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اجتماعي

وطن امروز شماره 2577

نبضجامعه
فرمانده نیروی انتظامی خبر داد

سهشنبه  15آبان 1397

براساس اعالم مدیران وزارت بهداشت تخلفات در حوزه تعرفههای پزشکی در پایتخت قابل توجه است

روی ناخوش تعرفههای پزشکی

بازداشت رانندهای که  ۲مأمور
راهور را زیرگرفت

آوای شهر
عضو سابق شورای شهر تهران:

برخی نامزدها آدرس شهرداری
را هم بلد نیستند

سخنگوی وزارت بهداشت :ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان در مراکز دولتی و خصوصی ممنوع است
فرمان��ده نی��روی انتظام��ی در واکنش به
ویدئوی زیر گرفتن  2مامور پلیس توسط راننده
یک خودرو ،از بازداشت و مجازات راننده خاطی
خب��ر داد و تاکید کرد با هرگونه بیاحترامی و
تعدی به ماموران پلیس برخورد میشود .سردار
حسین اش��تری درباره انتش��ار این ویدئو که
چندی پیش از سوی یکی از بازیگران پرطرفدار
کشورمان در حمایت از نیروی انتظامی بازنشر
ش��ده بود ،به ایس��نا گفت :این حادثه مربوط
به  3ماه پیش اس��ت و محل وقوع آن اس��تان
مازن��دران بود .وی با بی��ان اینکه به دنبال این
حادث��ه بالفاصله همکاران من راننده خاطی را
شناس��ایی و دس��تگیر کردند ،گفت :این روند
دس��تگیر و پس از تحوی��ل به مقامات قضایی
نیز مجازات شد و خوشبختانه دستگاه قضایی
هماهنگی و همراهی خوبی با پلیس داش��ت.
فرمان��ده ناجا با بیان اینکه مامورانی که در این
ویدئو مصدوم شدهاند ،در حال حاضر حالشان
خوب است و بالفاصله تحت درمان قرار گرفتند،
گفت :هیچکس اجازه ندارد به ماموران پلیس
ذرهای بیاحترامی کند و امیدوارم برخوردی که
با متخلفان شد ،درس عبرتی شود برای افرادی
که قصد بیاحترامی به پلیس را دارند.
مدیرکل بهزیستی استان تهران اعالم کرد

پیگیری ماجرای جشن هالووین
در مهدهای کودک

مدیرکل بهزیستی استان تهران از بررسی
موضوع برگزاری جشن هالووین در چند مهد
ک��ودک خبر داد و گف��ت :در صورت تایید در
کمیس��یون نظارت بر مراکز غیردولتی به طور
حتم ب��ا مهدهای متخلف برخورد میش��ود.
داری��وش بیاتن��ژاد درب��اره برگزاری جش��ن
هالووین در چند مهد کودک اس��تان تهران به
مهر گفت :برگزاری مراس��م و جشنهایی که
اسامی ملی و دینی ندارند و حتی مروج مبانی
غیر فرهنگی و غیر دینی هستند در مهدهای
کودک ممنوع اس��ت .وی گف��ت :ممنوعیت
برگ��زاری مراس��م و جش��نهای غیردینی و
فرهنگی مانند جش��ن هالووین و مشابه آن به
تمام مهدهای کودک اطالعرسانی شده و موارد
تخلف برای بررس��ی به کمیس��یون نظارت بر
مراکز غیردولتی بهزیستی استان تهران ارجاع
خواهد ش��د .مدیر کل بهزیستی استان تهران
تاکید کرد :برگزاری چنین مراسمهایی بررسی
خواهد ش��د و در صورت تایید در کمیس��یون
نظارت بر مراک��ز غیردولتی حتما با مهدهای
متخلف برخورد میشود.

کوتاه وگویا

■■ 8رش��ته قنات در ش��مال ته��ران با هدف
حفظ منابع طبیعی و توس��عه شبکه آبرسانی
به فضاهای س��بز ،با انجام عملیات بازس��ازی
و نوس��ازی در س��ال جاری احیا ش��د .عبداهلل
پروی��زی ،مس��ؤول اداره مس��یلها و قن��وات
ش��هرداری منطقه یک اظهار داش��ت :بیش از
 175رش��ته قنات در شمال تهران وجود دارد
که امسال با توجه به کمبود منابع آبی و نیاز به
استفاده بهینه از منابع طبیعی موجود 8 ،رشته
قنات احیا ش��د و تعداد قن��وات فعال به 110
قنات رسید.
■■نماینده م��ردم ارومیه در مجل��س از مردم
خواس��ت در راس��تای مقابله اجتماعی با مواد
مخدر صنعتی و شیمیایی ،وقت بیشتری برای
فرزندان خود بگذارند و امور تربیتی و پرورشی را
مدیریت کنند .هادی بهادری افزود :بنيانهاي
خانوادگي در کش��ورمان قدري ضعيف ش��ده
اس��ت ،والدین در بیرون از خانه کار میکنند و
متوجه نمیشوند که فرزندانشان چگونه بزرگ
شدهاند و چه نیازهای عاطفیای دارند.
■■معاون فني و بهرهبرداري سازمان تاکسیرانی
از بخش��ودگی پرداخ��ت هزین��ه کالسهای
آموزش��ی ب��دو ورود به تاکس��یرانان خبر داد.
مهدي ابراهيمي درباره بخشودگی شرکت در
کالسهای آموزشی بدو ورود و هزینههای آن،
اظهار داش��ت :مصوبهای در قالب بخشنامه به
دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی ابالغ شده
است که بر اساس آن دو گروه از تاکسیرانان از
پرداخت هزینه کالسهای آموزش��ی بدو ورود
معاف میشوند.
■■به مناس��بت هفته پدافند غيرعامل ،مانور
«زلزل��ه ،پناهگي��ري ،تخلي��ه امن و اس��كان
اضط��راري» با هدف تقوی��ت خودامدادگری و
احصای نقاط قوت و ضعف و همافزایی اعضای
تخصص��ی س��تاد مدیریت بحران ب��ه صورت
همزمان در سراس��ر منطقه  10تهران به اجرا
درآمد.

گروه اجتماع�ی :نرخ ویزیت بیماران
در مطبه��ا ،یک��ی از مش��کالت و
چالشهای مردم در مراجعه با پزشک
است ،آن هم در شرایطی که سازمان
نظام پزشکی و وزارت بهداشت ،قدرت
چندانی برای نظ��ارت بر تعرفهها در
مطبها ندارند.
بهگ��زارش مه��ر ،در رفت و آمد به
مط��ب پزش��کان در نق��اط گوناگون
ش��هر ته��ران و البته کالنش��هرهای
کش��ور ،متوجه این واقعیت میشویم
که تعرفهه��ای مصوب ب��اال و پایین
میش��ود بهط��وری که ن��رخ ویزیت
یک پزش��ک متخصص در نقطهای از
پایتخت ،با همان پزش��ک متخصص
در گوش��های دیگر از ش��هر ،متفاوت
اس��ت .بر اساس اعالم وزارت بهداشت
و سازمان نظام پزشکی ،پزشکان باید بر
اساس تعرفههای مصوب ،حق ویزیت دریافت کنند
و گرفتن پول بیش��تر از بیماران ،تخلف به حساب
میآید و برخورد میش��ود .اما این ادعا تا چه اندازه
قابلیت اجرایی و عملیاتی دارد؟
■■تأییدتخلفتعرفهای

ایرج خسرونیا ،رئیس جامعه پزشکان متخصص
داخلی ای��ران ،این موضوع را تایی��د کرد و گفت:
تعرفهها در برخی مطبها رعایت نمیشود و بعضا
شاهدیم عددهایی بیشتر از نرخ مصوب از بیماران
دریافت میش��ود .وی در عین حال به این موضوع
نیز اشاره کرد که برخی پزشکان هم تعرفه پایینتر
از نرخ مصوب را دریافت میکنند .خسرونیا در پاسخ
به این سوال که تعرفهها باید برای سال  ۹۸چگونه
تعیین شود ،گفت :باید شرایط اقتصادی مردم را در
تعیین تعرفهها در نظر گرفت.
گروه اجتماعی :رئیس س��ازمان
زیارت
امداد و نج��ات هاللاحمر درباره
طرح خدمترس��انی به زائران امام رضا(ع) گفت:
12هزار نفر از نیروهای هاللاحمر در قالب تیمهای
پزش��کی و امداد و نجات برای خدمترس��انی به
زائران در این طرح حضور دارند .به گزارش فارس،
مرتضی س��لیمی درباره طرح خدمترس��انی به
زائران پیاده امام رضا(ع) توسط سازمان هاللاحمر
گفت :نیروهای این سازمان برای خدمترسانی به
زائران امام رضا(ع) از آمادگی کامل برخوردارند و
برخی خدمات خاص را به زائران ارائه خواهند کرد.
وی با بیان اینکه این طرح اکنون در حال اجرایی
شدن است ،توضیح داد :تاکنون بالغ بر  11هزار نفر
از زائران خدمات دریافت کردهاند و به  7هزار نفر
از آنها اسکان داده شده است .سلیمی تصریح کرد:
 70دس��تگاه آمبوالنس 2 ،فروند بالگرد ،تیمهای
عملیاتی پیاده و  43دس��تگاه خودروی نجات از
سوی س��ازمان هاللاحمر برای خدمترسانی به
زائران امام رضا(ع) آماده شده است .رئیس سازمان
امداد و نجات هاللاحمر با بیان اینکه  134پایگاه
هاللاحمر در محورهای سرخس به مشهد ،ساروج

پایتخت گروه اجتماعی :بیشک
ش��ما هم ت��ا ب��ه امروز
س��اعاتی را در یک��ی از بزرگتری��ن و
مشهورترین پارکهای پایتخت گذراندهاید
یا اگر ساکن پایتخت هم نیستید در مسیر
ت��ردد خود به طور حت��م از کنار آن عبور
کردهاید.
این پارک بزرگ در خیابان ولیعصر(عج)
تهران واقع ش��ده است و به دلیل وسعت
فضای سبز که شامل درختان و گلهای
متن��وع اس��ت و همچنی��ن گونهه��ای
گوناگ��ون پرندگان ،از جمل��ه پارکهای
مشهور و بنام پایتخت به حساب میآید؛
پارکی که در دل خود خاطرات فراوانی از
حال و هوای تهران قدیم دارد .اما در ش��کلگیری
و ساخت این پارک افراد گوناگونی نقش داشتهاند
که تا امروز یا از آنها یادی نشد یا بندرت نامی از آنها
و تالشهای انجام شده برای شکلگیری این پارک
مطرح شده است.

■■سال 1324؛ درختکاری پارک ساعی

پارک ساعی با مس��احتی حدود  ۱۲هکتار در
خیاب��ان ولیعصر و در منطقه  ۶ش��هرداری تهران
واقع شده اس��ت .محل این پارک در سال ۱۳۲۴
گ�روه اجتماع�ی :رئی��س کانون
قضایی
وکالی مرکز با اش��اره به اینکه در
حال حاضر همزمانی اشتغال به وکالت و دفتر ازدواج
و طالق برای یک نفر ممنوع اس��ت ،از این گروه از
وکال خواست یکی از  2پروانه دفتر یا وکالت را پس
بدهند.
به گزارش تسنیم ،عیسی امینی با اشاره به اینکه
دیوان عالی کشور رأی وحدت رویهای را صادر کرده
است که بر اس��اس آن یک نفر نمیتواند هم دفتر
ازدواج و طالق داشته باشد و هم به وکالت بپردازد،

که وزیر بهداش��ت ،موضوع تعرفههای
پزشکی را مورد اشاره قرار داد و با گالیه
از اینکه تعرفهها عادالنه وضع نمیشود،
خواستار واقعی شدن تعرفهها شده بود.
این در حالی اس��ت که برخی اعضای
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،
با توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور،
موضوع افزایش تعرفهها در س��ال ۹۸
را منتفی دانسته و عنوان داشته بودند
تعرفهها در سالهای گذشته به اندازه
کافی رشد داشته است.
■■تخلف در بیمارستان

■■حجم ب�االی تخلف�ات در
تهران

خس�رونیا ،رئیس جامعه پزش�کان
متخصص داخل�ی ای�ران :تعرفهها
در برخی مطبها رعایت نمیش�ود
و بعضا ش�اهدیم عددهایی بیش�تر
از نرخ مص�وب از بیم�اران دریافت
میش�ود .وی در عین ح�ال به این
موض�وع نیز اش�اره کرد ک�ه برخی
پزش�کان هم تعرفه پایینتر از نرخ
مصوب را دریافت میکنند

در همی��ن ح��ال ،ای��رج
حریرچ��ی ،س��خنگوی وزارت
بهداشت معتقد است  ۸۲درصد
پرداختی از جیب مردم مربوط
به هزینههای سرپایی است .به
گفته وی ،رقم ویزیت در بخش
خصوصی برای پزشک عمومی
 ٢٤هزار و  ٥٠٠تومان ،پزشک
متخص��ص  ٣٨ه��زار و ٤٠٠
تومان و پزش��ک فوق تخصص نیز  ٤٧ه��زار و ٩٠٠
تومان است .سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد :در
بخش خصوصی هر پزشکی که ویزیت را خارج از این
 3رقم دریافت کند ،تخلف کرده اس��ت و ارقام باالتر

مورد تایید نیس��ت .در بیش��تر
شهرس��تانها ،ویزیت خارج از
رقم مصوب دریافت نمیشود اما
در تهران تخلفات قابل توجهی
وجود دارد.
■■ابهام در افزایش تعرفهها

همین اظهارنظر حریرچی
در ارتباط با تخلفات تعرفهای
در ته��ران ،حکای��ت از ای��ن
واقعیت دارد ک��ه نرخ ویزیت
بیماران در مطبها سلیقهای
دریافت میش��ود .اما اینکه چ��را بیمار باید هزینه
مطب پزش��ک در ش��مال ش��هر را پرداخت کند،
موضوعی اس��ت که سازمان نظام پزشکی و وزارت
بهداشت ،باید پاسخگو باشند .تابستان گذشته بود

رئیس سازمان امداد و نجات هاللاحمر مطرح کرد

خدمترسانی ۱۲هزار نیرو به زائران امام رضا

(ع)

ع�لاوه ب��ر ای��ن س��خنگوی وزارت
بهداش��ت درباره ممنوعیت ارجاع بیمار
به خارج بیمارستان نیز گفت :ممنوعیت
اکی��د و مطلق ارج��اع بیمار ب��ه خارج
از بیمارس��تان ،تم��ام بیمارس��تانهای
کش��ور اع��م از دولت��ی و خصوص��ی و
سایر بیمارستانها را شامل میشود و بیمارستانها
موظفند تمام داروها و تجهیزات مورد تجویز پزشکان
شاغل مربوطه را مطابق فهرست دارونامه اختصاصی
بیمارس��تان ،در داخل بیمارس��تان تامین کنند .وی
ب��ا بیان اینکه همچنی��ن هرگونه دریافت��ی خارج از
صورتحساب رسمی بیمارستان و هرگونه دریافتی غیر
از صندوق بیمارستان و بدون ارائه صورتحساب رسمی،
ممنوع است ،گفت :متاسفانه در بعضی بیمارستانها
مواردی از این تخلفات دیده میش��ود ،ل��ذا از مردم
درخواست میکنیم هرگونه تخلف یا هر شائبه تخلف
در این زمینه درباره بیماران خود و س��ایر بیماران را
با صرف یک دقیق��ه وقت به تلفن  190اطالع دهند
و همکاران ما به طور ش��بانهروزی آماده پاسخگویی
و پیگی��ری این موارد هس��تند و بعد از اثبات تخلف،
حداکثر برخورد قانونی با متخلفان انجام خواهد شد.
ایام شهادت امام رضا(ع)  5میلیون نفر به شهر مشهد
مشرف شوند و بیش از  5هزار نفر از نیروهای کمکی
ناجا به همراه نیروهای استانی ،آماده خدمترسانی
به زائران هستند.
■■برپایی ۵۰ایستگاه خدمترسانی

به مشهد ،گناباد به مشهد ،تربتجام به مشهد و
سبزوار به مشهد استقرار یافته است ،خاطرنشان
کرد :زائران امام رضا(ع) میتوانند با تماس با شماره
 112از مح��ل دقیق پایگاههای هاللاحمر اطالع
یابند و خدمات موردنظر خ��ود را ازآنها دریافت
کنند .وی تصریح کرد :حدود  12هزار نفر از جمله
پزشک ،نجاتگر و پرستار برای خدمترسانی به
زائران در این طرح حضور دارند.

■■آمادگی  5هزار نیروی کمکی ناجا

عالوه بر این ،فرمانده ناجا گفته اس��ت 5« :هزار
نیروی کمک��ی ناجا آماده خدمترس��انی به زائران
امام رضا(ع) هس��تند» .سردار حسین اشتری اظهار
داشت :همکاران من از یک ماه گذشته برای هرچه
بهتر برگزار شدن مراس��م اربعین در تالش بودند و
در حال حاضر نیز آماده خدمترسانی به زائران امام
رضا(ع) هستند .اشتری افزود :پیشبینی میشود در

بزرگترین محدوده فضای سبز منطقه  6تهران یادگارهای زیادی دارد

یادی از قدیمیهای پارک ساعی

توس��ط کریم ساعی درختکاری ش��د و در اختیار
وزارت کش��اورزی وقت قرار گرفت .سرانجام ایده
طراحی اصلی پارک در دهه  ۴۰شکل گرفت و این
پارک در سال  ۱۳۴۲با طراحی حسین محجوبی
س��اخته ش��د .تکمیل مراحل طراحی و س��اخت
پارک بین س��الهای  ۱۳۴۲تا  ۱۳۵۲ادامه یافت.
بوستان ساعی دارای  6ورودی است .در پی توسعه
و تجهیز بوستان ،بناهایی مانند جوی ،برکه ،آبشار
و زمین بازی درس��ت ش��دهاند و قسمتی از پارک

نیز به باغ ژاپنی معروف اس��ت که پرندگان آبزی
هم در آن قس��مت نگهداری میشوند .در قسمت
حیاتوحش پارک ،حیوانات دیگری نیز نگهداری
میش��وند که از جمله آنها میت��وان به خرگوش،
قوچ ،غاز ،قو ،مرغابی ،س��نجاب ،طوطی وحشی و
طاووس اشاره کرد .پوشش گیاهی پارک نیز متنوع
اس��ت و از میان آنها میتوان به چنار ،کاج تهران،
سرو شیرازی ،س��رو نقرهای ،س��رو بادبزنی ،سرو
تبری ،برگبو ،افرا ،نارون ،سدروس ،ماگنولیا ،یاس

رئیس کانون وکالی مرکز اعالم کرد

ممنوعیت اشتغال همزمان به وکالت و دفتر ازدواج

گفت :همین رأی نشان میدهد موضوع پیش از این
اختالفی بوده اس��ت و موارد قبلی تخلف به حساب
نمیآید .رئیس کانون وکالی مرکز با اشاره به اینکه
ب��ه محض ص��دور رأی به وکال اع�لام کردیم باید
پروانه دفترخانه خود را مس��ترد کنند ،تصریح کرد:
به این گروه از وکال فش��ار میآوریم که باید یکی از
پروانههای دفتر ازدواج و طالق یا وکالت خود را پس

بدهند .گفتنی است ،رشته حقوق یکی از باالترین
نرخهای بیکاری در بین فارغالتحصیالن دانشگاهی
را داراست و دادن پروانه چندگانه به یک نفر ،دادن
پروانه وکالت به قضات و بازنشستگان مشاغل حقوقی
و س��همیههای کم پذیرش در آزمونهای وکالت و
دفترخانههای رسمی اسناد و ازدواج و طالق ،مورد
اعتراض شدید فارغالتحصیالن این رشته است.

همچنین معاون اماكن متبركه و امور زائران آستان
قدس رضوی از برپایی  ۵۰ایس��تگاه خدمترسانی
درون و برونش��هری در محورهای منتهی به شهر
مشهد در دهه پایانی ماه صفر خبر داد .سیدخلیلی
منبتی گفت :بیش از  ۵۰ایستگاه خدمترسانی درون
و برونش��هری در محورهای منتهی به شهر مشهد
به همت خدام بارگاه آستان قدس رضوی به صورت
خودجوش دایر شده که خدمات شبانهروزی به زائران
ارائه میدهند .وی با بیان اینکه در نقاط صفر مرزی
ایستگاههای خدمترسانی به زائران پیاده برپا شده
است ،افزود :این ایستگاهها خدمات اسکان و پذیرایی
را به صورت  ۲۴ساعته و توزیع صبحانه ،ناهار و شام
را در ایستگاههای برونش��هری به زائران پیاده ارائه
میدهن��د .منبتی تصریح کرد :ت�لاش داریم زائران
پی��اده حداقل یک وعده غذای��ی را از غذای متبرک
میهمانسرای حضرت رضا(ع) بهرهمند شوند.
وحشی ،ژنیگو ،زالزالک ،گردو و سیب
اشاره کرد.
■■نگهبان قدیمی پارک ساعی

ام��ا یکی دیگر از اف��راد تاثیرگذار
در ای��ن پارک ک��ه کمت��ر از آن یاد
ش��ده اس��ت ،یک��ی از نگهبان��ان و
باغبانان قدیمی پارک س��اعی به نام
محمدجعفر زندی اس��ت .وی متولد
 1311اس��ت و از اولی��ن روزه��ای
تاس��یس و س��اخت پارک ساعی در
تهران حضور داشته و در زمان کریم
س��اعی ،مهندس و ط��راح این پارک
مش��غول به فعالیت بوده است .اهالی
و ساکنان قدیمی منطقه 6شهرداری
تهران بخوبی نام زندی را به یاد دارند و از وی به
عنوان پدر نگهبان پارک ساعی یاد میکنند .این
باغبان قدیمی از جمله افرادی اس��ت که از وی
درختان و فضای س��بز زیادی ب��ه یادگار مانده
اس��ت و آنطور که م��ردم و اهالی محل تعریف
میکنند ،بس��یاری از درختان این پارک توسط
این باغبان قدیمی کاشت ،هرس و آبیاری شده
است و این روزها شاهد درختان تناور و گیاهان
متنوع در این پارک هستیم.

عضو س��ابق ش��ورای ش��هر تهران گفت:
متأس��فانه برای انتخاب ش��هردار ب��ه دنبال
اف��رادی رفتهان��د که اگ��ر آنه��ا را در میدان
بهارس��تان پیاده کنند ،آدرس ش��هرداری را
بلد نیس��تند .تا کی میخواهیم ش��عار دهیم
و م��دام بگوییم برنامه ،برنام��ه؟! برنامه را در
میدان انقالب هم میفروشند .محمد حقانی
درباره انتخاب ش��هردار تهران به فارس گفت:
تعدادی اس��امی اعالم شد .شورای پنجم بعد
از  2انتخابی که داش��ت و متأسفانه به نتیجه
نرس��ید ،باید دقت الزم را در انتخاب شهردار
داشته باشد .عضو اصالحطلب شورای چهارم
گفت :شورا همیشه در انتخابها عجله میکند
و به دنبال نام و نش��ان و مسائل این چنینی
هستند .در مدیریت شهری ،شهردار و اعضای
شورای شهر باید شاخصها و معیارهای الزم
را داش��ته باش��ند تا بتوانند نتیجه درس��تی
بگیرن��د .به گفته حقانی ،جمعیت تهران تنها
 10میلیون و  12میلیون نیست؛ باید تهران را
با جمعیتهای سیارش در نظر گرفت و برای
این شهر اقدامات کلیدی انجام داد .حقانی با
بیان اینکه سالها در مدیریت شهری حضور
داشتم ،گفت :اگر کسی از داخل مجموعه این
س��ازمان را اداره کند به ط��ور قطع موفقتر
اس��ت و باید فردی از جنس خود ش��هرداری
این کار را انجام دهد .وی ادامه داد:متأسفانه
به دنبال اش��خاصی میرویم که اگر آنها را در
میدان بهارستان پیاده کنیم آدرس شهرداری
را بلد نیستند.
رئیس شورای شهر تهران خبر داد

انتخاب  ۵گزینه شهرداری پایتخت

رئیس ش��ورای شهر تهران
گف��ت :امروز در صحن علنی
 ۵گزین��ه ش��هرداری تهران
انتخاب میش��ود .محس��ن
هاش��می درب��اره اینک��ه در
دستور جلسه امروز انتخاب  ۵گزینه شهرداری
نیامده است ،به مهر گفت :اما این رایگیری در
صحن انجام میش��ود و در حال اصالح دستور
جلسه صحن شورا هستیم.
معاون شهرداری تهران عنوان کرد

ارسال الیحه ایمنسازی
برجها به شورا

معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری
ته��ران از ارس��ال الیح��ه برنام��ه عملیات��ی
ایمنسازی ساختمانهای ناایمن بلندمرتبه به
شورا خبر داد.
به گزارش مه��ر ،پیروز حناچی با اش��اره
به برنامهها و فعالیته��ای معاونت معماری و
شهرسازی در چند ماه گذشته گفت :اقداماتی
در حوزههای گوناگون در حوزه شهرسازی انجام
شده است که این موارد در حوزههای گوناگون
چون بررسی تخلفات ساختمانی ،سیما و منظر
شهری ،طرح جامع و طرح تفصیلی ،حریم شهر
تهران و قواعد ساختوس��از بوده اس��ت .وی با
اش��اره به اینکه بر اس��اس قانون شهرداریها،
یک��ی از وظای��ف اصلی ش��هرداریها کنترل
تخلفات ساختمانی به استناد ماده  ۱۰۰است
به صورتی که برخ��ی از این تخلفات از طریق
مناط��ق یا از طریق ش��کایات مردمی به اداره
کل شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری
ش��هرداری تهران ارجاع داده میشود و ما این
م��وارد را پیگیری میکنیم ،گف��ت :در  ۶ماه
نخست امسال  ۲۴۰جلسه در کمیسیون ماده
 ۱۰۰برگزار شده که در برخی از این جلسات
مالقات مردمی به صورت مس��تمر انجام شده
اس��ت و در ۶ماه��ه  ۴ ،۹۷ه��زار و  ۷۳۴رای
در کمیس��یون ماده  ۱۰۰صادر ش��ده اس��ت
که البته این اتفاق عالمت خوبی نیس��ت و ما
نباید این حجم تخلفات داشته باشیم .یکی از
مواردی که در دس��تور کار معاونت شهرسازی
قرار دارد ارتقای س��امانه ماده  ۱۰۰اس��ت که
در همی��ن زمین��ه اداره کل حقوقی معاونت
شهرس��ازی اقدامات��ی را در دس��تور کار خود
قرار داده است .معاون شهردار تهران همچنین
عنوان کرد :الیحه برنامه عملیاتی ایمنسازی
س��اختمانهای ناایمن بلندمرتبه شورا ارسال
شده است و طرح جامع برج میالد نیز تا پایان
سال تدوین میشود.

