يك كالم

تقالي جمعي
چ دوره از مديريتشهري و شايدبتوان گفت در هيچ سالي مثل
 1شايد در هي 
سال  ،1391بخشهاي مختلف شهرداري تهران به اين اندازه بهصورتهمزمان و
توأمان فعال و البته پرمشغله نبودهاند .گرچه نميتوان كتمانكرد كه همواره كار
ت ش��هري در ادوار گوناگون بودهاست اما از
و فعاليت سرلوحه برنامههاي مديري 
ت عملكرد واحدهاي زيرمجموعه شهرداري در همين
طرفي وقتي ب ه حجم و كيفي 
دو ماه اخير كه از سالجديد سپريشده نظر ميافكنيم ،متوجه يك تقاليجمعي
و همزمان در معاونتها ،اداراتكل ،س��ازمانها ،ش��ركتهاي وابسته و مرتبط و
بوجوش عمومي
همچنين مناطق ميشويم كه تاكنون كمسابقه بودهاست؛ اين جن 
ريشه در انتظاراتمردمي و خواستهاي بهحق آنان دارد.
ش مردم
 2اين روزها خبرهاي خوش و اتفاقات اميدوار كنن��ده ،بهكرات بهگو 
ميرس��د؛ مردمي كه س��الها صبر كردهاند و حاال در انتظار چشيدنطعمشيرين
شكيبايي خود هس��تند .يكياز طرحجامع و تفصيلي شهر تهران سخنميگويد،
ديگري از افتتاح بزرگراهه��ا و تونلهاي كمنظير ،بعد هم اخبار مربوطبه توس��عه
 | 02روزنگارهفتهايكه درعمرانشهرگذشت

پروژههاي عمراني
زيرذرهبينآقاي شهردار

ح ميشود و بحثتوسعه فضايس��بز و زيباسازي
لونقل عمومي مطر 
ش��بكه حم 
پايتخت بيشازپيش بر سر زبانها ميافتد .از طرفي جشنوارههاي مختلف فرهنگي
ت مييابد.
ل ميگيرد و يا ناحيهمحوري به مفهوم واقعيكلمه عيني 
و اجتماعي شك 
بودجههاي نقد و غيرنقد شهرداري طبق برنامه محققميشود و شفافسازي امور
ل ممكن صورتميپذيرد .برنامهريزي براي توسع ه پايدار شهر
مالي بهبهترين شك 
جايگاه خود را بهدرستي پيدا ميكند و هماهنگي بين معاونتها ،سازمانها و مناطق
به اوج ميرسد.
 3اين يك مسابقه نيست بلكه درك ارزشزمان و فرصت خدمتگزاري از جانب
برخي خدمتگزاران مردم است .در تالش براي انجاموظيفه هرچه بهتر ،يك فكر واحد
و البته ارزشمند برمجموعه اركان شهرداري تهران حكمفرما است .تمام مديرانارشد
ش ميكنند تا از اعتمادي كه به آنها شده ،نهايت استفاده براي
اين مجموعه كوش 
ت تزيين
خدمت بهخلق را ببرند .كارنامه عملكرد و سوابقكاري هر يك از آنها قابلي 
ط آنكه از زماني كه در اختيار دارند ،به
به نمره قابلقبول را دارا اس��ت؛ البته بهش��ر 
بهترين نحوممكن بهرهبرداري كنند .درواقع اين انتظاراتعمومي مردماست كه
ث شدهاست.
تقاليجمعي دستاندركاران شهرداري تهران را باع 

 | 03حكايتيديگرازخيابانوليعصر

 91سالازعمرزیباترین
خیابان تهران میگذرد

(عج)

ضميمه رايگان
روزنامه همشهري
يكشنبه24ارديبهشتماه1391

 | 08گزارشتصويري

فرآيند توليد قطعات
بتني استاندارد

چند نم��ا از يك��ي از كارخانههاي
تولي��د قطع��ات بتن��ي اس��تاندارد

پيداكنيد،جايزهبگيريد

حتییک جدولغیراستاندارد!

از ابتدای سال 89با تشکیل کمیته ابنیه در معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران ،تدوین دستورالعمل تعیین صالحیـت کارخـانجـات تولیـد جداول
بتنـیدردستـورکـارقرارگرفت.نتیجهتدوينوالبتهاجراييشدنایندستورالعملآنشدكهدکترمازیارحسینیمعاونفنیوعمرانیشهرداریتهران
با اشاره بهدغدغه شهرداری درخصوص کیفیتجداول و کفپوشهای بتنی مصرفی در سطحشهر ،با صراحت اعال م کند حتی یک جدول غیراستاندارد و
غیرمکانیزه در مجموع طرحهای عمرانی شهرداری تهران استفاده نمیشود .صفحه 4

ي قارهاروپا
 | 07پل واسكودوگاما ،يكياز جلوههاي زيباي 

بهيادكاشفپرتغالي

در قار ه اروپا كه مساحت اغلب كش�ورها چندان زياد نيست و
البته اكثر قريببهاتفاق آنها مرزمش�ترك با دريا دارند ،پلها
لونقلي و نيز اتصال
نقشي اساسي در افزايش س�طحمعابر حم 
شهرهاي مختلف قاره سرسبز جهان با يكديگر دارد .اما برخالف
تصورعوام ،زيباترينپلاروپادرنزديكيشهرليسبون،پايتخت
كشور پرتغال بهچشم ميخورد.

نمايي از بخشياز بزرگراه امامعلي

(ع)

2

ضميمه رايگانروزنامه همشهري عمرانشهر

سرآغازسخن

شماره 21يكشنبه24ارديبهشتماه1391

پايانكارهاي نيمهتمام

مهممثلصدر -نيايش

* شهردار تهران

سخن شهردار

همانط��ور كه پيش��تر و
ن ك��ردهام،
بهك��رات عنوا 
بزرگراه امامعلي(ع) از

پروژه
جمله پروژههاي بسيار مهم
شهرداري تهران بهحساب
ميآيد و جزو فعاليتهايعمراني اولويتدار است.
اهميت اين پروژه درح��د و اندازههاي پروژهعظيم
ل نيايش و بزرگرا ه طبقاتي صدر است .بيشاز
تون 
25سالاستكهساختبزرگراهامامعلي(ع)بهطول
نخانوارساكنامالكمعارضبرسر
انجاميدهوهزارا 
اجراي اين طرح ،ساليانسال بالتكليف ماندهبودند.
هزين ه خريد اين امالك بس��يا ر س��نگين و برابر
با يكهزار ميلياردتومان اس��ت؛ اين رقم معادل
كلبودجه ش��هرداري تهران در س��ال  84است.
بهعقيده من پروژه بزرگراه امامعلي(ع) ضمن ايجاد
رونقاقتصادي در بخشياز بافتهايفرسوده شهر
و تولي د ثروت براي مردم ،آثار فرهنگي و اجتماعي
ارزندهاي نيز بهدنبال خواهد داشت .تكميل بزرگراه
امامعلي (ع) در راس��تاي همان سياست كاهش
فاصله شمال با جنوب و ش��رق با غرب است .اين
نكته را بايدپذيرفت ك��ه درحالحاضر جنوب و
شرق تهران نسبت به شمال و غرب آن بزرگراههاي
كمت��ري دارند و اي��ن فاصلهطبقاتي با س��اخت
بزرگراههايي چون بزرگ��راه امامعلي(ع) كاهش
خواهد يافت .سياست كاري شهرداريتهران آن
است كه سراغ طرحهايي با بيشترين فايده براي
ي محدود
بيشترين مردم برويم و نهآنكه فقط بخش 
از مردم از پروژههايعمراني منتف ع شوند.
باتمام اين اوصاف اميدواريم بزرگراه امامعلي(ع)
خردادماه س��الآين��ده تا قب��لاز ايام س��الگرد
امامخمين��ي(ره) بهاتم��ام برس��د ت��ا متعاقب
بهرهبرداري از اين طرحعظيم ،شهروندان تهراني
بتوانند از دارآباد تا شهرري و نيز حرممطهر حضرت
ن توق��ف و چراغقرمز طي
امامخميني(ره) را بدو 
كنند .درطول اين مسير33كيلومتري تقاطعهاي
ي از آنها مثـل تقـاطـع
بزرگي وجود دارند كه برخ 
ميـدان ش��هيـدمحالتي با بزرگراه امامعلي(ع)
درچند س��طح و طبقه س��اخت ه ميش��وند .اين
يكياز ويژگيه��اي بزرگراه امامعلي(ع) اس��ت.
بهخاط��ر همي��ن عظمتپ��روژه و كاركردهاي
تأثيرگذار ترافيكي آن اس��ت كه معتقدم احداث
بزرگ��راه امامعلي(ع) مانند پ��روژه تونلنيايش و
بزرگراهطبقاتي صدر ،مهم و ارزنده است.

روزنگار هفتهاي كه در عمرانشهر گذشت

پروژههاي عمراني
زيرذرهبينآقاي شهردار

هفته گذشته نيز حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري تهران خبرساز بود؛ از خبر ارائ ه گزارش وضعيت
8پروژهعمراني درحضور شهردار تهران گرفته تا بازديدهاي متعدد روز سهشنبه كه از صبح تا ساعات
ل جديد تحصيلي
ع مسكوني بوعلي قبل از آغاز سا 
پاياني روز ادامهداشت و تحويل كليه واحدهاي مجتم 
ش بود.
و سرعتگرفتن عمليات بتنريزي و عايقبندي تونلاميركبير ،از جمله اخبار خوب هفتهپي 

روز شنبه شانزدهم ارديبهش��تماه بازدي د ميداني از
مجتمعمسكوني بوعلي و پل دسترسيغربي برجميالد
توسط معاون فني و عمراني ش��هردار و هيأتهمراه
ي
ت پذيرفت .دراي��ن روز  2خبرعمراني در فضا 
صور 
رسانههايجمعي انتشار يافت؛ خبر نخست مربوطبه
بررسي وضعيت8پروژه عمراني در حضور دكترقاليباف
ميشد .طي نشس��تي كه جمعياز معاونان شهردار
ت
تهران و نيز ش��هرداران مناطقذيربط در آن شرك 
داشتند ،آخرين وضعيت پيش��رفت عملياتاجرايي
در پروژهه��اي تونلنياي��ش ،بزرگراهطبقاتي صدر،
بزرگراهامامعل��ي(ع) ،تندروهاي بزرگ��راه آزادگان،
بزرگراه شهيد زينالدين( حدفاصل پلشهيد قائمي تا
سهراه آزمايش) ،بزرگراه شهيد خرازي(همت غرب)،
ح شد.
تونل اميركبير و ادامه بزرگراه يادگارامام(ره)تشري 
بحث رفع معارضاتملكي باقيمانده در پروژه بزرگراه
امامعلي(ع) از جمله مباحث داغ اين جلسه بود.
خبر دوم اين روز ام��كان بهرهبرداري از باند ش��مال
پلتسمهنقاله تا پايان خردادماه بود .پيشرفت مراحل
اجرايي اين پروژه بهمرز  75درصد رسيده و باندشمال
پل تسمهنقاله بهزودي بتنريزي خواهد شد.
بعدازظهر روز يكشنبه هفدهم ارديبهشتماه ،بازديد
از  3پروژه بزرگراه شهيد زيـنالديـن ،بزرگـراه شهيد
باقري و تقاطع غيرهمس��طح بزرگراه شهيد بابايي با
جادهتلو انجام شد.
روز دوشنبه هجدهم ارديبهش��تماه تونلاميركبير
هم م��ورد بازديدميدان��ي دكتر مازيارحس��يني قرار
گرفت و هم اين پروژه خبرس��از ش��د .خبر از اين قرار
بود كه متعاقب پايان عملياتحف��اري و حدود 330
هزارمترمكعب خاكب��رداري ص��ورتگرفته ،مرحله
بتنريزي و عايقبندي تونل از اين پس سرعت خواهد

گرفت .تاكنون بالغ بر  31هزارمترمكعب بتنريزي در
بخشهايمختلفپروژهصورتگرفته و با افزايش تعداد
قالبها ،اين مرحله از عملياتاجرايي به حداكثر سرعت
ممكن خواهد رسيد .ضمناينكه عمليات واترپروفينگ
در دو بخشاز پروژه درحالانجام است .گفتنياست با
رفعمعارضات در خيابان شهيد دروديان ،امكان انجام
ت اجراي��ي در محدوده رم��پورودي از بزرگراه
عمليا 
امامعلي(ع) به تونل اميركبير ميسر خواهد شد.
روز سهش��نبه عم ً
ي ش��هري
ال ب��هبازديد از پروژهها 
اختص��اصيافت؛ تپهه��اي عباسآباد ،س��اماندهي
مي��دان امامحس��ين(ع) و خيابان هفده ش��هريور،
ن دماون��د ،پي��شورودي حرممطهر
تعري��ض خيابا 
حضرتامامخمين��ي(ره) ،مجتم��ع نمايش��گاهي
شهرآفتاب ،بزرگراه امامعلي(ع) و چند طرحعمراني
درمحدوده آرامگاه بهشتزهرا(س) پروژههايي بودند
كه روز نوزدهم ارديبهش��تماه توسط دكترشريفي
معاون هماهنگي و امور مناطق ،دكتر حسيني معاون
فني و عمراني و جمعياز مديران س��ازمانهاي تابعه
شهرداري تهران مورد بازديدميداني قرار گرفتند.
ي
در اين روز از قول دكتر مازيارحس��يني خبري مبن 
بر تحويل كليه واحدهاي مجتمع مس��كوني بوعلي
تا قبلاز آغاز س��التحصيلي جديد منتش��ر ش��د .از
 8بلوك اي��ن مجتمع ،عملي��ات مربوطب��ه  3بلوك
تقريباً پايانپذيرفته و تالشميشود تا پايان تابستان
سالجاري ،كل  340واحدمسكوني آماده بهرهبرداري
و تحويل به مالكان آنها ش��ود .مقاومسازي اسكلت
ي
موجود و فونداسيون واحدها بههمراه اصالح نقشهها 
معماري و بهينهسازي آنها از جمله اقداماتمهمي است
كه براي بهبودكيفيت ساخت اين مجتمعمسكوني
صورتگرفته است.

يادداشت مسئول

دكترمحمدباقرقاليباف

*

دكترمازيارحسيني

*

در ح��وزه فعاليته��اي
فن��ي و عمران��ي ،امس��ال
هي��چ پ��روژه نيمهتمامي
نبايد در ش��هر باقيبماند.
پروژه مجتمعنمايشگاهي
شهرآفتاب درسال جاري با بهرهبرداري از فازنخست
آن ،راهاندازيميش��ود .همزمان با بهرهبرداري از
فاز اول نمايشگاه ،ايستگاه مترو اين مجموعه نيز
افتتاح خواهد شد.
احداث درياچهمصنوعي چيتگر با مساحت 123
هكتار از ديگ��ر پروژههاي عمراني اس��ت كه در
نيمهاول سال 1391تحويل مردم ميشود تا رؤياي
ق شود.
ديرينه شهروندان تهراني محق 
ازطرفي بااحداث تونل 10هزارو 252متري نيايش،
ش��اهد پيوند دو بزرگراه آيتاهللص��در و نيايش
خواهيمبودكهاينامردرواقعتكميلقسمتفوقاني
رينگ كمربندي پايتخت نيز محسوبميش��ود.
تونل نيايش عالوهبر تسهيلترافيك در محدوده
خود ،ب��ا پاركينگ س��هطبقهاي ك��ه دركنار آن
احداثميشود ،مشكل كمبود فضايپاركينگ در
محدوده بيمارستان شهيدرجائي ،بوستانملت و
بخشابتدايي بزرگراه نيايش را برطرفميسازد.
درسال جاري پروژه احداث بزرگراهطبقاتي صدر
نيز بهپايان ميرسد .هدفاز طرح طبقاتيكردن
بزرگراهصدر ،افزايش ظرفيتترافيكي آن ازطريق
انتقال بخشياز ترافيك به طبقه فوقانياست.
پروژه نيمهتمام بزرگراه امامعلي(ع) نيز پساز 40
سال طراحي و ساخت الكپشتي ،امسال با تملك
كامل معارضاتملكي انشاءاهلل تكميل خواهدشد.
اين بزرگراه درمجموع ح��دود  35كيلومتر طول
خواهدداش��ت كه تاكنون تنه��ا  9كيلومتر از آن
ساخته شدهاست.
پروژه اح��داث  15كيلومتر از تندروه��اي بزرگراه
آزادگان بههمراه تقاطعات متع��دد آن ،پروژه ادامه
بزرگراهشهيدزينالدينحدفاصلپلشهيدقائميتا
سهراه آزمايش ،پروژه ادامه بزرگراه يادگارامام(ره) تا
پادگانجي ،تكميل بزرگراه شهيدباقري و اتصال آن
به بزرگراه شهيدبابايي ،پروژه بزرگراه شهيدخرازي
يا همان امتدادغربي بزرگراه همت ،تكميل بزرگراه
شهيدباكريبااتصالآنبهباندجنوبيآزادراهتهران-
كرجازجملهديگرطرحهايعمرانياستكهدرسال
 1391بهمرحلهبهرهبرداريرسيدهوانشاءاهللتحويل
بهترينبندگانخداوندخواهدشد.
* معاون فنيوعمراني شهردار تهران

يك اتفاق

تونلنيايش؛پيشرفت 65درصد
پروژه احداث تونلنيايش و بزرگراهطبقاتي صدر بهلطف پروردگار و با تالش
ت ممكن بهپيش
دستاندركاران امر ،طبق برنام ه زمانبندي و با بهترين كيفي 
ي پيش از احداث 100متر عرش��هرمپ شمالغربي در بزرگراه
ميرود .چند 
طبقاتي صدر در همين س��تون س��خنگفتيم و امروز قصد داريم از آخرين
پيشرفتهاي صورت گرفته در تونلنيايش حرفبزنيم.
ت حفاري در تونلهاي ش��مالي و جنوب��ي و نيز تونل
بهدنبال پاي��ان عمليا 
ل جاري عمليات بتنريزي اين پروژه عظيمشهري
كردستان ،از ابتداي س��ا 
ت اجرايي تا
ش از عمليا 
آغاز ش��د .پيشبينيها حكايت از آن دارد كه اين بخ 
ت
پايان شهريورماه س��الجاري خاتمه خواهد پذيرفت .درحالحاضر عمليا 
ت قالب در پروژه تونلنيايش صورتميپذيرد كه
بتنريزي با استفاده از 9س 

بهزودي اين تعداد قالب به 16ست افزايش خواهد يافت .بتنريزي اين تونل
گ
از چند جبههكاري تعريفشده و تا كنون  1650متر از تونل بهصورت رين 
كامل تحتپوشش كامل بتن قرار گرفته كه چنين حجمي از عمليات معادل
 25درصد از كل عمليات بتنريزي در تونلهاياصلي است .درواقع اگر كار با
همين روند پيشبرود ،انشاءا ...درخردادماه و تيرماه اوجعمليات بتنريزي را
ش از عمليات
شاهد خواهيمبود و انتظار ميرود تا پايان شهريورماه ،اين بخ 
پايان پذيرد .بعد از اتمام بتنريزي ،مرحلهنهايي براي
اجرايي پروژه تونلنيايش 
بهرهبرداري از تونل آغاز خواهد شد.
بهاين ترتيب ميتوان گفت تونلنيايش تا بهامروز  65درصد پيشرفتفيزيكي
داش��ته و اميد ميرود در موعد مقرر ( 22بهم��ن  ) 1391تونليامن تحويل
شهروندان شود .البته طبق شرايطعمومي پيمان ،در هر پروژهعمراني وقتي
ت
ت فيزيكي پروژه به بيشاز  97درصد برسد ،امكان تحويلموق 
ميزان پيشرف 
كار و بهرهبرداري از آن وجود خواهد داش��ت كه با تكميل چكليس��تهاي

ل موقت تا
كنترلي الزم ،رفعنواقص جزئياحتمالي در حدفاصل زمان تحوي 
تحويلدائم توسط پيمانكار بهانجام خواهد رسيد .خوشبختانه كيفيت و كنترل
ن يافته كه بهاميد خدا ،كاري
روندكار در پروژه تونلنيايش بهگونهاي س��اما 
بينقص و ممتاز تحويل شهروندان شود .آنچه درطول اجراي اين پروژه بيش
از هر نكت ه ديگري موردتوجه قرار گرفت ،بهرهگيري از تجربيات بهدستآمده
ل توحيد بود .بههمين خاطر است كه تونلنيايش
در پروژه ارزنده احداث تون 
باوجود طولي بيشتر نسبتبه تونلتوحيد (  2/5برابر آن ) در مدتزمان كمتر
( 10ماه كمتر) آماده بهرهبرداري خواهد شد .ذكر اين نكته ضروري است كه
تونلنيايش بهدليل بهرهمن��دي از برخي ويژگيهاي منحصربهفرد همچون
وجود دوراهيها در برخي مقاطع تونل ،پاركينگ زيرزميني و مواردي از اين
ب ميآيد كه بااتكاء
قبيل ،حتي نسبت به تونلتوحيد نيز پروژهاي ويژه بهحسا 
ل
بر توانمندي مهندسانداخلي و در اوج تحريمهاياقتصادي به بهترين شك 
ممكن درحال ساخت است.
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 91سال ازعمر زیباترین
خیابان تهران میگذرد
هنوز رضا ماکسیم ( لقب تحقيرآميزي كه آن روزها به رضاخان ميرپنج ميدادند ) وزیر جنگ بود که زمینی در
ی کرد .زميني که از امالک خواهر ظلالسلطان و دختر ناصرالدین بود .باغی بزرگ که
حوالی تجریش خریدار 
م گرفت برای دسترسی به این زمین که بنای کاخی را در آن پی
بعدها سعدآباد نا م گرفت .در سال  1300او تصمی 
میریخت ،جادهای اختصاصی بسازد .این اولین قدم برای ساخت خیابان ولیعصر (عج) امروزي بود.

پساز آنکه رضاماکسیم توانست خود را از وزارت جنگ به دربار برساند و بر صندلی پادشاهی تکی ه بزنـد ،کاخ سعدآباد
سر و ش��کلی ديگر یافت .ازطرفی احداث جادهمخصوص و بهتبع آن درختکاری اطراف جاده و کشیدن نهر برای
آبیاری درختان که از سال  1300آغازشد ،سرعت بیشتری گرفت .حاج قائم نظامالملک رفیع ،ماجرای آغاز احداث
این خیابان را در کتاب خاطرات خود اینچنین آوردهاست « :در محلی که اکنون میدانونک است ،یک چهارراه بود.
کمی پایینتر در سهراهی که اکنون سهراه عباسآباد ( خيابان شهيدبهشتی امروز ) قرا ر دارد ،از باال به پایین در سمت
راست جاده بیمارستان شماره یک ارتش و در سمت چپ جاده نظامی عباسآباد قرا ر داشت که به زاغهها یعنی محل
نگهداری مهمات در مخازن زیرزمینی ارتش منتهیمیشد .عبور از خیابانی که امروز خیابان دکتر شهيدبهشتی
(عباسآباد سابق) خواندهمیشود و تا نیمه دهه  1330جاده باریک آسفالتشدهای بیش نبود ،البته آسان نبود .در
ی
وسط این جاده ایستگاه ایست بازرسی و تیرکچوبی قرارداش��ت زیرا به سربازخانهها و پادگان عباسآباد منته 
میشد.در این محدوده فقط به خودروهای مخصوص و نظامی اجاز ه تردد از خیابان عباسآباد داده میشد».
جادهای برای درباریان!

جاده مخصوص (خیابان ولیعصر(عج) امروز) که بهقول مصدق دو قصر رضاخان ،یکی کاخ مرمر در شهر و دیگری کاخ
ل میکرد ،تا سال  1320اختصاصی بود .رضاخان همهساله از 15خرداد اقامتگاه
سعدآباد واقع در دربند را بههم متص 
خود را از شهر به سعدآباد تغیی ر میداد و این ییالق رفتن تا  15شهریور ادامهداشت .خاصان ،درباریان ،وزیران ،سفرا
و نظامیان تنها کسانی بودند که اجازه داشتند از جاده مخصوص که سالها فقط شوسه بود و از سال  1316به بعد
آسفالت شد ،ترد د کنند؛ سایر مردم از جاده قدیم شمیران بهتجریش میرفتند.در اطراف این جادهوسیع تا چشم
کارمیکرد بیابان ،باغ ،مزرعه ،جالیز و خانههای ویالیی دور از هم قرا ر داش��ت .در وسط راه و در سمت چپ جاده
مخصوص ،یک رستوران خارج شهری ساخته شدهبود که آن را رستوران آبشار میخواندند؛ البته زمان این اتفاق
سالهای بعد از شهریور  1320بود .نقل است که قیمت اراضی این جاده بسیار ارزان بود .قیمـت زمیـنهـای ایـن
منطقـه در سـالهـای  1328تا  1332از متری دو ریال یا دو قران بیشتر نبود .از نظر نبايد دور داشت كه پس از
شهریور  ،1320خیابان ولیعصر(عج) جاده عمومی شد .ابتدا خودروهای متفقین و سپس مردم از این جاده عبور
کردند اما سالها گذشت تا جادهمخصوص تقريباً بهصورت خیابان ولیعصر(عج) امروزي تبدیل شود.
جنگل ساعی

خیابان ولیعصر(عج) از حدود 50سال پیش بهاينسو ،بهصورت تفرجگاه
مردم تهران درآمد .در س��الهای  1325 - 1326دولت قوام بنا را بر آن
گذارد که ضلع شرقي این خیابان ،بین س��هراه عباسآباد تا میدان ونک
را به جنگل صنوعی بزرگی که هوای ش��هر را تلطیفکند ،تبدیل كند.
مهندس کریم ساعی که از استادان کشاورزی و متخصص جنگلکاری بود،
اجرای این پروژه مهم را عهدهدار شد اما نبود بودجه و همچنین بیتدبیری
مسئوالن وقت باعثشد که طرحمذكور بهاجرا درنیاید .ازطرفی بهدلیل
افزایشبهای اراضی منطقه که به جنگل ساعی شهرت یافتهبود ،به جای
حیوانات و وحوش��ی که قرار بود از جنگهای مازندران و از دشت ارژن
فارس و کویرلوت به این جنگل منتقلش��ود ،زمینخواران به جان این
اراضی افتادند و زمینهای آن را به بهای بسیار باال خرید و فروش کردند.
بهاين ترتيب جنگلی نصیب مردم تهران نشد مگر پارکی کوچک به نام
ساعی که امروز همچنان یادآور همان استاد دانشگاه كشاورزي است.

سعادتآباد

اراضي اطراف خیابان ولیعصر(عج) پساز چندی ،مکانی برای ورزشهای مختلف ش��د .ا ز جمله کس��انی که اهل
اسبسواری بودند ،در دشتهای دوطرف جاده به ورزش موردعالقه خود میپرداختند .سیدضیاءالدین طباطبایی
که ده مخروبه سعادتآباد را به هشتاد هزارتومان خریداریکرد و آن را بهیک مجتمع کشاورزی و دامپروری درآورد،
در حاشیه سمتچپ این جاده گهگاه پیادهروی میکرد .چندی نگذشت که خیابان ولیعصر(عج) کم کم به خیابان
ل گرفت که گسترش آن عم ً
ال
امیریه رسید .بدینترتیب بین میدانتجریش و میدان راهآهن خیابانی طوالنی شک 
از سالهای  1332به بعد آغاز شد.
باشگاه قایقرانی

در سمت راست این خیابان کمی باالتر از چهارراه انقالب امروز ،بوت کالب یا باشگاه قایقرانی در دهه  30خورشيدي
راهاندازی شد که تفرجگاه کودکان و مور د توجه آنان بود .در سمت چپ خیابان ،جایی که امروز بلوارکشاورز قراردارد،
آبنمای کرج قرارداشت که سالها دانشآموزان و دانشجـویـان د ر سـایـه درختـان پر شاخ و برگ آن ،کتابهای
درسی خود را برای امتحانات خردادماه مرور میکردند.
آنچه بهزیبایی این جاده که بعدها خیابان شد میافزود ،درختان دوطرف خیابان وليعصر(عج) بود .باتوجه بهتاریخ
غرس آنها در سالهاي  1300تا  1306ميتوانگفت حدود  90سال از عمر کهنترین اين درختان میگذرد .این
خیابان در طول سالهای  1332تا  1355ش��کلامروز خو د را یافت و از حالت بیابانی خارجشد تا به طوالنیترین
خیابان پایتخت تبديل شود.
اما تصو ر اینکه میدانونک روزي چهارراه دزدگاه خواندهميش��د ،کمی عجیب است .پس از سال  1320هنگامی
که هنوز تهران در اشغال نیروهای مهاجم بود ،قوايارتش شورویسابق در چهارراه ونک استقرا ر یافتند .در یکیاز
ف کردنـد و
روزهای آغازین شهریورماه ،مهاجمان روسی خودرو دکتر سجادی (وزیر دارایی) و همسرش را متوقـ 
عالوه بر دزدیدن خودروي وزیر ،پول و جواهرات آنان را نیز بهسرقت بردند .از آن روز تا مدتی به چهارراه ونک چهارراه
ح میدانی در آن بهاجرا درآمد كه میدان ونک نام گرفت.
دزدگاه میگفتند اما بعدها طر 
ایستگا ه تلویزیونهای خصوصی و دولتی

درختکاري اطراف خیابان ولیعصر

(عج)

درختکاری اطراف خیابان وليعصر(عج) و کش��یدن نه��ر برای آبیاری
درختان از سال  1300آغا ز شد .در س��ال  ۱۳۰۷قسمتباالي خیابان
توسط بلدیه آن روزهايتهران سنگفرش شد و سپس در سال ۱۳۰۹
ی ملی ،قانونی را برای احداث و توسعه خیابانهای تهران
مجلس شورا 
تصویبکرد .پساز آن ،مراحلس��اخت جادهمخص��وص آغاز و برای
نخستینبار این خیابان قیرریزی شد! بهاين ترتيب در سال  ۱۳۱۱بخش
کوچکی از خیابان ولیعصر (عج) امروزی آسفالت شد.

پادگان ژاندارمری سابق در سمتغـرب چهـارراه ونـک آن روز ،اکنـون بـه
س استقـالل تبديل شد ه است .در سمتراست خیابان ،ابتدا
باشگـاهتنيـ 
ايستگا ه تلویزیونخصوصی ثابت دری تپهای بناشد .در سمتچپ خیابان،
تأسیسات تلویزیون دولتیایران سر بهآسمان کشید و صدها فروشگاه و
دهها رستوران و مغازه پدید آمد .مردم در کوچهها و خیابانهای اطراف
برای خود ویال و خانه ساختند .رس��تورانهای معروف و چلو کبابیهای
بزرگ تهران نیز درمحدوده سمتراس��ت اين خيابان دایر شدند .پساز
پيروزي انقالباسالمي ،نام خیابان پهلوی ابتدا به خیابان مصدق تغییر
یافت ولی مدتی بعد نام بزرگ و جاودانه حضرتولیعصر(عج) برای آن
برگزیدهشد .این خیابان اکنون باشکوهترین ،زيباترین و البته طوالنیترین
خیابان پایتخت است.
برگرفته از نوشتارهایی از خسرو معتضد و جعفر شهری

با يك كارشناس

ادامه بزرگراهیادگارامام(ره)؛ تالشیضروري
کامران مصطفوی معاون فنی و مهندسی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
با پیشرفت چش�مگیر پروژه احداث
ادامه بزرگراه ی�ادگار ام�ام(ره) این
بزرگراه تا خیابان امام خمینی(ره) ادامه یافته اما باید
دانس�ت که این خیابان نقطه پایانی توسعه بزرگراه
یادگار امام(ره) نخواهد بود .در واقع بهموازات تکمیل
عملیات اجرایی بزرگراه ی�ادگار امام(ره) تا خیابان
امام خمینی(ره) ،مطالعات ادامه مسیر و اتصال آن
ن
به میدان فتح و همچنین بهمیدان  9دی د ر جریـا 

اسـت و طـراحـان و مشـاوران سـازمـان مشـاور
فنی و مهندسی شهر تهران میکوشند تا با تکمیل
طراحیها ،امکان در دستورکار قرارگرفتن پیشروی
مسیر را در سال آینده فراهمکنند.
اتصال ادامهمس�یر بزرگراه بهمیدان فتح از طریق
پادگان جی حداقل بهدلیل نب�ود بافتهای متراکم
ف کردن ش�بکههای
مس�کونی و عدمنیاز بهبرطر 
درهمتنیده تأسیس�اتی ،عملیات سادهتری بهنظر

میرسد .برخالف این بخش ا ز عملیات ،اتصال ادامه
بزرگراه بهمی�دان  9دی نیازمند عب�ور از بافتهای
مس�کونی متراکمی اس�ت که برطرفکردن حجم
فراوان�ی از معارضات ملکی و تأسیس�اتی را در پی
د داشت.
خواه 
با این همه نباید فراموش کرد که خارج ش�دن یک
بزرگراه از بنبست و ارتباط مؤثر آن با سایر محورهای
بزرگراهی بهاندازه ارتباط شریانها و رگهای حیاتی
یک موجود زنده اهمیت دارد .حداقل باید دانس�ت
ن فتح،
که ارتباط بزرگراه ی�ادگار امام(ره) ب�ا میدا 
نقشبس�زایی در کاهش بار ترافیکی بزرگراه آیت
ا ...س�عیدی و میدان آزادی خواهدداشت .عالوه بر

آن اینکه ارتباط بزرگراه فتح با آزادراه تهران-ساوه
میتواند مح�ور یادگار ام�ام (ره) را ب�ه یک گزینه
مطمئن و مدرن برای مسافران فرودگاه بینالمللی
امام خمینی(ره) تبدیلکند.
با پیشرفت مراحل مطالعاتی ،نقش�ههای فاز  2این
بخش از پروژه به سرعت در حال نهایی شدن است.
در این طرح ادامه مسیر بزرگراه پس از عبور از خیابان
شهید دستغیب به تقاطعی 3سطحی تبدیل میشود
که با توجه به قرار گرفتن بخش قدیمی کانال قلقلی،
محدودیت در میزان پوسته طرح و لزوم تامین همه
دسترس�یهای مورد نیاز به صورت پلهای جهتی
احداث میشود.
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دستگاه سرند بخشهاي
مختلف مصالحسنگي را
از يكديگر جدا ميسازد
تا اين مصالح در گامهاي
بعدي فرآيندتوليد
باتوجه به طرحاختالط
مربوطه با سايرمصالح و
مواد اوليه چون سيمان و
افزودنيها مخلوطشوند.
شن ،ماسه و پودرسنگ
دانهبنديهاي متفاوتي از
مصالحسنگي است كه
در انتهاي مسير نوارها
انباشته ميشوند.

نقالهها ،قلوهسنگ
را به دستگاه
ل
سنگشكن منتق 
ميكنند تا مصالح
اوليه آماده ورود به
فرآيند توليد بتن
شوند.

پيداكنيد،جايزهبگيريد

حتی یک جدول
غیراستاندارد

انقالب شکوهمند اسالمی و خروج برخی از سرمایهداران و تکنوکراتهای
وابسته به رژیمپهلوی ،تولید سیمان در سالهای نخستین پساز پيروزي
انقالب دچا ر رکود شد و ميزانسیمانی که از کارخانجات بیرون میآمد ،از
 6میلیون تن در سال تجاوز نکرد.
دستيابي به ركوردي كمنظير

دردهه اخير بهمدد س��اماندهی واحدهای تولیدی موجود و افزایش تعداد
کارخانجات تولید س��یمان بهعنوان صنعتی زودبازده و اشتغالزا ،میزان
تولید س��یمان بهحدود  70میلیون تن در سال رس��یده و البته بین  60تا
 70درصد از اين محصول بهعنوان یکیاز مصالح اولیه در تولید بتن مورد
استفاده قرا ر گرفت .میزان تولید سیمان درواقع تا آنجا پیشرفت که بخشی
د ر سال  1316که نخستین کیسههای سیمان از خطوط تولید کارخانه از محصول تولیدشده به کشورهای همسایه صادرشد و اینگونه کشورمان
سیمان ری بيرون آمد ،نهساختار طاقضربی س�ازههای شهر تهران در سالهای پس از پيروزي انقالب اسالمی به زمره کشورهای صادرکننده
نیاز بهچنین محصولی داش�ت و نهحتی جویها و انهار سنتی شهر با سیمان پیوست.
استفاده از جداولبتنی ساخته میش�د .اگر در احداث ساختمانی از
سیمان اس�تفادهميش�د با اتکاء به محصوالت وارداتی بود كه نمونه
این امر را میت�وان بهراحتی در بن�ای س�فارتخـانههـای قـدیمی
تهـران جس�توجو کرد .اما س�یمان بهعنوان محصولی باکیفیتتر
نسبتبه مصالح س�نتی ،بهتدریج مورد توجه قرارگرفت و باتوجه به
آغاز موجنخست نوسازی شهر تهران ،بر میزان تقاضای این محصول
افزود ه شد .با آغاز دهه  1320تعداد کارخانههای تولید سیمان باتوجه
به تقاض�ای فزاینده براي ساختوس�ازهاي ش�هري افزایشیافت و
بهرهگیری از سیمان بهویژه در احداث ساختمانهای دولتی و عمومی
رونقبیشتری گرفت.

ت متعدد و مقاومت بیش��تر بتن و تیرچه
از دهه  1340به بع��د که امتيازا 
بلوک نس��بت به گچ و آجرهای س��نتی حتی برای عامهمردم مش��خص
شد ،سازههایبتنی سری در س��رها درآورند و بهعنوان ابنيهای با امنیت و
استحکام بیشتر موردتوجه قرار گرفتند .در همین سالها بود که سیلگیرها
توسعه

و نهرهای اصلی جمعآوری و هدایت آبهایسطحی نیز تا حدودی
يافت و جداولبتنی بهعنوان قطعاتی نفوذناپذیر ،برای جریانيافتن بهتر
آب در این شبکه مورد استفاده گسترده قرار گرفت.
باافزايش تعداد کارخانههای تولید س��یمان ،میزان تولیـد ایـن محصـول
تـا سـال هـای  1356و  1357بـه  15میلیونتن د ر سال رسید .اما باوقوع

قالبهاي بتنريزي
شده در دستگاه
پرس بهمدت  20تا
 25ثانيه تحتفشار
قرار ميگيرند .پس
از اين قطعاتبتني
بايد  24ساعت در
ع
مجاورت هوا واق 
شوند.

معضلي كه گريبانگير قطعاتبتني شد

در ش��هرتهران که ايجاد ش��بكههدای��ت و جمعآوری آبهایس��طحی،
بیشباهت با بسیاری از مناطق شهری جهان بااستفاده از جداولبتنی انجا م
شد ،این جداول به کاالیي پرمصرف تبدیل شد .مصرف گسترده و هزاران
کیلومتری این محصول در طول نهرهای طویل کالنش��هر تهران ،ساالنه
سهم عمدهای از منابعشهری را بهخود اختصاصداد و البتهکیفیتپايين و
ی ازاین محصوالت ،به چالشی جدی برای مـدیریـتبهینـه
دوا م اندك برخ 
منابـعمالي تبدیل شد .درواقع جداولی که بهصورت درجا در محل پروژه
تولید میشدند ،بهدلیل نبود شرایطکنترلشده کارخانهای و نظارتهای
آزمایشگاهی ،محصوالتی بیکیفیت بودند .این کیفیت پایین و در نتیجه
دوام و ماندگاری ناچیز مقابل ش��رایط جوی ،ضرب��ات و بارهایترافیکی،
منجربه آن میش��د که قطعات بتنی زودتر از آنچ��ه انتظار میرفت دچار
فرسودگی شوند.
ادعاي معاون فني و عمراني شهردار

در کنار تولید اینچنینی جداولبتني ،حتی بهنظر میرس��ید آییننامهها
و ضوابط پذیرش محص��والت بتنی نیز درگذر س��الها دچار فرس��ایش
و عقبماندگ��ی ش��دهب��ود .بنابرای��ن بهب��ود س��طح اس��تانداردها در
دستورالعملهای ابالغی مورد توجه واقع ش��د تا اینکه از ابتدای سال 89

جداول پرسشده با
خروج از قالبهاي
بتنريزي در مجاورت
هوا قرار گرفته تا با اتمام
دوره عملآوري پساز
 24ساعت آماده حمل و
بارگيري شوند.

با تشکیل کمیته ابنیه در معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران ،تدوین
دس��تورالعمل تعیین صالحیـت کارخـانجـات تولیـ��د جداول بتنـی در
دستـورکـار قرار گرفت.
نتیجه تدوين و البته اجراييش��دن این دس��تورالعمل آن ش��د كه دکتر
مازیارحس��ینی معاون فنی و عمرانی ش��هرداری تهران با اشاره بهدغدغه
ش��هرداری درخصوص کیفیتج��داول و کفپوشه��ای بتنی مصرفی
در سطحش��هر ،با صراحت اعالم کن��د حتی یک جدول غیراس��تاندارد و
غیرمکانی��زه در مجم��وع طرحهای عمرانی ش��هرداری تهران اس��تفاده
ي يافتن از تمام تالشهايي كه در راستای بهبود
نمیشود .اما فارغاز آگاه 
کیفیت مصالحبتنی صورتگرفت ،اطالعيافتن از اين موضوع كه محصوالت
بتنی با کیفیت چگونه تولی د میشوند ،خالياز لطف نيست.
انواع محصوالت بتنی کارخانهای

کفپوش و جداولبتنی ،بلوکهای مورداستفاده در ساختمان ،نیوجرسی
و دالهای ترافیکی و س��قفی ،از رایجترین محصوالتبتنی تولیدشده در
محیط کارخانه بهشمارمیروند .در میان این محصوالت ،کفپوشهای بتنی
در پیادهروها و سطحمعابر مورداستفاده قرا ر میگیرند؛ کاربرد نیوجرسی در
ایجاد موانعترافیکی است و دالهایترافیکی و سقفی نیز بهترتیب در پروژ ه
سرپوشیدهسازی انهار و نيز پروژههای ساختمانی کارکرد دارند.
دالهای بتنی؛ قطعاتی برای تولید سقفهای پیشتنیده

دالهایترافیکی و س��قفی که ب��هروش پیشتنیده تولید میش��وند ،از
جدیدترین محصوالتبتنی در دنیا محسوب میشوند .در سالهای اخیر
تولید این نوع محصول در برخی کارخانجات داخلی آغازش��ده و بهدلیل
تطابق با مشخصات فنی و استانداردهای روز جهان ،قابل رقابت با نمونههای
مشابهخارجی اس��ت .وزنکم ،مقاومت زیاد و نصبس��ریع و کمهزینه از
مزایای اجرای دالهایبتنی ترافیکی و سقفی است .مجموعه ویژگیهاي
ياد شده ،این قطعات بتنی پیشس��اخته را برای ساخت سازههايي جهت
عبور از روی انهار و مسیلها و همچنین استفاده در پروژههای احداث ابنیه
مناسب ساخته است.
امروزه ط��ول دهانه دالهایبتنی در برخی کارخانج��ات خارجی به  40متر
میرسد .این امر بدان معنا است که با اس��تفاده از قطعات فوقالذكر میتوان
ف
طول40متری یک اتاق را بدون بهرهگیریازستونهایمیانی،بهصورت مسق 
ساخت .باتوجه به نوپابودن این فنآوری در کشورمان ،طول دهانه دالهایبتنی
تولیدشده در کارخانجات داخلي از 6/5متر تجاوز نمیکند؛ هرچند کارشناسان
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بستر آمادهسازي
دالهايبتني يك
مسير  120متري
را شاملميشود .با
اجراي بتنريزي دراين
بستر ،گرمادهي براي
عملآوري مناسب
و سريع قطعات بتني
آغاز شده و سطح بستر
با پوششهاي نايلوني
پوشاند ه ميشود.
درعكس ،دپوي
تعدادي از دالهاي
بتني توليدشده بهچشم
ميخورد.

مخلوط بتن در قالبهاي
مخصوص توليد
قطعاتبتني ريخت ه
شده و پساز پخش
و عملآوري كافي،
پرس ميشود .آنچه
قطعات مختلف بتني
را از يكديگر متفاوت
ميسازد ،قالبهاي
متفاوت و اختالف در
طرح اختالطمصالح
بهلحاظ دانهبندي
و ميزان سيمان و
افزودنيها است .دراين
تصوير بتنريزي درقالب
يكقطعه نيوجرسي
مشاهده ميشود.

معتقدند با افزایش تعداد کابلها میتوان طول دهانه این قطعات را افزایش داد.
در فرآیند تولید دالهای بتنی پیشس��اخته ،این محصوالت پس از گذشت
48ساعت به مقاومتی فراتر از 400کیلوگرم بر س��انتيمت ر مربع میرسند.
ویژگی سبکبودن این قطعات درعین مقاومت باالی آنها درحدی است که
هر مترمربع از این محصوالت فقط 200کیلوگرم وزندارد و میانگین مقاومت
آن 600کیلوگرم بر سانتیمترمربع است.
جالب است بدانیم که دالهای بتنی پیشتنیده در بسترهایی با طول حدود
 120متر تولید میشوند و پیشتنیدگی این قطعات از طریق کارگذاشتن
کابلهایی باضخامت کلی 23س��انتیمتر ایجا د میشود .پس از بتنریزی،
ایجاد گرمایش با استفاده از لولههای آب گرم ،زمان عملآوری و گيرشبتن
را کاهش داده و همانگونه که عنوانش��د این زمان را تا مرز  48س��اعت
کاهش میدهد.
فرآیند تولید بتن

بتن از ترکیب مصالحسنگی همچون شن ،ماسه ،پودرسنگ و همچنین آب
و سیمان تولیدمیش��ود .این طرح اختالط اگرچه تا حدودی ساده بهنظر
میرسد اما با توجه بهنوع محصول تولیدی و نقش و وظایفی که قطعهبتني
س از تولید برعهده خواهدداشت ،ریزهکاریها و نکات فراوانـی در فرآینـد
پ 
تولیـد آن بايـد رعایت شود.
بهعنوان مثال آنچه از یک جدول با کیفیت انتظ��ار میرود ،نفوذناپذیری
مقابل آب ،مقاومت خمشی باال ،مقاومت برابر یخزدگی و درنهایت دارابودن
عنصر زیبایی است درحالیکه کفپوشهای بتنی باید مقابل سایش از خود
مقاومت نشانداده و تحتتأثیر اشعه خورشید تغییر رنگ ندهند.
بنابراین ساخت انواع خاصی از محصوالت بتنی ،نیازمند اعمال تمهیدات
متفاوت و متنوع��ي درجریان تولیداس��ت که باید در م��واردی همچون
دانهبندی ،درصد سیمان و بهرهگیری از افزودنیها لحاظ شود.
جریان تولید قطعهبتني با خردشدن مصالح در دستگاههای سنگشکن
آغا ز میشود .سنگ شکنها بهوسیله نوا ر نقالهها با سرندها مرتبط هستند.
سرند این قابلیت را دارد که با مشهاي متنوع خود ،اجزای مختلف مصالح
شامل قلوه ،ماسه و شن را از یکدیگر جدا کند.
در ای��ن مرحله مصالحس��نگی مورد اس��تفاده آمادهش��دهاند اما باتوجه
بهضرورت پاکیزگی مصالح برای تولید یک محصول با کیفیت ،باید مورد
شستوشو و فیلرگیری قرا ر گیرند .با اجرای عملیات شستشو و فیلرگیری،
حاال مصالح میتوانند در پشت دس��تگاه بچینگ قرار گیرند .این دستگاه
ط ک��رده و در قالب
با توزی��ندقیق مصالح و آب موردنی��از ،آنها را مخلو 

كفپوشهاي بتني بهلحاظ
طرح ،رنگ و ابعاد از
متنوعترين قطعاتبتني
بهشمار ميروند.
مقاومت در برابر سايش
و حفظكيفيت رنگ در
مقابل اشعه خورشيد
ي
از مهمترين معيارها 
كيفيت دراين محصوالت
است.

دس��تگاهپرس میریزد .عملیات پرس  20تا  25ثانیه بهطول میانجامد و
پس از آن قطعهبتنی باید حداقل  24ساعت در محیط کارخانه باقی بماند.
آشنایی با افزودنیهای تولید بتن

 1روانکنندهها :افزودنیهای روانکننده بهمنظور کاستن از میزان
ف میش��وند .آب اگرچه در جریان تولید
آب مورداس��تفاده در بتن ،مصر 
باعث پخش و اختالط بهتر بتن میشود اما میزان اضافه آن پس از تبخیر،
سبب به وجودآمدن فضایخالی درون بتن آنهم بیشاز حد موردانتظار
خواهدش��د .بنابراین روان کنندهها این مزیت را خواهندداشت که ضمن
روانس��ازی مخلوط بتنی درحین تولید ،میزان فضای ناشی از تبخیر آب
را کاهش دهند .با اس��تفاده ازاین نوع افزودنیها ،مصالحسنگی در جریان
تولید جای آب را گرفته و عالوه بر افزایش وزن مخلوط بتنی ،استحکام آن
بیشتر میشود.
 2پودر سیلیس :این نو ع افزودنی بیشتر د ر جریان تولید دالهایبتنی
مورد استفاده قرا ر میگیرد .سیلیس درواقع با ایجاد بار الکتریکی منفی به
روانترشدن و پخش هر چه بهتر بتن در س��طح قالب کمکمیکند .پودر
ت خاص خود قاد ر است تا نقش سیمان
س��يليس همچنین بهدلیل ترکیبا 
را درافزایش استحکام بتن برعهدهبگیرد .بنابراین در مواقعی که بهمنظور
ایجاد استحکام بیش��تر در بتن نمیتوان از حدمجاز سیمانمصرفي فراتر
رفت ،افزودنی سیلیس بدون تأثیر در افزایش وزن محصول ،میزان مقاومت
آن را افزایش میدهد.

تولید آغاز ش��ده و درحین تولید و حت��ي پساز حصول نتیج��ه و تولید
محصولنهایی ادامه مییابد .در میان آزمونه��ای مربوطبه کیفیت بتن،
5آزمونذيل از همه متداولتر است؛
 1آزمون دانهبندی :تناسب اندازه دانهها در مخلوطبتنی یک معیار
مهم در سنجش کیفیتمحصول تولی د شده است .البته اين بدانمعنا نیست
که یک مخلوط بتنی خوب از دانههـای هـمانـدازه تشکیلشدهباشد بلکه
باید مخلوط متناس��بی از اندازههاي مختلف باشد .به زبان سادهتر باید در
میان دو دانهسنگی هم اندازه ،دانهای کوچکتر قرا ر گیرد و بههمین میزان در
میان دو دانه کوچکتر هم دانهای ریزتر وجو د داشته باشد .آزمون دانهبندي
درواقع ميزانتناسب اندازه دانههاي مختلف با يكديگر را ميسنجد.
 2آزمون ارزش شنی :مصالحسنگی براساس اندازه به ترتیب به قلوه
سنگ ،شن ،ماسه ،سیلت و کلی تقسیم میشوند .یک مخلوط بتنی مناسب
مخلوطی اس��ت که عاری از کلی یا همان خاک رس باشد .درواقع رس با
کاهش مقاومتبتن ،کیفیت این محص��ول را کاهشمیدهد .پس ارزش
شنی باال نشاندهنده میزان ناچیز رس در میان مصالح است.

 3افزودنیهای هواس�از :این نوع افزودنیها بیشتر در محصوالتی
مورد استفاده قرار میگیرند که در معرض نفوذ آب و یخزدگی قراردارند.
هواسازها با ایجاد حبابهای میکروسکوپی خاصیت مخرب لولههای مویین
ن برده و درنتیجه مانع از نفوذ حجم زیاد آب بهداخل
در ساختار بتن را از بی 
بتن و یخزدگی آن در فصل سرما میشوند.

 3و  4آزمونهاي مقاومتفشاری و خمشی :این دو آزمون روی
محصول تولیدشده انجام میشود .هرقطعه بتني بهمنظور تحمل بارهای
سازهای و ترافیکی باید مقاومت قابلقبولی داشته باشد .مقاومت فشاری
مربوط بهمیزان تحمل بتن مقابل بارهاي وارده است و با افزايشفشار بـه
محصـول تـا لحظـه شکستـن آن سنجیده میش��ود .اما محصول تولید
شده باید در برابر خمشدن نیز تا حدودی خاصیت ارتجاعی داشته باشد تا
بهویژه مقابل فشار حاصل از ضربات ،تغییرشکل ندهد .در آزمون سنجش
مقاومت خمشی بااستفاده از دو تکیهگاه در دوطرف محصول ،به مرکز آن
فشاری نقطهای یا خطی وارد میشود و بهشکل فزاینده تا لحظه شکستن
محصول اين فشار ادامهمییابد .میزان بار تحمیلشده تا لحظه شکست،
تحمل بار خمشی بتن است.

نشاندهنده میزان

یک معدن مناسب برای اس��تخراج مصالحسنگی قابلاس��تفاده در بتن،
معدنی است که مصالح آن مقابل فشار و س��ایش مقاومباشد .براياطالع
از ميزان ويژگيهاي موردنظر در مصالحبتني ،آزمایشهای کنترلکیفی
بتن از لحظه انتخاب مصالحسنگی ،سیمان و حتی آب موردنیاز در فرآیند

 5آزمون س�نجش مقاومت مقابل یخزدگ�ي :در این آزمون ،بتن
تولیدشده به مدت 28روز در چرخه یخبندان قرارمیگیرد .درواقع فرآیند
یخزدن و ذوبشدن یخها بهصورت روزانه تکرار میشود و دمایبتن دائماً
از مثبت 20درجه تا منفی 20درجه تغییرمیکن��د .پساز این آزمایش،
میزان فرسایش درسطح بتن اندازهگیری میشود.

آشنایی با آزمایشهای متداول بتن

با انجام آزمايشات
دقيق روي مصالح و
محصوالت توليدشده،
دوام و ماندگاري
قطعاتبتني در مقابل
فشار ،ضربه ،سايش و
يخزدگي سنجيدهشده
تا از كيفيتباالي قطعات
توليدشده اطمينان
ل شود.
حاص 

نمايياز قسمت جنوبي بلوار شهرداري
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بزرگراهنیایشدرطولمسیر
شرق به غرب خود ،از میان
محلهسعادتآباددرمحدودهمنطقه
 2عبورکرده و تعدادی از مهمترین
لونقلیاینمنطقههمچون
معابرحم 
بلوارشهرداریوخیابانعالمه
طباطباییرابهبخشهایشمالیو
جنوبیتقسیمكردهاست

با اين توضيح ميتوان گفت احداث تقاطع غیرهمس��طح بلوار شهرداری با
بزرگراه نیایش عالوه بر ايجاد یک معبر حملونقلی جدید بهمنظور تأمین
ج
دسترسیهای شمالی -جنوبی ،بلوار شهرداری را از بنبست موجود خار 
ساخته و ارتباطمؤثر محالت منطقه را برقرار میسازد.
عالوه بر این ،نتایج مطالعات ساماندهی ترافیکی میدان کاج نشانمیدهد
که بهبود وضعیت ترافیکی و روانسازی تردد در این میدان نیازمند گشایش
یکی از معابرشمالی -جنوبی درمحدوده بزرگراه نیایش است تا شهروندان

منطقه  2برای س��فر به معابر ش��مال منطقه گزینههای انتخابي بیشتری
داشته باشند.
توپوگرافی مناسب ،عامل کاهش هزینههای اجرایی

در طراحیهای انجامش��ده بهمنظور اجرای این پروژه ،توپوگرافی خاص
منطقه در محل تالقی بزرگراه نیایش با بلوار شهرداری عاملی برای کاهش
حجم عملیات خاکی و در نتیجه کاهش هزینههای اجرایی بهشما ر میرود.
درواقع اختالفسطح موجود میان پهنههاي شمالی و جنوبی بزرگراه نیایش
کـه بـا توجـه بـه شیـب شمالی -جنوبی منطقه  2قابلدرك است ،حجم
عملیات خاکی به حداقل خواهد رسيد.

ت بهکار شد
شهرداری منطقه 2هم دس 

گشایش بنبست بلوارشهرداری

توسعه و پیشروی بزرگراهها در قلب مناطق شهری همواره این نگرانی را بهدنبالداشته که با قطع ارتباطات عرضی و در نتیجه جداسازی پهنههای
توساز بافتهای مسکونی از توسعه زیرساختهای
لونقلي خود را بهکالبد محالت تحمیلکنند .در شرایطی که ساخ 
موجود ،اين سامانههاي حم 
عمرانی جلوتر باشد ،عبور بزرگراهها از میان پهنههای ش�هری امری اجتنابناپذیر است اما بدونشک احداث تقاطعات غیرهمسطح و برقراری
ل كرده و دغدغه کارشناسان امورشهری در ارتباط با پیوستهای فرهنگی و اجتماعی احداث
مجدد ارتباطاتعرضی میتواند این مشكل را ح 
بزرگراهها را بهحداقل برساند.

هنوز معابر نسبتاً زیادی در شهر تهران وجوددارند که با توسعه پروژههای
بزرگراهی ،به دوبخش منفک ش��مالی و جنوبی یا ش��رقی و غربی تقسیم
ش��دهاند اما اتصال این بخشهای جداافتاده باتوجه ب��ه مقتضیات فنی و
ترافیکی گذشته ،هیچگاه در دس��تورکار قرارنگرفته و یا باتوجه به کمبود
منابع مالی ،حداكثر به اجرای تقاطعات همسطح بسندهشده است.
در س��الهای اخیر باتوجه به توسعه ش��بکه بزرگراهها و معابراصلی شهر
تهران ،مناطق  22گانه ش��هرداري پایتخ��ت این فرص��ت را یافتهاند تا با
غیرهمسطحسازی تقاطعات همسطح ،به حذف چراغهای راهنمایی اقدا م
کرده و یا با احداث پلهای عرضی در امتداد معابر ب ه بنبست رسيده ،عالوه
لونقلی
بر تسهیل ارتباط پهنههاي موجود در دو سوی بزرگراهها ،معابر حم 
جدیدی ایجاد كنند.
پروژهای برای خروج بلوار شهرداری از بنبست

یکیاز راهگشاترین پروژههای تعریفشده در محدوده شهرداری منطقه
 2تهران ،پروژه تقاطع غیرهمسطح بلوار شهرداری با بزرگراه نیایش است
که مطالعات اولیه آن از اواسط سال گذشته آغازشده و تا تصویب نقشههای

ش رفته است.
فاز يك پی 
«مهندس ش��هنام جوادیان» ،معاون فنی و عمرانی ش��هرداری منطقه 2
درمورد اين پروژه ميگويد  :نقشههای فاز  2پروژه تقاطع غیرهمسطح بلوار
شهرداری با بزرگراه نیایش نیز در ش��رف تصویب توسط مراجع ذیصالح
است و باتوجه به ظرفیتهای فنی موجود ،پیشبینی میشود این پروژه پس
از تصویب طرحنهايي در یک بازهزمانی کوتاهمدت و البته با کیفیتی مناسب
اجرا و تحویل شهروندان شود.
يك گشايشترافيكي براي ميدان كاج

بزرگراه نیایش در طول مسیر شرق به غرب خود ،از میان محله سعادتآباد
لونقلی این
در محدوده منطقه  2عبورکرده و تعدادی از مهمترین معابر حم 
منطقه همچون بلوار شهرداری و خیابان عالمه طباطبایی را به بخشهای
شمالی و جنوبی تقسیمكرده است.
درنتيجه قطع ارتباط پهنههای ش��مالی و جنوبی بزرگراه نیایش ،ترافیک
سنگينيبر خیابان شهید پاکنژاد بهعنوان یکیاز معابر منتهی به میدان کاج
و بخش شمالی بزرگراه نیایش تحميلشده است.

عبور از عرض 72متری بزرگراه نیایش

احداث پلهای عرضی روی بزرگراهها و درواقع اجرای پروژه روی ترافیک
عبوری اين معابرشرياني ،همواره نیازمند روشهای خاص اجرایی است تا
کمترین میزان انسداد و انحرافترافیکی در مسیر بزرگراه رخدهد .عبور از
عرض 72متری بزرگراه نیایش باتوجه به عملکرد مهم این بزرگراه در شبکه
بزرگراهی و دشواری هرگونه تداخل و انسدادترافیکی در آن ،سبب انتخاب
روش اجرای پلهای پیشساخت ه شد تا تمام قطعات پساز خاكبرداريها و
ل و مونتاژ شوند.
نيز احداث شمعستونها به محل پروژه حم 
این امر درعينحال باعثمیش��ود باتوجه به تولید تمام قطعات موردنیاز
خ دهد و
در محل کارخانه ،کمترین میزان اقدامات اجرایی درمحل پروژه ر 
همچنین امکانعبور از دهانه  72متری بزرگراه نیایش به شکل مطمئنتر
و سریعتر فراهم شود.
مشخصات فنی پروژه

طول دهانه پلي كه قرار است روي بزرگراه نيايش ساختهشود72 ،متر بوده
و از یک دهانه 15متری و  2دهانه  21متری تشکیل شده است .عرض پل
13/5متر با دو باند رفت و برگشت به عرض  6/5متر است .ارتفاع پل از سطح
بزرگراه نیایش  5/80متر خواهد بود که این میزان ارتفاع درمحل لوپهای
داخلی و دسترسیهای محلی به  4/20متر میرسد.
درنهایت طول پل با احتس��اب ش��یبراهههايش به  324متر میرس��د و
همانگونه که عنوانش��د با اس��تفاده از تیرفلزی و قطعات پیشس��اخته
بتنی احداثمیشود .ش��مع س��تونهای موردنیاز برای اجرای پروژه نیز
در رفیوژمیانی بزرگراه نیایش و بخش��ي از پهنههاي شمالی و جنوبی این
بزرگراه حفاری و احداث میشوند.خوش��بختانه اج��رای پروژه فوقالذكر
با معارضاتملکی گستردهای روبهرو نیس��ت و دستاندركاران شهرداري
منطقه 2امیدوار هستند تا با تصویب نقشههای اجرایی ،احداث و بهرهبرداری
از این تقاطع غیرهمسطح را تا پایان سالجاری عملی سازند.

يك پروژه درچندنما

پروژه ادامه بزرگراه يادگارامام

(ره)

با تكميل كندروهاي پ��ل تقاطع غيرهمس��طح بزرگراه فتح ب��ا بزرگ��راه آزادگان و
تمناسبيادامهدارد
انحرافترافيكروياينكندروها،عملياتاحداثپلميانيباسرع 
و هماكنون درمرحلهاجراي فونداسيوناست.

درمسيرتندروهايبزرگراهآزادگانحدفاصل پلفتحتا پلراهآهنتهران-تبريز،
تمناسبيدرحالانجا مبودهومتعاقباتماماين
اجرايمراحلنهاييخاكريزيباپيشرف 
عملياتدرهفتهآينده،جدولگذاريمسيرآغازميشود.
در پل تقاطع راهآهن تهران -تبريز باتندروهاي بزرگراه آزادگان نيز با تكميل كولهها،
ن يافته و از اوايل خردادماه ،تالش براي
ي پايا 
ستونها و اجراي سرستونها ،عمليات بتن 
نصب تيرهاي فلزي عرشه آغاز ميشود.
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وقتيكشورپرتغالو
شهرليسبونبهعنوان
ميزباننمايشگاهاكسپو98
بشد،مسئوالناين
انتخا 
لزيباي
كشورتصمي مگرفتندپ 
واسكودوگاما را در يادبود
كاشفمعروفپرتغالياحداث
كنند.برايساختاينشاهكار
مهندسييكميليارددالرهزين ه
چ پولي در اين
شد اما دولت هي 
پروژه از جيب نداد!

فناوري امروز

10پل بزرگ دنيا

پل دانيانگ كانشان چين

طوالنيترين پلجه��ان بهط��ول 361كيلومت��ر در س��ال 2010تكميل و
سالگذشته به بهرهبرداري رس��يد .اين پل بين ش��هرهاي پكن و شانگهاي
واقعشده و  9كيلومتر آن روي آب احداث شدهاست .پلمذكور براي خطوط
ت ريلي درشرق كشور چين ساخته شدهاست.
پرسرع 
پل تيانجين چين

ي قارهاروپا
پل واسكودوگاما ،يكياز جلوههاي زيباي 

بهياد كاشف مشهور پرتغالي

در قار ه اروپا كه مساحت اغلب كشورها چندان زياد نيست و البته اكثر قريببهاتفاق آنها مرزمشترك با
لونقليونيزاتصالشهرهايمختلفقارهسرسبز
دريادارند،پلهانقشياساسيدرافزايشسطحمعابرحم 
جهان با يكديگر دارد .اما برخالف تصورعوام ،زيباترين پل اروپا در نزديكي شهر ليسبون ،پايتخت كشور
پرتغال بهچشم ميخورد.

پل واسكودوگاما روي رودخانه تاگوس بنا شد ه است.
طوالنيترين پلاروپا بهتعبيري زيباترين پل دراين قاره
نيز هست .تا پيشاز ساخت پلمذكور ،معابرشرياني
شهر ليسبون عم ً
ال با س��اير بزرگراههاي اصلي كشور
پرتغالبيارتباطبودوهمينمسألهباعثميشدازدحام
خودروها در برخي راههاي ارتباطي پايتخت اين كشور به
اوج خود برسد .درواقع پل واسكودوگاما به شهر تاريخي
ليسبون حال و هوايي ديگر بخشيد.
يك پلكابلي  17كيلومتري

ش از
پل واسكودوگاما 17/2كيلومتر طول داشته كه بي 
10كيلومتر آن روي آب بنا شده است .البته اين طول با
احتسابراههايدسترسيمنظورشدهاست.كارساخت
پل از سال  1995آغاز و در سال  1998بهپايان رسيد.
ارتفاع آن از س��طحدريا  155مت��ر ،عرضپل  30متر
و شامل  6خط ترافيكي است .س��اختارپل بهنوعي از
پلهاي كابلي تبعيتميكند .اين پل شباهت زيادي به
پل مواصالتي كشورهاي سوئد و دانمارك دارد.
نمايشگاه اكسپو98

وقتي كشورپرتغال و شهر ليس��بون بهعنوان ميزبان
ب شد ،مسئوالن اين كشور
نمايشگاه اكسپو 98انتخا 
ل زيباي واس��كودوگاما را در يادبود
تصمي م گرفتند پ 
كاش��ف معروف پرتغالي احداث كنند .براي س��اخت
اين شاهكار مهندسي يك ميليارددالر هزين ه شد اما
چ پول��ي در اين پروژه از جيب ن��داد! درواقع
دولت هي 
پل واسكودوگاما با مش��اركتمالي و كاري سهشركت
پرتغالي ،فرانسوي و انگليسي بنا شد و امتياز اخذعوارض
عبورومرور از روي آن بهمدت  40سال بهشركتهاي
سازنده واگذار شد .از سال  2009ميالدي عوارضتردد
از روي پل براي خودروهاي شخصي  2/40يورو و براي
ن شد تا بازگشتسرمايه
كاميونها  10/80يورو تعيي 
ف شده باتوجه به هزينههاي نگهداري پل ،بهصورت
صر 
مطمئن انجا م شود.
پلي با عمرمفيد 120سال

باتوجه به طراحيه��اي صورتگرفته و تضمين تيم
سازندهپل ،عم ر مفيد اين س��ـازه حملونقلي 120
س��ـال برآورد شدهاس��ت .پل واس��كودوگاما مقابل
بادهايي با سرعت  250كيلومتر برساعت مقاومبوده و
تحمل ايستادگي مقابل زلزلههايي بهشدت  4/5برابر
قويتر از زلزلهتاريخي سال  1755در شهر ليسبون را

داراست .در آن سال زلزلهاي بهشدت  8/7ريشتر شهر
ن كرد .عميقترين شمعهاي پايهپل
ليسبون را دگرگو 
95متر زيرسطح بستردريا حفرشده و قطر آنها به 2/2
متر ميرس��د .باتوجه به انحناي زمين درطول مسير
پل طراحيخاصي براي ساخت آن صورت گرفت اما
بااينحال در دو انتهايپل اختالفسطحي بهميزان
80سانتيمتر بهچشم ميخورد.

ث شده و بين شهرهاي
اين پل نيز براي استفاده در خطوط پرسرعت ريلي احدا 
ع شده است .طول آن  114كيلومتر بوده و مثل پل
النگفانگ و كينگژيان واق 
دانيانگ كانشان درسال  2011به بهرهبرداري رسيد .دومين پل طوالني دنيا
بخشياز شبكه راهآهن ملي چين بهحسابميآيد.
پل وينانويهه چين

كار ساخت پل در سال  2008بهپايان رسيد اما افتتاح آن در سال  2010صورت
گرفت .پل وينانويهه در دومقط��ع از روي رودخانه عبور كرده و  80كيلومتر
طول دارد .شهرهاي ژنگژو و شيان بهوسيله اين پلبزرگ كه تا 4سال پيش
ل شدهاند.
ل جهان بود ،بههم متص 
طوالنيترين پ 
بزرگراه بانگنا تايلند

پل معروف تايلنديها كه از نوع جادهاي بوده و در س��ال  2000ميالدي كار
ساخت آن به پايان رس��يد54 ،كيلومتر طول دارد« .ژانمولر» طراح معروف
بينالمللي ،معمار و آرشيتكت اين پل در شهر بانكوك است .استفاده از اين پل
كه كاركرد بزرگراهي دارد ،نيازمند پرداخت عوارض است.
پل بزرگ پكن چين

اي��ن پ��ل  48كيلومت��ر ط��ول داش��ته و همزم��ان ب��ا پله��اي دانيان��گ
كانش��ان و تيانجي��ن در س��ال  2011ب��ه بهرهب��رداري رس��يد .كارك��رد
آن درخط��وط پرس��رعت ريليب��وده و بي��ن ش��هرهاي پكن و ش��انگهاي
واقعاست.

محدوديتسرعت و استقبال رانندگان

همانطور كه عنوانش��د پل واس��كودوگاما داراي
ت
 6خطترافيكي اس��ت .بهجز يك خط كه محدودي 
س��رعت درآن حداكث��ر  100كيلومت��ر برس��اعت
است ،درس��اير خطوط رانندگان ميتوانند تا سقف
120كيلومتر برساعت بر پدال گاز خودروي خود فشار
وارد كنند .اما درروزهاي باراني و مهآلود و همچنين
مواقعي كه باد ش��ديد ميوزد ،حداكثر سرعتمجاز
 90كيلومتر برس��اعت اس��ت .عليرغم اخذ عوارض
تردد ،روزانه بهطورمتوسط 52هزار خودرو از اينپل
استفاد ه ميكنند.
سيامين پل طوالني دنيا

زيباترين پلاروپا در 4مرحله و توس��ط شركتهاي
مختلف ساختهشد اما يك كنسرسيو م مستقل بر كار
آنها نظارتداشت .درطول  3سالي كه پل احداث شد،
 3300كارگر بهطور همزمان دراين پروژه مش��غول
بودند اما در نهاي��ت حاصل كار آنه��ا ،تولد يكياز
لونقلي دنيا بود؛ سازهاي كه
زيباترين سازههاي حم 
خصوصاً شبهنگام بهدليل بازتاب سيستمروشنايي
آن روي رودخانه ،جل��وه دوچنداني پيدا ميكند .پل
واسكودوگاما گرچه طوالنيترين پل اروپا بهحساب
ميآيد اما در ليست ابرپلهاي جهان ،جايگاهي بهتر
از رتبه سيام ندارد.

پل جيائوژو چين

اين پل دراستان شاندونگ و روي خليجي بههمين نام بنا ش��د ه است .طول آن
42كيلومتر بوده و درسال 2011به بهرهبرداري رسيده است .طبق مستندات كتاب
ركوردهاي گينس ،اين پل طوالنيترين پل واقعش��ده بر مسيرآب بوده و جزيره
هونگدائو را به شهر چينگدائو متصلميسازد .اين پل كاركرد جادهاي دارد.
پل پونچارترين آمريكا

پلي بهطول  38كيلومتر كه در دو مقطعزماني به س��الهاي  1956و 1969
ل ش��د .اين پل روي درياچهاي بههمين نام ساختهش��ده و
باندهاي آن تكمي 
شامل دوپل موازي اس��ت .پل پونچارترين را بهلحاظ مشخصاتساختاري و
نيز محلاحداث آن ،با پلجيائوژو چين مقايسهميكنند .كاركرد اين پل نيز
جادهاي بوده و درجنوب ايالت لوئيزيانا ساخته شد ه است.
پل مانچاك آمريكا

اين پل بتني دوقلو در ايالت لوئيزيانا واقعشده و  37كيلومتر طول دارد .كاركرد
آن جادهاي بوده و در سال  1970به بهرهبرداري رسيدهاست .در آن زمان براي
ساخت هريك مايل از پل  7ميليون دالر هزينه صرفشد .اين پل نيز در مسير
آب واقعبوده و از روي باتالقي بههمين نام عبور ميكند.
پل يانگ سون چين

در س��ال  2007ميالدي ي��ك پلريلي پرس��رعت ديگر در كش��ور چين به
بهرهبرداري رس��يد كه 36كيلومتر طول داشت .در س��اخت اين پل از عناصر
سازهاي متفاوتي استفادهشده كه بر زيباييهاي آن افزودهاست .پل يانگسون
ع است.
بين شهرهاي پكن و تيان جين واق 

ديگرپلهاي كشور پرتغال

دركشور پرتغال پلهاي معروف ديگري نيز وجود دارند؛
ازجمله پل  25آوريل ليس��بون ،پل آرابيدا پورتو ،پل
الزيريا و نيز پل پونته سالگوئيرومايا .پل الزيريا بهطول
11/6كيلومتر درسال  2007به بهرهبرداري رسيد و پل
پونته سالگوئيرومايا بهطول4/3كيلومتر درسال2000
افتتاحشد .البته اينها پلهاي معروف كشور پرتغال
هستند و در يك نگاهكلي بايد گفت شهرهاي مختلف
اين كشور بالغ بر  150پل را دارا هستند.

پل هانگژو چين

بهطول 35كيلومتر و در سال  2007تكميلشد .اين پلكابلي در منطقه ساحلي
شرقچين و روي خليجي به همين نام ساخته شدهاست .كاركرد آن جادهاي بوده
ل ميسازد .پل كابلي هانگژو يكياز
و شهرهاي جياژينگ و نينگبو را به هم متص 
طوالنيترين پلهاي جهان است كه بخشياز آن از روي اقيانوس عبور ميكند.
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حرف تازه

فرآيندتوليد قطعات بتنياستاندارد
جریان تولید قطعهبتني با خردشدن مصالح در دستگاههای سنگشکن
آغا ز میشود .مصالح خرد شده توسط سرندها به اجزای مختلف شامل
قلوه،ماسهوشنتقسيمميشوند.
سپس با اجرای عملیات شستشو و فیلرگیری ،مصالح در پشت دستگاه
بچینگ قرا ر ميگیرند .این دستگاه با توزیندقیق مصالح و آب موردنیاز،
ط کرده و در قالب دستگاهپرس میریزد .عملیات پرس 20تا
آنها را مخلو 
 25ثانیهبهطولمیانجامدوپسازآنقطعهبتنیبایدحداقل 24ساعتدر
محیطکارخانهباقیبماند.

در س��الهاي اخير و همزمان با افزايش بيس��ابقه ترافي��ك در معابر
شهر تهران ،توس��عه بزرگراهها موردتوجه جدي شهرداري تهران قرار
گرفتهاس��ت .يكياز اين بزرگراهها ،بزرگراه شهيد صيادشيرازي است
كه از بزرگراه ش��هيد بابايي در ش��مال تهران آغاز و در سال  1390به
ميدانسپاه متصل شد.
اما جهت بهبود عملكرد ترافيكي اين بزرگراه و همچنين افزايش كارايي
شبكه بزرگراهي شمال به جنوب شهر تهران ،مطالعه طرحاتصال بزرگراه
شهيد صيادشيرازي به آزادراه آزادگان در جنوب تهران آن هم بهصورت
ك معبر تونلي در دستور كار مديريتش��هري قرار گرفتهاست .اين
ي 
تونل كه در مسير خود از زير مراكز مهم شهر همچون ميدان بهارستان،
منطقه بازار ،ميدان شوش و بزرگراه بعثت عبور ميكند ،از شمال ميدان
سپاه آغاز شده و در شمال آزادراه آزادگان بهپايان ميرسد.
گفت ه ميش��ود ط��رحمقدماتي اح��داث تون��ل ادامه بزرگراه ش��هيد
صيادشيرازي ،بهصورت تونلي دوطبقه با ارتفاع مفيد 2/7متر جهت عبور
ي شده كه هر طبقه شامل دوخطترافيكي و
خودروهاي سواري پيشبين 
يكخطاضطراري است .قطر تمامشده اين تونل  11/64متر ،طول تونل
حدود 9كيلومتر و عمقميانگين آن از سطحزمين درحدود 40متر است.
ي
تونل ادامه بزرگراه ش��هيد صيادش��يرازي عالوه بر امكان دسترس�� 
بهميدان شوش و خيابان فدائياناسالم ،در محدوده بازار بزرگ تهران به
چهارپاركينگ بزرگزيرزميني با عملكرد پاركسوار متصل خواهد شد
و دسترسي شهروندان به منطقه بازار را آسان خواهد كرد.
گرچه اين پروژه عظيمشهري يكياز طرحهاي كمنظير و جذابعمراني
بهشمار ميرود اما بايد درنظر داشت كه ايده ايجاد معبريزيرزميني آن
هم بهطول تقريبي 9كيلومتر ،الزامات و شرايطخاص خود را ميطلبد.
تونل ادامه بزرگراه ش��هيد صيادش��يرازي فع ً
ح
ال در مرحل��ه ارائه طر 
مقدماتي بهس��ر ميبرد و درواقع هيچ قطعيتي درمورد نحوه ساخت
آن تعريف نشدهاست .گذر تونلهاي ش��هري از كنار ساير سازههاي
زيرزميني از جمله گالريه��اي خطوط مترو ،يكياز ش��اخصهاي
ن مسير و عمق اين تونلها است .ازطرفي نحـو ه حفـاري ( دستي
تعيي 
و يا با استفاده از دستگاه  ) TBMنيز بنابر شرايط اليههايزيرين خاك
متفاوت اس��ت .بهتمام اين موارد بايد اتخاذ سيس��تمتهويه مناسب و
نيازسنجي ترافيكي شهروندان را نيز اضاف ه كرد.
تونل ادامه بزرگراه شهيد صيادشيرازي در صورت گذر از فيلترهاي فني
و تخصصي ،مجوز اج��را خواهد گرفت؛ درص��ورت تحقق چنين امري
ميتوان گفت طوالنيترين تونلشهري كش��ور كه يك سازه كمنظير
جادهاي درسطح دنيا بهحسابميآيد ،در سالهاي نهچندان دور آتي
متولد خواهد شد.
مطالعات كارشناسي شده نشانميدهد كه ش��هر تهران حداقل به 40
لونقلي نياز داشته و اين الزام قطعاً درقالب پروژههاي
ل حم 
كيلومتر تون 
ف عمراني به منصهظهور خواهد رسيد .اما اينكه تونلهايآتي در
مختل 
كدام محدودههاي شهري و با چه مشخصاتي ساخته خواهند شد ،پرسشي
است كه شهروندان فراواني براي يافتن پاسخ آن لحظهشماري ميكنند.

ختم كالم

سنگبنايآينده
 1حتماً اين بيت را شنيدهايد كه« :خش��ت اول چون نهد معمار كج ،تا ثريا
ميرود ديواركـج ».بااستفاده از برهانخلف ،در بسياري از موارد ميتوان چنين
نتيجهگيري كرد كه اگر شروع و اساس يك كار درس��ت و اصولي صورتپذيرد،
ادامه آن حركت تا رسيدن به نقطهپـايـان ،صحيـح و منطقـي پيش خواهدرفت.
اين مهم البته بهشرطي محقق خواهدشد كه در پذيرش اصول ،از اعمال ساليق
شخصيپرهيزكنيمواگرتشخيصداديمحركتيبافكروتدبيرانجا مشده،بيجهت
و بهصرف ايجادتغيير درصدد ش��روع روندي نو و جديد برنياييم .بدينوس��يله
خواهيمتوانس��ت از كارهاي خوب صورتگرفته درگذشته ،بهعنوان رهتوشهاي
براي ادامهراه بهرهببريم.
 2اينطور كه ميگويند ش��هرداري تهران سالهاي س��ال از داشتن بيالن
عملكردمالي ش��فاف و دقيق درطول هرس��ال كاري محروم بودهاس��ت .اما در
دورهكنوني مديريتش��هري تمهيداتي انديشيدهش��د تا وضعيت دخلوخرج

ش��هرداري بهتفكيك عملكرد و باذكر جزئيات ،مشخص باشد .بهاين ترتيب هم
قاطبهشهروندان از نحوه هزينهكرد بيتالمال مطلعشدند و هم مديريتشهري
باتوجه به داشتههاي ريالي خود به برنامهريزي براي تحقق اهداف برنامهريزيشده
پرداخت .شفافسازي عملكردمالي شهرداري يك حسن بزرگ ديگر هم داشت
و آن اينكه حساب بدهكاران و صورتوضعيت مالي ايشان عيانشد تا نسبتبه
ت
پرداخت ديون برجايمانده از گذش��ته و اداي حقالن��اس تحركيجدي صور 
پذيرد.
 3اخيرا ً معاون مالي و اداري شهرداري تهران در مصاحبهاي عنوانداشته كه
بدهيهاي معوق اين نهاداجتماعي تا پايان سال 1391تسويه خواهدشد .آنطور
كه گفتهش��ده ،ظاهرا ً مطالبات بخشهاي مختلف از شهرداري در سال گذشته
حدود 1200ميلياردتومان بوده كه باتوجه به اقداماتصورتگرفته ،درحالحاضر
ميزان بدهيهاي معوق به پيمانكاران به حدود 700ميلياردتومان رسيدهاست.
اراده و تصميم مديريتش��هري مبنيبر پرداختديون به پيمان��كاران ،ازجمله
حركات ريشهاي و ارزندهاي است كه ميل بههمكاري صادقانه با شهرداري تهران را
بيشازپيشميكند.درحقيقتوقتيپيمانكاريبداندكهدرموعدمقررحقالزحمه

كار انجامداده را دريافتميكند ،انگيزه بيشتري براي ارائه پروژههاي باكيفيتتر و
البته درزمان كوتاهتر پيدا ميكند.
 4براي اجراي پروژههايعمراني بزرگ در سطح ش��هرتهران و پاسخگويي
به آنچه نيازهاي ضروري مردم محسوبميش��ود ،تمهيدات خاص و متعددي
نيازاست .كارهاي بزرگ را بايد به پيمانكاران توانمند ،با سابقه اجرايي درخشان
و داراي رتبه عملكردي ممتاز سپرد .اينكه امروز پيمانكاران قدر و توانمندي در
مناقصات پروژههايعمراني كالنشهر تهران به رقابت با يكديگر ميپردازند ،نشان
از انگيزه ايشان براي همكاري با اين نهاد مردمياست .امروز داشتن سابقهكار با
ش��هرداري تهران نهتنها يك امتياز و بهتعبيري مهرتأييد بر توانمنديهاي فني
پيمانكاران اس��ت بلكه بهلحاظ بازگشت س��رمايه و اطمينان از گردشمناسب
حسابهايمالي نيز يك دلگرمي براي آنان بهحس��ابميآيد .شهرداري تهران
قصددارد با نهادينهكردن اين طرزتفكر در طرفهاي همكاري با خود و همچنين
پرداخت بهموقع حقالزحمه و تسويه بدهيهاي گذشته ،دست مديرانآتي اين
نهاد اجتماعي را براي انجام كارهاي بزرگتر باز گذاش��ته و هيچگونه دغدغ ه و يا
عالمتسوالي براي مسئوالنبعدي باقينگذارد.

