8

شهر

چهارشنبه  23اسفند  1396شماره 3922

در شهر
یادداشت

رئیس شورای شهر تهران خبر داد:

احداث موزه ایران درودی
در مسیر قانونی

رئیس شورای شهر تهران گفت :احداث موزه
ایران درودی خوشبختانه در مسیر قانونی قرار
گرفته و در جلســات آینده شورا ،تعیین تکلیف
می شود .محسن هاشــمی در جلسه علنی روز
سه شنبه با اشاره به حضور ایران دروتی هنرمند
معاصر کشور در صحن شورا گفت :خوشبختانه
موضوع احــداث موزه ایران درودی در مســیر
قانونی قرار گرفته و جلســه کمیته مشترک به
نتیجه رسیده است .وی افزود :نتایج این جلسه
در جلســات آینده در دستور کار قرار می گیرد و
موضوعی برای ناراحتی وجود ندارد.

لزوم توجه به واژگان فارسی
در نامگذاریها

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران بر
ضرورت توجه به واژگان فارســی در نامگذاری ها
تاکید کرد .الهام فخاری از دســتور جلسه مرتبط
با نامگذاری معابر شــهر تهران در قالب تذکری بر
ضرورت توجه به استفاده از نام های فارسی تاکید
کرد.وی ادامه داد :خوب است در این نامگذاری ها
از نام زنان شهیر و نام آور نیز استفاده شود.
برای نخستین بار

پارک بزرگ سفر به اعماق بدن
انسان به بهره برداری میرسد

پارک بزرگ موضوعی ســفر بــه اعماق بدن
انســان  ،به زودی در شمال تهران به بهره برداری
می رســد .حبیب اله تاجیک اسماعیلی شهردار
منطقه یک بــا بیان این خبر اظهار داشــت  :این
پارک از پروژه های نوینی است که به عنوان یکی از
جدیدترین و پیشرفته ترین پارک های موضوعی
در تعداد محدودی از کشــورهای پیشرفته دنیا ،
همچون هلند اجرا شده اســت و اکنون به همت
شــهرداری منطقه یــک تهران و با مشــارکت و
سرمایه گذاری بخش خصوصی  ،به عنوان اولین
 ،بزرگترین و کامل ترین پارک بدن انسان در آسیا،
در موزه طبیعت و حیات وحش ایران -داراباد -به
زودی به بهره برداری می رسد.
وی گفت :این پارک بالغ بــر  2هزار مترمربع
مساحت دارد و بازدید کنندگان می توانند با ورود
به بدن انسان در اندازه و ابعاد بسیار بزرگ  ،عالوه
بر شناخت بدن خود و شــگفتی های آن  ،اوقات
هیجان انگیزی را در کنار خانواده سپری کنند .
شهردار منطقه یک خاطر نشــان کرد  :کلیه
مراحل مطالعات و طراحی پروژه  ،طی یک زمان
بندی  15ماهه و توسط کار گروه های متخصص
انجام شده و بیش از  6ماه است که کار احداث آن
آغاز و به زودی به بهره برداری عموم خواهد رسید .

خط یک متروی تهران برای
پنجشنبه آخر سال رایگان است

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری
تهران و حومه گفت :شرکت بهرهبرداری متروی
تهران و حومه برای پنج شــنبه آخر ســال (۲۴
اسفندماه  )۱۳۹۶تمهیدات و برنامه های ویژهای
را برای سرویس دهی به شهروندان مسافران برای
زیارت اهل قبور به بهشت زهرا(س) در نظر گرفته
اســت .نوبخت مدیر عامل شــرکت بهرهبرداری
متروی تهران افزود :با عنایت به فرارســیدن سال
نو از آنجا که مردم شریف تهران بر اساس یک سنت
قدیمی و حسنه در روز پنجشنبه آخر سال برای
زیارتاهلقبولبهبهشتزهرا(س)میروند،همه
ساله در این روز ترافیک بسیار سنگینی در جاده
های اطراف بهشت زهرا حاکم میشود ،از این رو
شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران و حومه
برای رفاه حال شهروندان گرامی و کاهش ترافیک
در آن روز تمهیداتی به عمل آورده و به صورت ویژه
در خط یک مترو سرویس دهی خواهیم داشت.
ویتصریحکرد:طبقبرنامهریزیبهعملآمده
برای ارائه سرویس به ایستگاه حرم مطهر (بهشت
زهرا) در آخرین پنجشنبه سال از ابتدای صبح تا
ساعت ۱۹بعدازظهر همه قطارها به صورت رایگان
از ایستگاه تجریش تا ایستگاه کهریزک و بالعکس
تردد خواهند داشــت و بعــد از آن فاصله حرکت
قطارها با توجه بــه تاریکی کامل هوا طبق برنامه
زمانبندیحرکتقطارهااجرامیشود.
مدیر عامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران
گفــت :روز جمعه  ۲۵اســفندماه  ۹۶نیز تمامی
قطارها به ســمت حرم مطهر (بهشت زهرا) تردد
خواهند داشــت .نوبخت خاطرنشان کرد :برنامه
حرکت قطارها در سایر خطوط متروی تهران در
روز مذکور تغییری نداشته و طبق جداول زمانی
حرکت قطارها خواهد بود .وی خاطرنشــان کرد:
شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران و حومه
آمادگی این را دارد کــه در صورت نیاز قطارهای
فوق العاده نیز در تمامی خطوط اعزام نماید.

مصوبات  12ماده ای آخرین نشســت شــورای
هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران از سوی شهردار
تهران ابالغ شد.
به گــزارش پانــا ،احمد صادقی رئیس ســازمان
پیشــگیری و مدیریت بحران شــهر تهران گفت :بر
اساس بند 9مقرر شد کارگروه تخصصی آتش نشانی و
موادخطرناکباهمکاریکارگروهتخصصیامورسیل
و شریان های حیاتی نســبت به تهیه برنامه یا طرح
تامین آب اضطراری تهران اقدام کنند.
وی در تشریح ضرورت این طرح گفت :با توجه به
آنکهزلزلهتهدیدعمدهتهرانبه شمارمیآیدوهمواره
یکی از پیامدهای ثانویه هر زلزله آسیب دیدگی شبکه
های حیاتی از جمله شــبکه آب شرب و شبکه تامین
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تصویب طرحی برای روز زلزله ویرانگر تهران
آب اطفای حریق است ،لذا این موضوع پس از طرح و
بررسی های اولیه در جلسات پیاپی کارگروه تخصصی
امور سیل و شــریان های حیاتی برای تصویب تهیه
طرح جامع شبکه آب اضطراری تهران در دستور کار
شــورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران قرار
گرفت و با اجماع عمومی تصویب شد.
جانشین شــهردار در شورای هماهنگی مدیریت
بحرانهمچنیندرخصوصسایرمصوباتابالغیاین
شورا گفت :یکی دیگر از بندهای تصویب شده موضوع
آموزش مدیریت بحران در مدارس پیش دبستانی و

دبستانی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش شهر
تهران و سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر
تهراناست.
وی همچنیــن تصویــب تهیه طــرح تخریب و
بازسازی مدارس فرسوده شهر تهران را یکی از دیگر
موارد ابالغی خواند و گفــت :مدارس به عنوان پایگاه
امن و ایمن بــرای دانش آموزان در زمان عادی و برای
اسکان اضطراری در شرایط بحران باید آماده باشند.
صادقی گفت :بر اساس بند دیگری از این مصوبه،
کارگروه تخصصی آموزش و اطالع رسانی با تاکید بر

اهمیت آموزش های شــهروندی ،موظف شد نسبت
به تهیه برنامه های کارشناسی و ارائه آموزش عمومی
و تخصصی با همکاری ســازمان صدا و سیما و سایر
کارگروه ها اقدام کند .وی افزود :همچنین شهرداری
تهران موظف شد نسبت به اختصاص فضای مناسب،
جهت راه اندازی و احداث مجموعه آموزشی ،فرهنگی
پارک زلزله بررسی و اقدامات الزم را انجام دهد.
رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحران
شــهر تهران اظهار کرد :بر اساس بند  12این مصوبه،
دستگاههای عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران

با تصویب اعضای شورای پنجم شهر تهران

مصوبه «برج باغ»ها پس از  14سال لغو شد

صبح دیروز در جلسه شورای
شهر تهران اعضای شــورا به لغو مصوبه
موسوم به برج باغ رأی مثبت دادند.
لغو مصوبه برج باغ در حالی اســت که
اعضای شورای شــهر این مصوبه را قاتل
باغات تهران معرفی کرده و سرانجام بعد
از  14سال این مصوبه شورای شهر دوم با
کسب اکثریت آرا لغو شد.
بر اســاس ایــن مصوبه ،شــهرداری
تهران ملزم شد تا ظرف یک ماه پیشنهاد
جایگزین را اعالم کند که پس از بررسی
جزییات طرح مقرر شــد تا شــهرداری
تهــران طی دو ماه یــک الیحه جدیدی
برای حفاظت و صیانت از باغات تهران به
شورای شهر ارائه کند.
علی اعطا عضو کمیسیون معماری و
شهرسازی شــورای اسالمی شهر تهران
روز سه شــنبه در پنجاه و سومین جلسه
علنی شــورا با بیان اینکه مصوبه برج باغ
اصالتا تخلف پذیر است ،گفت :این مصوبه
ذاتا تخلف پذیر اســت زیرا در زیرزمین،
گو
فضای کافــی برای تأمیــن پارکین 
تأسیسات فراهم نمیشــد و درنتیجه با
تسامح ،سطح اشغال در طبقات زیرزمین
رابیشترمیکردند.
وی افزود :بعضا دیده میشــد  80یا
ک برداری شده
حتی  100درصد باغ خا 
و آنچه از باغ باقی میماند ،تعدادی گل و
گلدان و نهال در خاک کنار برج بود.
اعطا افزود :از ســوی دیگــر احداث
پارکینگ ،دسترسی میخواست و مسیر
دسترسی بهناچار از میان باغ میگذشت.
وی گفت :تامین مســیر هم مستلزم
قطع تعدادی از درختان بود که همه اینها
فساد آور است.
اعطا با بیان اینکه طرح موسوم به برج
باغ در سال  82تصویب شد ،افزود :درباره
ســابقه موضوع باید گفت کــه اوایل کار

شورای پنجم ،طرح لغو مصوبه موسوم به
برج باغ در شورا تقدیم هیات رییسه شد.
وی گفــت :در مصوبــه برج بــاغ ها
بهمنظور حفظ ،نگهداری و احیای باغها
و زمینهای مشــجر ،سطح اشغال بنا در

اینگونه امالک و اراضی معادل  30درصد
مساحت و تراکم ساختمانی مجاز آن 20
درصد بیشــتر از تراکم منطقهای برای
امالک و اراضــی غیر باغ (امالک و اراضی
مشابهمجاور)است.

احمد مســجد جامعــی دیگر عضو
شورای اسالمی شــهر تهران نیز در ادامه
این جلسه ،خواستار ارائه طرح حمایتی از
باغات تهران از سوی شهرداری به شورای
شهرشد.

تشكر محمد ساالري از اعضاي شوراي پنجم برای همراهي
جهت لغو مصوبه برج باغها

رییس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای شهر
تهران از همراهی اعضای شورای پنجم شهر تهران برای لغو
مصوبه برج باغ ها تشکر کرد.
محمد ساالری گفت :در زمان شورای چهارم شهر تهران
تذکرات متعددی را در خصوص مصوبه برج باغ ها داشــتم
و نهایتا با همکاری کمیسیون ســامت  ،محیط زیست و
خدمات شهری شورا طرحی را تهیه کردیم وبه صحن شورا
ارائه دادیم اما در فرایند تصویب به دلیل مخالفت ها از سوی

برخی از اعضا ،این طرح به سرانجام مطلوب نرسید.
وی افزود :بسیار موجب خرسندی است که امروز و پس
ازپیگیری های مجدانه کمیســیون شهرسازی و معماری
در تعامل با کمیسیون ســامت،محیط زیست و خدمات
شــهری ،طرح لغو مصوبه برج باغ ها بــا رای قاطع اعضا به
تصویب رســید و شورای پنجم در آســتانه نوروز یک خبر
خوب را به مردم و مدافعین و فعاالن حوزه محیط زیست و
فضای سبز مژده داد.

وی تاکید کرد :طرح حمایتی باید به
گونه ای باشــد که مالکان را به حفط باغ
هایشهرتشویقکند.
زهــرا صدراعظــم نــوری رئیــس
کمیســیون ســامت ،محیط زیست و
خدمات شهری شــورای اسالمی شهر
تهران نیز درادامه با تاکید بر ضرورت لغو
مصوبه برج باغ ها ،گفت :پیشنهاد ما این
است که صدور هر نوع مجوز ساخت و ساز
در باغ های پراکنده شــهر تهران تعلیق
شود.
نوری افزود :در طول این مدت یعنی از
سال  82تا به امروز هر مجوزی که صادر
شده با هدف حفظ باغ ها بوده اما ما یک
مورد باغ حفظشده در تهران هم نداریم و
تمامی باغ های شهر نابود شده اند.
شــهربانو امانی عضو دیگر شــورای
اسالمی شــهر تهران نیز مصوبه برج باغ
ها را میراث دوران حضور احمدی نژاد در
شهرداری عنوان کرد و خواستار لغو این
مصوبه شد.
محمد ســاالری،رئیس کمیسیون
معماری و شهرســازی در خصوص این
دستور جلسه گفت :زمانی که پرونده ای
به عنوان باغ شناخته می شود نگرانی من
افزایش مــی یابد چرا که با این رای عمال
اجازه ســاخت بنای بلند مرتبه داده می
شود.
وی اظهار داشت :اگر شــورا اقدام به
تصویب باغ بودن یــک ملک نکند دیگر
پرونــده ای نیز با این موضوع از ســوی
شهرداری به ما ارسال نمی شود.
در نهایــت این دســتور جلســه با
رای تمامــی اعضای حاضــر در صحن
شــورای شــهر تهران به تصویب رسید
و تبصرههای آن نیــز با اعمال اصالحات
مورد نظر اعضای شــورای شهر تهران به
تصویبرسید.

تاکید پارلمان شهری بر الزام تصویب لیست امالک و اراضی قابل فروش شهر در شورا

محمد ساالری :اعتراض فرمانداری دلیل قانونی نداشت

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بااشاره به
بررسی نامه فرمانداری در مورد اعتراض هیات تطبیق به مصوبه بودجه
سال،٩٧گفت:فرمانداریتهرانهیچدلیلقانونیبرایاعتراضبهمصوبه
شورا درخصوص الزام شهرداری تهران به ارائه لیست امالک و اراضی شهر
تهران به شورا ارائه نکرده است.
محمدساالری در جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی نامه
فرمانداریدرمورداعتراضهیاتتطبیقبهمصوبهبودجهسال،٩٧گفت:
پیشنهادی الحاقی به بند ج تبصره  ۲۰الیحه بودجه  ۹۷شهرداری تهران
از ســوی تعدادی از اعضای شورای شــهر تهران مطرح شد و به تصویب
اعضای شورای شهر رســید مبنی بر اینکه شهرداری تهران مکلف است
لیست امالک و اراضی شهر را که قصد فروش یا تهاتر آن را دارد جهت تایید
به شــورا ارائه دهد .وی در خصوص دلیل اصرار شورا به این مصوبه اظهار
داشت :باتوجه به اینکه آیین نامه معامالتی سازمان امالک و مستغالت
شهرداری تهران به تایید شورا نرســیده و از طرفی به موجب اختیاراتی
که شهرداری دارد حتی دادستانی و قوه قضاییه هم نتوانستند به موضوع
واگذاری امالک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در دوره مدیریت شهری
گذشته صورت گرفت ورود پیدا کنند.
ســاالری ادامه داد :به موجب قانون شــوراها ،تاییدفروش ،مقاطعه،
اجاره و استیجاره که بنام شهر وشهرداری صورت می گیرد می بایست به

تصویب شورای شهرها برسد و ما به موجب وظیفه ای که داشتیم تصمیم
گرفتیم تا شهرداری تهران یکبار لیست امالک و اراضی را که قصد فروش
یا تهاتر آن ها را دارد جهت تصویب به شورای شهر ارائه دهد.
وی افــزود :ماده  80قانون انتخابات شــوراها می گوید درصورتی که

مصوبات شــورا با قوانین و مقررات کشور مغایر باشــد یا خارج از حدود
وظایف اختیارات شورا باشد ،فرمانداری میتواند با ذکر مورد و استدالل
اعتراض خود را به اطالع شــورا برســاند .اما در اعتراض فرمانداری هیچ
استدالل و ذکر موردی مبنی بر مغایرت این مصوبه با قانون نیاورده است و
صرفا ذکر شده روند درآمدزایی شهرداری را کند می کند.
وی افزود:اساسا کمیسیونتطبیقچنین وظیفه ای ندارد و این وظیفه
شوراســت و هدف ما کند کردن روند درآمدزایی نیســت بلکه هدف ما
شفاف سازی است.
ســاالری با اشاره به اینکه شــهرداری تهران به موجب اختیاراتی که
دارد می تواند تمام امالک و اراضی شهرداری تهران را بفروشد ،بیان کرد:
بحث ما این است که شــهرداری یکبار لیست امالک و اراضی را که قصد
فروش دارد به منظور بررسی به شورا بیاورد تا شاهد فروش امالک و اراضی
ارزشمندشهرنباشیم.
وی افزود :هدف ما قفل کردن شهرداری تهران نیست بلکه این مصوبه
جلوی رانت و فاسد را می گیرد و موجب شفاف سازی می شود لذا تقاضای
ابقای مصوبه شــورا را داریم .در نهایتا با رای اعضای شورای شهر تهران
پیشنهاد ابقای مصوبه مذکور به تصویب رسید که براساس آن شهرداری
تهران مکلف است لیست امالک و اراضی شهر را که قصد فروش یا تهاتر
آن را دارد جهت تایید به شورا ارائه دهد.

معاون برنامهریز و توسعه شهری شهرداری تهران:

هیچ سوپرمنی نمیتواند وضعیت شهرداری را به سرعت تغییر دهد

معاون برنامهریزی ،توسعه شهری و امور شوراهای
شــهردار تهران با بیان اینکه هیچ سوپرمنی نمیتواند
وضعیت شهرداری را به سرعت سامان ببخشد ،گفت:
شهرداری یکی از ســازمانهای فاسد بوده و به سرعت
نمیتوان این فساد را برطرف کرد.
حجت میرزایی ،معاون برنامهریزی ،توسعه شهری
و امور شــوراهای شــهردار تهران در نشست خبری با
اصحاب رســانه در خصوص نظرسنجیهای صورت
گرفته درباره بودجه سال آینده شهرداری تهران اظهار
کرد :کلیات بودجه در ســایت شهرداری مورد دیدگاه
عموم قرار گرفت و شــهروندان ،دانشــگاهیان و افراد
صاحبنظر آن را مطالعه و تذکراتی را مطرح کردند که
برای ما بسیار اصالحکننده امور بود.

میرزایی با اشاره به برنامههای شهرداری تهران برای
کاهش آســیبهای اجتماعی در محالت توضیح داد:
تفاهمنامهای با وزارت راه و تعاون به امضا رسیده و قرار
است به زودی تفاهمنام ه دیگری با وزارت بهداشت در
اینباره امضا شود .به دنبال امضای این تفاهمنامهها50
محله مورد برنامهریزی قرار خواهند گرفت .رفتارهای
انتظامی و امنیتی یا حتی تغییرات کالبدی آسیبها را
کاهش نمیدهد ،بلکــه باید مجموعهای از اقدامات در
حوزه مداخالت توسعهای انجام شود که ما این موضوع
را در برنامه سوم نیز مدنظر قرار دادهایم.
وی در پاسخ به این انتقاد که شهرداری آنگونه که
باید عملکرد مناســبی در بخش مبارزه با فساد ندارد،
گفت :کارگروه مبارزه با فســاد در شــهرداری تهران

به ریاســت سازمان بازرســی کل کشور تشکیل شده
اســت و البته از تیمی کارشناس نیز دعوت کردهایم تا
در این کارگروه حضور پیدا کنند .ســند مقدماتی این
کارگروه تشکیل شــده و بخش مهمی در قالب برنامه
سوم مورد بررسی قرار میگیرد ،اما موضوع اصلی این
است که مجاری فساد باید بسته شود .شهرداری یکی
از سازمانهای فاســد بوده و این فساد به سرعت قابل
برطرف شدن نیست ،در گذشــته اقدامات زیرزمینی
انجام شده که مشکالتش به سرعت حل نمیشود.
معاون برنامهریزی ،توسعه شهری و امور شوراهای
شــهردار تهران با بیان اینکه هیچ سوپرمنی نمیتواند
وضعیت شهرداری را به ســرعت عوض کند ،گفت :نه
من و نه آقای نجفی نمیتوانیم به سرعت این مشکالت

را مرتفع کنیم؛ بخش عظیمی از مســائل باید با کمک
شــهروندان برطرف شــود .میرزایی با اشاره به نقش
دستگاه قضایی گفت :باید از سوی دستگاه قضایی نیز
برخوردهای جدی صورت و اعالم شود در این صورت
است که اســتقالل و بیطرفی قوهقضائیه قابل اثبات
میشود و مردم میتوانند به کل نظام اعتماد کنند.
وی همچنین درباره مدیرانی که در شهرداری تهران
فعالیت میکنند ،گفــت :باید بازار رقابتی بین مدیران
شکل بگیرد و هر مدیری قیمتگذاری شود؛ یعنی هر
مدیر باید اعالم کند که چه شــاخصها و ویژگیهایی
دارد اما چون تا به امروز این شــاخصهای عملکردی
مدنظر نبوده ،افراد فسادزده و ناکارآمد در رأس فعالیت
بوده و طرفداران بیشتری پیدا کردند.

شهر تهران با هماهنگی سازمان پیشگیری و مدیریت
بحران شــهر تهران موظفند آمادگی الزم به منظور
ایمنی و مقابله با حوادث احتمالی ایام تعطیالت نوروز
و شهری ایمن و تاب آور را برای میزبانی میهمانان در
تهران فراهم آورند.
جانشین شــهردار در شورای هماهنگی مدیریت
بحران گفت :بر اساس یکی دیگر از بندهای تصویب
شده این شورا ســازمان پیشگیری و مدیریت بحران
شهر تهران با همکاری کارگروه های تخصصی شورای
هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران موظف شد تا
تدابیر الزم برای پیشگیری ،آمادگی و مقابله با حوادث
احتمالی از جمله مراســم آخرین ســه شنبه سال را
فراهمکنند.
خبر

اجرای  10طرح فرش گل
در منطقه 20

شهردار منطقه  20از اجرای طرح های فوریتی
نگهداشت به مناسبت ورود به ســال نو و اجرای
طرح های فــرش گل در مبادی ورودی و میادین
مهم این منطقه خبر داد.
ســید احمد صفوی با بیان این مطلب گفت:
به منظور ارتقاء و بهبود کیفیت نگهداشــت شهر
و رضایتمندی شــهروندان ،طــرح های فوریتی
نگهداشــت در محله های این منطقــه در حال
اجراســت و تا پیش از شروع سال جدید ،سیمای
عمومی تمامی  20محله متناســب با ایام نوروز
آماده و زیباسازی می شود .صفوی با اشاره به اینکه
طرح نوروزی نگهداشت در محله های سه ناحیه،4
 5و  6انجام شده است و همچنان ادامه دارد ،افزود:
عوامل اجرایــی و نیروهای انســانی این طرح در
برنامه زمان بندی شده و به شکل تیمی و همزمان،
موضوعات نگهداشــتی هر محله را رسیدگی می
کنند تا کیفیت خدمات رســانی به شــهروندان
افزایش یابد .وی ایجاد روحیه نشــاط ،شادابی و
امید در شــهر را از مهمترین پیامدهای مجموعه
اقدامات نوروزی مدیریت شهری برشمرد و گفت:
شستشو و پاکیزگی المان های شهری ،نورپردازی
 10پل عابر پیاده ،نصب  5المان نوروز ،کاشــت 3
بوستان جدید ،طراحی  6700مترمربع فرش گل
در  10موقعیت مبــادی ورودی و میادین مهم از
جمله این اقدامات است.

ساز و کار ایمنی بازار تهران
تدوین میشود

پانا :رئیس کمیســیون سالمت شورای شهر
تهران با اشــاره به ساختمانهای متعددی وجود
دارد ،میگوید بازار تهران یکی از مراکزی اســت
که از لحاظ خطرزا بودن ریسک باالیی دارد و قرار
است سازوکار ایمنی بازار تدوین شود.
زهراصدراعظمنوریاظهارکرد:ساختمانهای
متعددی در تهران وجود دارد که اســتانداردهای
الزم را ندارنــد و به خاطر نــوع فعالیتهایی که
دارند و تردد در آنها زیاد اســت ،خطراتی را برای
ایمنی شــهروندان ایجاد میکنند که باید هر چه
زودتر توســط مالکان و ذینفعان ،ایمنســازی
شوند اما متاسفانه در این سالها تا اتفاقی نیفتد،
متوجه خطرات ،ضایعات و خســارتهای جانی
که میتواند ناایمن بودن ساختمانها به شهر وارد
کند ،نمیشویم و میبینیم که اقدامات جدی در
خصوصساختمانهایناایمننشدهاست.
رئیس کمیســیون ســامت شــورای شهر
تهران افزود :کمیســیون ســامت با همکاری
آتشنشانی ،مرجع قضایی و دستگاههای اجرایی،
ساختمانهای ناایمن را شناسایی و آنها را بر اساس
شاخصهای ناپایداری اولویتبندی کرده است و
مرجع قضایی نیز پلمپ این مراکز را در دستور کار
قرار داده است .وی اضافه کرد :در اولین مرحله پس
ازشناساییساختمانهایناایمنبهمالکاناخطار
داده میشــود و اگر ذینفعان دستورالعملهای
آتشنشانی را در جهت ایمنسازی رعایت کنند،
با آنها برخورد نمیشود اما بیتوجهی به اخطارها
سبب میشود مرجع قضایی ،این ساختمانها را
پلمپکند.
صدراعظــم نوری تصریح کــرد :با هماهنگی
شهرداری منطقه  11و  12و مرجع قضایی تاکنون
 10پاساژ ناایمن شناسایی و به آنها اخطار داده شد،
برخی از این پاساژها شروع به ایمنسازی کردهاند
و برخی که به اخطارهــا بیتوجه بودند و به دلیل
پرتردد بودن ،ریسک باالیی داشتند ،پلمپ شدند.
وی با بیان اینکه بازار تهــران یکی از مراکزی
است که از لحاظ خطرزا بودن ریسک باالیی دارد،
گفت :به خاطر تراکــم جمعیت و تنوع اصناف در
اینمحدوده،مخاطراتبیشتریدراینمنطقهنیز
وجود دارد که قرار اســت در کمیسیون سالمت با
همکاری کمیسیونهای شهرسازی و حمل و نقل
و مراجع قضایی ،جلسهای در خصوص ایمنسازی
بازار برگزار شود.
این عضو شورای شهر تهران گفت :باید در یک
برنامه زمانبندی شده ،سازوکار ایمنی بازار را که
یک بنای قدیمی و تاریخی اســت ،تدوین کنیم.
برنامههایی مانند خروج اصناف از بازار و حفظ این
بنا به عنوان میراث تاریخی با مقاومت روبرو خواهد
شد .نباید ایمنی بازار سبب شود جریان فعالیت و
کسب در آن متوقف شود .ما به دنبال روشهایی
هســتیم که مخاطراتی را رفع کرده اما نارضایتی
و مقاومتی در پی نداشــته باشد .بازار هویت شهر
تهران اســت و باید این هویت حفظ شود و مانند
همه بازارهای تاریخی کشور ،کار و فعالیت در آن
جریانداشتهباشد.

