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سپید: انگار قرار است شهردار تهران در این روزهای باقیمانده تا 
انتخابات پاسخ ابهام های زیادی در این مدیریت 12 ساله را بدهد. 
حاال در یکی دیگر از انتقاداتی که به عملکرد قالیباف وارد است، 
عضو شورای شهر تهران از خیریه ای می گوید که همسر شهردار 
تهران رئیس آن است و مشخص نیست بودجه هنگفت این خیریه 

از کجا تأمین می شود.
در این روزها اما انگار آسمان و زمین دست به دست هم داده اند تا 
ناکارآمدی مدیریت قالیباف بر شهر تهران را نشان دهند. همین هم 
شد که آسمان چنان بارید که شهر آفتاب به جای نمایشگاه کتاب به 
استخر تبدیل شد. این اتفاق در امتداد مشکالت مدیریتی و ابهامات در 
عملکرد شهرداری تهران باعث شد که دوباره هشت نماینده مجلس 
شورای اسالمی تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری در خصوص 
نحوه ساخت وساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه 
تغییر کاربری ها و واگذاری امالک شهرداری تهران به ویژه بوستان 

مادر را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.
در تقاضای هشت نفر از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص 
از شهرداری که روز چهارشنبه به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شده، 
آمده است: »متأسفانه ناشران کتاب به دلیل ضعف مدیریت شهرداری 
تهران در ساخت وساز نمایشگاه شهر آفتاب، خسارت های زیادی 
را متحمل شدند. همچنین تغییر کاربری ها و نحوه واگذاری امالک 
شهرداری تهران همچنان جای سؤال و ابهام فراوانی دارد؛ به ویژه عدم 
واریز صدها میلیارد تومان مبلغ واگذاری بوستان مادر و ده ها پروژه 
با تخلف بی انضباطی مالی.« مصطفی کواکبیان، محمدرضا بادامچی، 
احمد مازنی، علیرضا محجوب، علیرضا هاشم زایی و غالمرضا حیدری 
نمایندگان تهران و محمد وحدتی نماینده بستان  آباد و محمد فیضی 
نماینده اردبیل از متقاضیان این تحقیق و تفحص هستند. احمد 
مسجد جامعی، محسن هاشمی، احمد حکیمی پور و فاطمه دانشور 
هم در نشستی مهمان انجمن اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی بودند 

تا پاسخگوی پرسش دانشجویان با محوریت شورای پاک باشند.
در این نشست فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران با تأکید بر 
آنکه اسناد خیریه امام رضا )ع( مبهم است،  گفت: »آقای قالیباف 
در مناظره زنده تلویزیونی به شفاف سازی مالی نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری تأکید می کنند این در حالی است که من به عنوان 
نماینده مردم تهران با خیریه ای به نام خیریه امام رضا )ع( »متوسلین 
به امام رضا )ع(« مواجه شدم که طرف قرارداد با شهرداری تهران 

است و طرح پدر را که به موجب آن اسباب و وسایل شهروندان را 
گرفته و به فقرا می رساند در تهران اجرایی می کند.«

دانشور ادامه داد: »بعد از مواجه با این خیریه این چرخه را پیدا 
نمی کردم که این لوازم که از مردم گرفته می شود به کجا داده می شود 
و این سؤال در ذهن بود که پس چرا کودک کار بر روی جعبه پرتقال 
مشق می نویسد آن هم در آب انباری در جنوب تهران به همین دلیل به 
دنبال اسناد خیریه امام رضا رفتم و دیدم این خیریه در حال ساخت 
بیمارستان عظیمی در منطقه 22 تهران با مساحت بسیار زیاد است و 

نام پروفسور سمیعی بر روی آن گذاشته شده است.«
این عضو شورای شهر ادامه داد: »یک روز به آنجا رفتم و به افراد 
حاضر در محل گفتم آن قدر اینجا می مانم تا اسناد و مدارک خیریه 
امام رضا )ع( را برای من بیاورید.  دو ساعت آنجا نشستم و حتی 
یک برگه اساسنامه ندیدم و چهار سال است که ندیده ام حال سؤال 
من از آقای قالیباف این است که شما که چهار سال نتوانستید به 
نماینده مردم اسناد یک خیریه را نشان دهید چطور در مناظره تلویزیون 
مدعی می شوید که وزرا و کابینه دولت یازدهم باید لیست دارایی 
خود و همسرانشان را منتشر کند؟« به گفته او، چهار سال است که 
به دنبال اساسنامه و اسناد و گردش مالی خیریه امام رضا )ع( هستم 

و بارها مکتوب اعالم کردم و تذکر دادم اما نتوانستم به این اسناد 
دست پیدا کنم این در حالی است که فهمیدم همسر آقای قالیباف 
در این خیریه که حتی بدیهی ترین اسناد آن را هم پنهان می کند، 
مسئولیت دارد. دانشور گفت: »در سومین دوره شورای شهر تهران 
بودجه به این خیریه اختصاص داده شد و بازهم اختصاص داده 
می شود به طوری که این خیریه از ثروتمندترین نهادهای خیریه در 
کشور است و سؤال من آن است که چطور به این ثروت بزرگ 
دست یافته و چرا بقیه نمی توانند؟ به طور مثال بزرگ ترین خیریه های 
ما شاید محک و مجمع خیرین مدرسه ساز باشند که همه چیز آن ها 
ازجمله منابع، هزینه کردها و... به طور شفاف بر روی سایتشان 
قرارگرفته است.« عضو شورای شهر ادامه داد:  »بعدازآنکه مدت ها 
این مسئله را در شورای شهر مطرح کردم و به دنبال اساسنامه این 
خیریه بودم یکی از اعضای شورا از دور در یکی از جلسه ها برگه ای 
را در دست خود می گیرد و می گوید این اساسنامه خیریه امام رضا 
است و حتی اجازه نمی دهد من برگه را در دستم بگیرد بلکه آن را 
به کمیته نظارت شورا که رئیس آن یکی از دوستان اصولگرا است 
ارجاع می دهد اما من می دانم رئیس هیئت امنای این خیریه همسر 
آقای قالیباف بوده و یکی دو نفر از افراد اصولگرای چهارمین دوره 

شورای شهر تهران هم جز هیئت امنای آن هستند.«
او در ادامه به ساخت بیمارستانی به عنوان پروفسور سمیعی توسط 
این خیریه اشاره کرد و گفت: »امروز با این عنوان که این بیمارستان 
با قصد خیریه بودن ساخته می شود در حال ساخت است و برای 
جذب سرمایه جهت تکمیل آن در برج میالد گل ریزان می گیرند 
به طوری که تبلیغ این گل ریزان در صفحه اول همه روزنامه های 
همشهری و اقتصادی و غیره چاپ می شود و یک رقم بزرگی را 
جمع آوری می کنند اما اطمینان دارم که نام پروفسور سمیعی در 
هیئت امنای آن ثبت نشده و از عنوان ایشان تنها استفاده می شود و 

پس ازآنکه به بهره برداری برسد ماهیت خیریه ای نخواهد داشت.«
همچنین احمد مسجد جامعی، عضو دیگر شورای شهر تهران در 
این نشست گفت: »مهم ترین کار شورای پاک این است که بتواند 
به پاک دستی مدیریت شهری با نظارت خود کمک کند. مدیریت 
شهری، دچار بی انضباطی است که این بی انضباطی شامل بی انضباطی 
مالی هم می شود.« این عضو شورای شهر با تأکید بر اینکه برای 
مانع شدن از بروز برخی اتفاقات باید شجاعت وجود داشته باشد، 
شجاعت را مکمل پاک دستی دانست و ادامه داد: »شجاعت، فقط 
به معنای افشاگری نیست، درواقع ما باید ساختاری طراحی کنیم 

که فساد رخ ندهد، البته اگر هم رخ  داد باید آن را معرفی کرد.«
او به پرسشی درباره مقابله با فساد پاسخ داد: »مبارزه با فساد، اصالح طلب 
و اصول گرا ندارد و باید یک مطالبه ملی باشد. فساد در حال به باد 
دادن بنیاد کشور است، پس خواهشا دیگر مبارزه با فساد را جناحی 
نکنیم.« مسجدجامعی بابیان اینکه فساد و دروغ، اولین ضربه را به 
شهروندان وارد می کند، ادامه داد: » ما باید تالش کنیم تا طرف مقابل 
را وارد فضای گفت وگو کنیم، چون ضمن اینکه به آن نیاز داریم، 
درعین حال سازنده هم هست.« این عضو شورای شهر تهران مبارزه 
با فساد را نیازمند یک راه علمی عنوان کرد و گفت: »به عنوان نمونه 
کمیسیون نظارت را ما راه اندازی کردیم، هرچند که رئیس آن هم 
همراه با شهردار است.«  عضو شورای شهر با اشاره به صحبت های 
انجام شده در دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری، گفت: »در 
آن مناظره آقای شهردار بخشی از فعالیت های من را گزارش داد؛ مثال 
ردیفی که برای خانه سینما، خانه موسیقی، خانه تئاتر و... تعریف و 
روی آن ها کار کردیم، فعالیت های من بود که به نام خودش ارائه داد. 
درواقع این ما بودیم که برای حفظ ردیف بودجه  آن ها بسیار تالش 
کردیم.« به گفته او، کار فرهنگی_هنری در شهرداری بالتکلیف است.

مسجد جامعی تأکید کرد که اگر اکثریت شورا در دوره پیش رو با ما 
بود، سال دیگر در همین  سالن ما را بازخواست کنید.

    عضو شورای شهر تهران: اسناد و گردش مالی خیریه امام رضا )ع( را شفاف کنید

تحقیق و تفحص از شهرداری مجددا در مجلس کلید خورد
شهر

کودکان کار را ابزاری 
برای کسب رأی نکنید

امور  دفتر  مدیرکل  کردونی،  روزبه  ایلنا: 
گفت:  رفاه  وزارت  اجتماعی  آسیب های 
»انتخابات ریاست جمهوری عرصه ای است 
که کاندیدها در آن برای به دست آوردن باالترین 
مقام اجرایی کشور، برنامه ها و سیاست های خود 
را بازگو می کنند، در این میان مهم آن است که 
بیان وعده ها و گفتمان انتخاباتی کاندیدها عاری 
از عوام فریبی، درنوردیدن مرزهای اخالقی و 
شعارهای سطحی باشد.« کردونی با اشاره به 
وجود تفاوت بین ارائه سیاست و برنامه برای 
حمایت اجتماعی از گروه های آسیب پذیر و 
سوءاستفاده از گروه های آسیب پذیر برای جلب 
رأی، گفت: »برای نمونه اینکه برخی کاندیدها 
در فیلم های مستند خود و یا در مناظره ها از 
کودکان کار مایه می گذارند و تصویر آن ها را 
به نمایش می گذارند، آن هم بدون آنکه سیاست 
و برنامه ای برای بهبود فقر این کودکان ارائه 
دهند، بدین معناست که کودکان کار در دیدگاه 
برخی کاندیداها ابزاری برای کسب رأی هستند 
که این موضوع خود مظلومیت این کودکان 
را دوچندان می کند.« به گفته او، اگر دغدغه 
کاندیدهای ریاست جمهوری به واقع کودکان و 
فقر آن ها باشد، بایستی سیاست های مشخص و 
برنامه های عملیاتی در جهت کنترل و کاهشی 
فقر کودکان ارائه کنند. نشان دادن تصاویر این 
کودکان در مستندهای انتخاباتی و ذکر نام آن ها 
در مناظره ها و گفت وگوهای مردمی صرفاً تنزل 
نقش این کودکان از اقشاری آسیب پذیر به 
ابزاری برای کسب رأی است که این امر نه 
اخالقی است و نه انسانی. کردونی گفت: »به 
جرات می توان دولت تدبیر را دولت دوستدار 
کودک نامید، چراکه سیاست گذاری مناسب و 
اقدامات گسترده دولت تدبیر در حوزه کودکان 

بی نظیر بوده است.«


