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تهرانشهر

سه شنبه  16مهر 1398
شماره 2562

اخبار
اولین گزارش مستند از نتایج زیستمحیطی طرح کاهش
 1398نشان می دهد ؛

کاهش  ۱۴درصدی آلودگی هوا در
محدودههای ترافیکی

با پایان اولین فصل از اجرای طرح کاهش و استخراج
و تحلیل دادههای مربوط به آالیندههای مربوط به خودرو،
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران خبر از تأثیر قابل توجه
اجرای این طرح بر کیفیت هوای تهران داده و جزئیات
مربوط به کاهش  ۱۴درصدی آلودگی هوا در محدودههای
مرکزی و کاهش  ۷درصدی آلودگی هوا در کل شهر را
منتشر کرده است.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و
ترافیک شهرداری تهران ،از ابتدای تابستان  ۹۸طرح
محدوده کنترل آلودگی هوا جایگزین طرح زوج و فرد سابق
شد و ضوابط جدیدی برای تردد خودروها در حلقه دوم
مرکزی شهر تهران برقرار شد .پس از گزارشهای ماهانهای
که شرکت کنترل ترافیک تهران از تأثیر اجرای این طرح
بر ترافیک معابر شهر منتشر کرد ،اکنون شرکت کنترل
کیفیت هوا هم به سنجش کیفیت هوا در سه ماهه ابتدایی
اجرای این طرح پرداخته و با بررسی تغییرات مونوکسید
کربن ( )COو ذرات معلق زیر  ۲.۵میکرون ( )PM2.5در
تابستان  ۹۸نسبت به تابستان سال گذشته ،نشان داده که
طرح کاهش تا چه حد توانسته است در مهار آلودگی هوای
تهران موثر باشد.
با آغاز اجرای طرح کنترل آلودگی هوا به جای «زوج
یا فرد» از ابتدای تابستان سال جاری ،ورود به محدوده این
طرح ،نه بر اساس شماره پالک بلکه بر اساس سهمیه ۲۰
روزه فصلی و ا ِعمال تخفیف عوارض برای خودروهای کمتر
آالینده (دارای برگه معاینه فنی برتر) انجام شد و با توجه به
اهمیت آلودگی هوا در طرح جدید ،تغییرات صورت گرفته
در کیفیت هوای شهر حائز اهمیت بوده است.
در گزارشی که شرکت کنترل کیفیت هوا در اختیار
رسانهها قرار داده ،کیفیت هوا و بهویژه آالیندههای CO
و  PM2.5که مرتبط با خودروها هستند ،طی سه ماهه
ابتدایی اجرای طرح (فصل تابستان) در داخل و خارج
محدوده و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال پیش
مقایسه شده است.
گاز مونو اکسیدکربن یکی از گازهای آالینده هوا
است که بر اساس سیاهه انتشار شهر تهران95 ،درصد از
انتشار این آالینده محصول خودروها و ترافیک است .در
بررسی انجام شده مشخص میشود که غلظت این آالینده
در تابستان سال  98نسبت به مدت مشابه سال پیش،
در ساعات میانی و انتهایی اجرای طرح با کاهش روبهرو
بوده است .در ایستگاههای داخل محدوده طرح نیز همین
وضعیت مشاهده میشود.
بر اساس این گزارش ،غلظت میانگین آالینده CO
در طی ساعات اجرای طرح در ایستگاههای داخل طرح
طی دوره مورد بررسی در سال  1398در حدود  13درصد
نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است .میزان
این آالینده در کل شهر نیز نسبت به دوره مشابه سال
 1397در حدود  7درصد کاهش داشته است .آالینده
شاخص دیگری که با ترافیک ارتباط زیادی دارد ،ذرات
معلق زیر  ۲.۵میکرون است که غلظت این آالینده نیز طی
مدت مورد بررسی و ساعات اجرای طرح در سال  1397و
در ایستگاههای داخل محدوده برابر  23/1میکروگرم بر
مترمکعب بوده که این میزان در مدت مشابه سال جاری با
14درصد کاهش به  19/87میکروگرم بر مترمکعب تقلیل
یافته است .این در حالی است که میزان غلظت این آالینده
در تابستان سالهای  1397و  1398در کل ایستگاههای
شهر تهران به ترتیب برابر  27/1و  25/05میکروگرم بر
مترمکعب بوده که با 7درصد کاهش روبهرو بوده است.
مظفری در مراسم روز جهانی اسکان بشر مطرح کرد

فقدان سیاست ملی درباره بازیافت و
دفع پسماند

دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی ،باالترین درجه
کمک به حفاظت از محیط زیست را پیشگیری دانست
و گفت :شاهد نوعی سردرگمی برای انتخاب استراتژی
پسماند هستیم.
گشتاسب مظفری در پنل تخصصی که در حاشیه
مراسم روز جهانی اسکان بشر در دانشگاه شهید بهشتی
برگزار شد ،بر لزوم اصالح قوانین ناکارآمد تاکید کرد اما
این را هم گفت که در برخی موارد هم اشکال در اجراست
و قوانین به درستی اجرا نمیشود.
وی با بیان اینکه در شرایطی هستیم که جمعیت
شهرنشین در جهان بر جمعیت روستایی پیشی گرفته
است ،گفت :نزدیک به  60درصد جمعیت کره زمین در
شهرها زندگی میکنند .درواقع هر اندازه شهرها بزرگ
میشود ،رشد شهرنشینی سرعت میگیرد و به همان اندازه
مخاطراتش هم افزایش پیدا میکند.
دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی ،معتقد است:
مشکالت زندگی شهری به ویژه در شهرهای توسعه یافته و
در حال توسعه بر مزیتهایش پیشی گرفته است .نکته مهم
در این رابطه این است که حکمروایی شهری باید اصالح
شود و باید شاهد حکمروایی خوب در شهرها باشیم.
مظفری با بیان اینکه شهرها کانون انباشت ثروت،
دانش ،معرفت و قدرت هستند ،گفت :بسیاری از روستاییان
به دلیل همین ویژگی ها وارد شهرها میشوند و برخی
مسئوالن روستاها سعی در تبدیل کردن روستاهایشان به
شهرها دارند .وی باالترین درجه کمک به حفاظت از محیط
زیست را پیشگیری دانست و توضیح داد :باید شهروندان
را مجاب کنیم که در فرایند پیشگیری و صیانت از محیط
زیست مشارکت داشته باشند .بسیاری از مشکالت شهری
به شیوههای غلط زندگی مربوط است.
به گفته دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی؛ بسیاری
از راهکارهای ما مرده به دنیا میآیند یعنی پیش از عرصه
عمل از بین رفته اند چرا که این راهکارها افق و چشم
انداز ندارد .مظفری با بیان اینکه شهرهای ما به لحاظ
تکنولوژیک محدودیت دارند ،به سفر اخیر شهردار تهران
به وین و برلین اشاره کرد و گفت :مثال در شهر برلین
زباله به صفر رسیده است و حجم زیادی از سرمایهگذاری
در حوزه پسماند با مشارکت بخش خصوصی انجام شده
است .ما از نظر شیوه مدیریت ،تکنولوژی و سرمایه مشکل
داریم .از طرف دیگر سیاست ملی درباره بازیافت و دفع
پسماندهایمان نداریم و شاهد نوعی سردرگمی برای
انتخاب استراتژی پسماند هستیم .وی همچنین با اشاره
به رصدخانه شهری تهران هدف از ایجاد این مرکز را
دریافت،جمع آوری و استخراج اطالعات شهری عنوان کرد
که بر تصمیم گیری مدیران شهری موثر است .مظفری در
ادامه بر لزوم همکاری های بین المللی و استفاده از تجارب
جهانی در حوزه پسماند تاکید کرد.

حناچی در آیین بهره برداری از بوستان «مرضیه حدیدچی» مطرح کرد ؛

روی سالمت شهروندان معامله نمی کنیم

شهردار تهران گفت 28 :زیرساخت
مختص بانوان در تهران وجود دارد و 5
بوستان فرامطقه ای به مساحت  25هکتار در
پایتخت ویژه زنان فعالیت می کند.
پیروز حناچی در آیین بهره برداری از
بوستان مرضیه حدید چی (دباغ) به عنوان
پنجمین بوستان ویژه بانوان در تهران،
گفت :به پاسداشت مرضیه حدیدچی ،یکی
از بانوان زحمتکش انقالب و یکی از یاران
امام (ره) امروز پارکی به نام وی در تهران
به بهره برداری می رسد .سرکار خانم دباغ
بخشی از شناسنامه انقالب اسالمی ایران
است و امام (ره) این خصیصه را داشتند که
یاران نزدیکشان مصداق این عبارت حضرت
سیدالشهدا بودند« :مردم عبید دنیا هستند و
دین مانند لقلقه لسان است و فقط در شرایط
سخت است که افراد پایبند از سایرین جدا
می شوند».
وی ادامه داد :البته نامگذاری این
بوستان نمی تواند مجاهدت های سخت این
بانو را جبران کند ،افرادی مانند ایشان که
همه وجودشان را برای انقالب دادند .این
نامگذاری ها در برابر زحمات شهیدان دفاع
مقدس و شهدای حرم چیزی نیست.
شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه
 28زیرساخت مختص بانوان در تهران وجود
دارد ،گفت :در پایتخت  5بوستان فرامطقه
ای به مساحت  25هکتار برای زنان فعالیت
می کند که این مقدار به نسبت جمعیت شهر
تهران متناسب نیست .البته ،بنا بر تفکیک
نیست ،اما فضای مخصوص بانوان باید
متناسب با جمعیت این افراد باشد.
به گفته حناچی؛  19.3درصد تهرانی ها
از چاقی مفرط رنج می برند و این درصد در
بانوان بیشتر از سایر گروه ها است .میزان
ویتامین  Dموجود در بدن شهروندان پایین
است که بخشی از این موضوع به دلیل

زندگی شهری و محدودیت های بانوان است.
وی افزود :بر اساس مصوبه اخیر شورای
شهر تهران بخشی از اعتبارات برای مدارس
باید مخصوص مدارس دخترانه باشد تا
شرایط حضور دختران بهبود یابد .واقعیت
این است که سالمت همه شهروندان به
خصوص بانوان بسیار مهم است و اگر زنان در
سالمت و آسایش باشند ،حال همه اعضای
خانواده خوب می شود.
شهردار تهران تصریح کرد :در منطقه
 ، 11بانوان از فضای مختص بانوان محروم
اند و امیدوارم با راه اندازی موزه سالمت و
موزه دخانیات این مشکل حل شود.
حناچی در بخش دیگری از سخنان
خود گفت :همان طور که پیشتر قول داده
بودیم و پیرو دستور مقام معظم رهبری برای
حفظ باغات تهران و جلوگیری از کوه خواری،
شورای شهر تهران الیحه جلوگیری از تخریب
باغات را ارائه کرد .واقعیت این است که علی
رغم شرایط سخت ما با سالمت مردم معامله
نکردیم و باغات را به فروش نگذاشتیم .اگر
تهران شرایط خاصی برای زندگی دارد به

مسجدجامعی در مراسم افتتاح بوستان مرضیه حدیدچی تاکید کرد ؛

لزوم حمایت مدیریت شهری پایتخت از مرمت خانه های تاریخی

عضو شورای اسالمی شهر تهران بر لزوم حمایت مدیریت شهری پایتخت از مرمت
خانه های تاریخی تاکید کرد.
در ادامه مراسم ،احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران گفت :ما در تهران گردی
ها سری به باغ های مشجر منطقه کن زدیم .کن زمانی میوه تهران را تامین می کرد .این
فضا همچنان مشجر و متراکم مانده البته آسیب های زیادی به آن وارد شده است .در دوره
قبل ما در کمیسیون مربوطه در شورای شهر حفظ فضای سبز کن را تصویب کرده بودیم
اما نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که ما نباید متولی همه کارها در امور شهر
شویم بلکه باید شهر را به مردم بسپاریم .تمام خانه های قدیمی را صاحبان این خانه ها
مرمت کرده اند ما باید شرایطی ایجاد کنیم که شهروندان بتوانند باغ های خود را حفظ
کنند و شهرداری می تواند امکانات الزم را در اختیار صاحبان آن ها قرار دهد.
وی ادامه داد :ما در این تهران گردی ها به باغ مستوفی در ونک رفتیم .چنارهای
تهران ریشه های عمیقی دارد و در شبکه های قنات ها به هم وصل است .وقتی  7طبقه
زیرزمین پارکینگ می دهیم این شبکه ها از بین می رود .این نشان می دهد برای حفظ
فضای سبز در نگاه شهرسازی هم باید تغییری ایجاد شود .در باغ مستوفی دیدیم که این
باغ در حال خشک شدن است  .ما می توانیم به خاندان مستوفی امکانات بدهیم این باغ
را حفظ کنند و آنها هم از این مساله استقبال می کنند .امیدوارم این رویکرد در حفظ
فضاهای سبز و بناهای تاریخی منجر به مشارکت همه شهروندان شود.

این دلیل این است که جمعیت متمرکز به
طبیعت امکان جبران نمی دهد در نتیجه ما
باید هم از تخریب طبیعت جلوگیری کنیم
و هم نهضتی برای حفظ فضای سبز ایجاد
کنیم .هر فردی باغ خود را حفظ کند یا
توسعه دهد می تواند از مزایای طرح های
تشویقی استفاده کند .باید کاری کنیم که
به جای نقره داغ کردن مردم ،زمینه توسعه
و ایجاد فضای سبز فراهم شود .اگر فردی
جریمه می شود ما به ازا باید فضای سبز را
توسعه دهد تا مردم در این زمینه مشارکت
کنند.
وی با تاکید بر حفظ فضای سبز تهران
عنوان کرد :در زمینه فضای سبز صرفا
خودمان را به موضوع درختان سبز محدود
نمی کنیم؛ هر چند تهران به درختان چنار
خود شناخته می شود ،درختان مثمر هم در
تهران می توانند رشد کنند .باید کاشت توت
ها و درختان میوه دار دیگر در دستور کار
قرار گیرد.
شهردار تهران با بیان اینکه هفته تهران
بهانه ای است برای اینکه به موجودیت ،سابقه

و ارزش های تهران و اتفاقاتی که می تواند ما
را به گذشته مان پیوند بزند ،نزدیک تر شویم،
گفت :باید اطالعات و ریشه های این شهر
حفظ و به آینده گان منتقل شود.
حناچی در ادامه با اشاره به مناظره ای
که شب گذشته از صداوسیما پخش شد،
عنوان کرد :در این برنامه فردی اعالم کرد
از کرباسچی تا حناچی همه شهرداران تراکم
می فروختند ،در حالی که چنین نیست.
ما می توانیم در شرایط سخت فعلی تراکم
فروشی کنیم ،اما در حال مقاومت هستیم.
دو الیحه «مالیات بر ارزش افزوده» و «الیحه
منابع مالی پایدار» را هم با هدف ایجاد
منابع پایدار برای شهر و جلوگیری از تراکم
فروشی پیگیری می کنیم .متهم کردن ما به
فروش تراکم کم لطفی است البته رویه های
اشتباه قبل به راحتی قطع نمی شود اما ما
شهر را نمی فروشیم .اعضای شورای شهر و
ما به شعارهایی که دادیم پایبند هستیم و
تالش می کنیم آن ها را محقق کنیم .وی
با قدردانی از مدیرعامل سازمان بوستان ها
و فضای سبز شهر تهران گفت :سال هاست
از سن بازنشستگی این مدیر شهری گذشته
است اما به خاطر تالش و عشقی دارند
همگان تالش های او را ارج می نهند.
حناچی ادامه داد :در محدوده جنوبی
تهران ،اطراف خزانه همکاری داریم که یکی
از سرویس های عمومی را به قدری تمیز و با
عالقه نگه می دارد که به یکی از جاذبه های
تهران تبدیل شده است .این به آن معناست
که هر فردی در هر جایی اگر عاشقانه با
مسئولیت خود رفتار کند ،دیده خواهد شد.
وی در پایان درباره مرحومه خانم دباغ
گفت :ایشان کسی است که با عزت نفس
زندگی کرد و بعد از مجلس سوم شورای
اسالمی با عزت نفس به وظایف خود عمل
کرد و کریمانه هیچ درخواستی نداشت.

مختاری در مراسم افتتاح بوستان مرضیه حدیدچی خبر داد :

تملک  9باغ در پایتخت از ابتدای سال

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران از تملک  9باغ در پایتخت از
ابتدای سال تاکنون خبر داد.
علی محمد مختاری در مراسم افتتاح بوستان مرضیه حدیدچی گفت :سازمان بوستان
ها و فضای سبز شهر تهران در راستای اجرای مصوبات شورای شهر پنجمین بوستان
مخصوص بانوان را افتتاح می کند که  35هکتار است .استقبال بانوان تهرانی از این بواستان
ها نشان از موفقیت این ایده است .این بوستان در دل پارک جنگلی لویزان است و پوشش
حاشیه ای آن بیشتر طبیعی است و ترکیب درختان قدیمی و جدید ،محیطی پاک و مفرح
ایجاد کرده است .وی افزود :بوستان های شهر تهران هم اکنون به  2هزار و  268عدد
رسیده است و سرانه فضای سبز برای هر شهروند تهرانی در داخل شهر  16.67متر است،
در حالی که این میزان قبل از انقالب یک متر بود .در خرداد  59دولت شهید رجایی طرح
کمربند سبز تهران را تصویب کرد و بعدا این طرح در سال  69تکمیل شد .اولین کلنگ
این کمربند را در محله دولت آباد و هاشم آباد زدیم .این کمربند سبز عالوه بر تغییر اقلیم
تهران جلوی ساخت و سازهای بی رویه را می گیرد .مختاری با تقدیر از شورای شهر پنجم
برای لغو مصوبه برج باغ گفت :یکی از کارهای خوبی که شورای پنجم در دستور کار قرار
داد لغو مصوبه برج باغ ها بود .این یکی از آرزوهای من به عنوان کارشناس فضای سبز
در تهران بود؛ این مصوبه هم دیر لغو شد .آقای حناچی آن زمان هم که معاون معماری و
شهرسازی بود از همان ابتدا مخالف از بین رفتن باغات تهران بودند.

محمدی در مراسم روز جهانی اسکان بشر:

تحقق عدالت اجتماعی در شهر در گرو توسعه قلمرو عمومی است

رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل
شهرداری تهران با تأکید بر لزوم برقراری
عدالت اجتماعی در شهر یکی از شاخصههای
اصلی این موضوع را توسعه قلمروهای عمومی
در شهر عنوان کرد و گفت :اگر قرار است با
رویه جدید گام برداریم چارهای جز تغییر دید
خودمان و مردم نسبت به شهر نداریم.
غالمحسین محمدی در مراسم روز
جهانی اسکان بشر که صبح دیروز در دانشگاه
شهید بهشتی برگزار شد با اشاره به  14مهر
ماه که مصادف بود با روز تهران به برنامههای
شهرداری تهران اشاره کرد و گفت :امسال
روز تهران را در قالب هفته تهران با عنوان
«بازشناسی هویت تهران» تعریف کردیم.
وی با اشاره به روز اسکان بشر گفت:
شهرداریها با مسأله اسکان رابطه نزدیکی
دارند .همانطور که شعار شهردار تهران در
دوره مدیریت جدید شهری «تهران شهری
برای همه» شاید بیشترین ارتباط را با حوزه
مسکن خواهد داشت.
محمدی مفهوم کلیدی این شعار را
عدالت اجتماعی دانست و اظهار کرد :در
دورهای این شهر برای همه نبوده و باید
تالش کنیم بخشی از مردم از حقوق خود
برخوردار شوند .الیه بعدی این شعار عدالت
اجتماعی است که این موضوع ،نیازمند نظام
درآمد پایدار است .نظام درآمد پایدار هم
قاعدتاً با مسکن ارتباط مستقیم دارد .بیش
از  90درصد درآمدهای شهرداری در حوزه
عوارض و جرایم در بخش ساختوساز است.

پس نمیتوانیم نسبت به موضوع مسکن و
اسکان بیتفاوت باشیم.
مشاور شهردار تهران با بیان اینکه
الگوی اصلی این بخش در مسکن و حقوق
مردم در شهر بسته شده است ،توضیح داد:
یکی از کلیدیترین رخدادهایی که تهران
به آن نیاز دارد بازآرایی مجدد در حوزه
ساختوساز و اسکان است .در دورهای،
قلمرو عمومیای وجود داشته که از سالهای
گذشته آثارش وجود دارد .جایی که متعلق به
همه مردم است اما به تناسب رشد جمعیت
و تراکمفروشی که در دورهای شهرداریها به
دلیل کمبود درآمد به آن تکیه کردند قلمرو
عمومی روز به روز از دست رفت اما حاال
مأموریت اصلی ما در شهرداری حفظ قلمرو
عمومی است .جایی که کمترین اغتشاشات
صوتی و بصری در آن به وجود میآید.
به گفته محمدی؛ بخش عمدهای از این
قلمروهای عمومیای که از دست رفته در
منطقه  22و شمال تهران به دلیل پروژههای
عمرانی در بازهای از زمان بوده است .بنابراین
نیاز داریم با رویکرد جدیدی به شهر نگاه
کنیم تا قلمرو عمومی حداقل در بخشهایی
احیا شود.
محمدی به همکاری با کشورهای دیگر
و تبادل تجربیات هم اشاره کرد و گفت:
خیابان کامل یکی از تجربههایی است که
اگر به ایران منتقل شود و در سیاستهای
شهری استفاده شود شاهد تغییرات عمده در
شهر خواهیم بود .از طرف دیگر اگر قرار است

با رویه جدید یعنی تکیه بر شعار «تهران،
شهری برای همه» گام برداریم چارهای جز
تغییر لنز خودمان و لنز مردم نداریم .یعنی
زاویه دید مردم به شهر باید تغییر کند و ما
هم به عنوان شهرداری باید نگاهمان نسبت
به شهر درباره مباحثی مانند شهرفروشی یا
فروش تراکم را تغییر دهیم.
وی به حوزه پسماند هم اشاره کرد و
توضیح داد :پسماند جزو حوزههایی است که
میتواند منبع خوبی برای درآمدهای پایدار
باشد .اگر بتوانیم شهر تهران را با برنامهریزی
به این سمت ببریم که زبالهها در آن بازیافت
شود هم کارآفرینی رخ داده هم تولید انرژی
و برق میشود و هم درآمدهای پایدار ایجاد
میکنیم .همانطور که در دو سال گذشته به
دلیل بازآرایی در حوزه جمعآوری و گردآوری
پسماند در تهران  300میلیارد تومان درآمد
ساالنه برای شهرداری ایجاد شده است.
مشاور شهردار تهران این را هم گفت
که تهرانیها چهارصد متر مکعب شیرابه از
زبالههایشان تولید میکنند .کافی است هر
خانواده فقط  500سیسی کمتر شیرابه
تولید کند .در این حالت میزان شیرابه کل
به نصف خواهد رسید.
وی به استفاده از فناوریهای نو
در حوزه پسماند هم اشاره کرد و گفت:
نرمافزارهایی در حوزه پسماند را حمایت
کردیم که در تولید و حملونقل پسماند به
ما کمک بیشتری کنند .تمام تالش ما این
است که از تجارب بینالمللی هم در کاهش

شهرفروشی که قلمرو عمومی را کاهش داده
و هم از تکنولوژیهایی که در حوزه پسماند
به ما کمک میکنند ،استفاده کنیم.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل
شهرداری تهران با اشاره به سفر شهردار
تهران به وین و برلین یادآوری کرد :پسماند
در وین تقریباً به صفر رسیده است و طی
توافقاتی که در سفر شهردار به این شهر
صورت گرفت قرار است از تجربیات آنها در
تهران استفاده کنیم.
محمدی همچنین با اشاره به جایزه
خشت طالیی و نشست خواهرخواندهها و
شهرهای دوست تهران که در آینده برگزار
خواهد شد اظهار امیدواری کرد که با تبادل
تجارب به نقطهای برسیم که تهران هم
حداقل تولید پسماند را داشته باشد و هم
توسعه قلمرو عمومی ،عدالت اجتماعی را در
شهر گسترش دهد.
وی همچنین از آمادگی شهرداری برای
دریافت نظرات و پیشنهادهای کارشناسی
جامعه دانشگاهی در حوزه مدیریت شهری
خبر داد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران خبر داد :

یکپارچگی معاونت های شهرداری برای پیشگیری از مشکالت احتمالی فصل سرما

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با تاکید
بر اینکه در کنار آمادگی های الزم برای فصل سرما هزینه
ها را کاهش دادیم ،گفت :برنامه ریزی های الزم با معاونت
خدمات شهری و محیط زیست انجام شده است تا تمام
پتانسیل های شهرداری برای پیشیگری از مشکالت احتمالی
یکپارچه باشد.
شاپور رستمی در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت ،در
خصوص آمادگی های الزم برای فصل سرما گفت :با توجه به
آسیب هایی که ممکن است ،حوادث غیر مترقبه به شهر وارد
کند و ضرورت توجه بیشتر به مسایل مختلف شهری ،سال
گذشته و امسال تالش کردیم آمادگی ها و هشدارهای الزم
را پیش بینی کنیم.

وی با اشاره به اینکه هماهنگی های الزم با معاونت ها،
شهرداران مناطق و شهرداران نواحی انجام شده است ،افزود:
سال گذشته با توجه به بارندگی های شدید شهر با مشکل
مواجه نشد ،امسال هم با پیش بینی های انجام شده ،تالش
داریم از اتفاقات غیر مترقبه در شهر پیشگیری کنیم.
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ادامه
داد :در بازدیدهایی که از مناطق و نواحی انجام می شود،
بعد از بحث نگهداشت شهر به الیروبی انهار ،کانال ها و ...
دقت می شود .به دنبال این هستیم که کانال های کوچک،
بزرگ ،رود دره ها و  ...به گونه ای باشد که در باالدست،
مراکز شهر و مراکز تخلیه مسیل ها برای بارندگی آمادگی
الزم را داشته باشیم.

رستمی با تاکید بر اینکه در کنار آمادگی های الزم برای
فصل سرما هزینه ها را کاهش دادیم ،عنوان کرد :برنامه ریزی
های الزم با معاونت خدمات شهری و محیط زیست انجام
شده است تا تمام پتانسیل های شهرداری برای پیشیگری از
مشکالت احتمالی یکپارچه باشد.
وی در خصوص آمادگی الزم برای اطالع رسانی حوادث
احتمالی تصریح کرد :اطالع رسانی مسائل جزیی حوادث به
عهده سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری است و
رییس مرکز ار تباطات و امور بین الملل به عنوان سخنگوی
شهرداری تهران ،مسائل و موضوعات کلی را به طور حتم
اطالع رسانی می کنند ،ولی در مواقع بحران باید متناسب با
شرایط تصمیمات الزم گرفته شود.

خبر كوتاه
آیین نکو داشت روز تهران در خانه تاریخی فاموری برگزار شد

تقدیر از احیاء کنندگان  10عمارت
قدیمی در بافت تاریخی منطقه 11

احمد مسجد جامعی در آیین نکو داشت روز تهران و
تقدیر از احیاء کنندگان خانه های قدیمی منطقه  11که در
خانه فاموری برگزار شد؛ گفت :سیاست گذاری در ساخت
و ساز شهری موجب تخریب میراث تاریخی تهران میشود
که در این حوزه نیازمند بازنگری جدی هستیم.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ، 11به
مناسبت نکو داشت روز تهران ،آیین نکو داشت تقدیر از
احیاءکنندگان خانه های قدیمی حصار ناصری در منطقه
 11با حضور احمد مسجد جامعی  ،محمد ساالری  ،حسن
خلیل آبادی اعضای شورای اسالمی شهر تهران  ،شهردار
منطقه  11و مالکین ابنیه قدیمی در خانه فاموری برگزار
شد.
در این مراسم احمد مسجد جامعی با بیان این
که خانههای قدیمی تهران از حالت انبار و کارگاه به
کاربریهای متناسب در حوزه فرهنگ و خدمت سوق داده
شده اند ،افزود :در سال های اخیر معماری مورد توجه قرار
گرفته است.
این عضو شورای اسالمی شهر تهران عنوان کرد :در
شرایطی که رغبتی برای سرمایه گذاری در سایر حوزه ها
نیست؛ اما در این حوزه با کارکردهای متناسبی که تعریف
شده رغبت وجود دارد و متناسب باشرایط توسعه ماست.
وی ادامه داد :برای خانه های قدیمی که احیاء شده
اند؛ کاربری متناسبی در حوزه فرهنگ و خدمات تعریف
شده و خانه های قدیمی با معاصر سازی حفظ شده اند
و این اقدامات هم به لحاظ معماری و هم کسب و کار
ارزشمند است.
مسجد جامعی همچنین اظهار داشت  :من نگران عدم
تداوم وضعیت فعلی در احیاء بافتهای تاریخی و ابنیه
تاریخی نیستم .این خود افراد و شهروندان هستند که در
این شرایط وارد این فعالیت میشوند .این در حالیست که
شهرداری منطقه 11از اختیارات خود برای تسهیلگری در
این فعالیت استفاده میکند و بیشتر افراد خودشان برای
احیای این خانهها گام بر میدارند و مدیریت آن را نیز خود
به عهده میگیرند.
مسجدجامعی تاکید کرد :توجه به معماری و
شهرسازی امر جدیدی است ،اما از نظر من نسبتا تا به
امروز موفق بوده و علت این موفقیت نیز فضای عمومی
و بستر اجتماعی است که برای این عرصه فراهم شده ،لذا
توفیقاتی نیز داشته است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود بر لزوم
بازنگری در سیاستهای معماری و شهرسازی تهران تاکید
کرد و افزود :باید در سیاستهای معماری و شهرسازی
تجدید نظر شود .بعضا سیاست گذاری در ساخت و ساز
شهری موجب تخریب میراث تاریخی تهران میشود که در
این حوزه نیازمند بازنگری جدی هستیم.
همچنین نصراله آبادیان شهردار منطقه  ۱۱در آیین
نکو داشت روز تهران در خانه فاموری با اشاره وجود 4
کیلومتر از حصار ناصری در محدوده منطقه  11گفت :با
توجه به وجود بخشی از بافت تاریخی شهر تهران در منطقه
 ۱۱اقدامات شناسایی ،ثبت ملی و احیاء برخی خانه های
تاریخی انجام شده و با رویکرد تسهیلگری با سرمایه گذاران
و مالکان این خانه ها همکاری کردیم.
آبادیان با بیان این که سعی کردیم نگاه ما نسبت به
احیاء کنندگان خانه های قدیمی با ساخت و ساز معمولی
متفاوت باشد؛در خصوص بهره برداری از این ابنیه اظهار
داشت :بخش قابل توجهی از بناهای قدیمی قبال انبار بوده
و اکنون تبدیل به فضاهایی شده که جنبه کارکرد عمومی
دارند و جزو فضاهای با کیفیت شهر هستند و موضوع
اقتصاد هم در آن ها معنا پیدا کرده.
در این مراسم محمد ساالری و حسن خلیل آبادی
اعضای شورای اسالمی شهر تهران از احیاء کنندگان خانه
های قدیمی و سرمایه گذارانی که در شرایط اقتصادی
کنونی این خانه ها را مرمت کردند تشکر کردند.
بر اساس این گزارش طی  2سال گذشته برخی ابنیه
و عمارت های قدیمی واجد ارزش معماری و هنری در
بافت تاریخی منطقه  11توسط مالکان آن ها احیاء شدند
و اکنون کاربری های متنوعی برای آن ها تعریف شده که
مورد استقبال و استفاده عموم قرار گرفته است.
این مراسم با تجلیل از احیاء کنندگان خانه های
ارزشمند و قدیمی منطقه  11شامل خانه زی  ،بوتیک هتل
حنا  ،کافه رستوران میعاد  ،بوتیک هتل تاج  ،کافه گالری
ریرا  ،خانه فاموری  ،کافه کتاب دارالخالفه و معمار و طراح
مرمت خانه های تاریخی به پایان رسید.
شریفزادگان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی:

حل مسایل شهری بدون همکاری مردم
و نهادهای اجتماعی امکانپذیر نیست

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه حوزه پسماند باید
در بخش تابآوری شهری و منطقهای بررسی شود ،گفت:
بسیاری از مسایل شهری از جمله پسماند بدون همکاری
مردم و نهادهای اجتماعی امکان ندارد رو به جلو حرکت
کند.
محمدحسین شریفزادگان در مراسم روز جهانی
اسکان بشر که صبح دیروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار
شد بررسی وضعیت پسماند در شهرها را در ارتباط مستقیم
با بررسی چالشهای پایدار شهری عنوان کرد و گفت:
حکمروایی امری باالتر از مدیریت شهری است و مدیریت
شهری با مشارکت مردم و نهادهای محلی امکانپذیر است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به
آسیبهای نظام برنامهریزی در ایران اظهار کرد :انقطاعی
بین برنامههای بخشی و کالن وجود دارد که بر هم منطبق
نیستند .برنامهریزی ،تهیه برنامه نیست بلکه برنامهریزی
برای اجراست و فرایندی کلی دارد.
وی چالشهای نهادی توسعه فضایی و منطقهای ایران
را کاهش و کمبود تعادل منطقهای ،اجرای برنامهریزی
جامع قدیمی و نبود مدیریت یکپارچه در شهر عنوان کرد
و گفت :ما در تهران شهردار نداریم ،شهردار قسمتی از
فعالیتها در شهر را داریم نه همه آنها.
شریفزادگان مهمترین چالشهای شهر را چالشهای
کالبدی مانند مهاجرتها و حاشیهنشینی ،چالشهای
زیستمحیطی ،کمتوجهی به مالحظات زیستمحیطی،
کمتوجهی به تعادل محیطزیستی ،کمتوجهی به فقر آبی و
تابآوری در توسعه شهری یا منطقهای عنوان کرد.
به گفته این استاد دانشگاه شهید بهشتی در بیشتر
شهرهای ایران برنامهها اجرا نمیشوند حتی در برخی از
شهرهای ما آمادگی خواندن و فهم برنامهها برای اجرا وجود
ندارد.

