
  راه آهن يكبار مصرف: شاهكار مهندسي دولت نهم

 شيراز داستاني است نسبتاً قديمي كه مقدمات طراحي آن از دولت سازندگي آغاز و در اواخر -آهن اصفهان داستان راه
 رفت و در يشپبه  متعدد و متنوع يزهايروژه با افت و خپن يااجراي به هر حال در دولت نهم .  شدياتيدولت اصالحات عمل

 درصد داشت، از سوي رييس دولت نهم وعده داده شد كه 70رفتي كمتر از  يشپروژه پدر حالي كه  1388ماه سال  فروردين
دهم كه زائريني كه براي مراسم ارتحال امام  من از طرف مسوولين استاني و وزارت راه قول مي«

ي كارشناسان و اهل  است كه اين وعده كليه بديهي ».آيند، بتوانند از قطار استفاده نمايند خميني به تهران مي
  . فن را در تعجب فروبرد
. . . . . . . . . . . . . . . . . بيني كارشناسان، اين وعده با شاهكار مهندسي دولت نهم محقق شد، اما  يشپو البته برخالف 

 . . . . .  
با ناميد » شيراز«توان آن را  ه زحمت مي از محلي كه ب13/3/88باالخره قطار شيراز به اصفهان و تهران در تاريخ 

  . به حركت درآمدراز يس جمهور، استاندار فارس و امام جمعه شييحضور معاون اول ر
  :كه عبارتند ازز وجود داشت ين) تياهم يو احتماالً ب(ار كوچك ينه دو نكته بسين زمياما در ا

 9 حدود يل شخصيبا اتومب و  ساعت12 با اتوبوس در حدودراز به تهران كه ي شيلومتري ك900ر ي مسيط -1
 24ژه دولت نهم در حدود يآهن و  منحصر به فرد راهيها يژگيانجامد، با توجه به و ي به طول مساعت

 شده در يبردار محدوده بهره( آباده -رازير شيضمناً الزم به ذكر است كه مس. دي به طول انجامساعت
»  ساعت11«از است، در مدت ي آن مورد ني طيبرا»  ساعت4« در حدود يكه با اتوبوس زمان) ريكساله اخي
  ) مراجعه شود16/3/88به روزنامه خبر جنوب مورخ  (!!! شده استيط



آهن  راه«س از عبور قطار از روي راه آهن ويژه دولت نهم كه به درستي از سوي كارشناسان به عنوان پ -2
هاي قابل  نابود شده است و الزم است با هزينهروژه پگذاري شده است، كليه ابنيه فني   نام»بار مصرف يك

در ادامه . كالً تخريب شده و مجدداً از ابتدا ساخته شود) آهن عالوه بر هزينه هنگفت ساخت راه(توجه 
الزم به ذكر است كه براساس خبر درج  .س از عبور قطار ارائه شده استپتصاويري از اين شاهكار مهندسي 

 .، عبور قطار از روي اين راه آهن تا اطالع ثانوي ممنوع است17/3/88ورخ شده در روزنامه خبر جنوب م

  
بروز براساس استانداردها،  است كه ين نكته ضروري ذكر ا-س از عبور قطارپ ي بتنيها  از تراورسيريتصو

ساله روژه ره صد پن ياما ا. رش استيذپ سال قابل 10حداقل س از گذشت پها  ف در تراورسيار خفي بسيها ترك

  . نموده استيك ساعته طيرا 

  



  
  س از عبور قطارپ ي بتنيها گر از تراورسي ديريتصو

  
  . را داراست»يت جهانيريمد«ن دولت توان ي به حق ا-ين شاهكار مهندسيجه اين نتيو ا



  

  
 نه تنها الزم به ذكر است كه. دير تراورس دقت كنيس قرارگرفته در زيبه خودنو. ل اتفاقات رخ دادهيز دلين نيا

  . شده استناقص انجام ريزي نيز  بلكه حتي باالست, استذيرفته پها صورت ن عمليات كوبيدن باالست

  
 متروكه يآهن راه, رين تصوي است كه ايادآوري الزم به -س از عبور قطارپل يجاد شده در ري اي افقينوسيموج س

  !!!!س از افتتاحپك ساعت ي دولت نهم است تنها يگر شاهكار مهندس دهد و نشان ين را نشان نميشيپ يها از سده



  

  
ي مسافرين قطار  البته الزم است به شما اطمينان داده شود كه كليه. و اين نيز موج سينوسي قائم ايجاد شده

  .اند و جاي هيچ نگراني نيست عبور كرده از اين مسير سالم به مقصد رسيده

  

  
  هم از نشاط در دولت نيا نمونه» ها ليرقص ر«

  



  
. اند كامالً از ريل فاصله گرفتهها فرورفته و  در باالستها در اين بخش به علت سستي بيش از حد بستر  تراورس

  !!!ك قطاريتنها ........ به خودنويس قرارگرفته در ميان ريل و تراورس توجه نماييد

  
  اه آهن از ريدر زمان بهره بردار رازيشار با شكوه يبسآهن  ستگاه راهيو البته ا

  
بلكه مسافرين بخشي از مسير را . ل رد نشده استپالبته قطار از روي اين . هاي واقع در مسير لپاين هم يكي از 

  .اند س از آن در ميانه راه به قطار سوار شدهپبه وسيله اتوبوس طي نموده و 

 



  :توان به موارد زير اشاره نمود آهن مي هاي قابل ذكر اين راه از ديگر ويژگي
باشد و جالب   مسير مي»سيگنالينگ«آهن كنترل  برداري از مسير راه يش از بهرهپخرين مرحله آ -

 اين مسير برگزار شده يمانكار سيگنالينگپمناقصه جهت انتخاب هفته گذشته كه بدانيم  آن
 .يمانكار صورت نگرفته استپ و هنوز انتخاب است

ظور تامين ايمني، تامدتي در حدود يك تا چند آهن، به من س از تكميل هر مسير راهپبه طور معمول  -
هفته الزم است از اين مسير جهت عبور بار استفاده شود، در حالي كه مسير مورد نظر با استفاده از 

  . آزمايش شد»هاي معظم شهدا خانواده«
له ياده شده و با وسيپج از قطار يبه تدرر ي شدن مسيكننده، با طوالن ي همراهين استانيمسوول -

 .اند راز بازگشتهيز به شي نيرداخته و برخپر ي به ادامه مسينيزم
 حاضر به استفاده از قطار نشده يچ خبرنگاريه از خبرنگاران روزنامه خبر، يكير از يغ -

 .است
  

را )  حمل و نقلي مهندسيدكترا(نژاد  ي دكتر احمدي جناب آقاي به درستيل است كه خانم رجبين دليو به هم
   .ده استينام...) نجم و پد چهارم و يو شا (»معجزه هزاره سوم«

  
جنايات  و نيز يكي از فجايع بزرگ مهندسيروژه يكي از پبا هر رويكرد و هر نگاه، اين 

آهن احداث شده در اين محدوده بايد  بديهي است با شرايط موجود كل راه.  دولت نهم استاقتصادي
كرد  هاي كوچك نحوه هزينه اين يكي از نمونه!!!! با كدام بودجه؟. و مجدداً ساخته شودبرداشته شده 

    . ميليارد دالر درآمد نفتي دولت نهم است280
 يروژه چه بوده است؟ اين فاجعه بزرگ اقتصادي و مهندسپو سوال ديگر اين است كه كاركرد اين 

 كه با »نژاد ي دكتر محمود احمدي جناب آقايغاتيروژه تبلپ«بخش بسيار كوچكي است از 
  .شود يران انجام ميق مردم احقو


