پنجشنبه  31شهریور 1401
شماره 8598

گزارش
معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران در نشست خبری
از تسریع معامالت شهر در بورس کاالی ایران خبر داد

59ملک شهرداری
وارد بورس میشود

23شهریور ،شهرداری تهران در راستای شفافسازی معامالت
و انضباط بخشــی مالی2 ،ملک خود را در تاالر شیشهای بورس
عرضه کرد و در کمتر از یک ساعت امالک به مبلغ 30میلیارد و
580میلیون تومان فروخته شدند .حاال قرار است سومین ملک
مسکونی غیرنوسازی به مســاحت 164متر در خیابان شهید
باهنر 17مهر ماه در بورس کاال عرضه شود که قیمت پایه برای
این ملک 15میلیارد تومان تعیین شده است .آنطور که معاون
مالی و اقتصادی شــهردار تهران در نشست خبری روز گذشته
عنوان کرده« :فرایند عرضه امالک و انجام معامالت در سازمان
بورس تسریع شده اســت و اکنون امید نامه 8ملک آماده شده
و 51ملک دیگر هم در مرحله کارشناســی قرار دارد و با فراهم
شدن زیرساختها حتما هر هفته در بورس عرضه این 59ملک
خواهیم داشت ».ابوالفضل فالح همچنین گفت که 64ملک در
مناطق مختلف شناسایی شدهاند که قابلعرضه در بورس هستند
و ارزش آنها بیش از 11هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
به گزارش همشــهری ،اصالح ســاختار مالی مهمترین اقدام
در این دوره مدیریت شــهری بود که بهگفته معــاون مالی و
اقتصادی شــهردار تهران در نهایت منجر به ایجاد خزانه واحد
بــرای درآمدهای عمومــی ،پرداختهــا و صرفهجویی بیش
از 300میلیاردتومان شــد .راهاندازی ســامانه رصد هم اقدام
دیگری است که در راستای شفافسازی بدهیها و طلبهای
شهرداری تهران انجام میشــود و همچنین راهاندازی سامانه
حوالــه الکترونیکی در راســتای شفافســازی طلب و بدهی
پیمانکاران در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته است.
طلب 7هزارمیلیاردی شهرداری از دولت

دولت مکلف به پرداخت بدهیهای ثبت شــده اســت .فالح با
بیان اینکه تاکنــون حدود 7هزار و100میلیــارد تومان طلب
شهرداری تهران از دولت ثبت شده ،تأکید کرد« :حدود 20هزار
میلیارد تومان هم اسناد و مدارک در حوزههای مختلف ازجمله
شهرسازی وجود دارد که تالش میکنیم ثبت و محقق شوند».
معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران در ادامه به طلب سازمان
تأمین اجتماعی هم اشــاره و عنوان کرد« :این سازمان ادعای
طلب 4600میلیارد تومانی داشــت که در ایــن دوره بهدلیل
انباشــت جرائم ،مبلغ به 6هزار میلیارد تومان رسیده که پس
از بررسی اسناد و مدارک مشخص شد طلب این سازمان هزار
میلیارد تومان است».
عرضه نخستین پارت ضایعات در بورس

عالوه بر فروش ملک ،شهرداری خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز
خود را از بورس آغاز کرده که ب ه گفته فالح ،اردیبهشت امسال
حدود 370میلیارد تومان خرید مصالح از بورس انجام شده است.
آنطور که او عنوان کرده« :خرید قیر ،میلگرد و سیمان از بورس
شروع شده است و باید از این شــیوه نوین استفاده کرد .هفته
آینده برای نخستینبار عرضه ضایعات در بورس آغاز میشود».
شناسایی و رفع تصرف امالک شهرداری

شهرداری ،امالک زیادی دارد که سرمایه شهر محسوب میشوند
فالح با بیان اینکه شناســایی امالک ،گرفتن ســند تکبرگ و
مولدسازی آنها ،رویکرد شهرداری تهران در دوره جدید است ،گفت:
براساس اسناد سال گذشته12هزار و200ملک شناسایی شده بود
که در این دوره با اقدامات انجام شده به 20هزار ملک رسیده است.
او در تشریح مولدسازی امالک عنوان کرد« :امالک ،همواره پشتوانه
پروژههای عمرانی بودند و شهرداری امالک زیادی دارد و با توجهبه
پروژههای مشارکتی تعداد این امالک رو به افزایش است ».بهگفته
این مقام مسئول سال گذشته برای 4هزار و400ملک و در نیمه
اول امسال هم برای700ملک ،سند تکبرگ صادر شده و مدیریت
شهری در تالش است در نیمه دوم سال این فرایند را تسریع کند.
فالح در ادامه با اشاره به رفع تصرف امالک شهرداری تهران گفت:
«برخی اشخاص بدون اینکه ارتباطی با شهرداری تهران داشته
باشند در امالک دخل و تصرف کرده و سالها بدون هیچ پرداختی
از آنها استفاده میکردند که تاکنون 25ملک تخلیه و رفع تصرف
شده و 29ملک دیگر هم در دست تخلیه است».
بدهی 60هزارمیلیاردی شهرداری تهران

مدیریت شهری جدید ،شــهرداری را با 60هزار میلیارد تومان
بدهی تحویل گرفت و اکنون با گذشته یک سال و چند ماه هنوز
میزان این بدهی کاهش نیافته است .فالح در توضیح عملکرد
شــهرداری در تســویه بدهی گفت« :در این مدت شهرداری
تهران تالش کرد بــا پرداخت جرائم و اقســاط از روند افزایش
بدهی جلوگیری کند و به همین دلیل هنوز کاهشی در آن رخ
نداده است؛ اما در چند ماه آینده قطعا شاهد کاهش  4تا 5هزار
میلیاردتومانی این بدهی خواهیم بود».
تحقق 11هزارمیلیاردی منابع مالی

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران براساس بودجه1401
متعهد به تأمین 16هزار میلیارد تومان منابع مالی اســت که
بهگفته فالح تاکنون 11هزار میلیارد تومان محقق شده است.
او تأکید کرد« :سهم معاونت در 6ماه نخست سال حدود 8هزار
میلیارد تومان بود که 3هزار میلیارد تومان جلوتر هســتیم».
او در ادامه بــه دریافت تســهیالت از دولت هم اشــاره کرد و
گفت« :تسهیالت دریافتی بهصورت وام نبوده و تاکنون 2هزار
و400میلیارد تومان اوراق مشارکت از دولت دریافت کردهایم
که ۷۰۰میلیارد آن برای خرید اتوبوس1500 ،میلیارد تومان
برای مترو و حدود ۲۰۰میلیارد تومان آن برای منطقه نصرآباد
اختصاصدادهشده است».
تعیینتکلیف پروژههای مشارکتی

شهرداری سال گذشته ۴۸پروژه مشارکتی مشکلدار را که از
ســال ۹۱بالتکلیف مانده بودند ،تحویل گرفت .معاون مالی و
اقتصادی شــهرداری تهران با بیان این مطلب گفت که اکنون
مشــکالت 7پروژه حلوفصل شــده و به مالکیت شــهرداری
درآمدهاند .او ادامه داد« :همایش فرصتهای ســرمایهگذاری
کالنشهر تهران ،فرصت مشارکت سرمایهگذاران در پروژههای
شــهری را فراهم کرد و تاکنــون 9تفاهمنامه مبادله شــده و
51شرکت برای مشارکت در 231پروژه اعالم آمادگی کردهاند».

تردد با ماشین برقی2نفره در قلب پایتخت

نقلقولخبر
مهدی وحدتکار
مدیرعامل سازمان پایانهها
و پارکسوارهای شهرداری تهران
قــرار بــر ایــن بــود در خصــوص جابهجایی
پایانه غــرب تهــران مطالعه شــود کــه این
اقــدام در حــال تکمیــل اســت .دیگــر نیاز
نیســت پایانههــای متمرکــز چندهکتاری
داشــته باشــیم؛ چراکــه مدلهــای تجاری
در حــال تغییــر اســت امــا در هــر صــورت
نمیتوان پایانهها را از سبد خدماترسانی
به شــهروندان حذف کــرد .بــا روش TOD
(توســعه مبتنیبر حملونقــل عمومی) و
سرویسهای اینترنتی فرایند مسافرگیری
و رسیدن مسافر به اتوبوس و خرید بلیت
با بهترین حالت ممکن انجام میشود.

با سرمایهگذاری بخش خصوصی و همکاری تولیدکننده داخلی ،فعالیت هزار خودروی برقی اشتراکی در تهران آغاز میشود

گزارش

محمد سرابی
روزنامهنگار

منبع انرژی خودروها به آرامــی در حال تغییر
از بنزین به برق اســت .اگرچه هنوز هم بیشــتر
خودروهای جهان از ســوخت بنزین اســتفاده
میکنند امــا برخی کشــورها امتیازهایی برای
خودروهای باتریدار تعییــن کردهاند و بعضی
از صنایع خودروســازی در حــال افزایش تولید
این گروه از محصوالت هستند .مدیریت شهری
تهران نیز از چندسال گذشــته بارها اعالم کرده
بود که از حملونقل برقی حمایت میکند .مسلما
نمیشــود در یک یا چند سال تمام خودروهایی
که در تهران رفتوآمد میکننــد را برقی کرد؛
زیرا زیرســاختهای مورد نیــاز آن وجود ندارد
اما قدمگذاشــتن در این راه امیدوارکننده است.
در تهران نمونههایی از وسایل حملونقل برقی
بهکار افتاده و روز گذشــته مدیرعامل سازمان
سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری
تهران اعالم کــرد که با ســرمایهگذاری بخش
خصوصی و همکاری تولیدکننده داخلی فعالیت
هزار خودروی برقــی اشــتراکی در تهران آغاز
میشود .مهدی شریفیان گفت« :بعد از همایش
فرصتهای ســرمایهگذاری برای نخســتینبار
تفاهمنامهای با سرمایهگذار بخش خصوصی امضا
شد تا راهاندازی خودروهای برقی اشتراکی را که
تولید داخل است ،شاهد باشیم».

او با اشــاره به اینکه خودروهای دونفره فضایی
برای حمل بــا ر هم دارد ،ادامــه داد« :در بخش
اول این پروژه هــزار خودروی برقی اشــتراکی
برای اســتفاده در محــدوده مرکزی شــهر در
نظر گرفته شــده که شــهروندان در قالب کاربر
میتوانند مشــابه دوچرخههای اشــتراکی در
پایتخــت از ایــن خودروهای برقی بــا ظرفیت
۲مسافر استفاده کنند .در مراحل بعدی محدوده
فعالیت این خودروها افزایش پیدا میکند و شامل
بیشــتر مناطق شهر خواهد شــد ».مدیرعامل
سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی
شــهرداری تهران گفت« :برای گرفتن مجوزها
از وزارت صمــت در حال پیگیری هســتیم و ما
هم همکاریهای الزم را با ســرمایهگذار بخش
خصوصی انجام میدهیم تا هرچه ســریعتر این
خودروها توسط شــهروندان مورد استفاده قرار
گیرد ».بهگفته او این پروژه در مرحله عقد قرارداد
و شناسایی پیمانکار قرار دارد و در آینده جزئیات
بیشتری از آن منتشر خواهد شد .شریفیان تأکید
میکند« :هدف ما این اســت که در استفاده از
خودروهای برقی دونفره ،هم شهروندان با سهولت
بیشتری تردد کنند ،هم سرمایهگذار سود ببرد».
یکی از موانع اصلی اســتفاده از هر وسیله برقی
در شهر ،نبود ایســتگاههای شارژ است .شهریور
سال پیش در نمایشــگاه حملونقل پاک تهران
برخی صنایع که در زمینه فناوری پیشرو هستند،
نمونههایی از دستاوردهای خود را نشان دادند.
بیش از همه انواع موتورســیکلتهای برقی در

این نمایشگاه دیده میشــد اما طرحهایی مانند
نازلهای آزمایشی شــارژ خودرو هم در آن ارائه
شده بود.
خودروهای برقی شــخصی در ایران رواج پیدا
نکرده ،اما شــرکتهای خودروسازی طرحهای
متعــددی را در این زمینه دنبــال میکنند .در
سالهای قبل چند نمونه از این خودروها رونمایی
شدند اما به سطح شهرها راه پیدا نکردهاند .بعضی
از آنها هم در واقع موتورهای چهارچرخ اتاقدار
بودند.
کاهش آلودگی هوا از معضالت اصلی کالنشهرها
و مخصوصا پایتخت بهشمار میرود و در این بین،
یکی از نتایج ،استفاده گســترده از خودروهای
برقی خواهد بود .کاهــش آلودگی صوتی نیز به
تناســب آن اتفاق میافتد و در صورت رواج این
نوع وسایل حملونقل میتوان به بهبود شرایط
زیست در شــهر امیدوار بود .استفاده از باتری به
جای بنزین ایدهای بزرگ است که چارچوبهای
حملونقل عمومی در کالنشــهرها را دگرگون
میکند و بر زندگی شــهروندان تأثیر مستقیم
میگذارد .اجــرای تدریجــی آن میتواند ما را
با نقاط ضعف و قوت این ایده آشــنا کند .به هر
ترتیب شهرداری تهران با همکاری شرکتهای
دانشبنیان و تولیدکنندگان داخلی یا از طریق
واردات ،ســعی در افزایش تعداد وســایل برقی
همگانی اشتراکی و شــارژی در پایتخت بهویژه
با اولویت تردد مسافر و کاال در قلب تهران (مرکز
شهر) دارد.

پیشتازی چین
در تولید باتری خودرو
اتحادیه اروپا میخواهد تا سال  2035تولید
خودروهای بنزینی و گازوئیلی را متوقف کند
و فقط خودرو برقی بسازد اما خودروساز برقی
اروپا در رقابت تولید خودروهای الکتریکی
اروپا از چین عقب افتاده اســت .بنا به آنچه
در نشریه فایننشیال تایمز نوشته شده است
فلزاتی مانند لیتیوم که در استرالیا استخراج
و در چین فرآوری میشود یک نمونه از مواد
اولیه ساخت باتریهای قوی برای ماشینهای
برقی است .تســلط چین بر زنجیره تامین
وســایل نقلیه برقی باعث شــده است که
خودروسازیهای اروپا در شرایط سختی قرار
گیرند .در روند ســاخت باتریهای خودرو،
صنعتی که ظرفیت زیادی برای فرآوری مواد
شیمیایی و معدنی داشــته باشد میتواند
منبع مواد اولیه و مصرف نهایی را هم کنترل
کند .پیشبینی میشود امسال  76درصد از
سلولهای باتری لیتیوم جهانی در چین تولید
شود در حالی که تنها  7درصد این باتریها در
اروپا تولید میشود.

شارژ باتریهای
این خودروها عمر
زیادی دارند.

مانند هر وسیله چهارچرخ
موتوری دیگر تابع قوانین
راهنمایی و رانندگی
هستند.

مهدی پیرهادی
رئیس کمیسیون سالمت
شورای شهر تهران
در چند ماه گذشته در شورای شهر تهران در
حوزه آب تمرکز و بالغ بر 100برنامه با شرکت
آب و فاضالب طرح کردیم کــه خروجی آن
میتواند برای ســایر کالنشهرها تجربیاتی
را داشــته باشــد؛ همچنین امسال نسبت
به ســال قبــل در حــدود ۲۸درصــد کاهش
نزوالت آسمانی داشتیم که باعث برداشت
بیشتر از منابع آبهای زیرزمینی میشود؛
در واقع اگر از االن پیشبینی نکنیم ممکن
اســت آبیاری فضاهای ســبزمان نیــز دچار
مشکل شود ،بنابراین در تهران حدود هزار
میلیــارد تومان بــه موضــوع آب و فاضالب
اختصاص دادیم.

عدد خبر

مشخصات اصلی خودروی برقی اشتراکی
در نمونههای قبلی   
باتریها ظرفیت
7.7کیلوواتساعت
دارند .

دوره عمر شارژ باتریها
تا 3هزار بار است.

درصورت از کار افتادن
باتریها نیروهای
ی آنها را
پشتیبان 
تعویض خواهند کرد.

شارژ باتریها حدود
 3تا 3.5ساعت ،زمان
میبرد .

با شروع مراحل راهاندازی
خودروها ،نرخ کرایه و
شارژ در شورای شهر
مصوب میشود .

با هربار شارژ کامل
پیمایشی حدودا
100کیلومتری خواهند
داشت .

طول کلی خودرو
کمتر از 2.4متر است.

فضای بار در عقب خودرو
وجود دارد.
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ملک

80

درصد

زاکانی:بیمسکنی،امیدجامعهراازبینمیبرد
آییــن امضــای ۴تفاهمنامه
بهمنظور تامین ۳۰هزار واحد
شهرسازی
مســکونی در تهران با حضور
شهردار تهران برگزار شد .علیرضا زاکانی در این
مراسم تأکید کرد که بیمســکنی ،امید را از
جامعه از بین برده است .به گزارش همشهری،
شهردار تهران گفت« :برهمانباشتگی مشکالت
تهران آنقدر اســت که اگر برایش کاری نشود
روزبهروز مشکالت اضافه میشود .وقتی بحث
از چشمانداز تهران کالنشهر الگوی جهان اسالم
شد به مشــکالت توجه کردیم ».او ادامه داد:
«قرار است تا سال ۱۴۰۶بتوانیم مدیریت جدید
مبنی بر مشــارکت را در تهران ایجاد کنیم و
بهجای آنکه منها وجود داشته باشند ما ایجاد
شود ».زاکانی با بیان اینکه برای آنکه سرمایه
اجتماعی مدیریت شهری باال برود مشارکت را
در دستور کار قرار دادیم ،گفت« :هدف از ایجاد
مشارکت پیشرفت است .شهرداری تهران برای
حل مشــکل تهران وارد عمل شده و ۱۲هزار
بافت فرسوده در تهران وجود دارد ».زاکانی با
اشاره به حل مشکل حملونقل عمومی تأکید
کرد« :ترافیک ،آلودگی هوا و بیمسکنی امید
را در جامعه از بین برده است و در همین راستا
۱۰۰هزار میلیارد پروژه جدید قابل مشارکت را
تعریف کردهایــم و بانکها بزرگترین محمل
همکاری هســتند .رئیسجمهور با تمام قوای
خود برای کمک به مردم آمده و ساخت مسکن
نیز کمک به مردم است و امیدواریم در بستر این
اقدامات گره مشکالت مردم حل شود ».در این
مراسم معاون شهرسازی و معماری شهرداری
تهران نیز با اشاره به کاهش روند صدور پروانه
ســاخت در تهران در طول یک دهه گفت« :در
سال ۱۴۰۰تنها ۵هزار مترمربع پروانه ساخت در

شــهر تهران صادر شده است .شــهردار تهران
براســاس مطالعاتی که در بخش مسکن شکل
گرفته بود قرارگاه مســکن را براساس قوانین
باالدســتی بــه دو روش مداخله و مشــارکت
مســتقیم با هدف کاهش بیعدالتی شــهری
تشکیل داد ».حمیدرضا صارمی ادامه داد« :طبق
سیاستگذاریهایی که شهردار تهران انجام داده
است؛ در قالب قرارگاه مسکن درنظر داریم ابتدا
به مناطقی برویم که ســاخت مسکن در آن به
توســعه کلی شــهر تهران بینجامد که شامل
مناطقی میشود که شاخصهای توسعهیافتگی
در آنها کاهش یافته اســت ».او عنــوان کرد:
«اتفاقات بازار مسکن تنها به بازار دالر و ...ربطی
ندارد کما اینکه مقام معظم رهبری نیز به این
مسئله اشــاره کردند ،چراکه زمین و مصالح از
خودمان است و بازارهای جهانی در آن بیتأثیر
است ».صارمی اضافه کرد« :به ساخت مسکن
ایرانی-اسالمی در این پروژهها توجه شده است.
به همین دلیل ســاخت مســجد و مدرسه در
محلههای نمونه در اولویت است».
در ایــن مراســم همچنیــن رئیس ســتاد
توانمندســازی محالت کمبرخوردار کشــور
گفت« :خشــنودیم که بعد از برگزاری موفق
مراسم اربعین حسینی امروز شاهدیم که یک
قدم اصولی برای بهبود زندگی مردم برداشته
شده است ».علی آقامحمدی عنوان کرد« :اگر
بخواهیم قیمت مســکن را تغییر دهیم بهجز
در تهران نمیتوانیم ایــن کار را انجام دهیم
که این نهضتی که به همت شهرداری تهران،
بانکها ،وزارت مسکن و نهادهای مؤثر بهخوبی
دارد انجام میگیرد ،نشان خواهد داد که بازار
بیثبات فعلی قابلیت دوام ندارد .این سیاستی
است که در کل کشور تأثیرگذار است».
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نشســت اضطــراری ســتاد مدیریــت
بحــران کالنشــهر تهــران بــا موضــوع
ارزیابــی ایمنــی و اقدامــات کاهــش
خطر مرتبط با تعدادی از مجتمعهای
تجــاری -اداری و گودهــای پرخطــر رها
شده و اولویتدار شهر تهران در محل
ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران
شهر تهران برگزار شد .در این نشست
تصمیمــات الزم بــرای ارزیابــی ایمنــی
ســازهای و 3مجتمــع تجــاری و تعییــن
تکلیف 2گود پرخطر رهاشده شهر به
تصویب رسید.
بــرای آبیــاری فضــای ســبز اســتفاده از
پســابها تأکید شــده اما حتی در تهران
که شبکه فاضالب آن۸۰درصد پیشرفت
فیزیکی داشته این امکان بهوجود نیامده
اســت ،چراکه اکثر تصفیهخانهها خارج
از شــهر تهران احداث شــده و انتقال این
پسابهاهزینهسنگینیرامتبادرمیکند
و بهدلیل کمبود اراضی ،تصفیهخانهها
بهصــورت محلی دیده نشــده اســت .در
بارانهای سیلآســای مردادماه ،استان
تهــران شــاهد بیشــترین میــزان ســیل
و خســارت بــود ،امــا ایــن خســارت را در
محدوده شهر تهران شاهد نبودیم؛ دلیل
آن نیز این است که در تهران۵۳۰کیلومتر
کانــال و مســیل داریــم کــه آب را از زیــر
شهر عبور میدهد ،اما متأسفانه درباره
دبی آبی که از زیر کانالها عبور میکند،
آمار مدونی وجود ندارد.

