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نه تنهــا در حــوزه دستفروشــان 

شورا
افزایشــی رخ نداده بلکه شــاهد 
کاهش 46درصــدی در این حوزه 

طی یک سال اخیر هستیم.
این خبر را مدیرعامل شــرکت شهربان و حریم بان 
دیروز در صحن پارلمان شــهری و در جریان ارائه 
گزارش حسابرسی اعالم کرد و گفت که سد معبر 
یکی از پرچالش ترین مســائل شــهری پایتخت 
اســت که بدون هیچ گونــه درگیــری فیزیکی با 
دستفروشــان، تعداد آنها از رقم حدود 11هزارنفر 
در اواخر سال 1399 به 5هزار و 800 دستفروش در 

ابتدای سال رسیده است.
سیدامیر فتاحیان درباره ساماندهی دستفروشان 
چهارراه ولیعصر به همشــهری گفت: »کلونی های 
دستفروشــی زیاد بودنــد و امروز بــه 3 یا 4مورد 
)تئاترشــهر، محور تجریش و محور شــهرزاد و...( 
رسیده است. به هرحال تالش می کنیم این کلونی ها 
را به شیوه مسالمت آمیز ســاماندهی کنیم و مردم 
هم باید به حل این معضل که شهرداری در تولدش 
نقشی نداشــته کمک کنند و باورمان این است که 

نباید از شیوه قهری استفاده کرد.« 
به گزارش همشــهری، ارائه گزارش حسابرســی 
سازمان های مدیریت پســماند و بهشت زهرا)س( 
و شــرکت شــهربان و حریم بان، مهم ترین دستور 
هشتادوچهارمین جلسه شــورای شهر تهران بود 
که درنهایت هر 3مورد تصویب شــدند. سیدامیر 
فتاحیان، مدیرعامل شرکت شــهربان و حریم بان 
در جریان ارائه گزارش این شرکت گفت: »سرمایه 
اولیه شــرکت 58میلیــارد تومان بــود و در این 
مدت با حمایت شــهرداری توانســتیم با کاهش 
2500درصدی، زیان انباشته شرکت را به 8میلیارد 
تومان برسانیم و امیدواریم تا پایان سال از یک سو 
زیان انباشته شرکت را صفر و از سوی دیگر مشکلی 
که در ســرمایه اولیه وجود داشــت را حل وفصل 

کنیم.« 
پس از اتمــام گزارش، مهدی چمــران عنوان کرد 
که شرکت شــهربان و حریم بان با مشکالت جدی 
روبه روست و ســاختار موجود، ســاختار مناسبی 
نیســت. ناصر امانی هم به کمبود بودجه و امکانات 
اشاره کرد و گفت: »کمبودها مشکل جدی شرکت 
هستند.« مهدی اقراریان هم تأکید کرد: »شرکت 
شهربان گزارشی از مشکالت خود در شورا ارائه دهد 

و برای رفع مشکالت کمک بگیرد.« 

پرداخت 990میلیارد تومان بدهی مالیاتی
در ادامه جلسه، گزارش حسابرسی سازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری تهران ارائه شــد و مدیرعامل 
ســازمان در راســتای توضیحات تکمیلی گفت: 
»تا کنون حدود 990میلیارد تومان بدهی مالیاتی 
ســازمان پرداخت شــده و تنها 50میلیارد تومان 
باقی  مانده اســت. البته 500میلیــارد تومان هم 
قابل بخشــش بوده کــه این موضــوع را پیگیری 
کردیم. همچنین به دنبال این هستیم تا بخشی از 
پرداختی ها را به حساب شهرداری تهران بازگردانیم 
که دستور 7میلیارد تومان را اخذ کرده ایم و اکنون 
تمرکزمان روی پیگیری و بازگرداندن 250میلیارد 
تومان دیگر است.« محمدمهدی عزیزی در ادامه به 
پروژه هاضم)اســتحصال انرژی از پسماند( اشاره و 

عنوان کرد: »در این زمینه 2دعوای حقوقی داشتیم 
که یک دعوا با طرف اول صورت گرفت و به صورت 
توافقی از طرف اول جدا شدیم. دعوای دوم، مربوط 
به فروخته شــدن طرح بود که خریدار به تعهدات 
عمل  نکرده بود که در دعوای کیفری، مشکل برطرف 
شده و در دعوای حقوقی نیز به دنبال این هستیم که 

مشکل برطرف و طرح به سرعت راه اندازی شود.« 
دریافت وجه بابت پســماندهای بیمارســتانی و 
ســاختمانی هم موارد دیگری بودند که به گفته او 
شــهرداری در گذشته برای پســماند عادی قبض 
صادر می کرد و سازمان مدیریت پسماند هم برای 
پسماندهای عفونی و عادی قبوضي را صادر می کرد. 
اکنون در اماکن پزشکی، تنها مبلغ پسماند عفونی 
دریافت و قبوض شهرداری برای پسماند عادی صادر 

می شــود. همچنین وجوه پسماندهای ساختمانی 
به حساب ســازمان واریز نمی شــود اما در صورت 

تحقق این کار، ضرر و زیان ها جبران می شوند.

راکد ماندن 36درصد درآمد سازمان بهشت زهرا)س(
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( به دلیل کسالت 
در جلسه دیروز شورای شهر حضور نداشت و گزارش 
حسابرسی این ســازمان توسط حســابرس ارائه 
شــد و در ادامه ناصر امانی با بیان اینکه مالیات بر 
ارزش افزوده مربوط به آرامستان در گزارش وجود 
داشت، گفت: »ســازمان امور مالیاتی اعالم کرده 
که شهرداری مالیات بر ارزش افزوده را واریز کند تا 
بعد از ثبت آن را به شهرداری بازگرداند اما هنوز از 
برگشت آن خبری نیست. همچنین 36درصد درآمد 
سازمان بهشت زهرا در حساب هایش راکد مانده که 
باید بررسی شــود. در مورد آمبوالنس های انتقال 
اجساد به شهرستان ها هم گاه شاهد دریافت هزینه 

بیشتر از نرخ مصوب هستیم.« 
او همچنیــن از عدم شــفافیت در مــورد ارزش 
زمین هایی که سازمان بهشت زهرا)س( در اختیار 
دارد، انتقاد و عنوان کرد که اسناد و مدارک در اختیار 
حسابرس قرار نگرفته است. مهدی پیرهادی هم با 
اشاره به معطلی چندساعته خانواده ها برای دریافت 
جســد متوفیان عنوان کرد: »باید این مشکل حل 
شود و اگر الزم به تصویب قوانین است ما در شورای 

شهر آمادگی این کار را داریم.«

کاهش 46درصدی دستفروشان پایتخت
مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان در جریان ارائه گزارش حسابرسی در صحن پارلمان شهری عنوان کرد

 مناسب سازی مقرون به صرفه
و در سطح گسترده

منطقه 12با برند قلب تهران و بخش حیاتی 
بزرگ ترین کالنشهر کشــور با بیشترین 
جمعیت شناور روزانه، جزو پرجمعیت ترین 
و پراهمیت ترین مناطق شــهر به حساب 
می آید که باید به طور گسترده برای همه اقشار جامعه مناسب 

و دسترس پذیر باشد.
وجود قطب سیاسی، اداری و اقتصادی شهر در این منطقه نیاز 
به تردد روان و مناســب در ســطح محدوده آن  را چشمگیرتر 
خواهد کرد ؛ به ویژه وجود مراکــز اختصاصی معلوالن ازجمله 
ســاختمان های ســازمان بهزیســتی کشــور و بزرگ ترین 
کتابخانه نابینایان کشــور )واقع در خیابان ظهیراالسالم( نیاز 
به مناسب سازی مسیرهای دسترســی در منطقه را پررنگ تر 
کرده و ازاین رو از خواسته های بحق معلوالن از مدیریت شهری، 

همین مسئله است.
معتقدم آموزش های شهروندی در مورد معلوالن و حقوق آنها 
ضروری اســت؛ البته با توجه به حرکت شهر به سمت افزایش 
دسترس پذیری برای این شــهروندان، اگر امکان پیشبرد امر 
مناسب سازی معابر با اســتفاده از تجهیزات ارزان تر و مقرون 
به صرفه را فراهم آوریم، می توانیم سطح گسترده تری از منطقه 

را برای این امر پوشش دهیم.
یادآور می شــود معاونت فنی و عمرانی منطقــه 12 به منظور 
دســترس پذیر کردن معابر ســطح منطقه در نیمه دوم سال 
1400، 32هــزار و 550مترمربــع از معابــر اصلــی ازجمله 
خیابان های ری، 17شــهریور، شــوش، مجاهدین اســالم، 
جمهوری، ابن سینا و... را مناسب ســازی کرده و طبق برنامه 
پیش بینی شــده تا مهرماه ســال 1401، حــدود 42هزار و 
400مترمربع از دیگر معابر اصلی در دستور مناسب سازی این 

معاونت قرار دارد.
مطابق با برنامه یادشده، 2ساختمان سرای محله سنگلج و سرای 
محله قیام نیز جزو ساختمان هایی  هســتند که برای استفاده 
معلوالن شهر دسترس پذیر خواهند شد؛ همچنین بوستان های 
منطقه برای اســتفاده معلوالن مناسب ســازی می شوند که 
بوستان شهید مصطفی خمینی و بوستان 17 شهریور در اولویت 
قرار دارد. بوستان زندگی هم به عنوان بزرگ ترین بوستان واقع 
در منطقه 12 در نیمه دوم ســال 1400 مناسب ســازی و به 

بهره برداری رسیده است.
 در این بین، هم اکنون پیاده روی قدیمی معبر 17شــهریور با 
هدف مناسب سازی در حال بازسازی است که موجب رضایت 
ساکنان محله و مراجعان روزانه در این معبر شده است. از سوی 
دیگر پیاده راه  بودن بازار تهران که مزیتی برای افزایش دسترسی 
معلوالن به شمار می آید باید بهسازی و مناسب سازی شود که در 

برنامه سال های آتی شهردار قرار دارد.

پرویز سروری
نایب  رئیس شورای شهر

یــک مــداح بــرای دفــاع از آرمان هــای 
خــود نوحــه ای می خواند امــا صــدای او را 
خاموش می کنند؛ آنها محبوب دل مردم 
ایران، حاج قاسم سلیمانی را پس از ترور 
جسمی ترور رسانه ای کردند. این هشدار 
را به مســئوالن و مردم می دهیــم که اگر 
فکر چــاره ای نباشــند فردای مــا غمگین 
می شــود و اگر فضای مجازی را مدیریت 

نکنیم اسالم و انقالب حذف می شود.

مهدی پیرهادی
رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست 

و خدمات شهری شورای شهر
بایــد بــه نیروهــای پاکبــان خــدا قــوت و 
خسته نباشید گفت؛ چرا که در روزهای 
تاســوعا و عاشــورای حســینی عاشــقانه 
مشــغول خدمات رســانی و رُفــت و روب 
معابر بودند و خالصانه ایــن کار را انجام 
می دادند. بــه نوبه  خود از ایــن نیروهای 

خدوم تقدیر و تشکر می کنم.

تذکر و تشکر

محله گردی

امیر یزدی؛ شهردار منطقه 12دسترس پذیری

 افزایش جمعیت محله اسدی
به دلیل مهاجرپذیری

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه شــورای شهر تهران در بازدید 
میدانی خود از محله شــهید اســدی منطقه 13 آسیب های 
اجتماعی،  فرهنگی و بافت های فرســوده را مهم ترین مشکل 
این محله دانســت و گفت که جمعیت محله بــه دلیل حضور 
مهاجران در یک دهه اخیر از 15 هزار نفر به 30 هزار نفر رسیده 
است.  به گزارش همشــهری، ناصر امانی با بیان این که حدود 
700 خانواده بی سرپرست یا بدسرپرست در محله اسدی وجود 
دارد، تأکید کرد: »خانه های مجردی و بعضاً پالک قرمز و اخیراً 
با هجوم اتباع بیگانه به محالت حاشیه میدان امام حسین )ع( و 
خیابان های اطراف مشکالت و آسیب های اجتماعی را تشدید 
کرده اند.« به گفته او حضور معتادان متجاهر، خودروهای رها 
شــده، بافت های فرســوده، قطع درختان، رها شدن 17ساله 
ساختمان سینمای رنگین کمان و ... معضالت دیگر این محله 
هستند. به گفته او رسیدگی به مسئله زنان سرپرست خانوار یا 
بدسرپرست، خانه های مجردی و پالک قرمز، حضور اتباع بیگانه 
و  معتادان متجاهر، کنترل مراکز خریدوفروش ضایعات و اتخاذ 
تدابیر الزم برای نوسازی و جا به جایی تابلوی نام گذاری شهدا و ... 

برخی از مطالبات ساکنان است.

رعایت حفظ کرامت و عزت اولویت شهربانان
مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان در جمع خبرنگاران به نحوه جذب نیرو اشاره کرد و گفت: »فرایند 
جذب نیرو از طریق پیمانکار انجام می شود اما همچنان نظارت مستمر وجود دارد و حفظ کرامت و عزت در 
برخورد با افراد مورد تأکید ما و نیروهاست.« سیدامیر فتاحیان با اشاره به کارآمدی نیروها در بخش های 
مختلف تأکید کرد: »نیروها در برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز، دستفروشی و سایر مأموریت های 
شرکت حضور مؤثر و فعالی دارند. به شکلی که در ســیل امامزاده داوود ظرف هفته های گذشته نیز 
اقدامات مؤثری انجام داده اند.« او در ادامه با بیان اینکه مدیریت شهری در تالش است تا روزنه تخلفات در 
مجموعه شهربان مسدود شود، گفت که یکی از مسیرهای تخلف حقوق های دریافتی مجموعه شهربان 
بود که به هیچ عنوان قابل دفاع نبود. به شکلی که در گذشته حقوق دریافتی آنان یک میلیون  و 600هزار 
تومان بود اما با توجه شهردار تهران و تالش مجموعه، اکنون به حدود ۱3 تا ۱۴میلیون تومان رسیده است. 
برخورد با مأموران متخلف هم موضوع دیگری است که فتاحیان به آن اشاره و عنوان کرد: »نظارت جدی 
و برخورد با متخلفان در دستورکار قرار گرفته و در همین راستا کمیته انضباطی در مجموعه شهربان و 

حریم بان تشکیل شده که طي روزهای گذشته 2، 3مورد برخورد انضباطی داشته ایم.«

مکث


