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اخبار

اجرای طرح های مدیریت مخاطرات و
بحران در منطقه ۲

طرح های آموزشی مدیریت مخاطرات و بحران با
هدف توانمندسازی شهروندان در پاسخگویی و مدیریت
خطرپذیری و بحران در محالت منطقه  ۲اجرا می شود.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی شهرداری
منطقه ،۲ستاد مدیریت بحران منطقه در راستای اولویت
برنامه های مدیریت شهری در آموزش وحساس سازی
همگانی برای ارتقای آمادگی شهروندان در مواجهه با
مخاطرات و حوادث غیر مترقبه،طرح های آموزشی مدیریت
خطرپذیری و بحران را در محالت منطقه اجرا می کند.
براساس این گزارش ،طرح های آموزشی در دو بخش
برگزاری کارگاه های آموزشی و همچنین تولید و توزیع
محتواهای آموزشی طراحی شده است.
کارگاه های آموزشی شامل دوره های مدیریت بحران،
اطفاء حریق ،کمک های اولیه با هماهنگی نواحی ۹گانه و با
رعایت الزامات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در سرای
محالت در حال برگزاری است.
با توجه به برگزاری دوره های آموزشی مجازی توسط
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ،دوره های
آموزش عملی که به صورت حضوری برگزار می شود می
تواند میزان آمادگی شهروندان را افزایش داده تا در زمان
بحران و مخاطرات طبیعی بتوانند یاری گر ،خود،خانواده و
هم محله ای های خود باشند.
الزم به توضیح است با توجه به بحران ناشی از شرایط
کرونا،ستاد مدیریت بحران منطقه،۲همزمان با مشارکت در
برنامه های اجرایی ،اقدام به تولید محتواهای اموزشی با
عنوان» چگونه کرونا راه به خانه نبریم» کرد.

جذب و حضور جوانان شایسته در
مدیریت شهری تهران پس از ۳۰سال

هدف ،انتخاب جوانانی است که بنا داریم به عنوان
دستیار در کنار مدیران ارشد شهرداری تهران قرار گرفته
و به نوعی درس آموزی کنند و در آینده با کسب تجربه از
مدیران فعلی و بهره گیری از دانش و ظرفیت های وجودی
خویش گره از مشکالت مدیریتی این شهر بگشایند.
استفاده شایسته از وجود جوانان در عرصه ها و سطوح
مختلف همیشه نوید بخش ارتقاء بهروری در سامانه های
مدیریتی بوده و ارمغان آن همواره چیزی جزء دمیدن نور
امید نبوده است .طی حدود یکسال حضورم در معاونت
توسعه منابع انسانی شهرداری تهران به نیکی دریافتم که
بدنه مدیریتی آن چون گذشته های دور جوان نیست به
طوریکه طبق آمار اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران
اکنون شهرداری فاقد مدیران در رده سنی زیر  ۳۰سال
است و از رده سنی  ۳۰تا ۳۲سال نیز تنها هفت مدیر
در بخش های مختلف مشغول فعالیت هستند .همچنین
از کل  ۶۰۳۹۹نیروی (کارمندی و کارگری) مشغول در
شهرداری تهران تنها سه هزار و هشت نفر از کارکنان زیر
 ۳۲سال سن دارند که در واقع  ۴.۹۸درصد از کل نیروهای
مجموعه را شامل می شوند .بنابراین به طور کلی باید به
این نکته اذعان داشت که بدنه شهرداری تهران رو به پیری
در حرکت است و هرچند که طی سال های گذشته و در
دوره های مدیریت شهری قبل تالش هایی صورت گرفت
تا نیروهای جدیدی وارد بدنه شهرداری تهران شوند اما
هیچگاه فرایند جذب افراد شفاف نبوده و همواره این جذب
ها با ابهامات فراوانی رو برو بوده است.
از سوی دیگر آخرین باری که در بدنه شهرداری
تهران جذب نیرو از طریق فراخوان عمومی و فرایندی
شفاف صورت گرفته است بر می گردد به اوایل دهه هفتاد
که اکنون آن عزیزان یا بازنشسته شده اند و یا در حال طی
کردن روند بازنشستگی هستند.
بنابراین با موافقت شهردار تهران و کسب نظر اعضای
شورای شهر ،معاونت منابع انسانی تصمیم به جذب جوانان
فرهیخته این شهر در روندی شفاف و از طریق سازمان
سنجش با برگزاری آزمون و مصاحبه گرفت .هدف انتخاب
جوانانی است که بنا داریم تا به عنوان دستیار در کنار
مدیران ارشد شهرداری تهران قرار گرفته و به نوعی درس
آموزی کنند تا در آینده با کسب تجربه از مدیران فعلی و
بهره گیری از دانش و ظرفیت های وجودی خویش گره از
مشکالت مدیریتی این شهر بگشایند.
رکاب زنی مدیران در سه شنبه های بدون خودرو شهریور ؛

سرکشی دوچرخه ای شهردار منطقه ۱۷
به پروژه های عمرانی

صبح دیروز  ۲۵-شهریور-و همزمان با آخرین سه
شنبه شهریورماه ،محمود کلهری شهردار منطقه ١٧همراه
با معاونین و مدیران نواحی ،به رکابزنی در سطح منطقه
پرداختند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،۱۷در
جریان این رکابزنی ،کلهری و همراهانش ضمن گشت زنی
در نواحی ،در قالب سه هیات جداگانه از سطح محالت
نواحی  ۳گانه با محوریت ارزیابی فعالیت های عمرانی،
بازدید به عمل آوردند.
شهردار منطقه ۱۷همراه با علی رضایی معاون فنی و
عمران و مرتضی مرادی شهردار ناحیه سه به محالت این
ناحیه رفته و از پروژه های عمرانی بازدید کردند.کلهری در
جریان بازدید از خیابان ابوذر بر اجرای سریع پروژه جمع
آوری نهرهای این خیابان و اضافه شدن آن به پیاده رو
تاکید کرد.
شهردار منطقه  ۱۷سپس همراه با معاونان خود
رکابزنان به خیابان تشیع رفته و بر روند عمرانی تبدیل
نهرهای فرسوده این خیابان به کانیو نظارت کرد و
دستورات الزم رابرای تسریع و بهبود روند این پروژه
صادر نمود.
کلهری همچنین در جریان حضور در بوستان معلم و
مهرشید بر لزوم پاکسازی و نظافت مرتب این بوستان ها
و رسیدگی به وضعیت سرویس های بهداشتی تاکید کرد.
بازدید از پروژه ساخت مسیر دوچرخه در خیابان رشیدی
جهان و پروژه بهسازی و کفسازی خیابان شهید ابدام ،پایان
بخش رکابزنی محمود کلهری در آخرین سه شنبه بدون
خودرو شهریورماه بود.
همچنین حسن قاسمیان معاون خدمات شهری و
ایرج مرشدلو شهردار ناحیه یک بر وضعیت نگهداشت و
جمع آوری زباله ها در این ناحیه نظارت کرده و مهدی
نوروزی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه و ابراهیم
کوهنژاد شهردار ناحیه  ۲با رکابزنی در سطح محالت این
ناحیه ،فعالیت های ترافیکی را بررسی کردند.
مدیران شهری منطقه ١٧به طور مرتب و روزانه با
رکابزنی در سطح منطقه از وضعیت نگهداشت و پروژه های
محلی بازدید می کنند.

آغاز پیرایش محور تاریخی وحدت اسالمی
با الگو برداری از سبک تهران قدیم

شهردار منطقه  11تهران از آغاز اجرای
بزرگترین پروژه مشارکتی سیما و منظر
شهری با کسبه محور تاریخی وحدت اسالمی
برای پیرایش این خیابان با الگو برداری از
سبک تهران قدیم خبرداد .
به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ، 11نصراله آبادیان در این باره
گفت :بیش از  50پالک در خیابان وحدت
اسالمی حد فاصل خیابان مختاری تا شوش
با مشارکت کسبه محل و شهرداری در حال
پیرایش است که طی آن برای سر در مغازه
ها کاشی لعاب دار به رنگ آبی فیروزه ای و
با الگو برداری از سبک تهران قدیم و مسجد
قدیمی صاحب الزمان (عج) نصب شده است.
شهردار منطقه  11با بیان این که در
راستای ارتقای سیما و منظر شهری خیابان
وحدت اسالمی بیش از  10جلسه با کسبه و

ذی نفعان برگزار شده است؛ افزود :مشارکت
مردمی برای حفظ چهره تاریخی بخش هایی

از پایتخت که در محدوده حصار ناصری و
تهران قدیم قرار دارد؛ حائز اهمیت است و

می تواند در حفظ هویت فرهنگی و معماری
پایتخت ایران تأثیر گذار باشد.
آبادیان ادامه داد :در این پروژه که از
اوایل شهریور ماه آغاز شده طراحی ،نظارت بر
اجرا و حذف زوائد فیزیکی از سوی شهرداری
منطقه  11در حال انجام است و هزینه های
اجرا توسط مالکین پذیرفته شده است.
به گفته شهردار منطقفه  11تاکنون
عملیات پیرایش منظر شهری و نصب کاشی
های سر در مغازه ها برای  30پالک انجام
شده و تا یک ماه آینده نیز برای سایر مغازه
ها انجام خواهد شد.
او یاد آور شد :در طراحی این پروژه
اصول زیبایی شناسی و یکنواختی در طول
خیابان که بخشی از حصار ناصری و تهران
قدیم است؛ در نظر گرفته شده و با ابنیه
قدیمی این خیابان نیز همخوانی دارد.

طراحی نقوش اسلیمی بر دیواره کوره آجرپزی در منطقه ۱۹

راه اندازی  ۶کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در منطقه ۱۶

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه  ۱۹از ترسیم نقوش اسلیمی (معقلی)
روی یکی از کوره های آجرپزی واقع در محدوده پارک  ۱۸۰هکتاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،۱۹سعید صالح محمود رباطی در تکمیل
این خبر گفت :این اقدام در راستای زیباسازی و به عنوان اثری ماندگار متناسب با هویت
تاریخی کوره های آجرپزی روی میله یکی از این کوره ها در محدوده پارک  ۱۸۰هکتاری
بزودی اجرا خواهد شد.
او ارتفاع میله کوره مورد نظر برای اجرای نقاشی را  ۴۰متر عنوان و تصریح کرد :طرح
تزیینی اسلیمی هنری پویا و ظریف است که به منظور ایجاد جوی آرام ترسیم می شود.
رباطی در ادامه به بخشی از فعالیت های صورت گرفته در راستای زیباسازی محیط
شهری اشاره کرد و افزود :درهمین راستا ضمن رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس در
خیابان های زلفی ،ماهان و شهرک سید احمد خمینی ،کافوهای برق و مخابرات ،پایه ی
تابلوها و نرده های ترافیکی محدوده براساس دستورالعمل «رنگ در شهر» سازمان
زیباسازی شهر تهران رنگ آمیزی شدند.

فرهنگ استفاده از دوچرخه با ایجاد زیرساخت های ترافیکی -عمرانی نهادینه می
شود .پیمان پورنصر شهردار منطقه با اشاره به راه اندازی  ۶کیلومتر مسیر دوچرخه سواری
در منطقه گفت :سه کیلومتر فاز اول از این مسیر بهره برداری شده و سه کیلومتر فاز دوم
نیز آماده بهره برداری است.
او ایجاد زیرساخت های الزم را عاملی برای ترغیب شهروندان به استفاده از دوچرخه
دانست و افزود :احداث مسیر دوچرخه سواری در سطح منطقه در دستور کار قرار داشت،
که امید است با ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری در مناطق شاهد کاهش بار ترافیکی و
بهبود وضعیت هوا باشیم.
سلمانی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  ،۱۶کاهش ترافیک درون
شهری ،صرفه جویی در مصرف انرژی ،کاهش آلودگی های زیست محیطی و افزایش
سالمت شهروندان را از مهم ترین مزایای گسترش مسیرهای دوچرخه سواری در منطقه
عنوان کرد و بیان کرد :با ایجاد زیرساخت ها و فرهنگ سازی شهروندان راغب به استفاده
از دوچرخه در مسیرهای کوتاه و دسترسی های محلی می شوند.

شهرداری متولی حل بیکاری نیست ؛

 ۴۵۰هزار زن سرپرست خانوار در تهران وجود دارد

محلههای شهری عرصههای اصلی کالبدی
و اجتماعی در شهرهای ایران محسوب می شوند.
اجزای عملکردی و هویتی شهرها هستند و حیات
اجتماعی شهرهای ایرانی مدیون سرزندگی محلهها
بوده است .تکیه اصلی رویکرد محلهمحور باید بر
جلب مشارکت شهروندان در فرایند تصمیمسازی،
برنامهریزی و اجرا و ارتقای زیستپذیری و
توسعهیافتگی خردترین واحد سکونتی و فعالیتی
شهر یعنی محله باشد.
در همین راستا مراسم افتتاحیه دوره آموزش
توسعه کارآفرینی و توانمندسازی برای ارتقاء
بهرهوری و نهادینه شدن روشهای اجتماعمحور
در توسعه کسبوکارهای محلی در منطقه  ۸تهران
برگزار شد .در این نشست ابعاد گوناگون محله
محوری و نگاه به اشتغال در محالت با توجه به
مسئولیت های شهرداری بررسی شد.
آمادگیشهرداری
برای کارآفرینی در محالت
عیسی منصوری ،معاون وزیر تعاون ،کارو
رفاه اجتماعی طرح بازآفرینی در شهرداری تهران
را الگوی مناسب وموفقی عنوان کرد که میتواند
در دولت نیز مورد استفاده قرار گیرد تا بتواند در
مناطق و محالت طرح های مشابهی را اجرا کند.
در شهرداری وابستگی دولتی کمتر است و اصالح
نظام حکمرانی بیشتر است و این محاسبه موجب
می شود که برنامه ها سرعت عمل و انعطاف پذیری
بیشتری داشته باشد .آماده ایم که از لحاظ فنی
و مالی تا جایی که می توانیم برای کارآفرینی در
مناطق و محالت کمک کنیم.
آموزش  ۵۰۰خانواده کودکان کار
یکی از نکات اساسی در مورد رویکرد محله
محوری و کار آفرینی این است که شهرداری متولی
حل بیکاری نیست و نباید به این موضوع ورود کند.
اما نگاه محله محور شهرداری ایجاد تسهیل در
حوزه کار آفرینی در محالت است.
سیدمالک حسینی ،سرپرست سازمان رفاه،
خدمات و مشارکتهای اجتماعی با بیان اینکه
هزینه مستقیم نگهداری یک معتاد بدون هزینه
تامین زیر ساخت روزانه  ۳۰تا  ۵۰هزار تومان است
گفت :اگر بتوانیم  ۱۰۰معتاد را پس از بهبود یافتن
به چرخه اشتغال بازگردانیم و به خانوادههایشان
بسپاریم ساالنه یک میلیارد تومان صرفهجویی
میشود.
سیدمالک حسینی در افتتاحیه اولین دوره
آموزش و ارتقاء توانمندیهای برنامهریزی و
تسهیلگری برای توانمندسازی ،توسعه کارآفرینی
و کسبوکارهای اجتماعی گفت :عمدهترین مشکل
در ایران موانع شروع کسبوکار و نبود شرایط الزم
برای پایداری فعالیت صاحبان کسب و کارهاست.
او با بیان اینکه نگهداشت اجتماعی شهر به
اندازه حوزه خدمات برای شهری مانند تهران الزم
است ،گفت :ایجاد و رونق کسبوکارهای خرد عالوه
بر اینکه موجب استحکام خانوادهها میشود ،از بروز
مشکالت و به ویژه آسیب های اجتماعی جلوگیری
میکند.
حسینی از آغاز به کار این دوره ها خبر داد
و گفت :موضوع کارآفرینی جزو مأموریتهای این
سازمان قرار داده شده است هرچند که اصوال در
گذشته نگاه شهرداری به موضوع کارآفرینی فقط
ارائه زیرساختهای ارزان بود و در حالت عالی از
کارآفرینان میخواست که از نیروهای انسانی مورد
نظر شهرداری همچون زنان سرپرست خانوار و
بهبود یافتگان استفاده کند ،اما حاال رویکردمان
تغییر کرده است و به دنبال تسهیلگری و نه صرفا
ارائه زیرساختها هستیم و در هنگام ارائه زیرساخت
نیز به شاخصهای مختلفی از جمله تحت پوشش
قرار گرفتن جمعیت هدف ،توجه کنیم.
حسینی گفت :شهرداری متولی حل بیکاری
نیست و نباید به این موضوع ورود کند اما رویکرد
تسهیلگری را دنبال می کند .تالش این است که
در این دوره یکی از ماندگارترین اقدامات در حوزه
اجتماعی را ایجاد کنیم .مدل کسبوکار نیز به
صورت مشارکتپذیری خواهد بود.
او با اشاره به تاثیر کرونا بر از بین رفتن برخی

مشاغل بیان کرد :وجود تحریمها نیز بیشتر باعث
تنگنا می شود .باید به سمت تامین معاش پایدار
قدم برداریم و در این راستا یکی از موضوعاتی که
دنبال میکنیم آموزش  ۵۰۰خانواده کودکان کار
است که با رویکرد دستیابی به معاش پایدار طراحی
شده و در آینده ای نزدیک اجرا خواهد شد.
سرپرست سازمان رفاه ،خدمات و
مشارکتهای اجتماعی با بیان اینکه ایجاد اشتغال
برای هر فرد میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی
و هزینههای ناشی از آن تاثیر بگذارد ،گفت :هزینه
مستقیم نگهداری یک معتاد در گرمخانههای
شهرداری و مراکزی مثل نگهداری افراد مشمول
ماده  ۱۶قانون مبارزه با مواد مخدر روزانه  ۳۰تا
 ۵۰هزار تومان است و اگر بتوانیم  ۱۰۰معتاد را
پس از بهبود یافتن به چرخه اشتغال بازگردانیم
و به خانوادههایشان بسپاریم ساالنه بیش از یک
میلیارد تومان صرفهجویی میشود که میتوانیم آن
را صرف اشتغال کنیم.
بانکاطالعاتیکارآفرینی
در شهر وجود ندارد
مهناز استقامتی ،شهردار منطقه  ۸نیز از
مسأله کارآفرینی در شهر استقبال کرد ،گفت :بانک
اطالعاتی درستی وجود ندارد و یکپارچگی در این
زمینه وجود ندارد .کرونا با وجود آنکه تخریبی برای
سالمتی جامعه بود اما فرصتهایی را نیز ایجاد
کرد .اگر کرونا نبود  ۳۰سال طول میکشید تا
میتوانستیم بستر آموزش مجازی و گسترش IT
را به درون خانوادهها ببریم ،اما با وجود کرونا حاال
حتی یک فرد آموزش ندیده نیز به راحتی میتواند
از این فضا استفاده کند.
شهرداری قرار نیست
جای سازمان فنی حرفهای را بگیرد
۳۵۴محله شهر تهران براساس شاخص
نابرخورداری خوشهبندی شده و در ۳خوشه
محروم یا نابرخوردار ( ۶۲محله) ،نیمه توسعهیافته
یا نیمهبرخوردار ( ۲۱۵محله) و توسعهیافته یا
برخوردار ( ۷۷محله) قرار گرفتند .از میان ۶۲محله
نابرخوردار و با به کارگیری روش تطبیقی۴۸ ،محله
نابرخوردار دارای سند توسعه محلهای برای اولویت
اقدامات در سال ۹۸انتخاب و در نهایت پس از
رفت و برگشتهای متعدد با سایر معاونتهای
ستادی در شهرداری تهران و شهرداریهای مناطق
منتخب ۵۵محله برای مداخله در سال۱۳۹۸
انتخاب شدند .اما با این همه همچنان شهرداری
نمی تواند موضوع اشتغال در تمام این محالت را
حل و فضل کند.
مهدی شیرزاد ،رئیس ستاد مدیریت محله
نگاه محله محور شهرداری در این دوره را مورد
توجه قرار داد و گفت :دو نگاه در مواجهه با محله
وجود دارد که انتخاب هر یک از آن ها می تواند
بر سیاست گذاری ،خاصه در موضوع کارآفرینی
تأثیرگذار باشد .یکی نگاه مبتنی بر حس تعلق و
هویت محلی و دومی نگاه برآمده از پارادایم حق
بر شهر .این دو نگاه در تضاد با یکدیگر نیستند،
اما انتخاب هر کدام ،الزامات و پیامدهای متفاوتی
را ایجاد خواهد کرد.
او ادامه داد :از یک سو برخی معتقدند که
کالبد و فیزیک محله مهم است و باید هویت و
حفظ تعلق به محله را باال ببریم که در این نوع
نگاه ما با جامعه محلهای در ارتباط هستیم که
نیازمند شیوههای کارآفرینی متناسب با کالبد محله
و اکوسیستم اقتصادی اجتماعی آن است
شیرزاد افزود :اما در رویکرد دوم به محله ،بر
شهر و شهروند تأکید دارد .در آن حقوق و تکالیف
شهروندی برجسته است ،فارغ از این که شهروند در
کدام محله زندگی می کند .در چارچوب این نگاه با
افرادی مواجه هستیم که تعامالت محلی و ساختار
محله برایشان مهم نیست و اصطالحا فرد عالقهای
به شناخته شدن ندارد .از یک جامعه کوچک ،یک
محیط پر نظارت اجتماعی ،یک شبکه در هم تنیده
خویشاوندی و محلی ،خود را در آغوش شهر پرت
کرده و میخواهد در یک فضای آرام خود را گم
کند؛ در پی تعامالت محدود است.
رئیس ستاد مدیریت محله ادامه داد :تعلق

او به مکان ،زیاد نیست .احتماال مهم ترین فاکتور
انتخاب محل زندگی برای او ،شرایط اقتصادی
زندگی است ،نه نوستالژی یا خاطره ای که ممکن
است در یک محله باشد .علی القاعده در این
رویکرد ،کارآفرینی در بند کالبد نیست .مگر این
که فاکتورهای فنی و اقتصادی الزامات خاصی را
تحمیل کند.
شیرزاد در ادامه گفت :ما باید به سمتی پیش
برویم که شهرداری نقش تسهیلگر داشته باشد و
شهروند آموزش دیده متناسب با کسبوکار داشته
باشیم.
او افزود :شهرداری قرار نیست جای سازمان
فنی حرفهای را بگیرد و یا رقیب بخش خصوصی
شود .بلکه غرض ایجاد بستر مناسبتی برای فضای
کسب و کار است .توجه به این ظرایف ،نگاه و
سیاستگذاری ما در امر کارآفرینی را متأثر می کند.
 ۴۵۰هزار زن سرپرست خانوار
در تهران داریم
 ۴۵۰هزار زن سرپرست خانوار در تهران
وجود دارد که  ۷۰درصد آنها سرپرست خود را
براثر فوت و نه لزوما طالق از دست دادهاند .کار
آفرینی و اشتغالی یکی از اساسی ترین نیاز های
این گروه است که در همین راستا ،زهرا بهروزآذر،
مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران با بیان اینکه
کارآفرینی باید مبتنی بر نوآوری باشد ،گفت:
کارآفرینی تقسیمبندیهای مختلفی دارد که
میتوان به فراخور نوع جامعه از هر یک از شیوههای
کارآفرینی بهره برد.
او گفت :به عنوان شهرداری تالش می کنیم تا
نهاد خانواده را حفظ کنیم و به همین دلیل تصمیم
گرفتیم به جای ماهی دادن به این زنان که از سر
مجبوری به کار روی آوردند ،ماهیگیری یاد دهیم
و مسیرهای مختلفی را نیز امتحان کردیم و نهایتا
متوجه شدیم این افراد معموال به دلیل دوربودن از
محل کسبوکار و همچنین عدم آگاهی و آموزش
الزم مایل هستند که کار کنند نه اینکه سرپرست
کارگاهی باشند یا خودشان مشاغلی ایجاد کنند.
مدیر کل بانوان شهرداری تهران با بیان اینکه
بررسیها نشان داده است که معموال اینگونه زنان
به دلیل عدم آشنایی به قوانین دچار حواشی در
محیط کار میشوند و حتی مسائل مختلف عاطفی
را در خانوادههایشان تجربه میکنند ،بیان کرد:
برهمین اساس مراکز کوثر شکل گرفت تا برای حل
مساله اشتغال زنان سرپرست خانوار وارد عمل شود
و یک مدل مشارکتی را با پیمانکاران و کارآفرینان
آغاز کردیم.
از بین بردن فقر و
توانمندسازیجوامعمحلی
سهم قابل توجهای از بودجه شهرداری تهران
در سال ۱۳۹۹که معادل دو هزار میلیارد تومان از
بودجه سرمایهای –توسعهای است ،برای تعریف
و اجرای یکهزار پروژه توسعه محلهای اختصاص
یافته است که براساس دستورالعمل مشخصی به
محلههای شهر تهران تخصیص یافته و با مشارکت
مستقیم ساکنان محلهها اجرا خواهد شد.
کاوه حاجیعلیاکبری ،مدیرعامل نوسازی
شهرداری در همین زمینه در تعریف از محله گفت:
بنده اعتقاد دارم آن چیزی که می تواند مفهوم
محله را در دوران حاضر شکل دهد ،موضوع منفعت
مشترک است و مقیاس فضایی که بتوان منفعت
مشترک را میان شهروندان ایجاد کند و آن چیزی
که می تواند این منفعت مشترک را ایجاد و پررنگ
کند و به آن جان بدهد مشارکت است .وقتی در
ذهن خودم محله را تعریف می کنم آن را در یک
مقیاس فضایی می دانم که افراد بتوانند با همدیگر
مشارکت کنند در مورد دغدغه در موضوعی ،یک
نیاز ،یک تقاضا با همدیگر مشارکت داشته باشند.
مدیر عامل نوسازی شهرداری در مورد
کارآفرینی گفت :موضوع کارآفرینی ،اشتغال و
توانمندسازی ذیل سیاستهای اجتماعی قرار
میگیرد و یکی از ویژگی های سیاست اجتماعی
این است که تمرکز به فضا ندارند و بیشتر به گروه
های اجتماعی متمرکز هستند .زمانیکه که راجع
به موضوعی مانند بیکاری صحبت می شود ،محله

و مکانی که فرد زندگی می کند مهم نیست و مهم
این است که شاخص بیکاری را کاهش بدهیم.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران
با بیان اینکه فقر از مشکالت بعدی محالت است
ادامه داد :زمانی که بخواهیم فقر را بررسی کنیم
همه اتفاقاتی که رخ می دهد از قبیل کالبدی،
فرسودگی محله ،ناکارآمدی محله ،رهاشدگی محله
و افتادن محله در یک چرخه قفل و زوال که باز
ریشه اصلی فقر است .درکنار فقر مطلق ،موضوع
مهارت های پایه ای و عدم ارتباط با زنجیره اشتغال
بعنوان موضوعاتی است که اصطالحا اشتغال ناقص
را بوجود می آورد و در مواردی هم که اشتغال
وجود دارد ،اشتغال کامل نیست.
اکبری در مورد نادیده گرفتن فقر توضیح داد:
زمانی که از مداخله برای نوسازی صحبت به میان
می آید نمی توانیم موضوع فقر را نادیده بگیریم و
سیاست هایی مانند توانمندسازی ،بانک پذیری و
موضوعاتی از این دست از دل همین رویکرد بیرون
می آید و مهمتر از همه مفهوم تسهیلگری هم در
همین چارچوب شکل می گیرد.
علی اکبری همچنین در مورد کارآفرینی
و توانمند سازی بیان داشت:زمانی که از
کاروکارآفرینی ،توانمندسازی صحبت می کنیم
نمی تواند تغییراتی را که در مفهوم کار و اشتغال در
یک دهه گذشته ایجاد شده است را نادیده بگیریم.
در گذشته نه چندان دور زمانی که از توانمندسازی
صحبت به میان می آمد ،این موضوع به ذهن می
رسید که افرادی که کار ندارند کارهایی از قبیل
عروسک سازی ،غذاهای خانگی و  ...انجام بدهند
و امروزه اینها خیلی ابتدایی قلمداد می شوند و
در واقع تعریف از کارآفرینی در چارچوب و اساسا
مفهوم کار و اشتغال تغییر پیدا کرده است و در
سیستم از کار و کارآفرینی بعنوان یک اکوسیستم
مطرح می شود و باید انتظار داشته باشیم اگر این
اقدامات به موفقیت برسد باید این جریان ها را مد
نظر قرار دهیم.
علی اکبری اکبری در خاتمه سخنانش گفت:
واقعیت این است که امروزه اقتصاد و اشتغال شهری
به فرهنگ ،دانش و صنایع دستی و از این قبیل
موارد وابسته است و آنچه که مزیت برای رقابت
برای او ایجاد می کند و می تواند به یک جریان
پایدارتر برسد .در غیر اینصورت تبدیل می شود به
یک سری کارهای محدودی که بصورت موردی
می شود انجام داد و صرفا بک بار هم می شود
انجام داد و تبدیل به یک موج میرا می شوند که
به هیچ عنوان پایداری نمی توانند پیدا کنند مثل
یک بیماری که به کپسول اکسیژن وصل می باشد
و تا زمانی که به کپسول وصل است زنده است .و
در پایان؛ شاید نقطه ضعف ما باشد که در گذشته
این مالحظات را در نظر نگرفته و امروز هم در حوزه
توانمندسازی و کارآفرینی عملکرد محدودیتی
داشته ایم.
مراسم افتتاحیه دوره آموزش توسعه
کارآفرینی و توانمندسازی برای ارتقاء بهرهوری و
نهادینه شدن روشهای اجتماعمحور در توسعه
کسبوکارهای محلی با حضور عیسی منصوری
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار
و رفاه اجتماعی ،مهناز استقامتی شهردار منطقه
 ۸شهرداری تهران ،سیدمالک حسینی سرپرست
سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتهای اجتماعی،
کاوه حاجیعلیاکبری ،مدیرعامل سازمان نوسازی
شهرداری تهران ،زهرا بهروزآذر ،مدیر کل امور
بانوان شهرداری ،مهدی شیرزاد رئیس ستاد
مدیریت محله ،در محل ساختمان معاونت امور
اجتماعی و فرهنگی منطقه  ۸برگزار شد.

خبر كوتاه
در هفته دفاع مقدس ؛

سردیس شهید همت در ایستگاه مترو
نصب می شود

سردیس شهید همت در هفته دفاع مقدس در ایستگاه
متروی همت نصب خواهد شد.
شهرداری تهران در هفته دفاع مقدس برنامه های
مفصلی را به اجرا در خواهد آورد که یکی از آنها نصب
سردیس شهید محمدابراهیم همت در ایستگاه متروی
شهید همت است این کار توسط شرکت بهره برداری راه
آهن شهری تهران و حومه انجام خواهد شد .ایستگاه شهید
همت در خط یک متروی تهران و در تقاطع این خط مترو
با بزرگراه همت قرار دارد.
در سال های قبل شهرداری تهران زنگ دانش آموز
شهید را در سالن ندبه بهشت زهرا با حضور تعداد زیادی
از دانش آموزان و مقامات نظامی و مدیران شهری در هفته
دفاع مقدس برگزار می کرد اما امسال با توجه به شیوع
ویروس کرونا این مراسم به شکل سابق برگزار نمی شود
و به صورت محدود زنگ دانش آموز شهید به یاد ۴۰۰
شهید آرمیده در بهشت زهرا اجرا خواهد شد .همچنین
امسال سازمان بهشت زهرا مزار شهدای گمنام را با هدف
تجدید میثاق با آرمانهای شهدای دفاع مقدس ،عطرافشانی
و گلباران می کند.
یکی دیگر از اقدامات شهرداری نصب تصاویر شهیدان
در سطح شهر است ،در این زمینه سازمان زیباسازی و
سازمان بسیج شهرداری ،تصاویر یکهزار شهید دفاع مقدس
در سطح شهر نصب خواهد کرد عالوه بر این ،نمایشگاه
هایی از عکس های دفاع مقدس و کتاب ها و آثار شهدا
برگزار خواهد شد .این نمایشگاه ها در تمامی ساختمان
های ستادی شهرداری و برخی ایستگاه های مترو برپا
می شود .همچنین عالوه بر اجرای لیزریوم روی بدنه برج
میالد ،نمایشگاه عکسی با موضوع دفاع مقدس و جهادگران
عرصه سالمت در برج میالد برگزار خواهد شد.
مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری هم در
هفته دفاع مقدس ،مسابقه ای با عنوان «هر تصویر یک
پیام» برگزار می کند و در نهایت به برگزیدگان پیام ها
و خاطرات مرتبط با تصویر ،هدایای نفیس اهدا می شود.
انجام مراحل قضایی برای تخلیه یک هزار ملک ؛

بازپس گیری  ۲۱۰ملک مسکونی
شهرداری که در اختیار غیر بود

تازهترین آمار معاونت مالی شهرداری تهران نشان
میدهد از میان  ۲۹۰ملک در اختیار غیر که حاال پس
گرفته شده ۲۱۰ ،ملک مسکونی بوده و تخلیه شده
است.
به حق یا نا به حق ،هم اکنون سه هزار و  ۸۰۰ملک
شهرداری تهران یا درواقع متعلق به شهروندان تهرانی
در اختیار افراد حقیقی و حقوقی است که حاال نباید
باشد .در طول سه سال گذشته اقدامات و تالشهای
زیادی از سوی مدیریت جدید شهری برای بازپس
گیری این امالک انجام شد اما مساله مهم اینجا بود
که اطالعات این امالک در هیچ کجا ثبت نشده بود.
همین رخداد مراحل شناسایی و پس گیری امالک را
طوالنی کرد .بخشی از این امالک به استناد ماده ۵۵
قانون شهرداریها در اختیار فضاهای اجتماعی شهر
قرار دارد و آنطور که پیروز حناچی ،شهردار تهران
در نشست خبری خود در  ۱۳مرداد امسال مطرح
کرد «برای واگذاری بسیاری از این امالک که مصوبه
شورای شهر را نداشتهاند ،یک کمیته سه نفره متشکل از
معاونان مربوطه و رییس امالک شهرداری تشکیل شده
که تشخیص دهند کدام امالک باید پس گرفته شود».
 ۹۵ملک در اختیار نهادهای دولتی
عبدالحمید امامی ،معاون مالی و اقتصاد شهری
شهرداری تهران هم در گفتگو با خبرنگار شهر،
درباره بازپسگیری امالک شهرداری تهران میگوید:
«بازپسگیری امالک یکی از دستور کارهای اصلی
شهرداری تهران است .درواقع امالکی به افرادی که به
ناحق و یا به حق داده و چند سال از آنها استفاده شده،
در این دوره باید تخلیه شود».
به گفته او «هم اکنون  ۲۹۰ملک تخلیه شده که
از این میزان  ۸۰ملک تجاری و اداری و  ۲۱۰ملک هم
مسکونی بوده است .در حال حاضر انجام مراحل قضایی
برای تخلیه حدود یک هزار ملک در دستور کار است
و گزارش چگونگی بازپس گیری و جزییات کامل آنها،
حدود یکماه پیش به اعضای شورای شهر تهران هم
ارایه شد».
پیش از این هم ،محمدنادر محمدزاده ،مدیرعامل
سازمان امالک شهرداری تهران ،در گزارشی اعالم کرده
بود که «تعداد کل این ملکها دو هزار و  ۱۵۰ملک
است ،یکهزار و  ۸۰ملک از نظر معاونت اجتماعی زیرنظر
شهرداری تهران هستند و نباید تخلیه شوند ۹۵ .ملک
دیگر نیز در اختیار نهادهای دولتی مانند پلیس راهور،
کالنتری ،دادگستری و  ...قرار دارند».
او این را هم گفته بود که «بخش دیگر ملکها نیز
فعالیتهایی انجام میدهند که در راستای سیاستهای
شهرداری است و اساسا نیازی به تخلیه آنها وجود
ندارد و فقط باید مجوز شورای شهر گرفته شود .البته
ممکن است شورا نپذیرد ،اما تا زمانی که در شورا شهر
تعیین تکلیف نشده تخلیه آن متوقف خواهد بود».
پایانی بر واگذاریهای بدون ضابطه
بخشی از امالکی هم که در اختیار فضاهای
اجتماعی است قرار است از سوی معاونت فرهنگی و
اجتماعی شهرداری تهران برای بررسی بیشتر در اختیار
شورای شهر قرار بگیرد .تعداد این امالک چیزی در
حدود یکهزار و  ۵۰۰ملک عنوان شده و آنگونه که
محمدرضا جوادی یگانه ،معاون فرهنگی و اجتماعی
شهرداری تهران گفته «باید هرگونه واگذاری جدید با
ارائه الیحهای از سوی شهرداری به شورا و تایید شورای
شهر انجام شود و معاونت فرهنگی و اجتماعی بنا دارد
همه را مشخص و برای بررسی در اختیار شورای شهر
قرار دهد تا درباره آنها تصمیمگیری شود».
بر اساس آنچه که مدیران شهری گفتهاند؛ به زودی
قرار است به وضعیت امالکی که در اختیار فضاهای
اجتماعی است سر و سامانی داده شود و همه آنها در
یک سامانه تجمیع و در دسترس عموم قرار بگیرد .بر
این اساس ،پس از ارایه این امالک در سامانه ،هر نهاد
فرهنگی و اجتماعی درخواست خود برای داشتن ملک
را ارایه و پس از بررسی و تایید درخواست ،بر اساس
شرایط و ضوابطی ملک به نهاد موردنظر واگذار میشود.
این اقدام مدیریت جدید شهری حداقل در حوزه امالک
شاید پایانی بر واگذاریهای بدون ضابطه و تشریفات
باشد.

