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دبیــرکل مجمــع کالنشــهرهای ایــران بــا 
اشــاره به اینکه پس از 2ســال دوباره آمار 
مسافران درحال افزایش است، گفت: با 
مجموعه های مختلف عمومی مانند سپاه 
مذاکــره شــده تــا از ظرفیــت تعمیرگاهــی 
آنان و با نظام پرداخت مشــخص، تعداد 
2۵۰۰اتوبــوس را تعمیــر کرده و بــه چرخه 
نــاوگان بازگردانیــم. احســان متولیــان با 
بیان اینکه  12 هزار و   ۵22 دستگاه اتوبوس 
در کالنشــهرهای ایــران فعــال هســتند،  
افــزود: منابع مالــی شــهرداری ها محدود 
اســت و بدهی های دوره گذشــته به دوره 
فعلی ارث رســیده اســت. یکــی از راه های 
در دســترس کــه بــه منابــع مالــی کمتری 
نیاز دارد، تعمیرات و اورهال اتوبوس های 

فرسوده است.

2500
اتوبوس

ایجاد نخستین شهر دخت نوآور 

گزارش
پایتخت با رویکرد استارت آپی، 
ویژه دختران نوجــوان و جوان، 
یکی از نیازهایی است که در شهر 
تهران احساس می شود. نرگس معدنی پور، رئیس 
کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای شهر 
تهران با بیان این مطلب به همشــهری گفت که 
این شهر دخت متناسب با نیاز دختران و شرایط 

پساکرونای جامعه، ایجاد خواهد شد.
 مدتی پیش موضــوع ایجاد شــهر دخت نوآور 
توســط مشــاور و مدیر اداره کل امــور بانوان 
شهرداری تهران مطرح شد و مریم اردبیلی اعالم 
کرد که عالوه بر شــهر دخت نوآور، ایجاد 2شهر 
دخت دیگر هم در دســتور کار مدیریت شهری 
قرار دارد. به گفته او با ایجاد شــهر دخت نوآور، 
دختران نوجوان و جوان در کارگاه ها، رویدادهای 
کارآفرینی، نوآوری و راه اندازی اســتارت آپ ها 
شرکت می کنند و پس از احصاي مشکالت امور 
شهری به عنوان کنشگر آنها را پیگیری و با ارائه 
راهکارهای مناسب، مدیران شــهری را در حل 

مشکالت یاری خواهند کرد.

اولین شهر دخت برای دانشجویان
بیش از 90دانشــگاه و خوابگاه دانشــجویی در 
منطقــه6 وجــود دارد و از ســال93 به همت 
شهرداری تهران نخســتین شهر دخت پایتخت 
در 5طبقه بــا امکانــات تفریحــی، فرهنگی، 
ورزشی، اجتماعی و...  متناسب با نیاز و خواسته 
دانشــجویان ایجاد و بهره برداری شــد. پس از 
گذشت حدود 8ســال اکنون این شهر دخت به 
مکانی امن بــرای دختران به ویژه دانشــجویان 
تبدیل شده اســت و روزانه صدها نفر از دختران 
پایتخت در آن تــردد و از امکانات و خدمات این 
شــهر دخت اســتفاده می کنند. به گفته رئیس 
کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای شهر 
تهران دختران قشری از بانوان هستند اما نیازهای 
متفاوتی دارند. آنطور که نرگس معدنی پور عنوان 
کرده است،»در حوزه زنان باید به قشر دختران 
توجه ویژه ای شــود و نیازســنجی این قشر در 
گروه های مختلف سنی احصا و در راستای رفع 

آنها اقدام شود«. او با بیان اینکه شهر دخت باید 
متناســب با نیاز و مطالبات قشر دختران جامعه 
ایجاد شود، گفت: »یکی از دغدغه های مدیریت 
شهری در ادوار گذشــته ایجاد شهر دخت های 
متعدد براساس نیاز سنین مختلف دختران بود و 
به همین دلیل در نخستین گام با توجه  به اینکه 
بخش اعظمــی از مراکز آموزشــی در محدوده 
منطقه6 قرار دارد، متناسب با مطالبات دختران 
دانشجو نخســتین شــهر دخت در این منطقه 
ایجاد شــد. در واقع با این اقدام مدیریت شهری 
زمینه ای فراهم کرد تا این قشر از دختران بتوانند 
در فضایی امن و تفریحی فراغت خود را ســپری 
کنند و ســاعاتی در جمع دوستان به تبادل نظر 
در حوزه های مختلف علمی، ورزشی، اجتماعی، 

اقتصادی و... بپردازند.«

طراحی شهر دخت با زیست بوم جدید
  زندگی در روزهای پســاکرونا به سبک و سیاق 
متفاوت شروع شده است. در ایام کرونا استفاده 
از دنیای دیجیتال پیشرفت چشمگیری کرده و 

مردم با شیوه های نوین در تحصیل علم و دانش، 
کسب وکار و... آشنا شدند. همین موضوع سبب 
شد تا مدیریت شهری ایجاد شهر دخت نوآور را 

در دستور کار قرار دهد.
 مجموعه ای کــه به گفته رئیس کمیســیون 
فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران متناسب 
با نیاز امروز دختران و جامعه پســاکرونا است 
و  باید با نگاه اســتارت آپی ایجاد شــود. آنطور 
که معدنی پور گفته اســت: »در مجموعه شهر 
دخت ها هدف فراهم ســازی زمینه شکوفایی 
استعدادها، خالقیت ها و ایده های نسل آینده ساز 
و تعامل دوجانبه و استفاده از ایده های جوانان در 
مدیریت شهر است؛ بنابراین ضرورت دارد شهر 
دخت نوآور براســاس زیســت بوم جدید ایجاد 
شود.« این عضو پارلمان شهری تأکید کرد: »به 
این نکته باید توجه داشــت که حضور دختران 
در این مجموعه ها)شــهر دخت ها( سبب تبلور 
خالقیت آنها در شناســایی مشکالت شهری و 
ارائه راهکارهای مبتنی بر علم و دانش و فناوری 

خواهد بود.«

شهر استارت آپی برای دختران 
ایجاد نخستین شهر دخت نوآور پایتخت در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت

پارلمان شهری همچنان به شناسایی، معرفی و ایمن سازی ساختمان های ناایمن مشابه پالسکو و متروپل تأکید دارد

سرپرست سازمان نظام مهندسی ایران: در تهران هزار ساختمان باالی 12طبقه وجود دارد که نیازمند نگهداری هستند تا حادثه ریزش پالسکو تکرار نشود
بناهای ستاره دار همچنان زیر ذره بین شورا

 حادثه ساختمان متروپل آبادان به مثابه زنگ خطر 

شورا
و هشداری بود تا مدیریت شــهری پایتخت عزم 
خود را برای ایمن ســازی ساختمان های ناایمن و 
پرخطر جزم کند ؛ ازاین رو انتشار و معرفی 129ساختمان پرخطر 
و در اصطالح ستاره دار مطرح شد. ساختمان هایی که چند روزی 
است لیست شان در سایت های خبری و شــبکه های اجتماعی 
بازنشــر می شــود اما مدیریت شــهری تهران آن را مورد تأیید 
نمی داند. دیروز رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران به 
همین موضوع)129ســاختمان ناایمن( اشــاره کــرد و گفت: 
»ساختمان های ناایمن موضوع مهمی است و سازمان آتش نشانی 
شهرداری تهران پس از بررسی های تخصصی آمار 129ساختمان 
را شناسایی کرده است. گرچه برخی از مراجع این مسئله را قبول 
ندارد و موافق انتشار لیست ساختمان های ناایمن نیستند اما بنده 
موافق انتشــار هســتم؛ چراکه مردم حــق دارنــد از وضعیت 

ساختمان ها مطلع شوند.« 
مهدی چمران با بیــان اینکه باید کمیته تخصصی متشــکل از 
وزارت راه و شهرســازی و نظام مهندســی تشــکیل و درنهایت 
تصمیم جدی و نهایی درخصوص ســاختمان های ناایمن اتخاذ 
شود به جلسه با شهردار تهران اشاره و تأکید کرد: »در این جلسه 
موضوع تفویض اختیار صدور تأییدیه ایمنــی به دفاتر خدمات 
الکترونیکی و اینکه قرار اســت با چه نیرویی کار انجام شــود و 
بررسی ســاختمان های ناایمن و آیا به لحاظ آتش سوزی صورت 
 می گیرد یا ایمنی و پایداری ســازه هم لحاظ می شود را پیگیری

 می کنم.«
به گزارش همشهری، رئیس شورای شهر تهران در صحبت های 
ابتدایی خود پس از تبریک میالد حضــرت معصومه)س( و روز 
دختر به  روز جهانی بدون دخانیات اشــاره کرد و گفت: »تالشی 
که برای کاستن تمایل جوانان به دخانیات انجام شده مؤثر نبوده 
است. چرا که درآمد و ثروت نهفته پشت دخانیات اجازه نمی دهد 
این مسیر به درستی پیش برود. به گونه ای که زمین های زیرکشت 
دخانیات افزایش پیدا کرده و جای گندم، توتون و تنباکو کشت 

می شود.« 

1000 ساختمان نیازمند نگهداری
 سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور در جریان ارائه گزارشی 
از ســاختمان های ناایمن پایتخت و حادثه متروپل آبادان گفت: 
»حادثه متروپل اگر پس از بهره بــرداری کامل رخ می داد قطعا 
شاهد فاجعه بزرگی می بودیم چرا که متأســفانه هیچ سازوکار 
مناســب طراحی و اجرایی برای این ساختمان پیش بینی نشده 

بود.« 

حمزه شکیب در ادامه به ساختمان های ناایمن تهران اشاره کرد 
و افزود: »ساختمان پالسکو روزی نماد ساختمان های بلند کشور 
بود که به دلیل عدم نگهداشت براساس مقررات ملی ساختمان، 
فروریخت. اکنون هزار ساختمان بیش از 12طبقه در تهران وجود 
دارد که نیاز به نگهداری و رعایت الزامات مبحث22مقررات ملی 
ساختمان هســتند و اگر این اقدام صورت نگیرد چه بسا حادثه 
پالسکو تکرار شود.« او با بیان اینکه تدوین دستورالعمل و مکانیزم 
فوق ریزش برای ساختمان های بلندمرتبه ضرورت دارد، گفت که 
با این اقدام در زمان وقوع حادثه، اطالعات در اختیار آتش نشانی 
قرار می گیرد و حتما امدادرسانی بهتر انجام می شود اما متأسفانه 
در ادوار گذشــته به این موضوع توجه نشــده است. سرپرست 
سازمان نظام مهندســی کشــور به اهمیت کمیت و کیفیت در 
نهضت ملی مسکن هم اشــاره کرد وگفت: »در مسکن سازی به 
کمیت بیش از کیفیت توجه می شــود. علم مهندسی در کشور 
جزو 5کشور اول دنیاست و با پیاده سازی علم و دانش و تخصص 
در این حوزه می توان ریسک را در شهر تهران کاهش داد اما چون 
نظامات درون و بیرون سازمان نظام مهندسی رعایت نمی شود این 

امر محقق نشده است.«

در نصف روز هم می توان پروانه 
صادر کرد

زاکانی: اطالعات دستگاه ها برخط شود می توان در نصف 
روز هم پروانه ساختمانی صادر کرد

شهردار تهران با اشاره به لزوم کاهش زمان در صدور پروانه 
ساختمان، تأکید کرد که در این رابطه نیاز به اصالح قانون 
نداریم و اگر همه دستگاه ها اطالعات شــان را برخط کنند 
حتی در نصف روز می توان پروانه ســاختمانی را صادر کرد. 
به گزارش همشهری، علیرضا زاکانی در حاشیه پویش قرار 
خدمت در منطقه 13 با انتقــاد از زمان طوالنی برای صدور 
پروانه ســاختمان گفت:»براســاس قانون، صدور پروانه در 
۷روز باید انجام شود. این قانون مربوط به سال 13۷1 است، 
اما امروز پیچیدگی های صدور پروانه ساختمان شرایط را به 
سمتی برده که فقط خود شهرداری دخیل نیست بلکه فراتر از 
شهرداری، دستگاه های دیگر هم دخیل هستند که اطالعات 
آنها برخط و به روز نیست و ما مجبور هستیم استعالم کنیم. 
امروز شــرایط به گونه ای اســت که به طور میانگین  10ماه 
زمان می برد تا یک پروانه صادر شــود. تصمیم این است که 
این 10ماه را با حفظ همه دقت ها و بدون آســیب به امنیت 
و سالمت مردم و با تأکید بر اســتحکام بنا به 2 ماه کاهش 
دهیم.« همچنین زاکانی در ایــن رابطه که نیازی به اصالح 
قانون وجود دارد هم گفت:»نیازی به اصالح قانون نیســت 
چراکه زمان صدور پروانه را از 10ماه به 2ماه کاهش می دهیم 
و اگر همه دســتگاه ها اطالعات شان را برخط کنند حتی در 

نصف روز می توان پروانه ساختمانی را صادر کرد.«

ساختمان های ناایمن موضوعی نیست که در کوتاه مدت 
جمع شود

شهردار تهران در واکنش به انتشار لیستی مبنی بر اسامی 129 
ساختمان  ناایمن شهر تهران گفت : نه برای این لیست منتشرشده 
و نه برای ســایر لیســت ها به هیچ وجه مرجعیتی وجود ندارد. 
علیرضا زاکانی با اشــاره به اقدامات شهرداری تهران درخصوص 
ساختمان های ناایمن افزود:»در شهرداری تهران ستادی تشکیل 
شده که خروجی آن ستاد، بازبینی گودها و ساختمان های شهر 
است و امکانی را فراهم می کند تا بتوانیم در جهت استحکام بناهای 
موجودی که خدمات ارائه می دهند و نیز گودهای خطرناک گام 
برداریم. لیست هایی که منتشــر می شوند جز التهاب در جامعه 
نتیجه دیگری ندارند. خواسته شهرداری از شهروندان این است 
که توجهی به این لیست ها نداشته باشند. در مجموعه شهرداری 
موضوع ساختمان های ناایمن را دنبال می کنیم. در همین راستا 
از سایر دستگاه ها کمک خواسته ایم و جلساتی با دادستانی برگزار 
شده است اما این موضوعی نیست که در مدت کوتاه جمع شود.«

 الگوی سوم زن
 نه شرقی است و نه غربی

نرگس معدنی پور، رئیس کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 

تولد حضرت معصومه)س( بهانه ای است 
تا از دختران و زنان ایران زمین صحبت به 
میان آید؛ نیرویی که نه »هدف توسعه« 
بلکه »بازو، پیشران و عیار« توســعه پایدار این دیار کهن و 
اصیل اند. سخن از نیروی عظیمی است که از قلب خانه تا متن 
جامعه حضور دارد و حوزه زنان یکی از مهم ترین حوزه هایی 
اســت که محل گفتمان های مختلف در عرصه های سبک 
زندگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاســی محسوب 
می شود. بیش از یک دهه الگویی با عنوان »الگوی سوم زن« 
از سوی مقام معظم رهبری تعریف شده و مبنای فکری آن 
منطبق با اندیشه های بلند انقالب اســالمی است. این الگو 
باید یکی از موضوعات جهاد تبیین باشد تا خاستگاه و هدف 
آن به گونه ای که بایسته و شایسته است، تشریح و به درستی 
به جامعــه، باالخص جامعــه دختران جوان مــا، منتقل و 

راهکارهایی امروزی برای اجرایی کردن آن ارائه شود.
الگوی ســوم زن، نه شرقی اســت و نه غربی؛ چرا که زن در 
تعریف غالبا شــرقی همچون عنصری اســت در حاشیه و 
بی نقش در تاریخ ســازی و در تعریف غالبا غربی هم به مثابه 
موجودی است که جنسیت او بر انسانیتش می چربد، اما در 
نگاه رهبر انقالب اسالمی می توان زن بود، عفیف، محجبه و 
شــریف بود اما در متن و مرکز جامعه قرار داشت. این توجه 
همزمان به حضور دختران و زنان هم در متن و هم در مرکز، 
یکی از شاخصه های الگوی سوم زن است که نشان می دهد 
بانوان ما چه به عنوان پیروانی پیگیر و چه به عنوان پیشتازان 
پی ریز می توانند و باید در حوزه های مختلف جامعه نقش ایفا 
کنند. سازمان ها و نهادها، ازجمله شــهرداری ها می توانند 
ضمن طراحی و پیاده ســازی اقدامات نوآورانه و حمایت از 
ابتکارات گروه هــا و همیاری های داوطلبانــه در چارچوب 
جهاد تبیین برای نقش آفرینــی مؤثر در تحوالت مربوط به 
سبک زندگی دختران و زنان، همچنین از طریق آن دسته 
از برنامه های راهبردی که نقش پیشران دارند، برای بهبود 
کیفیت زندگی دختران و زنان نقش سازنده و مؤثری داشته 
باشــند. باید توجه داشته باشــیم که به دلیل جایگاه ممتاز 
دختران و زنان در نهاد خانواده، هرگونه چالش یا بهبود در 
شاخص های کالن فرهنگی و اجتماعی این حوزه می تواند 
تبعات گسترده ای را هم در نهاد خانواده و هم در شاخص های 

عمومی و کالن ایجاد کند.

 لطف هللا فروزنده
 معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 

انسانی و امور شورا
ســاعات کاری کارکنان شــهرداری در بخش 
خدمــات شهرســازی 3نوبته شــده اســت و 
به زودی این خدمت در قالب میز الکترونیک 
شهرداری ارائه خواهد شد تا شهروندان نیاز 
به درخواســت حضوری نداشــته باشند. در 
این نوبت ابتدا برای نیروهایی که به صورت 
داوطلبانــه متقاضــی همــکاری هســتند، 
ســاعت شــناور قائــل خواهیم شــد کــه آنها 
می توانند عصرها با مدیریت شهردار منطقه 
تــا ســاعت ۸ شــب بــرای خدمت رســانی به 
مــردم حضــور داشــته باشــند. البتــه برخــی 
کارکنان که ســاعت کاری شان تا ساعت 1۷ 
هست هم می توانند تا ساعت 2۰ در محل 
کار حاضر باشند و اضافه کار دریافت کنند.

عباس شعبانی 
 معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

11پروژه جدید در زمینه تکمیل گردش های 
ترافیکــی تقاطع هــای غیرهمســطح شــهر 
تهــران بــرای اجــرا ابــالغ شــد. بررســی های 
انجام شــده در این معاونت حاکی از کمبود 
گردش های ترافیکی در ۹۸تقاطع بزرگراهی 
اســت؛ نواقصــی کــه حــدود ۷۸۰کیلومتــر 
گردش اضافی را به ســفرهای درون شــهری 
پایتخت نشــینان تحمیــل می کنــد.  تــالش 
برای تکمیل گردش هــای ترافیکی 3تقاطع 
غیرهمســطح بزرگــراه شــهید یاســینی بــا 
بزرگراه های رسالت، شهید باقری و ترمینال 

جدید شرق نیز ضروری است.

معــاون امــور مناطــق ســازمان مدیریــت 
پســماند، گفت: طرح جمــع آوری جداگانه 
پســماند  تر میادیــن میــوه و تره بار بــا هدف 
تولید کــود کمپوســت باکیفیت بــا پذیرش 
روزانه ۸۰تن پســماند  تر شــروع به کار کرده 
اســت. از ابتــدای فروردین مــاه تاکنــون در 
ســایت تولیــد کمپوســت در اراضــی جنــب 
ایســتگاه جهاد بیــش از 2هزار تن پســماند 
 تر برای تبدیل به کمپوســت دریافت شــده 
اســت. شــادی مالکــی افــزود: هم اکنــون 
به منظــور جمــع آوری جداگانــه پســماند 
 تــر میادیــن میــوه و تره بــار 6۸عــدد مخــزن 
11۰۰لیتــری و 6۰عــدد مخزن غلتان توســط 
ســازمان مدیریــت پســماند در ایــن مراکــز 

استقرار پیدا کرده است.

2000
تن

 اصالح کمیسیون 
ماده100 قانون شهرداری ها

عضــو کمیســیون عمــران و مســئول کمیتــه 
نظام مهندســی مجلس که مهمان ویــژه پارلمان 
شــهری بود دربــاره حادثه متروپل گفــت: »تمام 
کسانی که رونوشت ناظر سازمان نظام مهندسی را 
دریافت کردند و کاری انجام ندادند مقصر هستند.« 
به گزارش همشــهری، اقبال شــاکری به بازنگری 
قانون نظام مهندسی اشــاره کرد و گفت: »بارها در 
قانون نظام مهندســی بازنگری شــده اما عملیاتی 
نشده اســت. در کمیســیون عمران به این موضوع 
توجه ویژه ای داشــته ایم و ازاین رو آخرین بازنگری 
قانون نظام مهندسی انجام شده و به زودی در صحن 
مجلس ارائه و بررسی می شود.« او از اصالح ماده100 
قانون شــهرداری ها هم خبر داد و عنوان کرد که با 
اصالحات این ماده به طورکلی کمیسیون ماده100 
منتفی می شود. مدیریت یکپارچه شهری هم موضوع 
دیگری بود که شاکری در تشــریح آن گفت: »تمام 
خدمات دهندگان باید تحت یک ضلع باشند و شهردار 
بتواند پاسخگو باشد که این موضوع نیز در دستور کار 
مجلس قرار گرفته است.« عضو کمیسیون عمران و 
مسئول کمیته نظام مهندسی مجلس درباره اصالح 
ماده100 قانون شهرداری ها به همشهری گفت: »با 
اصالح این ماده دیگر چیزی به عنوان پذیرش تخلف 
و ارسال آن به کمیسیون ماده100 نداریم و تخلفات 
حذف و 3سال فرصت داده می شود تا به پرونده های 
موجود در کمیسیون رســیدگی شود و پس از ابالغ 

قانون دیگر ساختمان متخلف نخواهیم داشت.« 

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

مدیریت شهری

یادداشت

 دغدغه اعضای پارلمان شهری
 در حوزه ایمنی

روز گذشته در صحن شورای شــهر تهران پس از ارائه گزارش 
مترو پل آبادان و ساختمان های ناایمن تهران توسط حمزه شکیب 
سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور، برخی از اعضای پارلمان 
شهری براساس دغدغه هایی که داشتند، مسائلی را مطرح کردند.

پرویز سروری: نظر کارشناسان درخصوص حادثه پالسکو به 
مقررات تبدیل نشده است و ضرورت دارد این موضوع موردتوجه 

قرار گیرد.
حبیب کاشــانی: آیــا در تهــران ۷51کیلومتــری تنها 
129ســاختمان ناایمن وجود دارد یا خیر؟ و مسئوالن بگویند 

برای ایمن سازی این بناها باید چه کار کرد؟
 مهدی پیر هادی: در مورد ایمنی ساختمان ها مباحث 22گانه 
قانون و مقررات ساختمان موردتوجه قرار نمی گیرد و چرا نظارت و 
اجرای دقیقی برای اجرای مباحث ایمنی ساختمان وجود ندارد؟
ســیدجعفر تشکری هاشــمی: ضــرورت دارد بــرای 
ساختمان های ناپایدار و سازه های دیگر شهری مانند گودها و 
ساختمان های مشمول ماده 100کارگروه ویژه ای تشکیل شود.

حجت االسالم سیدمحمد آقامیری: شتاب توسعه در کشور 
ما با محوریت پول و ســرمایه اســت و همین امر باعث کاهش 

ایمنی می شود 
ناصر امانی: مســئولین به همــان اندازه که نگــران ریزش و 
آتش سوزی ساختمان های بلندمرتبه هستند باید به 4500هکتار 

بافت فرسوده تهران هم توجه داشته باشند.
میثم مظفر: سازمان نظام مهندسی مکلف است در مدت 6روز 
برای ملک ناظر تعیین کند که وحدت رویه در این فرایند وجود 

ندارد و این کار در طوالنی مدت انجام می شود.
 احمد صادقی: تعارض منافــع در مجموعه های مختلفی که 
ذینفع هســتند مانع از اصالح قوانین در حوزه ایمنی مسکن 

می شود.
جعفر بندی شربیانی: آنچه در حوزه ایمن سازی ساختمان ها 
می لنگد این است که تخصص متخصصان زیر پای کسانی است 

که می خواهند منافع بیشتری داشته باشند.
مهدی اقراریان: شهردار تهران الیحه مدیریت آتش نشانی و 
خدمات ایمنی کشــور را در هیأت دولت پیگیری کند تا مورد 

تصویب و ابالغ قرار بگیرد.
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