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تقدير از بانوان شوراياري

نگاه هفته

چهارشنبه  25اردیبهشت  1392شماره 456

نشست مشترك بانوان شوراياري با حضور «عابد ملكي» شهردار منطقه برگزار
ش��د .به گزارش خبرنگار همش��هري محله«،عابد ملكي» درباره حضور بانوان
شورايار گفت«:بانوان شوراياري بايد حضور گسترده و فعال د ر سراهاي محلهها
داش��ته باش��ند تا از تواناييها آنها در پيشبرد امور و مشاركت همگاني نهايت

بهرهرا ببريم ».در اين جلسه كه با حضور شهردار ،معاون اجتماعي و فرهنگي،
دبير دبيران شوراياري ،مسئول شوراياري ،مشاور شهردار در امور بانوان و رئيس
امور بانوان برگزار شد 50،نفر از بانوان شوراياري درخواستهاي محله را مطرح
كردند .در پايان جلسه از بانوان شوراياري تقدير شد.

گفتوگويي متفاوت با مهندس احمد دنيا مالي
به بهانه اجراي چند طرح جديد در اطراف برج ميالد

اهميت فاز دوم برج ميالد
كمتر از اولي نيست!
عطیه اکبری
اهالي منطقه در هفتهاي كه گذشت شاهد افتتاح طرحهاي مختلفي در مجموعه فرهنگي برج ميالد بودند.
طرحهاي كه كمك ميكند اين نماد منطقه ما كه اكنون همراه با ميدان آزادي نماد بينالمللي كشور است،
روزانه ميزبان گردشگران بيشتري باشد .بهرهبرداري از آبشار مصنوعي و چند فضاي داخلي كه به تكميل
ظرفیتهاي گردشگري و فرهنگي آن كمك ميكند بهانه خوبي بود تا بار ديگر نگاهي به نماد پايتخت داشته
باشيم .اما اين بار نگاه متفاوتي داريم و ميخواهيم اين برج را از منظر ديگري بررسي كنيم .چند سال از پايان
س�اخت برج ميالد ميگذرد و در اين روزها كه زمزمه ساخت فاز دوم آن دهان به دهان ميچرخد ،ما سراغ
كسي رفتيم كه حرفهاي بسياري در مورد برج ميالد و مراحل ساخت و تكميل فاز اول آن براي گفتن دارد.
«احمد دنيا مالي» كه زماني معاون فني و عمران شهردار تهران هم بود از سال 85تا  87مسئوليت تكميل برج
ميالد را همراه با تيمي زبده از مهندسان بر عهده داشت و سختيهاي بسياري كشيد تا نماد تهران به شكلي
درآمد كه امروز ميبينيم.

نخس�تين س�ؤالي كه بعد از نگاهي كوتاه
به نم�اي برج ميالد ب�ه ذهن ه�ر ببيندهاي
ميرسد ،چگونگي ساخت برج بهويژه انتهاي
آن اس�ت ،اين كار به نظر طاقتفرس�ا بوده،
اينطور نيست؟
بله .حق با شماست .اين سؤال ذهن بسياري از
تماش��اگران برج ميالد را به خود مشغول ميكند.
قطعاً برجسازي آن هم نه يك برج معمولي كه بايد
به يكي از نمادهاي اصلي شهر تهران تبديل شود
با اما و اگرها و دغدغههاي بس��ياري همراه است.
س��اخت برج ميالد هم به دليل نوع ساخت و نماد
گلدس��ته مانندي كه براي نوك آن در نظر گرفته
شده بود با شيش��ههاي كوچك و بزرگي كه بايد
روي آن نصب ميشد با سختيهاي بسياري همراه
ب��ود و همه هم و غم من و ديگر مس��ئوالن ديگر
ط��رح اين بود كه مراح��ل تكميل برج با كمترين
تلفات و كمترين زمان ممكن پيش برود.
آي�ا به اين خواس�تهتان رس�يديد؟ يعني
مراح�ل تكمي�ل ن�وك ب�رج ميلاد و نصب
شيش�هها در ارتفاع  400متري تلفات جاني

نداشت؟
خي��ر ،اين اتفاق در ط��ول مراحل تكميل برج
نيفتاد و من هميش��ه به خاطر اي��ن موضوع خدا
را ش��كر ميكنم .چون كار ،خيلي سخت بود .در
ارتفاعات پايين تغييرات جوي آنقدر زياد نيس��ت.
اما تصور كنيد كه در 400متر باالتر از سطح زمين
قرار گرفتهايد و با جريانات مختلف باد و تغييرات
ج��وي مواجهاي��د ،اين موضوع حساس��يت كار را
بس��يار باال ميبرد و در خيلي از مواقع هم كار به
دلي��ل همين تغييرات جوي بهطور موقت تعطيل
ميشد .اما باالخره با استفاده از تجهيزات مختلف
مراحل تكميل نوك برج انجام گرفت و اين مراحل
بدون تلفات جاني تمام شد.
شما از چه مرحلهاي از ساخت برج به اين
طرح بزرگ وارد شديد؟
من س��ال  84وارد اين طرح ملي شدم .در آن
زمان برج تا مراحل اوليه ساخت و تكميل پايههاي
بتن��ي آن پيش رفته بود و كار اصلي مانده بود كه
با مسائل مختلفيهاي هم روبهرو بود .با بودجهاي
كه ش��هردار قبلي براي تكميل برج در نظر گرفته

