
سه شنبهجامعه
۱۸  مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۴
www.sharghdaily.com ۶و۷

آغاز  شورا  با  شفافیت  ناخواسته
شورای ششــم با یک شفافیت ناخواسته آغاز شد: انتشار خبری که پشت پرده انتخاب شهردار را مشخص 
می کرد. نام شــهردار منتخــب و ترکیب آرای او برخالف عهد داخلی منتخبان، رســانه ای شــد و چمران در 
نخســتین روز شــورای ششــم، بدون آنکه از پخش زنده تصاویر صحن شورا از ســایت آپارات، مطلع باشد و 
بداند میکروفن او نیز باز اســت، شــروع به صحبتی زمزمه وار با نرجس سلیمانی کرد و گفت که بدترین شب 
زندگی اش را گذرانده...! نرجس ســلیمانی، شروع کننده این گفت وگو بود که گفت: کاش رأی های ما شفاف و 
آشــکار بود. پس از آن، مهدی چمران با گالیه گفت: من دیشــب تا صبح نخوابیدم و یکی از بدترین شب های 
زندگی من بود که برایم حتی از زمان جنگ هم بدتر بود. از اینکه برخالف تأکید ما، اســامی به صورت اشــتباه 
رسانه ای شده و... پس از آن، سلیمانی درباره شفافیت، صحبت و بار دیگر به غیرعلنی بودن آرا اعتراض کرد. 
چمران گفت: نمی شــود! یک عده فشــار می آورند و ادامه داد: البته قانون نوشته انتخاب شهردار باید با رأی 
مخفی باشد که آن هم دالیلی دارد، زیرا یک عده  را می ترسانند و تهدید می کنند، حتی همین حاال با اینکه رأی 

مخفی بوده، به برخی گفته شده اگر به این گزینه رأی ندهید، چنین و چنان می کنیم... .
اولین بی قانونی

شــاید دورترین نامی که در میان فهرست بلند اولیه گزینه های شهرداری تهران به ذهن می رسید، علیرضا 
زاکانی بود، اما در نهایت او در دومین جلســه رسمی شورای ششم شهر تهران با ۱۸ رأی، شهردار تهران شد. 
ســه عضوی که به او رأی ندادند، معتقد بودند رأی گیری درخصوص انتخاب شــهردار تهران باید پس از طی 

پروسه قانونی انجام شود، اما سایر اعضا با تأخیر در رأی گیری موافقت نکردند.
معترضان قبل از گرداندن گلدان به چمران گفتند که این رأی گیری قانونی نیست و بهتر است رأی گیری به 
جلســه آینده شــورا موکول شود و در اولین گام برخالف قانون حرکت نکنیم. به گفته منتقدان، قرار بوده قبل 
از انتخاب شهردار، پرویز سروری، مهدی چمران و محمد آقامیری صالحیت کاندیداهای شهرداری را بررسی 
کنند. در روز بعد از رأی گیری غیررســمی هم محسن پیرهادی مسئول اســتعالم از وزارت کشور می شود، اما 
نتیجه  هیچ کدام از پیگیری ها به اعضا اعالم نمی شــود. ناصر امانی و جعفر تشکری هاشــمی، تأکید می کنند 
که این قانون شــکنی هرگز از پیشانی شورای شهر پاک نمی شود. اما با وجود حاشیه های دنباله دار، وزیر کشور 
حکم زاکانی را امضا کرد و او ۱۱ شهریور، ۲۶ روز پس از آنکه در صحن شورا رأی گرفت، رسما شهردار تهران 

شد.

تأخیر  عجیب  در تشکیل  کمیسیون ها  و  انتخاب سخنگو
پیش از آغاز جلســات رســمی شورای ششــم، منتخبان برای آغاز خدمت به تهران و شهروندانش، شتاب 
زیادی داشــتند، اما با رسمی شدن جلسات، کمیسیون های شــورا با تأخیر بیشتری نسبت به دوره های گذشته 
تشکیل شــد، در حالی که به نظر می رسید دلیل این تأخیر، ترکیب کمیســیون برنامه و بودجه باشد. پیشنهاد 
جا به جایی از این کمیسیون به کمیسیون عمران و حمل ونقل هم به نتیجه نرسید و سرانجام، محمد آخوندی 
یکی از اعضای جوان شــورای شهر به ریاست این کمیسیون مهم رسید، درحالی که برخی اعضا که نسبت به 

او سابقه کاری پر و پیمان تری در شهرداری داشتند، در این کمیسیون عضو بودند.
تأخیر در رأی گیری برای انتخاب سخنگوی شورای شهر هم سبب شد مهدی اقراریان از داوطلبی برای این 
جایگاه کناره گیری کند و علیرضا نادعلی، عضو نزدیک به شهردار تهران برای سمت سخنگویی انتخاب شود. 
نادعلی در یک سال گذشته، نسبت به سخنگوهای دوره های گذشته شورای شهر، در دسترس ترین بود و تالش 
کرد هیچ پرسشی را بی پاسخ نگذارد. رعایت مساوات در پاسخ گویی و بی توجهی به خط کشی های سیاسی که 
در برخی از اعضای شــورا در مواجهه با نمایندگان رسانه ها دیده می شد، از امتیازات سخنگوی شورای ششم 
بوده اســت. اما همیشه ردی از حمایت در پاسخ های او از شهردار محبوبش دیده می شود. جلسات ماه های 
ابتدایی شورای شهر به گزارش دهی معاونان سابق و بعد از انتصابات جدید، به ارائه برنامه  از سوی معاونان 
تازه گذشــت. در کنار این گزارش دهی های پیوسته، گاهی نیز به مناسبتی، مسئولی میهمان جلسات شورا بود 

یا پرونده باغات و نام گذاری ها بررسی می شد.
حفظ  سنت  جلسات  هم اندیشی

شــورای  پنجمی ها، رسم جلسات روز یکشــنبه (که بدون حضور خبرنگاران برگزار می شد) را برانداختند و 
به جای آن، جلسات هم اندیشی را پایه گذاری کردند و بسیاری از موضوعات حساس و مهم شهری را در قالب 
همین جلســات پیش بردند. شورای  ششمی ها هم این جلســات را حفظ کردند و بسیاری از موضوعات مهم 
ازجمله اختالفات بر سر انتصابات و وعده های بزرگ شهردار و... را در همین جلسات خصوصی پیش بردند.

انتصابات پرحاشیه
انتصابات فامیلی، یکی از حاشــیه های سال نخست شورای ششم بود. همسر یکی از اعضای شورای شهر 
به عنوان مدیرکل کمیســیون ماده ۱۰۰ شــهرداری تهران منصوب شــد. کمیســیون های ماده ۱۰۰ به تخلفات 
ســاختمانی در تهران رسیدگی می کنند و جایگاهی اســتراتژیک از لحاظ شهرسازی و اقتصادی برای مدیریت 

شــهری محسوب می شوند.  معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران، این انتصاب را در راستای یکی از 
بندهای برنامه پنج ســاله سوم قلمداد کرد که در آن بر ارتقای جایگاه زنان در مدیریت شهری تأکید شده بود. 
همچنین به ســابقه کاری او به عنوان یکی از کارکنان شــهرداری هم اشاره شده بود. واکنش اعضای شورای 
شهر به این انتصاب که غیر قانونی نبود، اصالح مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران بود. مهدی عباسی، 
یکی از چهره های منتقد شــورا که معموال تذکرهای تندوتیزش را با لبخند و در آرامش کامل بیان می کند، در 
جریان طرح فوق گفت که این اصالحیه، مصوبه تعارض منافع در شــهرداری تهران است که بناست اعضای 
شورای اسالمی شهر تهران نیز مشمول این مصوبه شوند. همکاران ما در شورا به  شکل یکپارچه آماده اند که 
در مقابل هر موردی که ممکن اســت منافعی برای شخص آنها به وجود آید و منجر به تعارض منافع شود، 
بایستند و این، از مصادیق شورای انقالبی و ارزشی است. شورای انقالبی، شورایی نیست که بخواهد برای خود 
یا نزدیکان و دوســتان خود، فرصت هایی ایجاد کند که آن فرصت ها، معنی و برداشت متفاوتی داشته باشد. 
دقیقه ای از طرح این سخنان در صحن نگذشته بود که پیامکی برای عباسی آمد. او در واکنش به مطلبی که 
برایش ارسال شد، گفت: ابتدای جلسه، مطلبی را گفتم و طرحی را ارائه دادم و برای من قابل پیش بینی بود 
که بیان چنین طرحی، عوارض دارد و ســمپات ها شروع به انجام عملیات رسانه ای علیه من می کنند؛ چراکه 
به من گفته بودند اگر وارد چنین صحنه ای شــوی، علیه تو وارد کار می شــویم اما چون شفافیت را سرلوحه 
کار خود می دانم، ابایی از این مســئله ندارم. این گونه بود که اعتراض به انتصاب نیز مانند ســایر اعتراض های 

اعضای شورا به سرانجامی نرسید... .
تغییر   مسیر   در   نام گذاری ها

یکی از آشکارترین تغییر رویه ها در شورای ششم نسبت به دوره گذشته مدیریت شهری، نحوه انتخاب نام 
معابر بود. در دوره پنجم مدیریت شهری، تالش شد تا اسامی معابر پایتخت به  گونه ای متفاوت انتخاب شود 
و برخی آن را پایان دوره نام گذاری خیابان های پایتخت به نام زنبق و الله می دانستند. استفاده از نام مشاهیر 
فرهنگی، هنری، سیاســی و اجتماعی معاصر از اولویت های دوره گذشــته برای نام گذاری معابر بود، هرچند 

بسیاری از شهروندان با هرگونه تغییر نامی مخالف بودند.
در دوره ششم مدیریت شهری تأکید بر استفاده از نام شهدا بر معابر است اما گاهی تغییر نام ها، حاشیه ساز 
هم شده است. در یکی از جلسات نام گذاری، تغییر نام کوچه ای به نام انوشیروان به شهید محمود شهبازی با 
مخالفت هایی رو به رو شد. مهدی عباسی، معتقد بود شهید محمود شهبازی یکی از شهدای واالمقام بوده که 

کمتر به او پرداخته شده است و گذاشتن نام این شهید روی خیابان انوشیروان، در کلیت کار نادرستی نیست؛ 
چراکه برخالف تصور غالب، اتفاقا انوشــیروان یک پادشاه ظالم بوده است و کتاب های تاریخی که می گوید او 
عادل بوده، جعلی اســت. با وجود این، جایگزینی نام این شــهید روی خیابان انوشیروان، از آنجا که می تواند 
منجر به ایجاد بحث ها و مخالفت هایی شود، نوعی جفا در حق این شهید است. اما علیرضا نادعلی، در دفاع 
از این تغییر نام گفت ما در جمهوری اســالمی، سیاست های رسمی داریم و اساس مفهومی انقالب اسالمی 
ســال ۵۷، ضدیت با سلطنت دوهزارو۵۰۰ ساله شاهنشــاهی بود. یعنی ما غیر از پادشاهی حضرت داوود و 
حضرت ســلیمان، هیچ پادشاه دیگری را به رسمیت نمی شناســیم. این در حالی است که خیابان انوشیروان، 
چند کوچه پایین تر از دفتر مقام معظم رهبری قرار دارد و وجود نام این پادشاه روی یک خیابان در آن منطقه، 
قطعا با اصول انقالب اســالمی تعارض دارد... . با وجود شــکل گیری این بحث ها، درنهایت این تغییر نام در 

صحن شورا مصوب نشد.
مدیران  ناشناس  شهرداری  و  شورایی ها

یکی از تذکرات پرتکرار اعضای شــورا، پاسخ گو نبودن مدیران شهرداری به اعضای شورای شهر است. آنها 
از نحوه پاســخ به تذکرات شان گالیه دارند و معتقدند این پاسخ ها، تنها یک پاسخ اداری است و به پرسش ها 
و تذکرهای آنها پاســخ جدی داده نشده و گاه نیز رئیس شــورا آنها را برگشت زده است. بارها رئیس شورای 
شــهر تهران به کنایه در صحن شــورا گفته است که برخی از معاونان شــهرداری تهران را ندیده است و اگر 
در خیابان آنها را ببیند، نمی شناســد! از سوی دیگر، بی سیم شــهرداری نیز مانند دوره های گذشته به اعضای 
شورا پاسخ گو نیست. این را قدیمی ترهای شهرداری تذکر داده اند که پیش از این، همیشه بی سیم شهرداری در 
لحظه، پاسخ گوی شــان بوده و حاال نیست. از مهدی چمران نقل شده که پیش تر، وقتی اعضای شورا در شهر 
با مشــکل یا چالشی رو به رو می شدند، برای حل آن از طریق این بی سیم با شهردار منطقه یا مسئول مستقیم 
تماس می گرفتند تا بعد از چند دقیقه با آنها تماس گرفته شود؛ اما دیگر ارتباط شورای شهر با بی سیم مرکزی 

شهرداری تهران برقرار نیست.
متفاوت ترین  شورای  یکدست!

شــورای ششم، چهارمین شورای یکدســتی اســت که تهران، تجربه کرده؛ اما در هیچ دوره ای، نمایندگان 
مردم به این غلظت از شهردار منتخب خود دفاع نمی کردند و منتقدان را مورد هجوم قرار نمی دادند. تفاوت 
دیدگاه ها در درون، یک جریان عادی است؛ اما حمله به دیدگاه های منتقد از سوی خود اعضای شورای شهر، 

موضوعی اســت که بی ســابقه نه، اما کم سابقه بوده است و در این دوره از شــورای شهر، بیش از دوره های 
گذشته به چشم می آید.

مســئله دیگر، این است که شهردار تهران در بسیاری از تصمیم گیری های مهم شهری، مشورتی از شورای 
شهر تهران نمی گیرد. بیشتر اعضای شورا در برابر پرسش های رسانه ها این جمله را تکرار می کنند که «ما هم 
از طریق فضای مجازی از این تصمیم شــهردار آگاه شــدیم»، «اطالعی از جزئیات این تفاهم نامه ها نداریم»، 
«نمی دانیم این قرارگاه قرار اســت چه فعالیتی داشته باشــد»، «از تصمیمات گرفته شده درخصوص قرارگاه 
مسکن هیچ گونه اطالعی نداریم»، «نمی دانیم در برابر ساخت خط ۱۰ مترو، چه تهاتری با قرارگاه خاتم انجام 

می شود» و...!
درحالی که ســخنان اعضای شورای شــهر، نشــان می دهد آنها کمتر در جریان تصمیم گیری های شهردار 
قرار می گیرند، گزارش دهی های شــهردار و معاونانش هم بر اساس اظهار نظرهای اعضا در صحن، به گونه ای 
نیســت که به پرسش های آنها پاسخ دقیق داده شــود؛ هرچند لطف اهللا فروزنده، معاون برنامه ریزی، توسعه 
سرمایه انسانی و امور شوراهای شهرداری تهران، بارها گفته است که شورا هر گزارشی را بخواهد، شهرداری 

آن را تهیه و ارسال می کند.
برخی از اعضای قدیمی شــورای شهر تهران معتقدند حتی در شــورای دوم نیز همراهی اعضای شورا با 
محمود احمدی نژاد چنین شــکلی نداشت و این میزان چشم پوشی، می تواند شورا را از مسیر نظارت منحرف 

کند.
به اعتقاد کارشناســان، در شــورای ســوم هم با وجود حضور اعضایی که یاران صمیمی قالیباف در شورا 
محســوب می شدند، باز هم در صحن شورا، اعضا در حمایت از شهردار در برابر هم قرار نمی گرفتند... . اشاره 
منتقدان به جلسه ای از شورای شهر تهران است که برخی از اعضای شورا نسبت به آمارهای شهردار واکنش 
نشــان دادند و برخی از آنها را راستی آزمایی و اعالم کردند. دســت کم در حوزه حمل ونقل و ترافیک، تحقق 
بســیاری از وعده ها به عمر چهار ســاله مدیریت شهری کنونی نمی رســد و با واقعیت ها همخوانی ندارد. یا 
انتقادی درخصوص اینکه چرا شهردار بعد از گذشت ۱۰ ماه، هنوز در حال برنامه دهی به شورای شهر است و 
از کارهای انجام شده سخنی نمی گوید؛ موضوعی که مورد انتقاد یک عضو دیگر شورا قرار گرفت و او، اعضای 
منتقد را به ســیاه نمایی متهم کرد. البته این موضوع، چند بار دیگر هم از سوی سایر اعضای همراه زاکانی در 

صحن شورا اتفاق افتاد و اعضای همراه شهردار را در برابر اعضای منتقد قرار داد.

یارگیری های  بی حاصل  مدیران  قالیباف  در  شورا
هرچند در شــورای ششم، طرح و الیحه چندانی در سال نخســت مطرح نشده است؛ اما در همین مدت، 
نتیجه رأی گیری ها نشان می دهد پیشنهادهایی که از سوی مدیران سابق قالیباف و اعضای کنونی شورا مطرح 
می شود و چندان مورد موافقت مدیران شهری نیست، رأی چندانی کسب نمی کند و معموال در رأی گیری های 
حساس، دست آنها خالی است. هرچند تالش هایی صورت گرفت تا در این چند ماه، به این جمع افزوده شود؛ 

اما حاصل کار نشان می دهد اعضای اضافه شده در بزنگاه ها، با آنها همراه نشده اند.
شورای  سخت  ششم

ناصر امانی در یکی از نخســتین مصاحبه هایش با رســانه ها گفت که شــورای ششــم یکی از سخت ترین 
شــوراها خواهد بود و روزهای ســختی پیش  رو دارد که پیش بینی او در نخســتین سال شــورا درست از آب 
در آمد. او به عنوان یکی از منتقدترین چهره های شــورای شــهر، بارها از سوی رسانه های نزدیک به شهرداری 
مورد هجوم قرار گرفت یا بایکوت خبری شــد. در آخرین واکنش به انتقادهای او، حراست شهرداری بیانیه ای 
علیه این عضو شــورای شــهر صادر کرد که این اتفاق، کم سابقه بود. ناصر امانی گفت که این اتفاق بی سابقه 
و عجیب از ســوی مجموعه ای است که خود را مسئول نظارت بر شــهرداری می داند؛ در حالی که قاعدتا این 
مجموعه باید از ما، وقتی می خواهیم بر کار شهرداری نظارت کنیم یا به شهرداری تذکر بدهیم، حمایت کند.
شــش عضو شورای شهر تهران به این بیانیه واکنش نشان دادند؛ اما در نهایت، یک عضو دیگر شورا گفت 

چرا وقت شورا به این موضوع اختصاص یافته و باید این موضوع در هم اندیشی مطرح می شد.
زنان  شورای  ششم

زنان عضو شــورای شــهر تهران، عملکرد متفاوتی با بســیاری از اعضای مرد شــورای شــهر ندارند. آنها 
دســت  کم در خصوص برخی از موضوعات که حوزه تخصصی فعالیت آنها نیســت، سکوت می کنند. درست 
اســت که زنان کارنامه قابل قبولی در ســال اول شورا ندارند؛ اما این کارنامه، هماهنگ با کلیت شورای ششم 
در ســال نخست است. شورایی که با انگیزه باال، فعالیت خود را آغاز کرد و به قول یکی از اعضای آن، بعد از 

مدتی به دیوار واقعیت ها برخورد کرد. 
بحران درآمدی در شهرداری، نارضایتی های نیروی انسانی، شهردار منتخبی که بعد از رأی گیری چندان از 
شــورای شهر حرف شنوی ندارد و... از مواردی است که ســبب شده شورای ششم، آغازی پرشور و کارنامه ای 

درخشان در سال نخست نداشته باشد.

شــورای شــهر به مثابه تجلی اراده مردم شــهر در مدیریت شهر عهده دار 
نقش مقررات گذاری و سیاست گذاری شهری است، نقشی که به موتور توسعه 
شــهر جهت می بخشــد و موقعیت شهرداری را در مســیر توسعه شهر تعیین 
می کند. عملکرد شهرداری در تسهیلگری توسعه یا تصدی گری اداره امور شهر، 
دارایی فروشی یا مولدساز دارایی های شهرداری، شهرفروشی یا توسعه کالبدی 
مبتنی بر کاربری ها و پهنه های پیش بینی شده در طرح تفصیلی و جامع همه از 
سیاست گذاری و تدبیر شایسته یا ناتوانی شورای شهر در سیاست گذاری صحیح 
شهری نشئت می گیرند و بر همین اســاس ارزیابی سیاست گذاری شورای شهر 
در بخش مالیه شهری می تواند آینه تمام نمایی از توفیق یا عدم توفیق شورا در 

ادای حق به شهر را نمایان کند.
این روزها یک ســال از آغاز به کار شــورای ششــم شــهر تهــران می گذرد، 
شــورایی که اعضای شــاخص آن در ابتدای تشــکیل بیش از هــر چیز به نقد 
سیاســت گذاری مالی شورای پیشــین پرداختند و با سیاسی دانستن بودجه سال 
۱۴۰۰ از عــزم و اراده خود برای بازکردن قفل ساخت وســاز در تهران می گفتند، 
قفلی که از دیدگاه ایشــان اعضای شورای پنجم بر چرخ درآمدهای شهرسازی 
زده بودند و حاال پس از گذشــت یک سال خوب است گویندگان این حرف ها به 
عملکرد شهرداری تهران که ناشی از سیاست گذاری شان است بنگرند و فارغ از 
سیاسی کاری خود را قضاوت کنند! و از آنچه گذشته است برای سیاست گذاری 

شایسته و مناسب درس بگیرند.
مصوبه بودجه به عنوان برنامه مالی و اجرائی ســاالنه شهرداری تجلی گاه 
سیاســت گذاری شورای شــهر در اداره مطلوب و اســتفاده بهینه از منابع برای 
تخصیص آن به اولویت ها در هزینه اســت، از ســوی دیگر تحقق پذیری بودجه 
رابطه مســتقیمی با تاب آوری و پایداری مالی شهرداری دارد و جهت گیری های 
اقتصادی و مالی شــهرداری در قبال شهر را برای ذی نفعان و شهروندان روشن 

می کند. از این حیث اگر بخواهیم سیاســت گذاری شــورای ششــم را بررسی و 
ارزیابی کنیم، با ناکامی شــورا در اجرائی کردن سیاســت گذاری انجام شــده در 

چارچوب بودجه توسط شهرداری مواجه می شویم.
اعضای شورای ششــم در آذرماه سال گذشته با اصالح مصوبه بودجه سال 
۱۴۰۰ شــهرداری تهران مصوب شــورای پنجم و کاهش ۱۱ هزار و ۸۳۰ میلیارد 
تومانی، سقف بودجه را به رقم ۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رساندند تا بتوانند 
بر اساس سیاســت گذاری جدید آن را محقق کنند، اما بر اساس گزارش معاون 
مالی و اقتصادی شــهرداری تهران تنها چیزی بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان از 
این بودجه محقق شــده و از کم و کیف این رقم تاکنون گزارشــی منتشر نشده 
اســت، اعضای شورای ششم با سیاسی دانســتن بودجه مصوب شورای پیشین 
برای ســال ۱۴۰۰ دست به اصالح آن زدند و سیاست گذاری خود را بر آن حاکم 
کردند تا هم ســطح تحقق پذیــری آن را باالتر ببرند و هم جهت گیری های خود 
را در حوزه ساخت وســاز به ســازندگان و ســرمایه گذاران اعالم کنند، اما نه در 
تحقق پذیرشــدن صددرصدی سیاســت گذاری مطلوب خود کامروا شدند و نه 

توانستند تقاضای ساخت وساز را بیش از پیش تحریک کنند.

از سوی دیگر مهندس چمران در جلسه بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ 
شــهرداری تهران گفتند که اقال ۲۰ بودجه در شورا بسته اند، نه اینکه شهرداری 
برایشــان بودجه بنویسد و ایشان تصویب کنند و با تکیه بر این تجربه از اعضای 
شــورای شهر خواســتند که به نظر ایشــان رأی دهند نه اینکه حرف شهرداری 
را بپذیرنــد، فارغ از اینکه قبول گزاره ساکت نشســتن دکتــر احمدی نژاد و دکتر 
قالیباف در مقام شــهردار وقت و نگاه کردن به اینکه شورای به ریاست چمران 
برای این دو شــهردار بودجه انشــا کند سخت اســت، اما حاال سه ماه از سال 
۱۴۰۱ و بودجه ای که با تکیه بر ۲۰ بودجه بسته شــده توســط چمران در شــورا 
تصویب شد می گذرد و براساس گزارش خزانه دار شورای ششم در اعالم درآمد، 
هزینه سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ با کســری عملکرد هفت هزار و ۱۲۰ میلیارد 
تومان مواجه است، در حقیقت شهرداری تهران در این سه ماهه هر ماه حداقل 
دوهزار و ۳۷۳ میلیارد تومان کسری را تجربه کرده که این میزان کسری برابر با 
عدم تحقق ماهانه ۵۶ درصد منابع پیش بینی شده در سیاست گذاری شوراست 
و شورای ششم همچنان در اجرائی شدن سیاست گذاری هایش توسط شهرداری 
ناکام مانده اســت. این ناکامی در اجرای سیاســت گذاری مصوب شــورا توسط 

شهرداری زمانی عیان می شــود که بدانیم میزان تحقق منابع شهرداری تهران 
در سه ماهه نخست ســال ۱۳۹۹ و اوج پاندمی کرونا برابر با ۵۴٫۵ درصد بوده 
است و حاال با عبور از شرایط اقتصادی ناشی از قرنطینه و... میزان تحقق منابع 
شهرداری تهران در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به رقم ۴۳ درصد رسیده است! 
این ناتوانی در اجرای سیاست مصوب شورا توسط شهرداری امری انکارنشدنی 
اســت و عالوه بر ناتوانی در اجرا باید بخشی از این ناکامی را در سیاست گذاری 

نادرست هم جست وجو کرد.
اعضای شــورای ششــم با وجــود انتقادات مکررشــان به سیاســت گذاری 
مالی شــورای پنجم تاکنون به جز اصالح مصوبه تســهیالت ناشــی از شرایط 
کرونا که مصوبه و سیاســت گذاری شــورای پنجم بود و تعیین مشوق هایی در 
پرداخت هــای نقد که رویه جاری همه ادوار شــورا بوده اســت در حوزه مالیه 
شهری سیاست کارآمدی را تهیه و تصویب نکرده اند و آنچه را هم در چارچوب 
اصالحیه بودجه ســال ۱۴۰۰ و بودجه ســال ۱۴۰۱ تصویــب کرده اند نمی توان 
یک سیاســت گذاری مؤثر ارزیابی کرد. در یک ســالی که گذشــت رقمی بالغ بر 
۶۳ هــزار میلیارد تومان پول حقیقی از چرخه ســرمایه گذاری در بورس خارج 

شده اســت، بازارهای موازی همچون ســکه، ارز، خودرو و کاال دستمایه ورود 
ســرمایه های سوداگرانه قرار گرفته اند و سهم بخش ساخت وساز مسکن از این 
پول نســبت به ســایر بازارها آن قدر اندک بوده است که اگر بگویم نزدیک صفر 
بوده بیراه نگفته ام، در این میان ناتوانی شــورای ششــم در سیاست گذاری مؤثر 
برای جلب و جذب بخشــی از پول خارج شده از بورس مشهود و غیر قابل انکار 
اســت چراکه اگر تنها ۱۵ تا ۲۵ درصد این رقم با سیاست گذاری مؤثر و صحیح 
به ســمت ساخت وساز در تهران جذب می شد هم چرخ مالیه شهری تهران در 
گل نمی ماند و هم رونق و شــکوفایی اقتصادی در بخش های دیگری از اقتصاد 
شــهری نمایان می شد و شهر، شهروندان و شهرداری از سیاست گذاری صحیح 
شورای شهر منتفع می شــدند. اما بر اساس شواهد شورای ششم که از حضور 
و تجربه ریاســت ۱۵ســاله مهندس چمران و تنی چند از دیگر اعضای پرسابقه 
برخوردار است در سیاست گذاری صحیح برای جهت دهی به نقدینگی فعال در 
بازار پولی و مالی به ســوی ساخت وساز ناتوان بوده و نتوانسته است جذابیتی 

به جز مازاد تراکم، طبقه اضافه و... برای جذب این منابع فراهم کند.
شــورای پنجــم با وجود آنکــه در دوره فعالیــت خود با تالطــم نرخ ارز و 

جذابیت هــای ورود بــه این بازار، مطلوبیت ســرمایه گذاری در بورس، شــیوع 
پاندمــی کرونا و حتی بی ثباتی مدیریت ارشــد ناشــی از تغییر شــهرداران در 
شــهرداری مواجه بود، تالش کرد با سیاست گذاری صحیح، مالیه شهری تهران 
را باثبات و تاب آور در برابر بحران ها نگه دارد و شــاهد این مدعا را می توان در 
پرداخت به موقع حقوق و دســتمزد، اعمال افزایش های قانونی ناشی از آن و... 
در حــوزه هزینه هــای اجتناب ناپذیر دید و با عملکرد مدیریت شــهری در دوره 
جدید مقایسه کرد. اثرات سیاست گذاری صحیح که ناشی از اتکا بر رهنمودهای 
نهادهای بین المللی، دانش مشاوران و کارشناسان شورای شهر و تجربه مدیران 
و کارشناسان شهری بود زمینه سیاست گذاری صحیح را در دوره پاندمی کرونا، 
قرنطینه هــای ناشــی از آن و اختالل در جریــان اقتصادی شــهر فراهم کرد و 
نگذاشــت مالیه شهری با بحران روبه رو شــود و با ایجاد جذابیت های مالی در 
حد توان، منابع و نقدینگی مورد نیاز برای اداره شهر را جذب و جمع آوری کند. 
چیزی که حاال با سپری شدن دوره قرنطینه های ناشی از کرونا جای خالی اش در 

مدیریت شهری دوره ششم دیده می شود.
ناتوانی شــورای ششــم در سیاســت گذاری صحیــح و ناکامــی در اجرای 

سیاســت ها توســط شــهرداری تهران را وقتی بهتر درک می کنیم که بدانیم در 
سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ که شهرداری تهران با مسئله عدم ثبات در مدیریت 
و تغییر شهردار و اداره توسط سرپرست و مشغولیت شورا برای انتخاب شهردار 
جدیــد مواجه بود، میزان تحقق منابع ســه ماهه نخســت برابر با ۴۸٫۸ درصد 
بوده اســت یعنی شهرداری تهران در ســال ۱۳۹۷ و شرایط عدم ثبات مدیریت 
در تحقق بخشــیدن به منابع از شــهرداری، دارای ثبات مدیریت در سال۱۴۰۱ با 
میزان تحقق منابع ســه ماهه نخست معادل ۴۳ درصد عملکرد بهتری داشته 
اســت! این آینه واقعیت مالیه شــهری اســت کــه در مواجهه بــا آن به جای 
شکســتن آینه باید در سیاست گذاری ها تجدید نظر کرد و اشتباهات را پذیرفت و 
با سیاســت گذاری صحیح آنچه را که شایسته و مطلوب است برای اجرا توسط 
شــهرداری تبیین و تعیین کرد تا شهر، شهروندان و شهرداری از سیاست گذاری 
صحیح شــورای شهر منتفع شوند. در این میان سیاست گذاری با عینک سیاسی 
منافع و منابع شهر را قربانی سیاسی کاری می کند و فرصت های فراروی توسعه 
شــهر را به تهدیدها و چالش هایی تبدیل می کند که با سیاســی کاری نمی توان 

حلشان کرد.

اجرا در  ناتوان در سیاست گذاری، ناکام 

یک ســال گذشت. نیمه مرداد سال گذشــته، پس از چهار سال دوری، مهدی چمران دوباره بر صندلی ریاست شورای شهر تهران نشســت و پرویز سروری هم نایب رئیس شد. این در  
حالی بود که به نظر می رســید ترکیب جدید شــورای ششم، عالقه مند به ریاست او بر شورا باشد اما در نهایت، ریاست شــورای شهر تهران برای چمران ماند و ریاست بر شورای عالی 
استان ها سهم سروری شد. چمران اما در این دوره از شورای شهر تهران، مدیریت متفاوتی را تجربه کرد. او دیگر مانند گذشته حرف آخر را در شورا نمی زد و جوان ترها هم مانند گذشته، 
حرمت نگهدار نبودند. این گونه بود که او برخالف دوره های گذشــته که تالش می کرد اختالف ها در خفا، بیان و حل شــود و در عیان، همه چیز عادی باشد و وقتی با شهرداران اصولگرا 
به چالش می خورد، ترجیح می داد دندان بر جگر بگذارد تا وحدت جناحی آنها حفظ شــود، در این دوره مجبور شــد فریادهایش را در صحن شورا بزند. از فریاد قانون فروشی در حوزه 
شهرسازی تا گالیه از سقف بودجه پیشنهادی و... مهدی چمران که هنوز بیماری اش بهبود پیدا نکرده بود، در صحن فریاد می زد: شما که به همه چیز شهرداری اعتماد کردید، این اندازه 
(اشاره به بند انگشتش) به من هم اعتماد کنید... در این شرایط، سقف  بودجه همان شد که چمران می خواست اما نه مانند تمام سال هایی که او حرف آخر را می زد و رأی گیری می شد... این بار، ناآگاهی برخی از اعضا و فریادهای 
او خطاب به البی کنندگان (که: اجازه دهید اعضا، رأی خود را بدهند) سبب شد که اولین بودجه شورای ششمی ها، با رقم مورد قبول او بسته شود. او دیگر باالنشین نشست های مشترک مدیران شهری و دولتی ها نبود. حتی در 
دیدار شــهردار تهران و کابینه اش با رئیس جمهور و برخی از وزرا، اعضای شورای شهر حضور نداشــتند و این، اتفاقی بود که سابقه نداشت و سبب دلخوری هم شد. سال نخست شورای ششم، سال خوشی برای مهدی چمران 
نبود. او ماه ها به دلیل بیماری در منزل بســتری بود و در زمان حضورش در صحن نیز بخشــی از اداره جلسات را به سروری واگذار می کرد، اما نمی توان تأثیر رئیس ۸۰ســاله را بر کیفیت اداره جلسات انکار کرد، هرچند او هنوز 

دستورالعمل های خود را برای اداره جلسه دارد و دوری چندساله اش از حوزه مدیریت شهری، سبب شد برخی قوانین و اتفاقات را به خوبی به خاطر نیاورد.

کارنامه یک ساله شورای ششم شهر تهران زیر ذره بین

فریادها، نجواها و حاشیه ها

رکوردداران شورا
روزی منتقد سرسخت رحمت اهللا 
حافظی در شورای شهر بود. حاال 
در شورای ششــم همان راهی را 
می رود کــه او رفت. هرچند بعد 
از شــورای چهارم، بسیاری تالش 
کردنــد از الگــوی حافظی برای 

ماندگاری استفاده کنند.
ناصــر امانی رکورد بیشــترین 
تذکــر بــه شــهرداری در ســال 
نخست فعالیت شورای شهر ششم را دارد. هر هفته محله گردی می کند و لیست 
چالش های آن محله را در صحن شورا مطرح می کند. هدفش رسیدن به ریاست 
کمیته شــفافیت و شــهر هوشــمند بود اما این کمیته به او نرســید. همان مدیر 
اجرائی که روزی ســخت تن به نظارت شورا می داد، حاال روی صندلی نظارت و 

قانون گذاری برای شــهر نشسته است، همچنان دغدغه های کارکنان شهرداری را 
دنبال می کند و بارها نسبت به وعده های بزرگ شهردار تذکر داده است.

شهرسازی؛ پاشنه آشیل شهرداری
مهدی عباســی، رئیس کمیسیون معماری و شهرســازی شورای شهر تهران، 
یکی از اعضای جوان شــورای شهر است که سابقه شــهرداری منطقه ۱۷ را نیز 
در کارنامه خود دارد. او بارها نسبت به ایمن سازی گودهای رهاشده تهران، ارائه 
الیحه کوتاه شدن زمان صدور پروانه ســاخت، انتشار رسمی لیست ناایمن ها و... 
در صحن شــورای شهر تذکر داده است. شــاید یکی از دالیلی که او را در لیست 
پرتذکرترین اعضا قرار داده، حوزه پرچالش شهرسازی است. حوزه ای که بیشترین 

موضوع تذکرات اعضا هم به آن اختصاص دارد.
عقب نشــینی های قانونی در این حوزه، بارها مــورد انتقاد تعدادی از اعضای 
شورای شــهر قرار گرفته است. مانند سه بخش نامه ای که به مناطق ابالغ شد و 
به گفته رئیس شورای شهر تهران، این بخش نامه ها خالف طرح تفصیلی و رواج 

بی قانونی در این حوزه بود. او معتقد بود بخش نامه های شهرداری رسمی کردن 
خالف و بازکردن راه بی قانونی اســت که در صورت ادامه آن، ســنگ روی سنگ 

بند نمی شود.
گام  دومی  که  برداشته  نشد

مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون 
نظــارت و حقوقــی شــورا کــه 
نخســت  روزهــای  تندی هــای 
شورای شــهر را ندارد، چند باری 
به شــهردار گفته اســت که اگر 
پاســخ تذکرهایش داده نشود، از 
ابزارهای دیگری که شــورا برای 
نظــارت دارد، اســتفاده می کند. 
هرچند تذکرها به جواب نرسیده 

اما گام های بعدی هم برداشــته نشده اســت. او چند باری نسبت به انتصابات 
برخی از مدیران ســازمان های شــهرداری که برخالف اساسنامه منصوب شده 
بودنــد، تذکر داد اما این تذکرها به تغییر مدیران ختم نشــد. یکی از نخســتین 
تذکرهای او در صحن شــورا، بــه چالش های مهم حریــم پایتخت اختصاص 

داشت.
نظارت جامع مناطق و نظارت جامع محالت که در طرح نجم دنبال می شود، 
یکی از فعالیت های کمیســیون نظارت شورای ششم در یک سال گذشته است، 
امــا او ترجیح داده در برابــر برخی از پرونده های مهم در شــهرداری از جمله 
بازپس گیری شــکایت شهرداری در پرونده رســاتجارت که در دوران سرپرستی 
علیرضا جاوید انجام شــد، ســکوت کند. ایــن عضو پرتذکر شــورا می گوید اگر 
جایی احســاس کنیم که حقوق عامه تحت الشعاع قرار می گیرد، آن را پیگیری 
می کنیم. آنجا هم که حق مردم اســت، نسبت به شهرداری، کوتاه نیامده ایم و 

نمی آییم.

کم تذکرترین  اعضا
رکــورد کمتریــن تذکــر در صحن 
شورای شهر تهران را پرویز سروری 
دارد. او البته یک بار به شهرداری 
تذکر داده و خواســته است بیشتر 
عملکرد و فعالیت های شهرداری 

را رسانه ای کنند.
پرویــز ســروری بارها بــه جای 
شهردار، پاســخ اعضای منتقد را در 
صحن داده و بیشترین همراهی را با 
شهردار تهران داشته است. او گاهی به منتقدان یادآوری می کند که عملکرد شهردار جدا 
از عملکرد آنها نیست و نباید در نقد، زیاده روی کرده یا به قول او، سیاه نمایی کنند. در زمانی 
که قوه قضائیه، شــهردار منطقه ۱۵ را به دلیل مرگ دختر پنج ســاله  -که در فضای سبز 

حاشیه بزرگراه بسیج در یک چاه ۵۰متری سقوط کرده بود- بازداشت کرد، به قوه قضائیه 
گالیه کرد که چرا شــهردار انقالبی این منطقه را دستگیر کرده است. او گاهی در جلسات 
داخلی شهردار و معاونانش هم حضور دارد که این نشان دهنده اعتماد باالی او به مدیران 
کنونی شهر و همراهی با آنهاست، اما برخی این سطح تعامل را در تضاد با حوزه نظارتی 
می دانند. بیشــتر لوایح مورد تأکید شهرداری مانند ایجاد سازمان فناوری های نوین و نوآور 
شهری که منتقدانی در شورا داشت، در زمان غیبت چمران و مدیریت سروری در صحن به 

سرانجام رسید و بیشترین حضور شهردار و معاونانش هم در همین ایام بود.
چمران  منتقد  اما   کم تذکر

شورای ششم برای مهدی چمران، مصادف با روزهای بیماری بود. او دو بار از حضور در 
صحن به دلیل بیماری منع شــد. غیبت اولیه، کوتاه تر بود اما زمانی که او به کرونا مبتال 
شد، چند ماهی توان حضور در صحن را نداشت. او نیز در کنار سروری کم تذکرترین عضو 
شــورای شهر تهران است، هرچند در ســخنانش، کنایه های زیادی می زند و یک بار هم 
نسبت به بی توجهی به قانون در حوزه شهرسازی تذکر داده و در هشدار جدی به شهردار 

و معاونشان گفته بی قانونی در حوزه شهرسازی، می تواند پای آنها را به قوه قضائیه هم 
باز کند. او بارها در صحن شورا گفته که ممکن است اگر برخی از مدیران شهرداری را در 

خیابان ببیند، نشناسد. کنایه او بر عدم تعامل این مدیران با شورایی هاست.
در فهرســت کم تذکرتریــن اعضای 
شــورای شــهر تهران می تــوان به 
محمــد آخونــدی، مهــدی بابایی، 
مهدی پیرهادی، نرجس سلیمانی و 
علیرضــا نادعلــی هم اشــاره کرد. 
ســیدجعفر تشکری هاشمی هم در 
میان اعضای کم تذکر جای می گیرد 
اما می توان عملکرد او را در یک سال 
گذشــته به دو بخش تقســیم کرد؛ 
دوره ســکوت و دوران پرتذکری که به نظر می رســید از وعده های مطرح شــده در حوزه 

ترافیک خســته و گالیه مند شــده اســت. یکی از نطق های پرشــور او، محک وعده های 
حمل ونقلی شــهرداری تهران بود. از حقیقت واگن ملی تا گالیه از بخشــش واگن های 
تهران به شــهرهای قم و کرج. از اتوبوس های وعده داده شــده که به تهران نرسیده اند تا 

پشت پرده قرارداد ۶۳۰ واگن... .
زهرا شمس احســان رئیس کمیته 
اجتماعی شــورای شهر تهران هم 
قرار  پرتذکرهای شورا  در فهرست 
حــوزه  در  بارهــا  او  می گیــرد. 
اجتماعی و ورزشــی، نکاتی را به 
شــهرداری تذکــر داد و چند باری 
خواستار شفافیت عملکرد قرارگاه 
اجتماعــی برای اعضای شــورای 

شهر تهران شد.

بهروز   شیخ رودی

نورا حسیني


