يك كالم

بهگوش باشيد
 1روز چهارشنبه  29شهريورماه پروژه تعريض پل تسمهنقاله در بزرگراه
امامرضا(ع)به بهرهبرداري رسيد و هنوز  10روز ازاين اتفاقخوشايند نگذشته،
بزرگراههاي شهيد زينالدين و شهيد خرازي در دوسمت شرقي وغربي بزرگراه
شهيد همت در تاريخ شنبه  8مهرماه بهطور كامل بهروي مردم گشودهشد .اين
افتتاح در قالب ايجاد يك مسيربزرگراهي بهطول حدود  54كيلومتر و بهعنوان
بزرگترين بزرگراه شهري خاورميانه ،ابعاد ملي پيدا كرد و خبر مسرتبخش آن
در بخشهاي مختلف اخبارسراسري صدا و سيما بازتاب گستردهاي داشت.
 2ساخت س��ازههايعمراني عظيم ،افتخاري براي كل جامعهمهندسي
كشور است و بههمين دليل انعكاسخبري آن در تمام شهرهاي ايران ،باعث
ايجاد شور و نشاط ملي ميش��ود .ازاين قبيل اخبار خوش ،باز هم براي مردم
توان گفت براي تمام ايرانيان سراغ داريم .پروژه بزرگراه
صبور تهران و حتي مي 
امامعلي(ع) كه  22كيلومتر آن دردست ساخت است بههمراه  10تقاطعاصلي
 | 02روزنگارهفتهايكه درعمرانشهرگذشت

هفته افتتاحيههاي
بيسروصدا

ضميمه رايگان
روزنامه همشهري
يكشنبه16مهرماه1391

و  14تقاطعفرعي اين طرحعظيم شهري ،احتماالً در  4مقطعزماني و بهصورت
قطعهبهقطعه تكميل و به بهرهبرداري خواهد رس��يد .اولين قطع ه قابلافتتاح
درهمين پاييز امسال تقديم شهروندان خواه د شد .البته زمان تكميل كلپروژه
طبق قول و قرارهاي مديريتشهري 5 ،خرداد  1392همزمان با ميالد حضرت
اميرالمؤمنينعلي(ع) است.
 3بزرگراه آزادگان كه شامل يكمسير  17كيلومتري و تقاطعهاي متعدد
موجود در مسير آن است ،انشاءا ...آذرماه امسال به بهرهبرداري خواهد رسيد .در
زمستان هم افتتاحيههاي بزرگي را پيشرو خواهيمداشت .درياچهمصنوعي
چيتگر ،تونلنيايش و بزرگراهطبقاتي صدر ،تونلاميركبير ،دوقطعه از قطعات
بزرگراه امامعلي(ع) ،تقاطع بزرگراههاي ش��يخفضلا ...ن��وري و محمدعلي
جناح ،هم هوهمه از جمله پروژههاي مهم و تأثيرگذاري هس��تند كه اگر خدا
بخواهد در سهماهه پاياني س��ال  1391به بهرهبرداري ميرسند .پروژههاي
پلهاي كاروانسراسنگي  1و  ،2نمايشگاه بينالمللي شهرآفتاب ،پيشورودي
حرممطهر امامخميني (ره) و قطعهپاياني بزرگراه امامعلي(ع) نيز در بهار سال
 1392افتتاح خواهند شد.

 | 03توسعهحریمایمنبزرگراهها

اقداميكه چندان
جدي گرفتهنشد

75 | 08ميلياردتومان پروژهعمراني

شهرري با بزرگراه امامعلي

از بنبست خارجميشود

(ع)

عمليات ساخت و مونتاژسازه فوالدي سقف سالن ملل

ل ميگيرند
ن ملل و سالنهاي سهقلوي نمايشگاهي بهتدريج شك 
سال 

اينجاهواهميشهآفتابي است

نآبنما،راههايدسترسيونيزپاركينگهاينمايشگاهبينالمللي
درحالحاضرعملياتمربوطبهساختسالنملل،سالنهايسهقلوينمايشگاهي،ميدا 
لپيشرفتاست.ازآنجاييكهعملياتعمرانيمربوطبهاينپروژهباقوتدرحالپيگيريوانجاماست،پربيراهنيست
شهرآفتابباسرعتوكيفيتمناسبدرحا 
اگربگوييمهوايمحلساختمجتمعنمايشگاهيشهرآفتاباينروزهاهميشهآفتابياست؛يعنيكارهاطبقبرنامهوبهخوبيپي 
شميرود .صفحه 4

 | 07مقاومترین پ لهای جهان

سازههاييبهقدمتقرنها

پلها ازجملهمقاومترینسازههایساخت دستبشر هستند
که بهفراخور كاركردش�ان باید مقابل سیالب ،توفان و ساير
باليايطبيعي اس�تقامت بهخرجدهند و برای آسایش مردم
هم كه شده ،سالهاي سال سالم بمانند .این سازههای مقاوم،
معابريهستندکهبعض ًارویرودخانههاخیمهمیزنندتامردم
بتوانند بهراحتی از سویی به سوی دیگر بروند...
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ضميمه رايگانروزنامه همشهري عمرانشهر

سرآغازسخن

شماره 40يكشنبه 16مهرماه1391

تضمين پروردگار
محمدباقرقاليباف

مراسم افتتاح همزمان بزرگراههاي شهيدزينالدين و شهيد خرازي

*

*شهردار تهران

سخن شهردار

ما در شهرداري تهران با مشكالت
كمرش��كني روبهرو هستيم كه
تأمينپ��ول ي��ك بخ��شاز اين
مشكالت اس��ت .درواقع درآمد
ش��هرداري تضمينشده نيست
و ما بايد ه��م درآمد ايجاد كنيم و ه��م منابعمالي را
بهدرس��تي مديريتكنيم .وقت��ي ميخواهيم يك
خانهبس��ازيم ،حتي اگر پول آن تأمينباش��د باز هم
مشكالت اداري و جمعكردن كار بسيارسخت بهنظر
ميرسد اما در شهرداري تهران باوجود تعهد به انجام
پروژههاي عمراني ،باحجمعظي��م ديگرخدمات نيز
روبهرو هستيم .در ش��هرداري موضوعات متعددي
وجود دارد كه با ساليق و نظرات مختلف شهروندان
روبهرو است .با اين ساليق و البته وجودمشكالت ،اداره
مجموعه شهرداري كار سختياست كه ميطلبد هرگز
هراس بهدل راه نداده و فرهنگ دفاعمقدس درايـن
نهـاداجتمـاعـي حاكم باشد .از طرفي اگر اخالص و
روحيه جهادي وجود داش��ته و پايبندي به اخالق و
فرهنگاسالمي درتمام شقوقكاري جاري و ساري
باشد ،خداوند تضمينكرده كه تمام كارها انجا م شده
و گرهها باز شود .اگر هم مشكلي بر سرراه وجوددارد،
بهخود ما باز ميگردد نه اينكه كارسخت باشد .وقتي
از آنچه شهدا به ما ياددادهاند فاصلهميگيريم ،مشكل
ايجاد ميشود اما هروقت به آموزههاي مكتبشهادت
نزديكش��دهايم ،كاري بر زمين نمان��ده و تمام امور
با قوت پيشميرود .با اينحال خدا را ش��اكريم كه
مجموعه شهرداري تهران همچنان با روحيهجهادي
به تعهدات خود درقبال مردم عم��لميكند .اعالم
زمانبن��دي براي افتت��اح طرحهاي عمراني ش��هر،
جسارت و جرأتي ميطلبد كه نشأتگرفته از همين
روحيهجهادي اس��ت .آغاز بهرهب��رداري از بزرگراه
امامعلي(ع) در روز 13رجب سالآينده و نيز افتتاح
همزم��ان تونلنياي��ش و بزرگراهطبقات��ي صدر در
بهمنماه امسال كه انش��اءاهلل با عنايات پروردگار و
همت دستاندركاران امر محقق خواهدشد ،نمونهاي
از مصاديق وفاي بهعهد و پيمان مديريتش��هري با
توسل به روحيهجهادي است .ما بايد كارهايمان را با
روش و منش شهدا پيشببريم؛ بيشك از مهمترين
اهداف شهدا اين بود كه در سايهاسالم ،زندگي مادي
و معنوي مردم فراهم و تأمين شود .خدمت صادقانه
به مردم متدين ،بهحق پاسداري از خون شهدااست
و اين مهم بايد هميش��ه س��رلوحه كارهايمان قرار
داشتهباشد.

شنبه در اين روز طي مراس��مي باحضور شهردار تهران و جمعياز
مقامات لشكري و كشوري ،دو پروژه بزرگراه شهي د زينالدين
و بزرگ��راه ش��هيدخرازي بهط��ور كامل م��ورد بهرهبرداري
مهر قرارگرفت .بهاين ترتيب با اتصال اي��ن بزرگراهها به بزرگراه
شهيد همت ،يك مس��ير بيشاز 50كيلومتري از ش��رق تا غرب تهران تقديم
ش��هروندان صبور پايتخت ش��د .خبر اي��ن افتتاحيههاي همزم��ان ،بازتاب
بسيارخوبي در رسانههايجمعي داشت و حتي به خبر نخست بخشهاي خبري
سيما در روز شنبه تبديلش��د .دراين روز بازديد از پروژه بزرگراه امامعلي(ع)
(بخش ميدانمحالتي) و نيز بزرگراهطبقاتي صدر در دستوركار مديرانارشد
حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري تهران قرارداشت.
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يكشنبه آغاز عملياتنص��ب قطعاتبتني پيشس��اخته عرش��ه در
رمپش��رقي بزرگراهطبقات��ي صدر ،خبرمهم روز يكش��نبه
بود ك��ه از قول دكتر مازيارحس��يني معاون فن��ي و عمراني
مهر شهرداري تهران عنوانش��د .گفتنياست پيشرفت عمليات
نصب قطعاتبتني عرش��ه در رمپغربي اين پروژه از مرز 70درصد فراتررفته
و پيشبينيميشود حداكثر ظرف 20روز آينده ،اين بخشاز عملياتاجرايي
بهپايان برسد .خبر دوم اين روز ،آغاز مرحله نظارت و ارزيابي طرح استقبال از
مهر 91توسط كارشناسان و ناظران ادارهكل هماهنگي فني و عمراني مناطق
و س��ازمانها بود .جمعبندي ارزيابيهاي صورتگرفته از اقدامات انجامشده،
بهزودي تدوين و به مديرانمربوطه ارائه خواهدشد.

9

دوشنبه جمعي از خبرنگاران و عكاسان رس��انههايجمعي بهاتفاق
معاون فني و عمراني شهرداري تهران از رون د عملياتاجرايي
درپ��روژه بزرگ��راه امامعل��ي(ع) بازدي��د بهعم��ل آوردند.
مهر دكترحسيني در جريان اين بازديد عنوانداشت 7كيلومتراز
مس��ير بزرگراه (حدفاصل خيابان منصور تا بزرگراه شهيد آويني) در دههفجر
امسال انشاءا ...بهرهبرداري خواهدشد .پيشبينيميش��ود با تكميل بزرگراه
امامعلي(ع) شمال تا جنوب پايتخت در مدتزمان نيمساعت طيشود.
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بهرهب��رداري از پ��ل اصل��ي ش��رقبه غ��رب تقاطع
بزرگراههاي شيخفضلا ...نوري و محمدعلي جناح

روزنگار هفتهاي كه در عمرانشهر گذشت

هفته افتتاحيههاي

بيس�روصدا

هفتهاي كه پشتسر گذاشتيم هفته افتتاح پروژههايعمراني شهر تهران
بود؛ شنبه بزرگراههاي شهيد زينالدين و شهيد خرازي بهطور كامل مورد
بهرهبرداري قرارگرفت و در ادامه ،روز دوش�نبه بخشهاي�ي از دو پروژه
تقاطع تلو-بابايي و تقاطع شيخفضلا-...جناح افتتاحشد .ضمن اينكه روز
سهشنبه معاون فني و عمراني شهرداري تهران خبر بهرهبرداري 7كيلومتر
از بزرگراه امامعلي(ع) را رسم ًا اعالمداشت.

سهشنبه بخشهاي��ي از دو پ��روژه تقاط��ع غيرهمس��طح بزرگ��راه
ش��يخفضلا ...نوري با بزرگراه محمدعليجناح و نيز تقاطع
غيرهمسطح بزرگراه شهيد بابايي با جادهتلو بدون برگزاري
مهر مراسمرس��مي ،افتتاح و مورد بهرهبرداري قرارگرفت .به اين
ترتيب پلاصلي شرق به غرب تقاطع ش��يخفضلا-...جناح و نيز بخشهايي از
تقاطع تلو-بابايي بهمحض تكميل ،زيربار ترافيك رفت.

11

چهارشنبه بعدازظهر اين روز ،نشست اعضاي شورايعالي فني شهرداري
تهران در سالنجلس��ات س��اختمان معاونت فني و عمراني
انجامش��د .اخبار مه��م چهارش��نبه به پروژهه��اي مجتمع
مهر نمايش��گاهي ش��هرآفتاب و بزرگراه آزادگان مربوطميشد.
طبق اطالعات بهدستآمده11 ،كيلومتراز تندروهاي بزرگراه آزادگان (بخش
حدفاصل پلفتح تا پل شهيد كاظمي) روكشآسفالتشده و عمليات مربوطبه
ساخت تقاطعهاي اين مس��ير باقوت ادامهدارد .درمورد نمايشگاه شهرآفتاب
نيز گفتنياست عملياتسازهاي سالنملل تا نيمهاول آبانماه پايانپذيرفته و
ش سالنهاي سهقلو،
مونتاژ سازهفوالدي سقف در سالنهاي شرقي و غربي بخ 
طبق برنامه زمانبندي ادامهدارد .بتنريزي عرشه پلهاي ميدانمركزي نيز
درحالانجام است.
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يك اتفاق

 2افتتاح همزمان درشرق و غرب تهران
در س��الهای اخیر بهرهبرداری چند مرحلهاي از پروژههای عمرانی و تحویل فازهاي آماد ه شده به شهروندان پیشاز
تکمیلنهایی پروژه ،بهاقدامي رايج در ش��هرداري تهران تبديل شدهاس��ت .ای��ن بهرهبرداریها که ب��دون برگزاری
ت میگیرد ،عالوه بر آنکه بخشهای تکمیلشده یک پروژه عمرانی را بهسرعت دراختیار شهروندان
مراسمرسمی صور 
قرارمیدهد ،باعث ميش��ود مجريان طرحها ضمن بهرهمندي از امكان ايجاد مسيرهاي جايگزين ترافيكي ،درتسريع
عملياتاجرايي فراغبال بيشتري داشتهباشند.
بهطور مثال در هفتهای که گذشت ،بخشهای مؤثری از دو پروژه مهم عمرانی در اختیار شهروندان پايتخت قرارگرفت.
این گشایشهای ترافیکی در پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید بابایی با جادهتلو و نيز پروژه تقاطع غیرهمسطح
ح شهري در شرق و غرب
بزرگراه شیخفضلاهلل با بزرگراه جناح صورتگرفت و دقیقاً در یک روز ،بخشهایی از این دو طر 
تهران زیر بارترافیک رفت.
در پروژه تقاطع غیرهمسطح تلو -بابایی ،باند توزیع شمالی به طول  2197متر ،پل باند توزیع شمالی با دودهانه 17/5
ی از رمپ دسترس��ی به ش��مال جادهتلو به طول  170متر و همچنین بخشی از لوپ
متری و عرض  15/5متر ،بخش�� 
دسترسی خیابان تلو به غرب بزرگراه شهید بابایی به طول  91متر ،از روز دوشنبه دهم مهرماه زیربار ترافیک رفت .گفتني

است با توجه به آنکه تخریب و نوسازی پلمیانی تقاطع بزرگراه شهید بابایی با جادهتلو نیازمند ایجاد
مسیر جایگزین اس��ت ،بهرهبرداری از بخشهای مورداشاره تأثیر قابلمالحظهای در تسریع عملیات
باقیمانده این پروژه خواهد داشت.
محورهای دسترسی به جایگاه سوخت  CNGش��امل  1130متر مسیر رفت و برگشت و محورهای
ورودی و خروجی پم��پ بنزین به طول  175مت��ر ،از دیگر بخشهای تکمیلش��ده در پروژه تقاطع
غيرهمس��طح تلو -بابايي اس��ت که عالوه بر افزایش ایمنی ،تأثیر نامطلوب ترافیکی جـایگـاههـای
بنـزیـن و  CNGبر بـزرگـراه شهید بابایی را برطرف میسازند.
بهرهبرداری دیگر روز دوش��نبه هفتهگذش��ته ،گش��ایش یکی از پلهایاصلی تقاط��ع بزرگراههاي
ش��یخفضلاهلل نوري و محمدعليجناح بود .پل اصلی ش��رق به غرب این تقاطع نی��ز بدون برگزاري
مراسمرسمي افتتاحشد تا ترافیک شرق به غرب تقاطع شیخفضلاهلل -جناح از روی پلموقت به پل
جدید منتقلش��ود .این امر میتواند ش��رایط فنی الزم جهت برچیدن پل موقت و احداث تعدادی از
پایههای باقیمانده تقاطع مذكور را فراهم کند.
شايانذكر آنكه پیشرفت مراحل اجرایی در پروژه تقاطع غیرهمسطح تلو -بابایی  80درصد و در پروژه
تقاطع غيرهمسطح شیخفضلاهلل نوري -محمدعليجناح  70درصد بوده و بدونشک بهرهبرداریهای
مورداشاره ،سبب تسریع در تکمیل این پروژههای مؤثر عمرانی خواهد شد.
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يكشنبه 16مهرماه 1391شماره40
پساز شکلگیری طرحجامع ش��هر تهران در سال
لونق��ل پايتخت در س��ال
 ،1347طرحجام��ع حم 
 1350توسط شرکت فرانسوی س��وفرتو آمادهشد.
احداث بزرگراههایی مانند پارکوی(شهید چمران)،
ایوبی(شیخ فضلا ...نوري) ،صد(مدرس) و بزرگراه76
متری شمال عباسآباد (شهید همت) بهعنوان اولین
بزرگراههای شهر در دستورکار شهرداری قرارگرفت.
اما در طرحجامع سوفرتو تنها س��اخت بزرگراههای
شهری با عرض  76متر در دس��تورکار بود و ساخت
حریم ایمن ب��رای بزرگراهها هن��وز در هیچ طرحی
وجو د نداشت .بنابراین تمام بزرگراههایی که از اوايل
دهه  50تا اواخر دهه  60خورش��يدي ساختهش��د،
ن توجه به حریم بزرگراهی و احداث فضاهای امن
بدو 
در حریم آنها بنا شد .در س��ال  1369برای اولینبار
طرح ایج��اد حریم امن به عرض 30متر در حاش��یه
بزرگراه چمران ب��ه تصویب ش��ورای عالی معماری
و شهرس��ازی رس��ید .این مصوبه ،بهتعبيري اولین
گام جهت ایمنس��ازی حریم بزرگراهها در پایتخت
بود .محصول این ايده ،ساخت یک پارک در حاشیه
بزرگراه چمران بهن��ام پارکرفتگر ب��ود .این پارک
بهآن دلیل اهمیتدارد که اولین پارک در حاش��یه
بزرگراههاي تهران اس��ت؛ پارکی برای ایجاد فضای
ایمن در حاشیه بزرگراههای شهري.
تناقض با مفهوم اصلي بزرگراهها

متنوعی پیشبینیش��د که عالوه بر کارکرد محلی،
فرهنگ نوین پیادهروی را فارغ از هیاهوی خودروها
و در محیطی س��بز و آرامشبخش زنده میکرد .از
جمله این نقاطمکث ،تقاطع بزرگراه چمران با بزرگراه
جاللآلاحمد بود .در طرحمذكور به فراخور وضعیت
محلی ،چهار نقطهمکث در چهارگوشه آن به همراه
نشانههای شهری متناسب پیشبینی شد.
پاركي به مساحت  5500متر مربع

توسعهحریمایمنبزرگراههاازاواخردهه60

اقداميكهچندانجديگرفتهنشد

بزرگراه شهيد چمران در اوائل دهه 1350تحت عنوان
اتوبان پارکوی ،با هدف توسعه شبکه معابرترافیکی
و نيز ارتباط مناس��ب و س��ریع منطق��ه غربتهران
و بهخصوص ف��رودگاه مهرآب��اد ازطری��ق بزرگراه
ش��یخفضلاهلل نوری به شمال ش��هر بهاجرا درآمد.
طراحی این بزرگراه باتوجه به طبیعت اطراف آن ،از
همان ابتدا به همراه یک حریم سبز پیشبینی شد تا
جلوهای از حضور باغهای سرسبز شمال تهران را در
طول مسیر بههمراه داشته باشد.
متأسفانه توسعه بیرویه شهر و گستردگی بيقاعده
آن باعثشد که وظایف اولیه بزرگراهها یعنی حرکت عالی معماری و شهرسازی ،معاونت فنی و عمرانی شهر
س��ریع خودرو بدون ایج��اد مزاحمت ب��رای اراضی تهران با ارائه پیشنهاد طرح ایمنس��ازی بزرگراه شهيد
اطراف خود ،به بوته فراموش��ی سپردهشود .ساخت چمران ،مطالع��ات اولیه آن را آغا ز ک��رد .این طرح که از
و سازهای نامناسب در حاشیه بزرگراهها بدونتوجه تقاطع خياب��ان حضرت ولیعصر(عج) ت��ا میدانتوحید
به آلودگیهای زیستمحیطی ،احداث کاربریهای به طول  12/5کیلومتر ادامهداشت ،دقیقاً با طرحتوسعه
متناقض با اهدافاولیه آنها همچون ساخت واحدهای محورنواب که میبایس��ت درامتداد همین بزرگراه ادامه
تجاری و همچنین ایجاد تقاطعهای همس��طح که مییاف��ت ،در آمیخت ت��ا بهصورت ی��ک محورترافیکی
مقابل تردد روان عالمت سؤالی ایجادمیکرد ،ا ز جمله نمونه و فاقد معضالت اجرایی بزرگراههای شهری درآيد.
مسائلی بود که نهتنها مفهوم ترافیکی بزرگراهها را از بهاين ترتيب مطالعات س��اماندهی حریم بزرگراه شهيد
بين بردند بلکه این محورها را تبدیل به مس��يرهاي چمران در همان س��ال آغازش��د .پس از بررسی و طرح
خطرآفرین برای ساکنان مناطق اطراف ،خودروها و موضوعات مختلف ،باالخره قرارش��د که درحاش��یه این
بزرگراه فضاس��ازيهاي الزم انجامشده و پارکی باعنوان
نيز عابرین پیاده کردند.
پارکرفتگر نیز در كنار بزرگراه ساختهشود .البته بسیاری
از طرحهای پیشنهادی برای ساماندهی حریم بزرگراهی
آغاز مطالعات از سال 1369
در س��ال  1369با تصوی��ب طرح ایج��اد حریمامن چمران بهاجرا در نیامد و پارکرفتگر هم كه احداثشد،
بهپهناي  30متر در اطراف بزرگراهها توسط شورای خیلی زود کارکردش را از دست داد.

ساخت بزرگراهها در شهرهای بزرگ جهان كه از اوائل دهه 60میالدی رونقگرفت ،تحولی بزرگ در عرصه بهبود
ب ميآمد .با ساخت شاهراههای حياني در كالنشهرها ،البته زندگي شهري
وضعيت تردد وسايلنقليه بهحسا 
ت یافت و خودروها
لونقلي در شهرها اولوی 
خیلی زود زیر سیطره خودروها گرفتار آمد .درواقع توسعه معابر حم 
توتاز
نیز جوالنگاهی مطمئن برای خود یافتند .تا اوايل دهه 80میالدی ،شهرهای بزرگ جهان همچنان محل تاخ 
خودروها بود اما خیلی زود شهرس�ازان متوجهش�دند که باید محيطهايش�هري را برای زندگی انسانمحور
ساماندهيكنند .ازاين رو فضاهای ایمن در حاشیه معابر بهویژه بزرگراهها بهتدریج گسترشیافت و عرصههای
فراغتی به شهرها بازگش�تند .تهران نیز در اواخر دهه 60خورشيدي به جمع شهرهایی پیوست که عرصههای
فراغتی را در حاشیه معابر و شریانهایحیاتی درجه یک و دو خود گسترش میدادند.

در گوشه شمالشرق تقاطع و در زمینی به مساحت
 5هزار و  500مترمربع ،فرصتی بهدستآمد تا از مقام
کارگران زحمتکش شهرداری که با تالش شبانهروزی
خود کوشیدند چهره شهری سالم را به تهران ببخشند،
تجلیل بهعملآمد .سختی کار و تحمل آلودگی ناشی
از عبوروم��رور خودروها ،همواره س�لامت کارگران
شهری را تهدیدمیکرد كه البته همچنان این تهدید
به قوت خود باقیاس��ت آنچنان که بعض��اً کارگران
مسئول نظافت بزرگراهها ،این کار را حتی به قیمت از
دستدادن جان خود انجا م میدادند .اما براي تقدير
از جايگاه كارگران و رفتگرها ،باغی متشکل از گلها
و درختان متنوع و یک آبنمای بزرگ طراحیشد که
همگی آنها حول تندیس شاخص «رفتگر» سازمان
یافتهاند تا رهگذران را ناخودآگاه متوجه زحمات این
قش ر جامعه کند .این تندیس به پاس زحمات و به یاد
رفتگرانی ساختهشد که جان خود را در راه پاگیزگی
شهر ازدست دادهبودند.
طرحی كه بهطور كامل اجرا نشد

تردیدی نبود که این طرح در ابتدای دهه 70خورشيدي
طرحی پیشرو و گامی مهم در بازگرداندن فلسفهزندگی
به محیطشهری بود .البته بخش عمدهای از اين طرح
بهنتیجه نرس��ید و تنها بوس��تان رفتگ��ر درمحدوده
یشدهبهاجرادرآمد.پسازساختاینبوستان،
پیشبین 
تا سالها تهران از اقداماتی مش��ابه به دورماند و عمده
ل 1384
فعاليتهاي صورتگرفته دراين زمينه تا سا 
تنها محدود به ایمنسازی چند كيلومتر از حریم برخي
رويكردهاي مختلف ايجاد فضاي امن
این طرح دو رويكرد کام ً
ال متفاوت داشت؛ در طرح ایمنسازی بزرگراههای شهر ميشد .درطول این سالها ،اسکان
بزرگراهشهيدچمران،مسيرحرکتسریعخودروها به خوبی در حریم بزرگراههای شهر تهران همچنان ادامهیافت و
موردمطالعه قرار گرفت و به کمک 14تقاطع غیرهمسطح ،حریم بزرگراهی بیشتر دستخوش تغییرات شد.
احتمال هر گونه ایس��تایی و توقف وس��ايلنقليه در طول
بزرگ��راه از بين رفت .ضمن��اً همزمان و ب��رای اولینبار در برخی احجام پروژه
ش��هرتهران ،برای افراد پی��اده نیز برنامهری��زی و طراحی مساحت اولیه برای احداث بوس��تان رفتگر  5هزار و
جداگانهاي صورتگرفت بهنحوی که اشخاص پیاده بدون  511مترمربع ب��ود .در این بوس��تان آبنمایی زیبا با
هیچگونه مشکلی میتوانستند در طول مسیر حرکتکرده و سنگسفید سیرجان طراحیش د که مساحتش 235
در تقاطع موردنیاز با حرکت در عرض بزرگراه و بدون ايجاد مترمربع بود .مساحت فضایسبز بوستان نیز 2هزار و
 773مترمربع اعالمشد .برای ساخت بوستانرفتگر
مزاحمت براي خودروها ،ب ه راه خود ادام ه دهند.
محور مربوطبه عبور دوچرخه به تناس��ب مش��خصات  810مترمربع چمنکاری صورتگرفت و محدودهای
این وسیله نقلیه كه فاقد آلودگی است ،در طول بزرگراه به مس��احت  983مترمربع نیز به صورت گلکاری و
فراه م آمد و با رنگهای متمایز ،مسیر آن از راه عبورومرور درختکاری درآمد .شهرداري تهران كار ساخت این
افراد پیاده مش��خصش��د .در طول مس��یر ب��رای زنده بوستان را از آذرماه سال  1372آغازکرد و  21ماه بعد
نگاهداش��تن ش��ریان زنده حاش��یه بزرگراه ،نقاطمکث يعني شهریورماه  1374آن را به پایان رساند.

يادداشت مسئول

همهچيزطبق برنامهپيشميرود

مرتضی اسکندر | مدیرعامل شرکت یادم انسازه

اجرای عملیات خاکبرداری ،یکیاز مهمترین جبهههای کاری در هر پروژه عمرانی است .از این
رو مدیریت انتقال و دپوی خاک دستی بهویژه در پروژههای عظیم عمرانی اهمیت قابلتوجهی
پيداميكند .راهبري درست و مؤثر این عملیات عالوه بر محل مناس��ب دپویخاک و نخالههای ساختمانی،
نیازمند مسیرهای س��ریع دسترسی اس��ت تا اجرای خاکبرداریها با سرعتمناسبی دنبالش��ود و انتقال و
حملخاک و مصالحساختمانی نیز کمترین میزان تداخل و مزاحمت ترافیکی را برای شهروندان داشته باشد.
درمورد پروژه مجتمع نمايشگاهي شهرآفتاب و عملياتحجيم خاكبرداري آن گفتنياست خوشبختانه طي
هماهنگیهای انجامشده با شهرداری منطقه 19و نيز شهرداری کهریزک ،تمام مسیرهای موردنیاز برای تردد
کامیونها و تریلرهای حملبار شناساییشده و محلهای مناسبی نیز جهت دپوی خاک درنظرگرفته شدهاست.

همچنین با تدابیر ش��هردار محترم تهران ،کار غرس نهالها و درختکاری محوطه پروژه بهزودی آغازمیشود
و بدونشک در تأمین گونههای گیاهی موردنیاز و تجهیز نهالخانهها ،از امکانات و تجربیات سازمان پارکها و
فضایسبز شهرداری تهران بهرهگیری خواهد شد.
نقشههای مربوطبه اجرای عملیات درختکاری از سال گذش��ته تهیهشده و با پیشرفت قابلمالحظه عملیات
محوطهسازی ،محلهای کاشت درختان به شیب و تراز موردنظر رسیدهاست .عملیات درختکاری در حاشیه
محورهای پیرامونی ،محور چهارباغ و سایر لکهگذاریهای صورتگرفته توسط مشاورمربوطه انجاممیشود و
برای اجرای آن 5500اصله درخت نارون و همچنین 880اصله درخت چنار مورداستفاده قرار میگیرد.
این درحالیاس��ت که درس��ال گذش��ته نیز 400اصل��ه درخت در خ��ارج از پوس��تهطرح کاشتهش��ده و با
نگهداریهای صورتگرفته ،تمام درختان جابهجاش��ده در ش��رایط خوبی قراردارند .عالوه بر پیشرفتهای
مورداشاره در بخشهای محوطهس��ازی و احداث مسیرهای پیرامونی ،اجرای س��ازههای درنظر گرفتهشده
در گام اول این پروژه با س��رعت و کیفیت مناس��ب ادامهدارد و در فرآیند اجرای کار ،گل��وگاه و نقطه بحرانی
خاصی وجود ندارد.
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ل ميگيرند
ن ملل و سالنهاي سهقلوي نمايشگاهي بهتدريج شك 
سال 

اينجاهواهميشهآفتابياست

مجتمع نمايشگاهي شهرآفتاب ازآن جمله پروژههايي اس�ت كه نه فقط براي شهر تهران بلكه براي كلكشور يك افتخارملي بهحسابميآيد.
پيشبينيها حكايت از آن دارد كه تا پايان س�الجاري ،عملياتاجرايي فازنخس�ت اين پروژه تكميلش�ده و انش�اءا ...درسال 1392ميتوان
براي برگزاري اولين نمايشگاه بينالمللي ،روي اين مجتمع حس�ابكرد .درحالحاضر عمليات مربوطبه ساخت سالنملل ،سالنهاي سهقلوي
ل پيشرفت
ن آبنما ،راههاي دسترسي و نيز پاركينگهاي نمايشگاه بينالمللي شهرآفتاب باسرعت و كيفيتمناسب درحا 
نمايشگاهي ،ميدا 
است .اين نمايشگاه درآينده بهمركز تبادالت فرهنگي و تجاري درس�طح مراودات بينالمللي تبديل خواهد شد .از آنجايي كه عملياتعمراني
مربوطبه اين پروژه با قوت درحال پيگيري و انجاماست ،پر بيراه نيست اگر بگوييم هواي محلساخت مجتمعنمايشگاهي شهرآفتاب اين روزها
ش ميرود.
هميشه آفتابي است؛ يعني كارها طبق برنامه و بهخوبي پي 

تالش برای تکمیل زیرساختهای عمرانی موردنیاز در شهر تهران ،ايدهای
منحصر به شمال یا غرب این کالنشهر نیست .پراکندگی پروژههای عمرانی
در چهارگوشه پایتخت نشانمیدهد که مظاهر توسعهلکهایشهر ،حداقل
درمقوله امکانات و زیرساختهای ترافيكي  -عمراني بهسرعت درحال رنگ
باختـن اسـت .عالوه بر جانمایی و تعیین موقعیت اجرای ساخت و سازهاي
عمرانی ،حتی تنوع اینقبيل پروژهها نیز نش��اندهنده نوعی توازن است.
ي و كوششي كه برای تکمیل حلقههای بزرگراهی
بهعنوانمثال درعین سع 
تهران صرفميشود ،احداث پلها ،تونلها و زیرگذرهای ترافیکی موردنیاز
نیز باقوت دردستانجام است.ازس��وی دیگر علیرغم آنکه تأمینبودجه
پروژههای عمرانی در وضعیت اقتصاد پرتالط��م فعلی با تنگناهای زیادی
مواجهاست ،بسیاری از طرحهاي عمرانی حالحاضر پايتخت از بزرگترین
ب میشود كه البته
و كمنظيرترين پروژههای مشابه درسطح کشور محسو 
اجرای هیچیک از آنها به منابع دولتی وابسته نیست .بااینحال مدیریت
ش��هری حتی از اجرای پروژههای خاص همچون مجتمع نمایش��گاهی
ش��هرآفتـاب یـا دریاچهمصنوعی چیتگر ش��انه خالی نکرده و اجرای این
طرحها را براساس برنامههای دقیق زمانبندیشده بهپیش میبرد.
باوجود اینکه زمان زیادی از آغاز عملیات اجرایي پروژه مجتمع نمایشگاهی
ش��هرآفتاب نمیگذرد ،مجموعه زیرساختها و سازههای پیشبینیشده
در فاز اول این طرح شاخصشهري به پیشرفت قابلمالحظهای رسیده و به
موازات آن ،اقدامات مربوط به محوطهسازی و احداث جادههای پیرامونی
نیز بهسرعت درحال انجام اس��ت .گزارش اصلی این ش��ماره از هفتهنامه
عمرانشهر به آخرین وضعیت پيشرفت عملياتاجرايي در این طرح عظیم
عمرانی پرداخته است.
پایان عملیات سازهای سالنملل تا پایان آبان ماه

احداث س��النملل بهعنوان یک��یاز س��ازههای پیشبینیش��ده در فاز
نخس��ت پروژه ،نیاز ب��ه  1500ت��ن آرماتوربن��دی 30 ،ه��زار مترمربع

قالببن��دی و  10ه��زار متر مکع��ب بتنری��زی دارد که تاکن��ون بالغبر
يكهزار تن آرماتوربندی15 ،هزار مترمربع قالببندی و  7هزار مترمکعب
بتنریزی آن انجام شدهاس��ت .مقایس��ه این احجام از عملی��اتاجرایی
به تنهایی گویای پیش��رفت قابلمالحظه عملیات س��ازهای این بخش از
پروژه است.
همانگونه که قب ً
ال نیز عنوان شدهاس��ت ،معماری س��النملل برگرفته از
معماری سالن صدستون تختجمشید بوده و ارتفاع برخي ستونهای بتنی
آن به 16متر میرسد .از  100ستون موردنیاز برای احداث این سالن تاکنون
57ستون بهطور کامل احداثشده است.
سقف س��النملل یک س��ازه فلزی اس��ت که خم و برش قطعات آن روی
زمین انجامش��ده و درنهایت با اس��تفاده از تاورکرینها ی��ا جرثقیلهای
برجی ،قطعات درمحل موردنظر نصب میشوند .اجرای همزمان عملیات
احداث سقف و ستونها نيازمند برنامهریزی دقیقی است چرا که پیشرفت
کنترلنش��ده عملیات اجرای س��قف میتواند موجب تداخ��ل با عمليات
بتنریزی ستونهای  16متری ش��ود .با این اوصاف باتوجه به ابعاد بیشاز
7000مترمربعی سالنملل ،بسیاری از اقدامات اجرایی را میتوان بهصورت
همزمان پیش برد.
ذكر اين نكته الزامياست كه بسیاری از زیرساختها و تجهیزات تأسیساتی
مجتمع نمایشگاهی شهرآفتاب در تراز منفيیک جانماییشده تا عالوه بر
استفاده همهجانبه از فضاهای موجود ،از افزایش ارتفاع سازهها و سالنهای
نمایشگاهی پیشگیری شود و درنهایت تناس��ب این مجموعه با سازههای
موجود در حرممطهر امامخمینی(ره) حفظ شود.
بنا ب��ر ای��ن بس��یاری از اقدام��ات اجرایی در ت��راز منفيیک س��النملل
دردس��تانجام بوده و بهاين ترتيب فعالیتهایی چون کانالکشی و نصب
لولههای فاضالب به پیشرفت مناسبی رسیده است .درمجموع پیشبینی
میشود اقدامات سازهای س��النملل تا پایان آبانماه س��الجاری بهاتمام
برسد اما از آنجا که اتمام عملیات سازهای سالنملل درحدود  35درصد از

کل عملیات اجرایی این بخشاز پروژه را تش��کیلمیدهد ،تمهیدات الزم
برای اجرای س��ریع و باکیفیت مجموعه اقدامات مربوط به نازککاریها
اندیشید ه شده تا اجرای این عمليات نیز طبق برنامه زمانبندی آغا ز شود.
بخشیاز این تمهیدات ش��امل تأمین پروفیلهای مورد نیاز برای احداث
دیوارههای کرتنوال است .عالوه بر این ،نصب ساپرتهای مورد نیاز برای
احداث دیوارهها نیز درحالانجام اس��ت .دیوارههای کرتنوال که قب ً
ال در
بخشهایی از پروژه احداث برجمیالد بهکاررفتهاند ،بهدلیل بهرهمندي از
ترکیبات شیشه و بتن ،عالوه بر داشتن نمای ظاهری زیبا ،نیازی به اجرای
ن بهصرفهای
پوششنهایی ندارند و از حيث مسائل اقتصادی ،فناوری مقرو 
محسوبمیشوند.
تالش برای حداکثر استفاده از مصالح داخلی

بدونشک یکیاز راهکارهای عملیاتی س��اختن مفهوم اقتصاد مقاومتی،
توجه به شاخصهایی همچون مهندسی ارزش و بهینهسازی هزینهها است.
ت گرفته
طراحی پروژه مجتمع نمایشگاهی شهرآفتاب و بازنگریهای صور 
در آن در راستای استفاده حداکثری از مصالح و کاالهای داخلی و حمایت
از کار و سرمایه ایرانی صورت گرفت ه است .این امر عالوه بر صرفهجوییهای
اقتصادی ،مشکل تأخیرات ناش��ی از بارگیری و حمل کاالهای خارجی به
کشور و همچنین ترخیص آنها از گمرک را رفعكرده و درنتیجه به رعایت
دقیق برنامه زمانبندی اجرای پروژه کمک قابلتوجهی میکند.
سالنهای سهقلوی نمایشگاهی

تا کنون از 3200تن عملیات آرماتوربندی موردنیاز برای احداث سالنهای
س��هقلوی نمایش��گاهی  2700تن آرماتوربندي انجامش��دهاست .ضمناً
كل  44هزار مترمربع عملیات قالببندی س��النهاي سهقلو بهطور کامل
صورتپذيرفته و عملیات بتنریزی نیز به حجمنهایی خود یعنی  22هزار
مترمکعب رسیدهاس��ت .احجام عملیات اجرایی در س��النهای سهقلوی
نمایشگاهی بهخوبی نشانمیدهد که آنچه از عملیات سازهای این بخشاز
پروژه باقیمانده ،مربوط به عملیات نصب سازه فلزی سقف سالنها است.
آمادگی سالنهای س��هقلوی نمایشگاهی برای نصب س��ازه فلزی سقف،
فرآیند طوالنی و نس��بتاً پیچیدهای بودهاس��ت .درواقع جاگذاری و نصب
میلههای مهاری که از اقدامات پیشنیاز نصب سازه سقف محسوبمیشود،
با نظارتهای دقیق کیفی اجراشده و زمان قابلتوجهي از عملياتاجرايي
پروژه را بهخود اختصاصداده است.
بهموازات این اقدامات ،تیرها و گرههای فلزی س��ازه سقف نیز در کارخانه
مربوطه تولیدش��ده تا بهمحض فراهمشدن ش��رایط فنی ،به کارگاه پروژه
منتقلشود .مجریان طرح امیدوا ر هس��تند کار مونتاژ این قطعات تا اواخر
دیماه س��الجاری بهاتمام برس��د .بهاین منظور  30کارگر ماهر جوشکار
درحال مونت��اژ و اتصال قطعات هس��تند و حت��ی  10درص��د از قطعات
سقف س��النغربی نیز آماده و نصب شدهاس��ت .این قطعات بیشتر شامل
نشیمنگاههای اصلی سازه سقف است و انتظارمیرود ظرف هفتههای آینده
قطعات بیشتری از این سازه در جای خود قرار گیرد.
وقتی تمام باکسها و گرههای مونتاژشده در محل دقیق خود نصبشوند،
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اقدامات دیگری ازقبیل اجرای پوشش ضدحریق ،نصب پرلین و درنهایت
پوششنهایی س��قف در دس��تورکار قرار میگیرد .ابعاد وسیع سالنهای
نمایش��گاهی باز هم این امکان را در اختیار مجریان پروژه قرارمیدهد که
تمام اقدامات را بهصورت همزمان و به موازات هم اجراکنند؛ امری که البته
نیازمند برنامهریزیهای دقیق است.
کانالهای مشترک تأسیسات

کانال مشترک تأسیسات کانالی است که بهمنظور اجرا و توسعه تأسیساتی
همچون کابلهای برق و مخابرات ،لولههای فاضالب و حتی لولههای انتقال
آبگرم ،جایگزین ش��بکههای زیرزمینی و هوایی میش��ود .در این قبيل
تونلها بهمدد تجمیع و تمرکز تأسیس��ات مختلف ،دسترسی به مجموعه
تسهیل خواهدش��د .این تونلها باید همانند اجزای یک

زیـرسـاخـتهـا
سیستم با یکدیگر مرتبطباشند تا شبکهای از تونلهای مشترک تأسیساتی
را تش��کیلدهند .طول این ش��بکه در پروژه احداث مجتمع نمایشگاهی
شهرآفتاب به  3کیلومتر میرسد .ابعاد کانال درنظر گرفتهشده برای عبور
تأسیسات  3/5متر در  3/5متر اس��ت و عالوه بر کابلهای برق و مخابرات،
لولههای انتقال آب گرم نیز در این کانالها جانمایی شدهاند.
کانالهای تأسیساتی مجتمع نمایشگاهی شهرآفتاب به شیوه کندوپوش
اجرا میشوند و احداث باکسبتنی کانال نیز ب ه شیوه درجا خواهدبود .طول
وسیع این کانالها ،عملیات اجرای آن را در مقاطعی با بخشهای مختلف
پروژه درگیر کردهاست .بهعبارت دیگر احداث بخشهایی از کانال باتوجه
به عبور از جبهههای کاری و محوطههای کارگاهی پروژه ،فع ً
ال امکانپذیر
نیست .با این حال تاکنون  30درصد از عملیات اجرایی این کانالها بهاتمام
رسیده است.
روکش آسفالت مسیرهای پیرامونی ظرف یکماه آینده

عالوه بر معابرداخلی که دسترس��ی به فضاهای نمایشگاهی و بخشهای
مختلف مجتمع شهرآفتاب را فراهممیکنند ،مسیرهای پیرامونی به صورت
یک رینگ کامل دور تا دور این مجموعه وس��یع را درب��ر گرفتهاند .عرض
مسیرهای داخلی  7متر و عرض مس��یرهای پیرامونی  9متر است .مسیر
شمالی مجتمع نمایشگاهی شهرآفتاب حدود  1700متر طول دارد و این
رقم در مسیرهای پیرامونی شرقی و غربی به  700متر میرسد.
در این معابر تاکنون کلیه عملیات مربوط به زیرسازی و تثبیت بستر بهطور
کامل انجامشده و اجرای کانیو و جدولکاری در مسیرهای پیرامونی شمالی
و شرقی آغاز شدهاست .از این رو مجریان پروژه امیدوارهستند مسیرهای
فوقالذكر ظرف یکماه آینده و پیشاز آغاز فصل سرما زیر روکش آسفالت
برود .طول کلی مسیرهای پیرامونی در این طرحعظیم شهری به  4کیلومتر
میرسد.
پارکینگ غربی ،آماده آسفالت

در فاز اول مجتمع نمایش��گاهی ش��هرآفتاب  3پارکینگ روباز هریک به
مساحت  100هزار مترمربع درنظر گرفتهش��ده که بهطورکلی گنجايش
قبول  4800خودرو را دارا اس��ت .در این بخشاز پ��روژه ،عملیات احداث

پارکینگهای غربی و ش��رقی پیش��رفت قابلمالحظهای داش��ته و عالوه
بر اتمام عملیات زیرس��ازی ،بخش عمدهای از عملی��ات جدولکاری نیز
صورتگرفته است.
هماکنون اجرای روک��ش آس��فالت در پارکینگهای غربی و ش��رقی در
دستورکار است و این بخشاز پروژه احتماالً همزمان با مسیرهای پیرامونی
زیر آسفالت میرود .احداث پارکینگ سوم ب هدلیل تداخل با سایر جبهههای
کاری هنوز آغازنشده است.
اتمام عملیات تأسیساتی و زیربنایی در میدان آبنما

میدان آبنما یکیاز نخس��تین بخشه��ای پروژه مجتمع نمایش��گاهی
ش��هرآفتاب بود که عملیات خاکبرداری و تثبیت بستر آن به پایان رسید.
همزمان با اتمام عملیات زیرس��ازی ،اقدامات مربوط به نصب تجهیزات و
تأسیسات آبنما به س��رعت در این بخشاز پروژه آغازشد و جدولکاری و
احداث سکوها در دستورکار قرار گرفت.
درحالحاضر تم��ام عملیات مربوط به بسترس��ازی و تکمیل تأسیس��ات
موردنیاز ميدان آبنما بهپايان رسیدهاس��ت .عالوه بر این ،احداث سکوها،
جدولکاری و اجرای رمپ ویژه تردد معلولین نيز رو به اتمام است و شکل
ظاهری میدان آبنما روز به روز به طراحیهای درنظر گرفتهشده برای این
بخشاز پروژه شباهت بیشتری پیدا میکند.

بتنریزی پلهای میدان آبنما

بر اساس طراحیهای صورتگرفته  4طرف میدان آبنما دارای  4پل بتنی
است .پل ش��مالی و جنوبی داری 12ستون و پل ش��رقی و غربی دارای 8
ستون است که نشانمیدهد معماری پلها بهصورت جفت به جفت شبیه
هم است .هماكنون عملیات مربوط به احداث ستونها ،کولهها و دیوارههاي
پلها بهاتمام رس��یده و عرشه پل ش��مالی زیر بتن رفتهاست .درحالی که
پلجنوبی درحال قالببندی عرشه و پل شرقی و غربی درحال اسکافلدبندی
است ،مجریان پروژه تالشمیکنند تا عملیات بتنریزی عرشه پلها پیشاز
آغاز فصل سرما بهاتمام برسد.
احداث ساختمانهای جنبی

سازههای موجود در فاز نخست پروژه مجتمع نمایشگاهی شهرآفتاب ،تنها
شامل سالنهای سهقلوی نمایشگاهی و سالنملل نيست .ساختمانهای
جنبی و اداری ،موتورخانهها و منابع ذخیره آب نیز ازجمله ابنيهاي هستند
که اگر بهمرحله تکمیل و بهرهبرداری نرسند ،کل پروژه نیز قابل بهرهبرداری
نخواهدبود .اگرچه حجم عملیات موردنیاز برای احداث سازههای جنبی
نسبت به کل پروژه رقم قابلتوجهی نیست اما اجرای همین سازهها به 6هزار
تن میلگرد 65 ،هزار مترمکعب بتنریزی و  120هزار مترمربع قالببندی
نیاز دارد.

يك پروژه در چند نما

گام بهگامتا تكميل
مجتمعنمايشگاهيشهرآفتاب
عمليات اجرايي فاز نخست پروژه احداث مجتمع نمايشگاهي شهر آفتاب طبق
برنامه زمانبندي در حال پيشرفت است .احداث سالن ملل ،سالنهاي سهقلوي
نمايشگاهي ،محور چهار باغ ،پلهاي دسترسي ،پاركينگها و ميدان آبنما از
جمله بخشهاي اصلي اين فاز از پروژه بهحساب ميآيند .پيشبينيها حكايت
اتمام عمليات س�ازهاي فاز نخست مجتمع نمايشگاهي ش�هر آفتاب تا پايان
اسفندماه سال جاري دارد.

پلهاي موجود در ميدان مركزي پروژه مجتمع نمايشگاهي شهرآفتاب ،يكي پساز ديگري آماده بتنريزي
ل شمالي بتنريزي شده و ساير پلها نيز متعاقب اجراي اسكافلدبندي و
ميشوند .درحالحاضر عرشه پ 
قالببندي ،زير بتن ميروند.

قطر ميدان مركزي مجتمع نمايشگاهي شهرآفتاب به120مترميرسد .اقدامات مربوطبه تأسيسات ميدان
آبنما و نيز زيرسازي و تثبيت بستر در تمام بخشهاي اين ميدان بهاتمام رسيده و اقدامات مختلفي نظير
جدولكاري و تكميل سكوها دردست انجام است.

تاكنون 57س��تون از مجموع 100ستون س��النملل بهطور كامل احداثش��ده و عالوه بر اين ،بخشياز
قطعاتفلزي سقف اين سازه نيز درجاي خود نص 
ب شدهاند .برخي ستونهاي سالنملل16متر ارتفاع دارد
و در دومرحله بتنريزي ميشود.

سالنهاي سهقلوي نمايش��گاهي ،تحت يك فرآيند نس��بت ًا پيچيد ه فني براي نصب س��ازهفوالدي سقف
آمادهشدهاند.جاگذاريونصبميلههايمهاريكهازاقداماتپيشنيازنصبسازهسقفمحسوبميشود،
ق كيفي اجرا شدهاست.
با نظارتهاي دقي 
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درشهر

شماره 40يكشنبه 16مهرماه1391
دارند .درواقع پساز اتمام عملیات اجرایی احداث شمعها ،سقف زیرگذر روی
همین سازهها قرارمیگیرد .سقف زیرگذر قیطریه بهصورت یک دالبتنی
مسلح ساختهشده و پساز اين مرحله از كار ،مجریان پروژه خاکبرداری و
گشایش مسیر زیرگذر را در دستورکار قرار دادند.
با اتمام عملیات خاکبرداری ،این س��ازه حملونقل��ی وارد مرحله اجرای
عملیات زیرسازی بتنی و دیوارهسازی س��ازهای شد و بهاين ترتيب روگذر
آماده روکش آسفالت گرديد.
انحراف ترافیکی ،پیشنیاز احداث زیرگذر

ت اجرايي ساخت زير گذر قيطريه
چند نما از عمليا 

عملیات احداث زیرگذر قیطریه در دوبخش شمالی و جنوبی انجام شدهاست.
باتوجه به اینکه دالبتنی زیرگذر دقیقاً روی عرض بزرگراه صدر قرا ر گرفته،
اجرای آن نیازمند عملیات انحراف ترافیکی بود .بههمين دليل با استفاده از
فضای رفیوژمیانی بزرگراه صدر ،عملیات انحراف ترافیکی ابتدا در باند شمال
بزرگراه انجامشد تا فضای الزم برای احداث بخش شمالی زیر گذر مهیاشود.
رفیوژمیانی بزرگراه در ادامهكار مورداستفاده عملیات انحرافترافیکی در باند
جنوب بزرگراه صدر قرارگرفت تا عملیات احداث دالبتنی تکمیل شود.
بهدلیل تمام دشواریهایی که عملیات انحرافترافیکی داشته و همچنین
بهدلیل نیاز به فضای رفیوژمیانی برای احداث ستونهای پلطبقاتی صدر،
احداث زیرگذر قیطریه زمانبندی فشردهای داشت و کل عملیات اجرای آن
از حفاری و بتنریزی شمعها تا خاکبرداری و گشایش مسیر ،در مدتزمان
کمتر از 6ماه انجامشد.

عمرانشهر ضميمه رايگانروزنامههمشهري

يك انتخاب جديد براي مسافران مسير بزرگراه صدر

زيرگذرقيطريهآمادهبهرهبرداريشد

باتوجه به اينكه متعاقب شروع بهكار جرثقيلهاي عظيمالجثه در پروژه طبقاتيكردن بزرگراه صدر احتماالً محدوديتهاي ترافيكي جديدي
دراين محورشرياني حكمفرما خواهدشد ،احداث زيرگذر قيطريه و همچنين گشايش خيابان شهيد اندرزگو در محدوده شهرداري منطقه يك،
كمكحال رانندگان وسايلنقليه براي رسيدن به معابر مقصد خواهد بود .زيرگذر قيطريه هماكنون آماده بهرهبرداري شده و اين اتفاقمهم ميتواند
ع ورجوع كند.
تاحدودي مشكالتفعلي بزرگراهطبقاتي صدر را رف 

اعمال راهکارهای ترافیکی ،یکیاز روشهای تسریع در اجرای پروژههای
عمرانی اس��ت .بهبیان دیگر همانگونه که ایجاد مس��یرهای ویژه انحراف
ترافیک ،فضای کارگاهی موردنیاز برای اجرای یک ساختوس��از عمراني
را دراختیار مجریان آن قرارمیدهد ،انس��دادها و گش��ایشهای ترافیکی
در معابر مرتب��ط نیز میتوان��د میزان ب��ار و حجم ترافی��ک در یک معبر
خاص را کاهـشداده و درنتیجـه عملیـات احـ��داث طرحهاي عمرانی را
سرعتبخش��د .پروژه احداث بزرگراهطبقاتی صدر که پیش��رفت عملیات
اجرایی آن تاکنون به مرز 65درصد رسیده ،نمونه یکیاز همین پروژههاست.
این طرح عظیم شهری دركنار ترافیک عبوری بزرگراه صدر اجرامیشود؛
بزرگراهی که کوچکترین اختالل ترافیکی در مس��یر غرب به ش��رق آن،
تأثیرات قابلمالحظهای در حجم ترافیک س��ایر معابر بزرگراهی همچون
بزرگراه مدرس خواهدگذاشت و کندی حرکت در مسیر شرق به غرب آن نیز
میتواند سبب اختالل در عملکردهای ترافیکی بزرگراه شهید بابایی و نيز
معابراصلی منتهيالیه شمال شرق تهران شود.
د ر چنین شرایطی مجریان پروژه بزرگراهطبقاتی صدر با استفاده حداكثري
از فضای رفیوژمیانی بزرگراه ،تالش کردهان��د جریان عبو رومرور خودروها
حتی برای مدت کوتاهی در این بزرگراه مهم ش��رقی-غربی قفلنشود .اما
اقدامات دیگری نیز درحال اجراس��ت که درنهایت میتواند طي هفتهها و
ماههای باقیمانده تا زمان آغاز بهرهبرداری از پروژه ،بار ترافیک بزرگراه صدر
را تاحدودي کاهش دهد.
زیرگذر قیطریه ،آماده بهرهبرداری

یکیاز راهکارهای مؤثري که میتواند بخش��ياز حجم ترافیک در بزرگراه
صدر را کاهشدهد ،بهرهبرداری از زیرگذر قیطریه اس��ت .این زیرگذر که

ارتباط مسیر شمال به جنوب خیابان قیطریه با مسیر غرب به شرق بزرگراه
صدر را برقرارمیکند ،تأثیر قابلمالحظهای در تخفيف بارترافیکی مس��یر
ش��رق به غرب بزرگراه صدر خواهدداشت .درواقع بس��یاری از شهروندانی
که قصددارند از محدوده اجرای پروژه بزرگراهطبقاتی صدر به مرکز ش��هر
سفرکنند ،میتوانند ازطریق زیرگذر قیطریه وارد مسیر غرب به شرق بزرگراه
صدر شده و درنهایت با استفاده از بزرگراه شمالی-جنوبی صیادشیرازی ،به
سمت جنوب ادامه مسیر دهند .بهاين ترتيب عالوه بر حذف ترددهای اضافی
در مسیر ش��رق به غرب بزرگراه صدر ،از ظرفیت بزرگراه صیادشیرازی نیز
استفاده بيشتري خواهد شد.
زیرگذر قیطریه یک زیرگذر 500متری اس��ت که به ش��یوه تاپ اند داون
احداث شدهاست .در این روش اجرایی ابتدا شمعهایی در طرفین زیرگذر
اجرامیشود .این ش��معها عالوه بر پایداری دیوارهها ،کارکرد دیگری نیز

پیشرفت عملیات اجراییپروژه
همزمان با آمادهسازي زیرگذر قیطریه ،عمليات اجرايي در سایر بخشهای
پروژه بزرگراهطبقاتی صدر نیز به پیشرفت قابلمالحظهای رسیدهاست.
درحالی که80درصد از ستونهای پل اصلی و رمپهای پروژه تکمیلشده،
35درصد از قطعات مربوط به سرستونها نیز نصبشده است.
با آنكه فقط یک ماه از زمان آغاز تولید سگمنتهای پل اصلی میگذرد

کفسازی بتنی ،جایگزین الیههای بیس و ساببیس

همانگونه که عنوانش��د ،مس��یر زیرگذر قیطریه ط��ي هفتههاي اخير
تحت اجرای عملیات کفس��ازی بتنی قرارگرفت و بعد از اجرای عملیات
ایزوالسیون ،آماده اجرای روکش آسفالتش��د .انتخاب زیرسازی بتنی به
سوساببیس ،بهدلیل زمانبندی محدود پروژه
جای استفاده از الیههای بی 
بود که البته پساز اجرای ایزوالس��یون ،کیفیت مناسبتری نسبت به این
الیهها پيدا كرد.
اج��رای عمليات ایزوالس��یون نی��ز بهدلیل ح��ذف اليه بیس انجامش��د
چراکه اين الیه دارای خاصیت زهکش بوده و برای حفاظت از زیرس��ازی
انجامش��ده مقابل آس��یبهای مخرب آب ،عملیات مذكور در دستورکار
قرارگرفت.
تقاطع با بلوار قیطريه

تقاطع بزرگراهطبقاتی صدر با بلوار قیطریه ،یک تقاطع پیچیده چهارسطحی
است که کلیه دسترسیها از بلوار قیطریه به بزرگراهطبقاتی صدر و بالعکس
در آن دیده شدهاس��ت .دراین تقاطع ارتباط ش��مال بلوار قیطریه به شرق
بزرگراه صدر ازطریق زیرگذر موردنظر ،در تـراز منفیيـك حاصلمیشود.
بزرگراهطبقاتی صدر در تراز مثبت ي��ك ادامهمییابد و ارتباط پل صدر به
شمال بلوار قیطریه ازطریق احداث پلی در تراز مثبتدو ایجادمیشود .ارتفاع
پایههای پل در تراز مثبتدو به 17متر نیز میرسد.

اما 115قطعه از این قطعات بتنی ساختهشده و ظرفیت
تولید نیز نهایتاً تا بیستم مهرماه با ورود قالبهای جدید
بهمدارتولیدبهحداکثرممكنمیرسد.پیشرفتعملیاتتولیدسگمنتها
در رمپهای پروژه نیز از مرز 80درصد فراتررفته و تمام قطعات موردنیاز
در این بخش طبق برنامه زمانبندی تا پایان آذرماه تولیدمیشود .تاکنون
75درصد از سگمنتهای عرش��ه رمپغربی نصبشده و این عملیات با
نصب16قطعه سگمنت در رمپ شرقی نیز آغازشده است.

ديگران
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مقاومترین پلهای جهان

سازههايي به قدمت قرنها

پلها ازجمله مقاومترین سازههای ساخت دست بشر هستند که بهفراخور كاركردشان باید مقابل سیالب ،توفان و ساير باليايطبيعي استقامت
بهخرجدهند و برای آسایش مردم هم كه شده ،سالهاي سال سالم بمانند .این سازههای مقاوم ،معابري هستند که بعض ًا روی رودخانهها خیمهمیزنند
تا مردم بتوانند بهراحتی از سویی به سوی دیگر بروند .اما كاركرد شهري پلها آنجايي معنا پيداميكند كه قرارباشد دريك مسير ،بدونتوقف پشت
چراغقرمز تقاطعها بهراه خود ادامهدهيم.

س��ازندگان پلها بهتنها چیزی که فکرمیکنند ،آرامش و آس��ايش مردم
است .اين سازههاي حملونقلي توانس��تهاند قرنها مقابل باليايطبیعی
س��المبمانند و سالهاي س��ال نظارهگر نگاه تحس��ینآمیز افرادی باشند
که با احترام ق��دم روی آنها میگذارند .دراين مطل��ب قصدداريم برخي
از مقاومترين پله��اي جهان را بهش��ما خوانندگان هميش��گي ويژهنامه
عمرانش��هر معرفيكنيم؛ پلهايي كه بعضاً زمان ساخت آنها به ساليان
بسياردور گذشته بازميگردد.

يك پل ديگر روي رودخانه تايمز

شهر لندن بیش��ترين پلهای قدیمی جهان را در خود جای دادهاست .در
کنار پلهای برج لندن و وستمینستر ،پلسنگی ریچموند هم روی رودخانه
تایمز ساختهشد تا مرکز شهر را به بخش جنوبغربی آن متصل سازد .این
پل درطول 3سال و طي سالهاي  ۱۷۷۴تا  ۱۷۷۷میالدی با هنرنمایی دو
مهندس جوان به نامهای «جیمز پین» و «کنتون کاز» ساختهشد و پابرجا
ماند .اهالي شهر لندن معتقدند سرنوشت این پل با عدد ۳گره خوردهاست
چون بازسازی و تعریض آن باز هم درطول 3سال و طي سالهای  ۱۹۳۷تا
 ۱۹۴۰میالدی انجام شد.

تاکنون سرپا مانده و با آنکه دو بار در سالهای ۱۷۸۴و ۱۸۹۰میالدی به خاطر
بروزسیل تاآستانهتخریبپیشرفتامابههرشكلممكن مقاومتکرد تادوباره
به دست اهالی شهر بازسازی شود .پل چارلز در قرن بيستمميالدي موردمرمت
و تعميراساسي قرار گرفت.

جابهجايي معارضات تأسيساتي

عملیات احداث زیرگذر قیطریه با معارضات تأسیساتی نسبتاً زیادی روبهرو
بود .خطوط برق 20کیلوولت ،کابله��ای مخابرات ،لوله آب 4اینچ و کانال
جمعآوری و هدایت آبهای س��طحی ،معارضاتی بود که برای جابهجایی
یا کاهش تداخل هریک از آنه��ا با عملیات اجرایی پ��روژه ،وقت و هزینه
زیادی صرف ش��د .بهعنوان مثال برای انحراف مس��یر کان��ال جمعآوری
آبهایسطحی ،یک شبکه جایگزین بهطول حدود 2کیلومتر احداثشد
و براي آنكه بهرهبرداری از زیرگذر تا زم��ان تکمیل کانال جدید به تعویق
نیفتد ،از سیس��تم چاههای جذبی بهرهگیری شده اس��ت .ضمناً بهمنظور
کاهش مزاحمت کابلهای مخابراتی ،داربستهای موقتی درنظر گرفتهشد
تا کندی عملیات جابهجایی این تأسیس��ات ،زمانبندی فشرده پروژه را با
مشکل مواجه نسازد.
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 فلورانس ،ميزبان يكي از قديميترين پلهاي جهان

شهر فلورانس ایتالیا یکی از قدیمیترین پلهای جهان را د ر دل خود جای
دادهاست؛ پلی به نام «پنته وکیو» که یکیاز مشهورترین نقاط گردشگری
ایتالیا نيز بهحسابمیآید .این پل قوسی شکل اولینبار با چوب ساختهشد
اما سال ۱۳۳۳میالدی در اثر سیل و طغیان رودخانه بهطور کامل تخریب
شد۱۲ .سال بعد از ساخت پل جدید ،روی قس��متهای ویرانشده که از
جنس چوب بودند ،پایههایی از جنس سنگ ساختهشد .شهرت و جذابیت
این پل بیشاز هرچيز ديگر به خاطر وجود غرفهه��ای مختلف تجاری ،از
رستوران گرفته تا مغازهقصابی(!) ،و فروشگاه لوازمهنری است.

100سال پيشاز ميالدمسيح!

همسايه ساعت معروف بيگبن

یکیاز پلهایی که از سال ۱۷۶۹میالدی روی رودخانه تایمز لندن جا خوش
کرده ،پل معروف وست مینستر است که درکنار کاخ وست مینستر ،کلیسای
وست مینستر ،ساعت معروف بیگبن و همچنین چرخ و فلک لندن ،یکیاز
ت مينستر پيشاز
آثار ماندگار و زیبای اين شهر بهحساب میآید .از پل وس 
اين نيز در مطلب پلهاي زيباي دنيا ياد شدهبود.

پونتهپیترا در زبان ایتالیایی بهمعنای پل سنگی است .این نام را مردم ايتاليا به
پلی رومی و قوسی شکلدادند که ۱۰۰سال پیشاز میالدمسیح روی رودخانه
«آدیجه» در شهر ورونا ساختهشد .این پل در میان جاده ویاپوستومیا که از جنوا
تا گذرگاه برنر امتدادداشت ،ساختهشد .پونتهپیترا در اصل در کنار پل دیگری
به نام پونس پوستومیوس احداثشد؛ دو سازه که هر دو سمت راست رودخانه
آديجه را با آمفيتئاتر رومی در کرانهشرقی رودخانه مرتبط میساختند .هر دو
پل از آجر و تراورتن ساخته شدهبودند .پل پونتهپیترا۱۲۰متر طول و۵قوسدارد
که نزدیکترین قوس به ساحل سمت راست رودآدیجه ،در سال ۱۲۹۸میالدی
بازسازیشد .آوریل سال ۱۹۴۵و در بحبوحه جنگجهانی دوم ،ارتش آلمان
هنگام عقبنشینی ،چهار قوس از پل پونتهپیترا را منفجرکرد که در سال۱۹۵۷
و با استفاده از مصالح اصلی بازسازی شد.

فناوري امروز

پلي بلندتر از برجايفل

پل برج لندن ،يك نمادملي

طراحان و س��ازندگان این پل (ولفب��اری و هوراس جونز) توانس��تند در
سال ۱۸۹۴میالدی آن را بهبهترين شكلممكن تکمیلکنند .پل برجلندن
که از روی رودخانه تایمز میگذرد ،یکیاز مشهورترین نمادهای پايتخت
انگليس است.
ساخت این پل باوجود ۴۳۲کارگر ۸سال بهطول انجاميد .برای ساخت دو
پایه پل از ۷۰هزار تن بتن و ۱۱هزار تن فوالد استفادهش��د .پل برج لندن
با 800فوت (حدود 240متر) طـول در قس��مـتهـای پـاییـن رودخـانه
لونقل هوایی وجودنداشت
تـایمـز ساختهشدهاست .در آن زمانها که حم 
و کاالها به کمک کش��تی به لندن میرس��ید ،این پل ۵۰ب��ار در روز باال
بردهمیشد تا کشتیها بتوانند بهراحتی از ميان پايههاي آن عبور کنند.
مقاومت مقابل سيالبهاي شهر پراگ

رودخانه ویتا از اوای��ل قرن ۱۵میالدی ،زندگی مس��المتآمیزی با پل چارلز
داشتهاست .در سال۱۴۹۳میالدی بود که با احترام به تصمیم پیتر پارلر و برای
توآمد مردم ،این پل بر روی رودخانه ويتا ساختهشد .پل چارلز
راحتترشدن رف 
یکیاز قدیمیترین پلهای جهان است که با۵۱۵متر طول و۵/۹متر عرض در
شهرپراگخودنماییمیکند.هنرمندطراحاینپلهیچوقتنتوانستقدمروی
آن بگذارد چراكه چندسال قبل از تکمیل پل ،چشم ازجهان فروبست .پل چارلز

مسئوليت پدر بر دوش پسر

پل بروکلین را میتوان بهعنوان یکی از قدیمیترین پلهای مدرن و البته
معلق دنیا نامبرد .این پل که در فاصله س��الهای  ۱۸۷۰تا  ۱۸۸۳میالدی
در اياالتمتحده آمريكا ساختهش��د ،سرنوش��تی مانند پل چارلز در شهر
پراگ دارد.
مهندس آلمانیتبار ط��راح این پل ک��ه «جان آئوگوس��تس روئبلینگ»
نامداشت ،هیچوقت نتوانس��ت نظارهگر تکمیل آن باشد و با مرگش در اثر
سانحهای که هنگام ساخت پل رخداد ،مسئولیت ادامهعمليات احداث آن
را به پسرش واشنگتن س��پرد .اما از آنجا كه واش��نگتن روئبلینگ مشکل
لکنتزبان داشت و بیان دس��تورات برایش بسيارسخت بود« ،امیلی وارن
روئبلینگ» مادر واشنگتن و همسر مهندس آلمانی طراحپل تصمیمگرفت
تماممدت درمحل پروژه حاضرباشد و دس��تورات واشنگتن را به کارگران
منتقل کند .این پل که با طول ۱۸۲۵متر جزیره منهتن را به همسایهاش
محله بروکلین وصلمیکند ،با هزینهای بالغبر ۱۵میلیون دالر ساختهشد
اما پیچیدگی سازه پل باعثشد درطول ۱۳سال زمان ساخت آن۲۰ ،نفر از
کارگران جان خود را از دست بدهند.

در كش��ور مكزيك پلي مرتفع بهنام پل «بالوآرته بيس��نت ناريو»
وجوددارد كه 1124متر طول داش��ته و 402/6مت��ر ارتفاع آن از
سطحزمين اس��ت .ارتفاع اين پلمعلق زيبا از زيرطاق مركزي تا
تهدرهاي كه پلمذكور مشرفبه آن است ،حتي از ارتفاع برجايفل
فرانس��ه (به ارتفاع 300متر) بيش��تر اس��ت .پل بالوآرته بيسنت
ناريو بخشياز يك بزرگراه جديد محسوبميشود كه ايالتهاي
سنالوآ و دورانگو را بههم متصلميسازد .پروژه ساختپل از فوريه
غ بر 110ميليون پوند
س��ال 2008ميالدي و با تأميناعتباري بال 
آغازشد .اين س��ازه حملونقلي در روز بزرگداش��ت دويستمين
سالگرد اس��تقالل مكزيك از اسپانيا افتتاحش��د و در مراسم آغاز
بهرهبرداري از آن ،رئيسجمهور مكزيك نيز حضورداشت .افتتاح
پل با حضور نمايندگان كتاب برترينه��اي جهان (گينس) براي
ارزيابي اين اثر فني-هنري برگزارشد .البته پل بالوآرته بيسنت ناريو
نتوانست ادعاي مرتفعترين پل دنيا را ثابتكند .ركورد بلندترين پل
معلقدنيا طبق آمار و ارقام ثبتشده در سايت ركوردهايجهان،
همچنان متعلق به پل رودخانه «س��يدو» در استان هوبي چين
است كه ارتفاع آن به حدود 472متر ميرسد.

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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يك طرحعظيم فرامنطقهاي
سخن مسئول

تصوير يكياز بخشهاي پروژه بزرگراه امام علي (ع)

75ميلياردتومان پروژهعمراني در دست ساخت در منطقه20

شهرريبابزرگراهامامعلي(ع)ازبنبستخارجميشود
روزگاری تهران ،قریهای در حاشیه شهرری بود .حتی پایتختشدن تهران نیز
تا مدتهای طوالنی نتوانست شهرری را بهعنوان یک بافتتاریخی و فرهنگی
برجسته در حاشیه توجهات قراردهد .اما توسعه کالبدی تهران در سالهای
گذشته ،مرزهای این کالنشهر را تا جایی گسترشداد که حتی برخی از شهرها
و مراکزجمعیتی اقماری را به متن پايتخت دعوتکرد .فارغ از مرزبندیهای
ریز جغرافیایی که شهرستانهای یک استان یا بخشهای یک شهرستان را
از یکدیگر تفكيكمیسازد ،بس��یاری از این بخشها و شهرستانها آنچنان
بهلحاظ کارکردهای اقتصادی و اجتماعی با ش��هرهای محور درآمیختهاند
که متمایزساختن آنها از یکدیگر در برنامهریزیهای كالنشهری ،ناممکن
بهنظر میرسد.
شهرری امروزه یکی از محدودههاي جمعيتي ش��هرداری منطقه 20تهران
محسوبمیشود و طبیعی است که بخشی از بودجه عمرانی شهرداری تهران
به توسعه زیرساختهای عمرانی در این محله اختصاص یافتهاست .واقعیت
آن است که معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران هماکنون 75میلیارد تومان
پروژه درمنطقه 20دردست اجرا دارد و این درحالیاست که یکیاز مهمترین
پروژههای مورداشاره یعنی طرحعظيم احداث ادامه بزرگراه امامعلی(ع) در
شهرری بهطور بیوقفه دنبال میشود.
درحقيقت بزرگراه امامعلي(ع) از ابتداي مس��ير خود در شماليترين نقطه
تهران (بزرگراه ارتش) تا بزرگراه شهيدآويني با پيمودن مسيـري درحـدود
31كيلـومتـر ،سرانجـام بهقطعـه ديگـري متصل خواهدشد كه به طرح «حرم

تا حرم» معروف است .طرح حرم تا حرم امتداد مسير بزرگراه امامعلي(ع) از
كمربندي شهرري تـا حـرممطهـر امامخميني(ره) را شاملميشود .با تكميل
اين قطعه كه حدود 3كيلومتر طولدارد ،شهروندان ميتوانند پساز پيمودن
مسير 34كيلومتري ،خود را از شماليترين نقطه پايتخت در محدوده دارآباد،
به جنوبيترين نقطه يعني مرقدمطهر امامخميني(ره) و بهش��تزهرا(س)
برس��انند .تکمیل این بزرگراه طویل ش��مالی-جنوبی و مرتبطشدن آن به
شهرری ،این منطقه را به معنای واقعیكلمه به شهر تهران پیوندزده و به شبکه
بزرگراهها و معابر اصلی پايتخت متصل میسازد.
منطقه 20شهرداری تهران پروژههای مهم دیگری نیز دارد که رقم 75میلیارد
تومان اعالمشده ،شامل آنها نمیشود .پروژه مجتمع نمایشگاهی شهرآفتاب
یکیاز پروژههای واقعش��ده در حریم منطقه 20بوده و یکیاز کمنظیرترین
طرحهای عمرانی حالحاضر پایتخت محسوبمیشود .این پروژه با قرارگرفتن
در حاشیه آزادراههای تهران-قم و تهران-ساوه ،ظرفیتهای فراوانی را برای
س��اماندهی و زیباس��ازی این محورها بهعنوان مبادی اصلی ورودی تهران
ایجادمیکند .ضمناً بهدلیل احداث هتلها و مراکزبزرگ تجاری در فازهای
تکمیلی پروژه مجتمع نمايشگاهي شهرآفتاب ،فرصتهای شغلی و اقتصادی
در منطقه 20و مناطق همجوار آن افزوده خواهدشد تا جنوب تهران به مرکزی
برای تبادالت عظیم تجاری تبدیلش��ود .با ايـن حس��ـاب بهنظر ميرسد
پروژههاي عمراني حالحاضر ،محدوده ش��هرري را از بنبست خارجكرده و
شكل و شمايل جديد به آن ببخشد.

عبادا ...فتحاللهی

*

هر چند پروژه احداث مجتمع نمایشگاهی
ش��هرآفتاب یک طرحعظیم فرامنطقهای
اس��ت و آثار مثبت بهرهبرداری از آن را باید در مقیاسملی
موردبررسی قرارداد اما بدونش��ک موقعیت جغرافیایی و
قرارگرفتن این پ��روژه د ر محدوده منطقه 19ش��هرداری
تهران ،آث��ار اقتصادی و اجتماعی فوقالع��ادهای بر زندگی
شهروندان این منطقه خواهدداشت .درحالیکه دههچهارم
انقالباسالمیایرانازسویمقاممعظمرهبریدههپیشرفت
و عدالت نا م گرفته ،پروژههای عمرانی شهر تهران میتوانند
عامل مهمی درراستاي کاهش سطح محرومیتها و فاصله
امکانات میان شمال و جنوب پایتخت باشند.
برگزاری نمایشگاههای بینالمللی در محل قبلی ،مشکالت
ترافیکی زیادی برای ساکنان پهنه شمالی تهران دربرداشت
و مدیریتشهری که سالهاست در جهت محو محرومیتها
در مناطقجنوبی پایتخت تالشمیکند ،تغییرمحلدائمی
نمایشگاههای بینالمللی پایتخت را به فرصتی برای رشد و
توسعهبیشترجنوبشهرتبدیلکرد.
مجتمعنمایشگاهیشهرآفتابباظرفیتهایمهماقتصادی
و گردش��گری که بهویژه در گامهای بعدی آن پیشبینی
شدهاست ،فرصتهای ش��غلی متعددی ایجادمیکند که
درنهایتبهارتقایکیفیتزندگیومسائلاقتصادیشهروندان
ساکن در این پهنه کمک شایانتوجهی خواهدكرد .واقعیت
آن است که هتلها و مراکز عظیم تجاری درنظر گرفتهشده
برايفازهایتکمیلیاینپروژه،درهرمنطقهایازشهرتهران
که احداثشوند ،میتوانند زمینهساز یک تحول اقتصادی
مهم باشند .آنچه مسلماست اينكه منطقه 19در مطالعات
طرحجامع شهر تهران بهعنواندروازه بینالمللی پایتخت
شناختهمیشود و آخرین سند راهبردی تهران ،کارکردهای
مهمی برای این منطقه درنظر گرفته است.
به یاری پروردگار متعال تاکنون مراحلاجرایی پروژه احداث
مجتمع نمایشگاهی شهرآفتاب پیشرفت مناسبی داشته
و باتوجه به حجم زیاد عملیات خاکبرداری ،انتقال و دپوی
خاکدستـی بـا مـدیـریـت مناسبی صورت گرفتهاست.
شهرداری منطقه 19نيز کمک به پیشبرد عملیاتاجرایی در
این پروژه عظیم را وظیفه خود میداند.
* شهردار منطقه19

ختمكالم  :تعريف يك پروژه بزرگ
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ي عمران�ي عظيم و
اگر بخواهي�م از پروژهها 
بزرگ شهر تهران كه در دس�ت اجرا هستند
ياديبكنيم ،بيش�ك پروژه اح�داث بزرگراه
امامعل�ي(ع) و تقاطعه�اي متع�دد اصلي و
فرع�ي آن درصدر اين طرحه�ا قرارميگيرد.
س�اخت 22كيلومتر بزرگ�راه آن ه�م باگذر
از دلبافتمتراك�م مسكونيش�هر حتم� ًا
كاري ب�زرگ ب�وده ك�ه در دهههاي گذش�ته
هيچك�س س�راغ از آن نگرفتهاس�ت .غيراز
معارضاتملكي كه شمار آنها به 4هزار پالك
(حدود 7هزار واحدمسكوني) ميرسد ،ميزان
معارضاتتأسيساتي واقعشده در مسير پروژه
نيز آنقدر زياد است كه ميتوان آن را در سطح
پروژههاي كشوري نيز بيس�ابقه خواند .آغاز
عملياتاجرايي بزرگراه امامعلي(ع) بهداليلي
كهذكرشد،يكاقدامشجاعانهبودامابههرحال
با توكل بر خدا در دستور كار قرار گرفت.

با اجراي پروژه بزرگراه امامعلي(ع) مس��احتي
درحدود يكميليون و يكصده��زار مترمربع از
سطح بافتفرسوده شهرتهران نوسازي ميشود.
حجم كل عمليات خاكبرداري پروژه 5ميليون و
700هزار مترمكعب است كه تا امروز 56درصد
آن يعن��ي 3ميلي��ون و 300هزارمتـرمكعـب
خاكبـ��رداري انج��ام شدهاس��ت .همچنين از
7100عدد ش��معي كه باي��د در طول مس��ير
احداثش��ود76 ،درصد آن يعني 5400ش��مع
كارگذاش��ته شد هاس��ت .درمقول��ه رف��ع
معارضاتتأسيساتي حدود 60درصد معارضات
جابهجا و نيز بالغ ب��ر 90درصد معارضاتملكي
تخريب شدهاست .اين اعداد و ارقام خود گوياي
بزرگي و حجم عملياتاجرايي در پروژه بزرگراه
امامعلي(ع) است .مشابه چنين طرحي شايد تا
ساليان س��ال فرصت به بار نشستن در كالنشهر
تهران را پيدا نكند.

تصور اينك�ه بت�وان از ش�ماليترين نقطه
ته�ران ت�ا جنوبيتري�ن بخ�ش آن را در
مدتزمان نيمس�اعت طيكرد ،س�خت اما
قابلباور اس�ت .بزرگ�راه امامعل�ي(ع) اين
امكان را ب�ه ش�هروندان ميدهد ت�ا با گذر
از 24تقاطع غيرهمس�طح و ب�دون مواجهه
ب�ا چراغقرمز ،ته�ران را درنوردن�د .اما اين
اتفاق ب�زرگ درپس خود زحم�ات زيادي را
بهدنبال خواهدداشت .براي آنكه هم سرعت
و هم كيفيتكار حفظش�ود ،مديرانشهري،
مهندسان ،تكنسينها و كارگران پرشماري
بهطور شبانهروزي درحال فعاليت هستند تا
آرزوي ديرينه احداث بزرگراه امامعلي(ع)
بهتحقق بپيوندد .فقط تصور اينكه صدهزار
قطعه س�گمنت (قطعات پيشساخته بتني)
بايد توليد و در ديوارههاي بزرگراه نصبشود،
سخت و عجيب است.

پروژه بزرگراه امامعلي(ع)آنقدر بزرگ و عظيم
اس��ت كه درچند مرحل��ه باي��د آن را بهصورت
قطعهبهقطعه افتتاحكرد .گفتهميش��ود بخش
حدفاصل خيابان منصور تا بزرگراه شهيد آويني
(كمربندي شهرري) كه شامل تقاطعهاي بزرگراه
بعثت ،بزرگراه آزادگان و بزرگراه ش��هيد نجفي
رستگار (بزرگراه دولتآباد) ميشود ،انشاءا ...تا
دههفجر امسال به بهرهبرداري خواهدرسيد .ذكر
مجدد اين نكته كه برخ��ي از تقاطعهاي اصلي
اين پروژه بهاندازه احداث تقاطعي مانند تقاطع
بزرگراههاي شهيدهمت و مدرس عملياتاجرايي
درب��ردارد ،مثال��ي ديگر از حجم و س��ختيكار
در مراحل س��اخت بزرگراه امامعلي(ع) اس��ت.
ي شده هزينههاي
ضمـناينكه حتيالمقدور سع 
تمامشده پروژه ،بهدقت مديريت و كنترل شود .با
اين اوصاف مي توان ساخت بزرگراه امام علي (ع)
را از هر حيث ،نمونه تلقي كرد.

