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نورا حسینی: «قفل ساخت وساز باز شود»؛ این درخواست 
مهدی چمران رئیس شــورای شــهر تهران از شهرداری 
تهران بود. چمران از شــهرداران مناطق خواسته بود که 
فعال شــوند و فکر نکنند که یک خزانه ای وجود دارد و 
دست می کنند در این خزانه غیب و هر چقدر که بخواهند 
پــول در می آید. همــان زمــان محمد ســاالری، رئیس 
کمیسیون شهرســازی و معماری شــورای شهر تهران، 
درباره این قفل ها که مدیران شــهری جدید معتقد بودند 
مدیران گذشته شهر بر ساخت وساز شهر زده اند، گفته بود 
قفلی که ما زدیم بر اقدامات سلیقه ای و نظامات معیوب 
مبتنی بر امضاهای طالیی و رانت زا بوده و قفل بر منافع 

اقلیتی سوداگر در شهرداری و جامعه بود.
شهردار تهران همان زمان وعده داد که برای بازگشایی 
این قفل تخلف نمی کند؛ اما روز گذشته دو عضو شورای 
شــهر تهران به امضای تفاهم نامه ای در شهرداری اشاره 
کردند که نیاز به اعتقاد آنها انحراف از طرح تفصیلی بوده 
و رئیس شورای شهر هم هشدار داد اگر این روند متوقف 
نشــود، از طریــق مراجع قضائــی آن را پیگیری می کند. 
مهــدی چمران در صحن روز گذشــته گفت که به تازگی 
در حوزه شهرســازی تفاهم نامه ای امضا شــده که تماما 
قوانین شهرسازی است که ارتباطی با معاونان شهردار و 
شهرداری پیدا نمی کند؛ بلکه باید از طریق شورای شهر، 
شورای عالی معماری و شهرسازی و بخشی در کمیسیون 
ماده ۵ مورد بررسی قرار گیرد. اگر این کارها متوقف نشود، 
آن را به مراجع قضائی منعکس می کنیم. وقتی تصویب 
شده قطع درختان به حساب خاصی واریز شود، نباید به 
خزانه برود و شــهرداران مناطق آن را بردارند. این خالف 
قانون است. اگر این کارها زودتر جمع نشود، برای شورا در 
شــهرداری مشکل ایجاد می شود. من نامه ای به شهردار 

تهران نوشته ام و نامه دیگری نیز آماده کرده ام.
چمران اضافه کرد: ما گفتیم قفل و بست ها برداشته 
شود؛ اما نه اینکه خالف ها را رسمی کنید و بگویید خالف 
کنید، می بخشــیم. این صحیح نیســت. طــرح تفصیلی 
قاموس شــهر اســت و برایش جان کندیم تا به تصویب 
برســد. اگر به آن پایبند نباشیم، ســنگ بر روی سنگ بند 
نمی شــود. آن وقت نمی توانیم شهر را کنترل کنیم و باید 

هر خالفی را بپذیریم و راه بی قانونی باز می شود.
او هشــدار داد که اگر این روند ادامه پیدا کند، آن را به 
مراجع قضائی منعکس می کنیم. نباید معاونان شهردار 
در حوزه هایی که خارج از وظیفه آنهاست، ورود کنند. این 
موضوع اشتباه و باید اصالح شود. ما درخصوص باغات 
هنوز قوانین گذشــته را مالک قرار می دهیــم؛ زیرا هنوز 

قانون جدید را تصویب نکرده ایم یا درخصوص پروانه ها 
به دلیل آنکه روند صدور پروانه را طوالنی کرده، موضوع 
کاهش زمان را مطرح می کنیم، نه اینکه اصل بررسی نما 

را از بین ببریم.
بــه گفته چمران، این افراد که این تفاهم نامه را امضا 
کرده اند، بر اســاس چه مبنایی امضــا کرده اند؟ هرکس 
آن را امضا کند، ریشــش گیر است و تا زمانی که این سه 
دســتورالعمل پس گرفته نشود که در حال اجرا از سوی 
شهرداران مناطق اســت، ضرر و زیان خواهیم دید. یکی 
در یک محله بتواند کاری انجام دهد و همســایه اش نه، 
این دیدگاه به وجود می آید که اگر پول به شهرداری داده 
شــود، می توان خالف قانون کاری انجام داد و مشکل به 
وجود می آید و جایگاه مدیریت شــهری را در پیش مردم 

خراب می کند.
ناصر امانی، عضو شــورای شهر تهران، هم با گالیه از 
بی اطالعی اعضای شورا از تفاهم نامه هایی که شهرداری 
امضا می کند، گفت: به نظر من قبل از اینکه تفاهم نامه با 
هر وزارتخانه امضا شود، اعضای شورا باید نسبت به مفاد 
آن توجیه باشند، تاکنون چند تفاهم نامه امضا شده که ما 

از طریق رسانه ها از آن مطلع شدیم.
او نیز به مصوبه ای که شــورای معاونان شــهردار در 
حوزه شهرسازی داشــتند، اشاره کرد. برخی مفاد آن نیاز 
به تصویب در شورای شهر دارد؛ اما عین صورت جلسه به 

مناطق ابالغ شده و در حال اجراست.
اشاره این دو عضو شــورای شهر به صورت جلسه ای 

است که ۱۰ روز قبل به امضای چهار معاون زاکانی و چند 
مدیر مستقیم او رسیده، مناطق ۲۲ گانه شهرداری بعد از 
این اجازه ساخت ساختمان های هفت طبقه خواهند داد 
و همچنین در محدوده های مســکونی واحدهای تجاری 

ساخته خواهد شد.
بر اساس ضوابط جدید که ۱۰ روز قبل در جلسه ای به 

تأیید معاونان و مدیران زاکانی رسیده، به همه متقاضیان 
پس از تجمیع، مجوز ساخت شــش طبقه داده خواهد 
شــد؛ مشروط بر آنکه مســاحت قطعه جدید باالی ۲۵۰ 
مترمربع و عرض گذر باالی ۱۰ متر (پهنه R۱۲۲) باشــد. 
درضمن اگر مســاحت بــاالی ۳۰۰ مترمربع و عرض گذر 
باالی ۱۲ متر (پهنه R۱۳۳) باشــد، مجوز ســاخت طبقه 

هفتم نیز داده می شــود. در صورت جلســه ابالغ شده به 
مناطق ۲۲ گانه شــهرداری تهران، بــه ازای هر دو قطعه 
تجمیع، ۲۰ درصد تراکم مازاد به عنوان تشــویقی تجمیع 
داده می شــود و مازاد بر آن با تعرفه ۲۰a جهت تکمیل 
طبقه اضافه داده می شود. در صورت جلسه گفته شده این 
حق صرفا به پروانه هایی که قبل از مرداد سال ۹۹ صادر 
شده اند و آن هم به شــرط اضافه نشدن واحد مسکونی 
تعلق می گیرد. سومین بند از صورت جلسه ابالغی هم به 
معنای آن است که بعد از این در کوچه های شهر تهران 
هم اجازه ســاخت واحدهای تجاری (به شــرط رضایت 

دیگر ساکنان کوچه) داده خواهد شد.
در نامه مهدی چمران بــه علیرضا زاکانی که همراه 
برخی از معاونانش این روزها در سفر تاجیکستان است، 
آمده است: تعدادی از بندهای صورت جلسات ارائه شده 
دارای مغایرت اساســی با مصوبات شورای شهر تهران و 
مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است 
که پیشــنهاد می شــود مواردی که نیاز به اعمال تغییر و 
اصالحاتی در مصوبات شــورای اســالمی شــهر تهران 
دارد، در تعامل با کمیســیون شهرسازی و معماری مورد 
بازنگری قرار گرفته و ســایر موارد نیــز در تعامل با دیگر 
مراجع تصمیم گیــر اصالح شــود و از اتخاذ تصمیمات 
خارج از حدود اختیارات معاونان شهردار تهران ممانعت 

به عمل آید؛ چراکه فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
مهدی چمران در حاشــیه جلسه علنی شورای شهر 
تهران هم به خبرنگاران با اشــاره به تذکرش به شهردار 

تهــران گفت: در تذکرم خطاب به شــهردار اعالم کردیم 
که مصوبات، تصمیمات و صورت جلسه ها باید مطابق با 
طرح جامع و تفصیلی باشد و نمی تواند آنها را نفی کند.

چمران با بیان اینکه ما می خواهیم قفل و بست ها را 
بــاز کنیم؛ اما تأکید داریم که با رعایت اصول و براســاس 
طرح تفصیلی جامع باشــد، اظهار کرد: اگر نسبت به این 
طرح ها انتقاد داریم، باید اصالح شود؛ مثل قانون باغات 
که به زودی اصالح آن به شــورا می آید. رئیس شــورای 
شهر تهران در پاسخ به این سؤال که آیا این صورت جلسه 
شــهرداری شهر فروشی اســت، ادامه داد: شهرفروشی 
نیســت؛ بلکه به آنهــا گفتیم اگــر می خواهند اغماضی 
داشته باشند، باید براساس قانون و نه صورت جلسه باشد.
حامد سلیمی، مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور 
پروانه شــهرداری تهران، گفت: دو صورت جلسه بوده و 
در این صورت جلسات پیشنهاد شده معاونت شهرسازی 
دســتورالعمل تهیه کنــد و هیچ تعییــن تکلیفی اتفاق 
نیفتاده اســت. او ادامه داد:  دســتورالعمل زمانی ابالغ 
خواهد شد که مصوبه اش را از کمیسیون ماده صد یا اگر 
الزم باشد، از معاونت شهرسازی بگیریم و هیچ ابالغیه ای 
برای افزایش طبقات صورت نگرفته اســت. پیشــنهادی 
اســت که فرصت نشــد در صحن مطرح کنیــم. باید با 
کمیسیون شهرســازی جلساتی برگزار شــود و ابهامات 
صورت جلسات مطرح شود و شهرداری نیز دفاعیات خود 
را اعالم کند و اگر ابهامی باشــد که باید برطرف شــود یا 
حتی صورت جلسه لغو شــود یا مفادش تغییر پیدا کند، 
قطعا شهرداری تمکین خواهد کرد. به گفته او مفاد این 

صورت جلسات عمدتا به صورت توصیه است.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی 
شورای شهر تهران، هم در این زمینه به «شرق» گفت: هر 
تغییر در مســائل بنیادین شهرسازی نیازمند طی مراحل 
قانون گذاری  است یا در شورای عالی شهرسازی یا از طرف 
شــورای اسالمی شهر یا در کمیسیون ماده پنج بخشی از 
اینهــا و ترکیبی از اینها را نیــاز دارد. پس این از اختیارات 
معاونان شــهردار تهران نیست که بخواهند برای قوانین 

شهرسازی تصمیم گیری کنند.
به نظر می رســد شــهرداری برای تحقــق وعده های 
بزرگی کــه در حــوزه رونق ساخت وســاز داده اســت، 
همان طور که کارشناسان حوزه شهری و مسکن پیش بینی 
می کردند، مجبور به عقب نشینی از برخی از قوانین شده 
است؛ موضوعی که برخی از اعضای شورای شهر تهران 
هم به آن اشــاره و مهدی چمران هشدار داد که آن را به 

مراجع قضائی اعالم می کند. 

انتقاد تند مهدی چمران به شهردار تهران

قفل تخلفات در شهر باز شد

              

 برگ سبز خودرو  پژو  ۴۰۵ جی ال ایکس آی  
 رنگ یشمی متالیک مدل ۱۳۸۱ به شماره پالک ایران
 ۱۰ - ۴۵۶ ط ۹۶ و شماره موتور ۲۲۵۶۸۱۱۶۹۴۰ و 

 شماره شاسی ۸۱۰۱۴۹۷۴ به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  131SE  کارت ماشین و برگ سبز خودرو  سایپا 
 رنگ سفید مدل ۱۳۹۴ به شماره پالک ایران

 ۲۱ _ ۹۱۱ ب ۷۱ و شماره موتور ۵۴۰۰۹۷۵ و شماره شاسی 
NAS412100F3379357 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت خودرو  پژو  ۲۰۶ آریان  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۱ 

به شماره پالک ایران ۲۲ _ ۸۹۸ ب ۱۶ و شماره موتور 
 ۱۵۵۹۰۰۰۲۰۰۵ و شماره شاسی 
NAAP41FD2CJ605052 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  وانت  پیکان رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۸۸ به شماره پالک ایران ۹۹ _ ۲۳۵ ی ۵۱ 

و شماره موتور ۱۱۴۸۸۰۲۵۱۶۵ و شماره شاسی 
NAAA36AAX9G851683 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
با توجه به اینکه قرارداد ۱۸۲۹ _ ۴۱۵ (نسخه طرف قرارداد ) 

مربوط به شرکت شهرکهای صنعتی تهران و محمدرضا صالحی به 
شماره قطعات TG237  شهرک صنعتی شمس آباد به مساحت 
۱۵۰۰ مفقود شده است لذا از تاریخ ۲۰ / ۰۶ / ۱۴۰۰ از درجه اعتبار 

ساقط می باشد .

 برگ سبز خودرو  کوئیک  R  رنگ سفید - قرمز 
مدل ۱۳۹۸ به شماره پالک  ۴۶ ج ۷۲۱  ایران ۳۰ 

و شماره موتور M15/8892948 و شماره شاسی 
NAS841100K1042367 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک فارغ التحصیلی 

فرزند سیامک به شماره شناسنامه ۱۶۵۹۶ صادره از تهران در مقطع 
کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی صادره از واحد دانشگاهی 

ورامین(واحد پیشوا) با شماره ۰۰۴۵۳۲۴ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

ورامین واحد پیشوا به نشانی پیشوا شهرک نقش جهان ارسال نماید .

کارت شناسایی  فرودگاه  مهرآباد  
  به شماره ۱۵۲۰۳۹۹۰۰۶ به شماره ملی 

 ۱۵۲۰۳۹۹۰۰۶ و تاریخ اعتبار ۳۰/ ۰۶ / ۱۴۰۲  
مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  پژو  ۴۰۵ جی ال ایکس آی
  رنگ خاکستری متالیک مدل ۱۳۹۰ به شماره پالک ایران

 ۳۰ _ ۶۹۱ ج ۴۹ و شماره موتور ۱۲۴۹۰۲۴۹۲۳۸ و شماره 
شاسی NAAM01CA9CE370719 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند محمد علی به 
شماره شناسنامه ۴۲۸۱ صادره از تهران در مقطع کارشناسی پیوسته 

رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی رودهن با شماره ۱۰۳۸۲ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود 

اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن به نشانی رودهن ، 
بلوار آیت اهللا خامنه ای ارسال نماید .

کارت خودرو تاکسی  سمند LX EF7  رنگ زرد خورشیدی با نوار 
شطرنجی مدل ۱۳۹۹ به شماره پالک ایران ۲۲ - ۹۱۱ ت ۹۷ و شماره موتور 

 NAACJ1JE4LF665438 147 و شماره شاسیH0533042
و همچنین کارنامه تاکسیرانی به نام  با شماره ملی 

۱۳۷۲۸۵۱۸۱۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  پارس xu7 به رنگ مشکی  
مدل  ۱۴۰۰ به شماره پالک ۶۲ ایران۴۷۳ ط۵۷ 
و شماره موتور 124K1656795  و شماره شاسی 

NAAN01CE4MK166835  به نام   
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

–

                      

              

 شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور(سهامی خاص) در نظر دارد بهره برداری
 از رستوران و آشپزخانه مجموعه گردشگری ساحل سیمین قشم را از طریق 

 مزایده واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند همه روزه 
در ساعات اداری لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۴حضوراً به نشانی تهران خیابان 

نلسون ماندال خیابان ناهید غربی پالک ۳۰ طبقه سوم مراجعه و یا جهت 
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایند.

 ۰۲۱- ۲۶۲۰۸۱۳۶- ۲۶۲۰۸۱۶۶- ۲۶۲۰۸۵۲۲ 

به اطالع میرساند اینجانب محمد رحیم مقدادیان مالک مشاعى پالك ثبتى فاقد 
فرعى از 99 اصلى در قریه کالن به نشانى لواسان –کالن موضوع سند مالکیت 

شماره312 صادره به تاریخ 1391/03/24 متقاضى تعیین بستر و حریم سیل در 
داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذکر مى باشم و حسب اعالم امور آب شمیرانات 

بر اساس ضوابط و مققرات جارى ، تعیین بستر و حریم منوط به مراجعه کلیه 
مالکین مشاعى به امور آب و تکمیل  پرونده مى باشد لذا از کلیه مالکین مشاعى 

تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالکیت خود ظرف مهلت ده روز از 
تاریخ انتشار آگهى به امور آب شمیرانات به نشانى لواسان ، خیابان شهید اسدیان 
ساختمان آب وفاضالب طبقه سوم مراجعه نمایند . بدیهى است عدم مراجعه مالکین 
مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق باقى اقدامات شرکت آب منطقه اى تهران ( امور آب 
شمیرانات) نبوده و بستر و حریم براى کلیه مالکین مشاعى الزم الرعایه مى باشد.

به اطالع مى رساند اینجانب محمدحسین سرحدى زاده  طبق سند انتقال اجراییه
 به شماره 9710420010600085 مورخ 03/08/ 1397 مالک یک سهم مشاع از دوازده 

سهم دو دانگ از شش دانگ پالك ثبتى  173/4واقع در شمیران به نشانى نیاوران ضلع 
شمال کاخ نیاوران خیابان شهید زینعلى نبش خیابان دوازدهم پالك 35 ، موضوع سند اسناد 
مالکیت شماره 421452 صادره به تاریخ 1389/02/30 تعیین بستر و حریم نهر در داخل 
و مجاورت پالك ثبتى فوق الذکر مى باشم و حسب اعالم امور منابع آب تهران و پردیس بر 
اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعیین بستر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعى به 

امور آب و تکمیل پرونده مى باشد لذا از کلیه مالکین مشاعى تقاضا میشود با در دست داشتن 
مدارك مالکیت خود ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشار آگهى به امور منابع آب تهران و پردیس 
به نشانى خیابان فاطمى،خیابان حجاب،شرکت آب منطقه اى تهران مراجعه نمایند.بدیهى است 
عدم مراجعه مالکین مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق ،باقى اقدامات شرکت آب منطقه اى تهران

 (امور منابع آب تهران و پردیس) نبوده و بستر حریم اعالمى براى کلیه مالکین مشاعى
 الزم الرعایه مى باشد.

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده شرکت هوشمند پرداز 
پویان سراب  بامسئولیت محدود

بشماره ثبت 1054وشناسه ملى 14006971458
  بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود که در جلسه 

مجمع عمومى فوق العاده مورخ 01/20/ 1401 راس ساعت 10 صبح 
در محل قانونى شرکت حضور به هم رسانند . 

دستور جلسه :  1- تصمیم گیرى در مورد انحالل شرکت
مدیر عامل                       2- انتخاب مدیر تصفیه          

سازمان آگهی های روزنامه شرقسازمان آگهی های روزنامه شرق
۸۶۰۳۶۱۱۹۸۶۰۳۶۱۱۹

خیابان هــای تهران در این شــب های تهرانی قرمز اســت. مدیران شــهری 
می گویند روز ۱۶ اســفند ترافیک تهران رکورد زده است و تهرانی ها سنگین ترین 
ترافیک ســال ۱۴۰۰ را تجربه کرده اند؛ به گونه ای که ۴۱ درصد در طول شــبکه 

معابر درگیر نسبت به دو شب افزایش داشته و عدد ترافیک جهشی بود.
احمد صادقی، عضو شــورای شهر تهران، هم درباره ترافیک روزهای بارانی 
و ترافیک در صحن شــورای شــهر گفت: درخصوص موضوع ترافیک روزهای 
بارانی بارها و بارها بحث شده و تذکر داده شده؛ ولی متأسفانه تا به امروز نه تنها 
حل نشــده؛ بلکه پیچیده تر شده است. متأسفانه ترافیک روز گذشته یک فاجعه 

مدیریتی بود که باعث آزردگی شهروندان شد.
صادقی در ادامه افزود: بیشــترین نگرانی بنده از عدم آمادگی و سوء مدیریت 
وضعیت ترافیکی مربوط به شــرایط بحرانی مانند زلزله است که خدای نکرده 
در شــهر تهران رخ دهد. وقتــی با ریزش اندکی باران کــه از روزهای قبل قابل 
پیش بینی است، شهر دچار این بی نظمی و ترافیک کنترل ناپذیر می شود، به طور 

حتم در شرایط بحرانی که مســیرهای اصلی شهر دچار آسیب شده اند و مردم 
شهر نگران هستند، با فاجعه ترافیکی روبه رو خواهیم بود.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران افزود: تذکر من به 
شــهردار محترم تهران این است که بارش باران و برف این روزها باید یک مانور 
و تمرین دستگاه ها باشــد برای روزهای بحرانی، نه اینکه خود تبدیل به بحران 
شود. در این روزها ضرورت مدیریت یکپارچه شهری و هوشمندسازی اداره شهر 

به طور قطع و یقین بیش از پیش احساس می شود.
صادقی افــزود: در این ایام امکان فراخوان همه دســتگاه ها در قالب مانور 
ساعت صفر تمرینی برای مدیریت یکپارچه و تقسیم یک کار هماهنگ برای همه 

دستگاه ها و رفع چالش ها برای روزهای بحرانی است.
مهدی چمران هم در واکنش به ترافیک پایتخت گفت: امیدواریم شهرداری 
تهران هرچه ســریع تر به اســتقبال بهار برود و شــاهد شادابی شــهر باشیم و 

دوستان مان به خصوص سازمان زیباسازی در این زمینه عجله کنند.

او با بیان اینکه ترافیک نشــان داد که مهم ترین کار، اصالح فرهنگ ترافیکی 
است، ادامه داد: در بسیاری از مکان ها مردم حوصله شان از ترافیک سر رفته بود 
و همین مسئله سبب شد که با تخلف وارد حریم معابر دیگر شوند و دیدیم که 
پلیس راهور نیز در برخی معابر کاری از دســتش برنمی آمد و نگاه می کرد. باید 
بگویم که ترافیک مانند ســیل است و اگر از اول جلوی آن را بگیریم، قابل مهار 

است؛ وگرنه کنترل آن سخت می شود.
چمران با بیان اینکه امروز با مسئوالن پلیس راهور تهران صحبت می کنم تا 
نسبت به تقویت نیروهایش اقدام کند، گفت: شاهد بودم که شب گذشته برخی 
مــردم به جای پلیس، راه را باز می کردنــد و می توانیم در این مواقع از نیروهای 
بســیج اســتفاده کنیم. پس از ترافیک عجیب شب گذشــته جلسه اضطراری 

«بررسی وضعیت ترافیکی شهر تهران در ۱۶ اسفند» تشکیل شد.
سید مجتبی شفیعی در این جلسه با بیان اینکه بخش بسیاری از عوامل ایجاد 

ترافیک اجتناب ناپذیر است، افزود: این عوامل نیاز به راهکار بلندمدت دارد.

فاجعه مدیریتی ترافیک تهران


