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 ارائه گزارش نظارتی ۶ماهه )تا پایان 

شــهریور( پروژه هــای تملــک گزارش
دارایی های سرمایه ای حوزه معاونت 
فنی و عمرانی شهرداری تهران توسط کمیسیون 
برنامه وبودجه، مهم ترین دستور یکصدوهفتمین 
جلسه شورای شــهر پایتخت بود. این اقدام برای 
نخستین بار در این دوره )شورای ششم( صورت گرفته 
و محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه وبودجه در 
جریان ارائه آن گفت که با کسی تعارف نداریم و تهیه 
و ارائه گزارش نظارتی از عملکرد معاونت های مختلف 
بیانگر نقاط ضعف و ایرادات است که در ماه های آتی 
معاونان می توانند نسبت به رفع آنها و ثبت عملکرد 
موفق اقدام کنند. او با بیان اینکه اختصاص اعتبارات 
معاونت فنی و عمرانی شــهرداری تهران بیش از 
۱۰۰درصد بوده، عنوان کرد که پروژه ها پیشرفت 
۳۲درصدی داشته اند و قابل قبول نیست. به گفته 
آخوندی، گزارش نظارتی عملکــرد معاونت های 
حمل ونقل و ترافیک و فرهنگی و اجتماعی هم تهیه 
و به زودی در صحن شــورا ارائه می شود. به گزارش 
همشهری، کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر 
تهران، تهیه گزارش هــای نظارتــی را در اولویت 
اقداماتش قرار داده  و آنطور کــه محمد آخوندی، 

رئیس این کمیســیون عنوان کرده: »قرار بود این 
گزارش ها  ۳ماهه ارائه شود؛ اما بنا به دالیلی ۶ماهه 
ارائه شده است.« او با اشاره به اهداف این کار گفت: 
»می خواهیم مشخص شود، چه اقداماتی درخصوص 
ردیف های پیش بینی شده بودجه۱4۰۱ انجام شده 
اســت؟ چقــدر عقب ماندگــی داریــم؟ و در چه 
بخش هایی پیشرفت داشته ایم؟ همچنین برای مردم 
روشن شود درآمدهای کسب شده در کدام بخش ها 

هزینه شده است.«

نگاه آماری به بودجه عمرانی
محمد آخوندی در ادامه گزارش به بودجه معاونت فنی 
و عمرانی اشاره و عنوان کرد: »۲هزارو589میلیارد 
تومان بودجه مصوب معاونت فنی و عمرانی بوده که 
۲هزارو48۰میلیارد تومان اعتبار مصوب تملک دارایی 
سرمایه ای بوده و هزار و ۲85میلیارد تومان تخصیص 
داده شده است. شهرداری 58پروژه در حوزه معاونت 
فنی و عمرانی داشته که ۲۰پروژه مستمر و ۳8پروژه 
غیرمستمر بوده و در ۶ماهه ابتدای سال به طور کلی 
پروژه  ها ۳۲درصد پیشرفت داشته اند که با توجه به 
اعتبار تخصیصی، مناســب نیست و انتظار می رفت 

میزان پیشرفت بیش از این باشد.«

 از پروژه یادگار امام تا طرح شهید شوشتری
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه در بخش دیگری 
از صحبت هایش به وضعیت پروژه های مهم اشاره و 
عنوان کرد: »بزرگراه یادگار امام ۱8۰میلیارد تومان 
بودجه داشته که 99میلیارد تومان اختصاص یافته 
اما ۲4درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. پروژه 
شهید بروجردی امســال ۱7درصد و طرح شهید 
شوشتری هم ۱۲درصد پیشرفت داشته اند. همچنین 
در بودجه۱4۰۱ اعتبــاری برای اصالح تقاطع های 
غیرهمســطح پیش بینی  شده اســت؛ اما میزان 

پیشرفت در این طرح ها قابل قبول نیست.«

منطقه8 رکورددار پروژه های عمرانی
در ادامه جلســه و پــس از ارائه گــزارش نظارتی، 
سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران 
و حمل ونقل شــورا گریزی به وضعیت پروژه های 
مناطق زد و گفت: »پروژه های عمرانی منطقه یک 
پیشرفت فیزیکی نداشته و در منطقه۲ هم 5پروژه 
پیش بینی شده که فقط یک پروژه عملیاتی شده و 
پیشرفت 5درصدی داشته است. منطقه8 با ۱4طرح 
عمرانی که همگی در ۶ماهه ابتدای سال عملیاتی 
شده اند و اکنون پیشرفت قابل قبولی دارند، وضعیت 
مناسب تری دارد و در مجموع منطقه یک بدترین 
و منطقــه8 بهترین وضعیت در حــوزه پروژه های 

عمرانی را دارند.«

تسویه حساب با واگذاری سهام 4شرکت
یک فوریــت الیحه واگذاری بخشــی از ســهام 
4شرکت   تابعه شهرداری تهران )فروشگاه شهروند، 
همشهری، فروشگاه رفاه و شــهر آفتاب( جهت 

تسویه بدهی به بانک ها، دستور جلسه دیگر پارلمان 
شهری بود؛ الیحه ای که احیاکننده مصوبه دوره 
چهارم شورای شهر تهران است و مهدی چمران 
با اشــاره به این موضوع، گفت: »آن دوره )شورای 
چهارم( نمایشگاه آفتاب و فروشــگاه شهروند را 
به ازای پرداخت بدهی به بانک شهر واگذار کردیم؛ 
اما در دوره پنجم اعضای شــورا آن را پس گرفته 
و قرارداد را به هم زدند. ایــن واگذاری ها به علت 
پرداخت بدهی ها بود؛ چرا کــه در آن زمان مبلغ 
بدهی به بانک 5۰۰۰میلیارد تومان بود، اما حاال 
این عدد به ۳8هزار میلیارد تومان رسیده است.« در 
ادامه لطف اهلل فروزنده، معاون مالی شهردار تهران 
هم در توضیح فوریت این الیحه از بدهی 5۰هزار 
میلیاردتومانی پرده برداشت و گفت: »با واگذاری 
سهام این شرکت ها به دنبال کاهش تصدی گری 
شهرداری در راســتای افزایش بهره وری و اصالح 
ساختارها هستیم. شهرداری اکنون 5۰هزارمیلیارد 
تومان به بانک ها بدهــی دارد که ۳۰هزار میلیارد 
تومان اصل پول و ۲۰هزار میلیارد سود آن است که 
اگر این الیحه به تصویب برسد، می توانیم هر چه 
سریع تر نســبت به عملیاتی کردن اقدام کنیم.« 
او همچنین گفت که ۳8هــزار میلیارد تومان به 
بانک شهر و 8هزار میلیارد تومان به پیمانکاران در 
مناطق، بدهی داریم. گرچه در ادامه برخی از اعضا 
)مهدی عباسی، حبیب کاشانی، علی اصغر قائمی 
و ناصر امانی(، موارد و نکاتی چون مشخص شدن 
بدهی ها و فرصت بیشــتر برای بررسی الیحه و... 
را مطــرح کردند؛ اما در نهایــت الیحه تصویب و 
مقرر شــد در مدت ۲هفته توسط کمیسیون ها 

بررسی شود.

پایان پروژه های نیمه تمام در پایان سال
معاون فنی و عمرانی شهرداری در صحن شورای شهر تهران از تکمیل 9۰پروژه معطل پایتخت طی 4ماه آینده خبر داد

 تجهیز پایتخت 
برای بارش های فصل سرما

شهرداری تهران و پلیس راهور تهران مانور مشترک 
طرح زمستانه برگزار کردند

پاییز و زمستان فصل بارش هاست و آماده  نبودن پایتخت در این 
ایام می تواند شهر و شهروندان را با مشکل روبه رو کند. به همین 
دلیل، روز گذشته شهرداری تهران و پلیس راهور در مانور مشترک 
طرح زمستانه، آمادگی خود را برای فصل بارش ها اعالم کردند. به 
گزارش همشهری، در این مراسم معاون خدمات شهری شهرداری 
تهران، فرمانده پلیس راهور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری تهران و شهرداران مناطق ۲۲گانه شهر تهران حضور 
داشتند. معاون خدمات شهری شهرداری تهران در این مراسم با 
اشاره به آمادگی شهرداری تهران برای روزهای بارانی و برفی گفت: 
»این مانور به صورت سراسری میان نیروهای خدمات شهری و 
پلیس راهور تهران بزرگ با هدف نشــان دادن آمادگی عملیات 
برف روبی در مناطق ۲۲گانه شــهر تهران برگزار شد و برهمین 
اساس بالغ بر ۲۰8۶دستگاه انواع ماشین آالت برای برف روبی در 
سطح شهر تهران مشغول فعالیت خواهند بود.«   حسین نظری 
ادامه داد: »تمامی عوامل خدمات شــهری برای فصل بارش ها 
آمادگی کامل را دارند. ان شاءاهلل امسال شاهد بارش برف و باران 
این نعمت الهی باشیم و ما نیز برای رفع مشکالت موجود در خدمت 
شهروندان عزیز خواهیم بود.« معاون خدمات شهری شهرداری 
تهران با تأکید بر این مهم که الیروبی  انهار، مسیل ها و...انجام شده 
است، گفت: »از شهروندان درخواست می کنیم در روزهای برفی 
همراهی و مشارکت ویژه ای داشته باشند. در تمام نقاط دنیا در 
روزهای برفی شهروندان از ترددهای غیرضرور خودداری می کنند، 
لذا امیدواریم شــهروندان در این راستا با ما همکاری های الزم را 
داشته باشند.«  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تهران نیز در طرح زمستانه مشــترک پلیس راهور و شهرداری 
تهران گفت: »از ۳ماه گذشته در مناطق شهرداری تهران اقدامات 
الزم برای فصل بارش انجام شــده و ۱۳هزار نفر نیروی کارگری 
در حوزه برف روبی معابر و ۱۶هــزار نفر نیروی کارگری در حوزه 
برف روبی بوستان ها و درخت تکانی به همراه نیروهای شهربان 
حریم بان و مدیریت پســماند در آمادگی کامل قرار گرفتند.« 
محمدمهدی عزیزی یادآور شد: »شهرداری تهران با همکاری با 
پلیس راهور همگی در تالش هستیم تا در روزهای بارانی و برفی به 
مردم تهران سخت نگذرد. در سال گذشته بیش از ۱۰مورد بارش 
خوب در مناطق شمالی تهران وجود داشت که با همکاری پلیس 
راهور تردد در سطح محدوده مدیریت شد.« مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهر تهران تأکید کرد: »یکی از موضوعاتی که در 
شهرداری در ادوار گذشته با آن درگیر بودیم موضوع ماشین آالت 
تخصصی بود که در اختیــار پیمانکاران قرار داشــت، اما امروز 
مالکیت ماشین آالت برای شهرداری است و بیش از 8۰درصد این 
ماشین آالت نوسازی شــده که در این مسیر از توان شرکت های 
داخلی بهره گرفته شده است.« او اضافه کرد: »بعد از فصل بارش 
سعی می کنیم ماشین آالت را آماده سازی  کنیم تا بتوانیم وظایفی 

که برعهده داریم را انجام دهیم.« 

کاِر سخت 
یکی از بزرگ ترین مشــکالتی که بارش فصلی ایجاد می کند، 
به وجود آمدن اختالل در معابر اصلی شهر تهران است. پایتخت 
سال های سال است که با معضل ترافیک مواجه است و   هنگام 
بارش برف و باران ترافیک در معابر اصلی سنگین تر می شود. برای 
همین، اندیشیدن تمهیداتی برای تســهیل در تردد خودروها 
اهمیت ویژه ای دارد. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ که دیروز 
در مانور طرح زمستانه حضور داشت، در این رابطه گفت: »طرح 
زمستانه را با آمادگی صددرصدی آغاز می کنیم و این در شرایطی 
است که کار خدمت رسانی در تهران با حدود ۱۳میلیون جمعیت 
ساکن و متغیر به همراه ۲۰میلیون ســفر روزانه و با موضوعات 
مختلف در حوزه های آموزش، اقتصاد و... کار ســختی است.«  
سردار محمدحسین حمیدی ادامه داد:  »قریب به 4۰هزار نفر 
نیرو در بخش های مختلف در حوزه خدمت رسانی به مردم برای 
تســهیل ترددها وجود دارد و این در شــرایطی است که روزانه 
۲۰۰۰تصادف در شهر داریم که تنها حل و فصل این موضوع در 
شــرایط عادی بار زیادی را به دوش همکاران من می گذارد؛ لذا 
بارش می تواند شرایط را بدتر کند ولی دعا می کنیم بارش برف و 
باران داشته باشیم تا از بحران خشکسالی رها شویم.«  پلیس راهور 
تهران بزرگ همچنین درباره وضعیت ترافیکی شهر تهران توضیح 
داد: »در رده بندی شهرهای مختلف در حوزه ترافیک سطح شهر 
تهران در رده »F« یعنی »ایســت و حرکت« است که با بارش 
برف و باران این ترافیک به حالت بحرانی می رسد و اگر همکاری 
دستگاه های مختلف همچون خدمات شهری و مردم با همکاران 
من در سطح شهر نباشد و برنامه ریزی ها همچون تغییر ساعات 

کاری وجود نداشته باشد، مشکل بسیار پیچیده خواهد شد.« 
 

اقدامات شهرداری تهران
  نوسازی 8۰درصد از ماشین آالت تخصصی شهرداری تهران 
  ۲۰8۶دستگاه ماشین آالت رفت و روب آماده فصل بارش ها 
  ۳۰8دستگاه تخصصی برف روبی و مابقی خودروهای عمومی

  همکاری 4۰هزار نفر نیروی انسانی شهرداری تهران با پلیس 
راهور 

  ۱۳هزار نفر نیروی کارگری شهرداری برای برف روبی معابر 
  ۱۶هزار نفر نیــروی کارگری برای برف روبی بوســتان ها و 

درخت تکانی
  تعبیه و استقرار ۳۰۰۰مخزن شن و ماسه در سطح شهر تهران

تعداد سایت های حوزه برف روبی برای سال1401
  ۲۲سایت اصلی

  ۱44سایت فرعی
  5سایت پشتیبان

 مهدی پیرهادی
 رئیس کمیسیون سالمت 

پرسنل زحمتکش مترو و برخی شهروندان 
روزهای گذشــته در یکی از ایستگاه های 
متــرو مــورد ضــرب و شــتم قــرار گرفتند و 
امــوال حمل ونقــل عمومــی هــم تخریب 
درخواســت  کشــور  وزارت  از  شــد. 
داریم نســبت بــه جلوگیــری و برخــورد با 
تخریب کننــدگان امــوال عمومــی اقــدام 

عاجل انجام دهد. 

 سید جعفر تشکری هاشمی
 رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل

تعمیرات مترو با قطعات یدکی قدیمی 
انجام می شــود و ۱۳رام قطاری که برای 
اورهال از شبکه خارج شده اند با قطعات 
تعمیرشده، تعمیر و راه اندازی شده اند. 
اگر به درســتی از مترو نگهداری نشود، 
خسارات زیادی را باید متحمل شویم و 
از این رو، نگهداشــت و تعمیرات مترو، 

موضوع حیاتی و مهمی است .

 مهدی عباسی
 رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی 
نیروهای بسیج واقعا مظلوم هستند؛ 
آنهــا اقداماتــی از جنس امــور جهادی، 
مدرسه ســازی،  محرومیت زدایــی، 
تهیــه جهیزیــه و بســته های ارزاق برای 
خانواده هــای بی بضاعــت، کارآفرینــی 
و... انجــام می دهنــد و ضــرورت دارد 
شــهرداری بــرای اطالع  رســانی ایــن 

خدمات، اقداماتی انجام دهد. 

آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
تهران از آســیب ۳5دســتگاه خودروی 
آتش نشــانی در جریــان اغتشاشــات 
اخیــر خبــر داد. قــدرت هللا محمــدی 
گفت: »در ناآرامی های اخیر این تعداد 
خودروی آتش نشانی شهرداری تهران 
در مسیر امدادرسانی و انجام کارهای 
روزمــره دچــار حادثــه شــدند و آســیب 
دیدنــد. عــالوه بــر اینکــه خودروهــای 
دیده انــد،  آســیب  آتش نشــانی 
متأسفانه تاکنون 5نفر از آتش نشانان 
در جریان ناآرامی ها مصدوم شده اند. 
البتــه تعــداد آســیب های واردشــده از 

اتفاقات اخیر بیشتر از اینهاست.«

روســای کمیســیون های ۶گانــه شــورای 
اسالمی شــهر تهران مشخص شــدند و در 
این میان، تنها رئیس کمیســیون نظارت و 
حقوقی نسبت به سال اول دوره ششم شورا 
تغییر کرد. به این ترتیب نرجس سلیمانی، 
به عنوان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی 
شــورای شــهر تهــران انتخــاب شــد. محمد 
آخوندی به عنوان رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجــه، نرگــس معدنی پــور به عنــوان 
رئیــس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی، 
سیدجعفر تشکری هاشمی به عنوان رئیس 
کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر 
تهــران، مهــدی عباســی رئیس کمیســیون 
شهرســازی و معماری شورای شــهر تهران و 
مهدی پیرهادی به عنوان رئیس کمیسیون 
ســالمت، محیط زیســت و خدمات شهری 

شورای شهر تهران ابقا شدند.
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کمیسیون

سرویس دهی خط 5مترو 
به صورت عادی

پس از خروج قطار خط 5متروی تهران و حومه از 
ریل، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری 
تهران دربــاره این حادثــه اطالع رســانی کرد و 
درخصوص جزئیات مربوط به آن گفت: »این حادثه 
در انتهای محدوده 45متری گلشهر کرج رخ داده 
است. این قطار کاماًل خالی از مسافر بوده و درحال 
عزیمت به سمت پایانه متأسفانه دچار حادثه جزئی 
شــده و یک چرخ آن از ریل خارج می شود. به نظر 
می رسد مشکل از جابه جایی سوزن داخل قطار بوده 
است. در این حادثه با توجه به خالی بودن قطار به 
هیچ کدام از شهروندان کمترین آسیبی وارد نشده 
است .« به گزارش همشــهری، دیروز هم مدیریت 
ارتباطــات و امور بین الملل شــرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه طی اطالعیه ای از جمع آوری 
حادثه خروج قطار خط 5 در مسیر ایستگاه گلشهر 
به سمت پایانه مهرشهر خبر داد و اعالم کرد واگن 
و لکوموتیــو انتهایی یکــی از قطارهای خط 5که 
بدون مسافر بود، هنگام شــانت در موقعیت غربی 
از ایستگاه گلشهر به سمت پایانه مهرشهر، از ریل 
خارج شــد که این لکوموتیو و واگن آسیب دیده، 
توسط نیروهای امدادی شرکت بهره برداری متروی 
تهران و حومه جمع آوری شده اســت. علت بروز 
این حادثه با تشکیل کمیســیون سوانح و بررسی 
و تحلیل اطالعات و داده ها، شناســایی و در جهت 
جلوگیری از بروز مجدد آن اقدامات الزم   صورت 

خواهد گرفت.

نقل قول خبر

عدد خبر

مترو

گزارش

تالش برای ارائه تسهیالت به تاکسیرانان
رئیس شورای اسالمی شهر تهران دیروز در جمع خبرنگاران از اختصاص تسهیالت به تاکسیرانان 
برای جایگزینی خودروهای جدید خبر داد و گفت که امیدواریم بتوانیم در این حوزه از دولت 
کمک بگیریم. مهدی چمران با بیان اینکه یکی از مشکالت در تحویل تاکسی ها و ون ها، گرانی 
است، عنوان کرد: »پولی که برای خرید خودروی جدید نیاز است، در اختیار رانندگان نیست. 
مقرر شد دولت تسهیالتی درنظر بگیرد و تاکسی ها  و ون ها از فرسودگی خارج شوند و با ورود 

خودروهای نو )ون و تاکسی( خدمت رسانی در ناوگان حمل ونقل عمومی مطلوب تر شود.«

مکث

بهره برداری از 90پروژه تا پایان سال
معاون فنی و عمرانی شهردار تهران در جریان ارائه گزارش 
اقدامات انجام شده و برنامه های پیش رو، از بهره برداری 
90پروژه معطل مانده تا پایان سال خبر داد و گفت که طی 

4ماه آینــده به طور میانگین در هر منطقه حــدود 4پروژه 
بهره برداری می شــود. عباس شــعبانی درباره قابل قبول 
نبودن پیشرفت پروژه ها هم عنوان کرد: »برخی از پروژه ها 

در ماه پنجم یا ششم )مرداد و شــهریور( به ما ارجاع داده 
شــده اند و اکنون )مهــر و آبــان( پروژه هایی که پیشــرفت 

۱0درصدی داشته اند به 25درصد رسیده اند.«

نیمه تمام های عمرانی 
تهران در مسیر اتمام

  90پروژه معطل پایتخت تا پایان 
سال به بهره برداری می رسد.

  بیش از ۱00پروژه عمده در شهر 
تهران معطل بوده اند که ارزش آنها 
هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.

  با ۶00 میلیارد تومان هزینه، 
پروژه های نیمه تمام به اتمام خواهند 

رسید.
  ۱0میلیارد تومان هر هفته به 
پروژه های نیمه تمام اختصاص 

می یابد.

بزرگراهی

  بزرگراه شهیدشوشتری در 2قطعه اجرایی می شود.
  قطعه اول بزرگراه شهید شوشتری به طول 9کیلومتر 

شهریور۱402 به بهره برداری می رسد.
  پیشرفت ۱2درصدی برای قطعه بزرگراه شهید 

شوشتری تا پایان امسال پیش بینی شده که تاکنون 
۶درصد انجام شده است.

  پروژه شهید شوشتری نیاز به 7هزار میلیارد تومان 
اعتبار دارد.

  بازبینی در پروژه یادگار امام )ایجاد اتصال میان 
 2باند(، هزار و ۳00میلیارد تومان صرفه جویی در پی

 داشته است.
  پیشرفت ۱5درصدی برای پروژه یادگار امام)ره( طی 

 امسال پیش بینی شده بود که 7درصد آن انجام
 شده است.

  ۳50میلیارد تومان اعتبار برای نصب 2پل در 
میدان سبالن نیاز است که با اصالح مهندسی 

 هزینه به 70میلیارد تومان کاهش پیدا
 کرده است.

  اگر معارضین طرح قطعه اول بزرگراه یادگار 
امام)ره( برطرف شود در 22 بهمن ماه به 

بهره برداری خواهد رسید.
  در محدوده بزرگراه شهید همدانی   
۱۱5کیلومتر اضافه راه وجود داشت که 

 با اصالح ایجاد شده ۱۶کیلومتر
 از مسیر کاهش یافته است.

  بخشی از اصالحات بزرگراه 
شهیدهمدانی در دهه فجر به 

بهره برداری خواهد رسید.

آسفالت ریزی

  ۱۱0میلیون مترمربع 
مساحت معابر شهر تهران 

است.
  معابر تهران از نظر روکش 
آسفالت با عقب ماندگی 
۱0میلیون تنی روبه روست.
  59۶هزار تن آسفالت در 
۶ماهه ابتدای امسال تولید 

و پخش شده است.
  شهرداری امسال 

توانسته از مرز ۶00 هزار تن 
در تولید و پخش عبور کند.
  ۱90هزار تن آسفالت در 
مناطق در پی اجرای طرح 

خدمت مناطق 22گانه اجرا 
و توزیع شد.

  مناطق22گانه امسال 
به اندازه 5برابر آسفالت 

خیابان ولیعصر، به عرض 
۱۶متر آسفالت شدند.

پل  و تقاطع

  تکمیل ۱8تقاطع ترددی
  در دستور کار قرار

 دارد.
  قرارداد احداث ۱0تقاطع
  با قرارگاه خاتم منعقد 

شده است.
  ۱2تا۱4تقاطع تا پایان سال 

 آماده بهره برداری 
می شود.

  20پروژه اصالح تقاطع 
غیرهمسطح سال آینده 

انجام خواهد شد.
  تهران بیش از 750دستگاه 

پل دارد.
  ۶۶پل ساخته شده تا قبل از 
سال 8۱ نیاز به مقاوم سازی  و 
مرمت لحظه ای دارند.

  ۱4پروژه 
مقاوم سازی  

پل پیش بینی 
شده که 

7طرح امسال 
و 7طرح سال 
آینده تحویل 
داده می شود.
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