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جشنواره فرهنگی، تفریحی و ورزشی)تابستان اول( 
تا پایان تیرماه ساعت ۱۸ تا ۲۳در محوطه

 دریاچه بوستان ملت تهران
 برگزار می شود.

 مهم ترین دستور جلسه دیروز شورای 

شهر تهران اقدام برای حسابرسی از شورا
عملکرد شهرداری طی سال 1400 و 
1401 بود؛ جلسه ای که البته با انتقاد از شورای پیشین 
به خاطر عمل نکردن به این وظیفه قانونی، یعنی عدم 
تهیه گزارش حسابرسی 4ساله همراه شد. به گزارش 
همشهری، اعضای شورای ششم نسبت به این موضوع 
که شورای قبلی با وجود شعار شفافیت اما نسبت به تهیه 
گزارش حسابرسی از معاونت ها، سازمان ها و شرکت های 
تابعه شهرداری اقدام نکرد، واکنش نشان دادند. اعضای 
شورا همچنین طرح  تعیین حسابرسان منتخب را که 
4تبصره دارد به تصویب رساندند تا کار حسابرسی در این 
دوره به روز انجام شود. بر اســاس این مصوبه، از یکسو 
حسابرسان منتخب شورا موظفند هرگونه محدودیت در 
رسیدگی به  صورتحساب های مالی شــهرداری را در 
اسرع وقت به شورا اعالم کنند و از سوی دیگر، کمیسیون 
برنامه وبودجه باید هر 3ماه یک بار گزارش پیشــرفت 

حسابرسان را به شورا ارائه کند.

حسابرسی؛ مبنای اقدامات 
در جریان بررســی طرح تعیین حسابرســان، مهدی 
چمران در راســتای ترک فعل توســط شورای پنجم 
با بیان اینکه متأســفانه در دوره گذشته هیچ گزارش 
حسابرسی ارائه نشده است، تأکید کرد: »مبنای تمامی 
اقدامات در شورای شــهر و مجموعه شهرداری تهران 
حسابرسی است، اما در شورای پنجم نه تنها گزارشی 
قرائت نشده، بلکه حتی گزارشی هم ارائه نشده است.« 
پرویز سروری هم موضوع شــفافیت را مطرح و عنوان 
کرد: »شفافیت شعار مدیریت قبلی بود، اما به هیچ وجه 
حسابرســی صورت نگرفته و این به معنای ترک فعل 
اعضای شورای پنجم قلمداد می شود؛ بنابراین از سوی 
شهرداری و شورا، یک حسابرسی مشخص انجام خواهد 
شد که در کنترل هزینه ها، سرعت و دقت حسابرسی 
اثرگذار خواهد بود.« مهدی اقراریان هم با بیان اینکه بار 
اقدامات انجام نشده توسط شورای شهر پنجم بر دوش 
شورای ششم افتاده است، گفت: »بنابراین متخلفان در 
این حوزه باید به دســتگاه های نظارتی معرفی شوند. 

پرونده اشتباهات شورای پنجم کماکان مفتوح است و 
آنها باید اعالم کنند چرا گزارشی از حسابرسان دریافت 
نکرده اند.« در نهایت انتخاب حسابرسان سال 1400با 
موافقت اعضای پارلمان شــهری تصویــب و انتخاب 

حسابرسان سال 1401به جلسه آتی موکول شد.

ارائه بیش از 300گزارش حسابرسی 
به گفته محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه وبودجه 
شورا، انتخاب حسابرسان وظیفه ذاتی شورای شهر تهران 
است که براساس ابالغیه وزارت کشور و باهدف ایجاد 
اطمینان از گردش صحیح امور مالی در شهرداری تهران 
و رعایت قوانین و مقررات مصوبات شورای شهر تهران 
انجام می شود. او با اشــاره به ترک فعل انجام شده در 
دوره پنجم شورا عنوان کرد: »از سال 96تا 99هیچ گونه 
گزارش حسابرسی از مناطق، سازمان ها و شرکت های 
تابعه شهرداری تهران ارائه نشده است؛ ازاین رو در ابتدای 
شورای ششم در کمیســیون برنامه وبودجه اقدام به 
جمع آوری و جمع بندی گزارش های حسابرسی کردیم 

ترک فعل شورای پنجم
اعضای شورای ششم شهر تهران از عدم ارائه گزارش حسابرسی دوره پیشین مدیریت شهری خبر دادند

سروری: شفافیت شعار مدیریت قبلی بود، اما به هیچ وجه حسابرسی صورت نگرفت

 چهارشنبه های فرهنگی
آغاز یک طرح بزرگ در پایتخت

تهران شــهری با نظام مسائل پیچیده و 
درهم تنیده  اســت. در این بین وسعت 
جغرافیایــی و تراکم جمعیت در شــهر 
تهــران، آن را تبدیــل به یک ابرشــهر 
کرده است. رویکردها و سیاســت های الزم برای حل مسائل 
تهران باید با درنظــر گرفتن مالحظات و شــرایط کالبدی 
شهر نظیر عمران، معماری، محیط زیســت، حمل و نقل و... 
باشــد. در عین حال، شــرایط روحی و فرهنگی شهر مانند 
آسیب های اجتماعی، فعاالن و فعالیت های فرهنگی، استفاده 

از ظرفیت های مردمی و... باید درنظر گرفته شود.
ازجمله مهم ترین مسائل فرهنگی شهر تهران بی هویتی است. 
از دست رفتن هویت محله ها و به طور کلی شهر تهران بر سایر 
عوامل کالبدی نیز تأثیرگذار است. سیاست های هویت بخش 
برای شــهر تهران باید مبتنی بر 2رکن اصلی زیســت مردم 
باشد. محور قرار گرفتن خانواده به عنوان رکن نخست در تمام 
برنامه ها و رویکردهای مجموعه مدیریت شهری و همچنین 
توجه به مساجد به عنوان پایگاه های اصیل اجتماع و جریان ساز 
مردم می تواند در ایجاد هویت مبتنی بر ارزش های اسالمی و 

ایرانی در شهر تهران نقش بسزا یی ایفا کند.
»چهارشنبه های فرهنگی« نام طرحی است که برای بررسی 
کارآمدی رویکردها، سیاست ها و برنامه های مجموعه مدیریت 
شهری در شکل گیری کامل هویت بخشــی در تهران برگزار 
می شود. این طرح با بازدید از پروژه ها و موقعیت های فرهنگی، 
هنری و دینی ناتمام و بر زمین مانده در مناطق شــهرداری 
تهران شروع می شــود. تحلیل چرایی رکود برخی پروژه ها و 
بررســی راهکارهای اجرایی برای بهره بــرداری بهینه از آنها 
ازجمله مهم ترین اتفاقات طرح چهارشنبه های فرهنگی است.
از سوی دیگر دیدار با نخبگان و فعاالن فرهنگی، هنری و دینی 
منطقه و گفت وگوی بدون واســطه با آنها در مناطق ازجمله 
دستاوردهای طرح چهارشــنبه های فرهنگی است. بررسی 
مسائل هر منطقه و تبادل نظر با کارشناسان عرصه فرهنگ 
با حضور شــهردار منطقه و مجموعه مدیریتــی آن در اغلب 
موارد راهکارهای اجرایی مناسبی را در اختیار تصمیم گیران 
عرصه سیاستگذاری قرار می دهد. باید توجه داشت که تعامل 
مدیریت شهری تهران با فعاالن و نخبگان فرهنگی در طرح 
چهارشــنبه های فرهنگی از اولویت باالیی برخوردار است؛ 
چراکه مجموعه مدیریت شهری تهران نیز به دنبال یک تعامل 

سازنده دوطرفه در حوزه های فرهنگی است.
دیدار با خانواده های شهدا و تکریم از آنها، حضور در مساجد 
و گفت وگو با مردم برای شنیدن مشکالت، مسائل و پیگیری 
برای رفع آنها از ســوی شهردار منطقه حســن ختام طرح 
چهارشنبه های فرهنگی است. شاید بتوان یکی از مهم ترین 
دستاوردهای طرح چهارشنبه های فرهنگی را ارتباط مستقیم 
بین مدیران شهری با شهروندان دانست؛ موضوعی که در این 

دوره از مدیریت شهری تهران بسیار حائز اهمیت است.
در پایان قابل ذکر است حل بسیاری از مسائل شهر تهران نیاز 
به نظارت و پیگیری مداوم بر اجرای برنامه ها دارد؛ چنانچه در 
گذشته شــاهد رها کردن )ولو مقطعی( برخی از عرصه های 
مدیریت شهری بودیم که به ولنگاری های بسیاری به ویژه در 
حوزه فرهنگی و اجتماعی می انجامد. راه اندازی مجدد برخی 
از اقداماتی که 3یا 4سال رها شده بودند، سخت تر شده و نیاز به 
زمان بیشتری برای پدیدار شدن اثرات آن دارد. با این اوصاف، 
شورای ششم شهر تهران روی مشارکت و همراهی مردم در 
بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی ابرشــهر تهران حساب 

ویژه ای باز کرده است.
*سخنگو و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران

 کانال عباس آباد
 سرپوشیده می شود

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از ایمن سازی کانال محله 
عباس آباد خبر داد و گفت: »با رفع موانع بوروکراسی اداری و 
طبق قولی که شرکت آب منطقه ای تهران داده بود، به زودی 
عملیات سرپوشیده کردن این کانال شروع می شود و تا 2ماه 

دیگر فاز اول آن به پایان می رسد.«
به گزارش همشهری، یکی از معضالت جنوب تهران، وجود 
کانال های انتقال آب اســت کــه همجواری آنهــا با منازل 
شــهروندان مشــکالتی ایجاد می کند. ماننــد کانال محله 
عباس آباد که آب تصفیه شده شهرری را به اراضی کشاورزی 
شهرستان ورامین می رساند و اواخر سال گذشته کودکی در آن 
سقوط کرد و جان خود را از دست داد. به گفته جعفر شربیانی 
با ورود دادستانی و فرمانداری شهرری به این موضوع، اواخر 
سال گذشــته تفاهمنامه ای میان فرمانداری و آب منطقه ای 
برای رفع خطر این کانال منعقد و مقرر شد شهرداری تهران 
در تأمین لوازم موردنیاز به شــرکت آب منطقــه ای تهران 
کمک کند. او در ادامه افزود: »اقدامات ایمنی سازی  به دلیل 
موضوعات داخلی و بوروکراسی اداری آب منطقه ای متوقف 
شده بود که پس از پیگیری ها مقرر شد عملیات سرپوشیده 

کردن کانال هفته آینده شروع شود.«

ناصر امانی
عضو کمیسیون برنامه  و بودجه 

در افزایــش ۱۰درصــدی حقــوق کارکنــان 
رسمی شــهرداری طوری عمل شــده که از 
۱۲هــزار کارمند حدود ۲هزار نفر افزایشــی 
نداشــته اند. ســاالنه ۲۰درصــد از کارکنان 
می تواننــد از ضریــب افزایشــی عملکــرد 
اســتفاده کنند؛ بنابراین از شــهردار تهران 
تقاضــا داریــم در نخســتین جلســه هیأت 

دولت این موضوع را پیگیری کند.

حبیب کاشانی
خزانه دار شورا

برگــزاری ضیافــت ۱۰کیلومتــری در 
خیابــان ولیعصــر بــا وجــود کاســتی ها 
کار ارزشــمندی بود و اجمــاع و وحدتی 
اتفــاق افتــاد. شــهرداری نیــز به عنوان 
نخ تســبیح این هم افزایــی، عمل کرد. 
البته ازدحام جمعیــت موجب ترافیک 
ســنگین شــد که بی تردیــد بایــد از این 
تجربــه بهره گرفــت تــا شــاهد برگزاری 
هر چه بهتر چنین مراسم هایی باشیم.

تذکرات

عکس خبر

یادداشت

عمران

و بیش از 300گزارش آماده ارائه در صحن شوراست.« 
در ادامــه جلســه، نماینده مؤسســه حسابرســی 
اطمینان بخش به عنوان حسابرس منطقه 3شهرداری 
تهــران، گزارشــی را درخصــوص امــالک، صدور 
پروانه ساخت، نیروی انســانی و هزینه های منطقه، 
درآمدهای مستمر و غیرمســتمر و وصول درآمدها از 
طریق کارگزاری ها ارائه داد. پــس از آن، میثم مظفر، 
رئیس کمیته بودجــه و نظارت مالی مــواردی چون 
پیشــرفت 10درصدی پروژه هتل بین المللی دیدار 
پس از 6سال، شفاف سازی درخصوص واگذاری ملک 
4۸0میلیاردتومانی در سال 96 موسوم به ملک مالصدرا، 
وصول بیش از 36میلیارد تومان از چک های نکول شده 
و برگشتی سال های گذشــته به ارزش روز، پیگیری 
طلب شهرداری منطقه 3بابت تتمه حساب واگذاری 
3پالک ثبتی به بنیاد مستضعفان و مطالبه بابت تخفیف 
عوارض صدور پروانه پالک های فرسوده بالغ بر 9میلیارد 
تومان از دولت را مطرح کرد. حمید جوانی، شــهردار 
منطقه 3هم در پاسخ به موارد مطرح شده، گزارشی از 
اقدامات صورت گرفته ارائه داد و گفت: »پیشرفت هتل 
دیدار به 22درصد رسیده اســت. از 36میلیارد تومان 
چک برگشتی 24میلیارد تومان تنها به یک ملک مرتبط 
است که اقدامات قانونی برای رفع این مسئله انجام شده 
و امیدواریم هرچه سریع تر به نتیجه برسد. همچنین 
مطالبات شهرداری تهران از دستگاه ها مشخص شده 
که میزان مطالبات منطقه 3از ارگان ها قابل توجه است و 
تا پایان سال این مطالبات از نهادهای دولتی و خصوصی 

تعیین تکلیف خواهد شد.«

 جان تازه حمل و نقل همگانی با اتوبوس های 
بازسازی شده

رئیس شورای شــهر تهران در جلسه دیروز با تأکید بر 
توسعه حمل ونقل عمومی از ورود اتوبوس های بازسازی 
شده به خطوط اتوبوسرانی خبر داد و گفت که قطعات 
موردنیاز برای بازسازی اتوبوس ها تأمین شده و عملیات 
بازسازی در حال انجام است و به زودی اتوبوس ها وارد 
خطوط خدمت رسانی می شوند. به گزارش همشهری، 
ضیافت 10کیلومتری عیــد غدیر اقدامــی ارزنده و 
مردمی بود. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران 
صحبت های خود را در جمــع خبرنگاران با این جمله 
شروع کرد و سپس با اشاره به موضوع ترافیک گفت که 
پیش بینی می شد چنین ترافیکی را شاهد باشیم؛ چراکه 
برخی از خانواده ها ترجیح دادند با خودروهای شخصی 
به این مراسم بیایند و امیدوارم در سال های بعد بهتر 
برنامه ریزی شود تا این مشکالت کاهش یابد. علی اصغر 
قائمی، عضو کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران 
هم استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران خصوصی را در حل 
مشکل ناوگان حمل ونقل عمومی مؤثر دانست و گفت 
که امیدواریم شهرداری از این فرصت در راستای تقویت 

ناوگان حمل ونقل عمومی استفاده کند.

علیرضا نادعلی*

 همکاری شهرداری تهران 
با مدرسه علمیه مروی

 تعیین تکلیف امالک شهرداری 
در کوتاه ترین زمان ممکن

 شــهردار تهران عصر دیروز با 

درشهر
حضور در مدرسه علمیه مروی 
با تولیــت این نهــاد آیت اهلل 

محمدباقر تحریری دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش پایگاه خبری شــهر، شهردار تهران 
در این دیدار با اشاره به این موضوع که تهران 
نیازمند علمــا و بزرگان اســت، گفت: »ما در 
مجموعه شهرداری با سه گانه شهر، شهروند و 
شهرداری )مدیریت شهری( مواجه هستیم که 
در این سه گانه باید زمینه رشد مادی و معنوی 
شهروندان را فراهم کنیم. در این دوره مدیریت 
شهری توجه بر این بود که تهران آینده از تهران 
امروز متفاوت باشــد؛ زیرا تهران امروز هویت 
ثانویه ای ندارد و این فقر هویت کالنشهر تهران 

مایه افتخار نیست.«
او با بیان این مطلب که محور قرار دادن مساجد 
در شــهر تهران برای ما به عنــوان یک اصل 
قرار دارد، گفت: »در تهران شــاهد بی عدالتی 
سنگین هستیم و این اتفاق در حالی است که 
ظرفیت های بی نظیری در شــهر تهران وجود 
دارد و برای ما مهم است که نوسازی شهری بر 
مبنای هویت ایرانی - اسالمی بر مدار و شکل 

درست آن برنامه ریزی و اجرا شود.«
شــهردار تهران افزود: »برخی از مناطق شهر 
تهران ازجمله مناطق 1۸، 19، 1۵و 20 برای 
شهر تهران نوعی فرصت هستند که به نوسازی 
در مسیر جدید و کاهش فاصله شمال و جنوب 
شهر کمک می کنند. در این دست از فعالیت ها 
3دســته خیر و برکت برای شهر تهران وجود 
دارد که دسته اول این اســت که اگر موقوفه 

مولد سازی  شــود، خیر آن شــامل کل شهر 
می شود.«

زاکانــی ادامــه داد: »خیر دوم این دســت از 
فعالیت ها ناشــی از ســاماندهی رخ داده در 
فعالیت ها و خیر دیگر در ایجاد ظرفیت جدید 
است که امیدوارم طرح کلی ارائه شود تا در آن 
صفر تا صد ماجرا مشخص شود؛ زیرا طرح کلی 
این امکان را می دهد که شاهد نوسازی و خلق 

محله های جدید باشیم.«
در ادامه این دیدار، آیــت اهلل تحریری، تولیت 
مدرســه علمیه مروی پیرامــون موضوعاتی 
ازجمله موقوفات مروی، ارتباطات پیوســته و 
نزدیک مدیریت شهری پایتخت و شهرسازی 
با موضوع موقوفات، پیشــنهاد ساخت تعاونی 
مسکن و همکاری جهت احیای بافت فرسوده 

نعمت آباد به بیان نظرات خود پرداخت.
در انتهای این دیدار تفاهمنامه همکاری بین 
شهرداری تهران و تولیت مدرسه علمیه مروی 

به امضا رسید.

 معاون مالی و اقتصاد شهری شــهردار تهران از تعیین تکلیف امالک شهرداری در 

خبر
دســت اشــخاص غیر در کوتاه ترین زمان ممکن خبر داد. به گزارش همشهری، 
ابوالفضل فالح گفت: »متعاقب بخشــنامه شــهردار تهران مبنی بر شناســایی، 
مستند سازی  و در نهایت مولد سازی  امالک متعلق به مردم شهر تهران که امانتی در دست ما در جهت 
پیشبرد پروژه های عمرانی برای خدمت به شهروندان است، ستاد ساماندهی امالک شکل گرفته و 
یاری رسان مناطق، سازمان ها و شرکت های شهرداری در تعیین تکلیف وضعیت امالک شهر تهران 
است.« او افزود: »از آنجایی که امالک شهرداری به زودی آماده عرضه در سامانه بورس کاال خواهند 
بود؛ لذا تعیین تکلیف وضعیت امالکی که معارض دارد یا مشکلی در سند و نوع مالکیت ملک وجود 
دارد یا هر معضل دیگری با همکاری تمام واحد های ذیربط اعم از حقوقی، بازرسی، حراست و... و با 

محوریت سازمان امالک و مستغالت شهرداری در دستور کار قرار گرفته است.«
معاون مالی و اقتصاد شهری شــهرداری همچنین بر همراهی همه جانبه مرکز حقوقی شهرداری 
جهت پیگیری های قضایی الزم جهت تخلیه، تهاتر، معوض و سایر اقدامات الزم قضایی تأکید کرد.


