2

سال بیستوششم
شماره 7275
یکشنبه  20بهمن 1398

iranreportdesk@icpi.ir

@iranreportdesk

iran-newspaper.com

#پارکینگ-پروانه
هشتگ

آیاپارکینگپروانهتعطیلمیشود؟

جدال نوستالژی و ایمنی
تعطیلــی پارکینــگ «پروانــه» یکــی از
معروفتریــن جمعــه بازارهــای تهــران
جامعه
دیــروز بــا واکنــش شــهروندان مواجــه شــد.
پاســاژ و پارکینــگ پروانــه از ســالهای دور،
یکی از نوســتالژیکترین مکانهای پایتخت شــناخته
میشــود کــه در روزهــای جمعــه ،پاتــوق متنــوع و
پــر از رنــگ تهراننشینهاســت .جالــب اینکــه ایــن
پاســاژ ،بهعنــوان اولیــن تجربــه رســمی و پــر بازدیــد
دستفروشــی هــم نــام گرفتــه کــه قــرار اســت بهعنــوان
الگــو ،در نقــاط مختلــف شــهر ،بســاط دستفروشــان
را گســتردهتر کنــد .امــا حــاال بــا اجــرای طــرح ایمنــی
ســاختمانها ،ایــن پاســاژ جــزو ناایمنترینهایــی قــرار
گرفتــه کــه بایــد زودتــر مقاومســازی شــود .شــهردار
منطقــه  ،12دربــاره سرنوشــت کســبه هــم گفتــه کــه
آنهــا بــه مــکان دیگــری منتقــل میشــوند .کســبه امــا
همچنــان معترضنــد .آنهــا گالیــه دارنــد کــه چــرا در
ایــن فصــل ســال و در نزدیکــی ایــام رونــق بســاطها
چنیــن تصمیمــی گرفتــه شــده اســت ،امــا علــی
محمــد ســعادتی معتقــد اســت کــه بــا توجه بــه حجم
مراجعــه بــه پاســاژ پروانــه و پارکینــگ آن در روزهــای

جمعــه بــازار در صــورت بــروز حادثــه ،نتیجـهای کمتــر
از حادثــه پالســکو نخواهــد داشــت ،از آنجایــی کــه
قــرارداد بهــره بــردار پارکینــگ نیــز بــه پایــان رســیده،
پــروژه ایمنســازی ایــن مــکان در دســتور کار قرار گرفته
اســت .او البتــه بــه ایســنا گفتــه کــه کار مقاومســازی بــا
توجــه بهویژگــی ایــن پاســاژ بایــد هرچــه ســریعتر آغــاز
شــود ،اگــر در ایــن بــازه زمانــی تــا ایمنســازی پاســاژ
پروانــه اتفاقــی رخ دهــد کــه ناشــی از عــدم ایمنــی
باشــد ،چــه کســی پاسخگوســت .مــا مزایــدهای بــرای
ایــن پاســاژ و پارکینــگ آن برگــزار نخواهیــم کــرد.

ëëبنیادبرنامهایبرایخریدپارکینگپروانهندارد
معــاون بنیــاد مســتضعفان هــم بــا رد شــایعه
تعطیلــی جمعــه بــازار پارکینــگ پروانــه بهدنبــال
تملــک یــا اجــرای عملیــات مقاومســازی آن
توســط بنیــاد مســتضعفان گفــت :اجــرای عملیــات
مقاومســازی و مکانیزاســیون پارکینــگ پروانــه در
جریــان بهرهبــرداری فعلــی آن انجــام میشــود و
اجــرای ایــن عملیــات هیــچ مشــکلی بــرای کســب و
کار جــاری در ایــن پارکینــگ ایجــاد نمیکنــد.
منوچهــر خواجــه دلویــی در واکنــش بــه شــایعات
اخیــر دربــاره تملــک پارکینــگ پروانــه توســط بنیــاد

مســتضعفان و نگرانــی برخــی از کســبه و مــردم
نســبت بــه تعطیلی جمعــه بــازار پارکینگ پروانــه ،با
تکذیــب مــوارد مطــرح شــده گفــت :پارکینــگ پروانــه
تحــت تملــک شــهرداری تهــران اســت و شــایعات
مطــرح شــده نســبت بــه خریــد ایــن پارکینــگ و
تملــک آن توســط بنیــاد مســتضعفان بههیــچ وجــه
صحــت نــدارد .وی افــزود :در توافــق اخیــر شــهرداری
بــا بنیــاد مســتضعفان ،مقــرر شــد پارکینــگ پروانــه
بهعنــوان پارکینــگ ســاختمان پالســکو جدیــد مــورد
بهرهبــرداری قــرار گیــرد و بنیاد مســتضعفان نیــز قرار
اســت تنهــا نســبت بــه مقاومســازی ایــن پارکینــگ و
مکانیزاســیون آن اقــدام کنــد و هیــچ برنامـهای بــرای
خرید این پارکینگ توســط بنیاد مســتضعفان وجود
نــدارد .خواجــه دلویــی گفــت :هیــچ جــای نگرانــی
نســبت بــه آینــده فعالیــت فعلــی ایــن پارکینــگ
وجــود نــدارد و شــایعات مطــرح شــده نســبت بــه
تعطیلــی کســب و کار جمعــه بــازار پارکینــگ پروانــه
بهدنبــال شــایعات تملــک ایــن پارکینگ یــا عملیات
مقاومســازی آن کــه باعــث نگرانــی برخــی از کســبه و
مــردم شــده ،صحــت نــدارد.
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ی و از جملــه
پارکینــگ پروانــه تهــران و جمعــه بــازارش یکــی از نمودهــای نوســتالژ 
پاتوقهــای دوســت داشــتنی روزهــای جمعــه ایــن شــهر اســت .حــاال خبــر میرســد
قــرار اســت ایــن پاســاژ و پارکینگــش تعطیــل شــود .ابتــدا گفتــه شــد پاســاژ بــه بنیــاد
مســتضعفان واگذار شــده و قرار اســت تخریب شــود اما معاون بنیاد مســتضعفان
ایــن خبــر را تکذیــب کــرده و گفتــه بنیــاد مســتضعفان هیــچ برنامـهای بــرای خریــد
پارکینــگ پروانــه نــدارد و عملیــات مقاومســازی پارکینــگ هــم مانعــی بــرای
فعالیــت جمعــه بــازار نیســت.
البتــه علــی محمــد ســعادتی شــهردار منطقــه  12در توئیتــرش دربــاره ایــن موضــوع
توئیتــی نوشــت کــه بــه شــکلی مبهــم خبــر از تخریــب ایــن پاســاژ مــیداد .او
نوشــت« :کســبه گرامــی ،جــای نگرانــی نیســت! اصالحــات درشــهر همــواره عرصــه
تعارضــات منافــع عمومــی و منافــع گروههــای خــاص واشــخاص اســت .معیشــت
کســبه جمعــه بــازار پروانــه نیــز مثــل تأمیــن ایمنــی مراجعــان در زمــره دغدغههای
ماســت .هوشــیار باشــیم کــه فجایعــی نظیــر حادثــه پالســکو در قلــب تهــران بیــش
ازهرجــای دیگــر در کمیــن ماســت».
خیلیهــا در ایــن چنــد روز از خاطــره هایشــان از جمعــه بــازار پاســاژ پروانــه نوشــتند
و از اینکــه در ایــن روزهــا و نزدیــک ایــام عیــد نــوروز بســته شــدن ایــن پارکینــگ و
تعطیلــی جمعــه بــازارش چقــدر بــه کســبه و دســتفروشهای آن آســیب میزنــد:
«اصــاً خاطراتــی کــه هــر کــدوم از ماهــا با پارکینــگ پروانه و جمعه بازار داشــتیم
بــه کنــار ،تکلیــف اون همــه آدمــی کــه دم عید بیکار میشــن چی میشــه واقعاً؟»
ی ثبــت کنیــد،
«جمعــه بــازار پارکینــگ پروانــه رو بایــد بهعنــوان میـراث معنــو 
نــه کــه از بینــش ببریــد .اونــم شــب عیــد و وقــت کاســبی اون همــه آدمــی کــه همــه
ایــن ســال ســیاه و بــازار خــراب رو صبــر کــردن بــه امیــد ایــن یــک مــاه».
«خبــر دردناکــی کــه شــنیدم ایــن بــود کــه پاســاژ پروانــه قــراره جمــع شــه .چــه
جمعههایــی اونجــا خاطــره نســاختم ،دســت فروشــیا ،رفاقتا...حــس میکنــم
بخشــی از هویتــم قــراره بــرای همیشــه از دســت بــره»...
«اینکــه خیلــی از چیزهامــون برعکســه کــه شــکی نیســت ولــی داشــتم بــه خبــر
تعطیلــی پارکینــگ پروانــه فکــر میکــردم (جمعــه بــازار) گفتــم حتمــاً شــهرداری
جــای دیگـهای رو بــرای ایــن کار تخصیــص میــده .معمــوالً هــم اینجوریه کــه میان با
منــت یــک زمیــن وســیع در اطــراف تهــران تــو بیابــون هــا تخصیــص میــدن»
«جمعــه بــازار پارکینــگ پروانــه واقعاً امنیت نداشــت .نوســتالژیکه برای همه
مــا ولــی نــه ورودی درســت داشــت ،نــه خروجــی درســت ،نــه امکانــات ایمنــی ،نــه
ســرویس بهداشــتی و غذافروشــی تمیــز .امیــدوارم منتقلــش کننــد به مــکان بهتری
کــه دم عیــدی غرفـهداران هــم ضــرر نکننــد».
یــک خبــر دیگــر هــم امــروز توجــه کاربــران شــبکههای اجتماعــی را جلــب کــرد .اینکــه
حســن نــوروزی ســخنگوی کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس گفــت« :مردانــی
کــه از توانایــی مالــی الزم بــرای اداره زندگــی برخــوردار نیســتند ،ازدواج نکننــد تــا بــرای
دســتگاه قضایــی بحــران ایجــاد نکننــد ».ایــن اظهارنظــر بــا انتقاد زیــادی مواجه شــد و
خیلیهــا میگفتنــد چــرا مجلــس بــه جــای ایــن راهــکار بهدنبــال راهــکاری بــرای حــل
مشــکالت جوانــان نیســت؟ واکنــش کاربــران را بــه ایــن حرفهــای نــوروزی بخوانیــد:
«اصــاً عامــل اصلــی طــاق ازدواجــه ،بــه نظــرم اگــه جلــوی ازدواج ه ـ ا رو
بگیریــم طــاق صفــر میشــه شــماها هــم بــه زحمــت نمیافتیــد .ببخشــید ازدواج
میکنیــم».
«ترویــج ازدواج را بایــد بــه ســبک ســخنگوی کمیســیون قضایــی  -حقوقــی
مجلــس جلــو بــرد».
«آقــای نــوروزی بهتــر نیســت بــه جــای حــذف صــورت مســأله ،افــرادی کــه
توانایــی ندارنــد نماینــده مجلــس نشــوند کــه بــرای جوانــان بحــران ایجــاد نکننــد».

