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 درست در قلب شمیران، بنایی در حال احداث است 
که کامال توی ذوق می زند؛ ساختمانی بلندمرتبه که 
ساخت آن در سال 1397شروع شــده و قرار بوده تا 
اواخر سال 1399به پایان برسد. با این حال نه تنها هنوز 
تکمیل نشده، بلکه مشکالت کارگاهی آن همچنان 
محدوده پیرامونی به خصوص 2بنای تاریخی ثبت ملی 
شده را آزار می دهد. برخی می گویند مالک اصلی این 

برج نیمه کاره یکی از مدیران ارشد فوتبال است.
بنای بلندی که از آن صحبت می شود کمی پایین تر 
از میدان قدس و ایستگاه متروی تجریش در خیابان 
شریعتی قرار دارد. هیچ بعید نیست که فوندانسیون آن، 
درست روی سقف بتنی باالی سکوی ایستگاه مترو قرار 
گرفته باشد. بنایی که از بیرون هم می توان به راحتی 
14طبقه رویی را شمرد، اما اطالعاتی از طبقات منفی 
آن در دست نیســت؛ اگرچه گویا پای 8طبقه منفی 
در میان اســت. به عبارتی برای احداث برج، گودی با 
عمق بیش از 40متر ایجاد شده؛ در حالی که ایستگاه 

متروی تجریش، عمق متوسطی به میزان 50متر دارد؛ 
به همین خاطر بسیاری از شــهروندان، به ویژه اهالی 
شمیران، سؤالی بزرگ در ذهن شان شکل گرفته که 

چطور 4سال پیش مجوز ساخت به این بنا   داده اند؟ 
غالمرضا.ف که یکی از قدیمی های ساکن محله تجریش 
به حساب می آید، می گوید: »اینجایی که بنای خاص 
آقای خاص را می ســازند، زمانی شعبه بانک صادرات 
بود. در محدوده شعبه هم درختان زیادی وجود داشت، 
اما بسیاری از درختان به خاطر همین بنا از بین رفته اند. 
چطور   اجازه چنین ساختی را صادر کرده اند؟ تازه من 
از یکی از شورایاران منطقه شــنیده ام در شهرداری 
دوره قبل، مجوز احداث 12طبقه را تبدیل به 14طبقه 
کرده اند!« صحبت های این شهروند باعث شکل گیری 
ســؤالی دیگر می شــود: »اینکه چطور در زمانی که 
شورای عالی شهرســازی در ســال 1395و بعدها با 
همراهی شورای پنجم شهر تهران )شورای پیشین(، 
صدور مجوز برای بلند مرتبه سازی )12طبقه به باال( 
را ممنوع کردند و مدعی جلوگیری از بلندمرتبه سازی 
بودند چنین بنای بلندی شروع به ساخت کرده است؟« 
2راننده تاکسی که در حوالی میدان قدس، در انتظار 

نوبت برای سوار کردن مسافر هستند هم از اینکه چنین 
برجی در حال احداث اســت، اظهار تعجب می کنند 
و می گویند: »وقتی که گودبرداری پروژه انجام شــد، 
هاج و واج به عمق آن نگاه می کردیم. تا حاال چندین 
بار همین خیابان شریعتی در کنار برج، فرورفته است.« 
یکی از آنها می گوید که حصار پروژه اصال مناسب نیست؛ 
»چند وقت پیش تکه بتنی بزرگی پرت شد و شانس 
با عابران و ما همراه بود که به سرمان نخورد.«  کوچه 
باالیــی بلندمرتبه ماجرا، از قدیم نــام »اختصاصی« 
داشته و دور و بَر بنا پر است از دفاتر اداری و خدماتی. 
شناســنامه پروژه به این بزرگی در یک تابلوی بسیار 
کوچک حک شده اســت. در این میان، دیروز موفق 
نشدیم با شــهرداری منطقه یک و ناحیه 7آن ارتباط 
مناسبی بگیریم تا جزئیات بیشتری را اعالم کنند؛ به 
همین خاطر، همشهری از همین طریق اعالم آمادگی 
می کند که آمــاده دریافت اطالعــات صحیح بنایی 
است که در ذهن مردم سؤاالت فراوانی را ایجاد کرده 
است. اگرچه کمیسیون  نظارت و حقوقی و کمیسیون 
معماری و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار همشهری، 

برای بررسی این موضوع اعالم آمادگی کرده اند.

چه خبر از گالبدره؟
یکی دیگر از محدوده های شمال شهر تهران که طی 
یک دهه اخیر به خصوص در فواصل سال های 1395تا 
1400 اسیر ساخت وسازهای غیرمجاز شده محله 
گالبدره به ویژه خیابان های شهید سعیدی و شهید 
زبردست آن است. به همین خاطر، سازمان بازرسی 
شهرداری، کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر 
و شهرداری منطقه یک طی یک سال اخیر پای کار 
آمده اند تا راهکارهای ویــژه ای را برای جلوگیری از 
این ساخت وسازها به اجرا درآورند. مهدی اقراریان، 
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسالمی 
شهر تهران در این خصوص می گوید: »مشکل اصلی 
به افرادی که باندی و شــبکه ای فعالیت می کنند، 
برمی گردد. این سودجویان بعضا از اراذل برای مقابله 
با مأموران شهرداری استفاده می کنند. طبق قانون، 
شــهرداری موظف به برخورد با ساخت وســازهای 
غیرمجاز است، اما مأموران شهرداری ضابط قضایی 
نیســتند و برای چنین اقدامی نیاز به ضابط قضایی 
یعنی نیروی انتظامی اســت. در مجمــوع فرایند 
جلوگیری از ساخت وســاز غیرمجاز طوالنی است 
و امکان برخورد لحظه ای، اغلب فراهم نمی شــود و 
فرصتی برای سودجویان به وجود می آید تا کار خود 
را پیش ببرند.« اقراریان در پاسخ به این سؤال که به 
هرحال شهروندان بسیاری خواستار جلوگیری از این 
روند هستند و باالخره چه کاری باید صورت پذیرد، 
می گوید: »نیازمند ورود دادستانی هستیم. البته راه 
اساسی که امروز شــهر به آن نیاز دارد، شکل گیری 
پلیس شهری است.« او  اعالم می کند که در محدوده 
گالبدره گیت هایی برای کنترل روند و ورود مصالح 
ساختمانی گذاشته شــده، اما مادامی که ابزار الزم 
کنترلی به وجود نیاید، گیت ها پاســخگو نیستند؛ 
هرچند که این کار جلوی روند سودجویی را گرفته 
و کند می کند.اما به هرحال مدیریت شهری به جد، 
بستن دروازه های تخلف در گالبدره را دنبال می کند.  

شهرداری ضابط قضایی نیست
فرداد عدالتخواه، شهردار ناحیه 3منطقه یک تهران 
هم درباره وضعیت گالبدره می گوید: »ما گام به گام 
جلو می رویم تا جلوی تخلفات را بگیریم. گذاشــتن 
گیت ها نخستین گام بوده است.« او نیز ضابط قضایی 
نبودن مأموران شهرداری را یک مشکل جدی عنوان 
می کند و می گوید: » 10 ، 15نفری هستند که منتظر 
کوچک ترین فرصتی اند تا طبقه اضافه احداث کنند. با 
نیروی انتظامی به تفاهم رسیده ایم تا برای کمک به 
شهرداری و کنترل گیت ها بیشتر به ما کمک کنند. از 
همین امروز صبح )دوشنبه 18مهرماه( طرح دیگری 
را شروع کرده ایم. شــهرداری منطقه طرح محدوده 
گالبدره را تهیه کرده که روشن کننده مسیر مقابله با 

ساخت وسازهای غیرمجاز شمال شهر تهران است.«

 پایان تخلف ساخت و ساز 
در شمال تهران

مدیریت شهری بناهایی که در محدوده هایی از منطقه یک تهران با تخلف قدعلم می کنند، را زیر ذره بین برده است

با هدف ایجاد شفافیت و انضباط مالی انجام می شود

تغییر استراتژی بودجه ریزی 
شهرداری  تهران

 مدیــرکل برنامــه و بودجــه 

بودجه
شهرداری برنامه های پیش روی 
این اداره کل در زمینه بازنگری و 
بهبود نظام بودجه ریزی عملیاتی در شــهرداری 

تهران را تشریح کرد.
 بــه گــزارش همشــهری، امیر شــهرابی 
گفت:»استراتژی ما اصالح و بهبود نظام تدوین 
بودجه در راستای ایجاد شــفافیت و انضباط 
مالی است و بنا داریم کنترل و نظارت بر اجرای 
بودجه را در راستای ارتقاي عملکرد سیستم 
افزایش دهیم. حاکمیت انضباط مالی ازجمله 

سیاست های 12گانه شهردار تهران است. 
یکی از برنامه های کالن ما برای پیاده ســازی  
 ایــن سیاســت، ایجــاد تحــول درنظــام
بودجه ریزی درشــهرداری تهران است که به 
شفافیت مالی، عدالت محوری و ارتقای انضباط 
مالی در مجموعه شــهرداری تهــران منجر 
خواهد شد و در مدیریت، کنترل و نظارت بر 
بودجه تمام بخش های شهرداری تهران تحول 
بزرگی ایجاد خواهد کرد. برخی از ردیف های 
بودجــه ای تکراری و مواردی نیــز دارای هم 
پوشانی است که طی سالیان متمادی ایجاد 
شده اند و اکنون نیازمند اصالح و ادغام هستند 

و بنابراین باید بازنگری و ساماندهی شوند.
 او دربــاره مزایــای اجرای این طــرح گفت: 
»مواردی چون اصالح ردیف هــای اعتباری 
هزینــه ای و ســرمایه ای مســتمر و ادغــام 

ردیف هــای اعتباری مشــابه، کاهش حجم 
بودجه شــهرداری تهران، افزایش اختیارات 
مدیــران اجرایــی در انجــام عملیــات و 
هزینه کرد ردیف های اعتبــاری و رفع برخی 
از محدودیت هــای موجود، کاهــش تعداد 
موافقتنامه های شرح عملیات و امکان مبادله با 
کیفیت و محتوای قابل استناد، افزایش کنترل 
و نظارت بر اجرای بودجــه و افزایش انضباط 
و شــفافیت مالــی در هزینــه ای و اعتبارات 
هزینه ای و سرمایه ای مستمر ازجمله مزایای 

اجرای این طرح است.«
شــهرابی از بازنگری در نظام تدوین و نظارت 
بر بودجه ســازمان ها و شــرکت ها خبر داد و 
گفت:»برای رفع چالش های وضع موجود در 
تدوین، اجرا و نظارت بر بودجه ســازمان ها و 
شرکت ها اقداماتی چون تطبیق سامانه مالی 
سازمان ها و شــرکت ها با بودجه مصوب سال 
1401، بازنگــری، اصالح و بهبــود فرم های 
بودجه ســازمان ها و شــرکت ها، ساماندهی 
ردیف هــای اعتباری حقــوق و مزایا، تعریف 
کدینگ مشــترک بودجه برای ســازمان ها 
و شــرکت ها و اتصال آن بــه کدینگ بودجه 
عمومی شــهرداری، اختصاص کــد بودجه 
به تمامــی ردیف هــا برای یکپارچه ســازی  
سامانه های بودجه و مالی و همچنین بازنگری 
و تغییر مدل تخصیص اعتبار در دســتور کار 

قرار دارد.«

حامد فوقانیگزارش
دبیرگروه شهری

لزوم پایه ریزی گفتمانی برای نسلی 
که بهتر از من و شما می داند

 همزمان با بــروز ناآرامی هــا در برخی 
از مناطق کشــور با هدایت رســانه های 
معاند و بیگانه و سوء اســتفاده از برخی 
نارضایتی های داخلی، شاهد تحلیل های 
مختلفی دربــاره حاضــران در اینگونه 
ناآرامی ها با کلیدواژه هایی چون دهه هفتادی و هشتادی، نسل 
زد )z( و دانش آموزان دبیرستانی هستیم؛ حضور هیجانی و 
احساسی عده معدودی از این نسل در ناآرامی ها با پشتیبانی 
رسانه ای گســترده و همه جانبه ای در حال فضاسازی است، 
به گونه ای که شهروندان بی طرفی که این روزها ناآرامی های 
کشــور را از دریچه موبایل و فضای مجازی دنبال می کنند 
شاید باور نکنند که فعالیت عادی در همه مدارس کشور برقرار 
است و غالب دانش آموزان از همین نسل زد یا دهه هشتادی 
بدون توجه به هیاهو و تاکتیک های رسانه ای در حال تحصیل 
هســتند و فضای واقعی و میدانی مدارس کشور با آنچه در 

رسانه ها وایرال می شود، تفاوت معناداری دارد.
به نظر می رسد یکی از تاکتیک های اصلی براندازان در کنار 
جنگ رسانه ای و روانی، مصادره نســلی است که مظلومانه 
و ناجوانمردانه مورد مطامع سیاســی عده ای ســودجو قرار 
گرفته اند؛ نسلی که در برخی رفتارها، رویکردها و حتی پوشش 
و ظاهر تفاوت هایی با نسل گذشــته دارد و با بلوغ و آگاهی 
بیشتری حتی نسبت به گذشتگان مسائل را تحلیل می کند 
و از این رو امکان سوءاستفاده از این نسل برخالف استراتژی 

براندازان، نمی تواند موفقیت آمیز باشد.
البته این نقــد به برخــی از تحلیلگران وارد اســت که چرا 
تحت تأثیر عملیــات روانی و جنگ رســانه  ای دشــمنان، 
بیگانه سازی این نسل را پذیرفته اند، یعنی متأسفانه بسیاری 
از مدیران به دلیل بروز برخــی اختالف نظرها و تفاوت های 
ظاهری به نوعی با پذیرش شکاف نسلی عرصه را منفعالنه به 

دشمن واگذار کرده اند.
 مگر نه این نسل همان نسلی است که تا چندی پیش در خلوت 
خودش سرود سالم فرمانده را از ته دل زمزمه می کرد و یا در 
آئین هایی همچون عزادارای محرم یا مراســم شیرخوارگان 
حســینی حضوری فعال و پررنــگ دارد و هرجا که فعالیت 
فرهنگی هوشمندانه ای تعریف شــده خود را به خوبی نشان 

داده است؟
برخالف عده ای که منفعالنه شکاف نســلی را پذیرفته اند و 
واکنش های سلبی نســبت به این نسل دارند، معتقدم شاید 
این نسل در نحوه رفتار و گفتار و کردار تفاوت هایی با نسل های 
گذشته دارد اما به شدت مستعد وطن دوستی، معنویت گرایی و 
توسعه است. مگر نحوه حمایت و طرفداری نسل جدید و قدیم 
نسبت به یک تیم فوتبال یا رنگ آبی و قرمز شباهتی به هم 
دارد که توقع رفتار کامال مشابه از 2نسل در قبال رویدادهای 
سیاســی، اجتماعی و مذهبی داریم؟ پذیرش تفاوت و تنوع 
به معنای پذیرش تفاوت در آرمان ها و اصول نیست و فرهنگ 
تمدنی ایرانی در بستر جامعه همیشه نســلی آگاه و بالغ را 
پرورش می دهد که در بزنگاه های مهم نقش خود را نشــان 
می دهد؛ نه اینکه بخواهیم به واســطه چند کلیپ موبایلی و 
اعتراضات محدود و هیجانی در تعــداد محدودی از مدارس 

برچسب کلی به آنها بزنیم.
دشمن روی نسل زِد یا دهه هفتادی و هشتادی و دانش آموزان 
برای تبدیل آنها به پیاده نظام ناآرامی های آینده چشم طمع 
دارد، اما بلوغ و آگاهی این نسل ظرفیت مناسبی برای تبدیل 
آنها به شــهروندانی با سبک زندگی غنی اســالمی و ایرانی 
است؛ به شرطی که متولیان امر ضرورت ها و حساسیت ها و 
تفاوت های این نسل را دریابند و با گفتمان و تعامل و افزایش 
نقش و مشارکت آنها، نقشه های دشمن را خنثی کنند. سرشت 
پاک و طینت زالل این نسل مستعد کاشت بذر میهن دوستی، 
معنویت و توسعه اســت و علف های هرزی که این روزها در 
مسیر این نسل قرار می گیرند با قدری تدبیر از بین خواهند 
رفت. نســل جدید را بپذیریم، تفاوت هایش را درک کنیم و 
تردید نکنیم آنها راه و رسم ایران دوســتی و اسالم گرایی را 

خیلی بیشتر از نسل ما می فهمند.
* معاون ارتباطات   اداره کل اداری  و اجرایی شورای شهر تهران

مشکل خاموشی ایستگاه مالصدرا 
برطرف می شود

بنابر گزارش های مردمی، ایستگاه بی آرتی مالصدرا به دلیل 
خرابی چراغ های روشنایی این ایستگاه خاموش است و این 
موضوع مشکالتی برای مردم و مســافران ایجاد کرده است. 
به ویژه اینکه در نیمه دوم ســال هوا زودتر از گذشته تاریک 
می شود؛ آن هم در ساعت هایی که هنوز مسافران زیادی در 
ایستگاه منتظر رسیدن اتوبوس برای رفتن به منزل و دیگر 
مقاصد مورد نظر خودشان هســتند. در ساعت های منتهی 
به شــب هم باتوجه به خلوتی معابر، این تاریکی باعث ایجاد 
حس ناامنی در مسافرانی می شود که در ایستگاه حضور دارند. 
برخالف تصور، مسئول برطرف کردن مشکالت ایستگاه های 
اتوبوس ازجمله ایســتگاه  بی آرتی مالصدرا، شــرکت واحد 
اتوبوسرانی شهرداری تهران نیســت و این شرکت در حوزه 
اجرایی تنها مســئولیت جابه جایی مسافران را برعهده دارد. 
مسئولیت اجرایی برطرف کردن مشکالت و نواقص مربوط به 
ایستگاه ها با شهرداری های مناطق است و شرکت اتوبوسرانی 
این قبیل مــوارد را به معاونت حمل ونقــل ترافیک مناطق 
اطالع رسانی کرده و پیگیری می کند.  با توجه به اینکه ایستگاه 
بی آرتی مالصدرا در محدوده شهرداری منطقه2 تهران قرار 
دارد این موضوع را از طریق معاونــت حمل ونقل و ترافیک 
این منطقه پیگیری کردیم. محمدحســین کریمی معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه2 از برطرف شدن این 
مشــکل خبر داد و در این رابطه به همشهری گفت: »انجام 
این کار از طریق پیمانکار ناظر انجام می شــود و با توجه به 
این موضوع مشکل پیش آمده را اطالع رسانی کرده ایم و قرار 
است در سریع ترین زمان ممکن این موضوع برطرف شده و 

روشنایی ایستگاه بی آرتی مالصدرا تامین شود.« 

شــهرداری تهــران هم اکنــون ۵۵۴۱ 
کــودک کار را در مراکــز پرتــو دارد. 
شهرداری تهران از اوایل دهه 90تصمیم 
به راه انــدازی مراکــزی گرفت کــه در آن 
امکان آموزش تحصیلــی رایگان همراه 
با ارائه مهــارت زندگی و توانمندســازی 

برای کودکان کار فراهم شود.

5541
کودککار

صبح رویش نیز برای کودکان کار و کودکان 
در معــرض آســیب و آســیب دیده در شــهر 
تهــران فعــال هســتند. مجتمــع خالقیتــی-
مهارتــی و آموزشــی صبح رویش نخســتین 
مدرسه کودکان کار ایران است که تالشش 
تبدیــل کــودکان کار، در معــرض آســیب و 
بازمانده از تحصیل به شهروندانی مطلوب و 

مؤثر برای آینده است.

4
مدرسه

در مناطق ۲۲گانه شهر تهران ۲۷ مرکز 
پرتــو وجــود دارد. این مراکز بــا هدایت 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعــی شــهرداری تهران و از ســوی 
ســازمان های غیردولتــی و متخصــص 

در حوزه کودک مدیریت می شوند.
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عدد خبر

پیگیری

محمودرضا کبیری*یادداشت

 علی اصغر قائمی
 رئیس کمیته هوشمندسازی شورای 

شهر تهران
موضوع نگهداشــت تجهیزات ترافیکی 
بســیار جدی اســت . چــرا کــه تجهیزات 
فرســوده زیاد می بینیــم. عالوه بــر این، 
دوربین های کنترل ترافیک توسعه جدی 
نکرده اند و این مصادیق نشان می دهد 
کــه در حــوزه هوشمندســازی کنتــرل 

ترافیک ایستایی داشته ایم.

 سیدجعفر تشکری هاشمی 
 رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل 

شورای شهر تهران
در مســیر مناطــق غــرب و جنوب غــرب 
تهــران همچــون مناطــق ۵، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ 
زیرســاخت های حمل ونقــل عمومــی از 
گذشــته تاکنــون ضعیــف اســت. در بحث 
ریلــی پیش بینی هایــی در ایــن خصــوص 
شده اما تا طرح جامع ریلی به مرحله نهایی 
برســد، ممکن اســت ســال های طوالنی را 

پیش رو داشته باشیم.
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