
88498471ايرانشهر

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

88498471ايرانشهر

|10| روزنامه جوان |  شماره 5498  1440 صف��ر   12  |  1397 مه��ر   30 دوش��نبه 

 

سایه س�نگین غول آلودگی و آالیندگی هوا بر سر شهر و 
ش�هروندان س�نگینی مي کند. افزایش جمعیت شهرها، 
استاندارد نبودن خودرو ها و وسایل نقلیه سبک و سنگین، 
تکمیل نبودن شبکه های حمل و نقل عمومي  و تمرد از قانون 
سبب شده آلودگی هوا عالوه بر تشدید بیماری ها بر میزان 
مرگ و میر ها نیز بیفزاید. ف�از دوم طرح کاهش آلودگی از 
آبان قرار است اجرایی ش�ود و با خودرو های بدون معاینه 
فنی برخورد قانونی صورت بگیرد، جریمه روزانه 50 هزار 
تومانی و با اعالم ضرب االجل از سوی پلیس و دستگاه های 
متولی نشان از تشدید برخورد ها دارد. بر اساس این طرح 
تردد تمامي  وسایل نقلیه فقط با داشتن معاینه فنی مجاز 
اس�ت و تمامي  خودرو های سبک و س�نگین اعم دولتی و 
غیردولتی فقط با داشتن معاینه فنی معتبر مجاز به تردد 
هس�تند. به واقع اجرای معاینه بخش�ی از ط�رح کاهش 
آلودگی هوا است و نباید فراموش کرد بعضًا خودرو های نو 
نیز به دلیل رعایت نکردن استاندارد ها در معاینه فنی رد 
شده و یا زودتر از خودرو های فعال زمینگیر مي شوند. اینکه 
معاینه فنی چه میزان در کاهش آلودگی هوا مؤثر است باید 
از سوی کارشناسان به دقت بررسی و اعالم شود و در کنار 
اعمال این قانون باید به سایر عوامل تشدیدکننده آلودگی و 
آالیندگی هوا نیز به جد پرداخته شود تا تعداد روز های پاک 
و سالم افزایش یابد. با این وجود باید دید در عمل با تشدید 
قانون مبارزه با آلودگی هوا آیا هوا س�الم تر خواهد ش�د و 
آیا پیش دس�تی اجرای قانون معاینه فنی از خودروسازان 
تأثیري بر میزان آلودگی و آالیندگی هوا خواهد داش�ت؟
  ابطال معاینه خودرو های دودزای دارای معاینه فنی 

آلودگی هوا و ترافیک دو معضل ش��هر تهران هستند و باید 
به صورت جدی برای حل آنها چاره اندیش��ی ک��رد، بر این 
اس��اس معاون ش��هردار تهران با بیان اینکه هماهنگی های 
الزم با دس��تگاه های مختلف برای اجرای مرحله دوم طرح 
کاهش انجام شده، گفت: جلسه هماهنگی با همه دستگاه ها 
برگزار شده بود و در این زمینه حتی با وزارت کشور و پلیس 
در خصوص افزایش ظرفیت اس��تعالم ها صحبت ش��د و به 

جمع بندی رسیدیم.

محسن پورسیدآقایی با بیان اینکه داشتن معاینه فنی برای همه 
خودروها الزامي است اما خودروهایی که کمتر از چهار سال از 
تولید آنها می گذرد بهتر اس��ت با وجود اینکه الزامي  نیس��ت 
معاینه فنی بگیرند، گفت: ممکن اس��ت خودروهایی معاینه 
فنی داشته باشند اما بعد از مدتی دودزا شوند که معاینه فنی 
آنها قطعاً باطل خواهد شد. پورسیدآقایی در خصوص وضعیت 
اتوبوس ها نیز با بیان این که کنترل معاینه فنی را از خودمان 
شروع کردیم و کنترل معاینه فنی اتوبوس های شرکت واحد در 
دستور کار قرار دارد و نتایج خوبی نیز اخذ کردیم افزود: در مورد 
اتوبوس های بین شهری باید بگویم که صدور وضعیت و بارنامه 
اتوبوس های بین شهری منوط به داشتن معاینه فنی است اما 
در حال رایزنی هستیم که تس��ت های آزمایشگاهی مان را به 

پارکینگ اتوبوس های بین شهری ببریم.
  قصد درآمدزایی نداریم 

بعضاً با تش��دید برخورد با خودرو های دودزا گفته مي شود که 
شهرداری به دنبال درآمدزایی از طریق معاینه فنی است؛ در 
این زمینه معاون ش��هردار تهران درباره تعیین تکلیف درآمد 
ناشی از جرایم از معاینه فنی با بیان این که نحوه تقسیم جرایم 
در قانون بودجه در دولت مش��خص شده است، گفت: از محل 
جرایم تنها ۹۵ میلیارد تومان متعلق به تهران است و بیشتر از 
آن بر اساس پیش بینی درآمد حاصل از جرایم به حساب خزانه 
دولت ریخته می شود و این طور نیست که برخی ها می گویند ما 
قصد درآمدزایی داریم چراکه اگر درآمدمان افزایش یابد بیشتر 
از ۹۵ میلیارد تومان به ما اختصاص داده نمی شود و مابقی به 
حساب خزانه دولت ریخته می شود. با این حال در صورتی که 
خودرویی دود کند و معاینه فنی داشته باشد، معاینه فنی آن 
را باطل مي کنیم. معاون شهردار تهران با بیان اینکه از اول آبان 
همه اتوبوس سرویس ها و کامیون ها کنترل می شوند، ادامه داد: 
ماشین های حمل نخاله در مبادی تخلیه زباله و در تمام مراکزی 
که ماشین های زباله جمع می شوند با دوربین های نصب شده 
کنترل می شوند و این در حالی است که به همه پیمانکاران ابالغ 
کرده ایم که صورت وضعیت کامیون ه��ای بدون معاینه فنی 
پرداخت نمی ش��ود. وی با بیان اینکه از اول آبان هر خودرویی 
که وارد تهران شود کنترل می ش��ود گفت: از اول آبان ۱۲۴۰ 

دوربین کنترلی در سطح شهر فعال شده و در این مدت تعداد 
دوربین هایمان را چهار برابر کردیم.

  پیکان و نیسان بیشترین مردودی های معاینه فنی
مدیر عامل س��تاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: طبق 
آخرین آمار به دست آمده، پیکان و نیسان از جمله خودروهایی 
هستند که بیشترین مردودی را در خصوص اخذ معاینه فنی 
داشته اند.س��یدنواب حس��ینی منش با اش��اره به اینکه طرح 
کاهش در س��ه فاز انجام گرفته اعالم کرد: فاز اول این طرح از 
اول آبان سال ۹۵ آغاز شد و تمام خودروهایی که وارد محدوده 
طرح ترافیک و زوج و فرد می شدند ملزم به دریافت معاینه فنی 
ش��دند و دوربین ها خودروهایی که فاقد معاینه فنی بودند را 
ثبت و ضبط می کردند. فاز دوم طرح کاهش در شهر تهران به 
صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز در پهنه تهران انجام می شود 
و خودروهایی که فاقد معاینه فنی باشند توسط دوربین ها ثبت 
و ضبط و متخلفان به پلیس معرفی می شوند و درخصوص فاز 
سوم طرح کاهش آلودگی هوا تصمیم گیری خواهد شد. وی با 
اشاره به اقدامات انجام شده درباره طرح کاهش گفت: تمهیدات 
الزم برای افزایش س��اعات کاری و ظرفی��ت مراکز )افزایش 
ساعت کاری مراکز تا س��اعت ۲۴ و فعالیت مراکز معاینه فنی 
در ایام تعطیل و روزهای جمعه(، راه اندازی س��امانه پیامکی 
اطالع رس��انی در خصوص طول صف و مدت انتظار در مراکز، 
نوسازی خطوط تست معاینه فنی تمامي  مراکز، شروع طرح 
کنترلی مکانیزه معاینه فنی ناوگان با خودروهای س��یار ثبت 
پالک، تجهیز مبادی ورودی شهر تهران به دوربین های ثبت 
تخلف و عملیاتی شدن دوربین ها برای معاینه فنی از مواردی 

است که در طرح مورد نظر مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته مدیر عامل س��تاد معاینه فنی خودروه��ای تهران از 
اسفند ۹6 موضوع معاینه فنی را در ش��هر تهران اجرا کردیم 
و بر اساس تش��ویق ش��هروندان تا به امروز 368 هزار خودرو 
توانسته اند معاینه فنی برتر اخذ کنند. هم اکنون تمامي  مراکز 
مجهز به سنسور دور باالی موتور شده اند و آنها می توانند نسبت 
به صدور معاینه فنی برتر برای خودروها اقدام کنند. همچنین 
به زودی دو مرکز معاینه فنی در چیتگر و ش��هرری راه اندازی 
خواهد شد و تعداد مراکز معاینه فنی به ۱۵ واحد خواهد رسید 

ضمن اینکه دو مرکز نیز در دست احداث است که پیش بینی 
می شود طی دو، سه ماه آینده به بهره برداری برسد. وی با بیان 
اینکه پیکان و نیسان بیشترین رتبه را درخصوص مردودی های 
معاینه فنی داش��ته اند، گفت: وضعیت پالک های ثبت ش��ده 
توسط دوربین ها در اجرای طرح کاهش ۴ میلیون و 6۰۰ هزار 
خودرو بوده که به رغم شروع این طرح از آبان ۹۵ اعمال جریمه 
از دی شروع شده و در مقایسه با اسفند ۹۵ و خرداد ۹7 نشان 
می دهد درصد خودروهای فاقد معاینه فنی 33 درصد کاهش 

یافته است.
  تشدید برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران با بیان اینکه آلودگی 
هوا و ترافیک از معضالت شهر تهران است گفت: این در حالی 
است که ما در حوزه کاهش آلودگی هوا مصوبات قانونی داریم 
که این تکلیف قانونی پلیس اس��ت با متخلف��ان در این حوزه 
برخورد کند. سردار محمدرضا مهماندار با بیان اینکه ناجا مکلف 
است با خودروهای فاقد معاینه فنی برخورد کند، تصریح کرد: 
کاهش آلودگی هوا از آنجا که با سالمت شهروندان در ارتباط 
اس��ت اغماضی نخواهیم کرد و نگاهمان کاماًل اجرایی خواهد 
بود که اعمال قانون می کنیم. وی نداشتن معاینه فنی را یک 
تخلف دانسته و تأکید کرد: بر اساس قانون، روزانه مبلغ ۵۰ هزار 
تومان جریمه برای خودروهای فاقد معاینه فنی لحاظ می شود، 
پیش از این تنها محدوده طرح ترافیک دارای دوربین های ثبت 
تخلف معاینه فنی بود و بقیه شهر توسط پلیس کنترل می شد 
اما حاال تمامي  ورودی های شهر تهران، مجهز به دوربین هستند 
و تمام پالک های ورودی به شهر تهران و محدوده پایتخت رصد 
می شود و در صورت نداش��تن معاینه فنی، اطالعاتشان برای 
اعمال قانون به پلیس ارسال می ش��ود. وی با بیان این که در 
شش ماهه اول امسال یک میلیون برگ جریمه در حوزه  ثبت 
تخلفات معاینه فنی صادر شده اس��ت، گفت: همچنین با ۲۰ 
هزار خودروی دودزا نیز برخورد شد و بر اساس قانون تمام مبالغ 

جرایم به حساب خزانه دولت واریز می شود.
  گالیه پلیس از خودروسازان 

اس��تاندارد نبودن، مصرف باالی س��وخت و استهالک باالي 
خودرو های تولیدي بر میزان آلودگی هوا افزوده است. بر این 
اساس رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران در خصوص 
آالینده بودن خودروها با بیان اینکه از حوزه صنایع گالیه مند 
هستیم چراکه با مشکالتی که در حوزه  سوخت داریم هنوز 
خودروهایی با درصد سوخت باال تولید می شود که نه منطقی 
و نه منصفانه است، در مورد چرایی شماره گذاری خودروهای 
آالینده گفت: بر اس��اس قانون، خودروها و موتورسیکلت ها 
برای ش��ماره گذاری نیازمند اخذ دو مجوز از سازمان محیط 
زیس��ت و س��ازمان اس��تاندارد در حوزه  آالیندگی و ایمنی 
هستند و وقتی این دو مجوز را داش��ته باشند پلیس ملزم به 
شماره گذاری آن است. وی در خصوص پدیده پوشاندن پالک 
در مبادی ورود به محدوده نیز گفت: تعداد افرادی که اقدام 
به پوشاندن پالک می کنند باال نیس��ت و پلیس مدام با این 
افراد برخورد می کند چراکه این افراد مرتکب جرم شده اند و 
روزانه تعدادی پرونده در این حوزه به دادسرا ارسال می شود. 
در خصوص این افراد عالوه بر جریمه، مجازات جرم پوشاندن 
پالک شش ماه تا یک سال حبس است. به گفته پلیس هیچ 
سازمان دولتی نمی تواند قبل از آنکه بدهی همه خودروهایش 
را صفر کند، خودروی جدیدی را ش��ماره گذاری کند. حتی 
یکی از معاونان ش��هرداری در مورد ش��ماره گذاری یکی از 
خودروهایش به من نامه زده اما باید بر اس��اس قانون برود و 
خالفی همه خودروهایش را صفر کند و بعد ش��ماره گذاری 

انجام می شود.

اگر در ش�هر س�ر بچرخانی�د در فواصل بس�یار ک�م روی 
ساختمان ها و در تراز خط افق دکل های بسیاری مي بینید 
که س�ر به فلک کش�یده اند. نصب و اس�تفاده از دکل های 
مخابرات به رغم ضرورت باید دارای اس�تاندارد های الزم و 
مجوز های قانونی باشد و به ساکنان اطراف این دکل ها باید 
اطمینان داده ش�ود که این دکل ها بی خطر هستند، در این 
خصوص معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران نسبت به 
صدور مجوز نصب دکل در امالک خصوصی بدون اخذ مجوز از 
کارگروه صدور مجوز فعالیت سایت، دکل و آنتن هشدار داد.

ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباط رادیویی در شهر 
تهران مصوبه شورای شهر سوم است. در تبصره ۱۱ این مصوبه 
کارگروهی برای صدور مجوز نصب دکل با رعایت ضوابط طرح 

جامع و تفصیلی برای مدت معین پیش بینی شده بود. 
این کارگروه متشکل از نماینده شورای ش��هر تهران، نماینده 
معاونت شهرسازی و معماری )اداره کل معماری و ساختمان(، 
نماینده معاونت خدمات شهری )اداره کل امور خدمات شهری، 
سازمان زیباس��ازی، س��ازمان پارک ها و فضای سبز(، معاونت 
برنامه ریزی )س��ازمان فناوری اطالعات و ارتباطات(، معاونت 
حقوقی، ش��ورا و امور مجل��س )اداره کل حقوق��ی( و نماینده 
شرکت ارتباط مشترک شهر است که به نظر مي رسد مجوزهای 
جدید تأیید این کارگروه را ندارد. به تازگی پیروز حناچی معاون 
شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص مشکالت و 
معضالت صدور مجوزهای دکل و آنتن های مخابراتی نامه ای را 
به حجت اهلل میرزایی معاون برنامه ریزی توس��عه شهری و امور 
شوراها ارسال کرده اس��ت. در متن این نامه اشاره شده با توجه 
به بررسی به عمل آمده و استعالم از ش��رکت ارتباط مشترک 
شهر در خصوص نحوه صدور مجوز نصب و راه اندازی دکل های 
مخابراتی در سایت ها با مالکیت خصوصی مشخص شده که این 
شرکت اخیراً اقدام به صدور مجوز نصب دکل در امالک خصوصی 

بدون اخذ مجوز از کارگروه صدور مجوز فعالیت س��ایت، دکل 
و آنتن )موضوع ماده ۱۱ مصوبه س��اماندهی دکل ها، آنتن ها و 

ایستگاه های ارتباطی رادیویی در شهر تهران(، کرده است.
در بخش��ی از این نام��ه یادآوری ش��ده اس��ت: همان طور که 
مس��تحضرید طبق بند ۱-۴ ذیل ماده ۴ مصوبه ضوابط نصب 
سایت، آنتن و دکل در شهر تهران با موضوع فرآیند درخواست 
مدارک الزم جهت ص��دور مجوز تنها مرجع بررس��ی و صدور 
مجوز کارگروه مندرج در ماده ۱۱ مصوبه صدرالذکر اس��ت لذا 
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن توقف کارگروه داخلی 
نسبت به آمار مجوز های صادره بدون طی مراحل قانونی و ابطال 
مجوزهای صادره اقدام الزم انجام شود. همچنین در نامه حناچی 

از تهیه گزارش آسیب شناسی موضوع و تهیه سند پیش نویس 
بخش��نامه فرآیند س��اماندهی و بهره برداری از ایستگاه های 

ارتباطی و مخابراتی خبر داده شده است.
  نصب دکل بدون مجوز در تهران

چندی پیش عضو ش��ورای ش��هر تهران اعالم ک��رد بیش از ۲ 
هزار دکل بدون مجوز در ش��هر تهران نصب شده است، قطعاً از 
س��ال جاری تمام دکل های بدون مجوز جمع آوری می شوند. 
ناهید خداکرمي گفت: اداره کل ارتباطات شهری در شهرداری 
تهران دایر شده و یکی از وظایف این اداره این است که نسبت به 
ساماندهی نصب دکل ها از منظر زیباسازی، سالمت و دیگر موارد 
اقدام کند.عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در کارگروه 

نصب دکل ها نمایندگانی از دستگاه های مختلف از جمله اداره 
تنظیمات رادیویی، زیباسازی، محیط زیست و دیگر سازمان های 
ذیربط حضور دارند تأکید کرد: دکل هایی که بدون مجوز تاکنون 
نصب شده اند باید نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند و در کارگروه 
دکل ها تمام بحث ما این است که نمایندگان خوبی برای مردم 
باشیم تا به سالمت آنها لطمه ای وارد نشود. در کارگروه دکل ها 
که مدیریت آن تغییر کرده است، به سرعت وارد عمل شده ایم و 
اخطارهایی برای افرادی که نسبت به نصب دکل بدون مجوز اقدام 
کرده اند فرستاده ایم و قطعاً از سال جاری تمام دکل های بدون 
مجوز در شهر تهران جمع آوری می شود. وی با اشاره به اینکه این 
دکل ها چه مضراتی برای سالمتی شهروندان دارد، گفت: سازمان 
انرژی اتمي  هر جا تشعشعات بیش از حد مجاز باشد به ما گزارش 
می دهد که تاکنون نیز مواردی از این دکل ها داشته ایم. همچنین 
در حال حاضر یک سری دکل های نظامي  و انتظامي  داریم که 

سعی می کنیم همه آنها را در یک چارچوب قرار دهیم.
به گفته وی تقریباً تمام دکل های نصب شده در شهر تهران حداقل 
استانداردها را دارند و تالش می کنیم دکل های غیراستاندارد نیز 
استاندارد شوند و همین طور دکل های غیرقانونی نیز جمع آوری 
خواهد شد. مضرات دکل ها بستگی به طول موج دارد و خیلی از 
دکل ها استاندارد و سالم هستند. عضو شورای شهر تهران افزود: 
بعضی از دکل ها دچار مش��کل هس��تند و مضراتی برای محیط 
زیست و انس��ان ها دارند و در حال حاضر وضعیت بحرانی در این 
خصوص نداریم. جانمایی برای نصب دکل ها یک پروسه علمي 
 دارد و هنگامي  که جانمایی در یک ساختمان اتفاق می افتد باید 
نسبت به دریافت مجوزهای الزم اقدام کنند. نکته جالب این که 
امن ترین جا همان ساختمانی است که روی آن دکل نصب شده 
چراکه تشعشعات پخش می شود و ضرری برای اهالی آن ساختمان 
نخواهد داشت. با این حال  دکل های شهر تهران از لحاظ ایمنی در 

شرایط خوبی قرار دارد و در زلزله اخیر دکلی سقوط نکرده است.

افزایش فضای بی دفاع شهر با نصب دکل های غیرمجاز 
 شهرداری تهران نسبت به صدور مجوز نصب دکل در امالک خصوصی بدون اخذ مجوز هشدار داد

تصویر شهر در شبکه های مجازي

جعبه توزیع برق در خیابان زرتشت بدون حفاظ ایمنی

    از شهر 

جبران کم کاری 
 خودروسازان 

با اجرای معاینه فنی 
خودروها !

تردد خودرو های سبک و سنگین 
از ابتدای آبان فقط با معاینه فنی 

مجاز خواهد بود 

یادداشت

تیتر شهر

شهر را رها نكنید!
  بیژن تنها

 اس��تان تهران مرکز ثقل فعالیت هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشور به حساب 
مي آید. ش��هر ۱۰ میلیوني که در آن روزانه چندین میلیون تردد و جابه جایي صورت 
مي گیرد. شهري که در جاي جاي آن مي توان زندگي شهرنشیني را مشاهده کرد. کیفیت 
زندگي در شهر تهران در نقاط مختلف آن بسیار با یکدیگر متفاوت است. هر چند سعي 
شده در دوره هاي مختلف به خصوص دوره گذشته مدیریت شهري فاصله شمال تا جنوب 
کاسته شود و با انجام فعالیت هاي عمراني و اقتصادي، ارزش افزوده نقاط جنوبي افزایش 
یابد اما همچنان شهر تهران در بسیاري از بخش ها و حوزه ها به نسبت سرانه جمعیت 
آن شهر فقیري به حساب مي آید؛ فقري که عوامل بسیاری از گذشته تاکنون بر آن تأثیر 
گذاشته است. وجود معضالت شهري در همه بخش ها، این شهر چند میلیوني را آبستن 
حوادث بسیار کرده است. وجود بافت هاي فرسوده، آلودگي هوا، ترافیک و تخریب زیست 
شهري کار را به جایي رسانده که برخي کارشناسان صاحب نظر نسبت به افزایش جمعیت 
در این شهر هشدار داده اند. در این خصوص رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان 
تهران اعالم کرد: زنگ خطر افزایش جمعیت در اس��تان تهران به صدا درآمده اس��ت. 
نعمت اهلل کرمي با بیان اینکه استان تهران ۱7 درصد جمعیت کشور را شامل شود، گفت: 
استان و شهر تهران رتبه اول و شهرستان هاي استان رتبه 8 تا ۱۴ جمعیت در کشور را 
دارند که این سهم هم تهدید و هم فرصت است. از سال 3۵ تا ۹۵ تراکم جمعیت استان 

تهران به هزار نفر رسیده در حالي که میانگین کشوري ۴۹ نفر است.
وي با بیان اینکه زنگ خطر افزایش جمعیت در استان به صدا درآمده است اعالم کرد 
تراکم جمعیت در بهارستان به ۱۰ هزار نفر رسید. هم اکنون بیشتر جمعیت در نیمکره 
غربي استان مستقر شده و طبیعي است تمام خدمات به این سمت برود. بر این اساس 
استقرار جمعیت یعني استقرار زیرساخت و خدمات و افزایش آن به معناي تشکیل یک 
استان دیگر است. چه اشکالي دارد جمعیت یک روستا ۱۰ هزار نفر باشد و ما خدمات را به 
آنجا ببریم و از ایجاد یک استان جلوگیري کنیم. روند تغییر کاربري نظام سکونتگاهي هم 
در پي روند تغییر شهرنشیني و روستانشیني ایجاد شده است. بر این اساس وي تداخل و 
تمرکز نظام تصمیم گیري ملي، استاني و محلي، تعارض و ابهام در مدیریت حریم شهرها 

و فقدان نظام مدیریت یکپارچه شهر تهران را از جمله چالش هاي استان عنوان کرد.
به هر حال افزایش جمعیت در کشور با توجه به کاهش زاد و ولد بسیار ضروري و الزم 
است و توزیع امکانات و خدمات توزیع جمعیت در کشور دچار بي برنامگي حادي شده 
است. تمرکز خدمات در کالنشهر تهران سبب شده تا تمرکز جمعیت به این مراکز افزایش 
باید و کمبود سرانه ها در همه حوزه ها مسائل و مش��کالت بسیاري را به وجود آورد. در 
حقیقت رها کردن شهر تهران و استان سبب شده مهاجرات و افزایش جمعیت در برخي 
نقاط جمعیتي بیش از حد افزایش یابد.  به هر حال این نابساماني نشان از نبود برنامه هاي 
کوتاه مدت و بلندمدت دارد که براي آن چشم انداز مشخصي از سوي دولت و استانداري 
تعیین نشده است.این خأل سبب ش��ده تا چالش ها و مشکالت بس��یاري در شهرها و 
شهرستان ها و حتي روستاها خودنمایي کند بر این اساس الزم و ضروري است تا ضمن 
آمایش سرزمین با رصد مسائل و مشکالت به وجود آمده، اقدام به عمل صورت بگیرد و با 
رصد و نظارت سیستمي نسبت به توزیع جمعیت و امکانات و خدمات و حتي سرانه هاي 
زندگي برنامه ریزي دقیقي صورت بگیرد تا از بار مسائل و مشکالت کاسته شود. در غیر 

این صورت این نابساماني پاشنه آشیل آسیب هاي اجتماعي و... خواهد شد.

ورود سازمان بازرسی به تخلفات ساخت وساز پایتخت 
در حال�ی ک�ه ای�ن روزه�ا پرونده ه�ای ج�اری در کمیس�یون م�اده 100 
ش�هرداری ته�ران تبدی�ل ب�ه معضل�ي الینحل ش�ده اس�ت، س�خنگوی قوه 
قضاییه از ورود س�ازمان بازرس�ی به بررس�ی نحوه ای�ن درآمدزای�ی خبر داد.
مدت هاست شهرداری تهران چشم بر تخلفات ساخت و ساز در شهر تهران بسته است. 
ساختمان های غول پیکر با تخلفات بسیار در تهران ساخته می شوند و این تخلفات که از 
چشم کم بینا ها هم دور نیست، به چشم شهرداری نمی آید! ساختمان های بسیاری مانند 
ساختمان بورس، ایران مال، بانک آینده، بیمارستان امام خمینی، پاالدیوم، کوروش و... 
در پایتخت ساخته می شوند اما هیچ مقام مسئولی متوجه تخلف آنها نمی شود تا زمانی 
که دیگر امکان تخریب و قلع و قمع وجود نداشته باشد. آنگاه است که مأموران شهرداری 
از راه می رسند. پرونده های تخلف یکی یکی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می شوند و 
در انتها با پرداخت جریمه مالی پرونده تخلف مختومه اعالم می ش��ود.این رویه اکنون 
در خصوص تخلفات کوچک هم اجرایی شده و کمیس��یون ماده ۱۰۰ تبدیل به محل 
تأمین بودجه شهرداری تهران شده است.در همین خصوص غالمحسین محسنی اژه ای، 

سخنگوی قوه قضاییه از ورود سازمان بازرسی به این پرونده ها خبر داد.
وی در پاسخ به این س��ؤال که بخشی از درآمدهای ش��هرداری ها از ساخت و سازهای 
غیرقانونی تأمین می شود، قوه قضاییه می تواند به این مس��ئله ورود کند، تصریح کرد: 
براساس ضوابط شهرسازی هر جایی نمی توان ساخت و ساز و بلندمرتبه سازی کرد و اگر 
گفته شود با پرداخت پول می توانیم این کار را انجام دهیم، به این معنی است که تمام 
مصوبات و قوانین قبلی نقض و بالاستفاده می شود و نباید شهرداری برای کسب درآمد 

قوانین و مقررات خود شهرداری را زیر پا بگذارد تا کسب درآمد کند.
وی افزود: در مواردی ش��هرداری اختیار دارد که اگر تخلفی انجام شود، بدون تخریب 
ساختمان، جریمه دریافت کند، اما اگر از حدود اختیارات خود و قانون ماده ۱۰۰ خارج 
شود، دادگاه می تواند به پرونده رسیدگی کند.سخنگوی دستگاه قضا گفت: بنده باید به 
سازمان بازرسی کل کشور تذکر دهم که به این موضوع رسیدگی کند که شهرداری ها از 

حدود اختیارات خود خارج نشوند.

در ش�ش ماهه اول امس�ال یک میلیون 
برگ جریمه در حوزه  ثبت تخلفات معاینه 
فنی صادر شده است، همچنین در صورت 
دودزا بودن وس�ایل نقلیه دارای معاینه 
فنی برگ�ه معاین�ه فنی باطل می  ش�ود

بیژن سورانی
  زیست شهری


