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پایتختنیازمندتاالرگفتوگوست
مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی گفت: اصلی ترین و مهم ترین سرمایه شهر 
تهران مردم هستند و اگر مردم را از شهر بگیریم تنها تعدادی خیابان و ساختمان باقی می ماند، 
همانطور که اگر از شورای شــهر، مردم را می گرفتند ما امروز اینجا نبودیم. اصرار بر جامعیت 
سیاست ها، نگاه متفاوت به مسائل و سیاستگذاری ها هسته اصلی ایجاد مشکالت است و امروز 
مدیریت شهری برای حل مشکالت شهروندان نیازمند گفت وگوست و این تاالر باید در تهران 

شکل گیرد و امیدوارم آغاز آن با گفت وگویی میان نمایندگان مردم و نخبگان باشد.
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درروزهایاخیربرگزاریبیستودومیننمایشگاه
صنعتساختماندرخیابانسئول)محلنمایشگاه
بینالمللیتهران(سببایجادترافیکوقفلشدن
تهرانونارضایتیشــهروندانشد.مهدیچمران،
رئیسشورایشــهرتهرانهمدیروزقبلازشروع
هشتادوششــمینجلســهدرجمعخبرنگارانبه
اینموضــوعانتقادکردوگفتکهترافیکناشــی
ازنمایشــگاه،زخمیدیرینهبرپیکرشــهرتهران
اســتکهمتأســفانه،مردمراآزارمیدهد.پرویز
سروری،نایبرئیسشورایشهرتهرانهمتأکید
کرد:»مســئلهاصلیدولتانقالبی،حلمشکالت
مردماســتوبنابراینازرئیسجمهوردرخواست
میکنیمدرخصوصاستفادهازظرفیتعظیممرکز
نمایشگاهیشهرآفتابمداخلهکند.چراکهبرپایی
نمایشگاهبینالمللیدرتهرانآسایشمردمرامختل

میکند.«
بهگزارشهمشــهری،پسازمصوبهشورایشهر
تهرانمبنیبــربرگزارینمایشــگاههادرشــهر
آفتاب)فروردین1401(نمایشگاهصنعتساختمان
باتصوراینکهتخصصیاســتوپرمخاطبنخواهد
بود،درخیابانسئولبرگزارشدوباایجادترافیک
شهروشهروندانغافلگیرشدند.درچندروزگذشته
اینموضوعانتقاداتیبرایشهرداریتهرانداشت
امارئیسپارلمانشهریبابیاناینکهنمایشگاهبا
مجوزوزارتصنعتمعدنوتجارتبرپاشــدهبود
اعالمکردکهازوزیرصمتدعوتمیشودتاباحضور
درصحنشوراتوضیحاتیارائهدهد.مهدیچمران
درادامهگفت:»قراربودنمایشگاههایپرمخاطبدر
خیابانسئولبرگزارنشودوشورادرحداختیاراتش
هرکاریمیتوانستانجامدادهاست.ایننمایشگاه
تخصصینبودهوعمومیبــودهوبیتوجهیبهاین
موضوعموجبمختلشــدنزندگیمردمشد.«
اوبابیاناینکــهبایدیکمطالبــهعمومیدراین
زمینهایجادشــودچراکهمادردورههایمختلف
شورا،پیگیریهایالزمراانجامدادیم،تأکیدکرد:
»اگربهمصوباتشوراعملنشودونمایشگاهرادر
خیابانســئولبرگزارکنندواردعملمیشــویم؛
همانطورکهدرســالهایقبلبرایجلوگیریاز

برگزارینمایشگاه،یککامیونخاکروبهمقابلدرب
نمایشگاهتخلیهکردیم.«سیدجعفرتشکریهاشمی،
رئیسکمیسیونعمران،حملونقلهمدرواکنش
بهبرپایینمایشــگاهدرخیابانسئولگفتکهاگر
ارادهایبرایحلمســئلهتداومفعالیتنمایشگاه
بینالمللیتهراننباشد،همزمانبابازگشاییمراکز
آموزشیودرنیمهدومســالبامعضالتترافیکی

بهمراتببزرگتریدرگیرخواهیمشد.

ایجاد بانک زمین
درادامهصحنشورابابررسیالیحه»دستورالعمل
اجراییبانکزمینمنطقه22«وارددستورجلسه
شدومهدیعباســی،رئیسکمیسیونمعماریو
شهرسازیدرتوضیحاینالیحهگفت:»تصویباین
الیحهبرگزرینیدرمدیریتشــهریخواهدبود.
چراکهبهواسطهاینالیحهتمامزمینهایشهرداری
شناسایی،ثبتوضبطوتاابدقابلرصدخواهندبود

ومیتوانندبرایهدفگذاریسرانههامورداستفاده
قرارگیرند.«بهگفتهاوتصویبالیحهمذکورمنجربه
صیانتاموالعمومیمیشودوبرایشفافسازیو
اطالعرسانیعمومیهماطالعاتبانکزمین)بانک
غیرنقدی(بهصورتبرخطدرســامانهشــفافیت
ودردســترسعموممردمقرارمیگیرد.ســپس
ناصرامانی،عضوکمیســیونبرنامهوبودجهشورا
درموافقتبــااینالیحهگفت:»اینکاردرشــأن
شورایاسالمیشهرودرراســتایشفافسازیو
پاسخگوییبهشایعاتوابهاماتدروغیندرخصوص
امالکومعامالتشــهرداریاستوبهنوعیگامی
بزرگبرایمبارزهبافســادمحسوبمیشود.این
بانکبسیاربزرگتروثروتمندترازبانکشهراست
وبرایمنابعمالیغیرنقديشهرداریاست.«احمد
صادقی،رئیسکمیتهشفافیتوشهرهوشمندشورا
همدردفاعازاینالیحهتأکیــدکرد:»بانکزمین
میتواندزمینهاراحفظکندواجازهتغییرکاربری

بهآنندهدکهامیدواریمدرتماممناطقشهرتهران
اجراییشود.«درپایانهمحمیدرضاصارمی،معاون
شهرسازیومعماریشهردارتهرانگفتکهیکی
ازبرگهایزرینایندوره،بانکزمیناســتکه
میتواندچشماندازروشنیمشخصکردهوازامالک
صیانتکندومابهدنبالاینهســتیمکهالیحهرا

ظرف۶ماهتایکسالعملیاتیکنیم.
درنهایتالیحهبااکثریتآراتصویبشد.

فروش مجتمع ایستگاهی در دشت
الیحهشــهردارتهراندرخصوص»مجوزفروشو
تصویبمعاملهمجتمعایستگاهیمترويدردشت«
دســتورجلســهبعدیبودکهمحمدآخوندیدر
توضیحآنگفت:»اینملکهزارو5۶مترمساحت
داردوقیمتپایه205میلیاردو500میلیونتومان
برایآنتعیینشدهاســت.پسازبررسیالیحه،
2تبصرهبهآناضافهشــدکهبهموجــبآنهااول،
شهرداریموظفاستدرآمدحاصلازفروشاین
پالکثبتیرادرساختوتوسعهمتروهزینهکندو
دوم،قیمتملکدرزمانعقدقراردادبهروزمحاسبه
شــود.«باموافقتاعضااینالیحههمتصویبشد.
پسازآناصالحوتصویببندهایمصوبه»نظامنامه
مشارکتمحلهایشهرونداندرمدیریتشهری«
کهدرراستایپاسخبهنامهاعتراضهیأتتطبیق

فرمانداریانجامشدهبود،توسطاعضاتأییدشد.

زخم ترافیک بر پیکر شهر
نایبرئیسشورایشهرتهران:درخواستمیکنیمرئیسجمهوردرموضوعبرپایینمایشگاهدرشهرآفتابمداخلهکند

رئیسشورایشهرتهرانازبرگزارینمایشگاهدرخیابانسئولانتقادکرد

زینب زینال زادهگزارش
روزنامهنگار

شهر دسترس پذیر
مشــکالتموجوددرطراحیشــهریو
معمارییکــیازبزرگترینموانعحضور
افراددارایمعلولیتوکمتوانجسمیدر
فعالیتهایاجتماعیاســت.افراددارای
معلولیتباوجــودبرخورداریازقابلیتهایبســیار،بهدلیل
همینموانعباعدمدسترســیبهتســهیالتمحیطشهری
روبهروهســتندوجامعهنیزبیبهرهازنیروهــایبالقوهآنان
است.مناسبسازیفضاهایشهریازراهکارهاییاستکهبه
اینقشــرازجامعهکمکمیکندتابهراحتیدرمحیطاطراف
خودزندگیکنندوازامکاناتعمومیشهربهرهمندشوند.لذا
بافراهمآوردنچنینمحیطهاییبهافراددارایمعلولیتاین
امکانرامیدهیمتاهمانندسایرافراددرجامعهبهطورمستقل
وبدوننیازبهکمکدیگرانازیکزندگیباکیفیتبرخوردار
شوندوبهاجتماع،زندگیوفعالیتبازگردند.درشهرتهراناز
دیربازاقداماتمتعددیهرچندپراکندهومقطعی،درخصوص
مناسبسازیفضاهایشهریصورتگرفتهاستولیبهطور
ویژهازسال97باتشکیلکمیتههایمناسبسازیدرمناطق
بیستودوگانهوباتوجهبهابالغقانونجامعحمایتازمعلوالن
وجایگاهخطیرشهرداریدرراستاینیلبهوظایفمندرجدر
مواردقانونموصوف،مدیریتشهریباهدفدسترسپذیریو
ایجادعدالتاجتماعیبادقتنظربیشتریدرحالپیگیریاین
امرمهماست.شایانذکراستمفهوممناسبسازیمحیطدر
چنددههگذشتهبهمرورتحولیافتهودامنهشمولبیشتری
پیداکردهاست.جمعیتهدفدرمناسبسازیفضاهایشهری
صرفامحدودبهافراددارایمعلولیتجســمیحرکتینبودهو
شاملافرادکمتوان،سالمندان،زنانبارداروکودکاننیزمیشود.
شــهرداریمنطقه1۶نیزازاینامرمستثنینیستوبهعنوان
یکیازمناطقپیشرودرپهنهجنوبتهرانطیسالهایاخیر
اقداماتمتعددیدراینخصوصدرســطحنواحیششگانه
خودانجامدادهاســت.دســتکم28کیلومترازمعابراصلی
منطقه،۶بوستان)بهمن،17شهریور،جوادیه،اسفند،موعود،
ابریشم(و7موردازساختمانهایاداریوفرهنگیدراختیار
شهرداریمنطقه1۶)ســاختماناصلیشهرداریمنطقه1۶،
ســاختمانناحیه2،معاونتفنیوعمرانی،ســرایمحلهگل
نرگس،سرایمحلهتختی،ســرایمحلهخزانه،سرایمحله
شهرکبعثت(مناسبسازیشدهاستوعملیاتمناسبسازی
18کیلومترازمعابراصلیو۶بوستان)افشنگ،سیلن،شهید
محرمترک،سردارجنگل،بانوان،مادر(مطابقبابرنامهجامع
مناسبسازی،باپیشــرفتنزدیکبه50درصددرحالانجام
اســت.ازجملهاقداماتصورتگرفتهدرزمینهمناسبسازی
میتوانبههمسطحســازیدرتقاطعها،ساخترمپ،نصب
کفپوشبساوایی،حذفموانعفیزیکی،تعبیهمحلپارکخودرو
ویژهمعلوالنمقابلبوســتانهایمناسبسازیشدهواماکن
عمومیدرسطحمنطقه،مناسبسازیسرویسهایبهداشتی
دربوستانهاوساختمانها،نصبمبلمانشهریو...اشارهکرد.

سیدجعفرتشکریهاشمی
رئیسکمیسیونعمرانوحملونقلشورا

تاشــروعســالتحصیلیکمتراز۳۶روز
باقیمانــدهوبــابهبــودشــرایطکرونــاو
دانشــگاهها، و مــدارس بازگشــایی
شــاهدافزایــش۱۶درصــدیســفرهای
درونشــهریخواهیمبودوبیــشاز۳و
نیممیلیوننفرازوسایلنقلیهعمومی
استفادهخواهندکرد؛بنابراینتشکیل
فــوریســتاداســتقبالازمهــربــاحضور

دستگاههایمسئولضرورتدارد.

ناصرامانی
عضوکمیسیونبرنامهوبودجهشورا

نزدیکبوستانگلریزدرمنطقه۱9يك
کارخانهسیمانوجودداردکهبهاذعان
شــهروندانفعالیتاینکارخانهســبب
خشکشدندرختانبوستانودرنهایت
قطــعآنهاشــدهاســت.بهطورمســتمر
شــهروندانعکسهاییازقطعشــبانه
درختــانارســالمیکننــدوبهنظــرایــن
مســئلهدرتهرانبهیــکاپیدمیتبدیل

شدهوبایدفکریاساسیکرد.

تذکرات

عددخبر

سید مرتضی روحانی؛ شهردارمنطقه1۶یادداشت

عملیــاتاجرایــیشــاخهغربــیبزرگــراه
یــادگارامــام)ره(بــااعتبــاربیــشاز
۱۳۰۰میلیــاردتومانبــاحضورشــهردار
تهران،بــهزودیآغازمیشــود.بهگفته
ســیدمحمدرحیممرتضــوی،شــهردار
منطقــه9پــسازتفاهــمبــامعارضیــن
بــهزودیایــنبخــشازیــادگارامــام)ره(
ازپادگانجــیکلنگزنــیخواهدشــدو
بــاتامیــناعتبــار،بخــشمهمــیازگره

ترافیکیغربتهرانرفعخواهدشد.

۱۳۰۰
میلیارد

شهردارمنطقه۱۰گفت:پایگاهتجمعی
واکسیناســیونکوویــد۱9ســولهبحــران
الزهــرا)س(درمحلهبریانــک،ازابتدای
واکسیناسیونکروناکارخودراآغازکرده
وتاکنونادامهدادهاســت.رضاشــرفی
بااشــارهبهتزریقبیــشاز۵۰۰هزاردوز
واکســنبــهگروههــایمختلــفســنی
منطقــهازابتدایشــیوعویــروسکرونا
گفــت:تمــامخانههــایبهداشــتو
۱۶پایــگاهبهداشــتزیــرپوشــشمراکز
بهداشــتجنــوبغــرببــرایتزریــق

واکسنفعالهستند.

۵۰۰
هزار


