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 احتماال طی ماه های اخیر شــما هم احساس کرده 
باشید که تخلف موتورسیکلت ها بیشتر شده است.

 کامال واضح است موتورســیکلت هایی که پالک 
مخدوش دارند، موتور هایی که وارد پیاده رو مي شوند، 
راکبانی که کاله کاســکت ندارند، موتورهایی که 
مسیرهای یکطرفه را برعکس می آیند و آنهایی که 
میان خودروها ویراژ می دهنــد در همین 3-2  ماه 
اخیر بیشتر شده اند. البته واقعیت این است که پلیس 
و شهرداری دیگر بیشتر از این نمی توانند برای کنترل 
موتورسیکلت ها انرژی صرف کنند چراکه راکبان 
این وسیله نقلیه با فرهنگسازی در وهله نخست باید 
به این درک برسند که احتیاط، استفاده از وسایل 
ایمنی و رعایت نکات و قوانین راهنمایی و رانندگی 
به سود خودشان است. با این حال آنطور که رئیس 
پلیس راهور تهران بزرگ اعالم می کند مجددا طرح 
برخورد جدی با متخلفان در دستور کار قرار گرفته 
است. بنابراین اگر موتورســیکت شما پالک ندارد 
یا پــالک آن مخدوش و ناخواناســت، قبل از تردد 
در سطح شــهر ابتدا وضعیت پالک موتورسیکلت 
خودتان را روشــن کنید و از ورود به سطح معابر با 
چنین وضعیتی جدا خودداری کنید تا درگیر سیر 
مراحل قانونی این تخلف نشوید. نباید فراموش شود 
که در ماده۷2۰ قانون مجازات اسالمی به صراحت 
بیان شده که تغییر در ارقام و وضعیت ظاهری وسیله 
نقلیه جرم محسوب شده و مجازات از 6 ماه تا یک 
ســال حبس را دارد. این پیام واضح و روشن پلیس 
راهور به مالکان و راکبان موتورسیکلت هایی است 
که به دالیل مختلف در هنگام تردد در معابر خواندن 
شماره پالک و شناسایی وسیله نقلیه آنها مقدور و 
ممکن نیست. پلیس راهور این بار به صورت جدی تر 
و بدون هیچ اغماضی درحــال برخورد با این قبیل 
وسایل نقلیه اســت. حال با هدف تشدید برخورد با 
موتورسواران متخلف، از ابتدای ماه جاری در سطح 
معابر و تقاطع ها و میادین مهــم و پر تردد پایتخت، 
کفی هایی در نقاط مختلف شهر تهران مستقر شده 
و از ابتدای هفته آینده با موتور های متخلف به شدت 
برخورد می شــود. در این طرح با موتورسواران فاقد 
پالک یا دارای پالک مخدوش مطابق قانون برخورد 
شده و موتورســیکلت های آنها توسط پلیس راهور 
توقیف شده و به وســیله کفی ها به پارکینگ منتقل 
می شــود و پس از انتقال موتورسیکلت به پارکینگ 
توسط کفی، برای فرد متخلف نیز پرونده تشکیل شده 

و به مراجع قضایی معرفی می شود.

تشــدید برخورد با موتورســیکلت های پالک 
مخدوش

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره 
موتورسیکلت های متخلف و تشدید برخورد با راکبان 
متخلف به همشــهری می گوید: »با توجه به اینکه 
تردد موتورسیکلت های فاقد پالک، پالک مخدوش 
و همچنین پالک ناخوانا و استتار شده یکی از عوامل 

اصلی بروز تخلف هایی چون عبور از چراغ قرمز، حرکت 
در پیاده رو، ورود به معابر یکطرفه و... بوده و همچنین 
به مباحثی چون ســرقت، کیف قاپی و موارد امنیتی 
ارتباط مستقیم دارد، در طول یک سال و نیم گذشته 
برخورد با موتورسیکلت هایی که پالک آنها قابل رویت 
و شناسایی نیست در قالب طرح و برنامه های جدید و 
مختلف با همکاری نیروی انتظامی آغاز شد و در این 
مدت جسته و گریخته ادامه داشت.« به گفته سردار 
محمدحسین حمیدی فقط در مناسبت های خاصی 
مانند اعیاد و عزاداری ها میزان برخورد ها شــدت و 
ضعف هایی داشته، اما هیچ وقت متوقف نشده است. 
او می گوید: »از اسفند سال گذشــته و اوایل امسال 
تشدید برخورد با موتورسیکلت های فاقد پالک و پالک 
مخدوش در دستور کار و در رأس برنامه های همکاران 
ما در پلیس راهور قرار گرفته است و به طور متوسط 
روزانه 1۰۰موتورسیکلت اعمال قانون شده و با کفی 
به پارکینگ منتقل می شوند و فرد متخلف نیز مطابق 

قانون باید پاسخگوی مراجع قضایی باشد.« 

شیوع تردد موتورسیکلت های پالک مخدوش
سردار حمیدی دلیل تشدید برخورد با موتورسیکلت ها 
را افزایش و شیوع موتورسیکلت هایی اعالم می کند که 
پالک آنها به دالیل مختلف ازجمله مخدوش و ناخوانا 
بودن قابل رویت و شناسایی نیست: »زمانی که طرح 
موتوریار را شروع کردیم و جایگزین برخورد های قبلی 
شــد، بازهم موضوع اصلی این بود که اگر شــخصی 
خودش همراهی می کرد و تمایل داشت در این طرح 
مشارکت داده می شــد، اما اگر نمی خواست و اصرار 
بر ارتکاب تخلف داشــت، مأموران ما موتورسیکلت 
را با کفی بــه پارکینگ منتقل می کردنــد. البته به 
ندرت این اتفاق می افتاد و اغلب تمایل داشتند تا در 
طرح موتوریار مشــارکت کنند و موتورسیکلت شان 
به پارکینــگ منتقل نشــود. در آن مقطــع تعداد 
موتورســیکلت هایی که به پارکینگ اعزام شــدند 
بسیار محدود و تقریبا به تعداد انگشتان دست بود.« 
رئیس پلیس راهور با بیان اینکه سال گذشته که در 
خالل تشدید برخورد با موتورسیکلت های متخلف، 
جرایم زیادی کشف و ضبط شد، می گوید: »متوجه 
شدیم بسیاری از راکبان موتورسیکلت پالک وسیله 
نقلیه را دستکاری کرده یا پوشانده اند یا برخی فاقد 

پالک هســتند که می تواند باعث بروز مشــکالت و 
تخلف ها و آسیب های به مراتب بزرگ تری باشد و در 
نتیجه کفی ها بیشتر از قبل به کار گرفته شدند و این 
برخوردهای قانونی همچنان با همان شدت ادامه دارد 
تا در این زمینه به یک وضعیت با ثبات تری برســیم. 
در واقع علت تشدید شدن استفاده از کفی ها که در 
گذشته  جسته و گریخته مورد استفاده قرار می گرفت، 
این بود که شاهد شیوع تردد موتورسیکلت هایی بودیم 
که به دالیل مختلف ازجمله نداشتن پالک و پالک 
مخدوش و ناخوانا و نامشــخص بودن اعداد پالک، 
قابل شناســایی نبوده و جرایم متعددی از سوی این 
قبیل موتورسیکلت ها مشهود بود. درخالل این طرح 
تعدادی موتورسیکلت سرقتی، سارق موتورسیکلت، 
کیف قاپ، موبایل قاپ و سارق شناسایی و دستگیرشده 
و تحویل مراجع قضایی شــدند. به عبارت دیگر این 
طرح تنها جنبــه ترافیکی و حمل ونقلی نداشــته و 
 به لحــاظ انتظامــی و امنیتی هــم دارای کارکرد و 

اهمیت است.« 

کاهش حوادث
رئیس پلیس راهور تهران در عین حال از کاهش 
آمار حوادث و سوانح مربوط به موتورسیکلت ها در 
سال14۰1 خبر می دهد و به همشهری می گوید: 
»مجموع اقدامات پلیس راهور در زمینه برخورد با 
موتورسیکلت های متخلف به چند بخش تقسیم 
می شــود. یک بخش موتورسیکلت های سنگین 
است که بدون هیچ اغماضی حتی در تعطیالت با 
آنها برخورد می شود و تا کنون حدود 23۰دستگاه از 
این نوع موتورسیکلت ها توقیف شده و در پارکینگ 
است. با توجه به اینکه موتورسیکلت های سنگین 
عمدتا قاچاق بوده و ارکان اصلی آن مخدوش است 
و فاقد سند و مدرک هستند، بعد از توقیف و انتقال 
به پارکینگ، در فرایند قضایی دوباره به دست مالک 
و راکب شــان نمی رســند. بخش دوم موتور های 
سبک هستند که عمدتا شماره گذاری شده و مجوز 
شــماره گذاری دارند. در مورد موتورهای سبک 
یک مبحــث کارها و طرح هایی ماننــد موتوریار، 
آموزش های میدانی و... اســت کــه پلیس راهور 
انجام داد و منجر به اصالح رفتار ترافیکی شــد و 
آمارها و نتایــج خوبی هم به دنبال داشــت. مورد 
بعدی هم طرح تشدید برخورد با متخلفان است. 
درکنــار اینها اصالحات هندســی معابر با کمک 
و مشــارکت مدیریت جدید شــهرداری تهران، 
مانند آنچه در تونل امیرکبیر شــاهد آن بودیم و 
همچنین ساماندهی محل پارک موتورسیکلت ها در 
محدوده های پر تردد مانند بازار بزرگ که همچنان 
درحال تکمیل این شبکه هســتیم، باعث شده تا 
طبق آمار منتشــر شده از ســوی پزشکی قانونی 
در 4ماه اخیر نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
تصادفات فوتی موتورســیکلت ها حدود 4درصد، 
تصادفات جرحی موتورسیکلت ها حدود 9درصد و 
تصادفات خسارتی موتورسیکلت ها حدود 2درصد 
کاهش پیدا کند. این موضوع نشــان می دهد که 
کارها و طرح های اجرا شده تا به امروز مؤثر، مفید و 

تأثیرگذار بوده است.« 

 تشکری هاشمی: شــورای ترافیک شهر تهران 
تصمیم گیری می کند

سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و 
حمل ونقل شورای شهر تهران موضوع موتورسیکلت ها 
را یکی از مباحث مهم و جدی شــهر تهران می داند 
که الزم اســت درمورد آن تصمیمات آنی و کلیدی 
گرفته شود: »هرچه اقتصاد ما با مشکالت بیشتری 
مواجه می شود و هرچه ســفره خانوارها کوچک تر 
می شود، روی آوردن و استقبال مردم از وسایل نقلیه 
ارزان قیمت تر مانند موتورســیکلت هم افزایش پیدا 
می کند.عالوه براین در ســال ها و دهه های گذشته، 
سیاست های اشتباهی در مورد محدوده مرکزی شهر 
اعمال و اجرا شده است که باعث شده تا میل استفاده 
از موتورسیکلت درمیان مردم بیشتر شود. در رابطه 
با موتورسیکلت ها دســتگاه های متعددی مسئول 
و متولی هســتند. پلیس، وزارت صنایع و شهرداری 
هرکدام نقش و سهم خودشان را دارند. به عنوان مثال 
سیاست های شهرداری در بحث محدوده های کنترل 
طرح ترافیک و مرکز شهر سیاســت هایی نبوده که 
بتواند مشکل موتورسیکلت ها را کاهش دهد و کنترل 
کند. تمام این عوامل دست به دست هم داده تا استفاده 
از موتورسیکلت به عنوان یک وســیله نقلیه ارزان و 
اقتصادی که می تواند در همه جا تردد داشته باشد و 
الزم نیست هیچ قانونی را رعایت کند مورد استقبال 

عموم مردم قرار بگیرد.«
 او با اشاره به اینکه این موضوع باید در شورای ترافیک 
شــهر تهران که وزارت کشــور، پلیس، شهرداری و 
نماینده شورای اسالمی شــهر تهران در آن حضور 
دارند، به عنوان یــک موضوع مهــم و جدی مطرح 
شــود، می افزاید: »اینگونه می توان بــرای قانونمند 
کردن تردد، محدود کــردن و چگونگی جایگزینی 
موتورســیکلت ها تصمیمات آنی و کلیدی گرفت. 
مهم ترین موضوعی که اکنون بایــد مورد توجه قرار 
بگیرد موتورسیکلت های کاربراتوری هستند که هم 
آلودگی و مخاطرات زیادی دارند و هم بزه های زیادی  
از طریق آنها اتفاق می افتد. اگر موتورســیکلت های 
کاربراتوری به موتورسیکلت های برقی تبدیل شوند، 
بسیاری از این مشکالت مرتفع خواهد شد. شهرداری 
تهران و شورای شهر شاید بتوانند بخشی از موضوعات 
مربوط به موتورســیکلت ها را پوشش دهند، اما این 
موضوع نیازمند بحث و بررســی و تصمیم گیری در 
شــورای ترافیک اســت و می تواند یکی از دســتور 
جلسات این شورا در جلســات آینده باشد. به عنوان 
یک موضوع جدی، در کمیسیون عمران و حمل و نقل 
شورای شهر هم چندین جلسه روی مباحث مربوط 
به موتورسیکلت ها کار کرده ایم و امیدواریم در کنار 
شورای ترافیک بتوانیم راه حل ها و راهکار های مناسبی 

برای این موضوع پیشنهاد و ارائه دهیم.« 

آمار تصادفات موتورسیکلت ها 
سال1400: 47درصد فوتی از کل 

  64درصد جرحی از کل

سال1401:  43درصد فوتی از کل 
 63درصد جرحی از کل 

موتورسیکلت  ها در بن بست تخلف
رئیس پلیس راهور تهران از تشدید برخورد با موتورسیکلت های فاقد پالک و پالک مخدوش که امنیت و آسایش مردم را به مخاطره انداخته اند،خبر داد

ارتقایسالمتجامعهبامشارکتتشکلها
همایش روز  ملی تشکل ها و مشارکت اجتماعی با 

خبر
هدف ارتقای سطح ســالمت جامعه برگزار شد. به 
گزارش همشهری، معاون وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی در این همایش گفت: »روز ملی تشکل ها که با 
محوریت شهرداری تهران برگزار شد، اتفاق خوبی را رقم زده و باعث 
شده  که ارتباط مستمر و منسجمی بین نهادها و گروه های حاضر 
در جلســه شــکل بگیرد.« کمال حیدری، با بیان اینکه ارتباطات 
پرخطر و مشــارکت اجتماعی یکی از مباحث جدیدی است که در 
دوره کرونا شکل گرفته است، عنوان کرد: »این موضوع ما را به این 
نتیجه رســاند که می توانیم در مواقع بحران  و مشکالت از ظرفیت 
تشکل ها و گروه های مختلف بهره مند شویم و سالمت شهروندان 

خــود را از دل محله ارتقا دهیــم.« او تأکید کرد: »خوشــبختانه 
شهرداری تهران دارای ظرفیت های بســیار خوبی است و  در این 
همایش بنا بر این شد تا با برنامه ریزی منسجم بتوانیم در راستای 
افزایش توانمندسازی و ارتقای ســطح سالمت شهروندانمان قدم 
برداریم. ما بر این باوریم که بدون مشارکت و  همکاری بین بخشی 
نمی توان قدم های مثمرثمری برداشــت و برگزاری این همایش با 
محوریت شهرداری تهران بدون شک فصل جدیدی برای مشارکت 

همه جانبه خواهد بود.«
در ادامه این همایش، مدیرکل اداره ســالمت شهرداری تهران بر 
اهمیت و جایگاه مشــارکت، تعاون و همکاری تأکید کرد و گفت: 
»ما به پشــتوانه و برکت این همراهی و مشارکت، قصد داریم تا در 

فصلی نوین از خدمت در شــهرداری تهران و با همکاری گسترده 
و همه جانبه با همه ســازمان ها ازجمله وزارت بهداشــت، اقشار و 
گروه های مردمی و یکایک شــهروندان تهرانی، به نهادینه سازی 
خودمراقبتی و ارتقای سواد سالمت بپردازیم؛ چنان که آحاد جامعه 
ما بدانند، بتوانند و بخواهند که در مسیر سالمتی گام بردارند و از 
این رهگذر بتوانیم به سوی تحقق جامعه مشارکت جو و توانمند در 
حوزه سالمت حرکت کنیم.« حمید صاحب ادامه داد: »ما در اداره 
کل سالمت شهرداری تهران همیشه مشتاق مشارکت بیشتر برای 
توانمند سازی  و ارائه خدمات به شهروندان هستیم و در 3۵3محله 
شــهر تهران با راه اندازی کانون های ۷ گانه با محوریت خانواده در 

تالشیم که در حوزه سالمت تک تک شهروندان گام برداریم.« 

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

رفع تصرف امالک به نفع شهر 
رفع تصرف امالک شهرداری در برنامه کاری شهرداری های مناطق 
قرار دارد و پایش مستمر امالک موجود در مناطق و نواحی، بخشی 
از امور روزمره مناطق اســت. ادارات حقوقی مناطق و همچنین 
شهرداری تهران پیگیری این امور را برعهده دارند که بعضا ممکن 
است سال ها طول بکشد.  قسمتی از رفع تصرف ها که در یک سال 

گذشته در شهر تهران اتفاق افتاده است را  در زیر می بینید.
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18آبان- منطقه 4:  یک ملک مسکونی در خیابان استاد 
حسن بنا به مساحت ۷۰۰متر و بنای 6۰۰متر که در ناحیه 2 

قرار داشت، رفع تصرف شد.
19آبان- منطقه ۲1:  یک شرکت خصوصی در محدوده 
ناحیه 2 منطقه، 2۵۰۰متر از یک گذر ثبتی را به تصرف خود 
درآورده بود و در حال واگذاری آن بــه غیر از طریق مزایده 

عمومی بود که از این کار جلوگیری شد.
19 آذر -منطقه یک:  یک پالک ثبتی در خیابان گالبدره، 
خیابان زبردســت، خیابان وزیری )موســوم به باغ وزیری( به 
مساحت 1۵هزار و ۷۷۵مترمربع عرصه که در سال139۰ توسط 
شهرداری منطقه یک تهران تملک شــده بود، از حدود ۵سال 
قبل در تصرف افرادی سودجو قرار داشت که زمین مذکور را به 
پارکینگ عمومی تبدیل کرده بودند؛ این پالک رفع تصرف شد..

 1۲ بهمــن- منطقه۶:  یک ملک مســکونی در خیابان 
ولیعصر)عج(، کوچه پناه به مساحت 4۰۰متر زمین و دارای 
2 طبقه زیرزمین و نیم طبقه همکف با زیربنای ۵۰۰متر که 

در ناحیه ۵ قرار دارد، رفع تصرف شد.

 1401  
۲1 فروردین- منطقه9 :  یک قطعه زمین مشــاعی با 
کاربری تجاری به متراژ 2۰۰۰مترمربع که در سنوات گذشته 

توسط دیگر شرکا تصرف شده بود، آزاد سازی  شد.
 ۲۲ تیر -منطقه۲:  یک ملک ۵هزار مترمربعی در شهرآرا 
که این زمین در دهه4۰ در صلح نامه ای جهت احداث پارک 
به شهرداری واگذار شده بود با شکایت شرکت شهر آرا منجر 
به صدور جریمه 2۵۰میلیارد تومانی برای شــهرداری شده 
بود. اما با تــالش و پیگیری مســتمر اداره حقوقی و امالک 
منطقه به شهرداری تحویل داده شــد و از پرداخت جریمه 

نیز جلوگیری شد.
1 مرداد -منطقه 8:  مرکز مهارت آموزی کوثر شــماره 
3 شهرداری منطقه۸، به ارزش تقریبی 4۰میلیارد تومان با 

دستور معاون دادستان رفع تصرف شد.
۲3مرداد -منطقــه 18 : پروژه مجتمع اداری و تجاری 
شهیدان بهرامی از سال96 تا کنون با توقف عملیات اجرایی در 
مرحله نازک کاری، توسط بخش خصوصی تصرف و به صورت 
غیرقانونی به اشــخاص غیرواگذار شــده بود که در نهایت 

تحویل شهرداری منطقه شد.

 نمایشگاه سئول
باز هم تهران را قفل کرد

محل »دائمــی« نمایشــگاه های بین المللی تهــران بار دیگر 
دردسرســاز شــد. همین صبح دیروز، درســت هنگامی که 
بیســت ودومین دوره نمایشگاه ســاختمان تهران14۰1 دایر 
شد در مســیرهای منتهی به این نمایشگاه، ترافیک سنگینی 
ایجاد شد؛ چنان که بار دیگر ضرورت انتقال نمایشگاه بین المللی 
به شهرآفتاب را نشــان داد. به گزارش همشــهری، نمایشگاه 
بین المللی تهران 3دِر اصلی برای ورود و خروج دارد که از صبح 
دیروز تا عصر در خیابان های منتهی به این ورودی ها ترافیک به 
اصطالح خیابان ها را قفل کرده بود. دِر جنوب و دِر جنوب غربی 
نمایشگاه در خیابان سئول قرار دارد، ولی دسترسی به درِ شمال 
نمایشگاه از بزرگراه چمران میسر اســت. به این ترتیب، عالوه 
بر خیابان سئول، ترافیک ســنگینی در بزرگراه چمران ایجاد 
شده بود. به پارکینگ نمایشگاه نیز از بزرگراه چمران دسترسی 
وجود دارد؛ درحالی کــه ظرفیت پارکینگ پاســخگوی تمام 
مراجعه کنندگان نمایشگاه نیســت. همین مسئله ترافیک در 

محدوده نمایشگاه را افزایش می دهد.
با این حال، ترافیک روز گذشــته در برخی از معابر بزرگ شهر 
تهران غیرمنتظره بود؛ به خصوص اینکه از هفته گذشته که به 
تعطیلی آخر هفته منجر شد، معابر شهری از نظر تردد خودروها 
نسبتا روزهای مناسبی را پشت ســر گذاشتند. البته نمایشگاه 
ســاختمان تهران از روز جمعه شــروع به کار کرد، ولی در روز 
شنبه وضعیت ترافیک در معابر شهری عادی به نظر می رسید؛ 
درحالی که روز گذشته ترافیک نه تنها در خیابان سئول و بزرگراه 
ســئول که به بزرگراه حکیم، بزرگراه همت، بزرگراه مدرس و 
خیابان ولیعصر نیز کشیده شده بود. این موضوع روند حرکتی 
خودروها را به شدت کند کرده و این پرسش مطرح شد که چرا 

عبور و مرور در معابر اصلی شهر تهران مختل شده است؟

مشکالت برگزاری نمایشگاه در خیابان سئول
نمایشــگاه ســاختمان تهران یکی از مهم تریــن رویدادهای 
نمایشگاهی برای سازندگان و پیمانکاران ساختمانی محسوب 
می شود. برگزاری این نمایشگاه و نمایشگاه های مهم دیگر در 
محل »دائمی« نمایشــگاه های بین المللی دلیل مناسبی برای 
ایجاد اختالل در شهر به نظر نمی رسد؛ زیرا خسارت های زیانبار 
آلودگی هوا و محیط زیست به دلیل تشکیل صف های طوالنی 
و درجا کار کــردن خودروها، ایجاد ترافیــک و راهبندان های 
سنگین، اختالل در معابر بزرگراهی و تأثیر آن بر مختل کردن 
بزرگراه های اطراف و درگیر کردن شبکه معابر محلی را به همراه 
دارد. همچنین کمبود حمل ونقل عمومی مناسب به خصوص 
مترو برای دسترسی به نمایشگاه، ایجاد تأخیر و تداخل در شبکه 
اتوبوسرانی،   از دیگر مشکالت برگزاری نمایشگاه در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی است.
به همین دلیــل، در ســال های اخیر بحث انتقال نمایشــگاه 
بین المللی تهران به شهر آفتاب مطرح شد. در پاییز سال14۰۰ 
نیز شورای شهر تهران قید یک فوریت را برای اجرای طرح »الزام 
شهرداری تهران به انتقال نمایشگاه بین المللی تهران به مجموعه 
شهر آفتاب« تصویب کرد. با این حال، وزارت صمت باید نمایشگاه 
بین المللی را به شهر آفتاب انتقال دهد که تاکنون چنین اتفاقی 

رخ نداده است.

 علی نصیری
 رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 

بحران شهرداری تهران
نشست بررســی طرح جامع مدیریت 
بحــران شــهر تهــران بــا هــدف تحلیــل 
ابعاد فنــی اجرای طــرح برگزار شــد. در 
این جلســه دربــاره مراحــل قانونی طی 
شــده بــرای تصویــب اجــرای طــرح در 
هیــأت امنا و نحــوه واگذاری اجــرای آن 
به پژوهشکده سوانح طبیعی به عنوان 
مســئول تهیــه ایــن طــرح و نیــز نحــوه 
نظارت بر تهیه آن صحبت شد. طوری 
که ما باید در اجرای طرح، هم کیفیت 
و هــم ســرعت در تدویــن آن را مدنظــر 
داشته باشیم تا فرایند تهیه آن طوالنی 

نشود و کیفیت نیز از دست نرود.

 پرویز سروری 
 نایب رئیس شورای شهر تهران

 قــرار اســت گــذر امنیــت در دل دره 
فرحــزاد ایجاد شــود. حضــور مقتدرانه 
نیــروی انتظامــی در ایــن محــدوده دره 
فرحــزاد را تبدیــل بــه محیطــی ناامــن 
بــرای بزهــکاران و ســودجویان کــرده 
اســت. همچنیــن بــا جمــع آوری بیش 
از 650معتاد توســط قرارگاه اجتماعی 
از این محــدوده و تحویل آنهــا به مراکز 
بازپروری، عملیات ایمن سازی  محیطی 
بــا دقــت و ســرعت در حــال پیگیــری 
اســت. این اقــدام با تأکیــد بــر برخورد 
اجتماعی با معتادین و برخورد قاطعانه 

با بزهکاران در حال انجام است.

فرمانده نیروی انتظامی تهــران بزرگ 
گفــت: در صــورت تخصیــص بودجه 
500میلیــاردی مجلــس برای ســاخت 
کالنتری ها، ۷0 تا ۸0درصد در احداث و 
بازسازی کالنتری ها پیشرفت خواهیم 
داشت.ســردار حســین رحیمــی در 
مراســم کلنگ زنی هشــتادوهفتمین 
کالنتــری پایتخــت، ضمــن تشــکر از 
شــورا و شــهرداری تهــران گفــت: 
درصورت تخصیــص بودجــه و تامین 
زمین از ســوی شــهرداران مناطق فکر 
می کنــم ۸0درصــد مصوبــه ۱۳ســاله 
شــورای عالی امنیــت ملــی مبنــی بــر 
ســاخت تــا ۲00کالنتــری در پایتخــت 

عملی خواهد شد.

۲00
کالنتری

معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری 
منطقه۱۱ تهــران از بهبود مســیرهای 
اتوبوســرانی در مرکــز پایتخــت خبــر 
گفــت:  زارع صفــت  ســجاد  داد. 
»آســفالت برخــی از ایســتگاه های 
اتوبــوس محــالت مرکــزی تهــران بــه 
مرور زمــان دچار جمع شــدگی شــده 
که در نتیجه موجب آسیب به ناوگان 
حمل ونقــل عمومــی می شــود. بــرای 
کنترل و عدم آســیب به اتوبوس های 
شــهری، ۹۸0مترمربع در مسیر های 
خط ویــژه خیابان جمهــوری و بی آرتی 
ولیعصر)عــج(،  حضــرت  خیابــان 
عملیــات موج گیــری و رفــع اعوجــاج 
آسفالت به منظور ایمن سازی  مسیر 

تردد اتوبوس و عابران، اجرا شد.« 

980
متر

 پاک شدن چهره ۱۱ منطقه
 از زباله گردها طی ۴۵ روز 

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهر تهران درباره 
معضل زباله گردی در تهران گفــت: این ادعای 
بزرگی است ولی می توانم قول دهم که در 4۵ روز 
تا دو ماه آینده 11 منطقه شــهر تهران از حضور 

زباله گردها پاک و یا به حداقل ممکن می رسد.
به گزارش همشهری آنالین، محمدمهدی عزیزی 
افزود: در مناطق 22، ۸، 12، 4 و 1۵ ورود کرده ایم 
و در مناطق 4 و 1۵ زیر ۵۰ درصد زباله گرد داریم.

او  افزود: زباله گردی  پشــت پرده داشت. برخی 
از اتباع اقدام به زباله گــردی می کردند و عده ای 
هم هدایت آنهــا را برعهده داشــتند. هر فرد تا 
2۰۰ زباله گرد را ساماندهی می کرد و زباله ها در 
گاراژهای غیرمجاز کیلویی 2 هزار تا 1۵۰۰ تومان 
به فروش می رسید. عزیزی با بیان اینکه 9۵ درصد 
زباله گردی شبکه ای است و کمتر از ۵ درصد افراد 
به دلیل اعتیاد و مشکالت اقتصادی بر سر مخازن 
می روند، گفت: حــاال از بعضی از ایــن افراد در 
خطوط پردازش استفاده می کنیم. ما زباله گردها 
را جمع آوری نمی کنیم بلکه شرایط را به گونه ای 
مهیا می کنیم که دیگــر آنها نتوانند زباله ای پیدا 
کنند. در حال حاضر حدود 6 تا ۷ درصد زباله های 
تهرانی ها در مبدا تفکیک می شود. تفکیک زباله 
از مبدأ نیاز به فرهنگســازی دارد. باید 6۰ تا ۷۰ 
درصد مخازن به مبدأ تولید زباله برود و این رقم 
قابل توجهی است. البته مخازن زباله در مناطق 

مرکزی شهر را نمی توانیم حذف کنیم.
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