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اخبار
اکران نماهای برتر منطقه یک در
دومین نمایشگاه و همایش نما

نماهای برتر شمال تهران در دومین
نمایشگاه و همایش نما که با محوریت طراحی،
اجرا ،مصالح و صنایع وابسته ،در بوستان گفتگو
برگزار می شود به نمایش در می آید.
به گزارش امتیاز؛ بهمن اصغری سرپرست
معاونت شهرسازی و معماری این منطقه با اعالم
مطلب فوق اظهار داشت :این رویداد بزرگترین
نمایشگاه تخصصی نما در ایران با پنل های
تخصصی با موضوع طراحی نما و حضور برترین
معماران و سازندگان کل کشور و کارگاه های
آموزشی با محوریت اجرای نما است که توسط
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و
بخش خصوصی با مشارکت مجتمع رسانه ای
راه و ساختمان  16الی  18دی ماه در بوستان
گفتگو بر پا خواهد شد.
وی گفت :در این دوره سازندگان و انبوه
سازان ،طراحان ،سازمان های دولتی و خصوصی
و مدیران شهری از کل کشور حضور می یابند.
اصغری تصریح کرد :شهرداری منطقه یک
نیز با توجه به نقش مهم منطقه در جذب سرمایه
گذاری بخش ساختمان سازی و اهمیت نما در
اجرای بناها با ارایه دستاوردهای خود و اکران
نماهای برتر منطقه یک در این نمایشگاه حضور
فعال خواهد داشت.
همزمان با ایام فاطمیه (س) و شهادت سردار
دلها در منطقه  12پایتخت صورت گرفت:

نخستین سالگرد شهادت «مرد میدان» با
رنگ و بوی فاطمی

فضاسازی گسترده و سیاهپوشی محالت
13گانه منطقه  12پایتخت به مناسبت ایام
شهادت بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)
و نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی،
سردار دلها صورت گرفت.
به گزارش امتیاز ،علیمحمد سعادتی،
شهردار منطقه ،ضمن اعالم این خبر و عرض
تسلیت به مناسب این ایام سوگواری ،گفت:
بیگمان تقارن ایام فاطمیه (س) با نخستین
سالگرد شهادت سردار دلها را نمیتوان امری
تصادفی برشمرد و چنین رویدادی را باید بیانگر
توجه مادر مهربان امت اسالمی ،حضرت فاطمه
زهرا (س) به این شاگرد راستین مکتب اهل
بیت (ع) دانست که فقط میتواند نصیب رهروان
برحق مسیر والیی آن بزرگواران شود.
وی ضمن یادآوری این نکته شهید سلیمانی،
میراث ملی ،معنوی و دینی است که متعلق به
هیچ گروه و دسته و جناحی نیست ،بر اهمیت
تظاهرات عینی در آیینهای اینچنینی تأکید
کرد و افزود :در درک و تبیین مجاهدتهای
صورتگرفته در یوماهلل عاشورا نیز در کنار بیان
معارف و اندیشهها ،عمل به شعائری نظیر انواع
عزاداریها و برپایی دستجات و سیاهپوشکردن
شهرها ضروری است و به همین دلیل در مراسم
بزرگداشت شهید سلیمانی باید توجه ویژهای به
ایجاد این تظاهرات عینی داشت تا بیشترین
تأثیرگذاری مورد نظر را داشته باشد.
شهردار قلب طهران از بهرهگیری از همه
ظرفیتها در ایجاد فضاسازی برای این ایام
سوگواری سخن گفت و ادامه داد :با برنامهریزی
و تمهیدات صورتگرفته و بر اساس دستورالعمل
ابالغی از سوی سازمان زیباسازی شهرداری
تهران ،همچنین مشارکت بسیج ،مساجد و
گروههای خودجوش شهروندان ،به منظور
سیاهپوشی و فضاسازی محیطی به مناسبت ایام
فاطمیه (س) 30 ،پرچم 50 ،هزار متر ریسه و 6
هزار مترمربع پارچه مشکی ،به همراه  25پرتابل
و  95استند و داربست نصب و اجرا شد.

برگزاری دهها عنوان برنامه به مناسبت
گرامیداشت سردار دلها در منطقه ۱۵

شهردار منطقه  15گفت :دهها عنوان
برنامه به مناسبت نخستین سالگرد عروج
ملکوتی سردار شهیدحاج قاسم سلیمانی
درجنوبشرق تهران برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،انارکی محمدی
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد حاج
قاسم سلیمانی و ایام فاطمیه گفت :حاج قاسم
سلیمانی با اخالص و والیتمداری با آغوش باز به
سوی شهادت رفت و شناخت این شهید بزرگوار
و تالشها و رشادتهای ایشان در راستای
سربلندی اسالم و ایران و دفاع از حریم حرم،
کاری بس دشوار و زبان از بیان آن قاصر است.
به گفته او ،شهرداری منطقه با مشارکت
همه جانبه حوزه های مختلف منطقه و نواحی
هفتگانه ،مدیران محالت ،حوزه و پایگاه های
بسیج ،سازمان های مردم نهاد و مساجد و با
رعایت تمام شیوه نامه های بهداشتی در زمان
شیوع ویروس کرونا ،یاد و خاطره سردار دلها را
گرامی داشت.
محمدی در ادامه افزود :برپایی ایستگاه
فرهنگی قهرمانان مقاومت و نمایشگاه عکس
سردار دلها ،حرکت کاروان «مرد میدان» در
محله ها ،برنامه آبروی محله ،توزیع وصیت
نامه سردار به همراه ماسک ،جشنواره فرهنگی
هنری مرد میدان با محوریت ابعاد مختلف
شخصیتی سردار در قالب دل نوشته ،داستان،
خطاطی ،شعر و  ، ...برگزاری ورک شاپ
نقاشی با هدف الگو سازی شخصیت شهید
سلیمانی و برگزاری دهمین کنگره شهدای
افسریه نیز به منظور بزرگداشت سردار دلها
اجرا شد.
شهردار منطقه افزود :اجرای برنامه های
مختلف در فضای مجازی به منظور قطع زنجیره
انتقال ویروس کرونا شامل برگزاری قرائت زیارت
عاشورا ،پویش قرآنی ،نمایشگاه مجازی قرآن
کریم ،مسابقه و تهیه کلیپ از دیگر برنامه های
اجرایی بود.
او در پایان افزود :همزمان با این ایام معابر
شهری ،محله ها ،ساختمان های اداری و عرشه
های پل مزین به تصاویر سردار دلها شد و ریسه
و پرچمهای مشکی نیز در سطح محدوده نصب
شد.
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وزیر بهداشت:

برخی کشورها پروتکل بهداشتی کرونا را از ایران کپی کردند

وزیر بهداشت گفت :برخی از کشورها
پروتکلهای بهداشتی کرونا را بعد از ما نوشته حتی
کپی کردند و آسیب اقتصادی کرونا در کشور ما
بهمراتب کمتر از کشورهای مقتدر در دنیا بود.
سعید نمکی در ستاد استانی مقابله با کرونای
استان کرمان با بیان اینکه «در روزهای آغاز بیماری
در اوج غربت و تنهایی بودیم ،تحریمها مشکالت را
چندین برابر کرده بود و ظالمانه تمام راهها را بسته
بودند» اظهار داشت :بدانید که بهشدت ما در این
ایام مظلوم واقع شدیم.
وی با ابراز اینکه «بسیج ،سپاه ،ارتش و
نیروی انتظامی کنار ما بودند و سردار سالمی بارها
با تماس تلفنی به ما انرژی دادند» گفت :اینکه
میگفتند «ما کنار شما هستیم» بسیار ما را دلگرم
کرد و عزت جمهوری اسالمی نیز در کنار هم بودن
ما است.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با
تصریح به اینکه کسبه محترم با وجود اینکه متضرر
شدند اما پای کار بوده و همکاری کردند ادامه
داد :کشورهای مقتدر دنیا بهنسبت ما آسیبهای
بیشتری از کرونا دیدند و ما بالفاصله با نوشتن
پروتکلهای بهداشتی و عملیاتی کردن آنها اجازه

ندادیم مردم آسیب اقتصادی بیشتری متحمل
شوند و برخی از کشورها پروتکلهای بهداشتی
کرونا را بعد از ما نوشته حتی کپی کردند.
وی با اشاره به اینکه برد در کرونا و مدیریت آن،
برد جمهوری اسالمی بوده و این برد متعلق به یک
وزارتخانه نیست افزود :کسانی منتظر بودند ما زانو

بزنیم و شکست ما را ببینند اما آسیب اقتصادی کرونا
در کشور ما بهمراتب کمتر از کشورهای مقتدر در دنیا
بود.نمکی با یادآوری اینکه حتی در واردات ماسک
آمریکاییها فرودگاه را قفل کرده اجازه ندادند گفت:
سنگر بهگونهای مدیریت شد که انگار این سنگر از
قبل آماده بود و امروز ایران با وجود تحریم عزتمندانه

بیماری را کنترل کرده است و حوادثی که بر اثر
تحریمها در این کرونا بر ما پیش آمد بعد از حوادث
کربال باالترین مصائب بود.
وی با ابراز اینکه «این عزتمندی با غیرت و
رشادت فرزندان این مرز و بوم حاصل شده است و به
روان پاک تمام شهدا درود میفرستم» افزود :تا دعای
نیمهشب یک مادر شهید و آه نفسهای یک جانباز
است انقالب اسالمی استوار است.وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی با بیان اینکه «حاج قاسم هزاران
کیلومتر خارج از این مرزها مقابل دشمن ایستاد و
به روح بلند این فرزند کرمان که افتخار جهان اسالم
است درود میفرستم» ادامه داد :حاج قاسم در دامن
این ملت تربیت شد و شاید قرنها بگذرد تا این چنین
پدیدهای دوباره تربیت شود.
وی با اظهار اینکه «من کمترین و کوچکترین
سرباز این کشور هستم و همکاران ما در کادر
درمان که به شهادت رسیدند یگانه دردانههای
این کشور بودند که برای سالمت مردم جانفشانی
کردند» گفت :فضل الهی باعث شد که این بیماری
در کشور مدیریت شود و این پاداش قومی است
که پای اعتقادات خود میایستد و در مقابل ظلم و
تحریم صبوری میکند.

توضیحات یک مقام مسئول در سازمان محیط زیست؛

چه شد که «مازوت» نفس تهرانیها را گرفت؟
مهرنوش حیدری

یک مقام مسئول در سازمان محیط زیست می گوید وزارت
نفت و نیرو بدون توجه به هشدارها و پیشنهادهای این سازمان،
به راحتترین کار دست زدهاند .مازوت تولیدی از پاالیشگاه ها را
به نیروگاههای برق حرارتی می دهند تا بسوزد و دود آن به ریه
شهروندان برود.
ماجرای سوزاندن مازوت و آلودگی هوای این روزها در کشور،
موضوع تازه ای نیست ولی برای اولین بار است مسئوالن سازمان
محیط زیست بدون پرده پوشی می گویند وزارت نفت و نیرو بی
توجه به هشدارها و پیشنهادهای این سازمان ،مازوت را در نیروگاه
های تولید برق حرارتی می سوزانند و باعث آلودگی هوا می شوند.
دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان
حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرآنالین می گوید وزارتخانه
های نیرو و نفت هیچ توجهی به پیشنهادهای علمی ،تجاری و حتی
مدیریتی سازمان محیط زیست نشان نمی دهند.
بهزاد اشجعی توضیح میدهد با وجود بی توجهی وزارت نفت
و نیرو به سالمت عمومی مردم ،دادستانی هم از آنها حمایت کرده
و دستور بازکردن پلمب مخازن مازوت در نیروگاه ها را داده است.
در ادامه گفتگوی ما را می خوانید:
* آقای کالنتری رئیس سازمان محیط زیست اعالم کرده
عامل اصلی آلودگی هوای این روزها ،سوزاندن مازوت در
نیروگاه هاست .چرا سازمان محیط زیست اقدام موثری درباره
این مشکل تاکنون انجام نداده است؟
سازمان محیط زیست از قبل تا حاال مخالف مازوت سوزی در
نیروگاهها و صنایع بوده است .این موضوع را بارها اعالم کردیم و با
مسئوالن مربوطه جلسه گذاشتیم و به نیروگاه ها هم گفتیم مخالف
هستیم .شرایطی االن پیش آمده است که نیروگاهها میگویند چاره
ای جز سوزاندن مازوت نداریم .موضوع این است از سال گذشته تا
امروز که این همه جلسه گذاشتیم و بحث کردیم چرا راهکارها انجام
نشد ،مسئله ای که وزارت نفت با آن درگیر است ،می توان حل کرد
و حتی ما راهکار داده ایم.
* چرا نیروگاه ها به سوزاندن مازوت رو آورده اند؟
وزارت نفت میگوید مصرف گاز در زمستان زیاد می شود و
مجبوریم گاز خانگی را تامین کنیم .در نتیجه مجبوریم به نیروگاه
ها مازوت بدهیم .آنها می گویند نمی توانیم مازوت را صادر کنیم.
مقدار مازوت زیاد شده است .انبارها هم پر شده است و ما مجبور می
شویم مازوت را به بیابان یا دریا بریزیم .برای همین ما راهکارهایی
پیشنهاد دادیم.
* وظیفه دفع مازوت با کیست؟

وظیفه ما نبوده است راهکاری درباره دفع مازوت بدهیم ولی ما
راهکارهایی پیشنهاد دادیم .عالوه بر طرحهای پژوهشی که از چند
مرکز دانش بنیان اخذ کردیم و به وزارت نفت دادیم که چطور مازوت
را تبدیل به محصوالتی با آالیندگی کمتر و گوگرد کمتر کنند که
ارزش افزوده باالتری هم داشته باشد ولی توجهی نشد.
* االن در چه شرایطی هستیم؟
آنها می گویند انبارهای مازوت پر شده است .دلیل آن هم
این است که فناوری پاالیشگاه ها قدیمی است .از نفت خام ورودی
به پاالیشگاه ها  ۲۵درصد تبدیل به مازوت می شود .باید فناوری
پاالیشگاه ها را ارتقا دهند چون طبق قانون باید حداکثر  ۱۰درصد از
نفت خام ورودی پاالیشگاه ها تبدیل به مازوت شود .این قابل قبول
نیست که  ۲۵درصد ورودی آنها تبدیل به مازوت شود .باید تولید
مازوت را کاست.
* االن در شرایطی که نفس کشیدن برای شهروندان
سخت شده است ،درباره انبار مازوت چه کاری می شود کرد؟
پیشنهادهایی که ما دادیم در زمان کوتاه انجام شدنی نیست.
باید در خالل سالهای گذشته انجام می شد .االن باید اقدامات فوری
اجرایی شود .مثال پیشنهاد می دهیم گازی را که صادر می شود ،به
نیروگاهها بدهیم تا محبور به استفاده از مازوت نباشند .االن مسئله
بیشتر کمبود گاز است که مازوت را در نیروگاهها میسوزانند .پیشنهاد
میکنیم یکی دو هفته صادرات گاز به نیروگاه ها اختصاص یابد تا هم
مشکل کمبود گاز خانگی نداشته باشیم و هم بتوانیم مشکل مصرف
مازوت را کنترل کنیم.
* واقعیت این است که قطع صادرات گاز شدنی نیست
چون معموال شرایط قراردادی سنگینی را برای قطع عمدی گاز
در قراردادهای بین المللی وضع می کنند که در صورت قطع
گاز ،کشور باید خسارات سنگینی به مشتریان برون مرزی
بپردازد و عمال ممکن نیست .االن در شرایط تحریمی و عدم
امکان فروش مازوت چه می شود کرد؟
پیشنهاد دادیم اگر نمیتوانید مازوت را بفروشید ،میتوانید تهاتر
کنید .شرکتهایی در چین و کره هستند که می گویند ما مازوت شما
را اینجا تحویل میگیریم و به جای آن اتوبوس تحویل میدهیم .این
تهاتر یک تیر و دو نشان است .یعنی هم مازوتمان را می فروشیم و
هم وقتی پول نداریم ناوگان را نوسازی کنیم از محل تحویل مازوت
اتوبوس نو می خریم و نوسازی ناوگان را انجاتم دهیم .این راهکار را
پیشنهاد دادیم.
* پیشنهاد تهاتر مازوت با اتوبوس مربوط به قبل از تحریم
است یا االن هم شرکتهای خارجی حاضرند مازوت بگیرند
اتوبوس بدهند؟

پیشنهادی که میگویم شرکتها ارائه کرده بودند ،مربوط به یک
سال پیش بود .آنها گفته بودند مازوت را با اتوبوس تهاتر می کنیم.
این پیشنهاد مربوط به سال گذشته بود که آن زمان هم ما تحریم
بودیم .طبیعی است اگر پیشنهاد درست باشد االن هم احتماال نباید
مشکلی وجود داشته باشد و مقدور است.
* حاال تا این شرکتها بیایند و اگر بتوانند از تحریمها
بگذرند یا هنوز بر سر پیشنهادشان باشند ،بخواهند قرارداد
ببندند و مازوت ببرند ،باز هم به ماههای آینده نمی رسد.
پیشنهاد عملی در این مقطع زمانی چیست؟
پیشنهاد دیگر مدیریت مصرف سوخت در نیروگاه ها است.
یعنی اگر مجبوریم در نیروگاه ها مازوت مصرف کنیم ،مازوت را به
نیروگاه های بدهیم که نزدیک شهرها نیستند .مثال  ۵تا  ۱۰نیروگاه
را مشخص کنیم که در طول سال اصال به آنها گاز ندهیم و صفر تا
 ۱۰۰در طول سال ،مازوت مصرف کنند .گاز آنها را به نیروگاه هایی
مانند بعثت تهران یا سایر نیروگاه های نزدیک به شهرها بدهیم .این
راهکارها االن قابل اجرا نیست ولی در طول سال می توان آنها را اجرا
کرد .می شد در طول سال گذشته یکی دو راهکار را انجام داد تا االن
به این مشکل نخوریم.
* چرا وزارت نیرو و نفت به این پیشنهاد عمل نکردند؟
معموال آنها راحتترین کار را اجرا می کنند .یعنی مازوت
را به نیروگاه ها میدهند تا بسوزد و در نهایت به ریه شهروندان
برود .ما میخواستیم جلوی فعالیت نیروگاههایی را که مازوت می
سوزانند ،بگیریم .بخش تامین سوخت مازوت نیروگاهها را اداره
کل استانها در سازمان محیط زیست رفتند و پلمب کردند ولی
به دستور دادستانی همه پلمبها باز شد و االن دارند از مازوت
استفاده می کنند .وقتی هم دستور دادستان باشد ،ما نمی توانیم
روی دستور آنها اقدامی کنیم و تصمیم گیری نهایی با قوه قضاییه
است.

ماراتن ویالسازی در حومه تهران چه زمانی تمام میشود؟
علی شیخ زاده

سالهاست که شاهد هجوم عدهی بسیاری از
دالالن و زمینخواران برای تغییر کاربری و فروش
زمینهای مزروعی و باغی حومه تهران و دیگر
کالنشهرها هستیم اما هیچگاه از خود نپرسیدیم که
دلیل این اتفاق چیست؟ دالیل اینکه عموم عالقمندان
به داشتن باغچهای کوچک یا ویالیی مجلل به دامان
این دالالنکشانده میشوند چیست؟
مقاصد دور همچون شهرهای شمالی برای
بسیاری از مردم جذاب نیست چراکه بعد مسافت
و ترافیکهای سنگین جادهای موجب کم کاربرد
بودن ویالهای ساحلی و جنگلی شده است و حجم
زیادی از ساکنین کالنشهرها برای پایان هفتهی
خود به دنبال تفریحگاهی اختصاصی و البته
نزدیکتر هستند بنابراین اولین مقاصد این افراد
در کالنشهر تهران مناطقی همچون لواسانات،
فشم ،دماوند ،کردان ،چهارباغ ،زیبادشت ،بانوصحرا
و امثالهم است که متاسفانه در این مناطق نیز به
اندازهی کافی زمین مسطح با کاربری مسکونی
وجود ندارد .اغلب زمینهای این مناطق مزورعی
یا باغی هستند که به نحوی باید کاربری آنها را
تغییر داد.
فرصتطلبان از روشهای خاص خود به
روشی بهره میبرند که متولیان حفاظت از این
زمینها را وادار به ارایه مجوز تغییر کاربری نمایند
و یا در روشی ساده با اعمال نفوذ یا تطمیع افراد
ذیربط کار خود را پیش میبرند و اینگونه میشود
که باغی چند هکتاری تبدیل به شهرکی مجلل
میگردد.
آنچه دولت تخریب و جریمهی چنین دخل
و تصرفهایی مینامد تقریبا برابر با یک صدم
این ساخت و سازها و تصرفهاست .همین تغییر
کاربریها باعث شده که امروز در منطقه دماوند
یا لواسانات شاهد قیمتهای نجومی برای زمین و
ویالهای ساخته شده باشیم که گاها از متری ۱۰۰
میلیون تومان نیز تجاوز مینماید.
در مناطق شمالی تهران تقریبا به وضعیت
فوق اشباع رسیدهایم و حال سیل عظیمی از مردم
و عالقمندان به ویال و باغچهداری به مناطق غربی

تهران و حومهی استان البرز روی آوردهاند.
این استقبال باعث شده است تا قیمت
زمینهایی که در یک یا چندسال گذشته در
منطقهای همچون کردان ،بانو صحرا و اطراف
هشتگرد کمتر از متری  ۵۰۰هزار تومان بوده به
رقمی بیش از  ۳میلیون تومان برای هر مترمربع
برسد .اگر با همین دست فرمان پیش برویم بدون
شک قیمتهای ییالقات غربی تهران به بیش از
قیمت مناطق شمالی خواهد رسید چراکه ییالقات
غربی آبو هوای بهتر و کاربری چهارفصل دارند در
حالیکه در مناطق شمالی همچون دماوند به علت
برودت هوا عمال چندماه از سال ،باغچه و ویال بال
استفاده خواهد ماند.
کردان و روستاهای اطراف آن همچون
بانوصحرا،برغان و… بسیار بکر ،مسطح و با
چشماندازهایی زیبا هستند که طی یکسال اخیر
آنها نیز از گزند و دید خریداران تهرانی مغفول واقع
نشدهاند و بیم آن میرود که به زودی به مقصد اول
تهرانی ها برای ساخت ویال و عمارتهای مجلل
تبدیل شوند کما اینکه تا کنون نیز رشد قابل
توجهی در حومه استان البرز شکل گرفته است
و ساختمانهای مجلل و ویالهای لوکسی در این
مناطق ساخته شدهاند .با هر ویالیی که ساخته
میشود باغ و مزرعهای نابود میشود و افسوس
میخوریم که چرا خریداران تالش نمیکنند
حدالمقدور ماهیت باغی این زمینها را حفظ کرده
و باعث شکوه بیش از پیش طبیعت گردند .شاید

یکی از دالیل این گونه توسعهها عالقمندی بومیان
مناطق مذکور به کسب سود است تا با فروش بیش
از پیش زمین به تهرانیها ،فرصت رشد چند برابری
زمینهایشان فراهم شود که اگر روند مناطق
لواسانات ،دماوند و آبسرد برای غرب تهران و کرج
نیز تکرار شود بدون شک بزودی شاهد قیمتهای
چند ده میلیونی برای زمینها خواهیم بود.
ناگفته نماند که طبق تجربیات گذشته اگر هر
خریدی از سوی مردم در حومه کالنشهرها انجام
شود باالخره روزی این زمینها در بافت قرار گرفته
و مجوز ساخت خواهند گرفت و چون این شکل
از سرمایهگذاری همیشه در ایران پاسخ داده است
بارها و بارها توسط مردم آزمون شده و میشود.
طبق بررسیهای به عمل آمده در مناطق
غربی یاد شده طی یکسال گذشته شاهد رشد ۳۰۰
درصدی بوده ایم و از سویی حجم قابل توجهی
تقاضا برای خرید زمین وجود دارد اما به علت
کمبود زمین و ویال این تقاضاها به دیگر مناطق
هدایت شدهاند .منطقه چهارباغ ،ساوجبالغ و
حتی ییالقاتی تا نزدیکی قزوین از نگاه خریداران
دور نماندهاند و یقینا با اتمام اتوبان همت که هم
اکنون به ورودی شهر کرج رسیده است ،مشکل
ترددها در غرب بسیار روان تر و سادهتر از ییالقات
شمالی خواهد شد .با اتمام اتوبان همت و اتصال
آن به شاهراه اصلی ،یک خانواده تهرانی میتواند
در کمتر از ۴۵دقیقه به باغچه یا ویالی خود در
کردان برسد .اینکه کردان از گذشتههای دور مورد

توجه و اقبال بوده را تایید میکنیم اما اینکه دیگر
مناطق روستایی آن درگیر این موج ویالسازی و
سرمایهگذاری بر روی زمین گردند موضوعی است
که باید بیشتر مورد توجه و تامل قرار بگیرید
چراکه با این حجم از تقاضای خرید زمین با توجه
به قیمتهای نجومی امالک در تهران و عمال
قیمتهای سرسامآور ییالقات شمالی ،بدون شک
مقصد بعدی همه تهرانی ها ییالقات غربی خواهد
بود که اگر مورد وثوق و اقبال عمومی واقع شود به
سبب آبوهوای خوب و طبیعت بکر و سرسبزتر ،
فاجعهای برای طبیعت رقم خواهد خورد.
امید است دولت برای کنترل این روند تقاضا با
توجه به قیمتهای مناسب در مناطق غربی تدابیر
ویژهای بیاندیشد که این روند به شکل مثبتی ادامه یابد.
و در انتها این سوال پرسیده میشود که
ماراتن زمینخواری در حومهی کالنشهرها چه
زمانی به پایان میرسد؟
طبیعت و زمینهایی با کاربری باغی و
مزروعی چه زمانی از گزند عالقمندان به ویالسازی
در امان خواهند ماند؟
آیا با توجه به تقاضای موجود برای خرید
زمین بزودی شاهد قیمتهای نجومی در ییالقات
غربی تهران و حومه استان البرز خواهیم بود؟
و هزاران پرسش دیگر که تصور میکنیم
هیچگاه برایشان پاسخی نیابیم جز اینکه شاهد
رشد ساخت و سازی مناطقی باشیم که بکر
بودنشان برایمان خاطره خواهد شد.

خبر کوتاه
پس از ده سال و به همت شهرداری منطقه:5

«گود اسکان» ایمن سازی شد

محمود کلهری شهردار منطقه 5از ایمن
سازی گود پرخطر در ناحیه  4این منطقه خبر
داد و افزود :این گود یکی از گودهای پرخطر
تهران است که بیشتر از ده سال رها شده و هم
اکنون با استفاده از 5500مترمکعب خاک در
حال ایمن سازی و تسطیح است.
به گزارش امتیاز ،کلهری با اشاره به ایمن
سازی این گود پرخطر گفت10 :سال پیش
در یک عرصه  7هزار متری با هدف ساخت
مجموعه ای برای اسکان تمام کارگران منطقه5
عملیات حفاری گود 900متری در عمق 6متر
آغاز و به دلیل بروز برخی مشکالت از جمله
معارضین در مراحل اولیه متوقف ماند و گود
به صورت ناایمن رها شد .شهردار منطقه 5با
اشاره به شناسایی گودهای پرخطر تهران گفت:
این گود یکی از  285گود رها شده شهر تهران
است که پس از 10سال عملیات ایمن سازی و
تسطیح آن آغاز شده و در حال انجام است تا
این گودال 900متری ایمن سازی شود.کلهری
با بیان اینکه توقف عملیات ساخت و رها سازی
این گود مشکالت و آلودگیهای زیست محیطی
فراوانی را برای ساکنان این محله به وجود آورده
است گفت :در مجاورت این عرصه 7000متر
مربعی  ،سازههای غیرمجاز ساخته و 10نفر از
کارگران در شرایط نامتعارف و ناایمن در این
سازه های موقت اسکان داشتند که هم اکنون
این سازه ها تخریب شده است .کلهری با اشاره
به تاثیر منفی این گود رها شده بر امنیت و
سالمت محیط و شهروندان این محله تصریح
کرد :تردد ،توقف و آلودگی صوتی ماشین
های حمل زباله ،جاری شدن شیرابه زباله ها
در این محل ،اسکان غیررسمی افراد در این
سازه های ناایمن و وضعیت نامناسب سرویس
بهداشتی عالوه بر ایجاد مزاحمت و ناامنی برای
همسایگان ،فضای بی دفاع و خطرناک شهری
را در این محل به وجود آورد.شهردار منطقه با
تاکید بر ایمن سازی گودهای رها شده در سطح
منطقه خاطر نشان کرد :رفع خطر و پر کردن
این گود ناایمن سالها مطالبه جدی شهروندان
و شورایاران بوده است که عملیات رفع خطر ،
تسطیح و پاکسازی این گود توسط شهرداری
ناحیه  ۴با نظارت حراست منطقه ،و همکاری
معاونت خدمات شهری و محیط زیست ،معاونت
فنی و عمرانی ،ستاد مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل و اداره  HSEدر حال انجام است.
کلهری با اشاره به آغاز عملیات تسطیح این گود
اظهار داشت :کارشناسی های الزم در این زمینه
انجام و کلیه مالحظات برای پر کردن این گود
ناایمن ،پاکسازی عرصه مجاورگود از آلونکها و
انتقال ماشین های حمل زباله به محل مناسب
در محدوده ناحیه 4و الزامات HSEدر نظر
گرفته شده است.او درباره شیوه ایمن سازی این
گود ناایمن گفت :هدف ما بهینه سازی این محل
است .ایمن سازی گود در دو سطح پاکسازی
و تسطیح در حال اجرا است .عملیات تخریب
آلونکها و سازههای غیر مجاز اطراف گود انجام
شده است و ظرف روز جاری جمع آوری میشود.
کلهری حجم خاک مورد نیاز برای تسطیح گود
را  5هزار و  500متر مکعب پیش بینی کرد
و افزود :این گود با  250الی  300مایلر خاک
پر ،هر مرحله خاکریزی با بیل مکانیکی تسطیح
و سپس برای نشست طبیعی خاک آبپاشی
میشود .شهردار منطقه 5درباره ساکنان سازه
های غیر مجاز اطراف گود گفت :کارگران ایرانی
ساکن این آلونکها با رعایت کامل کرامت
انسانی در محل اسکان کارگری ناحیه 4و در
خیابان شربیانی اسکان داده شدهاند.
با مشارکت سازمان زیباسازی انجام شد

رونمایی از دیوارنگاره اولین شهید
مدافع حرم منطقه 19

دیوارنگاره شهید سجاد زبرجدی اولین
شهید مدافع حرم منطقه  19طی مراسمی با
حضور خانواده معزز شهید ،شهردار و مدیران
شهرداری منطقه ،شورایاران ،فرمانده سپاه ناحیه
ابوذر ،حجت االسالم موسوی هشترودی و مدیر
کل امور ایثارگران شهرداری تهران برگزار شد.
به گزارش امتیاز ،در این مراسم علی
توکلی شهردار منطقه به تقارن آیین رونمایی از
دیوارنگاره شهید سجاد زبرجدی با ایام فاطمیه
و سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی
اشاره کرد و این اقدام را گام دیگری در راستای
زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار
و شهادت دانست.
او همچنین در بخشی از سخنان خود به
اهمیت خدمت به شهروندان پرداخت و گفت:
بهترین راه عمل به وصیت شهدا و ادامه راه
آنان ،خدمت به مردم است که بی شک رضایت
خداوند را نیز به همراه خواهد داشت.
رضا جاللی مدیر کل امور ایثارگران
شهرداری تهران از دیگر سخنرانان این مراسم
بود که خدمات شهرداری منطقه  19را در اشاعه
فرهنگ ایثار و شهادت بسیار شایسته دانست و
از اداره های زیباسازی و امور ایثارگران منطقه
در ترسیم این دیوارنگاره به عنوانی یادگاری
ارزشمند قدردانی کرد .جاللی خدمت بی منت
به ایثارگران وشهیدان را توفیقی الهی دانست
که از جمله آن ها برگزاری یادمان شهدا و جمع
آوری آثار آنان در قالب  352کتاب بوده است.
سرهنگ احمد یوسف پور فرمانده ناحیه
مقاومت بسیج ابوذر نیز در این مراسم حاضر شد
و با تقدیر از شهردار و مسئولین این شهرداری در
اجرای این طرح مقدس ،از اتفاق خوب دیگری
در این منطقه خبر داد و گفت :پیش تر از این
نیز شاهد افتتاح مقبره شهدای بوستان شقایق به
عنوان مأوایی برای انقالبیون و جاماندگان عرصه
ایثار و مقاومت بوده ایم.او در بخش دیگری به
اقدامات صورت گرفته برای مقابله با کرونا و
اجرای موفقیت آمیز طرح شهید سلیمانی در
قالب راه اندازی  8ایستگاه سالمت پرداخت و
کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا در این منطقه
را از تأثیرات و نتایج این طرح دانست.

