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تداوم وضعیت آلودگی هوا در پایتخت 

اینجا تهران است
خاکستری کمی مایل به تیره

در دومیــن هفته از تداوم وضعیت آلودگی هوا در تهران مســئوالن با اظهارنظرهــای متناقض و ناامیدکننده 
تصویری دقیق از پایان وضعیت موجود نمایش نمی دهند. آنچه از ســخنان مســئوالن بر می آید این است که 
د رحال حاضر کاری از دســت آنها برای وضعیت فعلی برنمی آید و باید با شرایط موجود ساخت. همچنین تنها 
تدبیری که در دو هفته گذشــته از سوی مسئوالن برای مدیریت وضعیت آلودگی هوا در نظر گرفته شده بود، از 
سوی رئیس سازمان محیط زیست زیر سؤال رفت تا این پیام به شهروندان منتقل شود که حتی مدیران تصویر 
درســتی از آنچه باید انجام دهند، ندارند. به نظر می رسد در چنین شرایطی تنها باید منتظر  باد یا باران باشیم تا 

کمی شرایط زندگی در تهران به حالت عادی برگردد.
هر  ســال در پاییز بــا باال گرفتن آلودگی هــوا و رخ داد پدیده 
وارونگی، مســئوالن از لزوم اتخاذ سیاســت هایی برای کاهش 
آلودگی هوا ســخن می گویند؛ حرف هایی تکراری که هر بهار و 
تابستان به فراموشی سپرده می شود و در پاییز و زمستان دوباره 

مطرح می شود. 
با این حال زهره عبادتی، معاون محیط زیســت انسانی اداره  
کل محیط زیست استان تهران، روز گذشته موضع گیری د رخور 
توجهی در این باره داشــت که نشــان از واقعیت موجود در این 
روزهاست. معاون محیط زیست انسانی اداره  کل محیط زیست 
اســتان تهران به علت تداوم آلودگی هوای تهران اشاره کرد و 
توضیح داد: ما اکنون در شرایط پایداری دما هستیم؛ به عبارتی 
با انتشــار هر ســوخت و منبع انرژی، آلودگــی آن در الیه های 
پایینــی جو باقــی می ماند و عمال راهی بــرای کاهش آلودگی 

وجود ندارد. 
وی درباره دو اقدام انجام شــده از طریــق کارگروه اضطرار 
آلودگی هوا گفت: ابتــدا تصمیماتی در جهت کاهش مواجهه 
به ویــژه بــرای گروه هــای حســاس گرفته شــد. بــرای نمونه 
دانشــگاه ها و مدارس غیرحضوری شــدند. هــدف از تعطیلی 

مدارس کاهش آلودگی هوا نیســت، بلکه صرفا هدف کاهش 
مواجهه با این پدیده اســت. دوم اینکــه فعالیت های عمرانی، 
فعالیت های بتن ریزی، آسفالت کاری، درجا کار کردن اتوبوس ها 
و... را که مســتعد تولید آلودگی هوا هستند، متوقف و نظارت و 
پایش های واحدهای صنعتی را تشــدید کرده ایم. عبادتی تأکید 
کرد: ما تالش کردیم در شــرایط پایداری دما در حد توان میزان 

آالینده منتشر شده در جو را کاهش دهیم.
 عبادتی با اشــاره بــه راهکارهای بلندمــدت و کوتاه مدت 
آلودگی هوا اظهار کــرد: راهکارهای بلندمدت در قانون هوای 
پاک پیش بینی شــده اند. بخشــی از آنها محقق شده و در  حال 
پیگیری بخش دیگری که محقق نشده هستیم. ما تکالیف همه 
دســتگاه ها را احصا کرده ایم و آنها مکلف هســتند وظایفشان 
را انجام دهند. زمان مواجهه با شــرایط اضطــرار آلودگی هوا 
مجبوریم تعدادی راهکار کوتاه مدت را در پیش بگیریم. در این 

شرایط نمی توان به راهکار بلندمدت فکر کرد.
تعطیل کردن مدارس و کسب وکارها باید آخرین گزینه باشد

از ســوی دیگــر در حالی کــه در دو هفته اخیر تنهــا اقدام 
صورت گرفتــه در زمینه آلودگی هوا تعطیلــی مدارس بوده و 

اقدام دیگری از ســوی مســئوالن انجام نشــده، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیســت اعالم کرده اســت ایــن تعطیلی باید 
آخرین اقدام مســئوالن باشد. ســالجقه با تأکید بر اینکه مردم 
برای آلودگی هوا در رنج و مشــقت هستند، گفت: تعطیل کردن 
مدارس و کسب وکارها باید آخرین گزینه باشد. باید ابتدا تکالیف 
دستگاهی انجام شود. این اتفاق را باید از زوایای مختلف مورد 
بررســی قرار داد. مــردم از لحاظ روحی و روانی تحت  فشــار 

هستند. 
وی افزود: سازمان حفاظت محیط  زیست مکلف است آمار 
و ارقام واقعی مصرف انرژی را در بیاورد تا ببینیم چه اتفاقی در 
کشــور در  حال رخ دادن است. رئیس ســازمان حفاظت محیط 
 زیست درباره شــرایط منابع آبی کشــور اذعان کرد: چراغ های 
قرمز وضعیت تأمین آب کشور روشن شده است. هر چند وقت 
یکی از استان ها با مشــکل مواجه می شود و در بحث مدیریت 
منابع آب اینکه به صورت مســکن از جــای دیگری آب بیاوریم، 
اصال پذیرفته شده نیســت. منابع آب کشور قابل مدیریت است 
و نباید مردم را بترســانیم. وی تصریــح کرد: امروزه علم خیلی 
از کارها را راحت انجــام می دهد. ظرفیت های مختلف آبی در 

کشور وجود دارد که باید توسط مسئوالن شناسایی شود و وزارت 
نیرو به عنوان متولی امر باید تمام منابع آب کشــور را شناسایی 
و اولویت بنــدی کنــد. بعد هم به لحاظ کیفــی و کمی ارزیابی 
بشوند تا در مواقع مورد نیاز هرکدام وارد مدار بشوند و کشور با 
مشکل مواجه نشــود. رئیس جمهور هم روز گذشته در حاشیه 
جلســه هیئت دولت موضع گیــری ای از جنــس واکنش های 
همیشگی اش به مسئله آلودگی هوا داشت. سیدابراهیم رئیسی 
به موضوع تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا اشــاره کرد و 
گفــت: تعطیلی مدارس به خصوص بــا توجه به دوره طوالنی 
تعطیلی ناشــی از شیوع کرونا خســارات قابل توجهی به روند 
آموزشــی وارد می کند و ضروری است شــیوه هایی در کاهش 
مؤثر آلودگی هوا دنبال شــود که در عین حال باعث آســیب به 

روند آموزش مدارس نشود.
تهرانی ها دورکار می شوند؟

به نظر می رســد تداوم وضعیت آلودگی هوا در تهران قرار 
اســت به دورکاری کارمندان تهرانی منجر شود. این پیشنهادی 
اســت که رئیس فراکسیون محیط زیســت مجلس اعالم کرده 
است. سمیه رفیعی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به آمار وزارت 

بهداشــت مبنی بر اینکه در روزهایی که هوا برای همه گروه ها 
ناســالم است، استنشــاق چنین هوایی معادل استعمال سه تا 
هفت نخ سیگار است، گفت: با توجه به تداوم آلودگی هوا برای 
تمامی گروه هــای جامعه کمیته های اضطــرار آلودگی هوای 
کالن شــهرها باید دورکاری کارمندان را اجرائی کنند. وی با بیان 
اینکه «در روزهای گذشــته در تعدادی از کالن شهرها از جمله 
تهــران پایداری وضعیت ناســالم جوی برای کلیــه گروه های 
ســنی اعالم و از شهروندان درخواست شــده از تردد غیرضرور 
خودداری کنند»، اظهار کرد: جای ســؤال اســت که شاخص و 
مبنای تفکیک عدم تعطیلی ادارات دولتی و سایر مراکز آموزشی 
و علمی چیست؟ آیا حد و مرز و شاخص خاصی در زمان تشدید 
پدیده آلودگی هوا برای اثرگذاری بر سالمت جسمی شهروندان 
مشــخص شــده که بر مبنای آن والدین و کارمندان شــاغل در 
معرض این آســیب نبوده و صرفا این پدیده باعث بروز آســیب 
بر قشــر خاصی خواهد شد؟ رئیس فراکســیون محیط زیست 
مجلس افزود: از ســوی دیگر  حضورنداشــتن والدین در منزل 
در زمان غیرحضوری شــدن فعالیت واحدهای آموزشی، منجر 
به بروز مشــکالت عدیده در بیــن خانواده ها ازجمله مراقبت و 
نگهداری از فرزندان، اجبار به بردن فرزندان به محل کار و سایر 
موارد عدیده خواهد شــد. رفیعی تأکیــد کرد: باید در زمان اوج 
آالیندگی کالن شــهرها یا موضوع تعطیلــی ادارات یا دورکاری 
کارمندان ادارات نیز در دســتور کار قــرار گیرد تا ضمن کاهش 
میزان ترددهای درون شــهری و در معرض آلودگی قرارگرفتن 
شــهروندان، از میزان مصرف گاز در ادارات نیز کاســته شود که 
هــر دو آنها موجب کاهش آالینده هــای هوا خصوصا در زمان 

وارونگی هوا می شود.
 وی ادامه داد: در کنار این امر کاهش ســاعت کاری ادارات 
نیز عــالوه بر توزیع بــار ترافیکــی، در کاهش مصــرف انرژی 
در ادارات و دســتگاه های اجرائــی نقش مؤثــری دارد. رئیس 
فراکســیون محیط زیست مجلس با اشاره به سخنان اخیر وزیر 
آموزش و پرورش مبنی بر عدم تعطیلی مدارس در زمان آلودگی 
هوا گفت: بهتر اســت آقایان در حوزه تخصصی خود اظهارنظر 
کنند؛ تشــخیص تأثیر آلودگی هوا بر ســالمت اقشــار مختلف 
جامعه بــر عهده وزارت بهداشــت اســت و هرگونه تعطیلی 
مدارس و دانشگاه ها با توجه به شرایط آلودگی هوا و تشخیص 
دانشگاه علوم پزشکی باید از سوی کمیته اضطرار آلودگی هوا 

برابر قانون اعالم و اجرا شود.

پنجشنبه
۱ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۵۳

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

محمود- میوه تابستانی ۹- نامی که جغرافیدانان یونانی 
به ایران داده بودند- رشد- تعجب زنانه ۱۰- گیشه فروش 
بلیت- بشارت دهنده- از ســبک های شعری ادبیات ایران 
۱۱- اسباب و لوازم- حالتی مخصوص زن  آبستن- بافنده 

۱۲- لنگه در و پنجره- دفع کننده- صندلی دندان پزشــکی 
۱۳- دســتگاه تعیین جهت وزش بــاد- چند جزء- همراه 
افــاده ۱۴- پیامبــری که خانــه کعبه را بنا نهــاد- از ابزار 

آزمایشگاهی- نیزار ۱۵- تذکر- عمومی افقی: 
 ۱- بدون رطوبت- رمانی از نیکالی گوگول، نویسنده 
ادبیات روســیه ۲- ســازمان همکاری های اقتصادی- 
بهسازی- مهارت ۳- پدر ســام در شاهنامه- لقبی در 
هندوستان- درجه حرارت ۴- نشانه اختصاری «قیاس 
کنید»- ســرقت- نجات یافتن ۵- پنهان کردن- سرکش 
و نافرمان- چراغ نفت ســوز قدیمی ۶- ســیاهی لشکر 
سینمایی- عقیده- سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی 
۷- کیسه مشک آهو- چشــمه- رمانی نوشته ماتیسن 
۸- درختی جنگلی- سرپرســت صد نفر از نظامیان در 
دوره قاجار بود- آینده ۹- تکرار  حرفی- موضوع مورد 
بحث- مرسوم ۱۰- رشــته باریک و دراز- رهن دهنده- 
سوراخ کوچک ۱۱- اصالح خرابی- درخشان- خوابیده 
۱۲- مرکز اســتان االنبار در عــراق- جالدهنده کفش- 
نگهبــان گله ۱۳- از جنس الیاف پنبــه- آبرو و اعتبار- 
فتوا خواســتن ۱۴- بــه صورت علنــی- از انجیل های 
معتبر- سخنان بیمار تب دار ۱۵- مشهورترین لقب امام 

موسی کاظم(ع)- از مذاهب اسالم 
عمودی: 

۱- محــل ذکــر صوفیــان- از ایــاالت آمریــکا ۲- 
شــیرین گفتار- مــوزه پاریس- چــوب در گویش عرب 
۳- محلــه- نیم تنــه نظامــی- میزبان جــام جهانی 
۱۹۹۴ فوتبــال ۴- عالج کــردن- گلــی خوشــه ای و 
زیبــا- محبوب تریــن نوشــیدنی جهان ۵- مســطح و 
افقی- دوســت صمیمی- پشت سر ۶- خطاب مردان 
ترکیــه- ماهی تــن- دروغگوی آخرالزمــان ۷- تکرار 
حرفی- اســب چاپار- فضای جلوی عدســی چشم را 
پر می کند ۸- دســتور- مجموعه داستانی نوشته احمد 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۳۹۶      طراح: بیژن گورانی
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 سودوکو ساده ۳۳۹۲

نورا حسینی: اولین تغییری که مدیریت دوره ششم از همان روزهای ابتدایی آغاز به کارش 
به دنبال آن بود، اصالح مصوبه خانه باغ بود؛ مصوبه ای که شورای پنجم آن را جایگزین 
مصوبه برج باغ کرده بود. به گفته بســیاری از کارشناسان، مصوبه برج باغ طی یک دهه 
انگیزه ساخت وساز در باغ های تهران و تخریب چندین هکتار باغ ارزشمند تهران را فراهم 
کرد. به تازگی شهرداری تهران الیحه ای پیشــنهادی برای اصالح دستورالعمل ماده ۱۴ 
قانون زمین شــهری ارائه داده است. این ماده تبدیل و تغییر کاربری و همچنین تفکیک  
باغ ها و اراضی کشــاورزی را با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مســکن و شهرســازی 
بدون اشــکال می داند و حاال بر اســاس متن پیشــنهادی اصالح این ماده، قرار اســت 
هرگونه ساخت وســاز در باغ ها و اراضی زراعی به کمیســیون ماده پنج واگذار شود؛ این 
یعنی افزایش ســطح اشغال و تراکم در باغ ها به زیر ۱۰ هزار متر و بازگشت ساخت وساز 

۳۰درصدی در باغ ها.
سید آرش حسینی میالنی، رئیس کمیته محیط  زیست و خدمات شهری شورای پنجم 
شــهر تهران، روز گذشته با انتشــار متن این الیحه نسبت به آن هشدار داد. او به «شرق» 
گفت:  تغییراتی که در الیحه جدید شــهرداری درخصوص اصالح دستورالعمل ماده ۱۴ 
قانون زمین شهری یا پیوست شماره ۳ سند طرح جامع پیشنهاد شده، به نوعی بازگشت 
به بلندمرتبه ســازی در باغ های شهر تهران است و «فاجعه ای بدتر از برج باغ» محسوب 
می شــود. در این الیحــه تصمیم گیری برای باغ های زیر ۱۰ هزار متر به کمیســیون ماده 
۵ ســپرده شده و این مشکالت بســیار زیادی را به لحاظ عدم  شــفافیت و تزاحم منافع 
و احتمال درآمدزایی از باغ های تهران به دلیل انگیزه های مالی توســط خود شهرداری 
ایجاد خواهد کرد. باغ ها باقی مانده جزء معدود ذخایر ســبز شهر تهران هستند و یکی از 

انگیزه های درآمدزایی در سالیان گذشته بوده اند.
وی ادامه داد:  در الیحه پیشنهادی، ماده ۸ دستورالعمل کنونی حذف شده است. در 
ماده ۸، انواع کاربری های ســازگار با باغ خارج از حوزه مســکونی اشاره شده است. مثال 
در حوزه های فرهنگی شامل گالری، نمایشگاه، در بخش تفریحات و فراغت و گردشگری 
مثل کاربری های هتل، مهمانســرا، در بخش خدماتی نیز کاربری های آموزشی و اداری و 

همچنیــن در بخش تجاری هم کاربری های خدماتی خرد مانند رســتوران و تهیه غذا...
پیش بینی شــده بود. عالوه  بر نوع کاربری که در ماده ۸ پیشــنهاد شده بود، بحث تعداد 
پارکینگ مجازی که به ازای هر صد مترمربع بنای خالص باید داشته باشند نیز مشخص 
شــده است. متأســفانه این جدول مهم که درواقع کاربری های سازگار با باغ را مشخص 
و عملکردهای مجاز باغ ها را تعیین تکلیف می کرد، حذف شــده و این به معنای حذف 
مهم ترین راهکار جایگزین برای بلندمرتبه سازی یعنی بحث اقتصاد سبز است. در اینجا 

شاهد بازگشت جدی به عقب هستیم.
میالنی با اشــاره به اینکه بخش عمده ای از تعداد پالک های باغی که در این شــهر 
باقــی مانده، زیر پنج هزار متر قرار دارند و ۷۴ درصد این قطعات بین ۵۰۰ تا دو هزار متر 
هســتند، گفت: ۱۶ درصد آنها بین دو هزار تا پنج هزار متر هستند. در این الیحه همه این 
پالک ها را زیر مجموعه ۱۰ هزار متر طبقه بندی کرده درحالی که در دستورالعمل فعلی، 
میزان سخت و ســاز در طبقات زیر دو هزار متر، دو هزار تا پنج هزار متر و باالتر محدود و 
تفکیک شــده بود؛ در تمام این طبقات سطح اشغال ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. 
تراکم ساختمان سازی در طبقه زیر دو هزار متر زیر ۳۰ درصد بود، دو هزار تا پنج هزار متر 
۴۵ درصد بود و بیش از پنج هزار متر ۱۵ درصد بوده که مازاد بر پنج هزار متر ۱۰ درصد 
ســطح اشغال مساحت با حداکثر تراکم ۳۰ درصد پیش بینی شده و فقط امکان حداکثر 
ساختمان ســازی چهارطبقه ای وجود دارد. الیحه  پیشنهادی شهرداری، کل این ضوابط 
را به هم زده و عمال امکان ساختمان ســازی با سطح اشغال بیش از ۳۰ درصد به باال و 
همین طور امکان صدور تراکم قابل  توجه متناســب با پهنه های مجاور آن، ضوابط طرح 

تفصیلی و حقوق مکتسبه ایجاد شده است.
این کارشناس شهری تأکید کرد:  در ماده ۶ دستورالعمل ماده ۱۴ فعلی، کمیته فنی 
باغ زیرمجموعه  شــهرداری تهران شکل گرفته اما در پیشــنهاد جدید شهرداری، این 
کمیته حذف شده اســت. کمیته فنی باغات فعلی با اعضایی از معاونت شهرسازی، 
سازمان بوستان ها، متخصصان حقوقی، معماری، اکولوژی و میراث فرهنگی، معاونان 
شــهردار در حوزه های شهرســازی و همین طور معاون شهرداری منطقه مربوطه که 

ملک در آنجاســت، تشــکیل می شود. این کمیته فنی است که نقشــه ها را بررسی و 
برای جانمایی ساختمان ها پیشنهاداتی را مطرح می کند. نکته  مهم اینجاست که دو 
نفر ناظر از شــورای شهر تهران هم در آن حضور دارد و رسمیت یافتن جلسات هم با 
حضور این ناظران شوراســت. در تغییری که رخ داده، این اختیار فنی به کمیســیون 
ماده ۵ منتقل شده که نقش نظارتی شورا در آنجا به شدت کاهش پیدا می کند و عمال 
امکان ایجاد شــفافیت در تصمیم گیری ها وجود ندارد. میالنی یادآور شد:  در منطقه 
یک که عمال از ظرفیت زیســت پذیری خود خارج شــده و جمعیتی بیش از آنچه را 
بر اســاس طرح جامع و طرح تفصیلی پیش بینی کــرده، در خود جای داده، ریه های 
تنفســی تهران را که بخش قابل توجهی از آن در منطقه یک هست با پیشنهاد جدید 
شهرداری در ازای یک درآمد پایین از دست خواهیم داد. در دوره ای که برج باغ فعال 
بود، محاســباتی که شــهرداری تهران در دوره پنجم انجام داده بود، نشان می داد که 
این درآمد ناشی از صدور پروانه برج باغ ها تنها یک درصد درآمد شهرداری را از محل 
عوارض ساختمان سازی پوشش می داد و در ازای این یک درصد، خسارت بسیار بزرگی 

به شهر وارد شده است.
بــه گفته میالنی، در این روزهایی که آلودگی هــوا ریه ها و حلق های همه  ما را دارد 
می سوزاند و همه نگران هستند، با زوال معدود ظرفیت های زیستی شهر تهران که عمدتا 
در مناطق شــمالی به ویژه منطقه یک است، این «الیحه بدتر از برج باغ»، فاجعه  دیگری 
را برای شهر تهران ایجاد خواهد کرد؛ به این معنا که ظرفیت تهویه طبیعی شهر تهران 
برای کاهش آالینده ها در مناطق شمالی را در میان مدت کاهش خواهد داد و این اتفاق 
را اگر در کنار تبعات شــدید تغییرات اقلیمی بر شهر تهران در نظر بگیرید که جبهه های 
بــاران زا را کمتر و در نتیجه ناپایداری هوا را کمتر خواهیم داشــت، به عمق فاجعه پی 
خواهید برد. به عبارت دیگر شهر تهران را در وسط یک قیچی در نظر بگیرید که یک تیغه 
آن از بین بردن ریه های این شهر است و یک طرف دیگر تیغه  این قیچی، کاهش ظرفیت 

تهویه طبیعی شهر تهران ناشی از تغییر اقلیم.
فاجعه ای بدتر از برج باغ، آینده  شــهروندان ما و نســل بعدی شــهروندان تهرانی را 

تهدید خواهد کرد. توجه داشــته باشــید که از هزارو ۶۹۱ هکتار باغات و اراضی مشجره 
باقی مانده که در قالب شــش هزارو ۱۸۳ قطعه اســت، ۴۸ درصد در منطقه یک هست 
حدود ۵۵۳ هکتار، شــش درصد در منطقه ۲ حدود ۱۳۹ هکتــار، ۲۵ درصد آن هم در 
منطقه سه حدود ۲۰۷ هکتار. یعنی حدودا ۹۰۰ هکتار معادل ۷۹ درصد این هزارو ۶۹۱ 
هکتار در سه منطقه ۱، ۲ و ۳ قرار گرفته است و این آخرین عرصه های باغات همان طور 
که می بینید در گذشته هم مورد آماج برج سازی قرار گرفته اند. اگر به آمار دوره  برج سازی 
در باغــات نگاه کنید، می بینید که همین نســبت دقیقا برقرار اســت؛ یعنی در زمانی که 
ضابطــه برج باغ فعــال بود، ۷۶ درصد صدور پروانه ها در مناطــق ۱، ۲ و ۳ بوده که ۵۲ 

درصد آن در منطقه یک بوده است.
از بین این ۴۹۳ پروانه ای که صادر شده، ۹۶ درصدشان زیر ۱۰ هزار متر بودند. آنهایی 
کــه ۱ تــا ۴ طبقه بودند، هم فقط پنج درصد بودند. در حالــی که ۹ تا ۱۲ طبقه، بیش از 
۵۸ درصد را شــکل می دادند. ۷۰ درصد این مواردی که در زمان برج باغ صادر می شده، 
باالی سه طبقه زیرزمین داشتند و این هم یکی از نکات مهمی است که در دستورالعمل 
فعلی ماده ۱۴، تعداد زیرزمین به شدت محدود شده ولی االن در واقع در ساختمان سازی 
جدید این ادامه خواهد داشت و افزایش تعداد زیرزمین به معنای تخریب شدید عرصه  
باقی مانده از باغ است. میالنی اضافه کرد:  اکنون باغ خواران در کمین نشسته اند و تفویض 
تصمیم گیری باغات زیر ۱۰ هزار متر به کمیســیون ماده ۵ که عمال شامل اکثریت باغات 

شهر تهران می شود، مشکالت زیادی را برای حفظ باغات ایجاد خواهد کرد.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درخصوص 
این الیحه گفت:  مخالف الیحه پیشــنهادی هســتیم؛ زیرا الیحه در مسیر تخریب باغات 
اســت. او تأکید کرد:  کمیســیون برای طرح پیشــنهادی درخصوص تصمیم گیری برای 
باغات کار می کند. به نظر می رســد شهرداری تهران چندان هم منتظر بررسی یا تصویب 
این الیحه در شــورای شهر نیســت؛ چند هفته پیش بود که برای باغی ۱۰ هزار متری در 
کمیســیون ماده ۵ رأی به ساخت ۳۰ طبقه بنا داده شد؛ زمینی که دست کم ۲۰۰ درخت 

ارزشمند در آن وجود دارد.

فاجعه ای بدتر از  برج باغ در کمین باغ های تهران

، آنا
صت

ا فرا
زهر

س: 
  عک


