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تهرانشهر

دوشنبه  12آبان 1399
شماره 2810

اخبار
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
شهرداری تهران خبر داد:

چشم انداز تحقق  ۲۵تا  ۳۰هزار میلیارد
تومانی سرمایه گذاری در مناطق

هیچ موردی دال بر عدول از ضوابط دستگاه های
نظارتی در سازمان سرمایه گذاری وجود ندارد
مقرر شده تا سقف  ۵۰میلیارد تومان در حوزه سرمایه
گذاری تفویض اختیار به مناطق شود .در صورت ابالغ این
تکالیف ،شاهد تحقق  ۲۵تا  ۳۰هزار میلیارد تومانی سرمایه
گذاری و تامین منابع غیر نقد در مناطق شهرداری تهران
خواهیم بود.
شکراهلل بنار ،مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و
مشارکتهای مردمی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار
شهر ،با بیان اینکه یکی از مواردی که می تواند گشایشی
در تحقق بودجه های غیر نقد فراهم کند تکالیف سرمایه
گذاری در مناطق است ،توضیح داد :در این مورد به مناطق
تکلیف می شود که در سقفهای معین در راستای تامین
منابع غیر نقد سرمایه گذاری کنند؛ موضوعی که تا پیش از
این محقق نشد ،اما به تازگی با مشارکت و همکاری اعضای
شورا جلسات موفقی در راستای ابالغ تکالیف سرمایه
گذاری به مناطق داشتیم.
او گفت :از جمله تشویقات در این خصوص این بوده
که تا سقف  ۵۰میلیارد تومان تفویض اختیار به مناطق
شود .در صورت ابالغ این تکالیف شاهد تحقق  ۲۵تا ۳۰
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و تامین منابع غیر نقد
در مناطق شهرداری تهران خواهیم بود.
مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری درباره تحقق
شفافیت در سازمان متبوعش هم گفت :در سه سال گذشته
هیچ موردی که مغایر با موازین دستگاههای نظارتی باشد
در سازمان انجام نشده است .درواقع مبارزه با فساد و تحقق
شفافیت یکی از مواردی بوده که از ابتدای کار در مدیریت
شهری جدید در سرلوحه اقدامات ما بوده است و امروز با
قطعیت و جدیت می گویم که هیچ موردی دال بر اینکه از
ضوابط دستگاه های نظارتی عدول کرده باشیم در سازمان
یافت نمی شود.
او با بیان اینکه سازمان باید از داالن کارشناس
رسمی برای قیمت گذاری امالک و پروژه ها بگذارد،
افزود :این کارشناسان بخشی از قوه قضاییه و مورد
تایید این قوه هستند و ما ملزم به اغنای دستگاههای
نظارتی از طریق رعایت ضوابط هستیم .گرچه در این
چند وقت اخیر برخی ما را متهم به شهر فروشی کرده
اند که البته پشت صحنه اقداماتشان هم معلوم است
اما تمامی اقدامات سازمان در راستای انتفاع شهر و
شهروندان بوده است.
به گفته بنار؛ حجم تعهدات مالی غیر نقد سازمان
نزدیک به  ۸هزار میلیارد تومان می شود و در این حجم
هیچ چالشی با سازمان ها و نهاد های نظارتی نداشتیم.
این در حالی است که تمامی سرمایه گذاران رضایت کامل
از مشارکت در پروژه های شهرداری را دارند .البته پرونده
های مشکل دار از  ۲۵سال قبل باقی مانده بود و از اقدامات
خوب شهرداری در این دوره نیز تعیین تکلیف این پرونده
ها بوده است.
مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های
مردمی شهرداری تهران گفت :امروز همه پروژه ها در حال
نفس کشیدن و فعالیت هستند و مشارکت کننده ها نیز از
مشارکت با شهرداری تهران راضی هستند.
همزمان با «ایام یوم اهلل  ۱۳آبان» برای یادآوری سه واقعه
مهم در تاریخ معاصر ایران

نمایشگاه عکس «طنین تداوم» در
فرهنگسرای امام (ره) برپا میشود

در ادامه برنامههای هویتی فرهنگسرای امام (ره)،
به منظور یادآوری سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران،
نمایشگاه عکس «طنین تداوم» که مروری بر عکسهای
منتخبی از عکاسان برتر با موضوع حضرت امام (ره) ثبت
شده از  ۱۳آبان ماه تا  ۱۶آذر همزمان با روز دانشجو به
صورت مجازی و فیزیکی در این فرهنگسرا برپا میشود.
به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای امام (ره) ،این
نمایشگاه شامل  ۲۰قطعه تصویر از رویدادهای مرتبط امام
از ترکیه ،نجف ،عراق ،قم وجماران توسط عکاسان بنام
ایرانی و خارجی ثبت شده است ،عکسهایی به یادماندنی
از دورههای مختلف به یادگار مانده است؛ که هر کدام قصه
و روایت خاص خود را دارد.
تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در  ۱۳آبان ،۱۳۴۳
 ۱۳آبان  ۱۳۵۷که روز دانشآموز نام گرفت و تسخیر النه
جاسوسی در  ۱۳آبان  ۱۳۵۸عنوان این سه واقعه تاریخی
است که نمیتوان هیچ یک را از نظر اهمیت نسبت به
دیگری اولی تر دانست چرا که هر کدام در دوره وقوع
تاثیر گذاری خاص خود را داشته و شرایط را به نحوی
تغییر دادهاند.
براین اساس ،بعد گذشت سالها از وداع مردم با رهبر
کبیر انقالب ،عکسهای مختلفی از ایشان در کتابها و
نشریات متنوع ثبت شده که به دورههای مختلفی تعلق
دارد ،از زمان پیش از انقالب و حضور امام خمینی در
فرانسه تا بازگشت ایشان به ایران است.
در سالهای مختلف هنرمندانی بودند که با هنرشان
گوشه هایی از زندگی امام از تبعید تا رحلت را در تاریخ
ثبت کردند ،عکاسانی که آثارشان را می توان گویاترین
تصاویر تاریخ معاصر ایران دانست که ورای هر کدام
خاطراتی نهفته است.
یکی از معروفترین تصاویری که از امام خمینی(ره)
به ثبت رسیده ،مربوط به نوفل لوشاتو است .تصویری
که امام زیر یک درخت نشسته است .میشل ستبون،
هنرمندی است که این تصویر را به ثبت رسانده است.
او ثبتکننده ماندگارترین تصاویر از انقالب و مبارزات
مردم است .
رسول صدرعاملی هم صاحب یکی از تصاویر به
یادماندنی از امام خمینی(ره) است .عکسی از امام روی
پلکان هواپیما یکی از ماندگارترین تصاویر تاریخ معاصر
ایران است.
حسین شرکت ،عکاس صحنهای است که در روز
 ۱۲بهمن ماه از میلیونها ایرانی مشتاق ثبت کرد .علی
فریدونی ،حسین کاوه و  ...دیگرعکاسان پیشکسوتی هستند
که آثارشان در این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته
است.
این نمایشگاه با همکاری شهرداری ناحیه  ۴منطقه ۱
برپا شده است و نشانی آدرس اینستاگرام فرهنگسرای
امام (ره)  imam.farhangsaraاست .عالقهمندان
برای بازدید از محل نمایشگاه میتوانند به نشانی خیابان
شهید باهنر ،سه راه یاسر ،خیابان امیر سلیمانی مراجعه
کنند.

صدور  ۴۱۰۵مورد پروانه ساختمانی در  ۷ماه نخست سال جاری

مدیرکل تدوین ضوابط ،نظارت و صدور
پروانه شهرداری تهران از صدور  ۴هزار و
 ۱۰۵مورد پروانه ساختمانی در هفت ماه
نخست سال جاری و کاهش  ۱۹درصدی
متراژ ساخت و ساز نسبت به مدت مشابه
سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت
شهرسازی و معماری شهرداری تهران ،حامد
سلیمی ضمن بیان این مطلب با تشریح آمار
صدور پروانه در هفت ماه نخست امسال
گفت :از ابتدای فروردین تا پایان مهر ماه
سال جاری ۴ ،هزار و  ۱۰۵مورد پروانه
ساختمانی صادرشده است که این آمار در
مدت مشابه سال قبل  ۵هزار و ۴۳۰مورد
بوده است.
او افزود :از لحاظ متراژ ساختوساز در
هفت ماه اول امسال ،مجوز ساخت حدود ۵
میلیون و  ۶۵۰هزار مترمربع صادر گردیده
است؛ این در حالی است که سال گذشته
مجوز ساخت حدود  ۶میلیون و  ۹۸۰هزار
مترمربع صادرشده بود که شاهد کاهش
حدود  ۱۹درصدی ساخت وساز از لحاظ
متراژ نیز هستیم.
سلیمی گفت :از تعداد پروانههای صادره

افتاد.

در  ۷ماه نخست امسال ۳ ،هزار و  ۷۹۹مورد
در پهنه ( Rمسکونی)  ۲۲۸مورد در پهنه
( Mمختلط تجاری ،اداری و مسکونی) و ۷۸
مورد در پهنه ( Sکار و فعالیت) قرار دارند.
او افزود :از مجموع پروانههای صادر شده
در سال گذشته نیز  ۵هزار و  ۳۹مورد در
پهنه مسکونی ۳۰۶ ،مورد در پهنه مختلط
و  ۸۵مورد در پهنه کار و فعالیت جای
گرفتهاند.

پول از شهرداری ؛ اجرا از پلیس ؛

جزییات «پلیس دوچرخه» در گفتگو
با رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

«پلیس دوچرخه» از اواخر مهر  ،۱۳۹۹در منطقه  7شهرداری تهران از مناطق مرکزی
شهر تهران با حداکثر  ۱۰تیم مستقر ،شروع بهکار کرد.
سردار محمدحسین حمیدی ،رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با شهر ،درباره
آغاز بهکار «پلیس دوچرخه» در پایتخت ،توضیح داد :پلیس دوچرخه از دو هفته گذشته
در منطقه  ۷تهران آغاز بهکار کرده است .در صورت آماده سازی بستر مناطق مرکزی دیگر
شهر تهران ،پلیس راهور برای توسعه این فعالیت و اقدام آماده است.
او با بیان اینکه درحال حاضر به صورت میانگین هفت تا  ۱۰تیم پلیس دوچرخه در
منطقه  ۷مستقر هستند ،افزود :تکمیل شبکه مسیر دوچرخه و اعالم آمادگی شهرداری
تهران سبب میشود تا پلیس راهور ،نیروهای خود را به عنوان «پلیس دوچرخه» در مناطق
موردنظر مستقر کند .رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پاسخ به این پرسش که دوچرخه
را چه نهادی تأمین میکند ،بیان کرد :دوچرخه برای نیروهای پلیس دوچرخه را شهرداری
تأمین میکند .تمامی هزینههای این فعالیت را شهرداری میپردازد.
سردار حمیدی ضمن اشاره به شهر انسان محور ،توسعه پیاده راه و مسیر دوچرخه،
گفت :ترافیک مناطق هستهای شهر تهران در ساعات اوج ،متراکم است و تردد خودروها
به سختی صورت میگیرد که نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی میبایست به صورت
اورژانسی خود را به محل برسانند .برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی ،گزینه استفاده
از دوچرخه بسیار مناسب است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان افزود :پلیس راهنمایی و رانندگی درباره
استفاده از دوچرخه میتواند فعالیتهای خود را تشدید کند و از نگاه شهروندان نیز یک
اقدام اجتماعی موثر است.

مدیرکل تدوین ضوابط ،نظارت و صدور
پروانه شهرداری تهران با اشاره به فراوانی
صدور پروانه در  ۲۲منطقه گفت :در هفت
ماه نخست سال  ۹۹بیشترین فراوانی صدور
پروانه در منطقه  ۱۵با  ۵۳۱مورد ،منطقه
 ۴با  ۳۴۸مورد و منطقه  ۱۴با  ۳۰۷مورد
رقم خورد؛کمترین میزان صدور پروانه هم به
ترتیب در منطقه  ۹با  ۶۷مورد ،منطقه  ۶با
 ۱۱۱مورد و منطقه  ۱۲با ۱۱۴مورد اتفاق

سلیمی بیان کرد :در هفت ماه اول
سال  ۹۸نیز بیشترین تعداد پروانه با ۴۸۳
مورد در منطقه  ۴۶۲ ،۴مورد در منطقه ۱۵
و  ۳۹۵مورد در منطقه  ۱۴صادرشده بود،
همچنین منطقه  ۶با  ۸۹مورد ،منطقه  ۱۹با
۱۲۶مورد و منطقه  ۱۲با  ۱۳۵مورد کمترین
میزان صدور پروانه در هفت ماه نخست سال
گذشته را ثبت کردند.
مدیرکل تدوین ضوابط ،نظارت و صدور
پروانه شهرداری تهران در خصوص فراوانی
متراژ ساختوساز در مناطق ۲۲گانه نیز
گفت :در  ۷ماه نخست سال مناطق ۴ ، ۵و
 ۲مجوز بیشترین متراژ ساختوساز را داشته
و مناطق  ۱۹ ،۹و  ۱۰مجوز کمترین متراژ
ساختوساز را گرفتهاند ،این در حالی است
که در مدت مشابه سال گذشته مناطق ۴ ، ۵
و  ۱بیشترین و مناطق  ۹ ، ۱۹و  ۶کمترین
مجوز ساختوساز را دریافت کردهاند.
سلیمی تأکید کرد :آمار ارائه شده با
توجه به تنوع و تعداد امالک واقع در محدوده
جغرافیایی مناطق  ۲۲گانه بوده و مالک
برتری و ارزشیابی مناطق  ۲۲گانه در صدور
پروانه نیست.

وقایع شمیران را ورق بزن؛

نخستین شماره مجله چندرسانه ای «وقایع شمیران»
منتشر شد

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران از انتشار نخستین شماره مجله
چندرسانه ای «وقایع شمیران» از سوی اداره روابط عمومی این منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک؛ محمد رضا پارسیان با اشاره به این
مطلب گفت :این مجله چندرسانه ای با هدف ایجاد فرصتی برای ارتقاء سطح ارتباطات
شهروندی با مدیریت شهری شمال تهران هر هفته به صورت آنالین برای مردم شمیران
با آخرین اتفاقات این منطقه ،گشت و گذار در شهر ،شمیرانگردی ،معرفی محلهها و
خیابانهای شمیران و  ...به صورت مجموعه متن ،عکس ،ویدیو و پادکست منتشر میشود.
پارسیان تصریح کرد :نشریه الکترونیک وقایع شمیران که پیش از این و تا شماره
 80به صورت تک صفحه ای با ارائه نسخه  pdfدر اختیار مخاطبان قرار می گرفت ،با
توجه به در نظر گرفتن نیاز شهروندان به دریافت حجم بیشتری از رویدادهای شمال
تهران و نیز انعکاس مطالب متنوع در حوزه شهری و شهروندی از هفته نخست آبان
ماه  1399در  12صفحه به صورت چندرسانه ای توسط تیم کارشناسان اداره روابط
عمومی شهرداری منطقه یک تهیه و از این شماره به صورت چند رسانه ای در پرتال
رسمی شهرداری منطقه یک به آدرس  tehran.ir.region1در منوی روابط عمومی
و زیرمنوی مجله وقایع شمیران بارگذاری شده و با قابلیت نمایش ویدئو ،صوت ،عکس
و متن از طریق تلفن همراه ،رایانه ،تبلت و سایر دستگاه های دیجیتال قابل مشاهده
تورق است.
و ّ
وی بیان داشت :در این مجله هر آنچه بخواهید از پادکست تا ویدئو و عکس را می
توانید با یک کلیک ساده بخوانید و بشنوید .پس فرصت مطلع شدن «وقایع شمیران» را
به آسانی از دست ندهید.

ورود سهام شهروند و همشهری به بورس ؛ فعال  ۳۰درصد ؛

در شرایط کنونی تنها دو سوم بودجه شهرداری محقق می شود

رئیس شورای شهر تهران بر اساس
مصوبه امروز شورای شهر درباره واگذاری
سهام شرکت های شهروند و همشهری به
بورس گفت :فعال تا  ۳۰درصد سهام این
شرکت ها در بورس وارد می شود اما واگذاری
سهم به یکباره امکان پذیر نیست .معموال
بخشی کمی از سهام در بورس واگذار می
شود و پس از کشف قیمت بر اساس منافع
شهرداری مابقی سهام فروش می رود.
محسن هاشمی ،رییس شورای شهر
همچنین درباره جلسه امروز  ۱۱ -آبان-
شورای شهر گفت که جلسه از ساعت ۷:۳۰
با هم اندیشی با شهردار تهران و معاونت
اقتصاد شهری آغاز شد .عمده جلسه مربوط
به درآمدهای شهرداری بود که نگرانی هایی
را برای اعضای شورای شهر به خصوص در
بخش غیر نقد به جا گذاشته بود.
او ادامه داد :از طرف شهرداری ابراز
امیدواری شد که حداکثر دو سوم بودجه

را تا آخر سال به نتیجه برسانند .از طرف
اعضای شورا درخواست شد که فعالیت ها را
دو چندان کنند که بتوانند کل بودجه را به
سرانجام برسانند.
هاشمی گفت :کمیسیون های مربوطه
جلسات ویژه تری خواهند داشت و بحث
دنبال خواهد شد.
او درباره مصوبات صحن شورا نیز گفت:
متاسفانه دچار بحران کرونا در شورای شهر
هستیم و تا به حال  ۵نفر از اعضای شورای
شهر مبتال به کرونا شده اند و شهربانو امانی و
مجید فراهانی جزو کسانی هستند که کرونا
گرفتند .تعداد کمی هم از کارمندان شورا
دچار این بحران هستند و متأسفانه یک فوتی
هم داشتیم.
هاشمی در مورد واگذاری بخشی از
سهام شهروند و همشهری در بورس گفت که
کلیات و جزئیات آن به تصویب رسید.
او بیان کرد :اجازه دادیم فعال تا ۳۰

درصد سهام این شرکت ها در بورس وارد
شود اما واگذاری سهم به یکباره امکان پذیر
نیست .معموال بخشی کمی از سهام در بورس
واگذار می شود و سپس کشف قیمت می
شود و بر اساس منافع شهرداری مابقی سهام
فروش می رود.
هاشمی بیان کرد ۳۰ :درصد به این
شکل تنظیم شده که اگر بخش خصوصی
خواست وارد شود حداقل یک صندلی در
هیأت مدیره داشته باشد.
او در مورد دو سوم بودجه و اینکه آیا
قرار است اصالحیه داده شود گفت :بودجه
 ۳۰هزار میلیارد تومان است و از این رقم
بر اساس وضع کشور و کرونا که بخشی از
درآمدهای شهرداری را دچار مشکل کرده،
شهرداری این نگرانی را داشت که  ۱۰تا
 ۱۵درصد از بودجه نقدی تحقق پیدا نکند
و در مورد درآمد غیر نفتی به دلیل بی ثباتی
قیمت در کشور ،کارشناسی ملک دچار

مشکل شده است .هر کارشناسی بین  ۳تا
 ۶ماه طول می کشد و این کارشناسی  ۶ماه
ارزش دارد اما االن قیمت ها هفته ای تغییر
می کند و مسئوالن شهرداری دچار بحران
فروش ،واگذاری و تهاتر هستند .از این جهت
می گویند که باید با متانت عمل کنیم که
مورد سوال واقع نشویم.
هاشمی گفت :شهرداری بر همین
اساس اعالم کرد که شاید تنها بتواند دو سوم
بودجه را محقق کند .اما به هر حال قرار شد
تمهیداتی در نظر گرفته شود که صد درصد
درآمد کسب شود.

شهرداری با مالکان خصوصی گودهای رها شده تهران مکاتبه کرده است ؛

زمانی برای ایمنسازی  ۳۰۰گود رها شده شهر

شهر :شهرداری تهران برای ایمنسازی گودهای رها
شده با تک تک مالکان مکاتبه کرده و قرار است در یک
برنامه ریزی دقیق تا پایان سال این گودها تعیین تکلیف شود.
مدیران شهری میگویند بین  ۳۰۰تا  ۴۰۰گود رها شده
در شهر تهران وجود دارد که از این تعداد  ۱۰۰گود ،در دسته
گودهای پرخطر جای دارند ،گودهایی که عمر بعضیشان به
نزدیک به  ۳۰سال میرسد .کسانی که در کار ساخت و ساز
هستند میگویند گودبرداری یکی از خطرناکترین مراحل در
این کار است که با اهداف مختلفی مانند تخریب یک سازه
فرسوده ،حفاظت از فونداسیونها در برابر یخبندان ،ساخت
کانالها ،مخازن زیر زمینی و پارکینگ انجام میشود.
در اجرای گودبرداری افراد بسیاری مسئولیت دارند که
در این میان کارفرما موظف است تا مشخصات امالک مجاور
را از شهرداری دریافت کرده و در اختیار طراح بگذارد .طراح
پس از در اختیار داشتن مشخصات امالک مجاور باید یک
ارزیابی اولیه از خطر گودبرداری انجام داده و چک لیستی
از این خطرات را تکمیل کند تا به دنبال آن اثرات ایجاد
گودبرداری بر ساختمان مجاور را ارزیابی کند و نقشههای
اجرائی را در اختیار سازنده قرار دهد.
حاال تصور کنید ساخت یک سازه یا ساختمان در
مرحله گودبرداری متوقف و سالها در همان وضعیت رها
شود .از سقوط عابران پیاده به داخل گود تا ریزش خانه و
ساختمانهای مجاور فقط بخش کوچکی از آنچه که یک گود

رها شده میتواند خطرناک باشد ،است.
پر کردن؛ ساده ترین راه رفع خطر از گودها
اما شهرداری تهران گفته که تا پایان سال هیچ گود پر
خطری در تهران وجود نخواهد داشت و همگی تعیین تکلیف
میشوند .آنطور که عبدالرضا گلپایگانی ،معاون معماری و
شهرسازی شهرداری تهران پیشتر در یک نشست خبری
گفته بود قرار است به مالکان گودها اخطار داده شود که
یا سریعتر ساخت و ساز را آغاز کرده و گود را ایمن کنند یا
اینکه شهرداری خود وارد عمل شود و گود را با خاک پر کند.
طبق بند  ١۴ماده  ۵۵قانون شهرداریها ،زمانی که
امکان پرداخت هزینه ایمنسازی گود از سوی مالک وجود
نداشته باشد ،شهرداری برای حفظ ایمنی شهروندان باید
هزینه را پرداخت کند و بعد از آن با توجه به نرخ تورم با ١۵
درصد باالسری ،هزینه را از مالک دریافت کند.
مهدی صالحی ،مدیرکل معماری و ساختمان معاونت
معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز در گفتگو با
خبرنگار شهر ،با بیان اینکه سادهترین ،سریعرترین و کم
هزینهترین روش رفع خطر گودها پر کردن است؛ گرچه برای
مالکان مطلوب نیست اما به دلیل امنیت شهر و شهروندان،
شهرداری مجبور به اجرای آن است ،میگوید « :شناساییها
در مناطق  ۴ ،۶ ،۱و  ۱۲انجام شده و پس از دریافت
مجوزهای حقوقی و قضایی ظرف یک هفته تا  ۱۰روز در
دستور کار پر کردن قرار گرفتند».
ورود دادستانی کل کشور به گودهای پرخطر
پیش از این اما در سال  ،۱۳۹۸امیرحسین شمس،
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران از ورود دادستانی کل
کشور به مساله گودهای پرخطر خبر داده بود .او گفته بود
«گودهای پرخطر در تهران یکی از بحثهای اصلی و اساسی
در حقوق عامه است به همین دلیل چندین بار نه فقط از
دادستانی کل کشور بلکه از طریق دادسرای عمومی و انقالب
ناحیه  ۳۷هم موضوع گودها پیگیری شده و هم اکنون هم
در حال بررسی است و امیدواریم در آینده نزدیک معضالت
آنها حل شده و کامال رفع خطر شوند».

به گفته شمس «شهرداری به دنبال تعیین تکلیف
قرارداد در مساله گود جنب برج میالد است».
بعد از افتتاح فاز اول برج میالد در سال  ۱۳۸۷قرار شد
برج دو قلو در کنار آن ساخته شود اما این موضوع به دلیل
نبود ظرفیت در این مجموعه منتفی شد .سپس مسوالن
تصمیم گرفتند در کنار برج میالد مجموعه تجارت جهانی
و هتل ساخته شود ،گود برداری انجام  ،اما کار به دلیل
مشکالت بین نهادها متوقف شد و سال ها این گود پر خطر
بالتکلیف ماند.
پیش از این عبدالرضا گلپایگانی ،معاون معماری و
شهرسازی شهرداری تهران گفته بود توافقات با شریک که
بنیاد تعاون ناجا به عنوان سازنده ،انجام شده و مراحل تحویل
در حال انجام است .با این حال بنیاد تعاون تعهد کرده که
گود برج میالد از نظر ایمنی مشکلی ندارد .اما شهرداری
تهران به محض تحویل برنامه جدیدی برای گود دارد ،پیش
از این قرار بود سه هزار و  ۵۰۰متر بنای تجاری (تجارت
جهانی) ساخته شود که هم از منظر شهرسازی مناسب نبود
و هم با شرایط امروز اقتصاد کشور تطابق نداشت .قرار است
بناهایی با رویکرد اقتصاد مبتنی با فرهنگ مثال برای ایجاد
کاخ جشنواره ،محل برگزاری حراج تهران و حتی توریسم
درمانی ساخته شود .پیش از اجرای همه این برنامهها و
طرحها اما؛ سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی
شهرداری تهران اعالم کرده که تا پیش از فصل زمستان از
گود فاز  ۲برح میالد رفع خطر میشود.
به نظر میرسد کاسه صبر شهرداری تهران لبریز شده و
دیگر مدارا و مکاتبه و نامه نگاری با مالکان گودها راه به جایی
نبرده و قرار است بیشتر گودهای پرخطر حداقل برای مدت
زمانی کوتاه با خاک یکسان شوند .آنجا که گلپایگانی معاون
شهردار تهران اعالم کرد که «شهرداری تهران تحمل تداوم
این وضعیت را ندارد با تک تک مالکان گودهای بالتکلیف
مکاتبه می شود در یک برنامه ریزی دقیق تا پایان سال این
گودهای تعیین تکلیف می شود و همسایه های این گودهای
بالتکلیف نباید تا این اندازه استرس و نگرانی داشته باشند».

خبر كوتاه

بهره برداری از  ۱۰۰دستگاه
اتوبوس و مینی بوس

 ۱۰۰دستگاه اتوبوس و مینی بوس جدید به ناوگان
حمل و نقل عمومی شهر تهران اضافه میشود.
دوشنبه  ۱۲آبان  ،۱۳۹۹آیین بهره برداری از ۱۰۰
دستگاه اتوبوس و مینی بوس جدید برگزار میشود .قرارداد
تولید و تحویل  ۲۵۰دستگاه اتوبوس و مینیبوس با هدف
تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی  ۳۱خرداد  ۱۳۹۹میان
شهرداری تهران و شرکت ایران خودرو دیزل امضا شد.
نخستین گروه اتوبوس و مینی بوس از قرارداد «۲۵۰
دستگاه اتوبوس و مینی بوس» با شرکت ایران خودرو ،فردا
وارد مدار بهره برداری میشود .همچنین پیش پرداخت این
قرارداد به مبلغ  ۴۰۰میلیارد تومان به حساب شرکت ایران
خودرو واریز شده است.
در این مراسم عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر کشور ؛
پیروز حناچی ،شهردار تهران و محسن هاشمی رفسنجانی،
رییس شورای اسالمی شهر تهران نیز حضور خواهند داشت.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

آتش نشانی  ۴۰۰نیرو کم دارد

سازمان آتش نشانی  ۴۰۰نفر کمبود نیروی انسانی
دارد که نیاز به مساعدت شهرداری دارد.
مهدی داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی و
خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره نوآوری هایی در این
سازمان به خبرنگار شهر گفت :از حدود هشت ماه پیش
و مقارن با شیوع کرونا در کشور که مساله ضدعفونی در
سطح وسیع اتفاق افتاد متوجه شدیم تجهیزات خاصی که
در حجم وسیعی بتواند این کار را انجام دهد ،وجود ندارد.
تعدادی از جوانان تحصیل کرده با توان باال در سازمان
حضور داشتند که با آنها مطرح شد و ایده هایی از سوی
آنها مطرح و این ایده ها به تجهیزات کاربردی تبدیل شد و
این آغازی بود که متوجه شویم چه ظرفیت های با ارزشی
در مجموعه هست و به دنبال آن و به دستور مدیرکل حوزه
شهردار تهران و معاون خدمات شهری و محیط زیست ایده
های دیگری در حوزه نیازهای خدمات شهری مطرح شد از
جمله سازمان بوستان ها که نیازهایی در خصوص دستگاه
های چیپر که خرد کننده ضایعات هرس شده درختان
است و همین طور دستگاه شست و شوی درختان اعالم
شد و همان تیم فنی به تولید ایده ها پرداختند.
در سازمان هم ما نیاز به خودروهایی داشتیم که در
مناطق صعب العبور حرکت کنند و یا در معابر تنگ و
باریک شهر چابکی خوبی برای رسیدن به آتش سوزی ها
داشته باشند و این ایده ها کارشان شروع شد و طراحی به
سرانجام رسید و کارساخت شروع شد.
هفته گذشته نیز از این پروژه ها بازدید کردیم و
استقبال خوبی از این اقدامات شد و قرار شد که ما بیش
از این نیازسنجی کنیم و این جریان تولید ایده و طراحی و
ساخت به عنوان یک ظرفیت با ارزش در کشور ادامه یابد
و استمرار داشته باشد که مطمئنم اگر این استمرار یابد
منشاء آثاربسیار با ارزشی برای شهرداری تهران می شود و
در داخلی سازی این یک اتفاق مهم است.
داوری درباره اقدامات آتش نشانی در موج جدید
کرونا گفت :از همان اول که به سازمان ابالغ شد جریان
ضدعفونی آغاز و هرگز قطع نشد ولی روشش بر اساس
پروتکل های ستاد کرونا تغییر کرده است .در ابتدا با حجم
وسیع کار ضدعفونی را انجام می دادیم  .وقتی هوا به سمت
گرما رفت تنها نقاط پرخطر مثل پایانه های تاکسی و
اتوبوس و ایستگاه های بی آر تی ها و بعضی پارک ها و
پاساژ ها با حجم کمتر ضدعفونی می شد .با موج سوم این
تصمیم ستاد کرونا است که ضدعفونی را به شکل قبل
انجام بدهیم یا نه .در این زمینه مذاکراتی شده است قرار
است پاسخ را دریافت کنیم.
رییس سازمان آتش نشانی درباره نوسازی تجهیزات
این ناوگان در مدیریت شهری پنجم گفت :در بخش تامین
تجهیزات اتفاق های خوبی افتاده است و این جریان ادامه
دارد و نمی توانم بگویم در شرایط بسیار خوب و ایده آل
هستیم ولی شرایط مان خوب است و الزم است این راه را
دنبال کنیم .در خصوص توسعه ایستگاه ها ،تا پایان سال
امیدوارم پنج ایستگاه به تعداد ایستگاه هایمان اضافه شود.
او درباره نیازهای آتش نشانی هم گفت :در خصوص
نیازهایمان به تجهیزات خرد و کالن ،مشغول بررسی هستیم
و دنبال می کنیم تا به اهداف خود در تامین تجهیزات
دست یابیم .مشکلی که االن سازمان آتش نشانی وجود
دارد کمبود نیروی انسانی است که مساعدت شهرداری را
برای تامین نیروی انسانی را می طلبد .ما حداقل برای
امسال و سال آینده باید  ۴۰۰نفر را به تعداد کارکنان خود
اضافه کنیم و در سال های بعد نیز همین طور جذب نیرو
باید ادامه داشته باشد .این باید سریع اتفاق بیفتد و باید
مشکل نیروی انسانی را حل کنیم.
او افزود :از نظر حوزه عملکرد سازمان چالش بزرگی که
با آن روبرو هستیم ایمنی ساختمان های شهر است که در
این خصوص به نظر من مجموعه شهرداری تهران و سازمان
آتش نشانی به عنوان حوزه تخصصی این موضوع تمام توان
خود را به کار می گیرند ولی ضرورت دارد اتفاقات دیگری
هم بیفتد .ما به پشتوانه قانونی و ضمانت های قانونی برای
به نتیجه رساندن این تالش ها نیاز داریم .همکاری دستگاه
های دیگر که باید حضور یابند دستگاه های مختلفی که
هر کدام متولی بخش های خدماتی هستند .اینها باید ورود
جدی تری کنند این چالش بسیار بزرگی است که باید همه
دست به دست هم بدهند تا این را حل کنند.
او افزود :پیگیری این مسائل از سوی شورا و شهرداری
ادامه دارد و امیدوارم این چالش نتیجه یابد .همه بار ایمنی
شهر را روی مقابله و عملیات امداد و نجات گذاشتن درست
نیست چون تا حدی تاثیر دارند اگر این میزان مخاطرات
و ناایمنی ها از حدی بیشتر شود قطعا تالش های آنها هم
کم اثرتر می شود .همت جدی الزم است تا این موضوع
برطرف شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا در مقررات ساختمان
سازی استاندارد های ایمنی لحاظ شده است ،گفت :برای
ساختمان های جدید مشکلی نیست ضوابط در حوزه
شهرسازی اعمال می شود و سازندگان ملزم به رعایت آن
هستند این اطمینان را می دهد که ساختمان ناایمنی تولید
نشود حداقل از نظر معماری و طراحی این مشکل وجود
ندارد .آخرین اتفاق در این زمینه این بود که آن ضوابط
برای ساختمان های با طبقات کم سختگیرانه نبود که این
نقص برطرف شد و این اطمینان را می دهد که ساختمان
ناایمن نباید تولید شود.
اما در مورد ساختمان های قدیمی که عمر  ۱۰سال به
باال دارند این بخش خالء قانونی دارد و ضمانت الزم قانونی
باید ایجاد شود تا اگر ما مواردی در ساختمانی تشخیص
می دهیم مطمئن باشیم که انجام شود.

