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 نــگاه هنرمندانــه بــه شــهر و 

آینده نگــری دربــاره ســال ها و گزارش
روز هایی که در پیش است تنها یک 
سرگرمی نیست. از اینکه نسل جوان تصوری درباره 
آینده خود و محل زندگی خویــش دارند می توان 
دریافت که شهر به چه برنامه هایی نیاز دارد. برای 
این منظور، مسابقه ادبی »تهران به روایت دختران« 
با محوریت »تهراِن خانواده« ویژه دختران نوجوان 

آغاز به کار کرده است.
به گزارش همشهری، اداره کل امور بانوان شهرداری 
تهران با هدف شــناخت و فهم دغدغه ها و نیازهای 
دختران نوجوان و خانواده های این کالنشــهر و با 
هدف برنامه ریزی برای این گروه سنی که شهروندان 
آینده پایتخت هستند، این طرح را اجرا می کند. در 
مســابقه ادبی »تهران به روایت دختران« عالوه بر 
کشف و پرورش استعدادهای ادبی در میان دختران 

نوجوان تهرانی به ارزیابی و تحلیل وضعیت موجود 
زندگی دختران و خانواده ها در کالنشهر تهران نیز 

می پردازد.
به گفته مریم اردبیلی، مشــاور امور بانوان شهردار 
تهران »باید نگاه زنانه در مدیریت شهری ایجاد شود؛ 
زیرا زنان به تمام خانواده توجه می کنند و اشــاعه 
نگاه زنان سبب مناسب شدن شهر برای خانواده ها 
می شــود.« او می گوید: »ما در بحث تهران خانواده 
به دنبال این هســتیم که مدیریت شهری بخشی از 
شناخت و تصمیم گیری در مســائل را با کنشگری 
زنان انجام دهد. تعلق خانوادگی در ایران جدی است 
و این موضوع می تواند مبنای تحول اجتماعی قرار 
گیرد تبدیل تهران به عنوان شــهری خانواده محور 
به معنای این اســت که اقتضائات تمام اعضای یک 
خانواده مدنظر قرار گیرد، به عقیده ما تهران خانواده 

با نگاه زنانه محقق می شود.«

معاون فرهنگــی- اجتماعــی اداره کل امور بانوان 
شهرداری تهران هم با اشاره به رویکرد خانواده محور 
شــهرداری در دوره جدیــد می گویــد: »یکی از 
کالن پروژه های شهرداری تهران این است که شهر 
به ســمت خانواده محور شدن حرکت کند. مسابقه 
ادبی تهران به روایت دختران هم در همین مجموعه 
قرار می گیرد. بنابراین در جشنواره اخیر به دنبال این 
هستیم که روایت های مختلفی از شهر از قلم دختران 
روایت شود. تهرانی که مناسب حضور دختران باشد 

و تهرانی که خانواده محور باشد.«
نرجس ابوالقاسمی می افزاید: »برای رسیدن به این 
هدف می توان از تصویرســازی های دختران درباره 
آینده تهران استفاده کرد. یکی از مهم ترین ابزار ها 
برای این کار ابزار هنر اســت. این اقــدام می تواند 
شروعی برای دیگر برنامه های هنری باشد که در آنها 
دختران نوجوان به عنوان گروهی پیشرو  قرار دارند.«

ســال پیش با حضــور 100هنرمند در 7رشــته 
هنر های تجســمی رویداد »تو ترجمان جهانی بگو 
چه می بینی؟« برگزار شد که با محور خانواده بود. 
امسال نمایشــگاهی از آثار گرد آوری شده در این 
رویداد برگزار خواهد شــد. ابوالقاسمی در این باره 
می گوید: »رویداد تهران به روایت دختران زمینه ای 
فراهم می کند که اســتعداد های ادبی را شناسایی 
کنیم و بتوانیم از توانایی آنها استفاده کنیم. ما نیاز 
داریم که درباره آینده رویاپــردازی کنیم و آن را به 
تصویر بکشــیم. دختران تهران می توانند بنویسند 
که برای تهران آینده چه تصوری دارند و آن را چگونه 

می بینند. برای ما مهم اســت که بدانیم یک دختر 
نوجوان چه تصوری از شــهر ایده ال و مناسب دارد. 
این را می توان از زبان همین دختران شنید. اینگونه 
اســت که دختران می توانند در برنامه های شهری 
آینده نقش داشته و مؤثر باشند. امیدواریم که افراد 
متنوعی در ابعاد گســترده در این رویداد شــرکت 
کنند و به مرحله آموزش برســند. بخشی از آنها در 
باشگاه دختران نوجوان عضو می شوند و از خدمات و 

برنامه های بعدی هم استفاده می کنند.«
در ادامه مســابقه تهران به روایت دختــران که با 
مشارکت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین امور 
زنان وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود »طرح 
بورسیه نویسندگان نوجوان« نیز به اجرا در می آید تا 
در این چارچوب بتوان از اندیشه های جدید در حوزه 

نویسندگی حمایت کرد.

شرکت در جشنواره چطور و چگونه؟
  سن شرکت کنندگان باید بین 12تا 17سال باشد.

  شــرکت کنندگان می تواننــد 3اثر خــود را به 
همراه فرم ثبت نام، تا تاریخ 10شــهریور به آدرس 
 tehranoffamily@gmail.com الکترونیکــی

ارسال کنند.
  عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت فرم شرکت در جشنواره به پایگاه اینترنتی 
https://farhangi.tehran.ir مراجعه کنند و یا 

با شماره تلفن 22909924-021تماس بگیرند.

دختران،تهرانراروایتمیکنند
اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، مسابقه ای ادبی با محوریت »تهراِن خانواده« ویژه دختران نوجوان برگزار می کند

برای تسریع خدمت رسانی به شهروندان، ساعت کار مراکز معاینه فنی شهر تهران افزایش یافت

اخذ معاینه فنی بدون صف

 تابستان کم کم به روزهای پایانی نزدیک می شود و با 

معاینه فنی
شروع موج دوم سفرها، مراجعات به مراکز معاینه فنی 
افزایش  یافته است؛ ازاین رو مسئوالن ستاد معاینه فنی 
خودروی تهران تصمیم گرفته اند با افزایش ساعت کار این مراکز، فرایند 
خدمت رسانی را تسریع کنند. شــهروندان برای اطالع از ساعت کار و 
 نشــانی دقیق مراکــز معاینه فنــی خــودرو می توانند به نشــانی

 inspection.tehran.ir مراجعه کنند.
به گزارش همشهری، کاهش آالیندگی های ناشی از وسایل نقلیه، کاهش 
تصادفات، کاهش هزینه تعمیرات، احترام به قانون و... از مزیت های انجام 
معاینه فنی خودرو هستند و شهرداری تهران با راه اندازی 16مرکز ثابت 
و 7واحد ســیار تالش کرده با حضور متخصصان بهترین خدمات را در 
این مراکز به شهروندان ارائه دهد. فقط کافی است مردم با گرفتن نوبت 
اینترنتی از سامانه تهران من )My.tehran.ir( یا سایت ستاد معاینه فنی 
خودرو )Inspection.tehran.ir( بدون معطلی از این خدمات استفاده 
کنند. البته پذیرش حضوری هم انجام می شــود، اما خودروهایی که با 
تعیین وقت قبلی از طریق نوبت اینترنتی مراجعه می کنند، بدون صف، 
همراه با خودروهای مراجعه برای بار دوم به باال معاینه می شوند. این در 
حالی است که به گفته محسن تبریزی مهر، معاون فنی ستاد معاینه فنی 
خودروهای تهران مراکز واقع در جنوب شهر نیز اغلب بدون صف هستند. 
او با بیان این مطلب که کیفیت خدمــات و دقت و صحت انجام کار در 
مراکز معاینه فنی شهر تهران در کشور ممتاز و برجسته است به پایگاه 
خبری شهر گفت: »طی ۵ماهه نخست ســال1401، حدود 7۵0هزار 
دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرده اند که در 
مقایسه با سال گذشته میزان مراجعات 9درصد افزایش داشته است.« 
او افزود: »طی ۵ماه نخست امسال نقص مربوط به آالیندگی 7۵هزار، 
همراستایی 44هزار، کمک فنر 20هزار، تست ترمز ۵6هزار و وضعیت 
ظاهری ۸3هزار دســتگاه خودرو مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی 
شهر تهران شناسایی شده و در نهایت برای دریافت معاینه فنی توسط 
راکبین، رفع ایراد شــده اند.« اینطور که تبریزی گفته است درمجموع 
29درصد از خودروها به علت نقص فنی موفــق به اخذ معاینه فنی در 
مراجعه اول نشده و تعدادی از این خودروهای مردود دارای چند نقص 
بوده اند. به هر ترتیب عده ای زمان بر بودن انجام معاینات فنی را بهانه ای 
برای مراجعه نکردن به این مراکز عنــوان می کنند، اما به گفته مجید 
سلمانی، معاون بهره برداری ستاد معاینه فنی خودروی تهران کل فرایند 

معاینات که 4مرحله است در کمتر از 1۵دقیقه انجام می شود.

نشست مشترک رئیس دیوان عدالت اداری با شهردار و اعضای 
شورای اسالمی شهر تهران برگزار شد

شهر، نیازمند پشتوانه قضایی
نشســت مشــترک رئیس دیوان عدالت اداری با شهردار و 
اعضای شورای اسالمی شــهر تهران برگزار شد. به گزارش 
همشهری، شهردار تهران در این نشست درباره آرای صادره 
در رابطه با صدور پروانه، گفت: »گاهی اوقات مقررات مربوط 
به صدور پروانه منجر به محدودیت هایی می شود و ضوابط 
مانع شهرداری می شــوند. باید نقش بیشتری به شهرداری 
تهران بدهید.« علیرضا زاکانی با اشــاره به آرای ماده100 
ادامه داد: »حدود70 هزار رأی در تهران صادر شده است و 
این آرا تبدیل به معضالتی شده اند. بخش عمده ای از آنها را 
نمی توان اجرا کرد و اعاده دادرسی این امکان را ایجاد می کند 
که فرصت های جدیدی برای شهر خلق کنیم.« او با اشاره به 
لغو مصوبات شورای شهر گفت: »شورای شهر مصوبه ای در 
رابطه با پارکینگ ها داشــت که در بستر آن می توانستیم تا 
شعاع 300متر پارکینگ ایجاد کنیم، اما لغو این مصوبه هیچ 
معضلی را برطرف نمی کند و مشــکالتی هم ایجاد می کند. 
باید در رابطه با این مصوبات دقت بیشــتری داشت تا مردم 
نفع بیشتری ببرند.« شــهردار تهران تأکید کرد:  »امیدوارم 
رویه دیوان عدالت اداری منجر به این شــود تا پیوســتگی 
همکاری ها بیشتر باشد. پیشــنهاد من این است همکاری 
مشترکی میان شــهرداری و قوه قضاییه ایجاد شود و ناظر 
به شرایط پرونده ها، به پرونده ها واقف شویم و امکانی فراهم 
شود تا جنبه پیشگیری از وقوع جرم در حوزه شهرداری ها 

ایجاد شود.« 
علیرضا زاکانی درباره باغات نیز گفــت: »گاهی نقض رأی 
توأم با یک الزام اســت و اعضای کمیســیون ماده7 با دقت 
بسیار این آرا را بررسی می کنند، اما متأسفانه با وجود اینکه 
به  دنبال ترویج فضای سبز هســتیم، ولی مردم اشتیاقی به 
اجرای این کار ندارند. برای باغ های تهران باید فکری جدی 
کرد و نقطه ای را با نظر خود مــردم انتخاب کنیم تا باغ ها را 
نجات دهیم.« او همچنین در حاشــیه جلسه درباره صدور 
پروانه باغ گیاه شناســی و همچنین پلمب پاساژ آزاد گفت: 
»صدور پروانه ساخت باغ گیاه شناسی مربوط به سال1392 
است. همچنین اگر صاحبان کســبه پاساژ آزاد برای تأمین 
ایمنی پیشقدم شوند، حتما کمک شان خواهیم کرد چرا که 

وظیفه مان است.«
همچنین رئیس شورای شهر تهران در این جلسه درخواست 
خود را از دیوان عدالت اداری درباره پرونده های شــکایات 
باغات مطرح کرد. مهدی چمران با اشــاره بــه ارتباط زیاد 
شهرداری و دیوان عدالت اداری گفت: »این ارتباط از گذشته 
وجود داشته و باید بیشتر هم شود. تأثیر تصمیمات شورای 
شهر در تمام کشور دیده می شــود و اکثر مطالبی که میان 
شــهرداری و دیوان عدالت وجود دارد مربوط به شکایت از 
مصوبات است.« او ادامه داد:  »موضوعاتی که وقت گیر است 
و پرونده زیاد تولید می کند، آرای ماده100 و آرای مرتبط به 
باغات است که بیشترین میزان شکایت را به خود اختصاص 
داده اند و امیدواریم به نتایجی دست یابیم که تعداد پرونده ها 
کاهش یابد.« چمران با بیان اینکه هزاران پرونده ماده100 
در دیوان وجود دارد، تأکید کرد: »کاهش تعداد پرونده باغات 
نیز یکی دیگر از مهم ترین خواسته های مدیریت شهری است؛ 
البته شــهرداری تالش می کند تا به تعداد درختان بیفزاید. 
باغ های تهران همه از بین رفته اند و کسانی که باغ دارند تنها 
می توانند 1۵درصد باغ خود را در 2طبقه بســازند و همین 
مصوبه شورای شهر منجر به شکایات بسیار در دیوان شده 
است. انتظارم این اســت که قضات دیوان مطابق با قانون به 
این شکایات رسیدگی کنند و آرای صادره از شورای شهر   به 

کارشناسان واگذار نشود.« 

شعبه خاص برای مدیریت شهری
در ادامه این نشست نایب رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد 
کرد که کارگروه مشــترک میان مدیریت شــهری و دیوان 
عدالت اداری برای پیگیری مسائل مرتبط به این دو بخش 

تشکیل شود. 
پرویز ســروری با بیان اینکه برگزاری نشست های مشترک 
و راه اندازی کارگروه های مشــترک با قوه قضاییه می تواند 
راهگشا باشد، گفت: »راه اندازی شعبه خاص برای رسیدگی 
به پرونده های مربوط به مدیریت شهری نیز اهمیت به سزایی 
دارد و راه اندازی این شــعبه خاص منجر به افزایش اشراف 
قضات به موضوعات مدیریت شــهری می شــود.« او ادامه 
داد: »حکمی درخصوص باغات صادر شــده و در بستر آن 
یک فرد از 21نفر عضو شــورا شــکایت کرده است و ما باید 
از طرفی شــهر را مدیریت کنیم و از سوی دیگر، پاسخگوی 
شکایات شهروندان باشیم.« سروری یادآور شد: »شهرهای 
کوچک نمی توانند از وکالی توانمند بهره ببرند و از همین رو 
احکامی در آن شهرها صادر می شود که به مرور این احکام 
وحدت رویه می شود. بنابراین بهتر است که در این خصوص 

از ظرفیت وکالی شورای عالی استان ها استفاده کنیم.« 

 سیدعلیرضا فاطمیان
 معاون فرهنگی و هنری شهرداری 

تهران
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی 
یــک آییــن بــزرگ مذهبــی در تهــران 
اســت. ایــن بــذر حــدود ۱۰ ســال قبــل 
کاشــته شــده و حــاال ثمــره آن حضــور 
پرشــور عاشــقان اباعبدلله )ع( در این 
مراســم اســت. در دوران کرونــا ایــن 
مراســم با محدودیت هایی همــراه بود 
اما امسال به یاری خداوند و با همکاری 
نهادهای دیگر، این مراسم باشکوه تر 

از گذشته برگزار خواهد شد.

 ابوالفضل فالح
 معاون مالی و اقتصاد شهری 

شهرداری تهران
راه انــدازی حوالــه الکترونیــک، کمــک 
بزرگــی بــرای عملیاتی کــردن تســویه 
تملــک  حــوزه  در  نهایــی  ذی نفــع 
دارایی هــای ســرمایه ای و پیمانــکاران 
است. هم اکنون پول را به صورت کلی 
به شــرکت ها یــا ســازمان ها می دهیم 
و مدیرعامالن ســازمان ها و شرکت ها 
براساس تخصیصی که دارند اعتبارات 
توزیع شده را هزینه می کنند، در واقع 
اول پول داده شده و سپس سند تولید 
می شــود؛ درصورتی که ایــن روند باید 
بر عکس باشــد و پــس از ایجاد ســند، 
هزینــه داده شــود. با جاری شــدن این 
روند، کنترل و نظارت مالی نیز دقیق تر 

صورت می گیرد.

شــهردار منطقــه ۱۵ از مناسب ســازی 
۱۲ معبر اصلــی و ۷ بوســتان در نواحی 
هفتگانه این منطقه برای تسهیل تردد 
توان یابــان و رفاه حــال آنــان از ابتدای 
امســال خبــر داد. ســید مهــدی صباغ 
گفت: »۱۲ معبــر در نواحــی هفتگانه 
منطقــه به منظــور تســهیل در تــردد 
شــهروندان، به ویــژه افــراد توان یــاب 
و جانبــازان معــزز بــا اقدامــات الزم در 
حــال مناسب ســازی  اســت. خیابــان 
۱۷ شــهریور، ذوالفقــاری و انــورزاده 
در ناحیــه یــک، نباتــی، ابــوذر و نبــرد 
در ناحیــه ۲، اســفندیار، احــدی و امام 
رضا)ع( در ناحیــه 3، صالحی و بوعلی 
غربی در ناحیه 4 و والفجــر در ناحیه ۶ 

ازجمله این معابر است.« 

۱۲
معبر اصلی

شــهردار منطقــه 4 در دهمین جلســه 
قــرارگاه تحــول اجتماعــی منطقــه، بــا 
ارزیابــی اقدامــات صــورت گرفتــه در 
جهــت کاهــش آســیب های اجتماعی 
گفــت: »بــا تالش هــای شــبانه روزی 
آســیب های  تــا  هســتیم  درصــدد 
اجتماعی را به حداقل خود برسانیم.« 
محمدرضا پوریافر ادامه داد:  »تاکنون 
بیــش از۲۹۰۰ نفــر معتــاد متجاهــر از 
ســطح منطقــه جمــع آوری و بــه مراکز 
غربالگــری منتقــل شــدند. پاکســازی 
مســتمر جنگل هــای شــیان، لویــزان 
و حضــور نیروهــا و اســتقرار کانکــس 
پلیــس در خیابــان هنــگام و شــهرک 

شهید دقایقی، ضروری است.« 

۲900
معتاد

مترو روی ریل بومی سازی
در سال های اخیر تالش شده تا ساخت مترو در 
کشور بومی سازی  شود و امروزه بخش زیادی از 
تکنولوژی و صنایع وابسته به مترو در داخل تولید 
می شود. با تالش های صورت گرفته و همچنین 
پیگیری های شــرکت متروی تهــران، فناوری 
تولید ریل ســوم که وظیفه تامین برق مورد نیاز 
قطارهای شهری را بر عهده دارد، در داخل کشور 
بومی سازی شده و برخی شــرکت های داخلی، 
نمونه هایی  را به  صورت آزمایشــی و در مقیاس 
محدود تولید کرده اند. به گزارش همشــهری،   
احسان رضایی، سرپرســت مدیریت تجهیزات 
شرکت متروی تهران  می گوید: »ریل سوم یکی 
از تجهیزات اصلی شــبکه خطوط راه آهن ریلی 
زیرزمینی به شــمار می آید کــه وظیفه انتقال 
توان الکتریکی به قطارها از طریق اتصال لغزنده 
را بر عهــده دارد. فناوری تولید ریل ســوم که از 
بخش های مختلف فلزی و آلیاژی تشکیل شده 
است، بسیار پیچیده است به طور مثال نوع سطح 
مقطع خاص ریل سوم، استحکام قطعه، قابلیت 
پایداری پوشش فوالدی در سطح تماس با قطار و 
نیز رعایت وزن سبک آن از ویژگی هایی است که 
باید در تولید ریل مذکور به صورت بسیار دقیق با 

جزئیات کامل رعایت شود.«
هزینه تهیه هر یک کیلومتر ریل ســوم از طریق 
شرکت های خارجی حدود 210هزار یورو بوده و 
امروز حداقل نیاز شبکه خطوط متروی شهرهای 

بزرگ به ریل سوم، بیش از 200کیلومتر است. 

نقل قول خبر

عدد خبر

حمل و نقل

مدیریت شهری

باشگاه نویسندگان نوجوان
3مرحله  طرح بورسیه نویسندگان نوجوان که در ادامه مسابقه ادبی »تهران به روایت دختران« 

برگزار می شود:
مرحله 1: نوجوانان عالقه مند به  کار نویسندگی، می توانند با پر کردن فرم ثبت نام که حاوی نام، 
نام خانوادگی، سن، نشانی پستی و شماره تماس آنهاست به همراه 3اثر تألیفی خود، در طرح 

شرکت کنند.
مرحله 2: افراد برگزیده مرحله اول، در کارگاه های آموزشی داستان نویسی شرکت خواهند کرد. 
منتخبان این بخش پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف آثارشان و براساس عالیق شان به ژانرهای 
مختلف، در کالس های پیشرفته داستان نویسی که با حضور استادان و پیشکسوتان برگزارخواهد 

شد، شرکت می کنند.
مرحله 3: آثار برگزیده در قالب کتابی به چاپ خواهد رسید، ضمن اینکه همه شرکت کنندگانی که 
آثار خود را به فراخوان فرستاده باشند، به عضویت باشگاه نویسندگان نوجوان درخواهند آمد.

مکث

 جزئیاتی از مراکز معاینه فنی شهر تهران
  553000گواهــی معاینه فنــی از ابتدای ســال تــا پایان 

مردادماه صادر شده است.
  ۱0۱000گواهی های صادر شده معاینه فنی برتر بوده است.

  ۱7درصد خودروها توانســته اند گواهی معاینه فنی برتر 
دریافت کنند.

  5000خودرو روزانه به طور میانگین به مراکز معاینه فنی 
تهران مراجعه می کنند.

  9مرکز )بیهقی، سراج، الغدیر، شقایق، نیایش، آبشناسان، 
چمران، دماوند و خاوران( برگه معاینه فنی برتر صادر می کنند.

  8مرکز )بیهقی، سراج، الغدیر، شقایق، دماوند، چمران، 
نیایش و آبشناسان( برای مراجعه اول رایگان معاینه 

فنی تاکسی ها، خدمات ارائه می دهند.
  مراکزی مانند الغدیر در یافت آباد، چمران 
در خیابان شــهید رجایــی، دماوند در ســه راه 
تهرانپارس، امــام رضــا)ع( در جاده خــاوران، 
شهدای زمان آباد در شهرری، فدائیان اسالم 

و بعثت جزو مراکز فاقد صف هستند.
  هم اکنون خودروهــای تولید داخل شــهریور۱397 و ماقبل 
و خودروهای وارداتی آگوســت۲0۱8 و ماقبل مشمول معاینه 

فنی هستند.
  مراکز بیهقی، نیایش، دماوند، آبشناســان، سراج، بعثت، 
فدائیان اسالم، ایران خودرو و تمامی واحدهای سیار از ساعت 

7 لغایت ۱7 فعال هستند.
  مراکز الغدیر، خاوران، امام رضا)ع(، شهدای زمان آباد، چیتگر 
و ابوذر از ساعت 7 لغایت ۱۶ و مراکز شقایق و چمران از ساعت 7 

لغایت ۱5 ارائه خدمات می کنند.

موضوع باغات و کمیسیون ماده100 
آسیب شناسی شوند

 حجت االسالم حکمت علی مظفری
 رئیس دیوان عدالت اداری

یکی از مشــکالت موجود مردم در شهرها و کالنشهرها 
کمبود فضای سبز است و شهرداری با تغییر کاربری ها برای 
احداث بنا در باغات موافقت نمی کند و مردم به این دلیل 
به سمت تخلف می روند. در حوزه باغات معاونت پژوهش 
دیوان عدالت اداری می تواند با همکاری شــهرداری و 
شورای شهر تهران پژوهشی انجام دهند که آیا می توانیم 
با عدم صدور پروانه، باغات را حفــظ کنیم؟ اگر راهکار 
قانونی است برویم سراغ اصالح قانون و بگوییم این آفت 
است که به بهانه اعمال حاکمیت باغ ها از بین می رود و این 
کار نیاز به پژوهش دارد. همچنین طرح اصالح ماده100 
قانون شهرداری ها به پیشــنهاد دیوان عدالت اداری در 
دستور کار مجلس شورای اســالمی قرار گرفته است. 
خواهش من این است که اگر نقطه نظری در این خصوص 
است در همین کارگروه تخصصی )نشست های مشترک 
با مدیریت شهری( اعالم شود. ابتدایی ترین موضوع در 
این باره هم این است که آسیب هایی وجود دارد و راهکار 
برای رفع این آسیب ها چیســت و چه طرح جدیدی را 

می توان جایگزین آن کرد.


