
درحالي كه مديريت شهري 
بر تكميل و توسعه مترو به 
عنوان راهكار اساسي حل 
ترافيك و كاه�ش آلودگي ه�وا تأكيد دارد متأس�فانه 
كيسه خالي مترو از بودجه از سرعت توسعه آن كاسته 
اس�ت. خطوط آماده بهره برداري از يكسو و نبود اعتبار 
براي اح�داث و تكميل خطوط باقيمانده از س�وی ديگر 
س�بب ش�ده اس�ت بس�ياري از محالت پرتردد بدون 
دس�تيابي ب�ه مت�رو در كالف ترافي�ك و آلودگي هوا 
درگير ش�وند. دولت هم كه قصد نداش�ته و ندارد سهم 
خ�ود را براي تكمي�ل مترو بده�د بر دامنه مش�كالت 
حمل ونق�ل عموم�ي افزوده  و دس�ت مديري�ت جديد 
شهري را در حنا گذاشته است. بااين حال شهردارتهران 
در بازدي�د از خط�وط مترو از انتش�ار اوراق مش�اركت 
براي تجهيز و توس�عه مترو در آين�ده نزديك خبر داد.

  بودجه دولت به مترو نرسيد 
مترو حدود دو دهه است بهترين وس��يله جابه جايي درون 
شهري به حس��اب مي آيد كه عالوه برسرعت و ايمني براي 
اقش��ار ضعيف جامعه ني��ز مقرون به صرفه اس��ت. خطوط 
احداث شده در برخي نقاط شهري با حداكثر ظرفيت درحال 
جابه جايي مسافر هستند، اما برخي محالت شهري از شبكه 
حمل ونقل ريلي درون ش��هري محرومن��د و نبود بودجه و 
نپرداختن سهم دولت دس��ت مديريت شهري را در پوست 
گردو گذاش��ته اس��ت. در اين خصوص مديرعامل شركت 
راه آهن شهري تهران و حومه در تازه ترين اظهارنظر گفت: 

فاز يك خط ۶ به ط��ول ۱۰ كيلومتر حدفاصل دولت آباد تا 
ميدان امام حسين )ع( در صورت تأمين مالي در شهريور به 
اتمام مي رسد. طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته آمادگي 
تكميل اين خط تا پايان خرداد ۹۸ وجود دارد. امام با اشاره 
به وضعيت خطوط مترو ته��ران افزود: طبق بودجه مصوب 
س��ال ۹۶، ۱۶۰ ميليارد تومان بودجه در سه بخش توسعه 
خطوط مترو تهران، اسالمشهر و پرند در نظر گرفته شد كه 
تا پايان سال گذشته ۶3 درصد از اين بودجه كه حدود ۱۰۶ 
ميليارد تومان مي شود، تخصيص يافت. مديرعامل شركت 
راه آهن شهري تهران بيان كرد: با رايزني هاي بسياري كه با 
نمايندگان مجلس براي افزايش سهم مترو در اليحه بودجه 
سال ۱3۹7 داشتيم و برخالف مصوبات قابل قبولي كه در 
كميس��يون عمران مجلس صورت گرفت، اين مصوبات به 
داليل نامعلوم منتفي ش��د و پيشنهاد ۱۱3 ميليارد توماني 
كميسيون تلفيق به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد. 
به گفته وي از قان��ون بودجه س��ال ۹7، ۶5 ميليارد تومان 
سهم توسعه خطوط مترو تهران، 3۰ ميليارد تومان پرند و 
همچنين ۱۸ ميليارد تومان براي اسالمشهر در نظر گرفته 
شده اس��ت كه تاكنون ۸5 درصد از آن به سازمان برنامه و 
بودجه ابالغ شده و ۶/ 4۶ ميليارد تومان آن تخصيص يافته 
اس��ت كه اين رقم صرف بازپرداخت س��هم دولت از اوراق 
مشاركت سال هاي ۹4 و ۹5 خواهد شد. امام افزود: همچنين 
بودجه مصوبه مترو تهران در س��ال گذشته توسط شوراي 
اسالمي شهر تهران 2 هزار و 3۰۰ ميليارد تومان بوده كه در 
سال جاري اين بودجه به هزار و 7۶5 ميليارد تومان رسيده  

و اين در حالي است كه بودجه مصوب دولت يك دهم درصد 
بودجه مصوب شهرداري تهران است. 

  تكميل خطوط 6 و 7 مهم ترين اولويت مترو تهران
علي امام در ادامه با اش��اره به اولويت هاي مت��رو تهران در 
س��ال ۹7 توضيح داد: يكي از اين برنامه ها تكميل خطوط 
بهره برداري شده در گذشته است كه نواقصي از قبيل كمبود 
آسانسور، پله برقي، تأمين ايمني و غيره دارد كه در برخي از 

خطوط اين موارد دنبال مي شود. 
وي با بيان اينكه تكمي��ل خطوط ۶ و 7 مت��رو تهران جزو 
مهم ترين تعهدات و اولويت هاس��ت، عنوان كرد: اميدواريم 
با حمايت شورا و مديريت ش��هري و تخصيص بودجه، اين 
خطوط را تا پايان سال در چند فاز به بهره برداري برسانيم. 

  بازنگري طراحي خطوط جديد
مديرعامل راه آهن شهري تهران وحومه با اشاره به اينكه طرح 
جامع حمل و نقل ريلي آخرين بار در س��ال هاي ۸5 و ۸۶ به 
روزرساني شده بود، گفت: اين طرح مجدداً در حال بازنگري 
است كه طبق قول هاي داده ش��ده نتايج آن تا پايان سال ۹7 
به دستمان خواهد رسيد. وي تصريح كرد: بسياري از مناطق 
شهر تهران پيگير توسعه خطوط مترو هستند كه نمونه بارز آن 
منطقه 22 است كه به دليل افزايش جمعيت ساكن، نيازمند 
توسعه حمل ونقل ريلي در اين نقطه از شهر است. علي امام، 
توس��عه خطوط مترو را در نقاط مختلف شهر منوط به نهايي 

شدن مطالعات طرح جامع حمل ونقل ريلي عنوان كرد. 
  توسعه مترو با انتشار اوراق مشاركت 

 مشكالت مالي كار را به جايي رسانده كه شهردار تهران در 

جريان بازديد از خط 7 مترو تهران از افتتاح پنج كيلومتر از 
اين خط ظرف روزهاي آينده خبر داد. محمدعلي افش��اني 
در بازديد خود از خط 7 مترو تهران گفت: آنچه مهم است و 
بايد مورد توجه قرار گيرد اين موضوع است كه قطارشهري 
در اولويت اول شهرداري تهران قرار گرفته است و همچنين 
در حمل ونقل و ايمني نيز نقش بسزايي دارد؛ چراكه بخشي 
از مردم توان استفاده از خودروي شخصي را ندارند و افرادي 
هم وجود دارند كه با داش��تن احساس مسئوليت اجتماعي 

مي خواهند بر كاهش آلودگي هوا تأثيرگذار باشند. 
وي تأكيد كرد: تأمين بيش از هزار ميليارد تومان براي تكميل 
اين خط با وجود بدهي هاي زيادي كه شهرداري تهران دارد 
كار بس��يار پيچيده اي بود. در حال حاضر پيمانكاران مدام 
جلوي در ش��هرداري تهران تظاه��رات مي كنند و تقاضاي 
تسويه حس��اب هاي خود را دارند. پيمانكاراني كه حساب 
شده ش��عار مي دهند و هر روز كه مي گذرد رنگ شعارهاي 
آنها تغيير مي كند و به س��متي مي روند كه نش��ان مي دهد 

اعتراضات آنها جدي است. 
ش��هردار تهران در بخش ديگري از صحبت ه��اي خود در 
خصوص تكميل خط ۶ مترو تهران گفت: تكميل اين خط 
نيز در دس��تور كار قرار دارد و اميدواريم  خط ۶ نيز تا پايان 
شهريور ماه سال آينده به بهره برداري برسد تا مردم بتوانند 

از اين خط استفاده كنند. 
افشاني در تشريح تكميل خط 7 مترو تهران با اشاره به اينكه 
اعتبار مورد نياز اين خط به طول 27 كيلومتر تا تاريخ افتتاح 
اوليه آن ۱7۰۰ ميليارد تومان بوده است، افزود: اعتباري كه 
براي تكميل و اتمام پروژه خط 7 مترو به صورت ايمن الزم 
بود بيش از 27۰۰ ميليارد تومان بود. به اين ترتيب تا زمان 
افتتاح اوليه كه سال گذش��ته انجام شده بود تنها 4۰ درصد 
اعتبار پروژه پرداخت شده بود. ضمن آنكه براي اتمام آن به 
بيش از يك سال زمان ديگر نياز داريم. ان شاءاهلل اين پروژه 
تا پايان شهريور ماه س��ال آينده به صورت كامل و با تجهيز 
تمامي موارد ايمني به اتمام برسد. وي ادامه داد: 7۰۰ ميليارد 
تومان اوراق مشاركت براي تأمين منابع مالي تجهيز و توسعه 
مترو به زودي منتشر مي ش��ود و  اميدواريم تا نوروز بيش از 
هزار ميليارد تومان اوراق مش��اركت منتشر شود.افشاني در 
خصوص تأمين واگن هاي مورد نياز مت��رو نيز گفت: 2هزار 
واگن توسط دولت براي كل كشور مقرر شده كه تأمين شود 
كه از اين تعداد هزار و 5۰ واگن متعلق به شهر تهران است. از 
اين تعداد براي ۶3۰ واگن مناقصه برگزار شده و قراردادهاي 
آنها آماده امضاست. به محض امضاي اين قراردادها كار ساخت 
واگن ها آغاز مي شود اما حداقل دو سال به طول مي انجامد. 

 دولت متروسواري نمي كند! 
كندي توسعه مترو با انباشت بدهي و كاهش بودجه 

خطوط آم�اده بهره برداري از يكس�و و 
نبود اعتبار براي احداث و تكميل خطوط 
باقيمانده از سوی ديگر سبب شده است 
بسياري از محالت پرتردد بدون دستيابي 
به مترو در كالف ترافيك و آلودگي هوا 
درگير شوند. دولت هم كه قصد نداشته 
و ندارد س�هم خود را براي تكميل مترو 
بدهد ب�ر دامن�ه مش�كالت حمل ونقل 
عمومي افزوده  و دست مديريت جديد 

شهري را در حنا گذاشته است

88498471ايرانشهر

 دو ش��نبه 6 ش��هريور 1396 | 6 ذي الحجه 1438 |10| روزنامه جوان |  شماره 5174 

88498471ايرانشهر

|10| روزنامه جوان |  شماره 5396  1439 ش��وال   4  |  1397 خ��رداد   28 دو ش��نبه 

با يك حساب سرانگش�تي مي توان به اين نتيجه رسيد 
كه بعد از تصويب مصوب�ه برج باغ ها در ش�هر تهران باز 
پنج هكتار باغات قديمي پايتخت با هدف ساخت وس�از 
و برج س�ازي ناب�ود ش�د و صده�ا اصله درخ�ت قطع يا 
خشكانده شدند. به رغم آنكه رس�يدگي به پرونده هاي 
مرب�وط به از بي�ن بردن فضاي س�بز در ته�ران برعهده 
كميسيون ماده 7 است، حال س�ؤال اين است كه ميزان 
درآم�د ش�هرداري ته�ران از محل ع�وارض مرب�وط به 
قط�ع درختان چقدر ب�وده و مهم ت�ر از هم�ه اينكه اين 
منابع مالي در چه زمينه اي هزينه ش�ده اس�ت؟ هرچند 
ش�وراي ش�هر تهران مصوبه ب�رج باغ ها را ح�ذف كرد 
تا مرهمي ب�راي ميراث طبيعي باقيمانده ش�هر باش�د. 
در طول ۱5 س��ال اخير با تصويب مصوبه برج باغ ها بسياري 
از باغات قديمي ش��هر تهران تبديل به برج هاي سر به فلك 
كشيده اي ش��دند تا به ريه هاي پايتخت فش��ار وارد كنند و 
مهم تر اينكه اين مصوبه باعث ش��د تعداد زيادي از درختان 
پايتخت قطع يا خشكانده ش��وند تا جا براي ساختمان هاي 
بلندمرتبه سيماني بيشتر باز شود. با اين حال به گفته معاون 
وزير راه و شهرسازي مصوبه س��اخت برج باغ ها در تهران لغو 
شده است. در اين خصوص محمدسعيد ايزدي با بيان اينكه 
مصوبه كميسيون ماده 5 درباره باغات شهر تهران و لزوم حفظ 
زيستگاه طبيعي آنهاس��ت، گفت: براي دره فرحزاد و منطقه 
كن در طرح جامع كاربري فضاي سبز، كاربري خاص در نظر 
گرفته شده و بايد به عنوان تنفس گاه شهري حفاظت شوند. 
وي با اشاره به اينكه مجوز ساخت وساز اندكي در اين مناطق 
مطرح شده كه شامل برج- باغ و باغ- ويالست، تصريح كرد: 
خوشبختانه شوراي شهر تهران اخيراً مصوبه ايجاد برج باغ ها 
را لغو كرده اس��ت. وي با بيان اينكه اين سرمايه هاي طبيعي 
در شهر تهران بايد مورد حفاظت قرار گيرند، افزود: اين باغ ها 
متعلق به مردم اس��ت و بايد تالش ش��ود ميان منافع افراد و 

منفعت هاي ملي تعادل برقرار شود. 
  درختان قرباني ساخت وساز شهري

ماجراي قطع يا خشكاندن درختان در تهران تنها به تخريب 
باغات محدود نمي ش��ود، بلكه اين تخلف حت��ي در جريان 
ساخت وساز هايي كه در امالك بزرگ و كوچك داخل شهر نيز 
انجام مي شود، امكان دارد روي دهد مانند قطع درختان داخل 
حياط يك خانه بزرگ و قديمي يا در مقابل خانه هاي درحال 
ساخت از جمله اتفاقاتي است كه در گوشه و كنار اين شهر هر 

روز در حال روي دادن است. 

قطع درختان چنار خيابان ولي عصر توسط مغازه دارهاي اين 
راسته نيز اتفاق جديدي نيست و البته بايد به تمام اين موارد 
قطع درختان توسط پيمانكاران پروژه هاي عمراني شهر تهران 

را نيز اضافه كرد. 
در سال هاي گذش��ته زماني كه اعضاي شوراي شهر به قطع 
درختان ش��هر تهران اعتراض مي كردند، مديران شهرداري 
تهران به وي��ژه مديرعامل س��ازمان پارك ها و فضاي س��بز 
پايتخت به محكوم شدن قاتالن درختان در كميسيون ماده7 
و ملزم به پرداخت جريمه و همچني��ن پرداخت عوارض در 
زمان ساخت وساز اشاره مي كردند، اما در طول سال هاي اخير 
هيچ وقت اعالم نشد كه هر سال چه ميزان منابع مالي از محل 
عوارض قطع درختان به خزانه ش��هرداري تهران واريز و اين 

منابع در چه راهي هزينه شده است؟! 
  ديه درختان براي توسعه فضاي سبز هزينه نشد 

موضوعي كه رئيس كميس��يون محيط زيست شوراي شهر 
تهران نيز به آن اش��اره كرد و گفت: حتي يك ريال از درآمد 
عوارض قطع اشجار، صرف خريد باغ نشده است. بررسي هاي 
صدراعظم نوري نشان مي دهد طبق بند »ب« تبصره هشتم 
بودجه مصوب سال ۹7 شهرداري تهران، مبني بر اينكه درآمد 
حاصل از رديف ۱۶۰3۰۸ با عنوان »وصول جرايم قانون حفظ 

و گسترش فضاي سبز شهر تهران« صددرصد تخصيص يافته 
قلمداد مي شود و س��ازمان بوس��تان ها و فضاي سبز مكلف 
است درآمد مذكور را صرفاً در رديف 3۰۱۰24572 با عنوان 
»تملك و احياي باغات با اولويت مناطق 7، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱7 و 

2۰« به مبلغ 2۰۰ ميليارد ريال هزينه كند. 
 به گزارش »تيتر ش��هر« اين در حالي اس��ت كه بر اس��اس 
گزارش هاي دريافتي ميزان تحقق درآم��د حاصله از رديف 
مذكور طي دو ماه ابتداي سال جاري مبلغ ۶5 ميليارد ريال 
است كه طي بررسي هاي انجام شده از مناطق بيست ودوگانه 
شهر تهران اين ميزان بيشتر از مبلغ عنوان شده است، اما با 
گذشت قريب به سه ماه از سال جاري، كارسازي الزم جهت 
تخصيص اين درآمد به سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر 
تهران جهت تملك و احياي باغات با اولويت ياد ش��ده انجام 

نپذيرفته است. 
يكي از نكات قابل توجه در كميسيون ماده 7 اين بود كه تمامي 
پرونده ها در اين كميس��يون به صورت دستي انجام مي شد 
و به تازگ��ي مديركل تدوين ضوابط، نظ��ارت و صدور پروانه 
شهرداري تهران خبر از مكانيزه ش��دن سامانه صدور پروانه 

شهرداري تهران داده است. 
از قرار معلوم كميسيون ماده 7 ش��وراي شهر در كنار باغات 

موجود، به حفظ درخت��ان و فضاي س��بز در امالك غير باغ 
نيز توجه ويژه اي دارد. در واقع، كميسيون مسئول گسترش 
درختان در باغات و اتخاذ تصميم��ات راهبردي براي حفظ 

فضاي سبز در امالك غيرباغ است. 
طبق اي��ن مصوبه هر اصله درخ��ت با محيط بُ��ن ۱5 تا 3۰ 
س��انتيمتر، ۱۰ ميليون ريال، هر اصله درخ��ت با محيط بُن 
3۰ تا ۶۰ س��انتيمتر عالوه بر مبلغ 5۰ ميليون ريال به ازاي 
هر سانتيمتر مازاد بر 3۰ س��انتيمتر، يك ميليون ريال، هر 
اصله درخت با محيط بُن ۶۰ تا ۱۰۰ سانتيمتر، عالوه بر مبلغ 
2۰ ميليون ريال به ازاي هر سانتيمتر مازاد بر ۶۰ سانتيمتر 
2 ميليون ريال و هر اصله درخت ب��ا محيط بُن بيش از ۱۰۰ 
سانتيمتر، عالوه بر مبلغ ۶۰ ميليون ريال به ازاي هر سانتيمتر 

مازاد بر ۶۰ سانتيمتر 5 ميليون ريال تعيين شده بود. 
طبق تبصره 2 اي��ن مصوبه كميس��يون تش��خيص باغات 
كميسيون ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در صورت 
قطع بدون مجوز درختان مجاز است با توجه به موقعيت ملك و 
نوع درختان و محيط بُن آنها جريمه فوق را تا پنج برابر افزايش 
دهد. همچنين براساس تبصره 4 محكوميت مرتكبان قطع يا 
از بين بردن درخت به مجازات قانوني و پرداخت خسارت، مانع 

از اخذ عوارض مقرر در اين مصوبه نمي شود. 

ديه درختان براي توسعه فضاي سبز هزينه نشد !
درختان قربانيان ساخت وساز 

     ازشهر

ساخت و ساز

پرونده پاالديوم
 روي ميز كميسيون ماده 100

 پرون�ده تخلف�ات ام�وال تج�اري ب�ه خص�وص پاالدي�وم مدت هاس�ت 
به صدر اخبار رس�انه آمده اس�ت. زي�ر پاگذاش�تن قوانين شهرس�ازي و 
البي س�رمايه گذاران و مال�كان با ش�هرداري مناط�ق اتف�اق جديدي در 
ش�هر ته�ران نيس�ت و مي ت�وان گف�ت در دو دهه اخي�ر اي�ن تخلفات و 
البي گري ها توسط رسانه ها و اعضاي شوراي ش�هر تهران افشا شده است. 
يكي از تخلفات بارزي كه در منطقه يك تهران اين روزه��ا مورد انتقاد و تذكر و 
حتي شكايت شوراي شهر تهران واقع شده، در مجتمع تجاري پاالديوم در محله 
ولنجك روي داده اس��ت. طب��ق گزارش هايي كه رئيس كميس��يون معماري و 
شهرسازي از تخلف اين مركز تجاري ارائه كرد، مالك و سرمايه گذار اين مجموعه 
غير از ايجاد يك پل هوايي براي ارتباط بين دو ساختمان شمالي و جنوبي خود 

اقدام به ايجاد يك راه زيرزميني نيز كرده است. 
البته در س��اختمان جنوبي اين مركز نيز مالك هر چند با هدف تأمين پاركينگ 
مورد نياز خود پروانه ساخت از ش��هرداري دريافت كرده، اما با بارگذاري تجاري 
در اين زمين نه تنها پاركينگ مورد ني��از مجموعه را تأمين نكرده، بلكه تخلفات 
گسترده اي به صورت اضافه انجام داده اس��ت كه اكنون رسيدگي به پرونده اين 

تخلفات در كميسيون ماده ۱۰۰ در حال بررسي است. 
آنطور كه سخنگوي شوراي شهر تهران به خبرنگار »تيتر شهر« توضيح مي دهد، 
پرونده پاالديوم دركميسيون ماده ۱۰۰ در حال پيگيري است. در واقع پرونده اين 
مركز تجاري به يك چالش بزرگ براي شهرداري تهران تبديل شده است؛چراكه 
ابهامات زيادي پيرامون توافقات انجام ش��ده بين مالك و شهرداري منطقه يك 
وجود دارد.  علي اعطا يادآور شد: ابهاماتي در اين پرونده وجود دارد كه شهرداري 
منطقه موظف به پاسخگويي درباره ابهامات و تخلفات اين مجموعه ساختماني 
است. بعد از پاسخگويي به اين ابهامات پرونده به كميسيون بازگشته و رأي نهايي 
صادر مي شود.  به گفته وي؛ همانطور كه مي دانيد رأي كميسيون ماده ۱۰۰يك 
رأي شبه قضايي است، مسلماً رأي اين كميسيون قابل پيگيري است و تنها ديوان 

عدالت اداري مي تواند آن را نقض كند.

محيط زيست

غبار در چشم شهر 
ريزگردها كه می رود مبارزه شروع مي شود!

حمله ريزگردها به ش��هرهاي مختلف كش��ور هوا را از مردم ربوده است. در اين 
خصوص هيچ تدبيري براي مقابله با ريزگردها نشده تا جايي كه برخي مسئوالن 
بيان كرده اند يكي از منش��أ هاي اصلي گرد و غبار اي��ران، كوير ها و باتالق هاي 
خشك شده عراق است، اما همه مي دانيم عالوه بر منشأ خارجي، اين ريزگردها 
منشأ داخلي هم دارند ولي پس از انكار اين مهم در زمان هاي مختلف از مقابله با 
ريزگردها در شهريور ماه خبر داده شد؛يعني درست زماني كه شر اين ريزگردها 
به دليل بارش باران و ساير عوامل زيس��ت محيطي كم مي شود و در نهايت اين 

دستورالعمل به كام متولياني است كه توان مقابله ندارند. 
در اين راستا رئيس سازمان حفاظت محيط زيس��ت با بيان اينكه براي مقابله با 
كانون ريزگردها ۱۰۰ ميليون دالر از صندوق توس��عه ملي در نظر گرفته شده 
است، گفت: با ستاد مبارزه با ريزگرد جلسه اي تشكيل داديم و استاندار خوزستان 
را مسئول مبارزه با ريزگرد در خوزستان كرديم. همچنين قرار شد مطالعات تا 
پايان مردادماه تمام شود؛ چراكه ريزگردها مطالعات جانبي نداشته اند. از طرفي 
عمليات اجرايي در خصوص مهار ريزگردها نيز قرار اس��ت از اول ش��هريور ماه 

آغاز شود. 
عيسي كالنتري همچنين در مصاحبه با ايسنا عنوان كرد  در حال حاضر در كشور 
هيچ گونه ريزگردي نداريم و علت آلودگي هوا خودروهاي سنگين، كاميون هاي 
فرسوده و اتوبوس هايي هستند كه مصرف گازوئيل دارند. در حقيقت بيشتر از 
بنزين، گازوئيل ايجاد آلودگي مي كند. خود سوخت هم مشكلي ندارد. سوخت 
مصرفي در كش��ور تأثير چنداني در آلودگي ندارد، بلكه نحوه سوخت است كه 

مشكل ساز شده است. 
در اين راستا ساليان سال است كه مش��كل ريزگردها بر گلوي مردم فشار وارد 
مي كند، اما زمان مطالعاتي آن در مرداد ماه سال جاري! به اتمام مي رسد و بنا به 
گفته آقاي مدير ريزگردها مطالعه خاصي ندارد. حال سؤالي كه پيش مي آيد اين 

است كه آقاي مدير! نوشدارو پس از مرگ سهراب چه فايده اي دارد؟

ماجراي قطع يا خش�كاندن درختان در 
تهران تنها ب�ه تخريب باغ�ات محدود 
نمي شود، بلكه اين تخلف حتي در جريان 
ساخت وساز هايي كه در امالك بزرگ و 
كوچك داخل ش�هر نيز انجام مي شود، 
امكان دارد روي دهد مانند قطع درختان 
داخل حياط يك خانه بزرگ و قديمي يا 
در مقابل خانه هاي درحال ساخت از جمله 
اتفاقاتي است كه در گوشه و كنار شهر هر 

روز در حال روي دادن است
تصوير شهر در شبكه های مجازي

چاله چوله های شهری در كمين عابران پياده و سواره
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