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در روزهای اخیر انتشار لیست استخدام 4هزار و 
304نیروی جدید در شهرداری تهران، بازتاب های 
گسترده ای به همراه داشت. در لیست مذکور اشاره 
شده است که این نیروها در مناطق، معاونت های 
اجتماعی و فرهنگی، شــرکت های اتوبوسرانی، 
نوســازی اراضی عباس آباد، بهره بــرداری مترو، 
ســازمان آتش نشــانی و... جذب شــده اند. روز 
گذشــته در حاشیه یکصد و بیســت و پنجمین 
جلسه شــورای شــهر تهران، مهدی چمران آن 
را ســاختگی دانســت و گفت: »اطالع دقیقی از 
لیســت اســتخدامی ندارم، اما آنچه خوانده ام، 
صحت نداشته و لیست، ساختگی است. استخدام 
نیروها تکذیب نمی شود، اما نمی توان لیستی ارائه 
داد. چرا که استخدام، شرایط خاصی دارد و شورا 
بررسی خواهد کرد.« معاون برنامه ریزی، توسعه 
سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران هم 
با بیان اینکه لیست موهومی به صورت کهکشانی 
نشر داده شده اســت، گفت: »در تبدیل وضعیت 
ایثارگری در کشــور پرچم دار هســتیم. تاکنون 
۲هزار و ۸30 نفر تبدیل وضعیت شده اند، اما این 
نقطه قوت در حال تبدیل شــدن به نقطه ضعف 
اســت. تبدیل وضعیت یک نفر از خدمات اداری 
شهر به رسمی، جذب، محسوب نمی شود؛ حتی 
اگر این مورد هم جذب نیرو باشد باز هم عدد ذکر 

شده در لیست درست نیست.« مجید باقری در 
ادامه با بیان اینکه در مجموع از ابتدای شــروع 
به کار دوره جدید مدیریت شــهری حدود 3هزار 
نیرو از شــهرداری خارج شــده اند، عنوان کرد: 
»عده ای به دلیل بازنشستگی، برخی به علت فوت 
و تعدادی هم به دلیل اســتعفا از جمع نیروهای 
انسانی شهرداری خارج شده اند. براساس قانون، 
شهرداری می توانســت هزار و ۵00 نفر را به ازای 
3هزار نفر خروجی جذب کند، اما عملکرد نشان 
می دهد یک ســوم از این میزان هم جذب نشده 
است.« به گفته او در مجموع ۶۷0 نیروی جدید 
جذب شده اســت که ۲۲0 نفر نیروهای شرکت 
اتوبوسرانی هستند. البته کارسازی این نیروها از 
قبل صورت  گرفته بود و باید حکم صادر می شد.«

ورود 40دستگاه اتوبوس نو تا پایان سال
توســعه نــاوگان حمل ونقل عمومــی، موضوع 
اول تهران اســت. مقوله ای که توجــه ویژه به آن 
قطعاً با پیامدهای کاهش بــار ترافیک و آلودگی 
هوا همــراه خواهد بود. در راســتای اهمیت این 

موضوع دیــروز رئیس پارلمان شــهری در جمع 
خبرنگاران از ورود اتوبوس نو تا پایان ســال خبر 
داد و گفت: »شــهرداری تهــران پیش پرداخت 
تأمین ۶00دستگاه اتوبوس را پرداخت کرده که 
تا کنون 1۲0دســتگاه تحویل ناوگان اتوبوسرانی 
شده اســت. براســاس پیگیری های انجام شده 
شرکت خودروساز داخلی، قول تأمین 40دستگاه 
اتوبوس دیگر تا پایان سال را داده است.« مهدی 
چمران در ادامه به خریــد اتوبوس های خارجی 
هم اشــاره و عنوان کرد: »طرحی که در خصوص 
خرید اتوبوس های خارجی ارائه شده بود، منتفی 
شده است، اما درصورتی که اتوبوس ها ارزان قیمت، 
سالم و مطابق استانداردهای الزم باشند، خرید آنها 

به نفع مردم و مدیریت آلودگی هوا خواهد بود.«

کاهش ترافیک، نیازمند شیوه نو
 مباحث توســعه حمل ونقل عمومــی و کاهش 
ترافیک و آلودگی هوای پایتخت به صحبت های 
رئیس پارلمان شهری خالصه نشد و ناصر امانی، 
عضو کمیسیون برنامه  و بودجه هم تأمین اتوبوس 

و واگن را ضروری دانست و گفت: »ابتدایی ترین 
کار در قبال کاهش ترافیک توســعه حمل  و نقل 
عمومی اســت که به  دلیل کمبود ۵هزار دستگاه 
اتوبوس و هزار دستگاه واگن با مشکالتی مواجه 
هستیم. وقتی وضعیت ناوگان حمل  و نقل عمومی 
اینگونه اســت نمی توان از مردم انتظار داشت با 
خودروی شــخصی تردد نکنند.« او با بیان اینکه 
قرار بود ۷0درصد تردد شهروندان با حمل ونقل 
عمومی و 30درصد با خودروی شــخصی انجام 
شــود، تأکید کرد: »امروز به دلیل کمبودها این 
محاسبات معکوس شده است؛ بنابراین روش های 
سنتی )اعمال محدودیت زوج و فرد و...( در کاهش 
ترافیــک، نتیجه بخش نبوده اند و باید شــیوه نو 

دراندازیم.«

تحقق 87درصدی بودجه شهرداری تهران
ارائه گزارش عملکرد ۹ماهه بودجه شــهرداری 
تهران، دســتور جلسه دیروز شــورای شهر بود 
که توســط حبیب کاشــانی، خزانه دار پارلمان 
شهری قرائت شد. او با اشاره به تحقق ۸۷درصدی 
بودجه گفــت: »تا کنون 33هــزار و ۷۲میلیارد 
تومان منابع نقدی و غیرنقدی محقق شده است. 
3۲هزار و 4۷۷میلیارد تومان مربوط به منابع نقد 
و ۶۵۲میلیارد تومان هم غیرنقدی بوده اســت. 
براساس پیش بینی ها مقرر بوده در ۹ماهه نخست 
حدود 3۷هزار و ۷۷۷میلیارد تومان محقق شود 
که اعداد و ارقام نشان می دهند شهرداری حدود 

4هزار و ۷۵میلیارد تومان از برنامه عقب است.«

توهم جذب نیرو در شهرداری
رئیس شورای شهر و معاون برنامه ریزی شهردار تهران خبر جذب 4هزار نیروی جدید در شهرداری پایتخت را تکذیب کردند

زینب زینال زادهشورا
روزنامه نگار

در شــهرداری تهــران جــذب می شــوند. 
قــدرت هللا محمــدی، رئیــس ســازمان 
آتش نشــانی شــهرداری تهــران گفــت: 
درخصوص کمبود نیرو عقب ماندگی هایی 
داریم ولی این مشــکل برطرف می شود. 
همچنین مشکل معیشت آتش نشانان 
تــا 3ســال آینــده قــرار اســت برطــرف 
شــود. همچنیــن قــرار اســت ۲ایســتگاه 
آتش نشانی به زودی افتتاح شوند تا تهران 

۱۵۰ایستگاه آتش نشانی داشته باشد.

200
آتشنشان

در منطقه ۱۰ ساخته می شود. تفاهمنامه 
ســاخت ایــن پارکینگ هــا منعقــد شــده 
اســت. رویکــرد مدیریــت شــهری بــرای 
رفــع معضــل ســرگردانی وســایل نقلیــه 
شــهروندان در ســطح منطقــه توســعه 
پارکینگ هــای طبقاتــی و مکانیــزه اســت 
و بــر همیــن اســاس تفاهمنامه ســاخت 
3۰۰پارکینــگ جدیــد ازجملــه پارکینــگ 
گلســتانی را بــا ســازمان حمل ونقــل و 

ترافیک منعقد کرده ایم.

300
پارکینگ

نفر جدیدترین آمار بازدید از نمایشگاه 
شــهرآفتاب اســت. ایــن تعــداد بــه 
سومین دوره نمایشگاه موتورسیکلت 
و دوچرخــه آمدنــد تــا رکــورد بازدیــد از 
شکســته  شــهرآفتاب  نمایشــگاه 
شــود. بــه گــزارش ایســنا، بازدیــد ایــن 
میــزان جمعیــت از نمایشــگاه در یــک 
روز، کوچکتریــن مشــکل ترافیکــی و 
راهبندانی در سطح شــهر و مسیرهای 

ورودی ایجاد نکرد.

200
هزار

افزایش منطقی بودجه1402
معموال رشد ۲۵ تا 30درصدی 
در بودجه ســاالنه شهرداری 
تهران منطقی اســت، اما سال 
آینده با رشد ۵۶درصدی بودجه 
مواجه هســتیم. ازاین رو برای بررسی این موضوع 
جلساتی در کمیسیون برنامه  و بودجه برگزار شد تا 
مشخص شود این رشد منطقی و واقعی است یا خیر؟ 
تا کنون شهرداری تهران موفق شده حدود 4۲هزار 
میلیارد تومان از بودجه1401 را محقق کند. ۲ ماه تا 
پایان سال باقی  مانده است و اگر سهم 3میلیارد تومان 
ارزش  افزوده را از یک سو و پرداخت عوارض تخریب و 
نوسازی را از سوی دیگر لحاظ کنیم، بودجه ۵0هزار 
میلیارد تومانــی مصوب شــهرداری تهران محقق 
می شود. در جلســات آتی، مجوزهایی به شهرداری 
تهران مبنی بر فروش امالک و کسب درآمد غیرنقد 
داده می شــود که می تواند به تعهد 10هزار میلیارد 
تومان عمل و به بودجه ۶0هزار میلیارد تومانی کمک 
کند؛ بنابراین این اعداد و ارقام نشان می دهد که ۲۵ 
تا 30درصد بودجه ۶0هزار میلیــارد تومان حدود 
۷0 تا ۷۸هزار میلیارد تومان می شود. پس می توان 
نتیجه گرفت بودجه پیشــنهادی شهرداری تهران 
رشد منطقی داشته است. نکته قابل  تأمل دیگر در 
بودجه سال آینده، توجه به حمل ونقل عمومی است. 
حدود یک سوم کل بودجه یعنی بیش از 30درصد 
به این موضوع )حمل ونقل عمومی( اختصاص داده  

شده است. 
*عضو شورای شهر تهران

تذکرات

عدد خبر

چرا 10۶ درخت در منطقه۵ جابه جا 
شدند؟

شــهرداری منطقه ۵ درباره جابه جایی چندین اصله درخت در 
جنت آباد مرکزی توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش شــهر، در این 
اطالعیه آمده است: چندی پیش شهروندی با مراجعه به مقام قضایی 
اسناد مالکیت بخشی از قطعه زمینی واقع در جنت آباد مرکزی در 
خیابان شقایق، تقاطع نسترن را ارائه کرده که پس از احراز هویت 
و بررسی های دقیق قضایی، اصالت درخواست ایشان مورد تأیید 
قرار گرفت و شهرداری موظف شد تا محل را که در سنوات گذشته 
تبدیل به فضای سبز درخت کاری شده بود به مالک تحویل دهد. 
با توجه به اینکه محل طی این سال ها مشجر شده بود، مذاکرات 
 الزم با مالک با نظــارت و کمک قضات اجرای احکام دادســرای 
شهید مفتح صورت گرفت و ایشــان پذیرفت تا با هزینه شخصی 
و تحت نظارت متخصصان فضای ســبز و ناظران و کارشناسان 
دادگســتری درختان را جابه جا کند که این اقــدام در مورخه ۸ 
بهمن ماه 1401 با حضور همه دســت اندرکاران صورت پذیرفته 
و 10۶ اصله درخت در پالک های همجوار، بوستان های نزدیک و 
بوستان جنگلی کوهسار مجددا کاشته شد تا ان شاءاهلل در فصل بهار، 

پس از بیدار شدن از خواب زمستانی، بار دیگر سبز شوند. 

پیگیری

یادداشت

کاهش روشنی بزرگراه ها و کاهش 
ایمنی شهروندان

خاموش کردن چراغ های پرمصرف بزرگراه های تهران باعث 
صرفه جویی برق شده اما احتمال تصادف، سرقت و زورگیری 

را افزایش داده است

خاموشی معابر شهر اغلب مشکل فصل گرم ســال بود. وقتی 
هوا گرم است بیشتر برق تولیدی که روانه شهر ها می شود برای 
کولر های گازی مصرف می شود و هرچقدر هوا گرمتر شود احتمال 
خاموش ماندن چراغ های معابر بیشتر می شود. امسال در فصل 
گرم هم با این اتفاق روبه رو شدیم و در فضای مجازی فیلمی از 
خاموش ماندن چراغ  بزرگراه ها مانند بزرگراه شهید مدرس در 

تهران منتشر شد.
یکی از اعضای شورای شهر درباره تاریک ماندن معابر شهر گفت: 
»با این مسئله مواجه شــده ایم و تماس هایی از طرف مردم در 
این باره داشته ایم، اما خاموشی روشنایی معابر مربوط به شرکت 
برق اســت، این قبیل اقدامات در راســتای مشکالتی است که 
درخصوص تامین انرژی پیش  آمده و سبب شده برخی از معابر را 
به نوبت خاموش کنند و برای صرفه جویی در مصرف انرژی این 
کار را انجام می دهند«. ناصر امانی افزود: »این مسئله سبب شده 
برخی نقاِط بی دفاع شهری روشنایی نداشته باشند و چراغ های 
برخی بوستان ها و معابر خاموش شوند، مشکالتی که این وضعیت 
می تواند ایجاد کند افزایش ناامنی، سرقت و خفت گیری هاست، 
همچنین می تواند سبب افزایش تصادف در معابر شهری شود. 
برخی از مردم جرأت نمی کنند با خودرو از مناطقی که روشنایی 
ندارد عبور کنند، این مسئله به نوعی زندگی شبانه مردم را مختل 
می کند، ما حتما از طریق شورای شهر این مورد را تذکر می دهیم 
و پیگیری می کنیم.« حــدود یک هفته قبل هم کارشــناس 
تصادفات پلیس راهور، ســرهنگ رابعه جوانبخت گفته بود که 
بخش زیادی از تصادفات عابران پیاده با خودرو ها به تاریک بودن 

معابر ارتباط دارد.

380هزار چراغ
روشــنایی معابر تهران با 3۸0هزار چراغ تامین می شود و اگر 
30هزار عدد از این چراغ ها در بزرگراه ها خاموش شوند، با ۸درصد 
خاموش کردن چراغ ها 1۵درصــد در مصرف برق صرفه جویی 
خواهد شد. آذرماه امسال مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی 
وزارت نیرو اعالم کرده بود که روشــنایی معابر و بزرگراه ها در 
نقاطی که حادثه خیز نباشد، تعدیل می شود. دلیل این کار افزایش 
مصرف گاز در بخش خانگی و کاهش سهمیه سوخت نیرو گاه های 
برق عنوان شد. این خاموشی به اندازه ۵00مگاوات در هر ساعت 
از فشار بر شبکه برق در شب کم می کند که معادل تولید برق در 
یک نیروگاه است. برای تامین این برق نزدیک به یک یا یک ونیم 
میلیون مترمکعب گاز مصرف می شــود. حمیدرضا پیرپیران، 
معاون هماهنگی توزیع توانیر نیز کاهــش حداقل 40درصد از 
روشنایی معابر، میدان ها و فضاهای سبز شهری را از تدابیر این 
شرکت عنوان کرد و گفت که حدود ۲۷درصد این کاهش عملی 
شده است. اما این صرفه جویی باعث خسارت دیگری می شود. 
چند ماه قبل معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری 
تهران گفته بود که ســرقت تجهیزات شهری در تاریکی بیشتر 
اتفاق می افتد و در بعضی بزرگراه ها که همه یا تعدادی از چراغ ها 
خاموش شده اند، نه دوربین های نظارتی به درستی کار می کنند 

و نه گشت  های پلیس دیدکافی دارند.
جالل بهرامی با بیان اینکه به گفته مسئوالن وزارت نیرو، هر کدام 
از چراغ های بزرگراهی چند برابر یک واحد مسکونی عادی برق 
مصرف می کنند، گفت: خاموش کردن آنها بخش مهمی از کسری 
برق شــهر را جبران می کند. به همین نسبت بود که باعث شد 
شهردار تهران به دفعات از همکاری شهرداری و وزارت نیرو برای 
تبدیل المپ  های معابر شهر به المپ های کم مصرف بگوید. حتی 
سرمایه گذار و نوع المپ های ال ای دی هم مشخص شده بود اما 
ابعاد کار خیلی بزرگ تر از چیزی است که به نظر می آید. نزدیک به 
300هزار المپ باید در شهر عوض شود. به گفته بهرامی پیشنهاد 
شده است که این کار از بزرگراه های صدر، امام علی، زین الدین، 

شهید همت، رسالت و حکیم شروع شود.

2۶کشته در یک ماه
سال13۹۹ آماری از کشته شدن شهروندان در اثر تاریک ماندن 
بزرگراه ها منتشر شد که در آن آمده بود در بهمن ماه این سال و 
درحالی که بیماری کرونا شــرایط ویژه ای در کشور ایجاد کرده 
بود، حدود ۲۶نفر از هموطنان در پی مشکالت ناشی از خاموشی 
بزرگراه ها کشته شدند. سردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در نخســتین نشست خبری 
سال1400 گفته بود که با بازگشت روشنایی به بزرگراه ها این 
آمار کاهش پیدا کرده است. اجرای ساعت محدودیت تردد شبانه 
از ساعت ۹ شب هم باعث شده بود که خاموش کردن چراغ های 

بزرگراه ها توجیه بیشتری داشته باشد.

گزارش

رعایت سرعت عمل
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری 
و شهرســازی شــورا: شــهرداری تهــران در 
امور مربوط به شورا و شهر به اصول اولیه 
خــود پایبنــد باشــد و از اجــرای گزینشــی 
مصوبات شورا پرهیز کند. رعایت سرعت 
عمل، پاسخ مسئوالنه، پیگیری  مطالبات 
مردمی، حفظ رعایت اصل احترام به قانون 
در رابطه  با شــورا و آشنایی با ظرفیت های 
اداری در پاســخگویی به اعضای شورا را از 

شهردار تهران توقع داریم.

صیانت از حریم رود دره کن
زهــرا شــمس احســان، رئیــس کمیتــه 
اجتماعی شورا: در دهه های اخیر همواره 
تأکید شده که منطقه کن یکی از ریه های 
تنفســی تهــران بــوده و بــر همیــن مبنــا، 
نگهداشــت بایســته و شایســته باغ هــا و 
همچنین ساماندهی حریم و بستر روددره 
و رودخانــه کــن در دســتور کار مدیریــت 

شهری تهران قرار گرفته است.

به کار گماردن افراد زیر 15سال 
غیرقانونی است

ناصــر امانــی، عضــو کمیســیون برنامــه  و 
بودجه شــورا: طبق ماده79 قانون، به کار 
گماردن افراد کمتر از ۱۵سال تمام ممنوع 
است. هفته های قبل شاهد انتشار ۲فیلم 
در فضــای مجــازی بودیــم کــه حاکــی از 
نقض این قانون توسط پیمانکاران حوزه 
خدمات شــهری شــهرداری تهران بود که 

باید بررسی شود.

گذر از بودجه 50هزارمیلیاردی
لطف اهلل فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری: تکلیف ما تحقق بودجه ۵0 هزار میلیارد 
تومانی مصوبه شوراست و ۶0 هزار میلیارد تومان از اختیارات ما در بخش نقد و غیرنقد خواهد بود. 
در بخش غیرنقد 8هزار میلیارد تومان تکلیف داریم که پیش بینی می کنیم به مرز 10هزار میلیارد 
تومان هم برسیم. 2هزار و 100 میلیارد تومان عوارض گمرکی پیگیری و محقق شد. 4هزار میلیارد 
تومان مطالبات از دستگاه های دولتی تاکنون تأیید شده که پیگیر جذب آن هستیم. 3هزار میلیارد 

تومان هم از اسناد مترو باز است که به دنبال تسویه آن خواهیم بود.

مکث

محمد سرابی؛ روزنامه نگار
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