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شماره 8568

رئیس شورای شهر تهران از برگزاری نمایشگاه در خیابان سئول انتقاد کرد

تذکرات
سیدجعفر تشکریهاشمی
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورا
تا شــروع ســال تحصیلی کمتر از ۳۶روز
باقیمانــده و بــا بهبــود شــرایط کرونــا و
بازگشــایی مــدارس و دانشــگا هها،
شــاهد افزایــش ۱۶درصــدی ســفرهای
درونشــهری خواهیم بود و بیــش از  ۳و
نیممیلیون نفر از وسایل نقلیه عمومی
استفاده خواهند کرد؛ بنابراین تشکیل
فــوری ســتاد اســتقبال از مهــر بــا حضور
دستگاههای مسئول ضرورت دارد.

عدد خبر

۱۳۰۰

عملیــات اجرایــی شــاخه غربــی بزرگــراه
یــادگار امــام(ره) بــا اعتبــار بیــش از
۱۳۰۰میلیــارد تومان بــا حضور شــهردار
تهران ،بــهزودی آغاز میشــود .بهگفته
ســیدمحمدرحیم مرتضــوی ،شــهردار
منطقــه 9پــس از تفاهــم بــا معارضیــن
بــهزودی ایــن بخــش از یــادگار امــام(ره)
از پادگانجــی کلنگزنــی خواهد شــد و
بــا تامیــن اعتبــار ،بخــش مهمــی از گره
ترافیکی غرب تهران رفع خواهد شد.

۵۰۰

شهردار منطقه ۱۰گفت :پایگاه تجمعی
واکسیناســیون کوویــد ۱۹ســوله بحــران
الزهــرا(س) در محله بریانــک ،از ابتدای
واکسیناسیون کرونا کار خود را آغاز کرده
و تاکنون ادامه داده اســت .رضاشــرفی
با اشــاره به تزریق بیــش از ۵۰۰هزار دوز
واکســن بــه گرو ههــای مختلــف ســنی
منطقــه از ابتدای شــیوع ویــروس کرونا
گفــت :تمــام خانههــای بهداشــت و
۱۶پایــگاه بهداشــت زیــر پوشــش مراکز
بهداشــت جنــوب غــرب بــرای تزریــق
واکسن فعال هستند.

میلیارد

هزار

زخم ترافیک بر پیکر شهر

شهر دسترسپذیر

نایبرئیس شورای شهر تهران :درخواست میکنیم رئیسجمهور در موضوع برپایی نمایشگاه در شهر آفتاب مداخله کند
گزارش

زینب زینالزاده

روزنامهنگار

در روزهای اخیر برگزاری بیستودومین نمایشگاه
صنعت ساختمان در خیابان سئول(محل نمایشگاه
بینالمللی تهران) سبب ایجاد ترافیک و قفل شدن
تهران و نارضایتی شــهروندان شد .مهدی چمران،
رئیس شورای شــهر تهران هم دیروز قبل از شروع
هشتادوششــمین جلســه در جمع خبرنگاران به
این موضــوع انتقاد کرد و گفت که ترافیک ناشــی
از نمایشــگاه ،زخمی دیرینه بر پیکر شــهر تهران
اســت که متأســفانه ،مردم را آزار میدهد .پرویز
سروری ،نایبرئیس شورای شهر تهران هم تأکید
کرد« :مســئله اصلی دولت انقالبی ،حل مشکالت
مردم اســت و بنابراین از رئیسجمهور درخواست
میکنیم درخصوص استفاده از ظرفیت عظیم مرکز
نمایشگاهی شهر آفتاب مداخله کند .چراکه برپایی
نمایشگاه بینالمللی در تهران آسایش مردم را مختل
میکند».
بهگزارش همشــهری ،پس از مصوبه شورای شهر
تهران مبنیبــر برگزاری نمایشــگاهها در شــهر
آفتاب(فروردین )1401نمایشگاه صنعت ساختمان
با تصور اینکه تخصصی اســت و پرمخاطب نخواهد
بود ،در خیابان سئول برگزار شد و با ایجاد ترافیک
شهر و شهروندان غافلگیر شدند .در چند روز گذشته
این موضوع انتقاداتی برای شهرداری تهران داشت
اما رئیس پارلمان شهری با بیان اینکه نمایشگاه با
مجوز وزارت صنعت معدن و تجارت برپا شــده بود
اعالم کرد که از وزیر صمت دعوت میشود تا با حضور
در صحن شورا توضیحاتی ارائه دهد .مهدی چمران
در ادامه گفت« :قرار بود نمایشگاههای پرمخاطب در
خیابان سئول برگزار نشود و شورا در حد اختیاراتش
هر کاری میتوانست انجام داده است .این نمایشگاه
تخصصی نبوده و عمومی بــوده و بیتوجهی به این
موضوع موجب مختل شــدن زندگی مردم شد».
او با بیان اینکــه باید یک مطالبــه عمومی در این
زمینه ایجاد شــود چرا که ما در دورههای مختلف
شورا ،پیگیریهای الزم را انجام دادیم ،تأکید کرد:
«اگر به مصوبات شورا عمل نشود و نمایشگاه را در
خیابان ســئول برگزار کنند وارد عمل میشــویم؛
همانطور که در ســالهای قبل برای جلوگیری از

عکس :همشهری /محمد عباسنژاد

ناصر امانی
عضو کمیسیون برنامهوبودجه شورا
نزدیک بوستان گلریز در منطقه  19يك
کارخانه سیمان وجود دارد که به اذعان
شــهروندان فعالیت این کارخانه ســبب
خشکشدن درختان بوستان و در نهایت
قطــع آنها شــده اســت .بهطور مســتمر
شــهروندان عکسهایی از قطع شــبانه
درختــان ارســال میکننــد و بهنظــر ایــن
مســئله در تهران به یــک اپیدمی تبدیل
شده و باید فکری اساسی کرد.

یادداشت

برگزاری نمایشگاه ،یک کامیون خاکروبه مقابل درب
نمایشگاه تخلیه کردیم ».سیدجعفر تشکریهاشمی،
رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل هم در واکنش
به برپایی نمایشــگاه در خیابان سئول گفت که اگر
ارادهای برای حل مســئله تداوم فعالیت نمایشگاه
بینالمللی تهران نباشد ،همزمان با بازگشایی مراکز
آموزشی و در نیمه دوم ســال با معضالت ترافیکی
بهمراتب بزرگتری درگیر خواهیم شد.
ایجاد بانک زمین

در ادامه صحن شورا با بررسی الیحه «دستورالعمل
اجرایی بانک زمین منطقه »22وارد دستور جلسه
شد و مهدی عباســی ،رئیس کمیسیون معماری و
شهرسازی در توضیح این الیحه گفت« :تصویب این
الیحه برگ زرینی در مدیریت شــهری خواهد بود.
چراکه بهواسطه این الیحه تمام زمینهای شهرداری
شناسایی ،ثبت و ضبط و تا ابد قابل رصد خواهند بود

و میتوانند برای هدفگذاری سرانهها مورد استفاده
قرار گیرند ».بهگفته او تصویب الیحه مذکور منجر به
صیانت اموال عمومی میشود و برای شفافسازی و
اطالعرسانی عمومی هم اطالعات بانک زمین(بانک
غیرنقدی) بهصورت برخط در ســامانه شــفافیت
و در دســترس عموم مردم قرار میگیرد .ســپس
ناصر امانی ،عضو کمیســیون برنامهوبودجه شورا
در موافقت بــا این الیحه گفت« :این کار درشــأن
شورای اسالمی شهر و در راســتای شفافسازی و
پاسخگویی به شایعات و ابهامات دروغین درخصوص
امالک و معامالت شــهرداری است و بهنوعی گامی
بزرگ برای مبارزه با فســاد محسوب میشود .این
بانک بسیار بزرگتر و ثروتمندتر از بانک شهر است
و برای منابع مالی غیرنقدي شهرداری است ».احمد
صادقی ،رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا
هم در دفاع از این الیحه تأکیــد کرد« :بانک زمین
میتواند زمینها را حفظ کند و اجازه تغییر کاربری

پایتخت نیازمند تاالر گفتوگوست

مکث

مهدی اقراریان ،رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی گفت :اصلیترین و مهمترین سرمایه شهر
تهران مردم هستند و اگر مردم را از شهر بگیریم تنها تعدادی خیابان و ساختمان باقی میماند،
همانطور که اگر از شورای شــهر ،مردم را میگرفتند ما امروز اینجا نبودیم .اصرار بر جامعیت
سیاست ها ،نگاه متفاوت به مسائل و سیاستگذاریها هسته اصلی ایجاد مشکالت است و امروز
مدیریت شهری برای حل مشکالت شهروندان نیازمند گفتوگوست و این تاالر باید در تهران
شکل گیرد و امیدوارم آغاز آن با گفتوگویی میان نمایندگان مردم و نخبگان باشد.

به آن ندهد که امیدواریم در تمام مناطق شهر تهران
اجرایی شود ».در پایان هم حمیدرضا صارمی ،معاون
شهرسازی و معماری شهردار تهران گفت که یکی
از برگهای زرین این دوره ،بانک زمین اســت که
میتواندچشمانداز روشنی مشخص کرده و از امالک
صیانت کند و ما بهدنبال این هســتیم که الیحه را
ظرف ۶ماه تا یکسال عملیاتی کنیم.
در نهایت الیحه با اکثریت آرا تصویب شد.
فروش مجتمع ایستگاهی در دشت

الیحه شــهردار تهران درخصوص «مجوز فروش و
تصویب معامله مجتمع ایستگاهی متروي دردشت»
دســتور جلســه بعدی بود که محمد آخوندی در
توضیح آن گفت« :این ملک هزار و 56متر مساحت
دارد و قیمت پایه 205میلیارد و 500میلیون تومان
برای آن تعیین شده اســت .پس از بررسی الیحه،
2تبصره به آن اضافه شــد که بهموجــب آنها اول،
شهرداری موظف است درآمد حاصل از فروش این
پالک ثبتی را در ساخت و توسعه مترو هزینه کند و
دوم ،قیمت ملک در زمان عقد قرارداد به روز محاسبه
شــود ».با موافقت اعضا این الیحه هم تصویب شد.
پس از آن اصالح و تصویب بندهای مصوبه «نظامنامه
مشارکت محلهای شهروندان در مدیریت شهری»
که در راستای پاسخ به نامه اعتراض هیأت تطبیق
فرمانداری انجام شده بود ،توسط اعضا تأیید شد.

سید مرتضی روحانی؛ شهردار منطقه۱۶

مشــکالت موجود در طراحی شــهری و
معماری یکــی از بزرگترین موانع حضور
افراد دارای معلولیت و کمتوان جسمی در
فعالیتهای اجتماعی اســت .افراد دارای
معلولیت با وجــود برخورداری از قابلیتها ی بســیار ،بهدلیل
همین موانع با عدم دسترســی به تســهیالت محیط شهری
روبهرو هســتند و جامعه نیز بیبهره از نیروهــای بالقوه آنان
است .مناسبسازی فضاهای شهری از راهکارهایی است که به
این قشــر از جامعه کمک میکند تا بهراحتی در محیط اطراف
خود زندگی کنند و از امکانات عمومی شهر بهرهمند شوند .لذا
با فراهمآوردن چنین محیطهایی به افراد دارای معلولیت این
امکان را میدهیم تا همانند سایر افراد در جامعه به طور مستقل
و بدون نیاز به کمک دیگران از یک زندگی باکیفیت برخوردار
شوند و به اجتماع ،زندگی و فعالیت بازگردند .در شهر تهران از
دیرباز اقدامات متعددی هرچند پراکنده و مقطعی ،در خصوص
مناسبسازی فضاهای شهری صورت گرفته است ولی بهطور
ویژه از سال 97با تشکیل کمیتههای مناسبسازی در مناطق
تودوگانه و با توجه به ابالغ قانون جامع حمایت از معلوالن
بیس 
و جایگاه خطیر شهرداری در راستای نیل به وظایف مندرج در
موارد قانون موصوف ،مدیریت شهری با هدف دسترسپذیری و
ایجاد عدالت اجتماعی با دقت نظر بیشتری در حال پیگیری این
امر مهم است .شایان ذکر است مفهوم مناسبسازی محیط در
چند دهه گذشته به مرور تحول یافته و دامنه شمول بیشتری
پیدا کرده است .جمعیت هدف در مناسبسازی فضاهای شهری
صرفا محدود به افراد دارای معلولیت جســمی حرکتی نبوده و
شامل افراد کمتوان ،سالمندان ،زنان باردار و کودکان نیز میشود.
شــهرداری منطقه 16نیز از این امر مستثنی نیست و به عنوان
یکی از مناطق پیشرو در پهنه جنوب تهران طی سالهای اخیر
اقدامات متعددی در این خصوص در ســطح نواحی ششگانه
خود انجام داده اســت .دســتکم 28کیلومتر از معابر اصلی
منطقه6 ،بوستان (بهمن17 ،شهریور ،جوادیه ،اسفند ،موعود،
ابریشم) و 7مورد از ساختمانهای اداری و فرهنگی در اختیار
شهرداری منطقه(16ســاختمان اصلی شهرداری منطقه،16
ســاختمان ناحیه ،2معاونت فنی و عمرانی ،ســرای محله گل
نرگس ،سرای محله تختی ،ســرای محله خزانه ،سرای محله
شهرک بعثت) مناسبسازی شده است و عملیات مناسبسازی
18کیلومتر از معابر اصلی و  6بوستان (افشنگ ،سیلن ،شهید
محرم ترک ،سردارجنگل ،بانوان ،مادر) مطابق با برنامه جامع
مناسبسازی ،با پیشــرفت نزدیک به 50درصد در حال انجام
اســت .از جمله اقدامات صورتگرفته در زمینه مناسبسازی
میتوان به همسطحســازی در تقاطعها ،ساخت رمپ ،نصب
کفپوش بساوایی ،حذف موانع فیزیکی ،تعبیه محل پارک خودرو
ویژه معلوالن مقابل بوســتانهای مناسبسازیشده و اماکن
عمومی در سطح منطقه ،مناسبسازی سرویسهای بهداشتی
در بوستانها و ساختمانها ،نصب مبلمان شهری و ...اشاره کرد.

