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پایتخت

خبرنامه
 اختصاص 60 دستگاه ون

برای تقویت ناوگان سامانه جانبازان و معلولین
| سنندجی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران با بیان 
اینکه مدیریت جدید شهری برنامه هایی در خصوص تقویت ناوگان سامانه جانبازان 
و معلولین دارد، گفت: در صورت تامین اعتبار از محل خرید خدمت خدمات حمل 
و نقلی در قالب 60 دستگاه َون در آینده نسبت به تقویت این ناوگان اقدام خواهد 
شد.پیمان سنندجی با تشریح برنامه های مدیریت جدید شهری در خصوص تقویت 
ناوگان ســامانه جانبازان و معلولین، عنوان کرد: در حال حاضر سامانه جانبازان و 
معلولین دارای 62 دستگاه ون و 74 دستگاه اتوبوس است و به عنوان سامانه پیشرو 
در خدمات حمل و نقل شــهری تهران در میان تمامی کالنشهرهای ایران، نسبت 
به ارائه خدمات به این معلولین و جانبازان گرانقدر اقدام می کند.وی افزود: مطابق 
مصوبه شورای شهر و پیگیری های انجام شده، در صورت تامین اعتبار از محل خرید 
خدمت خدمات حمل و نقلی در قالب 60 دســتگاه َون در آینده نسبت به تقویت 
ناوگان مذکور اقدام خواهد شد.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران، 
درباره روش های ارائه درخواست مشترکین و متقاضیان جهت دریافت خدمات از 
سامانه، اظهار کرد: در حوزه َون های مناسب سازی شده به منظور سهولت درخواست 
مشترکین و همچنین برنامه ریزی بهینه جهت سفرهای درون شهری معلولین و 
جانبازان معزز، مشترکین با ارســال پیامک یا تماس با شماره 6305 و اعالم مبدا، 
مقصد و ســاعت رفت و برگشت، می توانند نســبت به ثبت درخواست خود اقدام 
نمایند.وی ادامه داد: در شــرایط خاص مراسم های مرتبط با معلولین عزیز  نیز به 
صورت تلفنی ثبت درخواست و ارائه خدمات انجام می شود. ضمن اینکه در خطوط 
23 گانه اتوبوس که مرتبط با مراکز آموزشــی و درمانی معلولین است، خدمات به 
صورت روزانه و رایگان و روتین در دســترس معلولین و جانبازان محترم قرار می 
گیرد. همچنین قابل ذکر است که تعداد 30 دستگاه از اتوبوس های این سامانه جهت 
خدمات سرویس رسانی در اختیار 20 مدرسه استثنایی) مراکز آموزشی( قرار دارد.

سنندجی درباره برنامه های شــرکت واحد در شرایط فعلی و در خصوص افزایش 
خدمت رسانی سامانه جانبازان و معلولین، گفت: در حال حاضر کارگروهی متشکل 
از انجمن ها و سمن های مرتبط در حوزه معلولین در سیاست گذاری های سامانه 

جانبازان و معلولین مشارکت دارند. 

 مجلس از طرح شهرداری
برای بافت فرسوده حمایت می کند

| نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اســالمی با اشاره به تجربه 
موفق بسیاری از کشورها در ایجاد جاذبه های سرمایه گذاری در بافت فرسوده، 
عنوان کرد: به دلیل اینکه بافت های فرسوده دارای مشکالت عدیده ای به لحاظ 
شهرسازی، معماری و بحران خیز بودن، دارند، هر چه سریعتر باید این نقاط را 
ســاماندهی کنیم و مجلس با دید حمایتی به طرح دکتر نجفی نگاه می کند.
سید حسین افضلی لزوم توجه بیشتر به مسئله مدیریت بحران در کشور گفت: 
تاکنون مطالعات بسیار خوبی در زمینه مقابله با بحران انجام شده است، اما باید 
این مطالعات را به مرحله عملیاتی رساند. در نتیجه باید همه دست به دست هم 
بدهند تا حاصل زحماتی که مسئولین محترم سازمان مدیریت بحران کشیده 
اند را مردم مشــاهده کنند.این نماینده مجلس در خصوص مهمترین اولویت 
کاری که کمیسیون عمران در مرحله فعلی گفت: تدوین آیین نامه اجرایی و یا 
الیحه مربوط به شورای هماهنگی بحران نیازی است که به شدت جای خالی آن 
در کشور حس می شود. ایران مستعد بحران است؛ از قرار داشتن روی کمربند 
زلزله و گسل های فعال گرفته، تا سیل و آتش سوزی، بحران هایی است که هر 
از چندی، اخبار آن را در سطح رسانه ها مشاهده می کنیم.وی در ادامه افزود: 
بنابراین نیاز اســت که یک آیین نامه قوی برای مدیریت بحران های احتمالی 
در کشور تدوین شود. در نتیجه مهمترین و اساسی ترین کاری که کمیسیون 
عمران می تواند آن را انجام دهد، هماهنگ کردن مجلس برای تدوین چنین 
قانونی است.این عضو کمیســیون عمران تصریح کرد: پس از تدوین آئین نامه 
مذکور و با توجه به شرایط عمومی کشور، می توان هر مورد و پیشنهادی که از 
سوی متخصصین و مسئولین مطرح شــود را راحت تر بررسی کرد و به نتیجه 
رساند.  وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به رایزنی های شهرداری 
با مجلس در خصوص گنجاندن منابع کافی به منظور نوسازی بافت فرسوده در 
تهران، کمیسیون عمران چه اقداماتی بر لحاظ کردن این مسئله در بودجه سال 
97 انجام داده است، گفت: یکی از مواردی که در کمیسیون عمران به خوبی به 

آن پرداخته شده و کماکان هم مسئله روز است، بحث مناطق فرسوده است.

| یک کارشناس ترافیک بر لزوم توجه 
به الزامات و پیش نیازهای اجرای طرح ترافیک 
جدید در پایتخت تاکید کرد و گفت: شهرداری 
تهران نمی تواند به تنهایی درباره طرح جدید 
ترافیک تصمیم بگیرد و آن را اجرایی کند.سید 
جعفر تشکری هاشمی با اشاره به طرح جدید 
ترافیکی پایتخت افزود: طرح ترافیک در دهه 
50 با دو هدف عمده یعنی کاهش آلودگی هوا 
در هسته مرکزی شهر و کنترل جریان ترافیک 
و حجم ورودی خودروها به هســته مرکزی 
شهر که با توجه به قرار گرفتن مراکز تجاری و 
اداری در این منطقه افزایش یافته بود، اجرایی 
شد.وی با بیان اینکه طرح ترافیک از سال 58 

-59 اجرایی شد و طی سال ها تغییر نکرده است، گفت: طبیعی است که با توجه 
به اقتضائات روز، طرح ها باید به روزرســانی شود و نمی توان نسخه 30 ساله ای را 
برای همه زمان ها و شــرایط اجرایی کرد.این کارشناس ترافیکی با بیان اینکه در 
اواخر مدیریت شهری قبلی طرحی به نام LEZ مطرح شد که در این طرح شهر به 
سه رینگ اصلی تبدیل و موضوع معاینه پاک و محدودیت تردد بر مبنای آلودگی 
خودروها مطرح شد، گفت: کاهش آلودگی هوا با رویکرد زیست محیطی سبب شد 
که طرح LEZ مطرح و به تصویب شورای عالی ترافیک نیز برسد و حتی مراحلی 
از این طرح نیز اجرایی شد.معاون اسبق حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با 
بیان اینکه طرح LEZ نسخه علمی و کارشناسی شده ای بود که بر مبنای برنامه 
ریزی دقیقی طراحی شد، تصریح کرد: طرح جدید که بر اساس نظام صدور مجوز 
روزانه و ساعتی است نیازمند الزامات و پیش نیازهایی است که اگر این الزامات در 
نظر گرفته نشود می تواند زمینه ســاز بروز مشکالتی باشد.وی با بیان اینکه یکی 
از مهمترین الزامات اجرای این طرح در حوزه ســخت افزاری و تکمیل تجهیزات 

اســت، گفت: ثبت ورود و خروج خودروها و 
اندازه گیری حجم ورود در این طرح بســیار 
مهم است چرا که اگر این طرح بر پایه میزان 
پولی که افراد پرداخت می کنند باشد قطعا با 
حجم زیادی از خودروهایی مواجه هستیم که 
قصد ورود به محدوده را دارند و دیگر ترافیک 
این محدوده قابل تحمل نخواهد بود.تشکری 
هاشمی با بیان اینکه تکمیل تجهیزات کنترلی 
اولین گام در اجرای این طرح است، ادامه داد: 
اخذ مجوز قانونی و هماهنگی های بین بخشی 
در موفقیــت این طرح نقش بســزایی دارد و 
شهرداری باید با شورای شهر، وزارت کشور، 
شورای عالی ترافیک، شورای ترافیک تهران و 
به خصوص با پلیس راهور که مجری این طرح است هماهنگ باشد و حتی در یک 
گام فراتر باید با وزارتخانه ها و ... که در محدوده طرح هستند هماهنگی کند و این 
نیست که شهرداری به تنهایی تصمیم بگیرد و آن را اجرایی کند.این کارشناس 
ترافیکی با اشاره به لزوم ارائه آموزش های مرتبط به مردم گفت: در حوزه پیوست 
اجتماعی این طرح باید با مردم صحبت شــود تا مردم ابعاد مختلف این طرح را 
بشناسند و بتوانند همراهی مناسبی داشته باشند.وی با بیان اینکه ما نمی توانیم به 
همه افراد بگوییم که در چه ساعتی وارد و چه ساعتی خارج شوند، اظهار کرد: باید 
پکیجی از شیوه های مختلف طراحی شود تا مردم بر اساس برنامه زندگی شان از 
یکی از روش ها و شیوه ها استفاده کنند و زندگی شان دچار اختالل نشود. همچنین 
باید برای اقشار خاص نهادها و افرادی که به اقتضای شغلشان به صورت روزانه و 
ساعتی در این محدوده »آمد و شد« می کنند، تدابیر ویژه ای اندیشیده شود و سبد 
ترکیبی ایجاد کنند تا هر فردی به اقتضای شرایطش یک روش و شیوه در طرح 
جدید ترافیکی را انتخاب کند و مدل طرح ترافیک برای مردم بهینه سازی شود.

شهرداری نمی تواند به تنهایی درباره طرح جدید ترافیک تصمیم بگیرد
معاون اسبق حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران:

| ناهید خداکرمی رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران، ری و تجریش پیشنهاد داد که طرح جدید 
ترافیکی در ابتدا به صورت پایلوت اجرا شود.وی گفت: با این حال در طرح جدید ترافیک نباید عجله کرد و برای 

شناسایی نقاط ضعف و قوت آن پیشنهاد می شود این طرح به صورت پایلوت اجرایی شود.

تعیین تکلیف » طرح نشینان « در طرح جدید ترافیک
| زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سالمت شورای اسالمی شهر تهران، 
ری و تجریش در تشریح تعیین تکلیف تردد سکنه ای که در محدوده طرح ترافیک قرار 
می گیرند، گفت: برای هر یک از زوم ها براساس ساعت ورود و خروج ساکنین شرایط 
ویژه ای در نظر گرفته می شود که قطعا معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران 
ظرف چند روز آینده توضیحاتی را برای شــهروندان ارائه خواهد داد.زهرا صدراعظم 
نوری در تشریح پیشنهاد شهرداری تهران برای طرح جدید ترافیک گفت: این الیحه 
از جانب شهرداری تهران پیشنهاد شده که باید شورای شهر تهران آن را مورد بررسی 
قرار دهد لذا الزم است موضوع در کمیسیون های مختلف و مربوطه شورا مورد بررسی 
قرار گیرد و نظرات و دیدگاه های اعضای کمیسیون ها درباره جزئیات این طرح مطرح 
شود.به گفته این عضو شــورای شــهر تهران، طرح جدید ترافیک نیاز به تصویب در 
کمیسیون های شورا ندارد و هر یک از کمیسیون های شورا جمع بندی خود را اعالم 
می کند و درنهایت این طرح به رأی اعضا در صحن علنی گذاشته خواهد شد.وی افزود: 
در همین راستا کمیسیون سالمت شورای اسالمی شهر تهران این الیحه را که پیشنهاد 

شهرداری بوده در جلسه مورد بررسی قرار داده و ابعاد مختلف این طرح مورد بررسی 
اعضای کمیسیون سالمت قرار گرفت. هر یک از اعضا نظرات خود را درمورد این طرح 
مطرح کردند.رئیس کمیسیون سالمت شــورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر اینکه 
پیشنهاد شهرداری تهران برای طرح جدید ترافیک نیازی به تصویب در کمیسیون های 
شورای شهر تهران ندارد، افزود: کمیسیون های شورا تنها نظرات خود را درمورد طرح 
اعالم می کنند و نهایتا جمع بندی اعضا مطرح خواهد شد. درمورد طرح جدید ترافیک 
نیز کمیسیون سالمت در جمع بندی این طرح را تایید کرده است. منتهی طرح باید در 
صحن شورا مورد بررسی قرار گیرد.وی ادامه داد: طرح شهرداری تهران باید به صورت 
الیحه به شورا داده شود و شورا مجددا این الیحه را به کمیسیون های مربوطه که شامل 
کمیسیون اصلی  و فرعی ارسال کند تا مورد بررسی قرار گیرد، یکبار دیگر جمع بندی ها 
به صحن شورا می آید و به رأی اعضا گذاشته می شود.نوری در پاسخ به این سوال که آیا 
طرح جدید ترافیک رویکرد محیط زیستی دارد یا درآمدزایی؟ گفت: این طرح اساسا 
با عنوان طرح ترافیک شناخته می شود بنابراین هدفی که دنبال می کند کاهش حجم 

ترافیک است و به دنبال این است که در محدوده مرکزی شهر ترافیک ساماندهی شود 
لذا براساس ابزار قیمت، سعی در توزیع سفر در محدوده مرکزی شهر دارد.وی افزود: 
در این طرح خودروهایی که از ســاعت 6:30 صبح تا 10 صبح وارد محدوده می شوند 
و تا قبل از ســاعت 16 از محدوده خارج می شوند در یک دســته و خودروهایی که از 
ساعت 10 صبح به بعد وارد محدوده و قبل از ساعت 16 خارج می شوند در دسته دیگر 
و خودروهایی که از ساعت 10 صبح به بعد وارد می شــوند و بعد از ساعت 16 خارج 
می شوند و نهایتا خودروهایی که از ساعت 6:30 صبح وارد و پس از ساعت 16 خارج 
می شوند در گروه های مختلف، دسته بندی شده اند. بر این مبنا وقتی که خودروها در 
پیک ترافیک وارد می شوند مجوز ورود آنها با ضریب بیشتری به لحاظ قیمتی محاسبه 
می شوند. به این ترتیب خودروهایی که از ساعت 6:30 صبح تا ساعت 10 وارد می شوند 
به همراه خودروهایی که از ساعت 6:30 صبح ورود و قبل از ساعت 16 خارج می شوند 
با ضریب یک و خودروهایی که از ساعت 6:30 ورود و بعد از ساعت 16 خارج می شوند 

با ضریب یک و نیم مجوز ورود آنها محاسبه خواهد شد.

رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران تشریح کرد:

آخرین بازمانده فضای سبز تهران حفظ می شود؟
| شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران تصمیم دارد تا باغات کن به عنوان 

و آخرین بازمانده فضای ســبز پیرامــون تهران را با تبدیــل به پارک عمومی حفــظ کند.وزیر  ه  ا ر
شهرسازی که همواره از معضل شهرفروشی طی سه دهه و به خصوص یک دهه اخیر انتقاد کرده، می گوید: » با 
اجازه بارگذاری حتی اندک در باغات کن که تنها باقی مانده فضای سبز تهران هستند به شدت مخالفیم. زیرا 
معتقدیم که این کار، قانونی کردن تخلف است و شاهد آن وضعیتی است که در نقاط مختلف پایتخت رخ داده 
است. » در این خصوص بررسی طرح ساماندهی و صیانت از باغات کن )مصوب کمیسیون ماده 5( در دستور 
کار شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد. موضوع باغات کن البته پیش از این نیز در سال 1393 مطرح 
و تاکید شــد که باغات کن به عنوان آخرین بازمانده های فضاهای سبز پیرامون تهران اهمیت ویژه ای دارد و 
باید حفظ شود.عباس آخوندی با یادآوری اینکه بیش از سه دهه است که شهرداری ها مسیر بی قانونی را طی 
کرده اند، افزود: در پنج سال گذشته، بارگذاری های بیش از اندازه در منطقه یک تهران، آن منطقه را به مرحله 
بحرانی کشانده است. به همین دلیل نیز با اجازه بارگذاری حتی اندک در باغات کن که تنها باقی مانده فضای 
سبز تهران هستند به شدت مخالفیم. زیرا معتقدیم که این کار، قانونی کردن تخلف است و شاهد آن وضعیتی 

است که در نقاط مختلف پایتخت رخ داده است.

راه اندازی موزه گیاه شناسی در شمال تهران
| در راستای گسترش توجه شهروندان به مسائل زیست محیطی، موزه گیاه شناسی در 

شمال تهران راه اندازی می شود.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، عدالت 
امیرزاده معاون امور شهری و محیط زیست با اعالم این مطلب گفت: این موزه در فضایی که در دوران هشت سال دفاع 
مقدس به عنوان پناهگاهی امن برای شهروندان در بوستان پایداری احداث شده بود قرار دارد.وی افزود: موزه مذکور 
شامل:کتابخانه تخصصی، انواع گیاهان خشک، اتاق جلوه های سمعی و بصری، عکس، پوستر، کارگاه آموزشی- پژوهشی 
و آزمایشگاه است.به گفته معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 3، عملیات احداث  موزه گیاه شناسی 
از ابتدای دی ماه آغاز شده و در سه ماهه اول سال 97 به بهره برداری خواهد رسید.امیرزاده ابراز داشت: این موزه نقش 
مهمی در زمینه تحقیقات علوم گیاهی و باغبانی، آموزش عمومی، آشنایی مردم با گیاهان و لزوم حفاظت از آنها، جلب 
نظر شهروندان به گیاه و گیاه شناسی و طرح مسائل زیست محیطی در سطح منطقه را بر عهده دارد.وی توجه به مسائل 
زیست محیطی را از اولویت های شهر و کشور خواند و اظهار داشت: گیاهان و بطور کلی نباتات بخش جدایی ناپذیری از 
محیط زیست هستند.معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 3 یادآوری کرد: در موزه گیاه شناسی، امکانات 
الزم برای مطالعه و تحقیق درباره تنوع زیستی وحفاظت از آنها فراهم شده است  و  با بهره گیری از روش های مختلف 

علمی، امکان شناخت گونه های گیاهی کشور فراهم گشته و محدوده پراکنش آنها تعیین می  شود.

 مانور رفع آلودگی های زیست محیطی
 در جنوب پایتخت 

| مانور زیست محیطی با رویکرد مدیریت بحران آلودگی های زیست محیطی ناشی از زلزله و حوادث 
غیرمترقبه از سوی شهرداری منطقه 20 برگزار شد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شهرداری 
منطقه 20، احمد غالمی دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه 20 با اعالم این مطلب گفت: رهاشدن زباله ها در 
معابر شهری یکی از مسائل مهمی است که بعد از رخداد زلزله اتفاق می افتد و عدم مدیریت این مسئله موجب 
شیوع بیماری های عفونی و آلودگی های زیست محیطی خواهد شد.احمد غالمی دبیر ستاد مدیریت بحران 
منطقه 20 افزود: برای ایجاد آمادگی و نحوه مدیریت آلودگی های زیست محیطی بعد از زلزله، مانوری با حضور 
ارگان های عضو ستاد مدیریت بحران منطقه 20 اجرا شد. احمد غالمی دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه 
20 ایجاد آمادگی و هماهنگی بین واحدها و ارگان های عضو ستاد مدیریت بحران را از اهداف مهم برشمرد 
و ادامه داد: در قالب سناریو این مانور، زلزله فرضی 5.2 ریشتری در شهر مالرد اتفاق افتاد و جمع آوری زباله 
با مشکل روبرو شد که برای رفع تهدیدات زیست محیطی عوامل خدمات شهری و نیروهای داوطلب مردمی 

برای پاکسازی معابر محله 13 آبان وارد عمل شدند.
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شهرداری می تواند نماهای ساختمانی غیراستاندارد را تخریب کند
| نایب رئیس سابق کمیسیون شهر سازی شورای شهر تهران اظهار داشت: بر اساس ماده 100 شورای اسالمی شهرها شهرداری می تواند در صورت عدم اجرای 
نمای ساختمان مطابق بر نظر شورای نما، ساختمان متخلّف را تخریب کند.تندگویان در یک برنامه رادیویی در بررسی چالش ها و خطرات آلودگی بصری شهر تهران، 
با اشاره به این که آلودگی های بصری شهر تهران یکی از مهم ترین دغدغه های شورای شهر چهارم بود، گفت: متاسفانه تا قبل ازشورای شهر چهارم تهران هیچ قانونی 
در خصوص نمادهای بصری شهر وجود نداشت، به طوری که در شــورای چهارم موضوعی با عنوان نمای بصری سازه مطرح شد.وی با اشاره به این که امروزه بسیاری 
از شهرها در سطح کشور دارای شورای نما هستند، عنوان کرد: در حال حاضر برای ساختن یک ســاختمان در شهر عالوه بر مراجعه به نهادهای مربوط به موضوعات 
فنی و سازه ای باید نمای ساختمان نیز در شورای نمای شهر مورد بررسی و تایید قرار بگیرد.نایب رئیس سابق کمیسیون شهر سازی شورای شهر تهران همچنین در 
ادامه افزود: بر اساس ماده 100 شورای اسالمی شهرها شــهرداری می تواند در صورت عدم اجرای نما مطابق بر نظر شورای نما ساختمان متخلّف را تخریب کند.وی 
همچنین در ادامه افزود: شرکت در شورای نما و اخذ تاییده ی از این شورا برای تمامی پالک های شهری ضروری است.تندگویان با اشاره به لزوم آزادی معمار در طراحی 
ساختمان، توضیح داد: نمای ساختمان همواره از دو بخش مهم مصالح و طراحی نما تشکیل می شود، بر همین اساس شورای نمای می تواند فقط جنس و نوع مصالح 

مصرفی در نما را بر اساس استانداردهای خود تعیین کند.

بررسی لرزه خیزی شهر تهران
| لرزه خیزی شهر تهران در قالب برگزاری یک کارگاه انتقال دانش، مورد تشریح و بررسی قرار گرفت.به گزارش کائنات و به نقل از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، 
کارگاه »بررسی لرزه خیزی شهر تهران« با سخنرانی دکتر »مهدی زارع« عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، در محل سازمان مشاور فنی و 
مهندسی شهر تهران برگزار شد.در ابتدای این نشست که با حضور جمع کثیری از مدیران و کارشناسان سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران برگزار شد، وضعیت لرزه خیزی 
پایتخت با اتکا به اطالعات و شواهد تاریخی مورد بررسی قرار گرفت و ضمن ارائه مستنداتی از سفرنامه ها، کتب تاریخی و نیز اکتشافات باستان شناسی، در مورد زمین لرزه هایی که 
در گذشته تاریخی شهر تهران به وقوع پیوسته است، بحث و تبادل نظر شد.معرفی گسل های شهر تهران به عنوان پتانسیل اصلی وقوع زلزله در پایتخت، بخش دیگری از این کارگاه 
علمی بود که به ارائه شواهد و مستندات علمی از گسل های موجود اختصاص داشت.زلزله 5.2 ریشتری مالرد که آذرماه امسال در مرز استان های تهران و البرز روی داد و در شهر 
تهران نیز احساس شد، از دیگر موضوعاتی بود که در سخنرانی دکتر زارع مورد اشاره قرار گرفت. بررسی امکان فعال شدن شاخه غربی گسل شمال تهران در اثر فعالیت گسل اشتهارد، 
از جمله موضوعات مطرح شده در این بخش از کارگاه بود که براساس متغیرهای میزان تنش ایجاد شده در اطراف گسل اشتهارد و اطالعات آماری زمین لرزه هایی که در نقاط مختلف 
ایران و جهان به وقوع پیوسته است، به بحث گذاشته شد.کارشناسان سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران در پایان این کارگاه، ضمن شرکت در یک تجربه گروهی، با روش 

ارزیابی ریسک زلزله آشنا شدند و این بررسی علمی را در مورد ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و با فرض وقوع زمین لرزه ای در شمال پایتخت به انجام رساندند.
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