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 مقاوم سازی و بهســازی لرزه ای 

پل های سواره روی شهر تهران از گزارش
اولویت های دوره ششم مدیریت 
شهری محسوب می شود. شــهر تهران 753پل  
ســواره رو دارد که به گفته معاون فنی و عمرانی 
شــهرداری تهران نیمی از این پل ها به میانسالی 
رسیده اند. به همین دلیل، عباس شعبانی توجه 
ویژه  به پل های ســواره رو را از اولویت های اصلی 
شــهرداری تهران قلمداد کرد و گفت: »ازجمله 
اقدامات دوره فعلی مدیریت شهری درخصوص 
نگهداشت زیرســاخت ها و ابنیه عمرانی، احصا و 
تعیین متولیان تعمیر، نگهداری، بهسازی سازه ای 
و لرزه ای پل های ســواره رو است که پیش از این 
وجود نداشت. این امر اردیبهشت ماه سال جاری 
متعاقب تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران و 

کارشناسان شرکت یادمان سازه، سازمان مشاور 
فنی و مهندسی شهر تهران و همچنین اداره کل 
هماهنگی فنــی و عمرانی ســازمان ها و مناطق 
شــهرداری تهران در قالب یک ماتریس تفکیک 
وظایف به تمام مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران 

ابالغ شد.« 
از یک ســال پیش کــه دوره ششــم مدیریت 
شهری شروع شد، معاونت فنی و عمرانی اعالم 
کرد که طی 3سال آینده مقاوم سازی پل های 
سواره رو انجام خواهد شــد؛ پل هایی که اغلب 
نیاز به نگهداشت و بهسازی دارند و با توجه به 
شرایط ترافیکی هم اکنون شرکت یادمان سازه 
تعمیرات تخصصی و مقاوم ســازی و بهسازی 
لرزه ای در ســاعات مختلف روز و شــب انجام 
می شــود. به گفته مدیرعامل شــرکت یادمان 

سازه، مرمت و بازسازی اتصاالت فلزی پل های 
تقاطع بزرگراه های شهید حکیم با شهید چمران 

و شهید همت با آزادگان   انجام شد. 
امین شالبافان گفت: »طی دریافت گزارش هایی 
مبنی بر خرابی در اتصاالت فلزی ۲پل سواره رو 
واقع در پهنه جنوب غرب تهران، مشاهده شد که 
تعدادی از اتصاالت فلزی تیرهای میانی عرشه 
پل تقاطع بزرگراه های شهید همت با آزادگان و 
تعدادی از ورق های فلزی اتصال اجزای سازه ای 
در پل تقاطع بزرگراه های شهید حکیم با شهید 
چمران دچار خرابی و نقص شده است.« او ادامه 
داد: »با توجه به خطرات احتمالی، در کمترین 
زمان ممکن دستور کار الزم از سوی مشاور طرح 
تهیه و تعداد 4عــدد از اتصاالت فلزی تیرهای 
میانی عرشــه پل تقاطع بزرگراه های شــهید 

همت با آزادگان با ورق های فوالدی به ضخامت 
10میلی متر و تعداد 1۲عدد از ورق های فلزی 
اتصال تیر اصلی پل تقاطع بزرگراه های شهید 
حکیم با شــهید چمران با ورق هــای فوالدی 
به ضخامت ۲0میلی متــر جایگزین، مرمت و 

بازسازی شد.« 
تعمیرات تخصصی پل های شهر تهران در 4پهنه 
شمال شرقی با۲00دســتگاه پل، شمال غربی با 
۲17دستگاه پل، جنوب شرقی با ۲۲1دستگاه پل 
و جنوب غربی با 115دســتگاه پل در حال انجام 
اســت. ترمیم و تعویض درز انبساط با 35درصد، 
ایزوالســیون و روکش اپوکســی با ۲0درصد، 
زهکش و سیســتم جمع آوری آب های سطحی 
با 10درصد از آسیب های عمده این پل هاست که 

در دستور کار قرار گرفته است.

عبور مطمئن از پل های مقاوم
تعمیرات تخصصی و مقاوم سازی پایتخت به صورت شبانه روزی در حال انجام است

شورای پنجم قدر اعتماد مردم را ندانست
 معاونت ارتباطات و امور بین الملل اداره کل اداری و اجرایی 

بازتاب
شورای اسالمی شهر تهران در متنی و در واکنش به مطالب 
اخیر مطرح شده از سوی برخی اعضای شورای پنجم شهر 
تهران و در هماهنگی با اعضای شورای فعلی شهر، اعالم کرد: »بدون هیچ گونه 
ادعا، شعار و تبلیغاتی کافی است امروز از هر شهروند معمولی شهر تهران درباره 
توسعه و پیشرفت شهر در این دو دهه سؤال شود. طراحی، احداث، تکمیل، 
تجهیز، توسعه و ارائه بسیاری از خدمات شــهری، پروژه های بزرگ فنی و 
عمرانی، فضای سبز، حمل ونقل و ترافیک، معابر و میادین و بزرگراه ها و بسیاری 
از خدمات کوچک و بزرگ این روزهای تهران محصــول و خروجی دوران 
مدیریت یک و نیم دهه ای همین طیف در شورای اسالمی و شهرداری تهران 
است. به سختی می توان پروژه ای متعلق به دوران انقالب را در شهر تهران نام 
برد که طراحی، ایجاد یا تکمیل آن به 3دوره ماقبل گره نخورده باشد و چه بسا 
علت طوالنی شدن و تداوم مدیریت جهادی نیز عملکرد آنان بوده که نه در قالب 
مناظره و تبلیغات و هیاهو، بلکه در میدان عمل و اجرا توسط شهروندان خوانش 
شده است. چنین ادعایی مبتنی بر آمار و سند است؛ کافی است برخی آمارهای 
موجود در سند   تحویل شورای پنجم که توسط خود ایشان تهیه شده را مرور 
کنیم. بدهی شهرداری از 59۲00میلیارد ریال در سال 96به 7۲379میلیارد 
ریال افزایش یافته است، بدهی بانکی شهرداری از 194080میلیارد ریال در 
سال 96به حدود 3برابر یعنی 560610میلیارد ریال در سال 1400افزایش 
یافته است! از مجموع 300 کیلومتر خطوط مترو، تنها 79 کیلومتر و طی ۲۲ 
سال مدیریت قبل از مدیریت جهادی و ۲۲0 کیلومتر در دوره مدیریت جهادی 
ساخته شد و به بهره برداری رسید. در طول 4 سال مدیریت شورای پنجم یک 
کیلومتر به خطوط مترو اضافه نشد و اگر تعدادی ایستگاه به بهره برداری رسید، 

 درواقع همــان ایســتگاه های دوران مدیریت جهادی با پیشــرفت باالی
 80 ،90درصد بود. عالوه بر این، انبارهای تجهیزات مترو که در شــهریور 
96قطعات و نیاز ناوگان مترو را تامین می کرد در کمال تعجب در شهریور 
1400خالی   شــده بودند. در دوره 4ساله، شورای پنجم حتی یک رام قطار 
خریداری نکردند و با شعار خرید 630 واگن، به جز حرف، کمترین پرداخت 
برای شروع به ساخت صورت نگرفت. همچنین تعداد اتوبوس شهری در پایان 
دوره مدیریت جهادی به اذعان خودشان بیش از 6هزار دستگاه بوده و در سال 
1400 به کمتر ۲۲00دستگاه تقلیل یافت. از سوی دیگر میزان جابه جایی 
روزانه مسافران با اتوبوس های شهری از ۲8۲میلیون مسافر در سال 96به 
187میلیون مسافر در ســال 1400تقلیل یافت و متوسط سرفاصله اعزام 
اتوبوس از ۲0دقیقه در سال 96به ۲5دقیقه در سال 1400افزایش یافته است. 
برخالف شعارهای شورای پنجمی ها در حوزه فضای سبز و باغ ها، از مجموع 
81هکتار باغ های تملک شده تا سال 1400توسط شهرداری، بیش از 70هکتار 
آن مربوط به قبل از سال 96بوده و از 60017هکتار بوستان ها و پارک های 
تهران تا سال 1400، بالغ بر 58475هکتار آن در قبل از سال 96ساخته شده 
است. با چنین آماری در حوزه فضای سبز تعداد روزهای سالم از 165روز هوای 

پاک در سال 96به 154روز در سال 1400کاهش یافته است. 
در زمینه ایمنی شهر تهران نیز از مجموع 133ایستگاه فعال آتش نشانی تا سال 
1400، 1۲6ایستگاه آن مربوط به دوره های گذشته بوده است. عالوه بر این، 
سرانه فضاهای ورزشی، طول شبکه بزرگراهی، ساخت تونل، پل های شهری و 
سایر پروژه های فنی و عمرانی و خدماتی به گواه آمار، نزدیک به صفر بوده و قبل 
از سال 96احداث شده است. نکته قابل تامل در مورد آمار نیروی انسانی مورد 
ادعای شورای پنجم، تناقض در گفتار آنهاست. شورای پنجم امروز در حالی 

مدعی کاهش کارکنان شهرداری و عدم جذب نیرو در 4سال گذشته است 
که چندی پیش همان اعضا نسبت به تعدیل نیروهای جذب شده در 4سال 
اخیر گله داشتند! از سویی در همین 4سال مورد ادعای شورای پنجم تعداد 
پست های مدیریتی مجموعه شهرداری تهران از 4637پست به 5541پست 
افزایش یافته ؛ یعنی قریب به هزار پست مدیریتی در دوره پنجم ایجاد شده  
که محل تامل است! و نکته قابل تامل تر آنجایی است که همین مدعیان در 
بدو ورود به مدیریت شهری و از آنجایی که جریان جذب نیرو بسته شده بود 
اقدام به عزل مدیران و حتی روئسای ادارات از پست هایشان کرده تا به بهانه 
جذب مدیر، نیروهای خودی را وارد مدیریت شهری کنند. ورای هرگونه شعار 
و آمار آنچه شهروندان تهرانی از سال 96تا 1400در میدان عمل و بستر شهر 
تهران دیدند رکود، سکوت، انسداد و خاموشی پروژه های شهری بود؛ سکونی 
که محصول ذهنیت سازی  نبوده و آثار و تبعات خود را در توقف رشد و توسعه 
شهر تهران نشان داده بود. شورای ششم به عنوان میراث دار چنین مدیریت 
منفعل و ناکارآمدی در یک سال گذشته روح تازه ای به شهر و مدیریت شهری 
بخشیده است، افتتاح پایانه متروی اکباتان، آغاز عملیات شاخه غربی یادگار 
امام، آغاز عملیات ساخت 5هزار واحد مسکونی در شهرری و ساخت بوستان 
16هکتاری ایرانیان و طراحی و بررسی ده ها پروژه کوچک و بزرگ حاکی از آن 
است که مدیریت شهر تهران از خمودی و سکون خارج شده و شهر تهران در 
حال حرکت و پویایی است. شورای ششم فارغ از هرگونه شعار خود را متعهد 
به خدمت به مردم می داند و معتقد است باید به خواست و نظر مردم احترام 
گذاشــت، مردم خود بهترین معیار و قاضی برای سنجش عملکرد مدیران 
هستند، امروز نوبت کار، تالش و خدمت است و از شعارهای انتخاباتی باید 

دوری گزید.«

 رئیس ستاد اربعین شهرداری تهران 
در گفت وگو با همشهری عنوان کرد

مدیریت بازگشت زائران با استقرار 
نیروهای تازه نفس

4روز مانده به اربعین، اخبار و تصاویر 
متعددی از مرزها و شهرهای عراق 

منعکس می شود که برخی حکایت 
از کاســتی ها دارند و بعضی هم 

بیانگر خدمت رســانی به زائران هستند. در تصاویری 
زواری که در مسیر قرار دارند از کمبود آب گالیه می کنند 
و در تصاویر دیگری وضعیت نامناســب اسکان زائران 
نمایش داده می شــود. عالوه بر زائران ایرانی، زواری 
از کشورهای افغانستان، هند، پاکســتان و... هم در 
راهپیمایی اربعین شــرکت می کنند و برای برگزاری 
هرچه باشکوه تر آن تمام دستگاه ها و سازمان ها ازجمله 
شهرداری تهران پای کار می آیند تا با ایفای یک نقش 
و مسئولیتی هر چند کوچک ســهمی داشته باشند. 
براساس تقسیمات ستاد اربعین کشور، امسال شهرداری 
تهران مسئول خدمت رســانی در حوزه حمل ونقل و 
خدمات شهری اســت و در مرزهای چهارگانه و حتی 
مرز میرجاوه هم وظایفی را برعهده دارد. برای کسب 
اطالعات بیشتر از کم و کیف ارائه خدمات در مرزها و 
عتبات عالیات با محمدامین توکلی زاده، رئیس ستاد 
اربعین شهرداری تهران در نجف اشرف گفت وگو کردیم.

عالوه بر مرزهای چهارگانه، ضرورت حضور 
نیروهای شهرداری تهران در مرز میرجاوه چیست؟

زائران ایرانی عمدتا از مرزهای چهارگانه )مهران، خسروی، 
شلمچه و چذابه( تردد می کنند، اما زائران کشور افغانستان 
و پاکستان از مرز میرجاوه وارد کشور می شوند تا از مرزهای 
چهارگانه وارد عراق شوند و در راهپیمایی اربعین شرکت 

کنند.
اکنون مدیریــت مرزهای چهارگانه چگونه 

است؟
طبق تقسیم بندی انجام شــده در ستاد اربعین شهرداری 
تهران، نیروهای منطقه یک در مرز شلمچه، منطقه 3در 
مرز چذابه، منطقه ۲۲هم در مرز خسروی مستقر هستند 
که عالوه بر ارائه خدمات در موکب ها، وظیفه نظافت مرزها 
را هم برعهده دارند. با توجه به اینکه 70درصد تردد زائران 
از مرز خسروی انجام می شود برای خدمت رسانی در این 
مرز نیروهای شهرداری مناطق 5و 11مستقر هستند که 
در روزهای اخیر به دلیل افزایش تعداد تردد زائران از این 
مرز، نیروهای شــهرداری های مناطــق ۲و 15هم به این 
مناطق اعزام شده اند. اکنون براساس آخرین گزارش های 
دریافتی با تدابیر اندیشیده شده و بازگشایی مجدد مرزها، 

تردد زائران به روال عادی برگشته و مشکلی وجود ندارد.
خدمت رسانی در عتبات عالیات چگونه انجام 

می شود؟
در شــهر نجف متولی اصلی ســازمان، شــرکت مترو و 
شهرداری منطقه 10است. در شهر کوفه شهرداری منطقه 
19و در طریق الحسین شــهرداری های مناطق 11و 13و 
سازمان بسیج، در شــهر کاظمین سازمان زیباسازی و در 
شهر سامرا هم شرکت پیام رسا مسئولیت خدمت رسانی 
و نظافت را برعهده دارند. این روزها ازدحام زائران در شهر 
کربال بیش از سایر شهرهاست؛ از این رو شهرداری مناطق 
8 و 10مسئولیت نظافت شهر را بر عهده دارند. همچنین 
امســال برای نخســتین بار خیمه زینبیون در شهر کربال 
برپا شــده و مســئولیت آن بر عهده اداره کل امور بانوان 
شهرداری تهران است که به صورت ویژه به بانوان خدمات 

ارائه می شود.
باتوجه به پیش بینی حضور 5میلیون زائر در 
مراسم پیاده روی اربعین چرا در روزهای اخیر شاهد 

بروز مشکالتی در خدمت رسانی به زائران بودیم؟
نکته ای که اشاره کردید درست است. هنوز تعداد زائرانی 
که از مرزها خارج شده اند به 3میلیون نفر نرسیده است؛ 
بنابراین بــا توجه بــه پیش بینی های انجام شــده برای 
خدمت رسانی به 5میلیون زائر قاعدتا نباید شاهد چنین 
مشــکالتی می بودیم، اما خروج تعداد زیــادی از زائران 
در روزهای پنجشــنبه و جمعه ســبب بروز مشــکل در 
خدمت رسانی شد؛ چراکه مرزها ظرفیت پذیرش این حجم 
از زائران در یک بازه زمانی کوتاه را نداشت و از سوی دیگر 
گرمای هوا هم وضعیت نامناسب را تشدید کرد و در نتیجه 

تصمیم بر آن شد تا مرزها مسدود شوند.
آیا امکان دارد در روزهای آتی   مشــکالتی 

پیش آید؟
اکنون شرایط خروج از مرزها و تردد در عتبات عالیات عادی 
است و مشکل خاصی هم وجود ندارد و به نظر می رسد باید 
روی مدیریت بازگشــت زائران متمرکز شویم تا مشکلی 
بروز نکند؛ چراکه نیروها )خدمات شــهری، آتش نشانی، 
سالمت و...( بیش از یک ماه است در مرزها و داخل کشور 
عراق مستقر هستند و قطعا نباید توقع خدمت رسانی در 
مسیر بازگشت داشت. برای مدیریت بازگشت زائران نیاز به 
نیروهای تازه نفس است که با استقرار آنها در مرزها می توان 

از زائران استقبال شایسته ای انجام داد.
برنامه خاصی برای بازگشت زائران پیش بینی 

کرده اید؟
در مسیر بازگشت قطعا تعداد موکب ها کم می شود؛ از این رو 
با مشارکت فروشگاه های شهروند، مجموعه اتکا و کمک 
خیرین بسته های موادغذایی آماده و بطری های آب تهیه 

شده تا در اختیار زائران قرار گیرد.
برخی زائران از کمبود آب گالیه داشتند. آیا 
تدابیر الزم برای رفع این مشکل اندیشیده شده است؟

اکنون که در شهر نجف در موکب ها بطری و لیوان های آب 
به اندازه کافی وجود دارد و هیچ مشکلی نیست. مواردی 
که زائران اشاره می کنند مربوط به بخش هایی از مرزها و 
مسیری است که برای رسیدن به مسیر اصلی و موکب ها 
طی می کنند یا در خودروها معطل می مانند. به هر حال این 
یک نقیصه است و برای رفع آن هم می توان از موکب های 
سیار یا خودروهای آب رســان سیار استفاده کرد که قطعا 

این کار انجام می شود.

 سیدرحیم مرتضوی
 شهردار منطقه 9

ایجاد مشــوق ها برای تســریع در نوســازی 
بافــت فرســوده کــه طــرح آن از طریــق 
کمیســیون مــاده 5بــرای ایجاد یــک طبقه 
تشــویقی در بافــت فرســوده ارائــه شــده 
اســت تــا شــرایط نوســازی بافت فرســوده 
به خصوص در محالت کم برخوردار تسهیل 
و ســبب رونــق ساخت وســاز شــود؛ ســال 
گذشــته 5هــزار و 4۰۰پروانه ساخت وســاز 
صادر و با اقدام کمیسیون ماده 5گشایش 
بزرگی در بافت فرسوده ایجاد شده است. 
در تالش هســتیم تا با کاهش روند صدور 
پروانه ساخت وساز، رفت وآمد شهروندان را 
کاهش دهیم و امور مرتبط با ساخت وساز 

تسهیل شود.

 محمدحسین حسین زاده 
 عضو کمیسیون انرژی مجلس

اقدام شــهرداری تهــران برای تشــکیل 
خزانه واحــد، یکی از بهتریــن کارهایی 
اســت کــه شــهردار تهــران انجــام داده 
اســت. زیــرا خیلــی از حســاب ها در 
بســیاری از مواقــع شــفافیت ورود و 
خــروج منابــع ندارنــد و عــالوه بــر این، 
تعــدد حســاب ها باعــث می شــود کــه 
نتــوان نظــارت کافــی بــر آنهــا داشــت. 
امیدواریــم ســاز و کاری کــه شــهرداری 
تهران بــرای عرضــه امالک در بــورس و 
تأمین مالی پروژه های عمرانی طراحی 
کرده، به نوعی باشد که فضای رقابت 

و شفافیت بهبود یابد.

آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری تهــران اعــالم کــرد: »تــا 
پایان امسال 4 ایســتگاه آتش نشانی 
در مناطــق یــک، ۱5، ۱۶ و ۲۰ افتتــاح 
محمــدی  قــدرت هللا  می شــوند.« 
همچنیــن بــه واردات 4دســتگاه پمپ 
برای موتورهای آتش نشانی طی ۶ماه 
آینــده اشــاره کــرد و گفــت: »قیمــت 
موتورهای آتش نشانی حدود ۲میلیارد 
تومان اســت که با وارد کــردن پمپ ها 
مشــکل موتورهــا حــل خواهــد شــد و 
خدمت رســانی در معابــری کــه امکان 
تــردد خودرویــی وجــود نــدارد، دچــار 

اختالل نمی شود.«

4
ایستگاه

رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل 
شــورای شــهر تهــران در بازدیــد از پایانه 
جدیــد شــرق گفــت کــه ایــن پایانــه در 
دوره مدیریت پیشین حدود 95درصد 
تکمیل شده بود که به مدت 4سال رها 
شد و امروز آسیب هایی به این پروژه وارد 
شده است. سیدجعفر تشکری هاشمی 
تأکید کرد: »پایانه جدید شــرق، محل 
مناســبی اســت و می توانــد بــه  قطــب 
مسافربری و گردشگری پایتخت تبدیل 
شود. همچنین اگر نســبت به ساخت 
پایانــه ای در جنــوب  غــرب تهــران اقدام 
کنیم، حتماً می توانیم تردد اتوبوس های 
بین شــهری به پایانــه غــرب را مدیریت 
کــرده و در عیــن حــال، پایانه هــای 

نیمه متمرکز را گسترش دهیم.«

95
درصد

محله کن با حفظ باغات 
نوسازی می شود

معاون معمــاری و شهرســازی شــهردار تهران از 
نوســازی محله کن خبر داد و در جریــان بازدید از 
این محله گفت که محــدوده 11۲0 هکتاری کن، 
یکــی از محدوده های مهم و واجــد ارزش پایتخت 
محسوب می شــود و ازاین رو ضرورت دارد به عنوان 
یک سرمایه طبیعی حفظ شــود که متأسفانه طی 
دهه های گذشته فاقد هرگونه طرح اجرایی مصوب 
بوده اســت. به گزارش همشهری، کند بودن فرایند 
نوسازی بافت های فرســوده محله کن سال هاست 
که موجب گالیه مندی اهالی شــده اســت و آنطور 
که حمیدرضا صارمی گفته:  »بــا توجه  به ضرورت 
حل مشــکالت این محدوده و احیاي حقوق مردم، 
شــهرداری تهران مصمم به بازنگری طرح محدوده 
کن اســت که پس از طرح موضوع در جلســه اخیر 
کمیسیون ماده 5، به منظور بررسی میدانی مسائل و 
چالش های موجود در این محدوده، همراه با شهردار 
تهران و تعدادی از مدیــران بازدید از تمام فضاهای 
محدوده کن شامل توتستان ها، باغات کشت اجباری، 
باغ هاي خصوصی و... انجام شد.« صارمی با بیان اینکه 
شــهرداری تهران قصد دارد ضمن حفاظت کامل 
از باغ های ارزشمند کن، زیرســاخت هایی را فراهم 
کند تا مالکان باغ ها بتوانند فعالیت هایی را از جنس 
گردشگری و تفرجگاهی آغاز کنند، تأکید کرد: »با 
این کار هم مالکان و هم مردم شهر از وجود این میراث 
باارزش منتفع می شوند و هم مشوقی برای حفاظت و 

نگهداری از باغات خواهد بود.«

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

زینب زینال زاده؛ روزنامه نگارگفت و گو

 5درصد پیشرفت فیزیکی پل بزرگراه بابایی-بلوار پروین)شاهد(

تقسیم بندی پل های سواره روی سطح شهر تهران 

753 
پل  

سواره رو

 27دستگاه پل 
در پهنه شمال 

غرب تهران

 100درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پل 
تقاطع بزرگراه 
یادگار امام- 

بلوار مرزداران 

  23دستگاه پل از 
سال 93تا 97توسط 
شرکت یادمان سازه 
مقاوم سازی شده اند.

 6دستگاه پل سواره رو 
که مطالعات طرح های 
مقاوم سازی آن توسط 

سازمان مشاور در 
آستانه اتمام قرار دارد.

 100درصد پیشرفت 
فیزیکی پل حافظ-

طالقانی با 1400مترمربع 
روکش اپوکسی

 19دستگاه پل 
در پهنه شمال 

شرق تهران

 50درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پل 
تقاطع بزرگراه 
شهید همت- 
رودخانه کن

 یک دستگاه پل  سواره رو 
از ابتدای سال 1401تاکنون 

توسط یادمان سازه 
مقاوم سازی شده است.

 12دستگاه پل هم اکنون 
مطالعات طرح های 

مقاوم سازی آنها توسط 
سازمان مشاور در جریان 

است.

 20درصد پیشرفت 
فیزیکی پل آزمایش با 
400مترمربع روکش 

اپوکسی از 2هزار مترمربع

 8دستگاه پل 
در پهنه جنوب 

شرق تهران

 3دستگاه پل 
در پهنه جنوب 

غرب تهران

 55درصد 
پیشرفت فیزیکی 
پل تقاطع بزرگراه 

شهید همت- 
بزرگراه شیخ 
فضل هللا نوری

 5دستگاه پل 
سواره رو از ابتدای 
سال 1401در حال 
مقاوم سازی  است.

 9دستگاه پل در مرحله 
انتخاب مشاور توسط 
سازمان مشاور فنی و 

مهندسی قرار دارد.

 2هزار مترمربع روکش 
اپوکسی پل حافظ-
جمهوری در حال 

انجام است.

 2پل حافظ-
انقالب و پل چوبی 

در دست اقدام 
قرار دارد.

 90درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پل 
بزرگراه چمران-

نمایشگاه 
بین المللی تهران

 7دستگاه پل سواره رو 
که برنده مناقصه آن 

  مشخص 
شده است.

 جمع کل: 
57دستگاه 

پل 

 50درصد 
پیشرفت 

فیزیکی پل 
بزرگراه حقانی-
بزرگراه شهید 

سلیمانی

 یک دستگاه پل 
سواره رو در مرحله 

برگزاری مناقصه قرار 
دارد.

 30درصد 
پیشرفت 

کلی

45درصد 
پل های 

بتنی

55درصد 
پل های 

فلزی

عملیات تعمیرات تخصصی پل های سواره رو در 5ماه گذشته

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل ها

آخرین وضعیت مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های سواره رو

مرمت و اجرای روکش اپوکسی پل های سواره رو

45%

100%50%50%

30%20%

55%90%

5%

100%

55%

پهنه شمال شرق - 200 دستگاه پل
  تعمیرات و خرابی اضطراری - 68 دستگاه پل
 مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای -  6 دستگاه پل

تعمیر و مرمت  آسفالت اپوکسی - 2 دستگاه پل 
پهنه شمال غرب -217 دستگاه پل

  تعمیرات و خرابی اضطراری - 50 دستگاه پل
 مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای -  3دستگاه پل
تعمیر و مرمت  آسفالت اپوکسی - 0دستگاه پل

پهنه جنوب شرق  - 221 دستگاه پل
 تعمیرات و خرابی اضطراری - 67 دستگاه پل
 مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای – 1 دستگاه پل

پهنه جنوب غرب -115 دستگاه پلتعمیر و مرمت  آسفالت اپوکسی - 4 دستگاه پل
  تعمیرات و خرابی اضطراری - 100 دستگاه پل
 مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای -  2 دستگاه پل
تعمیر و مرمت  آسفالت اپوکسی - 1 دستگاه پل


