
هزینه های کرونا بر شهرداری

 یاسر مختاری
به گزارش خبرنگار سپید، پیروز حناچی، شهردار 
تهران صبح امروز 13 مردادماه در یک نشست خبری 
آنالین به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به کرونا و 
هزینه های تحمیل شده این بیماری بر شهر تهران، 
اظهار کرد: » موضوع شیوع کرونا برای شهرداری 
تهران به معنای افزایش هزینه و کاهش درآمدها 
بود که البته این مسئله فقط مشکل ما نیست و همه 
شهرداری ها با آن رو به رو هستند. عمال درآمدهای 
شهرداری در حوزه فرهنگی، اجتماعی و غیره از 
دسترس خارج شد. از سوی دیگر در حالی همه 
بر رعایت فاصله فیزیکی تأکید دارند که شهرداری 
مجبور است با ناوگان قبلی حمل و نقل سرویس 
دهی  خود را افزایش دهد. در حال حاضر مترو و 
اتوبوس با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کرده و ۵۰ 

درصد آنها پر می شوند.«
حناچی در ادامه با اشاره به حمایت ویژه دولت ها از 
بخش های مختلف در شرایط کرونایی گفت:  »یکی 
از کارهایی که دولت ها در شرایط کرونایی انجام 
می دهند حمایت ویژه است که متاسفانه ما از این 

شرایط بی بهره هستیم.«

تخصیص اعتبارات کرونا به شهرداری
شهردار تهران در رابطه با الیحه دو فوریتی بسته حمایتی 
شورای اسالمی شهر تهران در شرایط کرونایی گفت: 
»این الیحه در شورا به تصویب رسیده اما دستگاه های 
نظارتی نقطه نظراتی در رابطه با آن داشتند که این 
نقطه نظرات را دنبال می کنیم. همچنین ممیزی جدید 
شهرداری تهران را در دستور کار قرار دادیم چرا که 
آخرین بازنگری در  ممیزی های مربوط به سال ۸۶ 
است و باید به روزرسانی شود. هر چند که کاهش 

هزینه ها را نیز در شهرداری دنبال می کنیم.«
حناچی در رابطه با چگونگی خرج کردن اوراق 
مشارکت و سهم حمل و نقل عمومی از آن گفت: 
»خوشبختانه اوراق مشارکت سال ۹۷ که در اختیار 
بانک آینده بود با پیگیری های انجام شده حل شد و 
به شهر بازگشت که البته بازپرداخت ۵۰ درصد این 
اوراق برعهده شهرداری و ۵۰ درصد برعهده دولت 
است. هزار و ۵۰۰  میلیارد تومان اوراق مشارکت 
سال ۹۸ نیز که ۵۰۰ میلیارد تومان برای اتوبوس و 
یکهزار میلیارد تومان برای مترو است نیز به سرانجام 
رسید که این اوراق عمدتا برای خطوط شش و هفت 

است که در این خطوط هزینه می شود.« 
وی در مورد ناوگان اتوبوسرانی تهران نیز افزود: »برای 
نوسازی ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از محل اعتبارات ستاد 
کرونا اقدام کرده ایم، البته عمال این اتوبوس ها بعد از 
بازسازی نو می شوند.« حناچی در رابطه با اعتبارات 
کرونا به شهرداری گفت: »دست به نقدترین چیزی 
که به ما رسید بحث بازسازی اتوبوس ها است که 
برای هر دستگاه اتوبوس ۴۰ میلیون تومان در نظر 
گرفتند که با این اعتبار ۵۰۰ دستگاه تعمیر می شود.«

آخرین وضعیت طرح ترافیک 
در شرایط کرونایی

شهردار تهران در ادامه در رابطه با اجرای طرح ترافیک 
نیز گفت: »طرح ترافیک تهران چند بار اجرایی و 
لغو شده است. اما در اواخر سال گذشته و در نیمه 
اسفند با اوج گیری کرونا طرح ترافیک در شورای 
ترافیک تهران برداشته شد و بار دیگر با بررسی ها 
این طرح اجرایی شد. البته هنگامی که مقرر بود طرح 
اجرا شود مصاحبه ای انجام شد که به احترام حرف 

استاندار یک هفته اجرای طرح را به تعویق انداختیم. 
بی تردید ما تقاضای سفر را سفارش نمی دهیم و تنها 

آن را مدیریت می کنیم.«
حناچی یادآور شد: »در کمیته مربوطه در ستاد کرونا 
موضوعی مطرح شد که میزان دورکاری تا ۵۰ درصد 
افزایش پیدا کند که این موضوع نیز تبعاتی همچون 
افزایش سفرهای بین شهری را به همراه داشت. لذا 
این پیشنهاد قبول نشد و مقرر شد طرح ترافیک یک 
هفته ملغی شود و در این مدت تردد و میزان ابتال  

مورد سنجش قرار گیرد.« 
وی یادآور شد: »بررسی های ما نشان می دهد در سایر 
نقاط دنیا نه تنها طرح ترافیک ملغی نشده است بلکه 
به صورت سخت گیرانه تر اجرا شده است و در کنار 
آن مسیرهای دوچرخه سواری  را نیز توسعه داده اند.«

سهمه مجوز طرح ترافیک برای 
پزشکان و پرستاران

شهردار تهران در ادامه با اشاره به سهمیه  مجوزهای 
طرح ترافیک اظهار کرد: برای پزشکان و پرستاران 
سهمیه ای در نظر گرفته می شود و با تأیید وزارت 

بهداشت به آنها تعلق پیدا کند.«
شهردار تهران درباره حادثه ای که برای تعدادی از 
پاکبان ها در هفته گذشته در پل سیدخندان رخ داد، 
گفت: »نیروهای شهرداری در چند دسته قابل تقسیم 
هستند. آن دسته که ما به صورت مستقیم با آنها قرارداد 
داریم و به آنها تعهد داریم پیگیر آنها هستیم. اما برخی 
به صورت پیمانکاری بوده و همه آنها بیمه هستند و 
مطابق بیمه کار آنها پیگیری می شود. ما بخشنامه ای 
داشتیم که در بزرگراه ها افراد پیاده نباید حضور داشته 

باشند که این موضوع در حال پیگیری است.«
حناچی در خصوص وضعیت پله های برقی معابر 
نیز اظهار کرد: » پس از شرایط تحریم، تأمین قطعات 
پله برقی ها دچار اختالل شد که درصدد حل این 

مشکل هستیم.«
وی در رابطه با انتقاد برخی از مسئوالن در مورد وضعیت 
نابسامان شرکت ها و سازمان های شهرداری تهران نیز 
اظهار کرد: »این مسئله درست نیست چرا که امسال 
برای اولین بار مجامع بسیاری از شرکت ها به موقع 
برگزار و به تصویب رسید به گونه ای که هیج وقت 

مجمع مترو در تیر ماه برگزار نمی شد اما امسال این 
اتفاق رخ داد و حتی مجمع بانک شهر را که یکی از 
دعواهای ما با بانک مرکزی بود را به موقع برگزار 
کردیم. ابزار ما حسابرسی افراد صاحب صالحیت 
است و به زودی گزارش این مجامع منتشر می شود.«
حناچی همچنین در مورد وضعیت بدهی دولت 
به شهرداری ها با بیان این که این بدهی ها در چند 
بخش ایجاد می شود گفت: »معموال آرای ماده 1۰۰ 
دستگاه های دولتی و همچنین سهم دولت در پرداخت 
بلیت و توسعه حمل و نقل عمومی و همچنین بخشی 
از مطالباتی که توسط وزارت دارایی تایید می شود 
بدهی ها را شکل می دهد. ما در این مدت حدود ۵ 
هزار میلیارد تومان از این بدهی ها را تهاتر کردیم. 
بخش بلیت نیز معموال در آخرین دقایق سال وقتی 
سازمان برنامه و بودجه ته خزانه را جارو می کشد 

به ما کمک می کند.«

استقبال از افزایش استفاده از حمل و نقل 
عمومی در شرایط غیر کرونایی

حناچی در رابطه با مبلغ کم کارت بلیت خبرنگاران 
گفت: »اگر خبرنگاران از ما طرح نخواهند به همه کارت 
بلیت رایگان می دهیم. اما در مورد افزایش بهای این 
کارت، مسئله را باید از طریق انجمن صنفی بررسی 
کرد. از هر اقدامی که باعث شود استفاده از حمل 
و نقل عمومی در شرایط غیر کرونایی افزایش یابد 
استقبال می کنیم.« شهردار تهران در رابطه با صدور 
برگه جریمه ورود به طرح ترافیک برای افرادی که 
تا قبل از ساعت تعیین شده وارد طرح شده اند، گفت: 
»این افراد جریمه نشده بودند و تنها برای آنها پیامک 
ارسال شده بود که دستور داده شد مالحظات الزم 
در نظر گرفته شود و نیم ساعت تأخیر، مد نظر قرار 

گیرد و همه این موارد از سیستم پاک شود.«

تالش برای کاهش تولید زباله
وی در خصوص دفن زباله های شهر تهران تصریح کرد: 
»این موضوع بسیار پیچیده است و فرآیند گسترده ای 
از خانه شهروندان تا آرادکوه را شامل می شود. ما در 
تالشیم که با کاهش زباله ها ارسال کمتری به مجموعه 
آرادکوه داشته باشیم. مطالعات طرح جامع پسماند 

آغاز شده اما با توجه به شرایط کرونایی تا حدودی 
با تأخیر مواجه شده است.«

حناچی ادامه داد: »تا پیش از کرونا روزانه ۷ هزار 
تن تولید زباله داشتیم که با تالش همکارانمان آن را 
به ۵ هزار و ۷۰۰ تن کاهش دادیم. ایده آل ما این 
است که حداقل زباله ممکن به آرادکوه برده شود. با 
فاصله گیری از شرایط کرونایی به سمت اجرای این 

طرح پیش خواهیم رفت.«
شهردار تهران در رابطه با وضعیت سه شنبه های بدون 
خودرو نیز افزود: »این موضوع بخشی از کار مدیران 
شهرداری است که مردم را به حمل و نقل عمومی 
تشویق کند و فضا برای این پروسه باز شود. این 
بخش بسیار کم هزینه است و تأثیرات زیادی دارد. 
مدیران من به تناسب فعالیت خود در مناطق در تالش 
هستند مسیرهای دوچرخه سواری را به صورت 
پیوسته داشته باشیم. به شکلی که در حال حاضر در 
میرداماد دو مسیر رفت و برگشت دو چرخه ایجاد 
شده و امیدواریم در سایر مناطق نیز این مسیرها 
به یکدیگر متصل شود و موضوع دوچرخه با باور 
مردم عجین شود.بی تردید باید فضایی فراهم کنیم 
که برای مسیرهای کوتاه، شهروندان از دوچرخه 
استفاده کنند. این کار نیازمند همکاری مردم است و 
آمارها نشان می دهد نسبت به روزهای نخستی که 
این طرح را شروع کردیم استفاده از دوچرخه بسیار 
زیادتر شده، البته باید دوچرخه های برقی و اسکوتر 

نیز به این موضوع اضافه شود.«
شهردار تهران در خصوص الیحه دو فوریتی جبران 
خسارات ناشی از شیوع کرونا اظهار کرد: »حدود 
13 یا 1۴ بند در این الیحه وجود داشت که برخی 
از این بندها در مسیر کمیسیون ماده ۵ و برخی نیز 
که مربوط به آراء ماده 1۰۰ هستند در حال پیگیری 
است. ابهامات قوه قضائیه پاسخ داده شده و شورا 
و فرمانداری نیز این الیحه را تصویب کرده است. 
لذا مانع جدی برای انجام آن وجود ندارد و در 

دستور کار است.«
شهردار تهران در رابطه با وضعیت دورکاری نیروهای 
شهرداری تهران گفت: »به طور قطع دورکاری قبل از 
شرایط کرونا نیز مطرح بوده و آئین نامه آن تهیه شده 
است. در شرایط کرونا این موضوع بیشتر مورد توجه 
قرار گرفته، چرا که ما انباشت نیروی انسانی شدیدی 
داریم و کارمندان بعضا در فضای محدودی حضور 
دارند که این موجب شیوع بیشتر کرونا می شود. لذا 

ناچاریم که از روش های دورکاری بهره بگیریم.«

کاهش کودکان زباله گرد
حناچی با اشاره به طرح ممنوعیت زباله گردی کودکان 
نیز اظهار کرد: »با سازمان بهزیستی و بهزیستی استان 
تهران و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران 
موضوع زباله گردها و معتادان متجاهر بررسی و 
پیگیری می شود. فراوانی و تراکنش موضوع زباله 
گردی بسیار زیاد است اما این موضوع را پیگیری 
کردیم و تعداد کودکان زباله گرد کم شد اما همچنان 
ممکن است مواردی وجود داشته باشد. چرا که همه 

این چرخه زیر نظر ما نیست.«
وی افزود: » ما روش های جلوگیری از قاچاق و 
قاچاقچی نداریم اما بخشی که به پیمانکاران مربوط 
بوده را پیگیری می کنیم. البته گفته می شود در صورت 
گزارش به 13۷ هم تا شهرداری برسد این کودکان 
می روند. به هر حال این موضوع در حال پیگیری 
است و می توانم بگویم خیلی کم شده، اما نمی توانم 

بگویم قطع شده است.«
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