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ﻣﻠﯽ اﺳﺖ
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ﻣﺴﺌﻮل ﻫﯿﺎتاﻣﻨﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد :ﺑﺮای اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی
ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزار ﻣﯽﺗﻮان اﻣﻨﯿﺖ آن را
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻠﺦ ﭘﻼﺳﮑﻮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺤﺚ ﻗﺪﯾﻤﯽ
اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﺒﺎرﻫﺎی اﻃﺮاف ﺧﺎوران زﯾﺮ ذره ﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ و
ﻗﺪﻣﺖ آن از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮل ﻫﯿﺎتاﻣﻨﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﻪ
اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از
ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﻼﺳﮑﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺧﻄﺮ ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ  ۲۰۰ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺎزار اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﯿﻢﮐﺸﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﺪه و در
ﺣﻮزه ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﻮﺳﯿﺪه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار و
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارد ﻣﺸﮑﻞ دوﭼﻨﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺎزه
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺟﺪﯾﺪ در آن ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎدﺛﻪای رخ دﻫﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮده و ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﺑﺎزار ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ

وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺑﺮوز اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ در ﻗﻠﺐ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻬﺮان ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ادارات ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﮐﻨﺎر ﺻﻨﻒﻫﺎی ﻓﻌﺎل،
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ،زﻣﺎن ﺳﺎﻧﺤﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
)روز ﯾﺎ ﺷﺐ( ﻗﻄﻌﺎ اﺛﺮات ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﻄﻪ
ﻋﻄﻒ ﺣﺎدﺛﻪ و اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎزار واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺧﺎﻟﯽ از
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺒﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان ﻗﻠﺐ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و اﮔﺮ ﺣﺎدﺛﻪای در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ رخ دﻫﺪ،
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﺮای ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻧﯿﺰ از
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﺮازان در اداﻣﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۲ﺗﻬﺮان را
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻼشﻫﺎی
ﺑﺮای
ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺻﻮرت داده اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺛﺮ ،ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ درﺑﺎزار
ﻣﺴﺌﻮل ﻫﯿﺎتاﻣﻨﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻋﻀﺎی ﺑﯿﺶ
از  ۲۰ﺻﻨﻒ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۶۰ﺗﺎ  ۷۰ﻫﺰار ﮐﺎﺳﺐ دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ در اﯾﻦ
ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻫﻤﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺎه ﮐﺴﺒﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮاﻫﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت داﺷﺘﻪ و در ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪ ﻣﻌﺒﺮ
اﻫﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﻨﮓ و ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار وﺟﻮد
دارد ،ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎدﺛﻪای ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی
آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و اﻣﺪادی در ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺮق اﺷﺎره ﮐﺮده و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮاﻫﺎی ﺑﺎزار ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ از ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا
در اﯾﻦ ﺣﺠﺮهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق را ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ،
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎ ۱۵
آﻣﭙﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ

اﮐﻨﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  ۳۲آﻣﭙﺮ در واﺣﺪﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﺑﺮق ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻓﺮﺳﻮده
اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ اﻓﺰود :ﺑﺎزار ﻗﻠﺐ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮاﮐﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ اورژاﻧﺲ،
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪای
در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ
ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺑﺎزار رخ دﻫﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﺪر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎزار ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
آن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.
ﺗﺮدد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در روز
ﻣﺴﺌﻮل ﻫﯿﺎتاﻣﻨﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در راﺳﺘﺎی اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از
ﺳﻮی اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺳﺘﺎدی ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ اﺻﻨﺎف اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و
در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی إﺳﻼﻣﯽ اﺻﻨﺎف و
ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﺨﺶ رﻓﻊ ﺳﺪ ﻣﻌﺒﺮ ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﺛﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﮑﺎری و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺘﺮو ﺑﻪ
ﻣﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه ،روزاﻧﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﺮو ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﺳﺎﻋﺎت روز
ﺣﺎدﺛﻪای در ﺑﺎزار رخ دﻫﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ
ﺟﺎی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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