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شهرنوشت

علیرضــا زاکانی، 28 مهر ســال 
گذشــته در حالی که کمــی بیش از 
یک ماه از روی کار آمدن پرحاشیه اش 
به عنوان شــهردار تهران می گذشت 
و هوادارانــش از او به عنوان شــوالیه 
روشــنگر تاریک خانه هــای مالــی 
شــهرداری تهران یــاد می کردند، با 
حضور در جلسه شورای اسالمی شهر، 
از موضوع »خزانه واحد« سخن راند و 
گفت: »شهرداری سال ها جرات رفتن 
به سمت این کار را نداشت. با تمهیدات 
صورت گرفته ۱2۰۰ حســاب به یک 
خزانه واحد واریز می شود تا شفافیت 

ایجاد کند«.
زاکانی حتی مشکالت متعددی به 
خصوص مفسده مالی، بی انضباطی و 
عدم اشراف مدیریت کالنشهر و شورا 
به منابع و امکانات شــهرداری را مانع 

شکل گیری »خزانه واحد« دانست.
اما پس از مانور تبلیغاتی بر »خزانه 
واحد«، دیروز حبیب کاشــانی، عضو 
شورای شهر تهران در جلسه این شورا 
افشا کرد که »شهرداری برای پرداخت 
حقوق خردادماه؛ ســاختمان شرکت 
واحد و یــک زمیــن ۱۶۰۰ میلیارد 

تومانی را فروخته است«!
این حراج اموال شــهری در حالی 
اســت که اواخر اردیبهشــت امسال 
اعتصاب چند روزه رانندگان اتوبوس 
بی آر تــی در اعتــراض بــه وضعیت 
پرداختی هایشــان، نخستین چالش 

جدی شــهردار غیرمتخصص تهران 
بود. چالشــی که با تعطیلی تهران به 
بهانه آلودگی هوایی که بیش از روزهای 
پیشــترش نبود، مدیریت شد و حال 
به نظر می رسد بنابر اظهارات حبیب 
کاشــانی، با فروش اموال مدیریت از 

تکرار آن جلوگیری می شود.

خزانه واحد چیست؟
۱8 اردیبهشت ماه بود که علیرضا 
زاکانی شهردار تهران چیزی حدود 25۰ 
روز پس از انتصابــش در گفت وگویی 
تصویری با چند جــوان انقالبی که در 
دکوری که به نظر دوســتانه می رسید 
و از شبکه سوم صدا و سیما پخش شد 
در خصوص حل مشکالت فراوان مالی 

شهرداری این طور پاسخ داد:
- خدا لطف کرد ۱7 شهریور ۱4۰۰ 
)چند روز پس از روی کار آمدن زاکانی( 
مســئول مالی و اداری شــهرداری را 
عوض کردیم و بیست و هشتم حقوق ها 
را پرداخت و اعــالم کردیم که از تنش 

مالی درآمدیم.
- )یکی از جوانان حاضر در جلسه(: 

معجزه ای رخ داد در این چند وقت؟
- نه از سوراخ سنبه های شهرداری 
۱2۰۰ حساب را به خزانه واحد بردیم.

کسی در شهرداری حسابی داشت 
که 2۰۰ میلیارد پول توش بود. بهش 
گفتیم این پــول را بگذار در این خزانه 
واحد و تا امروز که حدود هشــت ماه 
نوکری می کنیم، نیاز به اســتقراض 
پیدا نکردیم. بیست و هشتم هر برج تا 
پانزدهم برج بعد حقوق دادیم و آخرین 

حقوق را بیست و پنجم برج دادیم.«

اما ماجرای خزانه واحدی که زاکانی 
از آن یاد کرد و آن را حالل مشکالت و 
عامل شــفافیت عنوان کرد، موضوع 
جدیدی نبود. وجــود خزانه واحد و 
یکپارچه از مسائل مهم اقتصاد ایران 
بوده و در گذشــته هم بارها به عنوان 
راه حل مشــکالتی چون تورم، فساد، 
عدم شــفافیت بودجه و ناکارآمدی 
در اداره کشور از آن یاد شده بود و این 
قاعده مســتثنی از شهرداری عریض 
و طویل با بیش از 43 ســازمان، 22 

منطقه و ۱22 ناحیه نیست.
مجید فراهانی در آبان ماه سال 9۶ 
به عنوان رئیس کمیته بودجه و نظارت 
مالی وقت شورای اسالمی شهر طی 
تذکری به لــزوم توجه شــهرداری 
تهران به خزانه داری واحد بر اســاس 
دســتورالعمل ابالغی وزیر کشــور 

تاکید کرد.
ســمیع اهلل حســینی مــکارم، 
سرپرســت شــهرداری تهــران، در 
اردیبهشت 97 طی سخنانی از خزانه 
واحد نام برد. او در این خصوص عنوان 

کرد هم اکنون با هماهنگی شــورای 
شــهر تهران، خزانه واحد ایجاد شده 
و در قراردادها نیز با جدیت پیگیری 
می کنیم کــه شفاف ســازی و ارائه 
اطالعات به مردم صورت گیرد؛ مردم 
باید بدانند این قراردادها با چه مصالح، 
زمان و منابعی داده شده و چه کسانی 

جزو رقبا بوده اند.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه شورای اسالمی شهر و معاون 
شهردار اسبق تهران، با طرح دوباره این 
موضوع از سوی شهرداری گفته بود: 
»بحث خزانه واحد در همه دوره های 
شهرداری مطرح بوده و در دوره های 
گذشته عنوان شــده و مصوبه شورا 
دارد. شهرداری موظف بوده با ایجاد 
خزانه واحد تمــام درآمدها را به یک 
 حســاب واریز کند و ایــن روش امر 

جدیدی نیست«.
بــه گفتــه او مدیریت شــهری 
جدیــد می گویــد در دوره های قبل 
همه سازمان ها و شــرکت ها درآمد 
خود را به خزانه واریــز نمی کردند و 
االن کاری کردیم که ملزم شــوند به 
حساب شهرداری واریز کنند. برخی 
از شرکت ها و ســازمان ها از شهردار 
وقت مجوز می گرفتند که درآمدها را 
خودشان هزینه کنند و حاال شهردار 
جدیــد می گوید که این اجــازه را به 

هیچ کس نمی دهند.
او با بیان اینکه این امر محاســنی 
دارد، گفت؛ »شفافیت ایجاد می کند 
و قدرت مانور شهرداری را باال می برد 
 و شــهرداری نگــران دســتمزدها 

نخواهد بود«.

خزانه واحد هم گویا 
راه به جایی نبرد

در حالی شــهردار تهران در کمتر 
از یکسال فعالیش مکررا، مدعی بود 
شهرداری مشــکل درآمدی نخواهد 
داشــت که اخباری منتشر می شود 
مبنی براینکــه پروژه هــای بزرگی 
مانند توســعه مترو و نوسازی ناوگان 
اتوبوسرانی به دلیل چالش های مالی 

به کندی پیش می روند. 
در حالی که شهردار در صحبت های 
اخیرش در نطق پیش از نماز جمعه در 
مورد دستاوردهای شهرداری سخن 
گفت، اعضای شــورای شــهر نگران 
کاهش درآمدها شهرداری هستند. 
آنها کــه در ابتدا از آغــاز پروژه های 
بزرگ در تهران ســخن می گفتند، 
این روزها محتاطانه تر وعده می دهند 
و ضمن آنکــه از آغاز هر پــروژه ای را 
مشروط به تأمین منابع الزم می دانند؛ 

منتقد رویه مدیریت شهری هستند.
حبیب کاشــانی دیــروز پس از 
استماع سخنان شهردار تهران گفت: 
»آقای زاکانی قبال در نماز جمعه این 
سخنان را بیان کرده بود؛ اما جای سوال 
است که اقدام عملی این سخنان کجا 

دیده می شود؟«.
عضو شورای شــهر تهران با بیان 
اینکه شــهرداری در گــزارش مالی 
فروردین ماه و اردیبهشت ماه ۶۰۰۰ 
میلیارد تومان کسری دارد، خطاب به 
شهردار تهران گفت: »9۰ کالن پروژه 
و چشم انداز ۱۰ ساله تدوین کردید؛ 
اما سیاست های این ۱۰ سال را به شورا 
بیاورید تا مصوب کنید و نسل های بعد 

از ما هم آن را دنبال کنند«.
وی با بیان این که شــما صحبت از 
کاهش زمان صدور پروانه می کنید، 
اما اصال کســی برای صــدور پروانه 
مراجعه می کند؟ اظهار کرد: »گزارش 
مالی فروردین ماه و اردیبهشــت ماه 
نشــان دهنده 327۰ میلیارد تومان 
است و ۶۰۰۰ میلیارد تومان کسری 
داریــد و بــرای حقــوق خردادماه 
ساختمان شرکت واحد و زمینی را به 
مبلغ ۱۶۰۰ میلیارد تومان فروختید و 
پیش بینی می کنم در ماه های آینده 
با این رویه حتما شــهر آفتاب حتی 
شهروند و حتی همشهری را خواهیم 
فروخت و ما باید تدبیری بیندیشیم 
و اگر قرار باشــد در یک چهارم سال 
که پیک سال است نتوانیم درآمدی 
حاصل کنیــم، نمی توانیم رویا هایی 

که در ذهنمان است را عملی کنیم«.

گزارش های سوال برانگیز 
متفاوت شهردار و معاونش 

در این میان در حالــی که به نظر 
می رسد تمهید شهردار برای اجرای 
خزانه واحد که با تبلیغات بسیار روی 
آن مانور داده شــده پوشــالی از آب 
درآمد، رئیس کمیسیون حمل و نقل 
شورای شهر تهران هم از ارائه تفاوت 
آماری بین گزارش های شــهردار و 

معاونش انتقاد کرد. 
به گزارش ایســنا، جعفر تشکری 

هاشمی پس از استماع گزارش شهردار 
تهران در جلسه شورای شهر تهران با 
بیان اینکه ما از اهداف بلند و آرزوهای 
خوب شهردار که برای تهران متصور 
شده تشکر می کنیم؛ اما عمده اعضای 
شــورا کار اجرایی کردند و به همین 
دلیل سواالت و ابهاماتی برای ما مطرح 
شده، گفت: »آقای زاکانی صحبت از 
برنامه های ۱۰ ساله کردند اما تاکنون 
در این شــورا حتی سیاســت های 
پنج ســاله نیز تدوین نشــده و بهتر 
است که سیاســت های شورا منطبق 
بر نظرات شــورای شــهر باشــد تا 
موفق تر شــوند و این در حالیست که 
 پیش بینی در شأن قانونگذار و نه مقام 

اجرایی است«.
وی با بیان اینکــه اعالم کردند که 
می توانند توسعه چهار خط جدید مترو 
را پنج ساله به سرانجام برسانند، گفت: 
»ما از این اتفاق خوشحال می شویم 
اما دقت داشته باشــید که این چهار 
خط مترو کلیاتش در شــورای عالی 
ترافیک کشور تصویب شده و جزئیات 
آن هنوز توسط مشاور طراحی نشده 
اســت و این در حالیســت که برای 
ساخت ۱59 کیلومتر خطوط جدید 
به پول امروز 24۰ هزار میلیارد تومان 
منابع نیاز داریم و در مقایسه با بودجه 
سالیانه شــهرداری اگر شهرداری در 
پنج سال آینده هیچ هزینه ای نداشته 
باشــد و ۱۰۰ درصد حقوق خود را به 
مترو بدهد این ساخت پنج سال طول 
می کشد و این واقعی نیست که هیچ 
کار نکنیم و همه پــول خود را صرف 

متروسازی کنیم«.
وی با اشــاره به اختــالف آماری 
شدید بین شهردار تهران و معاونین 
شهردار، گفت: »معاون شهردار هفته 
گذشــته صحبت از ورود 5۰ دستگاه 
اتوبوس دســت دوم کردنــد اما حاال 
شــهردار می گوید که این مســئله 
ارتباطی با ما ندارد و شهردار می گوید 
که قرارداد 22۰ واگن بــا مپنا امضا 
شده اما معاونش صحبت از ۱55 واگن 
می کند و ایــن گزارش های متفاوت 

و مغایر برای ما سوال بر انگیز است«.
حال باید دید شهرداری که قصد 
داشــت بر تاریکخانه ها نور بتاباند در 
پاســخ به این افشــاگری های اخیر 
چگونه تنها در خصوص عملکرد غیر 

شفاف خود توضیح می دهد؟

»خزانه واحد« که زاکانی بر آن می بالید؛ خالی است؟ 

فروش اموال شهر برای پرداخت حقوق!

دیروز حبیب کاشانی 
عضو شورای شهر تهران 
در جلسه این شورا افشا 
کرد که »شهرداری برای 

پرداخت حقوق خردادماه 
پرسنل خود؛ ساختمان 

شرکت واحد و یک زمین 
۱۶۰۰ میلیارد تومانی را 

فروخته است«!

در حالی شهردار تهران 
در کمتر از یکسال 

فعالیش مکررا، مدعی 
بود شهرداری مشکل 

درآمدی نخواهد داشت 
که اخباری منتشر می شود 

مبنی براینکه پروژه های 
بزرگی مانند توسعه 

مترو و نوسازی ناوگان 
اتوبوسرانی به دلیل 

چالش های مالی به کندی 
پیش می روند
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پیکر پروفسور ستاره در بیجار آرام گرفت
فیزیکدان برجسته ایرانی، 
قربانی تصادف جاده ای شد

پیکر پروفسور محمدرضا 
ستاره از دانشــمندان برتر 
جهان اســالم  در بیجار آرام 
گرفت. پروفســور ستاره که 
اهل بیجار و از جمله نخبگان 
علمی و دانشمندان این شهرستان و استان کردستان 
است؛ اول خردادماه سال ۱4۰۱ در مسیر بیجار به 
دیواندره دچار سانحه تصادف شد و پس از تحمل 
بیش از یک ماه درد ناشــی از تصادف و چند عمل 
جراحی، ۱۱ تیــر ماه جاری در بیمارســتان امام 
خمینی)ره( تهــران دار فانــی را وداع گفت. وی 
دارای شاخص هرش 52 بوده و مقاالت وی بیش از 
۱۱هزار ارجاع دریافت کرده اند که از این نظر در بین 
فیزیکدانان ایرانی جایگاه رفیعی دارد. دکتر ستاره 
دانشمند برتر جهان اسالم، پژوهشگر برتر کشوری و 

عضو فدراسیون سرآمدان علمی ایران است. 
    

گرد و غبار، ۶۲ خوزستانی را 
راهی ICU کرد

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی جندی 
شــاپور اهواز از مراجعه 532 بیمار دارای عالئم 
تنفســی و قلبی به مراکز درمانی خوزستان در 
پی وقوع گرد و غبار در 24 ســاعت گذشته خبر 
داد. به گزارش ایســنا، دکتر حبیب حی بر اظهار 
کرد: در پی وقــوع پدیده گرد و غبار، از ســاعت 
8 صبح یکشــنبه ۱2 تیرماه تا ســاعت 8 صبح 
دوشنبه ۱3 تیرماه، 532 نفر با عوارض گرد و غبار 
اعم از عالئم تنفســی و قلبی و ... به مراکز درمانی 
خوزستان مراجعه کردند. وی افزود: 453 نفر از 
این افراد به صورت ســرپایی درمان و ۱7 نفر در 
بخش های عادی بیمارستان ها بستری شدند. ۶2 

نفر نیز در بخش های ویژه بستری شده اند.
    

اوج گیری دوباره کرونا در کشور
مرکز روابــط عمومی 
وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی دیروز 
اعالم کرد: در 24 ســاعت 
گذشــته، 8 بیمار مبتال به 
کووید۱9 در کشور جان خود را از دست دادند و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰۰7 بیمار 
جدید مبتال به کووید۱9 در کشــور شناسایی و 
۱22 نفر از آنها بستری شــدند. به گزارش  وبدا، 
تاکنون ۶4 میلیون و ۶55 هــزار و 797 نفر دوز 
اول، 58 میلیون و ۱۰ هزار و ۶54 نفر دوز دوم و 27 
میلیون و 77۱ هزار و 99۱ نفر، دوز سوم واکسن 
کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکســن های 
تزریق شده در کشور به ۱5۰ میلیون و 438 هزار 

و 442 دوز رسید.
    

شهریه ثابت مدارس غیردولتی 
اعالم شد

رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
و توسعه مشــارکت های مردمی وزارت آموزش 
و پرورش گفــت: حداقل شــهریه ثابت مدارس 
غیردولتــی 4 میلیــون و حداکثر شــهریه 35 
میلیون و ۶۰۰ تومان مشــخص شــده است. به 
گزارش ایرنا، احمد محمــودزاده درباره میزان 
شهریه مدارس اظهار داشت: شهریه ثابت و فوق 
 برنامه هر مدرســه به طور جداگانه در ســامانه
 www.Mosharekatha.ir اعالم شده است. 
وی افزود: هر مدرسه باید تابلو میزان شهریه را از 
آموزش و پرورش منطقه دریافت و در مدرســه 

نصب کند.
    

بیشترین تصادفات شهری
در بزرگراه ها

کارشــناس تصادفات 
پلیس راهــور تهران بزرگ 
گفــت: 43 درصــد از آمار 
متوفیان حوادث و تصادفات 
شهر تهران در بزرگراه های 
تهران اتفاق می افتد. به گزارش مهر، ســرهنگ 
رابعه جوانبخت با اشاره به اینکه معموال حوادث در 
جایی اتفاق می افتد که ما احتمال حضور عابرین 
پیاده را نمی دهیم، ادامه داد: وقتی تصادفی روی 
می دهد راننده می گوید که عابر پیاده را ندیده است 
و آن عابرپیاده فکر می کند که دیده می شود. اما در 
رانندگی بحث نورها و انعکاس هایی وجود دارد. باید 
عابر پیاده در نقطه ای قرار گیرد که توسط راننده به 
صورت کامل رؤیت شود. این موضوع تصادفات را 

بشدت کاهش می دهد.

از گوشه و کنار 

یک کارشناس حوزه آب گفت: اقدامات صورت گرفته 
برای حل بحران آب کافی نیست و جای نگرانی جدی دارد، 
روالی که دولت های مختلف طی کردند در جهتی نیســت 
که دلگرم کننده و به سمت حل مســئله باشد. عمدتا نگاه 
دولت های مختلف از جمله دولت فعلی در بخش مدیریت 
تامین است. زمانی ما نگران تامین آب برای نسل های آینده 

بودیم اکنون برای نسل فعلی هم نگرانیم.
محمدعلی بنی هاشمی در گفت وگو با ایلنا، درباره تغییر 
اقلیم و خشکسالی و تبعات آن بر ایران اظهار داشت: در حال 
حاضر متوسط بارش ها و روان آب ها در کشورکاهش پیدا 
کرده و میزان آبی که در دســترس داریم کاهش پیدا کرده 
اســت، باید بپذیریم که ما کشور کم آب تری نسبت به قبل 

شده ایم.
وی افزود: متاســفانه اقدامات صورت گرفته برای حل 
بحران آب کافی نیســت و جای نگرانی جدی دارد، روالی 
که دولت هــای مختلف طی کردند در جهتی نیســت که 
دلگرم کننده و به ســمت حل مسئله باشــد، عمدتا نگاه 

دولت های مختلف از جمله دولت فعلی در بخش مدیریت 
تامین است. مثال اینگونه است که جمعیت در حال افزایش 
است و ما هم باید به سمت تامین نیازهای شرب و بهداشت 
برویم، همه هم و غم این اســت که چگونه آب مورد نیاز را 
تامین کنند و به مدیریت تقاضا و نگرش جامع کمتر توجه 

می شود و این یک مسئله حاد و بغرنج است. 
این اســتاد دانشــگاه تاکید کرد: برای حل بحران آب 
جامع نگری نیاز اســت که وجود ندارد، ما اکنون در بخش 
کشاورزی، شرب، سیاست خارجی و امنیت غذایی سیاست 
یکپارچه نداریم و دغدغه های مختلف اجرایی و دیدگاه های 
مسئولین مانع از این اســت که جامع نگری صورت بگیرد، 
هرکس بخشی از مســئله را می بیند و تمرکز می کند، هر 
قدر تامین بیشتر باشد، متناسب با آن تقاضا و نیاز افزایش 

پیدا می کند. 
وی خاطرنشان کرد: یعنی تا نگاه جامعی نسبت به این 
مسائل نداشته باشیم و همزمان اراده نکنیم تقاضا و مصرف 
و هم تامین را مدیریت کنیم حتی اگر وضعیت آبی ما بهود 

پیدا کند همچنان مشکل خواهیم داشت، ما اکنون مدیریت 
همزمان تقاضا و تامین را باهم انجام نمی دهیم و روز به روز 
وضع آب بدتر می شــود و شــاهد کم آبی بیشتر هستیم، 
نتیجه اینکه حتی برای تابستان هم نگران این هستیم که 

آیا می توانیم آب را تامین و به دست مردم برسانیم یا خیر. 
بنی هاشمی بیان داشت: در دنیا شاخص و استانداردهایی 
در حوزه تامیــن آب وجود دارد از جمله اینکه ســرانه آب 
تجدیدپذیر وقتی به جمعیت کشــور تقسیم شود به عدد 
مشخصی می رسیم این عدد در سال ۱335 حدود ۶9۰۰ 
متر مکعب برای هر ایرانی در طول یک ســال بوده و اکنون 
کاهش پیدا کرده در حال حاضر متوســط سرانه کشور زیر 
۱2۰۰ متر مکعب است و در فالت مرکزی نصف این میزان 

اســت، یعنی اگر آب تجدیدپذیر برای فالت مرکزی را در 
نظر بگیریم و بر جمعیت این منطقه تقســیم کنیم به عدد 
5۰۰ متر مکعب در ســال می رسیم که عدد نگران کننده و 
ترسناکی است، بسته به نوع مدیریت و اینکه عدد به عنوان 
شاخص چه عددی باشد وضع آب می تواند بهتر یا بدتر شود. 
وی ادامه داد: همان گونه که پیــش می رود پیش بینی 
نمی شود که وضع بهتر شود زمانی ما نگران تامین آب برای 
نسل های آینده بودیم اکنون برای نسل فعلی هم نگرانیم، 
برای همین سال جاری نگرانی داریم، مثال پارسال دو تنش 
جدی در خوزســتان و اصفهان را شــاهد بودیم، مثال بین 
مازندران و ســمنان برای احداث سد درگیری می شود و یا 
بر سر اجرای پروژه بهشت آباد چالش داریم، بخش زیادی از 
این چالش ها ناشی از وضعیت کاهش سرانه آب تجدیدپذیر 
و نوع مدیریت در حوزه تامین و تقاضا اســت که باعث شده 
وضع بدتر و نگران کننده باشد و با این مسیری که می رویم 

امیدی به اصالح نیست.
این کارشناس حوزه آب متذکر شد: برایند تالش ها این 
است که ما به سمت حل مسئله نرفتیم و افق آینده به طور 
جدی نگران کننده است، باید بپذیریم ادامه مسیر کنونی 
راه حل مسئله نیست، باید باور کنیم نیازمند تغییر دیدگاه و 
مسیر هستیم برای حل مسئله نیازمند روش جدید هستیم، 

ادامه تصمیمات قبلی منجر به حل مسئله نمی شود.

سرانه آب هر ایرانی از ۶۹۰۰ به ۱۲۰۰ متر مکعب رسید

 نسل آینده پیشکش؛ امروز هم آب نداریم

گزارش


