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خزانه شهر برای مردم
مأموریت های شهرداری برای سال 1402 با محوریت نظرات و درخواست های شهروندان تنظیم شده است

 بودجه 3 سقفی
برای توسعه عدالت در تهران

شــهردار تهران دیروز الیحه بودجه 1402را با رقم 78هزار و 
475میلیارد تومان به شورای شهر ارائه کرد که رویکرد اصلی 
آن توسعه و تقویت حمل ونقل عمومی است.به گفته علیرضا 
زاکانی توسعه عدالت در شهر در تمام اجزا و عناصر آن دیده 

شده است.
بودجه ای که در مقایســه با امسال رشــد 56درصدی دارد و 
به گفته شــهردار تهران در 3سقف تعیین شــده است. نکته 
جالب در تنظیم الیحه بودجه سال 1402 شهرداری، رویکرد 
بودجه ریزی مشــارکتی و همراهی مردم است که از طریق 
طرح »من شهردارم« مورد توجه قرار گرفته تا اولویت بندی 
پروژه ها و اقدامات الزم براســاس نظر و مطالبات شهروندان 
انجام گیرد. علیرضا زاکانی، شــهردار تهران نیز هنگام ارائه 
توضیحات الیحه بودجه سال آینده در صحن شورا به همین 
نکته اشاره کرد و گفت: »از طریق کمپین من شهردارم حدود 
هزار و 462پروژه اولویت بندی شــده و 3هزار و 924میلیارد 
تومان برای عملیاتی شدن آنها اختصاص داده ایم. همچنین در 
تبصره 29)شهرداری تهران اجازه دارد مبلغی را بیش از سقف 
بودجه مصوب در راستای توسعه شهر و فعالیت های عمرانی 
پیش بینی کنــد.( مبلغ 30هزار میلیــارد تومان پیش بینی 
کرده ایم که بخش زیادی از آن به حوزه حمل ونقل تخصیص 
داده می شــود تا گره های ترافیکی بــاز و کمبودهای ناوگان 

حمل ونقل انبوه رفع شود.« 
به گزارش همشهری، این برنامه ریزی ها در حالی انجام شده 
که بیشترین مطالبات مردم در حوزه خدمات شهری بوده و 
شــهرداری تهران هم در حوزه حمل ونقل عمومی اقداماتی 
چون بهره برداری از 5ایستگاه در خطوط 6 و 7، اورهال حدود 
300دستگاه واگن، بازسازی 899دستگاه اتوبوس فرسوده، 
نوسازی 280دستگاه ون مسافری از طریق اعطای تسهیالت 

و ... را در دستور کار دارد.
 یک صد و بیست و چهارمین جلسه پارلمان شهری در حالی 
برگزار شد که مهدی چمران رئیس و پرویز سروری نایب رئیس 
پارلمان شهری برای حمایت از سپاه پاسداران با لباس سبزرنگ 
سپاه وارد صحن شــدند. همچنین روی میز اعضای پارلمان 
شهری پرچم این نهاد نظامی قرار داشت. علیرضا زاکانی در 
جریان ارائه گزارش مربوط به بودجه 1402شهرداری تهران 
گفت: »پیام الیحه بودجه سال آتی این است که هرچه دیگران 
تالش کنند تا مانع چرخش چرخ کشــور شــده و ایران را از 
پیشرفت، سازندگی و حرکت به سمت قله های افتخار باز دارند، 
راه به جایی نخواهند برد. شورای شهر ششم نشان داد که اراده 
بر اصالح، پیشرفت و خدمتگزاری است. سال گذشته از 37هزار 
و 700میلیارد تومان بودجه اصالحی، 99درصد یعنی 34هزار 
و 500 میلیارد تومان محقق شد و امسال هم بودجه 50هزار 
و 370میلیارد تومان در تعهد ماست که تا پایان سال بیش از 

100درصد محقق خواهیم کرد.«
 شهردار تهران با بیان اینکه الیحه بودجه 1402 برشی از برنامه 
چهارم است و با ســاماندهی ردیف های اعتباری، هزینه ای 
و ســرمایه ای گام هایی در راستای شــفافیت و چابک سازی 
برداشته ایم، تأکید کرد: »بودجه سال آینده 3 سقفی خواهد 
بود. ســقف اول آن بودجه 78هزار و 475میلیاردی است که 
توسط شورای شهر تهران مصوب شده و در تعهد شهرداری 
خواهد بود. ســقف دوم مربوط به تبصره 29است که در آن 
مبلغ 30هزار میلیارد تومانی پیش بینی  شــده و سقف سوم 
هم مربوط به حوزه ماده 19و اختصاص به مشــارکت بخش 
خصوصی، نهادها و ارگان های مختلف، دولت و مولدســازی 
دارد و این موضوع می تواند جهش بزرگی در شهر ایجاد و تهران 

را به عنوان یک شهر پیشرو در همه عرصه ها معرفی کند.«

مصوبات شورای شهر
دیروز اعضای شورای شــهر تهران در جلســه علنی خود با 
یک فوریت لوایح »فروش 6 ملک شهرداری تهران«، »انجام 
معامالت مربوط به ساختمان اطالعات و ساختمان کوهک«، 
»مجوز صدور بــرات کارت برای تأمین منابــع مالی« و یک 
فوریت طرح »تملک خانه مرحوم عباس شیبانی و تبدیل آن 

به خانه مفاخر« موافقت کردند.

نقل قول خبر شورا

یادداشت

سرعت در عملیات اجرایی فاز دوم 
بزرگراه بروجردی

عباس شــعبانی، معاون فنــی و عمرانی 
شهرداری تهران: عملیات اجرایی فاز دوم 
پروژه احــداث بزرگراه شــهید بروجردی، 
متعاقب اجرای عملیات انحراف ترافیک 
در محــدوده بــازار آهــن تســریع خواهد 
شــد. فــاز دوم بزرگــراه شــهید بروجردی 
به طول 1250متــر از تقاطــع الغدیر آغاز 

می شود.

شناورسازی ساعات 
اتوبوسرانی و تاکسیرانی 

جالل بهرامی، معاون حمل ونقل و ترافیک 
شــهرداری تهران:از معاونان حمل ونقل 
و ترافیــک مناطــق 22گانــه خواســته ایم 
تا برنامه ای برای شناورســازی ســاعت و 
محــل فعالیــت تاکســی ها و اتوبوس ها 
براســاس حجــم ترافیــک در مناطــق 
مختلف پیشنهاد کنند. خطوط اتوبوس 
و تاکسی  در سطح شهر نیاز به بازنگری و 

بازطراحی دارند.

سپاه در خدمت مردم است
پرویز سروری، نایب رئیس شورای 
شــهر تهران: امروز شــاهد یکی از 
عجیب تریــن تصمیمــات در جهــان 
هســتیم؛ چراکه اتحادیه اروپا سپاه را 
گروهی تروریستی قلمداد کرد. دیدیم کسانی که نظام نابرابر 
را خلق کردند، بدون اجازه منشــور ســازمان ملل در عراق 
یک میلیون نفر را از بین بردند و قدرتمندان احساس می کردند 
باید بر دنیا حکومت کنند. قدرت نظام جمهوری اسالمی از نوع 
قدرت آنها نبود و تالش داشــت این قدرت را به مردم منتقل 
کند. امروز سپاه مورد تهدید قرار می گیرد؟ دلیل آن این است 
که توانســت قدرت را به مردم منتقل کنــد و در برابر قدرت 
نظامی 5کشور، مدل قدرت بازدارندگی را خلق کند و طبیعی 
است که هیچ کشوری در برابر آنها پاســخگو نبود، اما سپاه 
کوچک ترین گروه ها را در برابــر قدرت بزرگ آنها به پیروزی 

رساند. 
انصاراهلل در برابر قدرت پوشــالی عربستان سعودی ایستاد و 
آنها را ناچار به عقب نشینی کرد و حشدالشعبی در برابر قدرت 
دنیای آن روز ایستاد و این نشان داد که تولید قدرت در مردم 
چه اثری دارد. این نیروها به گونه ای عمل کردند که قدرت ها 
ناچار به عقب نشینی شدند. قدرت بازدارندگی توانست دولت 
شیعه را زیر چتر قدرت نظامی آمریکا به قدرت برساند. چنین 
اقداماتی دشمن را منفعل کرده است و مراکز معتبر نظرسنجی 
در دنیــا ارتش هایی که این پیش نویــس مفتضحانه را تهیه 
کردند، به نظرسنجی بگذارند تا مردم بگویند که کدام گروه ها 
تروریستی و کدام ها محبوب مردم هستند. سپاه پاسداران در 
بین مردم ما ایجاد وحشت نمی کند و در بحران هایی همچون 
سیل، زلزله و کرونا خود را فدای مردم می کند تا سالمت را به 
مردم هدیه دهد؛ گروه های تروریســتی همواره مقابل مردم 

هستند، اما سپاه در خدمت مردم است.

شهردار در همایش شهروندان مشارکت جو: 5درصد از هزینه های اضافی 
می کاهیم و صرف عمران و آبادانی پایتخت می کنیم

 حل مشکالت شهر 
با مشارکت و مسئولیت پذیری 

اخطار به 18واحد آالینده شهر تهران

شهردار تهران گفت: برای حل 

مشکالت انباشته شده شهری شهر
که ریشه در سال های گذشته 
دارد، باید مسئولیت پذیر باشیم و با همراهی 

یکدیگر، باری از روی دوش شهر برداریم.
به گزارش پایگاه خبری شهر، نخستین همایش 
یاران شــهر با موضوع تجلیل از شــهروندان 
مشارکت جو با حضور علیرضا زاکانی و جمعی 
از مدیران شــهری در مرکز همایش های برج 

میالد برگزار شد.
زاکانی در این مراســم با اشاره به وجود فضای 
مشــارکتی در شــهرداری تهــران، گفــت: 
مدیریت مشــارکتی اتفاق مهمی بود که طی 
یک سال و4ماه گذشته با تأکید بر آن به دنبال 
ساخت ظرفیت های جدید برای آبادانی شهر 
تهران بودیم. مسئولیت پذیری نیز یکی دیگر 
از رویکردهایی اســت که در 16ماه گذشــته 
مورد توجه قرار گرفت. بر همین مبنا الزم بود 
به عنوان شهروند و مسئوِل خدمتگزار، وظیفه 
و مســئولیت حوزه پیرامونی خود را بپذیریم 
و در جهت رشد و شــکوفایی شهر تهران قدم 

برداریم.
زاکانــی در ادامه افزود: برای حل مشــکالت 
انباشته شــده شهری که ریشــه در سال های 
گذشته دارد، مسئولیت پذیر باشیم و با همراهی 
یکدیگر باری از روی دوش شهر برداریم. این 
همایش که به همت سازمان بازرسی شهرداری 
تهران برگزار می شود، از جلوه های مهم وجود 
مدیریت مشــارکتی و مســئولیت پذیری در 

مجموعه مدیریت شهری پایتخت است.

زاکانی در بخش دیگری از ســخنان خود به 
تصویب برنامه چهارم توســعه شــهر تهران 
در شــورای شــهر و همچنین ارائــه الیحه 
بودجه1401 شهرداری  اشــاره  کرد و گفت: 
جهت گیری های برنامه چهارم توســعه شهر 
برای یک تحول اساســی و برش یک ساله آن 
در بودجه1402 حکایت از این دارد که آینده 
بسیار درخشانی پیش روی ما قرار گرفته است.

وی افزود: در بودجه سال آینده به میزان رقم 
بودجه فعلی هزینه برای بخش زیرســاختی 
شهر کنار گذاشته ایم و تالش کرده ایم 5درصد 
از هزینه های اضافی شــهر را بکاهیم و آن را 

صرف عمران و آبادانی پایتخت کنیم.
داوود گــودرزی، رئیس ســازمان بازرســی 
شــهرداری تهران نیز در این همایش گفت: 
از همکارانم در مجموعه 137 تشکر می کنم 
که در تمــام مناطق شــهر تهــران در حال 
خدمات رسانی به شهروندان هستند و 200نفر 
در ســتاد ســامانه ارتباط مردمی به صورت 
شــبانه روزی فعالیت می کننــد. نزدیک به 
4میلیون شماره از شهروندان در سامانه وجود 
دارد که وقت گذاشته اند و موضوعات شهری را 

با شهرداری تهران در میان می گذارند.
رضا ناصری، رئیس مرکز سامانه مدیریت شهری 
و نظارت همگانی نیز درباره این جشنواره گفت: 
در این جشــنواره و در 3بخش »شــهرداد«، 
»شهرساز« و »شــهرآرا« از مدیران و کارکنان 
شهرداری و شــهروندانی که بیشترین تعامل، 
همکاری و تماس با سامانه های مدیریت شهری 

و نظارت همگانی را داشته اند، تجلیل شد. 

تیم مشترک گشت و پایش اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران و اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان تهران از مراکز آالینده محیط زیست شهر تهران بازدید کردند و در این مدت 
29مورد بازدید از منابع آالینده انجام شده و برای 18مورد از این واحدها اخطار زیست محیطی صادر 
شده است.به گزارش همشهری، از ابتدای آذر ماه با هماهنگی انجام شده بین اداره کل محیط زیست 
و توسعه پایدار شــهرداری تهران و اداره حفاظت محیط زیست شهرســتان تهران، کارشناسان 
2مجموعه، بازدیدهای مشــترک در زمینه گشت و پایش زیســت محیطی از واحدهای آالینده 
صنعتی، تولیدی، خدماتی و صنفی شهر تهران را آغاز کرده بودند. در این بازدید ها، به روزرسانی آمار 
و اطالعات تمامی مراکز آالینده شامل آبکاری ها، کارواش ها، قالیشویی ها و سنگ شویی ها، کارگاه ها 
و کارخانه های صنعتی و موادغذایی، موادشوینده و بیمارستان ها و... مستقر در مناطق 22 گانه شهر 
تهران مورد ارزیابی کارشناسی قرار می گیرد و درصورت مشــاهده آالیندگی هوا، فاضالب، بوی 
نامطبوع و... اخطار آالیندگی زیست محیطی برای واحدهای آالینده صادر و به واحدهای آالینده 

فرصت محدودی جهت رفع آن داده می شود. 

قدرت هللا محمدی، مدیرعامل سازمان  
گفــت:  تهــران  شــهر  آتش نشــانی 
»10ساختمان از فهرست 12۹ساختمان 
ناایمن و بحرانی تهران، ایمن سازی  اولیه 
شده و از فهرست ساختمان های بحرانی 
خارج شده اند.« او با بیان اینکه آخرین 
مهلت ایمن سازی ساختمان های پرخطر 
شــهر تهران بــرای مالــکان تا پایان ســال 
اســت، تأکید کرد که پــس از این مهلت 
برای همــه ســاختمان های ناایمن حکم 

قضایی صادر می شود.

10
بنا

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
فراخوان جشنواره »نوجوونیم« را با هدف 
انتخاب نوجوانان برگزیده به مناســبت 
چهل وچهارمین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی، منتشــر کــرد. ایــن جشــنواره 
برای مشــارکت نوجوانــان تهرانی متولد 
یک بازه زمانــی 6ســاله)1383 تــا 138۹( 
طراحی شده است. نوجوانان می توانند 
تــا 12بهمن بــا ارســال عــدد1 به ســامانه 
پیامکی 20001837 و دریافت لینک فرم 

ثبت نام، در جشنواره شرکت کنند.

6
سال

عدد خبر

چطور بودجه سال آینده شهر تهران 
به نفع مردم تنظیم شده است؟ پاسخ 
این ســوال در مسیرهایی است که 
مدیریت شهری برای ارتباط با شهروندان تنظیم کرده 

و از دل آنها درخواست ها و نظرشان را جویا شده است. 
مهم ترین مسیر هم اجرای طرح »من شهردارم« بود 
که بیش از 2هزار پروژه توسعه محله ای پیش روی 
مردم قرار گرفت و سرانجام 1462پروژه اولویت بندی 

شدند. مقایسه بودجه سال های 1400، 1401 و 1402 
باهم کامال نشــان می دهد که چطور شــهرداری 
هزینه های جاری و اضافی را برای سال آینده کم یا 
به عبارتی هدفمند کــرده تا بودجه بخش هایی که 

می تواند به انتظار مردم جواب دهد را تامین کند. با این 
حساب، قرار است بودجه به سمت پروژه های توسعه 
حمل و نقل همگانی، هوای پاک، فضای سبز، عمرانی، 

تسهیل امور شهرسازی و گردشگری هدایت شود.

شهرسازی

19000میلیارد
تسهیل امور شهرسازی

500میلیارد
حمل و نقل ریلی )مترو(

6900 میلیارد
پارکینگ

1000 میلیارد
مناسب سازی معابر

3000میلیارد
فضای سبز

2500میلیارد

بودجه سال 

1401
بودجه سال
1402

 

 20000میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده است.
  رفع موانع تولید و تسهیل فرایندهای تأمین مسکن 

برای گروه های کم درآمد در دستور کار خواهد بود.
  اقدامات الزم برای کاهش زمان فرایندهای صدور 

پروانه به 10روز و کمتر دنبال خواهد شد.
 اعتباری بالغ بر 7622 میلیارد تومان برای کاهش 

نوسازی بافت فرسوده پیش بینی شده است.

  اجرای طرح تهــراِن دیدنی، با برگزاری 
1500 تور 

 احــداث 8 مجموعــه گردشــگری و 
بومگردی در بوستان های شهری و جنگلی

  احداث 5 شهربازی فاخر در بوستان های 
بزرگ شهر

 ایجــاد پارک هــای علم و فنــاوری در 
7 بوستان بزرگ

 ایجاد 3 نقطه فاخر بازار گل در شرق و 
غرب و جنوب شهر

 اجرای طــرح تهران خانــواده با بیش از 
100 برنامه

  احداث تونل شهید متوسلیان
  اجرا و بهره برداری بزرگراه شهید 

شوشتری به طول 9 کیلومتر
  اتصال بزرگراه فتح به بروجردی 

به طول 1.6 کیلومتر
 تکمیــل و اصــالح 16 تقاطع 

غیرهمسطح بزرگراهی
  اجــرای طــرح LRT  )تراموای 
شهری( از بزرگراه شهید زین الدین 
تا شهید خرازی )با مشارکت بخش 

خصوصی(
  احداث و تکمیل 8 پل و رمپ و 

دوربرگردان

   بهر ه برداری از 5 ایستگاه
 آغاز عملیات اجرایی فاز اول بهره برداری 
خط 10 حد فاصل وردآورد تا میدان کتاب 
 بهره برداری از فاز سوم خط متروی پرند

 اجرای قــرارداد تامیــن 113واگن و 
630واگن فاینانسی

  تامین 700 دســتگاه اتوبوس برقی، 
گازسوز و دیزلی

 تامین  950 دستگاه اتوبوس تک کابین  
از طریق قراردادهای وزارت کشور

 ورود 200 دستگاه اتوبوس سه کابین
  ورود 1350 دستگاه اتوبوس وارداتی 

  احداث بوستان چهارباغ )محدوده رسالت 
تا حقانــی( و طــرح اتصال اراضــی پروژه 
چهارباغ به اراضی مصالی امام خمینی)ره(

 ایجاد بوستان ویژه بانوان در 5 منطقه
 احیا و ساماندهی رود دره فرحزاد

 ایجاد بوستان های مادر و کودک و نوجوان

  بهســازی و تجهیز ایســتگاه های 
سنجش آلودگی هوا و صورت  و نصب یک 

ایستگاه سنجش آلودگی صوت جدید
 تکمیــل تفاهــم نامه با شــرکت 
ملی پســت بابــت 500 دســتگاه 

موتورسیکلت برقی

اتوبوسرانیمتروفضای سبز    شهرسازی

   هوای پاک   بزرگراهی      گردشگری

  

حمل و نقل و ترافیک
25000 میلیاردتومان

+
 30000میلیارد تومان

  با محوریت مترو و اتوبوس
 و البته دریافت مجوز

بخشی 
از مهم ترین پروژه ها 

و اقدامات شهرداری برای 
سال 1402 و مقایسه آن با 
بودجه امسال/ تمام ارقام به 

تومان است.

چند نکته از بودجه به نفع مردم
275درصد از بودجه مرتبط با پسماند رشد پیدا کرد.

 94درصــد از اعتبــار ســاماندهی حیوانات مــوذی افزایش
 پیدا کرده است.

اعتبارات هزینه ای 39درصد کاهش می یابد.
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