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شهرنوشت

»شــهرداری گزارش ســفر های 
خارجی خود را اعالم کند.« این جمله 
هر تعبیری اعم از درخواست، توصیه، 
اعتراض یا تهدید داشــته باشــد؛ در 
رســانه ها به ویــژه هنگام پوشــش 

خبرهای شورای شهر پرتکرار است.
در جدیدترین و آخرین نمونه از این 
دســت؛  روز دوشنبه هفتم تیر رئیس 
کمیسیون نظارت و حقوقی شورای 
شهر تهران ضمن نقل جمله »اگر به 
بی تفاوتی کشیده شویم، یعنی مرگ 
انقالب« از شهید بهشتی، در تذکری 
خطاب به شهردار گفت: »شهرداری 
گزارش ســفر های خارجــی خود را 

ارائه کند.«
مهدی اقراریان، ادامه داد: »با توجه 
به اینکــه در ســفر هایی نمایندگان 
شورای شهر حضور نداشتند، شهرداری 
باید از ابتدای دوره ششم تا زمان حضور 
اعضای شورای شــهر تهران به عنوان 
ناظر گزارش ســفر های خود را اعالم 

کند.«
اشاره او به »اعضای ناظر«، نرجس 
سلیمانی و احمد علوی است که خرداد 
سال گذشته ازسوی اعضای شورا برای 
نظارت بر کمیته ســفرهای خارجی 

شهرداری تهران انتخاب شدند.

اسفندکثیرالسفر
درشهرداریتهران!

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی 
شورای شهر تهران اسفند ماه نیز

در همین خصوص در صحن عنی 
شورا تذکر داده بود.

اســفند گذشــته ظاهــرا مــاه 
کثیر السفری! در شهرداری تهران بوده 
است. 17 اسفند شهردار تهران به همراه 
جمعی از معاونان و مدیران شهری به 

شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان 
سفر کرد تا در ششمین اجالس مجمع 
عمومی شــهرداران آسیایی شرکت 
کند؛ سفری بی خبر از اعضای شورای 
شهر که حاشیه ساز شد و واکنش های 
انتقادی اعضای شورای شهر تهران را 

دربرداشت. 
اقراریان در تذکری به علیرضا زاکانی 
گفت: »حضور آقــای دکتر زاکانی در 
شهر دوشنبه حتما ضروری و مهم بوده 
است اما اینکه چند نفر با آقای زاکانی 
رفتند و چه ضرورتی داشته که این افراد 
با ایشان به تاجیکستان بروند، همچنین 
بازدیدهایی که داشتند چقدر ضرورت 
داشته برای شورا شــفاف نیست.«  او 
درخواست کرد تا در اسرع وقت شهردار 
تهران گزارشــی را از سفر دوشنبه به 
شورای شهر ارائه کند؛ درخواستی که 

ظاهرا هیچ گاه اجابت نشد.

نامهزدهبودند،
اماسیستمخراببود!

مهدی چمران، اما در مقام رئیس 
شورای شــهر تهران در پاسخ به تذکر 
اقراریــان دالیل عجیبی برای ســفر 
بی خبر زاکانی به تاجیکســتان ارائه 
کرد و گفت: »در این باره نامه ای نوشته 
بودند که اجازه بگیرند ما دیشب این 
نامه را پیدا کردیم اما سیستم خراب 
شده و این نامه نیامده بود و  دیروز نامه 
را دستی آوردند و دیگر فایده نداشت. 
نامه دیر رسیده اما به صورت شفاهی 
این موضوع را مطرح کردند. دوستان 
از این سفر اطالع داشتند اما این اطالع 
رسمی نبوده. هر شهرداری در هر جای 
کشور بخواهد به هر جایی سفر بکند  
باید طبق قانون با اطالع و موافقت شورا 

این سفر صورت بگیرد.«
اســفندماه حبیب کاشانی، دیگر 
عضو شورای شهر تهران نیز در جریان 

پنجاه و سومین جلسه شورا در تذکری 
به موضــوع ســفرهای خارجی در 
شهرداری تهران اشــاره کرد و گفت: 
»هفته گذشــته هنگام سفر به نجف 
دیــدم که چند تــن از همــکاران به 
نمایشگاه اکسپو دبی می رفتند. فارغ 
از اینکه این کار با پول شــخصی و یا 
غیرشخصی بوده، باید کمیته مربوط 
به ســفرهای خارجی در شهرداری 
در مورد اعزا ها و ســفرهای خارجی 
گزارشی ارائه دهد و به سواالت مطرح 

شده پاسخ داده شود.«

سفرهایخارجی
بهعنوانتشویقیبرایمدیران

اعتراض شورا به سفرهای خارجی 
پرهزینه مدیران شهرداری موضوعی 
جدید نیست،  از ســال های گذشته 
مطرح بــوده و همچنان ادامــه دارد. 
شهریور سال 94رئیس وقت کمیسیون 
نظارت شورای شهر در تذکر پیش از 
دستور خود با اشاره به ریخت وپاش در 
شهرداری تهران، گفته بود: »متاسفانه 
شــاهد برخی اقدامات پرهزینه و کم 
فایده در شــهرداری تهران هستیم، 
به گونه  ای که اگر صفحه اینستاگرام 
مدیران شهری را چک کنیم، می بینیم 
که مملو از تصاویر مدیران شهری است 
که در سفرهای خارجی که به اصطالح 

برای انتقال تجربه است، حضور دارند.« 
پرویز سروری یادآور شده بود: شهردار 
تهران)قالیباف( عنوان کرده که حق 
ماموریت سفرها را قطع کرده اما این 
کافی نیست، چرا که به نظر می رسد 
سفرهای خارجی به عنوان تشویقی 

برای مدیران در نظر گرفته شده است.

سفرهانسبتبهگذشته
کمترهمبودهاست

دیروز سخنگوی شهرداری تهران 
در پاسخ به تذکر اقراریان با بیان اینکه 
»گزارش سفرهای خارجی شهرداری 
آماده اســت«؛ الویت برای سفرهای 
خارجی را موضوعات اقتصاد شهری و 
ضرورت حضور تهران به عنوان پایتخت 

کشور در نهادهای بین المللی دانست.
عبدالمطهــر محمدخانــی، در 
گفت وگو با پانا، ادامه داد: »شهرداری 
به هر اجالسی که امکان حضور مجازی 
وجود داشت، نماینده ای اعزام نکرده 
اســت یا اگر در سفری طبق روال یک 
هیات 4 تا 5 نفره شــرکت می کردند 
فقط یک نفر را بر اساس ضرورت های 
اجرایی اعزام کرده و بقیه اعضا به صورت 
مجازی در آن اجالس شرکت کرده اند؛ 
به همین دلیل هم میزان ســفرهای 
خارجی در مقایسه با مدت مشابه در 
سال های قبل از کرونا کم تر هم بوده 

است.«
سخنگوی شهرداری تعدد سفرهای 
اخیر مســئوالن این نهاد را به خاتمه 
کرونا و ازســرگیری مجامع جهانی 
نســبت داد و یادآور شــد: »از سوی 
بســیاری از نهادهای بین المللی که 
شــهرداری تهران در آن ها عضویت 
دارد هفته ای یک یــا دو دعوت نامه به 
شــهرداری برای حضــور در اجالس 
ارسال می شــود تا عقب ماندگی های 
دو ســال قبل را جبران کننــد؛ ما با 

راهبردهایی توانســتیم این موضوع 
را مدیریت کرده و ســفرها را کاهش 
دهیم در غیر این صــورت باید صدها 
سفر انجام می شــد که چنین اتفاقی 

نیفتاده است.«
سخنگوی شــهردار تهران تاکید 
کرد:  »در کمیته ســفرهای خارجی 
در فضای شفافی تصمیم گیری هایی 
انجام می شود و قبل از اینکه دو عضو 
ناظر شورای شــهر هم معرفی شوند 
همین فضای شــفاف حاکم بود و ما 
گزارش های سفرهای خارجی پیش 
از معرفی نمایندگان اعضا را آماده و به 
معاونت برنامه ریزی ارسال کرده ایم و 
در سامانه شفافیت شهرداری تهران 

هم به روز رسانی و منتشر می شود.«

کدامسامانه؟
اشاره ســخنگوی شــهرداری به 
سامانه شفافیت شــهرداری تهران و 
به روز رســانی گزارش های سفرهای 
خارجی در حالی است که در بنر باالی 
این سامانه عبارت »این رویداد خاتمه 
یافته است و اطالعات موجود در این 
سایت صرفا جنبه آرشیو دارد.« نمایش 

داده می شود.
اقتصادنیوز نیز چنــدی پیش در 
گزارشــی با عنوان »تعطیلی بخش 
سفرهای خارجی سامانه شهرداری«! 
نوشت:  تاکنون هیچ کدام سفرخارجی 
مدیران شهری در سامانه شفافیت ثبت 
نشده اســت و آخرین سفر ثبت شده 
در این سامانه مربوط به سفر محسن 
پورســیدآقایی به روسیه است که در 

سال 98 انجام شده است.

تهرانتنهانیست!
موضــوع ســفرهای خارجی در 
شــهرداری مختص تهران نیست و 
شــهرداران و مدیران شــهری دیگر 
شهرهای کشور نیز از قافلة  سفرهای 
خارجــی و حضــور در کنفرانس ها و 
مجامــع مختلــف از پایتخت عقب 
نمانده اند و چه بسا بعضا گوی سبقت را 

از همتایان تهرانی خود ربوده اند.   
براســاس اطالعات سامانه  فضای 
اطالع رسانی شفاف )فاش( شهرداری 
مشــهد، مدیــران و کارشناســان 
شــهرداری این شهر در ســال 98 به 
آرژانتین، اروگوئه و کره جنوبی سفر 
کرده اند. در ســال 97 به کشورهای 
سوئیس، کره جنوبی؛ آلمان، آفریقای 
جنوبی و فرانسه؛ در سال 96 ژاپن، کره 
جنوبی،  صربســتان و  ترکیه. گفتنی 
اســت اولین ســفر خارجی شهردار 
مشــهد در دوره چهارم به چین و در 
قالب گروهی 10 نفره انجام شد، و به 
مدت 5 روز ادامه داشت. از نکات قابل 
توجه هزینه این سفر است که اگر چه 
سفر یک هفته ای به سئول کره جنوبی 
در ســال 98 با وجود چند برابر شدن 
هزینه ها، حدود 2800 یورو اعالم شده 
اما در سال 92 هزینه سفراین مدیران 
شهرداری 3هزار یورو اعالم شده است.

سفر شــهردار همدان به اندونزی در 

خرداد ماه امسال نیز حواشی بسیاری 
در پی داشت. 

سفر »سید مســعود حسینی« به 
اندونزی با انتشار یک فیش پرداختی 
در فضــای مجــازی و شــبک های 
اجتماعی حاشیه ساز شد به گونه ای که 
اظهارنظرهای متفاوتی درباره این سفر 
انجام شد تا اینکه باالخره شهردار در 
واکنش به این اتفاق در صفحه شخصی 
خود با انتشــار تصویری از دعو ت نامه 
رسمی سازمان ملل متحد گفت: »برای 
حضور در کنفرانس شــهر تاب آور به 
دعوت رسمی سازمان ملل متحد عازم 
اندونزی شدم و تمامی هزینه ها برعهده 

این سازمان بود.«
وی بــه اهمیــت حضــور در این 
کنفرانس اشاره کرد و افزود: »تالش 
9 ساله همکاران حوزه مدیریت بحران 
شهرداری همدان باعث شده تا توسط 
مجمع جهانی ریسک به عنوان الگوی 
تاب آوری )با نام مدل همدان( معرفی 

شویم.
حســینی با ابراز تاسف نسبت به 
برخی اظهارنظرهای عجوالنه مبنی بر 
امکان حضور وبیناری در این نشست، 
گفت: »شــهرداری همدان به عنوان 
سخنران اصلی در اولین روز همایش 
توسط سازمان معرفی شد که تصاویر 
این همایــش و ســخنرانی بنده در 
رسانه های رسمی منتشر شده است.«

حواشی سفر شــهردار همدان به 
اندونزی به حدی بود که رئیس حوزه 
شــهردار همدان نیز در خصوص این 
سفر توضیحاتی ارائه داد و تأکید کرد 
که سفر با هماهنگی شورای اسالمی 

شهر همدان انجام شده است.
حســین معصوم زاده، در پاسخ به 
اینکه »سندی منتشر شده مبنی بر 
پرداخت 280 میلیــون تومان برای 
هزینه های سفر اندونزی در وجه آقای 
شــهردار. این مبلغ چرا و به استناد به 
کدام قانون پرداخت شــده است؟«، 
گفت: »پرداخت مبلغ فوق به صورت 
تنخواه و علی الحساب به صورت کامال 
قانونی صــورت پذیرفته اســت تا در 
صورتی که در مدت ســفر هزینه ای 
یــا پرداختی غیرپیش بینی شــده و 
ضروری بوجود آید مشــکلی وجود 

نداشته باشد.« 
به هر حال سال هاست که سفرهای 
خارجی نه تنها در شهرداری ها، بلکه در 
سایر نهادها، سازمان ها و وزارتخانه ها 
به وفور و با بودجه عمومی و به عبارتی 
از جیب مردم انجام می شــود و ظاهرا 
قضاوت درباره ضــرورت رفتن به این 
مثال ماموریت ها را بایــد به حضرت 

حق سپرد.

سفرهایخارجیمتعدددرشهرداریها،تذکریپرشماردرشوراهایشهراست؛

کثیرالسفرهای توجیه گر و گریزان از گزارش!

»شهرداریگزارش
سفرهایخارجیخودرا
اعالمکند.«اینجملههر
تعبیریاعمازدرخواست،

توصیهیاتهدیدداشته
باشد؛دررسانههابهویژه
هنگامپوششخبرهای

شورایشهرپرتکراراست

سالهاستکهسفرهای
خارجینهتنهادر

شهرداریها،بلکهدر
سایرنهادها،سازمانها
ووزارتخانههابهوفور
وبابودجهعمومیوبه

عبارتیازجیبمردمانجام
میشودوظاهراقضاوت
دربارهضرورترفتنبه

اینمثالماموریتهاراباید
بهحضرتحقسپرد
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نفیسهمحمدزاده

پلیسفتا:۲نفردستگیرشدند

فروش سئواالت کنکور
 و امتحانات نهایی در فضای مجازی 
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته 
پلیس فتا  از بازداشت دو نفر در رابطه با فروش امتحانات 
نهایی و ســواالت کنکور در فضای مجازی خبر داد. 
مصطفی نوروزی به ایلنا گفت: طی بررسی های فنی و 
تخصصی کارشناسان پلیس فتا، دو نفر از گردانندگان 
کانال های فعال در حوزه فروش ســئواالت کنکور 
و امتحانات نهایی شناســایی و با هماهنگی مراجع 
قضایی در دو استان مختلف دستگیر شدند. به گفته 
وی، متهمان به کالهبرداری از حــدود 200 نفر از 
داوطلبان و خانواده های آنان در قالب فروش سئواالت 

امتحان نهایی و کنکور اعتراف کرده اند.
    

درمرزایرانوافغانستانرویداد

شهادت یک مرزبان
 در درگیری با اشرار مسلح

در نتیجه درگیــری در 
مرز ایران و افغانستان یکی از 
نیروهای مرزبانی به نام محمد 
صیاد بر اثــر اصابت گلوله به 
شهادت رسید. به گزارش مهر،  
مرزبانان استان سیستان و بلوچستان در مرز افغانستان 
در ساعات پایانی دیروز در حین دیده بانی و پایش نوار 
مرزی با اشرار مسلح که از سمت خاک افغانستان قصد 
تعرض به مرزهای کشور را داشتند درگیر شدند و یک 
نیروی جوان خود را از دســت دادند. شهید صیادی 

متأهل و دارای یک فرزند دختر است.
    

سگ های ولگردگلوی کودک
 ۴ ساله را پاره کردند

کودک 4 ســاله ای که در قم از ناحیه گردن مورد 
حمله چند قالده ســگ ولگرد قرار گرفته بود، جان 
خود را از دست داد. به گزارش تسنیم، محمد جاللی، 
رئیس بیمارستان شهدای قم در این مورد توضیح داد: 
شدت جراحات و جای دندان های سگ بر روی گردن 
و همچنین سر کودک کامالً مشهود بود به گونه ای که 
بخشی از قسمت های تنفسی کودک پاره شده بود.  
این اولین گزارش از مرگ دلخراش کودکان معصوم 
به دست سگ های ولگرد نیست و متأسفانه با توجه 
به روند افزایشی جمعیت سگ های ولگرد، آخرین آن 
هم نخواهد بود. جمعیت سگ های ولگرد به واسطه 
کم کاری ارگان های مســئول در جمع آوری آن ها و 
همچنین غذارسانی افراد به اصطالح حامی حیوانات 
در حال افزایش است و جان شهروندان را به ویژه در 

مناطق روستایی و حاشیه شهر ها تهدید می کنند.
    

وزیرآموزشوپرورش:

باید با دانش آموز برای نمازجماعت
به مساجد و محالت برویم

وزیــر آمــوزش و پرورش 
گفــت: باید زمینــه و فضای 
شکوفایی خالقیت در مدارس 
ایجاد شود؛ باید دانش آموز را 
از فضای صرف مدرسه خارج 
کنیم و حتما با او به نماز جماعت در محالت و مساجد 
برویم. به گزارش ایلنا، یوســف نــوری در گردهمایی 
معاونان پرورشی و فرهنگی و روسای ادارات امور تربیتی 
آموزش و پرورش سراسر کشور، با اشاره به در پیش بودن 
ایام محرم و صفر، تصریح کرد: هیئت های دانش آموزی 
برای اجرای برنامه های سوگواری از هم اکنون آماده شوند 

و گروه های سرود بیش از پیش اجرا داشته باشند.
    

برایعمومودرآیندهنزدیک؛

احتمال آغاز تزریق دز چهارم 
واکسن کرونا 

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: براساس 
برنامه ریزی ها احتماال دریافت نوبت چهارم واکسن 
کرونا برای همه افراد در تابستان امسال انجام شود. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، کمال حیدری افزود: 
در این خصوص درخواست داده ایم و منتظر نظر 

کمیته علمی کشوری کرونا هستیم. 
    

نفس های آخر سد آبشینه
خبرگــزاری مهــر در 
گزارشی نوشــت: سد خاکی 
آبشینه در 15 کیلومتری شرق 
همدان واقع شــده است که از 
سرریز سد اکباتان و رودخانه 
آبشینه تغذیه می شــود. این سد که محلی است برای 
استراحت پرندگان مهاجر؛ به علت خشکسالی اخیر و 
عدم بارش کافی باران روز های خوبی را سپری نمی کند 

و نفس های آخر را می کشد.

از گوشه و کنار 

مدیرکل محیط زیســت مازندران با اشــاره به تداوم 
مازوت سوزی در نیروگاه نکا در این استان، خواستار حذف 

تدریجی و در نهایت کامل این سوخت در این نیروگاه شد.
»عطاءاهلل کاویان« در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به تداوم 
مازوت سوزی در نیروگاه نکای این استان علی رغم گرم شدن 
هوا اظهار کرد: مســئوالن این نیروگاه باید پاسخ گوی این 
موضوع باشند که چرا از سوخت گاز استفاده نمی کنند، در 
حالی که این نیروگاه بر مبنای سوخت گاز طراحی و ساخته 
شده است. ما در فصل زمستان و پیک مصرف گاز در ایران و 
منطقه نیستیم ازاین رو این موضوع که این نیروگاه از مازوت 

به جای گاز استفاده می کند جای سوال دارد.
کاویان ادامه داد: درخواست ما از مسئوالن نیروگاه نکا این 

است که استفاده از سوخت مازوت را متوقف کنند و طی یک 
برنامه  زمانبندی شده به سوی حذف تدریجی و در نهایت 

کامل آن گام بردارد.
مدیرکل محیط زیست اســتان مازندران تأکید کرد:  ما 
از مسئوالن نیروگاه نکا درخواســت داریم که برنامه ای به 
ما ارائه دهند و در آن مســیر جایگزینی گاز به جای مازوت 

را ارائه دهند.

پیگیریمیکنیم،اماجوابینمیگیریم
وی ادامه داد: در طول این سال ها این پیگیری ها را انجام 
داده ایم اما جوابی نگرفته ایم. با این حال طی جلســه ای با 
مدیر جدید نیروگاه نکا بار دیگر این خواسته ها را در هفته 

قبل مطرح کردیم و از سوی دیگر برنامه  و مهلت زمانی برای 
حذف مازوت از چرخه سوخت این نیروگاه را به آنها داده ایم 
و امیدواریم ضمن عمل به این موضــوع در جهت کنترل 
دودکش های نیروگاه حرکت کرده و اقداماتی را در جهت 

حذف آالیندگی دودکش ها نیز انجام دهند.
کاویان بیان کرد: تا امروز هیچ گونه پاسخی از وزارت نیرو 
هم نگرفته ایم با این حال مدیر جدید این نیروگاه، نگاه محیط 
زیستی دارد و قول همکاری به ما داده اند و ما امیدواریم که 

االن که زمان مناســبی برای جایگزین کردن گاز به جای 
مازوت است این کار را انجام دهد. مردم هم در منطقه منتظر 

این تغییرات تدریجی هستند.
کاویان یــادآور شــد: اخیرا مســئوالن نیــروگاه نکا 
خوداظهاری های خود را انجام می دهنــد که قبال این کار 
به صورت منظم انجام نمی شد ضمن اینکه سازمان محیط 
زیست نیز به صورت منظم نمونه برداری هایی را از آالینده ها 

و پس آب ها انجام می دهد.
مدیرکل محیط زیست مازندارن یادآور شد: ما آالینده ها 
را مورد ســنجش قرار می دهیم اما ایــن آالینده ها در جو 
پراکنده هستند و غلظت آنها در هر نقطه تحت تأثیر شرایط 
آب و هوایی مانند ســرعت باد، جهت باد و .. تغییر می کند؛ 
بنابراین نمی توانیم به صــورت قطعی بگوییم چند درصد 
آلودگی هوای این منطقه ناشی از مازوت سوزی در نکا است 
اما به صورت مشــخص می توان گفت که شعاعی از منطقه 
را تحت تأثیر قرار می دهد و شــهرها و روستاهای اطراف به 

صورت قطعی آلودگی ناشی از سوخت در آنها وجود ندارد.

مدیرکلمحیطزیستمازندران:

نیروگاه نکا مازوت سوزی را متوقف کند

گزارش


