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شورا
درحالیبرگزارشدکهبررسییک
فوریتالیحــهاعطــایمجوزبه
شهرداریتهرانجهتانتشار3هزارو500میلیارد
توماناوراقمالی–اسالمیبرایاجرایطرحهای
حملونقلعمومیدردستورکارقرارداشت.گرچه
اینالیحهدرنهایتبااکثریتآراتصویبشد؛امادر
جریانبررســیاینالیحهمهدیچمران،رئیس
شورایشهرتهرانبهوضعیتنامناسبحملونقل
عمومیاشــارهوعنوانکرد:»امــروزحدودهزارو
772دستگاهاتوبوسفعالدرتهرانوجودداردکه
بهگفتهرئیسپلیسراهوربرابرقانونتنها40دستگاه
ازاتوبوسهاحقتردددارند؛بنابرایندراینحوزه
نیازمندیهایجدیــدیوجــودداردوبایدازهر
فرصتیبرایتوسعهوبهســازیناوگانحملونقل
عمومــیاســتفادهکنیــم.«اودرادامهازســهم
10درصــدیشــهرداریتهــرانازاتوبوسهای
خریداریشدهتوسطوزارتکشورگالیهکردوگفت:
»حدود50درصداتوبوسهایتخصیصیتوســط
وزارتکشــورخریداریوبهشهرداریهایکشور
اختصاصدادهمیشود.درادوارگذشتهپایتختاز
ایناتوبوسهاسهم40تا50درصدیداشته؛امااین
سهمبه10درصدکاهشیافتهاستومانندقطرهای

دردریاخواهدبود.«
بهگزارشهمشهری،افزایش30درصدیترافیک
همزمانبابازگشــاییمدارسومراکزآموزشــی
سببشــدهموضوعترافیکوحملونقلعمومی
جزومباحــثاولویــتدارمدیریتشــهریقرار
بگیرند.پیشبینیمیشــدباشناورشــدنساعت
کاراداراتاندکیازحجمترافیککاســتهشود؛اما
آنطورکهرئیسشورایشهرتهرانروزگذشتهدر
حاشیهنودوسومینجلســهپارلمانشهریگفته:
»شناورسازیساعتکاریدرکاهشحجمترافیک
اثرگذاربوده؛امابهاندازهایدرتهرانمسئلهترافیک

مهماستکهتأثیرآن،زیاداحساسنمیشود.«

مشکل گشایی با اوراق مالی
شــهرداریتهرانقصدداردازطریقانتشاراوراق
مالی–اســالمی،3هزارو500میلیــاردتومانبه
طرحهایحوزهحملونقلاختصاصدهد.آنگونه
کهلطفاهللفروزنده،معاونمالیواقتصادیشهردار
تهرانگفته:»50درصدهزینهاوراق)اصلوسود(
توسطدولتتأمینمیشودوبنابراینشهرداریبا

انتشارایناوراق2هزارو100میلیاردتومانبهمترو،
900میلیاردتومانبهاتوبوســرانیو500میلیارد
تومانهمبهاورهالمترواختصاصخواهدداد.«در
ادامهناصرامانیگفت:»شهردارینشاندادهکهدر
بحثمربوطبهاوراقمشارکتعملکردخوبیداشته
و2هزارو400میلیاردتومانطی6ماههاولازهمین
محلبامجوزیکهشوراداده،تأمینمنابعداشتهواز

فرصتانتشاراوراقبایداستفادهکرد.«

گزارش حسابرسی مناطق 8، 10 و 18
درجلسهدیروز،حسابرسرسمیشورایشهرتهران

گزارشحسابرسیمناطق10،8و18راارائهدادو
توسطاعضایپارلمانشهریهمتصویبشد.میثم
مظفر،رئیسکمیتهبودجهشورایشهرتهراندر
جریانارائهگزارشهاییکهمربوطبهسالهای96
تا99بود،بهوضعیتمنطقه8اشــارهکردوگفت:
»وجودحدود459میلیونتومانچکنکولشده،
بیانضباطیمالیدرحوزههایداراییهایشهری،
غیرفعالشدنپروژهخیالستانو...برخیازمسائلو
مشکالتهستندکهشهرداریبایدنسبتبهتعیین

تکلیفآنهااقدامکند.«
اودرادامهبهمســائلمنطقه10پرداختوعنوان

کرد:»ثبتنشــدناطالعات28پــالکاراضیو
18پالکمســکونیوتجاری،واگــذاریبیشاز
73ســاختمانبهارگانهاواشخاصبدونمصوبه
شورا،ارزشــگذاری136موردسرقفلیثبتنشده
و...مواردیهستندکهنیازاستشهرداریمنطقه
دراســرعوقتآنهاراپیگیریکند.«بهگفتهمظفر
ارزشداراییهایشهرداریدرپروژههایمشارکتی
بیشاز50هزارمیلیــاردتومانمعادلبودجهیک
سالاســتکهتعدادیازپروژههایاینمنطقهاز
ســالهای96تا99بهاختالفخوردهاندوتعیین

تکلیفنشدهاند.

سهم 10درصدی تهران از اتوبوس های دولتی
گالیهرئیسشورایشهرتهرانازوزارتکشوردربارهتعداداندکواگذاریاتوبوس

ارائه گزارش ۳ماهه دوم تحقق بودجه
گزارش3ماههدومهزینهودرآمدبودجه1401شهرداریتهران
بهزودیتوسطخزانهدارشورایشهرتهراندرصحنپارلمان
شهریارائهمیشود.بهگزارشهمشهری،اواسطتیرماهحبیب
کاشانی،خزانهدارشورایشهرتهرانگزارش3ماههاولهزینه
ودرآمدبودجه1401شــهرداریتهرانراارائهدادوهمانروز
ابوالفضلفــالح،معاونمالیواقتصادیوقتشــهردارتهران
قولدادتاپایانشــهریورگزارشعملکرد3ماههدومتهیهو
درصحنارائهشود.باگذشــت11روزازمهرماه،هنوزگزارش
3ماههدومسالارائهنشدهاستکهروزگذشتهاینموضوعرااز
محمدآخوندی،رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهپیگیریکردیم
واوگفتکهگزارشمربوطبهماههایتیرومردادآمادهاست،
اماهنوزگزارششهریورارائهنشدهاست.آخوندیتأکیدکرد:
»گزارش2ماههآمادهوتحویلهیأترئیســهشدهوهرزمان
کهصالحبداننــدخزانهداردرصحنشــوراقرائتخواهدکرد.
همچنینبراساسگزارشهادر5ماهسال)فروردینتامرداد(
عملکردشهرداریبیشازمصوبشــورابودهاست.«درادامه
موضوعراازلطفاهللفروزنده،معاونمالیواقتصادیشهردار
تهرانپیگیریکردیمواوگفت:گزارش3ماههدوم)تیر،مرداد
وشهریور(تحویلرئیسشورایشهرتهرانشدهوبهزودیدر

صحنپارلمانشهریارائهخواهدشد.

پرویز سروری
نایب  رئیس شورای شهر تهران

باید از شهرداری تهران تقدیر کرد. چرا که 
با تغییر کاربری منطقه  جنگ افزار سازی  
وزارت دفــاع توانســت ۱۶ هکتــار بــه 
ســرانه های شــهری و ۱۱ هکتار به ســرانه 
ورزشی، فضای ســبز و... در منطقه۱3، 
اضافــه کنــد. همچنیــن مــاده ۱۵ قطعی 
شده و افزایش طبقات در بافت فرسوده 

دورنمای خوبی را نشان می دهد.

زهرا شمس احسان
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران

 با توجه بــه ایــن کــه آماده ســازی  زمینه 
پذیــرش و حضــور پررنــگ فعالیت هــای 
اجتماعــی ســالمندان و ناشــنوایان در 
محیط شــهری ازجمله وظایف مدیریت 
شهری است، ضرورت دارد تا شهرداری 
تهــران از طریق همــکاری هــم افزایانه با 
ســازمان بهزیســتی در تدویــن و اجــرای 
شــاخص ها و زیــر برنامه هــای ســخت 
افــزاری و نــرم افــزاری مربــوط بــه شــهر 

دوستدار سالمند، اهتمام ورزند.

تقدیروتذکر

عددخبر

پیگیری

عکسنوشت
سازمان زیباسازی شهر تهران به منظور 
شهروندان۲۶۰چشــمه  حــال  رفــاه 
سرویس بهداشتی در ۲۰نقطه پایتخت 
احــداث می کنــد. شــاپور دیوســاالر، 
معــاون ایــن ســازمان گفــت: »بــا توجه 
به نیازســنجی های انجــام شــده، تعداد 
۲۰مجموعــه بــا ظرفیــت ۲۶۰چشــمه 
سرویس بهداشتی معمولی و مخصوص 
توانیابــان در دســترس شــهروندان قرار 
می گیــرد کــه ۲۰چشــمه از ایــن تعــداد 
ویژه معلوالن، ۱۲۰چشــمه ویژه بانوان و 

۱۲۰چشمه برای مردان است.«

 ۲۶۰
چشمه 

مدیرعامــل شــهربان و حریم بــان اعالم 
کــرد کــه از ۱۰۲هــزار مترمربــع تخلــف 
ساخت وســاز در شــهر و حریم تهران در 
تابستان گذشته جلوگیری شده است. 
ســیدامیر فتاحیــان در این بــاره گفــت: 
»از این میزان، ٥٩هــزار و ۸۱3مترمربع 
مربوط بــه جلوگیــری از تخلــف در حوزه 
حریم تهران و ۴۲هزار و 3۸۱مترمربع نیز 
مربوط بــه جلوگیــری از تخلــف در حوزه 

ساخت وساز شهری در پایتخت است.

۱۰۲ هزار 
مترمربع

اعتراض حق قانونی است
اعضای شورای شهر تهران در واکنش به ناآرامی های روزهای اخیر، اعتراض را 
حق قانونی دانستند؛ اما اغتشاش و برهم زدن نظم و امنیت شهر و شهروندان 

را محکوم کردند.
مهدی چمران: ریشــه اختالف افکنی ها و ایجاد شکاف برنامه ای است که از 
آن سوی مرزها رهبری می شود و در چنین وضعیتی نباید جوانان را رها کنیم تا 
اینگونه در دامان فریب دشمنان بیفتند؛ لذا باید یک حرکت فرهنگی منسجم 
شکل گرفته و فعالیت گسترده صورت گیرد؛ چرا که محور انقالب اسالمی یک 

محور فرهنگی است.
پرویز سروری: برخی افراد اعتراض را به سمت اغتشاش بردند و به خدمات 
شهری حمله کردند که این به معنای حمله به مردم است. در این مدت حدود 
49دستگاه اتوبوس، بیش از ۶۵0 مخزن زباله، هزار و 8۵0 تابلوی ترافیکی، 
2هزارو ۵00متر نرده، 101 ایستگاه اتوبوس، 21 چراغ راهنمایی و 2پل مکانیزه 

در روزهای اخیر خسارت دیده اند.
مهدی اقراریان: بسیج یعنی مظلومیت. بسیجیان برای اینکه امنیت شهروندان 

و شهر تهران را برقرار کنند، ایســتادند و تالش کردند. هرچند همه ما صف 
نوجوانان و جوانانی که به دلیل اشتباهاتی که بعضا مشاهده می کنند و به دلیل 
اینکه بعضی از افراد باید نسبت به عملکرد خود توضیح دهند اما توضیحی 
نمی دهند و این عدم اجرای تکلیف منجر به اعتراض تعدادی از جوانان شد را 

باید از صف اغتشاشگران جدا کرد.
مهدی عباسی: تخریب اموال و زیرساخت های خدماتی شهر یکی از آسیب ها و 
آثار اغتشاشات است که عالوه بر به خطر انداختن امنیت اجتماعی و هزینه های 
روانی باعث خسارت اقتصادی فراوانی می  شود و هزینه های مالی زیادی را برای 
جایگزینی، ترمیم و بازسازی متعلقات وسایل عمومی برای شهر و شهروندان 

به همراه دارد.
سید محمد آقامیری: کســانی که به نام آزادی، فرهنگ ولنگاری، بی عفتی و 
بی حجابی را تبلیغ می کنند، آزاد نیستند، بلکه اسیر دست بسته فرهنگ منحط 
غربی هستند. آنها دنبال احیای فرهنگ مردساالری جاهالنه و بردگی متمدنانه 
زنان هستند و حکومت اسالمی مقابل این تفکر مرتجعانه با قدرت خواهد ایستاد.

مکث
 همکاری  سازمان آتش نشانی در برقراری امنیت 

سخنگوی شورای شهر تهران روز گذشته با حضور در ستاد 
فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران 
ضمن تبریک روز آتش نشان و تشکر از تالش آتش نشانان 

گفت: »در چند روز اخیر که اغتشاشگران تالش کردند 
با آتش زدن سطل های زباله نظم شهر را از بین ببرند، اما 

هوشیاری و حضور بموقع همکارانم در آتش نشانی شهر تهران، 
نقشه آنها را برهم زد و نیروهای سازمان آتش نشانی با فداکاری 
و ایثار در کنار سایر نیروها تالش کردند تا امنیت را در شهر تهران 
برقرار کنند.« علیرضا نادعلی در ادامه به خسارت ها هم اشاره 
و عنوان کرد که متأسفانه خساراتی به تجهیزات آتش نشانان 

وارد شده، اما مشکل خاصی به وجود نیامده است.


