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گزارش کوتاه

نقلقولخبر

تصفیهخانهها در مسیر
آبشار و خرگوشدره

محمدناظم رضوی
شهردار منطقه ۲۰
با همکاری ســپاه اســتان تهران محلی
برای احــداث بوســتان جنگلی پاســدار
اختصاص داده خواهد شد .در منطقه
 ۲۰در محــدوده کــوه بیبــی شــهربانو
و اطــراف کارخانــه ســیمان تهــران برای
عرصــه جنــگلکاری پیشبینی شــده و
امید اســت با انجــام مراحــل حقوقی از
ســوی وزارت صنعت و معدن ،کارخانه
ســیمان تهــران و فرمانــداری شــهرری
بهزودی فعالیت در این محل آغاز شود.
همچنین بــه زودی مراحل اولیــه ایجاد
عرصه جنــگل کاری به متــراژ ۵۰هکتار
در اطراف شهرری ،بام ری ،پیرامون کوه
بی بی شــهربانو و ارتفاعات مشــرف به
بزرگراه امام علی(ع) انجام میشود.

خبر

تعیینتکلیف ۱۴پالک
غیرمجاز فرحزاد
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران
با اشاره به رفع مشــکالت دره فرحزاد و جمعآوری
ی آن
معتادان متجاهر از این محدوده و آمادهســاز 
برای ســاخت اکوپارک توسط ســازمان پارکها و
فضای سبز شهرداری تهران گفت« :بهرغم اینکه در
یک دهه گذشته اقدامات خوبی برای رفع مشکالت
و معضالت دره فرحزاد انجام شــده بود ،اما بهدلیل
عدمتکمیل این طرحها در سنوات گذشته ،مشکالت
همچنان در این محله باقی مانده بــود که در دوره
جدید مدیریت شهری با تالش تمامی مجموعههای
متولی و همکاری شهرداری 2منطقه ۲و  ۵به نتیجه
مطلوب خواهد رســید ».بهگزارش همشــهری،
محمدامین توکلیزاده با اشاره به ساخت و سازهای
غیرمجاز در دره فرحزاد ادامه داد« :در این محدوده
ساختوســازهای غیرمجازی در بستر رودخانه در
سالهای گذشــته صورت گرفته که با ورود آبفای
تهران و قــوه قضاییه ۱۴پــاک غیرمجازی که در
این محله وجود داشت ،تعیینتکلیف شد ».معاون
شــهردار تهران افزود« :با کمک نیــروی انتظامی
آلونکهای غیرمجاز در حریــم رودخانه فرحزاد به
همراه معتادان متجاهر این محدوده نیز جمعآوری
شدند .او با اشاره به برنامه شهرداری تهران با هدف
کاهش آسیبهای اجتماعی دره فرحزاد تأکید کرد:
«قرار است با همت ســازمان پارکها ،طرح اصلی
اکوپارک اجرا شــود و دره فرحزاد که همیشه برای
مردم منطقه موجب مســرت و انرژی بوده است به
شرایط طبیعی خود بازگردد».
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شهرداری تهران اجرای طرح تفرجگاهی 400هکتار از شنچالههای منطقه 18بعد از دیوارهسازی در حریم رودخانه کن را در دستور کار قرار داد
معادن

محمود موالیی
روزنامهنگار

با اینکه از پاییز سال 1395برداشت از شنچالههای
جنوب غــرب تهران ممنوع شــده ،ولــی تکلیف
400هکتار از این اراضی برای احداث تفرجگاه هنوز
روشن نشده اســت .در این میان ،شهرداری اعالم
کرده برنامه تبدیل این گودالهای عمیق به فضاهای
خدماتی و تفریحی در سال آینده آغاز خواهد شد.
در سالهای گذشته شنچالههای منطقه 18شهر
تهران به یک معضل جدی تبدیل شدند و حتی به
حریم بخشــی از رودخانه کن هم آسیب رساندند.
بههمین دلیل ،از سال 1392به بعد شهرداری تهران
تصمیم گرفت معادن شــن و ماسه در این محدوده
را تعطیل کند تا عالوه بر جلوگیری از آســیبهای
بیشتر ،اراضی شــنچاله را به تفرجگاه تبدیل کند.
ســرانجام 3ســال بعد حکم پلمب معادن توسط
دادستانی صادر و برداشــت از گودهای آنها متوقف
شد .حاال پس از 5سال انتظار3 ،مالک معادن شن و
ماسه که 100هکتار از 400هکتار را در اختیار دارند،
پای کار آمدهاند و قرار اســت بعد از توافق نهایی با
مالکان ،عملیات اجرایی پروژه تفرجگاه صورت بگیرد.
عوامل شهرداری منطقه 18معتقدند که یک اجماع
حاکمیتی درباره موضوع شــنچاله بهوجود آمده و
سیستم قضایی ،دولت و شهرداری تأکید دارند که
این مشکل باید برطرف شود.
در وهله نخست تعیین تکلیف بحثهای مالکیتی این
مجموعه مدنظر قرار دارد؛ یعنی جایی که سبب شده
این پروژه بزرگ رفاهی و گردشگری هنوز به مرحله
اجرایی نرسد .بهویژه اینکه شــهرداری منطقه18
جلســاتی را با مالکان برگزار کرده تا موافقت آنها را
برای سرمایهگذاری در این پروژه بگیرد؛ زیرا تامین
منابع مالی برای احداث تفرجگاه اهمیت بســیاری
دارد .شــهردار ناحیه 5منطقه 18درباره وضعیت
اراضی شــنچاله به همشــهری گفت« :در جنوب
غرب تهران یک مجموعه 400هکتاری وجود دارد
که البته در 120هکتار آن چالش داریم .کارهایی را
انجام دادیم ،سیستم قضایی و دولت و خود شهرداری
پای کار هستند که سریعا به سرانجام برسد .الیحهای

برای تقدیم به دســتگاه قضایی آماده کردیم تا این
دستگاه با مالکان دانه درشت به توافق نهایی برسد».
سیدجواد موسویآالشــتی ادامه داد100« :هکتار
از این امالک برای 3معدن شــن و ماسه است .این
شرکتها ســالهای ســال در این منطقه فعالیت
میکردند .کارخانه تولید شن بود و با برداشت از خاک
آنجا ،اقدام به تولید شن میکردند».
فعالیت غیرقانونی

معادن شن و ماسه در اراضی شن چاله جنوب غرب
تهران مجاز به 30متر برداشــت خاک بودند ،ولی
با تخلفات صورتگرفتــه ،عمق حفاری در برخی از
این اراضی به بیش از 100متر هم رســیده بود .به
همین دلیل ،سال 95فعالیت این معادن متوقف شد
تا اراضی شنچاله در سالهای اخیر بدون استفاده
بماند .شــهردار ناحیه 5منطقه 18گفت« :سال95
براساس بند 20ماده 55قانون شــهرداریها اقدام
به متوقف کردن برداشــت خــاک از این محدوده
شد .بدینترتیب ،فعالیت این 3شرکت متوقف شد؛
طوری که دادســتانی هم در حمایت از شهرداری
منطقه 18دستور داد تا برداشت خاک از آنجا نشود و
شرکتها تعطیل شدند».
برداشت خاک زمانی به قدری زیاد بود که معادن شن
و ماسه دیگر نمیتوانستند از اراضی شن چاله خاک
برداشت کنند .به همین دلیل ،در مقطعی خاک از
اراضی دیگری به این محدوده منتقل کرده و آن را
تبدیل به شن و ماسه میکردند .موسوی یادآور شد:

«در سنوات گذشته بهدلیل اینکه ماسهای نداشتند،
از جاهای دیگر خاک میآوردند و در اینجا به ماسه
شســته تبدیل میکردند .شــهرداری منطقه18
جلوی فعالیت غیرقانونی این شرکتها را هم گرفت.
زیرا ماشینهای سنگین 24ســاعته بهطور مداوم
رفتوآمد داشتند و مشــکالتی ایجاد کرده بودند.
یعنی خاک میآوردند و ماسه میبردند ،طوری که
برای ساکنان شهرک سینا در محدوده خلیجفارس
مشکل بهوجود آورده بودند».
مکاتبه با مالکان

بهگفته شــهردار ناحیه 5منطقه ،18مالکان اراضی
شنچاله «معارض» محسوب نمیشوند .با این حال،
تا زمانی که تکلیف این معادن روشــن نشود ،پروژه
تفرجگاه وارد فاز عملیاتی نخواهد شد .موسوی در
این رابطه گفت« :مکاتباتی با مالکان صورت گرفته
است .دادستان مجتمع یافتآباد و شعبه 37نیز به
موضوع شــن چالهها ورود پیدا کرده و بارها از این
محدوده بازدید کردند .همچنین دستوراتی دادند
و اعالم کردند پیگیر موضوع هستند .از آنجایی که
دادســتان ورود پیدا کرده ،میتواند به شــهرداری
منطقه کمک کرده و دستوراتی را به مالکان بدهد».
او ادامه داد« :در عین حال ،شهرداری هم برای ارسال
طرح به کمیسیون ماده 5اقدام کرده است .در واقع
طرحهایی برای دیوارهسازی و احداث تفرجگاه آماده
شده است .طرحها هم بهگونهای است كه همهچیز به
نفع شهروندان منطقه باشد».

تجاوز به حریم رودخانه کن

مکث

بخشی از مسیر رودخانه کن در مجاورت شــنچاله قرار دارد و درحالیکه هیچ فعالیتی نباید در
حریم 50متری رودخانه صورت بگیرد ،معادن شن و ماسه بعضا تا 10متری رودخانه هم پیشروی
کردند .شهردار ناحیه 5منطقه 18در این رابطه گفت« :بحث حریم رودخانه کن یکی از معضالت
اصلی در این محدوده محسوب میشود .زیرا معادن شن و ماسه به حریم 50متری رودخانه نباید
وارد ميشدند ،ولی آنها با سودجویی که انجام دادند ،به حریم رودخانه کن تجاوز کردند .طوری
که در بخشهایی تا 10متری رودخانه هم پیش رفتند و شرایط ناپایداری را برای رودخانه بهوجود
آوردند ».به همین دلیل ،نخســتین اقدام در اراضی شنچاله دیوارهسازی حریم رودخانه است.
دیوارهسازی چندی قبل توسط 3معادن شن و ماسه در حال انجام بود که بهدلیل رعایت نکردن
قوانین و مقررات ،فعالیت آنها متوقف شد .موسوی ادامه داد« :در بحث دیوارهسازی باید اقداماتی
صورت بگیرد که طبق دستور دادستان ،شرکتهای شن و ماسه باید این کار را انجام دهند .البته
این کار را انجام میدادند ،ولی بهدلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات شهرداری جلوی فعالیت
آنها را گرفت ».او عنوان کرد« :شهرداری هزینه هنگفتی متقبل میشود تا دیوارهسازی در حریم
رودخانه انجام دهد تا به اين ترتيب از رودخانه محافظت شود».

وزارت کشور درکنار شوراهاست
جلسه هماندیشی اعضای شورایعالی استانها با وزیرکشور برگزار شد

عدد خبر

پروژه

تفرجگاه به جای غولهای شنی

بهگفتــه حمیدرضــا حاجــوی ،شــهردار
منطقه یک ۵۹ ،پروژه شهری در شمال
تهران در مقیاس منطقــهای و محلهای
با هدف کسب رضایتمندی شهروندان
و ساخت شهری زیستپذیر در آستانه
ســال جدیــد آمــاده بهرهبــرداری شــد.
عملیات احداث پهلــوگاه اضطراری در
بزرگراه ارتــش و طبقه همکــف بزرگراه
شــهید صــدر ،احــداث بوســتان محلی
بــوکان ،احــداث کوچــه دوســتی در
کوچههــای مــرادی و موســوی مطلــق و
تکمیل خیابان۳۵متری شهید افتخاری
ازجمله این پروژههاســت .اجرای رفیوژ
میانــی در جــاده لشــکرک -گردنــه
قوچــک ،خیابانهــای شــهید اخگــری،
شــهید اعجازی ،محمودیه و نوبهار هم
از دیگر پروژهها بهحساب میآیند.
شــرکت واحــد اتوبوســرانی تهــران در
اطالعیــهای اعــام کــرد کــه ســاعات
فعالیت ناوگان اتوبوسرانی در ۲۱خطی
که به بازارها و مراکز مهم خرید منتهی
میشــوند یــا از مقاصــد مذکــور عبــور
میکنند ،تــا ســاعت ۱۱شــب افزایش
مییابــد؛ ضمن اینکــه خطــوط ۹گانه
تندرو که بهصورت شبانهروزی فعالیت
میکننــد نیز تقویــت خواهند شــد .بر
این اســاس بازار مبل یافتآبــاد ،بازار
تجریش ،بازار شــوش و بــازار نازیآباد
ازجمله محلهایی هستند که ناوگان
خطــوط آنهــا در روزهــای پایانــی ســال
تقویت میشوند.

وزیر کشــور در آخرین جلســه هماندیشــی اعضای
شورایعالی استانها حضور یافت.
شورا
بهگزارش همشهری ،احمد وحیدی در این نشست ،از
حضور در جمع اعضای شورایعالی استانها ابراز خوشحالی کرد و گفت:
«حضور در میان اعضای شورایعالی استانها که عصاره یک مجموعه
بزرگ محسوب میشود ،موقعیت مغتنمی است؛ چراکه این مجموعه
از روستاها تا شهرها و کالنشهرها نشــأت گرفته و تبلور دانشهای هر
منطقه محسوب میشود .در حقیقت شورایعالی استانها ،شناسنامه
و شناساننده کل کشور است .پراکنش این شورا در کل کشور موضوع
مهمی است؛ چراکه حرفهای آنها ناشــی از برداشتشان از مسائل کل
کشور است».
وزیر کشور معتقد است نخستین مسئله در پیشرفت ،شناخت واقعیت
موجود است و اینکه شناخت فرصتها و تهدیدها ،واقعیتهای کالبدی و
معنوی میتواند ما را در حل مشکالت و پیشرفت کشور کمک کند .او با
بیان اینکه دانشهای زیادی در دل روستاهای ما نهفته است ،عنوان کرد:
«متأسفانه بسیاری از این دانشها و تجربیات انسانی مانند طب سنتی در
حال فراموشی است؛ درحالیکه تکتک روستاهای ما میتوانند حاوی
چنین دانشها و تجربیاتی باشند .اگر به فکر جمع کردن آنها نباشیم ،این
دانشهای اصیل از بین خواهند رفت ».احمد وحیدی در فرازی دیگر از
سخنان خود با بیان اینکه شوراها بیشترین ارتباط را با مردم دارند ،گفت:
«یکی از کارهای وزارت کشور و شورایعالی استانها همین ارتباط با

مردم است .باید این ظرفیت بزرگ را ســامان داد و از آن استفاده کرد.
شورایعالی اســتانها متصل به یک جامعه بزرگ است و این فرصت
محسوب میشود».
او یادآور شد« :بعد از شــناخت باید ظرفیتها فعال شوند؛ برای مثال
اکنون طرحهای توسعه روستایی در دســت اقدام است۲۲ .هزار طرح
آماده شده و ۱۵هزار طرح در دســت اجراست ،اما تاکنون توجه جدی
به آن نشده است .شــوراها باید به این مسئله بیشتر توجه کنند ».وزیر
کشور با بیان اینکه طرح توسعه روســتاها مبتنی بر واقعیت و ظرفیت
روستاهاست ،تأکید کرد« :این طرحها در راستای توسعه پایدار روستایی
طراحی شده است .این طرحها باید اجرايی شوند و برای اجرا کردن طرح
نیاز به مجری داریم .بهترین مجری هم کسانی هستند که در همان روستا
متولد شدهاند و عالقه و شناخت نســبت به آن روستا دارند .کسانی که
خالقیت ،ایده و فکر دارند باید از طریق شوراهای سراسر کشور شناسایی
و معرفی شوند».
امور مردم را به مردم واگذار کنید

در ادامه این جلســه رئیس شورایعالی اســتانها در سخنانی گفت:
«یکی از موضوعات مهم ما مغفول ماندن ۷اصل قانون اساسی در مورد
شوراهاست ».پرویز سروری با اشاره به سخنان وزیر کشور در نخستین
ن باور رسیدهايم که
اجالس شورایعالی اســتانها ،ادامه داد« :ما به ای 
وزارت کشور در دولت مردمی بهدنبال پیگیری مشکالت شوراهاست تا

با این حال100 ،هکتــار از این اراضــی متعلق به
3معدن شن و ماسه اســت و توافق نهایی با مالکان
مجموعه میتواند زمینه را برای اجرای پروژه فراهم
کند .موسوی درباره اینکه مشارکت مالکان 3معدن
چه سودی برای آنها خواهد داشت ،عنوان کرد« :در
آینده ملک آنها ارزشمند میشود ،چراکه با طرحی
که شهرداری برای احداث تفرجگاه درنظر گرفته،
برای مالکان قطعا ارزش افزوده خواهد داشــت ».او
گفت« :این یک طرح کامل و جامع بهحساب میآید
و در واقع یــک طرح معمولی نیســت .البته بخش
تفرجگاه آن برای مالکان کارخانــه هزینه خواهد
داشت ،اما اگر بوستان نهجالبالغه را درنظر بگیريد،
میبینید که شــهرداری هزینه زیــادی برای این
بوستان کرد تا شهروندان بتوانند از موقعیت رودخانه
بهرهمند شوند .در مورد شنچاله منطقه هم همین
اتفاق میتواند رخ دهد».
زمان اجرای پروژه تفرجگاه

پیشتر شــهرداری منطقه 18اعالم کرده بود که
بعد از توافق نهایــی با مالــکان ،خردادماه1401
پروژه تفرجگاه وارد مرحله اجرایی میشــود .این
در حالی است که برای پیشــبرد عملیات اجرایی
نیاز به تامین منابع مالی اســت .شــهردار ناحیه5
منطقه 18گفت« :اینکه احــداث تفرجگاه چقدر
زمان میبرد ،بســتگی به سرمایهگذاری شرکتها
دارد .اگر آنها قصد ســرمایهگذاری داشته باشند،
عملیات اجرایی را با همکاری آنها انجام میدهیم،
اگر نه مثال سازمان مشارکتهای شهرداری میتواند
در این پروژه همکاری الزم را داشــته باشد .با این
حال ،اطالعی از بــرآورد هزینه پــروژه در اختیار
نداریم ».موســوی عنوان کرد« :این  3معدن برای
400هکتار باید هزینه کننــد .بهنظر من ،در وهله
اول برخورد قهری با مالکان میتواند کمک کند تا
آنها ترغیب به سرمایهگذاری شوند .ولی از آنجایی
که برخورد جدی از ســوی ســازمانهای ذیربط
نمیشود ،شهرداری تنهاست ».او اضافه کرد« :اگر
طرح از کميسیون ماده  5برگردد و تصویب شود،
امیدوار هستیم شرکتهای ذینفع و شرکتهای
خصوصی در قالب مشارکتهای شهرداری تهران
عملیات اجرایی تفرجگاه را شروع کنند».

جایگاه شوراها را ارتقا دهد ».او با اشاره به اهمیت جایگاه شوراها در قانون
اساسی ادامه داد« :در مشــروح مذاکرات قانون اساسی شهید بهشتی
شوراها را عِدل مجلس شورای اســامی مینامد ».رئیس شورایعالی
استانها عنوان کرد« :جمهوری اسالمی یک حکومت مردمپایه است و
حیات نظام بعد از یاری خداوند به مشارکت همهجانبه مردم تکیه دارد.
برای همین ،این باور باید بین مسئوالن کشور شکل بگیرد که تقویت
شوراها تقویت مردمساالری است؛ چراکه شوراها از بین مردم برخاسته
است .تحقق مردمساالری و مشارکت مردم در همه امور از تقویت جایگاه
شوراها میگذرد و در قانون اساسی هم به این مسئله اشاره شده است».
سروری عنوان کرد« :ما اعتقاد داریم در عمر جمهوری اسالمی هیچگاه
فرصتی مانند اکنون برای تحقق قانون اساسی و تحقق جایگاه شوراها
وجود نداشته است .همه باور دارند که نظام با توکل به خدا و تکیه بر مردم
استوار است و شوراها نماد مردمساالری دینی هستند ».او خطاب به وزیر
کشور گفت« :متأسفانه جایگاه شوراها در استانها آنچنان که باید دیده
نشده است و من فکر میکنم این مهم باید در تعامل شورایعالی استانها
و استانداران شکل بگیرد تا به تحقق قانون اساسی منجر شود؛ از اینرو
درخواست ما از شما این است که پل همکاری میان شورایعالی استانها
و اســتانداران و فرمانداران باشــید و زمینه را برای این همکاری آماده
کنید ».سروری با بیان اینکه جامعه شوراها در کشور ۱۲۶هزار نفر است،
اضافه کرد« :ما کجا میتوانیم چنین جمعیت بزرگ ،مظلوم و دلدادهای
را پیدا کنیم؟» رئیس شورایعالی استانها گفت« :در دوره گذشته در
مجموع ۴۶۲تخلف در میان شوراها ثبت شده است و  ۰.۴درصد جامعه
شورایی است .اما شوراها جوری معرفی شدهاند که گویی فساد در این
ی و از
نهاد سازمان یافته اســت و بهنظر من باید این مسئله شفافساز 
چهره شوراها پاک شود ».او ادامه داد« :براساس آمار دقیق ۹۰درصد از
تخلفات در شوراها بهدلیل نبود آموزش و عدم آشنايي اعضای شورا با
قوانین است .به این دلیل که یک عضو شورا با ورود به شورا هیچ آموزشی
دریافت نمیکند و گاهی ندانسته خطا میکند».
در جریان سومین اجالس عمومی شورایعالی استانها ،غالمرضا
پوربلوچیباکسباکثریتآرا،نمایندهشورایعالیاستانهادرهیأت
نظارت بر آییننامههای اجرایی تأسیس سازمانهای مردمنهاد شد .او
۴۲رأی از۶۴رأی مأخوذه نماینده شورایعالی استانها را کسب کرد.
عارف محمدخانی ،به عنوان نماینده شورایعالی استانها در
کمیسیون مرکزی اعزام به خارج کشــور انتخاب شد .او با کسب
۳۵رأی از ۶۴رأی مأخوذه ،نماینده شــورایعالی اســتانها در
کمیسیون مرکزی اعزام به خارج کشور شد.

عکس :همشهری /محمد عباسنژاد

احمد صادقی
رئیس کمیته شفافیت و شهر
هوشمند شورای شهر تهران
متأسفانه بازنگری کمیسیون ماده ۱۰۰
در مجلس شورای اســامی در نیمه راه
متوقف شده است و امیدواریم مجلس
در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ
کنــد؛ چراکه باید مکانیســم برخــورد با
تخلفــات بهگونــهای باشــد کــه جلــوی
تخلفات از همان نقطه آغاز گرفته شود
یا اینکه قوانیــن و ضوابط و تبصرههای
مــاده  ۱۰۰تغییر یابند .بــا بازنگری مواد
این کمیسیون میتوان امیدوار بود که
چنین اقدامی رقم بخورد.

رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورای
اسالمی شهر تهران در آیین کلنگزنی احداث مخزن اضطراری
آب در منطقه ۲۲تهران ،احداث مخازن اضطراری آب را یکی از
ضروریات در زمان بحران دانست و گفت :باید پیشبینی الزم
برای موضوعات مدنظر در زمان بحران بررسی و تمهیدات الزم
اندیشیده شود.
به گزارش همشهری ،مهدی پیرهادی با بیان اینکه هنگام بحران
باید در ۳۷۴نقطه مورد مطالعه در تهــران ،مخازن اضطراری
آب نصب شود تا 3روز آب آشــامیدنی شهروندان تامین شود
و با اشاره به مقوله کمآبی درکشورگفت« :باید تمهیداتی برای
کاهش مصرف و مصرف بهینه اندیشــیده شود .سرانه مصرف
آب در تهران نسبت به سایر شهرها باالست و باید در این زمینه
فرهنگسازی شود .با توجه به اینکه میزان بارش امسال کمتر از
سالهای گذشته بوده ،در ســال ۱۴۰۱با کمآبی مواجه هستم
و باید برای عبور از بحران ،فرهنگسازی انجام داده و مشارکت
شهروندان را جلب کنیم».
پیرهادی با اشــاره به ضرورت اجرای مبحث ۱۶مقررات ملی
ســاختمان در حوزه آب و فاضالب ،عنوان کــرد که هماکنون
این مبحث اجرا نمیشــود و عزم جدی نیز بــرای اجرای این
مبحث وجود ندارد .او تأکید کرد که وزارت مسکن و شهرسازی،
شهرداری تهران و شــرکت آب و فاضالب باید بهطور جدی به
موضوع اجرای مبحث ۱۶مقررات ملی ساختمان ورود کنند.
رئیس کمیسیون سالمت و محیطزیست پارلمان شهری پایتخت
با اعالم آمادگی مدیریت شهری برای کمک به بهبود وضعیت در
حوزه آب ،عنوان کرد« :در ساختمانهای بلندمرتبه و بهویژه در
منطقه ۲۲این قابلیت وجود دارد که با نصب دستگاههایی تصفیه
آب و فاضالب انجام شود و آب به چرخه بازگردد .این دستگاهها
باید از سوی شــرکت آب و فاضالب با ارائه تسهیالت در اختیار
ساختمانهای بلندمرتبه قرار گیرد و آب صرفهجوییشده برای
آبیاری فضای ســبز و شستوشو استفاده شــود .دستگاههای
اجرایی حتما باید تســهیالت الزم را برای شــهروندان در نظر
گیرند تا با ارائه تســهیالت و مشــوقهای الزم ،شاهد کاهش
مصرف باشیم».
پیرهادی همچنین در آیین کلنگزنــی و آغاز عملیات پکیج
تصفیه فاضالب اضطراری محله آبشــار تأکید کرد که یکی از
دغدغههای کمیسیون ،موضوع محیطزیست ،فاضالب ،آب و
سالمت شهروندان است که در ماههای گذشته بهشدت پیگیری
شده است .او گفت« :عملیات فاضالب اضطراری در زمینی به
متراژ ۶۸۰۰مترمربع که در اختیار آبفا فرار میگیرد ،اجرا خواهد
شد و مشکل بیش از ۶هزار واحد مسکونی و ۲۰هزار نفر را حل
خواهد کرد ».این تصفیهخانه ،مشکل ۹۰۰مترمکعب فاضالب
تولیدشده در شبانهروز را حل خواهد کرد .از سوی دیگر آنچنان
که پیرهادی اعالم کرده ،تفاهمنامهای نیز برای ایجاد تصفیهخانه
فاضالب در خرگوشدره به امضا رسیده است.
برای این منظــور زمینی به مســاحت ۶۰هــزار مترمربع در
خرگوشدره در اختیار آب و فاضالب قرار میگیرد .با احداث این
تصفیهخانه ،مشکل فاضالب ۱۵۰هزار نفر از مردم منطقه  ۲۱و
 ۲۲برطرف میشود.

شهرسازی

صورتجلسه وحدت رویه مناطق
به مصوبه سال ۹۶اشاره دارد
مدیرکل تدوین ضوابط ،نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران
ی درخصوص صورتجلسه «وحدت رویه
بهمنظور شفافســاز 
نحوه اقدام مناطق ۲۲گانه» که از سوی رئیس شورای اسالمی
شهر تهران مورد انتقاد قرار گرفته بود ،توضیحاتی را ارائه داد.
حامد سلیمی در گفتوگو با پایگاه خبری شهر با اشاره به تذکر
ریاست شورای اسالمی شهر تهران درباره صورتجلسه «وحدت
رویه نحوه اقدام مناطق ۲۲گانه» که اخیرا در مجموعه مدیریت
شهری تهران تنظیم و ابالغ شده است ،گفت« :در دوره پنجم
شورای اسالمی شهر تهران ،مصوبهای تحت عنوان «چارچوب
اختیارات و وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق» تصویب و
ابالغ شد که براســاس آن ،مجموعه تخلفات ساختمانی را که
بهعنوان رواداری حین اجرا اتفاق افتاده تعیینتکلیف کرده ،اما
اجرای این مصوبه صرفا معطوف به پروانههای ساختمانی است
که از تاریخ اول مردادماه سال ۹۹به بعد صادر شدهاند .مسئلهای
که وجود داشت ،مناطق ،مکررا در استعالمات کتبی و شفاهی
یا شهرداران محترم در جلسات شــورای شهرداران و جلسات
هماندیشــی ،این موضوع را مطرح میکردند که در مواجهه با
تخلفات مربوط به پروانههایی که قبل از مردادماه سال  ۹۹صادر
شدهاند ،به چه صورت باید عمل شود؟»
مدیرکل تدوین ضوابط ،نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران
ادامه داد« :بسیاری از دستورالعملها و بخشنامههای مالک عمل
در مجموعه شهرسازی شهرداری تهران ،مصوبات وزارت کشور
در سنوات گذشته و قدیمی است که یکی از این صورتجلسات
که اکنون هم مالک عمل قرار دارد و لغو نشده ،مصوبه سال ۹۶
شورای شهرداران است و در آن قید شده که تخلفات ساختمانی
به شرط نداشتن اضافه طبقه نسبت به پروانه ساختمانی و ضوابط
مالک عمل و صرفا منوط به توسعه و افزایش بنا با رعایت حقوق
مجاورین و مشروط به نداشتن شــاکی خصوصی ،در مناطق
تعیینتکلیف شوند و ما در صورتجلســه وحدت رویه ،صرفا به
مصوبه سال ۹۶شورای شهرداران که مالک عمل مناطق بوده،
اشاره داشتيم و قاعده جدیدی وضع نشده است».

