يك كالم

آنها هنوزهم هستند

 1هنوز عمر انقالب ش��كوهمند اسالمي به 2سال نرس��يدهبود كه غائله
جنگتحميلي عليه ايران را راهانداختند .بسياري از جواناني كه به بركتوجود
ايشان نهال استقالل و آزادي سر از جايجاي خاك كشورمان بيرون آوردهبود،
فرصت حضور درعرصهسازندگي را پيدانكرده اما با تقديم جانخود ،رسالتي
كه بردوش احساسميكردند را تمام و كمال اداكردند .البته اين تمام داستان
دوران دفاعمقدس نبود؛ از آن جمعمعنوي و پرش��ور و با ايمان ،عدهاي نيز با
كولهباري از تجربهمقاومت در روزهايسخت و دشوار بهزندگي عادي و روزمره
بازگش��تند .اما حس تالش و جهاد در وجود آنان همچنان زندهبود و منتظر
فرصتي براي ادامه را ه خدمت به ميهن بودند.
 2از آخري��ن روزه��اي دوران دفاعمقدس قريببه 24س��ال ميگذرد؛
رزمندگاندي��روز گويا همچن��ان بايد رزمن��ده باقيبمانند .جنگ 8س��اله
تمامشد اما نبرد و ستيز هميشگي كفر و ايمان همچنان ادامهدارد24 .سال
اس��ت كه بهطرقمختلف ميخواهند مارا بهس��توه آورند تا دستنياز و تمنا
 | 02روزنگارهفتهايكه درعمرانشهرگذشت

ارائهگزارشعملكرد

به نمايندگان مردم

بهسويشان درازكنيم اما بهواقع چرا نميخواهندبفهمند كه هنوز يادگارهاي
جنگتحميلي رژيمبعث عراق عليه ايران درفضاي اين كشور نفسميكشند؟
اينها همانهايي هستند كه پوزه اس��تكبارجهاني را مردانه بهخاك ماليدند
و دشمنان اين سرزمين را برجاي خود نشاندند .حاال هم همانها هستند كه
س مشكالتمتعدد موجود
درعرصهسازندگي و در س��نگري ديگر ،بازهم ازپ 
برميآيند و قدرت ايمان و عقالنيت خود را بهرخ جهانيان ميكشند.

ضميمه رايگان
روزنامه همشهري
يكشنبه2مهرماه1391

لوهواي دوران دفاعمقدس را آنطور كه درواقعيت
 3نسل امروز شايد حا 
وجودداشت ،با گوشت و پوستخود لمس نكردهباشد اما همينكه با روش و
منش يادگارهاي آن روزگار از نزديك آشنا ميشود ،خود جاي غنيمتاست.
آموزگاران نسلامروز ،ش��اگردان مكتب ايثار ،فداكاري و پايمردي هستند.
بهواقع اگر تمام آن سرداران رش��يد و برومند امروز هم در قيدحيات بودند،
سرعت پيش��رفت و تعالي جامعهايراني بيشاز آنچه كه امروز شاهدهستيم،
ميبود اما بههرحال بايد از آنچه داريم ،بهدرس��تي بهرهببريم و قدر نيروهاي
پرورشيافته از آن مكتب متعالي را بدانيم .رزمندگانديروز و مديرانامروز،
سرمايههاي بيبديل اين كشور هستند.
 | 08طرح استقبال از مهر1391

 | 03یکیازپیچیدهترینها

حاالنوبت
بازديد وارزيابياست

عبورازجنوب تهران
طي7سال

هديهاي به مناسبت گراميداشت سالروزوالدت حضرت امامرضا

(ع)

2بزرگراه،يكجا تقديمشما

زمان افتتاح 2پروژه عمراني مهم و تأثيرگذار شهر تهران فرارسيدهاست .همان مسير بيشاز 50كيلومتري كه مديريتشهري وعده بهرهمندي از آن را
به شهروندان دادهبود ،حاال درمرحلهعمل آماده تحويل به شما تهرانيهاي باحوصله و فهميدهاست .از سهراه آزمايش كه به بزرگراه شهيد زينالدين
واردشويد ،تا بزرگراه شهيد همت و س�پس بزرگراه شهيد خرازي كه به وردآورد ختمميش�ود ،هيچ چراغقرمزي سد راه شما نيست ...صفحه 4

 | 07پلهاي كامپوزيتي جاي خود را بازميكنند

رقيبجديدپلهايبتني

امروزه در جهان روشهاي متنوع و متعددي براي ساخت
پلهاي س�وارهرو مدنظ�ر قرارميگي�رد .ه�دف از اتخاذ
روشهاس جديد ،صرفهجويي در قيمت تمامش�ده پلها،
رس�يدن به بهترين كيفيت ممكن و البته تسريع عمليات
ساختوساز اين قبيل سازههاس�ت .بهاين ترتيب روشي
بهنام استفاده از پلهاي كامپوزيتي ابداعميشود...
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كاري
هيچ
زميننميماند
از مش�كالت ارزي گرفت�ه تا
مشكالت بانكها و عدمتأمين
اعتب�ارات ،نميتواند وقفهاي
در مسير پيش�رفت و عدالتي
كه امروز در پايتخت ايران آغا ز
شدهاست ،ايجادكند؛ اگر هم مشكلي وجوددارد،
آن مشكل ازآن ماس�ت و چون قبولمسئوليت
كردهايم ،در موقعيتكنوني موظفهس�تيم كه
مش�كالت را حلكنيم .اين يك واقعيت است كه
اگر هر كار را ب�ا عقالنيت و معنوي�ت آغازكنيم،
آن امر هرگز بر زمين نخواهدماند و هيچ مشكلي
نيس�ت ك�ه تابمقاوم�ت در براب�ر عقالنيت را
داشته باش�د؛ چنانچه اين موضـوع را در دوران
دفـاعمقـ�دس بـهخوبـ�ي لمسكرديم .امروز
ني�ز اگرچه س�ختيهاي زي�ادي در انج�ام امور
پيشميآيد اما معتقديم هيچگاه كارها بر زمين
نميماند ،بهش�رط آنكه عقالنيت و معنويت را از
خود جدا نكنيم.
مردم ته�ران مطمئنباش�ند فراز و نش�يبهاي
موجود ،وقفهاي در مسير پيشرفت و عدالتي كه
امروز در تهران شروع شدهاست ،ايجادنميكند.
باوجود تم�ام مش�كالتموجود و نيز ش�رايطي
كه در جامعه حاكماس�ت ،ما با تمام ت�وان ،ادامه
كارها و پروژههاي سطحش�هر را دنبالميكنيم؛
چنانچه هيچ پروژه عمراني از پروژههاي چندصد
ميلياردتوماني گرفته مانند بزرگراه امامعلي(ع)،
بزرگراه آزادگان ،درياچهمصنوعي چيتگر و ...تا
پروژههاي كوچك محلي مانند آس�فالت معابر و
پروژهه�اي فرهنگي هيچيك متوقف نش�د ه و با
جديت درحالاحداث و تكميل هس�تند .دراين
ميان اميدواري�م ب�ا دعايخير م�ردم و تكيهبر
معنويت و عقالنيت ،همچنين با تالش تمام كساني
كه در بدنه مديريتشهري فعالهستند ،بتوانيم
ش ببريم.
كارها را بهدرستي پي 
ما از دوران دفاعمقدس آموختهايم كه تمام كارها
بايد با عقالنيت و معنويت پيشبرود .همواره بايد
بهياد داشتهباشيم كه شهدا جان خود را فداكردند
تا ما بماني�م و بتوانيم خوب زندگ�ي كنيم .با اين
اوصاف اميداس�ت و البته انتظارم�يرود بتوانيم
در مسير رش�د و تعاليجامعه و آنطور كه اسالم
توصيه كردهاست ،حركت كنيم.
* شهردار تهران

سخن شهردار

محمدباقرقاليباف

پروژه تونل اميركبير به مرز پيشرفت فيزيكي60درصد رسيد

روزنگار هفتهاي كه در عمرانشهر گذشت

ائهگزارشعملكرد به نمايندگانمردم
ار 

بررس�ي وضعيت پروژههاي در دس�تاجرا ،بازديد از پروژه تونلنيايش و
بزرگراهطبقاتي صدر ،حضور در كميتههاي پژوهش�ي و كميس�يونهاي
مرتبط و درنهايت برگزاري نشس�ت با مجمعنمايندگان تهران در مجلس
شوراياسالمي ،ازجمله مهمترين رويدادهاي حوزه معاونت فني و عمراني
شهرداري تهران در هفتهگذشته بود.

مدرن و بهروزي برخوردار هس��تند .دركنار دقت در جزئياتاجرايي و استفاده
از مصالح مناس��ب ،اين س��اختمانها از سيس��تمهاي ايمني و هشدارحريق
پيشرفتهاي نيز بهرهمند هستند.

شنبه دراين روز خبر تكميل عمليات بتنريزي عرش ه 4دستگاه پل از
تقاطعهاي پروژه بزرگراه امامعلي(ع) رسانهاي شد .اين پلها
مربوطبه تقاطع بزرگراه امامعلي(ع) با خيابانهاي حيدري،
شهريور
ش��هيدمدني ،عزيزي و تقاط��ع بزرگراه بعثت اس��ت .برنامه
بعدازظهر روز شنبه به بازديد از بزرگراهطبقاتي صدر اختصاص داشت.

سهشنبه دراين روز مجري طرحهاي پل و ابنيه س��ازمان مهندسي و
عمران ش��هر تهران طي مصاحبهاي از پيشرفت 90درصدي
عمليا تس��از هاي در پ��روژه پي��شورودي حر ممطه��ر
شهريور امامخمين��ي(ره) خبرداد .مهندس محمدحس��ن وس��اق،
اقدام��ات باقيمانده ب��راي تكميل عملياتس��ازهاي اين پ��روژه را به احداث
بخشهايي از س��قف محوطه پي��شورودي مرتبط دانس��ت و عنوانكرد اين
عمليات انشاءا ...تا پايان مهرماه بهاتمام خواهد رسيد.

يكشنبه ارائهگزارش اقداماتعمراني در طرح اس��تقبال از مهر1391
كه در نشست شوراي شهرداران ازسوي مديران حوزه معاونت
فني و عمراني صورتگرفت ،برنام��ه صبحگاهي اين روز بود.
شهريور
حضور درجلس��ه كميس��يون عمران ،حملونقل و ترافيك
از ديگر برنامههاي كاري روز يكش��نبه بهحس��ابميآمد .بعدازظهر نيز پروژه
بزرگراهطبقاتي صدر بارديگر ميزبان جمعياز مديرانارشد حوزه معاونت فني
ل اميركبير
و عمراني بود .دراين روز خبر پيشرفت 60درصدي پروژه احداث تون 
در رسانههاي گروهي بازتاب داش��ت .اين مهم بهمدد افزايش تعداد قالبهاي
مربوطبه بتنريزي نهايي محققشدهاست.

چهارشنبه بازديد از پروژه تونلنيايش ،بزرگراهطبقاتي صدر و كارخانه
شماره 2سگمنتسازي كه بهاتفاق شهردار تهران و جمعياز
معاونان وي صورتگرفت ،برنامه صبحگاهي اين روز بود .آمار
شهريور و ارقام چنين نش��انميدهد كه پيشرفت عملياتاجرايي در
پروژه تونلنيايش بهمرز 85درصد نزديكشده و بزرگراهطبقاتي صدر نيز مرز
پيشرفتفيزيكي 60درصد را رد كردهاس��ت .بعدازظهر روز چهارشنبه ،دكتر
قاليباف بهاتفاق جمعياز معاونان خود در مجلس شوراياسالمي حاضرشده و
در مالقات با مجمعنمايندگان استانتهران ،به ارائهگزارش فعاليت حوزههاي
مختلف عملكردي پرداختند.

دوشنبه كميته پژوهشي استانداردس��ازي عمراني باحضور جمعياز
مديران حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري تهران دراين
روز برگزارش��د .خبر مهم روز دوش��نبه ،تحويل قريبالوقوع
شهريور
واحدهاي فازشش��م مجتمعمس��كوني بوعلي به مالكان آن
بود .گفتنياس��ت در احداث واحدهاي فازششم از بهترين مصالح ساختماني و
برندهاي معتبر استفادهشده بهگونهاي كه اين واحدها درحالحاضر از امكانات

پنجشنبه طي نشس��تي باحضور مديرانارش��د ح��وزه معاونت فني و
عمراني دركميس��يون بررس��ي طرحها ،وضعيت پروژههاي
ل اميركبير و تونل صيادشيرازي
درياچهمصنوعي چيتگر ،تون 
شهريور موردبحث قرارگرفت و البته پروژه تونلنيايش نيز بهطور ويژه
بررس��ي ش��د .در اين روز بازديد از پروژه بزرگراه طبقاتي صدر در دستور كار
مديران حوزه معاونت فني و عمراني قرار داشت.
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يك اتفاق

خبرسازي بزرگراه آزادگان با تقاطعهايش
اخبار و گزارشهای مربوط به پیش��رفت عملیاتاجرایی در پروژه احداث 15كيلومت��ر از بزرگراه آزادگان،
همیشه بر یک نکته تأکیدداشته و آن هم دشواریهایی اس��ت که بهواسطه وجود خاکدستی و پایینبودن
میـزان بـاربـری خاک منطقه ،پیشروی مجریان پروژه بودهاست .بهتعبيرديگر بهموجب دپوی خاکدستی و
نخالههای ساختمانی درطول سالیان گذشته ،مسیر اجرای این پروژه دچار شرایطی شدهبود که اجرای عملیات
حجیم خاکبرداری ،یک پیشنیاز ضروری براي آن محسوبمیشد .عالوه بر این ،پروژه احداث 15كيلومتر از
مسير بزرگراه آزادگان باید موانع و معارضات مختلفی از قبیل خطوط راهآهن ،شبکههای آبیاری کشاورزی
و البته رودخانه کن را پشتسر میگذاشت که این امر نیز نیازمند اجرای تمهیداتخاص و همچنین احداث
تقاطعات غیرهمسطح متعدد بود.اما عليرغم تمام دش��واریهاي موجود برای ادامه عملیات عمرانی ،امروز
مسی ر اصلی و تقاطعات این پروژه 15کیلومتری پیشرفت قابلمالحظهای داشتهاست .در هفتهای که گذشت
خبر پیشرفت 90درصدی 3دستگاه پل از تقاطعات غیرهمسطح پروژه نشانداد که از این پس ،انتظارها برای
تکمیل کمربندی جنوب تهران چندان طوالنی نخواهد بود.درحالحاضر با تکمیل عملیات بتنریزی عرشه
در تقاطعهاي راهآهن تهران-تبریز و رودخانه کن ،اقدامات تکمیلی شامل ایزوالسیون و نصب هندریلها با
سرعت مناسبی ادامهدارد و پیشبینی میش��ود این تقاطعها تا پایان مهرماه سال جاری آماده بهرهبرداری

عمرانشهر ضميمه رايگانروزنامههمشهري

گزارش روز

يكشنبه 2مهرماه 1391شماره38
بزرگراه بعثت يكياز بزرگراههاي نامآشناي پايتخت
بهحس��ابميآيد كه درامتداد ش��رق به غرب خود با
مسیرهایاصلی شبکهمعابر پايتخت مانند خیابانهای
ش��ریانی درجهیک نظیر خيابان ش��هرزاد و بزرگراه
فدائیاناسالم ،مسیر راهآهن تهران-مشهد و خط شماره
یک مترو تالقیمیکند و پساز عب��ور از تقاطعهای
مذکور ،بزرگراه شهیدرجایی را قطعمیکند .ادامهغربی
بزرگراه بعثت تا می��دان بهمن ،با مس��یرهایاصلی
ش��بکه معابرارتباطی ندارد .این بزرگ��راه در میدان
کشتارگاه با بزرگراههای شهيد نوابصفوی و بزرگراه
بهشتزهرا(س) تقاطع غیرهمسطح دارد.

مجتمع مسكوني بوعلي بهزودي تحويل مالكان آن ميشود

*

3

ش��ود.این امر درحالی اس��ت که در تقاطع بزرگراه فتح با بزرگراه آزادگان نيز عملیات تیرگذاری عرش��ه در
باندشمالی بهاتمامرسیده و عملیاتمشابه در باندجنوبی آن نیز رو به پايان است .اجرای عملیات باقیمانده
شامل قالببندی و آرماتوربندی عرش��ه به س��رعت در تقاطع بزرگراه فتح بـا بزرگـراه آزادگـان آغازشده و
پیشبینی میشود این بخشاز پروژه نیز تا پایان مهرماه سالجاری تکمیل شود.
پیشرفت قابلمالحظه عملیات اجرایی در تقاطعهاي پروژه احداث بزرگراه آزادگان درحالی رخمیدهد که
بخشهای گستردهای از مسیراصلی بزرگراه نیز آماده اجرای روکش آسفالتشده و به این ترتیب ازمجموعه
تحوالت صورتگرفته در این پروژه عظیم باید بهعنوان مهمترین اتفاق عمرانی یک هفته اخیر یاد کرد .الزم
بهتوضیح نیس��ت که مس��یر بزرگراه آزادگان به ویژه کندروهای موجود در بخش حدفاصل پل فتـح تـا پل
شهید کاظمی ،یکیاز پرترافیکترین مسیرهای بزرگراهی در کشور است و این امر اهمیت تکمیل کمربندی
جنوب پایتخت به همراه تمام تقاطعات و دوربرگردانهای غیرهمس��طح آن را دوچندان کردهاست .تكميل
بزرگراه آزادگان آن هم درحالي كه ظرف روزهاي آينده انشاءا ...شـاهـد بهـرهبـرداري از 2بـزرگـراه شهيد
زينالدين و شهيدخرازي خواهيمبود ،بهمعناي كاملشدن رينگهاي داخلي و بيروني بزرگراههاي شهرتهران
در دورهكنوني مديريتشهري است .بهاين موارد بايد اتصال بزرگراه شهيد باقري به بزرگـراه شهيد بابايي و
اتصال بزرگراه شهيدباكري به باندجنوب آزادراه تهران-كرج در ماههاي آينده را نيز اضافهكرد تا تحقق ايده
تكميل بزرگراههاي پايتخت بيشازپيش مقرونبهذهن بهنظر آيد.

طوالنی میشد .بهمنظور سرعتبخشیدن به اجرای
عملیاتعمراني و پایان پروژه در مدتزماني منطقی
و حتی پیشاز 30ماه تعیینشده ،اين پروژه بهعنوان
یک پروژه اضطراری اعالمش��د و البته تا اول شهریور
سال 1372ادامهداشت .اما درنتیجه کوتاهشدن زمان
انجامکار ،هزینههای اضافی به پروژه تحمیلشد .بهاين
ترتيب پلافسريه باالخره در شهریورماه سال1372
آماده بهرهبرداری شد تا بزرگراه بعثت در محدودهشرقي
خود به بهرهبرداری برسد.
تقاطع بزرگراه بعثت با خيابانهاي فدائیاناسالم
و شهرزاد

آغاز دوباره برای احداث یک بزرگراه

برای اولینبار در سال 1367طرح احداث بزرگراه بعثت
بهصورت یک بزرگراه یکپارچه موردتوجه قرارگرفت .از
اینرو بخشهای مختلف بزرگراه که درطول سالهای
قبل ساخته شدهبود ،طي اين سال درقالب یک طرح
کام��ل درآم��د و عملياتاجرايي ايجاد ی��ک بزرگراه
45متری براساس مصوبات طرحجامع و تفصیلی تهران
آغازشد .برای س��اخت این بزرگراه ابتدا چند تقاطع
غیرهمسطح میبایست احداثمیشد که مهمترین
این تقاطعه��ا ،مجموعه سهراهافس��ریه و نيز تقاطع
بزرگراه بعثت با خیابانهاي شهید لطیفی(خانیآبادنو)،
فدائیاناسالم و ش��هرزاد بود .براین اساس همزمان با
احداثمسيربزرگراه،مجموعهتقاطعهایغیرهمسطح
پروژه نیز موردتوجـه قرار گرفت.
پل تقاطع خیابان شهید لطیفی و بزرگراه بعثت

همانطور ك��ه پيشتر عنوانش��د ،بزرگ��راه بعثت
درامتداد شرق به غرب خود با مسیرهای اصلی شبکه
معابرپايتخت مانند خیابانهای ش��ریانی درجهیک
نظی��ر خيابان ش��هرزاد و بزرگ��راه فدائیاناس�لام،
مسیر راهآهن تهران-مشهد و خط شماره یک مترو
تالقیداش��ته و پساز عبور از تقاطعه��ای مذکور،
بزرگراه ش��هیدرجایی را نیز قطعمیک��رد .ازطرفی
خیابان شهید لطیفی (خانیآبادنو) محوري ویژه برای
عبورومرور در منطقه بهحس��ابآمده و خیابانهای
ش��هید رجایی و منطق��ه نازیآباد را به جادهس��اوه
متصلمیکرد .درواقع با اح��داث بزرگراه بعثت ،این
نقش ارتباطی تاحدودی کاهشمییافت اما اهمیت
آن بهلحاظ مرتبطساختن دومنطقه مسکونی مجاور
بزرگراه ،بهقوت خود باقی ماند.
قرارداد احداث پ��ل تقاطع بزرگراه بعث��ت با خيابان
ش��هید لطیفی ،آبانماه س��ال 1373ب��ا مدتزمان
اولیه 11ماه بین س��ازمان مهندس��ی و عمران شهر
تهران و پیمانکارمربوطه منعقدشد و با تحویل زمین،
عملیاتاجرایی احداثپل آغاز شد .مشکالت اجرایی
موجود برس��ر راه اح��داث اين تقاطع غیرهمس��طح
عموماً معارضاتتأسیساتی و ملکی بود .در تقاطعهای
غیرهمسطح معموالً برای اجرای يكپروژه به بخش

یکیاز پیچیدهترین و سختترین پروژههای عمراني پايتخت

عبورازجنوب تهرانطي7سال

یکیاز بزرگراههای مص�وب طرحجامع و تفصیلی در جنوب تهران ،بزرگراه بعثت ب�ا عرض مصوب 45متر بود.
این بزرگراه در سمت شرق از میدان افسریه شروعمیشود .میدانافسريه محل تالقی جاده خراسان ،آزادراه
افس�ریه ،بزرگراه ش�رق تهران(بزرگراه خاوران) و کمربندی جنوب تهران اس�ت .بزرگ�راه بعثت پساز قطع
خیابانهای ش�هرزاد ،فدائیاناسلام ،محمد بخارایی ،عبور از ترمینال جنوب و قطع خیابان شهید رجایی ،به
میدان بهمن میرسد؛ سپس بهسمت جنوب امتدادمییابد و 20متری جوادیه را قطعمیکند تا با عبور از برابر
فرهنگسـرای بهمـن درجهـت شمـالغربـی-جنـوبشـرقـی ادامـهيافته و پـساز قطـع خیـابـان شهید
لطیفی(خانیآبادنو) ،باز هم در جهت جنوب امتداد پيداكند .بعدهم به کمربندی جنوب تهران (بزرگراهآزادگان)
و نهايت ًا به بزرگراه بهشتزهرا(س) وصل ميشود.

قابلتوجهي از س��طحزمين احتیاج است و برطرفکردن
معارضاتتأسیساتی مانند دكلهايبرق ،خطوطمخابرات،
لولهه��ایگاز و آب و ني��ز كانالهايفاضالب ،مس��تلزم
صرفوقت و انرژي فراوان است .عالوه بر آن ،انحرافترافیکی
نیز ازجمله مشکالت اجرایی اینقبيل پروژههاست .طول
پلمذكور درحدود 84متر اس��ت و میزان میلگردمصرفی
برای احداث آن به يكهزارتن رسید.
پل افسریه ،یک کالف سردرگم

بزرگراه بعثتاوايل دهه 1370بهتدریج در جنوبش��هر
شرفت .پساز احداث تقاطعهای
راه خود را بازکرد و بهپی 
غیرهمسطح این بزرگراه که از چندی پیش عملياتاجرايي
آنها آغاز ش��دهبود ،هربخش بهتدريج مورد بهرهبرداری
قرارگرفت .ساخت این بزرگراه در همان سالهای آغازین
دهه 1370رشدی قابلتوجه داش��ت .اين سالها درست
زمانیاس��ت ک��ه عملياتاجرايي احداث پل افس��ریه که
نقطه آغاز بزرگراه در ش��رق تهران بود ،ش��روع شدهبود.

پلافسريه که تا پیشاز احداث به س��هراه افسریه مشهور
بود ،یکی از اصلیترین مبادیورودی و خروجی شهر تهران
قلمدادمیشد .با راهاندازی این محورها گرچه وسایلنقلیه
با سرعت و ایمنی بیشتر تا حوالی میدانافسریه به حرکت
درمیآمدند اما بهدلیل حجم باالی ترافیک ،این محدوده
همواره شاهد ترافیک سنگین خودروها بود .قرارداد ساخت
پلافسریه ،ش��هریورماه س��ال 1370و با مدتزماناولیه
30ماه منعقدشد و زمینهای موردنیاز تجهیز کارگاه ،اواخر
شهریورماه تحویل پیمانکار شد تا کار با سرعت آغاز شود.
درزمان اج��رای این پروژه مش��کالت بس��یاری بهوجود
آمد .مدتزماناولیه قرارداد جهت اج��رای پروژه 30ماه
تعیین ش��دهبود اما باتوجه به برخورد با ش��بکه پیچیده
تأسیساتشهری ،وجود لولههای اصلی گاز و شبکههای برق
فشارقوی و همچنین معارضاتملکی فراوان ،اجرای پروژه در
زمان پیشبینی شده ناممکن بهنظرميرسيد بهگونهای که
پساز گذشت11ماه ،پیشرفت کار به حدود18درصد رسید
و چنانچه این روند ادامهمییافت ،زمان پایان پروژه بسیار

تا پيشاز تكميل بزرگراه بعثت ،حدفاصل خیابانوفا
در ش��مال و خيابان فرزانه در جن��وب بزرگراه بعثت،
خیابانهاي شهرزاد و فدائیاناسالم بهصورت یکطرفه
عملمیکردند .علت اين امر تردد فراوان وسایلنقلیه
بود .ازطرفی باتوجه به عملکرد بزرگراه بعثت در شبکه
معابرش��ریانی جنوب تهران و نيز ارتباط با محورهای
ش��مالی-جنوبی واقع در ش��رق و غ��رب آن ،ايجاد
تقاطعهاي غيرهمسطح با خيابانهاي فدائياناسالم
و شهرزاد الزامي بهنظرميرسيد.
بههميندلي��ل روز 20دیم��اه س��ال 1371يعني
10ماه پیشاز آنکه پلافسریه در شرقیترین بخش
بزرگراهبعثت به بهرهبرداری برس��د ،س��اخت تقاطع
بزرگراه بعثت با خيابانهاي فدائیاناسالم و شهرزاد
آغازش��د .مدتاولیه برای اجرای این پـروژه 24مـاه
اعالمشد و اين درحالي بود كه همزمان بزرگراه بعثت
از شرق به سمت غرب درحال تکمیل بهنظرميرسيد.
اما با گذشت بیشاز 18ماه ،این بخشاز پروژه بهدلیل
مشکالت ناشی از معارضاتتأسیساتی و ملکی تنها
40درصد پیش��رفتفیزیکی داش��ت .بهتعبيرديگر
این تقاطعها در مدتزمان 6م��اه باقیمانده تا پایان
طرح میبایست هر ماه 10درصد پیشرفت انجامکار
میداشتند .بهاين ترتيب با اجرای عملیات شبانهروزی
درطول 6ماه ،پروژه باالخره به زمان موردنظر رسید
و با حصولپیش��رفت 60درصدی توانست رکوردی
قابلتوج��ه از خ��ود برجاي بگ��ذارد .ط��ول کل پل
احداثش��ده در ح��دود 658متر اس��ت و عرض هر
باند آن نیز 11مترو 75س��انتیمتر است .مقدار بتن
مصرفش��ده در کل س��ازه 22هزار مترمکعب بود و
کل عملیات خاکریزی پروژه نیز 15هزار مترمکعب
اعالمشد.
نقطه پایان کار

اح��داث بزرگ��راه بعث��ت ک��ه از س��ال 1367در
بخشهای مختلف آن آغاز شدهبود ،باالخره با پایان
عملياتساخت تقاطعهای غیرهمسطح در سال1374
بهپایان رس��ید .این پ��روژه یک��یاز پیچیدهترین و
درعينحال سختترين پروژههاي عمراني شهرداری
تهران درزمان خود قلمداد ميشد.

يادداشت كارشناس

تونلاميركبيردركنارتونلنيايش
سیدمهدیپورهاشمی|جانشینمجریطرحهایتونلیسازمانمهندسیوعمرانشهرتهران
براس�اس نتایج نظرس�نجی مردمی در مورد پروژههای عمرانی پایتخ�ت ،طرح احداث
تونلنیایش و بزرگراهطبقاتي صدر بهعنوان خاصترین پروژه دردس�ت اجرای معاونت
فنی و عمرانی شهرداری تهران برگزیده شدهاست .نظر مثبت ش�هروندان پايتخت درحالی نسبت به
این پروژهعظیم عمرانی جلبشده که شهر تهران درزمینه احداث تونلهای ترافیکی دارای دو پروژه
دردست اجراست و هریک از آنها بهلحاظ مختصات فنی و عملکردهای ترافیکی ،مهم و پرفایده خواهند
بود .درواقع امروز بهموازات اجرای عملیات الینینگنهای�ی در بخشهای مختلف پروژه تونلنیایش،
بخشهای زیادی از پروژه تونل امیرکبیر نیز زیر پوش�ش بتننهایی رفته و هماکنون 5دس�تگاه قالب
بتنریزی نهایی در این پروژه مش�غول فعالیت اس�ت .در روزهای اخیر تمهیدات زیادی برای افزایش
ظرفیت و س�رعت این عملیات در پروژه تونل امیرکبیر بهاجرا درآمده و درنتیجه ظرف روزهای آینده

تعداد قالبهای بتنریزی نهایی در این پروژه به 8دستگاه افزایش مییابد.
عالوه بر عملیات الینینگنهای�ی و اقدامات پیشنیاز آن ،س�ایر فعالیتها و جبههه�ای کاری پروژه
تونلامیرکبیر نیز پیشرفت مناسبی را تجربهکردهاست بهنحوی که در بخشهایی از آن ،عملیات اجرای
زیرسازی بتنی که از آخرین اقدامات سازهای بهشمارمیرود ،آغازشده و از اینرو میتوان انتظارداشت
پروژه تونلامیرکبیر در ماههای آینده وارد فاز نصبتجهيزات تأسیساتی شود .هماکنون عالوه بر اتمام
عملیات الینینگنهایی دربخش حدفاصل ش�رق و غرب خیابان هفدهشهریور341 ،عدد از 346شمع
موردنیاز در بخش حدفاصل خیابان 17شهریور تا خیابان ش�کوفه بهطور کامل احداثشده و عملیات
ساخت دیوارهای زیرگذر در این بخشاز پروژه نیز پیشرفـت قـابل مـالحظـهای داشته است .در بخش
حدفاصل خیابان شکوفه تا میدان کالنتری ،درحالی که تعداد پارتهای بتنریزیشده در تونلشمالی
درحال افزایش است ،تونل جنوبی نیز تحت عملیات بتنریزی کف و واترپروفینگ قرارگرفته تا بالفاصله
پساز اتمام الینینگنهایی تونل شمالی ،برای اجرای این عملیات آمادهشود .به موازات تمام اقدامات
مورداشاره ،بتنریزی کف ،واترپروفینگ و الینینگنهایی دربخش حدفاصل میدان کالنتری تا بزرگراه
امامعلی(ع) نیز درحال انجام بوده و تاکنون 180متر از این بخش زیر بتننهایی رفته است.
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كارگاه

شماره 38يكشنبه 2مهرماه1391

پروژه بزرگراه شهيدزينالدين در امتدادشرقي بزرگراه شهيدهمت ،از تقاطع بزرگراه امامعلي(ع)
آغاز و به سهراهآزمايش ختمميشود .فاز اول اين پروژه حدفاصل بزرگراه امامعلي(ع) تا پل شهيد
قائمي بهطول تقريبي 7كيلومتر در مهرماه س�ال 1390به بهرهبرداري رس�يد .فازدوم پروژه كه از
شرق تقاطع شهيد قائمي آغازشده و بهطول 5كيلومتر تا سهراه آزمايش ادامهدارد ،داراي 3پلبتني
درمحدوده خيابان وفادار ،خيابان احسان و دانشگاه شهيد عباسپور است.

هديهاي به مناسبت گراميداشت سالروز والدت حضرت امامرضا(ع)

2بزرگراه،يكجا تقديم شما

زمان افتتاح 2پروژه عمراني مهم و تأثيرگذار شهر تهران فرارسيدهاست .همان مسير بيشاز 50كيلومتري كه مديريتشهري وعده بهرهمندي از
آن را به شهروندان دادهبود ،حاال درمرحلهعمل آماده تحويل به شما تهرانيهاي باحوصله و فهميدهاست .از سهراه آزمايش كه به بزرگراه شهيد
زينالدين واردشويد ،تا بزرگراه شهيد همت و سپس بزرگراه شهيد خرازي كه به وردآورد ختمميشود ،هيچ چراغقرمزي سد راه شما نيست .اين
طيطريق بيدغدغه در پهنهشمالي پايتخت ،ارزاني تمام كساني كه انتظار چنين روزهايي را ميكشيدند.

نگاهی اجمالی به نقشه پايتخت بهخوبی نشانمیدهد که گستردگی این
کالنش��هر 750کیلومتر مربعی درجهت طول جغرافیایی و یا بهبیان دیگر
یک گستردگی شرقی-غربی است .بهعبارت دقیقتر ،شهر تهران حدفاصل
طول جغرافیایی ۵۱درجه و ۲دقیقه شرقی تا ۵۱درجه و ۳۶دقیقه شرقی
بهطول تقریبی ۵۰کیلومتر و عرض جغرافیایی ۳۵درجه و ۳۴دقیقه شمالی
تا ۳۵درجه و ۵۰دقیقه شمالی به عرض تقریبی ۳۰کیلومتر گستردهشد ه و
همانگونه که این ارقام نیز نشانمیدهند ،طول جفرافیایی تهران در حدود
20کیلومتر از عرض آن بیشتر است.
این گستردگی ش��رقی-غربی طي س��الهای اخیر با افزودهشدن مناطق
 21و  22به مناطق 20گانه ش��هرداری تهران و همچنین رش��د کالبدی
پایتخت در محدوده منطقه ،4روند بارزتري را تجربهکرد .اما در ش��رایطی
که منتهيالیهغربی و ش��رقی تهران حدود 50کیلومت��ر از يكديگر فاصله
گرفتهبودند ،هیچ مسيرشرياني پيوستهاي وجودنداشت که كل پهنهشمالي
پایتخت را طیکند و درنتیجه شهروندان تهرانی مجبوربودند حتی درصورت
استفاده از بزرگراههایی همچون شهید همت ،رسالت و یا شهید بابایی ،بازهم
ي
توقفهای نسبتاً طوالنیمدتی پشت چراغهای راهنمایی و رانندگي برخ 
تقاطعها داشته باشند.
اما براساس طرحهای جامع مطالعاتی که در گذشته بهمنظور تکمیل رینگ
خارجی بزرگراههای ش��هر تهران انجام شدهبود ،بزرگراه شهید همت تنها
معبري بود که میتوانست در یک مسیر نسبتاً مستقیم و درراستاي شرقی-
غربی امتدادیابد و این کمبود محسوس در شبکه بزرگراهی و زیرساختهای
عمرانی شهر تهران را تاحدودي برطرفسازد .بنابراین پروژههایی در امتداد
شرقی و غربی بزرگراه شهيدهمت تعریفشد تا اين معبرشرياني از غرب به
محدوده وردآورد و از شرق به مجموعه پلهای سهراهآزمایش متصل شود.
54کیلومتر ،بدون توقف

سه بزرگراه ش��رقی-غربی شهيدهمت ،ش��هیدخرازی و ش��هیدزینالدین
که تأمینکننده یک مس��یر حدودا ً54کیلومتری از ش��رق تا غرب پایتخت

هس��تند ،بهتری��ن و معقوالنهترین گزینه س��فرهای ش��رقی -غربی تهران
محسوبمیشوند .کارشناسان معتقدند اين مس��یر مستقیم که البته هیچ
تقاطع همسطح و چراغقرمزی ندارد ،کوتاهترین مسیرممکن میان منتهيالیه
ش��رقی و غربی پایتخت محسوبمیش��ود و البت��ه بهدلیل برخ��ورداری از
تقاطعات غیرهمس��طح و مس��یرهای کندرو ،دارای عملکردهای بزرگراهی
متنوعتر و پرفايدهتري نس��بت به س��ایر بزرگراههای ش��رقی-غربی ش��هر
تهران است.
این ویژگیها از بزرگراه شهيدهمت و امتدادهایشرقی و غربی آن ،معبري
ي كه ميتوان گفت حتی تکمیل بزرگراه شهید
بینظیر ساختهاست؛ بهطور 
حکیم نیز نمیتواند تركيب بزرگراههای رسالت و شهید حکیم را به چنین
پتانسیل باالیی از عملکردهای ترافیکی برساند .یکیاز دالیل این امر ،کاهش
کارکردهای بزرگراهی بزرگراه رسالت در محدوده پل سیدخندان تا میدان
رسالت است؛ شرایطی که تجمع بافتهای تجاری و مسکونی در دو طرف
بزرگراه ،در بهوجودآمدن بیتأثیر نبوده است.
یک گام تا تکمیل رینگخارجی بزرگراههای پایتخت

تکمیل رینگهای خارجی و داخلی بزرگراههای شهر تهران موضوعی است
که این روزها س��وژه بس��یاری از اخبار و گزارشهای مربوط به پروژههای
عمرانی شهر تهران شدهاست .دراين ميان تکمیل بزرگراه شهید زینالدین
درشرق بزرگراه شهيدهمت به معنای کاملشدن رینگ خارجی بزرگراههاي
پايتخت در محدوده ش��رق آن اس��ت .با زیرباررفتن پ��روژه ادامه بزرگراه
شهیدزینالدین ،توسعه حلقهبيروني بزرگراههای شهرتهران تنها یکگام
دیگر تا مرحله تکمیلنهایی فاصله خواهدداش��ت؛ بخ��ش باقیمانده این
توسعه بزرگراهی ،مسیر 15کیلومتری تندروهای بزرگراه آزادگان یا همان
کمربندی جنوب پايتخت اس��ت؛ پروژهای که اخبار مربوط به پیش��رفت
عملیاتاجرایی آن در مسیراصلی و تقاطعات مربوطه ،نشانمیدهد انتظار
ش��هروندان تهرانی برای برخورداری از یک رینگ کامل بزرگراهی چندان
طوالنی نخواهد شد.
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بزرگراه شهيد خرازي در امتدادغربي بزرگراه شهيد همت قراردارد و بااتصال به وردآورد ،مبدأورودي جديدي
براي پهنهغربي شهر تهران بهشمار ميآيد .در سالهاي اخير بخشياز مسير بزرگراه شهيد خرازي بههمراه
تعدادي از تقاطعات آن در محدوده شهرك راهآهن به بهرهبرداري رسيدهاست .بخش باقيمانده اين پروژه شامل
مسيري5كيلومتري ،حدفاصل بلوار پژوهش تا تقاطع پل S20است كه دراين مسير نيز تقاطعهاي غيرهمسطح
نظير تقاطع بزرگراه دوگاز ،تقاطع محور ورديج و تقاطع خيابان اردستاني آماده بهرهبرداري است.

چهارمین محور ارتباطی تهران و کرج

بزرگراه ش��هید خرازی از امتداد غربی بزرگراه ش��هید همت در محدوده
منطقه 20شهرداری تهران آغازمیشود و پساز پیمودن مسیری درحدود
14کیلومتر ،در نقطهای قبلاز پادگان ش��هید ناصرمحمدی ازطریق یک
تقاطع غیرهمس��طح و مس��یری 3کیلومتری ،با محوره��ای جنوبی خود
ت دیگر بزرگراه شهیدخرازی ازطریق این مسیر
ارتباط پيداميكند .بهعبار 
با محورهای بزرگراهی مهم��ی همچون بزرگراه ش��هیـد حکیـم ،آزادراه
تهران-کرج ،جاده مخصوص کرج و بزرگراه فتح مرتبطشده و درنهایت با
طرحهایی که انشاءا ...توسط وزارت راه و شهرسازی در ادامه این مسیر به
سمت کرج اجرامیشود ،بزرگراه شهیدخرازی به چهارمین محور ارتباطی
تهران و کرج تبدیل خواهد شد.
در سالهای اخیر بخشی از مسیر بزرگراه ش��هید خرازی به همراه تعدادی از
تقاطعات آن در محدوده ش��هرک راهآهن بهبهرهبرداری رسیدهاست .بخش
باقیمانده این پروژه که در روزهای آینده تحویل ش��هروندان میشود ،شامل
مسیر 5/5کیلومتری حدفاصل بلوارپژوهش تا تقاطع پل  S20است که در این
مسیرنیزچندتقاطعغیرهمسطحنظیرتقاطعبزرگراهدوگاز،تقاطعمحوروردیج
وتقاطعخیاباناردستانیآمادهبهرهبرداریشدهاست.البتهتقاطعاتدیگرینیز
درکلمسیربـزرگـراهشهیـدخـرازیمـوردمطالعـهقرارگرفتـ هکـهدرآینـده
بـراساس اولویتهـای اجرایـی ،احداث خواهن د شد.
تسهیل ترافیک در آزادراه تهران-کرج

بزرگراه شهیدخرازی دسترسی آسان ساكنان شهرکهای مسکونی محدوده
منطقه 22و ارتباط معابراصلی این منطقه به شبکه بزرگراهی را فراهمميسازد.
اما مؤثرترین عملکرد ترافیکی این بزرگراه ،تسهیل در ترافیک بخشی از مسیر
آزادراه تهران-کرج است .درواقع بهرهبرداری از ایـن بـزرگـراه بـهدلیل ارتباط
بامحور آزادراه تهران-کرج ازطریق بلوار پژوهش و خیابان اردستانی ،بارترافیکی
ت اوج ترافیک بهنحو چشمگیری کاهش خواهدداد.
آزادراه را بهویژه در ساعا 
هماکنون بزرگراه شهیدخرازی مس��یری موازی با 12کیلومتر از طول آزادراه
تهران-کرج بوده و عالوه بر اینکه معبر مطمئنی برای رسیدن به شهرکهای
توآمد به
مسکونی منطقه 22است ،گزینه مناسبی نیز برای خروج از تهران و رف 
کالنشهر کرج محسوب ميشود.
کاهش بارترافیکی بزرگراه شهید بابایی

اما در مورد پروژه تكميل بزرگراه ش��هيدزينالدين گفتنياس��ت ارتباط و
ی
اتصال بزرگراه ش��هید همت به معابر منتهياليه ش��رق تهران و دسترس 
بهتقاطعهـ��ای اصلـ��ی ش��مالی-جنوبی منطقه ش��رق ،از جمله اهداف
احداث اين معبرشرياني اس��ت .با بهرهبرداری ازاین بزرگراه ،بارترافیک در
بزرگراههای شهید بابایی و رسالت بهشکل بهتری توزیع پیداکرده و البته از
ظرفیت بزرگراه امامعلی(ع) نیز بیشتر استفاده خواهدشد.

عالوه براین ،بهدلیل ارتباط بزرگراه ش��هیدزینالدین با س��هراهآزمایش و
درواقع اتصال به جاده آبعلی ،س��فر به استانهای ش��مالي و شمال شرقی
کشور که درحالحاضر بیشتر ازطریق بزرگراه شهید بابایی انجاممیشود،
سامانیافته و درواقع احداث بخش باقیمانده از بزرگراه شهید زینالدین،
بهبهبود عملکردهای یکی از مبادیورودی پایتخت منجر خواهد شد.
از کارکردهای بزرگراهی و فرامنطقهای بزرگراه شهیدزینالدین که بگذریم ،این
بزرگراهبهدلیلاجرایکندروهادربخشهایزیادیازطولپروژهبهویژهدرمحل
تقاطعهاازيكطرفوازسويديگراجرایتقاطعاتغیرهمسطحدرمحلبرخورد
لونقلی و نيز اجرای چند زیرگذر بهمنظور قطعنشدن ارتباط
با معابر مهم حم 
لونقلي ديگر ،عملکردهای مثبتی نیز برای شهروندان
محالت و محورهاي حم 
منطقه و درواقع ساکنان مجاور بزرگراه خواهد داشت.

ازسوي ديگر درحالی که عملیات احداث پل تقاطع خیابان احسان بهاتمام
رس��یده ،آخرین تالشها برای بتنریزی نهایی کانال جمعآوری آبهای
سطحی موجود در زیر این پل نيز درحال انجام است.
همچنين در پل دسترسی دانشگاه شهید عباسپور ،عملیات احداث کوله
و دیوارههای غربی پل بهاتمام رس��یده و عرش��ه پل آماده اجرای عملیات
ایزوالسیون و نصب هندریلهاست.
آخرين مراحل عملياتاجرايي بزرگراه شهيدخرازي

پروژه ادامه بزرگراه ش��هيد خ��رازي در روزهاي آينده همزم��ان با پروژه

3پل و يك زيرگذردرمسير بزرگراه شهيد زينالدين

طرحهایی برای آینده بزرگراه شهيدهمت

بزرگراه 12کیلومتری شهید زینالدین بههمراه تمام تقاطعات آن بهزودي
تكميل و مورد بهرهب��رداری قرار خواهدگرف��ت .البت��ه 7كيلومتر از اين
معبرشرياني سالگذشته به بهرهبرداري رسيد و حاال موعد افتتاح 5كيلومتر
باقيمانده فرارسيدهاس��ت .اما درم��ورد بزرگراه ش��هیدخرازی ،ميتوان
تقاطعات موجود بر سرراه اين معبرشرياني را به 3دسته کلی تقسیمکرد؛
تقاطعات احداثش��ده و درحال بهرهبرداری ،تقاطعات دردست احداث و
درنهایت تقاطعاتی که با به پایانرسیدن مراحل مطالعاتی ،به مرورزمان با
مالحظه اولویتهای اجرایی احداث خواهند شد.
درعینحال مطالعات امکانسنجی روی برخی از تقاطعات بزرگراه شهيد
همت نیز ادامهدارد تا درنهایت اقداماتی جهت بهبود عملکردهای ترافیکی
این بزرگراه به اجرا درآید .بهعنوان مثال مطالعات انجامش��ده روی تقاطع
غیرهمسطح بزرگراه همت با بزرگراه ش��هید چمران نشانمیدهد عرض
کم پل موجود ،پاس��خگوی حجم روزافزون ترافیک در این تقاطع نیست
و ضروری است پروژهای بهمنظور تعریض تقاطع ،احداث باندهای توزیع و
تکمیل رمپ و لوپهای موجود انجام شود.
آخرین مراحل عملیاتاجرايي بزرگراه شهیدزینالدین

درحالی که کمتر از یک هفته دیگر پروژه ادامه بزرگراه شهید زینالدین آماده
بهرهبرداری خواهدشد ،آخرین مراحل عملیات اجرایی دراین طرح مؤثر عمرانی
بهسرعتادامهدارد.درمسیراصلیپروژه،اجرایعملیاتآسفالتبهاتمامرسیده
و خطکشی مسیر بههمراه نصب عالئمراهنمایی و رانندگي رو بهپايان است .در
پل1070متری وفادار عالوه بر اجرای عملیات روکش آسفالت ،نصب هندریلها
بهطور کامل انجامشده و خطکشی و نصب درزهای انبساطپل دردست اقدام
است .این درحالیاس��ت که تاکنون 1600متر از ش��بکه جایگزین لوله آب
1400میلیمتر معارض با کندروی شمالی پل وفادار ،نصبشده و پیشرفت این
عملیات بـه80درصـد رسیده است.

ادامه بزرگراه ش��هيد زينالدين به بهرهبرداري ميرس��د .دراين پروژه نيز
آخرين مراحل عملياتاجرايي باس��رعت مناس��بي ادام��هدارد و با انجام
روكشآس��فالت تمام تقاطعات و مس��يرهاي موجود ،اقدام��ات مربوطبه
خطكش��ي و نصبعالئمترافيكي درحال اجراس��ت .تقاطعات اين مسير
بهترتيب ش��امل تقاطع بزرگراه دوگاز در غرب بلوار پژوهش ،تقاطع محور
ورديج و تقاطع بلوار اردس��تاني اس��ت و همانگونه كه عنوانش��د ،تمام
اين تقاطعات تكميلش��ده و درحال خطكش��ي و نص��ب عالئمترافيكي
است.

 1پل وفادار

اين پل از نوع بتني پيشتنيده پسكشيده است .طول پل 1070متر
و عرض تابليه آن در عريضترين قس��مت 38/5متر و در باريكترين
قسمت 32/1متر اس��ت .پلوفادار درمجموع داراي 60پايه و 2كوله
است .اين پل در مس��ير بزرگراه ش��هيد زينالدين از شرق پلاستخر
شروعشده و با پشتسر گذاشتن 10تقاطع ،بهروي زمين ميرسد.
 2پل احسان

اين پل از نوع پسكش��يده است .مس��ير رفتوبرگش��ت پل احسان
بهصورت جدا از هم طراحيشدهاست .طول پل 107متر بوده و شامل
4عدد پايه است .پل احسان درمسير بزرگراه شهيد زينالدين و از روي
خيابان احسان ميگذرد.

 3پل دانشگاه شهيد عباسپور

اين پل كه از نوع فلزي با تيرهاي باكسي (جعبهاي) است ،در محدوده
زمينهاي دانشگاه عباس��پور از روي خيابان احس��ان عبوركرده و دو
بخش اين دانشگاه را كه بهواسطه پروژه از هم جدا شدهاند ،به يكديگر
متصلميكند .طول پل 38متر بوده و داراي 2عدد پايه اس��ت .عرض
پل 12متر است.
 4زيرگذر خيابان سازمانآب

اين زيرگذر در مسير بزرگراه شهيد زينالدين و روي خيابان سازمان
آب قراردارد .زيرگ��ذر خيابان س��ازمانآب داراي دوكول��ه و 40تير
پيشساخته 24/6متري است .عرض بزرگراه روي اين زيرگذر 39متر
و طول آن 33/5متر است.

تقاطعهاي مسير بزرگراه شهيد خرازي
 1تقاطع بزرگراه دوگاز

اين پل ش��امل 2عرش��ه مجزا با عرض  20و 19متراست كه درنتيجه
تمام مسيرهاي تندرو و كندرو را تأمينميكند .عرض كل پل 39متر
و طول آن 164متراست .براي احداث تقاطع بزرگراه دوگاز 110شمع
احداث شدهاست.
 2تقاطع محور ورديج

اين تقاطع بهص��ورت 2پل مجزا در امتداد باندهاي ش��مالي و جنوبي

بزرگراه ش��هيد خرازي احداث شدهاست .طول پل ش��مالي 24متر و
طول پلجنوبي 22متر است .عرض هريكاز پلها به 33متر ميرسد.
درمجموع براي احداث اين تقاطع 4كوله و 64شمع اجرا شدهاست.
 3تقاطع بلوار اردستاني

اي��ن تقاط��ع ش��امل 2مح��ور ش��مالي و جنوب��ي هري��ك بهعرض
11/8مت��ر اس��ت .ط��ول پ��ل درح��دود 104متر ب��وده و ش��امل
5دهانه است.
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نشست تخصصی مدیریت کیفیت در پروژههای عمرانی

پروژههای عمرانی بهاين نكتهمهم اشارهداشت كه برای اجرای پروژههای
عمرانی باکیفیت ،الزم اس��ت مصال��ح ،روشها ،مجریان ،ماش��ینآالت و
تأسیسات ،از استانداردها و گواهینامههای الزم برخوردار باشند .عالوه بر
این ضروریاست که ماشینآالت و تجهیزات بهصورت مستمر موردارزیابی
و نگهداری قرارگیرند .مس��تندات فنی مربوط به این ارزیابیها باید تهیه
و آرش��یو ش��ود تا به این ترتیب بتوان در نگهداریهای دورهای ،دست به
اقدامات پیشگیرانه زد و عمر مفید تجهیزات را افزایشداد .مستندسازی تنها
شامل اقدامات مربوط به نگهداری نیست بلکه باید به ثبت کلیه فرآیندها و
رویههای اجرایی بپردازد و حتی از جزئیترین امور و فعالیتها غافل نشود.
مهندس ترکان در بخش دیگری از سخنان خود ،ارزیابی صالحیت مجریان
پروژههای عمرانی توس��ط کارفرما را اقدامی ضروری دانست و یادآورشد:
همانگونه ک��ه صالحیت و توانمن��دی پیمانکاران و مش��اوران را ارزیابی
میکنیم ،باید در انتخاب مدیران پروژه نیز دقتکنیم و امور کارفرمایی را
براساس نظارتها و ضوابط دقیق بهافراد شایسته واگذار كنیم.
نقش بانک ،بیمه و بازرسی در کیفیت پروژههای عمرانی

برگزاري نشستي تخصصي بههمت مركز مطالعات و برنامهريزي شهرداري تهران

مديريتكيفيت درپروژههايعمراني

س�ال 1384مبلغی در حدود 140میلیارد تومان صرف اجرای پروژههای عمرانی شهرداری تهران شد4 .س�ال بعد یعنی در سال ،1388این رقم به
900میلیارد تومان افزایشیافت و به گواه آمارهای موجود ،اجرای پروژههای ریز و درشت عمرانی در این مقطع 4ساله 2350میلیارد تومان هزینه
درپی داشت .در سالهای بعد با تعریف طرحهای عظیم و کمنظیری همچون تونل نیایش ،بزرگراهطبقاتی صدر و دریاچهمصنوعی چیتگر ،بودجههای
بیشتریمعطوفبهاجرایپروژههایعمرانیشدواینروند،موازيباشيبمنحنیتوسعهزیرساختهایعمرانیشهرتهران،رشدروزافزونپيداكرد.

اگر با این پیشزمین ه فكري و نيز با ديدگاهاقتصادی از طرحهای عمرانی به
سراغ موضوع مدیریت کیفیت برویم ،قطعاً در میان مسألهیابیها و طرحهای
مطالعاتی کارشناسان ،به دنبال روشهایی برای کاهش هزینههای اجرایی
و افزایش دوام و مان��دگاری پروژههای عمرانی خواهیم ب��ود .حال آنکه
دس��تاوردهای اقتصادی ،کاهش هزینههای اجرای��ی و افزایش عمر مفید
پروژهها ،تنها بخش کوچکی از نتایج مؤثر اس��تقرار سیستمهای مدیریت
کیفیت در پروژههای عمرانی است.
ارتقاي کیفی��ت پروژهه��ای عمرانی در س��الهای اخیر نهتنه��ا دغدغه
کارشناس��ان و صاحبنظران ام��ر بلکه یک��ی از دلمش��غولیهای اصلي
مدیریتش��هری نیز بودهاس��ت .ش��رح و توصیف اقدامات انجامشده در
این زمینه اگرچه موضوع این نوش��تار نیس��ت اما نبای��د فراموشکرد که
تالشهاي صورتگرفت��ه بهمنظور افزایش کیفیت ج��داول و محصوالت
بتنی ،ارتقاي کیفیت آسفالت و پروژههای روس��ازیمعابر و تهیه و تدوین
فهرس��ت پیمانکاران و مش��اوران مجاز به همکاری در پروژههای عمرانی،
نمونههایی است که نشانمیدهد کیفیت در برنامهریزیها و رویکردهای
مدیریتشهری ،امری مغفول و فراموششده نبوده است.
دراين راس��تا اخيرا ً «نشس��ت تخصصی مدیریت کیفی��ت در پروژههای
عمرانی» به همت مرکز مطالعات و برنامهریزی شهرداری تهران برگزارشد.
مهندس «اکبر ترکان» مدیر گروه پژوهشی امور زیربنایی مرکز تحقیقات
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ،دکتر «محمد شکرچیزاده»
عضو هیأتعلمی دانش��کده عمران پردیس دانشکد ه فنی دانشگاه تهران،
مهندس «مژگان امانی» و دکتر «امیررضا جوادی» سخنرانان این نشست
تخصصی بودند.
مدیریتی ناظر بر تمام ابعاد یک سازمان

مدیریت جامع کیفیت ،نگرشی است که بر مبنای آن مدیریت یک سازمان
با مشارکت تمام ذینفعان یعنی کارکنان ،مشتریان و تأمینکنندگان مواد و
تجهیزات ،به بهبود مستمر کیفیت و جلبرضایت مشتریان میپردازد.
این تعریفی بود که مهندس اکبر ت��رکان از مفهوم مدیریت جامع کیفیت
ارائهکرد .وی در سخنان خود بهموضوع چگونگی تحقق کیفیت مطلوب در
پروژههای عمرانی پرداخت و گفت« :مدیری��ت جامع کیفیت از آن جهت
«جامع» نامیدهمیش��ود که تمام ابعاد کار را پوش��شمیدهد و هر فردی
که با يك س��ازمان در ارتباط اس��ت ،در فرآیند بهبود کیفیت عملكرد آن
درگیرمیشود .به این ترتیب برنامهها و سیستمهای مربوطبه ارتقايکیفیت
در این تعریف صرفاً ناظر بر محصول نهایی نیس��ت بلکه عالوه بر محصول،

فرآیندها ،منابعانسانی و عوامل متعدد دیگری را نیز دربرمیگیرد.
تمركز بر خواستههايمش��تري ،توجهاكي��د به فرایند عملي��ات و نتايج،
اعمالسيستم پيش��گيري به جاي بازس��ازي ،بس��يج كردن مهارتها و
تخصصهاي نيروي كار و تصميمگي��ري بر پايه اطالع��ات و بازخوردها،
اصولاساس��ی ،مدیریت جامع کیفیت را تشکیلمیدهند .اما عالوه بر این
اصول اساس��ی ،راهکارهای دیگری نیز وجوددارد که میت��وان با تکیه بر
آنها به موفقیت بیشتر مدیریت جامع کیفیت در یک سازمان امید بست.
حمايت مديريت عالي سازمان از برنامههای بهبود کیفیت ،مشتریمداری،
برنامهريزي راهبردي بلندمدت ،پرورش توانمندي كاركنان و قدرشناسي
از آنان ،اقتدار بخشیدن به كاركنان و تشويق كار تيمي ازجمله عواملمؤثر
در موفقیت مدیریتجامع کیفیت است.
ارزيابي صالحيت مجريان و مديران پروژهها

مدیر گروه پژوهش��ی ام��ور زیربنایی مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع
تش��خیص مصلحت نظام ،درتش��ریح موضوع مدیریت جامع کیفیت در

بررسی ارتباط به هم پیوسته بانکها ،شرکتهای بیمه ،شرکتهای بازرسی
کیفیت و برنامههای مرتبطبا مدیریتکیفیت ،از دیگر موضوعات مطرحشده
در نشست تخصصی مدیریت کیفیت در پروژههای عمرانی بـود .مهندس
اکبرترکان در تش��ریح ارتباط تنگان��گ این عوامل گفت :در کش��ورهای
پیشرفته دنیا ،بانکها برای کاهش ریسک تس��هیالت پرداختی ،نیازمند
اطمینان از پوششهاي بیمهای پروژهها هستند .به بیان دیگر این نهادهای
مالی برای آنکه مطمئنشوند تسهیالت پرداختی به پروژههای عمرانی قابل
بازگشت اس��ت ،از مجریان پروژه میخواهند تا برخی از امور و فرآیندهای
اجرای پروژه را بیمه کنند.شرکتهای بیمه نیز برای تعیین نرخ بیمه ،باید
به محاسبه ضريبریسک بپردازند .این شاخص توسط شرکتهای بازرسی
کیفیت سنجیدهمیشود و هر چه برنامههای مدیریت کیفیـت پـروژه در
شـرایـط مطلوبتـری قرار داشتهباشد ،ریس��ک این سرمایهگذاری و به
دنبال آن نرخ بیمه کمتر خواهدبود .بنابراین بانک ،بیمه ،بازرسی کیفیت
و برنامههای مدیریت کیفیت در یک ارتباط بههم پیوسته قرارمیگیرند و
بانکها در کنار صنعت بیمه ،به ضامنی معتبر برای تأييد و تضمين کیفیت
و ایمنی پروژههای عمرانی تبدیل میشوند.
اثرات اجرايي سيستمهاي مديريت در سازمانهاي عمراني

دکتر امیررضا جوادی از دیگر سخنرانان این نشست ،در سخنانی پیرامون
گامها و مراحل اجرای اس��تانداردها ،به ارائه نمونهای از پروژههای عمرانی
که در آن از مدیریت کیفیت استفادهشدهاست ،پرداخت .وی بابیان اینکه
مستندسازي از الزامات اصلي اس��تانداردهاي بينالمللي است ،گفت« :در
این راس��تا باید روندهای اجرایی از حالت سليقهاي خارج شود و رسميت
يابد؛ همچنين امور سازمانها به درستی مشخصشود و امکان شناسايي
مشکالت و نواقص روندهاي اجرايي ایجادشود».
وی با بیان اینکه اس��تانداردهاي مديريت حداقلها را براي يک س��امانه
مديريت بيانميکنند ،خاطرنشان کرد« :بسياري از شرکتها با بهکارگيري
ناقص و يا نادرس��ت اين اس��تانداردها ،دچار مش��کالت فراواني شدهاند».
دكترجوادي در پايان اظهارداشت« :سيستمهاي مديريت کیفیت معجزه
نميکنند بلکه میتوان با استفاده اصولی از این سیستمها ،مدیر موفقتری
برای یک سازمان بود».
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پلهاي كامپوزيتي
جاي خود را بازميكنند

رقيبجديد
پلهايبتني

امروزه در جه�ان روشهاي متن�وع و متعددي براي س�اخت پلهاي
س�وارهرو مدنظ�ر قرارميگي�رد .هدف از اتخ�اذ روشه�اس جديد،
صرفهجويي در قيمت تمامشده پلها ،رسيدن به بهترين كيفيت ممكن
توساز اين قبيل سازههاست .بهاين ترتيب
و البته تسريع عمليات ساخ 
روشي بهنام استفاده از پلهاي كامپوزيتي ابداعميشود كه درنوع خود
تجربهاي مفيد بهحسابميآيد.

پلسازي در اياالتمتحده آمريكا هنوز هم رونق خوبي دارد .اما قطعاً نسل جديد
پلها بهلحاظ شيوه ساخت و مختصات فني ،سازههايي متفاوت خواهندبود.
پلهاي كامپوزيتي يكياز انواع مختلف پلهاي نوين محسوبميشوند.
بزرگترين پل كامپوزيتي جهان

بزرگترین پل کامپوزیتی جهان در آمریکا واقع شدهاس��ت .پلمذکور که
نیکربـاکر نامدارد ،با عرض 9متر و 75سانتیمتر و طول 165متر ،برای تردد
ی شدهاست.
وسايلنقلیه سبك و نيمهسنگين طراح 
عرشه اين پل كه دوباند دارد ،از 38صفحه فلزي تشکیلشده و در شرایط
جزر و مد شدید دريا ،تنها 2/1متر از پایههای آن در آب قرارمیگیرد .شرکت
تکنولوژی هاربر واقع در شهر برانزویک ایالت مین ،بااستفاده از تیرهایی از
جنس کامپوزیت هیبریدی ،عرش��هپل را تقویتکرده و این ابتکار از سوی
لونقل ایالت مین آمريكا موردتأیید قرارگرفتهاست .شرکت
س��ازمان حم 
هیبرید کامپوزیت که در تولید س��ازههای کامپوزیتی هیبریدی تخصص
دارد ،تیرهای هیبریدی مذکور را تولی د کردهاست .از این نوع تیرها قب ً
ال نیز
در پلهاي ساير اياالتكشور آمریکا استفاده شدهبود .این تیرها از پلیمرهای
تقویتشده با الیافمصنوعي ساختهشدهاند و در ترکیب آنها بتن و فوالد نیز
بهکا ر رفتهاست .با این وجود تیرها سبکبوده و هزینه تولید آنها از تیرهای
سنتی کمتر است .در عرشه پلهایی که با این تیرها تقویتشدهاند ،حداکثر
8صفحهفلزي وجوددارد و با چنین ساختاری میشود روی رودخانهای به
عرض 270متر نيز پل بست.

چهارگوش پیشس��اخته جایگزین ش��دند .ازطرفی چون تیرهای مذکور
س��نگینبودند و پلقدیمی قادرنبود در طول مرحله بازسازی وزن آنها را
تحملکند ،برای حم��ل و باالبردن تیرهای پیشس��اخته از جرثقیلهای
بزرگ استفادهش��د .اریک کلدروود ،رئیس بخش فني و مهندسی شرکت
کل��دروود (واقع در ایال��ت مین) دراي��ن رابطه ميگوي��د :پلهایی که در
نزدیکی آبهايشور بنا شده و در معرض ضربات امواج آب قرارمیگیرند،
باید هم مقاب��ل خوردگی بهخوبي مقاومتکنند و ه��م از طولعمر باالیی
برخودارباشند .بهخاطر همین موضوع برای احداث پلهای مقاوم ،استفاده
از تیرهای هیبریدی کامپوزیتی بهعنوان یک راهحل مدنظر قرار گرفتهاست.
درمورد پروژه پل جدید نیکرباکر ،در مرکز سازههای کامپوزیتی پیشرفته،
تیرهای بزرگی تولیدشد که به کمک آنها قوس پلها تقویتشد و عرشه
پلها روی قوس پل قرارگرفت .عرش��ه پلهایی ک��ه در مناطق دور از آب
قراردارند نیز روی قوس پل ساختهشدند .درمرحله بعد تیرهای تقویتشده
پل جدید نیکرباکر ،یکبار تحت آزمایش خستگی قرارگرفتند و بعداز آنکه
ب
این آزمایش را باموفقیت پشتسر گذاشتند ،یكبار دیگر تا مرحله تخری 
پيشرفتند .نتیجه آزمایشها حاکی از آن بود که مقاومت تیرها 4برابر مقدار
پیشبینی شدهاست.
ارزانتر و سريعتر

س��اخت پلمذکور در س��ال 2010میالدی درحالی آغازش��د که قراربود
پایههای این پل با تیرهای بتنی تقویتشده و توسط چند تکیهگاه روی بستر
سنگی قرارگيرند .قبل از ش��روع کار ،پیمانکار مربوطه تیرهای هیبریدی
ل ميدانست
کامپوزیتی را از روی پل قدیمی بهمحل پروژه آورد .پيمانكار پ 
که پلچوبی قدیمی تحملوزن تمام آن تیرها را ندارد .بههمينخاطر روزانه
فقط 8تير از كل تيرها را بهمحلنصب میآورد .در مرحله عمل 20دقیقه

ضرورتي بهناممبارزه با فساد اداري
بخشياز سخنراني مهندس تركان در نشست تخصصي مديريتكيفيت
در پروژههاي عمراني ،بهضرورت مبارزه با فساد اداري درجهت توفيق
برنامههاي مديريتكيفيت اختصاص داش��ت .واقعيت آن اس��ت كه
مجموعه تالشهاي مدنظر قرارگرفته ب��راي ارتقايكيفيت دراجراي
پروژههاي عمراني از تدوين دستورالعملها و ضوابط موردنياز تا استقرار
برنامههاي مديريتكيفيت ،تنها درصورتي بهنتيجه مطلوبميرسد
كه فساد اداري گريبان بخشهاي اجرايي يك سازمان را نگرفتهباشد.

مبارزه با فساد ،البته راهكارهاي متعددي دارد؛ ترويج امانتداري و اخالق
حرفهاي ،افزايش سطح نظارتپذيري ،شفافس��ازي و حذف رانت و
رانتجويي و برخورد بدون اغماض با مظاهر فساد اداري ميتواند تاحد
قابلتوجهي به پيش��برد برنامههاي مديريتكيفيت كمككند .براي
آنكه بتوان هريك از اين راهكارها را در يك سازمان اجرايي پيادهكرد،
ابتدا بايد به بيانضباطي و درهمريختگي مالي پايان داد.
ضمناً نبايد فراموشكرد كه دركنار هر تجربه موفق از اعمال برنامههاي
مديريتكيفيت در سازمانهاي مختلف ،حداقل يك تجربه ناموفق نيز
وجوددارد و اجراي نادرست و ناموفق اين برنامهها ميتواند معلول وجود
فساد اداري در يك سازمان باشد.

مقاوم مقابل خوردگي

در اجرای پروژه پل جدید نیکرباکر ،ابتدا تیرهای چوبی قدیمی با تیرهای

اين روش بيشتر مدنظر قرارميگيرد

درحالیکه برای ساخت پلهاي پیشس��اخته بتنی که يك روش متداول
و پرسابقه بهحساب ميآيد ،قطعات موردنياز س��نگين بوده و بايد آنها را
يكبهيك بهمحل احداث پلها حملميكردن��د ،در پروژه مذکور به جای
جرثقیلهای 200تنی ،با استفاده از باالبرهای کوچکتر تیرها نصبشدند و
درنتیجه بهطور قابلتوجهی در هزینه ساخت پل صرفهجوییشد .كيمسور
در مورد طولعمر تیرهای هیبریدی نيز ميگويد :این تیرها مقابل خوردگی
مقاومبوده و پلهایی که با اس��تفاده از آنها س��اخته میشوند ،نسبت به
پلهایی که فقط از جنس فوالد یا بتن هستند ،در محیط خورنده آبشور
طولعمر بیش��تری دارند .قطعاً در پروژههایی که در آینده اجرا میشوند،
از تیرهای هیریدی کامپوزیتی بيش��تر اس��تفاده خواهدشد .نیت بنویت،
لونقل ایالت مین در تأیید این مطلب
مدیر اجرایی پروژههاي سازمان حم 
ميگويد :قب ً
ال نيز در برخ��یاز پروژههای پلس��ازي ،از تیرهای هیبریدی
کامپوزیتی استفادهشده بود؛ نتيجه هم مطلوب ارزيابي شد .بهاين ترتيب
انتظارميرود اين روش بيشتر مدنظرمجريان طرحهاي پلسازي قرارگيرد.

بخوانيد ،بدانيد

كمك به رشداقتصادي منطقه

به گفته جانهیلمن نماینده شرکت هیبرید کامپوزیت ،قب ً
ال نیز در پلهای
مشابه اياالت نیوجرسی و ایلینویز و در پلی که برای شرکت راهآهن ایالت
تگزاس ساخته شدهبود ،از تیرهای هیبریدی کامپوزیتی استفاد ه شدهاست.
طبق اظهارات آقای هیلمن ،بعد از اینکه فناوری تولید تیرهای هیبریدی
لونقل
کامپوزیتی در دانش��گاه مین موردآزمایش قرارگرفت ،سازمان حم 
این ایالت تصمیمگرفت تا در اج��رای پروژههای خودش از تیرهای مذکور
استفادهکند .به گفته او ،بهجهت ارتقابخش��يدن کیفیت پلهای جدید و
نيز برای آنک��ه افزایش تولید کامپوزیت در ایالت مین به رش��د اقتصادی
این منطقه کمککند ،برای اولینبار در س��ال 2008میالدی اس��تفاده از
ي ایالت مین بهصورت یک دستورالعمل
لونقل 
کامپوزیتها در سازههاي حم 
مطرحشد .طبق قانون مذکور ،در احداث پلها بايد بيشتر از کامپوزیتها
استفادهشود تا کیفیت این قبيل سازهها افزایش پیداکند .دراين راستا براي
احداث پل جدید نیکرباکر نیز بودجه 11میلیوندالری درنظر گرفتهشد.

طول میکشید تا یک پایه با تیرهای بتنی تقویتشود .بهاین ترتیب هزینه
حملونصب تیرها کمشده و ساخت سازه کامپوزیتی جدیدنسبت به نوع
س��نتی خود ارزانتر تماممیش��د .در پلهای قدیمی تیرهای چهارگوش
بهصورت پیشس��اخته دراختی��ار پیمان��کاران قرارمیگرف��ت؛ بنابراین
هزینهس��اخت پل در مجموع خیلی زیاد میشد .کیمس��ور معاوناجرایی
ش��رکت وایمن اندسیمپس��ون دراين رابط ه ميگويد :هر تیر هیریدی که
در پل نیکرباکر بهکار رفتهاس��ت 21/3متر طول داشت اما وزن آنها فقط
268کیلوگرم بود .درنتیجه این امکان وجودداش��ت ک��ه 4تیر هیبریدی
کامپوزیتی توسط کامیون حملشده و به محل منتقل شود.

چند نكته درموردتقاطعها

تقاطعها در شبکه معابرش��هری ،نقش و اهمیتویژهای دارند .این
اهمیت دالیل گوناگونی ازجمله نقشعمده تقاطعها درایمنی و ظرفیت
شبکه بزرگراهها دارد.

تقاطعه��ای یک ش��بکه ترافیکي ،بخشعم��دهای از تصادفهای
آن شبکه که بیشترش��ان منجربه جراحت یا مرگ میشوند را بهخود
اختصاص میدهند.
ن اس��ت که ظرفیت ش��بکهترافیک یک ش��هر به
نکته مه��م دیگر آ 
مستقيمداردبهطوریکهمعموالً

قابلیتکششتقاطعهایآنشبکهبستگی
اين ظرفیت تقاطعهاست كه ظرفیت معابرشهری را مشخص میکند.
ظرفی��ت جادههای ش��هری معم��والً ب��ا ظرفی��ت تقاطعهای آن
مشخصمیشود .اگر نسبت گردش به چپ وسائلنقلیه و نيز میزانتردد
در معابر بهطورکلی کم باش��د ،تقاطعها را همسطح درنظر میگیرند.
اگر نسبت گردشها بهخصوص گردش به چپ و ميزان ترددخودروها
زیادباشد ،باید به راهحلهای دیگر نظیر س��اختن میدان ،جداسازی
مس��یرها ،کنترل تقاطع با چراغهای راهنمایی ،س��اخت تقاطعهای
غیرهمسطح یا ترکیبی از این موارد متوسلشد .بهطورکلی هر تقاطع
باید طوری طراحی و ساختهشود که ظرفیت کافی برای رفع نیازهای
فعلی و آتیترافیک ،باتوجه به ظرفیت خیابانها و مسیرهایی که به آن
منتهی یا از آن منشعبمیشـونـد را داشته باشد.

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

شماره 38يكشنبه 2مهرماه1391

سخن مسئول

مرمت و بهسازي معابر در طرح استقبال از مهر

پايان اقدامات فني و عمراني در طرح استقبال از مهر1391

حاالنوبت بازديد وارزيابي است

مجموعه اقدامات فنی و عمرانی طرح جهادی استقبال از مهر 1391همزمان با
فعاليت سایر حوزههای مدیریتشهری طي هفتههاي اخير بهاجرا درآمده و طبق
برنامه زمانبندی تا اول مهرماه و آغاز فصل بازگشایی مدارس به اتمامرسيد .هدف
توآمد
از اجرای این طرح ،بهسازی معابر در محدوده مدارس و در نتیجه تسهیل رف 
دانشآم��وزان ،والدین آنان و نيز مربیان وکارکنـان واحدهـای آموزش��ی اعالم
شدهاست اما در فهرست اهداف و ضرورتهای این طرح بهویژه در حوزه اقدامات
فنی و عمرانی ،باید به یک مورد دیگر نیز اشاره کرد.
واقعیت ایناست که در ماههای اخیر بهسازی معابر با استفاده از روشهایی
همچون لکهگیری هندسی ،درقالب طرحهای مختلف مورداجرا قرارگرفته و
کارشناسان اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمانهای شهرداری
تهران کوشیدهاند در تمام این طرحها ،کیفیت عملیات لکهگیری اصولی معابر
را ارتقا بخشند .این کارشناسان معتقدند در کنار آموزش و نظارت بر عملکرد
واحدهای اجرایی ،تنها امری که میتواند به نهادینهشدن روشهای اصولی
بهسازی معابر کمک کند ،تکرار و تمرین عملیات اينچنيني درقالب طرحهای
متعدد است .بنابراین هدف ویژهای که دستاندركاران امر در طرح استقبال
از مهر 1391دنبالکردند این بود که ش��اخصهای کیفی عملیات مرمت و
بهسازی معابر از آنچه هست ،بهتر شود.
عملیات بهسازیمعابر در این طرح شامل لکهگیری آسفالت ،مرمت پیادهروها
با مصالح همسان ،مرمت جداول و همسطحسازی دریچهها بود .حداکثر سطح

لکهگیری آسفالت در این طرح 25مترمربع منظورشد که این رقم در بخش
مرمت پیادهروها به 5مترمربع و در بخش مرمت جداول به 10متر میرسيد .از
آنجا که طرح استقبال از مهر 1391در معابـر منتهـي بـه مـدارس اجـراشـد،
محـ��دوده مداخله طرح بهنحوی درنظر گرفتهش��دهبود ک��ه نقاط نیازمند
عملیات بهسازی تا شعاع 75متری مورد مرمت قرار گیرند.
همانگونه که عنوانشد ،اقدامات اجرایی طرح استقبال از مهر امسال تا ابتدای
پاييز ادامهداش��ته و پساز آن فعالیتهای مربوط به بازدید ،کنترلنهایی و
ارزيابي طرح توسط کارشناسان اداره کل هماهنگی آغازمیشود .رعایت دقیق
برنامه زمانبندی در این طرح ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .درواقع
بههمان میزان که بهسازی معابر منتهی به مدارس میتواند سبب تسهیل در
توآمد دانشآموزان و روانشدنترافیک در ماهنخست بازگشاييمدارس
رف 
شود ،باقيماندن واحدهای اجرایی در سطح معابر نيز میتواند نتایج معکوس
درپی داشته باشد.
همانند س��اير طرحهاي جهادي س��ال ،1391مرمت و بهس��ازي معابر در
طرح استقبال از مهر متكيبر شناس��ايي دقيق نقاطخرابي ،تعيين نشاني
اين نق��اط و اولويتبندي موارداجرايي بود و در اقدامات مربوطبه بازرس��ي
و نظارتها ،عالوه بر كارشناسان ادارهكل هماهنگي ،مشاورانهمكار با اين
ادار ه نيز مشاركت داشتند تا يك طرح كمعيب و نقص و پرفايده ديگر تحويل
شهروندان تهراني شود.

ش ساخت
احياء رو 
پلهايصندوقهاي
محمدحسن وساق

*

بهم�وازات پیش�رفت عملیاتاجرایی
پ�روژه اح�داث بزرگراهطبقاتی صدر،
سایر پروژههايي كه بهش�يوه پلهای
صندوقهای در ش�هر تهران دردست احداث هستند
نیز پیشرفتمناسبی داشتهاند .هرچند زمان زیادی
از آغاز عملیاتاجرایی این پروژهها و درواقع احیای
فنآوری پلهای صندوقهاي در شهر تهران نمیگذرد
اما یکیاز همين پلها درتقاطع غیرهمسطح بزرگراه
ش�یخفضلا ...ن�وري ب�ا بزرگ�راه محمدعليجناح
بهسرعت به مراحل آمادهسازی و بهرهبرداری نزدیک
میشود .بهاين ترتيب نخستین پل از مجموعه پلهای
صندوقهای شهرتهران که بهدست توانای مهندسان و
متخصصان داخلی به اجرا رسیدهاست ،آماده تحویل
به شهروندان خواهد شد.
عملياتاجرایی در پل اصلی ش�رق ب�ه غرب تقاطع
بزرگراههاي شیخ فضلا ...نوري و محمدعليجناح به
پیش�رفتی بالغ بر  95درصد رسیده و بهزودی عرشه
اين پل برای اجرای روکشآسفالت آماد ه میشود.
با جریانیافتن ترافيك در مسیر شرق به غرب روی پل
جدید ،یکماه زمان نیاز است تا مسیرهای دسترسی
و اتصاالتالزم تكميلشده و مسیر غرب به شرق نیز
روی همین پل جریانیابد .پ
عملیات تولید قطعاتبتني پلاصلی غرب به ش�رق
نیز پیشرفت مناسبی داشته و از  119قطعه موردنیاز
برای احداث عرش�ه این پل ،تاکنون  96قطعه تولید
شدهاس�ت .ش�رایط فنی برای نصب این قطعات نيز
فراهماس�ت و بهمح�ض ایجاد فضای دپ�وی قطعات
در کارگاه پ�روژه ،عملیاتمذك�ور آغ�از میش�ود.
تکمیل عملی�ات اجرایی در پ�روژه اح�داث تقاطع
غیرهمسطح ش�یخفضلا ...نوري و محمدعليجناح،
چشمانداز امیدوارکنندهای دارد و درصورت تسریع
در رفع معارضات ملکی این پروژه ،زمان زیادی برای
بهرهبرداری از آن الزم نیست.
* مجری طرحهای پل و ابنیه
سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

ختمكالم :نياز ،دليل حركت
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حرك�ت محص�ول احس�اس نيازاس�ت؛ تا ما
بهچيزي احتياج پيدا نكنيم،به دنبال كسبآن
يبودهودرطول
برنميرويم.اينيكقانونطبيع 
تاريخبش�ريت مص�داق پيدا كردهاس�ت .در
شرايطامروز كشور ،اين قضيه بهشكلي ديگر
نمود يافتهاس�ت .گرانيها و كمبودها ناشياز
2مقوله بيشتر نيست؛ يا آنكه داشتههايمان را
ت نميكني�م و يا آنچه نيازداريم،
خوب مديري 
در اختيار نداش�ته و مجبور به صرف هزينهاي
گزاف براي بهدس�تآوردنش هس�تيم .براي
رفع اين هردو مش�كل البته بايد حركتكنيم
تا نيازهايمان برآوردهشود .حركت براي ارتقاء
توليدداخلي و بهجريان انداختن سرمايههايي
ي ماندهبودند .نميخواهيم
كه مدتها راكد باق 
بگوييم از س�ر شكمس�يري ام�ا واقعيت آن
اس�ت كه طي ساليانگذش�ته در برخي امور
مديريتهزينه حرفاول را ميزد.

حاال موج جديد گرانيها با بيش��ترين جزرومد
دهههاي اخير سراغمان آمدهاست .قيمتهاي
ديروز سرس��امآور باال رفتهاند و ديگر نميتوان
صرفاً با پول ،مديريتكرد .درچنين شرايطي اما
نيازهاي ضروريجامعه را نميتوان ناديدهگرفت
و براي برطرفساختن آنها ،بايد چارهاي اساسي
جس��ت .گاماول تعيين اولويتها است و اينكه
ابتدا كجاها بايد س��رمايهگذاري كرد .مس��أله
مهم ديگر ،بازسازي داش��تههاي بهاصطالح از
كارافتاده و مستعمل است .امروز بيشاز هرزمان
ديگر نيازمند فعالس��ازي تم��ام توانتوليدي
خود ب��وده و دراي��ن راه نوس��ازي تجهيزات و
امكانات موجود ي��ك راهكارمؤثر براي كاهش
وابستگي به واردات اس��ت .ضمنآنكه درسايه
تحقق اين امر ،معضل كمبودها تاحدودزيادي
رفعش��ده و قدر تمان��ور دالالن س��ودجود
كاهش مييابد.

باتوجه به افزايش بيسابقه قيمت قير و مصالح
پروژههايعمراني دريكي دو س�ال گذش�ته،
مسأله توليد آسفالتمرغوب و روكشباكيفيت
لونقلي بهيك گل�وگاه فني و
س�طحمعابر حم 
البته اقتصادي تبديل ش�د ه بود .دراين راستا
ازحدوديكسالونيمپيش،مطالعاتوتحقيقات
علمي مستمري جهت تدوين ضوابط مربوطبه
نحوهتوليد آسفالت استاندارد صورتگرفت و
البته بهبار نشست .حاال راهچاره مشخصبوده و
بايددرمرحلهعملبهپيادهكردندستورالعملها
پرداخت .ش�هرداري تهران دراين زمينه اقدام
به فعالس�ازي كارخانجات آس�فالت سازمان
ت
مهندسيوعمرانشهرتهرانكردهوباتمهيدا 
صورتگرفته،عنقريباستكهآسفالتموردنياز
ي
پروژههاي دردست اجرا و يا طرحهاي بهساز 
معابرش�رياني را صرف ًا باتكيهبر توليدات خود،
تأمينكند.

هزينهاي كه درچند ماه گذش��ته ص��رف احياي
كارخانجاتآسفالتسازمانمهندسيوعمرانشهر
تهران شده است ،با يك حساب سرانگشتي نهتنها
در كوتاهترين زمانممكن بازگش��ت خواهديافت
بلكه زمينهاي براي كاهشقيمت آسفالت و نيز رفع
ديگرنيازهاي درونشهري و يا حتي برونشهري
فراهم خواه د كرد .تجهيزات��ي كه مدتها ناديده
ش��ده بودند ح��اال دوباره ب��ه چرخهتوليد

گرفته
بازگش��تهاند .دراين روزهاي س��خت گراني اقالم
پروژههايعمراني ،احساسنياز وكمبودنقدينگي
ث شدهاس��ت تا انديش��هها به غليان درآمده و
باع 
دستاندركاران امر بهجاي صرفهزينههاي گزاف،
بهفكر راهحلهاي جايگزين بيافتند .بنابراين امروز
سرمايههاي مالي خود را جايي هزينهميكنند كه
واقعاًضرورياستوالبتهدرپساينسرمايهگذاري،
مطمئنبه بازگش��ت آن دريك بازهزماني معقول
ومنطقيباشند.

