وزیر کشور عنوان کرد

تقلیل استفاده ازماسک منوط به تصمیم ستادکرونا

وزیر کشــور در خصوص تقلیل استفاده از ماسک در فضاهای باز
غیر متراکم گفت :این موضوع باید در ســتاد ملی مقابله با کرونا
تصمیم گیری شود.
احمد وحیدی در پایان جلسه قرارگاه ستاد ملی کرونا در پاسخ به
ایسنا در خصوص ادامه استفاده از ماسک ،گفت :در این خصوص
دو نظر وجود دارد که باید در ستاد ملی مقابله با کرونا مورد بحث

و بررســی قرار بگیرد .حتما در فضاهای بسته ماسک باید استفاده
شود و همچنین برای کسانی که دچار نقص و یا بیماری زمینهای
هستند استفاده از ماسک مورد تاکید است اما در فضاهای باز غیر
متراکم ممکن است برای اســتفاده از ماسک امکان کمی تقلیل
وجود داشــته باشــد که این موضوع مورد بحث قرار گرفت اما در
ستاد ملی کرونا باید در خصوص آن تصمیم گیری شود.

وزیر کشــور در بخش دیگری از صحبتهــای خود به موضوع
حج اشــاره کرد و افزود :موضوع حج در این جلســه مورد بحث
قرار گرفت ،خوشــبختانه در حال حاضــر وضعیت خوبی داریم و
پیش بینیهای الزم انجام شــده ،حجاج در هتلها هســتند اما با
بیمارستانهای سعودی هماهنگ شده تا اگر الزم باشد انتقال به
بیمارستانها انجام شود اما تا بحال مسئله خاصی نداشتیم.
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هشدار درباره کمبود دارو در تیرماه؛ افزایش هزینههای تولید دارو از جیب مردم؟

️ مظاهر گودرزی

زمزمههای کمبود دارو شنیده میشــود ،اما نه فقط دربارهی داروی
بیمــاران خاص ،بلکه احتمال دارد تا  ۴۰۰قلــم دارو در همین تیرماه
امسال یا ماههای آینده با کمبود جدی مواجه شوند.
از این داروخانه به آن داروخانه ،جستوجویی خسته کننده برای تهیه
دارو ،یکبار بیماران مبتال به دیابت درپی دارو ســرگردان خیابانهای
شهر میشــوند ،باری دیگر افراد مبتال به تاالسمی ،اما هرچه هست
یک معنای ســاده دارد ،کمبود دارو از این بیماری به آن بیماری تغییر
وضعیت میدهد .این درحالیست که شنیدهها حکایت از این دارد که
کمبود دارو ممکن اســت پا را فراتر از داروهای بیماران خاص بگذارد،
زمزمههای نگران کنندهای که نایب رئیس اول ســندیکای صاحبان
صنایع داروهای انســانی ایران ،دربارهی آن بــه خبرآنالین میگوید:
«متاســفانه کمبودهایی که برای آینده پیشبینی میشود زیاد خواهد
بــود و این یعنی هم صنعت دارو متضرر میشــود و هم مردم از این
شرایط متضرر خواهند شد».
تحریم؛ بزرگترین مشکل برای تهیه و تولید دارو
هشــدارها درباره کمبود دارو اتفاق تازهای نیســت ،این روزها بعید
نیســت که بیماری در مراجعه به داروخانه با پاسخ کوتاهی مانند «این
دارو را نداریم ».یا «فقط نمونه داخلی آن را داریم» مواجه شود ،شاید
یکــی از مهمترین دلیل چنین وضعیتی تحریمها باشــد ،اگرچه گفته
میشــود دارو جزو تحریمهای کشورمان نیست اما دشواریهای نقل
و انتقــال ارز ،حتی برای واردات مواد اولیه دارو ،تبدیل به مانع بزرگی
برای تهیه دارو شــده است .دراینباره مهدی پیرصالحی ،نایب رئیس
اول ســندیکای صاحبان صنایع داروهای انســانی ایران بیان میکند:
«قطع ًا بزرگترین مشــکل برای تهیه و تولید دارو تحریم اســت ،اگر

احتمال کمبود دارو در ماههای آینده

تحریمها نبود مشکالت ارز این مقدار سختگیرانه نمیشد ،االن هم
در تامین ارز و هم در ارســال ارز مشکل داریم ،در تحریمها شاید مواد
اولیه دارو شــامل تحریم نشود اما در نقل و انتقال و تامین ارز مشکل
داریم ،تا زمانیکه تحریم وجود دارد متاسفانه تامین دارو هم مشکالت
خود را دارد ،همه این موارد سبب کمبود دارویی و مشکالت تهیه مواد
اولیه شده است».
او ادامه میدهد« :در کنار مشــکالت تحریم مــا توقع داریم دولت
چابکتــر عمل کند و ایرادات داخلــی را کمتر کند تا حداقل عوارض

تحریمها برای تولید دارو کمتر شود».
کمبود احتمالی  ۳۰۰تا  ۴۰۰قلم دارو در ماههای آینده
امــا جــدا از تحریمها این ایرادات داخلی چیســت؟ چه مســائل و
مشــکالتی وجود دارد که تولید کنندگان داخلی دارو با نوشتن نامهای
هشدار آمیز به رئیسجمهور از پیشبینی تعطیلی خطوط تولید دارو خبر
دادنــد ،آن هم در ماه جاری یا حداکثر در ماههای آینده ،پیشبینی که
بهنظر میرسد اگر درســت باشد میتواند مشکالت بیماران را چندین
برابر کند .پیرصالحی در ادامه گفتوگو با خبرآنالین میگوید« :همین

امروز برخی از خطوط دارویی شــرکتهای تولیــد کننده نیمه فعال
هســتند و اگر به تعطیلی کامل برسند قابلیت جبران دارو از روشهای
دیگر مانند واردات هم نخواهیم داشت و این وضعیت خیلی بد است».
او توضیح میدهد« :براساس آمارها و گزارشهای موجود در سازمان
غذا و دارو ما پیشبینی میکنیــم اگر برخی اصالحات صورت نگیرد
کمبودهــای دارویــی در تیرماه و ماههای آینده بــه حد نگران کننده
خواهد رســید .البته کمبود دارو به شــدت متغیر است ،شاید امروز ۳۰
قلم دارو کم باشــد اما فردا افزایش پیدا کند ،اما اگر شرایط با وضعیت
موجود ادامه پیدا کند ،متاسفانه طبق پیشبینیها در ماههای آینده به
کمبودهای سابق یعنی  ۳۰۰تا  ۴۰۰قلم دارو میرسد ،ولی امیدواریم با
تصمیمگیری سریع از این کمبودها جلوگیری شود».
تولید کنندگان دارو دنبال کدام اصالحات هستند؟
نایب رئیس اول سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در
پاســخ به این پرســش که کدام اصالحات مد نظر تولید کندگان دارو
است بیان میکند« :این اصالحات یعنی اصالح قانون مالیات بر ارزش
افزوده ،هزینههای گمرگی ،اصالح قیمت دارو براساس تورم».
پیرصالحــی ادامه میدهد« :دارو مانند همــه فرآوردهها و کاالهای
تولیدی در کشــور شامل تورم و گرانی میشود ،هرچند که ما معتقدیم
هنوز حقوق کارگر با تورم جامعه متناســب نیست ولی همین افزایش
حقوقهــا تاثیر خودش را بر تولید کنندگان دارو میگذارد ،در کنار این
مســئله تورم عمومی در جامعه مانند افزایش قیمتها در وسایلی که
تولید کنندگان دارو از آنها اســتفاده میکنند از قبیل مقوا ،شیشــه،
فویل و پیویســی علت مضاعف بر مشــکالت تولید کنندگان دارو
اســت ،افزایش قیمت مصرف انرژی از دیگر عوامل تاثیرگذار اســت،
هزینه مصرف گاز برای صنعت دارو چیزی حدود  ۱۰برابر شده است،

ضمن اینکه قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده هم وجود دارد».
این تولید کننده دارو میگوید« :از اســفند سال گذشته هیچ افزایش
قیمتی برای دارو وجود نداشــته است ،بنابراین صنعت دارو مانند بقیه
صنایع شــامل گرانیها شده اما پول خودش را با تاخیر زیادی از دولت
میگیــرد ،طوریکه دوره وصول مطالبات صنعت داروی چیزی حدود
 ۴۰۰روز اســت ،در چنین وضعیتی فشــارهای زیادی به این صنعت
وارد میشــود ،طوریکه این صنعت نمیتواند ماده اولیه تهیه کند تا
تولید ادامه داشته باشد ،متاسفانه کمبودهایی که برای آینده پیشبینی
میشــود زیاد خواهد بود و این یعنی هم صنعت دارو متضرر میشود و
هم متاسفانه مردم از این شرایط متضرر خواهند شد».
پرداخت افزایش هزینههای تولید دارو از جیب مردم؟
اگرچه یکی از مطالبات شرکتهای تولید کننده دارو افزایش قیمت
داروها متناســب با تورم است تا چرخ تولید همچنان بچرخد ،اما این
مســئله سبب نگرانی بیشتری شده اســت ،طوریکه اگر قرار باشد
افزایش هزینهها برای تولید دارو از جیب مردم پرداخت شود قطع ًا در
شرایط بد اقتصادی فشار مضاعقی بر دوش مردم خواهد بود .با این
وجود عضو هیأت مدیره ســندیکای صاحبان صنایع دارو میگوید:
«صنعت دارو هم در این شرایط نگران افزایش پرداختی مردم است،
ما خودمان هم جزو مردم هســتیم و تمایل نداریم افزایش قیمتها
ســبب افزایش پرداختی از جیب مردم شــود ،اما این مســئله جزو
وظایف دولت است ،فکر میکنم مجلس بودجهای برای این مسئله
پیشبینی کرده اســت و باید بودجه پیشبینی شده به شرکتهای
بیمه پرداخت شــود تا با حمایت بیمهای پرداختی مردم افزایش پیدا
نکند .دولــت قول داده این کار در همین هفته انجام شــود چراکه
هرچه دیر شود عوارض آن بیشتر خواهد بود».

اخبار کوتاه
شستشو و ضدعفونی بیش از
 1400مخزن زباله در جنوب پایتخت

همزمان با آغاز فصل گرما و در راســتای پیشــگیری از
بوی نامطبوع وآلودگی های زیســت محیطی  1455مخازن
مکانیزه زباله در منطقه  19به طور مستمر شستشو،ضدعفونی
و پاکسازی می شوند.
به گزارش امتیاز ،مهدی هدایت شهردار منطقه با اشاره
به اینکه معاونت خدمات شــهری و محیط زیست به صورت
ماهانه برنامه منظمی برای شستشــوی مخــازن زباله دارد
افزود :در ادامه این اقدامات و به منظور رسیدگی هرچه بیشتر
به نظافت شــهری به طور ویژه در فصل تابستان این کار به
صورت مکانیزه توسط دستگاه مخزن شوی و استفاده از موارد
شــوینده و ضدعفونی کننده و هم به صورت سنتی با تانکر
آب و «واتر جت» و ابزارآالت دســتی مثل بُرس و مانند آن
اتفاق می افتد.این مسئول درخصوص اقدامات ویژه منطقه به
منظور پاکســازی کامل سطل های زباله از شیرابه ها و زباله
های باقیمانده در ســطل های فلزی و همچنین جلوگیری از
شــیوع بیماری های مرتبط و کاهــش آلودگی ها بیان کرد:
عالوه بر شستشوی این مخازن کف تراشی،بازسازی ،تعمیر
و رنگ آمیزی آنها توسط نیروی های خدوم خدمات شهری
به صورت مســتمر انجام می شود .شــهردار منطقه بر جمع
آوری مداوم و مطلوب زبالههای شــهری که همواره یکی از
اصلیترین ماموریتهای مدیریت شهری است تأکید کرد و
گفت :از شــهروندان تقاضا داریم زباله را در پای مخزن رها
نکنند زیرا باعث جمع شدن حشــره و موجودات موذی می
شود و عالوه بر ایجاد نازیبایی های بصری مشکالت زیست
محیطی را به ایجاد می کند .به گفته این مســئول درحال حاضر
از  1455مخــازن منطقه  580مخزن در معابر ناحیه یک 410،عدد در
ناحیه دو 200 ،عدد در ناحیه سه 109 ،عدد درناحیه چهار و  156مخزن
در ناحیه پنج به منظور جمع آوری زباله در معابر تعبیه شده اند

تحصیل نیم میلیون دانش آموز پناهنده
در مدارس ایران

رئیس مرکز امــور بینالملل و مدارس خارج از کشــور به
مناســبت «روز جهانی پناهنــده» بابیان اینکــه  ۱۸۰هزار
دانشآموز افغانستانی بدون هیچ مدرک هویتی و در مجموع
نیم میلیون کودک افغانســتانی در شــرایط کامــ ً
ا برابر با
دانشآموزان ایرانی در ایران تحصیــل میکنند ،اظهارکرد:
سرانه مصرفی هر دانشآموز مهاجر ۵۰میلیون ریال در سال
 ۱۴۰۰بوده اســت که سازمانهای بینالمللی تنها حدود یک
درصد از این هزینهها را جبران میکنند.
مهدی فیاضی ادامه داد :جمهوری اســامی ایران در زمینه
پذیرش جمعیت پناهندگان ششــمین کشــور دنیا محسوب
میشود؛ آمار رســمی تعداد کل دانشآموزان خارجی اعم از
پناهنده و مهاجر نیم میلیون نفر اســت که  ۹۵درصد از آنها
تبعه کشور دوست و همســایه افغانستان و تعدادی از عراق
و ...هســتند.رئیس مرکز امور بیــن الملل و مدارس خارج از
کشــور در مورد آموزش فرزندان پناهندگان گفت :با حسب
دســتور طالیی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در ســال
 ۱۳۹۴مبنی بر پذیرش و ثبت نام تمامی کودکان الزمالتعلیم
افغانستانی حتی در صورتی که فاقد مدارک هویتی(غیرمجاز)
باشــند؛ هــم اکنون تعــداد  ۱۸۰هزار نفــر دانشآموز فاقد
اوراق هویتی در شــرایط کام ً
ال برابر بــا دانشآموزان ایرانی
به تحصیل اشــتغال دارند و مجموعا نیم میلیون دانش آموز
پناهنده در مدارس ایران در حال تحصیل هستند.
فیاضی در مورد دیگر امکاناتی که از طریق آموزش و پرورش در
اختیار کودکان مهاجر قرار میگیرد ،اظهار کرد :عالوه بر دسترسی
برابر این دانشآموزان به خدمات آموزشی ،دریافت تسهیالت و
خدمات بهداشتی-روانشناختی و فرهنگی-تربیتی نیز برای ایشان
فراهم است به گونهای که کودکان پناهنده غیر برخوردار خدمات
بیشتری نیز دریافت داشته و به طور ویژه مورد توجه قرار میگیرند
که عمدت ًا دانش آموزان افغانستانی پناهنده را در بر میگیرد .وی
با بیان اینکه سرانه مصرفی هر دانشآموز خارجی ۵۰میلیون ریال
در سال  ۱۴۰۰بوده است ،اظهار کرد :سازمانهای بینالمللی تنها
حدود یــک درصد از این هزینهها را جبران میکنند که در برابر
خدمات همه جانبه ایران بسیار ناچیز است.

درخواست رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری:

سازمان ملی مهاجرت
تاسیس شود

رئیس مرکز بررســیهای استراتژیک ریاســت جمهوری با ابراز تاسف از اینکه در فضای
مجازی برخی با عناد قسمت میل به مهاجرت را پررنگ میکنند و روی آن مانور میدهند،
گفت :همین کشــورهای اطراف ،پروژههای بزرگی را تعریف میکنند که نخبگان ایرانی را
جذب کنند و با وعده پولهای کالن این افراد را به سمت خود ببرند.
«محمدصادق خیاطیان» در مورد برنامههای این مرکز در رابطه با مهاجرت ســرمایههای
انســانی و مهاجرت نخبگان از کشور اظهار کرد :موضوع مهاجرت نخبگان باید با نگاهی
کامال علمی بررسی شود و در همه دنیا هم به صورت علمی به این مسئله پرداخته میشود.
وی توضیح داد :عواملی در این شیب مهاجرت تاثیرگذار هستند .یکی از این آنها ،عاملهای
کششــی خارجی است .همین کشــورهای اطراف ،پروژههای بزرگی را تعریف میکنند که
نخبگان ایرانی را جذب کنند و با وعده پولهای کالن این افراد را به ســمت خود ببرند .از
سوی دیگر ما نیروهای رانشی داخلی داریم که به نوعی به بحث نخبگان خود توجه نمیکنیم.
خیاطیان بیان کرد :از ابتدای امر که در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری مستقر
شدیم ،آقای رئیسی به ما ماموریت دادند که به موضوع نخبگان بپردازیم .در نشستهایی که با
خود نخبگان برگزار کردیم ،حدود  ۱۵اقدام اولیه را شناسایی کردیم که اگر این اقدامات انجام
شود ،امیدی در جامعه نخبگانی ما برای نگهداشت آنها در کشور ایجاد میکند از جمله اقدامات
مذکور این اســت که پروژههای امیدآفرینی را تعریف میکنیم و باید ســازمان ملی مهاجرت
تاسیس شود تا بحث مهاجرت را رصد کند .در حوزه اشتغال نخبگان نیز باید تسهیالت ویژهای
را تدارک ببینیم و از این دست طراحیها را دنبال میکنیم که انشاهلل به نتیجه برسد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داد:

آغاز تحویل اموال مسروقه به مالباختگان

دستگیری  ۳متهم جدید
سرقت از بانک ملی

رییس پلیس پایتخت با تشــریح جزئیاتی جدید از ســرقت صندوقهای امانات شعبه
دانشــگاه بانک ملی ،اعالم کرد که سه متهم جدید در این خصوص دستگیر شده و سه
متهم دستگیر شده در کشور همسایه نیز طی این هفته به کشور بازگردانده خواهند شد.
سردار حســین رحیمی در حاشیه اجرای طرح کاشــف که پیش از ظهر امروز در مقر
مرکــزی پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شــد ،با حضور در جمــع خبرنگاران گفت:
در مجموع بیش از  ۹۰کیلوگرم طال و جواهرات ســرقت شــده از صندوقهای امانات
بانک ملی از متهمان دســتگیر شده کشف شد که تمامی این اقالم به خزانه بانک ملی
تحویل داده شــد و مســئوالن این بانک با هماهنگی دادستانی نسبت به تحویل اموال
مســروقه مکشــوفه به مالباختگان اقدام خواهند کرد .وی از دستگیری سه متهم جدید
در جریان این پرونده خبر داد و گفت :این ســه نفر عالوه بر آن ۱۰نفر دســتگیر شده
بوده و به تازگی دستگیر شدهاند .تحقیقات و بازجویی از این افراد در حال انجام است.
همچنین سه متهمی هم که در خارج از کشور و یکی از کشورهای همسایه با همکاری
اینترپل دستگیر شده بودند ،در هفته جاری به کشور منتقل خواهند شد .در این خصوص
رایزنیها بین مقامات دو کشور انجام شده و تشریفات الزم برای استرداد متهمان انجام
شــده اســت .به گفته فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصاویر همه اشــیا کشف شده در
سامانه بانک ملی قرار گرفته و به زودی با حضور نماینده پلیس ،نماینده دادستان تهران
و نماینده بانک ملی اموال به مردم تحویل داده میشود.

شناسایی
 ۵۷۰تصادف ساختگی

عباس مســجدی ارانی از انجام بیش از  ۱.۵میلیون معاینه در این ســازمان در ســال
گذشته خبر داد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت :در سال گذشته  ۵۷۰پرونده تصادفات ساختگی در
پزشکی قانونی تشخیص داده شد.
عباس مسجدی ارانی گفت :تحول دستگاه قضایی و خدمت به مردم دو شاخصی است
که در هفته قوه قضاییه تعیین شده است.
وی ادامــه داد :به جهت پیگیری هایی که صورت گرفته و انعکاس آن در رســانه ها
اتفاقات خیلی خوبی در سازمان پزشکی قانونی افتاده است.
رئیس ســازمان پزشــکی قانونی افزود :همچنین تعداد اجساد معاینه شده  ۷۱هزار
و  ۸۸جســد و پروندههای بررســی شده در کمیسیونهای پزشــکی قانونی نیز ۳۰
هزار و  ۹۵۳پرونده اســت ۱۲ .هزار و  ۱۲۰مورد قصور پزشــکی نیز در سال ۱۴۰۰
گزارش شــده که تعداد محکومین پنج هزار و  ۵۸۳مورد و تعداد موارد تبرئه شــده
 ۶هزار و  ۵۳۷مورد است.
مســجدی آرانی درباره بیشترین شکایات ثبت شــده در مورد قصور پزشکی نیز گفت:
بیشترین شکایت از دندانپزشکی با  ۱۲۵۴مورد ،جراحی عمومی با  ۱۰۶۱مورد ،پرستاری
با  ۷۵۵مورد و مامایی و زنان و زایمان با  ۵۳۴مورد بوده است.
وی بیان کرد :در ســال گذشــته  ۵۷۰پرونده تصادفات ساختگی توسط همکاران من
تشخیص داده شد.

در جلسه مالقات مردمی در مسجد امام خمینی (ره) بازار تهران تشریح شد:

شهردار منطقه  12در جمع بازاریان در مسجد امام
خمینی (ره) حاضر شــد و به آنها در مورد اقدامات
انجامشده در حوزه ایمنسازی بازار تهران گزارش
داد.
به گزارش امتیاز ،درجلســه مالقات مردمی
در مســاجد شــهرداری منطقه  12که طبق روال
دوشــنبهها صورت میگیرد با حضور امیر یزدی،
شــهردار منطقه  12در جمع هیأت امنا ،بازاریان و
اهالی و کســبه بازار تهران در مسجد امام خمینی
(ره) برپا شد.
در این جلسه ،یزدی ایمنســازی بازار تهران را
از مهمتریــن برنامههای شــهرداری منطقه بیان
کرد و با اشــاره به اقدامات صورتگرفته در حوزه
ایمنسازی بازار تهران طی چند ماه گذشته از زمان
آغاز دوره جدید مدیریت شــهری در منطقه گفت:
من به عنوان خادم شــما در منطقــه  12تصمیم
گرفتــم امروز گزارشــی از ایــن اقدامات خدمت
بازاریان عزیز که ســهم زیادی در شــکلگیری
انقــاب ،دوران دفاع مقدس و بهطور کلی عرصه
اقتصاد کشور دارند ،ارائه دهم.
وی بازار تهــران را آبروی نظام و قلب اقتصادی
کشــور در قلب طهران معرفی کــرد و افزود :این
محدوده با مشــکالت بسیاری روبهروست که طی
ســالهای اخیر این مشــکالت روزبهروز بغرنجتر

اقدامات شهرداری منطقه  12برای ایمنسازی بازار

شدهاند؛ به همین دلیل از آغازین روزهای فعالیتم
در ســمت شــهردار منطقه در این حــوزه اهتمام
ویژه داشــتیم و جلســات مســتمری را روزهای
چهارشنبه با جامعه انجمنهای اسالمی اصناف و
بازار ،منتخبین شــما در هیأت امنای بازار و برخی
مســؤوالن در این حــوزه برگــزار کردیم؛ چراکه
بدون شک ،حل مشکالت بازار ،بدون بسیج همه
دستگاهها و ســازمانها ممکن نیست و به همین
دلیل شــهرداری منطقه تالش دارد برای اولینبار
به راهکاری عملی در این زمینه دست یابد.
شــهردار قلــب طهــران ،حادثه آتشســوزی
حاجبالدوله در اســفندماه ســال گذشته را نقطه
عطفی برای تغییر شــکل این جلســات به سمت
اجراییتر و کاربردیترشــدن دانست و از افزایش
سطح آن با ریاســت فرمانداری تهران و معاونت
هماهنگــی امور مناطق شــهرداری تهــران و با
عنوان کمیته ایمنســازی بــازار تهران خبر داد و
در انتهــا بیان کرد :از آن تاریــخ به بعد مجموعه
اســتانداری ،اداره اوقاف ،سازمان میراث فرهنگی،
دســتگاههای خدماترســان مثل آب و فاضالب،
بــرق ،گاز و مخابرات و ...نیز برای جلســات که
هماکنون سهشنبهها به صورت دو هفته یکبار در
شــهرداری منطقه برگزار میشود ،دعوت شدند و
اولین خروجی این جلســات چنانچه شاهد هستید،

بازسازی تیمچه حاجبالدوله بوده است.
وی با اشــاره به محدودیتهای قانونی نوسازی و
ایمنســازی در این محدوده ادامه داد :همانطور که
میدانید تنوع نوع مالکیت در بازار نظیر امالک وقفی،
امالک اجاره به صورت ســرقفلی و امالک میراثی،
شــهرداری منطقه را با چالش اخذ مجوز از ســوی
مالــک برای رفع خطر از امالک ناایمن روبهرو کرده
بود و به این ترتیــب ،رفع موانع قانونی از مهمترین
اقدامات در این زمینه به شــمار میرفت؛ بنابراین با
تدابیر و همفکری صورتگرفته و کمک ویژه دادسرا
و دادســتانی تهران مقرر شد ،مجوز نوسازی تیمچه
حاجبالدوله به صورت فوری اخذ شد.
یزدی ســپس از الگوبــرداری از این اقــدام برای
ایمنسازی دیگر نقاط بازار سخن گفت و بیان کرد:

در گذشته ،آتشنشانی اخطارهایی به بناهای ناایمن
میداد و تصــور بر این بود که بــرای صدور پروانه
نوسازی ،شهرداری منطقه ،متولی امر است؛ حال آنکه
شــهرداری ،بدون دریافت مجوز از میراث فرهنگی،
اوقاف و مالکان به لحاظ قانونی نمیتوانســت پروانه
صادر کند؛ به این ترتیــب اگر ما اخطار بدهیم و راه
را برای نوســازی باز نکنیم ،بیفایده است؛ بنابراین
ضروری است نخست زمینه رفع خطر از جنبه قانونی
فراهم شود که این امر در دستور کار کمیته ایمنسازی
بازار تهران قرار گرفت.
وی افزود :در اولین گام که گام بزرگی محسوب
میشود ،کمیته مصوب کرد ،به منظور کاهش بازه
زمانی فرایند دریافت استعالم و سرعتگرفتن کار
صدور پروانه ،پس از این سازمان میراث فرهنگی
حداکثر ظرف  5روز ،جواب استعالمهای شهرداری
را بدهد و پاســخندادن طی این مــدت ،به منزله
بالمانعبودن اقدامات شهرداری در این حوزه باشد.
این مصوبه به امضای دادســتانی تهران رسیده و
حکم قضایی به شمار میرود.
یزدی در مورد همکارینکردن مالکان برای اخذ
مجوز بازســازی نیز گفت :گاهی شــاهد هستیم،
ســقف مغازهای در حال تخریب است یا استحکام
تیر چوبی آن از بین رفته و مالک اجازه بازســازی
نمیدهد .برای این مورد پیشبینی شد که نخست

با مراجعه مستاجران و صاحبان سرقفلی به مالک و
در صورت همکارینکردن وی ،ارجاع به دادسرا با
هماهنگی شهرداری منطقه ،مجوزهای الزم برای
بازسازی اخذ شود.
وی در نهایت در مورد امالک وقفی نیز تشریح کرد:
در این مورد نیز ریاست سازمان اوقاف به طور کامل
پای کار آمد و هماکنون با حضور نماینده رسمی این
سازمان در جلسات ،ما دیگر دغدغهای برای اخذ مجوز
از اوقاف در مورد امالک ناایمن نداریم.
شــهردار منطقه  12در ادامه با اشاره به سراهای
پرخطر که طبق آمار ،هشت سرا اعالم شده ،افزود:
به پیشــنهاد دادســتانی تهران در مورد این سراها
به صــورت موردی و مصداقی در جلســات بحث
خواهد شــد که تا امروز در مورد چهار سرا شامل
سرای موالعلی کنی ،سرای اتفاق ،سرای سیدولی
و ســرای میرزا اســماعیل بحث و بررسی صورت
گرفته و تصمیمات خوبی اتخاذ شده است.
ایمنسازی مســیرها بهویژه زیرطاقیهای بازار،
انباشــت زباله و امالک مخروبه ،مســائل حمل و
نقل و ترافیک ،ســاماندهی حامالن چرخدســتی،
ساماندهی دستفروشان و ایجاد روزبازارها و ...از
دیگر موضوعات طرحشده در این جلسه بودند که
به گفته یزدی در دستور ویژه کمیته بازسازی بازار
قرار دارند و به آنها رسیدگی خواهد شد.

