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 11از  2صفحه شماره  شماره مدرک: 

 

 كليات طرح و اركان آن -1

 اصلی طرح مشخصاتجدول   -1-1

  :متر 7عرض مسير كندرو  

  :متر 11عرض زیرگذر  

  :خط 4تعداد خطوط عبور  

 ) متر 632: طول رمپ شمالی ) واقع در بلوار شهيد اكبری  

  متر 143: استاد معين (طول رمپ جنوبی ) واقع در بلوار  

 متر 612: طول قسمت مسقف 

 متر 851: طول كلی پروژه 

  متر 2366عدد به طول تقریبی  312: هاشمعتعداد 

 متر 5: حداكثر ارتفاع حفاری زیرگذر 

 

 
 
 

 آن یاجزا و جانمایی طرح حوزه تیموقع پالن
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 11از  3صفحه شماره  شماره مدرک: 

 

 كلیات -1-2

 

 

 طرح اهداف -1-3
كاهش میزان ترافیک در خیابان آزادی و دسترسی از طرف خیابان شهید جواد اكبری به سمت میدان استاد معین و بالعکس  طرح اجرای از هدف

 .باشدمی
 كاهش ترافیک منطقه ای بخصوص بزرگراه یادگار امام )ره( و میدان آزادی 

 كاهش آالیندگی 

 كاهش میزان مصرف سوخت 

 دسترسی سریعتر 
 

  

 

 های پروژهویژگی -1-6

 ارد زیر اشاره كرد.وبه م توانمیآزادی  -اجرای طرح زیرگذر استاد معین هایویژگی ترینمهماز 
 

 به خیابان استاد معین اتصال خیابان شهید اكبری 

 افیک در بزرگراه یادگار امام )ره(كاهش تر 

 كاهش ترافیک خیابان آزادی 

 كاهش ترافیک میدان آزادی 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 آزادی و معین استاد هایخیابان تقاطع زیرگذر نام پروژه:

 13/50/1313 تاریخ شروع

 تقاطع خيابان استاد معين و خيابان آزادی اجرا محل

 1و2مناطق  شهرداری برداربهره
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 11از  4صفحه شماره  شماره مدرک: 

 

 مشخصات فنی: -0

 ( هاكولهطول كل )شامل تابليه و  موقعيت زیرگذرنام 
 تابليه

 عرض طول نوع

 آزادی-زیر گذر استاد معین
تقاطع خیابان استاد معین 

 و آزادی
 15 212 بتنی 595

 

 جدول احجام اصلی : -6

 

 

 موقعيت نام رمپ یا لوپ
 نوع

 طول كل
عرض سواره 

 رو
 غير همسطح همسطح

 7 972  * شرق به شمال 1رمپ همسطح 

 7 982  * شمال به غرب 9رمپ همسطح 

 7 152  * جنوب به شرق 3رمپ همسطح 

 7 152  * غرب به جنوب 4رمپ همسطح 

 15 131 *  استاد معين 5رمپ غير همسطح 

 15 914 *  اكبری 1رمپ غير همسطح 

 مالحظات ميزان مغایرت برآورد واحد شرح عمليات

 نهایی اوليه

 - - - 01292 مترمکعب برداریخاک

 - - - 03522 مترمکعب كنیپی

 - - - 0252 متر طول حفاری شمع

 - - - 1982 مترمربع بندیقالب

 - - - 0901 تن آرماتوربندی

 - - - 95402 مترمکعب ریزیبتن

 - - - 8182 مترمکعب ساختهبتن پیش

 - - - 929442 كیلوگرم كارهای فلزی سبک

 - - - 3852 مترمکعب اساس و زیراساس

 - - - 1042 مترمربع كاریعایق

 - - - 4302 متردسی درز انبساط
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 11از  0صفحه شماره  شماره مدرک: 

 

 جدول اوزان فيزیکی و ریالی : )سطح یك(-8

 ضریب وزنی ریالی ضریب وزنی فيزیکی 1های اصلی سطح  فعاليت

Start 0 0 
 56.5 2621 تجهيز كارگاه

 622.. 2629. احداث زیرگذر

 16.9 2605 مسير زیرگذر

 2615 .1065 اصالح هندسی دسترسی های موجود

 0 .062 برچيدن كارگاه

finish 0 0 
 

 

 .: كل و سطح یك پروژه درصد پيشرفت فيزیکی -12

 واقعیدرصد پيشرفت  درصد پيشرفت برنامه ای نام

 %3443  زیرگذر استاد معين

Start  6% 

 %166  تجهيز كارگاه

 %31.25  احداث زیرگذر

 %6  زیرگذرمسير 

 %6  اصالح هندسی دسترسی های موجود

 %6  برچيدن كارگاه

finish  6% 
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 11از  6صفحه شماره  شماره مدرک: 

 

 : كلی صورتبه شدهانجاماحجام  -10

 

 

 :خالصه احجام عمليات اجرایی در دوره گزارش  -16

 

 

 نهاییبرآورد  واحد شرح عمليات
 درصد  شدهانجام

 شدهانجام

درصد 

 باقيمانده
 تجمعی ماه جاری

  %11 5525 0320 01292 مترمکعب برداریخاک

  %6 9499 05 03522 مترمکعب كنیپی

  %88 3920 2 0252 متر طول حفاری شمع

  %5 2 2 1982 مترمربع بندیقالب

  %30 850 3.5 0901 تن آرماتوربندی

  %45 0022 99 95402 مترمکعب ریزیبتن

  - 952 2 - متر طول جدول و دال )كانال(

  - 040 91 - متر مربع دیوارچینی

 برآورد نهایی واحد فعاليت جبهه كاری
 درصد شدهانجام

 شدهانجام 

درصد 

 تجمعی این ماه باقيمانده

 استاد معين

%84 21287413  - متر طول حفاری شمع   

%85 45874  - تن كيج گذاری   

%88 2181  - مترمکعب ریزیبتن   

 شهيد اكبری

%14 1688743  - متر طول  حفاری شمع   

%16 3447628  - تن كيج گذاری   

%10 2824  - مترمکعب ریزیبتن   
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 11از  8صفحه شماره  شماره مدرک: 

 

 معارضين پروژه:-21

 : ليست معارضين -21-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جبهه كاری
 (مترمربع) مساحت  معارضين ملکی تأسيساتیتعداد معارضين 

 اشجار
كابل  لوله آب لوله گاز برقی

 مخابرات
 -آموزشی تجاری مسکونی نامشخص

 عمومی

فضای سبز و 

 پارک
 جمع باغ

 - 41483 6 6 6 68486 13461 1 دارد 6 4 4 خيابان آزادی

 757431 6 6 6 6 ندارد 6 3 1 بلوار شهيد اكبری
46843

6 
1661421 - 

 - 44456 6 6 6 6 44456 1 دارد 1 6 4 بلوار استاد معين

 - 1316438 6 757431 6 68486 17451 جمع
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 11از  8صفحه شماره  شماره مدرک: 

 

 :آخرین وضعيت معارضين -12-2

 محل معارض شرح
 رفع تاریخ 

 آخرین وضعيت معارض
 واقعی ایبرنامه

  و پل عابر پیاده BRTمعارض ایستگاه 
 گردیدههماهنگی جهت رفع معارض انجام  - - خیابان آزادی

معارضین مسکونی و تجاری در شرق تقاطع خیابان شهید اكبری و 

 هماهنگی جهت رفع معارض انجام گردیده - - بلوار شهید اكبری خیابان آزادی

متر مربع در غرب تقاطع خیابان شهید اكبری  25.65باغ به مساحت 

 انجام گردیدههماهنگی جهت رفع معارض  - - بلوار شهید اكبری و خیابان آزادی

تا  .29و  222تا  222معارض خیابان آزادی برای احداث شمع های 

 هماهنگی جهت رفع معارض انجام گردیده - - خیابان آزادی 512

خیابان استاد  .29عدد لوله فیبر نوری مخابرات با شمع  5برخورد 

 معین
 هماهنگی جهت رفع معارض انجام گردیده - -

خیابان استاد  292و295لوله آب با شمع های برخورد لوله برق و 

 معین
 هماهنگی جهت رفع معارض انجام گردیده - -

 .21اینچ در شمع 265له پلی اتیلن وجود لو
 هماهنگی جهت رفع معارض انجام گردیده - - بلوار شهید اكبری

خیابان استاد  وجود منهول آجری وسط تابلیه بلوار استاد معین

 معین
 هماهنگی جهت رفع معارض انجام گردیده - -

و 219سانت معارض با شمع های  50وجود باكس بتنی در عمق

 222و221
خیابان استاد 

 معین
 هماهنگی جهت رفع معارض انجام گردیده - -

خیابان استاد  .21و212اینچ با شمع های  265برخورد لوله مخابرات 

 معین
 گردیدههماهنگی جهت رفع معارض انجام  - -

تا  225اینچ پلی اتیلن مخابرات با شمع های  2عدد لوله  .1برخورد 

222 
خیابان استاد 

 معین
 هماهنگی جهت رفع معارض انجام گردیده - -

خیابان استاد  220و259و.25معارض پله برقی برای اجرای شمع های 

 معین
 هماهنگی جهت رفع معارض انجام گردیده - -

گاز، برق و نهر موقت در مسیر شیبراهه شمالی  وجود معارضین آب،

 هماهنگی جهت رفع معارض انجام گردیده - - بلوار شهید اكبری خیابان شهید اكبری

 معارض ملکی بوستان رازقی در بلوار شهید اكبری
 هماهنگی جهت رفع معارض انجام گردیده - - بلوار شهید اكبری

خیابان استاد  512و515شمع های سانتی متر در  25وجود لوله فلزی 

 معین
 هماهنگی جهت رفع معارض انجام گردیده - -

خیابان استاد  .25اینچ در شمع  2اینچ و لوله فلزی  2وجود لوله پلی اتیلن 

 معین
 هماهنگی جهت رفع معارض انجام گردیده - -

خیابان استاد  295تا  291برخورد فیبر نوری مخابرات با شمع های 

 معین
 هماهنگی جهت رفع معارض انجام گردیده - -
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 11از  1صفحه شماره  شماره مدرک: 

 

 

 

 تأسيساتیو  معارض ملکیپالن بروز شده -21-3

 

 مسیر در اینچ . قطر به گاز لوله و اینچ 265 قطر به فلزی لوله وجود

 هماهنگی جهت رفع معارض انجام گردیده - - بلوار شهید اكبری اكبری شهید خیابان شرقی ضلع نهر

خیابان استاد  استاد معینمعارضین مخابرات، گاز، آب و برق در محدوده تابلیه بلوار 

 معین
 هماهنگی جهت رفع معارض انجام گردیده - -

خیابان عدم صدور مجوز انحراف ترافیک در قسمت كندروی شمالی 

جهت رفع معارضین لوله های گاز و آزادی از طرف پلیس راهور 

 مخابرات
 هماهنگی جهت رفع معارض انجام گردیده - - -



 
 سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

 تقاطع زیرگذر پروژه

  آزادی و معین استاد های خیابان 

)مدیریت طرح/مشاور/پیمانکار(  گزارش ماهانه عملکرد   

5931 اسفند ماه  

 

 11از  15صفحه شماره  شماره مدرک: 
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 11از  11صفحه شماره  شماره مدرک: 
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 11از  12صفحه شماره  شماره مدرک: 
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 11از  13صفحه شماره  شماره مدرک: 

 

 گزارش تصویری -32
 

 
 شمع های كارگاه استاد معین بافیآرماتوربندی و كیج 

 
 شمع های كارگاه استاد معین آرماتوربندی و كیج بافی
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 11از  14صفحه شماره  شماره مدرک: 

 

 
 شمع های كارگاه استاد معین آرماتوربندی و كیج بافی

 
 شمع های كارگاه استاد معین آرماتوربندی و كیج بافی
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 11از  10صفحه شماره  شماره مدرک: 

 

 
 خاكبرداری شیبراهه خیابان شهید اكبری 

 

 

 شهید اكبریخاكبرداری شیبراهه خیابان 
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 11از  16صفحه شماره  شماره مدرک: 

 

 
 خاكبرداری شیبراهه خیابان شهید اكبری

 

 
 خاكبرداری شیبراهه خیابان شهید اكبری
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 11از  18صفحه شماره  شماره مدرک: 

 

 
 لوله گذاری و بتن ریزی جوی سر خیابان سلطان محمدی

 
 لوله گذاری و بتن ریزی جوی سر خیابان سلطان محمدی
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 11از  18صفحه شماره  شماره مدرک: 

 

 
 رنگ آمیزی حصار ادامه كارگاه شهید اكبری

 
 كارگاه شهید اكبریرنگ آمیزی حصار ادامه 
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 11از  11صفحه شماره  شماره مدرک: 

 

 
 معارض پل عابر پیاده

 
 BRTمعارض ایستگاه 

 

 

 


