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 ۱۸ مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۴

 کارت  خودرو  دنا  پالس  EF7  رنگ سفید روغنی
  مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۱۹ _ ۳۷۱ و ۳۹  
و شماره موتور 153H0026851 و شماره شاسی 

NAAW61HU5ME390909 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت خودرو  برلیانس رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۷ به شماره پالک ایران ۱۰ _ ۱۶۱ ه ۸۱ 

 و شماره موتور BM15L*G093283 و شماره شاسی 
NAPH230AAJ1012188 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 ارزشنامه های کارشناسی ارشد و دکترای  تحصیلی 
 به شماره های
 ۰۰۳۶۷۰۲۵/خ/ف و ۰۰۳۶۷۰۲۶/خ/ف ، صادره از وزارت 

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،با کد ملی ۴۷۲۳۲۷۴۶۱۸ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند عابدین به شماره 
شناسنامه ۰۰۱۱۴۳۸۷۸۹ صادره از تهران در مقطع کارشناسی ارشد 

رشته شیمی تجزیه صادره از واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات با شماره 
۱۷۹۵۱۲۳۰۵۰۱۴ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 

می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات به 
نشانی تهران، انتهای بزرگراه ستاری، میدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند اصغر 
به شماره شناسنامه ۳۸۴ صادره از تهران در مقطع کارشناسی پیوسته رشته 

مهندسی صنایع (تولید صنعتی) صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب به نشانی تهران- 
 خیابان کریم خان زند- خیابان ایرانشهر شمالی- نبش آذرشهر پالک ۲۰۹ 

و یا کد پستی ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند اسد اهللا 
به شماره شناسنامه ۱۴۹۳۶ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 

رشته مترجمی زبان انگلیسی صادره از واحد دانشگاهی آزاد 
تاکستان مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تاکستان به نشانی تاکستان، سه راه شامی شاپ ارسال نماید .

فرزند مالک به  مدرک فارغ التحصیلی
شماره شناسنامه ۲۷۳۰ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 

مدیریت صنعتی صادره از واحد دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره)  
با شماره ۱۸۵۱۰۷ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از 

یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به صندوق پستی ۱۴۴ / ۱۸۱۵۵  
-  دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) ارسال نمائید .

 فرزند محسن دارای شناسنامه شماره ۰۰۱۸۹۷۷۹۴۴ 
اظهار می دارد که اصل دانشنامه پایان تحصیالت ایشان که تحت شماره 

۴۴۱۰ - ۱۵ - ۱۰۰۰ - ۱۴۰۰ مورخ  ۰۸ / ۰۸ / ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علم و صنعت 
ایران صادر گردیده مفقود شده است. به موجب این آگهی اعالم می دارد 

که اصل دانشنامه پایان تحصیالت نامبرده ابطال شده و از یابنده درخواست 
می کند مدرک فوق را به اداره فارغ التحصیالن دانشگاه علم و صنعت ایران 

تسلیم یا ارسال نماید.

 برگ سبز خودرو  پراید  جی تی ایکس آی  رنگ
  نوک مدادی متالیک مدل ۱۳۸۷ به شماره پالک ایران
 ۲۰ _ ۸۱۷ ن ۴۷ و شماره موتور ۲۳۳۱۵۹۵ و شماره 

شاسی S1412287710820 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  پژو  206TU3  رنگ سفید 
 مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۴۶۷ د ۴۱ 

و شماره موتور 165A0201899 و شماره شاسی 
NAAP03EE4NJ294159 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند مالکیت (شناسنامه خودرو) و پروانه تردد سالیانه خودروی 

  LAND CRUISER PRADO  2700CC سواری  تویوتا  تیپ
 مدل ۲۰۱۴ به رنگ سفید متالیک به شماره پالک ۴۷۳۴۳ اروند 

  JTECX3FJ1E5006308 به شماره شاسی 
 به شماره موتور 2TR1457859 سیلندر ۴ مفقود گردیده  

و  از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شــرق: چهره های آشــنا در لیســت منتخبان شــورای ششم، بیشــتر مدیران دوره 
محمدباقر قالیباف در شــهرداری بودند. اما گزینه منتخب برای شــهرداری تهران، 
فرد مورد تأیید او برای شــهرداری تهران نبود. در فهرست بلند گزینه های شهرداری 
تهران شاید دورترین فرد برای رفتن به ساختمان بلدیه، علیرضا زاکانی بود اما این او 
بود که به مرحله نهایی رسید و توانست سه رأیی را هم که قرار بود به سبد محسن 
پیرهادی برود، از آن خود کند و شــهردار منتخب شورای ششم شود. شهرداری که 

انتخابش از همان روز نخست، حاشیه ساز شد.
قانون  اشتباه  است!

از نگاه برخی از حقوق دانان، او شــرایط قانونی شهردارشدن در تهران را نداشت 
اما علیرضا زاکانی برای رســیدن به شــرایط قانونــی، قبل از حکم وزیر کشــور، از 
نمایندگی مردم قم در مجلس اســتعفا داد و درباره مدرک تحصیلی بی ارتباطش با 
ســمت شــهردار تهران هم توضیح  داد: آیین نامه  تنظیم شده در سال ۹۸ که شرایط 
احراز شــهردار در آن ذکر شــده، نواقصی دارد؛ ازجمله آنکه بخشی از تخصص ها 
در آن نیامده اســت. در این شرایط، پرویز سروری هم در یک برنامه تلویزیونی اعالم 
کرد می خواهند از معادل ســازی دوره نمایندگی مجلس زاکانی برای شرط نداشتن 
۹ سال ســابقه اجرائی او اســتفاده کنند. وقتی مجری درباره تحصیالت غیرمرتبط 
شــهردار منتخب سؤال پرسید، سروری گفت قانون اشــتباه است! و ما در مذاکره با 
مجلس و وزارت کشــور درصدد هســتیم تا آنها مدرک پزشکی هسته ای را هم جزء 
رشــته های مرتبط با مدیریت شــهری قرار دهند؛ چراکه سالمت جامعه موضوعی 

مهم است!
قول  شهردار  به  رئیس جمهور

اما چه شد که زاکانی عالقه مند به حضور در شهرداری تهران شد. او در نشست 
با جمعی از فضالی حوزه علمیه قم، داســتان رفتن به شهرداری را این گونه روایت 
کرده اســت: «تعدادی از اعضای شورای شهر تهران موضوع تصدی سمت شهردار 
تهــران را با من مطرح کردند و مــن این موضوع را به صحبت با ســران قوا منوط 
کــردم. در صحبت با رئیس مجلس و رئیس جمهور، ایشــان پیشــنهاد وزارت رفاه، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست دفتر ریاست جمهوری را مطرح 
کردند. بین حضور در شهرداری تهران و حضور در کابینه، نتیجه گرفتم که در شرایط 
کنونی و بر اســاس افزایش نارضایتی های مردم از شــهرداری تهــران و نیاز تهران 
به تحول فرهنگی و اجتماعی، در شــهرداری تهران حاضر شوم. سپس تعدادی از 
اعضای شــورای شهر تهران از من برنامه عملیاتی خواستند و من و تعدادی دیگر از 
افراد برنامه هایی ارائه دادیــم و در ادامه دفاع ما از این برنامه ها، خروجی تصمیم 
اعضای شورای شهر تهران این بود که پس از جمع بندی ها، برنامه من برای مدیریت 
شهرداری تهران انتخاب شود. من در برنامه خود، نیاز شهر تهران به تحول فرهنگی 
و اجتماعــی را مطرح کردم و با نگاه جدید به این کال ن شــهر، برنامه ای را هم برای 
زنده کردن روح شــهر ارائه دادم. در صحبت با آقای رئیســی، به او گفتم برای رفع 
مشــکالت شــهر تهران نیاز به کمک و یاری ســه قوه و همه دستگاه هاست و آقای 

رئیســی اســتدالل کرد شــما بروید شــهرداری و من هم کمک می کنم تا مشکالت 
شــهرداری تهران کمتر  شــود و با خدمت رســانی و همکاری دولت و مجلس، کام 
مردم شــیرین شــود. بنده نیز به ایشــان قول دادم با همکاری دولت و مجلس، بار 

تهران را از روی دوش دولت بردارم».
هرچند در یک سال گذشته، نه کمکی از سوی دولت به تهرانی ها شد نه مجلس 

آن میزان که باید از مدیریت شهری تهران حمایت کرد.
شعارها   و   وعده ها

شــعار برنامه های زاکانی، «تهران الگویی برای جهان اســالم» بــود و در تمام 
ســخنانش از ایجاد تحولی بزرگ و کالبدی در تهران ســخن می گفت. او قول ورود 
اتوبوس هــای جدید به ناوگان حمل ونقل عمومی و توســعه خطــوط مترو را داد. 
افتتاح هر ماه یک ایســتگاه، وعده ای بود که باز تکرار شد اما با وجود اعتبارات اندک 
تخصیص یافتــه به مترو، اینکه این قول چقدر می تواند عملیاتی شــود، مشــخص 

نیست.
او با این برنامه ها با رأی ۱۸ عضو شــورای شهر، شــهردار منتخب شد و در کنار 
او، علیرضا جاوید هم تا زمان رســیدن حکم نهایی زاکانی سرپرســتی شهرداری را 
بر عهده گرفت. در همین فاصله، شــکایت شــهرداری تهــران در پرونده یاس پس 
گرفته شــد. یک عقب نشــینی که پرونده را به بایگانی فرســتاد و وضعیت رسیدگی 
به پرونده ای را که بســیاری آن را یکی از بزرگ ترین پرونده های فســاد در شهرداری 
توصیــف کرده اند، مبهم کرد. هرچند شــهردار تهران این اطمینــان را داد که از راه 

مصالحه حق تهران را پس می گیرد.
زاکانی در ابتدای حضورش در شــهرداری، بارها قول استفاده از بدنه شهرداری 
در مدیریت ها را داده بود. او در نخســتین حضورش در صحن شورای شهر ششم در 
برابر نگرانی برخی از اعضا برای ورود اتوبوسی مدیران به شهرداری این اطمینان را 
به آنها داد که اولویت اســتفاده از نیروهای درون شهرداری است؛ هرچند آمارهای 
رسمی نشــان می دهد سهم بدنه شــهرداری از مدیریت ها باالست اما نه برخی از 
اعضای شــورای شهر و نه نیروی انسانی شهرداری از این انتصابات راضی نبودند و 
گالیه ها و اعتراض های خود را از طریق کانال های خبری درون شــهرداری به بیرون 

منعکس می کردند.
حکم های   یک ساله  آقای  شهردار

احکام شــهردار تهران برای مدیرانش هم برخالف رویه های گذشته بود. او تمام 
احکامش را یک ســاله امضا کرده بود و در پاســخ به این ســؤال که چرا وقتی بدنه 
شــهرداری مدیران یک ســاله را جدی نمی گیرند، احکامش را یک ساله صادر کرده، 
گفت: مدیریت یک ســاله بســیار جدی اســت و کارمندان حتما آن را جدی بگیرند؛ 
چرا که قرار اســت مدیران ارزیابی شــوند. مدیریت شهری امری شوخی بردار نیست 
و نمی تــوان به مدیری تا چهار ســال بعد حکم داد. ما لحظــه به لحظه مدیران را 
رصد می کنیم و عــالوه بر این کارمندان را نیز رصد خواهیم کرد؛ چرا که پس از این، 
بحث کار و تالش مطرح است. خودمان را مکلف می دانیم که شبانه روز کار کنیم و 

انتظارمان این است که مدیران ما نیز شبانه روز کار کند. حاشیه های انتصابات زاکانی 
به همین جا ختم نشــد و او در حکمی دامادش را به عنوان مشــاور و دســتیار ویژه 
شهردار در حوزه هوشمندسازی، فناوری های نوین و نوآوری منصوب کرد. انتصابی 
که خالف مصوبه شــورای شهر پنجم بود و او مجبور به عقب نشینی از این انتصاب 

 شد.
ابهام   در   یک   عنوان

در دوره ششم جایگاه های جدیدی در شهرداری تهران ایجاد و احکامی به عنوان 
«دستیار ویژه شهردار» صادر شد اما جایگاه این افراد در ساختار سازمانی شهرداری 
مشخص نیست. اینکه این دســتیاران قرار است وظیفه اجرائی داشته باشند یا آنها 
همان مشــاور شهردار هستند یا نه، بعد از گذشــت یک سال همچنان مبهم است. 
برخی از اعضای شورای شهر تهران معتقدند دستیاران ویژه، همان مشاوران شهردار 

هستند اما برخی نیز می گویند عملکرد مشاوران متفاوت با دستیاران ویژه است.
حواشی   دیدارهای   مردمی

بعد از عبور از انتصابات شــهردار که مربوط به چند ماه نخســتین فعالیت های 
او بود، حواشــی مربوط به دیدارهای مردمی اش کلید خورد. قرار شد تا او هر هفته 
به یکی از مناطق تهران ســر بزند و به مشــکالت و درخواست  های مردم رسیدگی 
کنــد. زاکانی در این بازدیدها قول های بزرگی به مــردم داد و در جریان یکی از قرار 
خدمت هــا، اعالم کرد که «اختصاص وام قرض الحســنه در هــر محله مورد توجه 
شهرداری قرار دارد و شــهرداری می تواند از طریق بانک شهر سهم خود را بپردازد 
و مردم هــم به عنوان رکن اصلــی در این زمینه فعالیت کننــد». هرچند پرداخت 
وام قرض الحســنه در شهرداری تهران بی سابقه نیســت و در زمان حضور محمود 
احمدی نژاد در شــهرداری تهران هم وامی به  نام «پیوند آســمانی» و به ارزش یک 
میلیون تومان به زوج های جوان تهرانی پرداخت می شد. هرچند این وعده ها محقق 
نشد اما شــورایی ها چندان با اعالم زودهنگام این برنامه ها بدون سنجیدن عوارض 
آن برای شــهر موافق نبودند؛ برای مثال منتقدان این صندوق قرض الحسنه معتقد 
بودند ایــن تعداد صندوق در هر محله  تهران یعنی ایجاد بیش از ۳۵۰ صندوق که 
مسئولیتی سنگین هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ اقتصادی دارد و باید بسیار 
حساب شــده به این موضوعات ورود کرد. به طور مثال بهتر است این طرح ابتدا به 
صورت پایلوت در یک محله اجرا شــود و ســپس تبعات آن، اینکه چه سودی برای 
مردم دارد و چه باری بر دوش شهرداری و بانک شهر می گذارد مشخص شود و بعد 

از آن، درباره اش تصمیم بگیرند.
یک  سناریوی  اکشن

یکی دیگر از حوادث قابل توجه در یک ســال گذشته شــهردار ناحیه ای بود که 
ابتدا قهرمان مبارزه با فســاد در شهرداری شد اما بعد از مدتی مشخص شد روایت 
اولیه با حقیقت همخوانی ندارد. پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت در خیابان میرزایی، نبش 
کوچه گلپاش در محله نعمت آباد، شــهردار ناحیــه ۳ منطقه ۱۹، روی زمین افتاده 
بود، ســرش بیش از ۲۵ بخیه خورده بود و صورت پرخونش از یک درگیری شــدید 
و خونین حکایت  می کرد. روایت شــهرداری از این حادثه این بود که شهردار ناحیه، 
مشــغول بازدید از ساختمانی بود که گفته می شد ساخت وساز بیش از جواز داشته 
اســت؛ جواز برای ســاخت چهار طبقه بود اما ســازندگانش چهار طبقه دیگر هم 
روی آن ســاخته بودند. هم زمان تصاویر خودروی آقای شــهردار منتشر شد که در 
آن نشــانه های شلیک اســلحه بود. به نقل از او مطرح شــد که مالکان ساختمان 
ابتدا تالش می کردند او را به درون چاله آسانســور پرتاب کنند. پس از اطالع رسانی 
از این حادثه، شــهردار تهران شبانه به همراه مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر و 
حســین نظری، معاون هماهنگی امور مناطق شــهرداری تهران، از او عیادت کرد. 
علیرضا زاکانی از مســئولیت پذیری، شــجاعت و جدیت این شــهردار در برخورد با 
تخلفــات تقدیر کرد و از پیگیری برخــورد با عامالن این اتفاق از طریق دادســتانی 
تهران خبر داد و داستان مبارزه با فساد این شهردار ناحیه آن قدر بزرگ شد که پرویز 
ســروری، نایب رئیس شورای شهر تهران، جلسه شورای شهر تهران را در حمایت از 
این شهردار آغاز کرد. در فاصله کوتاهی نامه ای از رئیس پزشکی قانونی غرب تهران 
به دادســرای ناحیه ۳۳ منتشر  شــد که احتمال خودزنی شهردار مضروب ناحیه ۳ 
منطقــه ۱۹ را جدی تر  کــرد. در نهایت به نظر می آید تالش های شــهرداری تهران 
برای نمادســازی مبارزه با فساد در شهرداری به سرانجام خوبی نرسید و شهردار و 

مدیرانش در برابر پیگیری های بعدی رسانه ها تنها قول پیگیری دادند.
ماجرای   اختالل   عمدی

یکی از چالش هایی که شــهردار در یک سال نخست فعالیتش با آن روبه رو شد، 
هک گســترده ســامانه های شــهرداری بود. ظهر روز ۱۲ خرداد، سایت «شهرداری 
تهران» و «تهران من» از دسترس خارج شد. شهرداری تهران اعالم کرد سایت های 
زیرمجموعه اش هک نشده و دلیل وضعیت پیش آمده، اختالل عمدی است. برخی 
از رســانه های خارجی خبــر دادند که بیش از پنج هزار دوربین نظارتی شــهرداری 
تهران از دســترس خارج شــده و به گفته این رســانه ها دوربین های مرکز فناوری و 
اطالعات شهرداری تهران هک شده بود. شهرداری در واکنشی دیرهنگام اطالعیه ای 
منتشــر  کرد که در متن آن که از ســوی روابط عمومی ســازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری تهران صادر شد، آمده بود که اختالل عمدی در صفحه داخلی 
ســامانه  اینترانتی (داخلی) شــهرداری تهران، برای دقایقی این سامانه را با انتشار 
تصویــری موهن از دســترس همکاران خارج کرد. فرایند رفــع این اختالل محدود، 
به سرعت به  انجام رسید و درحال حاضر سامانه های خدمت رسانی شهرداری تهران 
برای بررسی های بیشتر فنی توسط سازمان فاوا، موقتا از دسترس خارج شده است. 
به نظر می رســید با واکنش شهرداری، ســایت ها بعد از چند ساعت به حالت اولیه 

بازگردند اما این اتفاق مدت ها زمان برد.
چالش  تورهای  بهشت گردی

یکی دیگر از سخنان پرحاشیه شهردار تهران در این یک سال، مربوط به پیشنهاد 
تورهای بهشت گردی برای مدارس بود. زاکانی گفته بود گلزار شهدا در بهشت زهرا 
با توان و ظرفیت فرهنگی عظیمی که دارد، مکانی مناسب برای بدل شدن به قرارگاه 

فرهنگی بزرگ کشــور و ایجاد مرکز اســناد شهداست. پیشــنهادی که مورد انتقاد 
بســیاری از جامعه شناســان واقع شــد؛ چرا که به اعتقاد آنها، برای انتقال ارزش ها 

راه های دیگری جز حضور در بهشت زهرا هم وجود دارد.
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در واکنش به 
این پیشنهاد گفته بود که بهشت زهرا محل تفریح نیست و ما زمانی به بهشت زهرا 
می رویم که عزیزی را از دســت داده باشــیم و مجبور به حضور در آن مکان شویم. 
دیدن این فضاها برای بچه ها مناســب نیست. بچه ها به پارک و مکان تفریحی نیاز 
دارند؛ به موزه و امکانات ورزشــی که حالشــان خوب شــود. البته متناسب با سن 
کــودکان آگاهی هایــی در این حوزه به آنها داده می شــود؛ اما باید قبــل از اینکه از 
این دســت برنامه ها را عمومی کنیم، به مخاطب آن هم فکر کنیم. به نظر نمی آید 
چنین پیشــنهادهایی تبدیل به برنامه مستمر شــود که حتی والدین دانش آموزان با 
آن موافقت کنند. پیشــنهادهای فرهنگی-اجتماعی باید با کار کارشناســی بیشتر و 
جویا شــدن دیدگاه های مخالف همراه باشد؛ زیرا قرار است این تصمیم گیری ها برای 

کل مردم باشد و ذی نفعان هم از این تصمیمات حمایت کنند.
قرارگاه  های  بی سرانجام

نمی توان به فعالیت های یک ساله شهرداری تهران پرداخت؛ اما ایجاد قرارگاه ها 
در حوزه هــای مختلف را نادیده گرفــت؛ از قرارگاه اجتماعی که نخســتین قرارگاه 
شــهرداری تهران بود تا ایجاد قرارگاه ایمنی، سالمت، مسکن و حمل ونقل. قرارگاه 
جمعیت هم یکی از قرارگاه هایی اســت که شهردار اعالم کرده در شهرداری ایجاد 
شــده اســت. قرارگاهی که هنوز خروجی آنها مشخص نشــده و عملکردش حتی 
برای اعضای شــورای شهر هم مبهم است. نخستین دســتور کار قرارگاه اجتماعی 
جمع آوری معتادان متجاهر بود. وعده جمع آوری آنها زمســتان ســال گذشته داده 
شــده بود که محقق نشد... اما شــهرداری تهران در این ماه ها چقدر مأموریت خود 
را در حوزه جمع آوری معتادان به خوبی انجام داده اســت؟ به تازگی سردار حسین 
رحیمی، رئیس پلیس تهران، از عملکرد ضعیف شــهرداری تهران در ســاماندهی 
معتادان متجاهر گالیه کرده و گفته اســت: دوســتان شــهرداری تالش می کنند و 
صحبت های فراوانی هم در این زمینه با پلیس داشته اند؛ تاکنون کارگروه و جلسات 
فراوانی تشــکیل داده اند؛ اما هیچ اتفاق مهم و خاصی رخ نداده اســت. او با اشاره 
به اینکه از جلســات و کارگروه های شــهرداری برای ســاماندهی معتادان متجاهر 
هیچ چیزی عاید پلیس نشده است، ادامه داد: به عنوان مثال این گونه نبوده است که 
بگوییم پنج  هزار یا دو هزار معتاد متجاهر نسبت به قبل بیشتر ساماندهی کرده ایم.

حواشی  یک  وعده  دیگر
یکی از نخســتین وعده های علیرضا زاکانی، شهردار تهران، کاهش زمان صدور 
پروانــه ســاخت بود. مدیران شــهری و مســئوالن وزارت راه و شهرســازی یکی از 
موانع جهش تولید مســکن را طوالنی بودن زمان صدور پروانه ســاختمانی عنوان 
می کنند. مدتی پیش محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرســازی، از همکاری برخی 
شــهرداری های کشــور برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی خبر داده و گفته 
بود شهرداری های سایر شــهر ها هم باید در این زمینه همکاری کنند تا زمان صدور 
پروانــه، به زمان تعیین شــده در قانون، یعنی یک هفته، برســد. بــه گفته این مقام 
مســئول در وزارت راه و شهرسازی متوســط زمان صدور پروانه در کشور بین هفت 
تا هشــت ماه و در برخی موارد حتی ۱۷ و ۱۸ ماه و حتی دو ســال هم گزارش شده 
اســت. براســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس هم تقریبا زمان صدور پروانه 
در شــهرهای کوچک و میانی ۱۳۰ روز، در شهرهای بزرگ ۲۰۰ روز و در شهر تهران 

۳۱۳ روز است.
حمیدرضــا صارمی، معاون شهرســازی و معماری شــهرداری تهران، پیش 
از این دربــاره دالیل روند طوالنی صدور پروانه ســاختمانی در تهران گفته بود: 
۱۲۱ گام خــرد و کالن در فراینــد اخذ پروانه ســاختمانی وجــود دارد و با توجه 
بــه برنامه ریزی انجام شــده، زمان صدور پروانه در خردادمــاه به دو ماه کاهش 
پیدا خواهد کرد. علیرضا زاکانی، شــهردار تهــران هم درباره وعده کاهش زمان 
صدور پروانه ســاخت گفته بود: پروانه بر اســاس قانون در هفت روز باید صادر 
شود؛ این قانون مربوط به سال ۱۳۷۱ است؛ اما امروز پیچیدگی های صدور پروانه 
ساختمان شرایط را به ســمتی برده که فقط خود شهرداری دخیل نیست؛ بلکه 
فراتر از شــهرداری، دستگاه های دیگر هم دخیل هستند که اطالعات آنها برخط 
و به روز نیســت و ما مجبور هستیم استعالم کنیم. امروز شرایط به گونه ای است 
که به طور میانگین تا ۱۰ ماه زمان می برد تا یک پروانه صادر شــود. تصمیم این 
اســت که این ۱۰ ماه را با حفظ همه دقت ها و بدون آســیب به امنیت و سالمت 
مردم و با تأکید بر اســتحکام بنا، به دو ماه کاهش دهیم. در این زمینه نیازی به 
اصــالح قانون نیســت؛ چراکه زمان صدور پروانــه را از ۱۰ ماه به دو ماه کاهش 
می دهیم و اگر همه دســتگاه ها اطالعات شان را برخط کنند؛ حتی در نصف روز 
می توان پروانه ســاختمانی را صادر کرد. زمان وعده داده شــده زاکانی رسید؛ اما 
خبری از برنامه های شــهرداری تهران در این حوزه نبود؛ هرچند اعالم کردند در 
مناطق کوچک توانسته اند این زمان را اجرائی کنند؛ اما هنوز الیحه آن به شورای 

شهر ارسال نشده است.
روز   کارنامه

ایجــاد خزانه واحد، صرفه جویی ۲۰۰ میلیاردی بــا تغییر روش پرداخت حقوق 
و دســتمزد، صرفه جویی هــای میلیاردی بــا تغییر روش خرید کاالهــای مورد نیاز 
شــهرداری از طریق بورس و... برخی از فعالیت هایی است که شهردار تهران گفته 
در یک سال گذشته در حوزه مالی شهرداری محقق کرده است. با وجود لیست بلند 
وعده های محقق نشــده شهردار، او بارها به مناســبت های مختلف از کارنامه کاری 
خود رونمایــی کرد. او برای صد  روزگی فعالیت های خــود تصاویر بازدیدهای قرار 
خدمت را منتشــر کرد، پس از گذشــت ۲۰۰ روز، تبلیغات گسترده ای از فعالیت های 
انجام شــده در شهرداری را در سطح شهر به تصویر کشــید که منتقدان زیادی پیدا 
کرد؛ از اتوبوس هایی که به تهران نرسیده بود تا پارک جنگلی که مشخص شد همان 

کمربند سبز پایتخت است.

مرور عملکرد یك ساله علیرضا  زاکاني در شهرداري تهران

پایتخت یک سال با زاکانی


