
رئیس شورای شهر تهران بیان کرد:

دو ســوم اختیارات قانونی شوراها 
تفویض نشده است

محسن هاشمی رفسنجانی در ابتدای پنجاه 
و نهمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران 
و در سال روز شوراها گفت: هنوز دو سوم از 
اختیارات قانونی شوراهای اسالمی شهرها، 
به مدیریت شـهری تفویض نشـده و برای 
اعمال نظـارت بر عملکرد شـهرداری ها که 
بـازوی اجرایی شـوراها هسـتند، سیسـتم 

کارامدی وجود ندارد.

رئیس شـورای اسالمی شـهر تهران با اشاره به نهم 
اردیبهشـت ماه و روز شوراها گفت: 20 سال از تاسیس 
مردم نهادترین رکن نظام جمهوری اسـالمی می گذرد، 
در طول 40 سـال سـپری شـده از انقالب اسالمی، 20 
سـال طول کشید که شوراها تشـکیل و 20 سال طول 
کشیده است که تثبیت شود و امیدواریم 20 سال دیگر 
طول نکشد که ظرفیت قانونی آن محقق گردد. هاشمی 
رفسـنجانی در خصـوص مطالبـی که اخیـرا در فضای 
مجازی منتشر می شود، گفت: این شیوه به بهانه حمایت 
از فـرد یا حـزب یا مخالفت بـا فرد یـا جریانی، موجب 
مخـدوش شـدن وحـدت و فضـای همدلـی در جامعه 
می شـود، ما باید توجه داشـته باشیم که اعتماد عمومی 
بزرگترین بخش سرمایه اجتماعی و به خصوص لیست 
امید است و نباید با مطالب تفرقه افکنانه و تخریبی، امید 
مردم را تبدیل به یأس کنیم، هم اکنون که هفت گزینه 
شهرداری تهران از سوی اعضای شورا برگزیده شده اند، 
باید در فضای آرام و به دور از تنش براساس معیارهای 
کارشناسـی انتخاب صورت گیرد و در شـرایط فعلی که 
بین گزینه های مطرح شده اختالف فاحشی وجود ندارد، 
دیدگاه ها کارشناسان و خبرگان مدیریت شهری می تواند 
دربرگزیدن تدوین برنامه و مجری بهتر، شورا را یاری کند.

رئیس شـورای اسالمی شهر تهران تصریح کرد: از 
این رو از همه اصحاب رسـانه و کارشناسان این حوزه 
می خواهم در فضای تعاملی مثبت با شورا، ما را در این 
بخـش کمک کنند و از صدا و سـیما نیـز می خواهیم 
فرصت اعالم برنامه های کاندیدا را در اختیارشان بگذارند 
تا از طریق رسـانه ملی نیز مردم در جریان قرار گیرند.

منبع: شهرداری تهران

سرپرست شهرداری تهران:

افزایش  سهم مترو در جا  جایی مسافر 
می یابد

سرپرست شهرداری تهران با اشاره به این که عبور و 
مرور روان یکی از اصلی ترین مطالبه های شهروندان 
تهرانی اسـت، گفت: محور اصلی برنامه ام توسعه 

حمل و نقل عمومی به خصوص مترو است.

سمیع اهلل حسینی مکارم در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت، 
با اشاره به این که براساس نظرسنجی ها، مطالعات و برداشت های 
میدانی بیشترین مطالبه مردم تهران توسعه حمل و نقل عمومی 
و کاهـش آلودگـی هوا اسـت، افـزود: بر همین اسـاس یکی از 
محورهای اصلی که در برنامه به آن توجه کرده ایم، توسعه حمل 
و نقل عمومی به خصوص حمل و نقل ریلی بوده که برنامه پنج 
سـاله سوم شـهرداری نیز بر همین مبنا تدوین شـده است. وی 
ادامه داد: در حال حاضر خطوط 1 تا 5 مترو در تهران فعال است 
و روزانـه دو میلیـون و 200 هـزار نفر حمل و نقـل ریلی را برای 
جابجایـی انتخاب می کنند. خطوط 6 و 7 نیز در مرحله سـاخت 
و تجهیـز قـرار دارند که این میـزان از جابجایی بـا مترو باید به 
5 میلیون نفر در روز برسـد. سرپرسـت شهرداری تهران با اشاره 
بـه این که خـط 6 مترو تهران یکی از خطوط اسـتراتژیک ریلی 
تهران به شـمار می رود، عنوان کرد: فاز یک خط 6 از دولت آباد 
به سمت میدان امام حسین)ع( با چهار ایستگاه تا پایان شهریور 
بـه بهره بـرداری خواهد رسـید و با افتتاح این خـط که از جنوب 
شرق شروع و به شمال غرب منتهی می شود، ظرفیت جابجایی 
مسـافران در متـرو با یک میلیـون نفـر در روز، 8 درصد افزایش 
می یابد. وی با اشاره به این که خط 7 مترو تهران نیز تا پایان سال 
تجهیز و به بهره برداری می رسد، خاطرنشان کرد: با بهره برداری 
از این خط ظرفیت جابه جایی مسـافران به وسـیله حمل و نقل 
ریلی روزانه یک میلیون نفر افزایش می یابد؛ بنابراین در صورت 
بهره بـرداری از خطـوط 6 و 7 تـا پایان سـال، می توانیم ظرفیت 
جابجایی مسـافران را از طریق حمل و نقل ریلی دو میلیون نفر 
افزایش دهیم و سـهم حمل و نقل ریلی در جابه جای مسافران 
را به 25 درصد برسانیم. مکارم در مورد تدوین برنامه خود برای 
شهرداری تهران نیز تاکید کرد: 70درصد این برنامه تدوین شده 
اسـت و 30 درصـد آن نیز تا روزهای آینده تکمیل می شـود که 

امیدواریم به موقع آن را به شورا ارائه دهیم.
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اولین قرباني اجرا نکردن آیین نامه ارجاع نظارت 
در کنترل ساختمان مشخص شد

تعلیق  اشتغال  کار رئیس سازمان 
نظام مهندسی استان تهران

تخطي از اجـراي آیین نامه ارجاع نظارت در کنترل 
سـاختمان از سوي رئیس سازمان نظام مهندسي 
اسـتان تهـران، گریبـان رئیـس سـازمان نظام 
مهندسی را گرفت و آخوندي که دو بار در این زمینه 
ابالغیه را به عنوان هشـدار براي این نهاد ارسـال 
کـرده بود، در نهایت با یک تصمیم قاطعانه، جلوي 
این تخلف قانوني ایستادگي کرد و به این ترتیب، 

اولین قرباني تخلف از این آیین نامه مشخص شد.

براسـاس آخرین اخبار، عباس آخوندي، وزیر راه و شهرسازی 
پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی 
سـاختمان اسـتان تهران را به دلیل عدم رعایت ابالغیه های این 
وزارتخانـه تعلیق کرد. به گزارش خبرگزاري ها، این تصمیم وزیر 
راه  و شهرسازی را حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان این 
وزارتخانه در نامه ای خطاب به محمدنادر محمدزاده مدیرکل راه 
و شهرسـازی استان تهران ابالغ کرده و از وی خواسته تا دستور 
دهد مراتب اجرای این تصمیم آخوندی اجرائی شود. در بخشی از 
ابالغیه آمده است: نظر به عدم رعایت ابالغیه ها و اطالعیه های 
وزارت راه و شهرسـازی در موارد متعدد توسـط حسن قربانخانی، 
رئیس سـازمان نظام مهندسی سـاختمان آن استان دارنده پروانه 
اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران که موجب بروز بی نظمی 
در ارائه خدمات مهندسـی و به تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت 
ذی نفعان و نهادهای ذی ربط شده است، بدین وسیله ضمن اعالم 
تصمیـم مقام عالـی وزارت مبنی بر تعلیق پروانه اشـتغال به کار 
مهندسی ایشان، مستند به بند ج ماده 23 آیین نامه اجرائی قانون 
نظام مهندسـی و کنترل ساختمان مصوب 1375 مقتضی است 
دسـتور فرمایید مراتب به ایشـان و نهادهای ذی ربط ابالغ گردد. 
در پي انتشار این اخبار، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در 
نامه ای سعید غفرانی را به عنوان جایگزین حسن قربانخانی رئیس 
تعلیق شده سازمان نظام مهندسی ساختمان پایتخت معرفی کرد. 
به این ترتیب به نظر مي رسـد در کمتر از شـش ماه باقي مانده تا 
انتخابات سازمان نظام مهندسي، تنش هاي موجود در این سازمان 
بیشتر شود. بر همین اساس آخوندي اعالم کرد این ترتیبات فاسد 
نمي تواند شهرسازي را کنترل کند و باید آن را تغییر داد. غفاری 
می گویـد مالـک باید ناظر خـودش را انتخاب کنـد و در پي آن، 
باید شـهرداري ها بازرسـي را فعال کرده و به ناظر اعتماد نکنند و 
حق الزحمه آن را نیز دریافت کنند. اکنون مي شنویم که پاداش هاي 
50 میلیون  تومانی و حقوق 30 میلیون تومانی توزیع مي شـود و 
حاال سـر پول به جان هم  افتاده اند. رئیس اسـبق سـازمان نظام 
مهندسـي تهران با رد هرگونه اظهارنظري درخصوص این دعوا 
اعالم کرد: واکنش آخوندي هم در مقابل قداره کشي ها واکنشي 
طبیعي بود. در دعواي بین گالدیاتورهاي سیاسي، مشخص است 
آن که ضعیف تر است، قرباني مي شود و این قرباني، قربانخاني بود
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