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ظرفيت كم گرمخانه هاي تهران براي افراد بي خانمان و 
فرافكني ساير دستگاه هاي متولي در امر ساماندهي افراد 
بي خانمان سبب شده اس�ت اجراي طرح هاي مديريت 
شهري جوابگوي جمع آوري و ساماندهي همه اين افراد 
نباشد. فصل سرما از راه رسيده اس�ت و حاال اين افراد 
نيازمند سرپناهي هستند تا از سرما جان ندهند. هرچند 
تالش هاي شهرداري براي ارائه خدمات به افراد بي خانمان 
همچنان ادامه دارد ولي دست تنها بودن مديريت شهري 
چهره آسيب ها را از سطح شهر پاك نكرده است. درميان 
افراد بي خانمان كه در همه جاي ش�هر پراكنده هستند 
افراد مس�ن ، س�الخورده و نوجوان را مي ت�وان ديد كه 
متولي�ان امر آن�ان را ره�ا كرده اند. حضور س�المندان 
و افراد بيم�ار در كمپ ها و گرمخانه ها س�بب تش�ديد 
آس�يب ها و همچنين  ش�يوع انواع بيماري ها مي شود. 
حال كه مديريت ش��هري با مجلس و دول��ت در يك طيف 
سياسي قرار دارد الزم اس��ت با هماهنگي اين دستگاه ها و 
قوه قضائيه تصميم قاطع براي اين افراد نيازمند ياري گرفته 
ش��ود، نه اينكه طرح هاي موقت و شعاري به اجرا در آيد كه 
برعمق آسيب ها بيفزايد. فرار دستگاه ها و بخش هاي متولي 
س��اماندهي افراد بي خانمان وضعيت ساماندهي و مديريت 
آسيب هاي اجتماعي را بغرنج تر كرده است به گونه اي كه اين 
آسيب ها ريشه به اليه هاي اجتماعي دوانيده و وقت كشي ها 
و دستكاري غيركارشناس��ي اقدامات براي آسيب زدايي و 

ساماندهي را سخت تر از گذشته كرده است. 
 آس��يب هاي اجتماعي در كشور و ش��هر تهران فقط دست 
به دست مي ش��ود. در كنار تمامي معضالت و مشكالتي كه 
تهران با آن روبه رواست؛ آلودگي هوا، ترافيك، بافت فرسوده 
و ...  مي توان به جرئت گفت گس��ترش معضالت اجتماعي 
اين كالنشهر نيز موضوعي نيست كه مديريت شهري نسبت 
به آن بي تفاوت باشد. بر اين اساس در دوره جديد مديريت 
شهري، مديران و تصميم گيران حوزه شهري در شهرداري 
و شوراي ش��هر تهران بر اين باور بودند كه در دوره گذشته 
بسياري از وظايفي كه برعهده س��ازمان هاي متولي مانند 
بهزيستي، كميته امداد، وزارت بهداشت، نيروي انتظامي و ... 
بود به دليل بي توجهي متوليان به هم افزايي مديريتي، باعث 
شد تا شهردار وقت به تمام اين حوزه ها ورود پيدا كند. نتيجه 
اين رويكرد نيز اين ش��د كه بسياري از طرح هاي ايده آل در 
كاهش آسيب و معضالت اجتماعي در محله هاي شهر تهران 

به طرحي شكست خورده تبديل شود. 
  وعده هاي بي عمل براي ساماندهي آسيب ها 

به هر حال در دوره جديد محمدعلي نجفي، شهردار تهران 
در بازديدي كه از كلوني هاي آسيب هاي اجتماعي در جنوب 
تهران داشت، اعالم كرد در اين دوره به اندازه دوره گذشته 

ش��هرداري تهران  در حوزه آس��يب هاي اجتماعي مداخله 
نخواهد داشت و تنها به وظايف خود در اين حوزه بر اساس 
وظايف قانوني عمل خواهد كرد. در زمان محمدعلي افشاني 
نيز  وي به صراحت اعالم كرد با همكاري فرمانداري تهران، 
وزارت كشور و همچنين دستگاه هاي متولي قرار است هم 
طرح س��اماندهي متكديان در تهران اجرا شود و هم اينكه 
معتادان متجاهر و كارتن خواب شهرس��تاني به ش��هرهاي 
خود بازگردانده  ش��وند. اين طرح نيز از هم��ان وعده هايي 
بود كه نتوانس��ت درطول مدتي كه وي اداره ش��هر تهران 
را برعهده گرفته بود اجرايي ش��ود. كمي بودجه و امكانات 
ناكافي و دس��ت تنها بودن اين س��ازمان  جز ساماندهي 2، 
3 هزار نفر از افراد بي خانمان كار به جايي نبرده است. البته 
در اين ميان نمي توان از عملكرد ضعيف و عدم برنامه ريزي 
معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران غافل ماند. هر 
چند در طول يك سال اخير معاون اين حوزه بارها صحبت 
از مطالع��ات بنيادي در ح��وزه تهيه ماتريس آس��يب هاي 
اجتماعي شهر تهران كرده است اما هيچ گاه برنامه ريزي هاي 
كاربردي اي بر اس��اس اين مطالعات از سوي سازمان هاي 
زيرمجموعه شهرداري تهران در اين حوزه ديده نشده است. 
نشست مديرعامل سازمان خدمات اجتماعي شهرداري 
تهران در گرمخانه خاوران با خبرنگاران نشان داد برنامه 
م��دون و مش��خصي در اين ح��وزه وجود ن��دارد و فقط 
برنامه هاي روتين همچون س��ال هاي گذشته به اجرا در 
آمده اس��ت. با اين ح��ال وي از به كار گيري اف��راد داراي 
تخصص در حوزه هاي اجتماعي براي بهتر ش��دن اوضاع 
آنها خبر داد. محمدي يكي از برنامه هاي شهرداري تهران 
را در حوزه ساماندهي كارتن خواب ها و معتادان، راه اندازي 
و ساخت دو گرمخانه در مناطق 22گانه شهر تهران عنوان 
كرد. حتي وي مدعي شد كه اكنون ش��هروندان تهراني 
ديگر مخالفتي با راه ان��دازي گرمخانه در محله هاي خود 
ندارند و از اين موضوع استقبال مي كنند. مثال محمدي 
نيز به عنوان ش��اهد اين ادعايي كه كرده بود، خوشحالي 
ساكنان شهرك رضويه بود كه گرمخانه خاوران در ابتداي 

محله آنها قرار دارد. 
وي در حالي مدعي اين همكاري ش��هروندان در توس��عه 
گرمخانه ها در محله ها و مناطق شهر تهران شد كه يكي از 
اعتراضات مردمي ساكنان ش��هرك رضويه وجود گرمخانه 
در محله آنها و سرريز شدن آسيب هاي اجتماعي به داخل 

محله بود. 
اين در حالي است كه محمدي با اشاره به رضايت همسايگان 
گرمخانه ها از حضور اف��راد معتاد در محله خ��ود گفت: به 
زودي در نزديكي محل زندگي خودم ه��م گرمخانه ايجاد 

خواهيم كرد. 

وي بر اين باور اس��ت ديگر ش��رايط جامعه مانند گذش��ته 
نيس��ت كه افراد معتاد را طرد كنند، وقتي از همس��ايگان 
گرمخانه اي در فرحزاد پرس��يدم كه آيا ايجاد گرمخانه در 
محل س��كونتتان براي ش��ما مزاحمت ايجاد كرده اس��ت، 
گفتند نه تنها مزاحمت نداش��ته، بلكه از ديدن ساماندهي 

آنها خوش��حال هم مي ش��ويم. 
   شناسايي و جمع آوري معتادان توسط 35 گشت 

فوريت  اجتماعي 
موضوع ديگري كه در نشس��ت مديرعامل س��ازمان رفاه، 
خدمات و مش��اركت هاي اجتماعي مطرح شد؛ اين بود كه 
كارتن خواب ها و معتادان توس��ط 35 گش��ت فوريت هاي 
اجتماع��ي در كلوني هايي كه از قبل در تهران شناس��ايي 
شده اند، جمع آوري مي شوند، اين در حالي است كه با توجه 
به گسترش آسيب هاي اجتماعي در شهر تهران كلوني هاي 
جديدي در اين رابطه توس��ط افراد آسيب ديده ايجاد شده 
است كه گويا در برنامه ش��هرداري تهران رسيدگي به اين 
اجتماعات آسيب ديدگان اجتماعي و خدمات رساني به آنها 
جايگاهي در برنامه هاي اين س��ازمان ندارد. وي حتي اين 
موضوع را نيز متذكر شد كه وظيفه ما جمع آوري معتادان 
متجاهر كارتن خواب نيس��ت، چراكه قوه قضائيه نسبت به 
ساماندهي اين افراد از شهرداري تهران ايراد خواهد گرفت. 
هر چند در اين نشس��ت محمدي مش��خص نك��رد اگر 
كارتن خواب هاي معتاد قرار نيست توسط شهرداري تهران 
و گش��ت هاي فوريت هاي خدمات اجتماعي ساماندهي 
و راهي گرمخانه ها ش��وند پس آنها اق��دام به جمع آوري 
چه بخشي از آس��يب ديدگان كارتن خواب از شهر تهران 
مي كنند؟! به گفته وي؛ طبق قانون، وظايف ش��هرداري 
مشخص شده است و ما بر اس��اس قانون وظيفه اي براي 
ساماندهي افراد بي خانمان، معتاد و كارتن خواب نداريم، 
اما چون دستگاه هاي ديگر به وظايف خود عمل نمي كنند 
ما به ميدان آمده ايم تا كم كاري آنها را جبران كنيم. وظايف 
تعريف شده براي شهرداري، ساماندهي مسائل شهر است 
كه در اين حوزه رس��يدگي به منظر ش��هري و  وضعيت 
سطح شهر هم به شهرداري مربوط مي ش��ود. وي بر اين 
باور است وظيفه ديگري كه براي شهرداري ها مقرر شده، 
اختصاص فضاي متناسب با سرانه آسيب هاي اجتماعي هر 
منطقه است. به همين دليل قرار نيست شهرداري متولي 
خدمات شبانه و ساماندهي افراد بي خانمان و معتاد باشد، 
بلكه شهرداري تنها وظيفه دارد زيرساخت ها را مهيا كند. 
در واقع اين كار از وظايف ش��هرداري در حوزه حمايت از 
آسيب ديدگان اجتماعي اس��ت، اما تالش ما اين است كه 
گرمخانه ها در دسترس افراد بي سرپناه باشد و اين افراد در 

طول سال از اين مراكز استفاده كنند. 

  17 گرمخان�ه ب�راي اف�راد بي خانم�ان پايتخ�ت
 10 ميليوني 

آمارهاي مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي ش��هرداري تهران حكايت از آن دارد كه در حال 
حاضر ۱۷ گرمخانه در سطح ش��هر تهران مستقر است كه 
به افراد بي سرپرست و بي خانمان خدمات مي دهد، اين در 
حالي است كه طبق برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است 
در هر منطقه ش��هرداري يك گرمخانه با ظرفيت ۱5۰ نفر 
داشته باشيم. وي درباره خدمات رساني شهرداري تهران در 
روزهاي س��رد به كارتن خواب ها در مجموعه  گرمخانه هاي 
تحت مديريت نيز توضيح داد: در سطح شهر حدود 2 هزار 
نفر از خدمات سازمان خدمات اجتماعي استفاده مي كنند. 
با فرا رسيدن فصل س��رما فعاليت ما بيشتر مي شود و چون 
تخت ها محدود است با اضافه ش��دن افرادي كه روي زمين 
مي خوابند آمار ما به ۴ هزار نفر هم مي رس��د. ايشان با بيان 
اينكه بررس��ي هاي ما نش��ان مي دهد در هر منطقه بايد دو 
گرمخانه مناسب و امن داشته باشيم، گفت: اگر مراكز بهاران 
را هم احتساب كنيم مي توانيم تا ۷ هزار نفر را تحت پوشش 
قرار دهيم. آنطور كه نجم الدين محمدي مي گويد؛ساماندهي 
افراد بي خانمان، معتاد و بي سرپناه هيچ ارتباطي به شهرداري 
ندارد و به عهده فرمانداري است، در حال حاضر عوارض مردم 
تهران براي دارو و درمان اين افراد هزينه مي شود، در حالي 
كه اين كار وظيفه سازمان هاي ديگري است كه براي اين كار 
بودجه دريافت مي كنند، اما چون اين كار روي زمين مانده 

است شهرداري ورود مي كند تا اين افراد آسيب نبينند. 
  بايد رويك�رد ش�هردار جديد براي آس�يب هاي 

اجتماعي شفاف باشد 
پيروز حناچي، سومين شهردار دور جديد تهران هر چند در 
برنامه اي كه تحت عنوان تهران»شهري براي همه« رويكرد 
مديريتي اش در حوزه آس��يب هاي اجتماعي پر رنگ نبود، 
اما گسترش اين معضل در ش��هر تهران باعث شده است تا 
هم شهروندان و هم رسانه ها و كارشناسان در انتظار طرح و 
برنامه وي در حوزه كاهش آسيب هاي اجتماعي باشند. در 
اين ميان از شهردار جديد و شوراي شهر اين انتظار مي رود 
كه در حوزه آسيب هاي اجتماعي رويكرد و برنامه هاي خود 
را شفاف ارائه كنند تا كم كاري ساير دستگاه ها روي مديريت 
شهري سرازير نشود. شهر ۱۰ ميليوني تهران به دليل نقاط 
دسترس��ي باال به محلي براي ورود آس��يب هاي اجتماعي 
تبديل شده است و حاش��يه هاي اين كالنشهر در بسياري 
موارد كلوني براي تزريق انواع ها آسيب ها به حساب مي آيد 

كه بايد هرچه سريع تر عمل كرد. 
  و سخن آخر

 با اين اقدام��ات موقت و كمرنگ پازل درمان آس��يب هاي 
اجتماعي هرگ��ز كامل نخواهد ش��د. نبود برنام��ه جامع و 
مشخص در س��طح كالن كش��ور فقط به گردهمايي براي 
ارائه عملكرد هاي روتي��ن اختصاص يافته اس��ت. قرارگاه 
آسيب هاي اجتماعي هنوز نتواسته است به وضعيت بحراني 
در اين حوزه رسيدگي كند. ارائه گزارش هاي تكراري و بدون 
اقدام به عمل فقط وقت كش��ي به همراه داشته است. نبايد 
فراموش كرد در ش��رايط اقتصادي كنوني افراد بي خانمان 
بيش از س��اير زمان ها به حمايت ها و ساماندهي نيازمندند. 
مسئوالن در رده هاي باال همچون وزارتخانه ها از دور دستي 
بر آتش داش��ته و فقط با ارائه گزارش هاي كاغذي سعي در 
ش��انه خالي كردن از مس��ئوليت هاي خود دارند و كسي يا 
دستگاهي به كم كاري و ناكارآمدي آنان رسيدگي نمي كند، 
چراكه اگر اينگونه نبود بايد آس��يب هاي اجتماعي در همه 
بخش ها به سمت كاهش مي رفت نه اينكه تغيير در نوع اين 
آسيب ها به وجود  آيد. آسيب هاي اجتماعي همچون آتش زير 
خاكستر در حال گسترش هستند كه بي تفاوتي و عبور از آنها 

فاجعه بار خواهد بود.
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ق�رارگاه آس�يب هاي اجتماع�ي هنوز 
نتواسته است به وضعيت بحراني در اين 
حوزه رس�يدگي كند. ارائه گزارش هاي 
تكراري و ب�دون اق�دام به عم�ل فقط 
وقت كشي به همراه داشته است. نبايد 
فراموش كرد در شرايط اقتصادي كنوني 
افراد بي خانمان بيش از ساير زمان ها به 

حمايت ها و ساماندهي نيازمندند

 هويت دادن به كالبد ش�هري مي توان�د رخداد هاي 
مه�م و ب�ا ارزش را بيش از پي�ش زنده نگ�ه دارد، در 
اي�ن مي�ان هس�تند معابري ك�ه محل ش�كل گيري 
ح�وادث مه�م هس�تند ول�ي در هياه�وي ش�هري 
گم ش�ده اند. خيابان 16آذر يكي از اين مكان هاست 
كه متأس�فانه هي�چ المان يا نم�ادي كه نش�ان دهد 
چ�ه اتفاق�ي در روز 16 آذر رخ داده اس�ت، در اي�ن 
خيابان وجود ن�دارد و بايد دانس�ت حادث�ه 16 آذر 
در هم�ان خياب�ان 16 آذر ني�ز گ�م ش�ده اس�ت !
دس��تگاه ها و س��ازمان هاي متولي زيبايي و حفظ هويت 
ش��هري و محله اي با حركت كُند در ح��ال پررنگ كردن 
هويت هاي گم شده در كالبد ش��هري هستند تا هويت و 
ارزش اتفاقات را در اين مكان ها زنده كنند. گام برداشتن 
به سوي نشان دادن هويت اين مكان ها كه در تاريخ معاصر 
و گذشته اين شهر نقش آفرين بوده اند به نوعي زنده كردن 
تاريخ شهر براي نسل حاضر و آيندگان شهر ضروري و الزم 
است. در اين ميان متأسفانه بسياري از المان هاي شهري 
كه هويت شهر را تشكيل مي دهند به حال خود رها شده اند 
و حاال شورا در اين مسير آهسته آهسته گام برداشته است 
تا كاري انجام دهد. احمد مسجدجامعي، عضو شوراي شهر 
تهران از نبود المان مربوط با روز دانشجو در خيابان ۱۶آذر 

انتقاد كرد و با بيان  اينكه وضعيت خيابان ۱۶ آذر با اينكه 
۶5 س��ال از حادثه اي كه در دانشگاه تهران در روز ۱۶آذر 
رخ داد، مي گذرد اما از اين حادث��ه تنها يك نام بر خيابان 
۱۶ آذر باقي مانده است گفت: اين اتفاق در حالي است كه 

مصوب شده نماد يا الماني در مورد نامگذاري ها در همان 
محل نصب شود. برهمين اساس است كه نامگذاري كوچه 
يا خيابان ها همراه با تصويري از فردي است كه نامش بر آن 

محل نهاده شده است. 

مسجد جامعي با اش��اره به  اينكه متأسفانه عالوه بر نبود 
نش��اني از حادثه ۱۶ آذر در اين خيابان، شاهد اعتراض 
اهالي نسبت به شرايط نامناسب معبرها و كوچه هاي اين 
خيابان نيز هستيم، ادامه داد: متأسفانه نيمه كاره ماندن 
عمليات عمراني، تاريكي خيابان ها، تخريب گذرگاه ها و... 
سبب شده است خيابان ۱۶ آذر بيشتر شبيه متروكه اي 
دلهره آور شود كه كمتر كس��ي جرئت كند در نيمه هاي 
ش��ب از آنجا عبور كند و اين »ش��ب مردگي« در حالي 
دامان يكي از خيابان هاي مركزي شهر را گرفته  است كه 
در گذشته اي نه چندان دور اين خيابان، ساختمان هاي 
ارزشمندي داشت، اما حاال به بهانه تأمين پاركينگ اين 
ساختمان ها كه حافظه تاريخي شهر بودند، تخريب و به 

فضاي بي دفاع شهري بدل شدند. 
وي با بيان اينكه بايد براي احياي خيابان ۱۶ آذر فكري 
كرد، گفت: تجربه موفق خياب��ان 3۰تير مي تواند در اين 
خيابان تكرار شود و با ايجاد روشنايي، مناسب سازي معابر، 
احياي اماكن فرهنگي، علمي و دانشجويي اين خيابان را 
دچار تحول كنيم. مسجدجامعي افزود: مي توانيم با كمك 
شهردار تهران كه هم شهرساز است، هم دانش آموخته 
و استاد دانش��گاه تهران، اين خيابان را در كوتاه مدت به 

»راسته علمي � دانشجويي« تبديل كنيم.

گم شدن هويت كالبدي ارزشمند در هياهوي شهري 

خيابان ۱۶ آذر به راسته علمي - دانشجویي تبدیل شود
    تیتر  شهر 

فرار دستگاه هاي متولي از رسيدگي به افراد بي خانمان 
دستكاری كلوني هاي آسيب هاي اجتماعي فقط اقدامات براي آسيب زدايي را سخت تر مي كند 
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 نيمي از مشكالت شهر 
با هوشمند سازي برطرف مي شود 

بسياري از كارشناسان و متخصصان حوزه مديريت شهري معتقدند نيمي از معضالت 
و مشكالت ش��هري با گام برداشتن به سوي هوشمندسازي س��اماندهي خواهد شد. 
هرچند در س��ال هاي اخير به واس��طه وجود بس��تر هاي تلفن همراه و اتصال برخي 
دستگاه هاي شهري به ديگري ارائه خدمات و اقدامات در حوزه هوشمند سازي شهري 
در حال جا افتادن است، اما كندي حركت در اين مسير، دستيابي به شهر هوشمند را با 
چالش هايي همراه كرده است. اينكه يك يا چند دستگاه آن هم به صورت مجزا اقدام به 
هوشمند سازي ارائه خدمات خود كنند نه تنها از بار مشكالت و معضالت شهر نخواهد 
كاست، بلكه سردرگمي كاربران را به همراه خواهد داش��ت. براين اساس الزم است تا 
جمعيت چند ميليوني پايتخت در كنار تمامي دستگاه ها به سوي شهر، شهروند و دولت 

الكترونيك گام بردارند تا شهر بر مدار هوشمند قرار گيرد. 
دومين همايش و نمايشگاه تهران هوش��مند در حالي با حضور وزير فناوري اطالعات و 
ارتباطات، شهردار تهران، اعضاي شوراي ش��هر، مديران شهري و رسانه ها در برج ميالد 
تهران آغاز به كار كرد و پس از دو روز به كار خود پايان داد كه به گفته محمدجواد جهرمي 
تهران براي تبديل شدن به شهر هوشمند گام هاي برنداش��ته زيادي  پيش رو دارد. وزير 
ارتباطات همچنين بر اين موضوع تأكيد كرد كه اتصال ش��هرداري به دولت الكترونيك 
تحول بزرگي خواهد بود كه در تبديل پايتخت به شهري هوشمند تأثيرگذار خواهد بود. با 
توجه به اينكه در طول سال هاي اخير مديريت شهري تهران تالش هايي براي تبديل اين 
كالنشهر به شهري هوشمند انجام داده  و حتي در برنامه دوم توسعه شهر تهران نيز يكي از 
تالش هاي مديريت شهري سابق تبديل تهران به شهري هوشمند بوده است، با اين حال 
برخي مديران شهري همچنان هوشمند شدن پايتخت را تنها در استفاده از تجهيزات 
الكترونيك مي دانند، اما برخي كارشناسان بر اين باورند كه نخستين مرحله هوشمند سازي 
جمع آوري اطالعات و ديتاهاي تأثيرگذار در اداره شهر است. البته در اين ميان مديران و 
تصميم گيران شهري مي توانند از تجهيزات الكترونيك به عنوان يك ابزار براي مديريت 
هوشمند شهر تهران استفاده كنند، اما در مقابل شهروندان نيز به عنوان بهره برداران از 
خدمات شهرداري تهران بايد آموزش هاي الزم را براي استفاده از اين شيوه ارائه خدمات 
ببينند. اتصال مديريت شهري به دولت الكترونيك نيز مي تواند اين پازل سه ضلعي را كامل 
كند؛ موضوعي كه وزير جوان ارتباطات نيز در آيين افتتاح دومين همايش و جشنواره تهران 
هوشمند به آن اشاره كرد. آنطور كه جهرمي توضيح داد، هوشمندي به اين معناست كه 
بتوانيم اطالعات را  ابتدا مانيتور و تحليل و در نهايت تصميمي مديريتي اتخاذ كنيم. وي با 
طرح اين سؤال كه مصاديق هوشمندي در تهران  چيست؟ به اين مسئله تأكيد كرد كه به 
عنوان مثال ديتاهاي آلودگي هوا اندازه گيري شده و در لحظه پردازش مي شوند و معلوم 
مي شود كه آلودگي دقيقاً ناشي از چه منابع آالينده اي است. طبيعتاً براساس اين ميزان 
آالينده ها مي شود تصميم گرفت. به اعتقاد وزير ارتباطات شايد در حوزه تصميم گيري هنوز 
به اندازه كافي هوشمند نباشيم مخصوصاً زماني به اين نتيجه مي رسيم كه به عنوان مثال 
مشاهده مي كنيم حجم زيادي از آاليندگي ها ناشي از كاميون ها و موتورسيكلت هاست، اما 
تصميمات اساسي  كه گرفته مي شود متناسب با آمار نيست. جهرمي هر چند اعتقاد دارد 
هوشمند سازي در حوزه حمل و نقل عمومي به نسبت ساير حوزه هاي شهري پيشرفت هايي 
كرده است، اما به اين موضوع نيز تأكيد دارد كه دايره مديريت هوشمند در تهران فراتر رفته 
و به ساير بخش هاي اداره اين كالنشهر نيز رسيده است ولي بايد قبول كرد هنوز خيلي راه 
داريم و بسياري از پارامترهاي ديگري نيز دراين ميان وجود دارد كه مي توانيم اطالعات آن 
را به صورت هوشمند دريافت و پردازش كنيم تا برمبناي آنها تصميمات هوشمند بگيريم. 
وزير ارتباطات بر اين باور است كه هر چند به نظر تيم ش��هرداري تهران سعي دارد تا در 
مسير درستي پيش  رود، اما هنوز بسياري از اطالعات در اين سازمان عمومي جمع آوري 
نمي شود. از سوي ديگر در راهكارها نيز از ابزارهاي فناوري اطالعات در حل مسائل كمتر 
استفاده مي شود؛يك دليل اين موضوع نگاه سنتي مديران است. وزير ارتباطات تأكيد دارد 
اگر اقتصاد شهر هوشمند شكل بگيرد اتفاق مهمي مي افتد البته بايد منابع داده آزادسازي 
شوند. اين اقتصاد نبايد به صورت رانتي رشد كند و بايد براي همه فضاي مساوي به وجود 
بيايد. مقرراتي در دولت تصويب شده و البته شوراي شهر هم مقرراتي در اين حوزه داشته 

است. ما اطالعاتمان را به صورت آزاد در اختيار كسب  و كارها قرار داده ايم. 

  بافت هاي فرسوده تهران 
چشم انتظار بسته هاي تشویقي 

رئيس كميسيون شهرسازي شوراي اس�المي ش�هر تهران با تأكيد بر لزوم ارائه 
بس�ته هاي تش�ويقي در تمامي مناطق تهران براي نوس�ازي بافت هاي فرسوده 
ش�هر تهران گفت: ش�هرداري و دولت مي توانند با امكاناتي كه در اختيار دارند، 
س�رمايه گذاران و مال�كان را براي نوس�ازي بافت هاي فرس�وده تش�ويق كنند. 
محمد ساالري در حاشيه آغاز پروژه  نوسازي 2۶ پالك فرس��وده در منطقه ۱۷ گفت : 
هنگامي مي توانيم در نوسازي بافت هاي فرسوده موفق عمل كنيم كه شهرداري تهران و 
دولت بتوانند بسته هاي تشويقي مؤثري به شهروندان ارائه كنند. بي ترديد همانطور كه 
امروز شهرداري منطقه ۱۷ در صدور پروانه براي نوسازي بافت هاي فرسوده بدون سود 
عمل مي كند، ديگر دستگاه ها نيز بايد در نوس��ازي بافت هاي فرسوده همكاري داشته 
باشند. به ويژه  بانك هاي عامل كه مي توانند وام هاي كم بهره با مدت زمان زياد پرداخت 
كنند. وي افزود: امروز يك فرصت تاريخي براي شوراي اسالمي شهر تهران و شهرداري 
تهران است كه با همكاري تمامي دس��تگاه ها و كمك بخش خصوصي بتواند نوسازي 
بافت هاي فرسوده را به يك مطالبه تبديل كند. يكي از مهم ترين مشكالت در نوسازي 
بافت هاي فرسوده عدم رغبت مالكان و س��رمايه گذاران در اجراي اين پروژه  هاست كه 
دليل آن نيز صرفه اقتصادي است. ش��هرداري و دولت مي توانند با هدف ارتقاي سطح 
زندگي مردم امكاناتي را در اختيار مالكان و س��رمايه گذاران قرار دهند تا آنها در مسير 
نوسازي بافت هاي فرسوده تشويق شوند. اين عضو شوراي اسالمي شهر تهران تأكيد كرد: 
بايد شيوه مداخله ها در حوزه نوسازي بافت هاي فرسوده تعريف شود. ستاد بازآفريني 
بافت هاي فرسوده به عنوان ساختار اجرايي در اين زمينه مشخص شده و ساير دستگاه ها 
نيز با همكاري در اين حوزه بايد نوسازي بافت هاي فرسوده در تهران را پيگيري كنند. 
بي ترديد رس��انه ها نيز به عنوان ركن چهارم دموكراس��ي مي توانند در اين زمينه مؤثر 
باشند. وي با اشاره به اينكه موضوع نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده يكي از مهم ترين 
اولويت هاي مديريت شهري تهران و همچنين تمامي كالنشهرهاست، گفت : با توجه به 
امكاناتي كه در سال هاي گذشته به مناطق شمال، شمال غرب و شمال شرق تهران داده 
شده است، امروز شاهد افزايش ظرفيت در اين مناطق هستيم، لذا بايد بسته هاي تشويقي 
در ساير مناطق نيز ارائه شود و در اين حوزه شوراي اسالمي شهر تهران مي تواند نقش 
مؤثري را ايفا كند. ساالري درباره ايجاد امكانات تفريحي و افزايش سرانه ها در پروژه هاي 
نوسازي بافت هاي فرسوده، گفت : متأس��فانه افزايش سرانه ها و ايجاد امكانات تفريحي 
در اين پروژه  ها از سرعت پاييني برخوردار هس��تند، چراكه شهرداري تهران با شرايط 
موجود خود نمي تواند امالك را براي ايجاد بوستان ها خريداري كند، لذا بايد از مشاركت 

سرمايه گذاران و همكاري ساير دستگاه ها بهره گرفت.


