
برنامه ملي بازآفريني شهري ايران كه اولين برنامه جامع 
و يكپارچه دولت براي ورود به بازآفريني ش�هري است 
در بهمن 96 در سي ويكمين جلس�ه بازآفريني شهري 
به رياس�ت رئيس جمهور به تصويب رسيد. اجراي طرح 
بازآفريني ش�هري با رويكرد ورود دولت، ش�هرداري و 
ساير سازمان هاي دولتي به موضوع احياي بافت فرسوده 
و ايجاد مس�كن اميد، يكي از طرح هايي ب�ود كه نه تنها 
رئيس جمهور از آن حمايت كرد، بلك�ه عباس آخوندي 
وزير راه و شهرسازي دولت نيز اجراي آن را تنها راهكار 
مؤثر در بهبود وضعيت بحران بافت فرس�وده در تهران 
و ساير ش�هرها و كالنشهرهاي كش�ور دانست. هرچند 
اين طرح در زماني كه محمدعلي نجفي ش�هردار تهران 
بود آغاز ش�د و كلنگ دو طرح س�اخت مس�كن اميد با 
مشاركت بخش خصوصي، دولت، ش�هرداري و بانك ها 
نيز در منطقه 12 و س�اير مناطق جنوبي ش�هر تهران به 
زمين زده شد، اما آن طور كه رئيس سازمان برنامه و بودجه 
دولت عنوان مي كند، هنوز شهرداري ها براي استفاده از 
بودجه بازسازي بافت فرسوده شهرها و كالنشهرها از اين 
بودجه مصوب اس�تفاده نكرده اند. به گفته كارشناسان 
بخشي از مشكل مسكن با اين طرح مرتفع مي شود اما با 
روند فعلي يك ميليون متر مربع در سال، 40 سال طول 
مي كش�د تا 40 ميليون متر مربع موجود نوسازي شود. 

  
   317پروژه بازآفريني شهري در دستور كار دولت

طرح مسكن اميد همان نسخه تجويزي دولت براي احياي 
بافت فرس��وده بود. هرچن��د در زماني كه اي��ن طرح بدون 
مش��خص ش��دن ابعاد و نحوه اجراي آن براي مردم اجرايي 
شد، برخي از تحليلگران حوزه شهري و بافت فرسوده بر اين 
باور بودند كه هر زمان دولت يا شهرداري براي احياي بافت 
فرسوده مداخله مستقيم داشته اند، طرح نوسازي با شكست 
روبه رو بوده اس��ت. با اين حال عضو هيئت مديره ش��ركت 

مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران در مصاحبه با 
رسانه اي گفته بود: در خدمات روبنايي و زيربنايي تاكنون در 
181 شهر و در 175 محله بالغ بر 317 پروژه اجرايي و عمراني 
در دستور كار قرار گرفته است و قريب به يك ميليون متر مربع 
توسعه فضاهاي زيرساختي است و 500 كيلومتر نيز شامل 

شبكه آب، برق، فاضالب و ساير پروژه هاي اجرايي است. 
 مجيد روس��تا افزود: اين برنامه چهار بخش عمده دارد كه 
يكي از بخش ها نوسازي و بازسازي است، بخش ديگر توجه 
به توسعه شبكه هاي زيرساختي اس��ت و بخش ديگر ايجاد 
و تقويت خدمات روبنايي و آموزشي اس��ت و توجه به ابعاد 
غيركالبدي مس��ائل اجتماعي و اقتصادي م��ردم. اين ابعاد 
مجموع برنامه بازآفريني شهري است كه بنا بر بند الف ماده 
59 قانون برنامه ششم مجلس تكليف كرد به دولت كه برنامه 
بازآفريني شهري كشور را تهيه كند و به تصويب ستاد ملي 

برساند و به دستگاه هاي ذيصالح ابالغ كند. 
  رها شدن 6 ساله نوسازي بافت هاي فرسوده 

19 ميليون نفر در بافت هاي فرسوده زندگي مي كنند كه در 
حوادث غيرمترقبه يك تهديد بالقوه محسوب مي شود. در اين 
خصوص صديف بدري عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره 
به اينكه در قانون تمام راهكارها براي بازسازي بافت فرسوده 
پيش بيني شده است، گفت: شش س��ال در زمينه نوسازي 

بافت فرسوده هيچ اتفاقي نيفتاد. 
وي گفت: در بحث نوسازي نبايد فقط به مسكن نگاه شود، 

بلكه زيرساخت هاي مناطق نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. 
وي اف��زود: 59 هزار واحد در مقابل پيش بيني س��االنه يك 

ميليون مسكن در قانون هيچ است. 
بدري با اشاره به اينكه تحقق پيش بيني قانون نياز به برنامه اي 
جامع دارد، گفت: موفقيت اين طرح منوط به حمايت سازمان 
برنامه و بودجه و تأمين منابع اس��ت. او با اعالم نارضايتي از 
همكاري بانك ها در اين زمينه گفت: سيستم بانكي هر وامي 
كه به متقاضيان اعطا كرد، چون دولت ما  به التفاوت سود بانك 

را پرداخت نكرد، بانك كل سود را از متقاضي مي گيرد. عضو 
كميسيون عمران مجلس با اشاره به طرح صندوق يكم گفت: 
صندوق يكم مورد استقبال قرار نگرفت زيرا شهروندان پس 
از سپرده گذاري و گذشت مدت معين مي توانستند وام 50 
ميليوني دريافت كنند كه اين عمل براي بسياري از مردمي 
كه در بافت فرسوده زندگي مي كنند دشوار است و موفق به 

سپرده گذاري مبلغ نمي شوند. 
  احياي بافت فرسوده؛ معضل حل نشده شهر تهران

 تجربه هايي كه ش��هرداري ته��ران در دوره هاي گذش��ته 
در اس��تفاده از ش��يوه هاي مختلف براي ترغيب و تشويق 
شهروندان به احياي بافت هاي فرسوده و ناپايدار امتحان كرد، 
نشان مي دهد مشاركت شهروندان و ارائه تسهيالت مالي به 
آنها تنها راه حل ممكن به منظور تش��ويق سرمايه گذاران و 
مالكان به نوس��ازي امالك فرسوده اس��ت. طرح بازآفريني 
ش��هري در س��ال گذش��ته به صورت همزمان در تهران و 
چند كالنشهر كشور اجرايي ش��د و قرار بود تا شهرداري ها 
با مطالعه روي مناطقي كه بيش��ترين ميزان بافت فرسوده 
را دارند از يك سو و از س��وي ديگر معرفي سرمايه گذاران با 
همراهي دولت و سازمان هاي وابسته اين طرح را در سطح 

كالن اجرايي كنند. 
بعد از استعفاي محمدعلي نجفي ش��هردار شانزدهم شهر 
تهران و متعاقب آن استعفاي مهدي حجت معاون شهرسازي 
و معماري و همچنين رئيس س��ازمان نوسازي شهر تهران 

عماًل اين طرح مسكوت باقي ماند. 
البته در اين ميان افزايش مشكالت اقتصادي كشور و افزايش 
تورم را در بي ميلي سرمايه گذاران و مالكان در مشاركت در 
اين طرح با دولت مي توان از جمله داليل تأثيرگذار دانست. 
از س��وي ديگر وام 80 ميليون توماني اي ك��ه دولت وعده 
پرداخت آن را به تهراني ها داده بود نيز با گراني سرسام آور 
مسكن نتوانس��ت تهراني ها را ترغيب به نوسازي خانه هاي 

فرسوده خود كند. 

اما در اين ميان رئيس س��ازمان برنامه و بودجه ادعا كرده با 
گذشت نيمي از سال هنوز از ظرفيت اقتصاد شهري و بودجه 
ش��هرداري ها براي طرح هاي بازس��ازي محلي و بافت هاي 

فرسوده استفاده نشده است. 
محمدباقر نوبخ��ت در همايش ش��هرداران كالنش��هرها و 
مراكز اس��تان ها اعالم كرده اس��ت: با توجه به اينكه در حال 
تدوين بودجه سال 98 هستيم، اين جلسه در زمان مناسبي 
برگزار مي ش��ود و من مي توانم بيش��تر در جريان مس��ائل 
شهرداري ها و مطالبات آنها قرار گيرم تا در صورت لزوم براي 
تخصيص مواردي در بودجه بسترس��ازي حقوقي و تقديري 
در اليحه بودجه انجام شود. به اعتقاد وي شهرداري ها بايد از 
ظرفيت هاي موجود و آماده اي كه در اختيار سازمان برنامه و 

بودجه است بهره برداري كنند. 
نوبخت همچنين با اش��اره به موضوعاتي كه به اقتصاد شهر 
مي تواند كمك كند، عنوان كرده اس��ت: در بودجه امس��ال 
س��هم عوارض ش��هرداري ها و دهياري ها، بودجه سنواتي 
شهرداري ها، يارانه حمل و نقل و مترو، كمك به توسعه ناوگان 
حمل و نقل عمومي، نوسازي ناوگان تاكسي ها، مشاركت در 
قطارهاي شهري، كاهش آلودگي و س��اماندهي پسماندها 

ديده شده است. 
به گفته معاون رئيس جمهور ظرفيتي در تبصره 18 قانون 
بودجه 97 براي ايجاد اشتغال و برنامه هايي تعريف شده است 
كه برخي از آنها به شهرداري ها مرتبط مي شود و اعتبارات آن 
مهيا است. اين تبصره ظرفيتي براي اقتصاد شهري و بودجه 
ش��هرداري ها بوده كه طرح هاي بازسازي محلي بافت هاي 
فرسوده از جمله برنامه هاي آن است. اين در حالي است كه با 
گذشت نيمي از سال هنوز از اين ظرفيت براي توسعه و بهبود 

اقتصاد شهري استفاده نشده است. 
نوبخت تأكيد دارد دولت به ظرفيت مديريت ش��هري براي 
توسعه ملي باور دارد. همچنين الگوي مديريت استراتژيك را 
نيز طراحي كرده ايم كه مديريت واحد شهري به عنوان يك 
مدل تئوريزه شده است. ما نمي توانم از سازمان برنامه و بودجه 
اختياراتي به شهرداران تفويض كنيم اما مي توانيم ترتيباتي 
انجام دهيم تا دفاتر برنامه و بودجه در استان ها به شهرداران 
كمك كنند تا بتوانند با اختيارات محلي تصميم گيري كنند. 
اينكه به رغم انتخاب مديرعامل جديد سازمان نوسازي شهر 
تهران و بعد از گذش��ت چند ماه تا كنون وي حتي گزارشي 
درباره ادامه اجراي طرح مس��كن اميد و ميزان مش��اركت 
سرمايه گذاران و مردم نسبت به اين طرح ارائه نكرده است 
خود جاي سؤال دارد كه چرا س��ازمان به اين مهمي تمايل 
دارد تا چراغ خاموش ب��ه فعاليت هاي خود در حوزه احياي 

بافت فرسوده ادامه دهد. 
   زمان 40 ساله براي احياي بافت هاي فرسوده 

 روند كن��د احياي بافت هاي فرس��وده و ش��رايط اقتصادي 
حاكم سبب شده اس��ت تا احياي بافت هاي فرسوده تقريباً 
به فراموشي سپرده ش��وند. اين در شرايطي است كه بيشتر 
بافت هاي فرس��وده و ناپايدار روي كمربند زلزله قرار دارند 
و اين بافت ها هر لحظه آبستن حوادث گوناگون هستند. در 
اين زمينه روانشادنيا، عضو هيئت علمي دانشگاه در رابطه با 
افزايش تاب آوري شهري معتقد است بخشي از تاب آوري از 
طريق بازسازي شهري و بخشي از طريق تعميرات مستمر 
اتفاق مي افتد. بر اين اس��اس بخشي از مشكل مسكن با اين 
طرح مرتفع مي شود اما با روند فعلي يك ميليون متر مربع در 
سال، 40 سال طول مي كشد تا 40 ميليون متر مربع موجود 

نوسازي شود.

40 سال زمان براي احياي 40 ميليون مترمربع بافت فرسوده 
گاليه دولت از شهرداري ها؛ بودجه مصوب بازآفريني شهري بالاستفاده مانده است 
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كم تحركي در ش�هر ها س�بب شده اس�ت تا استرس و 
فشار هاي زندگي ماشيني بر زندگي فردي و شهرنشيني 
ش�هروندان اثرات نامطلوب داش�ته باش�د. تش�ويق 
ش�هروندان آن ه�م ب�ا محوريت خان�واده ب�ه ورزش 
و تفريح�ات س�الم مي تواند ضم�ن ايجاد تندرس�تي 
جس�مي و فكري از بار فشارهاي شهرنش�يني بكاهد. 
در اين خصوص اخيراً بناس�ت ش�هرداري هاي مناطق 
با شناس�ايي خيابان و معابر مس�تعد ب�راي تفريحات 
سالم زمينه نشاط و شادي ش�هروندان را فراهم  كنند. 
ايجاد خيابان ورزش و ايستگاه هاي تندرستي فرصتي 
اس�ت تا ش�هروندان بتوانند چند س�اعتي را در محله 
زندگي خ�ود ب�ه ورزش و تفريح�ات س�الم بپردازند. 

  تغيير سبك زندگي ماشيني 
 تغيير سبك زندگي ماشيني در شهرها بسيار امري مشكل 
و زمانبر است بر اين اساس ايجاد خيابان ورزش خاطره بازي 
و ورزش در كوچه ه��اي محالت ته��ران در دوران كودكي را 
براي مردم زنده مي كند و مي تواند منجر به حضور مس��تمر 
ش��هروندان در عرصه ورزش ش��ود. در اين خصوص رئيس 
كميته ورزش شوراي اسالمي ش��هر تهران از ايجاد خيابان 
ورزش به منظ��ور ترويج فرهنگ ورزش همگاني در س��طح 

پايتخت خبر داد. 
حجت نظري گفت: رونق خيابان ورزش ب��ه ترويج فرهنگ 
ورزش همگاني در سطح ش��هر تهران منجر مي شود و امروز 
در صدد هستيم تا در مورد اجراي ويژه برنامه هاي ورزشي در 

خيابان هاي پايتخت تبادل نظر صورت گيرد. 
عضو ش��وراي اس��المي ش��هر تهران با بيان اينك��ه ورزش 
قهرمان��ي جذابيت وي��ژه اي در بي��ن مردم دارد، خواس��تار 
اجراي فعاليت هاي ورزشي در راستاي ترويج فرهنگ ورزش 
همگاني و ايجاد انگي��زه در افراد براي مش��اركت در ورزش 

شهروندي شد. 

نظري بر اجرا و رونق بخش��يدن به خياب��ان ورزش تأكيد 
كرد و اف��زود: مي توانيم در ابت��دا براي معرف��ي اين برنامه 
خانوادگي، خياب��ان ورزش را در 22 خيابان در 22 منطقه 
تهران اجرا كنيم. سرپرست سازمان ورزش شهرداري تهران 
از مديران ورزش خواس��ت اين فرصت را مغتنم ش��مرده و 
براي توسعه ورزش تالش كنند. محمد صادق حسني افزود: 
خيابان ورزش تنها يك برنامه ورزش��ي نيست بلكه نهضت 
بازپس گيري خيابان ها به نفع كودكان اس��ت. وي تصريح 
كرد: قصد داريم تا ساعاتي در هفته خيابان هاي شهر كه با 
سبك زندگي امروزي دچار معضالتي مانند آلودگي هوا و... 
هستند را براي سالمت كودكانمان خالي كنيم تا به تفريح 

و ورزش بپردازند. 

   خيابان ورزش با محوريت خانواده 
 برگزاري برنامه هاي ورزش��ي با محوري��ت خانواده مي تواند 
ضمن پر كردن اوق��ات فراغت ش��هروندان و زمينه بازي ها 
ورزش هاي همگان��ي و جمعي را نيز گس��ترش دهد. در اين 
خصوص معاون امور اجتماعي و فرهنگي منطقه 21 از برپايي 
»ويژه برنامه ه��اي تفريحي- ورزش��ي« با عن��وان »خيابان 
ورزش« در راس��تاي توسعه تفريحات ورزش��ي، همزمان با 
فرارسيدن روز خانواده و تكريم بازنشستگان در ورودي غربي 

پايتخت خبر داد. 
حسين معيني كربكندي معاون امور اجتماعي و فرهنگي گفت: 
در راستاي اجراي سياست هاي سازمان ورزش شهرداري تهران 
و با هدف توسعه تفريحات ورزشي و با توجه به نياز شهروندان 

ساكن در كالنشهرها به انجام فعاليت بدني بيشتر، اداره ورزش 
و تربيت بدني معاون��ت امور اجتماع��ي و فرهنگي منطقه 21 
 اقدام به برپايي »خياب��ان ورزش« و اج��راي »ويژه برنامه هاي 
تفريحي- ورزشي« كرد. وي در تعريف »خيابان ورزش« افزود: 
خيابان ورزش مكاني است كه شهروندان بدون توجه به قوميت، 
طبقه اقتصادي- اجتماعي و تنها به خاطر يك هدف مشترك گرد 
هم مي آيند و آن هدف مشترك »ورزش و فعاليت بدني« است. 
معيني كربكندي هدف از برپايي خيابان ورزش را هويت بخشي 
به محالت با مشاركت شهروندان در بازي هاي بومي و محلي، 
مشاركت تمامی اعضاي خانواده در انجام فعاليت هاي ورزشي 
با ه��دف تحكيم بنيان خانواده، توس��عه و تروي��ج تفريحات 
ورزش��ي كم هزينه و در دس��ترس و احياي بازي هاي بومي و 
محلي در ميان كودكان و نوجوانان بيان كرد. شايان ذكر است 
خيابان ورزش در دو بخش بانوان و آقايان در رشته هاي دارت، 
طناب زني، بدمينتون، فوتبال دس��تي، مچ اندازي، شطرنج، 
واليبال، بازي ه��اي مهارتي- حركت��ي و بازي هاي فكري در 
محل بلوار اصلي تهرانس��ر، حد فاصل مي��دان كمال الملك و 

تقاطع بلوار الله برپا خواهد شد. 
همچنين محمد حيدري رئيس اداره تربيت بدني شهرداري 
منطقه 7 نيز گفت: در راستاي سياست هاي سازمان ورزش 
شهرداري تهران، با هدف توسعه تفريحات ورزشي و با توجه 
به نياز ش��هروندان ب��ه فعاليت هاي ورزش��ي خيابان ورزش 
پنجش��نبه هر هفته در دو بخش بانوان و آقايان در بوستان 
شهيد توكلي و باغ موزه قصر در رشته هاي دارت، طناب زني، 
بدمينتون، فوتبال دستي، مچ اندازي، شطرنج و واليبال برگزار 

مي شود. 
به گفته رئيس اداره تربيت بدني شهرداري منطقه 7 هدف از 
اجراي اين برنامه ايجاد فضاهاي در دسترس تفريحي ورزشي 
با كمترين هزينه و ايجاد سرگرمي ورزشي در اوقات فراغت 

شهروندان است.

تغيير سبك زندگي ماشيني با »خيابان ورزش« 

محيط زيست 

3هزار باغ در اختيار ارگان ها و دستگاه ها 

حناچي: 6 هزار باغ در تهران شناسايي شد 
معاون شهرسازي شهرداري تهران اليحه جديد جايگزين برج-باغ را تشريح 
كرد و گفت: تاكنون 6 هزار باغ در پايتخت شناسايي شده است كه از اين تعداد 
3 هزار باغ در اختيار ساير ارگان ها و دستگاه هاست كه اجازه ورود نمي دهند.

پيروز حناچي با اشاره به اليحه جديد جايگزين مصوبه لغو شده برج-باغ گفت: اليحه 
جديد كه تقديم شوراي شهر تهران شد تا در كميسيون هاي مربوطه بررسي شود، با 

رويكردي كاهنده همراه بوده است. 
وي با بيان اينكه در اين اليحه پيش بيني شده است كه تا حد امكان منافع صاحبان باغ 
لحاظ شود، تصريح كرد: اگر ما معتقد هستيم كه باغات و درختان به شهر تهران كمك 

مي كنند ما نيز بايد به صاحبان باغ در آبياري، نگهداري و... كمك كنيم. 
معاون شهرس��ازي ش��هرداري تهران ب��ا بيان اينك��ه در اليحه جدي��د مزيت ها و 
محدوديت هايي براي صاحبان باغ در نظر گرفته ش��ده اس��ت، گفت: در مقايسه با 
وضعيت سابق شايد در كوتاه  مدت پيشنهادات ما تشويق كننده نباشد، اما روش قبلي 

هم قابل ادامه نبود؛ چراكه بخش زيادي از باغات پايتخت از بين رفت. 
حناچي با بيان اينكه تأثير تخريب باغات در يك بازه 10 ساله در بودجه تهران تنها يك 
درصد بوده است، گفت: وضعيت تخريب باغات در تهران مانند آن ضرب المثل معروف 
است كه مي گويند به خاطر يك دستمال قيصريه را به آتش كشيدند و به مسئوالن به 

جاي حفظ باغات اجازه دادند كه حجم زيادي از باغات تخريب شود. 
وي با بيان اينكه نگاه ما در اليحه جديد بازدارنده است، اما واقع بينانه خواهد بود، ادامه 

داد: روش هاي جايگزين و تشويقي براي حفظ باغات در نظر گرفته شده اند. 
معاون شهرسازي ش��هرداري تهران با بيان اينكه حدود 6 هزار قطعه باغ در تهران 
شناسايي شده است، گفت: براي 3100 قطعه باغ شناسنامه صادر شده اما حدود 3 
هزار  باغ در اختيار ساير ارگان ها و دستگاه ها است كه اجازه ورود نمي دهند، هرچند 

ما درصدد ورود به اين باغات هستيم.

محيط زيست

 سهم 40 درصدي ساختمان ها 
در اتالف انرژي در پايتخت

اتالف ان�رژي و متعاقب آن مص�رف باالي ان�رژي در فصول گرم و س�رد يكي از 
مشكالتي است كه هم شهروندان به دليل پرداخت هزينه بيشتر و هم مسئوالن 
به دليل باال رفتن مصرف انرژي هاي مختلف با آن روبه رو هستند. مطالعات نشان 
مي دهد مصالح به كار رفته در ساختمان هاي جديد يكي از داليلي است كه مي تواند 
مصرف انرژي را كنترل يا برعكس بيش�تر كند و در اين ميان شهرداري تهران و 
به صورت ويژه تر معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران متعهد هستند 
تا با مطالعات كارشناس�ي و علمي و ايجاد بخش�نامه اي جديدي كه به تصويب 
شوراي شهر تهران مي رسد، اين مشكل را به صورت ريشه اي حل و فصل كنند. 
مصرف زياد انرژي حتي تأثيرات زيادي در آلودگي محيط زيس��ت شهرها نيز خواهد 
گذاشت. بررسي ها نشان مي دهد كه اگر 80 درصد از آلودگي شهر تهران ناشي از عوامل 
متحرك مانند خودروها هستند، اما 20 درصد مابقي را عوامل ثابت تشكيل مي دهد 
كه در اين ميان مصارف خانگي انرژي از سوي شهروندان نيز سهم قابل توجهي را در 

افزايش يا كاهش آالينده هاي محيط زيست دارد. 
آنطور كه رئيس مركز محيط زيست شهر تهران عنوان مي كند، به تازگي سامانه اي با 
هدف درج تمامي مشخصات و اطالعات س��اختمان هاي شهرداري تهران ايجاد شده 

است. 
به گفته صدرالدين علي پور، ساختمان ها در اتالف انرژي سهم 40 درصدي دارند و در 
اين ميان معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران يكي از مهم ترين بخش ها در 
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان ها است كه مي تواند با پيگيري و نظارت دقيق 

در اين زمينه، بسيار مؤثر باشد. 
  سهم 40 درصدي ساختمان ها در اتالف انرژي در پايتخت

به اعتقاد اين كارشناس ارشد محيط زيست بايد دستورالعمل هاي اجرايي الزم تدوين 
و به تمامي بخش ها ابالغ شود كه اين امر نيازمند تصويب بسترهاي قانوني به دست 
شوراي اسالمي شهر تهران است. در اين ميان استفاده از سازوكارها و طرح هاي تشويقي 
به منظور جلب مشاركت هاي مردمي بسيار ضروري اس��ت كه اين امر با هم افزايي و 

مشاركت ساير بخش ها محقق مي شود. 
همچنين در كنار توسعه استفاده از انرژي هاي تجديدپذير، ايجاد سامانه اي براي درج 
تمامي مشخصات و اطالعات تمامي ساختمان هاي شهرداري تهران)به صورت فازبندي 

شده( نيز در دستور كار اين مركز قرار دارد. 
  استفاده از انرژي هاي تجديدپذير 

اما در اين ميان مديركل معماري ساختمان شهردار تهران عنوان مي كند كه تاكنون 
گام هاي مثبتي در راس��تاي حفظ محيط زيست برداشته شده اس��ت ولي با توجه به 
وسعت شهر تهران و وجود انواع آلودگي ها، ميزان توجه به جايگاه محيط زيست به ويژه 

در پروژه ها و طرح هاي شهري كافي نيست. 
به گفته موسوي، يكي از مهم ترين دغدغه هاي محيط زيس��تي كه توجه به آن نتايج 
مطلوب بس��ياري را در پي دارد، توسعه اس��تفاده از انرژي هاي تجديدپذير است كه 
با اس��تقبال خوب مالكين ساختمان ها روبه رو شده اس��ت. مأموريت اصلي مجموعه 
شهرداري تهران در توسعه شهري، اس��تفاده مناسب از منابع، ارتقاي كيفيت زندگي 
شهروندان و بهبود وضعيت محيط زيست است كه در اين ميان طرح ها و پيشنهادات 

ارائه شده بايد از خاصيت عيني و شهودي بودن برخوردار باشد. 
مطالعات و بررسي هاي مديركل معماري ساختمان شهرداري تهران نشان مي دهد با 
توجه به اينكه حريم شهر تهران فاقد منابع مناسب براي كشت و زرع است، بنابراين 
ايجاد مزارع انرژي مي تواند گزينه مناسبي باشد كه در اين خصوص به همكاري مركز 

مديريت محيط زيست نياز است.

اکبر محمودی
     شهرمن

بیژن سورانی
     شهرمن

نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه 
دولت عنوان مي كند هنوز شهرداري ها 
ب�راي اس�تفاده از بودج�ه بازس�ازي 
 بافت فرس�وده ش�هرها و كالنشهرها

 اقدامي نكرده اند 
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