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افتتاحیه دومیــن اجالس مجمع 
رؤسای کمیسیون های شهرسازی و گزارش

معماری شورای اسالمی کالنشهرها 
و مراکز استان ها با محوریت بازآفرینی شهر و مسکن 
ملی به میزبانی پایتخت در باغ موزه دفاع مقدس برگزار 
شد و علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این مراسم با 
بیان اینکه نیاز به بازطراحــی دارد گفت: »امکانات 
زیادی در شهر وجود دارد و راه و مسیر، ساختن شهری 
است که بتواند الگو قرار بگیرد و مایه آسایش، امنیت، 
رفاه و رشد شــهروندان و خانواده ها شود. بازطراحی 
شهر در افق 10ساله پیش بینی شده است و به دنبال 
این هستیم که پیرامون ایستگاه های مترو را پارسل به 
پارسل بررســی کنیم و با بارگذاری مجدد که الزام 
قانونی است )تیرماه سال قبل شورای عالی شهرسازی 
این الزام را مطرح کرده( شهری جدید طراحی کنیم.« 
به گزارش همشهری، مراسم با سخنرانی رئیس پارلمان 
شهری رســما آغاز شــد و مهدی چمران در ابتدای 
صحبت هایش به بافت های فرسوده شهر اشاره کرد و 
آنها را ظرفیت دانست و گفت: »نیاز نیست برای احداث 
مسکن مهر یا ملی به بیابان های اطراف شهرها برویم 
که حداقل زیرساخت ها و امکانات زندگی مانند آب، 
برق، مســجد، مدرســه و... را ندارند. بلکه پیشنهاد 
می کنم این مسکن ها در مناطق داراي بافت فرسوده 
ساخته شوند.« مهدی چمران در ادامه با بیان اینکه در 
ادوار گذشــته اصول ساخت وساز در انبوه سازی های 
کوچک مقیاس رعایت نشــده اســت، تأکید کرد: 
»سازندگان باهدف تحویل فوری خانه ها، استانداردها 
را رعایت نکرده اند و به همین دلیل نخستین وظیفه 
کمیسیون های معماری و شهرسازی نظام مند کردن 
ساخت وسازهاست. چرا که عده ای در تالش هستند 
معماری غربی را رواج دهند و ما را از معماری اسالمی 
- ایرانی دور کنند اما معماری ما غنی است و قطعا باید 
احیا شود.« او ادامه داد: »امروز شاهد معماری ناهنجار 
در نمای ساختمان ها هســتیم و باید مانع توسعه و 
ترویــج چنین نماهایــی در معماری هــا به ویژه در 
بافت هاي مسکونی شویم. چراکه روحیه خانواده ایرانی 
درون گراست و نمی تواند بی بندوبار باشد.« آنطور که 
چمران گفته: »کار معمار به طراحی خالصه شده است 
اما درواقع کار معمار نظارت واقعی اســت و اگر این 
مسئله موردتوجه قرار می گرفت قطعا حادثه متروپل 
رخ نمی داد.« رئیس شــورای شــهر تهران در پایان 
صحبت هایش به بحث نگهداری ساختمان ها هم اشاره 
و تأکید کرد که این موضوع مغفول مانده اســت و به 
همین دلیل هرســاله بافت های فرســوده گسترده 

می شوند. در پایان مراسم مهدی چمران به همشهری 
گفت که بازآفرینی شهری در پایتخت ضرورت دارد اما 
باید این کار اصولی انجام شده و درست مدیریت شود. 
همچنین اعضای مجمع کمیسیون های شهرسازی و 
معماری شوراهای کالنشــهرها و مراکز استان ها با 
اهدای لوح یادبودی از تصویر شــهید دکتر مصطفی 
چمران از زحمات رئیس شورای شهر تهران به دلیل 

تثبیت و تداوم نهاد مدنی شوراها تجلیل کردند.

تحقق عدالت در حوزه مسکن
شهردار تهران هم میهمان 
ویژه این مراسم بود که در 
صحبت هایش به موضوع 
برقراری عدالت در شــهر 
اشاره کرد و گفت: »فلسفه 
حکومت تحقــق عدالت 
اســت. چرا که عدالت، زمینه رشد و تعالی انسان ها و 
جوامع را فراهم می کند. این عدالت وقتی درباره خانواده 
مطرح می شود، می بینیم که جایگاه مسکن و سرپناه 
در شکل گیری و برقراری خانواده امری قطعی و قهری 
است. اگر بنا داریم عدالت راجع به افراد و خانواده ها اجرا 
شود، حکومت و حاکمیت نســبت به مسکن مردم 
مســئولیت جدی پیدا می کنند. چرا که در اصل۳1 
قانون اساســی هم اشاره شــده که باید برای مسکن 

فراخور و متناسب با حال و روز افراد، کارسازی شود.«
 علیرضا زاکانی ادامه داد: »شــوراها و شــهرداری ها 
امروز عهــده دار خدمت رســانی به مردم هســتند 
و درخصــوص مســکن هــم مســئولیت خطیری 

بر عهــده گرفته انــد. در این جلســه دور هم جمع 
شــدیم تا درباره مسائل ســخت و تنگنای ناگواری 
 که برای مــردم ایجاد شــده، راهکار ارائــه دهیم.«

کمبود یک میلیون مسکن در تهران
در تهران 51درصد مردم اجاره نشین هستند و 65درصد 
درآمد شهروندان هم به ســرپناه )مسکن( اختصاص 
داده می شود. شــهردار تهران این آمار را اعالم کرد و 
گفت: »گرچه مســئول اصلی در حوزه مسکن وزارت 
راه وشهرسازی اســت اما ابزارهای ساخت مسکن در 
اختیار مدیریت شهری است و ما نمی توانیم از زیر بار این 
مسئولیت بزرگ شانه خالی کنیم. چرا که بند۲1 ماده55 
قانون شــهرداری ها ما را موظف به مهیاکردن زمینه 
مسکن استطاعت پذیر کرده است که بخشي تملکی و 
بخشي هم استیجاری است و این موضوع در 5منطقه 
به صورت خاص و در 17منطقه به طور عمومی پیگیری 
می شود.«  او ادامه داد: »در بخش ملکی، مسکن تبدیل 
به کاالی سرمایه ای شــده و افراد برای اینکه ما به ازای 
رشــد تورم و کاهش ارزش پول، نقصانی در امکانات و 
اموالشان ایجاد نشود مســکن خریداری می کنند و با 
دســت گردانی های ناصواب زمینه ای فراهم می شود 
که روزبه روز شرایط مسکن بدتر شود درحالی که باید 
به اندازه کافی مسکن داشته باشیم تا کسی نتواند آینده، 
زندگی و امید مردم را گرو بگیرد.« به گفته زاکانی اکنون 
حدود 9-8میلیون نفر جمعیت شب خواب در تهران 
وجود دارد و حــدود ۳میلیــون و۲00 هزارنفر هم به 
خانه نیاز دارند که با این شرایط، پایتخت با کمبود یک 
میلیون مسکن مواجه است. آنطور که شهردار تهران 

گفته قرارگاه مسکن راه اندازی شده تا ساالنه 180هزار 
واحد مسکن ایجاد کند. او به برخی دیگر از اقدامات هم 
اشاره و عنوان کرد: »براساس تصمیم سران قوا مقرر شده 
درصورت نبود منع قانونــی، قراردادهای اجاره به طور 
خودکار تمدید شوند. همچنین تسهیالتی متناسب با 
افزایش ۲5درصدی اجاره ها برای اجاره نشینان فراهم 
کنیم و مشوق هایی هم برای سازندگان پیش بینی شده 
است.« شــهردار تهران با بیان اینکه در شرایط کنونی 
66سال زمان می برد تا کسی بتواند با حقوق دریافتی 
مسکن خریداري کند، تأکید کرد که ضمانت اجرایی 

اقدامات در حوزه مسکن همت و غیرت ماست.

500هزار خانه خالی در تهران وجود دارد
شهردار پایتخت به موضوع خانه های خالی هم اشاره 
کرد و گفت که اکنون ۳00 تــا 500هزار خانه خالی 
در تهران وجود دارد که عمدتا در مناطق باالی شهر 
هســتند. زاکانی ادامه داد: »عمــال موضوع عدالت 
دستخوش یک بازیگری و بی تدبیری شده است و در 
ادوار گذشته با قفل زدن بر ساخت وساز مسکن مانع 
تحقق عدالت شده اند و ننگ است برای ما که ببینیم 
زوجی برای مسکن گردن کج می کنند. به همین دلیل 
برای حل مسکن که بزرگ ترین مشکل مردم است باید 
شیوه و قاعده بازی را عوض کنیم و گزینه بازطراحی 

شهر را در پیش بگیریم.«

نوسازی شهری با الگوی جدید
معماری تهران  هویت ندارد و شمال و جنوب آن از بعد 
خدمات و شرایط کیلومترها از هم فاصله دارند. سکاندار 
پایتخت با بیان این مطلب عنوان کرد که خلق هویت 
وظیفه ماست و در این مسیر باید با مالک و مبنا حرکت 
و ظرفیت های موجود را بسیج کنیم. زاکانی همچنین 
به نوسازی شهری با الگوی جدید هم اشاره کرد و گفت: 
»۳۲5 ایســتگاه مترو در تهران وجود دارد که 1۴۳ 
ایستگاه فعال شده اند. اگر با محوریت این ایستگاه ها در 
کنار آنها بارگذاری و بلندمرتبه سازی انجام شود، توسعه 
شهر بر مدار حمل ونقل عمومی رخ می دهد؛ در واقع 
11هزارو700هکتار بارگذاری نوین صورت می گیرد 
که با این کار، نوسازی شهری، ایمنی و آسایش، هویت، 

معماری نوین و اعتبار ایجاد می شود.«
 شــهردار تهران در پایان تأکید کرد: »شهر پر از گنج 
است و اگر بر مدار درست حرکت کنیم می توانیم برای 
مردم آسایش و امنیت و افتخار خلق کنیم و امیدواریم 
گام های بلندی در جهت اصالح و آبادانی شــهرهای 

کشور برداریم.«

زاکانی در دومین اجالس مجمع رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری شورای اسالمی کالنشهرها و مراکز استان ها عنوان کرد

بازطراحی تهران جدید در افق ۱۰ساله
مهدی چمران: معماری ایرانی - اسالمی غنی است و باید احیا شود
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امروز آیین افتتاح و بهره برداری از بزرگ ترین مرکز 

ساماندهی
خرید و فروش اجناس دست دوم)بازارچه خالزیر با 
518غرفه( برگزار می شود. بازار دست دوم خالزیر 
که ســال ها با حضور معتادان محل ناامنی بود، اکنون ساماندهی 
شده و امروز فاز نخست این بازار افتتاح شده و برای استفاده عموم، 
در خدمت شهروندان خواهد بود. بلوار شقایق در ناحیه۳ منطقه19 
به تقاطع خالزیر می رسد؛ جایی که پیش تر چهارراهی بود و اکنون 
میدان خالزیر شــده اســت. در واقع خیابان های منتهی به بازار 
خالزیر ســاماندهی شــده اند و با احــداث غرفه هــای متعدد 
دستفروشان این بازار داخل غرفه ها اجناس دست دوم خود را به 
عرضه می  گذارند؛ چنان که طبق تصمیمی که توسط شهرداری 
تهران گرفته شد، دستفروشان نمی توانند بساط خود را کنار خیابان 
و روی زمین پهن کند. اینگونه مکاني که آشفته بازاری به حساب 
می آمد و به ِخنزر پِنزرفروشی ها معروف بود، در این دوره شهرداری، 
ساماندهی شده و شکل و شمایلی قانونی و تازه به خود گرفته است. 
برخی از اعضای شورای شهر تهران، جالل بهرامی، معاون خدمات 

شــهری، قدرت اهلل محمدی، مدیرعامل ســازمان آتش نشانی، 
سیدمهدی هدایت، شهردار منطقه19 و بیگی مدیرعامل شرکت 
ســاماندهی صنایع و مشــاغل شــهر تهران در آییــن افتتاح و 
بهره بــرداری از مرکز خرید و فروش اجناس دســت دوم خالزیر 

حضور خواهند داشت.

 بازآفرینی یا نوسازی
 به تناسب هر محدوده

 تهران با مســاحت حدود 6۲0کیلومترمربع در دوره های 
مختلف گسترش کالبدی داشته اســت. یعنی اگر از زمان 
حصار ناصری شروع کنیم می بینیم که چند دوره گسترش 
داشته و در ســال های اخیر این گسترش کالبدی با حرکت 
به سمت غرب انجام گرفته اســت. بخش نوساز شهر هم به 
همین دلیل در ســمت غرب قرار دارد. قاعدتا به دلیل رشد 
طبیعی جمعیت، ممکن است هرکدام از این بخش ها ظرفیت 
بارگذاری داشته باشند ولی شرایط آنها یکسان نیست. مثال 
در منطقه1۲ باید کال ســراغ بازآفرینی و مسائل مربوط به 
بافت تاریخی برویم. در این منطقه نه می توانیم نوسازی کنیم 

و نه بازسازی و نه بهسازی.
در مقابل در بعضی نقاط هم ساختمان ها واجد ارزش تاریخی 
نیستند. فعالیت این محله ها را به صورت ترکیبی نوسازی و 
تجمیع باید دید. االن سیاســت این اســت که در بخشی از 
جنوب شهر که بافت مســکونی بدون هیچ ضابطه ای شکل 
گرفته است، سراغ تجمیع ریز دانه ها برویم و امالک کوچک  

را یکی کنیم.
ساختمان های مسکونی این محله ها فاقد پروانه هستند، در 
ادوار مختلف ساخته شده اند و سرانه های شهری خیلی کمی 
دارند. البته توجه داشته باشــید که این قسمت های بدون 
ضابطه دیگر در حاشیه شهر قرار ندارند بلکه به دلیل گسترش 
ساخت و ساز، در قلب شهر جای گرفته اند. در جایی که مانند 
منطقه1۲ باید بافت را با یک رویکرد حفظ کنیم و در جایی 
که بافت واجد ارزش تاریخی نیست، حتما باید با سرعت به 
سمت نوسازی برویم. در مجموع اینکه برای هرگونه نوسازی 
و بازسازی، نباید به صورت یک فرایند واحد به همه مناطق 
و محله های جنوب و شمال شــهر نگاه کرد. همین االن هم 
در منطقه یک، هم در منطقــه۲0 و هم در منطقه۲۲ بافت 
ناکارآمد شهری داریم. طبیعتا رویکرد ما باید متاثر از شرایط 

حاکم بر بافت هر محدوده متفاوت باشد.

 مشاوره رایگان حقوقی
در 19 ایستگاه مترو 

سرپرست معاون امور فرهنگی و اجتماعی شرکت راه آهن 
شــهری تهران و حومه از برپایی پایگاه مشــاوره رایگان 
حقوقی »یاوران عدالت« در 19ایســتگاه منتخب مترو به 
مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه خبر داد. به گزارش 
همشــهری، ســیدمحمد نقیب، درباره اهداف اجرای این 
طرح گفت: »به همت معاونت امــور فرهنگی و اجتماعی 
شــرکت بهره برداری متروی تهران و با همکاری سازمان 
بسیج حقوقدانان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضاییه، با هدف ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان 
و با رویکرد پیشگیری از جرایم و آسیب ها، پایگاه مشاوره 
حقوقی یاوران عدالت در 19ایستگاه منتخب متروی تهران 
برگزار می شود. پایگاه مشــاوره حقوقی »یاوران عدالت« 
با حضور وکال و مشــاوران ارشــد حقوقی در ایستگاه های 
دروازه دولت، نوبنیاد، میدان آزادی، تئاترشــهر، تجریش، 
امام خمینی)ره(، فرهنگسرا، امام حســین)ع(، شادمان، 
ارم ســبز، خواجه عبداهلل انصاری، دکترشریعتی، شهرری، 
میدان جهــاد، میدان حضــرت ولی عصر)عــج(، مهدیه، 
پیروزی، میدان شهدا و توحید برگزار می شود.« مسافران 
شهر زیرزمینی جهت طرح سؤاالت خود می توانند تا هفتم 
تیرماه و از ساعت 16 الی 19 به مشاوران ارشد و کارشناسان 

حقوقی مستقر در ایستگاه های منتخب مراجعه کنند.

 گامی برای توسعه شهر
 و ارتقای کیفیت زندگی 

برای دســت یافتن بــه رویکــردی که به  ادامه از 
۲ پیش فرض باال توجه داشــته باشد، بهتر صفحه اول

است ویژگی هایی لحاظ شود: - مبتنی بر توجه همزمان به منابع 
مالی، نیروی انســانی، موقعیت مکانی، نیمــرخ محلی، نیازهای 
شهروندان و اولویت های کالن باشد. وقتی به ویژگی های فوق با 
دقت توجه کنیم، خواهیم دید که مختصات، رویکردی است که 
عالوه بر غیرمتمرکز بودن، فراتر از شناسایی نیازهای محلی است؛ 
لذا این رویکرد همان آمایش ســرزمین در حوزه امور فرهنگی و 
اجتماعی اســت. در این رویکرد، ما به تدریج نقشه راهی خواهیم 
داشــت که مطابق آن، هر منطقه، ناحیه و محله، برنامه مختص 
به خود را در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت که این 
برنامه از طریق رویکرد آمایش ســرزمین، حاصل شده است و در 
قالب آن، مختصات دقیقی از مهم ترین شاخص های محلی،  احصا 
شــده اســت. مزیت مهم این رویکرد در آن اســت که طراحی 
سیاست ها و برنامه های کالن را دقیق تر می کند و موجب می شود 
که در پایان، هر برنامه ای، نه صرفا براســاس اجرای آن، بلکه در 
مقایسه با شــاخص های محلی، ارزیابی شــود. »گفت وگوهای 
اجتماع محور« که ما به اختصــار آن را »گام« نامیدیم، رویکرد 
آمایش سرزمین را به عنوان هدف اصلی دنبال می کند. ما در قالب 
این برنامه، از طریق نشست های گفت وگومحور با اعضای شورای 
فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی منطقه به مختصات آمایش 
سرزمین در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی هر منطقه، دست پیدا 
می کنیم. در این بین، آنچه اهمیت دارد این است که ما از طریق 
گفت وگو و مفاهمه با شوراهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی 
مناطق، بتوانیم به یک چرخــش تحولی در نظام برنامه، بودجه و 
تخصیص منابع در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری 
تهران، دســت پیدا کنیم؛ به طوری که بدانیم شاخص هدف یک 
اولویت در یک منطقه و محله چیست و چگونه باید به آن دست پیدا 
کنیم و برای پیاده سازی  یک سیاست یا برنامه، به چه منابعی نیاز 
داریم و چگونــه می توانیم این منابــع را تامین کرده و تخصیص 
بدهیم. بنابراین، برنامه »گام«، یکی از اضالع چرخش های تحولی 
است که کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شهر 
تهران برای ارتقا کارآمدی و اثربخشی در سیاستگذاری و مدیریت 

کالن امور فرهنگی و اجتماعی شهر تهران مدنظر دارد.

مهدی بابایی 
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران 

شورای اسالمی شهر تهران 
ســازمان  متعــدد  جلســات  از  پــس 
آتش نشــانی با اتحادیه اصنــاف و وزارت 
کار پیش نویس تفاهمنامه هایی  تنظیم 
شده که به موجب آن همه صنوف قبل از 
بهره برداری مکلف به اخذ تأییدیه ایمنی 

از سازمان آتش نشانی می شوند.

محمدامین توکلی زاده
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری

در تابســتان ۱۴۰۱ برنامه هــای اوقــات 
پیش بینــی  ۴گــروه  بــرای  را  فراغــت 
هــدف،  گــروه  نخســتین  کرده ایــم. 
خانواده هــا هســتند. بانــوان دومیــن و 
نوجوانان سومین گروه هدف ما به شمار 
می روند. جامعــه معلوالن و ســالمندان 

نیز چهارمین گروه را تشکیل می دهند.

زهرا شمس احسان
رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران

مدیریــت شــهری در تــالش اســت بــا 
توســعه ورزش همگانی  زمینه کشــف 
اســتعداد های درخشــان ورزشــی را 
فراهم کند تا فدراسیون ها و کمیته ملی 
المپیک، با پــرورش این اســتعداد ها، 
حضــور پررنگ تــر و افتخارآمیــزی در 

مسابقات داشته باشند.

ســیدمحمدرحیم مرتضوی، شــهردار 
۹ در کمیتــه شناســایی و  منطقــه 
تعیین تکلیف ســاختمان های ناایمن 
منطقــه گفــت: بیــش از ۱۰۰مــورد 
ســاختمان ناایمن شناســایی و اخطار 
قانونی برای این ســاختمان ها ازجمله 
امــالک ریزشــی و ناایمــن صــادر و بــه 

مالکین ابالغ شده است.

۱۰۰ 
بنای ناایمن 

در بازدیــد محمدجــواد خســروی، 
شــهردار منطقــه ۱۸ از روند پیشــرفت 
چهــارراه  زیرگــذر  ســاخت  پــروژه 
قهوه خانه، اعالم شــد که ایــن زیرگذر 
۵۰۰ متری با عرض ۱۵متر تا یک سال 
آینــده بــه بهره بــرداری خواهد رســید. 
چهارراه قهوه خانه به دلیل وجود مراکز 
مهم شــهری به محلی پر تردد و شلوغ 

تبدیل شده است.

۵۰۰
متر

شهردار منطقه ۱۵ از خارج شدن ۴۴۰ 
پالک از طرح تعریض خیابان شــوش 
خبر داد. مهدی صباغ با بیان اینکه در 
جلسه کمیسیون ماده ۵ محور شوش 
شرقی از خیابان ۱۷ شهریور تا خیابان 
خاوران بازنگری شد و عرض این محور 
از ۴۵ متر به ۲۰متر تغییر یافت، ادامه 
داد: در ۱۵سال گذشته تنها ۲۰درصد 

این طرح پیشرفت داشت.

 ۴۴۰ 
ملک

 رکوردشکنی مجتمع آرادکوه
پس از نیم قرن با اجرای موفق طرح 

جمع آوری پسماندهای میوه و تره بار 

کاهش 5 هزارتنی پسماند 
معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 
گفت: میزان پسماند جمع آوری شده از میادین 
میوه و تره بار طی ۳ماه گذشــته تا کنون معادل 
یک روز پسماند ورودی به آرادکوه بوده که با این 
شرایط گویا مجتمع پردازش و دفع آرادکوه یک 

روز هیچ پسماندی دریافت نکرده است.
به گزارش همشــهری، شــادی مالکی گفت: در 
راســتای تحقق طرح جامع مدیریت پسماند و 
اجرایی کردن برنامه های تحول سازمان مدیریت 
پسماند، طرح جمع آوری جداگانه پسماندهای 
میادین میوه و تره بار از ۳ماه پیش تاکنون به اجرا 

درآمده است.
وی با اشــاره به پذیــرش 5500تن پســماند 
 تــر میادیــن میــوه و تره بــار در قالــب طرح 
جمع آوری جداگانه این دســته از پســماندها، 
افزود: اراضی جنب ایســتگاه خدمات شــهری 
منطقه 19شــهرداری تهران جهت دریافت این 
پسماندها درنظر گرفته شده که در آن مکان این 
نوع پســماند به روش هوازی به کود کمپوست 

باکیفیت تبدیل می شود.
مالکی با اشاره به آثار مثبت زیست محیطی اجرای 
طرح مذکور گفت: کاهش هزینه های حمل ونقل، 
کاهش تولید شیرابه، جلوگیری از دفن بی رویه 
پسماند و نهایتا کاهش تولید گاز گلخانه ای متان 
از اثرات اجرای این طرح بــوده که البته به مرور 
زمان و با آموزش و اطالع رســانی گسترده تر و با 
همکاری مناطق ۲۲گانه بــه نتایج مطلوب تری 

خواهیم رسید.

نقل قول خبر

عدد خبر

مترو

پسماند

حمیدرضا صارمی ؛ معاون شهردار تهراننگاه

خالزیر چگونه از آشفته بازار رها شد؟

احداث ۵۱۸غرفه

 ایجاد
اغذیه  فروشی

نصب۸چشمه سرویس 
بهداشتی

 جاگذاری۹۰سانتی متر ارتفاع 
در نرده ای غرفه ها

 ۵۰۰غرفه در فاز دوم 
افتتاح می شود

ایجاد یک سوپرمارکت

ساماندهی  ۵۰هکتار فضا 
برای احداث بیشتر ۱۰۰۰غرفه

احداث  ۵۰۰غرفه حد فاصل 
میدان خالزیر تا آزادگان

ساماندهی  ۱۸۰هکتار کل 
فضای ناامن ناحیه3 منطقه۱۹

  احداث پارکینگ 
در آینده ای نزدیک

افتتاحبزرگترینبازاردستدومفروشانکشور
  فاز نخست بازار خالزیر امروز در جنوب غرب تهران به بهره برداری می رسد

 بازآفرینی تخصصی شهری
تمرکز بر بازآفرینی تخصصی حوزه 
مسکن با رعایت اســتانداردها و 
ایمنی ساختمان ها رویکرد اجالس 
اســت. در واقع قصد داریم در این 
اجالس تمام مســائل و چالش های 
مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی 
را در یــک فضــای تخصصی با 
گفت وگو، فهم و مأموریت مشترک 
پیگیری کنیم. همچنین از طریق 
ارتقا و انتقال تجارب موفق ســایر 
شهرها قصد داریم برای مسئوالن 
دغدغه ایجاد کنیم تــا در نهایت 
بتوانیم در موضــوع بازآفرینی و 
مســکن ملی، ساخت وسازها را به 
سمت رعایت استانداردها و حفظ 

ایمنی سوق دهیم.

مکث

مهدی 
عباسی

رئیس مجمع 
کمیسیون های 

شهرسازی 
و معماری 
استان ها و 
کالنشهرها

 خروج از رخوت 
 حدود 8سال در حوزه تولید مسکن 
شــاهد رخوت بودیم اما در دولت 
جدید، مجلس قانون جهش تولید 
مســکن را تصویب کــرد که این 
اقدام ســبب رونق ساخت وساز و 
خروج از رخوت شده است. دغدغه 
اکثر کالنشهرها قانون محل مطب 
پزشکان است که سبب هرج ومرج 
در شــهرها شده اســت که باید 
به صورت تخصصی پیگیری شود. 
کاربری های عمومی هم که 50درصد 
کاربری های شــهری را تشکیل 
می دهند، وجود امالک قولنامه ای 
و فاقــد ســند و از همــه مهم تر 
ساخت وسازهای غیرمجاز یکی از 

مشکالت اساسی شهرهاست.

مکث

فریدون 
بابایی
رئیس 

کمیسیون 
معماری و 
شهرسازی 

شورای شهر 
تبریز


