یکشنبه  25اردیبهشت 1401
شماره 8496

مدیریت شهری

نقلقولخبر

حل مشکالت بازار بزرگ
با مشارکت بازاریان

پرویز سروری
رئیس شورایعالی استانها
حضــور ســازمان زیباســازی شــهر تهران
در سیوســومین نمایشــگاه بینالمللی
کتاب دلیلی بر باال بودن توانمندیهای
شهرداری در حوزههای علمی است و این
حرکــت بســیار ارزشــمند میتوانــد برای
مــردم و نخبــگان اطمینانبخــش باشــد
و نشــان دهــد کــه اقدامــات شــهرداری
پیوست علمی دارد.

 137پالس؛ مدیریت شهر با صدای شهروندان
شهردار تهران :از طریق ارتباط دوطرفه با مردم ،به دنبال نظارت بر فسادهای احتمالی و افزایش رضایتمندی
و رشد سرمایه اجتماعی هستیم

گزارش

خبر

قیمتگذاری
براساس مصوبه شورای شهر
معاون عروجیــان ســازمان بهشــتزهرا(س) از افزایش
10درصدی قیمت قبور در قطعات قدیمی خبر داد .روحاهلل
محسنی گفت« :برخالف ســنوات گذشته که الیحه قیمت
قبور افزایش 25درصدی داشــته ،در مصوبه جدید قیمت
قبور با توجهبه تدبیر مدیرعامل ســازمان و حمایت شورای
شــهر تهران در فازهای (2 ،1و 10 )3تا 25درصد افزایش
داشته اســت ».به گزارش همشــهری ،دیروز خبری در
شــبکههای اجتماعی و روی خروجی برخی از رسانهها
با تیتر تراکمفروشــی زاکانی در بهشــتزهرا(س) قرار
گرفت که نشــان میداد قیمت مزارها در این آرامستان
افزایش زیاد و خارج از مصوبه شورای شهر تهران داشته
است .همچنین در خبر ،ذکر شده بود که شهروندان برای
دیوارچینی و بلوکگذاری مزار هم باید هزینه جداگانه ای
پرداخت کنند .معاون عروجیان بهشتزهرا(س) هزینه
دیوارچینی و بلوکگذاری را تکذیب و تأکید کرد« :قیمت
مزارها و خدمات ارائه شده منطبق بر مصوبه شورای شهر
تهران است».
افزایش قیمت مزارها در قطعات مختلف
10درصد قطعات فاز یک (قطعه یک تا )112
20درصد قطعات فاز (2قطعه 200تا )258
25درصد قطعات فاز 300(3تا )328
هزینه احیای قبور باالی ۳۰سال هم ۸میلیون و
۵۰۰هزار تومان است

محمد سرابی
روزنامهنگار

بعد از17سال ،سامانههای تلفنی نظارت مردمی137
و  1888با هم ترکیب شدند و سامانه «137پالس»
با اســتفاده از فناوری روز تشکیل شــد .این سامانه
که از فضای مجازی و اپلیکیشــنهای تلفن همراه
هم برای دریافت پیامهای مردمی استفاده میکند،
امکانات جدیدی را در اختیار شهروندان میگذارد تا
پیامهای خود را به اطالع مدیریت شهری برسانند و
مراحل رســیدگی به آن را مشاهده کنند .در بخشی
از این سامانه میتوان شماره تلفن همراه را حذف کرد
تا کسانی که قصد ارسال پیامهای مربوط به مبارزه با
فساد را دارند ،بتوانند پیام خود را بهصورت ناشناس
ارســال کنند .عالوهبر این ،ســرعت پاسخگویی به
شهروندان که باعث معطلی آنها در تماسهای تلفنی
ی جدید کاهش مییابد.
میشد ،با فناور 
شــهردار تهــران در مراســم شــروع بــهکار
137پــاس( )137+با تأکید بر اینکــه این نظارت
مردمی باعث افزایش خدمتگزاری و مقابله با فســاد
میشود ،گفت :مجموعه کاربردی موضوع  ۱۸۸۸و
 ۱۳۷با قدمت  ۱۶تا ۱۷ســاله برای ما مغتنم بود تا

آمارتماس روزانه

با شمارههای  137و 1888
سال گذشته4 :هزار تماس
امسال6 :هزار تماس
پیشبینــی تعــداد تماسهایــی کــه بــا
راهانــدازی 137پالس به این آمــار افزوده
میشود 3:تا 5هزار تماس بیشتر

مشکالت و معایب آنها را برطرف و تعامل دقیق با مردم
را در یک ارتباط دوطرفه فعال برقرار کنیم و نظارت بر
مفسدههای احتمالی در سطوح مختلف را انجام دهیم
و برای رفع آنها با کمک مردم تالش کنیم.
علیرضا زاکانی با تأکید بر اینکه باید خدمتگزاری منجر
به رضایتمندی و رشد سرمایه اجتماعی شود ،بیان
کرد :برهمانباشتگی مشکالت در شهر تهران باعث
ایجاد کالف سردرگمی شــده است .دقت در حضور
مردم و ایجاد زمینه حضور آنها در ابعاد مختلف برای ما
فرصت طالیی را خلق میکند .موضوع ایدهپردازی و
ارائه طریق و مشارکت در ساختن یک افق و همآفرینی
پیرامون ایدهآلها را باید از طریــق مردم و نخبگان
پیگیری کنیم و فهم نیازهای جامعه و اولویتبندی و
انتقال آنها را دنبال کنیم و پایه عمده این کار را مردم
قرار دهیم.
شهردار گفت :موضوع مدیریت شهری  3جزء شهر،
شهروند و شــهرداری دارد و در این ســه جزء آنچه
اهمیت و اولویت دارد ،شهروندان هستند .پیشرفت
شهر باید منجر به زمینه آسایش و رفاه و ارتقای مادی و
معنوی افراد در جامعه شود .در مسیر نیازمند همراهی
مردم هستیم و باید در انجام امور ،نظارت بر خودمان
را بهعنوان یک حق طبیعی برای مردم درنظر بگیریم.
زاکانی با اشــاره به اینکه از دفتر خود به این سامانه
دسترســی دارد ،گفت :باید در ۶ماهه اول ســال در
حوزههای نرمافزاری و ایجاد ساختارهای ارتباطی یک
پیشرفت چشمگیر داشته باشیم که این موضوع یکی
از چشمههای آن است.
شهردار تهران در حاشیه این مراسم در پاسخ به سؤالی
درباره وضعیت حملونقل عمومی گفت۷ :خط فعال
مترو ۱۵۰۰واگــن دارد اما نیاز اصلــی این خطوط
۲۵۰۰واگن است ضمن اینکه دوسوم از ۱۵۰۰واگن
فعال کنونی نیز نیاز به بازســازی دارد ،بنابراین هم

واگن کم و هم فرسوده اســت ،عالوه بر این ظرفیت
بخشی از اقالم مورد نیاز در انبارها صفر بود بر همین
اســاس ۸۰۰میلیارد تومان برای جبران این کمبود
قرارداد بستیم.
وی اضافه کرد :بهدنبال خرید واگن و تولید واگن در
کشور هستیم اما حل این موضوع در یک یا2ماه میسر
نیست؛۱۸ماه تا ۳یا۴سال طول میکشد .برای اورهال
و بازسازی در حال انعقاد قرارداد هستیم.
زاکانی با اشاره به نیاز تهران به اتوبوس ،ادامه داد :در
واقع5هزار دستگاه اتوبوس کمبود داریم که باید تامین
شود و تا پایان سال ۳۲۵۰دستگاه اتوبوس به ناوگان
موجود اضافه میشود.
ش پاسخگویان به
شهردار در این روز همچنین از بخ 
تماسهای تلفنی  137بازدید کرد و خود به 2تماس
پاسخ گفت که یکی مربوط به پروانه ساختوساز و

مکث

مکث

دیگری درباره اصالح جدول و نــرده در خیابان بود.
او در پایان این مراســم بهصورت نمادین از سامانه
۱۳۷پالس روی استندی که در این مرکز قرار داشت،
رونمایی کرد .راهاندازی سامانه جدید نظارت مردمی
که سابقهای از سالهای  84و  85دارد ،باعث نوسازی
عملکرد آن شد .بخش آزمایشی این سامانه ،میزان
رضایتمندی شهروندان را از 70درصد به 95درصد
رسانده است که از این پس در چارچوب 137پالس و
با حذف شماره 1888ادامه پیدا خواهد کرد .همچنین
در بازدید شــهردار از مرکز پایــش برنامه ،کنترل
پروژه و ارزیابی عملکرد شــهرداری تهــران اعالم
شد که گزارشهای 3ماه یکبار این مرکز در آینده
بهصورت کوتاهمدتتر و در مدت یک ماه نیز میتواند
جمعبندی و ارائه شــود که میزان نظارت مدیریت
شهری را افزایش خواهد داد.

داوود گودرزی
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران
استفاده از ظرفیت شــهروندان در نظارت عمومی نیاز به یک زیرســاخت دوطرفه دارد2 .
سامانه  ۱۳۷و  ۱۸۸۸قبال طراحی شده بود اما این ســامانهها نقصهایی داشتند و دوگانگی
این دو سامانه هم شهروندان را دچار مشکل کرده بود .در این چند ماه کار کارشناسی انجام
شد و به این جمعبندی رسیدیم که امروز سامانهای یکپارچه داشته باشیم؛ همچنین فضای
مجازی را به این سامانه اضافه کردیم تا از همه ظرفیتها استفاده کرده باشیم .باید کاری کنیم
که پیامهای مردمی با حداکثر دقت و به بهترین نحو بررســی شود و به سرعت بازخورد را به
شهروند منتقل کنیم.
رضا ناصری
سرپرست سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران
در سامانه ۱۳۷پالس موضوعات پرکاربرد را در اختیار شهروندان قرار دادیم تا راحتتر مسئله
خود را مطرح کنند۷۰۰ .موضوع را استخراج و جستوجو بین آنها را برای مردم سادهتر کردیم.
تالش کردیم در مسیر تغییرات درگاه یکپارچه شهروندی حرکت کنیم و همکاران در سازمان
فاوا شهرداری نیز در تالش هستند سامانه یکپارچه ارتباطات شهروندی شروع بهکار کند و
مردم همه کارها را در اپلیکیشــن «تهران من» و سایت  tehran.irدنبال کنند .میخواهیم
چابکی ،هوشــمندی ،پیگیری ،هدفمندی و مدرنبودن را دنبال کنیم تا رضایت شهروندان
را بهدست بیاوریم.

نرخ اماکن ورزشی متعلق به شهرداری تهران  50تا 80درصد
ارزانتر از بخش دولتی و خصوصی است

قهرمان سالمت محله خود باشید
گزارش 2روزنامهنگار

شهردار تهران تأکید ویژهای بر توسعه و گسترش
ورزش شــهروندی دارد و در همایــش بزرگ
پیادهروی به مناسبت هفته سالمت که در بوستان
جوانمردان برگزار شد نیز بر لزوم و اهمیت تقویت
ورزش عمومی و همگانی تأکید کرد .باتوجه به
ی سیاست
این موضوع در راستای اجرا و پیادهساز 
مدیریت جدید شهری ،سازمان ورزش شهرداری
تهران برنامههای متنوع و مختلفی را تدارک دیده
است که احیای مســابقات محلهها پس از وقفه
چندین ساله ازجمله مهمترین آنهاست.
بهگزارش همشهری ،دیروز نیز در جریان مراسم
اختتامیه هفته ســامت و تقدیــر از ایثارگران
سالمت ،علیرضا زاکانی ،شــهردار تهران با اشاره
به ابعاد مختلف سالمت ازجمله سالمت جسمی،
روحی و اجتماعی گفت« :مدیریت شهری به آنچه
حال مردم را خوب میکند و سبب آرامش و اعتالی
سالمت مردم میشود ،توج ه میکند و این کار را
با مدیریت مشارکتی بر مبنای حضور نخبگان،
مؤثرین و متن مردم پیگیری و با افزایش سرمایه
اجتماعی ،مردم را محور تحوالت قرار میدهد ».او
در ادامه با بیان اینکه تهران بهعنوان بزرگترین
کالنشــهر غرب آسیا از مشــکالتی رنج میبرد،
افزود« :ســرانه باالی خدمات درمانی و پزشکی
در آن ،عقبافتادگی تاریخی را در حوزه بهداشت
لمس میکند؛ این عقبافتادگی جز با پیوستگی

دانشگاههای مختلف و کادر درمانی و مؤثرین این
حوزه در سرای محالت و کانونهای مرتبط با این
موضوع جبرانشدنی نیست و با این کار امیدوار به
ارتقای سطح خدمات در حوزه بهداشتی هستیم».
شهردار پایتخت اضافه کرد« :مهمترین نکته در
بحث بهداشت و سالمت ،آموزش و فعالیت و تالش
مدیریت شهری و پیوستگی آن به مؤثرین حوزه
سالمت در قاعده هرم اجتماعی و خانواده است.
امیدواریم با احیای خانههای سالمت و ارتقای آنها و
ارتقای کانونهای سالمت مرتبط با آن و با جوشش
از قاعده هرم اجتماعی به نقطهای برسیم که هر
کسی از سالمت خود ،خانواده و هممحلهایاش
صیانت کند».

۲۱۱

مجموعه
ورزشی

۵۰
۵۰

زیرنظر سازمان
شهرداری فعالیت
میکند.

از مجموعههای ورزشی
درصد
شهرداری تهران به
فرسودگی نزدیک هستند.

مجموعه آبی این نهاد ۱۰تا ۱۵سال،
درصد
۲۰درصد مجموعهها بیش از ۱۵سال
و مابقی کمتر از ۱۰سال عمر دارند.

قهرمان محله باشید

دیروز حســین اوجاقی ،رئیس ســازمان ورزش
شــهرداری تهران هم در گفتوگو با همشهری از
احیایدوبارهمسابقاتورزشیدر352محلهپایتخت
پس از یکدهه وقفه و تعطیلی برای بهبود ســطح
سالمتیشهروندانخبرداد«:توسعهورزشهمگانی
در قالب ورزش شهروندی از وظایف سازمان ورزش
شهرداری تهران است .ارائه خدمات ورزشی و ایجاد
امکانات ورزشی هم از طریق مجموعههای ورزشی
و هم از طریق برگزاری همایشها و جشــنوارهها و
رقابتهای ورزشی مختلف در سطح شهر ،مناطق و
محالت شهر تهران صورت میگیرد .درواقع سازمان
ورزش شهرداری از این طریق در جهت سالمسازی
جسموروحشهروندانخدماترسانیمیکندتاآنچه
بهعنوان حال خوب مردم موردنظر دکتر زاکانی قرار

دارد ،محقق شود .در این جهت برنامههای متنوع و
مختلفی در سازمان ورزش شهرداری تدارک دیده
شده است که ازجمله آنها میتوان به مسابقه «محله
قهرمان» اشــاره کرد که شــامل برگزاری 8رشته
ورزشی ویژه آقایان و 8رشــته ورزشی ویژه بانوان
میشود؛ به شکلی که شــهروندان تمام محلههای
پایتخت در طول سال درگیر این رقابتها شده و به
نوعی برای ورزش کردن تشویق و ترغیب میشوند.
درواقع پس از یکدهه وقفه که مسابقات محالت
تهران تعطیل شده بود ،دوباره این مسابقات را در یک
شکل و قالب جدید احیا و اجرا میکنیم ».کارهای
اولیه و ثبتنام مربوط به مسابقات محله قهرمان از
اواخر اردیبهشت آغاز میشود.

80درصد ارزانتر از بخش خصوصی و دولتی

اوجاقی درباره نرخ استفاده از اماکن ورزشی
متعلق به ســازمان ورزش هم تأکید کرد که
هزینههای دریافت شــده از شــهروندان تا
80درصد کمتر از دیگر اماکن ورزشی سطح
شهر است« :در ســال 1400تعرفه خدمات
ورزشــی در اماکن متعلق به سازمان ورزش
شهرداری تهران در مقایسه با بخش خصوصی
تا حدود 80درصد کمتر بود .بهعبارت دیگر
هزینهای که شهروندان برای ورزش پرداخت
میکردند تقریبا 20درصد مبلغ و شهریهای
بود که در باشگاهها و ورزشگاههای متعلق به
بخش خصوصی دریافت میشد .تعرفههای

ما در مقایسه با بخش دولتی هم تقریبا نصف
و حدود 50درصد ورزشگاههای دولتی است.
این مقایســه بهصورت کلی و میانگین بوده
و ممکن اســت در برخی رشتهها و در برخی
مناطق این میزان مقداری کمتر یا بیشــتر
باشد .در ســال جدید هم تعرفههای مصوب
شده در شورای اســامی شهر تهران برای ما
الزماالجرا بوده و مکلف به اجرای آن هستیم.
میــزان افزایش تعرفهها در ســال 1401در
مناطق و رشتههای مختلف بین 20تا حدود
26درصــد متغیر اســت ،امــا در مجموع و
بهصــورت میانگین افزایــش 26درصدی را
شاهد هستیم».

مهدی پیرهادی
عضو شورای شهر
آب و فاضالب یکــی از چالشهای اصلی
در پایتخت است که در این راستا اهتمام
جدی از سوی کمیسیون سالمت شورا با
وزارت نیرو صورت گرفته اســت .آلودگی
صوت و محیط زیســت هم به طور جدی
تهدیدزاستودربرخیمناطقشهرتهران
و محالت شرایط بسیار نامطلوبی در این
زمینه حاکم است.

عکس :همشهری /امیر پناهپور

جلسه بررسی موضوعات بازار بزرگ تهران صبح شنبه با حضور
شهردار تهران و تنی چند از معاونان و مدیران شهری در محل
ساختمان شهرداری منطقه  ۱۲برگزار شد .به گزارش همشهری،
علیرضا زاکانی در این جلســه گفت :پرسش این است که بازار
تهران و محلههای متعدد پیرامون آن چگونه باید بازســازی و
مورد توجه قرار بگیرد که از وضعیت نابسامان فعلی خارج شود
و وضعیتی ایجاد کنیم که بافت تاریخی موجود را صیانت کنیم
و در کنار آن نیز به این موضوع توجه داشــته باشیم که چگونه
میتوانیم با نوسازی در پهنههای فرسوده که بافت تاریخی ندارد،
امکان خلق فرصت و مجموعههای بهتر را ایجاد کنیم .وی ادامه
داد :برای این هدف تفکیک ۲۲محله در منطقه  ۱۲هدفی است
که باید در آن الزاماتی داشته باشیم تا با اهداف کالن همخوانی
داشته باشد .بهعنوان مثال میتوان به پیشبینی لجستیک برای
خروج باراندازها از تهران اشاره کرد تا خیابانهایی مانند خیابان
ایران ،امین حضور و ...از وضعیت اســفناک امروز خارج شوند.
زاکانی ادامه داد :در مثال دیگر میتوان به تردد موتورسیکلتها
در منطقه بازار اشاره کرد که باید بهگونهای عمل شود که تردد
موتورهای غیربرقی محدود شود .البته این امکان هماکنون وجود
ندارد ،اما اگر امکان خلق و تسهیالت فراهم شد ،کنترلپذیری
این اقدام از طریق هوشمندسازی به شکل کامل امکانپذیر است
تا شرایط از آشفتگی خارج شود .شهردار تهران گفت :در حوزه
گاز برای کل تهران بهعنوان عنصر خطرآفرین اگر قرار است طرح
کلی ایجاد و پیشبینی شود ،باید نگاهی برای آینده داشته باشیم؛
بهطوری که اگر تهران بخواهد تنها از یک بعد مانند انرژی برق
مورد توجه قرار بگیرد ،پیشبینیهای الزم و ضوابط خاص در
این بخش دیده شود .در این جلسه امیر یزدی ،شهردار منطقه
 ۱۲تهران گزارشی از کلیات جلسه با محوریت بازار بزرگ تهران
ی ارائه کرد.
در بخشهای بازسازی و ایمنساز 

مهدی اسماعیلپور

3

امیر شهرابی
مدیرکل برنامهوبودجه شهرداری تهران
فرایند تهیه و تدوین برنامه 5ساله چهارم
توسعه شهرداری تهران در راستای تحقق
چشمانداز«تهران؛کالنشهرالگویجهان
اسالم» آغاز شــده و این برنامه براساس
مأموریتهــای شــشگانه(حملونقل و
ترافیک ،هوشمندسازی شهری ،خدمات
شــهری ،اجتماعــی و فرهنگــی ،ایمنــی و
مدیریت بحــران و شهرســازی و معماری)
تدوین خواهد شد.

عدد خبر

4

نویسنده

20

درصد

17

هکتار

سازمان زیباسازی شهر تهران در یک اقدام
خالقانــه ســردیس و مجســمه 4نویســنده
ایرانــی را در سیوســومین نمایشــگاه
بینالمللــی کتــاب تهــران در معــرض دیــد
عموم قرار داده اســت .ســردیس علیاکبر
دهخدا و کیومــرث صابریفومنی(گلآقا) و
مجسم ه سیمین دانشور و جالل آلاحمد در
ش دادهشدهاند که با استقبال
غرفه 11نمای 
خوب شهروندان مواجه شده است.
مهدی هدایت ،شــهردار منطقــه ۱۹از
تخفیف 20درصدی امکانات تفریحی و
ورزشی مجموعه بانوان بوستان والیت
خبر داد و گفت« :با هدف بهرهمندی
بانــوان و دختــران از ظرفیتهــای
فرهنگــی ،تفریحــی و ورزشــی ایــن
ی شــده اســت».
تخفیفــات پیشبینــ 
بهگفته مهدی هدایت بوستان بانوان
همهروزه بهجز ایام تعطیل باز است.
کاوه حاجعلیاکبــری ،مدیرعامل ســازمان
نوسازی شهر تهران گفت :براساس توافق
میــان شــهرداری تهــران و وزارت دفــاع،
عرصه جنگافزارســازی موســوم به ساصد
بــا 17هکتار مســاحت بــه شــهرداری تهران
واگذار میشود .براساس توافقات مقرر شد
68درصد(11.6هکتار) از این فضا به تأمین
ســرانههای خدماتی و فرهنگــی اختصاص
داده شود و 32درصد هم تبدیل به مسکن
و شبکه معابر خواهد شد.

