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 اســتفاده از مشــارکت عموم مــردم در فرایند 
تصمیم گیری و اجرای طرح های بزرگ و کوچک 
شهری به عنوان یکی از کاربردی ترین راه حل های 
مشکالت شهر شناخته می شود که تأثیر مستقیمی 
در کارآمدی برنامه های مدیریت شــهر دارد. این 
امر در سال های اخیر در شــهرداری تهران مورد 
توجه قرار گرفته اســت و روز پنجشنبه نخستین 
»رویداد مردمی ســازی در مدیریت شــهری« در 
سالن سعدی ســاختمان  همایش های برج میالد 
برگزار شد. در ابتدای این همایش مدیرکل حوزه 
شــهردار با بیان اینکه به جای شهرداری محوری 
باید شهروند محوری را پیش ببریم، گفت: »مردم 
باید در اجرای تصمیم گیری های ما حضور داشته 
باشند و تصمیم ساز باشند. در هر سازمان چند صد 
نفر نیروی اداری مشغول کار هستند اما چند هزار 
نفر از شهروندان هم می توانند در تحرک بهتر به آن 

سازمان کمک کنند.«
سجاد محمدعلی نژاد گفت: »آن چیزی که در ذهن 
شهردار است و به عنوان یکی از سیاست های اصلی 
ابالغ شده در چند بعد مطرح است، نخست اینکه 
مردم در اجرای تصمیم گیری های ما حضور داشته 
باشند و تصمیم ساز باشند.  دوم اینکه مردم هر محله 
و منطقه نسبت به اولویت ها در یک پروژه توضیح 
دهند و مستقیما از خود مردم سؤال شود که محله 
آنها به کدام پروژه نیاز دارد. البته این مسئله جدای 
از حضور نخبگان است که در هیأت های اندیشه ورز 
از آنها استفاده می شود. دومین مسئله استفاده از 
ظرفیت مردمی در اجزای مختلف برنامه هاســت 
که نشانه ساده آن جشــن روز عید غدیر است. راز 
موفقیت این برنامه و محور اصلی تحقق آن مردم 
هســتند و هر برنامه ای که قرار است طراحی شود 

باید پیوست حضور مردم داشته باشد.«
معاون برنامه ریزی، توســعه منابع انســانی و امور 
شوراي شهرداری تهران نیز در این همایش گفت: 
»شهرداری، بنگاهی است که نظام درآمد و هزینه 

دارد و اگر بــه درآمدش توجه نکنــد، خدماتش 
آسیب می بیند. در این زمینه حتما باید خود مردم 
مشارکت داشته باشند و باید با آنها گفت وگو کرد.«

لطف اهلل فروزنده بیان کــرد: »مردم باید باور کنند 
که ما خدمتگذار هستیم وگرنه نمی توانیم سرمایه 
اجتماعی ایجاد کنیم. حوزه هایی مانند فضای سبز 
و پسماند را نمی توان بدون مشارکت مردم مدیریت 
کرد. استفاده از ظرفیت مردم و مردم را در مدیریت 
شهری شریک کردن، محور اصلی این نشست است. 
فلسفه اصلی نظام اسالمی، خدمت کردن به مردم 
اســت و مردم باید در اداره امور مشــارکت داشته 
باشند، چرا که مردم پشتیبان اصلی نظام جمهوری 

اسالمی هستند.«
وی ادامــه داد: »رویکــرد معاونــت برنامه ریزی 
این اســت که آموزش ها را به سمت آموزش های 
کاربــردی و مشــارکتی ببریم و هم داســتانی و 
همفکری مدیران ارشد شــهرداری را رقم بزنیم. 
با توجه به سیاســت وزارت کشور هر شورایی باید 
در آغاز دوره خودش برنامه های چهارساله خود را 
بنویسد و اجرا کند. امیدواریم ۴رویکرد و ۱۲محور 
شهردار و سیاست های شــورا در کنار هم به تولید 

یک سند مناسب در مدیریت شهری بینجامد.«
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 
نیز در نخســتین همایش رویداد مردمی سازی در 
مدیریت شــهری گفت: »در دمکراسی غربی نماد 
مردمی کردن را در رأی دادن دیدند و بعد گفتند 
این حیرانی که در بشــر دیده می شــود از معایب 
دمکراسی اســت و برای آن دلیل هایی آوردند. در 
جنگ جهانی و ظهور فاشیسم دولت های اقتدار گرا 
از دل همین دمکراســی بیرون آمدنــد. اینکه به 

دمکراســی نگاه تطبیقی داشته باشیم که با حفظ 
اصول از آن استفاده کنیم مســئله خوبی است و 
البته نباید چشم بسته به ســمت آن حرکت کرد 
چرا که عوارضــی برای ما خواهد داشــت البته به 
لحاظ تجربی، تجربه خوبی در بحث مردمی بودن و 
مردمی سازی  در کشور داریم که بزرگ ترین تجربه 

آن انقالب اسالمی است.«
محمدامین توکلی زاده با تأکید بر تدوین نظام نامه 
محالت و مسجدمحوری افزود: »تصور ما این است 
که مــردم از تصمیم گیری تا اجرا حضور داشــته 
باشــند و بعد از رأی دادن صحنــه را ترک نکنند. 
بدون چنین کاری ما به نقطه مطلوب دمکراســی 

دینی نمی رسیم.«
او اضافه  کرد: »در قــرارگاه اجتماعی تهران بیش 
از ۱۵نهاد را در ۲۵جلسه هفتگی در کنار هم قرار 
دادیم و در کنار آن  باید از تمام ظرفیت های مردمی 
و اجتماعی برای رفع این آسیب ها استفاده کنیم. 
شاکله این موضوع تشکیل قرارگاه ها بود که 3 ضلع 
داشت؛ شهرداری، نهادهای دیگر و مردم که ضلع 
سوم آن بودند که می توانیم بگوییم این مدل جواب 
داده اســت. این تجربه باید تبدیل به دانش و قابل 
انتقال شود. در قرارگاه های سالمت هم دیدیم که 
در دوره کرونا سوله ها، فرهنگسراها و ورزشگاه های 

ما تبدیل به مراکز واکسیناسیون شدند.«
معاون شهردار تهران با اشــاره به سیل خوزستان 
در سال های گذشته گفت: »زمانی که سیل اتفاق 
افتاد 30درصد مدیران خوزستان در واقع سرپرست 
بودند. اعالم شد که ۴00شهر زیر آب خواهد رفت و 
ساکنان آن باید طي ۲روز تخلیه شوند اما هیچ کسی 
خانه ها را تخلیه نمی کرد. سردار سلیمانی گفتند که 

کمک کنیم مسیر آب را عوض کنند و در حمیدیه 
یک میلیون کیسه شن درست کردند و دیواري به 

ارتفاع ۴متر ساخته شد و حمیدیه زیر آب نرفت.«
در بخش دیگری از این همایش معاون حمل ونقل 
و ترافیک شــهرداری تهران گفت: »نخستین گام 
این است که باور کنیم مردمی سازی یک مرحله در 
فرهیختگی است. در اصالح قیمت سوخت دیدم که 
یک اجرای غیرمردمی چه تبعاتی داشت اما وقتی 

با اقناع مردمی همراه بود آبرومندانه اجرا شد.«
مجتبی شــفیعی با بیان اینکه در جهان ابزار های 
مشارکت مردمی در حال توسعه است، گفت: »ورود 
مردم باعث افزایش نظارت همگانی و کاهش فساد 
می شود. اگر اعتماد مردم احیا شود زمینه ساز ورود 

سرمایه های اجتماعی و اقتصادی می شود.«

مردمی سازی چیست؟
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در 
نخستین رویداد مردمی سازی  در مدیریت شهری، 
گفت: »باید بدانیم که مســئله ما در مردمی سازی  
چیســت و چه چیزی را می خواهیم مردمی سازی  
کنیــم؛ مدیریــت شــهری جــزو پیچیده ترین 
سیستم های مدیریتی است و مسئله این است که 
در مدیریت شهری چقدر سرمایه اجتماعی داریم و 

آیا مشارکت اجتماعی وجود دارد؟«
حمیدرضا صارمی با بیان اینکه در خیلی از کشور ها 
به محض اعالم شــرایط بحرانی، فروشگاه ها خالی 
می شوند؛ گفت: »در کشــور به طور معمول مردم 
از مدیران جلوترند و اگر ظرفیت های الزم را ایجاد 
کنیم می توانیم مردمی ســازی  کنیم. امیدواریم 
مدیریت شهری در امر مردمی سازی  به عنوان یکی 

از مهم ترین موضوعات به توفیق برسد.«
او با اشــاره به قوانین الزم در روند مردمی ســازی  
مدیریت شهری، تأکید کرد: »وقتی شهروندان را 
تشویق به درخت کاری می کنیم باید قوانینی داشته 
باشیم تا از کسی که یک زمین خالی را به باغ تبدیل 
می کند، حمایت کنیم و این اشخاص از عمل خود 

زیان نبینند.«
پس از صحبت های معاونان شــهردار، همایش با 

اجرای پنل های آموزشی به کار خود ادامه داد.

مدیریت شهر در دستان مردم
توکلی، معاون شهردار: تصور ما این است که مردم از تصمیم گیری تا اجرا حضور داشته باشند و بعد از رأی دادن، صحنه را ترک نکنند

نخستین »رویداد مردمی سازی در مدیریت شهری« برگزار شد

25پارکینگ جدید برای  پایتخت

سال هاست که شهر تهران با مشکل کمبود فضای پارک خودرو و فقر 
پارکینگ عمومی روبه رو شده و هرسال که می گذرد این گره ترافیکی 
محکم تر از قبل می شود. موضوع اصلی اینجاست که طی سال های 
گذشــته به موضوع کمبود فضای پارک در تهــران و لزوم احداث 
پارکینگ های عمومی متناسب با نیاز شــهروندان توجه چندانی 
صورت نگرفته تا پارکینگ در بســیاری از معابر کیمیا باشد و حتی 
پای سودجویان نیز برای فروش جای پارک حاشیه ای به خیابان ها 
باز شود. در این بین، بعضا سیاســت های محدودسازی استفاده از 
خودروی شخصی و دیدگاه های متفاوت در زمینه تامین پارکینگ 

هم به این موضوع دامن زده است.
در چنین شرایطی شــهرداری نهضت پارکینگ سازی را از اواخر 
سال گذشته استارت زده و امروز که چند ماه از شروع آن می گذرد 
7پارکینگ در حال احداث بوده و عــالوه بر آن ۱8نقطه هم برای 
ساخت پارکینگ شناسایی شده است. در همین ارتباط محمدرضا 
شیخ بهایی، معاون فنی و مهندسی سازمان حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری تهران ضمن ارائه گزارشــی از آخرین وضعیت ساخت 
پارکینگ های عمومــی در پایتخت، از حضــور و همکاری بخش 
خصوصی با شهرداری تهران برای احداث پارکینگ های مکانیزه 

خبر می دهد. اینطور که او می گوید با تکمیل و افتتاح 7پارکینگ 
در حال احداث که بخش زیــادی از آنها تا اوایل ســال آینده به 
بهره برداری می رســند، چند هزار عدد فضای پــارک خودرو به 
ظرفیت پارکینگ های رمپــی و بتنی تهران اضافه خواهد شــد 
که بیش از هزار مورد آن تا قبل از پایان ســال جاری خواهد بود. 
شیخ بهایی می گوید: »ســاخت ۴پارکینگ درحال انجام است که 
3پارکینگ در ســال ۱۴0۱به بهره برداری می رسد. عالوه بر این، 
مناقصه ساخت 3پارکینگ دیگر هم درحال انجام است و ساخت 
آنها به زودی شروع خواهد شد. در کنار این موارد، تا امروز ۱8زمین 
متعلق به شهرداری تهران برای احداث پارکینگ شناسایی شده 
است که بخش امکان سنجی را پاس کرده و پشت سر گذاشته اند 
و در مرحله عارضه ســنجی ترافیکی قرار دارند و بعد از این مرحله 
وارد فاز طراحی، معماری و ســازه می شــوند. البته شناســایی و 
امکان سنجی زمین های بیشتر همچنان ادامه دارد. همچنین عالوه 
بر پارکینگ های رمپی و بتنی، چند سرمایه گذار خصوصی هم برای 
احداث پارکینگ مکانیزه اعالم آمادگی کرده اند و قرار است ساخت 
این پارکینگ ها نیز به زودی شــروع شود.« به گزارش همشهری، 
با تکمیل و احداث 7پارکینگ در حال ســاخت یا آماده احداث، 
در مجموع ۲8۵0عــدد به ظرفیت پارکینگ هــای رمپی و بتنی 
تهران افزوده خواهد شــد. عالوه بر این، کارهای مربوط به احداث 
پارکینگ های مکانیزه و استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش 

خصوصی نیز در جریان است.

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

مهدی اسماعیل پورترافیک
روزنامه نگار

شهرداری و سیل های فراوان
سیل امامزاده داوود را تکه های پازلی به 
راه انداختند که طی ۲دهه اخیر تشکیل 
شده اند و با قرار گرفتن در کنار هم، باعث 
جاری شدن آن شدند. ساخت وسازها و 
عملیات عمرانی غیرمجاز، نخستین و اصلی ترین تکه از این 

پازل متهم به سیل هستند . 
درواقع تغییر بســتر رودخانه کن، احــداث آپارتمان های 
فراوان در حریم رودخانه و استحصال بی قاعده شن و ماسه 
باعث شده تا بارش نامتعارف شــدید در فصلی نامتعارف، 
جاری شدن سیل را در پی داشته باشــد. البته پازل سیل 
اخیر، تکه های دیگری مثل گرم شدن دمای زمین و افزایش 
میزان بخار آب، بی توجهی راننده ها بــه پارک خودرو در 

جاهای خطرناک و... را هم دارد.
نکته مهم اما اینکه در ســال های اخیر بارها هشــدار داده 
شده تا همه ارگان های مســئول )وزارت راه وشهرسازی، 
فرمانداری، شهرداری، شورای عالی شهرسازی و معماری، 
شورای شهرستان تهران، سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان، ســازمان آب و...( در کنار هم قرار گیرند و نسبت 
به ســاماندهی وضعیت پیش آمده، احیــای رودخانه ها و 
جلوگیری از ساخت وســازهای غیرمجاز اقدامات الزم را 

انجام دهند.
 با وجود این، به همه  چیز از زاویه دید مسئولیت شهرداری 
نگاه شده و سرانجام نیز شرایطی شــکل گرفته که باز هم 
سیل در بخش شمال غربی تهران، خسارت بار شود. نکته 
دیگر اینجاست که شــرکت خاکریزآب شهرداری تهران 
نقاط گلوگاهی سیالب در تهران را شناسایی کرده و از قرار 
معلوم، به دلیل عدم توســعه زیرساخت های موردنیاز برای 
مدیریت و هدایت آب های سطحی در بخش غربی تهران و 
غرب رودخانه کن، انجام پروژه های  مرتبط را دنبال می کند، 
اما کار در برخی از جاها گره می خورد و از دست شهرداری 

خارج است. 
نشان به آن نشان که سه شنبه هفته پیش )دقیقا ۲روز قبل 
از سیل امامزاده داوود(، همشــهری آنالین گفت وگویی با 
سیدعبدالمهدی حسینی، مدیرعامل سازمان خاکریزآب 
شهرداری تهران با عنوان »تهرانی ها گوش به زنگ باشند« 
منتشــر کرد که در آن او بارها نســبت به وقوع ســیل در 
حوزه های غربی تهران هشــدار داده و گفته بود: »مناطق 
غربی تهران و غــرب رودخانه کن در جریــان بارندگی ها 
 بیــش از دیگر نقاط شــهر در معرض خطر ســیالب قرار 
دارند.  موضوعی کــه باید به آن توجه کــرد، تأثیر گذاری 
حوزه های مختلفی است که زیرنظر مدیریت شهری تهران 
نیست؛ مثال وزارت راه وشهرسازی در حوزه زمین شهری و 
همچنین دیگر بخش های مرتبط می توانند کمک زیادی 
به ما در اجرا و تحقق برنامه ها بکنند. مثال در منطقه۲۲ در 
حوزه منابع طبیعی، نیاز به زمینی داریم که بتوانیم جریان 
ســیل کوهســتان را در آن محل آرام و   از طریق مجاری 

هدایت آب به سمت جنوب تهران منتقل کنیم.«
این موارد نشان می دهد که شهرداری تهران با وجود همه 
هشدارها و اقداماتی که در زمینه کنترل و هدایت سیل انجام 
می دهد، نیازمند تعامل دیگر دستگاه ها برای پیشگیری از 

حادثه است.
 با این حال، با رخداد حادثه های اینچنینی، شهرداری بیش 
از دیگر نهادها، در معرض سیل انتقاد قرار می گیرد و حتی 
هجمه هایی را هنگام انجام وظایف شاهد است؛ آنچنان که 
به خاطر بازدید علیرضا زاکانی، شــهردار تهران از وضعیت 
امامزاده داوود پس از ســیل، خیلی ها به پوشش او خرده 
گرفته اند و به جای تحلیل، کلمات نامناسبی را به ماجرا گره 
زده اند، اما در باب همین موضوع یادآوری چند نکته خالی 

از لطف نیست:
1  شــهردار تهران نقش اصلی را در مدیریت بحران شهر 
ایفا می کند و البته که در دولت و مدیریت شــهری فعلی، 
وزیر کشور طی حکمی، شهردار تهران را به عنوان جانشین 
رئیس ستاد پیشــگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات 
پاسخ به بحران کالنشــهر تهران منصوب کرد تا این نقش 

پررنگ تر هم شود.
 به موجب این حکم، اقدامی که به غلط در دوره های پیشین 
رقم نمی خورد، شهردار نفر نخست در فرماندهی مدیریت 
بحران ها به حساب می آید. پس طبیعی است که به فوریت 

خود را با هر وضعیتی به محل برساند.
2  قرار بود که شهردار تهران صبح روز پنجشنبه در نخستین 
رویداد »مردمی ســازی در مدیریت شــهری« حاضر شود؛ 
رویدادی با حضور مدیران ارشد شهرداری که در برج میالد 
برگزار شد، اما علیرضا زاکانی به واسطه بازدید از محله امامزاده 
داوود، یکباره تغییر مسیر داد و به محل سیل زده مراجعه کرد. 
طبیعی است که شهردار برای حضور در رویداد، کت و شلوار 
به تن داشته باشد و تغییر برنامه فرصت تعویض لباس را به او 
نداده باشد. از سوی دیگر، امروزه انتشار عکس از هرکسی در 

هر شرایطی منوط به بردن عکاس همراه خود نیست.
3  اینکه شهردار با چنین لباسی در محل حاضر شود، در 
وهله اول بــه تیم همراه او و تشــریفاتش بازمی گردد. این 
موضوع یادآوری می کند که همیشــه باید تیم و خودروی 
او، کیفی حاوی وســایل اضطراری را همراه داشته باشند 
تا درصورت لزوم مورد اســتفاده قرار گیرد. چکمه، لباس 
ضدآب، کاله ایمنی، چراغ قوه، دســتکش و... از این دست 
وسایل به حساب می آیند که جزو ابتدایی ترین الزامات برای 

فرماندهی بحران هستند.
4  ســیل آمد و بایــد امیدوار باشــیم که دیگــر نهادها 
برای تکمیــل پروژه هــای هدایت ســیالب ها، نیازهای 
پیشگیری و عملیات بحران ها و جلوگیری از برداشت ها و 
ساخت و سازهای  غیرمجاز در خواب غفلت نمانند و تعامل 

حداکثری داشته باشند.
5   باز هم بسیاری از رسانه ها و شبکه های اجتماعی به جای 
آنکه میز مدیریت بحران را تشــکیل دهند تا اطالع رسانی 
درست داشته باشند، حواشی را مورد توجه قرار دادند. وجود 
میز مدیریت بحران نه تنها کمک می کند تا مردم از توصیه ها 
و اخبارهای صحیح آگاه شوند، بلکه سبب می شود کمبودها 

و نیازهای فوری نیز اطالع رسانی شود.

 علیرضا نادعلی
 نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و 

اجتماعی شورای شهر تهران
مجموعه پارک آبی آزادگان در منطقه 
کــه  سال هاســت  تهــران،  15شــهر 
اســتفاده نشــده کــه ســازمان ورزش 
شهرداری تهران در تالش است مجددا 
ایــن مجموعــه را احیا کند. فرســودگی 
تاسیسات این مجموعه یکی از دالیل 

تعطیلی پارک آبی آزادگان است .

 قدرت هللا محمدی
 مدیرعامل سازمان آتش نشانی 

شهرداری تهران
این هفته کارهای جذب آتش نشــانان 
زن بــه اتمــام می رســد و تقریبــاً از 
یــک مــاه آینــده آتش نشــانان زن در 
عملیات ها حضور می یابند. در فاز اول 
1۶ آتش نشان زن جذب شدند و بعد از 
اینکه کارها خــوب پیش رفــت، دوباره 
جذب آتش نشان زن خواهیم داشت.

 حجت االسالم مهدی ایمانی پور
 رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسالمی
یکی از دالیل انتخاب منطقه   عباس آباد 
برای حضور رایزنان فرهنگی   آشنایی با 
ظرفیت های مختلف اراضی عباس آباد 
است و این منطقه فرصت خوبی است 
برای گردشــگران و مهمانان خارجی که 
با حضور در این مکان فرهنگی و دیدنی 
با تهران و حتی ایران بیشتر آشنا شوند. 

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری 
شــهرداری تهــران از حوالــه خریــد 4قلم 
مواد خوراکی برای ۸هزار هیئت عزاداری 
امــام حســین)ع( در تهــران خبــر داد. 
ســیدعلیرضا فاطمیان پــور افــزود: برای 
ایــن هیئت هــا کــه در ســامانه ســازمان 
تبلیغات ثبت نام کرده اند، حواله خرید 
برنج، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ 
با قیمت تنظیم بازار فراهم شده است.

مهــدی قربانــی، معــاون هماهنگــی 
امور مناطق ســازمان زیباســازی گفت: 
ســاختمان های  روی  150ابرپرچــم 
بلندمرتبه شهر نصب شد و 100ابرپرچم 
نیز روی پایه پرچم های بزرگ پایتخت به 
اهتزاز درآمد. ابرپرچم های شــهر تهران 
با طــرح پرچم گنبد سیدالشــهدا پس از 
متبرک شدن در شهرهای کربال، نجف و 
کاظمین در پایتخت نصب شده است. 

اختتامیه سومین دوره رقابت های نشاط 
سالمندی شهر تهران برگزار شد. در این 
دوره از رقابت ها در هر محله 4 تیم ۶ نفره 
متشکل از 5نفر سالمند باالی ۶0 سال و 
یک نــوه تشــکیل شــد و پــس از آموزش 
بازی هــا نســبت بــه رقابــت در ســطح 
مناطق خود پرداختنــد و در مجموع این 
رقابت ها در دور مقدماتــی حدود ۸هزار 
و 4۷۲ نفــر در 141۲ تیــم با هــم مســابقه 
دادنــد. در نهایــت نیــز حــدود 40تیم در 
مرحله نهایی رقابت داشتند و در مجموع 

از 5 تیم برتر تقدیر شد.

8000
هیئت

250
ابرپرچم

8472
نفر

عطر سیب ؛یک رویداد اعتقادی
نمایشگاه عطر سیب که از هفته پیش در میدان امام 
حسین)ع( برپا شده اســت در روز های پایانی هفته 
شاهد اســتقبال خانواده ها و مسئوالن هیئت های 
عــزاداری بود. این نمایشــگاه که با هــدف تامین 
نیاز های ایام محرم و از ســوی ســازمان فرهنگی 
هنری شــهرداری تهران برپا شده اســت، فردا به 
پایان می رســد. به گزارش همشهری، عضو شورای 
شهر تهران در بازدید از نمایشگاه عطر سیب گفت: 
»نگاه ما به این نمایشــگاه صرفا یــک رویداد برای 
تامین تجهیزات نیســت، بلکه به عنوان یک رویداد 
فرهنگی مذهبی به آن نگاه می کنیم که وظیفه اش 
تحکیم مبانی اعتقادی مردم در موضوع عزاداری امام 
حسین)ع( است.« سیداحمد علوی درباره برگزاری 
این رویداد در میدان امام حســین)ع( گفت: »باید 
میدان امام حســین)ع( را به محلی برای برگزاری 
مراسمات آیینی تبدیل کنیم. برپایی این نمایشگاه در 
این میدان آیینی اقدامی مناسب در این زمینه است.« 
او درباره اثربخشی هزینه کرد شهرداری برای برپایی 
مراســمات عزاداری در نمایشگاه عطر سیب گفت: 
»همه ساله، مدیریت شهری بخشی از بودجه خود 
را برای هزینه کرد در موضوعات فرهنگی و اجتماعی 
اختصاص داده اســت، اما نکته مهــم در برگزاری 
بیستمین نمایشگاه عطر ســیب این است که این 
بودجه به صورت هدفمند و منسجم مستقیما به دل 
محالت می رود. توزیع این منابع، فارغ از بار مالی از 
آن جهت مهم است که می تواند عزاداری سیدالشهدا 

را به  تک تک خانه های مردم ببرد.« 

نقل قول خبر

عدد خبر

عطر سیب

حامد فوقانی؛ دبیر سرویس شهرییادداشت

معنادررفتوبرگشتمحتواساختهمیشود
محسن مهدیان، مدیرعامل مؤسسه همشهری

اگر مشارکت برای مدیریت شهری یک فرصت است، مردمی سازی  در رسانه اساسا یک مسیر 
بدون بازگشت، قهری و یک طرفه است. امروز با شبکه رسانه یا شبکه های اجتماعی مواجهیم 
که در آن مردم محتوا را توزیع می کنند و معنای جدید در این انتقال ساخته می شود و در واقع 
در عصر پلتفرم، معنا در رفت و برگشت محتوا ساخته می شود. بر همین اساس یک مدیر باید 
در کارهای خود به تصویر و معنای آن مسئله و موضوع که در ذهن مردم شکل می گیرد، توجه 
داشته باشد و اگر درباره معناسازی و تصویرسازی آن برای رسانه فکر کند، موفق خواهد بود. 

به عنوان مثال در ساخت تصویر اگر احساس تعلق ایجاد شود، مشارکت نیز ایجاد می شود.
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