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500 غرفه دیگر
استقبال از غرفه های پسماند خشك، سازمان مدیریت پسماند را بر آن داشت تا امسال 500 غرفه 
دیگر به غرف پسماند خشك اضافه كند. عزیزی در این رابطه گفت: »تا پایان سال 500 غرفه دیگر 
احداث خواهد شد. به خصوص در مناطق پُرتردد مانند مترو، بوستان ها، فروشگاه های شهروند و 
میادین میوه و تره بار، غرفه های جدیدی تعبیه خواهد شد.« او ادامه داد: »درصدد هستیم شرایطی 
را فراهم كنیم تا شهروندان در ازای تحویل پسماند خشك خود بتوانند از محصوالت میادین میوه و 

تره بار بهره مند شوند یا در ایستگاه های مترو بتوانند بلیت مترو خود را شارژ كنند.« 
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450 غرفه پسماند خشك شهر تهران در سال 1401 
رنگ عوض كردند. غرفه های بازیافتی كه ســال ها 
با مشــخصه رنگ ســفید در پایتخت فعال بودند و 
البته نسبت به ســال های اخیر تعداد خیلی كمی از 
این غرفه ها در شهر رویت می شــد، حاال با افزایش 
چشمگیری روبه رو شده  و به رنگ سبز مغزپسته ای 
درآمده اند. غرفه های پسماند خشك حاال در سطح 
مناطق 22گانه دیده می شــوند و به سبب استقبال 
شهروندان از این مراكز، ســازمان مدیریت پسماند 
نیز در دوره جدید مدیریت شهری به طور مداوم روی 
غرفه ها زوم كرده است. چنان كه قرار است شهروندان 
بیشتری را به تحویل پسماند خشــك خود به این 

غرفه ها ترغیب كنند. 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 
معتقد است كه تغییر رنگ غرفه ها یکی از اقدامات 
در مورد غرفه های بازیافتی اســت: »برای باالبردن 
جذابیت های غرفه ها، ظاهر آنهــا را تغییر دادیم و 
غرفه ها را از آن حالت سفیدرنگ خارج كردیم. البته 
بعد از برگزاری جلسات متعدد، كار فنی در سازمان 
مدیریت پسماند انجام شــد و طرح های زیادی كه 
كارشناسان زیباسازی صاحب نظر بودند، ارائه شد 
و از میان آنها، یك طرح انتخاب شد.«  محمدمهدی 
عزیزی به همشــهری گفت:  »طرحی كه هم ساده، 
هم زیبا و هم یادآور المان هایی از پســماند خشك 
بود، روی غرفه ها اجرا شد. در واقع ما نمی خواستیم 
در رنگ آمیزی، فضا شــلوغ دیده شود و همچنین 
از نکات و المان های آموزشــی استفاده شد. بیشتر 
دوست داشتیم جذابیت های ظاهری سبب استقبال 
شهروندان از غرفه ها شود. نکات آموزشی هم در قالب 

بروشور در غرفه ها به شهروندان ارائه می شود.«
بدین ترتیب، رنگ ســبز مغزپســته ای بــر پیکره 
غرفه های بازیافتی پسماند خشك نشست. به گفته 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران سعی 
شد در تغییر چهره غرفه های پسماند از رنگی استفاده 
شود كه به اصطالح شــادی آفرینی باشد. همچنین 
طرحی از پسماند خشك ارزشمند روی غرفه ها درج 
شد و عالوه بر اینها، یك طرح لبخند هم وجود دارد: 
»طرح لبخند را به این دلیل انتخاب كردیم كه اگر ما 
تفکیك زباله را از مبدأ انجام دهیم، محیط زیســت 

مناسب تری برای زیستن خواهیم داشت.« در طرح 
جدید غرفه ها، عالوه بر رنگ آمیزی و نقاشی، یکسری 
اطالع رسانی اولیه هم انجام شــده است. مانند درج 
ساعت فعالیت غرفه ها و البته به مناطق تاكید كردیم 

كه نرخ پسماند خشك نیز روی غرفه ها رویت شود. 

همسو با شهروندان 
یکــی از اهداف اصلی ســازمان مدیریت پســماند 
شــهر تهران افزایش میزان مشــاركت شهروندی 
اســت؛ موضوعی كامال جدی در حوزه پسماند كه 
می تواند در تفکیك زباله از مبــدأ، كاهش ورودی 
پســماند به مركز آرادكوه، كاهــش زباله گردی و... 
نقش بزرگی را ایفا كند. البته دهه هاست كه میزان 
مشاركت شــهروندان تهرانی پایین است. به همین 
دلیل، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از ایجاد 
زیرساخت ها برای افزایش میزان مشاركت مردمی 
صحبت می كند: »برای افزایش میزان مشاركت باید 

یکسری زیرساخت ها فراهم شود، درست مانند ایجاد 
غرفه های پسماند كه از سنوات گذشته 450 مركز 
فعال است و شــهروندان براساس یك نرخ مصوب و 
در ازای پسماند خشــك، وجه نقد یا مواد شوینده 
دریافــت می كردند.« عزیزی اضافه كرد: »ســاعت 
كاِر غرفه ها نیز از 8 صبح تا 4 بعدازظهر بود. ما بعد از 
بررسی كارشناسی وضعیت غرفه ها و میزان استقبال 
شــهروندان از این مراكز به این نتیجه رسیدیم كه 
چرا میزان مشاركت كمتر از حد انتظار است. میزان 
پایین مشاركت را می شد از روی تناژ باری كه به غرفه 
پسماند تحویل می دادند، متوجه شد.«  او گفت: »با 
این حساب، سعی كردیم فعالیت هایی انجام دهیم كه 
میزان مشاركت شهروندان افزایش یابد. برای نمونه، 
ما متوجه شدیم كه ســاعت كاری غرفه ها مناسب 
نیست؛ چرا كه بیشتر شهروندان در ساعت 8 صبح تا 
4 بعدازظهر سِر كار هستند و امکان اینکه به غرفه ها 
مراجعه كنند، را ندارند. در گام نخست، ساعت كاری 

30 درصد از غرفه ها را افزایش دادیم و اعالم كردیم 
حدود 10 درصد غرفه ها نیز در ایام تعطیل باز باشند.« 
به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، بعد از 
اجرای ساعت كارِ جدید، متوجه شدیم كه شهروندان 
با این غرفه ها همچنان ارتبــاط نمی گیرند: »حاال 
این نکته دالیل مختلفی می تواند داشته باشد؛ مثال 
جانمایی غرفه ها در محلی قرار گرفته كه پُرتردد نبوده 
و در دسترس شهروندان نیست؛ یعنی غرفه ها محلی 
هستند و فرامنطقه ای نیستند كه استقبال شهروندان 
در خور توجه باشــد. برای همین، جانمایی مناسِب 
غرفه ها را انجام دادیم. در ادامه نظرسنجی انجام دادیم 
و به این نتیجه رسیدیم كه غرفه ها به لحاظ بصری 
برای شهروندان باید جذابیت داشته باشد. حاال چه به 
لحاظ شکل و شمایل غرفه و چه به لحاظ خدماتی كه 

در غرفه ها به شهروندان ارائه می شود.«
پس از آن، سازمان مدیریت پسماند طرح نظرسنجی 
را از شــهروندان انجام داد: »طبق نظرســنجی از 
شهروندان خواستیم به ما بگویند كه تمایل دارند این 
ارتباط دوسویه به چه شکلی پیش برود؟  مثال وجه نقد 
داده شود، یا كیسه پالستیکی، مواد شوینده و یا اینکه 
شهروندان سایر اقالم دریافت كنند. بیشتر شهروندان 
تمایل داشتند در ازای تحویل پسماند خشك خود، 
یکسری اقالمی دریافت كنند كه برای شان جذابیت 

بیشتری دارد.« 

غرفه های پسماند خشك به رنِگ سبز
سازمان مدیریت پسماند شهر تهران برای افزایش میزان مشاركت مردمی، اجرای طرح های جذاب را در دستوركار قرار داده است

محمود موالییگزارش
روزنامه نگار

 انتقال دانش و تجربه 
در حوزه حسابرسی داخلی

نخستین كارگاه آموزشی حسابرسان داخلی شهرداری تهران 
به همت اداره كل امور مجامع و حسابرســی شهرداری تهران، 
با هدف به روزرسانی دانش حسابرسی، آشنایی با دیدگاه های 
نوین و ایجاد ادبیات و گفتمان مشترک برگزار شد. در این مراسم 
ابراهیم باقی، مدیركل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران 
گفت: »نیروی متخصص در حوزه حسابرسی كم است و قطعاً 
برگزاری كارگاه های آموزشــی ســبب انتقال دانش و تجربه و 

افزایش تخصص نیروها در این حوزه می شود.«
بــه گــزارش همشــهری، مدیــركل امور مجامــع و 
حسابرسی شهرداری تهران در ابتدای جلسه به هدف برگزاری 
كارگاه آموزشی حسابرسان داخلی اشاره و عنوان كرد: »در دوره 
مدیریت جدید، موضوع حسابرسی آسیب شناسی شد و به این 
نتیجه رسیده ایم كه جایگاه و وضعیت حسابرسی تضعیف شده 
است؛ بنابراین جلســات متعددی برگزار و در نهایت با تشکیل 
كمیته فنی مشخص شد مهم ترین آسیب در این حوزه كمبود 
كادر )نیروی( متخصص است. همچنین حضور كادر تخصصی 
جهت به روزرســانی دانــش و مهارت و تخصصی شــدن امور 
حسابرسی در شهرداری ضرورت دارد؛ بنابراین در گام نخست 
اقدام به برگزاری كارگاه های آموزشی مستمر و پویا كردیم تا از 
این طریق بتوانیم با انتقال دانــش و تجربه، آگاهی و تخصص 
نیروها را افزایش دهیم.« باقی با بیان اینکه حوزه حسابرســی 
بسیار حساس و حائز اهمیت است و نمی توان از هر نیرویی در 
این حوزه اســتفاده كرد، گفت: »با تمركز روی نیروهای بالقوه 
و برگزاری كارگاه های آموزشــی ســعی داریم نیروهای حوزه 
حسابرســی داخلی را تقویت كنیم.« او به هوشمندسازی این 
حوزه هم اشاره و عنوان كرد: »برای جبران كمبود نیرو در حوزه 
حسابرسی داخلی باید به سمت هوشمندسازی حركت كنیم 
كه جزو برنامه های میان مدت و بلندمدت است و با جدیت این 
موضوع را پیگیری خواهیم كرد.« در ادامه دبیركل و نایب رئیس 
هیأت مدیره انجمن حسابرســی داخلی ایران به حسابرســی 
داخلی نوین اشاره كرد و گفت: »حرفه حسابرسی در دنیا ضوابط 
و اصولی دارد كه حسابرسی داخلی نوین شناخته می شود، اما 
متأسفانه در این حوزه حسابرسی داخلی شهرداری تهران عقیم 

مانده و به جایگاه خوبی نرسیده  است.« 

قدرت هللا محمدی
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع 

و مشاغل شهر تهران 
ســاماندهی گل فروشــان محــور بزرگراه 
هاشــمی بــه لحــاظ ایمنــی و ترافیکــی 
اهمیــت زیــادی دارد و بایــد بــا اولویــت 
بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. راهکارهای 
پیشنهادی برای ساماندهی گل فروشان 
در ایــن محدوده مــورد بررســی و ارزیابی 
دقیق قرار گرفته تا مسئله دستفروشی 

گل در این محور برطرف شود.

لطف هللا فروزنده
معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه 

انسانی و امور شورای شهرداری تهران
با توجه به پیگیری و مراجعه کارمندان 
ثابــت و انعــکاس دغدغه هــای آنهــا 
درباره شکاف حقوق و مزایای دریافتی 
شهرداری تهران با دستگاه های اجرایی 
دولتــی و درنهایــت شــهردار تهــران بــا 
افزایــش حقــوق و مزایــای کارمنــدان 

موافقت کردند.

نقل قول خبر

عدد خبر

گزارش2

شــهردار منطقــه19 از حفــاری بــه طــول 
2هزار متر برای کابل کشی برق در نواحی 
یک تا 3 خبــر داد و گفــت که ایــن کار از 
بهمن سال گذشــته تا کنون انجام شده 
است. به گفته مهدی هدایت این اقدام 
از طریــق هماهنگــی بــا دســتگاه های 
خدماتــی )شــرکت توزیــع بــرق بهمن( و 
در راســتای رفع مشــکل خاموشــی های 
مکرر و گــذر از پیــک مصرف بــرق انجام 

شده است.
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ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
نمایشــگاه  در سی وســومین  تهــران 
بین المللی کتاب، با اســتقرار تجهیزات 
مورد نیاز، اقدامات مربــوط به نظافت و 
نگهداشت محوطه نمایشگاه را بر عهده 
دارد. شادی مالکی، معاون ارزیابی امور 
مناطق ســازمان پســماند گفــت: »این 
ســازمان بــا توزیــع مخــازن تفکیکــی به 
تعداد ۴۰۰ عدد در نمایشــگاه و استقرار 
دســتگاه های خوددریافــت پســماند 
خشک، شهروندان را به تفکیک پسماند 

در مبدأ تولید تشویق می کند.«
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