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مقاومت در برابر انتشار نام تصرف کنندگان امالک شهرداری

حاشیه امن از ما بهتران
نورا حسینی: مدیران شــهری آمار جدیدی از امالک شهرداری که به صورت غیرقانونی 
درتصرف اشخاص و نهادهای دیگر است نمی دهند. آخرین آمار منتشرشده مربوط به 
پایان دوره پنجم اســت. کارکرد ۱۰۱۴ ملک تصرف شده غیرقانونی تشخیص داده شد. 
امالکی که به امالک انحرافی معروف بودند و باید تخلیه می شدند، لیست این امالک به 
برخی از اعضای شورای شهر پنجم، بازرسی و حراست شهرداری و سازمان بازرسی کل 
کشور و اعضای کمیسیون امالک شهرداری تهران هم داده شده بود. به جز این لیست، 
لیســتی اولیه که شــامل ۱۹۰۰ ملک بود هم در ابتدای دوره پنجم منتشر شد که از این 
تعداد ۶۰۰ ملک تعیین تکلیف شــده بود. مرور اخبار پایان دوره پنجم مدیریت شهری 
نشان می دهد که بازپس گیری ۲۰۰ ملک در مراحل پایانی بود و برخی از این امالک هم 
پس گرفته شده بود. از ۴۰۰ ملک باقی مانده بیش از ۲۰۰ ملک در اختیار برخی نهادها با 
کاربری های فرهنگی و... بود؛ شهرداری تهران تالش کرد در تهاتری سه جانبه مالکیت 
برخی از این امالک را به ارزش بیــش از ۸۰۰ میلیارد تومان منتقل کند. همچنین ۱۸۰ 

ملک شهرداری به صورت کاربری مسکونی استفاده می شدند.
به تازگی رئیس ســازمان بازرسی شهرداری تهران از بازپس گیری 
بیش از صد ملک شــهرداری خبر داده و گفته است: از این تعداد، ۴۳ 
ملــک در منطقه یک و در تصرف افراد مطرح بوده اســت. او نامی از 
تصرف کنندگان نبرد. این هفته نیز شهرداری تهران اعالم کرد نهضت 
بازپس گیری امالک شــهرداری که در دســت افراد خاص است ادامه 
دارد. مهم پس گرفتن این امالک اســت و انتشــار اسامی دردی را دوا 
نمی کند. زاکانی ادامه داده نام آوردن افراد در رســانه ها و نه دنیای ما 
را آبــاد می کند و نه آخرت ما را. اســامی را در اختیار قوه قضائیه قرار 
می دهد تا در صورت صالحدید منتشــر کنــد. جزئیات امالک باز پس 
گرفته شده شهرداری نشان می دهد که بیشترین امالک پس گرفت شده، 
در منطقــه یک و ۳۷ ملک بوده اســت. رتبــه دوم مربوط به منطقه 
شش با ۱۳ ملک است و در منطقه ۱۲ نیز هشت ملک شهرداری رفع 
تصرف شده است. منطقه ۱۹ و ۲۲ هرکدام هفت ملک، منطقه ۱۸ با 
شــش ملک و منطقه ۲ و ۵ هرکدام چهار ملک مناطقی هســتند که 
بیشترین امالک شهرداری رفع تصرف شده است. در منطقه ۳ نیز سه 
ملک شهرداری پس گرفته شده و در مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷و ۲۰ هر کدام 
دو ملــک و مناطق ۴، ۷ ،۸ ،۱۰،۱۴ و ۲۱ هر کدام یک ملک شــهرداری 
رفع تصرف شده اســت. میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
شورای شــهر تهران درباره امالک پس گرفته شده شهرداری می گوید : 
در مناطق شــمالی تهران مخصوصا در منطقه یک شاهد این هستیم 
که در دوره گذشته امالکی به افراد واگذار شده که  ای کاش بنیاد خیریه 
یا مؤسســه عام المنفعه بود که آن هم نیاز به مصوبه شــورا دارد اما 
ملک ۳۵۰ متری به افراد جهت سکونت مسکونی واگذار شده که اصال 
توجیه پذیر نیســت. گاهی به یکی از پرسنل که به یک بحران خورده 
مثــال در منطقه ۱۸ یک ملــک ۷۰متری واگذار شــده و گاهی به یک 
نفر یک ملک ۳۵۰متری در منطقه یک واگذار می شــود که متأسفانه 

فراوانی اش زیاد اســت. او ادامه می دهد: نامه ای خطاب به شهردار 
تهران تنظیم و ارسال کردم و یک ماه به ایشان فرصت دادیم تا درباره 
این امالک سریعا تعیین تکلیف کنند و این شکستن حاشیه امن است و 
زمانی است که شورا تعیین کرده و انتظار داریم در این یک ماه به ویژه 

در مناطق یک تا پنج شهرداری اقدام ویژه ای داشته باشد.
اول آذرماه نیز  علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در 
دیدار با زاکانی به موضوع امالک شــهرداری اشــاره کرده و گفته بود: 
شــهرداری در قبال این امالک مسئول اســت و خوشبختانه مدیریت 
شهری این اراده و اهتمام را دارد که اقدامات الزم را در جهت استیفای 
حقوق بیت المال انجام دهد. وی در همین زمینه از شهرداری تهران 
خواســت تا فهرســت امالکی که از سوی اشــخاص تصرف شده اند، 
تهیه کرده و در اختیار دادگســتری کل استان تهران قرار دهند تا پس 
از اعالم به واحد قضائی مربوطه، به طور ویژه تحت پیگیری قرار گیرد. 
مدتی پیش پرویز ســروری، نایب رئیس شورای شهر تهران هم در این 
رابطه به رســانه ها گفته بود : ما در این رابطه بسیار حساس هستیم و 
یکی از اعتراضات و دغدغه های مردم از همین ویژه خواری هاست. در 
نظام جمهوری اسالمی ایران نباید به کسی بیشتر از حق و کارکردش 
چیزی داده بشود. بر همین اساس ما معتقدیم یک ظلم آشکار بزرگ 
اســت که یک عده ای فکر می کنند که حق ویژه ای دارند و حتما نگاه 
ما بر این است که این امالک به شهرداری تهران برگردد. تا آنجایی که 
اطالع دارم سطح قابل مالحظه ای از این امالک به شهرداری برگشت 
داده شــده و در برخی از نقاط به محاکم قضائی کشیده شده است و 
با دســتور قضائی این امالک تخلیه شــده و ما در این خصوص جدی 
هســتیم. در حالی که شهرداری در برابر افشــای نام کسانی که امالک 
شهر تهران را تصرف کرده اند و به صورت غیرقانونی از آن بهره برداری 
می کردند، مقاومت می کند، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران تأکید 

دارد به هیچ وجه منع قانونی برای انتشــار اسامی در اختیارگیرندگان 
امالک شهرداری وجود ندارد  بلکه طبق مصوبات قبلی شورای شهر، 
شهرداری تهران باید فهرست امالکی را که در اختیار اشخاص حقیقی 
و حقوقی قرار دارد، به همراه اسامی این اشخاص، در سامانه شفافیت 
منتشر کند. او به خبرگزاری ایلنا گفته است : بعد از گزارشی که رئیس 
سازمان بازرسی شهرداری در صحن شورای شهر درباره بازپس گیری 
امالک ارائه داد، شــخصا نامه ای به شــهرداری تهران ارسال کردم و 
فهرست امالک شهرداری را که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی 
قرار دارد، از شــهرداری تهران درخواســت کردم. البته هنوز پاسخی 
به این نامه داده نشــده  اما امیدوارم این پاســخ داده شود. در صورت 
ارائه فهرســت این امالک توسط شهرداری به این جانب، این فهرست 
را بدون هیچ محدودیتی در اختیار رسانه ها قرار خواهم داد. امانی با 
بیان اینکه شهرداری نباید بدون مصوبه شورا امالک خود را در اختیار 
افراد و نهادهای مختلف بگذارد، گفته در دوره قبلی شــورای شــهر، 
مصوبه ای به تصویب رســید که در آن، به شهرداری اجازه داده شده 
بود که ۸۵ مــورد از امالک را در اختیار اشــخاص حقیقی و حقوقی 
بگذارد. در پیوست این مصوبه، فهرست امالک، متراژ و کاربری آنها و 
نام افراد و مؤسساتی که این امالک را در اختیار گرفته اند، موجود است 
و این فهرســت در حال حاضر در دسترس اعضای شورای شهر تهران 
قرار دارد. شــهرداری برای هر ملکی که بخواهد در اختیار شــخص 
یا نهادی بگذارد، باید از شــورای شــهر مصوبه بگیرد  اما متأسفانه در 
دوره های قبلی، شــهرداری برخــی امالک را برخــالف موضوع ۸۵ 
ملک ذکرشــده، بدون مصوبه شــورا به افراد مختلــف واگذار کرده 
بود و مدیریت شــهری فعلی به دنبال بازپس گیری این امالک است. 
همچنین از ابتدای دوره جدید مدیریت شهری تا امروز، شهرداری هیچ 
درخواستی به شورای شهر برای موافقت با واگذاری امالک ارائه نداده  

اما هنوز فهرست دراختیارگیرندگان امالک شهرداری را نیز به شورای 
شــهر تحویل نداده است. به گفته امانی فهرســت امالک شهرداری 
تهران کــه در اختیار افــراد و نهادهای مختلف قــرار دارد، موضوع 
محرمانه ای نیســت که شــهرداری نخواهد آن را به صورت کامل در 
اختیار اعضای شــورا قرار دهد؛ آن هم در شــرایطی که در دو مصوبه 
شــورای شهر، یکی مربوط به تکالیف شــهرداری درباره انتشار موارد 
مختلف در سامانه شــفافیت و یکی هم درباره تعیین تکلیف امالک 
شهرداری تهران، شــهرداری ملزم به انتشار عمومی فهرست امالک 
خود و اســامی اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار گیرنده این امالک 
شــده است. با این وجود شهردار تهران این هفته دوباره بر عدم افشای 
نام کســانی که سال ها امالک شهرداری را تصرف کرده اند، تأکید کرده 
اســت. او به رسانه ها گفته اســت: ما حقی که بوده را گرفتیم و چه 
دلیلــی دارد که در بوق و کرونا کنیم؟ وضعیت واگذاری این امالک به 
این شــکل بوده که برای مثال به کسی ملکی را دادند که یک سال در 
آن ســاکن شود اما پنج سال یا هشت سال در آن ساکن شده است، ما 
لیســت این امالک را تهیه کردیم و گفتیم هیچ کسی نباید ملکی را در 
تصاحب خود داشــته باشــد. من فکر نکردم که این ملک دست چه 
کســی است و یک قاعده را دنبال کردم و این قاعده برای مردم مهم تر 
است تا اینکه اسامی را بگویم. اینکه چرا دست عده ای بوده و چرا بوده 
است، مسئله نیست. آنچه از من طلب می شود این است که ملک را 
پس بگیرم و در اختیار مردم قرار دهم نه اینکه بگویم ملکی در اختیار 
فالن عضو شورا بوده و در آن اقدام نادرستی انجام داده است. او ادامه 
می دهد:  منعی برای انتشار لیست افراد وجود ندارد اما صحت سنجی 
مهم اســت و با آبروی مردم نمی توان بازی کرد، نمی دانم چرا برخی 
بی محابا در این مورد ســخن می گویند؟ اگر قرار است کسی با تخلف 
برخــورد کند، بنده در طول دو دهه برخورد کرده ام و همیشــه دنبال 
این بوده ام که با قوی ترین ها و گردن کلفت ترین ها برخورد کرد. شهردار 
تهران با تأکید بر اینکه از من اســامی ریز نخواهید، گفته است: اسامی 
افراد بزرگ را از من بخواهید. در طول ۲۰ ســال اســامی افراد بزرگ را 
گفته ام که این اسامی معاون رئیس جمهور، وزیر و وکیل بودند. عده ای 
دنبال این می گردند که در جامعه التهاب ایجاد شود؛ درحالی که باید 
این ســؤال را پرســید که چندین هزار میلیاردی که بازپس گیری شده، 
چیســت؟ تمام این امالک در سامانه شــفافیت ثبت شدند اما دنبال 
چیزی نباشید که حاصلی برای مردم ندارد. آنچه مهم است که حق 
آنها را بگیرم و به آنها اختصاص دهم. ممکن است در یکی از اسامی 
اشتباه کنم؛ درحالی که حق ندارم آبروی کسی را ببرم. وی با بیان اینکه 
لیســت اموال بازپس گیری شده را در اختیار رسانه ها قرار خواهم داد، 
می گوید: این امالک از مواردی اســت که می گفتند امکان ندارد آنها را 
پس بگیرید. بیش از هزاران ملک شــهرداری تهران در ادوار گذشــته 
در اختیار غیر قرار گرفته، شــهرداری تهــران مطابق با بند ۶ ماده ۵۵ 
قانون شهرداری ها، بهره برداری بخشی از امالک خود را برای مصارف 
عمومی و خیریه در اختیار نهادها و ارگان های دولتی و غیردولتی قرار 
داده، واگذاری هایی که بدون اطالع شــورای شهر تهران بود و کاربری 
بسیاری از این امالک نیز تغییر کرده و به نوعی دچار انحراف شده بود. 
فهرســتی از این امالک در دوره پنجم مدیریت شهری تهیه شد که در 
ماه های پایانی آن دوره از سوی رسانه ها منتشر شد. لیستی که قرار بود 

در سامانه شفافیت قرار داده شود اما چنین نشد.
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اخـبـار  بـرگـزیـده

احتمال یخبندان و لزوم توجه به 
مدیریت مصرف انرژی

ایســنا: ســازمان هواشناســی نســبت به احتمال یخبندان و 
لغزندگی جاده ها بر اثر نفوذ توده هوای ســرد به کشور و وزش 
باد و افزایش ارتفاع موج در جنوب ایران هشــدار داد. سازمان 
هواشناسی کشــور با صدور هشدار نارنجی رنگ نسبت به نفوذ 
توده هوای سرد از سه شنبه تا جمعه (۲۰ تا ۲۳ دی ) در شرق و 
شــمال شرق و غرب و شمال غرب و گلستان و مازندران هشدار 
داد. براساس اعالم ســازمان هواشناسی کشور در شمال شرق 
کشــور کاهش محســوس دما بین ۸ تا ۱۵ درجه سانتی گراد از 
سه شنبه و ماندگاری هوای سرد تا جمعه، در شمال غرب کشور 
کاهش محسوس دما بین ۶ تا ۱۰ درجه از سه شنبه و ماندگاری 
هوای ســرد تا جمعه را شــاهد خواهیم بود. در شــرق کشور 
کاهش محسوس دما بین ۶ تا ۱۰ درجه سانتی گراد از چهارشنبه 
و مانــدگاری هوای ســرد تــا جمعه و در غرب کشــور کاهش 
محســوس دما بین سه تا پنج درجه ســانتی گراد از چهارشنبه 
و ماندگاری هوای ســرد تا جمعه مورد انتظار است. همچنین 
براســاس اعالم سازمان هواشناســی در جنوب شرق، جنوب و 
مرکز کشــور، کاهش دما بین ســه تا پنج درجه ســانتی گراد از 
پنجشنبه و ماندگاری هوای سرد تا جمعه دور از انتظار نخواهد 
بود. الزم به ذکر است در سواحل دریای خزر، کاهش محسوس 
دما بین سه تا شش درجه ســانتی گراد از سه شنبه و ماندگاری 
هوای ســرد تا جمعــه رخ می دهد. بر اثر چنین شــرایط جوی 
احتمال افزایش مصرف منابع انرژی به ویژه برق و گاز، یخبندان 
و لغزندگی جاده ها و احتمال خســارت به صنعت کشــاورزی 
وجود دارد. ســازمان هواشناســی کشــور مدیریت در مصرف 
منابع انرژی، احتیاط در ســفرها، محافظت و پوشش لوله های 
آب، اســتفاده از ضدیــخ در رادیاتور خودروها و ماشــین آالت 
کشاورزی را الزم می داند. این سازمان در ادامه با صدور هشدار 
نارنجی رنگ دیگری از وزش باد با جهت شمال غربی و افزایش 
ارتفــاع امواج در مناطق ســاحلی و دور از ســاحل حداکثر دو 
متر از پیش از ظهر سه شــنبه تا صبــح جمعه ( ۲۰ تا ۲۳ دی ) 
در خلیج فارس، تنگه هرمز، مناطق ســاحلی و دور از ســاحل 
استان های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و 
شرق خلیج فارس و دریای عمان خبر داد. بر اثر این مخاطرات 
احتمال خســارت به شــناورهای ســبک، تفریحــی و احتماال 
نیمه ســنگین، اختالل در ورود و خروج شــناورها به بندرگاه ها، 
پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس ها و احتمال آسیب 
به تأسیسات دریایی وجود دارد. سازمان هواشناسی کشور برای 
کاهش آســیب های احتمالی جلوگیری از تردد با شــناورهای 
ســبک و نیمه ســنگین و قایق های صیــادی و تفریحی، اتخاذ 
تمهیدات الزم برای پیشــگیری از هرگونه خسارت، جمع آوری 
تورهــای صیــادی و محدودیــت در فعالیت هــای دریایــی را 

توصیه می کند.


