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 بعضــی از ســارقان به راحتی آب 

خوردن در منازل، مغازه ها و مراکز گزارش
تجــاری و اداری را باز می کنند و با 
خیالی آسوده سراغ وسایل گران قیمت می روند. آنها 
از کنار دوربین های مدار بسته به طرز عجیبی عبور 
می کنند و در نهایت اندوخته های مالی یک خانواده یا 
کاسب یا اسناد ارزشمند اداره ای را سرقت می کنند. 
تصاویر ضبط شــده دوربین ها هم اگرچه مدرکی 
مناســب برای مأموران نیــروی انتظامی و آگاهی 
به حســاب می آیند، امــا آنچه اغلب بــه نمایش 
می گذارند، باعث حیرت همــگان به خاطر ورود و 

خروج آسان سارقان و مجرمان می شود؛ تصاویری که 
گاهی در فضای مجازی هم منتشر می شوند و همواره 
یک نکته مهم را گوشزد می کنند: »تجهیزات امنیتی 
و حفاظتی اغلب ساختمان ها ضعف دارد.« اگرچه 
به نظر می رسد برای بعضی از سارقان، َدری نیست که 
مانع ورودشان شود، اما اینکه مالکان و سازنده های 
ســاختمان،  از نظر کارشناســان بــرای تقویت 
سیســتم های امنیتی بهره نمی برند هم خودش 
نکته ای بس مهم اســت؛ درصورتی که اگر نکات 
کارشناسان پلیس در برابر نوع تجهیزات ضدسرقت و 
هشداردهنده لحاظ شود، قطع به یقین آمار سرقت و 

اقدامات مجرمانه در ساختمان ها کاهش می یابد؛ به 
همین دلیل، اخیرا پلیس پیشگیری انتظامی کل 
کشــور در همکاری با وزارت راه و شهرســازی و 
شهرداری ها به دنبال رعایت یک  ماده  ویژه قانونی 
هستند که براساس آن، چنانچه در احداث یک بنا 
پیوســت های حفاظتی و انتظامی رعایت نشــود، 
مراجع صدور پروانه حق ندارند به آن ساختمان و بنا 

پایان کار بدهند.

تدوین الزامات برای اجرای قانون
آنچه درخصوص رعایت اصول قانونی حافظتی و 

پایان کار به شرط امنیت
برای افزایش امنیت ساختمان ها در برابر سرقت و اقدامات مجرمانه صورت می گیرد

 در همکاری میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و نیروی انتظامی
 صدور پروانه و پایان کار منوط به رعایت پیوست های حفاظتی و امنیتی می شود

 مقاوم سازی
چاره گود همسایه نماد تهران

با گذشت بیش از 10سال از پروژه رهاشده مجاور برج میالد، 
مسئوالن شهری تصمیم به ایمن سازی آن گرفتند

یکی از مهم ترین گود های شهر تهران نه در ساخت وساز های 
شمال غربی شهر قرار دارد و نه در شهر ک های مسکونی حریم 
جنوب شهر. این گود درســت در کنار نماد تهران مدرن، در 
نزدیکی برج میالد است. حفره بزرگی که سال ها پیش به دلیل 
توقف پروژه ساخت، رها شد و اکنون 10سال از مقاوم سازی  
دیواره هایش گذشــته و باید در مدت یک سال این دیواره ها 
دوباره اســتحکام پیدا کند. به گزارش همشــهری، بیش از 
10سال قبل، قرار بود در کنار برج میالد ساختمانی با 2عنوان 
هتل و مرکز تجارت جهانی ســاخته شود. کل پروژه ۴۳هزار 
متر زمین و مالک آن بنیاد تعاون ناجا بود، ولی کار از مرحله 
خاکبرداری جلوتر نرفت و به همان شــکل باقی ماند. ســال 
گذشته و مدیریت شهری پیشین خبری منتشر شد که قرار 
است در توافقی میان شهرداری، بانک شهر و ناجا این پروژه 
واگذار شود، اما باز هم کار به مرحله اجرایی نرسید. وجود این 
گود عمیق در کنار برج و سالن همایش ها همیشه باعث نگرانی 
بوده است و اکنون سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان 
تهران، حامد یزدی مهر خبر می دهد که ایمن سازی گود برج 

میالد در مدت یک سال انجام خواهد شد.

سرپرســت ســازمان عمرانی مناطق و نماینده معاونت فنی 
عمرانی شــهرداری تهران نیز دراین  باره می گوید: مدت ها این 
گود رها شــده و زمان زیادی از دست رفته اســت، اما االن در 
2بخش عملیات اجرایی ایمن سازی آن آغاز شده و امیدواریم 
ظرف 2هفته آینده به عملیات سرعت دهیم تا بتوانیم تا پایان 
سال جاری ایمن ســازی گود را انجام دهیم. هادی حق بین با 
تأکید بر اینکه در سازه برج نیز هیچ مشکلی ایجاد نشده است، 
می افزاید:» ایمن سازی این گود حدود 1۵0میلیارد تومان برآورد 
اولیه مالی دارد که تصور می کنم در تامین اعتبار آن مشــکلی 
وجود نداشته باشد. به صورت روزانه رفتار گود رصد خواهد شد 
و به محض ایجاد مشکل، اطالع رســانی انجام خواهد گرفت. با 
وجود اینکه در مجاورت این گود هیچ واحد مسکونی وجود ندارد 
و شرایط آن بر استحکام سازه برج نیز تأثیری نداشته است، اما 
موقعیت آن باعث نگرانی می شود.« پیگیری های اخیر، منجر به 
تشکیل جلسه اضطراری بررسی وضعیت گود برج میالد شد و 
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره 
آن می گوید:» خوشبختانه شاهد شکل گیری همکاری خوب 
فرمانداری و اســتانداری تهران و همه قسمت های شهرداری 
تهران با یکدیگر در این حوزه هستیم. همچنین با توجه به دستور 
شهردار تهران مقرر شد گود برج میالد که در دوره های گذشته 
به دالیل مختلفی بالتکلیف مانده است، تعیین تکلیف شود. « 
علی نصیری ادامه می دهد: »عملیات اجرایی ایمن سازی گود 
پیش تر و از اوایل خردادماه آغاز شده، اما بحث هایی درخصوص 
تامین نقدینگی مطرح و همچنین تصمیماتی در مورد اعمال 
محدودیت آبیاری فضای سبز در مجاورت گود برج میالد اتخاذ 
شد. کارگروهی به صورت مجزا تعیین تکلیف اساسی سازه  گود 
را پیگیری می کند، اما ما در مدیریت بحران ایمنی گود را مورد 

رصد و پیگیری قرار داده ایم.«

عمیق تر از 20طبقه
 گود های خطرناک در گوشــه و کنار شــهر یافت می شوند، 
اما خطر هریک از آنها با دیگری تفــاوت دارد. یکی از آخرین 
نمونه های گود های خطرناک در حصــارک کرج قرار دارد که 
72خانه کنار هم را تهدید می کند. ســاکنان حاضر به تخلیه 
خانه ها نیســتند و کمک هزینه و وعده تامین مسکن از سوی 
مســئوالن هم تأثیری در تخلیه خانه ها نداشته است. ممکن 
اســت گود هیچ وقت ریزش نکند، اما درصورت وقوع حادثه 
خسارات شدیدی خواهد داشت. گود های درون تهران که از 
مدت ها پیش در بلوار کشــاورز، خیابان ماندال، بلوار مرز داران 
وجود دارند، ریزش نکرده اند، اما همیشــه این احتمال برای 
آنها وجود دارد. از نظر مهندسی ساخت و ساز، گود ها را باید به 
۳دسته ۳طبقه و کمتر، بین ۳ تا 20طبقه و عمیق تر از 20طبقه 
تقسیم کرد که گودهای عمیق تر از 20طبقه پر خطر ترین گروه 
را تشــکیل می دهند. پر کردن این گود ها به سادگی ریختن 
نخاله های ساختمانی درون آن  نیست و باید الیه های متعدد 
خاک و بتن ریخته و کوبیده شود تا مقاومت زمین به شکل اولیه 
برگردد. این کار هزینه زیادی دارد و معموال مالکان پروژه های 

رها شده حاضر به پرداخت آن نیستند.

رضا شنگی
شهردار منطقه۱۷  

مجموعــه ای به نــام »باغ ســبزی« ســال ها 
متروکــه رهــا شــده بــود کــه بــا پیگیری هــا 
مشــخص شــد ایــن ملــک در ادوار گذشــته 
توسط شهرداری تملک شده است. بنابراین 
عملیــات عمرانــی بــرای تبدیــل ایــن فضا به 
بوســتان یک هکتاری از 20روز پیش توســط 
ســازمان عمــران مناطق شــروع شــده که با 
بهره برداری از آن ســرانه فضای سبز منطقه 

افزایش می یابد.

حمید صاحب
مدیرکل سالمت شهرداری تهران

تهــران عالوه بــر توجــه   شــهرداری 
بــه مســائل کالبــدی شــهر بــه مســائل 
روح و روان شــهر و شــهروندان هــم 
توجــه دارد و در راســتای همیــن هــدف 
طــرح سه شــنبه های ســالمت اجــرا 
می شود؛طرحی که در آنها با محوریت 
مناطق کم برخوردار در مراکز فرهنگی و 
بوستان ها خدماتی چون تست فشار و 

قند خون رایگان ارائه می شود.

شــهردار منطقــه22 از توســعه ضلــع 
شــمالی بوســتان جوانمردان خبر داد 
و گفت کــه ایــن یــک پــروژه تفریحی و 
گردشــگری اســت که 8هزار مترمربع 
مســاحت دارد. آنطــور کــه وحیدرضــا 
محمدی عنوان کرد: »توسعه بوستان 
جوانمردان در 2فاز انجام می شــود که 
فاز اول آن بیش از 90درصد پیشرفت 

عمرانی دارد.«

شــهردار منطقــه۱9 از اجــرای برنامه های 
اوقــات فراغــت ویــژه بانــوان بــا عنــوان 
»روی خط زندگی« در شهربانو بوستان 
والیــت خبــر داد. مهدی هدایــت گفت: 
»دانش آمــوزان، بانــوان شــاغل در 
شــهرداری و فرزنــدان آنهــا می تواننــد بــا 
تخفیف 20درصدی از گالری هنر شامل 
شمع سازی ، ویترای، چرم دوزی، طراحی 

و... استفاده کنند.«

8000
مترمربع

20
درصد

نقل قول 

عدد خبر

امنیتی ساختمان مطرح می شود به بند پ ماده گزارش2
10۸ قانون ششم توسعه کشــور برمی گردد. در 
ماده 6این بند قانونی آمده:  »شهرداری ها و سایر 
مراجع صــدور پروانه مکلفنــد در ترتیب صدور 
پروانه ساخت و بهره برداری از مجتمع های اداری، 
تجاری، مســکونی و صنعتــی و مراکز عمومی، 
پیوســت های حفاظتی- انتظامی را لحاظ کنند 
و ارائــه گواهی عدم خــالف و پایــان کار، منوط 
به نظریه/تأییدیــه مهندســین ناظر درخصوص 
رعایت پیوست های مورد اشاره است.« این بند، 
در بهمن ماه ســال گذشته از ســوی معاون اول 
رئیس جمهور پس از تصویــب در هیأت وزیران 
اعالم عمومی شــد و حاال پلیس در همکاری با 
شــهرداری به دنبال تدوین الزامات آن اســت؛ 
بنابراین در آینده ای نزدیک اگر به پیوســت های 
الزم حفاظتی و امنیتی برای دریافت صدور پروانه 
بی توجهی شود، به متقاضی پروانه داده نخواهد 
شد. از سوی دیگر چنانچه پس از اتمام ساخت، 
مشخص شود که اصول کار رعایت نشده، پایا ن کار 

داده نمی شود.
مهدی معصوم بیگی، رئیس پلیس پیشگیری 
فراجا در این رابطــه می گوید: »آیین نامه نحوه 
اجرای بند پ ماده 10۸ قانون ششــم توسعه 
کشور توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری 
نیروی انتظامی و شــورای عالی استان ها تهیه 
شــده و به تصویب هیأت وزیران رسیده است. 
اکنون کارگروه ها تدوین الزامات آن در پلیس 
شــکل گرفته و مراحــل پایانی خــود را طی 
می کند. پس از نهایی شــدن ایــن الزامات هر 
مرجع صدور پروانه اعم از شهرداری ها، وزارت 
مســکن و شهرسازی، شــهرک های صنعتی، 
جهادکشاورزی و... باید پیوست های حفاظتی 
و انتظامی را رعایت کند و اگــر رعایت نکنند 
مراجع صدور پروانه حق ندارند به اینها پایان کار 
بدهند.« رئیس پلیس پیشگیری فراجا با بیان 
اینکه این الزامات در مرحله نهایی شدن است، 
درباره زمان اجرایی شدن آن نیز گفت:  ما برای 
اجرای این مقررات عجله داریم و امیدوارم که 

زودتر نهایی و اجرایی شود.
به گفته معصوم بیگی، با اجرایی شدن این الزامات 
هرگونه ساخت وساز باید با استانداردها و الزامات 
امنیتی که پلیــس اعالم می کند انجام شــود و 
قطعا این موارد در کاهش آمار سرقت و اقدامات 

مجرمانه دیگر مؤثر خواهد بود.

توسعه حمل ونقل پاک 
نیازمند فرهنگسازی

توسعه دوچرخه ســواری در تهران نیازمند فرهنگسازی 
است. رئیس شورای شهر تهران با بیان این مطلب گفت 
که حمل ونقل پاک و انســان محور مورد توجه مدیریت 
شــهری قرار دارد. به گزارش همشهری،  در دوره جدید، 
مدیریت شهری قصد دارد تا در میان مدت با تصویب سند 
دوچرخه سواری و پیاده روی، سهم استفاده از این وسیله 
را به ۵درصــد و در افق 1۴0۴هم بــه 1۵درصد افزایش 
دهد. همچنین قرار است در افق 1۴00مسیر دوچرخه 
در تهران به 900کیلومتر برسد. آنطور که مهدی چمران 
به همشهری گفته: »زیرساخت ها ازجمله مسیر ویژه و 
دسترسی به دوچرخه های اشتراکی در تهران فراهم شده 
و نیاز به توسعه ندارند اما آنچه اهمیت دارد، فرهنگسازی 
است.« او تأکید کرد: »امروز به جای دوچرخه، موتورسواران 
در مسیرهای ویژه تردد می کنند  بنابراین برای توسعه و 
ترویج دوچرخه در پایتخت، نیاز به مشارکت مردم است 
تا از این طریق شــهروندان به دوچرخه ســواری ترغیب 
شوند و همین موضوع سبب می شود تا مسیرهای ویژه به 

دوچرخه سواران بازگردانده شود.« 

 خبر

بدون صف، معاینه فنی بگیرید
  سرپرست ســتاد معاینه فنی خودروهای تهران از 

معاینه 
فنی

تغییر ســاعت خدمات رســانی مراکز معاینه فنی 
پایتخت از ابتدای فصل تابســتان خبر داد و گفت: 
»هم اکنون تمامی مراکز معاینه فنی فاقد صف هستند. همچنین با 
توجه به توازن، کاهش حجم مراجعات و تغییر ساعات اداری از ابتدای 
تیر1۴01 پایان فعالیت مراکز، به ساعت 16 تغییر یافته است.« به 
گزارش همشهری، سیدرضا مفیدی در توضیحات بیشتر این اقدام، 
گفت: »مراکز آبشناســان، ســراج، خاوران، امام رضا)ع(، شهدای 
زمان آباد، بعثت، فدائیان اســالم، چیتگر، ابوذر و تمامی واحدهای 
سیار از ساعت 7 لغایت 16 و مراکز بیهقی، نیایش، دماوند، الغدیر و 
ایران خودرو از ساعت 7 لغایت 1۵ و مراکز شقایق و چمران از ساعت 
7 لغایت 1۴ ارائه خدمات می کنند. ســاعت کاری مراکز براساس 
میزان مراجعات و تقاضای شهروندان در هر مرکز برنامه ریزی شده 

است.«

مفیدی از ارائه خدمات ویژه به رانندگان تاکسی در مراکز معاینه فنی 
منتخب نیز خبر داد: »هزینه مراجعه اول معاینه فنی تاکسی های 
شهر تهران در ۸مرکز معاینه فنی بیهقی، ســراج، الغدیر، شقایق، 
دماوند، چمران، نیایش و آبشناســان طی سال جاری رایگان است. 
خودروهای تاکسی درصورت داشتن پروانه تاکسیرانی معتبر که از 
طریق سامانه سیما تاکسی سازمان تاکسیرانی قابل استعالم و کنترل 
است، می توانند ساالنه در هر نوبت مراجعه به مراکز معاینه فنی اعالم 
شده از طرح رایگان مراجعه اول استفاده کنند. طرح رایگانی که از 
سال1۴00 به اجرا در آمده با هدف کاهش آلودگی هوا، حمایت مالی 
از رانندگان عزیز تاکسی، ترویج فرهنگ استفاده از خودروهای سالم 

و حفظ سالمت شهروندان انجام شده است.«
سرپرست ســتاد معاینه فنی خودروهای تهران درباره خودروهای 
مشــمول معاینه فنی در ســال1۴01 هم گفت: »براساس قانون 
خودروهای شخصی از زمان تولید به مدت ۴ســال از انجام معاینه 

فنی معاف هستند؛ بنابراین از شهروندان تقاضا می شود برای توزیع 
مراجعات در طول سال و جلوگیری از ازدحام در مراکز معاینه فنی 
در ایام ابتدایی ســال تنها خودروهایی که براســاس ماه، ۴سال از 
تولید آن گذشته به مراکز مراجعه کنند؛ برای نمونه در تیر 1۴01 
خودروهای تولید تیر1۳97 و ماقبل مشمول معاینه فنی بوده و در 
آبان1۴01 خودروهای تولید آبان1۳97 و ماقبل مشــمول معاینه 

فنی می شوند.«
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  ماده 4قانون:
 وزارت راه و شهرســازی و ســایر مراجعــی کــه 
مســئولیت صــدور مجــوز یــا پروانه تأســیس و 
بهره برداری از شهرک های مسکونی، تولیدی، 
تخصصی و صنعتی را بر عهــده دارند، مکلف 
هستند پیوست های حفاظتی- انتظامی مرتبط 
با زمان احداث را حین فرایند صدور، لحاظ کرده 
و بــه متقاضیان مجــوز و پروانــه ابــالغ نمایند. 
مســئولیت نظارت بــر رعایت این پیوســت ها 
در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، بر عهده 

مراجع موضوع این ماده است.

  ماده 5قانون: 
فرمانداران با همکاری 
دســتگاه های ذیربــط 
مکلفنــد شــهرک های 
احداث شــده موضوع 
را  آیین نامــه  ایــن 
شناســایی و مدیریــت 
بــه  موظــف  را  آنهــا 
اجــرای پیوســت های 
انتظامــی  حفاظتــی- 

کنند.

  تبصره ماده 6قانون:
 وزارت راه و شهرســازی مکلــف 
نیــروی  همــکاری  بــا  اســت 
انتظامــی جمهــوری اســالمی 
ایران و ســازمان نظام مهندسی 
ســاختمان، ظــرف 3مــاه پس از 
تدویــن و ابــالغ پیوســت های 
حفاظتــی- انتظامی، نحــوه اجرا 
و نظارت بر رعایت پیوست های 
بــه  را  آیین نامــه  موضــوع 

مهندسان ناظر آموزش دهد.

  ماده ۷ قانون:
 نیــروی انتظامــی جمهــوری 
می توانــد  ایــران  اســالمی 
به صورت موردی، نظارت الزم 
درخصوص رعایت پیوست ها 
را داشــته باشــد و درصــورت 
بــروز تخلــف، موضــوع را در 
اســرع وقت به مراجــع صدور 
گواهی پایــان کار گزارش کند 
تــا برابــر ضوابــط و مقــررات، 

اقدام الزم صورت پذیرد.

بند »پ «ماده  ۱۰۸  قانون برنامه 5  ساله ششم توسعه چه می گوید؟
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