بــا نصــب پروژکتور هــا، تامیــن 

روشنایی شدند.« 
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شــهردار منطقه9 گفــت: » در راســتای 
رونق ساخت وساز در محور زرند براساس 
بنــد1۷ صورت جلســه ۶۴۴کمیســیون 
مــاده5، بــا حــذف حریــم بزرگراهــی بــه 
عمــق ۷.5متــر، بــرای امــالک واقــع در 
ضلع شــمال محــور زرنــد موافقت هایی 
به عمل آمد.« به گفته سیدمحمدرحیم 
مرتضــوی، متقاضیــان اخــذ پروانــه 
ســاختمانی می تواننــد جهــت کســب 
اطالعات بیشــتر به معاونت شهرسازی 

و معماری منطقه مراجعه کنند.

7.5
۲ شن چاله خطرناک در تهرانمتر

سوده نجفی، عضو شورای اسالمی شهر تهران: برداشت بی رویه از معادن شن و ماسه و همچنین 
رها سازی  آن باعث به وجود آمدن شن چاله ها می شــود که برای محیط زیست طبیعی و انسانی 
بسیار مخاطره انگیز است. هم اکنون ۲ شن چاله بزرگ در سطح شهر تهران داریم که برای پایتخت 
بسیار خطرآفرین است. گود خلیج فارس در منطقه ۱۸ به عمق ۱۱۰ متر و گود بزرگراه شهید احمد 
متوسلیان در داخل مجموعه نظامی نیروی هوایی به عمق ۵۰ متر شن چاله های خطرناک پایتخت 
هستند. هم اکنون بیش از ۵۰ سال است که از بهره برداری معادن شن و ماسه در محدوده رودخانه کن 
در منطقه ۱۸ شهرداری تهران می گذرد. نتیجه این فعالیت فراقانونی ۵۰ ساله ایجاد شن چاله هایی 
به عمق متغیر میان ۵۰ تا ۱۰۰ متر در محدوده ای بیش از ۲۹۰ هکتار و در موقعیتی میان رودخانه کن، 

جنوب بزرگراه شهید احمد متوسلیان، غرب بزرگراه بروجردی و شمال بزرگراه آزادگان است.

مکث

محمدامین ساالری پور
شهردار منطقه 1۴ تهران

مهم تریــن  از  یکــی  معابــر  بهســازی 
خواســته های شــهروندان اســت کــه بــا 
شــروع طرح خدمت روزانه بیــش از یک 
هــزار و 2۰۰ تن آســفالت در معابر محلی 
و بزرگراهی این منطقه توزیع می شــود. 
تــراش و روکــش مکانیــزه آســفالت بــا 
فعالیت شبانه روزی اکیپ های عمرانی و 
هماهنگی پلیس راهور در حال اجراست.
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