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سامانه های شهرداری تهران آخرین 

هدف حمالت سایبری مهاجمانی گزارش
بوده که طی ماه های اخیر ســعی 
داشــته اند تــا از ایــن طریــق، 
خسارت هایی را متوجه کشور و ملت کنند. به گزارش 
همشهری، از این دســت حمالت به تعداد فراوانی 
تاکنون صورت گرفته، اما بســیاری از آنها توســط 
نیروهای داخلی، شناسایی و دفع شده اند. با این حال 
برخی با نفــوذ به الیه هــای اصلی، بــه تجهیزات، 
سخت افزارها و نرم افزارها آسیب  زده اند که آخرین 
نمونه آن، سامانه های شــهرداری تهران به خصوص 
سامانه »تهران من« به حســاب می آید. این موضوع 
سبب شد نه تنها فرایندهای اداری داخلی شهرداری 
با اختالل مواجه شــود، بلکه شــهروندان نیز برای 
دریافــت خدماتــی مثل ارســال پیام به ســامانه 
137پالس، خرید و شــارژ کارت بلیت های مترو و 
اتوبوس، پرداخت عوارض، رزرو طرح ترافیک و حتی 
انجام فعالیت هــای مربوط به حوزه شهرســازی با 
مشــکل روبه رو شــوند. به همین منظور، سازمان 

فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران )فاوا( 
طی 3روز گذشته با همراهی کارشناسان و استادان 
حوزه، از یک سو سعی در رفع اختالل دارد و از سوی 
دیگر، به دنبال ایجاد درگاه هایــی جدید برای رفع 
نیازهای ضروری شهروندان اســت. آنچه تا لحظه 
تنظیم این گزارش در دستور کار قرار داشته، محدود 
شدن سامانه های خدمت رسانی شهرداری تهران برای 
بررسی های بیشتر فنی بوده است. همزمان، فاوای 

شهرداری تهران با همکاری نهادهای مسئول در حال 
بررسی ابعاد موضوع و اقدامات پیشگیرانه برای حفظ 

کیفیت خدمات رسانی مطلوب به شهروندان است.

گیت های مترو باز است
یکــی از اختالل های حمله ســایبری به ســامانه 
شــهرداری، عدم امــکان شــارژ کارت بلیت ها در 
دستگاه های مرتبط مترو و اتوبوسرانی بوده است. 

عالوه بر این، دستگاه های کارتخوان بلیت نیز قادر 
به خوانش کارت بلیت ها نبوده اند و به همین خاطر، 
شرکت بهره برداری متروی تهران، تمامی گیت ها را 
برای استفاده رایگان شهروندان تا دیشب باز گذاشت 
و برنامه حرکت قطارها روی روال عادی انجام گرفت. 
این شرکت همچنین اعالم کرده که درصورت عدم 
رفع اختالل ها، گیت های دارای مشــکل، امروز نیز 
برای تردد مسافران باز خواهند بود تا رفت وآمدهای 
شهروندان در شهر با مشــکل خاصی همراه نشود. 
شرکت اتوبوسرانی نیز از شــهروندان درخواست 
کرده ضمن همکاری با مأموران ایستگاه های مبدأ و 
مقصد، می توانند درصورت نداشتن اعتبار کافی در 
کارت بلیت ها، به صورت رایگان از ناوگان بهره مند 
شوند. به هرحال با تالش شــبانه روزی مسئوالن 
برای رفع اختالل های صــورت گرفته، هر زمان که 
ســامانه ها به روند عادی خود بازگشتند و مشکلی 
در IPهای شــهرداری مشاهده نشــد، ترددها در 
شبکه اتوبوســرانی و مترو به حالت پیشین صورت 

خواهد گرفت.

خدمات رسانی در بهشت زهرا)س( بدون مشکل
سازمان بهشت زهرا)س( نیز اعالم کرد که با وجود 
برخی شــایعات در فضای مجازی، هیچ اخاللی در 
ســامانه پذیرش متوفیان عروجیان وجود نداشت و 
صبح دیروز پذیرش متوفیــان در معاونت عروجیان 
بهشــت حضرت زهرا)س( بدون کوچک ترین خلل 
و مانند دیگر روزها صورت گرفت. روح اهلل محسنی، 
معاون عروجیان سازمان بهشت حضرت زهرا)س( 
روز گذشته  در این باره گفت: »ســامانه پذیرش ما 
از ســاعت ۹ صبح آغاز به کار کرد و تا ساعت 13:3۰ 
مطابق روال روزهای تعطیل کار پذیرش انجام شد. 
امروز 137 مورد پذیرش متوفی در بهشت زهرا)س( 
انجام شد و هیچ مشکلی در روند کار وجود نداشت.« 
روابط عمومی سازمان بهشت حضرت زهرا)س( هم 
اعالم کرد که با وجود برخی شایعات در فضای مجازی 
مبنی بر اینکه »به دلیل اخالل در سامانه شهرداری 
تهران، شاهد بروز اخالل در سامانه و سیستم پذیرش 
متوفیان عروجیان بودیم«، این موضوع قویا تکذیب 

می شود.
بر این اساس، پس از درج این شایعه در فضای مجازی 
و به منظور راســتی آزمایی و تحقق شــعار خدمت 
بی منت، معاون عروجیان ســازمان بهشت حضرت 
زهرا)س( بــرای پیگیری موضــوع از خانواده های 
متوفیان، در قطعه 3۰3 که جــزو قطعات عمومی 
محســوب می شــود، حاضر شــد و به گفت وگو با 
خانواده ها پرداخت. یکی از این خانواده ها با بیان اینکه 
هیچ گونه اختاللی در روند برگزاری مراسم تغسیل، 
تکفین و تدفین وجود نداشت، اعالم کرد که از زمان 
مراجعه به بهشت حضرت زهرا)س( انجام امور اداری 

بدون هیچ گونه وقفه ای صورت گرفته است.

 کالنشهرها 
در گیر شناسایی متروپل ها

 با گذشت 2هفته از حادثه ریزش ساختمان در آبادان 
هنوز دالیل و ابعاد تخلف در آن مشخص نشده است

به نظر می رســد که پیکر دیگری از زیر آوار متروپل بیرون 
نمی آید. خاکبرداری کامل در حال انجام اســت و به زودی 
قسمت های سست باقیمانده هم تخریب می شود. متروپل 
هم نوساز بود و هم آشکارا در مقابل چشم مردم و مسئوالن 
ساخته شــده بود، اما با وجود هشــدار های متعدد درباره 
ناایمن بود بنا و به قولی شــروع تخریب از ساعتی پیش از 
ریزش نهایی، بــاز هم توجهی به خطرات آن نشــد. مهم تر 
اینکــه متروپل یادآوری کــرد در کالنشــهرهای مختلف 
ساختمان های مشــابه دیگری هم وجود دارد که هر لحظه 

ممکن است باعث رخداد فاجعه ای تلخ شوند.
به گزارش همشــهری، از نظــر اداری و قانونی وقتی مالک 
یک ساختمان تخلف اجرایی واضحی انجام می دهد و مثال 
طبقاتی به آن اضافه می کند، شهرداری باید جلوی کار آن را 
بگیرد و اگر ساخت کامل شده بود باید پرونده این تخلف به 
کمیسیون ماده 1۰۰ارجاع شود. اعضای کمیسیون شامل 
نماینده وزارت کشور، نماینده قوه قضاییه و نماینده شورای 
شــهر به این تخلف رســیدگی می کنند و حکم تخریب یا 
جریمه می دهند. هنوز مشخص نیست که پرونده ساختمان 
متروپل با چندین طبقه تخلف به کمیسیون ماده 1۰۰آبادان 
فرستاده شده بود یا خیر و اگر فرستاده شده بود چه حکمی 
برای آن صادر شــده اســت. این تنها یکی از ســؤال های 
مطرح شده درباره متروپل است. شیوه نظارت نظام مهندسی 
ساختمان و شراکت شــهرداری آبادان در پروژه  هم بخش 

دیگری از ابهام های حادثه متروپل به شمار می آید.

اعالم اسامی و تعداد ساختمان های نا ایمن

درباره تعداد ســاختمان های ناایمن تهران ارقام مختلفی 
بیان شــده بود، اما در هفته گذشــته دوباره اعالم شد که 
12۹ســاختمان ناایمن در پایتخت وجود دارد و فهرستی 
در این باره منتشر شد که تنها شامل اســامی و نشانی این 
ساختمان   ها بود. پس از آن مســئوالن شهری اعالم کردند 
که این فهرست قدیمی اســت و اطالعات آن به روز نشده 
است. شــهردار تهران نیز گفت که این فهرست مرجعیت 
ندارد و در شهرداری ستادی تشکیل شده است تا گود ها و 
بنا های ناایمن را شناسایی کند. از طرف دیگر استاندار تهران 
گفت که در آخرین جلســه ســتاد مدیریت بحران کشور، 
موضوع ساختمان های ناایمن پایتخت نیز مطرح شده است 
تا اقداماتی در هیأت دولت انجام شــود. محسن منصوری 
گفت: »طبق آخرین بررســی های انجام شده حدود 2هزار 
ساختمان کم ایمن و ناایمن در پایتخت وجود دارد که بیش 
از ۹۰۰ساختمان به لحاظ ایمنی در شرایط آسیب پذیری 
بیشتری قرار دارند و باید از این ساختمان ها به شدت مراقبت 
شود.« مهدی چمران، رئیس شورای اسالمی شهر تهران و 
علی صالحی، دادستان عمومی و انقالب تهران هم موافقت 
خود با انتشار عمومی فهرست ساختمان   های ناایمن را اعالم 
کرده اند. مرتضی تورک، معاون دادســتان تهران نیز گفت 
که فقط در ســال 1۴۰۰ بیش از 3۰مورد مکاتبه و دستور 
قضایی از نواحی 32گانه دادسرای عمومی و انقالب تهران 
به شهرداران مناطق پایتخت درباره ساختمان های ناایمن 

ارسال شده است.

شمال شهر
در هر نقطه ای از شهر که ساخت وساز بیشتر و قیمت اراضی 
و آپارتمان ها بیشتر باشد، میزان تخلف در بنا ها هم بیشتر 
است. منطقه یک نمونه ای از این منطقه هاست که در ابتدای 
خرداد ماه گزارشی از ســاخت  و ســاز های آن در روزنامه 
همشهری به چاپ رســید. در این محدوده ساختمان های 
زیادی را می توان پیدا کرد که شــامل طبقات متعدد روی 
مساحت کم و در زمین های فاقد ســند هستند. استحکام 
این ساختمان ها مورد تردید اســت و به دلیل اینکه تحت 
نظارت ساخته نشده اند، ممکن است منشأ حادثه ای باشند. 
در یک نمونه که هفته پیش در سایت های خبری انعکاس 
یافت، شهرداری منطقه یک اعالم کرد: »سازنده ساختمان 
گالبدره در قسمت جنوبی به صورت 8 طبقه روی همکف به 
انضمام 2طبقه زیرزمین، در شمال شرقی بیش از 1۰طبقه 
روی همکف به صــورت تجمیع با ملک جنوبی اســت و در 
قسمت جنوب غربی نیز با تخریب کامل کوه و فضای سبز 
اقدام به تجمیع با 2ملک دیگر و احداث در ورودی  و راه پله 
دسترســی به کوچه شــکیبایی و گل محمدی کرده است 
که هم اکنون اکثر واحدها واگذار و فروخته شــده و ساکن 
هســتند که با هرگونه حادثه غیرمترقبه ای امکان ریزش و 
سانحه برای ســاکنان آن وجود دارد.« در بیانیه شهرداری 
منطقه آمده است که »ملک فوق با 2هزار و ۵۰۰مترمربع 
خالف فاقد هرگونه مجوز اســت و هیچ گونه استحکام بنا و 
نظارت ناظر نیز ندارد و دارای رأی قطعی کمیســیون ماده 
1۰۰ مورخ 27 تیر 1۴۰۰ اســت و شهرداری منطقه یک و 
دادســتانی آماده اعمال رأی و تخریب هستند، ولی نیروی 

انتظامی در این زمینه همکاری نمی کند.«
با گذشت چند روز  از حادثه متروپل، شهردار آبادان برکنار 
و برای شــهرداری سرپرست تعیین شــده است. تعدادی 
از اشخاص مســئول در این حادثه نیز دســتگیر شده اند. 
ظاهرا باید انتظار ساختمان های زیادی شبیه متروپل را در 
شهر های بزرگ داشت. اگر فهرست  این ساختمان ها به زودی 
تنظیم و نظارت بر آنها آغاز نشود وقوع حوادث مشابه چندان 

دور نیست. 

پنجمین دوره »جشــنواره آدم برفی توچــال« 12خرداد در 
مجموعه فرهنگی ورزشی توچال با حضور خانواده های تهرانی 
در ایســتگاه هفتم این مجموعه برگزار شــد. در این جشنواره 
۴۰گروه در قالب تیم های مختلف به ساخت آدم برفی پرداختند 
و در پایان به بهترین آدم برفی بنا شده، جوایزی تعلق گرفت. در 
جشنواره امســال با توجه به کاهش نزوالت جوی و عدم تجربه 
بچه ها از بارش برف، استقبال خوبی از سوی خانواده ها صورت 
گرفــت. روح اهلل امداد، مدیرعامل مجموعه فرهنگی ورزشــی 
توچال در حاشیه این جشــنواره با اشاره به شــرایط اقلیمی 
و تنوع آب وهوایــی در توچال، گفت: برنامه هــای خوبی برای 
حضور خانواده ها در تابســتان نیز پیش بینی شــده اســت و 
خانواده هــا می توانند با حضور در این مجموعــه از برنامه های 

پیش بینی شده استفاده کنند.
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عکس خبر

70ساختمان غیرایمن در قزوین

۳00 سازه ناایمن در اصفهان

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای 

استانداری قزوین گفت: پس از خبر
حادثه ساختمان متروپل آبادان، 
موضوع بازرســی و ارزیابی بناهای بلندمرتبه و 
مسئله ایمنی سازی  آن در استان با محوریت شهر 
قزوین در ساختمان های با کاربری تجاری، اداری، 
مسکونی، تفریحی و بیمارستانی مورد توجه قرار 
گرفت و براساس بررســی های قبلی انجام شده 
توسط شــهرداری قزوین، حدود 7۰ساختمان 
بلندمرتبه و با اهمیت قزویــن مورد ارزیابی قرار 
گرفته و غیرایمن تشخیص داده شده که متأسفانه 
برخــی از آنها حتی بــدون پایــان کار نیز مورد 
بهره برداری قرار گرفته اند. شناســایی سازه های 
یادشــده در اســتان توســط تیمــی مرکب از 
نمایندگانی از شهرداری، آتش نشانی، دفتر فنی 
استانداری، راه و شهرســازی، مدیریت بحران و 

دانشگاه علوم پزشکی انجام شد. محسن اسماعیلی 
در گفت وگو با ایرنا گفت: به طور طبیعی هر اتفاق 
و رویداد غیرمترقبه ای کــه رخ بدهد بنا به نوع و 
شــدت آن حادثه تغییراتــی در آیین نامه های 
موجود صورت می گیرد؛ تا جایی که در زلزله سال 
۶۹رودبار یا زلزله کرمانشاه، آیین نامه های طراحی 
لــرزه ای ســاختمان ها ازجملــه آیین نامــه 
28۰۰ســخت گیرانه تر و تغییرات شــگرفی در 
ساخت وسازها ایجاد شــد. وی با اشاره به وقوع 
2حادثه اخیر یعنی ســاختمان پالسکو تهران و 
متروپل آبادان، ادامــه داد: در هر دو، ســازه ها 
بلندمرتبه بودند، اما ساختمان پالسکوی تهران 
به عنوان یک بنای قدیمی، مباحث ایمنی آن در 
حوزه حریق بود، اما در حادثه دوم یعنی متروپل 
آبادان که یک بنای جدید محســوب می شــد، 

مسائل سازه ای و شهرسازی در آن مطرح است.

 مدیــرکل مدیریــت بحــران 

استانداری اصفهان با بیان اینکه خبر
فهرست اسامی سازه های ناایمن 
توسط شهرداری اصفهان اعالم خواهد شد، گفت: 
بیش از ۴3۰ساختمان ناایمن در استان شناسایی 
شد که از این تعداد حدود 3۰۰سازه در شهرستان 

اصفهان است.
به گزارش ایرنا، منصور شیشــه فروش همچنین 
از شناسایی 1۹ســاختمان بلندمرتبه ناایمن در 
فوالدشهر در شهرستان لنجان خبر داد و گفت: 
این ســاختمان ها باالی ۵۰ســال عمر دارند و 
مبتنی بر یک هزار و ۶3۰واحد مسکونی هستند 
که ارزیابی ایمنی روی این ساختمان ها از سوی 
دانشگاه هنر صورت گرفته و نوسازی و بازآفرینی 
آنها مورد مطالعه قــرار گرفته اســت. او گفت: 

شــهرداری اصفهان مطابق با بند 1۴ قانون ۵۵ 
شهرداری ها مکلف شد نقاط پرخطر را شناسایی و 
با آنها برخورد کند. بند 1۴ قانون ۵۵ شهرداری ها 
شامل اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ شهر از خطر 
ســیل و حریق و رفع خطر از بناهــا و دیوارهای 
شکسته و خطرناک و به عبارت کلی رفع خطر از 
هر نوع اشیای آسیب زا برای سالمت شهروندان 
است. شیشه فروش ادامه داد: همچنین مقرر شد 
دستگاه های اجرایی ازجمله اداره برق، گاز، نظام 
مهندسی و راه  و شهرسازی فهرست های خود را 
برای ایمنی ساخت و ســازها تهیه و مطابق با آن 

نظارت بر ساختمان ها را آغاز کنند. 
شــهرداری و شــرکت عمــران فوالدشــهر و 
راه وشهرســازی مکلــف بــه تعیین تکلیــف و 

برنامه ریزی در این زمینه شدند.

ارائه خدمات  شهری با وجود حمله سایبری
 اگرچه سامانه های شهرداری تهران پس از حمالت سایبری دچار اختالل شده اند، اما 

خدمات رسانی به شهروندان تا رفع اختالل ها بدون مشکل انجام می گیرد

تا چهارشنبه نیازی به رزرو روزانه در »تهران من« نیست
معاونت  سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که شهروندان 
تهرانی از روز دوشنبه ۱۶ خرداد تا چهارشنبه ۱۸ خرداد برای ورود به طرح ترافیک نیازی به رزرو 

روزانه ندارند.
متن اطالعیه به شرح زیر است:

»از دوشنبه ۱۶ خردادماه لغایت چهارشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱، شهروندان محترمی که قصد تردد در 
محدوده طرح ترافیک را دارند، نیاز و الزامی به رزرو روزانه تردد خود در سامانه تهران من ندارند.  
البته عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا، مانند گذشته با توجه به شرایط 
و زمان تردد، محاسبه و در حساب شهروندی لحاظ خواهد شد و فقط رزرو جهت ورود به محدوده 
طرح ترافیک الزامی نیست. همچنین ناوگان جابه جا کننده بار و کاال در شهر تهران، می توانند )تا 

آخر هفته جاری( بدون دریافت باربرگ به خدمت رسانی خود ادامه دهند.«

مکث

پرویز سروری 
رئیس شورای عالی استان ها 

در ریــزش متروپــل، محــرز اســت کــه 
مجموعــه عظیمــی از تخلفــات رخ داده 
است. قطعا این ساختمان در بخش های 
طراحی، نظارتی و اجرایی با مشــکالتی 
مواجه بــوده، امــا انحالل شــورای شــهر 
مبتنی بر یــک فرایند قانونی اســت و در 
وهله نخست باید اثبات شود که شورای 

شهر در این اتفاق مقصر بوده است.

رضا ناصری سرای
سرپرســت مرکز ســامانه مدیریت شهری و 

نظارت همگانی
مشــکل خاموشــی پله های مکانیــزه یکی از 
موضوعات پرتکرار در ســامانه ۱۳۷ بود و در 
مدت اخیر هم تعداد ۱۱۲۵ پیام درخصوص 
خاموشی پله های برقی به ثبت رسیده بود. 
در ســطح شــهر تهران ۴۸۴ پله برقــی نیاز به 
راه اندازی و تعمیر داشت که هم اکنون ۳۲۷ 

پله برقی آماده کار شده است.
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