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گزارش

چاله های خیابان ها و پیاده روهای
تهران در غفلت مسئوالن شهری

نیلوفر منصوریه

دست اندازهای غیر منتظره و چاله هایی که هیچوقت درست نمی شوند ،از ویژگی های بارز
خیابان ها و بزرگراه های تهران است که پایتخت نشینان را با مشکل جدی مواجه کرده است.
دســت اندازها و خرابي آسفالت خيابان هاي تهران در طول دهه هاي متمادي ،چنان آزاردهنده
و العالج مانده كه هر شــهرداري در بدو پذيرفتن مســئوليت مديريت شهر به عنوان نخستين
اقدام عزم مبارزه با اين غول مشكالت شهري را مي كند .مشکلی که جدید نیست و سالهاست
که هر روز پایتخت نشینان با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند.
مهندسان راهسازي مهم ترين قسمت راه بعد از طراحي و محاسبات فني را زيرسازي آن مي
دانند و اساســا واژه راه را به معناي زيرســازي و نه آسفالت روي آن به كار مي برند .اما معموال
شــهرداري تهران آن مقداري را كه در معرض ديد عموم است به عنوان راه تلقي مي كند و با
بسنده كردن به ترميم ظاهري آسفالت يا تعويض و تجديد آن تنها ارتفاع خيابان هاي تهران را
افزايش مي دهد .زيرســازي خيابان هاي تهران به شهادت مهندسان ،داراي اشكاالت متعددي
اســت كه اگر اصالح نشود ممكن است به فجايعي تبديل شود.کارشناسان معتقدند :بي توجهي
به زيرســازي خيابان هاي تهران باعث سست شدن روكش آسفالت در بسياري از نقاط شده و
در قبال نشســت گاه و بي گاه خيابان ها شهرداري فقط روي آن آسفالت مي ريزد .اصوال بايد
زيرســازي خيابان ها از لحاظ دفع آب ها ،وجود چاه ها و سفره هاي زيرزميني آب ،مكان هاي
نشتي آب و زه كشي مدام بررسي و كنترل شود ،نه اينكه فقط آسفالت ريزي شود.
البتــه هراز چند گاهی ناحیه های شــهرداری ،تنها مبادرت بــه اضافه کردن یک الیه جدید
آســفالت به الیه خراب قدیمی که معلوم نیســت به خاطر زیرسازی نامناسب معیوب شده و یا
به خاطر کیفیت پایین آســفالت جدید را اضافه می کنند که تنها ضخامت الیه باالیی و سطح
ناهمواری ها را افزایش می دهد.هنوز از یادها نرفته اســت که شهردار تهران در آبان ماه سال
 87در مراســم افتتاح کارخانه شش و هفت آســفالت با انتقاد از آسفالت ها گفته بود :وضعیت
آسفالت در تهران و کشور ،مردم و مسئوالن را نگران کرده بود ،چرا که پایین بودن کیفیت آن،
هزینه زیاد و آلودگی محیط زیســت را به همراه داشــته است .با نگاهی به خیابان های تهران
کامال مشخص است که کیفیت آسفالت در کشور و تهران به شدت پایین است و عمر مفید این
محصول در حالی در ایران پنج ســال و کمتر اســت که کشورهای دیگر  ۱۵تا  ۲۰سال از این
محصول در خیابان های خود اســتفاده می کننــد .با این حال در حالی که نزدیک به یک دهه
از آن واقعه می گذرد اما نه بهبودی در کیفیت آســفالت ها حاصل شــده و نه شهرداری تهران
فکری به حال خیابان ها و بزرگراه ها می کند تا همچنان این مردم باشند که قربانی می شوند.
در هر حال می توان گفت ،یکی از دالیل عمده کیفیت پایین آســفالت معابر شــهر تهران
اســتفاده از مواد نامناسب در آسفالت توسط پیمانکاران شــهرداری است .پیمانکارانی که هیچ
نظارتی در کار آنها صورت نمی گیرد تا اگر هم شهرداری تهران گاهی به فکر تعمیر آسفالت ها
بیافتد و برای ان هزینه کند باز هم بعد از مدت کوتاهی به علت کیفیت نامرغوب همان و آش
و کاسه برای خیابان های تهران به راه باشد.
پایتخت و تفاوتش با دیگر شهرها
تهران شــهر عجیب و غریبی است و خیلی چیزهایش با خیلی چیزهای شهرهای دیگر فرق
می کند .نه تاریخ آن شــبیه تاریخ سایر پایتخت ها و کالنشهرهای مهم دنیاست و نه شکل و
شمایل بزرگ شدن و توسعه آن در سیر تکامل از روستایی مهجور در شمال ری به بزرگ ترین
و شــلوغ ترین شهر ایران ،به نمونه دیگری می ماند.مشکالت تهران هم مشکالت خاص خود
تهران اســت که در زمینه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ظهور و بروز می کند و
عالوه بر مشــکالت شهرهای بزرگ ،که از اقتضائات آنهاست ،در عرصه زندگی مردم پایتخت
نشــین نمود پیدا می کند و این مشکالت در سیر تکامل شهر نهادینه شده اند و ریشه ای تر از
آنند که بتوان به رفع آنها امیدوار بود .بخشی از این مشکالت ،مربوط به مسائل فنی و مهندسی
شــهری اســت که دامنه ای به درازای تمام مسائل یک شــهر را در برمی گیرد .از طرح جامع
معطل و محدوده نامشــخص توسعه شهری اش گرفته ،تا بافت آشکار و پنهان فرسوده شهری
و البته ترافیک منحصربه فردش.
مشکالت پایتخت نشینان
از ســوی دیگر وضعیت نابسامان کارخانه های آسفالت سازی و محدودیت های تخصصی و
همین طور عددی این کارخانه ها عم ً
ال امکان نظارت کامل و فشار برای تولید آسفالت مرغوب
را از میــان می برد .نیروهای مجری نیز کمتر از تــوان و تخصص الزم برخوردارند ،حال آنکه
وقتی به قضیه دقیق نگاه کنیم متوجه می شــویم که آســفالت چه پدیده پیچیده یی اســت و
طراحــی و تولید و اجــرای آن تا چه حد دقت و تجربه و تخصص می طلبد .به عنوان نمونه در
مرحله اجرا اگر شیب عرضی خیابان در اجرای آسفالت نادیده انگاشته شود ،عم ً
ال هنگام بارندگی
آب در نقاطی جمع خواهد شد که در اثر تبخیر و یخبندان و نمک پاشی و ...خود به عنوان عامل
مخربی آسفالت را می خورد ...عالوه بر این جزئیات فنی ،مسائل مدیریتی نیز در این ماجرا نقش
دارند .هر مدیر جدیدی قاعدت ًا بر اســاس ســایق و اهداف مدیریتی خود ،طرح هایی را برنامه
ریزی و اجرا می کند که البته در این مورد به خودی خود اشکالی نیست.
اما مساله اینجا است که به دلیل فقدان نهادینه سازماندهی ،بسیاری از این برنامه ها با تغییر
مدیران معطل می مانند .
چالش معلوالن با چالههای شهر
اما این نامهربانی شــهر با شهروندانش فقط مختص عابران ،رانندگان و موتورسواران نیست.
معلــوالن و افرادی که برای راه رفتن از ویلچر یا عصای ســفید کمــک می گیرند از اصالح
نامناســب هندسی و چاله چوله های شهر تهران به شــکل کامال جدی بیشترین آسیب را می
بینند .پیاده روها با آن موزائیک های لق شده و چاله چوله های کوچک و بزرگ که به اندازه راه
رفتن روی میدان مین خطرناک است ،خطرات بسیاری را متوجه این قشر از جامعه می کند .چه
بســا معلولی برای انجام کاری از منزل بیرون رفته است که به دنبال غفلت مسئوالن در معابر
ناهموار و چاله چوله های خیابان ها ولیچرشان واژگون شده و نا رضایتی شان را به بار می آورد.
مناسب سازی معابر از اولویت های شهرداری است
عضو شــورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه مناســب سازی شهر ابعاد مختلفی دارد می
گوید :از این رو نمی توانیم اقدامات کیفی شهرداری را با خط کش کمیت اندازه گیری کنیم.
علی صابری با اشــاره به اهمیت کیفیت مناسب سازی در شهر ،افزود :مناسب سازی را نباید
با کمیت و عدد و رقم در اقدامات شــهرداری در نظر گرفت .عضو شورای اسالمی شهر تهران
تأکید کرد :این مناســب سازی ها یکپارچه و با استانداردهای ابالغی و نظارت یک مرکز خاص
انجام نمی شــود ،به همین دلیل معتقدم مناســب سازی در سال گذشــته به طور کامل انجام
نشــده است.صابری با بیان اینکه در ســال های گذشته ،برخی اقدامات مناسب سازی از سوی
معاونت عمرانی شــهرداری تهران انجام شده است ،تصریح کرد :این موضوع از این جهت که
به دنبال ردیف و بودجه برای این امر نیســتیم مطلوب اســت اما تمرکز زدایی  ،از ابعاد چالشی
آن محسوب می شود.
وی در پایان یادآور شــد :ستاد مناسب سازی شهرداری تهران باید برنامه ریزی جدی در این
موضوع داشــته باشد تا روند مناسب سازی مطلوب پیش برود .معابر و مناسب سازی برای تردد
ماشــین ها ،موتورسوران و شهروندان از جمله اولویت های شهرداری محسوب می شود و باید
هر شــهروند به محض تردد در معابر احســاس امنیت کرده و مسئوالن در این راستا غفلت به
خرج ندهند تا دیگر شاهد بروز این زخم کهنه نباشیم.
صبزرگترين مشكل آسفالت خيابان هاي تهران از نظر متخصصان اين است كه معابر تهران
شناسنامه ندارد و مشخص نيست خياباني كه  ۱۰بار آسفالت شده دليلش چه بوده و اشكال آن
چه بوده اســت .در حالي كه خيابان بايد از نظر گرمسيري و سردسيري ،نوع روسازي ،زهكشي
زير وضعيت بستر آن و هر نوع اقدامي كه روي آن انجام شده شناسنامه داشته باشد .تأسيسات
شــهري ،پاشيدن شن و نمك،كنده كاري و حفاري وقت و بي وقت شركت هاي آب ،برق ،گاز
و مخابرات از ديگر عوامل تخريب آسفالت خيابان هاست .متاسفانه يكي از نقايص شهر تهران
عبور تأسيســات شــهري آب و برق و گاز و تلفن از زير خاك اســت و اين نقيصه موجب شده
هيچ آسفالت تازه اي بيش از سه يا چهار ماه دوام نياورد چون به هر حال يكي از چهار شركت
خدمات رســان فوق به دليلي نياز پيدا مي كند تا به تأسيسات زير خاك دست پيدا كند.از سوي
ديگر ،نبود هماهنگي ميان اين شــركت ها و شهرداري در حفاري خيابان ها زمان ترميم آن را
افزايش مي دهد و مشــكلي بر مشكالت آســفالت خيابان ها مي افزايد.كارشناسان يكي ديگر
از عوامل تخريب آســفالت خيابان ها را استفاده از شــن دانه درشت و لودر و گريدر براي برف
روبي خيابان ها و بزرگراه ها در فصل زمســتان مي دانند و معتقدند شــهرداري بايد روش خود
را عوض كند.
به اعتقاد اين كارشناســان روش ســنتي ،قديمي و مخرب پاشيدن شن درشت و نمك روي
آسفالت براي زدودن برف حداقل  ۵دهه است كه در تهران به كار گرفته مي شود در حالي كه
حداقل  ۵دهه است اين روش در دنيا منسوخ شده است.
از طرفي نمك با نفوذ به زير بســتر آسفالت ،تأسيسات شهري را خراب مي كند كه اين خود
عامل غيرمســتقيم تخريب آسفالت است و از ســوي ديگر شن و لودر و گريدر روكش آسفالت
را زخمي و نابود مي كند.

طالق توافقی
در روستاها
افزایش
یافته است

در شرایط کنونی طالق توافقی عالوه در کالنشهرها ،در روستاها رواج چشمگیری پیدا کرده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس ،با بیان این مطلب گفت :واقعیت آن است که وضعیت طالق در کشور نگران کننده است تا جایی که طالق ها عالوه بر کالنشهرها ،به روستاها نیز کشیده شده است.
روح هللا بابایی ادامه داد :متاســفانه طالق توافقی نیز رواج زیادی پیدا کرده که این موضوع می تواند زنگ خطری جدی برای جامعه به شــمار رود که باید برای آن چاره اندیشــی شــود.بابایی تصریح کرد :انجام
مشاوره ها برای کاهش طالق در کشور از ضرورت های جامعه به شمار می رود و بر اساس آنچه اعالم شده اجرای پایلوت آن در  ۵استان نتیجه بخش بوده است.وی یادآور شد :اگرچه انجام مشاوره قبل از ثبت
طالق اقدام مثبتی است اما الزم است قبل از انجام ازدواج ها مشاوره هایی برای زوجین صورت گیرد که این اقدام می تواند تاثیر چشمگیری در کاهش طالق داشته باشد.
بابایی تاکید کرد :این واقعیت که پیشگیری بهتر از درمان است در موضوع معضل طالق نیز صدق می کند به گونه ای که انجام مشاوره پیش از طالق نوعی درمان است اما انجام مشاوره قبل از ازدواج نوعی
پیشگیری است.

بخش هایی از زندان «اوین» وقفی است

رئیس ســازمان زندان ها با بیان اینکه شــهرداری
تهران ،زندان اوین را نخواســت ،گفت :در راســتای
اجــرای طرح تبدیــل زندان به فضای ســبز ،در حال
مذاکره با سایر گزینه ها هستیم.
زندان  ۴۰هکتاری اوین یکی از مهم ترین و قدیمی
ترین زندان های کشور اســت که قرار شده برحسب
یک طرح قدیمی ،جای خود را به فضای ســبز داده و
تبدیل به بوستان شــود .اواخر اسفند  ۹۴بود که اصغر
جهانگیر از مذاکرات با شــهرداری تهــران پیراموان
تبدیــل زندان اوین به فضای عمومی خبر داد و اعالم
کرد :این مذاکرات در سال  ۹۵هم ادامه خواهد داشت.
چند ماه بعد و در تیر ماه ســال گذشــته و در جریان
سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان تهران ،شهردار
تهران در رابطه با تبدیل زندان اوین به بوستان ،گفت:
در این زمینه با رئیس سازمان زندانها صحبت کردیم
و قرار شــد جلســه اجرایی این کار هم برگزار شــود.
امیدواریم در دوره مدیریت آیتاهلل آملی الریجانی در
قوه قضائیه زندان اویــن تبدیل به یک پارک عمومی
برای شهروندان تهرانی شــود .قالیباف تصریح کرد:
تبدیل زندان اوین به پارک جزو تصمیماتی اســت که
برکات زیادی برای مردم ،شهرداری و دستگاه قضایی
دارد .البتــه موافقت رئیس قوه قضائیه را گرفتهایم که
بحث مکتوب شدن و ابالغ آن هر چه زودتر طی شود
و از این طریق مشکالت دستگاه قضایی و شهرداری
نیز برطرف شود.
به گزارش مهر ،نقل های متعدد مســئوالن قضائی
و شــهری در مورد فروش زندان اوین ادامه داشت و
حتی چندین جلســه با حضور کارشناسان برگزار شد و
کار به قیمت گذاری هم رســید .اما اواخر سال گذشته
بود که رئیس ســازمان زندان ها اعالم کرد :در ابتدای
اجرای این تصمیم ســازمان زندان ها و شــهرداری
تهران ،کارشناسانی مشخص شدند اما بعدا کارشناس
شــهرداری تهران به دلیل اخذ پست دیگری در پست

جدید مستقر شد و مذاکرات متوقف شد.
این اعالم توقف واکنش هایی را از سوی شهرداری
تهران در پی داشت بطوریکه چندی پیش ناصر امانی
معاون شــهردار تهران در این رابطه ،گفت :برای آنکه
زندان اوین را تملک کنیم جلسات بسیاری با مسئولین
ســازمان زندان ها برگزار و نظر شهرداری به سازمان
زندان ها اعالم شده است که درصورت موافقت ،آماده
انجام آن هستیم
اسناد زندان اوین مشکل داشت
وی افزود :بخش هایی از زمین هایی که زندان اوین
در آن واقع شده دارای مشــکل اسناد مالکیت قطعی
است و از ســازمان زندانها درخواست کردیم ابتدا این
مشکالت را رفع کنند.
امانی ادامه داد :همچنین در نشست های برگزار شده
به مسئولین ســازمان زندانها اعالم شد که شهرداری
منابــع مالی الزم برای خرید مجموعه اوین به صورت
نقدی را در اختیار ندارد ولی حاضر اســت پس از رفع

مشــکل اسناد زمین زندان و با تفاهم از طریق تهاتر و
با استفاده از دارایی های غیر نقدی شهرداری تهران با
در اختیار قرار دادن ملک یا امالک معوض با ســازمان
زندانها تهاترکنیم.
معاون شهردار تهران به قیمت پیشنهادی مسئولین
سازمان زندانها برای مجموعه اوین اشاره کرد و گفت:
قیمت باید کارشناســی و مورد توافق طرفین باشــد
ضمن اینکه شهردار تهران نیز دستور همکاری کامل
و مساعدت در این موضوع را صادر کرده است و ما از
این اقدام انصراف نــداده و همچنان آماده همکاری و
توافق هستیم.
معاون برنامه ریزی ،توســعه شهری و امور شورای
شــهرداری تهران گفت :در صورت موافقت سازمانی
زندان ها با پیشــنهاد شهرداری ،زمین این زندان پس
از تملک به فضای سبز و مجموعه فرهنگی -تفریحی
تبدیل خواهد شد.
بخش هایــی از زندان و زمین های اطراف

اجتماعی

اوین وقفی است
مصطفی محبی مدیر کل زندان های استان تهران
در خصوص اظهارات امانی و اینکه آیا اســناد مالکیت
زندان اوین ،مشــکل دارد ،گفت :بخشــهایی از زندان
اوین و زمین های اطراف این زندان وقفی هستند.
اصغر جهانگیر رئیس ســازمان زندان ها در خصوص
آخرین وضعیت جابه جایی و فروش زندان اوین ،گفت:
یکی از گزینــه های خریدار زندان اوین ،شــهرداری
تهران بود .اما علیرغم پیگیری های ســازمان زندان
ها ،شــهرداری تهران دیگر تمایلی به ادامه مذاکرات
نداشت.
در حال مذاکره با سایر گزینه ها هستیم
رئیس ســازمان زندان ها با بیــان اینکه نمایندگان
ســازمان زندان ها تقاضای جلساتی را داشتند ،تصریح
کرد :علیرغم این درخواســت ها تنها جلسات مقدماتی
برگزار شــد و با توجه به این عدم تمایل شهرداری و
عدم پیگیری از ســوی آنها ،سازمان زندان ها در حال
مذاکره با ســایر گزینه ها اســت ،البته هنوز توافقی با
گزینه های در حال مذاکره حاصل نشده است.
وی در پاســخ به این سئوال که آیا مشکل در اسناد
زندان اوین ،علت عدم تمایل شــهرداری است؟ گفت:
ســند زندان مشکلی ندارد .در رابطه با زندان اوین هم
بخش های وقفی و هم قسمت های غیر وقفی داریم.
رئیس ســازمان زندان ها تصریح کرد :بخشــی از
زندان اوین را که می خواهیم بفروشــیم ،جزء بخش
آزاد محسوب می شود.
پس از گذشــت دو سال از جدی شــدن طرح جابه
جایــی زندان اوین ،هنــوز این طرح بــه مرحله اجرا
نرسیده و در ابتدای راه اســت .باید منتظر ماند و دید
که آیا این چند نهــاد دولتی که تمایل به خرید زندان
اوین دارند ،موفق می شوند و به هکتارهای فضای سبز
تهران افزوده می شود یا خیر؟

اعالم نتایج نهایی گزینش پذیرفتهشدگان «آزمون استخدامی سال  »95در تیرماه
سرپرســت دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت
آموزش و پرورش از دریافت لیست  600نفره پذیرفته
شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی سال
گذشــته آموزش و پرورش از سوی سازمان سنجش
خبــر داد و گفت :تالش می کنیم تــا یک ماه دیگر
گزینش معرفی شدگان مرحله تکمیل ظرفیت را نیز به
اتمام برسانیم و نتایج نهایی را در تیرماه اعالم کنیم.
شــاپور محمدزاده ،درباره زمــان اعالم نتایج نهایی
پذیرفته شــدگان آزمون اســتخدامی آبان ماه ســال

گذشــته آموزش و پرورش توضیحاتــی ارائه و اظهار
کرد :گزینش و بررسی  8000پذیرفته شده این آزمون
انجام شــده اســت و تا اکنون منتظر دریافت لیست
تکمیلی از سوی سازمان سنجش بودیم که این لیست
روز گذشته به دست ما رسید و بر این اساس باید بالغ
بر  600نفر دیگر مورد گزینش قرار بگیرند.
وی دربــاره زمان انجام مصاحبه و گزینش لیســت
تکمیلــی گفت :تالش مــی کنیم تا یــک ماه دیگر
گزینش معرفی شدگان مرحله تکمیل ظرفیت را نیز به

اتمام برسانیم و نتایج نهایی را در تیرماه اعالم کنیم.
سرپرســت دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت
آمــوزش و پرورش افزود:به احتمــال قوی دورههای
یکساله صالحیت حرفهای پذیرفته شدگان در دانشگاه
فرهنگیان از ابتدای مهر ماه شــروع شــود .قرار است
یک آزمون جدید دیگر نیز در خردادماه برگزار شــود.
تالش می کنیم پذیرفته شــدگان هــر دو آزمون در
مهرماه سرکالسهای دانشگاه فرهنگیان بنشینند.

ایران  ۵۹۰کاروان اهل تشیع و تسنن به حج تمتع
اعزام میکند

شــورای برنامهریزی سازمان حج و زیارت در آخرین
جلسه خود از اعزام  ۵۹۰کاروان اهل تشیع و تسنن به
حج تمتع  ۹۶خبر داد.
حمید محمدی با اشــاره به اینکه دارندگان اســناد
ثبتنامــی حج تا پایان ســال  85میتوانند در صورت
وجود ظرفیت خالی در کاروانهای حج اســتانها ،برای
ثبتنام اقــدام کنند ،گفت :طبیعی اســت افرادی که
زودتر ثبتنام کنند امسال مشرف میشوند و با پر شدن
ظرفیت روند ثبتنام متوقف خواهد شد.
وی از ثبتنام زائران در کاروانهای استانهای مختلف

گزارشی ارائه کرد و افزود :تعداد ثبتنامکنندگان در 6
استان کشور از ظرفیت تخصیص یافته برای آن استان
فراتر رفته است.
رئیس ســازمان حج و زیــارت همچنیــن در مورد
برنامهریزیهای صورت گرفته برای آموزش کارگزاران
گزارشی ارائه داد و گفت :برای آموزش مدیران استانها
 ،عوامل اجرایی و مدیران مجموعهها بعد از ماه مبارک
رمضان چهار هفته زمان در نظرگرفته شده است.
تاکید بر ارائه پیشنهادها برای کاهش هزینههای زائر
نماینــده ولی فقیه در امور حــج و زیارت نیز در این
جلســه از مســئوالن کمیتههای کارشناسی خواست
که تجارب و آســیبها را ثبت کــرده و با هدف کاهش
هزینههای زائر پیشــنهادهای خود را برای بازنگری در
قوانین و مقررات هر بخش ارائه دهند.
حجتاالسالموالمســلمین ســید علی قاضی عسکر
تاکید کرد :امســال اســتفاده از زمــان اهمیت دارد و
مسئوالن کمیتهها و بخشــهای مختلف با هم ارتباط

مستمر داشته و با رعایت همه جوانب به گونهای عمل
کنند تا هر مشکلی به سرعت رفع شود.
وی با تقدیر از تالشهای صورت گرفته توسط رئیس
سازمان حج و زیارت و کارشناسان اعزامی به عربستان
و همچنین عوامل ســتادی در تهران در راســتای راه
اندازی حج  96اظهار کــرد :بحمداهلل کارهای بزرگی
صورت گرفته و امید است سفر حجاج امسال با سهولت
و آرامش بیشتری همراه شود.
نماینــده ولی فقیــه همچنین از تالشــها و خدمات
مهنــدس خدرنژاد مدیرعامل قبلی شــرکت شمســا
در طول تصدی این ســمت قدردانی کــرد و انتصاب
آقای دانشــیار بهعنوان مدیرعامل جدید این شرکت را
تبریک گفت و ابرازامیدواری کرد وی با سوابق خوب و
ارزشمندی که درحوزههای حج ،عمره و عتبات دارد از
کمک و توان همه نیروها استفاده کند تا گامهای بلندی
در حوزه عتبات درآینده برداشــته شود و شرایط بهتری
برای زائران فراهم شود.

حمیدرضا محمدی ،مدیــرکل فنی و امور کارگزاران
سازمان حج و زیارت نیز در ادامه با توجه به ویژگیهای
حج  ،96شاخصهای انتخاب مدیران کاروانها و هتلها و
کارگزاران حج را تشــریح و تاکید کرد :استفاده از افراد
با تجربه و حضور فعال در حج از مالکهای انتخاب این
افراد بوده است.
در ادامه این جلسه مسئوالن کمیتههای کارشناسی،
تغذیــه ،حمل و نقــل و انفورماتیک از ســفر خود به
عربســتان و امکانات فراهم شده در این بخشها برای
خدماترسانی به زائران حج  96گزارش داده و تصریح
کرد :تمهیدات الزم اندیشــیده شده اســت و در ارائه
خدمات به زائران مشکلی ایجاد نخواهد شد.
در این جلســه اعالم شــد که زائران امسال در قالب
 590کاروان اهل تشیع و تسنن به حج مشرف خواهند
شد که تاکنون ظرفیت ثبتنام در بیش از  290کاروان
تکمیل شده است.

شهرداری تهران هفته ای  20میلیارد بهره وام می پردازد
رییس کمیته محیط زیســت شــورای اسالمی شهر
تهران با اعالم این که شــهرداری تهران ساالنه بیش
از یــک هزار میلیارد تومان بهره وام های معوقه ای که
عموم ًا برای تبدیل تهران به شهر خودرو محور مصرف
شــده را می پردازد ،گفت :به عبارتی ،شهرداری تهران
هفته ای  20میلیارد تومان بهره وام پرداخت می کند.
مهندس محمد حقانی در گفت و گو با ایســنا افزود:
بارها و بارها به شــهردار تهران اعالم کردیم که آقای
شهردار «چو دخلت نیســت خرج آهسته تر کن» اما با
کمال تأسف ،نه تنها به این آموزه اخالقی هیچ توجهی

نشــد ،بلکه روند اجرای پــروژه های پر طمطراق و کم
بازده شهری را سرعت بخشیدند.
وی بــا اشــاره به این کــه بخش اعظــم وام های
شهرداری از یکی از بانک ها دریافت شده و آن بانک را
می توان حیاط خلوت بی انضباطی های مالی شهرداری
تهران نامید ،اظهار کرد :متأســفانه به جای این که وام
های دریافت شــده به تدریج پرداخت شود ،روز به روز
بر میــزان این وام ها و بهره هایی که به آنها تعلق می
گیرد ،افزوده شد.
حقانی با بیــان این که تصویر واقعــی وضع موجود

تهران ،شهری است که با انبوه بدهی ها و انواع مسائل
و مشــکالت دســت و پنجه نرم می کند ،تصریح کرد:
واقعیت این اســت که شهردار بعدی تهران باید شهری
مقروض را تحویل بگیرد ،شــهری که شهردار آن برای
پرداخت حقــوق ماهانه کارکنان مجموعــه خود نیز با
مشکل روبرو خواهد بود.
وی با بیان این که اساس ًا با هر گونه ساخت و ساز در
اندک باغات باقی مانده تهران تحت هر عنوان به شدت
مخالفم ،تصریح کرد :متأســفانه آنقــدر تراکم از جمله
تراکم شناور از سوی شــهرداری به پیمانکاران واگذار

شــده که نه تنها ضایعه ای برای حال حاضر که فاجعه
ای برای آینده تهران است.
رییس کمیته محیط زیســت شــورای اسالمی شهر
تهــران در پایان با تأکید بر این که طنز تلخ این ماجرا،
آن اســت که انبوه درختان تنومند و قدیمی را قطع می
کنند و نهال های باریک و ظریف را جایگزین آنها می
کنند ،خاطرنشان کرد :کاشت گل الله و نهال یک ساله
خوب است اما نه به قیمت قطع درختان چند ده ساله که
سرمایه زیستی شهر تهران محسوب می شوند.

ناکامی جاعالن در فروش ملک  ۱۱۰میلیارد ریالی
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت :اعضای باندی
که با جعل ســند قصد فروش ملکی خالی از ســکنه
بــه ارزش  ۱۱۰میلیــارد ریال را داشــتند ،در عملیات
کارآگاهــان اداره جعل و کالهبــرداری پلیس آگاهی
دستگیر شدند.
ســردار عبدالرضا آقاخانی گفت :در پی کسب خبری
مبنی بر فعالیت باندی در زمینه جعل سند برای امالک
خالی از ســکنه و کالهبــرداری از طریق فروش آنها
موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان اداره
مبــارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی فرماندهی

انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.

وی بــا بیان اینکه اعضای این بانــد مهارت باالیی
در تهیه اســناد جعلی داشــتند گفت :آنها با پرسه زنی
در مناطق باالی شــهر اقدام به شناسایی امالک گران
قیمت خالی از سکنه کرده و با اطمینان از عدم مراجعه
طوالنی مدت صاحبان ملک ،برای آن سند جعلی تهیه
و از این طریق آن را به فروش می رساندند.
این مقام مسئول عنوان داشت :سرانجام با تحقیقات
گســترده کارآگاهان اعضای این باند سه نفره در حالی

که قصد داشــتند ملکی گران قیمــت واقع در یکی از
نقاط باالی شهر اصفهان که دارای ارزشی بالغ بر ۱۱۰
میلیارد ریــال بود را در یکی از بنــگاه های معامالت
ملکی به فروش برســانند دســتگیر و از آنان یک جلد
سند بنچاق جعلی نیز کشف شد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان دارای سوابق
کیفــری در زمینه جعل و کالهبرداری هســتند گفت:
متهمان با اقرار صریح به بزه انتســابی همراه با پرونده
تشکیل شــده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع
قضائی شده و با قرار تامین مناسب روانه زندان شدند.

