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نکته مهم دادنامه دیوان عدالت اداری
   اوالً: به موجب دادنامه فوق الذکر آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار که در 
زمان انتخاب شهردار تهران )علیرضا زاکانی( دارای اعتبار بوده مورد تأیید قرار گرفته است. 

   ثانیاً: در انتخاب شهردار تهران این آیین نامه از لحاظ شرط سنی، سابقه مدیریتی و مدرک 
مرتبط تحصیلی رعایت شده و شهردار تهران براساس بخشنامه های وزارت کشور در تعیین 
رشته مرتبط جهت تصدی سمت شهردار و با درنظرگرفتن سابقه مدیریتی بیش از ۲۴ سال 
انتخاب شده است که این امر مورد تأکید در دادنامه یاد شده است؛ ضمن آنکه اساساً به موجب 

مصوبه هیأت وزیران انتخاب شهردار تهران از این آیین نامه مستثنی است.

   ثالثًا: در اعتراض به مصوبه شورای شهر و انتخاب شهردار تهران سابقًا ادعاهایی در دیوان 
عدالت اداری مطرح شده که این موضوعات در شعب آن مرجع مورد رسیدگی و منجر به رد 

شکایت شکات شده است.

مکث

فعالیت های یک ساله شورای ششم
برگزاری 85 جلسه

وصول 29 طرح
وصول 42 الیحه

شورا 64 مصوبه داشته
پاسخ به 6 اعتراض هیأت تطبیق

بررسی 222 پرونده باغ ها
نامگذاری 84 معبر

قرائت 30 نطق پیش از دستور
انتخاب 125  نفر به عنوان نماینده شورا در سایر نهادها

تشکیل 3 مجمع شرکت اتوبوسرانی
ارائه 237 تذکر به شهرداری تهران
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گزارش
نشدهومیتوانگفتصحتندارد،
علیهشهرداریتهرانبهرهبرداری
کردهاند؛کســانیکهبهغیرقانونــیبودنحکم
شهردارتهراناشارهمیکنندواستنادشانبهرأی
دیوانعدالتاداریاســت.باایــنحال،اعضای
شورایاسالمیشــهرتهرانکهدرستیکسال
پیش،علیرضازاکانیرابهعنوانسکاندارپایتخت
انتخابکردهاند،قویــاتأکیدمیکنندکهحکماو
قانونیبودهوبدونهیچگونهمشکلیشهردارشده
است.ازسویدیگر،احمدوحیدی،وزیرکشورنیز
چنینانتخابیرابــاامضاپایحکــمزاکانیدر

11شهریور1400،تأییدکردهاست.
بهگزارشهمشــهری،ماجرایغیرقانونیبودن
انتخابعلیرضازاکانیبهعنوانشــهردارتهران
سالگذشــتهباپیگیریهاییکفعالرسانهای
ویکحقوقدانبهمیانآمــد.همانزمانبرخی
حقوقدانهــادرخصوصاینکــهزاکانیمیتواند
شهردارباشــدیاخیر،اعالمکردندحکمزاکانی
دروزارتکشوربدونایرادصادرشدهاست؛زیرا
طبقتبصرهماده3شرایطاحرازشهرداران،تعیین
رشتههایتحصیلیشهرداریبرایشهردارشدن
متناسببادرجهشــهرداریبرعهدهوزیرکشور
گذاشتهشدهاست.وزیرکشورنیزبخشنامهایرا
در1397/11/13ابالغکردهکهرشتههایمختلفی
برایشهردارانذکرشدهکهرشتهزاکانیاگرچهدر
فهرستاینمشاغلنیست،امامطابقآییننامه،
تعییناینرشــتههابرعهدهوزیرکشورگذاشته
شدهوممکناستوزارتکشــورآنرابازنگری

واصالحکند.
درخوداینبخشنامهابالغی،تبصرهایذکرشده
کهبراساسآن،تشخیصوتفسیرمشاغلوافزایش
آنباحوزهمعاونتعمرانیوزارتکشوراست.بر
ایناساس،معاونعمرانیوزیرکشورطبقروال
معمول،استفساریههاواســتعالمهایمختلفی
ازمراجعقانونیذیصالحراانجامداد.درنهایت
سازماناموراداریواستخدامیکشوربهصراحت
درپاسخبهاســتعالموزارتکشــور،درنامهای
رسمی،شرایطزاکانیبرایتصدیسمتشهردار
تهرانراکافــیواوراواجدشــرایطقانونیالزم
برایاینجایگاهدانســت.ازســویدیگرهیأت
وزیراندرجلسهای،ضمنبالاشکالبودنتصدی

پستشهرداریتهرانتوســطزاکانی،باتوجهبه
همترازیشهردارکالنشــهرهابامقاماتازسوی
هیأتوزیران،تصمیمدراینبــارهراازاختیارات
وزیرکشوردانستودراینخصوصنیازیبهتغییر

آییننامهندانست.

رأی دیوان، ارتباطی به شهردار تهران ندارد
باوجوداینکهسالگذشتهسازماناموراستخدامی
کشورنامهایرابااینمضمونکه:»براساسمصوبه
هیأتوزیران،شهردارتهرانبهصورتاستثنایی
همترازباوزرا،نمایندگانمجلسشورایاسالمی،
معاونــانرئیسجمهور،معاونینقــوهقضاییهو
رئیسکلدیوانمحاسباتاستوبهتبعآناحراز
صالحیتشازشــرایطاحــرازصالحیتمدیران
حرفهایتبعیتنمیکند.«منتشــرکرد،امانظر
مخالفانجلبنشــدوآنهااصرارخودراازطریق

دیوانعدالتاداریپیگیریمیکنند.
دراینراستادیروزدیوانعدالتاداریرأییصادر
کردمبنیبراینکهآییننامهانتخابشــهرداران،

فاقداشــکالقانونیتشــخیصدادهشدهوهمه
شهردارانشهرهایباالییکمیلیوننفرجمعیت
ازجملهتهرانبایددارایســابقهمرتبطشــغلی
باشند.مخالفانحضورزاکانیدرشهرداریتهراناز
صدوراینرأیخوشحالشدندوبرخیازرسانهها
رفتنیبودناوراتیتــرکردند،امامهدیچمران،
رئیسشورایشــهرتهراندرنشستبااصحاب

رسانهگفت:»خوشحالنباشید؛چراکهاینرأی
ارتباطیبهشهرداریتهراننداردوزاکانیماندنی
است.«ایندرحالیاستکهپیشترهمدادنامهای
بهشماره273ازسویهیأتتخصصیاداریوامور
عمومیدیوانعدالتاداریمنتشروتوضیحاتی
مبنیبروجاهتقانونیحکمشــهردارتهراندر

آنذکرشدهبود.

مهر قانونی پای حکم شهردار
رئیسشورایشهرتهراندرنشستبااصحابرسانهبهقانونیبودنانتخابعلیرضازاکانیتأکیدکرد

مهدیچمرانگفت
درک شفاف از مشکالت مردم 

نشستصمیمیرئیسشورایشهرتهران
بااصحابرســانهدیروزدرسالنشیبانی
برگزارشدومهدیچمرانرویکردشورای
ششمراارتباطمســتمرومداوماعضای
شورایشهربامردمدانستوگفتکهاینارتباطمردمیمنجر

بهدرکصحیحوشفافازمشکالتمردمشدهاست.
بهگزارشهمشهری،درابتداینشسترئیسپارلمانشهری
خالصهایازاهماقداماتشورایششــمارائهدادوبهموضوع
تحققبودجه1401اشــارهکردوگفــت:»درماههایاخیر
میزانتحققبودجهپایینبودهاست،اماامیدواریمدرماههای
آتیوضعیتتحققبودجهبهبودیابدورضایتبخشباشــد.«
اوبابیاناینکهآسایشوآرامشمردموعدالتاجتماعیبرای
شوراوشهرداریاهمیتدارد،موضوعضرورتصیانتازباغها
رامطرحوعنوانکرد:»شورادرابتدایشروعبهکارباانبوهیاز
پروندهباغهامواجهبودکهباتالشاعضایکمیسیونمعماریو
شهرسازیبهآنهارسیدگیشدواکنونپروندههابهروزشدهاند.
ماباتعصبوبهشدتدنبالاینهستیمکههیچدرختیقطع
نشود؛چراکهتهراندرگذشتهیکباغشهربودهوهماکنونبه
شهرسیمانوآجرتبدیلشدهاست؛بنابرایننبایدبهدرختانبا
بغض،کینهوعداوتنگاهکردوبرایتوسعهآنهاتالشکنیم.«
چمراندربارهکاهشفاصلهشــمالوجنوبتهرانهمگفت:
»کمشدناینفاصلهایدهآلماهمهست،امانبایدانتظارداشت
در3یا4سالمحققشود،امادرمدیریتشهریبهایننکتهتوجه
وبرایمناطقکمتربرخورداروجنوبیمانندمنطقه18بودجه
بیشــتریاختصاصدادهشدهاســت.وقتیدرمناطقجنوبی
میبینیمکهساختمانهانوســازیمیشوند،ماهمخوشحال
میشویمومعتقدهستیمبایدبامشارکتوهمراهیمردممسائل
ومشکالتراحلکرد.«استفادهازظرفیتمطبوعاتهممورد
توجهرئیسپارلمانشهریقرارگرفتوبااشارهبهمشکلکانال
عباسآبادشهرریتأکیدکرد:»متأسفانههنوزمشکلاینکانال
برطرفنشدهواینجاستکهبایدازمطبوعاتکمکبگیریمتابا

انعکاسموضوعاینکانالپوشیدهشود.«

حمیدرضا حاجوی
شهردار منطقه یک

افراد ســودجو و متخلف با سوءاستفاده 
از تعطیالت تاسوعا و عاشورای حسینی، 
اقدام به ســاخت بنا و ایجاد مســیر برای 
احــداث بــاغ در حریــم ســوهانک کــرده 
بودند که توسط عوامل اجرایی ناحیه ۱۰ 
شــهرداری منطقه در راســتای جلوگیری 
از تضییــع حقــوق شــهر و شــهروندان و 
مبارزه با زمین خــواری اقــدام به تخریب 

کامل بنا کردند.

 مهدی صالحی
شهرداری منطقه 2

درگذشــته زاغه هایی در رود دره فرحزاد 
وجــود داشــت کــه برخــی از آنهــا 4۰متر 
عمق داشتند. با ساماندهی این روددره 
حدود ۶۰۰معتاد متجاهر جمع آوری و به 
مراکز ماده ۱۶منتقل شدند و اکنون این 
فضــا بــرای اجــرای طــرح اکوپــارک آماده 
شــده اســت. همچنین برای دسترســی 
نیروهای انتظامی 2هزار و ۱8۰متر جاده 

ایجاد شده است. 

نقلقولخبر

عددخبر

شورا

نماینده مــردم تهران، ری، شــمیرانات و 
اسالمشــهر در مجلس گفــت که دولت 
باید سهم ۵۰درصدی بلیت شهروندان 
از تــردد بــا وســایل حمل ونقــل عمومــی 
را پرداخت کنــد. علی یزدی خــواه تأکید 
کــرد: »متأســفانه دولــت ایــن ســهم را 
نمی پــردازد و صددرصــد ایــن بــار بــر 
دوش شــهرداری تهران اســت؛ بنابراین 
امیدواریــم در زمــان تدویــن بودجه های 
ســنواتی با کمک گرفتن از کارشناســان 
مالی شهرداری در کمیته های تخصصی 

بتوانیم این معضل را برطرف کنیم.«

50
درصد

استاندار تهران از پیش بینی وجود حدود 
2۵هزار معتاد متجاهر در ســطح استان 
تهران خبر داد. محسن منصوری گفت: 
»تا کنون در استان تهران ۱۹هزار و 2۰۰نفر 
ظرفیت پذیرش معتادان متجاهر ایجاد 
شــده کــه ۱۶هــزار و ۳۰۰نفر زیــر بــار قرار 
گرفته است. مقدمات ایجاد ظرفیت های 
جدید فراهم شده و تا 2ماه آینده در سطح 
تهــران ظرفیــت پذیــرش 2۵هــزار معتاد 

متجاهر تکمیل می شود.«

25000
معتاد


