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تهرانشهر

دوشنبه  26اسفند 1398
شماره 2667

اخبار
عضو شورای شهر در صحن علنی خواستار شد ؛

مداخله بانک مرکزی برای جلوگیری از
کارشکنی بانک عامل برای توسعه مترو

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر
تهران خواستار واریز عین نقدینگی حاصل از فروش اوراق
مشارکت به حساب شهرداری تهران از سوی بانک آینده
شد.
مجید فراهانی ،رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی
شورای شهر تهران یکشنبه  25-اسفند-در جریان دویست
و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکری درباره
کارشکنی بانک آینده در توسعه مترو گفت :اصلی ترین
مطالبه مردم شهر تهران به گواهی آمار حل مشکل ترافیک
و آلودگی هوا است که این دو چالش در صدر مشکالت و
معضالت تهران است.
او با بیان اینکه از این رو گسترش حمل و نقل ریلی
و عمومی بهترین راهکاری است که در همه دنیا برای حل
این مشکل استفاده می شود ،اضافه کرد :شورای اسالمی
شهر تهران در دی ماه سال گذشته از طریق قانون پیش
بینی شده ،طبق بند «د» تبصره  5قانون بودجه سال 97
کل کشور در اسفند گذشته مجوز انتشار  3هزار و 300
میلیارد تومان اوراق مشارکت برای کمک به خطوط  6و
 7مترو تصویب کرد.
فراهانی با بیان اینکه متعاقبا شهرداری تهران دو بانک
صنعت و معدن و بانک آینده را به عنوان بانک عامل تامین
کرد ،گفت :پس از آن شهرداری تهران در انتهای دی ماه
سال  ،98انتشار اوراق را به دو بانک مذکور محول کرد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران
اضافه کرد :اصل تسریع مندرج در مجوز بانک مرکزی به هر
یک از بانک های عامل ،جهت انتشار اوراق ،بانک ها موظف
به واریز عین نقدینگی حاصل از فروش اوراق به حساب
شهرداری تهران نزد خزانه بودند که این امر متاسفانه با
پیگیری های مکرر مدیریت شهری از سوی بانک آینده به
مبلغ  910میلیارد تومان تا کنون محقق نشده است.
او عنوان کرد :اصل قول داده شده به مردم شهر تهران
این بود که در شش ماهه دوم سال  98هر ماه یک ایستگاه
مترو افتتاح شود که به دلیل عدم دریافت منابع مورد اشاره
تنها سه ایستگاه مترو در این دوره زمانی به بهره برداری
رسیده است.
عضو شورای شهر تهران طی تذکری به رئیس بانک
مرکزی گفت :جناب همتی ،امروز بانک آینده مسئول عدم
توسعه مترو و تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران شریف
و مهندسان زحمتکش پروژه توسعه مترو است .این بانک
تا زمان ادای دین خود مسئول کارشکنی در حل مشکل
ترافیک و آلودگی هوا شهر تهران شناخته می شود.
فراهانی گفت :لذا درخواست اینجانب به عنوان نماینده
مردم تهران از جناب همتی ،ریاست بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران پیگیری و حل این مشکل است.

صدور پروانه ساختمانی برای
پرونده های در انتظار تاییدیه كميته نما

طرح «اعطای مجوز به شهرداری تهران برای اخذ
تعهد از مالکین( ذیعنفین) پروژه های ساختمانی برای
ارایه تاییدیه نمای ساختمان به منظور کاهش ترددهای
غیر ضروری متقاضیان حوزه شهرسازی در راستای
مقابله با شیوع ویروس کرونا» تصویب شد و برای پرونده
های شهرسازی که تمامی اسناد و مدارک صدور پروانه
ساختمانی را ارائه کردند و صرفاً در انتظار تاییدیه نمای
ساختمان هستند با اخذ تعهدات قانونی پروانه ساختمانی
صادر میشود.
علی اعطا ،عضو هیات رییسه و کمیسیون معماری
و شهر سازی شورای شهر تهران در جریان دویست و
پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه در
بیست و سوم دی ماه سال  ٩٧مصوبه ای تحت عنوان
طراحی ،پایش و اجرای نماهای شهر تهران در شورای شهر
به تصویب رسید ،گفت :به موجب این مصوبه در  ٢٢منطقه
و معاونت شهرسازی و معماری  ٢٣کمیته نما تشکیل شده
که تصویب طرح نمای ساختمانها به عنوان بخشی از
فرایند صدور پروانه بر عهده این کمیته ها است.
او اضافه کرد :طبق تبصره  ۶ماده  ۴مصوبه سال ٩٧
درج نمای تایید شده در پروانه علمیات ساختمانی الزامی
و صدور پروانه ساختمان بدون درج نمای تایید شده در آن
ممنوع است.
عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر
تهران با بیان اینکه در این شرایط اخیر و به دنبال شیوع
ویروس کرونا جلسات کمیته های نما تشکیل نمی شود،
اضافه کرد :اگرچه شهرداری الگویی را برای تشکیل جلسات
کمیته های به صورت مجازی در نظر گرفت اما عمال امکان
پذیر نشد و در حال حاضر در مناطق با تعداد قابل توجهی
از پرونده ها مواجه هستیم که این ها تمامی فرآیندهای
الزم را طی کرده اند و صرفا به دلیل اینکه جلسات کمیته
های نما تشکیل نمی شود امکان گرفتن پروانه برای آنها
وجود ندارد .او با بیان اینکه امکان این وجود نداشت که
بر خالف مصوبه پیشین خود به شهرداری اجازه دهیم به
صورت تعهدی عمل کنند ،اضافه کرد :با تصویب طرح دو
فوریتی«اعطای مجوز به شهرداری تهران برای اخذ تعهد از
مالکین( ذیعنفین) پروژه های ساختمانی برای ارایه تاییدیه
نمای ساختمان به منظور کاهش ترددهای غیر ضروری
متقاضیان حوزه شهرسازی در راستای مقابله با شیوع
ویروس کرونا» برای دو ماه به صورت تعهدی این امر به
تعویق می افتد .در نهایت پس از بحث و بررسی در صحن
شورای شهر تهران دو فوریت طرح و کلیات آن با حداکثر
آرای موافق به تصویب رسید.

فعالیت کمیتههای نما
به مدت دو ماه تعطیل شد

طرح دو فوریتی اعطای مجوز به شهرداری تهران
برای اخذ تعهد از مالکین پروژه های ساختمانی برای ارائه
تاییدیه نمای ساختمان به منظور کاهش ترددهای غیر
ضروری متقاضیان حوزه شهرسازی در راستای مقابله با
شیوع کرونا با پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری
شورای شهر تهران به تصویب اعضای شورا رسید.
با پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری شورای
شهر تهران به منظور کاهش ترددهای غیر ضروری
متقاضیان حوزه شهرسازی و در راستای مقابله با شیوع
کرونا فعالیت کمیته های نمای مناطق تا پایان اردیبهشت
ماه  99تعطیل شد و بدین ترتیب مالکین و ذینفعان هنگام
دریافت صدور پروانه متعهد می شوند تا پس از گذار از
دوران بحران شیوع بیماری ،نسبت به کسب تاییدیه نما
اقدام کنند .مفاد این طرح در جلسه دیروز شورای شهر
تهران به تصویب اعضا رسید.

اعالم آمادگی شهرداری برای تعطیلی حمل و نقل عمومی در صورت تصمیم ستاد کرونا؛

حناچی :مراکز توزیع اقالم مورد نیاز شهروندان تعطیل نمی شود

میادین میوه و تره بار و بخش سوپر
مارکت فروشگاهها به غیر از روز سال تحویل،
باز است و مانند هر سال به شهروندان در
ایام تعطیالت نوروز خدمات رسانی می کنند.
پیروز حناچی شهردار تهران یکشنبه
 25اسفند -در حاشیه دویست و پنجمینجلسه علنی شورای شهر تهران با حضور
در جمع خبرنگاران از شهروندان تهرانی
درخواست کرد همکاری الزم را با مسئولین
شهری در خصوص چهارشنبه آخر سال
داشته باشند و گفت :عدم همکاری
شهروندان در چهارشنبه آخر سال باعث
تردد بی مورد در سطح شهر می شود و این
برخالف قرارهایی است که برای عدم حضور
مردم در سطح شهر گذاشته شده است.
او با اشاره به باز بودن میادین میوه و تره
بار و بخش سوپر مارکت فروشگاهها به غیر از
روز سال تحویل ،اضافه کرد :روز اول فررودین
ماه ممکن است ما یک روز تعطیلی داشته
باشیم ،این مراکز به عنوان مراکز توزیع اقالم
مورد نیاز شهروندان پذیرفته شده و تعطیل
نخواهند شد و مانند هر سال به شهروندان در
ایام تعطیالت نوروز خدمات رسانی می کنند.
حناچی با اشاره به بازدیدی که از چند
میدان میوه و تره بار و فروشگاه شهروند
داشته است ،گفت :سرویس رسانی در این
مراکز به خوبی انجام می شد ،اگر مردم در
خانه حاضر باشند این شبکه وظیفه سرویس
رسانی الزم به مردم را دارد.

او در پاسخ به پرسش خبرنگاری در
خصوص احتمال تعطیلی حمل و نقل پایتخت
گفت :در این خصوص شهرداری نمی تواند به
تنهایی تصمیم بگیرد و ستاد ملی مبارزه با
کرونا درباره آن تصمیم نگرفته است .در حال
حاضر مسافران به یک سوم تعداد همیشگی
رسیده اند و این بدان معناست که مردم از
ماندن در خانه ها استقبال کرده اند .اما در
صورت ابالغ این موضوع از سوی ستاد ملی
آمادگی انجام آن را داریم.
شهردار تهران در پاسخ به سوال دیگری
در خصوص آغاز دوباره فعالیت های دریاچه
خلیج فارس توضیح داد :دیشب گزارش هایی
به ما رسید و در حال رسیدگی به آن هستیم،

درخواست شورا برای ممنوعیت تردد در بهشت زهرا

رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از مسؤولین
سازمان بهشت زهرا خواست تا ورودی و خروجی های این مجموعه را ببندند و فقط برای
امورات ضروری اجازه تردد به شهروندان بدهند.
زهرا صدر اعظم نوری رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای
اسالمی شهر تهران یکشنبه 25 -اسفند -در دویست و پنجمین جلسه علنی شورای شهر
تهران با بیان اینکه تذکر من در رابطه با آرامستانهای شهر تهران به ویژه بهشت زهرا (س)
است ،گفت :در وهله اول از همه کارکنان این سازمان تشکر می کنم که این ایام ایثارگرانه
خدمت کرده اند و در معرض آسیب هستند.
او با تاکید بر اینکه مخاطب اصلی صحبت هایش شهروندان تهرانی هستند ،افزود:
البته سازمان بهشت زهرا هم باید تمهیداتی داشته باشد و آن هم مربوط به زیارت اهل
قبور در پایان و ابتدای سال است.
عضو شورای اسالمی شهر تهران تاکید کرد :امسال اقتضا می کند این سنت حسنه که
هر ساله انجام می گرفته ،کنار گذاشته شود و از این رو از همه شهروندان می خواهم تا به
آرامستان های شهر مخصوصا بهشت زهرا(س) نروند.
رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران عنوان کرد :از
سوی دیگر از رییس سازمان بهشت زهرا می خواهم که ورودی های بهشت زهرا در این
ایام بسته شود تا فقط رفت و آمدهای ضروری انجام بگیرد و کنترل بیشتری بر ورودی و
خروجی ها انجام گیرد .صدر اعظم نوری اظهار امیدواری کرد این دوران با سرعت بگذرد و
همه مردم در خانه بمانند و با این ویروس مبارزه کنند.

جاهایی که طبق پروتکل باید تعطیل شوند
این اتفاق می افتد.
او در خصوص فروش اوراق مشارکت
برای توسعه مترو و عدم واریز این پول توسط
یکی از بانک ها اضافه کرد :این بانک ،وثیقه
های شهرداری را نمی پذیرد که این موضوع
قابل قبول نیست .این اوراق برای توسعه مترو
مجوز انتشار گرفته اند .محاسبه کنید پول
سود  910میلیارد برای  6ماه چه سودی
خواهد بود و این بانک باید پاسخگو باشد.
این اوراق برای توسعه مترو گرفته شده است،
موضوع مترو یک موضوع حاکمیتی و ملی
است و انتظار می رود همه دستگاه های
اقتصادی و عمومی در این رابطه دست کم

به وظیفه اجتماعی خود در برابر مردم تهران
عمل کنند.
حناچی در پاسخ به سوال دیگری
در خصوص نحوه ضدعفونی کردن معابر
پایتخت و مقایسه آن با برخی از شهرهای
دیگر توضیح داد :براساس گزارش های
جهانی ،ایران در برابر این پانومی از خیلی از
کشورها جلوتر است .این تصاویر ممکن است
تصاویر مانورهای آنها باشد و مانورها معموال
با حداکثر امکانات انجام می شود.
شهردار تهران عنوان کرد :ما نیز از تمام
امکانات خود برای ضدعفونی کردن شهر
استفاده کردیم .دستگاهی برای مه پاشی
تهیه شده اما در مجموع میزان تأثیرگذاری
ضدعفونی کردن معابر با ضد عفونی کردن
انفرادی قابل مقایسه نیست.
حناچی تاکید کرد :به همین دلیل
صد دستگاه ضدعفونی کننده انفرادی و
 10دستگاه ضدعفونی کننده سنگین برای
تهران تهیه شده و روزانه  180نقطه عمومی
شهر ضدعفونی می شود و شما این نکته را
فراموش نکنید ما این فعالیت ها را در زمان
تحریم انجام می دهیم و جنس امکانات
ما با جنس امکانات کشورهایی که گردش
اقتصادی آزاد دارند ،قابل مقایسه نیست.
او در خصوص کمبود دستکش ،ماسک
و مواد ضدعفونی کننده به تاکسی ها ،گفت:
در حد الزم و توان این اقالم در اختیار قرار
گرفته است.

افزایش  20درصدی ورودی آرادکوه

ورودی مجتمع آرادکوه  ۲۰درصد افزایش داشته و الزم است سازوکارهای همکاری و
نظارتی با دیگر نهادهای مربوط در حوزه پسماند در شهر تهران افزایش یابد.
سید آرش حسینی میالنی ،رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران یکشنبه-
 25اسفند -در دویست و پنجمین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران با تشکر از خدمات
پاکبانان و نیروهای خدمات شهری در مقابله با شیوع کرونا گفت :فعالیت شورایاران برای
مقابله با شیوع کرونا در سطح محالت قابل قدردانی است .خدمات آنها دارای جنبههای
مختلف اعم از آگاهیبخشی و اطالعرسانی ،توزیع اقالم بهداشتی و ضدعفونیکننده و
همکاری با نهادها و دستگاههای مختلف است.
او ضمن انتقاد از تداوم زبالهگردی و برداشت غیرمجاز از مخازن در سطح شهر تهران
اضافه کرد :شهرداری جمعآوری و تفکیک پسماند خشک را متوقف کرده اما همچنان
این کار ادامه دارد.
میالنی با بیان اینکه این امر موضوعی فرابخشی است و نیازمند همکاری دستگاههای
مختلف است ،تاکید کرد :ورودی مجتمع آرادکوه  ۲۰درصد افزایش داشته و الزم است
سازوکارهای همکاری و نظارتی افزایش یابد.
او ادامه داد :با توجه به شیوع کرونا ،شهرداری تهران جمعآوری و تفکیک زباله خشک
را متوقف کرده است اما متاسفانه همچنان در برخی مناطق شاهد جمعآوری زباله از مخازن
توسط زبالهگردها و وانتیها هستیم .به گفته میالنی با توجه به اصل تقدم رعایت حقوق
عامه ،از دادستان تهران و فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ درخواست میکنم با
همکاری شهرداری مانع زبالهگردی در سطح شهر شوند.

بررسی  11ایراد فرمانداری به بودجه  ۹۹شهرداری

فقط فرمانده ستاد کرونا در تهران صالحیت اعالم قرنطینه را دارد

نامه اعتراض فرمانداری درباره
تبصرههای بودجه  ۹۹شهرداری تهران در
جلسه یکشنبه 25 -اسفند -شورای شهر
تهران بررسی میشود.
محسن هاشمی ،رییس شورای شهر
تهران پیش از آغاز جلسه روز یکشنبه 25-
اسفند-شورای شهر تهران با حضور در جمع

خبرنگاران درباره جلسه کمیسیون تلفیق
شورای شهر که صبح دیروز و پیش از آغاز
جلسه برگزار شد ،توضیح داد :هیأت تطبیق
کلیات بودجه  ۹۹شهرداری را پذیرفته است
اما از  ۴۴بند بودجه به  ۱۱بند ایراداتی وارد
دانسته است که اعضا در مورد این ایرادات به
جمعبندی رسیدند.
او با اشاره به اینکه کمیسیون برنامه و
بودجه شورای شهر نظرات کارشناسی خود
را در این خصوص ارائه کرده است ،گفت :در
مورد وضعیت ستاد مدیریت کرونا در تهران
نیز صحبت کردیم و مطرح شد که بهتر است
افراد مسلط که مسئولیتی در این خصوص
دارند صحبت کنند تا باعث سوءتفاهم نشود.
رییس شورای شهر تهران ادامه داد:

بعضا دیده شده می شود که برخی از افراد
غیرمسئول سخن میگویند و این مسئله
سبب بروز شایعاتی همچون قرنطینه تهران
میشود.
هاشمی اضافه کرد :بروز این گونه
شایعات سبب شد که مردم به فروشگاهها و
میادین ترهبار هجوم ببرند و این در حالی
است که فرماندهی مبارزه با کرونا را قرار
شده است به رئیس جمهور بدهند و امورات
نیز تحت نظر وزیر بهداشت پیگیری شود و
دکتر زالی نیز فرمانده ستاد کرونا در تهران
است و در مورد تهران صرفا زالی میتواند
صحبت کند.
او با بیان اینکه در ابتدا باید تعریف
درستی از قرنطینه ارائه شود ،تاکید کرد:

اینکه قرنطینه چیست و چه اثری دارد و آیا
درصدبندی دارد باید به مردم توضیح داده
شود چرا که نمیشود مردم در خانه بنشینند.
اموراتشان چگونه بگذرد و بهتر است بررسی
شود که چه نوع قرنطینه و با چه درصدی در
کشورهای دیگر اعمال میشود.
هاشمی در پاسخ به پرسشی که نظرش
را در مورد قرنطینه جویا شد ،گفت :امثال من
نباید نظر بدهند چرا که من به عنوان رئیس
شورای شهر تهران عضو هیچ ستاد مبارزه با
کرونا نیستم و بعضا از ما دعوت میشود و
ما نیز نظرات تخصصی خود را میدهیم اما
بهتر است افراد مختلف در مورد این موضوع
صحبت نکنند تا موجبات سوءتفاهم ایجاد
نشود.

پاسخ شورای شهر به اعتراض هیات تطبیق درباره بودجه 99شهرداری

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با
قرائت ایرادات هیات تطبیق فرمانداری تهران ،پاسخ شورای شهر
تهران نسبت به ایرادات مطرح شده را ارائه کرد .
سیدحسن رسولی در جریان بررسی اعتراض فرمانداری
تهران به الیحه بودجه سال  ۹۹شهرداری تهران ،سازمان و
شرکت های تابعه ،درباره بند « ب» تبصره یک ،اظهار کرد:
فرمانداری تهران متن مصوب شورا در این بند را مغایر با
اختیارات و شرح وظایف مندرج در اساسنامه سازمان ها و شرکت
های تابعه شهرداری تهران دانسته است.
وی درباره پاسخ به این اعتراض گفت سابقه تصویب این
بند در بودجه سال  98است که مورد اعتراض فرمانداری قرار
نگرفته است .همچنین تبصره ذیل بند  ۳۰ماده  ۸۰قانون شوراها
مصوب سال  ۷۵این الزام را به عنوان قانون باالدستی به صراحت
الزم االجرا اعالم کرده است .پیش از این پیش بینی موضوع امضا
اسناد مالی توسط قائم مقامان ذی حساب در اصالحیه مصوب
«اصالحیه اساسنامه نمونه سازمان وابسته شهرداری تهران» که
به تایید وزیر کشور نیز رسیده ،صورت پذیرفته و از این حیث این
حکم مغایر با اساسنامه سازمان ها و شرکتها نیست.
خزانه دار شورای شهر تهران درباره اعتراض به بند 5
تبصره  ،2گفت :در راستای ماده  ۳۹برنامه سوم توسعه شهر
تهران ،کمیته تخصیص شهرداری تهران را موظف کرده ،نسبت
به تخصیص اعتبارات آن دسته از فعالیتهایی که مرتبط به
کمیسیونهای تخصصی است با تشکیل کارگروه ویژه اولویت
انتخاب و اجرای پروژهها مورد تعیین و تبدیل قرار گیرد .هیئت
تطبیق فرمانداری تهران این تکلیف را مغایر با ماده  ۸۰دانسته
است .وی ادامه داد :این اعتراض وارد نیست در ماده  ۳۹برنامه
سوم که تاییدیه هیئت تطبیق فرمانداری را دارد ،این موضوع
آمده است ،همچنین در اجرای بند  2ماده  ۸۰حضور اعضای
کمیسیونهای تخصصی شورای اسالمی شهر تهران در کارگروه
زیرمجموعه کمیته تخصیص نه تنها مغایرتی با مفاد ماده ۸۰
ندارد ،بلکه اعمال حق نظارت شورای شهر تهران است و وارد
نیست .رسولی درباره اعتراض بند تبصره  ۶نیز گفت :هیئت
تطبیق این مصوبه را مغایر با سیاستهای عمومی دولت در
جهت روند اخذ معاینه فنی خودروها به منظور کاهش آلودگی
هوا در شهر تهران دانسته است .در این مورد کمیسیون تخصصی
شورا این ایراد را وارد دانسته است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران
درباره اعتراض فرمانداری به بند «الف» تبصره  ۹تصریح کرد:
هیئت تطبیق این مصوبه را مغایر با ماده  ۸۰قانون شوراها
تشخیص داده است .شورا شهر این اعتراض را به دلیل اینکه این
بند در بودجه سال های گذشته وجود داشته و صرفاً در بودجه
سال  ۹۹متناسب با نرخ تورم که دولت اعالم کرده به روزرسانی
شده را وارد نمی داند .همچنین در بند  ۸و  ۱۴ماده  ۸۰نیز این
وظیفه برای شوراها تعریف شده است .مطابق با تبصره ذیل ماده
 ۱۴ماده  ۸۰قانون شوراها ،به منظور تسریع در امور پیشرفت
امور شهرداری ،شورا میتواند اختیارات تصویب و انجام معامالت
شهرداری را تا میزان معین با رعایت آیین نامه مالی و معامالتی
شهرداری به شهردار تفویض کند که این تفویض اختیار در این
رابطه با استفاده از ظرفیتهای قانونی انجام شده است و به نظر
ما مغایرتی با قانون ندارد.
رسولی درباره اعتراض به بند «الف» تبصره ،گفت :هیات
تطبیق فرمانداری تهران به استناد به قانون الحاق با قانون الحاق
سه تبصره به بند  12ماده  4قانون نیروی انتظامی و ماده های 2
و  4و تبصره های  3ایین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مخالفت
کرده است .شورا این اعتراض را به دلیل اینکه این بند در بودجه
سالهای گذشته وجود داشته ،وارد ندانسته است .همچنین بر
اساس مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند  ۱۲ماده  ۴قانون
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،نیروی انتظامی موظف
است تمامی امور راهنمایی و رانندگی شهر تهران را برابر با
سیاست ها و برنامه های شهرداری شهر تهران و در چارچوب
قانون به اجرا درآورد.
وی درباره اعتراض فرمانداری به بند «ب» تبصره  ۱۶گفت:
شورای شهر تهران ایراد هیات تطبیق فرمانداری را که ایراد
شکلی است ،را وارد دانسته است.
رسولی درباره اعتراض هیات تطبیق فرمانداری تهران درباره
بند «ح» تبصره  ۱۷نیز گفت :هیات تطبیق فرمانداری تهران
مغایرت این بند با ماده  ۸۰قانون شوراها و اصالحات ماده 59
برنامه ششم توسعه کشور ،آییننامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی
شهرداری و ماده  ۴۱برنامه سوم توسعه شهر تهران را مبنای
مخالفت خود قرار داده که کمیسیون تخصصی شورا با بررسی
ایراد فرمانداری آن را وارد ندانسته است.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران

درباره اعتراض به بند «ح» تبصره  ، ۲۱تصریح کرد :هیات
تطبیق این مصوبه را به استناد به بند الف ماده  44آیین نامه
مالی قانون شهرداریها مصوب سال  49مغایر دانسته است.
شورای شهر تهران در سالهای گذشته در جهت ثبات بخشی
به نظامات مالی شهرداری موثر عمل کرده است  .در ماده ۸۰
قانون شوراها این وظیفه برای شورای اسالمی شهر تهران به
رسمیت شناخته شده بنابراین بر اساس دالیل مطرح شده این
اعتراض پذیرفته نیست .هیات تطبیق این موضوع را در بودجه
سال  98نیز مورد اعتراض قرار داد که این اعتراض در شورای
حل اختالف مطرح و در نهایت نظر شورای اسالمی شهر تهران
مورد تایید قرار گرفت.
رسولی درباره اعتراض به تبصره  ۲۵اظهار داشت :هیات
تطبیق فرمانداری تهران این تبصره را با مواد  ۲۷ ، ۲۶و ۳۰
اساسنامه سازمان فرهنگی شهرداری تهران مصوب سال  ۷۵و
اصالحات بعدی آن مغایر دانسته است .در پاسخ به این اعتراض
به استناد به بند  ۸ماده  ۸۰قانون شوراها مصوب سال  ۵۷و
اصالحات بعدی آن معتقدیم ،شورای شهر وظیفه نظارت بر
حسن اداره وحفظ سرمایه و دارایی های نقدی ،جنسی و اموال
منقول و غیرمنقول شهرداری را برعهده دارد .همچنین بند یک
این تبصره در بودجه سال  ۹۸شهرداری تهران به تصویب رسیده
است از این رو شورای شهر اعتراض را وارد نمی داند.
وی درباره اعتراض به تبصره  ۳۷نیز گفت :هیات تطبیق
فرمانداری تهران نسبت به این تبصره با استناد به ماده  80قانون
شوراها مخالفت کرده است که شورای شهر این اعتراض را به
استناد به بند  ۲ماده  80قانون شوراها وارد ندانسته است .بر
اساس این بند قانونی نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و
طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی
در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد،
برعهده شورای اسالمی شهر است .اگر این اعتراض را بپذیریم
در زنجیره مالی و معامالتی حوزه شهری اختالل جدی ایجاد
خواهد شد.
وی درباره اعتراض به بند یک تبصره  ۴۰گفت :هیئت
تطبیق فرمانداری تهران با اشاره به مواد  ۲۹قانون نوسازی و
عمران شهری شهرداری ها به خصوص تبصره  ۱ماده  ۲این
تبصره را مغایر دانسته است .شورای شهر این اعتراض را وارد
ندانسته است.

خبر كوتاه
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران:

تصمیم گیرنده تعطیلی حمل و نقل
عمومی ستاد کرونا است

یوسف حجت گفت :تصمیم گیری در مورد تعطیلی
حمل و نقل عمومی تهران در اختیار تصمیم ستاد مبارزه
با کرونا است اما تجربه جهانی (به جز شهر ووهان) نشان
میدهد که هیچگاه حمل و نقل عمومی تعطیل نمیشود.
یوسف حجت سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران درباره احتمال تعطیلی حمل و نقل
عمومی پایتخت عنوان کرد :معاونت حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران اجرا کننده است و نمیتواند در اینباره
تصمیمی اتخاذ کند .ما پیشنهادی در اینباره ارائه نکردیم.
فقط از ستاد مبارزه با کرونا پرسیدیم که آیا تعطیلی حمل
و نقل و عمومی را در دستور کار قرار دهیم؟
وی افزود :تصمیم گیری در مورد تعطیلی حمل و نقل
عمومی تهران در اختیار تصمیم ستاد مبارزه با کرونا است.
حجت با بیان اینکه تجربه جهانی (به جز شهر ووهان)
نشان میدهد که هیچ گاه حمل و نقل عمومی تعطیل
نمیشود ،گفت :شهر ووهان به علت قرنطینگی ،فعالیت
مترو و اتوبوسها را تعطیل کرد .شرایط متروی تهران با
شهرهای دیگر تفاوت دارد چرا که در شهرهای دیگر مترو
به عنوان مد اصلی حمل و نقل به شمار نمیرود .در تهران
بسیاری از افراد رفتوآمد خود را وابسته به مترو میدانند.
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تهران در پاسخ به این سوال که مسافران مترو چند درصد
کاهش یافته است؟ گفت :متروی تهران کاهش  ۷۰درصدی
مسافر را هم رد کرده است .از یک میلیون و  ۸۰۰هزار
مسافر به یک میلیون و  ۵۱۰هزار مسافر در روز چهارشنبه
رسیدهایم.
حسینی میالنی:

جمعآوری پسماند خشک توسط
زبالهگردها و وانتیها همچنان ادامه
دارد

رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای
شهر تهران تاکید کرد :با توجه به شیوع کرونا ،شهرداری
تهران جمعآوری و تفکیک زباله خشک را متوقف کرده است
اما متاسفانه همچنان در برخی مناطق شاهد جمعآوری
زباله از مخازن توسط زبالهگردها و وانتیها هستیم.
سید آرش حسینی میالنی صبح دیروز در دویست و
پنجمین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران با تشکر
از خدمات پتکبان و نیروهای خدمات شهری در مقابله با
شیوع کرونا گفت :فعالیت شورایاران برای مقابله با شیوع
کرونا در سطح محالت قابل تقدیر است .خدمات آنها دارای
جنبههای مختلف اعم از آگاهیبخشی و اطالعرسانی،
توزیع اقالم بهداشتی و ضدعفونیکننده و همکاری با نهادها
و دستگاههای مختلف است.
وی با انتقاد از تداوم زبالهگردی و برداشت غیرمجاز
از مخازن اظهار داشت :شهرداری جمعآوری و تفکیک
پسماند خشک را متوقف کرده اما همچنان این کار ادامه
دارد .البته این موضوعی فرابخشی است و نیازمند همکاری
دستگاههای مختلف است.
این عضو شورای شهر ادامه داد :ورودی مجتمع
آرادکوه  ۲۰درصد افزایش داشته و الزم است سازوکارهای
همکاری و نظارتی افزایش یابد.
حسینی میالنی با قرائت تذکر خود تصریح کرد :با
توجه به شیوع کرونا ،شهرداری تهران جمعآوری و تفکیک
زباله خشک را متوقف کرده است اما متاسفانه همچنان
در برخی مناطق شاهد جمعآوری زباله از مخازن توسط
زبالهگردها و وانتیها هستیم.
وی افزود :با توجه به اصل تقدم رعایت حقوق عامه،
از دادستان تهران و فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ
درخواست میکنم با همکاری شهرداری مانع زبالهگردی در
سطح شهر شوند.
رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری
شورای شهر با بیان اینکه به شهرداری تذکر میدهم
سازوکارهای نظارتی و بازرسی را در سطح نواحی تقویت
کند ،خاطرنشان کرد :ساماندهی برداشت غیرمجاز باید در
اولویت شهرداران مناطق قرار گیرد و کمکهای الزم برای
رسیدگی به وضعیت کودکان زبالهگرد و خانوادههایشان با
همکاری استانداری و بهزیستی انجام پذیرد.
حسینی میالنی اضافه کرد :از شهروندان محترم
تهرانی درخواست میکنم در صورت مشاهده زبالهگردی
و برداشت غیرمجاز از مخازن از طریق سامانه  ۱۳۷و کد ۶
اطالعرسانی کنند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه چهار:

برخورد جدی با عوامل ایجاد ازدحام
در سطح معابر منطقه چهار

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه چهار گفت :با همکاری و مشارکت شهروندان منطقه
چهار تجهیزات شهری و المان های بوستانی ضد عفونی و
شست و شو شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار،
«حمیدرضا فرخی» با اعالم این خبر گفت :به منظور
جلوگیری از شیوع و انتشار ویروس کرونا در بین
شهروندان منطقه چهار ،تمهیدات ویژه ای برای ساماندهی
دستفروشان و بساط گستران و جلوگیری از تجمعات
مردمی تا پایان سال در سطح منطقه به ویژه معابر پردد در
نظر گرفته شده است.
وی افزود :با توجه به تجربیات سنوات گذشته مبنی
بر افزایش حضور دستفروشنان در سطح معابر به ویژه در
محالت نارمک(خیابان آیت) و همچنین محله تهرانپارس
حدفاصل فلکه دوم تا فلکه سوم ،با استقرار اکیپ های ویژه
از هرگونه بساط گستری جلوگیری خواهد شد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
منطقه چهار افزود :اجرای مطلوب ساماندهی دستفروشان و
بساط گستران نیازمند همکاری صمیمانه عموم شهروندان
و عدم حضور آنها در سطح پیاده روها و خرید از این افراد
است.
فرخی افزود :طبق هماهنگی های بعمل آمده با مراجع
قضایی و نیروهای انتظامی ،اجرای این طرح در اولویت
معاونت خدمات شهری قرار دارد و در صورت وجود هرگونه
دستفروشی با افراد برخورد جدی خواهد شد.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری صیمانه
عموم شهروندان منطقه چهار در اجرای طرح ضد عفونی و
شستشوی معابر گفت :خوشبختانه طی این مدت شهروندان
به ویژه شورایاران همکاری بسیارخوبی با مدیریت شهری
در اجرای طرح ضد فونی کردن معابر داشته اند و امیدواریم
با تداوم این طرح شاهد ریشه کنی ویروس کرونا باشیم.

