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سرمقاله
زیرساخت های توسعه شهری 

 

  

هنگامی که از توســعه سخن می گوییم، به طور ضمنی به ضرورت وجود برخی از زیرساخت های توسعه نیز اشاره 

می کنیم. زیرســاخت هایی که بدون وجود آنها فرآیند توسعه شــکل نمی گیرد و هر چه جامعه توسعه یافته تر شود 

این زیرســاخت ها نیز باید قوی تر و جامع تر شــوند. برای نمونه توسعه روســتایی بدون وجود راه، ممکن نیست، در 

مراحل پیشــرفته تر بدون برق ممکن نیســت، اکنون بدون اینترنت قابل تصور نیست. زیرساخت ها دو دسته هستند، 

سخت افزاری و نرم افزاری. جاده، ارتباطات، انرژی و برق، اینترنت، آب، زیرساخت های سخت افزاری هستند. امنیت، 

 حاکمیت قانون، آموزش، اعتماد، نهادهای مدنی، مشارکت مردمی و مدنی و... نیز زیرساخت های نرم افزاری هستند. 

بــرای نمونه فوتبال را در نظر بگیریم، کدام کشــورها در فوتبال قوی تر و توســعه یافته تر هســتند. داشــتن بازیکن، 

مربی، زمین، اســتادیوم، کفش، توپ، تماشــاچی و... زیرســاخت های ســخت افزاری هســتند، ولی آموزش، داوری 

بی طــرف، نهاد باشــگاه های مســتقل و خودگــردان، نهــاد برگزارکننــده، امنیت و وجــود نهاد نظارتی مســتقل 

 و کارآمــد، مقــررات روشــن و منصفانه بــرای انجــام و پخش بازی هــا و... زیرســاخت های نرم افزاری هســتند. 

مشــکل جامعــه نفتی مــا در این اســت که تمــام توجهات، معطــوف به تامین زیرســاخت های ســخت افزاری 

می شــود. زیرســاخت هایی کــه می تــوان آنهــا را با روبــان قرمز و قیچــی افتتاح کــرد و یا با زیرســاخت عکس 

یــادگاری گرفت، و نــام مبارک مدیــر را در روی تابلوی افتتاحیه حک کرد. این زیرســاخت ها بعضــًا بدون ارزیابی 

اقتصــادی و اجتماعــی انجــام می شــوند، چون متکــی بر عامل پــول و بودجه اســت و منافع فــردی و گروهی 

در آنهــا وجــود دارد. روبــان و قیچی وجه غالب این نوع نگاه اســت. این ســاده ترین شــیوه مدیریت اســت. پول 

 بدهیــد و فالن طرح را به پیمانکاری که با مدیر آشــنا اســت واگــذار کنید؛ بقیه امور خود به خود انجام می شــود. 

توســعه با وجود زیرساخت های سخت افزاری محقق نمی شــود، مگر آنکه زیرساخت های نرم افزاری نیز به تناسب 

وجود داشــته باشــد. وظیفه اصلی و ســخت و مهم مدیریت توســعه در کشــورهایی چون ایــران، فراهم آوردن 

و تأمین زیرســاخت های نرم افزاری اســت. یکی از علل مهم شکســت سیاســت توســعه  ملی و یا شــهری، وجود 

نگاهی اســت که به تأمین زیرساخت های ســخت افزاری در غیبت زیرســاخت نرم افزاری بسنده می کند. وضعیت 

شــهر تهران نیز از این قاعده مســتثنا نیســت. بهبود وضعیت مترو و اتوبوســرانی و خیابان و روشــنایی و بوستان 

زیرساخت ســخت افزاری اســت، ولی اصالح وضع ترافیک و آلودگی هوا مقوله سخت افزاری محسوب نمی شود. 

توســعه کالبدی شــهر را شــاهدیم ولی افزایش ایمنی در برابر زلزلــه را خیر. هیچ کــدام از طرح هایی که متوجه 

 انجام زیرســاخت های نرم افزاری اســت، را نمی توان در قالب طرح های بزرگ و ســپس روبان و قیچی افتتاح کرد. 

نظرســنجی که در شهریور ۱۳۹۶ و در ابتدای دوره جدید شــورای شهر و شهرداری از مردم تهران شده است، نشان 

می دهد که مردم متوجه این نقیصه هستند، لذا اولویت های آنان تا حد زیادی متفاوت از آن چیزی است که در افواه 

برجسته می شود. در این نظرسنجی مردم میزان رضایت مندی خود را از موضوعات گوناگون شهری اعالم کردند. این 

رضایت مندی در ۵ سطح به شرح زیر طبقه بندی شده است. 

۱ـ بسیار مطلوب؛ شامل وضعیت مترو و حمل ونقل عمومي و...

۲ـ مطلوب؛ شامل وضعیت فضاي سبز و زیباسازي و...

۳ـ متوسط؛ شامل جمع آوري زباله، نظافت شهر، وضعیت پیاده روها و...

۴ـ نامطلوب؛ شــامل فقدان ایمني، و فقدان نظم در ساخت وســاز و معماری، نابرابري شــمال ـ جنوب شهر، و 

کودکان کار و دست فروشان و....

۵ـ بسیار نامطلوب؛ شامل تکدي گري، ترافیك، آلودگي هوا، فساد، کارتن خوابي و....



۱۰

سرمقاله

سرمقاله
این ارزیابي مردم به نســبت منصفانه اســت و با مشــاهدات نیز تأیید می شــود، و نشــان مي دهد که مردم اسیر 

داوري هــاي صفــر و یکي نیســتند. آنها براســاس آنچه کــه مي بیننــد داوري مي کننــد. هرچند برخــي از افراد 

 هســتند کــه داوري هــای غیرمنصفانــه ای دارنــد، ولي غالب مــردم منصفانــه ارزیابی کــرده و یا نظــر داده اند.

این ارزیابي نشــان مي دهد، موضوعاتي که عمومًا و وجه غالب آنها با امکانات مالي و به طور کلي ســخت افزاري 

انجام مي شــود، مورد رضایت مردم و در حد بســیار مطلوب و مطلوب بوده است. پل، اتوبان، اتوبوس، فضاي سبز 

و... از ایــن جمله انــد. در نقطه مقابل موضوعاتي که عمومــًا و وجه غالب آنها نیازمنــد اراده مدیریتي و پرداخت 

هزینه هاي اجتماعي و نیز اســتفاده از فکر و دانش و نرم افزار اســت، در وضعیت نامطلوب و بســیار نامطلوب قرار 

دارد. این ارزیابي مردم بهتر از هر چیز دیگري واقعیت شهر تهران را نمایان مي کند، ارزیابي مردم در هر دو پیمایش 

کمابیش مشابه هستند.

احداث مواردی از قبیل طرح های حمل و نقل و پل و اتوبان و بوســتان، به نســبت دهان پرکن هســتند، ولی هر 

چــه به ســوی موضوعات نرم افزاری تر می رویم از اهمیت این نکته کم می شــود. سیاســت شــهری باید معطوف 

به حل موضوعاتی باشــد که کمترین رضایت مندی در آنها وجود دارد. اگر شــهر را به عنوان یک سیســتم در نظر 

بگیریم، باید همه اجزای آن با هم ســازگار و متناســب باشــند. موتــور تریلی را نمی توان روی پراید کار گذاشــت. 

باید تناســبی میان وجوه فوق در شــهر برقرار باشــد. میزان رضایت کلی مردم از شــهر را بدترین ویژگی های شــهر 

تعیین می کند و نه بهترین آنها. به همین علت سیاســت توســعه شــهری تهران باید معطوف به حل موضوعاتی 

 شــود که کمترین رضایت منــدی از آنها وجود دارد و اینها نیز عمومًا مربوط به زیرســاخت های نرم افزاری اســت. 

در باره دوره پیش از انتخاب شــورای شهر جدید و شهرداران سه گانه آن می توان مدعی شد که وجه غالب و تمرکز 

اصلی توســعه شــهری بر بهبود شرایط فیزیکی و ســخت افزاری و کالبدی شهر بوده اســت. البته این سیاست ذاتًا 

اشــکال ندارد، ولی هنگامی که با توسعه وجه نرم افزاری شهر همراه نشــود، شهر تبدیل به یک موجود نخراشیده 

و نتراشــیده ای می شــود که به علت توســعه نامتوازن، به جای آرامش بخشــی، روح و روان شهرنشــین را خراش 

می دهــد. این بدان معنا نیســت که در دوره هــای پیش بویژه در دوره قالیباف شــاهد بهبــود وضعیت نرم افزاری 

نبوده ایم، قطعًا این اتفاق رخ داده اســت، ولی به تناســبی که وضعیت کالبدی شهر و سخت افزاری شهر گسترش 

یافته، کیفیت نرم افزاری شــهر دچار تحول نشده است، و شــکاف میان این دو وجه بیش از پیش شده است، ضمن 

آنکه در همان تغییرات کالبدی نیز تخلفات و کج ســلیقگی ها، مثل برج ســازی های بی حســاب و کتاب یا پل صدر 

هســتیم یا فروش تراکم بیش از طرح  تفصیلی و مصوب را شــاهدیم. مدیریت شــهری تهران پس از ســال ۱۳۹۶ 

نگاه خود را به چند دلیل تغییر داد. اول اینکه شــهروندان بیش از گذشــته به مســایل شهر حساس شدند و باید به 

این حساســیت ها و مطالبات منتج از آن پاســخ مناســب داده می شــد. دوم اینکه گروه مدیریتی جدیدی که آمدند، 

مخالــف دیدگاه کالبد مــدار قبلی ها بودند. و باالخره منابــع مالی برای انجام طرح هــای کالن و بزرگ کالبدی نیز 

از میــان رفتــه بود. طرح هایی که پیش از آن با بدهکار کردن شــهرداری تهران به اجرا در آمــده بود. به این دالیل 

خوشــبختانه امکان ادامه سیاست های شهری کالبد مدار از مدیریت شهری سلب شد. به همین علت هر سه نفری 

که در این دوره مصدر شــهرداری تهران شدند، در مجموع با رویکردی توســعه نرم افزاری وارد برنامه ریزی شهری 

شــدند، هر چند به علل سیاســی و خارج از اراده مدیریت شــهری، حضور هر کدام در اداره شهر کمتر از زمان الزم 

برای به ثمر نشــاندن سیاســت ها بوده اســت. آنان میراث دار شــهری بودند که واجد چند ویژگی  بود. منابع مالی 

آن محــدود و در عیــن حــال غیر منعطف و عمومًا از طریق فروش تراکم بود؛ فســاد و رانت گســترده شــایع بود؛ 

مشــکالت اساســی شــهر یعنی ترافیک، آلودگی هوا و نابرابری اجتماعی و اقتصادی همچنان به زمین مانده بود،و 

 در میانــه راه بحران کرونا نیز به این مجموعه اضافه شــد. به عبارت دیگر مشــکالت بیش تــر و منابع کمتر گردید! 

بنابراین برای بهبود امور الزم بود که در درجه اول اعتماد عمومی مردم به مدیریت شــهری تقویت شــود. سپس از 

طریق جلوگیری از فروش غیر قانونی و ایجاد منابع پایدار، تحول جدی در منابع مالی شهر ایجاد گردد و نیز با اداره 

بهینه شهر و شفاف سازی و مبارزه با فساد و رانت این هدف تکمیل گردد و باالخره هدف مهم عدالت اجتماعی نیز از 

طریق کاهش شکاف شمال_جنوب و توسعه حمل و نقل عمومی و تقویت ابعاد شهر هوشمند و نیز انسان محوری 

شهر؛ نیز برآورده گردد. گر چه اجرای این برنامه ها به نحوی که نتایج آن کاماًل محسوس باشد نیازمند زمان است که 

ناپایداری مدیریت شهری در میان مجادالت سیاسی، تحقق چنین بازه زمانی را فراهم نمی کند، ولی به نظر می رسد 

که شهر تهران جز ادامه توسعه نرم افزاری و بهبود کیفیت زندگی شهری چاره دیگری ندارد. 



۱۱

تغییر ریل
چرا کارهای نکرده مهم است؟



۱۲

گفت و گو

شهردار تهران در رابطه با تغییر ریل و تغییر نگاه به شهر تهران در گفت وگو با شرق مطرح کرد

مفهوم کارکردن در شهر عوض شده است

اساســا در شهرداری ســنت این است که شــهرداران راجع به   
کارهای کرده و سازه های ساخته شده حرف بزنند؛ اما من می خواهم از 
شما درباره کارهای نکرده بپرسم. شهرداری شما چه کارهایی را نکرده 

است؟
نمی توانیم بگوییم که ســاختن فی نفسه مذموم است. ما در شهر از 

لفظی به نام بافت شهری استفاده می کنیم. چرا به آن بافت می گوییم؟ 

چون شهر متشکل از سلول هایی است که ما اصطالحا به 

آنها می گوییم خانه یا پارِســل های کوچک. بافت، زنده 

اســت، دائما پوســت می اندازد و خودش را تجدید 

می کند. انتخاب بافت شهری بی دلیل نبوده است. 

ما داریم به این اشاره می کنیم که شهر یک موجود 

زنده و برای زنده ماندن نیازمند تغییر است. شاید 

اصلی تریــن کاری کــه ما می کنیــم، مدیریت 

درست این تغییر اســت. یعنی اگر بیاییم این 

تغییــر را به درســتی مدیریــت کنیم، کار 

بزرگی کرده ایم. مدیریت این تغییر لزوما 

به معنای ســاخت چیزی نیست، شاید 

بســیاری اوقات حفاظــت از یک ارزِش 

باالتر یا حفظ یک موضوع است. 

خب این قدم در وهله اول نیازمند   
یک تعریف تازه از کارکردن است، منظورم 

آنجاســت که حتی خود جامعه بنا بر یک سنت 
دیرین کارکردن را برابر با ساختن می گیرد و معیار 
ارزشگذاری اش هم همین خط کش است، کی چه 

مقدار آسفالت ریخت یا تونل ساخت یا حتی مجوز ساخت وساز داد؟ 
بله و به نظرم این بخش فرهنگی و باالتر جامعه اســت که باید به 

این تغییر نگرش ها دامن بزنند و اساسا تعریف کنند که معنای کار 

در شــهر یعنی چه! ما به چه چیزی می گوییم کار. من موقعی 

که می خواســتم از شورا رأی بگیرم، اتفاقا راجع به این صحبت 

کردم که آقا! ما اصال باید راجع به مفهوم کار در شهر به توافق 

برسیم که کار کردن در شــهر یعنی چه؟! ما به چه می گوییم 

کار؟! هر چیزی که ابعاد فیزیکی داشــته باشــد، مثال huge و 

بزرگ باشــد کار تلقی می شود؟ این موضوع مهمی است؛ البته 

متأسفانه سیاسیون ما هم درگیر این هستند.

حاال تعریف خودتان از کار چیست؟   
تهران شــهری اســت که اگر شــما 

بخواهید چند ارزش نام ببرید که خاص 

تهران باشد، یکی ارتفاعات البرز است، 

درخت های چنار آن است، شبکه قنات 

آن است. شبکه قنات آن بسیار گسترده 

اســت، وقتی شما نقشــه قنات های 

تهران را می بینید، تعجب می کنید که 

انگار زیر این شهر دنیای دیگری وجود 

دارد که متأســفانه ما خیلی از اینها را 

خراب کردیــم و طبیعِت متنوع تهران 

است. شما وقتی در توچال در دمای زیر 

بیســت درجه زیر صفر هستید، در جنوب 

شــهر تهران، جنوب شرقی آن شتر پرورش 

می دهند. ببینیــد تنوع اقلیمــی و آب وهوایی 

خصیصه شــهری مثل تهران اســت، در دنیا 

این قــدر تنوع نداریم. به خاطــر دارم در یکی 

 ، بزرگترین بیشــتر از یکصدسال تهران با شاخص فیزیکی و سازه ای  ارزیابی شده اســت. این ارزیابی ها گاه تا به آنجا کشید که حتی مدت زمانی جعل واژه هایی چون 
بی نظیرترین و صفت هایی از این دست ناگزیر برای هر پروژه شهری به کار برده شد. حال گاه در حد خاورمیانه و گاه در حد غرب آسیا و تک و   ، بلندترین  ، وسیعترین
توکی در سطح جهان که نه کسی را یارای درآوردن صحت و سقم این ادعاها بود و نه حتی شهروندی از تهران زمین به آن توجه می کرد. با این حال تهران سازه محور چنان 
پیش رفت که شهردارانش برای سال ها گزارش عملکرد خود را در میزان آسفالت ریخته شده، بتن پاشیده شده، بزرگراه کشیده شده و سازه ساخته شده خالصه کردند. پر 
واضح است که این اقدامات در راستای رفاه شهروندان رخ داده اما محصول نهایی تهرانی است با هزار و یک درد بی درمان که بیشتر از هر چیزی به بیانیه ای از بتن شباهت 
دارد و انسان نه در اولویت های آن که گفتی سازه ها محور تماشا و تناسب هستند. چنین وضعیتی است که شهردار فعلی تهران را به در انداختن طرحی نو واداشته است. او 
معتقد نیست ایده اش ایده تازه و بدیعی است که اتفاقا اصرار دارد این ایده ای جواب داده و اجرا شده در شهرهای بزرگ و توسعه یافته دنیاست. ایده ای که ساخت و سازها 
را به نفع انسان ها یعنی کاربران اصلی هر سازه ای تغییر می دهد. پیروز حناچی که تقریبا در تمام چهل سال گذشته به نحوی از آنجا با مسئله شهر و مدیریت شهر در ایران 
گره خورده است معتقد است پیش زمینه هر کاری در این زمینه تغییر دادن مفهوم و ذهنیت کار کردن در تهران است. او معتقد است ما باید کار کردن را بازتعریف بکنیم و 
ارزیابی آن را از شاخص هایی چون پل و تونل و بزرگراه و برج برداشته و در نقطه های دیگری بگذاریم. نقطه های کوچکی ولو در حد یک پارک محلی یا پروژه کوچک مقیاس 

که در نهایت به دست انسان محلی استفاده می شود. گفتگوی شهردار تهران درباره این پارادایم شیفت مدیریتی را در ادامه می خوانید. 

۱۲۲۲۱۲۲۱

نت این است که شــهرداران راجع به 
هشده حرف بزنند؛ اما من میخواهم از
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ما نباید به تمرکز 
در تهران دامن 

بزنیم یا اگر شهر را 
توسعه می دهیم، 

باید متناسب توسعه 
بدهیم. شهر که فقط 

سطوح مسکونی 
نیست، متناسب با 

سطوح مسکونی، 
سطوح خدماتی آن 
هم باید توسعه پیدا 

کند. اما می دانیم 
که چه چیزهایی را 
نباید انجام بدهیم

از کنفرانس هایی که شــرکت می کردیم، بحث جهانی شدن و معماری 

بومی بود. یکی از سخنرانان که ایرانی نبود به ماها اشاره کرد و گفت که 

ماها همه مان از کشوری می آییم که یک نوع تنوع اقلیم داریم، دوستان 

ما از جایــی می آیند که تنوعات مکرری در عرصه سرزمین شــان دارند؛ 

در مناطق شــمالی، شمال غربی، جنوبی، لب ســاحل و غیره. این تنوع 

خاص کشور ماست و ما این را معموال به صورت ارزش نمی شناسیم. با 

این نگاه ممکن است در این شرایطی که االن هستیم، خیلی سِر اتفاقی 

که قرار اســت رخ بدهد، اتفاق نظر نداشته باشیم. اما به هر حال برای 

متخصصان ما روشن است که راه نجات کجاست.

کجاست؟  
مثــال ما نباید به تمرکز در تهران دامن بزنیم یا اگر شــهر را توســعه 

می دهیم، باید متناســب توسعه بدهیم. شهر که فقط سطوح مسکونی 

نیست، متناسب با سطوح مسکونی، سطوح خدماتی آن هم باید توسعه 

پیدا کند. اما می دانیم که چه چیزهایی را نباید انجام بدهیم. در این موارد 

هیچ کس شکی ندارد؛ اینکه ما باالخره نباید به تمرکز بیشتر دامن بزنیم، 

شهر را نباید گران تر اداره کنیم، باید برای مردمی که در این شهر هستند، 

متناسب با جایی که زندگی می کنند خدمات تأمین کنیم. اینها چیزهایی 

اســت که همه بر آن اتفاق نظر داریم و اگر برای عملکرد به سمت آن 

چیزهایی نرویم که سر آنها اتفاق نظر داریم، وظیفه مان را درست انجام 

نداده ایم. به همین علت در این دوره سعی کردیم بیشتر از آن چیزهایی 

که در شــهر معمول بوده اســت، آن چیزهایی را کــه حتما نباید انجام 

بدهیم تعقیب کنیم؛ مثال ما دنبال تخریِب بیشــتر از این، فضای ســبز و 

باغات در شــهر نرفتیم. اجازه ندادیــم در هیچ  یک از پارک های عمومی 

دیگر چیزی ساخته شود. اجازه ندادیم برج باروها دیگر به آن شکل سابق 

ادامه پیدا کند. 

البته این قبیل کارها به صفر هم نرســیده است و هنوز هم انجام   
می شود؟ 

طبیعتا قطار وقتی با دویست کیلومتر سرعت ترمز می کشد، یک خط 

ترمزی دارد. خط ترمز داشــت و دارد اما به هر حال متوقف شــد. از آن 

طرف، تعداد زیادی پارک در داخل محدوده قانونی ایجاد کردیم. ممکن 

است مثال متولیان دوره های قبل بگویند ما هم فضای سبز ایجاد کردیم؛ 

بله، در ارتفاعات باالی ۱۸۰۰، نهال یک سانتی متری دو سانتی متری. اوال 

در ارتفاع ۱۸۰۰ ِپرت کار خیلی زیاد است، ثانیا اینکه دسترسی پذیر نیست، 

آن طوری هم که در محله  شــما فضای سبز توسعه پیدا می کند، به آن 

شکل تأثیرگذار نیست. 

در واقع شما دارید کار را با افزایش کیفیت زندگی می سنجید؟  
موضوع کیفیت در زندگی شــهری را مــا در حقیقت تعقیب کردیم. 

تقریبــا همه برنامه هایمان هم دارد به این ســمت حرکت می کند؛ مثال 

برنامه دوچرخه، بخشــی از این برنامه هاســت. اینکه ما شهر را ارزان تر 

اداره کنیم. من زمان آقای کرباســچی همــواره جزو منتقدانی بودم که 

می گفتم این کاری که شــما دارید می کنید، از دست تان خارج می شود. 

می گفتم االن فکر می کنید همه  چیز آن تحت کنترل شماســت، اما یک 

ریلی را دارید می گذارید که بعدا دیگر از روی این ریل نمی توان به راحتی 

برگشــت. واقعا هم همین  طور بود؛ مثال وقتی آقای کرباســچی شروع 

کرد، ســیصد نقطه تهران آلوده به فــروش تراکم بود، اما بعدها به یک 

حق تبدیل شــد، بعدها در طرح تفصیلی نشســت، بعدها تراکم تهران 

را افزایش داد و فرصتی از دســت تهران گرفته شــد که امکان بازگشت 

آن نیســت. حتی اگر آن را متوقف هم بکنیــم، دیگر تأثیرات خودش را 

گذاشته است.

اما خب در زمان آنها و حتــی بعدتر از آنها هم این اعتقاد وجود   

داشــت که به هر حال این ساخت وســازها هم در کیفیت زندگی اثر 
دارد؟

بله دارد اما توجه کنید شــهر فقط ســطوح مســکونی نیست، شهر 

متناســب با سطوح مســکونی، باید خدماتش هم توســعه پیدا کند و 

وقتی این اتفاق نمی افتد، یعنی ســطوح مسکونی افزایش پیدا می کند 

ولی خدمات متناسب با آن در محالت افزایش پیدا نمی کند، ناخودآگاه 

دارید به ترافیک بیشــتر و به تبع آن آلودگی بیشتر دامن می زنید ، مدت 

زمان بیشتری که تلف می شود و تبعات بعدی اش به وجود می آید. و از 

همه بدتر اینکه چرا وقتی تا قبل از شرایط کرونا تعطیلی بود و حتی در 

شــرایط کرونا چند روز تعطیل می شود، همه مثل جن زده ها از این شهر 

فرار می کنند! خب مردم اگر اینجا راحت باشــند که می مانند و برعکس 

آن چرا مثال برخی در تعطیالت خصوصا در عید در تهران می مانند. عید 

تهران واقعا مثل بهشت می ماند، اردیبهشت که می گویند به هر صورت 

اشاره ای به همان بهشت است و باید کاری کنیم که این چرخه معیوب 

را برگردانیم. ما تا حاال، تا دوره های قبل از ما، تا ۸۰درصد به درآمدهای 

ناشی از ساخت وساز وابســته بودیم؛ چه قانونی چه غیرقانونی. ما این 

درصد را پایین آوردیم. برنامه مان این بود که در یک برنامه پنج ساله این 

کار را بکنیم، اما با همراهی شورا و همکاران مان این موضوع دارد خیلی 

کمتر زمان می برد. فشار زیادی هم دارد به ما می آید. 

االن می توانید بگویید این وابستگی چقدر است؟  
میزان این وابستگی نزدیک به ۵۰درصد است و می توانیم ادعا کنیم 

که روی طرح تفصیلی نشســته ایم. سیستم پرتابل قفل شده است، قبال 

قفل نبود، شهردار منطقه می توانست به هر جور طرحی که می خواهد، 

پروانه بدهد؛ االن نمی تواند. اصال یکی از عللی که به ما می گویند شهر را 

قفل کردید، همین موضوع است؛ یعنی خالِف طرح تفصیلی و خارج از 

مسیرهای قانونی کسی نمی تواند پروانه بگیرد. ممکن است تخلف کند، 

من تخلف را نفی نمی کنم. باالخره ما یک سازمانی را تحویل گرفتیم که 

هنوز فرصت نکردیم به تمام اجزای آن وارد شویم ولی حتی هزینه  همان 

تخلف کردن هم  باال رفته است؛ یعنی این طور نیست که به راحتی دیگر 

قابل حل باشد. قبال پرونده ها به ماده ۱۰۰ می رفت و در آنجا هم بر روی 

آنها توافق و حل می شــد. االن به این راحتی نیست. ما دچار یک چرخه 

معیوبی بودیم؛ شــهر را می فروختیم برای اینکــه اداره و برنامه هایمان 

را اجرا کنیم. این برنامه هایمان هم لزوما همه شــان نیازهای آنِی شــهر 

نبودند و اگر اجرا هم نمی شدند، هیچ اتفاق خاصی نمی افتاد؛ شاید مثال 

یک کســی یک تعداد رأی بیشتر یا کمتر می آورد. نتیجه اش این بود ولی 

ما تالش کردیم که این چرخه معیوب را بشکنیم؛ یعنی شهر را نفروشیم 

به این علت که ارزش آن چیزی که داریم می فروشیم خیلی باالتر از این 

رقمی است که ما برای اداره امور شهر می دهیم. 

می شود این طور گفت که شــما دارید خالف آن جریان حاکم بر   
مدیریت شــهری چند دهه گذشته حرکت می کنید که معتقد بود شهر 

فروخته می شود که شهر ساخته شود؟ 
نکته ای که من به آن اشــاره می کنم، این اســت آن کاری را که الزم 

اســت انجام بدهیم؛ یعنی واقعا شــهر در کوتاه مدت یــا میان مدت یا 

بلندمدت به چه چیزهایی نیاز دارد. منظورم هم نیاز واقعی اســت؛ نه 

ایجــاد نیاز کاذب، چیزی که بود و نبودش بــرای ما فرقی نمی کند، نیاز 

نیست و اولویتی هم برایمان ندارد. به اعتقاد من پل صدر بود و نبودش 

فــرق نمی کند. نکته بعدی کــه بر آن تأکید دارم این اســت که  ما پیام 

درستی بدهیم؛ یعنی به عنوان مدیران ارشد، تصمیمات درستی بگیریم. 

به عبارت دیگر تصمیمات غلطی نگیریم. به چه معنا؟ 

به چه کسی؟  
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گفت و گو

من زمان آقای 
کرباسچی همواره جزو 

منتقدانی بودم که 
می گفتم این کاری که 

شما دارید می کنید، 
از دست تان خارج 
می شود. می گفتم 
االن فکر می کنید 

همه  چیز آن تحت 
کنترل شماست، اما 

یک ریلی را دارید 
می گذارید که بعدا 

دیگر از روی این 
ریل نمی توان به 

راحتی برگشت

االن در همه دنیا این تئوری که مســیر ســواره بیشتر یعنی تقاضای 

سفر بیشتر مطرح شده است. بیخود نیست که االن در شهرهای اروپایی 

می بینید سال هاســت دیگر خیابان جدیدی نمی کشند؛ خیابان در داخل 

بافت که اصال نمی کشــند. ممکن است مثال اتوبان هایی برای دسترسی 

و راه  های استراتژیک بکشند، اما داخل شهرها دیگر این کار را نمی کنند؛ 

حــاال چه از طریق حذف یا حتــی تعریض محالت. ما این ایده را قبال در 

شــورای عالی شهرســازی تعقیب می کردیم؛ یعنــی اگر طرح جامعی 

می آوردند که احداث خیابان جدیدی در داخل بافت بود، رد می کردیم. 

این کار اصال اقتصادی نیســت. سال هاســت دیگر اقتصادی نیســت و 

متأســفانه مشــاورین ما به این قضیه کمتر توجه می کنند؛ مثال می روند 

در بافــت تاریخی تعریض می دهند. تعریــض  در بافت تاریخی یعنی از 

بین بردن بافت؛ چون پنیر نیست که شما نصفش را نگه دارید و نصفش 

را ِبُبریــد. وقتی یک پــالک را می برید، یعنی آن پالک داغان شــده و آن 

خانه از بین رفته است. باید در جاهای متناسب از متخصصان متناسب 

خودش اســتفاده کنیم. این طور نباشــد که مثل اتفاقات سال ۱۳۸۴ به 

این طرف، هم در شــهرداری تهران و هم در بسیاری از ادارات و اینها، در 

ادارات تخصصی مثل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی، افرادی به کار 

گماشته شوند که تخصص این کار را ندارند. ممکن است با قوانین آشنا 

باشــند، اما از نظر آکادمیک شهرســازی و معماری و... را نمی شناسند. 

حرف مان هم این است که طبیعی است اگر چنین آدمی اشتباهی بکند، 

حتی متوجه نمی شــود و در مســیر غلط همین طور جلو می رود. فقط 

هم این اتفــاق در یک جا رخ نداد، در همین شــهرداری تهران هم این 

اتفاق افتاد. همیشــه به دوستان این تبلیغ تلویزیونی را مثال می زنم که 

می گفت کیفیت، اتفاقی نیســت. واقعا کیفیت اتفاقی نیســت، کیفیت 

محصــول برنامه ریزی و هدفگذاری و متناســب کردن آن هدفگذاری با 

برنامه ریزی ای اســت که شما برای رســیدن به آن هدف مشترک انجام 

می دهید، وقتی این کار صورت نمی گیرد، نباید انتظار داشــته باشید که 

کیفیت ما خیلی رشد کند. 

یک جورهایی در این وسط حرف تناسب میان خواسته و امکان   
هم هست؟

 بله دقیقا، وقتی شــما آرزوهــای خیلی زیادی داریــد که همه این 

آرزوها هم اولویت ندارنــد اما تمایل دارید و می خواهید همه را هم در 

کوتاه مدت مثال قبل از ســال  ۹۲ به اجرا درآورید، نتیجه اش این می شود 

که ما در ســال های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ ناچار بودیم ســالی به ترتیب ۱۷،۱۸ و 

۱۶میلیون متر مربع در تهران پروانه صادر کنیم؛ یعنی هر سال ظرفیتی 

معادل ۴۰۰ هزار نفر به تهران اضافه شــود. شــاید بگوییم این اشکالی 

ندارد که البته دارد اما آیا ما به واسطه این بارگذاری، خدماتی برای تهران 

تأمین کرده ایم؟ نمونه اش منطقه ۲۲، درست شد اما اصلی ترین مشکل 

آن کالنتری و مدرسه است؛ یعنی شما آنجا باید صد تا مدرسه و کالنتری 

و خدمات محلی به راه بیندازید تا جوابگوی آن جمعیت باشــد؛ وگرنه 

هر کس آنجا ســوار ماشینش می شــود، راه می افتد و می آید تا خیابان 

ستارخان نیازهایش را برطرف می کند. 

این ایده های شما برای معاونت ها صورت بندی شده است؟ مثال   
در گذشــته عمده شــهرداران مناطق آدم های به اصطالح خودشان 
عملگــرا بودند و این بهترین ارزش کاری بود، عملگرابودن را هم این 
تعریف می کردند که برش بزنیم، خراب کنیم و بسازیم. ایده شهرداری 
مثل خود آقای قالیباف هم این بود که سوار موتور می شوم و می روم 
شــهر را رصد می کنم یا به اندازه روی زمین ما در حال ساخت وســاز 
در زیر زمین هســتیم. حاال شما دارید یک تعریف دیگری می دهید که 
شهرداری دوره شما قرار است بیشتر شبیه سازمان اجتماعی باشد و 

اولویت ها تغییر کرده اســت. در این وضعیت تازه طبیعتا همکاران، 
یعنی معاونت ها و ســازمان ها و شهرداران، باید این صورت بندی را 
اعمال کرده باشند؛ آیا این صورت بندی انجام شده است و اگر انجام 
شده است، مثال االن برای شــما کدام معاونت ها در اولویت باالتری 

قرار دارند؟ نه اینکه لزوما بی تفاوت از کنار بقیه رد شوید.
 این حرف های من یک ادبیات و یک نگاه است. شکل عینی اش، شکل 

فیزیکــی این نگاه، در طرح جامع و تفصیلی خودش را نشــان می دهد. 

پایبندی به انضباط شــهری در طرح جامع و تفصیلی ما را به این قضیه 

نزدیک می کند؛ نمی گویم که می رســاند. طرح تفصیلــی و جامع  ما از 

مقیــاِس یک دوهزارم پایین تر نمی آید در حالــی که کیفیت زیر مقیاس 

یک پانصدم شــکل می گیرد. ایــن طرح ها ما را نزدیــک می کنند؛ یعنی 

مقدمات کار را برایمان فراهم می کنند. برای آنکه به آن کیفیت دســت 

پیدا کند، ما نیازمند قدم های بعدی هستیم؛ یعنی باید برویم در مقیاس 

محالت وارد موضوع شویم. کاری که ما در این دوره انجام دادیم، این بود 

که پروژه های محله محور را هدفگذاری کردیم؛ پروژه هایی که در مقیاس 

محالت بود. این پروژه ها معموال تعدادشان زیاد و اندازه هایشان کوچک 

است؛ یعنی مگا نیســتند، اما رضایتمندیشان به شدت باالست. من چند 

وقت قبل به کوچه ای در منطقه ۹ رفتم. در این شــرایط اقتصادی وقتی 

مســئولی بدون همراه می رود، مردم معموال می آیند اعتراض می کنند 

و طبیعی هم هســت؛ چون شرایط اقتصادی شرایط اقتصادِی عادی ای 

نیســت. من نه تنها با چنین چیزی مواجه نشــدم بلکه با روی خوش و 

چهره خندان مردم مواجه شــدم. مگر ما آنجا چــه کار کرده بودیم؟ با 

رنگ چهره محله شان را عوض کرده بودیم؛ با رنگ. منتها در این رنگ از 

خودشــان نظر گرفته بودیم، از رنگ های شاد استفاده کرده بودیم، کار را 

به دست اهلش داده بودیم و کف کوچه را هم داده بودیم به بچه های 

خود این افراد رنگ کرده بودند؛ یعنی اینها با شــادی بچه های خودشان 

شاد بودند. ما می توانیم این طوری شهر را اداره کنیم؛ یعنی طور دیگری 

ارزان تر، با همراهی مردم، توجه به عالقه مردم و نیازهای مردم. خیلی 

اوقات ما داریم کار عظیمی را انجام می دهیم، اما این کار عظیمی را که 

داریم انجام می دهیم، آن چیزی نیســت که مردم می خواهند. شخصی 

می گفت این وطن، وطن من نیســت، شــعری درســت کرده بود با این 

مضمون که اینجا زیباست اما آن چیزی نیست که من می خواهم. اجازه 

بدهید به تجربه در عودالجان اشــاره کنم. قــرار بود بازارچه عودال جان 

را مرمــت کنیم. ما به عنوان دانشــگاه facilitator (تســهیل کننده) این 

قضیه بودیم؛ میراث و شــهرداری و مردم هم حضور داشتند. وقتی این 

کار تمام شــد، به بچه ها گفتیم که برویم و یــک کار میدانی کنیم. فکر 

می کردیم دیگر االن مردم می آیند تشــکر می کنند کــه این کاری که ما 

کردیم، چقدر با خواسته های آنها منطبق است! کار قشنگ و خیلی زیبا 

هم شــده بود، خالصه که رفتیم و آنجا قدم زدیم. دیدیم در ۱۰ خواسته 

اول بازار هیچ یک مرمت این بازارچه نبوده است. روشنایی می خواستند، 

اینکه زباله  شــان به موقع جمع شود، مثال وقتی بچه  هایشان به مدرسه 

می روند، فضای امنی داشته باشند، این پارک محلی را از معتادان خالی 

کنید یا نان خشکی ها؛ مثال نان خشکی ها، شــب ها نان خشک هایشان را 

می آوردنــد آنجا و تــا صبح از آنجا برمی داشــتند و می بردند. اینها را از 

محله بیرون ببرید. هیچ کدام اینها جنبه فیزیکی ندارد و همه شان جنبه 

اجتماعی دارد. آن ســوالی که شما کرده بودید که ما شهر را اجتماعی 

می بینیــم باید بگویم بله، من اعتقاد دارم که اگر ما موضوعات شــهری 

را اجتماعــی نبینیم، هیچ یک از کارهایمان به نتیجه نمی رســد و اتفاقا 

اجتماعــی نگاه کردن به موضوعات و معضالت شــهری و همراه کردن 

مردم و مشــارکت مردم، هم اداره شــهر را ارزان و هــم اقدامات ما را 
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ما در سال های ۹۰، 
۹۱ و ۹۲ ناچار بودیم 
سالی به ترتیب برای 
۱۷،۱۸ و ۱۶ میلیون 

متر مربع در تهران 
پروانه صادر کنیم؛ 

یعنی هر سال ظرفیتی 
معادل ۴۰۰ هزار 

نفر به تهران اضافه 
شود. شاید بگوییم 

این اشکالی ندارد که 
البته دارد اما آیا ما به 

واسطه این بارگذاری، 
خدماتی برای تهران 

تأمین کرده ایم؟

موثرتر کرده و رضایتمندی را افزایش می دهد. مصداق روشنش میادین 

میوه وتره بار اســت. در این شــرایط اقتصادی تنها کاری که برای میادین 

میوه وتره بار کردیم این بود که پراکنش آنها را در شــهر تهران متناســب 

کردیم؛ یعنی مثال شــما در هر منطقه یک میــدان بزرگ و تعداد زیادی 

میدان کوچک می بینید که تقریبا با یک کیفیت و قیمت محصوالتی را در 

اختیار مردم قرار می دهند. فکر می کنید مردم به این اقدام از بیست چه 

نمره ای دادند؟ هفده. 

بگذارید ســوالم را از منطقه ۹  ادامه بدهــم که از آن مثال زدید.   
شــما االن بازخورد مثبتی از آن منطقه داشتید، اتفاقا توییتر را هم که 
نگاه می کردم غلبه بر برداشت های مثبت بود اما در این میان اشاره به 
یک جنبه هم وجود داشت که گویا مورد غفلت قرار گرفته است. اینکه 
شــما در حال اجرای یک تغییر جهت –یک پارادایم شــیفت یا تغییر 
ریل–  هســتید، اما گویا بخشی از مردم آن را نپذیرفتند، به این علت 
که برایشان غریب یا ناآشناست. مثال دهه هاست که پل ساختن کار و 
در کارنامه شهرداری است و شهرداری هم دارد با این مورد قضاوت 
می شود. حاال شما می آیید و می گویید اتفاقا من دیگر پل نمی سازم یا 
پلی را که الزم نیست نمی سازم. خودتان فکر می کنید شهرداری در جا 
انداختن این تغییر ریل برای مردم موفق شــده است، یعنی با مردم 
درباره همین ایده حرف بزند که شهرداری برای ما سازمان اجتماعی 
اســت و ما داریم با چیزهای دیگری خودمان را تعریف می کنیم نه با 
چیزهایی که تا حاال برای شما تعریف شده است. فکر می کنید در این 

کار موفق بوده اید؟
 این موضوع نیازمند زمان اســت. شــما برای آن مســیر چقدر زمان 

گذاشته اید؟! حتی زمان شاه را هم باید به آن اضافه کنید. از سال ۱۳۳۵ 

شــهرداری ها و قانون شهرداری شکل گرفت. البته قبل از آن هم شکل 

گرفتــه بود؛ مثال از زمان قانون بلدیه بگوییم یا ســال ۱۳۱۲ که رضاخان 

قانون را اصالح کرد، از آن زمان به این طرف ما شهر را همین طوری اداره 

کردیم. حاال آن زمان تا یک دوره ای کم بوده و کار زیادی هم نمی شــد و 

دو سال برای این کار کم است که مثال بگوییم این پارادایم شیفت جواب 

داده است. من فکر می کنم در همین دوره هم ناموفق نبودیم. اما برای 

جــا انداختن این موضوع اوال ما تنها هســتیم؛ یعنی گروه الیت جامعه 

باید به این موضوع عکس العمل نشان داده و همراهی کنند. دوم اینکه 

مــردم هم ایــن را باور کنند. ما هم رفته و دیده ایــم که در جاهای دیگر 

دنیا، شهر یک کارگاه ساختمانی نیست، شهر محل آسایش مردم است، 

مردم در شهر لذت می برند، قدم می زنند، بعضی از جاهای شهر را برای 

تفرج انتخاب می کنند و آنجا تجهیز می شود برای اینکه مردم بیایند. ما 

هم داریم این کارها را انجام می دهیم؛ مثال ما االن مسیر میدان توپخانه 

تهران –میدان امام خمینی– را عمال از ســه طرف بسته ایم و داریم یک 

جاِی یکپارچه پیاده ای را به وجود می آوریم و ساختمان بلدیه را بازسازی 

می کنیم. خیابان کوچه پشــت شهرداری اســمش بود، ولی هیچ وقت 

پشــت شــهرداری نبود. االن دارد به وجود می آید و شکل پیدا می کند. 

خیابان الله زار دارد تجهیز می شــود برای اینکــه به عنوان قدیمی ترین 

خیابــان تهران مورد توجه قرار بگیرد یا مثال بازار تهران به تدریج با خود 

کسبه دارد مرمت می شــود، از بازار کفاش ها شروع کردیم و این مرمت 

دارد صورت می گیرد و تبدیل به یک موضوع اجتماعی هم شــده و دارد 

می شــود. این موضوع زمان می برد برای اینکه جا بیفتد. یعنی یک دوره 

کــه در نمونه های موفق به وجود بیاید، آن وقــت تبدیل به یک جریان 

خواهد شد و مثل بهمن می ماند. 

خودتان امیدوارید که بعد از شما این ایده ادامه پیدا کند؟  
اگر به گونه ای باشــد که حالوت آن زیر زبــان مردم برود، مخصوصا 

در پروژه های مقیاس محلی، من مطمئن هستم که ادامه پیدا می کند. 

شما می دانستید این کار طوالنی است، چطور این ریسک را کردید   
که در این مدت کوتاه با این روش پیش بروید؟

باالخره یک کســی باید این کار را شــروع می کرد. در مسئوالن رده 

یک کشــور، اگر در صحبت های رهبری دقت کنید، ایشان همیشه این 

تقاضا را داشــته است، حاال من موقعی که در دبیرخانه شورای عالی 

بودم، گزارشــی داشتیم برای جلوگیری از تخریب زمین های کشاورزی 

و باغات و اینها و در آنجا اشــاره کردیــم که اصال علت اینکه به اینها 

تعرض می شــود و مثال چیزی مثل گردنه یا کالِک لواســان به وجود 

می آید. معموال دســتگاه های صاحب قدرت سد را می شکنند و مرم 

به تبع اینها این کار را انجام می دهند. ایشــان در سخنرانی شان اشاره 

کرد ند به اینکــه مثال آن پارک یاس فاطمی که آزاد شــد یک علتش 

آن گزارش بود و گفت که حتی اگر خواســتند حوزه علمیه بســازند، 

جلویشان را بگیرید. در واقع وقتی شما حس می کنید هنگامی که کار 

درســتی انجام می دهید، یک چنین پشتیبانی ای وجود دارد، خب باید 

بروید و انجام بدهید، باالخره یکی باید این کار را شروع کند. حاال گیرم 

به زمــان ما هم قد ندهد، ما ریل گذاری می کنیم ان شــاءاهللا بقیه هم 

می آیند قطارش را راه می اندازند.
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نگاه

 ریل گذاری برای مدیریت انسان محور

 

۵۵ درصــد زیســت بوم مردم جهان را شــهرها به خودشــان 

اختصاص می دهنــد. تهران با بیش از ده میلیــون جمعیت و با 

هویتی متنوع و متکثر، یکی از بزرگ ترین شهرهای آسیایی و حتی 

شــهرهای جهان به شــمار می رود و مینیاتوری از جمعیت، نژاد، 

ملیت اســت. حتی در بخش هایی اقلیم و اکولوژی تمام ایران به 

شمار می رود. به دلیل اهمیت ارتباطی و موقعیت سوق الجیشی 

و حتی نظامی در زمان آقــا محمدخان قاجار به مرکزیت ایران و 

پایتختی نائل آمد. گســترش تهران و نظام شهرســازی آن از این 

زمان تاکنون موردتوجه و موردنظــر دولت ها و جوامع حاضر در 

تهران بوده اســت و روزبه روز موقعیت تهران به دلیل اســتثنایی 

بودن و به دلیل ویژگی های ترکیب آن افزوده شده است. همچنین 

به دلیــل پایتخت بودن شــاخص هایی چون بهداشــت عمومی 

زیرســاخت های ارتباطی، ســرانه آموزشــی و فرهنگی، روشنایی 

و پاکیزگــی معابر و تأسیســات شــهری بزرگ همچــون تاالرها، 

ورزشــگاه ها، کتابخانه ها، جاده ها، اتوبان ها، سیستم حمل ونقل،  

بازارها و مراکز بزرگ فناوری استارت آپ ها روزبه روز به آن افزوده 

شــده است. نخســتین قانون بلدیه در ســال ۱۲۸۳ مشتمل بر ۵ 

فصل و ۱۸۰ ماده به تصویب مجلس رســید و شــاید بشود گفت 

این قانون را یکی از قدیمی ترین قوانین کشــور دانســت و اهمیت 

مدنی این قانون بســیار مهم است. هرچند این قانون در تاریخ ۳۰ 

اردیبهشــت ۱۳۰۹ قانون بلدیه یا شــهرداری ملغی شد و قانون 

دیگــری جایگزین آن شــد و تا امروز هم اصالحــات زیادی بر این 

قانون زده شــده اســت. بعد از پیروزی انقالب تاکنون ۱۵ شهردار 

مدیریت شهر تهران را بر عهده داشته اند. آغاز تحوالت بزرگ بدون 

ورود به نکات مثبت و منفی آن در شهر تهران پس از پایان جنگ 

و در دوره شــهرداری آقای کرباسچی در تهران آغاز شد. گسترش 

بزرگ راه ها، بنای موسســه همشــهری و تا حــدودی ریل گذاری 

برای آینده ازجمله دســتاوردهای این دوره بوده است. از آن پس 

شــهردارهای مختلف تــالش کرده اند هر یک بــا رویکرد خاص 

خود به توسعه شــهر تهران مبادرت کنند. نخستین دوره شورای 

شــهر تهران که اقدام بسیار مهمی در زیســت مدنی ما ایرانی ها 

و به خصــوص ما تهرانی ها به شــمار می رود، مصادف اســت با 

شــهرداری آقای الویری. در این دوران تا تصدی شــهرداری آقای 

دکتر حناچی، شهردارهای مختلف تالش کرده اند تا با نگرش های 

کمی و بعضًا کیفی شــهر تهــران را اداره و مدیریت کنند، هرچند 

تهران به عنوان یک کالن شــهر استثنایی تاکنون با مشکالت بسیار 

پیچیده و عدیده ای روبرو اســت. در دوره جدید مدیریت شــهری 

تهران یعنی دوره آقای دکتر حناچی، با توجه به تجارب گذشــته 

و بهره گیــری از نیروهــای خوش فکــر در موقعیت های مختلف 

اقداماتی در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت که در صورت 

نظارت دقیق و پایداری سیاســت ها می توان چنانچه این اقدامات 

و این نگاه ها نهادینه شــود می توان منتظر تحوالت مهم در نظام 

مدیریتی شهر در فرهنگ شهرنشینی و اخالق شهرداری بود.

یکی از مفاهیم بسیار مهم مورد غفلت قرار گرفته در مدیریت 

شــهری تهران در گذشته توجه جدی به مسئله شهروندی است. 

سیاســت نگرش به شــهر مبتنی بر مدیریت انسان محور ازجمله 

مفاهیمی اســت که در دســتور جدی مدیریت کنونی قرار گرفته 

اســت. چنانچه شهرداری موفق شــود این مفهوم را بخه عنوان 

یک کلیدواژه بنیادین در برنامه های شــهر و شهرداری تهران یا در 

سیاســت گذاری های شورای شهر نهادینه کند شهرداری این دوره 

موفق شــده اســت یک گام مهم، اساســی و متمایز با گذشته در 

مدیریت شهرداری و زیست شهروندی بردارد.

اساســًا بر اســاس تالش هایی که در دوره های مختلف گذشته 

برای زیست شهری گرفته شده است و در جای خودش قابل تقدیر 

است اما انسان «بما هو انسان» همواره در ذیل سیاست های دیگر 

در برنامه های گذشــته به حاشیه رانده شده است. این عبارت که 

ما شــهروندان هم کسی هســتیم. وقتی در برنامه های شهرداری 

تهران قــرار می گیرد خود حکایت از دریافت هوشــمندانه تغییر 

پارادایــم از اداره فیزیکال شــهر تا مدیریتی کــه مبتنی بر کیفیت 

زندگــی شــهروندان اســت دارد. توجه به عدالــت اجتماعی در 

خدمات شهری خدمات دهی، بهره برداری از مشارکت شهروندان 

در مدیریت شــهری، توجه به مفاهیمی چون شادی، امید، نشاط 

اجتماعی و جاری شدن حیات در زندگی و در رگ ها و مویرگ های 

شهر و همه و همه مفاهیم کیفی هستند که مدیریت کالن شهری 

اکنون به آن توجه کرده اســت. هرچند برای تحقق آن راه بلند و 

درازدامنی در پیش دارد. شــهرداری تهــران با توجه به موقعیت 
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ویــژه تهران راهی ندارد تا روندهای تأثیرگذار بر تحوالت شــهری 

را دگرگــون کند و با بهره گیری از تجــارب داخلی و تجارب آینده 

نگارانــه جهانی و تجــارب نخبگان و مدیران حرفــه ای مدیریتی 

مبتنــی بر تغییــرات روند کنونی و آماده شــدن بــرای پرتاب به 

زیســت بوم آینده را فراهم کند. تهران انسان محور نیازمند تدارک 

نظری و عملی و هماهنگی بخشــی و میان بخشــی و فرابخشی 

است. همین مهم اگر در سطح سیاست گذاری و ریل گذاری در این 

دوره انجام پذیرد خود کار بزرگ و ماندگاری خواهد بود اما الزمه 

ایــن کار این اســت که ابتدا این مفاهیم کاماًل روشــن و دقیق و با 

استفاده از نخبگان و تجربه مدیران حرفه ای شهری احصا شود و 

بر اساس آن تبدیل به چشم انداز و سیاست گذاری ها و برنامه های 

مصوب گردد.

درعین حال این اقدامات باید صورت بگیرد. واقعیت این اســت 

کــه وقتی ما به یک پارادایم شــیفت دســت می زنیــم الزمه این 

پارادایم شــیفت یا تغییر رویه اساسی این است که همه نیروهای 

تأثیرگذار اعم از مدیران و کارشناســان شهرداری را نسبت به این 

رویکــرد اواًل آشــنا کنیم و دوما اقناع کنیم و ســوما آن ها را برای 

عمل تجهیز کنیم. این کار مهمی اســت. اگر به اقناع و آشــنایی 

درون بخشی توجه نکنیم نهایتًا این ایده ها در سطح مدیران کالن 

باقــی خواهد مانــد. گام دوم این رویکرد این اســت که برویم به 

سراغ سیاست گذاران میان بخشــی و فرابخشی و آن ها را نسبت 

به این رویکرد آشــنا و همــراه کنیم. گام بلند دیگــری که در این 

تالش صورت گرفته و بر اساس آن اقداماتی در حال انجام است. 

حرکت به سمت درآمدهای پایدار است که این یکی از نکات مهم 

و کلیدی تحول شــهرداری اســت که اگر برایش گامی برداشــته 

نشــود ما تفاوت ماهوی بین ایــن دوره و دوره های قبل نخواهیم 

دید. متأســفانه اقتصاد ایران از قبــل انقالب تاکنون با پدیده نفت 

و مصائب بودجه نفتی و مکنده های بودجه نفتی در کشور روبرو 

بوده است، بعد از انقالب این پدیده شوم با پدیده دیگری همچون 

مســئله زمین و اقتصــاد زمین و بهره مندی عــده قلیلی از منافع 

سرشــار زمین و نقش زمین در افزایش فاصله طبقه اجتماعی و 

افزایش بحران های اجتماعی همراه شده است. شهرداری تهران 

متأســفانه در گذشــته بخش مهمی از درآمدهای خودش را در 

طول سال های گذشــته متکی بر فروش تراکم یا فضاهای شهری 

کرده است، چنانکه آن گونه که شهردار محترم قصد کرده و آن را 

نیز اعالم کرده است شهرداری به سمت درآمدهای پایدار ناشی از 

مالیات هــای محلی و عوارض تغییر جهت بدهد که در این زمینه 

نیز گام هایی برداشــته شده اســت، این سیاست خود یک انقالب 

بزرگ در روندهــا و فرآیندهای معیوب و بســیار مخرب مدیریت 

شهری و اقتصادی در شهرداری تهران است و چنانچه شهرداری 

موفق شــود مســئله تراکم فروشــی را تبدیل به گرفتن مالیات و 

عوارض محلی کند گام بســیار مهمی در تحقق عدالت اجتماعی 

و کاهــش فاصله طبقاتی و ایجاد احســاس امنیــت اقتصادی و 

اجتماعی در شهر تهران کرده است. شهرداری کنونی موفق شده 

اســت توقف جدی در سیاست تراکم فروشی و فروش شهر ایجاد 

کند، امیدوارم این رویه را تبدیــل به یک نظام نهادمند در اقتصاد 

شهرداری و تبدیل فروش شــهر به بهره گیری از مالیات و مالیات 

خدمات متناسب با بهره برداری شهروندان کند. هرکس که بیشتر 

از خدمات شهری اســتفاده می کند طبیعی است که در خیلی از 

جاهای دنیا طبیعتًا باید مالیات بیشــتری بپــردازد همان گونه که 

شــهردار محترم به عنوان آورده و آموزه خود در این دوران مطرح 

می کند.

چنانچه شــهرداری تهران در این دوره بتوانــد یک ریل گذاری 

متناســب با شــهر انســان محور انجام بدهد که در این شــهر در 

یک بازه زمانی انســان ها احســاس هویت، شادی و امنیت داشته 

باشند و این شــهر بتواند در آن ریل گذاری برای کودکان، جوانان، 

نوجوانان، میان ســاالن، و ســالخوردگان که در آینــده ای نزدیک 

بخش جدی ای از جامعه ما را به خودشــان اختصاص می دهند، 

اگر بتواند معطوف به این سنین شهر را معنادار کند و ریل گذاری را 

بر این اساس سامان بدهد و از شهروندان را از غربت و مالل زدگی 

که شهرهای بزرگ بر انسان ها مستولی می کنند تا حدودی بتواند 

این فاصله را از غربت و مالل زدگی با اقدامات فرهنگی و کیفی و 

انسان محور و با ریل گذاری درست انجام دهد قطعًا این شهرداری 

نقش متمایزی را نســبت به گذشــته ایفا می کنــد و به عنوان یک 

دوره متفاوت، متمایز و موفق در تاریخ شــهرداری تهران معرفی 

خواهد شــد. با ظرفیت هایی که در مدیریت شــهرداری است و با 

اهتمامی که در این زمینه وجود دارد، من معتقدم اگر شــهرداری 

بــر این نکات تکیه کند و سیاســت گذاری ها و برنامه هایش بر این 

اساس ســامان دهد و ریل گذاری کند امیدواریم که مدیران آینده 

همین ریل را ادامه بدهند و تهران را که یکی از شــهرهای زیبای و 

پر هویت دنیا است را بتوانیم دوباره حیاتش را به آن برگردانیم و 

آن را شاداب و زنده و پرطروات داشته باشیم. 



۱۸

گفت وگو

نقدها و نظرات رئیس شورای شهر تهران نسبت به مدیریت شهری

شهرفروشی متوقف شده است
سیستم بانکی، دستگاه های دولتی، وزارتخانه های مختلف هماهنگی الزم را برای حل مشکالت ندارند و مسائلی که 

به راحتی قابل حل شدن هستند به یک گره کور تبدیل می شوند

تهران تجربه توسعه 
پایدار، متعادل و 

متوازن را نداشته و 
اکنون می شود گفت 

که تهران باید به 
سمتی برود که جای 
مناسبی برای زندگی 
همه شهروندان شود

آقای هاشمی! با این پرسش آغاز کنیم، مدیریت پنجم شهری   
پیش از حضور شــعارهایی برای شهر و شهروندان داشت، شاید 
مهم ترین مصداق این شــعارها که در دوره آقای حناچی مطرح 
شد، شعار شهری برای همه بود، تصور می کنید چقدر این شعارها 
به حقیقت پیوســته؛ آیا تهران برای همه اقشار زیست پذیر شده 

است؟ 
این شعار در راســتای زیست پذیرشدن نیست؛ برای زیست پذیری 

شــعار «تهران شــهر زندگی» باید داده شــود، بــرای اینکه تهران 

زیســت پذیر شــود به چند چالش مهم و اثرگذار باید توجه شــود؛ 

کاهش آلودگی هوا، بهبود تاب آوری شــهری، شهرســازی متوازن 

و رعایت حقوق شهروندی و ســاماندهی آسیب های اجتماعی که 

برای این موارد در کمیســیون های تخصصی شــورای شــهر تهران 

برنامه ریزی شــده و امیدواریم شهرداری تهران با ارایه الیحه در این 

زمینه که مورد تأیید شــورا هم باشد بتوانیم تهران را به جایی برای 

زندگی تبدیل کنیم.

تهران تجربه توســعه پایدار، متعادل و متوازن را نداشته و اکنون 

می شــود گفت که تهران باید به سمتی برود که جای مناسبی برای 

زندگی همه شهروندان شود؛ هر چند تهران شهری برای همه شعار 

خوبی است اما نیازمند آن است که تهران به سمتی برود که شهری 

برای زندگی همه مردم شود.

تا کنون چقدر از این چالش ها برطرف شده است؟   
آلودگی هوا و ترافیک مهم ترین موضوعی اســت که سبب شده 

اســت تهران جای زندگی نباشد؛ استفاده از سوخت های فسیلی به 

این سبک و ذرات معلقی که در تهران وجود دارد؛ به جای اینکه به 

حمل ونقل عمومی سوبسید داده شود به سوخت های فسیلی برای 

خودروهای شــخصی یارانه می دهیم و نیــز حمل ونقل خصوصی 

که موجب شــده تهران هر چه بیشــتر به سمت آلوده ترشدن پیش 

رود. بنابرایــن باید با ایجاد حمل ونقل بدون آلودگی موجبات بهبود 

کیفیت زندگی در تهران را در این زمینه فراهم آوریم. نقشــه راه این 

اقدام نیز با تصویب طرح جامع حمل ونقل ریلی در شــورای پنجم 

مهیا شــده است که شامل ۴۵۰ کیلومتر خط ریلی و ۹ هزار اتوبوس 

برای تهران است.

درنهایت شــعار تهران شهری برای همه شعار خوبی است یا   
نه؟ 

درمجمــوع می توان گفت که تهران شــهری برای همه، شــعار 

خوب اما ناقصی اســت؛ هدف ما این نیســت که مشــکالت تهران 

برای همه باشــد بلکه هدف این است که مشکالت را حل کنیم. هر 

چند عدالت  محوری که در شــعار تهران شهری برای همه هست، 

شــرق: پیش از اینکه عنوان رئیس شورای شهر تهران را در کنار نام خودش یدک بکشــد، گزینه اول شهرداری تهران بود. بارها نامش در محافل رسمی و غیر رسمی 
شنیده می شد اما درنهایت به دلیل بر هم نزدن لیست یکدست اصالح طلبان از بودن در گزینه های شهرداری استعفا کرد. این روزها بیشتر نامش به سبب شوخی هایی 
که هنگام اداره جلسه شورای شهر بر زبان می آورد، شهره است. کم پیش می آید که انتقاد صریحی از شهرداری داشته باشد و معموال در بازدیدهای رسمی که شامل 
افتتاح پروژه هاســت، همراه پیروز حناچی است. محسن هاشمی، فرزند ارشد آیت  اهللا اکبر هاشمی رفسنجانی، مدت طوالنی مدیرعامل متروی تهران بود و از همین 
روست که در میان وسایل نقلیه عمومی در تهران همواره تمرکزش روی تحول مترو در پایتخت است. هاشمی متولد سال ۴۰ است، عضو حزب کارگزاران سازندگی و 
مهندسی مکانیک خوانده است. او این روزها که تب و تاب انتخاب کاندیداها برای کرسی ریاست جمهوری باال گرفته، می گوید که قرار نیست رئیس جمهوری شود. از او 
درباره میزان تحقق شعارهای مدیریت شهری پنجم و از لزوم همکاری میان شورا و شهرداری در سال آخر عمر دوره پنجم مدیریت شهری پرسیدیم. پرسش و پاسخی 

که به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مکتوب تنظیم شده است. 



۱۹

کم لطفی دستگاه های 
مختلف به مدیریت 

شهری است که 
نتیجه بی انگیزگی 

مدیران است و 
نه تنها شهرداری 
بلکه همه مسائل 
کشور را با چالش 
مواجه کرده است

ارزشمند است.

علت تحقــق یا تحقق نیافتن شــعارها چیســت؟ آیا بدون   
توجه به ظرفیت های شــهر مطرح می شوند یا عدم همکاری بین 

دستگاهی وجود دارد؟
شــاید هر ســه؛ یعنی هم اتفاقاتی رخ داده اســت که برخالف 

وضعیت قبل، شــهر و کشــور را دچار مشــکل کرده اســت مانند 

تحریم هــا، کاهــش ارزش پول ملــی و تورم رکودی کــه مدیریت 

شــهری و کل اقتصاد کشــور را با بحران مواجه کرده است. دومین 

علت مقداری شــعارزدگی و ایده گرایی مدیریت شهری و شهرداری 

اســت که آن قدری که برای مفاهیم و مســائل نظری توجه و وقت 

صرف می کنند برای مسائل اجرایی تمرکز و سماجت الزم را ندارند 

و موجب می شــود کــه خیلی از گره ها در اجرا باز نشــود و ســوم 

کم لطفی دســتگاه های مختلف به مدیریت شهری است که نتیجه 

بی انگیزگی مدیران اســت و نه تنها شــهرداری بلکه همه مســائل 

کشور را با چالش مواجه کرده اســت؛ سیستم بانکی، دستگاه های 

دولتــی، وزارتخانه های مختلف هماهنگــی الزم را با هم ندارند و 

مســائلی که به راحتی قابل حل شدن هستند به یک گره کور تبدیل 

می شــوند. دولت هم به اندازه زیادی در این موضوع مقصر است؛ 

چه در حوزه آلودگی هوا، چه حمل ونقل عمومی و چه آسیب های 

اجتماعی. 

با این پرســش ادامه بدهیم که مدیریت شهری اعم از شورا   
و شهرداری در بدو رســیدن به قدرت دورنما و اهدافی داشتند؛ 
رفع مشکالت محیط زیســت، شــهری بدون تبعیض یا مقابله 
با شهرفروشــی. ارزیابی شــما از میزان تحقق این اهداف چقدر 

است؟
در بخشــی از اهداف شــورا موفق بوده مانند صیانت از فضای 

ســبز و باغــات، متوقف کردن شهرفروشــی و رانت در شهرســازی 

یــا شــفاف کردن تصمیم گیــری در مدیریت شــهری و جلوگیری از 

واگذاری بی ضابطه اموال شهر به گروه ها یا اشخاص ما توانستیم به 

اهداف مان برســیم؛ اما در بخشی از حوزه ها مانند حوزه حمل ونقل 

عمومی و عمران بیشــتر اهداف و برنامه های شورا روی کاغذ باقی 

ماند و شهرداری به علت کمبود منابع و بدهی های بانکی ناشی از 

عدم تخصیص منابع دولتی نتوانست آن را اجرایی کند.

همین جا به یکی از اهداف به صورت مصداقی اشــاره کنیم   
کاهش آلودگی هوا، مدیریت شهری چقدر به وظایفش عمل کرده 
است؟ مثال این روزها بعد از افزایش آلودگی هوا در تهران مسأله 

فیلتر دوده است که بودجه آن در دوران شما حذف شد. 
در موضوع آلودگی هوا اوال هنوز مدیریت یکپارچه شهری ایجاد 

نشــده است که پاسخگو باشــد یعنی اختیارات و تصمیمات عمدتا 

در انحصار دولت اســت؛ به طور نمونــه وضعیت آالیندگی صنایع 

و نیروگاه ها اســفبار است و شورای شــهر و شهرداری هیچ اجازه و 

اختیــاری برای نظــارت و کنترل ندارد و حتی صدای دســتگاه های 

دولتی نظیر ســازمان محیط زیســت هم به جایی نمی رســد و اگر 

مدیریت شــهری اختیار داشــت یک ســاعت هم اجازه فعالیت به 

واحدهای آالینده شــدیدی که اکنون با ســوخت مــازوت یا بدون 

فیلترهای الزم فعالیت می کنند، نمی داد. در مورد نصب فیلتر روی 

اتوبوس های شــرکت واحد هم در حــد اختیارات و اقداماتی که در 

توان شــهرداری بوده کار آغاز شده است اما بخشی از اختیارات آن 

باز هم منوط به اقدامات بین دستگاهی است؛ مانند اوراق مشارکت 

ســال ۱۳۹۸ که متأسفانه به  دلیل ضعف در پیگیری در شهرداری و 

گروکشی در بانک با گذشت ۹ ماه از سال ۹۹، هنوز در حد ۱۵درصد 

آن پرداخت شده است.

در همین بحث شــاید بد نباشــد که به موضوع اتوبوس ها و   
تجهیز خطوط مترو اشــاره کرد؛ مباحثی که به زعم اعضای شورا 
دولت هیچ کمکی برای بهبود وضعیت و تجهیز آنها نکرده است، 
شما در جلســه رونمایی از اتوبوس های تازه که ایران خودرو آنها 
را ســاخته بود، به یک نامه و تعهدی که دولت در قبال ســاخت 
اتوبوس برای تهران داشــت، هم اشــاره کردید و از شهرداری 
خواســتید تا موضوع را پیگیری کنــد،  تحقق نیافتن این تعهد را 

ضعف عملکرد شهرداری می دانید؟
واقعیــت این اســت کــه دولت هــم با مشــکالت و مســائل 

پیش بینی نشــده ای مواجه شــده اســت که برنامه ریزی و عمل به 

تعهداتش را مختل کرده است اما در همین شرایط پیگیری و اعمال 

فشار از طرق گوناگون به وســیله شهرداری می توانست موثر باشد 

که متأســفانه در بلبشــو حاکم بر دولت در ســال آخر پیگیری های 

صرف اداری و نامه نگاری به جایی نمی رســد و باید فراتر از شــیوه 

نجیبانه شهرداری با ســماجت و جدیت به سیستم بانکی و دولت 

فشــار آورده شــود تا مشــکل حمل ونقل عمومی تهران حل شود. 

وضعیت دولت در تصمیم گیری های بین دســتگاهی به شدت دچار 

مشــکل است و اجرای مصوباتی که نیاز به هماهنگی چند دستگاه 

دارد معمــوال با اختــالل مواجه و تنها با دخالــت رئیس جمهوری 

قابلیت حل مسأله ایجاد می شود.

در صحبت هایتان به موضوع شهرفروشــی اشــاره کردید و   
اینکه شورای شهر توانسته به شهرفروشی پایان دهد؛ واقعا شورا 
و شــهرداری توانستند بر موضوعی مانند شهرفروشی نقطه پایان 



۲۰

گفت وگو

در حوزه شهرفروشی 
مدیریت شهری 

کارنامه موفقی داشته 
است و شاید بتوان 

گفت بیش از حد 
الزم هم در بارگذاری 

سختگیری می شد. 
در حوزه کرونا  هم 
مدیریت شهری در 

حد توان و امکانات 
خود عملکرد قابل 

قبولی داشته است 
و اتفاقا نه تنها مورد 

قدردانی و حمایت 
دولت قرار نگرفته 

بلکه مورد کم لطفی 
واقع شده و تا کنون 

یک ریال از اعتبارات 
کرونا به شهرداری 

پرداخت نشده است 

بگذارند؟ 
در حوزه شهرفروشی مدیریت شهری کارنامه موفقی داشته است 

و شــاید بتوان گفت بیش از حد الزم هم در بارگذاری ســختگیری 

می شــد که با ارایه الیحه محرک ساخت وساز به وسیله شهرداری 

در اوایل امســال و تصویب در شورا سعی کردیم در مناطقی که در 

گذشته طبقات با مصوبه شورای معماری و عالوه بر طرح تفصیلی 

واگذار شده بود و االن بقیه ساکنان نمی توانند در همان خط آسمان 

مجوز بگیرند، مشکل شهروندان حل شود.

همین جا اشــاره ای هم داشته باشیم به مسأله جماران؛ شما   
البتــه گفته بودید که بــه خاطر یک نیم طبقــه اتوبوس و حضور 
شهردار در جلسات هیأت دولت و در یک کالم همه چیز از دست 

رفت، به نظر شما مدیریت شهری باید چگونه اقدام می کرد؟
وقتی ما با دولت ده هــا موضوع کاری مهم داریم باید با تدبیر و 

به دور از هیجان زدگی عمل کنیم. تا کنون بسیاری از ساختمان های 

حکومتی اعم از دولت، نهادهای نظامی و... بدون اخذ پروانه ساخته 

شــده بودند و در ملک جمــاران که قبل از تخریــب پروانه آن هم 

صادر شده و باغ هم نبود متأسفانه شایعات مختلفی با انگیزه های 

سیاســی منتشر شــد و فضا را هیجانی کرد و نتیجه آن تخریب یک 

ســتون و نه حتی یک نیم طبقه به وســیله عوامل شهرداری بود به 

نظرم می شــد در این مورد با عقالنیت و خویشتنداری در دو طرف و 

قانونمداری بیشــتری عمل کرد و االن هم باید این موضوع به مدار 

عقالنیت و مصالح عمومی بازگردد.

یکــی دیگر از موضوعاتــی که چندی پیش مطرح شــد و به   
سرانجام نرسید، بوستان شــدن پادگان ۰۶ بود. سرانجامش چه 
شد؟ موضوع به اختالف نظر اعضای شورا مربوط بود؟ و آیا این 

را هم از مصادیق هیجانی بودن فضا می دانید؟ 
مســأله بوستان ۰۶ هم از تصمیماتی بود که مقداری شعارزدگی 

و جو به آن آسیب زد، رفتارهای افراطی گذشته در بارگذاری و دادن 

مجوزهــای خارج از رویه قانونی با رفتارهای تفریطی و قفل شــدن 

سیستم جبران نمی شود، توافقی که بین شهرداری و ارتش صورت 

گرفته بود، تصمیمی میانه بود که با تخطئه آن عمال بوستان ۰۶ به 

روی مردم گشوده نمی شود.

در یک گفت وگویی اشــاره کرده بودید که شهرداری می تواند   
از پیاده روهای تهران طال بگیرد، هنوز هم معتقدید که شهرداری 
می تواند این کار را بکند؟ یا هنوز هم تصور می کنید که شهرداری 

در جذب درآمد غیر نقد محافظه کاری می کند؟
تنهــا پیــاده رو نیســت، پــارک حاشــیه ای، بازارهــا، TOD و 

زیرســاخت های رهاشــده و ده ها مورد دیگــر از ظرفیت های بدون 

اســتفاده در شهر وجود دارد که فعال کردن آن و جذب سرمایه گذار 

و درآمدزایی نیاز به انگیزه و نگاه کارآفرینانه در مدیران شهری دارد، 

مدیران ما هنوز هم مدیران هزینه هســتند نه مدیر درآمد، در حالی 

که با روش هایی نظیر جذب سرمایه گذار خصوصی، بودجه غیر نقد 

و تهاتر می توان بسیاری از پروژه های عمرانی را فعال کرد.

به نظر شما شــهرداری باید چه می کرده است؟ یا بهتر است   
بپرسیم باید چگونه عمل کند؟ 

شــهرداری می تواند در همــه مناطق و نواحــی از ظرفیت ها و 

زیرســاخت های خود اســتفاده کند، بســیاری از نیازهای مردم به 

خدمــات را از طریق جذب ســرمایه های مردمی تأمیــن کند و هم 

ســطح رفاه شــهری را باال ببرد و هم چالش مالی خود را ســامان 

ببخشد، ظرفیت اقتصادی تهران بیش از حد تصور است و اقدامات 

مثبت وکارآفرینی بازی سه ســر برد است؛ یعنی هم برای مدیریت 

شــهری درآمد ایجاد می کند، هم سرمایه گذار به سود و ایجاد شغل 

می رســد و هم ســرانه خدمات و رفاه را برای شــهروندان افزایش 

می دهد. فقط در حوزه فرهنگی و هنری ما بزرگ ترین زیرســاخت ها 

را در تهــران داریم که از امکانات همه دســتگاه های عمومی دیگر 

نظیر وزارت ارشــاد یا میراث بیشتر است و کمترین استفاده را از آن 

می کنیم.

اشاره ای هم به کرونا داشته باشــیم، مسأله ای که مهم ترین   
بحــران این روزهای پایتخت اســت. ارزیابی شــما از اقدامات 
مدیریت شهری در زمانه کرونا چیســت؟ چقدر از این اقدامات 
حمایتی بوده است؟ آیا از تجربه کشورهای دیگر هم برای ایجاد 
پروتکل های حمایتی استفاده شده است؟ کاستی ها به چه دلیلی 

بوده است؟
در حــوزه کرونــا مدیریت شــهری در حد تــوان و امکانات خود 

عملکرد قابل قبولی داشــته اســت و اتفاقا نه تنهــا مورد قدردانی 

و حمایــت دولت قرار نگرفته بلکه مورد کم لطفی واقع شــده و تا 

کنون یک ریال از اعتبارات کرونا به شــهرداری پرداخت نشده است؛ 

در حالی که شهرداری در موضوعات مختلف مانند بهداشت شهر، 

بهشــت زهرا، حمل ونقل عمومی و... با حداکثر ظرفیت کار کرده و 

درآمدش کمتر از هزینه هایش بوده است. بخشی نگری و تصمیمات 

سلیقه ای در کشور مهم ترین مشکل ما در مقطع فعلی است و یک 

مسأله حاشیه ای گاه از متن و مصالح عمومی مهم تر می شود.
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چند خطی درباره ماندگاری شورای شهر پنجم

پرکاری یکی از 
ویژگی های شورای 

پنجم بوده است. 
ویژگی دیگر شورای 

پنجم تهران پاکدستی 
و سالمت در کار بوده 

است. شما در طول 
این سه ونیم سال 

حتی یک مورد شائبه 
فساد مالی در هیچ 

یک از اعضای شورای 
تهران نمی توانید 

سراغ بگیرید

 

عصر شنبه ســی ام اردیبهشــت ۹۶ یعنی یک روز پس از برگزاری 

انتخابات شــوراها، آقای میرلوحی به من زنگ زد و پیشنهاد داد که به 

عنوان مسن ترین عضو شــورای شهر تهران از اعضای منتخب دعوت 

کنم دور هم جمع شویم. 

این کار روز یکشنبه انجام شد و هر ۲۱ نفر در محل ستاد انتخاباتی 

مــن واقع در میدان نوبنیاد حاضر شــدند و بنده را بــه عنوان رئیس 

موقت انتخاب کردند. با اینکه قانونا شــورای پنجم از شهریور شروع 

می شــد ولی ما کار را از همان یکشنبه پس از انتخابات شروع کردیم. 

یعنی کمیســیون های موقت را راه اندازی و بررسی ها را برای انتخاب 

شهردار شروع کردیم. من شهادت می دهم که اکثریت قریب به اتفاق 

اعضای شورای شــهر از همان تاریخ تا کنون برای ایفای وظیفه خود 

سخاوتمندانه وقت و انرژی گذاشتند. بنابراین باید بگویم پرکاری یکی 

از ویژگی های شــورای پنجم بوده اســت. ویژگی دیگر شورای پنجم 

تهران پاکدستی و سالمت در کار بوده است. شما در طول این سه ونیم 

ســال حتی یک مورد شائبه فساد مالی در هیچ یک از اعضای شورای 

تهران نمی توانید سراغ بگیرید. در مورد کارهای انجام شده به وسیله 

شــورا هم باید بگویم که در تمامی زمینه ها کارهای انجام شــده قابل 

دفاع اســت؛ حتی در مورد انتخاب شهردار که به ما خرده می گیرند، 

چون نیک بنگرید می بینید اگر اشکالی پیش آمد مقصر اعضای شورای 

شهر نبودند؛ مثال اتفاقی که برای آقای دکتر نجفی شهردار اول ما افتاد 

بــرای هیچ یک از ما قابل پیش بینی نبود. مــا به نجفی ای رأی دادیم 

که در ســابقه مدیریتی او هیچ رد پایی از فســاد مالی یا سوءمدیریت 

نمی بینید. در مورد آقای افشــانی شــهردار دوم ما هم همین طور؛ ما 

از عملکــرد چند ماهه او در شــهرداری راضی بودیم اما چه کنیم که 

به طور ناگهانی مجلس مصوبــه ای تصویب کرد و تداوم کار او را در 

شهرداری ناممکن کرد. 

در چنین شرایطی که مجلس به ما تحمیل کرد شهردار سوم یعنی 

آقای دکتر حناچی را انتخاب کردیم که سوابق مدیریتی مطلوب، رشته 

تحصیلی مرتبط و پاکدستی از مشــخصه های او بود. او به خوبی در 

شــرایط سخت کرونایی و تحریم و بی مهری دولت به تسلط کامل به 

کارش ادامه می دهد.

امــا در مورد مصوبات شــورا بایــد بگویم تمامی کمیســیون های 

تخصصی کار خود را به نحو شایســته انجام داده اند. در کمیســیون 

برنامه و بودجه که بنده حضور دارم اگر چه من ریاست آن را به عهده 

دارم ولی عمال کمیســیون پنــج رئیس دارد؛ زیرا همــه در قبال امور 

کمیسیون مشــارکت فعاالنه دارند. اگر دقت کرده باشید گزارش های 

کمیسیون در صحن شورا به وســیله عضوی از کمیسیون که ریاست 

کمیته ذی ربط را به عهده دارد، ارایه می شود. 

در نادرترین جلسه ای از کمیسیون، کمتر از ۵ عضو شرکت می کنند. 

برای همین بارها گفته ام که کمیســیون پنج نفره برنامه و بودجه پنج 

رئیس دارد که همگی در تمامی جلسات حضور دارند.

در اینجا به چند اقدام کلیدی کمیسیون برنامه اشاره می کنم.

اصالح ســاختار شــهرداری و تعدیل نیروی انسانی شاغل یکی از 

اقدامات شــورای شهر و کمیسیون بودجه است. در سال ۱۳۹۶ که ما 

شروع به کار کردیم تعداد کارکنان شهرداری به بخشی از ۶۸۱۲۷ هزار 

نفر رسیده بود. با سیاست اتخاذشده در شورای شهر و مصوبه بودجه 

سالیانه شهرداری را موظف کردیم که سالیانه ۶درصد از نیروی انسانی 

خود بکاهد و در مقابل ۳درصد نیروی متخصص اضافه کند. 

نتیجه آن شــد که در آبان ۱۳۹۹ تعداد کارکنــان به ۵۹۷۰۵ هزار 

نفر کاهش یافته اســت. این نکته مهم است که از اول انقالب تا سال 

۱۳۹۶ (و شاید از سال  ۱۲۸۶ شمسی که بلدیه در تهران شکل گرفت 

تا ســال ۱۳۹۶) نیروی انسانی شهرداری دائما سیر صعودی داشته و 

برای نخستین بار در تاریخ شهرداری این روند سیر نزولی پیدا کرد. البته 

در زمینه اصالح ساختار هم بررسی های خوبی انجام شد ولی به دلیل 

عدم تصویب از طرف شــورای شــهر تهران به نتیجه نرسید. توضیح 

اینکه گزارش کمیســیون برنامه و بودجه تقدیم صحن شــورا شد اما 

به دلیل مخالفت شهرداری با کلیات رأی کافی برای تصویب نیاورد.

بازنگری در اساســنامه سازمان ها و شرکت ها و تصویب اساسنامه 

تیپ برای آنها اقدام دیگری هست که در این دوره به انجام رسید.

ساماندهی به حسابرسی شــهرداری اعم از مناطق و سازمان ها و 

شــرکت ها ضابطه مند شــد. بدین ترتیب که با شاخص های مشخص 

حسابرس ها انتخاب می شــوند و گزارش حسابرسی وقتی در صحن 

قرائت می شــود، صرفا تنها گزارشــی نیســت بلکه مالحظاتی برای 

اصالح رویه  ها به تصویب می رســد کــه در گزارش های بعدی مورد 

توجه قرار گیرد.
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نگاه مسئول

از کارهای ماندگار 
شورای پنجم 
ساماندهی به 

ساخت وسازها 
و جلوگیری از 

ساخت وسازهای 
بی رویه در شهر 
تهران است. با 

انحالل شورای توافق 
در مناطق جلوی 

شهرفروشی گرفته 
شد و اکنون برمبنای 

طرح تفصیلی مناطق 
مجوزها صادر می شود

شفاف ســازی و هوشمندسازی امور در شــهرداری و شورای شهر 

تهران اقدام مهمی اســت که در دوره پنجم اتفاق افتاده اســت. هم 

اکنــون اطالعات تمامی قراردادهای باالی ۲۵۰ میلیون تومان بر روی 

وب سایت شفاف انتشــار می یابد. در حوزه شهرسازی اطالعات تمام 

پروانه های ســاختمانی صادرشده از ســال ۹۷ منتشر می شود. انتشار 

اطالعات تغییر کاربری های مجاز در ســال ۹۷ و انتشار اطالعات تمام 

پروانه های برج باغ صادرشده از ســال ۹۲ تا زمان لغو برج باغ بخش 

دیگری از شفاف سازی در حوزه شهرسازی است. شفافیت سازمانی با 

هدف مدیریت تعارض منافع انجام شده و در این زمینه اطالعات کامل 

مدیران شهرداری به همراه حقوق پایه، اطالعات سفرهای خارجی و 

اطالعات ۶۵ هزار نفر از کارکنان شهرداری در دسترس همگان است. 

در شورای شهر هم انتشار دستور جلســات به همراه ضمائم، انتشار 

مشروح مذاکرات و از آن مهم تر انتشار آرای مخالف و موافق اعضای 

شورای شهر اتفاق افتاده است.

از کارهای ماندگار شــورای پنجم ســاماندهی به ساخت وسازها و 

جلوگیری از ساخت وســازهای بی رویه در شهر تهران است. با انحالل 

شــورای توافــق در مناطق جلوی شهرفروشــی گرفته شــد و اکنون 

برمبنای طرح تفصیلی مناطق مجوزها صادر می شود. وجود سامانه 

مناســب در شهرسازی موجب شــده که پروانه ها الزاما در چارچوب 

طرح تفصیلی صادر شــود؛ برخالف گذشــته که حتی برای شهردار 

منطقه مسیر ویژه برای دادن مجوز خالف طرح تفصیلی وجود داشت 

که بهانه و توجیه این قبیل کار خالف کسب درآمد برای شهرداری بود. 

البته هم اکنون به دلیل نارســایی ها و ابهاماتی که در ماده ۱۰۰ قانون 

شهرداری ها وجود دارد مودیان با پرداخت مبلغی پول لطمه به منافع 

عمومی شــهروندان می زنند؛ امیدوارم با اصالح ماده ۱۰۰ در مجلس 

شورای اسالمی این مشکل نیز حل شود.

 شــورای پنجــم در مورد حفظ و گســترش فضای ســبز کارهای 

مهمی انجام داده که مهم ترین آن لغو مصوبه برج باغ ها بوده است. 

توضیح اینکه در ســال ۸۳ به وسیله شورای دوم مصوبه ای در مورد 

ساخت وســاز در باغات تهران به تصویب رسید مبنی بر اینکه مالکین 

باغ در صورت حفظ ۷۰درصد ملک به صورت باغ، در ۳۰درصد بقیه 

می توانند مرتفع ســازی کنند؛ ماحصل این مصوبه شــوم آن شــد که 

بناهای ۹ تا ۱۱ طبقه ســاخته شد و ســایه اندازی این بناها به بقیه باغ 

صدمه جدی زد و تأمین پارکینگ برای این بناهای بلند ریشــه درختان 

را خشکانید.

از آن بدتر بسیاری از مالکان با پرداخت مبالغی از ۳۰درصد سطح 

اشــغال تجاوز کردند و گاه تا ۵۰درصد ملــک را زیر بنا بردند. مصوبه 

برج باغ ها به وســیله شورای پنجم لغو و جلوی تخریب باغات گرفته 

شــد و مصوبه خانه باغ جایگزین آن شد که در باغات بیش از ۲ تا ۲/۵ 

طبقه و سطح اشغال ۱۰ تا ۱۵درصد بیشتر اجازه داده نمی شود.

شورای شهر کارهای نظارتی خود را نیز به خوبی انجام داده است. 

تذکر مداوم اعضای شورای شهر به شــهرداری و بازدید از پروژه های 

بــزرگ و همچنیــن بازدید از مناطق شــهرداری و برقراری جلســات 

هم اندیشــی به طور منظم و تشکیل جلســات کارشناسی موردی به 

صورت فراوان ازجمله اقدامات شــورای شهر برای اعمال نظارت بر 

فعالیت شهرداری بوده است.



۲۳

مشاور عالی و مدیرکل حوزه شهردار تهران در گفتگو با شرق مطرح کرد: 

برایمان شهر وآینده اش مهم است نه نام ونشان خودمان

جدی ترین انتقادی که به شــهرداری می شــود این است   
که کار نمی کند، انتقاد روشــن و گویایی اســت اما از آن طرف 
شهرداری می گوید این طور نیســت و به شکل مستند گزارش 
فعالیت ها را منتشر می کند، فارغ از اینکه ثابت کنیم کار می کند 
یا نه به نظر من می رسد ابتدابه ساکن باید تعریف شهرداری از 
کار را بفهمیم؛ چون این طور به نظر می رسد که تغییراتی در این 

تعریف باعث این مجادله شده است؟ 
واقعیت این اســت که من حتی در جلســات خودمان به این 

اشــاره می کنم که از ما نپرســید چه کارهایی کردید. از ما بپرسید 

چه کارهایی نکردید؟ به این معنــا که خیلی اوقات انجام ندادن 

کار غلط و جلوگیــری از تصمیم های نادرســت مهم تر از انجام 

دادن برخی کارهایی می شــود که در درســتی آن ها تردید جدی 

وجود دارد.

مثاًل اینکه می گویید تراکم نمی فروشیم؟  
 یــک مورد همین اســت که شــما می گویید. ما یعنی شــورا 

و شــهرداری بلند شعار داده ایم که شــهر فروشی نمی کنیم؛ ما 

وفادار به طرح تفصیلی شهریم یعنی هر آنچه که طرح تفصیلی 

معیــن کرده اســت؛ به عبارتی وفــادار به قانونیــم، چون طرح 

تفصیلی اینجا قانون است. اگر جایی اجازه دادهباشد، می سازیم 

و اگر جایی اجازه نداده باشد، نمی سازیم.

فکر نمی کنید این شعار کمی باورنکردنی است؟   

نه نیســت؛ چون اطالعات و ارقام مســتندش مشخص است 

و البتــه تأکید می کنــم حرف ما بــه این معنا نیســت که تراکم 

نمی فروشــیم بلکه به جد و قرص و محکم فروش تراکم را روی 

طرح تفصیلی شهر نشــانده ایم، این کاری است که ما کرده ایم و 

به معنای آن اســت که تراکم فروشی غیرقانونی نکرده ایم. تأکید 

می کنم اینجا آن کارنکرده از کارکرده مهم تر اســت.  کافی است 

به صورت مقایســه ای به میزان پروانه های صــادره در دوره های 

مختلف مدیریت شهری مراجعه کنید.

به عبارتی شــما ایجابی به این نتیجه رسیده اید که شهر به   
سازه بیشتری نیاز ندارد؟

 اعتقــاد ما بر این اســت که شــهرنبایدبه کارگاه ســاختمانی 

تبدیل شــود لذا به ســازه  ســنگین بیش از این، دیگر نیاز ندارد؛ 

مگر اینکه همان طور که شــما اشاره کردید، ضرورت ایجاب کند. 

وگرنه به اندازه کافی سازه سنگین در این شهر احداث شده است؛ 

نظیــر مال هــا، تونل و بزرگراه و.... گر چه نســبت بــه بعضی از 

این ها هم انتقاداتی وجــود دارد. کار ازنظر ما، الزامًا کار فیزیکی 

و وقت گذاشــتن زیاد نیســت. به عنوان مثال زمانی مد شده بود 

که فالن مســئول دریک جلسه که از صبح زود تا آخر شب طول 

کشــیده بیش از ۵۰۰تصمیم وصورتجلســه مصوب کرده است. 

خب طبیعی اســت که وقتی در چنین فشــردگی زمان این همه 

مصوبه تولید شــود، باید ازنظر محتوای کارشناسی بودن به آنها 

شرق: مصطفی کاظمی، مشاور عالی و مدیرکل حوزه شهردار تهران ، جان ایده های مدیران فعلی شهرداری تهران را در یک جمله خالصه می کند. او می گوید برای ما  
زمین ارزشمند و متعلق به همه است و تأکید دارد که این ارزش فراتر از یک ارزش اقتصادی است. از پشت شیشه های اتاق مدیرکل حوزه شهردار تهران منظره ای باز 
از جنوب به شمال تهران در برابر است؛ چشم از گستره باز باالی پارک شهر عبور می کند، ساختمان سازمان بهزیستی را پشت سر می گذارد و به اغتشاش فضایی و نبود 
خط افق در مرکز و شمال شهر می رسد. تا چشم کار می کند ساختمان است، انگار تهران بیانیه ای باشد از بتون و سیمان و در این وضعیت مشاورعالی شهردار تهران 
می گوید ارزش زمین برای ما معماران به واسطه نقشی که در کیفیت زندگی شهری ایفا می کند مهم است. مصطفی کاظمی دانش آموخته معماری است، عمده فعالیت 
و سابقه اش هم  درزمینه همین رشته بوده است، سمت های مختلفی را در شهرداری تهران در دوره های مختلف پشت سر گذاشته و مدت نسبتاً طوالنی در شهرداری 
نبوده است، اما هیچ گاه از موضوعات شهری دور نبوده است و اکنون در موقعیتی است که فرصتی فراهم آمده برای پیاده سازی ایده های خالق و همراهی برای تبدیل 
کاله  شهر و فرصتی برای حضور طبقه خالق. او جزو آن دسته از کسانی است که باور دارد شهر را باید اهل شهراداره کنند به این معناکه کسانی که اهلیت دارند، چون 
. کاظمی بدون شک فراتر از مدیرکل دفتر شهردار تهران  چون شهر را همچون کاالیی نمی بینند چون به ارزش ذاتی زمین واقفند و   ، گذاشتن سر آنها سخت تر است
نقش ایفا می کند و این از ورودی دفتر پیداست؛ از جایی که روی وایت برد دفترش برنامه روزانه یا هفتگی نوشته شده است. او بدون تردید یکی از افراد مؤثر در میراث 
به جای مانده از این دوره شهرداری خواهد بود. خوب یا بد مصطفی کاظمی نقشی فراتر از مدیرکل حوزه در سیاست های شهرداری این دوره دارد و شاید بتوان برای 

نخستین بار وجوه اجرایی مدیرکل حوزه شهردار را بر وجوه اداری او ارجح دانست. گفت وگوی شرق را با او می خوانید. 



۲۴

گفت وگو

این است که می گویند 
احساس می شود 

که شهر آرام است. 
بخشی از این آرامش 

شهر از نظر روانی و 
رسانه ای است که 
سعی کردیم آن را 

ایجاد کنیم و بخش 
دیگر آرامشی است 
که به خاطر کاهش 

ساخت وسازها 
و اینکه هی همه 
جای شهر کارگاه 

درست کنیم به 
وجود آمده است

شک کرد. ما در زندگی شخصی و خانوادگی مان جسارت و جرات 

تصمیم گیری های مهم در زمان کوتاه را داریم که حال برای مردم 

و با امکانات بیت المال اینگونه تصمیم بگیریم؟

بیایید برخی پروژه های عمرانی غیر ضرور احداث شــده را  با 

معــادل ارزی در بازه های  زمانی قبــل، بخصوص بعداز دوران 

کوتاه توافق هسته ای مقایســه کنیم، ببینیم می توانستیم چقدر 

مترو ایجاد کنیم؟ چقدر می شــد واگن وارد کرد؟ چقدر می شــد 

اتوبــوس نو وارد کــرد؟ چــون در آن زمان اگر یادتان باشــد در 

بحث های ارتباطات بین الملل گشایشــی ایجاد شــده بود. با این 

مبلغ چقدر می توانستیم تسهیالتی را که مخصوص عموم مردم 

باشــد، برای همه شهر تهیه کنیم.  به عبارتی حرف ما این است، 

در تعریف مگاپروژه ها باید منفعت عمومی شــهر و همه مردم 

را محاســبه کرد به عنوان مثــال وقتی خطوط متــرو را افزایش 

دهیم و تکمیل کنیم یــا واگن قطار مترو را تأمین کنیم به گونه ای  

که ســرفاصله حرکت قطارها را کاهش دهیم خدمت بیشــتری 

کرده ایم یا اینکه یک پل یا ســازه سنگین دیگری را در نقطه ای از 

شــهر ایجاد کنیم منظور من نفی هیچ کدام نیســت بلکه تحلیل 

هزینه فایده پروژه هاست .

به هرحال برگردیم سر بحث اولیه ای که ما گفتیم؛ یعنی آقای 

شــهردار و اعضای شــورای شــهر گفته و می گویند که ما منافع 

عمومی شهر را به گروه خاص نمی فروشیم. اینها کارهایی است 

که ما نکردیم و اتفاقًا همین هاســت که کسی به آن خیلی توجه 

نکرده و نمی کند اما تأثیری روی کار ما ندارد؛ چون مطمئنیم آثار 

خــودش را در بازه زمانی طوالنی تر نشــان خواهدداد و آن وقت 

می توان فهمید که چه اتفاقاتی افتاده اســت. کما اینکه می توان 

هم اکنون فاجعه شهر سازانه ای که در منطقه ۲۲ رخ داده است 

را مشــاهده کرد، اینها نتیجه تصمیماتی اســت کــه قبال گرفته 

شــده و  امروز و آینده بیشتر از پیش خود را نمایان خواهند کرد. 

نمونــه دیگری بگویم، یکی از چیزهایی که من از اطراف و اکناف 

شــنیدم؛ نه از داخل شهرداری از دوستانی که از بیرون ما را رصد 

می کنند، این اســت که می گویند احســاس می شود که شهر آرام 

است. بخشــی از این آرامش شهر از نظر روانی و رسانه ای است 

کــه اصرار کرده ایم ما گروه سیاســی نبوده و به دنبال دســتیابی 

به اهداف سیاســی یا مناصب دیگر نیســتیم بلکه متخصصیم، 

بخش دیگر آرامشــی اســت که به خاطر کاهش ساخت وســاز 

مگاپروژه ها به اســتثناء  متــرو عمرانی اســت و اینکه همه جای 

شهر را به  کارگاه های ساختمانی تبدیل نکنیم. یکی از دستورات 

ابتدایی آقای دکتر حناچی جمع آوری کارگاه های ساختمانی راکد  

غیرضروری بود تا فضای شهر در اختیار مردم قرار بگیرد. 

درون این چارچوبی که ما داریم باهم حرف می زنیم و شما   
راهبری اش می کنید، آرزوی شــما برای تهران چیست؟ یعنی 
آرزوی مدیریت شهری اعم از شما، شهردار و تیمی که این ایده 

را راهبری می کند، چیست؟
 واقعیت این اســت وقتی مجموعه مدیریت شهری را خطاب 

قرار می دهید یعنی وجود یک چشــم انداز مشترک بین شهرداری 

و شــورای شهر با همه اجزا و بخش های آنها. من تردید دارم که 



۲۵

محور اصلی. 
تک ایده های گذشته 

برای ما خط فکری 
کلی است به عالوه 

اینکه ما معتقدیم 
به این اتفاقات باید 

مقیاس محله ای 
داد؛ یعنی فرصت 

تجربه شهر را در 
همان محله ای 
که فرد زندگی 

می کند به او بدهید

در این زمینه چشــم انداز مشــترک در همه ادوار مدیریت شهری 

وجود داشــته اســت، به این معنا کــه این چشــم انداز در همه 

اجزای ســازمانی و برنامه ای بین شورا و شهرداری اعتماد فکری 

بوجودآورده باشــد. ولی چشم انداز اعالم شده آقای دکتر حناچی 

همان «تهران شــهری برای همه است» که در همان جهت هم 

کار می کند. برایش مصداق هم داریم؛ مثاًل اینکه می گوییم منافع 

شــهر در اختیار گروهی خاص قرار نگیرد؛ یعنی تهران مال همه 

اســت و همه باید از آن استفاده کنند و نباید منافع شهر را به یک 

گروه خــاص فروخت. مثاًل اقداماتی که در حوزه مناسب ســازی 

بــرای افراد معلول و کم توان رخ می دهد، با اینکه ممکن اســت 

حجمــش نســبت به مقیــاس کل شــهر خیلی زیاد نباشــد اما 

به هرحال باید حقوق آنها را در شــهر تأمین کــرد مثاًل آدمی که 

۵۰ سال در کهریزک به دلیل معلولیت محبوس شده؛ به این علت 

که فضای شــهری به او اجازه نمی دهد در فضای شــهر حرکت 

بکند. او هم نســبت به این شهر حق دارد. اینها همه مصادیقش 

هستند. ولی این چیزی که می گویم تهران شهری برای همه باشد 

واقعًا آرزوی من هم هســت که این اتفاق بیفتد بااینکه می دانم 

سخت و دشوار است ولی اگر شخصی بخواهم به موضوع نگاه 

کنم آرزوی من آشتی مردم با شهر است.چون معتقدم اگر مردم 

با شهرشــان آشتی کرده و در صلح باشند، به آن آسیب نمی زنند 

و محیطی سالم تر و بهتر برای زندگی فراهم می کنند، اداره شهر 

فقط توسط شهرداری میسر نیست بلکه باید همه مردم، نهادها 

و دولت هریک نقش خود را ایفا کنند، دولت سال هاســت سهم 

حضور خود در پایتخت را نمی پردازد. 

حاال اگر در مورد همین ایده ها بخواهیم عینی تر بحث کنیم،   
چطور ترجمه می شوند؛ در کدام پروژه، طرح یا ایده روی زمین 

می توان نشانشان داد؟
قبــل از پرداختن بــه مصادیق، به این نکته اشــاره کنم تهران 

به عنوان پایتخت یک کشور اسالمی فاقد ویژگی ها و شاخص های 

یک شهر اسالمی است و شاخص های یک شهر اسالمی عالوه بر 

جنبه های ظاهری باید واجد ویژگی های انسانی باشد، به گونه ای 

کــه ما به مردم فرصت بدهیم فضای شــهری را لمس و تجربه 

کنند، به عبارتی احســاس امنیت و آرامش و رفاه را زندگی کنند. 

اتفاقاتــی کــه در دوره قبل هــم رخ داده و ما تأییــدش کرده و 

می گوییم باید تداوم یابند. در جلســاتی که با همکاران داشته ام 

بارها تأکید کــرده ام که دوره مدیریت آقای قالیباف را صفر و یک 

نکنید، در دوره آقای قالیباف کارهای بســیار مثبتی انجام شــده 

است که می شــود واقعًا آنها را ستود  و در کنار آن کارهایی هم 

انجام شده که باعث نگرانی و تاسف است. یعنی می توان شاهد 

هر دو بود. در این زمینه از هر دو دوســت فقط یک پروژه را مثال 

می زنــم، واقعًا نمی توان درک کرد که با چه منطق و اســتداللی 

شــهرداری در دوره ای به بیمارستان شــهدای تجریش واقع در 

خیابان شــهرداری اجازه توسعه بیمارستان را می دهد که تبدیل 

به بیمارستان ۱۰۰۰ تخت خوابی بشود در موقعیتی که همین االن 

و قبل از تکمیل بخش توسعه ای بیمارستان و آن محدوده دچار 

معضل ترافیکی و ازدحام جمعیت و ده ها مســئله دیگر اســت، 

عــالوه بر اینکه احداث بخش جدید بیمارســتان دید به کوه را از 

بین برده است، درحالی که می شد موقعیت دیگری را که نزدیک 

شــبکه بزرگراهی باشــد به این کار اختصاص داد و از سوی دیگر 

توســعه عرصه عمومی شــهر و ایجاد فضاهــای عمومی پیاده، 

امــن و راحت  به وجود آمده اســت که ازجمله کارهایی اســت 

که می شــود برای آنها خوشــحال بود نظیر میدان مشق، چنین 

فضاهایی می توانند مردم را با شهر آشتی  دهند.

همین که به آن می گوییم قلمروی عمومی؟   
بله، توسعه قلمرو عمومی که مردم بتوانند با خانواده هایشان 

در این فضاها بیایند و آن را حس کنند، حال خوب داشــته باشند، 

ســاعاتی را بگذرانند و به دوراز جنجال های شــهری و خودرو و 

ترافیک ساعاتی را سپری کنند.  

درواقع اینکه تــک نقطه هایی که در دوره های قبلی انجام   
شده برای شما محور اصلی و جهت کلی حرکت است. 

 بلــه تک ایده های گذشــته برای ما خط فکری اصلی اســت 

به عــالوه اینکه ما معتقدیم به این اتفاقات باید مقیاس محله ای 

داد؛ یعنــی فرصت تجربه شــهر را در همان محلــه ای که فرد 

زندگی می کند به او بدهید؛ نه اینکه او مســافتی طی کند تا برسد 

مثاًل به پارک  نیاوران، جمشــیدیه یا دریاچه چیتگر و از شهر لذت 

ببرد. باید کارها و ایده ها  مقیاس محله ای پیدا کند و به آدم ها در 

محله شان لذت تجربه شهر را داد. 

قاعدتًا ممکن است برای من جذابیت داشته باشد که از محله 

خودمان به محله دیگری ســفر کنم تا فضای شــهری متفاوتی 

را تجربــه کنم؛ اما نکته اینجاســت که این ســفر نباید برای رفع 

نیاز فضای گردشــگری و تفریحی باشــد و بایــد فقط برای دیدن 

و تجربه ای تازه باشــد. این طور اســت که ما می توانیم در مردم 

حــس تعلق به محله شــان را ایجاد کنیم. از طــرف دیگر مردم 

ترجیح می دهند در وهله نخست اشکاالت و نیازهای محله شان 

برطرف بشود، یعنی آســفالت خیابان و کوچه شان درست باشد، 

فضای سبز کافی در منطقه خودشان داشته باشند، پیاده رو کافی 

و مناسب ســازی شده داشته باشند، این ها مواردی است که آقای 

شهردار در این دوره مورد تأکید قرار داده اند و جهت گیری بودجه 

سال ۹۹ شهرداری نیز در همین راستا بوده است .

آقای کاظمی یک نکته هست -حاال شاید بحث مان طوالنی   
بشود ولی فکر می کنم الزم باشــد به شما بگویم- اینکه سنت 
شهرنشــینی ما هم در همین راستاست، اگر بخواهم از ادبیات 
مثال بیاورم مثاًل جایی که امثال بالزاک در رمان هایشان شهر را 
در کلیت به تصویر می کشند ما در ایران اساساً محله را به عنوان 
مرکز و محله رخدادها می بینیم حــال چه در رمان های بزرگ 

علوی یا تعدادی از کارهای هدایت و حتی محمود....
جمال زاده. 

بله جمــال زاده و از همه مهم تر اســماعیل فصیح، این را   
گفتم که نشان دهم ایده شما به درستی روی سنت های زیستی 
این شهر بنا شده اســت؛ اما نکته ای که برای من سؤال است، 
این است که آیا این حرف ها به بدنه شهرداری هم تسری پیدا 
کرده است؟ آن هم بدنه صلبی که سال ها عادت کرده به اینکه 
این حرف ها چیست و حتی این طور نگاه ها را لوس بازی  و کار 
شــهرداری را ســاختن برج و بارو و پل و تونل می داند که در 

کنارش ممکن است بخواهد فرهنگسرایی هم بساز.  
واقعیتش این است آن طور که ما می خواهیم نشده است، هم 

می شود راجع به دالیل  نشــدن حرف بزنیم و هم می شود راجع 

به چگونگی و اینکه چطور می شود این را ایجاد کرد. در مورد هر 

دو  می شود صحبت کرد ولی فعاًل در پاسخ به سؤالتان می گویم 

نه نشده است.



۲۶

گفت وگو

ما حتی در بودجه 
۹۹ هم این موضوع 
را دیده ایم؛ آنجا را 

می گویم که حدود ۲ 
هزار میلیارد تومان 

برای پروژه های 
محلی کوچک مقیاس 

اختصاص دادیم

خب چرا نشده؟   
شما جایی گفتید پارادایم شــیفت و طبیعتًا بهتر می دانید این 

مســئله زمان بر اســت. آن هم در بدنه ســنگینی مثل شهرداری 

تهران که بیشتر از ۶۰ هزار نفر پرسنل دارد.

این را به نشانه تسلیم تلقی بکنم؟  
اصــاًل، ایــن فقط توصیف بــود وگرنه مــا در ایــن زمینه هم 

برنامه هــای اجرایی را پیگیــری می کنیم و ایــن را نیز بگویم  به 

اعتقاد من بر اســاس تجربه مدیریت شــهری، اداره شهر توسط 

کســانی که نســبت به شــهر اهلیت دارند نظیر شــهر ســازان 

ومعماران به لحاظ مدیریتی به مراتب کم هزینه تر از اداره شــهر 

توســط سیاســتمداران و افراد غیرمتخصص است. چون شاکله 

ذهنی آدمی که اهلیت داشــته باشــد، جوری شــکل گرفته که 

شــهر را بهتر می فهمد. منظورم را با مثال روشن تری می رسانم، 

ببینید من و شما موســیقی گوش می دهیم و ممکن است ازنظر 

حســی با یک موسیقی ارتباط هم برقرار کنیم ولی ازنظر تکنیکی 

و تخصصی ممکن اســت نفهمیم که چــه اتفاقی دارد می افتد. 

مثاًل یک بار با آقای کلهر در مورد شــخصی صحبت به میان آمد، 

من گفتم که جایی خوانده ام این فرد اســتعداد موســیقیایی اش 

خیلی متوسط اســت. گفت کاماًل اشتباه است، استعداد این فرد 

اتفاقًا عالی است. با او کارکرده ام و می دانم چه اعجوبه ای است. 

نکته من هم اینجاســت که درکی که او از موسیقی دارد با درک 

من کاماًل متفاوت اســت. در شهر هم همین قاعده استوار است. 

شهر هم ریتم دارد، هارمونی دارد و اگر کسی این ریتم و هارمونی 

را درک نکنــد  یا  آن را به هم بریزد ماحصلش می شــود همین 

آشــفتگی که در شــهر می بینیم. بنابراین مدیریت شهری از رأس 

تا ذیل باید روی مفاهیم اصلی درک مشــترک داشــته باشند، بر 

همین اســاس معتقدیم از ناحیه و شهرداران ناحیه شروع کنیم.

بعنــوان مثال وقتی شــهرداران نواحی در مــورد اهداف کالن یا 

چشم اندازواهداف عملیاتی اشــراف داشته باشند ودر مصادیق 

اجرایی آنها را پیاده کنند، شــهر درســت می شــود « چون آنها 

بامردم » ارتباط مســتقیم دارند وچشم توچشم می شوند، « هم 

» می توانند با انجام کارهای درست و درست انجام دادن کارها، 

کیفیت الزم را به فضای شــهری اعطا کنند. چندی پیش یکی از 

شــهرداران نواحی یکی از مناطق در بافت محروم این شــهر، با 

مشارکت اهالی یک کوچه که از ساختمان های فرسوده رنج می 

برد واکثراً نماهای سیمانی داشتند دیواره های کوچه وخانه های 

مردم را رنگ آمیزی کرده بودند به رنگی که خود مردم دوســت 

داشتند، وقتی من از آن کوچه بازدید کردم، شوق و اشتیاق و زبان 

شــکرآمیز اهالی کوچه باعث خوشــحالی زایدالوصفی می شد، 

وقتی شهردارناحیه در خیابان ناحیه عبور می کرد، اهالی وکسبه 

به او سالم می کردند و احترام می گذاشتند نه از روی ترس بلکه 

بدلیل توجهی که به آنها شده بود، شهردار ناحیه مربوطه هرجا 

توانسته بود درختی کاشته بود، این یعنی حرکت در جهت تحقق 

« شهری برای همه ».  شــک نکنید محصول چنین اقدامی چند 

ســال بعد و شــاید در زمان نبودن ما خودش را نشان بدهد، اما 

خــب چه باک که تمــام هدف ما از پارادایم شــیفت پیش بردن 

اصالت کیفیت است؛ چه در زمانه خودمان و چه بعد از ما. 

قدم هایی هم در این زمینه برداشته شده است؟   
بله، عده ای را شناسایی کرده ایم، معاونت برنامه ریزی و منابع 

انســانی تالش کرده اســت در این رابطه، زمینه جذب کسانی را 

فراهم کند که مقوم این نگاه و فهم از شهر باشند.  

فکر می کنیــد این اقدام کــی عملی بشــود؟ برآوردتان   
چیست؟ 

در بخش هایی اقدام شروع شده ولی تا رسیدن به نقطه هدف 

گام های مختلفی باید برداشته شود که امیدوارم تا پایان این دوره 

بخش هایی از آن محقق شده باشد. 

به قول شــما ایــن از برنامه هــای آینــده و آرزوهای در   
دسترس؛ اما ما یک وضعیت موجود هم داریم که مثاًل بودجه 
سال آینده است که به نوعی سمت وســوی اجرایی این قبیل 

ایده ها را روشن می کند، در آنجا چه اتفاقی افتاده است؟ 
رویکــرد اصلی ما در بودجــه ۹۹ اجــرای پروژه های کوچک 

مقیاس محله ای بوده است به گونه ای که  حدود ۲ هزار میلیارد 

تومان برای پروژه های محلی کوچک مقیاس اختصاص داده ایم. 

در بودجه ســال آینده هم  سهم قابل توجهی را برای موضوعات 

اجتماعــی و فرهنگــی می گذاریم اینها باید به هــم گره بخورد. 

برمی گــردد به همان بحث اول ما؛ این شــهر دیگــر به کارهای 

عمرانی ســنگینی کمتر نیاز دارد بلکه نیاز بــه کارهایی دارد که 

مردم را به فضای شــهری پیوند بزنــد؛ البته در اینجا به این نکته 

هم اشــاره کنم کــه این پارادایم شــیفت باید در نظــر مردم هم 

اتفاق بیفتد. حقیقت موجود این اســت که به نظر می رسد هنوز 

مردم دوست دارند سازه های ســنگینی را در شهر شاهد باشند و 

وقتی مقایسه کار در ادوار مدیریت شهری هم صورت می گیرد از 

همین منظر مقایسه می کنند در صورتی که ما تعریفمان از کار با 

شاخص های قبلی نیست ولی نیاز داریم که  این عادت تغییر کند، 

باید یاد بگیریم شهر را جوری دیگر ببینیم.

من حتی فکــر می کنم جا انداختن ایــن موضوع هم جزء   
کارهای شماست و البته که اعتراف می کنم سخت ترین بخش 

کار شماست.
تغییر نگاه زمان بر اســت، ما علیه یک بــاور خیلی قدیمی در 

شهر دســت به عمل زده ایم، شهرداری از بدو تأسیس روی سازه 

بنا شــده است، نگاه مردم هم همین طور تربیت شده است؛ فارغ 

از اینکه توجه کنند ســاختن آن برج و بارو و پل و زیرگذر نباید به 

فروختن قســمت دیگری از شهر و خراب کردن آن بینجامد. حاال 

فکر کنید چطور می شود این باور را در کوتاه مدت تغییر داد. 

نگران زمان نیستید؟  
نه.

یعنی پروژه ای که شروع کردید، عقیم بماند؟   
نمی ماند؛ فقط مســئله این اســت که ما چقــدر در تحقق آن 

عجله به خرج بدهیم؛ چون بــاور داریم عجله کردن در این کار 

ماجرا را به سمت تبلیغاتی و خراب کردنش پیش می برد اما اگر 

مقصود شــما از نگرانی همین باشــد، نه ما هیچ نگرانی نداریم 

چون برایمان شهر و آینده اش مهم است نه نام و نشان خودمان.

مــا دنبال تبلیــغ خودمان نبودیــم و نیســتیم و گاهی تعمداً 

خودمــان را دور از هیاهو و جنجال و پروپاگاندا نگه می داریم. ما 

همیشــه اعالم کرده ایم که گروه سیاسی نیستیم، ولی معنی اش 

نداشــتن گرایش سیاسی نیســت ولی ما خودمان را یکسری آدم 

حرفه ای متخصص می دانیم. بنابراین دغدغه مان بیشتر از اینکه 

تبلیغات باشد، لذت بردن از ساختن فضایی است که مردم از آن 

بهــره می برند. البته این هم به معنای مخالفت با اصل تبلیغات 

و فرهنگ سازی نیســت فقط معتقدیم ما دنبال شخصیت سازی 



۲۷

ما می گوییم پل صرفا 
اتصال این نقطه به 

آن نقطه نیست، پل 
مسیر زندگی است. 

مفهوم این کارها 
این است که ما به 

آدم ها بیشتر اهمیت 
می دهیم 

نیســتیم و دنبال تبلیغ و ترویج فضاهای شهری هستیم؛ مثاًل اگر 

شهردار دوچرخه ســواری می کند، قصدش ژست گرفتن نیست. 

ایشان می خواهد این فرهنگ را جا بیندازد. حتی اوایل و همچنان 

برخی نســبت به این رفتار آقای شهردار واکنش های منفی نشان 

می دهند اما ایشــان با استمرار این حرکت در سه شنبه های بدون 

خودرو به دنبال فرهنگ سازی است .حاال ممکن است این سبک 

مدیریتــی ازنظــر بعضی بد هم باشــد یا فکر کننــد که حناچی 

حرکتی نمی کنــد درحالی که حناچــی دارد حرکت می کند ولی 

حرکتش بطئی اســت و در طی زمان خودش را نشــان می دهد، 

سبک مدیریت آقای دکتر حناچی مبتنی بر احترام و اعتماد است 

اوایل که من آمده بودم خیلی ها با ذکر نام یکی از مدیران ســابق 

می گفتند وقتی فالنی از گوشــه چشم به کسی نگاه می کرد افراد 

به خود می لرزیدند تا اگر تلفنی به شــخصی می زد آن شخص از 

ترس ایســتاده حرف می زند در پاســخ می گفتم این منشی آقای 

حناچی نیست.

نکته همین جاست که تصویر این شــهرداری خیلی متکثر   
شده است از بسیار بد در آن هست تا بسیار خوب و عالی.

 به نظر من کاماًل طبیعی اســت. شــاید باید یک زمانی بگذرد 

که به شــهرداری لیبلی بخورد. اجازه بدهید جمله ای را از استاد 

شــفیعی کدکنی ذکر کنم. ایشــان در جایی می فرمودند، هیچ گاه 

نمی توان عملکــرد یک سیاســتمدار را در دوره خودش ارزیابی 

کرد. باید سال ها بگذرد و سال ها بعد ارزیابی انجام شود، به نظرم 

این جمله اینجا هم کاربرد دارد.

اما ســؤال اینجاست که سرنوشــت این دانه ای که دارید   
می کارید، چه می شود؟ 

من قبل از اینکه به این سؤال جواب بدهم، باید بگویم همه جا 

وقتی صحبت مقایســه این دو سال می شــود، می گویم که ما را 

باید در دو ســال خودمان مقایســه کنید؛ نه در چهار ســال دوره 

اصالح طلبان. هر جا در این مورد صحبت می شود، می گویم بروید 

دو سال اول آقای قالیباف و آقای کرباسچی را بیاورید تا ببینیم چه 

اتفاقی افتاده است. دو سال مرحوم آقای نبی حبیبی و دیگران را 

بیاورید، نه اینکه ۹ سال آقای کرباسچی و ۱۲ سال آقای قالیباف را 

با دو سال ما مقایسه کنید. آثارشان همه شهرداران تقریبًا در شهر 

قابل مشاهده است. شــما وقتی آثار آقای کرباسچی را بخواهید 

ببینید -با اینکه من خودم آن موقع در یکی از مناطق مســئولیت 

داشــتم- رواج تراکم فروشــی و در کنار آن ایجاد فرهنگسراها و 

برداشــتن نرده های پارک ها را می بینید، هر دوره ای با یک یا چند 

ویژگی شناخته می شود یک بار در جلسه ای با همکاران و معاونین 

شــهردار گفتم من یک نام می گویم، شــما مقابلش یک توصیف 

شــهری بگذارید، آقای کرباســچی را اشــاره کردم، گفتند ایجاد 

فرهنگ ســراها و برداشتن نرده پارک ها و تراکم فروشی. در مقابل 

آقای ملک مدنی هــم گفتند افزایش چشــمگیر عوارض تراکم 

آقای احمدی نــژاد! دوربرگردان در اتوبان ها (از بین بردن مفهوم 

اتوبان) و احداث سقاخانه، آقای الویری: انضباط  مالی(به واسطه 

حضور دکتر خالقــی)، آقای قالیباف اتوبان و پل و تونل، در دوره 

آقایان نجفی و افشــانی هم به دلیل کوتاه بودن دوره مدیریتشان 

نمی توان به عنصر شــاخص اشاره کرد اما معتقدیم این دو سال 

آقای حناچی شهر انســان محور در تقابل شهر خودرو محور در 

دستور کار قرار گرفته است.که ازمصادیق آن می توان به توسعه 

قلمروهای عمومی وتاکید بردوچرخه بعنوان یک سیستم حمل 

ونقلی اشــاره کرد بعنوان مثال میدان هفت تیر بعد از حدود ۳۵ 

سال کارگاه ساختمانی اش جمع می شود و یک پالزای شهری به 

وجود می آید. میدان امــام خمینی در آینده نزدیک تبدیل به یک 

قلمرو عمومی جدی می شود، گذرگاه امیرکبیر و ده ها پروژه تمام 

شــده دیگر را نیز می توان نام برد که در همین دوره دوســاله کار 

شده است اما به رغم همه این ها به نظر من مهم ترین ویژگی این 

دوره را می توان در یک عنوان خالصه کرد، شــهر هوشمند، شهر 

آرام و شــهر انسان محور. به این نکته نیز توجه کنید که در دوران 

اقتصادی تحریمی شــدید کشور و دوران کرونا به سر می بریم در 

حالی که نگهداشت شهر حتی دچار اختالل نشده است. بگذارید 

اقاًل از این دوره چند سال بگذرد بعد اگر همچنان گفتند شهرداری 

تنبل اســت، بیایید تا باهم حرف بزنیم. البته ببینیم آن وقت اصاًل 

ایــن حرف ها زده می شــود یا نه چون به هرحــال باید جنبه های 

سیاســی ماجرا را هم در نظر داشته باشــید. بگذارید مثالی بزنم 

ما زیرگذر گیشا را احداث کردیم ولی نقد وارد شد که چرا ورودی 

گیشا را بســتید؟ یکی از نهادهای نظارتی گزارشی برای معاونت 

عمران تهیه کرده که شــما تخلف کردید. خود مردم هم شــاید 

ناراضی باشــند که چرا این زیرگذر بسته شده است ولی به لحاظ 

شهرسازی اتفاقًا این به نفع گیشاست که االن زیرگذر ایجاد نشده.

 به نفع گیشاست؟چطور بهتر است؟ به نظر بهترین نمونه     
برای نمایش ایده شــما و تفاوتش با آن مباحث ســازه محور 

اتفاقاً همین جاست؟
مهم ترین ویژگی گیشا چیست؟ 

محلی بودنش.  
در توقف اجرای آن بخش از زیرگذر تقویت همین محلی بودن 

مهم اســت؛ اینکه محلی بودن در اولویت قــرار بگیرد. درواقع 

ما راه دسترســی به گیشا را نبســتیم؛ چون دورادور گیشا راه های 

دسترســی وجــود دارد امــا آن راهی که بــه ویژگی های محلی 

بودن لطمه می زد را اجرا نکردیم. االن از شــما می پرسم در این 

وضعیت آیا نمی شود به پیاده راه کردن بهتر و دقیق تر فکر کرد.

اگر این اتفاق بیفتد ویژگی های محلی بیشــتر دیده می شــود؛ 

یعنی انســانی تر می شــود؛ اما توجه کنید که اگر آن دسترســی 

اجرا می شــد عماًل این امکان از بین می رفت و به بار نشستن این 

تصمیم امــروز ما زمان می برد. حال آنکه برای ما بهتر و راحت تر 

بــود که آن را اجرا  و فردا هم به عنــوان کارنامه ارائه می کردیم؛ 

در این صورت هم آن منتقدان را ساکت کرده بودیم و هم با نگاه 

حاکم سازه محور همراه شــده بودیم اما ما نمی خواهیم این راه 

را ادامه بدهیم؛ چون اعتقاد داریم این راه بالی بدی ســر شــهر 

می آورد. 

نکته مــن هم همین جاســت کــه عینیت ایــن موضوع   
کجاست؟ مخالفان شما می گویند این دسترسی نداشتن باعث 
کاهش قیمت زمین و ملک در پایین دست گیشا می شود و این 
اتفاق روی کاربری و تغییر بافــت محلی اثر منفی می گذارد و 

حتی به فرسودگی آن کمک می کند. 
ولــی اگر در درازمدت بــه خاطر دنج و آرام بــودن ارزش آن 

قسمت افزایش پیدا کرد چه؟

آن وقت طبیعتاً نظرها مثبت خواهد بود.   
 بلــه، امــا االن چــون نمی توانند تبعاتــش را ببیننــد، صرفًا 

مخالفــت می کنند؛ در کتابــی می خواندم مــا ایرانی ها آدم های 

عجولی هستیم و کمتر گام های الزم برای رسیدن به یک مقصد را 



۲۸

گفت وگو

اندازه گیری می کنیم. ما واقعًا صبور نیستیم، عجولیم، می خواهیم 

زود برســیم، کمال طلبیم. اگر یک ذره به خودمان مجال بدهیم، 

پتانسیل های حیرت انگیزی در تهران وجود دارد.

برای باور این ایده بــه عینیت هم نیاز داریم؛ به چیزی که   
محصول نهایی آن ایده رانشانمان بدهد. 

شما خیابان ایرانشهر که قبال کار شده یا خیابان الله زار که االن 

در دست اقدام است را دیده اید؟ 

پیاده راه شدنش را می گویید؟  
فقط بحث پیاده راه نیست؛ اواًل پیاده روها و عرض خیابان تغییر 

کرده است. مهم جنس کارهایی است که مثال در خیابان ایرانشهر 

در حال تغییر اســت. قباًل شــما وقتی می خواســتید ماشین های 

اداری بخرید به ایرانشــهر می رفتید ولــی االن وقتی می خواهید 

به گالری یا کافه بروید به خیابان ایرانشــهر می روید؛ یعنی جنس 

تأثیــر خانــه هنرمندان روی خیابان ایرانشــهر به طرز آشــکاری 

قابل رؤیت است. شما می بینید که انواع کافه ها و گالری ها شکل 

گرفته اســت، انواع دفاتر هنری شکل گرفته است یا مثاًل در مورد 

کریمخان ما با یکی از ناشــران صحبت می کردیم. او می گفت که 

همه ناشــران معروف خیابان انقالب می خواهند به اینجا بیایند. 

جنس آنجــا دارد تغییر می کند، حاال ما به عنوان شــهرداری در 

آنجــا چه کردیم؟ فقط رویکرد به فضای شــهری را تغییر دادیم 

باقی  آن به وســیله خود مردم رخ می دهد. نمونه بعدی خیابان 

ویالســت که ما حتی یک وقتی به ســمت پیــاده راه کردن آنجا 

رفتیم که البته مخالفت هایی شــد و نشــد. ولی خیابان ویال االن 

آماده این اســت که تبدیل به خیابان پیاده محور جدی بشــود که 

محور صنایع دســتی و... در آن  شــکل گرفته است. حاال اینها از 

جنس دیگری هســتند اما جنس گیشا ســکونت است. سکونت 

محلی که در واقع می تواند کاربری های آنجا، ویژگی های محلی 

پیدا کند. پروژه دیگری داریم که بوستان گفتگو را به صورت پیاده 

با محورهای باالدســتی و ســمت خیابان امیرآباد و کارگر ارتباط 

می دهد؛ اگر االن شــما نســبت به طرح کلی آنجا اطالع ندارید، 

قضاوت متفاوتی هم دارید، حق هم دارید ولی ما داریم این را در 

یک طرح بزرگ تر می بینیم و در این طرح بزرگ تر داریم به بخش 

دیگری از نیاز مردم و ســاکنان آن توجه می کنیم. االن مهم ترین 

فاکتور برای شــما این است که با ماشین بتوانید راحت تر در گیشا 

بروید و بچرخید اما این موضوع با آن شــهر انسان محوری که ما 

می گوییم خیلی متفاوت است. 

یکی دیگر از ایــن جنس پروژه ها، پروژه «خیالســتان زندگی» 

اســت. اتوبان امام علی یکی از محالت متراکم شهری را دو پاره 

کرده است که بخشی از منطقه ۸ است. جالب است که در آنجا 

عده ای با هم فامیل هســتند که بخشــی آن طرف و بخشی این 

طرف اتوبان مانده اند و این افراد با همدیگر ارتباط شان قطع شده 

اســت؛ چون اهمیت را به محله ندادیم بلکــه به اتوبان دادیم؛ 

اتوبان آمده آن را بریده است. حاال ما پروژه ای تعریف کرده و اسم 

آن را «خیالستان زندگی» گذاشتیم و داریم این دو محله را از روی 

اتوبان به هم وصل می کنیم. 

چیزی مثل پل طبیعت؟  
تقریبًا اما گذشــته از اینکه دو محلــه را به هم وصل می کند، 

حالت تفریحی دارد. 

ما این را شــروع کردیم ولی کی به بهره برداری می رســد؟ مثاًل 

یک ســال دیگر. پــالزای پل باغ نیایــش. اتصال بلــوار فرهنگ به 

ســعادت  آباد. روی نیایش این پل  باغ ایجاد می شــود. ببینید همه 

آن عرصه عمومی اســت؛ یعنی مــا نیامدیم  یک پل عابر بزنیم. ما 

می گوییم پل صرفًا اتصال این نقطه به آن نقطه نیســت، پل مسیر 

زندگی اســت. مفهوم این کارها این اســت که باید به آدم ها بیشتر 

اهمیت  بدهیم؛ به گونه ای که شــما که ساکن گیشا هستید، پس از 

مدتی احساس کنید که می توانید ماشین تان را در پارکینگ خانه تان 

هم بگذاریــد و کمی پیاده با خانواده  پیــاده بروید و چرخی بزنید 

و لذتــی از فضا ببرید. چگونه اســت که این ماشــین باید تا جلوی 

در خانه حتمًا بیاید؟ ما در یک جهنم خودســاخته ای داریم زندگی 

می کنیم. بعد از این بالیی که خودمان داریم سرخودمان می آوریم  

برای اینکه به آرامش برســیم به شمال یا جای دیگری می رویم. ما 

این شهر را باید به شهری آرام تبدیل کنیم که در همین فضا احساس 

آرامش و حال خوب و کیفیت زندگی داشــته باشیم و آن را تجربه 

کنیم؛ در کنار فضای کارمان. مگر شــما ســالی چنــد بار می توانید 

به جاهای دیگر برای رســیدن به آرامش برویــد؟ حاال بگذریم که 

برخی هر هفته راهی شمال و جاهای دیگر می شوند، ولی اگر شما 

کیفیــت زندگی را برای همه مردم بهتر کنید، شــرایط عادالنه ای را 

برای همه ساکنین شــهر فراهم آورده، حق دوست داشتن و تعلق 

را افزایش داده اید....  من و شــما می توانیم ســوار ماشین بشویم و 

به جاهای دیگر برویم اما خیلی از افراد نمی توانند این کار را انجام 

بدهند. خب مــا باید کیفیت زندگی را در این شــهر برای این افراد 

افزایش بدهیم. مردم جنوب شــهر در این شــهر سهم دارند، آنها 

باید فرصت فراغت و گردش و تفریح سالم را در محالت خودشان 

تجربــه کنند، ما ناگزیریم مقصد ســفر را از نقطه ای به نقطه دیگر 

شــهر، به درون محــالت معطوف کنیم و وســیله ســفر را هم از 

اتومبیل شــخصی به پیاده و دوچرخه و وسایل حمل ونقل عمومی 

تغییر دهیم، به عبارت بهتر باید سهم حمل و نقل عمومی را نسبت 

به اتومبیل شخصی و موتورسیکلت افزایش دهیم. 

و کالم آخر  
ـ هیــچ دوره مدیریت شــهری در تهران نمی توانــد ادعا کند 

که بهترین دوره بوده اســت و عملکرد دوره هــای قبلی خود را 

به طورکلی نفی کند.

ـ دوره مدیریت سلســله مراتبی و حکمرانــی باال به پایین در 

مدیریت شهری گذشــته ونمی تواند پاســخگوی نیازها و حالل 

مشــکالت باشــدو نیاز به تغییرات جدی دارد، مشارکت دولت و 

مردم در اداره امور شــهر رکن اساسی تغییر رویکرد است دولت 

باید هزینه اســتقرار خود در پایتخت را بپردازد تا مردم از کیفیِت 

بهترِ زندگی در تهران برخوردار شوند. 

ـ مدیریــت یکپارچه شــهر اگر قبــاًل یک شــعاربود امروز یک 

ضرورت است.

ـ  بــرای مقابلــه بــا فســاد و رعایــت حقــوق شــهروندی، 

وجودشهرداری شفاف و شیشه ای الزامی است.

ـ  شهر فروشــی به هر بهانه ای مذموم است باید درآمد پایدار 

برای شهر به وجود آورد.

ـ اداره شــهر توســط کســانی که اهلیــت دارنــد پرفایده تر و 

کم هزینه تر است تا اداره توسط سیاست مداران و سیاست بازان.

ـ تغییر ریل از یک شــهر خودرو محور به یک شهر انسان محور 

سلیقه یک گروه نیست، نیاز جدی آینده شهر است.

ـ  شهر هوشمند، شهر آرام، شهر انسان محور زمینه ساز تحقق" 

تهران شهری برای همه" است.
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ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت شهری

وجود منابع فراوان 
و سهل الوصول برای 

اداره شهر سبب شده 
بود که اداره شهر به 
نحو غیر قابل قبولی 
گران انجام شود. در 

این زمینه نیز با تغییر 
ریل گذاری اداره شهر، 
جلوی اداره گرانقیمت 

شهر را گرفتیم

 

نگاه تاریخی و چندجانبه به وضعیت تهران نشان می دهد آن چیزی 

که امروز ما به عنوان شهر تهران می شناسیم حاصل رویکرد و مدیریتی 

اســت که در طول سه دهه گذشــته، با وجود آیند و روند شهردارهای 

مختلف و سلیقه های سیاســی گوناگون، در یک مسیر واحد و یکپارچه 

شکل گرفته است و آن به زبان ساده «سیاست شهرفروشی» است. 

نتیجه این سیاست ایجاد یک شرایط رانتی در شهرداری تهران بود که 

این رانت ها و فساد ناشی از آنها عمدتا در چند حوزه به وقوع پیوسته اند: 

نخست تراکم فروشی غیر قانونی؛ دوم تغییر کاربری ها و صدور مجوزهای 

ساخت؛ سوم رانت های مستتر در پروژه  های عمرانی و حتی اجتماعی-

فرهنگی؛ چهارم رانت های ناشــی از در اختیارگذاری امالک و امکانات 

شهرداری به افراد و گروه های خاص؛ پنجم رانت های ناشی از بکارگیری 

و استخدام افراد در رده های مختلف مدیریتی و اداری. 

شهر را در چه شرایطی تحویل گرفتیم؟ بحران های انباشته

زمانی که مدیریت فعلی شــهرداری اداره شهر را در دست گرفت، با 

سه میراث عمده که نتیجه مسلم ریل گذاری قبلی بود، روبه رو شد: 

نخست شهری که بیش از ۸۰درصد درآمدهای آن به فروش اشکال 

مختلف تراکم وابسته بود. 

دوم هدررفت گسترده منابع زیستی شهر و به دنبال آن ایجاد مشکالتی 

همچون مسأله آلودگی هوا، ترافیک و نابرابری اجتماعی ـ اقتصادی.

ســوم شیوع فساد و رانت تا جایی که شهرداری در ذهن مردم نهادی 

در مسیر تغییر ریل گذاری: تغییر ساختار در کنار مبارزه با * فاسد بود.
مصادیق

در این شــرایط دو راه داشــتیم؛ یا به اداره شهر در مسیر سابق ادامه 

دهیــم، منافع گروه های خاص را تأمین کنیــم و درآمدهای آن را صرف 

اداره شــهر کنیم یا اینکه مسیر تغییرات ساختاری را در پیش بگیریم و با 

تالش برای ایجاد «ائتالف های اجتماعی» انجام بسیاری از امور روال شده 

ســابق را متوقف کــرده و روال های جدیدی را در مدیریت شــهر ایجاد 

کنیم. ما سعی کردیم مسیر دوم را با دو محور اصلی «تغییر مسیر کسب 

درآمدهای شهر» و «برقراری عدالت اجتماعی» پیش ببریم و شهر را آرام 

و بی تنش اداره کنیم. خالصه ای از محورهای اصلی فعالیت های کالن 

ما در ادامه آمده است: 

الف) تغییر مسیر کسب منابع اداره شهر

مهم ترین ضرورت ساختاری مبارزه با فساد و قرارگرفتن شهر در مسیر 

تأمیــن منافع عموم مردم به جای منافع گروه های خاص تغییر مســیر 

کسب منابع اداره شهر بوده است. ما تغییر مسیر کسب منابع اداره شهر 

را در قالب مجموعه ای از «بایدها» و «نبایدها» به شرح زیر پی گرفتیم. 

الف-۱) جلوگیری از فروش غیر قانونی شهر

یکــی از مهم ترین نبایدهای ما در این تغییر ریــل، توقف فروش غیر 

قانونی شــهر بوده است. ما در دشوارترین شــرایط اقتصادی، در دوران 

تحریم  و کووید-۱۹  تن به فروش غیر قانونی شــهر و کسب درآمد از این 

طریق نداده ایم و همگان اذعان دارند که در دوره ما، ساخت وســازهای 

تجاری و مسکونِی خارج از قواعد به طور کامل متوقف شده است. 

الف-۲) ایجاد منابع پایدار برای اداره شهر 

ما مســیرهای متعددی را برای جایگزین ســازی منابع اداره شــهر با 

منابع پایدار شروع کرده ایم؛ از آن جمله الیحه درآمدهای پایدار شهری و 

همچنین مالیات بر مسکن بوده اند. در کنار اینها تالش برای خلق منابع 

جدید برای اداره شــهر نیز در جریان بوده اســت. در نتیجه این تالش ها 

در دشوارترین شــرایط ما به میزان ۱۰درصد بر درآمدهای پایدار شهری 

افزوده ایم. 

الف-۳) اداره ارزان شهر

وجود منابع فراوان و سهل الوصول برای اداره شهر سبب شده بود که 

اداره شــهر به نحو غیر قابل قبولی گران انجام شود. در این زمینه نیز با 

تغییر ریل گذاری اداره شهر، جلوی اداره گرانقیمت شهر را گرفتیم؛ بدون 

آنکه اجازه بدهیم کیفیت خدمات شهری کاهش یابد. به این ترتیب در 

دوره جدید هزینه نگهداشت شهر را ۵۰درصد کاهش داده ایم.

الف-۴) شفاف سازی و مبارزه پیگیر با مصادیق فساد و رانت 

در کنار پایدارســازی منابع، پیگیرانه با مصادیق فســاد و رانت مبارزه 

کردیم. پرونده های متعدد مالی را بدون جنجال و ایجاد حاشــیه  پیش 

بردیم و توانســتیم در موارد متعددی از حقوق شــهروندان دفاع کرده 

و اموال شــهروندان را به بیت المال برگردانیم. همچنین ســامانه های 

شفاف سازی شهرداری را برای جلوگیری از فساد راه اندازی کردیم. 

الف-۵) پس گرفتن حوزه های عمومی برای شهروندان

ما تالش کردیم با تأکید مداوم بر این مســأله که زمین و آسمان شهر 

ملک مشــاع همه شهروندان هســت ائتالفی عمومی برای پس گرفتن 

حوزه های عمومی به نفع شــهروندان و حفظ حریم شــهر ایجاد کنیم. 

خوشبختانه در این مسیر مسئوالن عالی نظام و دولت با ما همراه شدند. 

در نتیجه اراضی عباس آباد، کارخانه سیمان ری و برخی ساختمان های 

دیگــر به نفع مردم بازپس گرفته شــده و به فضاهــای عمومی تبدیل 



۳۰

نگاه مسئول

تهران سه دهه 
بر محور برج ها و 

ماشین ها و بزرگراه ها 
ساخته شده است. ما 

می خواهیم شهر به 
شهروندان بازگردد

شده اند. فضاهای فرسوده را به گذرگاه های عمومی بدل کردیم و حدود 

۱۰۵ هکتار اراضی شهر و ۴۰۰ ملک را از تصرف آزاد کرده و به شهروندان 

بازگرداندیم.      

ب) عدالت اجتماعی: تهران شهری برای همه 

تهران در نتیجه مسیری که در سه دهه گذشته برای اداره شهر دنبال 

کرده اســت، مدام به شــهری نابرابرتر از قبل بدل شده است. متأسفانه 

سیاســت های اقتصادی اداره شــهر با دامن زدن به نابرابــری، اکنون بر 

دوگانه فرادست ـ فرودســت، شمال ـ جنوب، چندان دامنه ای بخشیده اند 

که بیــم آن می رود در لحظات بحرانی شــکاف فقرـ ثــروت به عاملی 

برای بروز دشــمنی و خشونت در شهر بدل شود. عدالت اجتماعی و به 

وجود آمدن احساس برخورداری از مواهب توسعه شهر در میان اقشار 

مختلف شــهروندان، یگانه راه جلوگیری از عمق یافتن چنین تنش ها و 

خشونت هایی اســت. این موضوع مگر با توزیع عادالنه منابع شهری و 

توسعه زیرساخت های شــهری به نفع همه مردم محقق نمی شود. ما 

در این زمینه و در مســیر ریل گذاری جدید به طور شــاخص اقدامات زیر 

را آغاز کرده ایم: 

ب-۱) طبقات پایین و اقشار آسیب پذیر

ما در این راستا دو مسیر اصلی را پی گرفتیم: نخست انجام پروژه های 

خدماتی در مناطق کمتر برخوردار شــهر و توسعه خدمات زیرساختی 

شــهر در راســتای تأمین منافع عموم مردم. دوم انجام پروژه های ویژه، 

مختص اقشار خاص و آسیب پذیر؛ از آن جمله می توان به مواردی چون 

توسعه و تجهیز مراکز پرتو ویژه کودکان کار و خانواده های آسیب دیده و 

احداث و توسعه گرمخانه های شبانه روزی به ویژه برای بانوان اشاره کرد. 

ب-۲) حمل ونقل عمومی

بخش مهمی از تحقــق عدالت اجتماعی به برخــورداری عادالنه 

شــهروندان از حمل ونقــل عمومــی بازمی گــردد. امری که در بســط 

انســان محوری و کاهش ترافیک و آلودگی هوا نیز نقش بســزایی دارد. 

ما در دوره مدیریتی خود ظرفیت مسافرگیری مترو تهران را تا ۵۰درصد 

افزایش داده ایم. ۱۷۵ کیلومتر مســیر ویژه دوچرخه ایجاد  و بیش از ۱۰ 

هزار تاکسی و ۶۴۰ دستگاه اتوبوس را نوسازی و بازسازی کردیم.

ب-۳) شهر هوشمند 

شهر هوشمند ضامن شفافیت و عامل کاهش هزینه های اداره شهر 

و دسترسی آسان و برابر شهروندان به خدمات است. ما تالش کردیم با 

استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان زمینه را برای هوشمندسازی 

فعالیت هایمان در حوزه های مختلف مانند نگه داشت شهر، معاینه فنی، 

ارایه خدمات و... فراهم کنیم. در همین زمینه ســامانه هوشمند «تهران 

من» راه اندازی شد. راه اندازی سامانه urban.tehran.ir، پوشه شهروندی، 

اپلیکیشــن پارک خودرو و اپلیکیشن دوچرخه نیز بخشی دیگر از فرآیند 

هوشمندسازی شهر بوده است. 

ب-۴) شهر انسان محور 

تهران ســه دهه بر محور برج ها و ماشین ها و بزرگراه ها ساخته شده 

اســت. ما می خواهیم شــهر به شــهروندان بازگردد. به همین دلیل به 

مناسب سازی معابر شهری برای معلوالن، ارتقای امنیت زنان و بهسازی 

فضا های بی دفاع شهری، احیای محله ها، ســاختمان ها و گذرگاه های 

تاریخی و ایجاد مکان های مخصوص برای حضور کودکان و سالمندان 

در شهر اقدام کردیم. همین طور تالش کردیم به جای تبدیل کردن شهر 

به تقاطــِع بزرگراه ها، امکان تردد شــهروندان و دوچرخه ها را افزایش 

نتیجه گیری: ضرورت پایدارسازی مسیر جدید* دهیم. 
تهــران در شــرایطی خطیر و دشــوار به ما رســیده اســت. با همه 

دشــواری ها ما تالش کرده ایم ساختارهای مدیریت شهری را به گونه ای 

اصالح کنیم که شهر در مسیر ریل گذاری جدیدی قرار گیرد تا شهرداری 

به تدریــج از یکی از نهادهــای مولد رانت و فســاد و تأمین کننده منافع 

گروه های خاص به نهادی مقوم دموکراسی و تأمین کننده خیر عمومی 

بدل شود. با این همه این مسیر تازه آغاز شده است و به درختی جوان و 

لرزان می ماند که تندباد حوادث به آسانی می تواند آن را از ریشه برکند و 

ما را به همان مسیر سابق برگرداند؛ مسیری که ادامه دادن آن چیزی جز 

نابودی منابع زیستی شهر، تقویت گروه های خاص و تبدیل تهران به یک 

کالنشهر غیرقابل زیستن نیست. تهران برای قرارگرفتن در مسیری باثبات، 

شــفاف، دموکراتیک و متعلق به همه شهروندان نیازمند نهادینه سازی 

فرآیندهایی است که ما در سه سال گذشته فقط توانسته ایم در شرایطی 

بسیار دشوار آن فرآیندها را آغاز کنیم. نهادینه شدن این فرآیندها، تداومی 

دست کم دو دهه ای نیاز دارد تا بتواند ببالد و شهری دیگر، تهرانی برای 

همه به شــهروندان تهرانــی عرضه کند. چنین تداومــی نیازمند ایجاد 

اجماعی ملی بر «ایده ها» و «روندها»یی اســت که در سه سال گذشته 

آغاز شده و شرح مختصری از آنها در این گزارش آمده است. 

تــداوم و نهادینه شــدن ایــن روند هــا و ایده ها نه  تنهــا نویدبخش 

دموکراســی، عدالت اجتماعی و خیر عمومی  برای شهر تهران و مردم 

تهران نیست بلکه راهنما و دورنگاهی است برای سایر شهرهای ایران تا 

بهترین مسیر را در مدیریت شهری و پیشبرد اهداف انسان محور شهر خود 

در پیش بگیرند؛ مســیری که ضامن منافع تمام شهروندان و تمام مردم 

ایران باشد. شهر تهران شهرداری می خواهد که ریل گذاری جدید شهر را 

باور داشته باشد، وامدار کسی نباشد و به گروه های خاص باج ندهد، به 

نفروختن شهر اعتقاد داشته باشد، شهرداری را سکوی پرش خود و طیف 

سیاسی اش نکند، به ایجاد ائتالف های اجتماعی باور داشته باشد و بتواند 

به تدریج تصویری از تهرانی بهتر در ذهن شهروندان تهرانی ایجاد کند.
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شهر هوشمند
شهرداری تهران برای نخستین بار انتخابات تمام الکترونیک  شورایاری ها را برگزار کرد

فصل اول 
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سرمقاله

شهر هوشمند چارچوبی است که عمدتا از فناوری اطالعات و ارتباطات (ICT) برای توسعه، گسترش و ترویج شیوه های 

توســعه پایدار و با هدف رفع چالش های رو به رشــد شهرنشینی ایجاد شده است. بخش بزرگی از این چارچوب اساسا یک 

شــبکه هوشــمند از اشیای متصل و ماشین هایی اســت که اطالعات را با استفاده از فناوری بی ســیم و رایانش ابری انتقال 

می دهنــد. برنامه هــای IoT مبتنی بر رایانش ابری اطالعــات را در لحظه دریافت، تجزیه وتحلیــل و مدیریت می کنند تا به 

شــهرداری ها، شــرکت ها و شــهروندان کمک کنند که برای بهبود کیفیت زندگی خود تصمیمات بهتری بگیرند. مردم برای 

ارتباط با اکوسیستم های یک شهر هوشمند از راه های مختلفی همچون تلفن های هوشمند، ابزارهای هوشمند قابل حمل، 

اتومبیل ها و خانه های هوشــمند استفاده می کنند. یکپارچه سازی اشیا و داده ها با زیرساخت های فیزیکی و خدمات شهری 

می تواند هزینه ها را کاهش و پایداری را بهبود دهد. جوامع می توانند روش های توزیع انرژی را بهبود بخشــند، جمع آوری 

زباله را ســاده تر کرده و با کمک IoT باعث کاهش ترافیک و حتی بهبود کیفیت هوا شــوند. البته الزم به ذکر اســت که در 

گزارش منتشرشــده به وســیله شورای شهرهای هوشــمند به این موضوع اشاره شده اســت که بخش شهرهای هوشمند 

هنوز یک تعریف پذیرفته شــده جهانی ندارد. البته که این شــورا یک شهر هوشمند را شهری می داند که فناوری دیجیتال را 

در تمامی کارکردهای شــهری پیاده کرده اســت. به بیان دقیق تر، طبق تعریف این شــورا، یک شهر هوشمند داده هایی را از 

دستگاه ها و حسگرهای هوشمند گردآوری کرده و آنها را در جاده ها، شبکه های برق رسانی، ساختمان ها و سایر دارایی های 

شــهری به کار می گیرد. درنهایت اینکه، ایده شــهرهای هوشــمند را می توان در یک جمله خالصه کرد: «جهانی که در آن 

فناوری های دیجیتال و طراحی هوشــمند برای ســاخت شهرهای هوشــمند و پایدار به کار گرفته شده اند.» در همین زمینه 

در کشــور ما هم در دوره ریاســت پیروز حناچی در شــهرداری تهران، او بــا این ایده که شــهروندان، جوانان تحصیلکرده، 

اســتارت آپ ها، دانشگاه ها، شرکت های کوچک و متوسط، کارآفرینان و گروه های اجتماعی در توسعه نوآوری در شهر تهران 

و دیگر کالنشهرهای کشور سهیم هستند، تالش کرد تا مسیر رسیدن به شهر هوشمند را هموار کند. به گفته شهردار تهران، 

شــهر تهران با ســهم باالیی در میزبانی از این اقشــار، تهران را عالوه بر اینکه پایتخت سیاسی کشور کرده است، به پایتخت 

نوآوری ایران تبدیل کرده است.

حناچی همچنین بیان کرده است که در تدوین استراتژی نوآوری در حوزه شهر هوشمند و تبدیل شهرها به مثابه پلتفرم، 

تالش کرده ایم فرصت های مناســبی در اختیار اســتارت آپ ها و کســب وکارها قرار گیرد تا امکان خلق ثروت و نوآوری مهیا 

شود.

ازجمله اقدامات شهرداری تهران در خصوص خدمات شهر هوشمند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 راه اندازی سامانه هوشمند «تهران من»، پلتفرم یکپارچه ارایه خدمات آنالین به شهروندان با بیش از ۲۰ نوع سرویس.

 راه اندازی سایت urban.tehran.ir برای غیرحضوری کردن فعالیت های مرتبط با صدور پروانه و گواهی برای مهندسان 

طراح و ناظر، مالکین و شرکت های خدماتی.

 پیگیری و پیاده ســازی اقدامات نظارتی سیستمی و هوشمند در شهرداری تهران با استفاده از ابزار و فناوری های نوین 

به منظور جلوگیری از مداخله و دسترسی اشخاص به اطالعات و فرآیندهای اجرایی در حوزه های مختلف شهرداری.

 راه اندازی پوشه شهروندی و غیرحضوری کردن فعالیت های مرتبط با حوزه شهرسازی.

 به روزآوری نقشه بزرگ مقیاس شهر تهران و تولید اپلیکیشن نقشه همراه تهران «رایا».

TEHRAN BUS راه اندازی سامانه مسیریاب برای اطالع رسانی حرکت ناوگان اتوبوسرانی و نرم افزار 

 اجرای طرح هوشمندسازی مدیریت و کنترل تاکسی ها در ۸ پایانه اصلی تاکسیرانی شهر تهران.

 راه اندازی اپلیکیشن پارک خودرو هوشمند؛ مدیریت و نظارت بر ۱۱ هزار پارک حاشیه ای هوشمند در منطقه ۲ تهران و 

۳۰ هزار فضای پارک حاشیه ای در مناطق مرکزی شهر تهران.

 تولید اپلیکیشن موبایلی دوچرخه که برای مسیریابی های مناسب دوچرخه سواران بر اساس حالت ها و شرایط مختلف 

است.

 توسعه نظام پرداخت الکترونیک موبایل پایه در تاکسیرانی در بیش از ۴۰ هزار تاکسی تهران. 

 هوشمندسازی جمع آوری و تفکیک پسماند خشک و تفکیک پسماند ارزشمند از مبادی تولید.

 راه اندازی فروش مجازی انواع کارت بلیت مترو، پرداخت آنالین هزینه تاکسی و فروش مجازی در میادین میوه و تره بار 

و فروشگاه های شهروند.

 برگزاری اولین انتخابات تمام الکترونیک شورایاری محله های شهر تهران.

زندگی راحت در تهران هوشمند ورودی
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شاید برای انسان ۱۰۰ سال پیش «شهر هوشمند» تنها در داستان های 

ژول ورن به واقعیت بدل می شــد اما با پیشرفت های تکنولوژیک امروز 

جهان امری کامال ملموس اســت. وجود شــهری که همه عناصر آن 

هوشمند باشند و از طریق یک مرکز کنترل مدیریت شود دیگر تجسمی 

رویایی در فیلم های هالیوودی نیســت؛ زیرا با توجه به امکانات فناوری 

اطالعات در دنیای امروز این تصور یا تجســم روزبه روز به مرحله اجرا 

نزدیک شده  اســت. شهر هوشمند شهری اســت که بر اساس آخرین 

نظریه های مدیریت شهری بنا شده باشد اما این تمام تعریف آن نیست. 

معماران شــهری و جامعه شناسان هنوز بر ســر تعریفی واحد از شهر 

هوشمند به نتیجه نرســیده اند؛ زیرا اشل و مقیاس اجرای آن بر هویت 

افراد ساکن در شهر هم اثر می گذارد، همچون هویتی که در حال حاضر 

بسیاری از شهرهای بزرگ مدعی آن هستند. شهر هوشمند چیست؟ در 

شهر هوشمند چیست؟* این گزارش این مفهوم را از زوایای مختلف بررسی می کنیم. 
شهرنشــینی عالوه بر اینکه مفهومی هفت هزار ساله است، با گزاره 

دیگری به اســم تمدن عجین شــده اســت. انقالب صنعتــی با ایجاد 

نهادهای اداری و اقتصادی و فرهنگی چهره و تعریف شهر را دستخوش 

تغییــر کرد و در عصر کنونی که تمدن بــا تکنولوژی گره خورده ایجاب 

وجود شهر هوشمند امری بعید به نظر نمی رسد آن هم در شرایطی که 

بر اساس آمارها تا سال ۲۰۲۵ پدیده شهرنشینی رشد می کند و ۶۶درصد 

از انسان ها در شهرها زندگی خواهند کرد. شهر هوشمند بر پایه اینترنت 

اشیا (IoT) بنا می شود. این شهر چارچوبی است که از فناوری اطالعات 

و ارتباطات در جهت توسعه، گســترش و ترویج راه های توسعه پایدار 

برای از بین بردن موانع گســترش شهرنشــینی ایجاد می شــود. شبکه 

هوشمندی که به وسیله اشیا متصل به اینترنت بی سیم و رایانش ابری 

اطالعات مورد نیاز مدیریت شهری را استخراج می کند، هسته اصلی یک 

شهر هوشمند است. این برنامه ها با رایانش ابری، اطالعات زیستی شهر 

را در لحظــه دریافت، تجزیه و تحلیل می کنند تا شــهرداری ها، فعاالن 

اقتصادی و حتی شــهروندان امکان مدیریت بهتر فعالیت های خود را 

در شــهر داشته باشند. در چنین بستری شهروندان می توانند به وسیله 

تلفن هوشمند خود ابزارهای مدیریت حمل ونقل، اتومبیل و خانه های 

هوشــمند را در اختیار داشــته باشــند. رمز موفقیت چنین شهری در 

یکپارچه سازی اشیا و داده ها با زیرساخت های فیزیکی و خدمات شهری 

است؛ امری که می تواند در کاهش هزینه های مدیریت شهرها یا حتی 

زندگی در شهرها کمک شایانی به مردم بکند. در این خصوص می توان 

چراغ های خیابان را مثال زد، هــوش مصنوعی که با تحلیل داده های 

چراغ  هــای تیر برق میزان نور را کــم و زیاد می کنند. همچنین می توان 

تابلوهای ال ای دی در ســطح شهر که از میزان ترافیک اطالع می دهند 

را هم یکی دیگر از نمودهای شــهر هوشمند دانست. در افق گسترده تر 

شهر هوشمند شهروندان می توانند از طریق همین چراغ های ال ای دی یا 

شهر هوشمند چیست؟
بر اساس آمارها تا سال ۲۰۲۵ پدیده شهرنشینی رشد می کند و ۶۶درصد از انسان ها در شهرها زندگی خواهند کرد. 

شهر هوشمند بر پایه اینترنت اشیا (IoT) بنا می شود

کنترل و یکپارچه سازی روشنایی شهر در جهت بهینه سازی مصرف انرژی و رشد امنیت در شهرهاروشنایی هوشمند

مجموعه اي نرم افزاري و سخت افزاري براي مدیریت تعداد خودروهاي در پارکینگ براي اطالع رانندگان، افزایش امنیت پارکینگ هوشمند
خودروها در ورود و خروج، کاهش پرسنل درگیر و پرداخت هزینه خودکار یا دستي

استفاده موثر از آب و بهره برداري بهینه از زمین فضاي سبز و پارک ها با استفاده از سنسورهاي پایش خاککشاورزی هوشمند

نظارت بر جمع آوري، انتقال، بازیافت و دفع زباله ها با استفاده از پنل هاي سخت افزاري و نرم افزاري از مبدأ تا مقصدمدیریت هوشمند ضایعات

خانه اي هوشمند است که بتوان از طریق وسیله هوشمندي مثل تلفن همراه امکان مدیریت روشنایي و امنیت آن وجود ساختمان هوشمند
داشته باشد
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گزارش

شهرهای هوشمند 
زمانی می توانند 

کارایی الزم را داشته 
باشند که بتوان به 

آنها اعتماد کرد. این 
اعتماد جز با ایفای 

نقش درست و صحیح 
نهادهای اجتماعی و 

نهادهای اقتصادی 
و سیاسی فعال در 

شهر میسر نمی شود

تلفن های هوشمند جای پارکینگ های خالی و ایستگاه های شارژ وسایل 

چهار عنصر مهم* نقلیه الکتریکی را به شهروندان نشان دهند. 
چهار عنصر اتصال بی ســیم فراگیر، داده های منبع باز، امنیت قابل 

اعتماد و امکان کسب درآمد همچون چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش 

اتصال بی سیم فراگیر* برای زندگی،  برای یک شهر هوشمند ضروری هستند.
نخســتین قدم برای داشتن یک شهر هوشمند اتصال بی سیم فراگیر 

است؛ زیرا متصل بودن اشیا به این بســتر برای اخذ اطالعات مورد نیاز 

بســیار مهم اســت. یکی از مهم ترین اصول مدیریت شهری شناسایی 

نیازهای شــهر و شهروندان اســت و این شبکه در رفع این نیاز مثل یک 

شاه کلید است. توســعه فناوری شبکه های دامنه باالـــمصرف پایین 

(LPWAN) برای برنامه های راهبردی و کاربردی که شــهر هوشــمند 

طراحی می شــود. این تکنولوژی با متصل شــدن به ساختار شهرهای 

هوشــمند به مدیریت تمامی اجزای شــهر هوشــمند کمک می کنند. 

همچنین کارشناسان گسترش نسل جدید اینترنت یعنی ۵G را یکی نقاط 

عطف فناوری شهری برای تسریع در اجرا و استقرار شهرهای هوشمند 

چرخش آزاد اطالعات* می دانند. 
دولت ها، شــرکت ها و حتی افراد حساســیت باالیی برای اطالعات 

خود قایل هستند و همین امر یکی از نگرانی های متولیان شهر هوشمند 

اســت؛ زیرا اشــتراک اطالعات یکی از مهم های این شــهر است. نفوذ 

هکرها به اطالعاتی که در بســتری آزاد در حال گردش اســت یکی از 

نگرانی های امنیتی طراح های شــهرهای هوشــمند است. به هر حال 

برای داشتن شهری هوشمند باید همه شرکت کنندگان در این اکوسیستم 

پیچیده اطالعات خود را به اشتراک بگذارند که با سایر اطالعات ورودی 

ادغام و بررســی شود و راهکار مدیریت آن حوزه به مدیر یا مأمور مورد 

نظر ارسال شــود. این اطالعات می تواند راهگشــای مشکل شناسایی 

نیازهای شهری باشد و به همین دلیل نمی توان از آن چشم پوشید. البته 

کپنهاگ و آمستردام دو نمونه از شهرهای هوشمند هستند که توانستند 

بهترین اســتفاده را از این اطالعات بــا کمترین ضریب خطر نفوذ کنند، 

ابتدا این داده ها را برای استفاده در یک سیستم نوآورانه دوچرخه سواری 

هوشــمند به کار گرفتند و از طریق آن داده هایی برای نظارت و مدیریت 

کیفیت هوا و تراکم ترافیک به مدیران و شهروندان ارایه دادند. آمستردام 

نیز با به اشتراک گذاشتن این اطالعات به بخش های فعال و عالقه مند به 

سیستم حمل ونقل شهر توانست برنامه  های مبتنی بر نقشه و مسیریابی 

این افراد را به بســتر اصلی اطالعات آزاد وصل کند. این دو شهر نشان 

دادند درست است که به اشتراک گذاری داده ها در فضایی باز خطرناک 

است اما امکان ارایه راهکاری مطمئن برای  دسترسی نداشتن گروه های 

غیرمرتبــط به اطالعات وجــود دارد و در عین حال کســانی که به این 

امنیت شهرهای هوشمند* اطالعات احتیاج دارند آنها را در اختیار می گیرند.
دوربین ها، سیســتم های نظارت جاده ای هوشــمند و ســامانه های 

امنیت عمومی به امنیت شهر و شهروندان برای جلوگیری از وقوع جرم 

و کاهش آمــار آن کمک می کنند اما آیا این موارد می تواند شــهر را از 

حمله هکرها هم در امان نگه دارد؟ کارشناسان برای پاسخ به این سوال 
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می گویند که باید به چگونگی دسترسی به داده ها و راهکارهای مطمئن 

در زمینه احراز هویت پرداخت. شــهرهای هوشــمند زمانی می توانند 

کارایی الزم را داشته باشند که بتوان به آنها اعتماد کرد. این اعتماد جز با 

ایفای نقش درست و صحیح نهادهای اجتماعی و نهادهای اقتصادی 

و سیاسی فعال در شهر میســر نمی شود. اگر این ارگان ها فعالیت های 

خود را بــا چهار هدف اصلــی امنیتی انطباق بدهنــد، درصد خطای 

امنیتی شــهرهای هوشــمند پایین می آید. این چهار عنصر دسترسی، 

یکپارچگی، محرمانگی و مســئولیت پذیری هستند که در جدول زیر به 

کسب درآمد در شهر هوشمند* آنها می پردازیم:
اطالعات و داده ها طالی عصر جدید هســتند. برای داشــتن شــهر 

هوشــمند موفق باید با ایجــاد مدل های تجاری پایــدار کار و فعالیت 

بازیگران تجاری را تســریع  و تســهیل کرد. در چنین شرایطی مالکیت 

معنوی هر عضو باید ارزشمند باشد و از آن حفاظت شود. خصوصیت 

اشــتراکی نرم افزارهــا این امکان را بــه طراحان می دهد کــه با ایجاد 

مدل هــای کســب وکار متنوع و ارایــه اطالعات جامع، هر شــهروند یا 

فعال اقتصادی ارزش متناســب با ســهم و امکانات خود را از محیط 

شهری خارج کند. این مدل ها راهی برای کسب درآمد ارایه می کند که 

متقاضی می تواند با توجه به این مدل ها با کمترین ریســک تجاری و با 

در اختیارداشتن اطالعات جامع، نقشه راه خود را بچیند. شهر هوشمند 

این امکان را برای ســاکنان خود فراهم می کند که با استفاده از نیازهای 

شهری، از طریق کسب درآمد نرم افزاری شهروندان تجربه بهبودیافته و 

هویت در شهر هوشمند* کارشناسی شده ای  در تجارت داشته باشند. 
پیش بینی ارزش  ۱٫۲ تریلیون دالری شهرهای هوشمند در سال ۲۰۲۲ 

باعث شــده شــرکت های بزرگ تکنولوژی در دنیا ارتقای سطح تولید 

محصوالت هوشــمند را در دســتور کار قرار دهند. شهرهای هوشمند 

به شــدت در حال رشد هستند و زیربنای این ســاختار بر روی اطالعات 

شــخصی ما چیده شده اســت. اما همان طور که گفته شد این تعامل 

اطالعاتی خالی از خطر نیســت، برای داشتن شهری هوشمند ابتدا باید 

هویت های هوشمند را برای جلوگیری از لورفتن اطالعات ایجاد کرد.

از خانه های هوشــمند که یکی از اصلی ترین اجزای شهر هوشمند 

اســت، به عنوان یکــی از بزرگ ترین چاله های اطالعاتی یاد می شــود؛ 

دستگاه های هوشمند و کنترل کننده ها از بدنام ترین وسایل تکنولوژیک 

از نظر امنیت حریم خصوصی هستند، منتها این دستگاه ها چند مزیت 

بزرگ دارند: دسترسی مبتنی بر موقعیت جغرافیایی، تأیید اعتبار و قدرت 

دســتوردادن به اشیاء. برای داشتن شهری هوشمند هویت الکترونیکی 

باید از خانه های ما به خودروها و دیوارهای شــهر منتقل شود. هویت 

هوشمند به عنوان حامل اطالعات ستون معامالت دیجیتال است. این 

اختیار برای انســان در عصر حاضر بسیار شــیرین است اما می تواند آن 

را به بهای از دســت دادن حریم خصوصی به  دســت آورد. معماران و 

شهرسازان ساخت شناسه هوشمند را در کنار هویت هوشمند پیشنهاد 

می کنند؛ امری که می تواند پتانسیل نظارت بر فضای مبادله اطالعات را 

افزایش دهد. البته جامعه شناســان پا را فراتر می گذارند و ارایه تعریف 

۶ ویژگی مهم شهرهای هوشمند * جدیدی از هویت جمعی و حریم خصوصی را راه حل می دانند. 
المان های تعریف شهر هوشمند بســیار متفاوت، متضاد و گسترده 

اســت و در عین حال جامعه شناسان و طراحان شهری وجود تعریفی 

واحد را ملزم می دانند. دلیل این امر وجود تعریفی یکســان برای ایجاد 

زیرســاخت هایی همچون نهادها، سازمان ها و شهروندان است. آنها ۶ 

ویژگی را برای شهرهای هوشمند تعریف کرده اند:

ادغام فناوری اطالعــات و ارتباطات : همراهی این علوم با خدمات 

عمومی یکی از شاخص های مهم شهرهای هوشمند است. در یک شهر 

هوشمند با اســتفاده از بسترهای تکنولوژیک قدرت اجرای دستورهای 

مختلف روی تمامی اشیای شهری وجود دارد 

این شاخص نقطه عطف شهرهای هوشمند  خدمات عمومی موثر 

اســت. جمع آوری صحیح ضایعات، جداســازی و بازیافت و مدیریت 

انرژی های تجدیدپذیر منطقه شــهری جزو حداقل خدمات شــهرهای 

هوشمند است

امنیت: امنیت باگ بزرگ شــهرهای هوشمند است که باید بیش از 

قســمت های دیگر به آن پرداخت. شبکه های سراســری دوربین های 

فیلمبرداری، روشــنایی بزرگراه ها،  بررسی رفت و آمدها و سیستم پاسخ 

سریع از الزامات کلیدی شهرهای هوشمند است

اســتقالل مالی: شهرهای هوشمند از طریق مالیات و بودجه دولتی 

برای خود برنامه ریزی استراتژیک به سمت استقالل اقتصادی می کنند 

زیرســاخت های متناسب: وجود بیمارســتان ها، مدارس، مسیرهای 

ارتباطی کافی و مناطق تفریحی مناسب با توجه به نیازها و ظرفیت های 

منطقه

مدیریت و برنامه ریزی قوی ترافیک: یک شــبکه حمل ونقل عمومی 

کارآمد حضور خودروهای شخصی در مسیرها را کاهش می دهد و این 

موضوع یکی از خصوصیات بارز شهرهای هوشمند است. در این شهرها 

ساعت پیک ترافیک معنایی ندارد 

به ســبب اینکه از اینترنت و وســایل هوشمند تکنولوژیک به عنوان 

الفبای شــهرهای هوشــمند یاد می کنند، به نظر می رسد طراحان این 

پدیده باید برای ایجاد بستری مناسب مناسبات اطالعاتی خود با فناوری 

اطالعات را گســترش دهنــد؛ به معنی دیگر شهرســازان برای نظرگاه 

ســاختاری شــهر باید به یادگیری مهارت الزم بــرای هماهنگی وجوه 

مختلف شــهرهای هوشــمند در جهت اهداف اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی و دولتی بپردازند. شــهرهایی که هویت جمعی ما در آینده به 

آنها گره خورده است. 

بدون دسترسی عملی و قابل اعتماد به اطالعات و داده ها، شهر هوشمند نمی تواند کارایی داشته باشد. چگونگی جمع آوری دسترسی
اطالعات، تحلیل و به اشتراک گذاشتن داده ها بسیار مهم و راهکارهای حفاظت از این داده ها مهم تر است

مدیران شهرهای هوشمند باید از دستکاری نشدن اطالعات و داده های آزادی که در حال گردش هستند اطمینان داشته یکپارچگی
باشند.

شناسایی و طبقه بندی اطالعات مهم مصرف کنندگانمحرمانگی

کاربران باید مسئولیت اقدامات خود را بر عهده بگیرند. این کار با ثبت تعامالت و مراودات آنها با سیستم قابل اجراستمسئولیت پذیری
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گزارش

۳۶

تهرانی ها در مسیر شهر هوشمند
شرق: شهرهای هوشمند تجســم رویایی در آینده نیستند بلکه 
به لطف راهکارهای نوآورانه اینترنت اشــیا بسیاری از آنها در حال 

حاضر فعال  یا به  ســرعت در حال گسترش هستند. مدیران شهری 

در دوره مدیریت جدید شهرداری تهران از شبکه های مختلفی برای 

برقراری ارتباط و بهبود زیرســاخت ها، بهــره وری، راحتی و کیفیت 

زندگی ساکنان و بازدیدکنندگان استفاده کرده اند. شاید برایتان سوال 

باشــد که چرا به شهر هوشمند نیاز داریم، پاسخی که می توانیم به 

شما بدهیم این اســت که شهرنشــینی پدیده ای بدون پایان است. 

امروزه ۵۴درصد از مردم جهان در شهرهای مختلف زندگی می کنند 

کــه انتظار می رود تا ســال ۲۰۵۰ به ۶۶درصد برســد. درمجموع با 

رشد کلی جمعیت شهرنشینی در عرض سه دهه آینده ۲٫۵ میلیارد 

نفر دیگر را به شــهرها اضافه خواهد کرد. پایداری زیست محیطی، 

اجتماعی و اقتصادی از نکات بســیار ضروری برای هماهنگی با این 

گسترش ســریع جمعیت و تأمین منابع مالی شهرهاست. اما نکته 

مهم در این وضعیت اســتفاده از اینترنت هوشــمند است. اتصال 

بی سیم امن و فناوری IoT در حال تبدیل کردن عناصر سنتی زندگی 

شــهری -مانند چراغ های خیابانی- به نســل بعــدی پلتفرم های 

هوشمند روشــنایی با قابلیت های گسترش یافته است. این تغییرات 

شامل ادغام انرژی خورشیدی و ارتباط با یک سیستم کنترل مرکزی 

مبتنی بر رایانش ابری اســت که به دستگاه های دیگر در اکوسیستم 

متصل می شود. این راهکارها به مراتب فراتر از نیازهای یک سیستم 

روشنایی ساده است. چراغ های هوشمند LED به مسافران در مورد 

مســائل مربوط به ترافیک، وضعیت آب وهــوا و اتفاقاتی همچون 

آتش سوزی هشــدار می دهند. همین چراغ های روشنایی معابر نیز 

می توانند فضای پارکینگ خالی و ایســتگاه های شارژ وسایل نقلیه 

الکتریکــی را از طریق یک برنامه تلفن همراه به شــهروندان اعالم 

کننــد. در این گزارش ســراغ اقدامات شــهرداری تهــران در دوره 

مدیریت جدید رفته ایم تا مروری داشــته باشیم بر برخی از تالش ها 

و اقدامات شــهرداری تهران برای هوشــمندکردن تهران و زندگی 

تهران هوشمند و رونق کسب وکارهای نوآور* شهروندان در یک شهر هوشمند.
اگر اهل فناوری باشــید و با دنیای پیچیده صفرویک ها آشــنایی 

 Application را شــنیده اید که مخفــف «API» داریــد احتماال نام

Programming Interface اســت؛ به عبارتی رابط های نرم افزاری 

که مســتقل از نوع پلتفرم پیاده ســازی شــده و به صورت فرابستر 

ارتباط بین نرم افزارهای مختلف را پیاده ســازی می کنند و بســیاری 

از خدماتی که ما هر روز از اپلیکیشــن ها و کسب وکارهای تحت وب 

دریافت می کنیم، محصول دسترســی آنها به همین «API»هاست 

کــه معموال هــم ســازمان ها و نهادهای عمومــی و دولتی خیلی 

دست گشاده ای در ارایه آن به بخش خصوصی ندارند. اما سازمان 

فاوای شهرداری تهران با هدف تسهیل دسترسی شرکت های نوآور 

و اســتارتاپ ها به داده ها و سرویس های شــهرداری در دوره جدید 

مدیریت شهری سامانه «API» را به نشانی api.tehran.ir راه اندازی 

کرد. 

ارایه خدمات الکترونیک به شــهروندان در ســال های متمادی 

موجب شــکل گیری منابع و بانک های اطالعاتی ارزشــمندی شده 

اســت. سازمان فاوای شــهرداری تهران در تالش است تا در جهت 

 «API» هوشمندســازی شــهر تهران با ارایــه این منابــع در قالب

به شــرکت های نــوآور و اســتارتاپ های بخش خصوصی و ســایر 

ارگان هــای بخــش دولتی، از ظرفیــت توســعه دهندگان خارج از 

شهرداری استفاده کرده و ضمن کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت 
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مقامات شهری 
دوبی می گویند پس 
از اتمام برنامه های 
هوشمندسازی شهر 

نزدیک به ۹۰۰میلیون 
درهم از هزینه 

کاغذبازی های اداری 
کاسته خواهد شد

خدمات ارایه شــده به شهروندان زمینه الزم را برای رونق بخشی به 

فضای کسب وکارهای حوزه خدمات شهری فراهم آورد.

در ایــن پرتــال «API»های عرضه شــده بر اســاس موضوعات 

مختلف طبقه بندی شده و کاربر می تواند ضمن مشاهده توضیحات 

هر  «API» درخواســت خود را در خصوص دریافت سرویس ثبت 

کند. کارشناســان سازمان فاوا بعد از بررسی درخواست های رسیده 

در حداقل زمان ممکن با درخواست کنندگان تماس حاصل کرده و 

ضمن طی مراحل اداری دسترسی های مورد نیاز را فراهم می کنند. 

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در فازهای بعدی تمامی مراحل 

دریافت «API» از طریق پرتال و به صورت Self Service پیاده    سازی 

خواهد شد. در حال حاضر اطالعات مربوط به بیش از API» ۷۰»  در 

قالب موضوعات حمل ونقل و ترافیک، کیفیت هوا، خدمات شهری 

و ســاختمان و مسکن عرضه شده و طبق برنامه ریزی صورت گرفته 

به مرور ســایر منابــع و خدمات موجود به صــورت «API»  در این 

پرتال بارگذاری خواهد شــد. تمامی افراد حقیقی و حقوقی اعم از 

شهروندان، اســتارتاپ ها، شــرکت ها، نهادهای دولتی و... که برای 

تولید یک محصول اینترنتی یا موبایلی قصد استفاده از «API»های 

عرضه شده در پرتال را داشته باشند می توانند ضمن رعایت الزامات 

«باهم» برای شهری مشارکت پذیر* تعیین شده «API» مورد نظر خود را دریافت کنند.
حل مشــکالت کالنشــهری مثل تهــران بدون خــرد جمعی و 

کمک گرفتن از ایده ها و نظرات شهروندان غیر ممکن است. از سویی 

شیوه های سنتی دریافت ایده ها و پیشنهادات دیگر به کار نمی آید و 

باید برای این کار طرحی نو در انداخت. «باهم» با همین هدف شکل 

گرفته است. سامانه نوآوری و مشارکت شهروندی (باهم) به نشانی 

baham.tehran.ir با هدف ریشه یابی مشکالت به وسیله افراد خبره 

و دستیابی به راه حل های نوآورانه از طریق داده کاوی و تحلیل بهتر 

مسائل راه اندازی شده است. این سامانه که در موضوعات مختلفی 

مثل انرژی، گردشگری، آب و فاضالب، زیباسازی، رویدادهای نوآور، 

پســماند و... تقسیم بندی شده، سعی بر ایجاد فضای بحث و تبادل 

نظر در خصوص پیشنهادات یا مشــکالت مطرح شده، امکان طرح 

ایــده، راه حل و پیشــنهاد دارد. «باهم» درگاهی برای بیان مســائل 

کلیدی شهر به وسیله شهروندان، ثبت طرح های مختلف در حوزه 

کسب وکار (اســتارتاپ ها) و ایجاد فضای تعامل بین استارتاپ ها با 

شهرداری تهران است. از آنجا که مولفه های بسیاری برای استفاده 

در ارایه راه حل برای مســائل سازمان ها در خرد جمعی وجود دارد، 

امروزه می توان از توان تفکر جمعی همه، به ویژه مشتریان سازمان ها 

به منظور نوآوری و ایجاد محصوالت جدید کمک گرفت. این پلتفرم 

به منظور افزایش مشــارکت شهروندان و بهره گیری از جمع سپاری 

(Crowdsourcing) برای کمک به شهرداری تهران راه اندازی شده 

است. در این ســامانه تعامل اجتماعی پایدار و پیش بینی هوشمند 

در مورد فناوری های مورد نیاز در حل مســائل اصلی شهر به عنوان 

رکن اساســی طراحی در نظر گرفته شده است. این فرایند می تواند 

موجب انتقال ایده هــا، بینش و خرد جمعی به شــهرداری تهران 

شــود. با کمک این پلتفرم مدیران شــهری قادر بــه ایجاد ارتباط و 

همکاری با مشــتریان سرویس های شهروندی، کارکنان و سایر افراد 

نخبه و صاحب نظر برای تعریف و ارایه راه حل برای مســائل شــهر  

خواهند شــد. در «باهم» ابتدا مشــکالت موجود در شــهر تهران با 

اســتفاده از فرم های راهنمای طراحی شــده تبدیل به مســأله ای یا 

مسأله هایی شــفاف و قابل  اندازه گیری و ارزیابی خواهد شد. سپس 

این مســائل در معرض نظر و رأی عمومی قــرار خواهد گرفت تا با 

تأیید کاربران و نخبگان و روشن ترشــدن حوزه مسأله و دقیق ترشدن 

حدود آن، امکان ارایه راه حل های شفاف و کم هزینه تر فراهم شود. 

در مرحلــه بعد برای رســیدن به جواب کاربــردی، فرایندهای یک 

رویداد طراحی می شود تا مســیر حرکت صاحبان راه حل به سمت 

جــواب به صورتی مطلوب طراحی و پیاده ســازی شــود، درنهایت 

صاحب مسأله بهترین راه حل ها را انتخاب و هزینه های اجرای آن را 

پرداخت کرده و حقوق مالکیت معنوی آن به نام صاحب مسأله و 

نقشه های تحلیلی و داده های مکانی تهران در اختیار * صاحب راه حل ثبت می شود.
شهروندان

داده ها مهم ترین دارایی در جهان معاصر هســتند. ما برای امور 

مختلف به داده های شــهری نیازمندیم؛ از انتخاب محل مناســب 

برای زندگــی گرفته تا تحقیق بــرای آغاز یک کســب وکار یا انجام 

پژوهشی علمی. ســامانه «داده نمای تهران» جایی است که در آن 

می توانیم به راحتی به نقشــه های تحلیلی شــهر تهران و الیه های 

داده های مکانی دسترسی داشته باشیم. سامانه «داده نمای تهران» 

درگاهی اســت کــه داده های آماری و اطالعات مربوط به شــهر را 

بــه صورت رایگان و بدون محدودیت خاصــی در اختیار مردم قرار 

می دهد و امتیاز شــاخص آن ارایه داده های باز و قابل بهره برداری 

برای عموم اســت. به تازگی امکانــات و قابلیت های جدیدی نیز به 

این سامانه به نشــانی data.tehran.ir افزوده شده است. این پرتال 

۱۸ دســته بندی اطالعاتــی در موضوعاتی مثل ارتباطــات، انرژی، 

آموزش، بهداشت و درمان، حمل ونقل، ساختمان و مسکن، صنعت 

و معدن، عمران و خدمات شــهری، مالــی و اقتصادی و... دارد که 

هر کــدام زیرمجموعه هایی متنــوع از داده های مربــوط به حوزه 

مشخص شده را شامل می شود. با انتخاب هر کدام از این موضوعات 

می توان به فهرســت داده ها و الیه های اطالعات مکانی مربوط به 

هر حوزه دسترســی داشــت و به راحتی آنهــا را دانلود کرد. عالوه 

بر این اطالعات تخصصی که مناســب پژوهشگران، دانشگاهیان و 

کسب وکارهاست، اخیرا برخی نقشه های تحلیلی مرتبط با آمارنامه 

شــهر تهران که برای عموم نیز می تواند جذاب و کارآمد باشــد در 

دسته بندی های مشــخصی ارایه داده شده اســت.  در این سامانه 

دسترســی به بیش از ۹۰۰ مجموعه اطالعاتی به سادگی امکان پذیر 

شــده و بــا قابلیت جســت وجوی موضوعی می تــوان از میان این 

حجم گســترده از داده ها که به طور مداوم توسعه می یابد، نقشه ها 

و اطالعــات را پیــدا کرد. مثال با جســت وجوی عبــارت «موقعیت 

مکانی» می توان به اطالعات تخصصی و الیه های اطالعات مکانی 

ایســتگاه های بازیافت پســماند، میادین میوه وتره بــار، پل های عابر 

پیاده، سرویس های بهداشتی، ایستگاه های مترو، خطوط اتوبوس و 

ده ها داده دیگر دسترسی داشت.

گفتنی اســت راه اندازی این سامانه از ابتدای دوره اخیر مدیریت 

شهری و در جهت سیاست های شهرداری تهران در ارایه داده باز به 

عموم مردم صورت گرفته و چند اصل ســاده را رعایت کرده است؛ 

بازبودن داده بــه  صورت پیش فرض، به هنگام و جامع بودن، امکان 

دسترسی و استفاده عمومی و رایگان بودن ازجمله این اصول است. 

ارایــه داده باز در این ســامانه با هدف افزایش مســئولیت پذیری و 

پاسخگویی مسئوالن و بدنه اجرایی به شهروندان، ارتقای شفافیت 

و اجرای قانون انتشــار و دسترســی آزاد به اطالعات صورت گرفته 

است.
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گزارش

رکاب زنی در پایتخت، دلنشین تر از همیشه* 
در روزگاری زندگــی می کنیــم کــه اپلیکیشــن ها، ســامانه ها و 

ابزارهای بی شمار دنیای ما را احاطه کرده اند. اما مشخصا زندگی ما 

تنها با استفاده  صرف از این ابزارها نیست که رنگ وبوی هوشمندی 

می گیرد. با نگاهی گذرا به شــهرهای هوشــمند دنیا درمی یابیم که 

تغییر سبک و کیفیت زندگی شهروندان و برجسته شدن ابعاد انسانی 

و محیطی اســاس و بنیان هوشمندســازی شهرهاست و به قاعده 

تهران هم در این مســیر مستثنا نیســت و در چشم انداز ترسیم شده 

برای «تهران هوشــمند» کیفیت زندگی روزافزون، رفت وآمد روان و 

زندگی سالمت و شــاد هدف نهایی تمامی تالش هاست. اپلیکیشن 

«دوچرخه» از ســرویس های هوشمندی است که از سویی تعامل و 

همــکاری بخش های مختلف شــهرداری و بخش خصوصی را در 

پی داشــته و از ســوی دیگر گامی رو به جلو در توســعه مشارکت 

شــهروندی و ارتقــای کیفیت زندگــی در پایتخت اســت و به ویژه 

سالمت شهروندان و هوای پاک را نشانه گرفته است. این اپلیکیشن 

می تواند ابزاری باشــد برای تغییر رفتار و ســبک زندگی شهروندان 

تا گرایش بیشــتری به حمل ونقل پاک در ترددهای شــهری داشته 

باشند.

اپلیکیشــن «دوچرخه» یک ابزار است و توسعه دوچرخه سواری 

و فرهنــگ آن مســلما تنها با این ابزار ممکن نیســت؛ اما به عنوان 

قدم اول در این مســیر هم جذاب اســت و هم کاربردی. همچنین 

قابلیت ها و امکاناتی دارد که اســتفاده از آن را برای اقشار مختلف 

عالقه مند به دوچرخه سواری ساده کرده است؛ مثل انواع مسیریابی  

ترکیبی، امــکان به اشــتراک گذاری مســیرها و ارســال تصاویر در 

شــبکه اجتماعی اپلیکیشــن، مشــاهده نزدیک ترین فروشگاه های 

دوچرخه، پارکینگ های مســقف دوچرخه، تعمیرگاه های دوچرخه 

و ایستگاه های دوچرخه اشتراکی و.... برگزاری کمپین های مختلف 

نیــز از ویژگی های منحصربه فــرد «دوچرخه» اســت. کمپین ها به 

جز شــناخت مســیرها و ایجاد جذابیت  و رقابت بــرای کاربران، به 

جمع آوری داده از طریق گزارش مشــکالت به مدیران شــهری نیز 

کمک می کند. اپلیکیشن «دوچرخه» نقطه شروعی برای نیازسنجی 

دوچرخه سواران تهرانی است و پیش بینی می شود در آینده توسعه 

یابد. اگر عالقه مند هستید درباره اپلیکیشن «دوچرخه» بیشتر بدانید 

«نقشه تهران» و اپلیکیشن «رایا»* به سایت اختصاصی آن به نشانی bike.tehran.ir هم سری بزنید.
هر چه دنیای ما شهرنشــینان پیچیده تر شــود، نیــاز ما به انواع 

راهنماها و مدل  ســازی ها هم بیشتر می شــود. فقط کافی  است به 

دور و بــر خود نــگاه کنید تا ببینید در طــول روز چقدر به راهنماها 

وابســته اید: وقتی ســوالی برایتان پیش بیاید، گوگل هســت. وقتی 

وســیله جدیدی می خرید بروشور استفاده از آن هست. هنگامی که 

به رستوران می روید از منوی غذاها، در مقابل عابربانک از راهنمای 

ســخنگو، برای نصب یک اپلیکیشن روی لپ تاپ یا تلفن همراه تان 

از راهنمــای دیجیتــال و مرحله به مرحله آن اســتفاده می کنید و 

وقتی که شــبکه های اجتماعــی را باال و پایین می برید، هشــتگ ها 

کلید رســاندن شــما به چیزهایی است که دوست شــان دارید یا در 

جست وجویش هستید.

تهران هم با توجه به گستردگی، پیچیدگی و توسعه روز به روزش 

تــوان گیج کردن مــا را دارد. دل مان می خواهد بــرای درک تهران، 

خیابان هــا و کوچه هایش، ترافیک و طرح هــای ویژه ترافیکی اش و 

خالصه هر چه که به این شهر مربوط است از اتوبوس، تاکسی، مترو 

و بیمارستان ها تا مساجد، فرهنگسراها، سینماها و مسیرهای منتهی 

به هر کدام از اینها و بیش از اینها یک راهنمای هوشمند و دم دست 

داشته باشیم که یکی یکی یا ترکیب شده به ما بگوید: «چی کجاست 

و چطور به آن برسیم؟»

ایده تولید «نقشــه تهران» بین سال های ۸۳ تا ۸۴ در شهرداری 

تهران مطرح شد.

این ســامانه که برای نخستین بار از سوی شــهرداری قصد ارایه 

ســرویس های مکانی به شهروندان را داشــت، در ابتدای کار مورد 

انتقاد بســیاری قرار گرفت و بســیاری تولید چنین ســامانه ای را با 

وجود ســرویس های قوی گوگل بیهوده می انگاشتند. اما تنها چند 

سال بعد، نقشــه تهران map.tehran.ir) ) به یکی از پربازدیدترین 

سامانه های شــهرداری در پایتخت و فراتر از آن تبدیل شد. فارغ از 

تحریم هــا و فیلترها که خیلی از ســرویس های «گــوگل مپ» را از 

دســترس ما خارج می کرد، شــهرداری تهران هم به  مثابه بسیاری 

از شــهرداری های شهرهای پیشــرفته دنیا، ارایه داده های مکانی و 

نقشــه ای با الیه های اطالعاتی کاربردی برای شهروندان را وظیفه 

خود دانســت و در نتیجه نقشــه ای تولید شــد که نه تنها اساس و 

زیربنای ســرویس ها و ســامانه های بســیاری 

در شــهرداری اســت بلکــه بــا ارایه 

به بخش  «API»هــای موجــود 

خصوصــی و شــرکت های 

ارایــه  بــرای  نــوآور 
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الیحه های پیشنهادی بودجه، بودجه های مصوب، اطالعات مدیران 

و کارکنان شــهرداری تهران، گزارش عملکرد مالی شهرداری تهران 

و نمایش اطالعات شهرســازی شــامل اطالعات پروانه های صادره 

در باغات و پروانه های دارای تغییر کاربرد به آن افزوده شده است. 

عالوه بر اینها اطالعات شرکت ها و سازمان ها، پژوهش ها، مطالعات 

و کتاب های شــهرداری تهــران، اطالعات روزبازارها و کیوســک ها، 

اطالعــات پیام هــای ثبت شــده در ســامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ و 

گزارشات مالی شهرداری در این سامانه قابل مشاهده است. اکنون 

shafaf. با مراجعه به سامانه شــفافیت شهرداری تهران به آدرس

tehran.ir می توان به اطالعاتی دســت یافت که شــاید در گذشته 

کســی تصور دسترســی به این اطالعات را نداشت. همین اقدامات 

باعث شــده تا شهرداری تهران در میان ۶۲۲ دستگاه رتبه سوم و در 

میان دســتگاه های غیردولتی رتبه نخست سازمان های شفاف را به 

دست آورد؛ سازمان هایی که در زمینه میزان رضایتمندی شهروندان 

«شهرپی» از تاکسی تا میادین میوه وتره بار * از نحوه انتشار اطالعات دستگاه ها و شفافیت ارزیابی شده اند.
از روزگار همیان های ســکه زمان زیادی طی شد تا پول کاغذی و 

اســکناس به  وجود آید و تعامالت مالی و جابه جایی پول را ساده تر 

کند؛ اما پول الکترونیک و شیوه های الکترونیک پرداخت خیلی زود 

جای خود را در میان مردم باز کرد.

حاال دیگر حتی ســنتی ترین افراد نیز پرداخــت الکترونیک را به 

عنوان شــیوه ای سریع و امن برای معامالت خرد و کالن پذیرفته اند. 

همه  ما در زندگی روزمره مان در شهر نیازمند پرداخت هایی هستیم؛ 

از پرداخت کرایه  تاکسی گرفته تا خرید بلیت مترو و موزه و.... ایجاد 

زیرساختی واحد برای این  پرداخت ها هم می تواند به فعاالن حوزه  

فین تک کمک کند و هم به زندگی شهری سرعت و سهولت ببخشد.

شهردار تهران به تازگی از سامانه «شهرپی» رونمایی کرده است 

که -به عنوان پلتفرمی زیرساختی برای استفاده همه کیف پول های 

شهروندی- خدمات پرداخت شهری را یکپارچه می کند و شهروندان 

از این پس با هر اپلیکیشــن پرداختی می توانند از آن استفاده کنند. 

«سامانه یکپارچه خدمات پرداخت شهری» یا «شهرپی» که از آن به 

عنوان یکی از مهم ترین پروژه های تهران هوشــمند یاد شده، پلتفرم 

خدمات پرداخت خرد شــهری با اســتفاده از تلفــن همراه و بارکد 

دوبعدی یکپارچه است.

این ســامانه بدیــن ترتیب و با توجه به شــرایط حاکم بر جامعه 

ناشــی از شــیوع کرونا، تبادل پول فیزیکی را حذف می کند. شهرپی 

عالوه بر حذف پول نقد، ســبب تسهیل در عملیات پرداخت و حفظ 

کرامــت رانندگان و مســافران خواهد شــد. این پروژه با مشــارکت 

جمع بزرگی از شــرکت های پرداخت و کیف پول های شــهری ارایه 

و با همکاری تاکســیرانی برای نخســتین بار در تاکسی های شهری 

اجرایی شده است. با این شیوه شهروندان می توانند با هر یک از این 

اپلیکیشن های موجود برای پرداخت، کرایه تاکسی خود را پرداخت 

کــرده و محدود به یک خدمت دهنده خاص نشــوند یــا مجبور به 

نصب اپلیکیشن های متفاوت روی گوشی های خود نباشند.

از مهم تریــن اهداف راه  انــدازی این ســامانه یکپارچه می توان 

بــه حذف پول نقد و رفع مشــکالت ناشــی از آن و همچنین ایجاد 

شفاف  سازی در سازمان ها و نهادهای زیرمجموعه شهرداری تهران 

اشاره کرد. در آینده از شهرپی برای سایر پرداخت های شهری مانند 

پرداخت در میادین تره بار، عوارض مستمر سالیانه امالک با استفاده 

از بارکد واحد امالک و فروشگاه های شهروند استفاده خواهد شد.

خدمات شــهری نوین هم به  کار آمده اســت. پس از گذشت حدود 

۱۰ ســال و در زمانی که اپلیکیشن های مسیریاب ایرانی هنوز در حد 

طرح و ایده بودند، تولید اپلیکیشــن نقشــه همراه تهران هم آغاز و 

با نام «رایا» ارایه شــد و با امکانات و خدماتی مثل انواع مسیریابی 

ترکیبــی، نمایش اماکن مورد نیاز با عنــوان «این دور و برا» و تعداد 

زیادی الیه های اطالعاتی کاربران ویژه خود را دارد. مســیر ســامانه 

«نقشــه تهران» فــرای فرازوفرودها نشــان دهنده اهمیت تولید و 

توســعه ســرویس های بومی اســت؛ حتی با اینکه ســرویس های 

خارجی قوی و پرکاربردی هم قبال تولید شــده باشــند. شــاید قابل 

توجه ترین دلیل آن هم داده های منحصربه فردی باشــد که در این 

مورد به خصوص در اختیار شهرداری تهران است و مسیریاب هایی 

مانند گوگل و ویز به آن دسترسی ندارند. 

ویژگی هــای دیگری همچــون ارایــه  تصاویر پانورامــا از معابر 

شــهر در بخشی به نام «شــهرنما»، «قصه های خیابان ولیعصر» و 

عکس های منحصربه فرد هوایی از دیگر عواملی اســت که ممکن 

است توجه شما را به این سامانه  نقشه و َاپ آن جلب کند. خالصه 

که اگر به این موضوع عالقه مند شدید و می خواهید سری به سایت 

نقشــه تهران بزنید به نشانی map.tehran.ir بروید، از همان جا هم 

شفافیت و هوشمندی در شهر * می توانید اپلیکیشن «رایا» را دانلود کنید.
شفافیت در ارایه  آمار و اطالعات از ویژگی های کلیدی شهرهای 

هوشمند است، در این زمینه سامانه  شفافیت با هدف شفاف سازی 

اقدامات و قراردادهای شــهرداری تهران راه اندازی شده و اطالعات 

و داده های انواع قراردادها و فعالیت های شــهرداری را به شیوه ای 

آزاد در اختیــار شــهروندان قرار می دهــد. در آغاز این ســامانه با 

انتشــار قراردادهای کالن شهرداری تهران شــروع به کار کرد و در 

ادامه فهرســت اســامی دریافت کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری، 

 فعالیت های سازمان فناوری
 اطالعات و ارتباطات

شهرداری تهران در طول یک شبانه روز
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گزارش

 

بانــک اطالعاتی با تجمیــع اطالعات، تجربــه و توانمندی های 

گذشــته و حــال در یــک عرصــه و زیرشــاخه های آن بــه یکی از 

ضرورت های دنیای امروز بدل شــده اســت. در عصــر اطالعات و 

ارتباطــات خــأل اطالعاتی مانع از اســتفاده  صحیــح از امکانات و 

برنامه ریزی های الزم می شــود. در همین زمینه بانک های اطالعاتی 

شهری عالوه بر دسترس پذیرکردن اطالعات با واردکردن این داده ها 

بــه زندگی روزمره و امکان اســتفاده از آن برای عموم شــهروندان 

به ارتقای ســطح کیفــی زندگی آنها کمک می کننــد. به بیان دیگر 

بانک های اطالعاتی شــهری را می توان ســکوی پرتاب شــهرها به 

بانک اطالعاتی چیست؟* سوی شهر هوشمندشدن دانست.  
بانک اطالعاتی مجموعه ای از داده های سازماندهی شده در یک 

زمینه  مشــخص در پایگاهی برای ذخیره ســازی، کنترل و استخراج 

آنهاســت. ایــن داده ها امــکان دسترســی آســان تر، مدیریت و به 

روزرسانی آنها را برای ما فراهم می کند. 

بانک های اطالعاتی به ما کمک می کنند نیازهای یک حوزه را به 

خوبی بشناســیم، از امکانات آن حوزه استفاده کنیم، در تحقیق ها و 

پژوهش ها داده ها و اطالعات موجود را به  کار بگیریم. همچنین در 

تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها به کمک دست اندرکاران می آیند. 

امروزه شــرکت ها، ســازمان ها یا نهادهای مختلف برای ذخیره، 

ارزیابی، مدیریت و برنامه ریزی درباره  فعالیت هایشان داده های خود 

را استخراج و در سیســتمی به نام بانک اطالعاتی ذخیره می کنند. 

سیســتمی که یک گنجینه  باارزش در هر نهادی اســت. با استفاده  

درست از این اطالعات از یک سو امکان انجام پژوهش های مختلف 

در زمینه های متفاوت با اطالعات، آمار «Databas»های استخراج و 

ذخیره شده فراهم می شود و از سوی دیگر این اطالعات می تواند به 

عنوان مرجعی برای کاربران یا شــهروندان به حساب آید یا در تهیه  

نقشــه  راه برای مدیریت و برنامه ریزی های آتی در حوزه های مرتبط 

یا میان رشته ای به  کار گرفته شود. 

دنیــای فناوری و اطالعــات و ارتباطات امکان هــای مختلفی را 

در اختیار ســازمان ها یا نهادها می گذارد تا متناســب با اطالعات و 

فعالیت شــان بانک هــای اطالعاتی مــورد نیاز خــود را تهیه کنند. 

حوزه  شــهری و سازمان شــهرداری نیز از این قاعده مستثنا نیست. 

بانک اطالعات شــهری مانند بانک اطالعات مشاغل شهری، بانک 

اطالعات شــماره تلفن های شهری، بانک اطالعات خدمات شهری، 

بانــک اطالعاتــی فضاهای مناسب سازی شــده برای افــراد دارای 

نیازهــای ویژه یا بانک اطالعاتی شناســنامه درختــان از این جمله 

هستند. 

بانــک اطالعاتی بایــد کارآمــد و قابل اســتناد باشــد؛ قابلیت 

جســت وجو در اطالعات، امکان استفاده  چندین نفر از اطالعات به 

صورت همزمان، امکان بارگذاری بر روی اینترنت و اســتفاده از آن 

در هــر زمان و هر مکانی، انعطاف پذیــری در نمایش داده ها و... از 

تهران؛ کالنشهری نیازمند بانک اطالعاتی* ویژگی های بانک اطالعاتی است.
تهران تنها یک شهر بزرگ یا پایتخت ایران یا یک کالنشهر نیست؛ 

این شهر مدت هاست با ابرشهرشــدن فاصله ای ندارد. گستردگی و 

وســعت این شــهر چالش های پیش  روی آن  را نیز همانند خودش 

بسط داده اســت؛ از تأمین زیرساخت های الزم تأسیساتی، خدماتی، 

فرهنگی و اجتماعی تا گردآوری و طبقه بندی آمار و اطالعات.

اقدامی که در راســتای تبدیل شهر به شــهرهای هوشمند نیز از 

گام های اساسی و اصلی است. هر چه اطالعات و آمارهای شهری 

بهتر و بیشــتر استخراج، ارزیابی و گردآوری شــوند، بهتر و دقیق تر 

می توانند به شــناخت ما از محیط شــهری، چالش ها، نیازها، باید و 

نبایدها و... پاسخ دهند.

شــناخت بیشتر نیز منجر به تأمین نقشه  راه برای توسعه و تأمین 

زیرســاخت ها در آینده می شــود. آینده ای که چندان دور نیســت و 

در گذر سریع ایام با پیشــرفت روزافزون فناوری و اطالعات فرصت 

چندانی برای رفع نواقص و فراهم کردن بستر مناسب برای رسیدن 

سهم برابر از خدمات شهری!* به شهر هوشمند نداریم. 
یک شهر، کالنشــهر یا ابرشهر تنها با گستردگی فضاها و خدمات 

عمومی شــهری به شــهر هوشمند تبدیل نمی شــود بلکه باید این 

خدمات و مکان های عمومی برای تمامی افراد در گروه های ســنی 

و جنسی مختلف با شرایط متفاوت قابل استفاده باشند؛ برای مثال 

یک زن باردار، یک سالمند، فردی که به  طور موقت دچار شکستگی 

پا یا دیگر مشــکالت پزشکی می شود یا یک فرد دارای نیازهای ویژه، 

کودکان و همه و همه باید بتوانند به یک نسبت از خدمات عمومی 

بانک های اطالعاتی
هوشمندشدن شهرگامی به سوی

مناسب سازی 
یعنی آماده کردن 

محیط های شهری و 
فیزیکی برای استفاده  

تمامی گروه های 
جامعه ازجمله افراد 
دارای نیازهای ویژه 

شامل نابینایان، 
ناشنوایان، معلوالن 

جسمی-حرکتی، 
سالمندان، بیماران، 
زنان باردار، کودکان 

و غیره تا این افراد 
نیز بتوانند به صورت 

برابر از امکانات و 
خدمات یک محیط 

شهری بهره مند شوند
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تهران تنها یک شهر 
بزرگ یا پایتخت ایران 
یا یک کالنشهر نیست؛ 
این شهر مدت هاست 

با ابرشهرشدن 
فاصله ای ندارد. 

گستردگی و وسعت 
این شهر چالش های 

پیش  روی آن  را 
نیز همانند خودش 

بسط داده است؛ از 
تأمین زیرساخت های 

الزم تأسیساتی، 
خدماتی، فرهنگی و 

اجتماعی تا گردآوری 
و طبقه بندی 

آمار و اطالعات

و محیط شهری بهره ببرند.

سهم افراد در استفاده از پارک ها و بوستان ها، فروشگاه ها، میادین 

میوه وتره بار، پیاده رو، وســایل حمل ونقل عمومی، فرهنگســراها و 

ســراهای محله، سرویس های بهداشــتی حتی خطوط عابرپیاده و 

چراغ های راهنمایی و رانندگی یکســان اســت. همه  افراد فارغ از 

تفاوت های جســمی، جنســیتی، فرهنگی و اجتماعی یا روانی باید 

بتوانند به یک اندازه از چنین خدماتی استفاده کنند و از فرصتی برابر 

برای دسترســی به اطالعات، امکانــات و دریافت خدمات بهره مند 

دسترس پذیرکردن شهر!* باشند. 
در کالنشــهر تهــران نمی توان منکر این مســأله شــد که با حق 

استفاده  برابر از خدمات و محیط شهری فاصله  بسیار زیادی داریم. 

هر چند جســته وگریخته طی این ســال ها اقداماتــی انجام گرفته 

اســت؛ اما برای شهری که بیش از ۱۰درصد جمعیت آن تنها شامل 

ســالمندان می شــود با در نظر گرفتن دیگر گروه های جامعه مانند 

بیمــاران یا افــراد دارای نیازهای ویژه ضــرورت کم کردن فاصله و 

دســترس پذیر کردن شهر و اطالع رســانی در مورد آن بیش از پیش 

احساس می شود.

«طبق آمار به  دســت آمده از آخرین سرشماری نفوس و مسکن 

در ســال ۱۳۹۵ میانگین جمعیت سالمندان کشور ۶.۱درصد و برای 

تهران ۷.۹درصد اســت؛ به عبارت دیگر تهران با یک  میلیون و ۱۰۰ 

هزار ســالمند باالی ۶۵ ســال در جدول پیرترین های کشور در رتبه 

باالیی قرار دارد.»

همچنین در این سرشماری متأسفانه آمار افراد دارای معلولیت 

مشخص نشده است. «اما طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت ۱۰ تا 

۱۵درصد جمعیت جوامع را معلوالن تشکیل می دهند و با توجه به 

اطالعات افراد دارای معلولیت شهر تهران که  در سازمان بهزیستی 

پرونده دارند، ۱۰۶ هزار و ۸۷۶ نفر است.

همچنین بیش از یک ونیم میلیون کودک در شــهر تهران زندگی 

می کننــد.» این آمار تا حدودی نشــان می دهد دســترس پذیرکردن 

حضور موثر تمامی افراد در جامعه با مناسب سازی * کالنشهر تهران برای همه  افراد تا چه اندازه ضروری است.
فضاهای شهری

مناسب سازی یعنی آماده کردن محیط های شهری و فیزیکی برای 

استفاده  تمامی گروه های جامعه ازجمله افراد دارای نیازهای ویژه 

شــامل نابینایان، ناشنوایان، معلوالن جســمی-حرکتی، سالمندان، 

بیماران، زنان باردار، کودکان و غیره تا این افراد نیز بتوانند به صورت 

برابر از امکانات و خدمات یک محیط شهری بهره مند شوند.

مســأله ای که نــه تنها یک نیاز بــرای این افراد بلکه بخشــی از 

حقوق شهروندی آنهاست و طبق قانون نیز بر آن تأکید شده است. 

مناسب سازی محیط شهری به حضور راحت تر و بیشتر تمامی افراد 

در جامعــه و در نتیجه حضور موثر آنها منجر می شــود؛ به عبارت 

دیگر این افراد در صورت مناسب ســازی محیط شهری می توانند به 

 طور مســتقل در جامعه حضور پیدا کنند و نــه تنها امور و کارهای 

مربوط به خودشــان را انجــام دهند بلکه به عنوان یک شــهروند 

با بکارگیری توانایی های دیگرشــان به جامعه و پیشــبرد آن کمک 

کنند. پیاده روها، دِر ورودی بانک ها، بوســتان ها و پارک ها، سینماها، 

فروشگاه ها، درمانگاه ها، ایستگاه ها و پایانه های حمل ونقل، وسایل 

نقلیه  عمومــی، حتی ورودی منازل مســکونی ازجمله مکان هایی 

هســتند که باید مناسب سازی شوند تا برای افراد با نیازهای ویژه نیز 

توانمندسازی افراد با آگاهی از امکانات!* قابل استفاده باشند. 
در این زمینه تنها بحث دســترس پذیرکردن شهر با مناسب سازی 

فضاهــا و خدمات عمومی شــهری مطرح نیســت؛ بلکه آگاهی و 

دسترســی به این اطالعات و خدمات نیز اهمیت بسزایی دارد و به 

توانمندسازی افراد کمک می کند.  

به بیان دیگر دســترس پذیرکردن شــهر بــرای تمامی گروه های 

جامعه تنها با مناسب سازی صورت نمی گیرد. یکی دیگر از گام های 

اساســی در این زمینه اطالع رسانی است؛ دسترسی به اطالعات نیز 

بخشــی از توانمندسازی افراد اســت. این کار برای گروه های دارای 

نیازهای ویژه ضرورت بیشــتری دارد؛ چراکه هر قدر مناسب ســازی 

در شــهر صورت بگیرد مادامی  که درباره  آن اطالع رســانی نشود و 

اطالعات مکان های مناسب سازی شده و امکانات آنها در اختیار این 

افراد قرار نگیرد، در عمل بی اســتفاده اســت. از یک سو باید توجه 

داشته باشــیم که حق دسترسی آزاد و راحت به اطالعات یک حق 

عمومی  اســت. از ســوی دیگر اگر چشــم انداز مــا در آینده تبدیل 

کالنشهر تهران به یک شهر هوشمند باشد، تحقق این هدف در گرو 

تهیه و ایجاد بانک های اطالعاتی است. 

به عبارت دیگر شهر هوشمند که یکی از مفاهیم نو در شهرسازی 

اســت با صرف اســتفاده از ابزار و اطالعات الکترونیکی، ارتباطی و 

رایانه ای امکان پذیر نیســت. ایــن اطالعات و ابزارهــای ارتباطی و 

الکترونیکی باید در زمینه ارتقای ســطح کیفی زندگی شهروندان به  

کار گرفته شوند.

در راســتای این هدف راه اندازی بانک های اطالعاتی از خدمات 

و مکان های شــهری یک ضرورت اســت. این ضرورت و امکان اگر 

در بحث مناسب ســازی به  کار گرفته شــود، می تواند با اســتخراج 

اطالعات و شــاخص های مناسب سازی شــده  مکان های شهری به 

ایجاد یک بانک اطالعاتی برای افراد دارای نیازهای ویژه کمک کند 

تا این افراد با دسترسی به اطالعات راحت تر و هدف مندتر بتوانند در 

از دسترس پذیری تا شفافیت تا نظارت* سطح شهر رفت وآمد کنند.
بحث شــفافیت در ســازمان ها و ارگان ها ازجمله شــهرداری از 

مباحث جدی و مهم اســت. امروزه بسیاری از سازمان ها با ایجاد و 

راه اندازی سامانه ی شفافیت سعی می کنند اطالعات درون سازمانی 

خود را با سایر شهروندان به اشــتراک بگذارند تا هم مانع فساد در 

یک مجموعه شود و هم به پررنگ ترکردن نقش نظارتی شهروندان 

کمک کند. ســازمان شهرداری نیز به  طور مستقیم با عموم مردم به 

عنوان شهروند و حق شهروندی آنها سروکار دارد. بر همین اساس 

تقویت و توسعه  نظارت شهروندی با ایجاد سامانه  شفافیت و انتشار 

اطالعاتی چون اطالعــات قراردادهای کالن شــهرداری، اطالعات 

مدیــران و کارکنان، اطالعــات پرونده های صــدور پروانه تخریب و 

نوســازی، گزارش کامل پژوهش های شهرداری و غیره از یک سو و 

ایجاد بانک های اطالعاتی از سوی دیگر امکان پذیر است. به عبارت 

دیگــر بانک های اطالعاتی می توانند به عنوان یــک ابزار نظارتی از 

سوی شــهروندان بر عملکرد شهرداری و مدیریت شهرداری به  کار 

گرفته شوند.

درنهایــت به یاد داشــته باشــیم برای رســیدن به طرح شــهر 

هوشــمند، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، مدیریت بر پایه  داده ها 

و اطالعات، مشارکت عمومی، شفافیت و نظارت شهروندان در امور 

شهری جزو اصول اساسی این حوزه است.



۴۲

سرمقاله



۴۳



۴۴

گزارش

 

تهران شما چه شکلی است؟ تهران من با تهران تو، با تهران او چه 

فرقی دارد؟ راســتش را بخواهید وقتــی صفت تعلق به هر پدیده ای 

بچسبد آن قدر شخصی می شود که می توان برایش به تعداد آدم های 

روی کره زمین تصورات متفاوتی دید؛ اما یک جایی هست که این قانون 

در آن مصداق ندارد، وقتی داریم درباره «تهران من» صحبت می کنیم. 

تنها با «تهران من» است که ابرشهری مانند تهران در دست های ما به 

موجودی اهلی و قابل دسترس تبدیل می شود و بزرگی و پیچیدگی اش 

رنــگ می بازد. حــاال انگار که پایتخــت و ابعاد مختلفــش یکجا در 

دسترس ماســت. نقشه اش با یک اشاره و بلیت های حمل و نقلی اش 

به ســادگی آب خوردن روی صفحــه موبایل مان قــرار می گیرد و در 

شــرایط خاصی مثل همین دوره کرونایی، همه فروشگاه ها و خدمات 

آنالین پایتخت را -که دارد روز به روز پیچیده و گسترده تر می شود- به 

یکباره در اختیارمان گذاشــته است.  وقتی کیف پول شهروندی داشته 

باشــیم انگار دیگر باید حساب وکتاب دست مان باشــد. بدانیم با این 

شــهری که داریم روز و شب مان را در آن می گذرانیم و از گستردگی و 

امکاناتش بهره می بریم چند چندیم؟ کجاهاست که می توانیم نقش 

یک شهروند وظیفه شــناس را ایفا کنیم و مثال با پرداخت عوارض در 

چرخه توسعه خدمات شــهرمان شریک باشیم و کجاها می توانیم از 

ســرویس های آنالینی که ما را از شر ایســتادن در صف های طوالنی، 

خــروج غیرضروری از منزل و گیرکــردن در ترافیک راحت می کند، به 

«تهران من» از کجا آمده و به کجا می رود؟*  سادگی و در کوتاه ترین زمان ممکن بهره ببریم؟
my.tehran. مدتی پس از راه اندازی سامانه «تهران من» به نشانی

ir نسخه اولیه ای از اپلیکیشن آن هم روانه بازار شد. اما طولی نکشید 

که «سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران» به عنوان 

طراح، ســازنده و پشتیبان این اپلیکیشــن، تصمیم گرفت که نسخه 

جدید و دگرگون شده ای از آن را ارایه کند؛ نسخه ای با شکل و شمایلی 

کاربرپسندتر، ســاده تر و متناســب با نرم افزاری در این حد و اندازه و 

قابل اســتفاده برای انواع کاربران با هر سطحی از سواد و توانایی کار 

بــا موبایل و نرم افزارهای فارســی.  ویژگی مهم و رو به توســعه این 

اپلیکیشــن ارایه خدمات مختلف و گاه خیلی متفاوت از یکدیگر، آن 

هم به صورت یکجا و همزمان است؛ به عنوان مثال وقتی که برنامه 

را روی تلفن همراه مان فعال کنیم هم به انواع پرداخت های شهری 

و خدماتی مثل پرداخت انواع قبوض و عوارض دسترسی داریم و هم 

می توانیم مستقیما در سامانه مدیریت شهری یعنی همان ۱۳۷ پیامی 

را ثبت و پیگیری کنیم.  گویا تأکید و توجه به اطالع رســانی و افزایش 

آگاهی شــهروندان زیربنای کلی راه اندازی این َاپ بوده اســت. شاید 

چندان برایمان آشــکار نباشد اما در اســتفاده از این نرم افزار موبایلی 

قبل از اقدام به هر کاری، اول از آن آگاه می شــویم و قابلیت استعالم 

هــر چیزی را داریــم؛ اطالع از میزان عــوارض و قبوض از یک طرف 

و قیمت میوه و شــیر و گوشــِت تره بارهای دور و بر محله مان هم از 

طرف دیگر، فهرست ترددها، میزان بدهی ها، سوابق پارک حاشیه ای و 

سوابق پرداخت خالفی خودرو.  کیف پول یا حساب شهروندی هم که 

در سامانه یا اپلیکیشن «تهران من» ساخته ایم، عالوه بر حساب وکتاب 

و رزرو طــرح ترافیــک، در موارد دیگری مثل پارک حاشــیه ای نیز به 

درد می خورد و گویا قرار اســت بعدها بیشــتر هم به کارمان بیاید و 

بتوانیم بدون پرداخت آنی از خدمات شهری متنوع تری استفاده کنیم 

تا بعدتر و در صورت لزوم از حســاب شهروندی مان کسر شود. وجود 

یک اپلیکیشن جامع و ساده می تواند در برخی موارد در جلوگیری از 

سردرگمی شــهروندان در مواجهه با خدمات آنالین یا پرداخت های 

درون برنامــه یا در پاســخ دادن به ســواالتی که در ذهن شــان ایجاد 

می شــود هم به کار بیایــد. نصب اپلیکیشــن های مختلف روی یک 

گوشی و استفاده از انواع سامانه ها و نرم افزارهای متعدد و جداگانه 

برای بهره گیری از خدمات شهری و پرداخت های مرتبط با آنها همان 

چیزی است که سردرگمی و احتماال در طوالنی مدت نارضایتی ایجاد 

می کند. شاید داستان دیگری که پشــت طراحی و تولید این نرم افزار 

قرار دارد و همین طور چشــم انداز آینده آن برای ارایه سرویس های 

بیشــتر از درگاهی واحد هم از همین  جا آمده باشــد.  به دلیل همین 

پیش بینی هاست که «تهران من» با وجود سن و سال کمترش نسبت 

به بسیاری اپلیکیشن های خدماتی و پرداختی دیگر حاال بیش از سه 

«تهران من» چگونه زندگی را برای ما آسان می کند؟* میلیون کاربر دارد که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود. 
در این مگااپلیکیشــن سرویس های حیاتی برای زندگی آسان تر ما 

کیف پول شهروندی* ارایه شده که در ادامه با آنها آشنا می شویم.
در قسمت کیف پول شهروندی می توانیم اعتبار حساب شهروندی 

خــود را افزایش دهیم و گزارش تراکنش هــا را دریافت کنیم؛ یعنی 

همــان طور که پیش تر اشــاره شــد، بدانیــم چه زمانــی و چقدر از 

حساب مان کســر شــده و چرا. همچنین اگر کیف پول مان را بیشتر از 

حدی که در نظر داشــتیم شارژ کردیم و مثال یک صفر اضافه تر زدیم 

هم می توانیم برای بازگرداندن آن از قسمت «استرداد وجه» پیگیری 

همه چیز در این اپلیکیشن آسان و سریع پیش می رود

به «تهران من» خوش آمدید

وقتی که برنامه را 
روی تلفن همراه مان 

فعال کنیم هم به 
انواع پرداخت های 

شهری و خدماتی مثل 
پرداخت انواع قبوض 

و عوارض دسترسی 
داریم و هم می توانیم 

مستقیما در سامانه 
مدیریت شهری یعنی 

همان ۱۳۷ پیامی را 
ثبت و پیگیری کنیم



۴۵

وجود یک اپلیکیشن 
جامع و ساده می تواند 

در برخی موارد در 
جلوگیری از سردرگمی 
شهروندان در مواجهه 

با خدمات آنالین 
یا پرداخت های 

درون برنامه یا 
در پاسخ دادن 
به سواالتی که 

در ذهن شان 
ایجاد می شود 
هم به کار بیاید

خودرو و طرح ترافیک* کنیم.
این قســمت نیازی به توضیح چندانی ندارد و احتماال هر کســی 

که در این شــهر خودرو داشته باشد تا حاال یا در سامانه «تهران من» 

حســاب کاربری دارد یا اپلیکیشن آن را روی موبایل خود نصب کرده 

 است. در این قسمت تمامی امور مرتبط با طرح ترافیک و خودرو مثل 

رزرو طرح، اســتعالم فهرست ترددها، ســوابق پارک حاشیه ای، ثبت 

زمان و محــل پارک خودرو، خالفی خــودرو، خالفی موتور، عوارض 

بلیت درون شهری* سالیانه و سوابق پرداخت خالفی در دسترس است. 
از اینجــا می توانیم بــدون رفتن به باجه های فــروش بلیت مترو 

یــک یا چند بلیت تک ســفره را پس از کســر قیمــت آن از کیف پول 

شــهروندی مان به صورت بارکد دوبعــدی روی صفحه موبایل خود 

قبوض* داشته باشیم و کارت بلیت ها را هم به  سادگی شارژ کنیم. 
در قسمت پرداخت قبوض هم امکان پرداخت تمامی قبض های 

خدماتی مثل قبض برق، آب، گاز و تلفن همراه و ثابت فراهم شده و 

۱۳۷* سوابق پرداخت های پیشین ما هم قابل مشاهده است.
۱۳۷ سال هاســت که آشنای شــهروندان تهرانی است و هر زمان 

پیگیر رفع مشــکلی بودند با این شــماره تماس گرفته اند. اما در این 

اپلیکیشــن نیازی به تماس گرفتن نیست و می توانیم درخواست های 

خودمان را با انتخاب موضوع، ثبت موقعیت مکانی و حتی ارســال 

عکس های مربوط به آن ثبت و پیگیری کنیم. جالب است که بدانیم 

پس از فراگیری ویروس کرونــا این موضوع هم به جمع موضوعات 

قدیمی مورد درخواست اضافه شده و اگر خواستیم داوطلب کمکی 

در این زمینه به شــهرمان باشــیم، یکی از راه هــای آن ثبت پیام در 

این اپلیکیشن اســت. درخواســت برای ضدعفونی معابر و گزارش 

رعایت نکردن نکات بهداشــتی از سوی پرسنل شهرداری هم از دیگر 

عوارض شهرداری* قسمت های آن است. 
خدمات مرتبط با پرداخت عوارض شــهرداری تهــران هم در این 

قســمت قرار دارد. عوارض نوسازی و عمران، بهای خدمات مدیریت 

پسماند مسکونی، کســب و پیشــه و بهای خدمات مدیریت پسماند 

غیرمســکونی ازجمله این موارد اســت. گر چه پرداخت این عوارض 

سال هاســت که بــه صورت الکترونیک از طریق ســایت شــهرداری 

تهران امکانپذیر شــده اما از آنجا که قرار است تمامی امور مربوط به 

شهرداری و خدمات شهروندی در این اپلیکیشن یکجا ارایه شود، از این 

میادین میوه وتره بار * طریق هم به سادگی قابل پرداخت شده  است. 
این ســرویس به تازگی روی اپلیکیشــن «تهران من» قرار گرفته و 

عالوه بر اینکه می توانیم میادین تره بار اطراف مان را روی نقشه ببینیم، 

در قسمتی با عنوان «نرخ نامه» به فهرست بلندباالیی از قیمت روزانه 

درباره کرونا* همه چیز و به قول معروف از شیر مرغ تا جان آدمیزاد دسترسی داریم. 
بــا انتخاب این قســمت می توانیــم وارد صفحه آخریــن اخبار و 

اطالعیه های مرتبط با ویروس کرونا در سایت شهرداری تهران شویم. 

توصیه های بهداشتی، اخبار به صورت چندرسانه ای و همچنین امکان 

مطرح کردن پرسش از شرکت شهر سالم و اداره کل سالمت شهرداری 

را داریم. همچنین در قســمت تماس اضطــراری بالفاصله به تلفن 

اورژانس تهران ۱۱۵ متصل می شــویم و با لمس گزینه مشاوره تلفنی 

به شــماره ۴۰۳۰ ویژه کرونا دسترسی خواهیم داشت. خدمات آنالین 

هم آخرین قسمت مرتبط با کروناست که البته در زمانه رفع کرونا هم 

کاربردی خواهد بود؛ زیرا هر چه فروشگاه و ارایه کننده خدمات آنالین 

در تهران است، یکجا معرفی شده و تنها کافی است در دسته بندی این 

صفحه جست وجو کنیم تا آنچه به دنبالش بودیم را بیابیم. 



۴۶

نگاه کارشناس

 مروری بر فرازونشیب برنامه «تهران هوشمند»

تهران هوشمند، تهران نوآور

هوشمندسازی پایتخت مســیری است که در ابتدای دوره جدید 

مدیریت شــهری و با هدف حل ریشه ای مشکالت کالنشهر تهران با 

ایجاد شورای راهبردی تهران هوشمند به منظور اتخاذ تصمیم های 

کالن و برنامه تهران هوشــمند در ســطح اجرا آغاز شد. این روزها 

در حالی ســال ســوم اجرایی شدن «تهران هوشــمند» را پشت سر 

می گذاریم که از فاز فرهنگســازی و اطالع رسانی و همچنین پایلوت 

پروژه هــای هوشمندســازی عبور کرده ایم، بخــش قابل توجهی از 

شــهروندان تهرانی کما بیش از خدمات مرتبط با این برنامه اطالع 

دارند و اثرات اجرای آن در بخشی از زندگی روزمره شهروندان عزیز 

ملموس اســت. البتــه نمی توان ادعا کرد که در حال حاضر شــهر 

تهران به طور کامل «هوشمند» شده است؛ چه این امر در وهله اول 

به دلیل اختیارات شهرداری تهران در اداره شهر تهران محدود بوده 

و در وهله دوم به امکانات و منابع محدود شهرداری وابسته است 

کــه اولویت بندی بین اقدامات را طلب می کند و حتی در صورت در 

دســت بودن اختیارات تام تحقق هوشمندسازی همه جانبه شهری 

مانند تهران در این مدت قابل انجام نمی بود. اما دســتاوردهای این 

برنامه تا کنون مانند الکترونیکی و غیرحضوری شــدن حداقل نیمی 

از اســتعالمات بین دســتگاهی در همین مدت شیوع ویروس کرونا 

و افزایــش دامنه کاربرد اپلیکیشــن «تهران من» بــه عنوان پنجره 

واحد ارایه خدمات شــهروندی از طرح ترافیک و پارک حاشیه ای به 

پرداخت قبوض اصلی شهرداری، عوارض، مفاصاحساب و خالفی 

خودرو و موتورســیکلت، پرداخت یکپارچه قبوض خدمات شهری 

ماننــد آب و بــرق و گاز از طریق خدمت امالک مــن، دریافت انواع 

اطالعات متنی، صوتی و تصویری از شهروندان روی ۱۳۷ و خدمات 

دیگر و چشــم انداز روشنی که اجرایی شــدن قطعات مختلف پازل 

تهران هوشــمند در زمینه توانمندشــدن زیست بوم نوآوری شهری، 

توســعه مقیاس پذیر خدمات و افزایش کارایی سیستم ها به دست 

می دهنــد، نویدبخــش موثر بودن اتخــاذ راهکاری آزموده شــده و 

راهبردی در مدیریت شهری تهران است.

رویکرد برنامه تهران هوشــمند طی این سال ها ایجاد هماهنگی 

و هم راســتایی ذی نفعان شــهر هوشــمند، توانمندســازی بخش 

خصوصــی و اطمینان به بازیگران این حوزه با هدف ارتقای ســبد 

خدمات ارایه شــده به شهروندان بوده اســت و تیم راهبری تهران 

هوشــمند در گلوگاه های مختلف اتکا به توان بخش خصوصی را 

بــه عنوان راهبرد کلیدی برگزیده اســت. ارایه خدمات داده محور و 

(APIها) و تبــادل داده با توســعه دهندگان نرم افزارها و بازیگران 

کوچک و بزرگ شناخته شــده ارایه دهنــده خدمات دیجیتالی منجر 

به خلق سرویس های متعددی برای شهروندان شده است. رویکرد 

توســعه زیســت بوم نوآوری با خط قرمز قــراردادن ورود به اجرا، 

جذب تیم های متعدد اســتارتاپی دانشــگاهی را به همراه داشــته 

اســت که فعاالنه در زمینه ارایه راهکارهای نوآورانه شهری تالش 

می کننــد و بخش قابــل توجهی از آنها در آینــده ای نه چندان دور 

بــه بازیگران برجســته ای در ارایه خدمات شــهری تبدیل خواهند 

 (reverse pitch) شــد. برگزاری رویدادهای ارایه نیازهای نوآورانه

با هدف شناســاندن نیازهای نوآورانه و فناورانه شــهرداری تهران 

به زیســت بوم نوآوری و درگیرکردن این بازیگران در حل مشــکالت 

شهرداری به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای بالقوه حوزه نوآوری 

از دیگر اقداماتی است که در این زمینه اجرایی شده است.

 البته باید اضافه کنم که پیشبرد برنامه تهران هوشمند همواره نیز 

با فرازهای پی در پی روبه رو نبوده است. در تحلیل این موضوع باید 

گفت اگر چه در بسیاری موارد تصور می شود تصمیم گیری افراد در 

سطوح باالی مدیریتی در خصوص مسائل مختلف مهم ترین عامل 

تأثیرگذار در فرایند پیشــرفت اســت، اما اثر فراینــد و قانون در حل 

مشکالت خیلی عمیق تر و بیشتر از تصمیم گیری افراد است. در واقع 

تجربه این سال های بنده و تیم هدایت کننده برنامه تهران هوشمند 

حکایــت از نیاز مبرم به تدوین فرایند و قانونگذاری هوشــمندانه و 

نظارت بر اجرا و نه لزوما ورود به اجرا در تمامی ســطوح به منظور 

دســتیابی به موفقیت در اجرای برنامه های توســعه ای در ســطح 

شهر و کشور دارد. پیشرفت همه جانبه در مواقعی مستلزم دخالت 

حداکثری حاکمیت و ورود به ســطح اجرایــی در جزئی ترین موارد 

 (deregulation) بوده و در مواردی حتــی نیازمند مقررات زدایــی

اســت؛ به طور مثال همزمان با شیوع کرونا دولت هایی که دخالت 

حداکثری را در دســتور کار قرار داده و اقــدام به مقررات گذاری در 

این زمینه کردند (کشــورهای شرق آســیا و اقیانوسیه) به توفیقات 

خوبی دســت یافتند و کشورهایی که عدم اقدام پیشه کردند (مانند 

ایاالت متحده) با نتایج دردناکی مواجه شــدند. کاهش بار بیماری 

در ایــن روزها در ایران نیــز پس از مقررات گــذاری دقیق و نظارت 

بر اجرا حاصل شــد. اما در طرف مقابل، تجربه نشــان داده اســت 

که تجاری ســازی و اســتفاده از توان بخش خصوصی و عدم ورود 

حاکمیت در اجرا در برخی حوزه ها می تواند افزایش قدرت انتخاب 

مردم، ارتقای خدمات و افزایش ارزش تولیدشده را به همراه داشته 

باشد که مثال بارز آن ارایه دهندگان خدمات ارتباطی هستند.

آنچه امروز به گلوگاه اصلی توســعه شــهر و کشور تبدیل شده 

اســت و ما نیز در تهران هوشــمند در حد توان به سوی آن حرکت 

کرده ایم، نیاز به تدوین قوانین و مقرراتی است که با تعریف بازارهای 

جدید و پشــتیبانی از سرمایه گذاری، سرمایه های موجود در کشور را 

به ســوی خدمات مولدی سوق دهد که از ســویی به رفع نیازهای 

مردم منجر شــده و از ســوی دیگر درآمدهای پایدار برای شخص و 

نهاد سرمایه گذار، شهر و کشور به همراه داشته باشد.



۴۷

حق بر شهر
طرح غربالگری  و پایش سالمت زنان سرپرست خانوار به صورت رایگان  انجام شد

فصل دوم 



۴۸

سرمقاله

شرق: حق به شهر حقی است هدف مند و جمعی؛ نه حقی انحصاری و فردی و دربرگیرنده  نه تنها 

حق کارگران صنعتی، تولیدی و ساختمانی بلکه حق همه  کسانی که به تجدید تولید زندگی روزمره 

کمک می کنند. حق به شــهر باید نه به عنوان حق به آنچه وجود دارد بلکه همچنین به عنوان حق 

به بازسازی و بازآفرینی شهر به عنوان بدنه  سیاسی جامعه محور در تصویری کامال متفاوت دیده شود 

ـ چیزی که فقر و نابرابری اجتماعی را ریشــه کن می کند و بر زخم انحطاط وحشتناک زیست محیطی 

مرهم می نهد. برای اینکه چنین شــود، تولید اشکال ویرانگر زاد و رشد شهری که انباشت همیشگی 

ســرمایه را تسهیل می کند، باید متوقف شود. نکته ای که پیروز حناچی، شهردار تهران، درباره آن بیان 

کرده اســت: «تهران باید به شــهری انســان محور و مبتنی بر حمل ونقل عمومی تبدیل شود و هیچ 

شکی نیست که باید پیاده راه را توسعه بدهیم و از حرکت خودرو کم کنیم. ایجاد مسیرهای دسترسی 

مناسب، حذف زواید فیزیکی، رنگ آمیزی نوار زرد بر نیمکت ها و سطل های  زباله برای کم بینایان، به  کار 

بردن عالیم راهنمایی ویژه و استفاده از گونه های گیاهی متناسب بر اساس ضوابط باغ گل نابینایان در 

اولویت برنامه های مناسب سازی های مزبور است. وقتی شهری برای همه است که فضاهای عمومی 

برای تمام اقشــار جامعه قابل استفاده باشد. همچنین در خصوص توسعه رویکرد اصلی ما توسعه 

محالت اســت.» دیوید هاروی یکی از متفکرانی اســت که درباره مفهوم حق بر شهر مقاالت زیادی 

دارد. هاروی در تشــریح پرداخت خود از «حق به شــهر» پیشنهاد می کند که مفهوم «کار» از تعریف 

محدود وابســته به شــکل صنعتی آن به زمینه های وسیع تر کاری بســط یابد که در تولید و بازتولید 

زندگی روزمره  هر چه شهری ترشــده صورت می گیرد. از نظر او تمایز بین مبارزه  مبتنی بر کار و مبتنی 

بر مردم رفته رفته کمرنگ می شــود، همچون این اندیشه که طبقه و کار در محل تولید و نه در محل 

بازتولید اجتماعی در خانواده تعریف می شــوند. هاروی همچنین می گوید: «آنانی که آب لوله کشی 

را به منازل ما می رســانند همان قدر در مبارزه برای کیفیت بهتر زندگی اهمیت دارند که کســانی که 

لوله و شــیر آب را در کارخانه می سازند. آنانی که آذوقه را به شهر می رسانند (ازجمله دستفروشان) 

درســت همان قدر اهمیت دارند که کســانی که آن را تولید می کنند. آنانی که غذا را می پزند پیش از 

اینکه خورده شود (فروشندگان خیابانی ذرت یا هات داگ یا کسانی که روی اجاق های آشپزخانه  منازل 

یا آتش هیزم عرق می ریزند) به همین ترتیب به آن غذا ارزش می افزایند، قبل از اینکه هضم شــود. 

به این ترتیب کار جمعی که در تولید و بازتولید زندگی شــهری به کار می رود، باید با جدیت بیشتر در 

تفکر و سازماندهی چپ جای گیرد.» حاال که صحبت از متفکران حق بر شهر شد، بد نیست با نظریه 

آنری لوفور هم درباره مفهوم حق بر شــهر آشنا شــوید. او می گوید که «برخالف آنکه سرمایه بسان 

هیوالیی عمومی است؛ اما غنای اجتماعی را درست زمانی از بین می برد که مشغول تولید ثروت های 

خصوصی و پیش راندن افراد خصوصی اســت. سرمایه کشمکش سیاسی را تا حدی باال می برد که 

دولت ها و دســتگاه های دولتی سر تعظیم در برابر آن فرود می آورند.» حاال بعد از تمام این مطالب، 

شهرداری تهران در دوره جدید تغییر ریل داده است و تهران را به سمت شهر انسان محور برده است. 

شهری که در مقابل شهر خودرومحور تعریف شده است. منظور توجه به نمود غیرفیزیکی انسان است 

که از ویژگی های اساسی آن می توان به همراهی تمامی ابعاد شهر با آسایش و آرامش انسان اشاره 

کرد. به بیان دیگر شــهر انسان محور شهری اســت که انسانیت در آن جاری است و آزادی و امنیت و 

زیبایی و خوانایی دارد که تمام اینها از کنش اجتماعی شهروندان به دست آمده است. از دیگر اقدامات 

شــهرداری تهران در دوره جدید در این زمینه، امکان حضور اقشار خاص در شهر بوده است. تقویت 

هویت محله ای، بازشناسی هویت و میراث فرهنگی شهر، توجه به عدالت اجتماعی، ایجاد زمینه برای 

مشارکت شــهروندان، ارتقای آموزش های شهروندان، نشاط و امید اجتماعی، برابری خدمات رسانی 

بین محالت مختلف تهران، توجه به تهیه المان های شهری انسان محور ازجمله اقدامات شهرداری 

تهران در دوره جدید بوده است.

 حق بر شهر؛ حقی برای زیست
در آرامش و امنیت

ورودی



۴۹

باید این واقعیت را 
در نظر بگیریم که شهر 

تهران خیلی دلمرده 
است. شهردار تهران 
هم به این نکته تأکید 
داشته اند. ما در شیوه 

رنگ کردن به نگاه 
تازه ای رسیده ایم

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران  در گفت وگو با شرق:

می خواهیم تهرانی ها رویا داشته باشند

در شــبکه های اجتماعی خیلــی  از کاربــران از محله ها و   
کوچه هایی که رنگ آمیزی شــده بود، عکس  و فیلم به اشتراک 
می گذاشــتند و اکثرا مورد اســتقبال افراد قرار گرفته بود. چه 
شــد به فکر رنگ آمیزی محله های کم برخوردار در شــهر تهران 

افتادید؟
طرحی که شما به آن اشــاره دارید، طرح «کوچه دوستی» نام 

دارد که حدود هشــت ماهی می شــود در حال انجام است. اولین 

مورد هم در کوچه مظاهری در میدان شوش انجام شد. شهرداری 

خیلی  وقت ها تالش کرده شــهر را رنگ کند. انصافا هم رنگ کردن 

شــهر یکی از ابزار ایجاد نشاط اجتماعی اســت. باید این واقعیت 

را در نظر بگیریم که شــهر تهران خیلی دلمرده اســت. شــهردار 

تهران هم به این نکته تأکید داشــته اند. ما در شــیوه رنگ کردن به 

نگاه تازه ای رســیده ایم؛ اینکه هنری تر کار شود یعنی ذائقه هنری 

مردم افزایش پیدا کند و اجرا دست مردم باشد، کاری که در کوچه 

دوســتی انجام شد. شــرکت مشــاوری که با آن در این پروژه کار 

می کردیم، بر اســاس محل مورد نظر ما، طــرح را ارایه داد؛ برای 

مثــال یک جا درخت انجیری بود کــه روی خانه را یک برگ انجیر 

کشــید، یک جا حسینیه بود که مشــابه حسینیه طرح زد یا پرایدی 

بود که مدت ها گوشــه خیابان مانده بود و طرح را بر اساس توقف 

دائمــی پراید زد. بنابراین طرح منطقی شــد و مردم در طراحی و 

اجرا مشارکت کردند.

محمدرضا جوادی یگانه دغدغه اجتماعی دارد و در شــبکه اجتماعی توییتر جزو کاربران فعال اســت. او از فعالیت های شــهرداری و شهر ایده آلش می نویسد و از 
مشــکالت شهری و حتی بی خانمانان و کودکان کار فیلم و عکس منتشــر می کند تا توجه همه را به معضالت تهران جلب کند. جوادی یگانه اما مسئول حرف زدن و 
بیانیه خواندن نیست. او در حین گفت وگو با ذکر مثال های عینی از روی لپ تاپش آمارها و ارقام، بولتن های منتشرشده درباره اقدامات انجام شده و... تمام اقدامات 
انجام شده در دوره مدیریتش را معرفی می کند. جوادی یگانه شخصیت متین و آرامی دارد اما به سختی آمار و اطالعات می دهد؛ درست است که به آمار و اطالعات 
درون لپ تاپش اشاره می کند، اما از پشت پرده کمتر حرف می زند. او جزو مسئوالنی است که اهل فیلم و کتاب است و این موضوع را وقتی به رخ می کشد که صحبت 
از انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی به رنگ آمیزی محله های فقیر و کم برخوردار تهران می شود. او در این گفت وگو همچنین از برادر معلولی که دارد صحبت و بیان 
می کند که به خوبی در جریان مشــکالت معلوالن شهر تهران و کمی و کاستی ها در این زمینه بوده و هست. جوادی یگانه از ویروس کرونا، فقر در تهران، رنگ آمیزی 

محله ها، کودکان زباله گرد و موضوعات دیگری که سعی کردیم اکثرشان دغدغه کاربران شبکه های اجتماعی بوده باشد، صحبت کرده است.



۵۰

گفت و گو

وقتی شما در 
فعالیت های اجتماعی 

مشارکت می کنید، 
تعلق خاطرتان 
به شهر و دیگر 

شهروندان محله 
بیشتر می شود. 

ببینید بخش مهمی 
از لذت دیدن فیلم و 
کتاب خواندن به این 

است که درباره آن 
تجربه گفت وگو کنند

آیا رنگ آمیزی خانه ها در این محالت اجباری است؟  
خیر؛ هر صاحب خانه ای که حاضر به رنگ آمیزی دیوار خانه اش 

نبود، این کار برایش انجام نشــد. مــا معتقدیم مردم زمانی که در 

خلق عمل سهیم نباشند آن کار را از آن خودشان نمی دانند؛ آنچه 

این رضایت را بیشــتر می کند این اســت که در فرآیند ایجاد عمل 

نقش داشــته باشند. مردم در رنگ کردن و طراحی شرکت داشتند. 

بخــش اصلی کار را هم زنان خیلی دنبــال کردند. همچنین نکته 

دیگری که باید با شــما در میان بگذارم این اســت که عمال چنین 

پدیده ای می تواند منجر به نوعی گردشــگری محلی شــود؛ یعنی 

بگوییــم این محله و کوچــه ارزش بازدیــد دارد. همین کار پروژه 

محرک توســعه می شــود. اما باید ظرایف کار در نظر گرفته شود؛ 

اگر احســاس شود این کار تبلیغاتی است شــاید مردم پس بزنند. 

در حالی که این کار متعلق به مردم اســت و باید در کار مشارکت 

داشته باشند که در کوچه مظاهری خوشبختانه این اتفاق افتاد.

برای رســیدن به این موضوع که مردم راضی به رنگ آمیزی   
خانه هایشان هستند یا نه چه پروسه ای طی شد؟

اداره کل بانوان با همکاری معاونت اجتماعی فرهنگی منطقه 

۱۵ درگیــر انجام این کار بود. همچنین شــهرداری دفتر توســعه 

محلی دارد که فعاالن محل درگیر انجام کار شــدند و چون پروژه 

در دو کوچــه بود همه اعضای کوچه مشــارکت داشــتند. یک بار 

هم که بنــده از آنجا بازدید کــردم همه به ویژه بچه هــا از انجام 

چنیــن کاری راضی بودند؛ چون انواع بازی ها و جدول ضرب روی 

دیوارهای محله طراحی شده بود.

محله های دیگری که قرار اســت این پــروژه در آنجا انجام   
شود، کدام قسمت های شهر هستند؟

این برنامه را برای همــه محله ها ابالغ کردیم؛ اما بافت محله 

باید فرسوده و دیوار قابل استفاده باشد؛ زیرا دیوارهای جدید قابل 

استفاده نیســتند. حتما باید قواعد رنگ شــهرداری تهران رعایت 

شود؛ یعنی رنگ هایی که استفاده می شود، استاندارد باشند.

در بازنشــر عکس هــای این محله هــا به وســیله کاربران   
شــبکه های اجتماعی در صفحه هایشــان، همان طور که از آن 
استقبال می شد، انتقاداتی هم مطرح می شد. برخی از افراد به 
این مسأله پرداخته بودند که شهرداری با این کار فقر محله ها را 
پنهان می کند و افــراد آن محله ها و دیگران را گول می زند. نظر 

شما نسبت به این گفته ها چیست؟
اگر فیلم «عروســی خوبان» را دیده باشید، نگاه این طور است 

که وقتی فقیر هســتید شادمانی دیگری ندارید. بنابراین فقر وجود 

دارد و قابل انکار نیست. حتی در سال های گذشته هم تشدید شده 

و یکی دو دهک به طبقه فقیر افزوده شــده اســت. اما مسأله این 

اســت آیا مردمی که االن درگیر فقر هســتند حق زندگی ندارند؟ 

در کوچه هــای مظاهــری و طوطی که این کار انجام شــده مردم 

راضی هســتند. بایــد درک کنیم که آدمی که فقیر اســت باالخره 

رضایت هایــی هم دارد. همه زندگی که فقر نیســت؛ برای کاهش 

فقــر هم باید کار کرد. نکته دیگر این اســت که بدانیم شــهرداری 

تهران مسئول کاهش فقر شهر تهران نیست اما مسئول زیباسازی 

بصری که هســت. این زیباسازی برای اینکه موجب رضایت خاطر 

مردم باشد انجام می شود. اسم این کار پوشاندن چهره فقر نیست 

بلکه برنامه این اســت که این کارها برای مردم فقیر هم می تواند 

انجام شود. برنامه شــهرداری تهران از قدیم برای کاهش فاصله 

شــمال و جنوب به این صورت بوده اســت که خدمات یکسان به 

شــهروندان ارایه شــود. پس در زمینه فقر و کاهش فقر کسی که 

مقصر است و باید پاسخگو باشد شهرداری تهران نیست. 

به کاهش فاصله شــمال و جنوب شــهر بین مردم اشــاره   
کردید؛ برای این موضوع چــه کارهایی غیر از رنگ آمیزی انجام 

شده است؟
مثــال ما در محله هــای مختلف تهران ســرای محله داریم که 

مهد کودک، ســالن موسیقی، باشــگاه ورزشی، سالن نمایش فیلم 

و... دارند. همچنین قیمت ارایه خدمت در مجتمع ورزشی نصف 

چیزی اســت که دولت تصویب کرده است. در کل این فضا باعث 

شــده است خدماتی که زمانی فقط به شهروندان ساکن در شمال 

شــهر ارایه می شــد در تمام شــهر توزیع و حتی در مناطق کمتر 

برخوردار بیشتر هم ارایه شود.

در صحبت هایتان بیان کردید که برطرف کردن فقر در شــهر   
وظیفه شــهرداری نیســت؛ اما شــهرداری وظیفه ای که دارد، 
ایمن ســازی معابر برای شــهروندان و به خصوص زنان است. 
برای این کار چه اقداماتی شده است؟ آیا در همان محله هایی 
که دیوارهایش رنگ آمیزی شده، اقدامی برای ایمن سازی معابر 

شده است؟
قطعا این طور است؛ اصالح کالبدی فضای شهری کاری است 

کــه باید انجام دهیم و این کار را شــروع کرده ایــم. در منطقه ۱۰ 

ســال گذشــته آزمایشــی این کار را جلو بردیم. از فعاالن محلی 

به ویژه زنان درخواســت کردیم بگویند کجای محله ناامن اســت 

و چــرا در آنجا حس ناامنی می کنند. آنها هــم توضیح دادند که 

مثال جاهایی نور یا معبر مناســب نیست یا پیاده رو از خیابان خوب 

دیده نمی شــود. وقتی حجم درخت و شمشــاد زیاد است فضای 

پیاده رو ناامن می شــود یا در مورد پل عابر پیاده که اگر دیده نشود، 

ناامن می شود. اینها را زنان توضیح دادند؛ مثال در منطقه ۱۰ زمین 

رهاشــده ای وجود داشــت که باعث ناامنی محله می شد که بعد 

از بررســی دور آنجا دیوار کشیده شد. به جاهایی که زنان توضیح 

دادند، رســیدگی کردیم و کارهایمان هم مورد رضایت بوده است. 

این موضوع را یکی دو بار بیشــتر بررســی کردیم و یک هفته قبل 

با امضای مشــترک معاون اجتماعی و معاون مناطق شــهرداری 

تهران بــه همه مناطق ابالغ شــد این کار را انجــام دهند؛ یعنی 

اصالح کالبدی و فضایی ســطح شــهر، برای افزایش امنیت زنان 

که مشــخصا یکی از مهم ترین کارهاست. در مناطق کم برخوردار 

وقتی شــهرداری خدمات ارائه دهد، باعث می شــود افراد بتوانند 

فعالیت اجتماعی و مدنی داشته باشند و آموزش ببینند که همین 

امر منجر به کاهش فقر می شود؛ یعنی اقدامات شهرداری تهران 

به افزایش مشارکت و کاهش فقر منجر می شود. این فعالیت های 

اجتماعی و کالبدی اگر درســت انجام  شــود می تواند به افزایش 

مشارکت، افزایش نشاط و کاهش فقر منجر شود.

وقتی شــما در فعالیت های اجتماعی مشارکت می کنید، تعلق 

خاطرتان به شهر و دیگر شــهروندان محله بیشتر می شود. ببینید 

بخش مهمی از لذت دیدن فیلم و کتاب خواندن به این اســت که 

دربــاره آن تجربــه گفت وگو کنند. عمال تجربه و خاطره مشــترک 

است که دوستی و تعلق ایجاد می کند. کوچه دوستی یک موضوع 

است، چگونه رنگ کردن شهر موضوع دیگری است.

یعنی انجام این کارها باعث می شود که شهروندان به محله   
عرق داشته باشند. 

بله؛ وقتی در تولید زیبایی بصری محله همکاری داشــته باشید 



۵۱

در سیزده بدر نوروز 
سال گذشته با 

همکاری بهزیستی 
گفتیم ۴۴ پارک 

تهران برای معلوالن 
مناسب سازی شده 
که االن روی نقشه 
شهر تهران معلوم 

است. همچنین 
خطوط اتوبوسی را 

که برای این افراد 
مناسب سازی شده 

است، در نقشه 
مشخص کرده ایم

طبیعتا تعلق هم ایجاد می شود. وقتی زحمتی برای کاری بکشید 

تعلق هم ایجاد می شــود. بنابراین اینکه مردم نقش داشته باشند 

مهم است و این نگاه جدید اجتماعی است که در شهرداری تهران 

انجام می شود.

امیدوارم این کار ادامه دار باشد.   
مســأله این اســت که بــه این موضــوع دقت کنیم کــه برای 

ادامه داربــودن این موضوع نباید شــهرداری در یــک جا منحصر 

باشــد. تجربه بایــد در اختیار دیگران هم باشــد و حتما گروه های 

اجتماعی و فعاالن مدنی هم درگیر کار باشــند و موضوع را دنبال 

 کنند. مستندســازی و نقدکردن کار می تواند منجر به ادامه داشتن 

کار شود.

برگردیــم به بحث زنان و امنیت شــان در ســطح شــهر.   
فعاالن حوزه زنان در این موضــوع یعنی در بحث نورپردازی و 
ایمن سازی مناطق برای زنان این موضوع را مطرح می کنند که 
زنانی که از آنها ســوال پرسیده شده از چه قشری بوده اند و چرا 
پرسشی از این جامعه هدف منتشر نشــده است. نقدشان این 
بود که شهرداری فقط می خواهد کاری را جلو ببرد تا در کارنامه 

مدیریتی خودش جا بدهد. 
مــا تنها نهــاد عمومی در ایران هســتیم که فایل داده منتشــر 

کرده ایم؛ نه گزارش. از ۴۵ هزار نمونه که ســال ۹۳ منتشــر شده 

یکی از ارزیابی ها درباره شــهرداری براســاس اطالعاتی که است 

که خودمان دادیم که گفتیم نمره مدیریت شــهری حدود یازده و 

خرده ای اســت و به ۱۲ نمی رسد. مسأله اساسی در این فعالیت ها 

این اســت که نمی توانیم برای شهر نســخه واحد در نظر بگیریم. 

تهران متکثر، متنوع و سیاســت ها و فعالیت هایش متنوع اســت؛ 

به بیــان دیگر برای منطقه ۳ نمی توان ماننــد منطقه ۱۹ تصمیم 

گرفت و نظر داد. میزان مشارکت در شورایاری در منطقه ۳ خیلی 

کمتر از منطقه ۱۹ بوده اســت ولی نمی توان بــا قاطعیت درباره 

میزان مشارکت براســاس تعداد رأی دهنده صحبت کرد و مسأله 

پیچیده ای است. آنچه ما درباره این موضوع انجام می دهیم زنان 

در شــهر تهران فعالیت های متعددی انجام می دهند و شهرداری 

تهران نهادهای اجتماعی متکثری درســت کرده مثال مجموعه ای 

به نام شــهربانو داریم و بوســتان های ویژه بانوان که طبیعتا همه 

زنان از آن اســتفاده نمی کنند اما زنانی که استفاده می کنند راضی 

هســتند. ســرای محله داریم که خانه مادر و کودک در آنجا قرار 

دارد. نظرسنجی نشان می دهد که خیلی ها از این خانه ها استفاده 

نمی کنند اما کسانی که استفاده می کنند راضی هستند.

بنابراین کســانی که در ســطح محله همــکاری دارند، تجربه 

مشــارکت داشــتند. گزارش اولیه منطقه ۱۰ و اقدامی که صورت 

گرفته اســت؛ یک بخش کار تبلیغ اســت ولی یک بخش کار این 

اســت که آیا اقدامــی صورت گرفته یا نه. اگر تبلیــغ بعد از اقدام 

باشد که مشــکلی نیست. شــما رویه را ببینید و نقد کنید. وظیفه 

رسانه نقد برای بهبود اســت. از زنان خواستیم بگویند؛ حتی نوع 

تجربه ناامنی را بگویند. نقشــه را هم داریم. بعضی از اینها چون 

مشــارکت است با نظرسنجی فرق دارد. به معنی زمینه یابی، رویه 

را برمی دارد و دسترســی به واقعیت خیلی وقت ها با گفت وگوی 

بیشتر صورت می گیرد.

تجربه یعنی چیزی که در منطقه ۹ انجام شد و آنچه بر اساس 

منطقــه ۱۰ ابالغ کردیم قابل ارایه اســت. این موارد روی ســایت 

شــهرداری موجود است. پس اول ببینند و بعد ما را بر این اساس 

نقد کنند که آیا رویه  فعالیت هایمان مشــکل داشته یا نه، آیا منجر 

به کاهش ناامنی زنان شــده است یا نه. اما توجه داشته باشید که 

این رویه باید چند ســال تکرار شود تا ناامنی باور شود. یک مسأله 

در مورد ناامنی احســاس ناامنی است که ممکن است متفاوت با 

ناامنی باشد.

نکته دیگری که در این بخش باید به آن اشــاره کنم این اســت 

که بنده یکی از اولین افرادی هســتم که آمارهای آزار جنسی را بر 

اساس کاری که سال ۹۵ انجام شد، منتشر کرده ام. تقریبا ۵۰درصد 

زنان الاقل یک بار تجربه صور خفیف آزار جنسی مثل متلک پرانی 

را در ســطح شهر دارند. پس مســأله امنیت زنان مهم است؛ زنان 

باید بتوانند از خانه خارج شوند و فعالیت داشته باشند.

یکــی از مواردی که ما در موردش خیلی نقد شــدیم، مســأله 

کوتاه کردن شمشادهای سطح شــهر و تأثیر آن بر مسأله آزار زنان  

بود که مورد تمسخر قرار گرفت ولی واقعا وقتی شمشاد از حدی 

که از خیابان بتوان پیاده رو را دید باالتر برود، آن فضا ناامن می شود. 

این مســأله ای که مطرح شد، مسأله ای بود که بسیاری از زنان این 

مورد را به ما گوشزد کرده  بودند. معیار من جو رسانه ای که ایجاد 

می شود نیست بلکه مشکالتی اســت که زنان در ترددهایشان در 

سطح شهر به ما گوشزد می کنند.

در مورد مناسب ســازی شــهر برای معلــوالن جامعه چه   
اقداماتی انجام داده اید؟

برادر من هم معلول است و از مشکالت این افراد باخبر هستم. 

زمانی شــهرداری اقــدام خوبی انجام می داد که بــرای برادر من 

که می خواســت به دانشگاه برود ون می فرســتاد. ون از در خانه، 

برادرم را به دانشــکده می برد و برمی گرداند. اما ما چه تعداد ون 

و چند نفر معلول داریم؟ راه درســت این اســت که معابر شهری 

را برای اســتفاده معلوالن مناسب کنیم وگرنه امکان فرستادن ون 

برای همه معلوالن را نداریم. در ســیزده بدر نوروز ســال گذشته 

بــا همــکاری بهزیســتی گفتیم ۴۴ پــارک تهران بــرای معلوالن 

مناسب سازی شده که االن روی نقشــه شهر تهران معلوم است. 

همچنین خطوط اتوبوسی را که برای این افراد مناسب سازی شده 

اســت، در نقشه مشــخص کرده ایم؛ یعنی افرادی که بخواهند به 

پارک بروند، با اســتفاده از اتوبوس می تواننــد به پارک هایی بروند 

که فضایشان مناسب حال شان است. اما نکته این است که ما این 

امــکان را نداریم که به همه معلوالن خدمــات بدهیم بلکه باید 

شهر را برایشان مناسب سازی کنیم.

بنابرایــن االن ایســتگاه های جدیــد متــرو بــرای معلــوالن 

مناسب ســازی می شــود و قبل از افتتاح معلــوالن از آنها بازدید 

کــرده و بعد افتتاح می شــوند؛ بــرای مثال ایســتگاه مترویی که 

روبه روی تاالر وحــدت و در حال افتتاح بود چون برای افراد نابینا 

مناسب سازی نشــده بود، افتتاحش دو هفته عقب افتاد تا شرایط 

اســتفاده معلــوالن از آن مهیا شــود. به طور کلــی از مدتی قبل 

هیچ چیزی افتتاح نمی شــود مگر اینکه مناسب سازی شده باشد 

و بقیه فضاها هم مناسب ســازی می شــود. پس عمال باید شهر را 

مناسب ســازی کنیم چون قادر نیستیم خدمات اضافه ارایه دهیم. 

شــما برای هر زنی نمی توانید در شهر همراه بگذارید که مراقبش 

باشد ولی اگر شهر نور و دوربین داشته باشد، طبیعتا میزان ناامنی 

کم می شود.

ســال گذشته یک ســرای محله را در هر منطقه برای معلوالن 

و ســالمندان مناسب سازی کردیم. شهر دوستدار همه سنین برای 



۵۲

گفت و گو

کاری که خودم خیلی 
پیگیرش بودم و 

دوست داشتم انجام 
شود این بود که همه 

مردم تهران رویا 
داشته باشند؛ چون 
رویا باعث می شود 

برای بهترشدن تالش 
کنیم. حس اینکه شهر 

متعلق به همه است 
و می توانند در آن 

حضور داشته باشند

نوزادان همراه با مادر، برای کودکان، افراد معلول و سالمندان باید  

تدارک دیده شــود و در همه خدمات امکان ســالمندی هم لحاظ 

شود. بنابراین اماکن شهری به تدریج اصالح می شود. 

فروشــگاه های شــهروند هم شــامل این مناسب سازی ها   
شده اند؟

در فروشــگاه شــهروند به دنبال اتاق مادر کــودک و در تالش 

هستیم که امکانات دیگری هم به آنها اضافه کنیم تا مناسب حال 

معلوالن باشــد. همچنین جا دارد که بگویــم برخی از پارک های 

سطح شهر هم برای این افراد مناسب سازی شده اند.

معلوالن چگونه می  توانند از این اماکن مطلع شوند؟  
روی نقشــه تهران بخشــی هســت که map.tehran.ir است؛ 

در الیه های گویاساز اماکن مناســب برای معلوالن مشخص شده 

اســت که ایســتگاه های مناســب به تفکیک برای معلوالن با هر 

توانی مشــخص شده اســت. همچنین به مرور ســراهای محله 

مناسب سازی شده و اطالعات دیگر را به این نقشه اضافه می کنیم.

زمانی مطرح شــد که هیچ پیمانکاری نباید از بچه ها در کار   
زباله گردی اســتفاده کند اما این روزها این بچه ها را در ســطح 
شهر زیاد می بینیم. آیا مافیایی پشــت این کار است که قدرت 

شهرداری و بقیه نهادها به آنها نمی رسد؟
اوال ایــن موضوع را تفکیک کنیم که یک بخشــی از کودکان به 

عنوان کودک کار هســتند که بخشــی از واقعیت فقر اســت و هر 

چنــد اینهــا هماهنگ کننده دارند اما پول شــان را بــرای خانواده 

می برند. امــا در مورد کودک زباله گرد افرادی هســتند که به آنها 

کارگــر فصلی گفته می شــود؛ چون ۶ ماه یک بــار عمدتا از هرات 

می آیند و خانوادگی از کودک و نوجوان تا جوان با هم کار می کنند. 

با زیردســتان پیمانکاران هماهنگ می کننــد و هر کدام یک محله 

را در نظــر دارنــد. در گودها و گاراژهای اطراف تهــران زباله های 

جمع شده را تفکیک و به فروش می رسانند؛ یعنی یک کار جمعی 

اســت. حتما مافیایی وجود دارد که اینها را به صورت غیرقانونی 

به ایران می آورد. این موضوع هم همیشه مطالبه ما بوده است که 

دستگاه های مسئول باید جلوی ورود این افراد را به کشور بگیرند؛ 

چون هم غیرقانونی اســت و هم پیمانکاران پسماند خشک از این 

کودکان مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می کردند.

در بخشنامه شهردار تهران تصویب شده که ما دست به کودکان 

نمی زنیــم و با پیمانــکار برخورد می کنیم. اینکه شــما کودکان را 

می بینید که ما برخورد نمی کنیم چون اصرار داریم که دســت به 

کودکان نزنیم. شیوه های جمع آوری کودکان جدا از اینکه ناموفق 

اســت آثار روانی درازمدتی بر کودکان کار می گذارد که انجام آنها 

را مناسب نمی دانیم. به همین منظور در بخشنامه شهردار اصرار 

شده که این خط قرمز ماست که به هیچ وجه با کودک کار برخورد 

نکنیم و با پیمانکار برخورد کنیم.

برخــی مناطق شــهرداری تهران مثــل مناطــق ۱۳، ۲۱ و ۲۶ 

می گویند ما کودک کار نداریــم ولی ما مدام پیگیری می کنیم؛ یک 

بازاری شــکل گرفته که باید تغییر کند. اگر این ســاختار اقتصادی 

تغییر نکند عمال این شیوه ها جوابگو نیستند. در معاونت اجتماعی 

جلسه ای داشــتیم و همه پیمانکاران پســماند خشک شهرداری 

تهــران را جمع و من و معاون خدمات شــهری صحبت کردیم و 

شــهردار هم بعدها بخشنامه داد. مســأله کودک زباله گرد جدای 

از اینکــه بدترین و کثیف ترین کار کودکان اســت اما درآمد این کار 

از کار ســاختمانی بیشتر و کارش ساده تر است ولی چون در منظر 

مردم هست ترحم بیشــتری هم دارد و کمک های مردمی هم به 

آنها می شود.

این امر باعث پیچیدگی کار می شــود. از طرف دیگر بعد نمادین 

هم دارد و نشــان دهنده فقر اســت. یعنی نشــانه فقر کودک سر 

چهارراه نیست. زن یا کودکی است که در مخزن زباله سر فرو برده 

اســت. این امر پیامدهای پیش بینی نشــده اقدامات ماست. وقتی 

۵۰ هزار مخزن در ســر کوچه ها گذاشته شده است باید هم انتظار 

داشته باشیم که آدم هایی تا کمر در سطل زباله خم شوند.

نکته دیگر هم این مسأله است که همه افراد کودک کار نیستند، 

معتاد و بی پناه هستند که می خواهند چیزی جمع کرده و بفروشند. 

توجه داشــته باشــید که وقتی زباله را در مخزن می گذارید کاالیی 

را بــرای ارایه می گذارید و جمع آوری زباله هم جرم نیســت پس 

موضوع کودک و زباله راه حل بگیروببند ندارد. بنابراین ساختار باید 

عوض شود. برای همین در بخشــنامه شهردار ذکر شده تا خرداد 

۱۴۰۰ مخازن باید جمع شــود. یکــی از نارضایتی های مردم همین 

اســت به همین علت در بخشنامه های جدید آمده است که وقتی 

مجتمع ســاختمانی ساخته می شــود حتما باید اتاق زباله داشته 

باشد.

مدتی قبل جلســه ای با سفیر افغانســتان داشتید؛ در این   
زمینه هم صحبت کردید؟

در آن جلسه از ســفیر محترم افغانســتان خواستم کمک کند 

کــه این فرآیند قطع شــود؛ یعنی تا وقتی از افغانســتان کودک به 

ایران می آید ما این مشــکل را داریم. مسأله کارگر افغانستانی یک 

موضوع است و کودکی که کار می کند مسأله  دیگری است که باید 

حل شود. تا وقتی دستگاه های باالتر از شهرداری تهران این مسأله 

را حل نکنند، همواره این مشکل را داریم.

چه کارهایی در دوره مدیریت خود می خواستید انجام دهید   
و نشد یا آیا کاری بود که می خواســتید انجام بدهید اما به شما 

اجازه ندادند؟
واقعیــت این اســت که کاری نبوده که اجــازه ندهند من آن را 

انجام ندهم. اما خب یک ســال از دو ســالی که من در این سمت 

هســتم، گرفتار ویروس کرونا شــدیم وگرنه کاری که خودم خیلی 

پیگیرش بودم و دوســت داشتم انجام شود این بود که همه مردم 

تهران رویا داشــته باشند؛ چون رویا باعث می شود برای بهترشدن 

تالش کنیم. حس اینکه شهر متعلق به همه است و می توانند در 

آن حضور داشــته باشند. اما این امر مستلزم این است که در همه 

شهر جنب وجوش داشته باشــیم. آنچه دنبالش بودیم و تا حدی 

هم موفق شــدیم بازگشت مردم به شهر و بازگشت شهر به مردم 

بود؛ یعنی مردم بــرای کاری به جز خرید و کار بیرون بیاید. نظریه 

پنجره شکسته می گوید اگر شــهروندان در محله رفت وآمد کنند، 

محله امن می شود و پلیس می  تواند پیاده هم بیاید.

بنابراین روی این موضوع اصرار داشــتیم و ســال گذشته تالش 

کردیم به این سمت برویم. مثال تالش کردیم که در سرای محله ها 

برای دانش آمــوزان فیلم نمایش داده شــود. این موضوع باعث 

می شــد که معلم دانش آموزان را پیاده از مدرسه به سرای محله 

ببرد و با هم فیلم ببینند؛ یعنی هم در محله گشت وگذار می کردند 

و هم فیلم می دیدند. به نوعی باعث می شــد که بچه ها با محله 

احساس رفاقت کنند و آن را از خودشان بدانند.

که این موضوع همزمان با شیوع کرونا در کشور شد.  
بلــه؛ البتــه در حال حاضر مردم از ســرای محله ها اســتفاده 



۵۳

می کنند اما خدمت گرفتن و خدمت رســاندن از طرف مردم باشــد 

سخت تر است. مشارکت به معنای یک عمل دوطرفه است؛ یعنی 

افراد در محله مشارکت داشته باشند. شهردار تهران هم می گوید 

محله محــوری و مشــارکت محوری یعنــی مردم به محله شــان 

بازگردنــد و در محله حضور داشــته باشــند. اتفاقا تجربه نشــان 

می دهد زیرساخت های شهرداری کم نیست؛ باید به زیرساخت ها 

رجوع کنیم. وقتی مردم به پارک بروند اینکه نور بهتر باشد یا برای 

کودکان مناسب تر باشــد، مطرح می شود. بنابراین امید دارم مردم 

از خانه بیرون بیایند و کار کنند. اجتماعی کردن شهر راه حل است. 

شهرداری خودش را یک نهاد اجتماعی تعریف می کند. روزی یک 

میلیون و خرده ای نفر از مترو اســتفاده می کنند. یک میلیون نفر از 

میدان تره بار اســتفاده می کنند و طبق نظرســنجی مردم از کمیت 

و قیمت راضی هســتند. شهر در خدمات شهری هم نگهداشت و 

هم تاب آور و زیســت پذیر می شود.  اینها را بیان کردم که بگویم ما 

زیست پذیری را در تهران می بینیم ولی باید با افزایش حضور مردم 

در شهر زیست پذیرتر شود. 

اتفاقی که در خیابان ســی تیر تهران هم افتاد، جزو همین   
پروژه بود.

 ما باید از رویکرد اتومبیل محور عبور کنیم. در حال حاضر تمام 

شهر برای تســهیل عبورومرور خودروها در نظر گرفته شده است. 

در این نگاه قرار نیســت فقط خیابان ســی تیر به این شکل باشد. 

رودکی و الله زار هم به این سمت می رود.

پیاده روی الله زار بزرگ و ســنگفرش می شــود که این موضوع 

باعث می شــود این خیابان به سمت آرام سازی برود؛ یعنی ماشین 

نمی تواند در آن منطقه با سرعت حرکت کند. در نتیجه آن محله 

در خدمت عابــر درمی آید. باید بپذیریم که شــهر در خدمت عابر 

پیاده باشــد؛ عابر پیاده یعنی غیر از خودرو. نکته خوشــحال کننده 

در این موضوع این اســت که دوچرخه ســواری یــا پیاده محوری 

در حال رونق گرفتن اســت، پس حاال باید شــهر را برای این افراد 

مناسب ســازی و از حضورشان در شهر استقبال کنیم تا شهروندان 

بیشتری به این سمت بیایند.

برای زیست شبانه شــهر تهران به غیر از اینکه چند خیابان   
خاص را وارد این طرح کردید، دیگر چه پیشــنهادهایی مطرح 

کردید؟
پیشــنهاد ما به ویژه در ایام کرونا این بوده که شهر گسترش پیدا 

کند؛ یعنی لزومی ندارد تا ۸ شب شهر بسته باشد. فعالیت بخشی 

از شــهر می تواند از ۸ شــب تا ۲ نیمه شب باشد چون مردم وقت 

بیشــتری در خانه هســتند. بخشــی از فعالیت ها می تواند مربوط 

بــه قبل از ۶ صبح یا بعد از ۸ شــب باشــد؛ به ویژه در شــب های 

تعطیــل. نمونه همان چیزی که در ماه رمضان داشــتیم و داریم. 

باید این تجربه را بسط دهیم. بگوییم عصرها، جمعه ها، شب های 

تعطیل به این سمت برویم. به دنبال این فضا بودیم که به مشکل 

خوردیم. باید تجربه موفق خودمان را بسط دهیم. 

لزومی ندارد همه جای شهر باز باشد؛ می توانیم بگوییم فاصله 

میدان ولیعصر تا چهارراه ولیعصر باز باشد و برای برخی از مشاغل 

چون امنیت هم مهم اســت. باید بپذیریــم که حضور مردم منجر 

به امنیت می شــود. فلکه اول و دوم صادقیه، میدان توحید تا سر 

باقرخان که بازارهایی شکل گرفته است که نمونه حضور مردم در 

شهر است و تجربه خوب این محله ها می تواند در جاهای مختلف 

شهر تکرار شود.



۵۴

نگاه مسئول

تهران به مقصد گردشگری تبدیل می شود 

 

تهــران نمایانگر ایــران نوین و پایتختی بــا ویژگی های تاریخی، 

طبیعــی و سیاســی منحصربه فرد اســت. این کالنشــهر علیرغم 

فرصت ها و ظرفیت های بســیاری که برای جذب گردشگران دارد، 

همچنان از «مقصدگردشگری» نبودن رنج می برد!

نقاط گردشــگرپذیر تهران از لحاظ تنوع و تعداد بر بســیاری از 

شــهرهای ایران برتری دارند و این قابلیت را به تهران می دهند که 

گردشگران را بیشتر به خود جذب کنند.

اما مشکالت متعددی که در پایتخت سایه دیرینه انداخته آن را 

از هدف «تهران، مقصدی برای گردشگری» دور نگه داشته است.

آلودگی هوا، خصوصا در فصول ســرد ســال، نه تنها گریبانگیر 

پایتخت نشــینان شــده بلکه مانعی بــرای ماندن گردشــگران در 

پایتخت است.

 ترافیک ســنگین شــهر تهران و وضعیت نابســامان رانندگی، 

به خصوص موتورســواران، جذابیت های بصری را مخدوش کرده 

است!

 

 
 

 



۵۵

 عامل دیگر دلزدگی گردشــگران از تهران نیازمند ســاماندهی 

و سیاســتگذاری های علمی، حرفــه ای و ایجاد زیرســاخت های 

الزم برای یک شــهر گردشگرپذیر اســت که شورای پنجم حل این 

مشکل را در ماده ۷۲ برنامه ســوم شهرداری با تأسیس «سازمان 

گردشــگری شــهرداری تهران» پیش بینی کرده است و امیدواریم 

شهرداری این ماده برنامه را تا پایان این دوره اجرایی کند.

معضل دیگری که در این حوزه می توان به آن اشاره کرد، ضعف 

در ایجاد امکانات اولیه خصوصا در حوزه ارتباطات و الکترونیکی 

است که سبب شده نارضایتی برخی از گردشگران را شاهد باشیم؛ 

در این زمینه باید هوشمندســازی شــهر تهران در دستور کار قرار 

گیرد و شرایط برای انتقال پول گردشگران خارجی نیز فراهم شود.

البته نمی توان منکر تأثیر تحریم ها بر صنعت گردشــگری شد؛ 

زیرا گردشــگران خارجی با وجود تحریم ها با مشــکل جابه جایی 

وجوه خود از طریق کارت های شتاب مواجه هستند و به ناچار باید 

پول نقد همراه بیاورند که خود تبعات دیگری دارد!

فرســودگی ناوگان حمل ونقل عمومی، کیفیــت پایین خدمات 

و بروز حوادث و تصادفات از گردشــگران ســلب اعتماد می کند، 

همچنین متأسفانه حمل ونقل عمومی تهران توان تأمین نیازهای 

ساکنان این شهر را هم ندارد و با کمبودهای جدی مواجه است.

رفع این معضل نیازمند ســرمایه   گذاری   های الزم، ایجاد ثبات و 

هماهنگی در تعیین نرخ   های جابه جایی و تدوین برنامه   ریزی   های 

بلندمدت از سوی متخصصان این حوزه است.

متأسفانه در برابر ارزیابی ها از تهران به عنوان شهری با شرایط 

ســیاه چاله یاد می کنند که اصــال زیبنده نیســت. همچنین نمای 

ســاختمان ها نیز با رخت و لباس و تراکت های تبلیغاتی پوشــیده 

شــده اســت و پوســترهای تبلیغاتی همچون زخم بــر دیوار این 

شــهر منظر زیبای پایتخت را از میان برده اند، شکایت از این اقدام 

مجرمانه نیز سرانجامی ندارد و تضمینی برای تکرارنشدن این کار 

نیست. 

ایــن امر نه تنها بــرای حوزه گردشــگری بلکه برای ســازمان 

حفاظت از محیط زیســت و پســماند نیز هزینه های بســیاری در 

بردارد؛ از این رو پیشــنهاد می کنم مراجــع قانونی پیش از مجوز 

تأسیس یک شرکت، در زمینه تبلیغات نکردن اینچنینی از موسس 

تعهد بگیرند.

در این میان اما نمی توان تأثیر تحریم ها و اپیدمی کرونا را نادیده 

گرفت، با نگاهی به آمار ورود گردشــگران به کشور تأثیرات سخت 

این امر را بر حوزه گردشــگری شــاهد بوده ایم که رفع این معضل 

مســتلزم برنامه ریزی نوین است تا بیش از این صنعت گردشگری 

لطمه نبیند.رفع ضعف محوطه های اماکــن تاریخی، رفع کمبود 

لوگوها و تابلوهای گردشــگری، ارایه نکردن تبلیغات مناسب برای 

معرفی شــهرهای تاریخی تهران، ری و تجریش به عنوان دروازه 

ورودی ایران، آمــوزش حرفه ای نیروها و راهنمایان گردشــگری، 

اســتفاده صحیــح از اســتارتاپ های گردشــگری و رســیدگی به 

معضالت راهنمایان این حوزه ازجمله مسائلی است که می تواند 

تهران را شهری گردشگرپذیر کند. 

همــواره باید این نکته را در نظر داشــت که تهران باید پیش از 

گردشگرپذیرشدن شهری زیست پذیر برای شهروندانش باشد؛ زیرا 

بسیاری از مشکالت گردشــگری تهران مشکالت زندگی در تهران 

نیز  محسوب می شــوند و رفع آنها برای بهبود زندگی شهروندان 

ضرورت دارد. 

نمی توان منکر تأثیر 
تحریم ها بر صنعت 
گردشگری شد؛ زیرا 
گردشگران خارجی 

با وجود تحریم ها با 
مشکل جابه جایی 

وجوه خود از طریق 
کارت های شتاب 

مواجه هستند و 
به ناچار باید پول نقد 

همراه بیاورند که خود 
تبعات دیگری دارد!
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گزارش

زمان ما، دهه شــصتی ها، در مدارس خبری از شــهردار و معاون 

شهردار و... نبود. تازه به دبیرستان که رسیدیم شوراهای دانش آموزی 

شکل گرفت -البته نه در همه مدارس- و برخی از همسن وسال های 

ما تجربه کاندیداتوری، تبلیغات انتخاباتــی، رأی دادن و رأی آوردن در 

مدرســه را دارند. عضویت در آن شــوراها اگر چه آن طور که پشــت 

بلندگوی مدرســه وعده می دادیم و هم کالســی هایمان را دلخوش 

می کردیم، کارایی نداشــت اما تجربه بی بدیلی بود که ما را با مفهوم 

مشــارکت اجتماعی و سیاسی به صورت عملی آشنا کرد. این مفهوم 

در دو، سه دهه گذشــته با ایده هایی از همین دست به دانش آموزان 

آموخته شــده است و شــاهدیم که اجرای طرح هایی مثل شوراهای 

دانش آموزی و «شــهردار مدرســه» چطور سال به ســال گسترده تر 

از شعار تا اقدام* می شود.
شــعارهای انتخاباتی دانش  آموزان داوطلب برای شهردارشــدن 

عموما حــول محور اقدامــات اجرایی در مدرســه اســت؛ از تبدیل 

تخته ســیاه های قدیمی به وایت بردهای امروزی گرفته تا بســتن تور 

والیبال و گذاشتن آب ســردکن و... . برخی از نامزدها حتی وعده های 

بزرگ تــر مثل تعمیر آســفالت خیابان هــای حوالی مدرســه، تغییر 

ســاعات کالس ها و... را هم می دهند. از آنجا کــه همه این  کارها در 

گرو داشــتن یا نداشــتن بودجه، همچنیــن اولویت  بندی های مدیران 

و مسئوالن مدرســه برای هزینه کرد بودجه است، روشن می شود که 

برگزاری انتخابات و این همه تشــریفات برای انتخاب شــهردار صرفا 

بــرای انجام چنین اقداماتی نبوده و اهداف واالتری دارد. بنا به تجربه 

شخصی می گویم که تنها کار جدی و قابل توجه شورای دانش آموزی 

در دوران تحصیــل ما انتشــار هفته نامه ای بود کــه هفته به هفته از 

خانم مدیر تذکر می گرفت و اعضای شورا و تحریریه نشریه را به گروه 

مغضوبین می فرســتاد. آنچه در پی برگزاری انتخابات و عضویت در 

آن شــورا آموختیم اما فراتر از این  حرف ها بود و تأثیر چشــمگیری در 

زندگی و بزرگسالی ما گذاشت. شــاید اگر آن  روزها برای کاندیداتوری 

متن ســخنرانی ننوشــته بودیم، حاال هم پیگیر مناظرات انتخاباتی و 

رخدادهای سیاســی در سطح کشــورمان و دنیا نبودیم. شاید اگر آن 

روزهــا رأی خود را داخل صندوق نینداختــه بودیم، این  روزها هم به 

وقت انتخابات در صف نمی ایســتادیم و اثرگذاری صندوق رأی را باور 

نداشتیم. مهم تر از همه اینکه ما مسئولیت پذیری و داشتن شخصیت 

اجتماعی را آنجا یاد گرفتیم. نسل بعد از ما اما خوش شانس تر است؛ 

زیرا طرح «شهردار مدرسه» فرصتی به مراتب بهتر برای آموختن راه و 

مطالبه گری و حقوق شهروندی دستاورد شهردار * رسم ورود به زندگی اجتماعی در اختیارش قرار داده است.
مدرسه

اســتفاده از عبارت «مقدمه چینی برای ورود به زندگی اجتماعی» 

برای درک دقیق از کارایی طرح «شــهردار مدرسه» کافی نیست؛ زیرا 

خیلــی از ما هنوز در این حوزه، یعنی زندگــی اجتماعی، به یک فهم 

مشترک نرســیده و مهارت های مورد نیاز آن را  نیاموخته ایم. گواه این 

مدعا نیز سطح توسعه یافتگی سیاسی و اجتماعی در کشورمان است. 

بر این اساس الزم است که شرح دهیم منظور از فراهم شدن مقدمات 

ورود به زندگی اجتماعی دقیقا چیست. آشنایی با «حقوق شهروندی» 

و مطالبه گری یکی از اصلی ترین دستاوردهای شهردار داشتن مدارس 

است؛ زیرا در فرآیند انتخاب شهردار است که دانش آموزان خود را در 

نقش شهروند دیده و به نیازها، خواسته ها و حقوق شان فکر می کنند. 

دانش آموزانی که نامزد و در صورت اقبال عمومی شهردار می شوند، 

یاد می گیرند که برای تحقق خواسته ها و نیازهای سایرین در آن جایگاه 

قرار گرفته اند. رأی دهندگان نیز می آموزند که در طی ســال تحصیلی 

فعالیت شهردار را زیر نظر داشته و با تطبیق عملکرد او و وعده هایش 

او را ارزیابی کنند. نتیجه این ارزیابی روشــن خواهد کرد که شــهردار 

محترم در ســمت خود ماندنی اســت یا رفتنی. به این ترتیب زندگی 

اجتماعی و سیاسی در مدلی کوچک یعنی مدرسه تمرین می شود.

تقویــت روحیه همــکاري و تقســیم کار که یکــی از ضعف های 

انکارناپذیــر برخــی از مــا ایرانی هاســت، آنجا تقویت می شــود که 

شهردار مدرسه برای خود ۸ معاون انتخاب می کند. معاونانی که در 

شــاخه های مختلف با او همکاری کرده و در کنار هم یاد می گیرند که 

در فــردای ورود به بازار کار چطور باید با همکاران، باالدســتی ها و یا 

مراجعان تعامل کنند. در واقــع با مفاهیمی همچون حاکمیت خرد 

جمعي و سلسله مراتب سازماني از خرد به کالن آشنا می شوند. فرآیند 

انتخاب شــهردار در مدارس یعنی همان روزهایی که صرف تبلیغات 

انتخاباتی می شــود، طعم نشاط و شــور در فعالیت هاي اجتماعي را 

به دانش آموزان چشــانده و یادشــان می دهد که چطــور می توانند 

مدیریت شهری 
دریافت که توسعه 

پایدار شهر بدون 
مشارکت و همراهی 

فعاالنه مردم 
محقق شدنی نیست 

بنابراین پیشنهاد 
مطالعه  شیوه های 

تحقق مشارکت 
داوطلبانه مردم را 
به مراکز تحقیقاتی 

ارایه کرد. بعد از 
بررسی های بسیار، 

طرح پیشنهادی 
گروه پژوهشی 

دانشکده علوم 
اجتماعی دانشگاه 

عالمه طباطبایی 
تهران با عنوان 

«شهردار مدرسه» 
به تصویب رسید

شهردار مدرسه به چه کار می آید؟

مشق شهروندی
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در آنچــه زیســته و تجربه می کنند، نقش موثر داشــته باشــند. ارایه 

آموزش هاي پایه شهروندي در ســنین نوجواني، شخصیت بخشیدن 

و الگوســازي مناســب براي نوجوانان،  تقویت روحیه مشارکت جویي 

و مســئولیت پذیري نوجوانــان، همچنین تحقق زمینــه نقش پذیري 

اجتماعي و ایجــاد آمادگي الزم براي حضور فعال در جامعه از دیگر 

اهدافی اســت که مســئوالن امر در طراحی و اجرای ایده «شــهردار 

معامله برد-برد* مدرسه» در نظر داشته اند.
نکته حائــز اهمیت دیگر اینکه شهردارداشــتن مدارس یا اجرای 

طرح های اینچنینی یک معامله برد–برد در میان مسئوالن و جامعه 

اســت؛ به عبارت روشــن تر آشــنایی نوجوانان با زندگــی اجتماعی، 

آموختن کار گروهی و مســئولیت پذیری، افزایش میل به مشــارکت 

سیاسی و اجتماعی و... صرفا موجب ارتقای شخصیت دانش آموزان 

نیســت. نوجوانان امــروز چند صباح دیگــر به عنوان افــراد بالغ و 

عاقــل وارد عرصه زندگی اجتماعی شــده و اگر بزرگســاالنی پخته، 

مهارت آموخته، مطالبه گر و قادر به درک شــرایط و تناســب منابع و 

موانع باشــند، به مجموعه حاکمیت در ســطوح عالی و میانی یاری 

خواهند رساند. بدیهی است که اداره یک جامعه فرهیخته به مراتب 

ســاده تر از یک جامعه ناآگاه اســت. آن دورانی که برخورداری همه 

از حق تحصیل و باسوادشــدن یک دغدغه جدی بود گذشته و وقت 

ارتقای کیفی تعلیم و تربیت رسیده است. یادگیری خواندن و نوشتن، 

حســاب و علوم یا ورود به دانشــگاه و تحصیالت عالیه اگر با تالش 

برای جامعه پذیری شهروندان همراه نباشد، باعث درجازدن مملکت 

شده و به مانعی پیش روی کشورداران تبدیل می شود. از این رو است 

که طرح هایی مثل «شــهردار مدرسه» در نظر گرفته شده تا فرزندان 

این خاک شــخصیتی مترقی تر پیدا کنند. از سوی دیگر تعامل مدرسه 

و شــهرداری ها به واسطه شهرداران مدرســه و چارت فعالیتی آنان 

موجب محله محوری و جامعه محوری بیشــتر در مدیریت شــهری 

می شــود. روشــن اســت که این امر تا چه اندازه به توسعه محالت 

و پاســخگویی به مطالبات شــهروندان کمک خواهد کرد و خود نیز 

زمینه ای برای توســعه سیاســی و توجه به خواسته های جامعه در 

سطح کالن می شود.

روند کند مشارکت* 
رســیدن به همه این اهــداف مهم اما بدون گســترش و فراگیری 

این گونه  طرح ها ممکن نیســت. نگاهی به تاریخچــه و روند اجرای 

طرح «شــهردار مدرســه» نشــان می دهد که این امر با سرعت الزم 

پیش  نرفته و بعد از بیســت و چند ســال همه مدارس کشور و حتی 

پایتخت را تحت پوشــش قرار نداده است. میزان آشنایی عموم مردم 

با طرح «شــهردار مدرســه» باورش را ســخت می کند اما ایده اولیه 

در ســال ۶۹ و از ســوی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری 

تهران و با نام طرح «مشــارکت دانش آموزان در امور شــهر تهران در 

اوقات فراغت» ارایه شــده اســت. در دهه هفتاد نیز به  دنبال توسعه 

روزافزون شــهر و پیامدهای ناشی از گســترش شهرنشینی، مدیریت 

شــهری دریافت که توســعه پایدار شهر بدون مشــارکت و همراهی 

فعاالنه مردم محقق شدنی نیست بنابراین پیشنهاد مطالعه  شیوه های 

تحقق مشارکت داوطلبانه مردم را به مراکز تحقیقاتی ارایه کرد. بعد 

از بررسی های بسیار، طرح پیشــنهادی گروه پژوهشی دانشکده علوم 

اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران با عنوان «شهردار مدرسه» 

به تصویب رسید. این طرح  در سال  ۷۲ به  طور آزمایشي  در ۲۰ مدرسه 

 راهنمایي   تهران و سال بعد از آن در ۴۰ مدرسه اجرایی شد. بعد از آن 

هم یک بار دیگر از نظر محتوا و شــیوه اجرای مورد بازنگری و اصالح 

قرار گرفت.

طرح «شهردار مدرسه» طی سال های ۷۴ تا ۸۳ فرازونشیب های 

بســیاری را ســپری کرد و نهایتا در ۲۲۰ مدرسه اجرا شد. اصالحات 

مجدد در این طرح در سال های ۸۶ تا ۸۹ انجام شد؛ اصالحاتی که 

برگزاری انتخابات را حذف و شهردار را انتصابی کرده بود. انتخابات 

اما از ســال ۹۰ به این طرح برگشــت و اجرا نیز قوت گرفت. از سال 

۹۳ به بعد تعداد مدارس شــهرداردار از ۲۲۰ به ۴۰۰ رســید. سال 

گذشــته ۴۰ مدرســه دیگر هم اضافه شــد و مدیر کل آموزش های 

شهروندی شــهرداری تهران وعده داد که سال آینده، یعنی امسال، 

همه مدارس به طرح شــهردار مدرســه اضافه شوند. وعده ای که 

الزم اســت خیلی زود محقق شــود؛ زیرا در غیر این صورت سال ها 

خواهد گذشت و همه مزایای این طرح در حد یکسری حرف، شعار 

و ایده  قشنگ باقی خواهد ماند.

تقویت روحیه 
همکاري و تقسیم کار 
که یکی از ضعف های 

انکارناپذیر برخی 
از ما ایرانی هاست، 

آنجا تقویت می شود 
که شهردار مدرسه 

برای خود ۸ معاون 
انتخاب می کند
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گزارش

در دوران مدرسه شهردار بودید؛ چند سال گذشته؟  
من در سال ۷۷ شهردار مدرسه بودم.

 از فرآیند انتخاب شهردار بگویید؛ چطور بود؟ یعنی آن فضا چقدر   
به رقابت های انتخاباتی معمول در عالم سیاست شبیه بود؟

در دورانی که من شــهردار مدرســه بودم، این طــرح نوپا و نوظهور 

بود. هنوز بین دانش آموزان به خوبی شــناخته نشده بود و رقابت برای 

کسب کرسی های انجمن اســالمی دانش آموزان جدی تر بود. اما وقتی 

بحث از انتخابات شــد، موضوع برای من جدی شد و تصمیم گرفتم از 

این موضوع بیشــتر بدانم، به  خاطرهمین به شــهرداری منطقه ۴ رفتم 

و از هر کســی پرسیدم کسی چیزی نمی دانست. یادم هست خانمی در 

روابــط عمومی به من آدرس اداره کل آموزش های شــهروندی که اگر 

اشتباه نکنم در آن روزها اسمش اداره کل مشارکت های اجتماعی بود را 

داد. من هم مراجعه و اطالعات جالبی کســب کردم. با چیزهایی که یاد 

گرفته بودم یک روزنامه دیواری بزرگ به  عنوان تبلیغات درست کردم و 

همین موضوع باعث ایجاد تفاوت بین من و کاندیدای دیگر شد و شهردار 

مدرسه شدم. روزنامه دیواری من به اداره کل رسید و مدیرکل وقت هم 

یک دوربین عکاسی به من هدیه داد.

اشــاره کردید که طرح جدید بود و بچه ها شــناختی نداشــتند،   
استقبال از آن چطور بود؟ دانش آموزان چقدر ماجرا را جدی گرفتند؟ 
در انتخابات مشارکت فعال داشتند؟ بعد از انتخابات چطور برای ارایه 

پیشنهاد یا پیگیری موضوعات  به شهردار مدرسه مراجعه  می کردند؟
برای بچه ها وقوع هر رویدادی که باعث تعطیل شــدن یا ایجاد وقفه 

در کالس درس می شد، جذاب بود. مشارکت ها غیرآگاهانه اما جدی بود. 

حتی مسئوالن مدرســه هم آگاهی الزم را در خصوص طرح نداشتند و 

طبیعی بود که بچه ها با حقوق شهروندی خود و تکالیف شان نسبت به 

شهر آشنا نبودند. به مرور وقتی بروشورهای آموزشی به  دست مان رسید، 

گروه هایی را تشکیل دادیم و برای بچه ها مسئولیت هایی را که آن روزها 

منحصرا در حیطه مدرســه بود، تعریف کردیم. اینها نخستین گام های 

شناخت حقوق شهروندی و مسائل شهری برای من بود.

مسئوالن مدرسه چقدر شهردار را واقعا جدی می گرفتند؟ شهردار   
در موضوعات و مســائل مربوط به مدرســه طرف مشورت بود؟ به 

نظراتش توجهی می شد؟
نه، در روزگار ما نگاه مســئوالن مدرســه بــه موضوعات فرهنگی و 

پرورشی محدود به اردو، تئاتر و مسابقه درس هایی از قرآن آقای قرائتی 

بود. از نگاه مدیر مدرســه فعالیت های فوق برنامه فاقد کارایی و ارزش 

بودنــد و صرفا برای اینکه از طرف اداره بخشــنامه می شــد، به صورت 

خیلی ساده و بی اهمیت اجرا می شدند.

انتظار اصلی از شهردار مدرسه چیست؟  
انتظار اصلی از شهردار مدرسه ایجاد آگاهی و انگیزه برای مشارکت 

خودخواســته در امور مدرسه، محله و شهر است. فعالیت هایی که در 

صــورت تحقق، هزینه های مدیریت شــهری را کاهش می دهد و باعث 

بهبود کیفیت زندگی شهروندان می شود.

خود شما وقتی شهردار شدید چقدر به وعده هایی که داده بودید،   
عمل کردید؟ 

در روزگار ما نگاه 
مسئوالن مدرسه به 
موضوعات فرهنگی 

و پرورشی محدود به 
اردو، تئاتر و مسابقه 

درس هایی از قرآن 
آقای قرائتی بود

یک شهردار سابق مدرسه از تجارب خود می گوید

از شهرداری مدرسه تا مستندسازی اجتماعی

شــهردار مدرسه سال به سال گسترده تر شده و حاال دیگر نامی آشنا برای مسئوالن مدارس و دانش آموزان است. این آشنایی به لطف آنهایی که است که در  طرح 
همان ابتدا این ایده را جدی گرفته و برای بالندگی آن کوشیدند؛ از مسئوالن مربوطه در شهرداری و آموزش وپرورش گرفته تا نخستین شهرداران مدرسه. یکی از این 
شهرداران علیرضا سلیمانی است. او ۲۲ سال قبل پا در این راه گذاشت و هنوز که هنوز است با این طرح، مدارس و شهرداران مدارس در ارتباط است. او عضو کارگروه 

شهردار مدرسه است و ورودش به عرصه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی را مدیون تجربه همان  سال ها می داند.
شهردار پیشین مدرسه حاال دیگر عضو سرای اهل قلم و نویسنده ۵ عنوان کتاب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است. گوینده و نویسنده چند برنامه رادیویی است و 
اگه از من میشنوی در۱۰۰  در حوزه تئاتر هم کارهایی کرده است. او چند سالی است که مستندسازی در عرصه اجتماعی را پیشه کرده و اخیرا مجموعه ای تحت عنوان 

قسمت و با محوریت تجربه نگاری از سالمندان ساخته است.
او در این گفت وگو از تجربه شهردارشدن در مدرسه و آثاری که در زندگی بزرگسالی اش گذشته است، می گوید.
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من در انتخابات شــعار نــدادم و فقط یک روز ســر صف خطاب به 

دانش آموزان گفتم: «من دلم مدرسه ای زیبا، شاد و پر از انرژی می خواهد.

شــما هم اگر با من هم نظر هســتید من را انتخاب کنید!» بچه ها به 

من اعتماد کردند و من به تنها وعده انتخاباتی ام که ایجاد کتابخانه۲۰۰۰ 

جلدی برای مدرســه بود، عمل کردم. از دانش آموزان خواستم هر کدام 

۲ جلــد کتاب غیر درســی به مدرســه هدیه کننــد و  ۴۰۰ جلد کتاب از 

آموزش وپرورش و تعدادی از ناشــران خصوصی گرفتم و مدرسه ما که 

به لحاظ امکانات محروم بود، صاحب کتابخانه ای کامل شد.

وقتی شهردار شــدید ســخت ترین بخش کار چه بود؟ در واقع   
اصلی ترین مانع برای انجام وظایف شهردار مدرسه چیست؟

سخت ترین بخش کار متقاعدکردن مسئوالن مدرسه برای همراه شدن 

در تحقق و اجرایی شدن ایده ها بود. تلخ ترین خاطره من مربوط به روزی 

اســت که در جشنواره دانش آموزی در چند رشته برگزیده شده بودیم و 

به علت شرکت در اختتامیه تنبیه و توبیخ شدیم. خوشبختانه این روزها 

طرح برای اکثر مدیران مدارس شناخته شــده است و مسئوالن با بچه ها 

همراه و همدل هستند.

بهتریــن بخش  کار چه بــود؛ از این تجربه لــذت بردید و راضی   
هستید؟

بهترین بخش کار دیدن نتایج کارها و طرح های کوچکی بود که ثابت 

می کرد فعالیت فرهنگی فعالیتی موثر اما زمانبر است. امیدواری هایی 

که باعث جرقه و دلبستگی به تداوم فعالیت های اجتماعی و فرهنگی 

شد.

من از اینکه در مســیر فعالیت های فرهنگی قرار گرفتم، خوشحالم. 

یکی از ارزشمندترین دســتاوردهای مقوله «اجتماعی شدن» مهربان و 

صبورترشــدن اســت. اینکه یاد می گیری انســان ها را همان گونه ای که 

هستند، بپذیری و دوست داشته باشی. 

مهم ترین چیزی که در جریان این شهردارشدن، آموختید چه بود؟   
من از تجربه شهردارشــدن آموختم که بــرای ایجاد یک تغییر و یک 

عادتی که تبدیل به رفتار رایج و عادی شده است باید صبور بود، مطالعه 

کرد و از شکست نترسید.

 االن و در بزرگسالی مشغول چه کار هستید؟ آن تجربه کمکی به   
شما در عرصه شغلی و اجتماعی کرده است؟

من این روزها یک مجموعه فرهنگی دارم و در کنار دوستانم در حوزه 

فعالیت هــای اجتماعی و فرهنگی مطالعه و فعالیت می کنم. ســعی 

می کنم آموخته هایم از زندگی و تجربه های تلخ و شیرین از فعالیت های 

اجتماعی و فرهنگی را با دانش آموزان، همســایگان و بستگان در میان 

بگذارم و از آنها و تجربه هایشان بیاموزم.

تجربه شــهردار مدرسه شــدن، تجربه مدیریت کالن در مدرسه بود. 

آموزش نحوه تأثیرگذاری مثبت بر دیگران و از همه مهم تر متقاعد کردن 

دیگران برای مشارکت در یک کار خوب که درنهایت منجر به وقوع حال 

خوب در مشارکت کنندگان می شود.

فکر می کنید مهم ترین دســتاورد این طرح بــرای دانش آموزان   
چیســت؛ آنهایی که شهردارشــدن را تجربه می کنند یا آنهایی که در 

مدرسه هم یک شهروند ساده هستند؟
بزرگ ترین دستاورد و معیار برای اینکه بدانیم یک کار فرهنگی چقدر 

اثربخش اســت رصد حال مردم و حال شهر و جامعه بعد از آن واقعه 

است. حال خوب حلقه گمشده دنیای دیجیتال امروز است.

بزرگ تریــن دســتاورد طرح شــهردار مدرســه بــرای دانش آموزان 

اجتماعی شدن و مشارکت پذیرشدن آنهاست؛ اینکه یاد می گیرند که در 

هر سن و جایگاهی که هستند، مسئولیت ها و نقش شان را به خوبی اجرا 

کنند.

شهردار مدرسه تمرین مطالبه گری مثبت و روشی بسیار صحیح برای 

ایجاد روحیه پاسخگویی است. شهردار مدرسه شبیه الماسی است که 

از هــر طرف که نگاهش کنید ابعاد آموزشــی، فرهنگی و اجتماعی آن 

می درخشــد. چه شهردار باشی و چه دانش آموز ساده، این تجربه به ما 

می آموزد که برای به دست آوردن هر چیز باید تالش کرد و آموخت و هر 

قدرت و جایگاهی باید پشتوانه ای داشته باشد. پشتوانه مدیریت در کنار 

تجربه و تخصص استفاده از خرد جمعی است؛ مقوله ای که در ساختار 

شهردار مدرسه به آن توجه ویژه ای می شود.

این طرح همان قدر کــه دانش آموزان را بــرای ورود به زندگی   
اجتماعی آماده می کند، در پیشبرد امور مدرسه هم به صورت عملی 

کارایی دارد؟
شــهردار مدرســه عامــل تعامــل و ایجــاد رابطه مشــارکتی بین 

دانش آموزان، مدرســه، خانواده و مدیریت شهری است. پرواضح است 

که اتحاد و همدلی این ۴ گروه می تواند منجر به آبادانی مدرسه و محله 

و رغبت بیشتر خانواده ها برای همراهی در حل مشکالت مدرسه شود.

سخت ترین بخش 
کار متقاعدکردن 

مسئوالن مدرسه برای 
همراه شدن در تحقق 

و اجرایی شدن ایده ها 
بود. تلخ ترین خاطره 

من مربوط به روزی 
است که در جشنواره 
دانش آموزی در چند 

رشته برگزیده شده 
بودیم و به علت 

شرکت در اختتامیه 
تنبیه و توبیخ شدیم
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گزارش

 

 شهروند ســالم، خانواده سالم، محله ســالم و شهر سالم در پرتو 

ارزش ها شعاری است که شهرداری تهران برای بچه های پیش دبستانی 

و دبســتانی شهر تهران در نظر گرفته است. شــعاری که با اتکا به آن 

شــهرداری درصدد است بچه های شــهر تهران را توانمندسازی کند؛ 

توانمندی ای که منجر به تأمین سالمت آنها شود تا درنهایت منجر به 

این امر شود که آنها رفتار های پرخطر و نامطلوب کمتری در آینده داشته 

باشــند و البته از اعتیاد این بچه ها در ســنین مختلف جلوگیری شود. 

همه اینها تالش هایی است که شــهرداری را وادار کرده به این میدان 

بیاید. البته در کنار اینها توجه به رشــد جسمی بچه ها، احساسات شان 

و ایجاد روحیه مشــارکت و خالقیت در آنها نیز در دســتور کار بوده و 

اســت. نکته دیگری که مد نظر بوده است توجه به این اتفاق است که 

در دنیای امروز که با حضور شــبکه های اجتماعی و تلفن های همراه 

هوشــمند فردگرایی، تنبلی و افســردگی، نه فقط در کمین بزرگساالن 

بلکه در کمین بچه ها هم اســت با فعالیت های گروهی، مشارکت در 

امور گروهی و... تالش شــود تا آنها اجتماعی رشد کنند. حاال هم چند 

وقتی اســت که این مراکز در مناطق بیســت ودوگانه شــهر تهران و با 

مشارکت مستقیم مدارس سطح منطقه مشغول به کار شده اند. نکته 

جالب توجه در این مراکز این اســت که آنها به امان خدا رها نشده اند 

و صرفا شــهرداری در پی این موضوع نبوده اســت کــه مرکزی برای 

بچه های تهران راه انــدازی کند و بعد هم بیان کند وظیفه اش را تمام 

کرده  اســت؛ برای مثال استفاده از فعاالن حوزه روانشناسی و کودک و 

همچنین حضور استادان حوزه روانشناسی در این مراکز از ویژگی های 

این کار است. از طرفی شهرداری برای این اقدام خود برنامه ای هدفمند 

و پیش بینی شده داشته اســت؛ به این صورت که کارگاه های آموزشی 

مختلف در حوزه  هایی که به آنها اشــاره شــد بــرای بچه های ۶ تا ۱۲ 

ســال با هدف آموزش و ترویج سبک زندگی سالم، مهارت های روانی 

و حرکتی در دســتور کار قرار گرفته است. اما اینها بخشی از آن چیزی 

است که در این مراکز به بچه ها آموزش داده می شود. اگر بخواهیم به 

صورت خالصه به تمام کارکرد های این مراکز برای بچه ها اشاره کنیم 

باید به آموزش مفاهیم اجتماعی نظیر تعاون، نوعدوســتی، گذشت، 

همکاری و ارزش های مطلوب زندگی به عنوان یک ضرورت برای آینده 

جامعه از طریق آموزش های غیرمستقیم اشاره کنیم.

آموزش نترسیدن از «نه گفتن»* 
شاید یکی از بحران هایی که افراد در بزرگسالی با آن روبه رو می شوند 

و بارهــا و بارها در فکر و خیال شــان خودشــان را بابت آن ســرزنش 

می کنند، ناتوانی در «نه»  گفتن باشــد. اتفاقی که برمی گردد به دوران 

کودکی و ســال هایی که ذهن افراد آماده پذیرش و رشد است اما چون 

آن طور که باید و شــاید به این موضوع اهمیت داده نشده است، حاال 

در بزرگســالی فرد به علت دوربودن از این توانایی یعنی «نه»  گفتن با 

مشکالت متعددی در زندگی شــخصی و کاری خود روبه رو می شود؛ 

از پذیرفتن مســئولیت هایی که در توانش نیســت تــا احتمال اعتیاد و 

ضربه خــوردن در روابط عاطفی و اجتماعی. گاهی اوقات برخی از این 

درخواســت ها به قدری غیرمنطقی است که فرد در ذهن و عقل خود 

متوجه غیرمنطقی بودن آنهاست، اما چون توانایی «نه»  گفتن را ندارد، 

وارد پروسه ای می شود که منجر به آسیب دیدن روح و روانش می شود. 

نکته دیگر این است که فردی که توانایی «نه» گفتن را یاد نگرفته است، 

همیشه اولویت های دیگران را به اولویت های خودش ترجیح می دهد. 

درنهایت تمام این موارد دســت به دست هم می دهد که فرد از «نه» 

گفتن بترســد و همیشــه از ترس نه گفتن به خواســته  دیگران جواب 

مثبــت بدهد. حاال یکی از موارد بااهمیتی که در مراکز «فرآموز» به آن 

توجه شــده است و کودکان در سن رشد درباره آن آموزش های الزم را 

می بینند، توانایی «نه» گفتن است؛ اتفاقی که در دنیای مدرن پرداختن 

بــه آن اهمیتی دو چندان دارد. کــودک در کارگاه هایی با همین محور 

آمــوزش می بیند که با «نه» گفتن به دیگران به فردی خودخواه تبدیل 

نمی شود. او متوجه می شود که این فرد خودخواه نیست که همیشه به 

دیگران جواب منفی می دهد و فقط به خودش فکر می کند. در نتیجه 

دیگر از کلمه «نه» نمی ترســد. همچنین با این موضوع آشنا می شود 

که اگر درخواســت غیرمنطقی کسی را رد کرد و آن فرد او را خودخواه 

خواند، بهتر اســت رابطه  اش را بــا آن فرد کاهش دهد. از دیگر نکاتی 

که می توان درباره این موضوع به آن اشــاره کرد این اســت که کودک 

این موضوع را درک می کند که قرار نیســت همه افراد را در زندگی اش 

خوشحال و راضی نگه دارد و در کنار تمام این موارد ذکرشده و خیلی 

پرورش خالقیت از دوران کودکی* نکات دیگر، متوجه جنبه های مثبت «نه» گفتن می شود.
خالقیت یک موهبت است؛ مخصوصا در دنیای مدرن هر شخصی 

که ایده و خالقیت خاصی داشته باشــد، قطعا اگر شانس با او همراه 

باشــد، روزهای خوبی پیــش رو دارد. اما بارها شــنیده ایم یا از نزدیک 

شــاهد بوده ایم که در میان دوســت و آشــنا افــرادی بوده اند که در 

کودک در کارگاه هایی 
با همین محور 

آموزش می بیند که با 
«نه» گفتن به دیگران 

به فردی خودخواه 
تبدیل نمی شود. او 
متوجه می شود که 
این فرد خودخواه 

نیست که همیشه به 
دیگران جواب منفی 

می دهد و فقط به 
خودش فکر می کند

نگاهی به مراکز فرآموز و کارکرد آنها

پایگاه های آموزشی شهرداری برای آینده سازان فردا
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کودکی خالقیت خاصی داشــته اند اما به وسیله خانواده، مدرسه و... 

به آن اهمیت داده نشده اســت و در نتیجه به اصطالح خالقیت آنها 

پژمرده شده است. یکی دیگر از کارگاه هایی که در مراکز «فرآموز» برای 

بچه ها برگزار می شــود، کارگاه پرورش خالقیت است. در این کارگاه ها 

کودکان از طریق مشارکت در فعالیت هایی که بیشترین امکان را برای 

پرورش قدرت تصــور خالق آنها به  وجود می آورد، خالقیت های خود 

را نمایان می کنند. این کارگاه ها در اصل محل تمرین مداومی هســتند 

کــه بچه ها در آن خالقیت های خود را بروز می دهند و با تمرین مداوم 

آنها را پربار می کنند. نکته دیگری که در این  باره باید به آن اشاره شود و 

البته جالب توجه است از این قرار است که استعدادها و خالقیت های 

بچه ها در این کارگاه ها ثبت می شــود و خانواده و مدرسه در جریان آن 

قرار می گیرند. در نتیجه انتخاب رشته تحصیلی در آینده، شغل و مسیر 

آموزش فعالیت جمعی و روحیه تعاملی * زندگی بهتر برنامه ریزی می شود.
بارها در ســخنرانی ها و کتاب های روانشناسی شنیده  و خوانده ایم 

که برای ارتقای روحیه کارآفرینی دانش آموزان می توان از طریق ارتقا 

و پرورش مولفه های هوش هیجانی به این موضوع دســت پیدا کرد. 

یکی دیگر از کارگاه های مراکز «فرآموز» کارگاه پرورش روحیه تعاملی 

است. در این کارگاه ها مربیان و معلمان با بکارگیری راهکارهای مهم 

و اساسی مهارت های دانش آموزان را ارتقا می دهند و باعث پرورش و 

تقویت روحیه کارآفرینی و تعاملی در آنها می شوند. با این کار بچه ها 

را برای فردایی بهتر تربیت می کنند تا هم برای خود و هم برای جامعه 

توجه به استعدادیابی در فرآموز* مثمر ثمر باشند.
اتفاق مهم دیگری که در این مراکز می افتد، اســتعدادیابی اســت. 

استعدادیابی بچه ها برای پیش بینی توانایی هایی که دارند که به صورت 

ظاهری در آنها دیده نمی شــود، اتفاقی مهم است. در این کارگاه ها در 

شناخت اســتعدادیابی کودک و نوجوان تمامی جهت های شناختی، 

عاطفی، هنری، ورزشــی، و حتی سنج شغلی و مشاوره تحصیلی قرار 

داده شــده اســت. مســأله ای که توجه به آن مهم است این است که 

استعدادیابی کودک و نوجوان یکی از مهم ترین بخش های زندگی است 

که با شــرکت بچه ها در این کارگاه ها، پدر و مادران در جریان جزئیات 

اســتعدادهای بچه خود قرار می گیرند و در آینده به آنها دقت و توجه 

زیادی می کنند. اهمیت این موضوع از ســر آن است که با شناخت به 

هوش فضایی و آموزش آن به کودکان* موقع استعداد کودکان مسیر آینده را به  درستی انتخاب می کنند.
بچه ها مثل بزرگساالن در دنیایی سه بعدی زندگی می کنند اما خیلی 

وقت ها والدین یا آموزگاران این نکته را فراموش می کنند و آموزش های 

خود را تنها محدود به یک جهان دوبعدی می کنند. کودکان تنها روی 

کاغذ می نویسند، نوشــته های روی کاغذ را می خوانند و طرح هایشان 

را روی کاغذ می کشــند. ایــن جهان دوبعدی فاصله زیــادی با دنیای 

ســه بعدی واقعی اطراف آنها دارد. امروزه بســیاری از پژوهشگران بر 

نقش تربیت و تقویت هوش فضایی برای موفقیت در سایر زمینه های 

زندگی کودکان تأکید می کنند. بیشترین نقش هوش فضایی در موفقیت 

تحصیلی کودکان معطوف به دو درس اساسی ریاضی و علوم است. 

یکی از کارگاه های دیگر مراکز «فرآموز» کارگاه آموزش  و پرورش هوش 

فضایی اســت؛ کارگاهی جدید و مهم که قطعا در آینده بچه ها نقش 

تأثیرگــذار خواهد بود. جالب اســت که بدانید تحقیقات منتشرشــده 

دانشــمندان دانشگاه شیکاگو نشان داده  اســت کودکانی که در زمینه 

هوش فضایی تعلیم دیده بودند، قابلیت های بیشــتری در محاسبات 

ریاضی از خود نشــان داده اند. این کــودکان آموخته بودند که چگونه 

حجم های سه بعدی را کنار هم جفت و جور کنند. این تمرین که قابلیت 

تفکر فضایی را در کودکان تقویت کرده بود، بر عملکرد محاســباتی و 

ریاضی کودکان نیز اثر مثبت گذاشــته بود و آنها نسبت به گروه شاهد، 

فرآموز؛ تالقی آموزش و پرورش* نمرات بهتری در حل مسائل ریاضی و محاسبات از خود نشان دادند.
با تمــام توضیحاتی کــه در این گــزارش درباره مراکــز «فرآموز» 

خواندید، می توانیم بگوییم که مراکز فرآموز محل هایی هســتند که در 

آنجا با اجرای برنامه های هدفمند آموزشــی و پرورشــی تمام تالش 

دســت اندرکاران بر این موضوع متمرکز است که بتوانند سطح رشد و 

توانایی عمومی و مهارت های اساسی زندگی بچه ها را افزایش بدهند 

و همچنین به تجربه های آنها در تعامالت اجتماعی شان اضافه کنند. 

مربیان در این مراکز در محیطی شــاد، خالق و بانشــاط با بهره گیری از 

بازی، نمایش، نقاشی، سفالگری، داستان سرایی و... با درگیرکردن همه 

حواس کودکان مهارت های رفتاری را که به آنها در این گزارش اشــاره 

کردیم، به صورت روش های غیرمســتقیم به بچه ها آموزش می دهند 

و البته دانش آموزان هم به عنوان مخاطبان اصلی در قالب اردوهای 

علمی، تفریحی از آموزش های این مراکز استفاده می کنند.

تحقیقات منتشرشده 
دانشمندان دانشگاه 

شیکاگو نشان داده  
است کودکانی که 

در زمینه هوش 
فضایی تعلیم دیده 
بودند، قابلیت های 

بیشتری در محاسبات 
ریاضی از خود نشان 
داده اند. این کودکان 

آموخته بودند که 
چگونه حجم های 

سه بعدی را کنار هم 
جفت و جور کنند
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نگاه کارشناس

 

ایجــاد محیط امن در زندگی شــهری برای شــهروندان زن یکی از 

مهم ترین وظایف دســتگاه هایی از قبیل شــهرداری و نیروی انتظامی 

و... اســت که هر یک متناســب با حوزه اختیارات خــود می توانند در 

ایجاد فضای امن و ســالم برای زنان در شهر گام های مفیدی بردارند. 

خیلی اوقــات مزاحمت های خیابانی برای زنان آنهــا را از حضور در 

عرصه های اجتماعی باز داشته است و این مسأله مشارکت اجتماعی 

و سیاســی زنان را در جامعه تحت الشعاع قرار داده است. امنیت در 

شهر نیز مولفه های خاص خودش را دارد که اگر دستگاه های دولتی 

و حاکمیتی آن را به درستی بشناسند و برنامه ریزی کنند، زنان احساس 

امنیت خواهند داشت. تا کنون توجه به برنامه هایی برای ایجاد امنیت 

زنان در شهر آن طور که شایسته است، مورد توجه قرار نگرفته است و 

شهرداری ها بیشتر باید به نحوه برقراری امنیت در شهر به خصوص در 

ساعات تاریکی شب بیندیشند.

 در دوره ای که تجربه مسئولیت مشاور امور زنان شهرداری تهران 

را بــه عهده داشــتم، یکی از نخســتین طرح هایی که در شــهرداری 

دنبال شــد، طرح «ایجاد فضای امن شهری برای شهروندان زن» بود 

که شــهرداری باید با کمک برخی نهادهــای دیگر به این امر مبادرت 

می کرد ولی متأسفانه به علت مسائلی که پیش آمد به اجرا در نیامد. 

وظایف شهرداری ها در ایجاد فضای امن شهری، شناسایی محل های 

خطرناک یا ناامــن برای عبور و مرور شــهروندان و مخصوصا زنان و 

کودکان اســت. محلی هایی مثل پل هایی که به دالیل ترافیکی تعبیه 

شده اند؛ این محل ها طوری هستند که دید کافی ندارند و باعث ایجاد 

مزاحمت برای زنان و کودکان در این محیط ها می شوند. باید به نحوی 

از ایجاد فضاهای بدون دید روی پل های عابر پیاده اجتناب شود. خیلی 

از ایــن پل ها به علت نصب پالکاردهــا و بنرها و تابلوهایی که جلوی 

دید را می گیرند و محل را برای تردد نامناسب می کنند، ناامن شده اند. 

بهتر این است که از مکان های دیگری برای نصب بنرها استفاده شود 

و روی پل ها کامال دید داشــته باشــد. در زیر پل هــا نیز خیلی از جاها 

خطرهایی از این قبیل برای زنــان و کودکان وجود دارد و محیط های 

ناامنی شده اند. در زیر بعضی پل ها افراد معتاد و افرادی که جایی برای 

اتراق یا تخلف های اجتماعی شان نیســت، از این فضاهای بدون دید 

استفاده می کنند که موجب خطرات بیشتر می شود. برخی از پیاده روها 

و فضاهای شهری به علت نداشتن روشنایی کافی برای رفت وآمد در 

ساعات تاریکی برای زنان ناامن است. شهرداری باید با ایجاد روشنایی 

کافــی در معابر به محیط امنیت الزم را ببخشــد. نمی دانیم دقیقا به 

چه دلیل اما بســیاری از چراغ هایی که در کوچه ها پیش از این روشن 

بوده اند، مدتی است خاموش هستند. اینها واقعا برای تردد در محیط 

شــهری مشــکالتی را به وجود آورده اســت. این  وظایــف بازدارنده 

ازجمله اقداماتی اســت که اگر شــهرداری ها به درستی انجام دهند، 

زنان احساس بهتری هنگام تردد در شهر خواهند داشت. 

شــهرداری عالوه بر این  کارهای دیگری را نیز باید به عنوان وظیفه 

انجام دهد؛ ازجمله اینکه به حفظ سالمت زنان کمک کند و الزمه این 

مســأله همخوانی و هماهنگی فضای شهری با سالیق و ویژگی های 

زنان اســت. زیباســازی فضای شــهر، تعبیه گیاهان و نقاشی هایی بر 

دیوارها با ســوژه هایی از بیانــات ائمه اطهار و پیامبــر اکرم در مورد 

فرهنــگ احترام به زنان می تواند به ایــن موضوع کمک کند. فرهنگ 

حفظ حرمت و ســالمت زنان که بســیار در فرهنگ ایرانی-اســالمی 

ریشه دار است، از طریق دیوارنوشته ها و نصب پالکاردها در زمان های 

مختلــف و معرفی زنان نامدار در حیطه های علمی و هنری می تواند 

موجب حفظ هر چه بیشــتر احترام و کرامت زنان شــود و سالمت و 

بهداشــت آنها را ترویج کند. شهرداری ها چنین برنامه هایی را باید در 

همه شهرها اجرایی کنند و برای آن برنامه ریزی های معطوف به هدف 

که همان ارتقای زندگی زنان در شهر است، انجام شود.  

یکی دیگر از کارهایی که شــهرداری می تواند انجام دهد قراردادن 

نیمکت ها در پیاده روها، محیط اطراف فروشگاه ها و میادین میوه و تره بار 

اســت که زنان برای خرید و تأمین مایحتــاج روزمره آنجا تردد دارند. 

هــر گونه ناهمــواری پیاده روها باید مرتب تعمیر و ترمیم شــود. این 

نیمکت ها باید در فضا پیاده روها باشــد تا وقتی زنــان باردار یا دارای 

فرزند کوچک خسته می شوند، بتوانند از آن استفاده کنند. درعین حال 

بــرای زنانی که بچه های کوچک دارند و مجبور هســتند بچه ها را به 

فضای عمومی همچون مترو، ایســتگاه های اتوبوس، میادین تره بار و 

مارکت ها و دیگر فضاهای شــهری ببرند، باید جاهایی برای تعویض 

بچه ها یــا جایگاه هایی برای مــادر و کودک در ایــن محیط ها تدارک 

دیده  شــود که در این خصوص در دوره ای که من مســئولیت داشتم، 

شــهرداری در برخی مکان ها مبادرت به ایجــاد این فضاها کرده بود. 

به هر حال شــهرداری ها و دیگر نهادها وظیفه دارند تا شهر و زندگی 

شــهری فضای مناسب و دلچســبی برای زنان باشد که از نظر روحی 

آرامش الزم را در آنها به جود آورد تا بتوانند از زندگی در شــهر لذت 

ببرند. نهادهای دیگری مثل نیروی انتظامی و پلیس نیز برای پیشگیری 

از ایجــاد ناامنی و تأمین امنیت و بهداشــت زنــان وظایفی به عهده 

دارند که اگر به  درستی انجام شود، زندگی شهری برای شهروندان زن 

خوشایندتر خواهد بود. 

درمجموع ایجاد امنیت برای زنان در شــهر نیازمند به میدان آمدن 

هر سه قوه است. قوه قضائیه در کنار قوای مقننه و مجریه باید این کار 

ویژه را در دســتور کار داشته باشند تا بتوان در آینده شاهد آمار کمتری 

از تجاوز و مزاحمت های خیابانی بود. دستگاه قضائی با پیگیری موثر 

موارد جرم در این زمینه می تواند موثر باشد. ضمن اینکه سه قوه باید 

برای پیشگیری از این امور در کنار شهرداری ها قرار بگیرند تا بتوان یک 

برنامه جامع برای کاهش مزاحمت های خیابانی به دست داد. در این 

صورت است که زنان نیز می توانند در محیط های کار و تحصیل حضور 

موثر داشــته باشند و احســاس امنیت آنها به لحاظ روانی نیز بر فضا 

خانواده تأثیرات زیادی خواهد داشت.

شهرداری باید به 
عنوان وظیفه به حفظ 

سالمت زنان کمک 
کند و الزمه این مسأله 
همخوانی و هماهنگی 

فضای شهری با 
سالیق و ویژگی های 

زنان است. 
زیباسازی فضای 

شهر، تعبیه گیاهان 
و نقاشی هایی بر 

دیوارها با سوژه هایی 
از بیانات ائمه اطهار 

و پیامبر اکرم در مورد 
فرهنگ احترام به 

زنان می تواند به این 
موضوع کمک کند

 زنان و فضای سالم
و امن شهری 
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«از همــان روز کذایی یاد گرفتم که به محض نشســتن در خودرو 

باید شیشــه ها را تا آخر باال ببرم؛ فرقی ندارد زمستان باشد یا تابستان. 

اســتفاده از کولر و بخاری همیشــه راه بهتری است. در را قفل کنم و 

فقط حواسم به مسیر باشــد. رادیو و آهنگی هم روشن کنم تا صدا و 

ادا اطوار برخی راننده های اطراف را نبینم.» «مترو بهترین گزینه است. 

شــلوغی اش آن هم در اوج ساعات رفت و برگشت مردم از محل کار 

آدم را خسته می کند اما حداقل خیالم راحت است که کمتر در مظان 

خطر و مشــکل قرار می گیرم.» «هیچ وقت روزی که وســط بزرگراه با 

دادوفریاد از تاکسی پیاده شدم از خاطرم نمی رود. از همان روز به بعد 

دیگر امکان ندارد لحظات نشســتن در تاکسی را با آرامش بگذرانم.» 

«من ساکت نمی مانم. واکنش نشان می دهم. بارها شده که به خاطر 

رفتــار فردی در اتوبوس با او برخورد کــرده ام؛ چون خودم به امنیت 

خــودم احترام می گذارم.» خیابان هــا و کوچه هایی که در طول روز و 

شــب در آن تردد می کنیم، بخشی از مهم ترین تجربه های زیسته ما را 

شکل می دهند. ما در خیابان ها برف و باران و آفتاب را می بینیم، چهره 

مردم و همشــهریان را نظاره می کنیم، گاهی زمین می خوریم، گاهی 

دعوا می کنیم و گاهی هم کســی دست مان را می گیرد. در همه حال 

اما آنچه که تردد در این مسیر را برای ما سخت یا آسان می کند، بودن 

یا نبودن «امنیت» است. مفهومی که شاید تعریف آن در یکسری واژه 

کار ســاده ای نباشد اما حس و لمس کردن آن به راحتی ممکن است. 

شــاید شرح حس امنیت برای هر فردی کار راحتی نباشد اما اینکه آیا 

در شرایط متفاوت این مفهوم را حس می کند یا نه کار دشواری نیست. 

به راحتی و با یک پاسخ «بله» یا «خیر» می تواند جواب بدهد.

شــهر و حس امنیت در آن یکی از برجسته ترین ساحاتی است که 

می توان آن شــهر را محک زد و شــهروندان هم بهترین گزینه ها برای 

ارزیابی این امنیت هســتند. افرادی کــه در خیابان ها و کوچه های این 

شهر زندگی می کنند، راه می روند و اوقات شان را در آن سپری می کنند. 

راضیه، مریم، ســیما و الهام ۴ زنی هســتند که تجربــه خود از تردد 

روزانه از مناطق مختلف شهری تهران را روایت می کنند. تجربه هایی 

متفاوت و امنیتی که در شهر گاهی آن را حس می کنند و برخی روزها 

با خودروی شخصی خودم احساس امنیت بیشتری * و شب ها هم بدون آن قدم به شهر می گذارند.
می کنم

راضیه ۳۸ سال دارد و حاال ۶ سالی می شود که مسیر خانه تا محل 

کارش را با خودرو شــخصی طی می کند. هر روز از حوالی شــهر ری 

راهی شهرک غرب می شــود. می گوید مسیر آن قدر طوالنی است که 

بدون خودرو رفت وآمدکردن کار را برایش دشــوار می کند و عالوه بر 

۸ ســاعت کاری باید ۲ ســاعت هم بیشتر در راه باشــد. اما این همه 

دلیل او نیست: «حاال یک سالی می شود که مترویی در میدان صنعت 

راه اندازی شــده و امکان اینکه بعضی روزهــا هم بتوانم از آن طریق 

رفت وآمد کنم به وجود آمده اســت، اما راســتش را بخواهید باز هم 

خودروی شخصی را ترجیح می دهم؛ چون احساس آرامش بیشتری 

دارم. در خودرو فقط خودم هســتم و گاهــی اوقات هم همکارانم را 

تا یک مســیری می رســانم اما می دانم که هیچ  کسی نمی تواند برای  

من مزاحمتی ایجاد کند. اما در طول روز بارها و بارها تجربیات ســایر 

همکارانم را می شــنوم که در مسیر راه شــان چقدر با آزارهای متعدد 

روبه رو شــده اند. برای همین چرا باید بدون خودروی شــخصی تردد 

کنم؟»

او البته در همین خودروی شــخصی هم آزار را تجربه کرده است: 

«اگــر چه یک بار در همین خودروی شــخصی خودم هم تجربه بدی 

داشــتم. ۳ سال پیش بود. دستم را به شیشه بغلی ماشینم تکیه داده 

بودم و غرق در اتفاقات روز به ســمت خانه حرکت می کردم. آن روز 

در شرکت کاری داشتیم که مجبور شده بودم چند ساعتی بیشتر بمانم 

و به همین دلیل هم دیرتر راهی خانه شــدم. ساعت حدود ۱۰ شب و 

خیابان ها هم نســبتا خلوت بود. خوشحال از نبود ترافیک در حرکت 

بودم که ناگهان دیدم یک دستی از بیرون دستم را گرفته است. آن قدر 

شوکه شده بودم که برای چند لحظه اصال نفهمیدم چه اتفاقی افتاد، 

مات بودم و فقط شانس آورده بودم که خیابان ها خلوت بودند. شاید 

هم بدشانس بودم چون خیابان خلوت به آن مرد جسارت چنین کاری 

را داده بود. بعد از چند لحظه که از شــوک درآمدم، دستم را کشیدم، 

شیشه خودرو را باال دادم و ســرعت را زیاد کردم. حتی زبانم باز نشد 

که فریاد بزنم؛ فقط چهره مرد موتورسوار را دیدم که می خندید. بعد از 

چند دقیقه اذیت و آزارش را بیشتر کرد. مقابل ماشین من ویراژ می داد 

و اجازه نمی داد رد شوم. اصال نمی دانستم چکار کنم. حتی به ذهنم 

نرســید که تلفنم را بردارم و برای ترسیدنش هم که شده به ۱۱۰ زنگ 

بزنم ولی نزدیک یک خروجی او راه خودش را رفت و من هم باالخره 

در مسیر خودم قرار گرفتم.»

راضیه حاال از آن اتفاق تصویری تار در ذهنش دارد اما تأثیرات آن 

حادثه به قوت خود باقی اســت: «شاید برای کسی که این تجربه ها را 

بخواند، موضوع ساده باشد. اتفاقی هم که آخرش رخ نداد. من سالم 

به خانه برگشتم. حتی یک خط روی خودم یا ماشینم نیفتاد اما اتفاق 

خیابان ها و 
کوچه هایی که در 

طول روز و شب در 
آن تردد می کنیم، 

بخشی از مهم ترین 
تجربه های زیسته ما 
را شکل می دهند. ما 

در خیابان ها برف 
و باران و آفتاب 

را می بینیم، چهره 
مردم و همشهریان را 
نظاره می کنیم، گاهی 

زمین می خوریم، 
گاهی دعوا می کنیم 

و گاهی هم کسی 
دست مان را می گیرد

۴ زن از تجربه زیسته تردد شهری خود در طول شبانه روز می گویند

وقتی مترو امن ترین نقطه شهر است
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بدی بود؛ آن قدر بد که حاال بعد از ۳ ســال، هنوز نمی توانم دســتم 

را از پنجــره خودرو بیرون ببرم. حتی شیشــه ها را هم به ندرت پایین 

می دهم؛ برایم تبدیل به یک ترس جدی شده است.»

او اما با وجود این حس امنیت در شــهر را به طور کلی زیر ســوال 

نمی برد: «نمی خواهم بگویم که اصال احساس امنیت ندارم. این طور 

هم نیســت. آن حادثه یک بار تکرار شــد. به جز آن گاهی اوقات رخ 

می دهد که سرنشینان ســایر خودروها حرفی بزنند یا متلکی بگویند، 

اما من توجهی به آنها ندارم و راه خودم را می روم ولی کاش می شــد 

تردد عادی ما در شــهر همراه با این اتفاقات نباشــد. این حادثه برای 

من به خیر گذشــت اما تجربیات زیادی شنیده و خوانده ام که عاقبت 

مترو از همه وسایط نقلیه عمومی امن تر است* خوشی نداشته اند.»
مریم اما خودرویی ندارد. مترو گزینه منتخبش برای تردد در شهر 

است و از آن هم رضایت نسبی دارد. او تا به حال در مترو با مشکلی 

مواجه نشده و به همین دلیل هم با خیال راحت از این وسیله نقلیه 

عمومی اســتفاده می کند: «خودروی شخصی که ندارم. تاکسی های 

اینترنتی هم که دیگر قیمت شــان خیلی باال رفته است. اتوبوس هم 

آن قدر ترافیک و انتظار در ایســتگاه دارد که نمی ارزد سوارش بشوم. 

در نتیجــه مترو بهترین گزینه اســت. تازه وقتــی در کوپه های جدا از 

مردان می نشینم، نگران چیزی هم نیستم.»

وقتی از او می پرســم که یعنی موافق با جدایی زن و مرد در همه 

محیط هاست اما پاسخ دیگری می دهد: «نه من طرفدار تفکیک زن و 

مرد نیســتم. اما این کار در مترو خوب است. در این شلوغی واقعا اگر 

قرار باشــد واگن ها مجزا نباشند نمی دانم چه خواهد شد. در این یک 

قلم به نظرم تفکیک کار خوبی است.»

امنیــت برای مریم تعریف روشــنی دارد: «من می خواهم آرامش 

امنیت برای مریم 
تعریف روشنی دارد: 

«من می خواهم 
آرامش داشته باشم و 

کسی مزاحمم نشود. 
این امکان تا حدی در 

مترو برایم مهیاست. 
فکر کنم زیرزمین 

امن تر از روی زمین 
باشد. شاید هم 

به  این علت است 
که مردم در مترو 

خسته اند. همه در 
حال دویدن  هستند
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داشته باشم و کسی مزاحمم نشود. این امکان تا حدی در مترو برایم 

مهیاست. فکر کنم زیرزمین امن تر از روی زمین باشد. شاید هم به  این 

علت اســت که مردم در مترو خسته اند. همه در حال دویدن  هستند. 

اول صبح همه می خواهند ســر کار و مدرسه و دانشگاه شان بروند و 

تجربه پیاده شدن از تاکسی وسط بزرگراه من را تغییر * عصر هم خسته و مانده، منتظرند تا زودتر به خانه برسند.»
داد

پاییز سال گذشته بود که ســیما مجبور شد وسط بزگراه از تاکسی 

پیاده شــود. حاال ولی می گوید اگر به آن روز برمی گشــت، هرگز این 

کار را نمی کرد: «از ســرکار به خانه برمی گشتم. مسیر همیشگی بود. 

در اتوبان کردســتان بودیم که ناگهان حس کردم دست مرد کناری، 

روی پایم است. اول حس کردم اشتباه می کنم بعد از چند لحظه اما 

فهمیدم که اشتباهی در کار نیست. خودم را جمع کردم، سرفه کردم، 

سعی کردم فضا را تغییر دهم اما هیچ راهی نبود. ترسیده بودم. می 

خواســتم به راننده بگویم اما دهانم باز نمی شــد. کیفم را به سمت 

آن مرد فشــار دادم، بازهم فایده ای نداشــت. داشتم خفه می شدم. 

از تــرس و اضطراب توامان. هیچ راهی به ذهنم نمی رســید. ناگهان 

گفتم، «آقا من پیاده میشــم». تنها کاری بود که به ذهنم رسید. کرایه 

را دادم. پیاده شدم و وسط بزرگراه زدم زیر گریه. از ترس و بی علمی 

خودم خجالت زده بودم. از اینکه نتوانســته بودم هیچ کاری کنم. از 

اینکه داد نزدم، جیغ نکشــیدم، از اینکه سکوت کردم عصبانی بودم. 

اگر دوباره به آن روز برگردم، حتما جواب آن رفتار را می دهم.»

از نظر سیما این آزارها در تمام طول روز و شب وجود دارد. یک روز 

بیشــتر و روز دیگر کمتر. اما آنقدر زیاد شده اند که حتی به بعضی از 

آنها عادت کرده است: «شما از یک زن بپرس که اگر مردی در خیابان 

به تو متلک بینــدازد چه می کنی؟ حتما چند لحظه ای فکر می کند. 

چون ایــن تجربه آنقدر برای او عادی و تکراری اســت که نمی داند 

چگونه باید پاسخ شما را بدهد. در تاکسی، اتوبوس، موقع قدم زدن، 

روی پــل های عابر. برای همین هم می  گویم که اگر به ان روز برگردم 

طور دیگری رفتار می کنم. چون حاال دیگر آنقدر در این باره خوانده ام 

که خوب می دانم نباید در مقابل چنین اتفاقاتی سکوت کرد.»

آزار در سطح شهر محدود به زنان نیست* 
«گاهی به دوســتانم می گویم که اگر آدم خوش خوابی نبودم، هر 

روز بایــد در اتوبوس هــا با این و آن دعوا می کــردم.» این ها را الهام 

می گوید. ۲۲ ســال دارد و به قول خودش به حقوق شــهروندی اش 

آشناست. وسیله ای که بیشتر اوقات با آن تردد می کند اتوبوس است 

و می گوید به خودش و آرامش و امنیتش احترام می گذارد: «من قبل 

از هر کسی به امنیت خودم احترام می گذارم و به همین دلیل هم به 

آنهایی که می گویند باید در مقابل آزارگران سکوت کرد، مشکل جدی 

دارم. ســکوت من یعنــی، اجازه دادن به اینکــه آن فرد به خطایش 

ادامه دهد. برای همین هم، همیشــه و تحت هر شــرایطی واکنش 

نشــان می دهم. بارها شــده که دراتوبوس به خاطر اینکه کسی نگاه 

خیره طوالنی مدتی داشــته با او برخورد کرده ام. تازه بیشتر وقاع در 

مســیر رفت و آمد را چرت می زنم و موســیقی گــوش می دهم. به 

همین دلیل هم خیلی ازبرخوردها را نمی بینم.» از نظر الهام وسیله 

نقلیــه مورد نظر، تفاوت چندانی در مواجهه هــای این چنینی ایجاد 

نمی کند: «فرقی ندارد. تاکســی، مترو، خودروی شخصی یا پیاده راه 

رفتن. هر کدام از این ها مشــکالت خودشان را دارند. به همین دلیل 

هم می گویم که مهم اســت خودمان به خودمــان احترام بگذاریم. 

تازه این تجربه ها فقط برای زنان نیســت. مــن مردانی را هم دیده ام 

که با آزارهای متعدد در ســطح شهر روبرو شدند.» امنیت دیجیتال، 

امنیت بهداشتی، امنیت زیرساخت و امنیت شخصی ۴ معیار اصلی  

برای رتبه بندی شهرها است.  تهران، سال گذشته از فهرست جهانی 

شــهرهای امن خارج شــد. حوالی کو چه های تنگ و باریک، یا وسط 

اتوبانــی مملو از خودرو. درحاشــیه یک پارک یــا روی پل عابر پیاده. 

هنگام عبور از یک خیابان با خودروی شــخصی یا نشسته در تاکسی 

و اتوبوس و مترو. فرقی نمی کند که کجا باشــیم، تردد امن و امان در 

شهر، یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی است. بخشی از آن تامین 

شده و بخش دیگرش نه و راضیه، مریم، سیما و الهام خواهان تمام 

این امنیت هستند. زیباترین و مدرن ترین شهرهای دنیا هم در صورتی 

که فاقد امنیت الزم برای شهروندانشــان باشــند، همیشه یک کمبود 

بزرگ خواهند داشت.
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ایجاد مزاحمت های خیابانی یکی از رایج ترین انواع خشونت های 

جنسی است که اغلب زنان در زندگی خود دست کم چند بار تجربه 

آن را داشته اند. برخی معابر شهر، پل ها، ایستگاه های اتوبوس ناامن 

و نقاط کم رفت  وآمد شــهر وقتی هوا رو به تاریکی می رود، بســتر 

این نوع خشــونت های جنسی برای زنان هســتند؛ زنانی که خود را 

به عنوان فردی اجتماعی در مناســبات و ســاختار اجتماعی شــهر 

تحمیل کرده اند. حضور اجتماعی زنان در پی خود مســأله انطباق 

فضای شــهری با حضور زنان را نیز پررنگ کرد. برخی از آنها زنانی 

هســتند که به واســطه اشــتغال، حضور در فضاهای اجتماعی و 

علمی و پژوهشــی و... بعد از تاریکی هوا بــه خانه برمی گردند اما 

با مزاحمت های خیابانی روبه رو می شوند. امنیت فضای شهر برای 

زنان به عوامل متعددی بســتگی دارد که برخــی از آنها در حیطه 

وظایف شــهرداری ها و برخــی دیگر در حیطه وظایــف حاکمیتی 

تأکیدات قانونی برای بهسازی فضاهای بی دفاع * دولت ها قرار می گیرند. 
شهری

یکی از اقدامات مهم در حــوزه امنیت اجتماعی و روانی زنان در 

شهر در سال ۹۸ در تصویب برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران 

صورت گرفت. در بند ۲ ماده ۶۹ این برنامه در باب وظایف شهرداری 

«شناسایی و بهســازی فضاهای بی دفاع شهری، نقاط کور و ناامن با 

همکاری سایر نهادها و سازمان های ذی ربط به منظور ارتقای امنیت 

اجتماعی در فضاهای شــهری و ایجاد احساس امنیت در شهروندان 

به ویژه زنان، کودکان توان یابان و ســالمندان» آمده اســت. اما با این 

حال این ســند قانونی یک وظیفــه دیگر نیز به عهده شــهرداری ها 

گذاشته است و آن «همکاری در جهت ایجاد، توسعه و تجهیز مراکز 

ارایه خدمات اجتماعی ازقبیل مددسراهای منطقه ای و گرمخانه به 

منظور اســکان افراد بی سرپناه و آســیب دیده (به تفکیک گروه سنی 

و جنسیتی)» اســت. زنان کارتن خواب و بی سرپناه و بی پناه نخستین 

هدف های در دســترس برای اعمال خشــونت های فیزیکی و تجاوز 

هستند. حتی اگر بخواهند نمی توانند به جایی پناه ببرند و اجرای این 

معیشت و امنیت شهری زنان * بند از برنامه توسعه شهر تهران، از یک چنین اولویتی برخوردار است.
شرایط معیشــتی خانوارهای شهری یکی از عوامل اشتغال زنان 

با ســاعات کاری طوالنی مدت است. زنان کمتر از مردان در اشتغال 

رسمی سهم دارند. بر اساس آمار اعالمی موسسه های مالی سازمان 

پژوهشــی تأمین اجتماعی در ســال ۱۳۹۶، زنان ۸۰درصد شاغالن 

بدون بیمه در مشــاغل غیررسمی را به خود اختصاص داده بودند. 

از آنجا که وضعیت سخت تر معیشــتی خانواده ها زنان بیشتری را 

از ســال ۹۶ به بازار کار کشانده است، احتمال دارد این رقم افزایش 

یافته باشد. مشاغل غیررسمی به علت عدم نظارت، زنان بیشتری را 

در ساعات تاریکی شب در محیط کار نگه می دارد و در نتیجه تهراِن 

این سال ها ضرورت افزون تری را در خصوص الزامات ایجاد امنیت 

کدام محالت برای برقراری امنیت اجتماعی در * اجتماعی به وسیله شهرداری اقتضا می کند. 
اولویت هستند؟

تبییــن اولویت هــا در بهســازی محــالت بایــد در دســتور کار 

شــهرداری ها قرار بگیرد. احتماال نقاط پرشــماری هستند که برای 

تردد احســاس ناامنی به زنان می دهند. برای این کار از زنی درباره 

نقاطی که در آن احســاس ناامنی دارد، ســوال کردیم. یکی از زنان 

دســتفروش مترو تهران می گوید که شــب ها حدود ساعت ۹ شب، 

بعــد از پایــان کار در یکی از محالت منطقه ۱۰ تهــران در نواب، از 

متــرو که بیرون می زنی باید از جایگاه پشــت اتوبان نواب به داخل 

محــالت بروی یا بایــد از داخل کوچه های تاریکــش عبور کنی که 

حس عــدم امنیت زیادی دارد. چراغ به انــدازه کافی وجود ندارد، 

خیلی از کوچه های شــهر همین مشــکل را دارند و به علت تاریک 

و کم ترددبــودن، احســاس ناامنی زیــادی به زنــان می دهند. آخِر 

شــب خیلی از زنان ترجیح می دهند از مترو استفاده کنند، بنابراین 

ورودی و خروجــی متروها حتما باید امن باشــند؛ اما می بینیم که 

چنین نیســت. اغلب ورودی ایستگاه های مترو در حاشیه بزرگراه ها 

احســاس ناامنی به زنان می دهند که ایســتگاه مصلی، مترو شهید 

همت، ایســتگاه های مترو حاشیه اتوبان صیاد شیرازی و... از جمله 

آنان هســتند. به این منظور نصب چراغ در تمام معابر بیرونی مترو 

کــه بزرگراه ها را به فضای داخلی محــالت متصل می کند، اهمیت 

دارد. یکــی دیگر از نقاط کور کنار روگذرهای ماشــین رو اســت که 

گاهی با اینکه به محالت پرجمعیتی هم راه دارند، اما بسیار تاریک 

و بدون چراغ هســتند. یک نمونــه آن روگذر مــرزداران از بزرگراه 

یادگار امام اســت. نقاط اینچنینی در سراســر شهر بسیار هستند که 

ســال ها امنیت اجتماعی زنان را بر هم زده انــد و منجر به تجاوز و 

خشونت جنسی زنان شده اند. شناسایی و بهسازی فضاهای شهری 

ناامن برای زنان یکی از ویژه های شــهرداری تهران است. اما معابر، 

یکی از اقدامات 
مهم در حوزه امنیت 

اجتماعی و روانی 
زنان در سال ۹۸ 

«شناسایی و بهسازی 
فضاهای بی دفاع 
شهری، نقاط کور 

و ناامن با همکاری 
سایر نهادها و 

سازمان های ذی ربط 
به منظور ارتقای 
امنیت اجتماعی 

در فضاهای شهری 
و ایجاد احساس 

امنیت در شهروندان 
به ویژه زنان، 

کودکان توان یابان 
و سالمندان» 

آمده است

نگاهی به سطح مولفه های استانداردسازی شهر

تهران در مسیر ارتقا امنیت
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ایستگاه های اتوبوس، پل ها و... در کدام نقاط تهران ناامن تر هستند 

و شــهرداری باید برقراری امنیت اجتماعی زنــان در این مناطق را 

در درجه اول اهمیت قرار دهد؟ در نتایج یک پژوهش انتشــاریافته 

در پژوهش نامــه نظــم و امنیــت انتظامی در بهار ۹۹ که وابســته 

به پژوهشــگاه علوم انتظامــی و مطالعات اجتماعی ناجا اســت، 

می خوانیم: احســاس امنیت زنان در کل و در چهار بعد ذکرشده در 

مناطق شمالی شهر بیشتر از زنان مناطق جنوبی در شهر تهران بود. 

همچنین بین شرایط اقتصادی، عملکرد دستگاه های امنیتی، شبکه 

روابط اجتماعی، فقدان سرپرســت، سن، وضعیت تأهل و وضعیت 

اقتصادی رابطه معنادار وجود داشــته؛ ولی وضعیت اشتغال زنان 

و میزان تحصیالت آنان با احســاس امنیت رابطه معناداری نشــان 

نداد. در محالت باالشــهر تهران زنان به علت امکان استفاده بیشتر 

از خودروی شــخصی یا تاکسی سرویس ها به نسبت امنیت بیشتری 

دارند. اما قطعا دستفروشــی که دستمزد پایینی می گیرد، رفت وآمد 

پرهزینه را نمی تواند تأمین کند. بنابراین برنامه ریزان شهری باید این 

موضوع را در نظر داشته باشند. 

اقدامات شهرداری و شورای شهر تهران برای حفظ * 
امنیت اجتماعی زنان

اجــرای پایلوت طرح ارتقــای امنیت زنان در تهران از تابســتان 

امسال کلید خورد.

زهــرا نژادبهرام، عضو هیأت رئیســه شــورای شــهر تهــران، در 

توضیح ایــن طرح می گوید: «وجود معابر دندانه ای، شمشــادهای 

بلند، پل های عابرپیاده پوشــیده، پیچ های بدون دید در برخی معابر 

و... ازجمله مواردی اســت که حس عدم امنیت را در زنان تشــدید 

می کند. باخبر شــدیم معاونت اجتماعی شهرداری تهران طرحی را 

در مورد امنیت زنان به صــورت پایلوت در منطقه ۱۰ اجرایی کرده 

اســت که بعد از پیگیری بنده سطح توقعات مان از این طرح را باال 

برده و موضوع را از ســطح تحقیقاتی به عنوان یک پروژه شــهری 

آن هم در کل منطقه ۱۰ تســری دادیم.» او با اشاره به این طرح که 

با مشــارکت زنان محالت انجام گرفته و شــیوه کار تصریح می کند: 

«توانستیم با مشــارکت بانوان منطقه ۱۰ نقاطی که حس ناامنی را 

تشــدید می کرد، شناسایی کنیم و نقشه جی ای اس آن را تهیه کنیم. 

بررسی ها نشان داد که زنان منطقه ۱۰ و محله نواب از بافت پشتی 

بزرگراه نواب حس ناامنی دارند. بر همین اساس شهرداری منطقه 

با انتشار یک فراخوان، از اهالی محل درخواست کرد که طی ۱۰ روز 

نقاط ناامن مورد نظرشــان را به شــهرداری اعالم کنند که در اعالم 

عمومی مشــخص شــد یکی از نقاطی که حس ناامنــی را در زنان 

محله نواب تشــدید می کند، واحدهای تجاری در حاشــیه بزرگراه 

اســت که بعضا خالی هســتند و از آنجا که این واحدها به صورت 

دندانه ای طراحی شــده اند، حسن ناامنی را تشدید می کنند؛ بنابراین 

قرار شــد شــهرداری فکری به حال این واحدها کند. از نتایج طرح 

ارتقای امنیت زنان در پایتخت، رفع مخاطره ۷۰ محل از ۲۰۰ نقطه 

همکاری بین دستگاهی در زمینه افزایش امنیت * ناامن در منطقه ۱۰ تهران بوده است.» 
مولفه های ارتقای ســطح امنیت زنان در شــهر این روزها تبدیل 

به دغدغه ای مهم برای زنان شــده اســت. این مطالبه ای است که 

خیلــی از زنــان پایتخت خواســتار آن هســتند؛ اقداماتی همچون 

نصــب بیلبوردها در یــک طرف پل های عابرپیــاده، نصب چراغ در 

معابر بــدون دید و خلوت، افزایش گشــت های نیروی انتظامی در 

نقاط پرخطر، کوتاه کردن شمشــادهای بلند در سطح شهر و پارک ها 

به ویژه فضای ســبز حاشیه بزرگراه ها و خیابان ها و... می تواند حس 

امنیت زنان را برای تردد در شهر باال ببرد و به حضور اجتماعی آنان 

در جامعــه نیز کمک کند. از طرفی توجه بــه امنیت زنان از طریق 

نحوه برخورد گشــت های شــبانه نیروی انتظامی با مواردی که به 

وسیله شهروندان گزارش می شود، اهمیت دارد. نیروهای انتظامی 

دســتورالعمل حمایتی از زنان در هنگام مواردی از احســاس عدم 

امنیت زنان ندارنــد. خیلی از اوقات مردســاالری حاکم بر جامعه 

در برخورد نیروهای انتظامی با موارد گزارش شــده دیده می شــود. 

نهادهای شهری می توانند در این خصوص تفاهم نامه های مشترک 

امضا کنند و نقشه مراکز ناامن را که به وسیله شهرداری تهیه شده، 

به دست نیروهای انتظامی برســانند و به صورت ویژه امنیت نقاط 

ناامن تهران را که تعداد آن هم پرشــمار است، تأمین کنند. هر چه 

هســت، نباید فراموش کرد که حفظ امنیت زنان نیازمند مشــارکت 

همه نهادهای درگیر در مســأله زنان اســت. در این روزها توجه به 

زنانی که مشارکت پویا در اشتغال و بقیه مناسبات اجتماعی دارند، 

هر چه بیشتر ضروری شده است.

بررسی ها نشان 
داد که زنان منطقه 
۱۰ و محله نواب از 

بافت پشتی بزرگراه 
نواب حس ناامنی 

دارند. بر همین 
اساس شهرداری 

منطقه با انتشار یک 
فراخوان، از اهالی 

محل درخواست 
کرد که طی ۱۰ روز 

نقاط ناامن مورد 
نظرشان را به 

شهرداری اعالم کنند



۶۸

نگاه کارشناس

معلولیت بدون 
محرومیت» بدان 
معناست که افراد 

دارای معلولیت در 
چنین جامعه ای با 

توجه به محدودیت 
عملکردی خویش، 

قادر به حضور در 
جامعه هستند و 

دسترسی به منابع و 
امکانات جامعه دارند. 
انتخاب شعار محوری 

«تهران شهری برای 
همه» به وسیله 

شهرداری تهران را 
نیز در همین رویکرد 
می توان ارزیابی کرد

معلولیت بدون محرومیت

 

 

در روز جهانی افراد دارای معلولیت امسال شعار محوری انتخاب شده از 

سوی اداره کل سالمت شهرداری تهران «معلولیت بدون محرومیت» بود. 

ســخن از محرومیت یادآور فقر و فقدان دسترسی برخی از مردم به منابع 

و امکانات اســت. از ســویی محرومیت با خود محدودیت را نیز به همراه 

می آورد. بحثی جنجالی در ســال های اخیر در بین افراد دارای معلولیت 

و نیز برخی افراد غیر معلول بر سر جمله «معلولیت محدودیت نیست» 

در جریان بوده است؛ گروهی با آن موافق و گروهی نیز مخالف بوده اند. از 

دیدگاه من هر دو طرف با عنایت به دلیل های خود بر طریق درست هستند؛ 

دســته اول که معلولیت را محدودیت نمی داننــد، به توان فکری، ذهنی، 

روانی و جسمی افراد دارای معلولیت باور دارند و غلبه بر هر محدودیتی 

را قابل انجام می دانند. از این دیدگاه افراد دارای معلولیت بر محدودیت ها 

غالب شده و راه اســتقالل و خوداتکایی را طی می کنند. البته این گروه به 

وجود اختالل یا آســیب در فرد معتقد اســت. دسته دوم که معلولیت را 

محدودیت می دانند، به واقعیت وجود اختالل و آسیب معتقدند و ناتوانی 

فرد در انجام برخی عملکردها را که به واســطه اختالل یا آسیب جسمی 

یــا ذهنی رخ می دهد، دلیلی بر محدودیت به دلیل معلولیت می پندارند. 

به نظر می رسد مناسب اســت از منظر ادبیات ناتوانی و معلولیت به این 

مقوله نگاهی انداخته شــود. تا پیش از ســال ۱۹۸۰ تعاریف معلولیت بر 

ناتوانی شــخص در مراقبت از خود، انجام امور شــخصی و فعالیت های 

روزمره زندگی، تحصیل، کسب شغل و حرفه و... متمرکز بود. در این سال، 

سازمان جهانی بهداشت با ارایه یک مدل خطی رابطه بین بیماری، آسیب، 

ناتوانی و معلولیت را مشخص کرد که به مدل ICIDH معروف شد. برای 

نخستین بار در این مدل نقش عوامل محیطی و اجتماعی در بروز معلولیت 

مورد توجه قرار گرفت. پدیدآورندگان مدل معتقد بودند به دنبال بیماری 

و اختالالت، آســیب در ســطح عضو و اندام نمایان می شود که می تواند 

به ناتوانی در ســطح فرد منجر شــود. این ناتوانی می تواند رابطه بین فرد 

و محیط را مختــل کرده و باعث معلولیت شــود. از این منظر اختالل در 

رابطه بین فرد و محیط معلولیت نامیده شد که آن حاصل یک ناکارآمدی 

یا محرومیت اجتماعی فرد در برخورداری از امکانات جامعه بود. جوامع 

افــراد دارای معلولیت در دهه ۱۹۹۰ به این مدل و طبقه بندی اعتراضاتی 

کردند. بیــان اصلی بر نگاه و نگرش منفی در طبقه بنــدی بود؛ ناتوانی و 

معلولیت به عنوان دو عامل منفی از ســوی آنان مطرح شد. این موضوع 

مورد توجه کارشناسان ســازمان جهانی بهداشت قرار گرفت و در تالشی 

هفت ســاله به ارایه طبقه بندی عملکرد، ناتوانی و سالمت (ICF) منتهی 

شد. در این مدل به جای ناتوانی از فعالیت و به جای معلولیت از مشارکت 

اســتفاده شــد. مدل از حیطه خطی به مدلی تعاملی تغییر کرد و عوامل 

محیطی یکی از مولفه های مهم مدل شناخته شد. همزمان دو متغیر تحت 

عنوان محدودیت عملکرد (Functional Limitation) و موانع مشــارکت 

(Participation Restriction) بــرای توصیف ناتوانی و معلولیت مطرح 

شــد. این دو عامل از نظر من به بحث ما در زمینه محدودیت و محرومیت 

بسیار مرتبط است. فعالیت انجام هر گونه عمل یا اقدام به وسیله فرد در 

شرایط عادی است و ناتوانی فقدان توانایی فرد برای انجام عمل به صورت 

مرسوم است. از این رو محدودیت عملکرد مشکالتی است که فرد ممکن 

است در انجام یا اقدام برای عمل تجربه کند. قاعدتا این مشکالت برای هر 

فردی ممکن است رخ دهد؛ چه این فرد فاقد معلولیت باشد و چه دارای 

ناتوانی یا معلولیت باشد. این محدودیت عملکرد منشاء درون فردی دارد 

و برای هر فردی به طور نسبی قابل رویت و حتی اندازه گیری است. منظور 

از مشــارکت در اینجا حضور فــرد در موقعیت های زندگی و فعالیت های 

اجتماعی اســت. اما موانع مشارکت آن دسته از عوامل اجتماعی هستند 

که ممکن است مانع از حضور فرد در این موقعیت ها یا فعالیت ها شوند. 

این دسته عوامل دیگر منشاء درون فردی ندارند و منشاء بیرونی دارند. از این 

منظر این عوامل به نوعی برای فرد محرومیت فراهم کرده و می توانند در 

نقِش ایجادکننده معلولیت ظاهر شوند. پیش از این گفته شد که معلولیت 

اختالل در رابطه بین فرد با محیط است. در این رویکرد کودکی که نمی تواند 

حرف بزند، راه برود، ببیند معلولیت ندارد، معلولیت زمانی برای او متصور 

اســت که اجتماع و جامعه امکان رفتن او به مدرسه و دسترسی به سایر 

امکانات جامعه را فراهم نکرده باشد؛ بدین ترتیب او را در جامعه منزوی 

کرده باشد و به نوعی از جریان عمومی جامعه خارج کند. وقتی دسترسی 

به امکانات بهداشــتی درمانی، تحصیلی آموزشــی، حمل ونقل، مسکن، 

تفریحات، اجتماعی مدنی و... برای افراد دارای معلولیت در جامعه فراهم 

نباشد، به گونه ای محرومیت از این امکانات فراهم باشد، معلولیت در چهره 

سنگین خود رخ نشان می دهد. بنابراین موانع مشارکت آن دسته از عوامل 

اجتماعی هستند که به محرومیت اجتماعی منجر خواهند شد. در نتیجه 

کمبودهای شخصی یا آســیب ها و اختالالت به وجود آورنده معلولیت و 

ناتوانی در نظر گرفته نمی شــوند بلکه این محیط ناتوان کننده است که با 

عوامل خود به محرومیت و درنهایت معلولیت منجر می شــود. انتخاب 

شــعار «معلولیت بدون محرومیت» از این نظر مناسب است که خواستار 

برچیده شدن همه عوامل موجده برای محروم سازی اجتماعی و در نتیجه 

بروز معلولیت است. داشتن اختالل یا آسیب امری عادی برای همه افراد 

در برهه ای از زندگی آنان در جامعه اســت، لیکن مهم قابلیت دسترسی 

اعضــای جامعه به امکانات و منابع برای ایفــای نقش در موقعیت های 

مختلف زندگی اســت. «معلولیت بدون محرومیت» بدان معناســت که 

افراد دارای معلولیت در چنین جامعه ای با توجه به محدودیت عملکردی 

خویش، قادر به حضور در جامعه هســتند و دسترسی به منابع و امکانات 

جامعه دارند. انتخاب شعار محوری «تهران شهری برای همه» به وسیله 

شــهرداری تهران را نیز در همین رویکرد می توان ارزیابی کرد. در این مسیر 

همه فعالیت های شــهرداری تهران، دیدگاه مدیران شهری و کارکنان آن 

باید با در نظر گرفتن نیازهای افراد دارای معلولیت به عنوان شــهروندانی 

همچون سایر اعضای جامعه، بر دسترسی کامل آنان به محیط فیزیکی و 

اجتماعی شهر متمرکز باشد. در این مسیر هیچ گونه تبعیضی نباید وجود 

داشته باشد.



۶۹

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران مطرح کرد:

۱۱ شاخص القای احساس ناامنی در شهر وجود دارد

همزمانی دوره 
مدیریت دکتر پیروز 

حناچی با برنامه سوم 
توسعه شهر تهران 
و تأکید این برنامه 

بر احیای هویت 
محله ای، کاهش 

شکاف توسعه ای 
میان محالت، افزایش 

تعلق محله ای و 
بهبود کیفیت زندگی 

در محالت شهر 
تهران بستر مساعدی 

را برای پرداختن 
به موضوع شهر 

امن فراهم آورد

مدام در صحبت های مسئوالن شهری، فعاالن حقوق زنان   
و حتی در شــبکه های اجتماعی از شهر امن برای زنان صحبت 
می شود. اما سوال این است که این شــهر امن برای زنان چه 

ویژگی هایی باید داشته باشد؟
شهر امن برای زنان شهری اســت که زنان به هنگام خروج از 

خانه و برای دســتیابی به خدمات مورد نیاز خود در ســطح شهر 

بــا موانعی کــه موجبات آزار آنهــا را فراهم کند و ســبب ایجاد 

احســاس ناامنی در آنها شود، مواجه نشــوند. شهر امن آرامش 

را برای زنان به هنگام حضور در شــهر بــه ارمغان خواهد آورد. 

عمده ترین موضوع در شــهرهای امن برای تمامــی زنان فارغ از 

پایگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایشــان به احساس امنیت 

برای حضور در جامعه بازمی گردد.

البتــه با توجه به نقش و جایگاه زنان نظیر نقش مادری و نیاز 

زنان به حضور در اجتماع به همراه کودکان شان اهمیت مباحث 

مربوط به امنیت پررنگ تر می شــود. شهر امن شهری است که به 

این نوع نیازها پاســخ می گوید؛ به عنوان مثال یک مادر در دوران 

زهرا بهروزآذر، مدیرکل امور بانوان شــهرداری تهران، همان شخصی است که چند وقت 
پیش ســرتیتر خیلی از خبرگزاری ها بود و در شــبکه های اجتماعی درباره نظرش در مورد 
برخی موارد ناامن کننده  امنیت زنان صحبت می شــد. او در گفت وگویی بیان کرده بود که 
باید به طور پیوسته دنبال شــود مثال یکی از موارد القاکننده ناامنی برای زنان شمشادهای 

بلند بود که این شمشــادها باید پیوســته کوتاه شــوند. این صحبت ها خیلی زود در 
شبکه های اجتماعی بازنشر داده شد و مورد انتقاد کاربران قرار گرفت.

بهــروزآذر در این گفت وگو درباره دلیل انتقــادات و کلیت صحبتی که مطرح کرده 
بود، مواردی را بیان کرده اســت. او همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش 

درباره چگونگی اطالع دادن نقاط پرخطر و ناامن به شهرداری اعالم کرده است 
که در ســامانه ۱۳۷ گزینه یا ســرفصلی در نظر گرفته شده است که در آینده 

نزدیک شهروندان می توانند با تماس با این سامانه مشکالت خود را در این 
زمینه گزارش بدهند.

متن کامل این گفت وگو را در ادامه بخوانید.  

شیردهی باید بتواند در یک فضای امن و آرام نیازهای فیزیولوژیکی 

فرزند خودش را پاســخ دهد یا برای استفاده از فضاهای تفریحی 

موجــود به همــراه کودکش -به عنــوان مثال برای اســتفاده از 

کالســکه- در شــهر باید معابر موجود در آن مناسب سازی شده 

باشــد. مجموع این عوامل موجب افزایش احســاس امنیت زنان 

برای حضور در شهر می شوند.

البته برخی  از افراد در تعریف شهر امن موضوعات دیگری مثل 

امنیــت اقتصادی را هم مطرح می کننــد اما ما در اینجا در حیطه 

مدیریتی خودمان که کالبد و فیزیک شــهر اســت، بحث امنیت و 

احساس امنیت را تعریف می کنیم.

چه کارهایی باید برای ایمن ســازی فضای شهر برای زنان   
انجام می دادید اما نتوانستید، نگذاشتند و سنگ اندازی کردند؟ 
همــان طــور که اشــاره شــده شــهرداری تهــران متمرکز بر 

بحث های کالبدی اســت و تا اینجا ما با مشکلی مواجه نبوده ایم. 

بدیهی اســت که این اقدام همچون بسیاری از فعالیت های دیگر 

به هماهنگی های بین ســازمانی و حتی درون سازمانی نیاز داشته 

باشــد و انتظار می رود از آنجا که این موضوع، یک موضوع فراگیر 

اســت و همه اقشار را فرا می گیرد و با اصول و ارزش های جامعه 

اســالمی و سیاست های کلی نظام سازگار اســت، همه نهادها و 

ت که چند وقت ت
نظرش در مورد ن

کننده  وارد ناامنو
ن شمشادهای 

یلی زود در ی



۷۰

گفت وگو

سازمان ها همراه و پشتیبان ما باشند.

از شــروع مدیریت آقای حناچی در تهران تا به امروز، چه   
تحوالتی در شهر برای امنیت زنان ایجاد شده است؟

همزمانــی دوره مدیریت دکتــر پیروز حناچی با برنامه ســوم 

توسعه شــهر تهران و تأکید این برنامه بر احیای هویت محله ای، 

کاهش شکاف توسعه ای میان محالت، افزایش تعلق محله ای و 

بهبود کیفیت زندگی در محالت شهر تهران بستر مساعدی را برای 

پرداختن به موضوع شهر امن فراهم آورد.

اگــر بخواهم به مهم ترین تحوالتی که در این دوره شــاهد آن 

بودیم، بپردازم می توانم بگویم تمرکز پروژه های توســعه محلی 

بــر رفع فضاهای بی دفاع شــهری و شــکل گیری گفتمان مربوط 

به ایجاد فضاهای امن شــهری برای زنــان و کودکان از مهم ترین 

دستاوردهای این دوره در این حوزه است.

رفع فضاهــای ناامن و بی دفــاع برای زنان بی تردیــد نیازمند 

زمان است و در کوتاه مدت محقق نخواهد شد. به صورت خاص 

اصالح و بهسازی معابر و ســاماندهی فضاهای بی دفاع و ناامن 

به شناســایی دقیق نیازها و مشکالت و طراحی بهترین الگو برای 

اقدام نیاز دارد که این موضوع نیازمند زمان است.



۷۱

اما از نظر من توجه به این موضوع در ادبیات مدیریت شــهری 

تهــران باالخــص اتفاق مبارکی اســت کــه با توجه بــه رویکرد 

پروژه های توســعه محالت به نظر می رسد نتایج قابل توجهی در 

آینده نزدیک برای شهر تهران به همراه خواهد داشت و تهران را 

به شهری زیست پذیر برای همه شهروندان تبدیل می کند.

برای شناســایی نقاط ناامن و بی دفاع در ســطح مناطق   
شــهر تهران چه اقداماتی انجام داده ایــد؟ این نقاط در کدام 
محله های شهر اســت و آیا آماری از میزان اتفاقاتی که در این 

نقاط افتاده است دارید؟
طرح ارتقای احســاس امنیت زنان و خانواده در شهر از طریق 

شناسایی و بهســازی نقاط ناامن و بی دفاع شهری نخستین بار در 

منطقه ۱۰ به صورت پایلوت برگزار شد.

در این طرح ما از ظرفیت های مختلفی برای شناسایی این نقاط 

بهره برده ایم. از آنجا که بر این باور بودیم که شهروندان باالخص 

زنان بهترین منبع اطالعاتی برای شناســایی این نقاط هســتند، با 

اســتفاده از تســهیلگران اجتماعی و تشــکیل گروه های متمرکز 

نقشــه مربوط بــه نقاط ناامن و بی دفاع شــهری را با مشــارکت 

زنان در محالت اســتخراج کردیم. عالوه بر این شهرداران نواحی 

به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با ســاکنان هــر محله دارند یا دفاتر 

توســعه محلی که در ارتباط مستقیم با مردم هستند نیز توانستند 

منبع اطالعاتی مناســبی برای این منظور باشــند. ما ان شاءاهللا در 

ادامه اجرای این طرح در مناطق بیســت ودوگانه شــهر تهران از 

پتانسیل های دیگری که در شــهرداری تهران وجود دارد ازجمله 

ســامانه مدیریت شهری ۱۳۷ برای ثبت گزارش های شهروندان از 

فضاهای ناامن و و بی دفاع در شهر بهره خواهیم برد و شهروندان 

می توانند به راحتی معابر و فضاهایی را که در آن احساس امنیت 

پایین دارند، به ما اعالم کنند.

در گفت وگویی بیان کردید که در منطقه ۱۰، ۸۰ نقطه ناامن   
برای زنان با کمک اهالی شناسایی شــد که حدود ۵۰ نقطه به 
طور کامل رفع خطر شد. سوالی که مطرح می شود این است که 
چگونه به وسیله اهالی در جریان این نقاط قرار گرفتید و مالک 
برای ناامن شمردن یک محله یا نقطه چه بود؟ همچنین این ۵۰ 
نقطه ای که گفته اید به صورت کامل رفع خطر شــده اند به چه 
شــکل بوده اند و حاال چه ویژگی هایی پیدا کرده اند که می گویید 

به طور کامل رفع خطر شده اند؟
همان طور کــه گفتم با بهره گیری از تســهیلگران اجتماعی و 

تشکیل گروه های متمرکز زنان ساکن در محالت در مورد تجربیات 

آنها، شنیده هایشان و موقعیت هایی که به هنگام حضور در محل 

در آن احساس ناامنی داشتند، پرس وجو کردیم. ما فراخوان هایی 

برای جلســات گفت وگــو در محل هایــی مثل ســراهای محله، 

مســاجد، محدوده مدارس و معابر محلی نصب کردیم. جلسات 

و کارگاه ها در ســراهای محله برگزار شــد و مهم ترین سوال ما از 

شــهروندان این بود که وقتی از خانه بیرون می آیید و قصد دارید 

تا به مســجد، درمانگاه، مدرســه، میدان میوه تره بار، ایستگاه های 

اتوبوس و تاکســی و... برویــد، کجاها احســاس ناامنی می کنید 

و کجاهــا صور مختلف آزار را مشــاهده می کنید. بــه این ترتیب 

فهرســتی از اشــکال مختلف آزار در نقاط مختلف احصا شــد و 

به عنوان اولین منبع اطالعــات در اختیار واحدهای اجرایی برای 

بررسی و رفع قرار گرفت.

عالوه بر این برای تعیین این نقاط جدای از اظهارات ســاکنان، 

اطالعات دریافت شــده از شــهرداران نواحی، کارشناســان دفاتر 

توســعه محلی و معتمدین محالت نیز مــورد توجه قرار گرفت. 

مواردی نظیر زمین هــای خالی و متروکــه، محصوربودن فضا با 

پوشــش گیاهی، وجود فرورفتگی و گوشــه های تاریک در سطح 

شــهر به منظور رفع کردن نیازهای خود و فرزندان شــان ازجمله 

موضوعاتی بود که در منطقه ۱۰ پیگیری و رفع شد.

وقتی گفتید «یکی از مــوارد القاکننده ناامنــی برای زنان   
شمشادهای بلند بود که این شمشادها باید پیوسته کوتاه شوند» 
این حرف شما مورد انتقاد کاربران شــبکه های اجتماعی قرار 
گرفت! می خواهیم اینجا به صورت واضح و مشــخص درباره 
دالیل خود برای این موضوعی که مطرح کردید، صحبت کنید. 
اینکه چرا فکر می کنید شمشــادهای بلند عامل ناامنی است؟ 
چرا به موتورســوارهایی که داخل پیــاده رو می آیند یا پل های 
عابر پیاده که هیچ نــوری ندارند و دو طرف شــان با تبلیغات 

پوشیده شده است، اشاره ای نکردید؟
اول می خواهــم به این نکته اشــاره کنم که تأکید بر پوشــش 

گیاهی و به صورت خاص کوتاهی شمشادها به معنای این نیست 

که ما محصوربودن پل های عابر پیاده با تبلیغات، عرض کم معابر 

و پیاده روهــا یا نبود فضاهای مناســب برای مادران و.... و ســایر 

موضوعاتی که به عنوان مصادیق ناامنی در شهر منظور می شوند 

را نادیده گرفته ایم کما اینکه ما به صورت مشــخص در لیســتی 

کــه از مصادیق ناامنی به ۱۳۷ اعالم کردیم یا در دســتورالعملی 

که تحت عنوان «برنامه شناســایی و ساماندهی فضاهای ناامن» 

تدوین کرده ایم به تک تک این موضوعات پرداخته ایم.

دلیل اینکه در آن مصاحبه فقط موضوع شمشادها مورد توجه 

قــرار گرفت، بیان مــن نبود، تقطیع مصاحبه به وســیله خبرنگار 

بود. در آن مصاحبه قید شــده بود که ۱۱ شاخص به عنوان موارد 

القا احســاس ناامنی در شــهر وجود دارد که یک طیف را تشکیل 

می دهــد؛ از بلندی گیاهان کنار معابر و شمشادهاســت تا تملک 

زمین هــای خالی و متروکه. اما آن چیزی که به وســیله رســانه 

پررنگ و برجسته شد، بحث کوتاه کردن شمشادها بود.

البته تصور من این اســت که شــاید چون ایــن موضوع برای 

خبرنگار تازگی داشــت، آن را برجســته کرده بود. شاید برای شما 

جالب باشــد که مصادیقی از تجارب سایر کشورها را در این زمینه 

در بحث طراحی فضاهای شهری دفاع پذیر بیاورم؛ به عنوان مثال 

بــه گزارش گاردین یکــی از تعاونی های معماری در بارســلونا با 

تأکید بر این موضوع اعالم کرده است که باید برای پوشش گیاهی 

بیش از حد بلند فکری اندیشــید و به صــورت خاص تأکید کرده 

بود که پوشــش گیاهی نباید بیش از یک متر باشد چون می تواند 

فضایــی ایجاد کند که قابلیت مخفی شــدن و کمین کردن را برای 

مجرمان به وجود آورد. جدای از موضوع ارتفاع پوشــش گیاهی، 

شاید گفتن این نکته که شورای شهر بیرمنگام برای کاشت درختان 

در فضاهای شــهری قانونی مبنی بر منع کاشــت درختان با قطر 

بیشتر از ۱۵۰ میلیمتر را تصویب کرده است، خالی از لطف نباشد.

خب طبیعتــا این موارد برای ما به دلیــل تازگی آنها می تواند 

عجیب به نظر برسد اما جملگی از مواردی هستند که در طراحی 

شــهرها مد نظر قــرار می گیرند. شــاید علت برجسته شــدن این 

موضوع در رسانه ها هم همین باشــد. اما برای ما وزن و اهمیت 

همه موارد یکی است.

حاال که صحبت از پل های عابرپیاده شــد، این مسأله را هم   

طرح ارتقای احساس 
امنیت زنان و خانواده 

در شهر از طریق 
شناسایی و بهسازی 

نقاط ناامن و بی دفاع 
شهری نخستین بار در 

منطقه ۱۰ به صورت 
پایلوت برگزار شد. 

در این طرح ما از 
ظرفیت های مختلفی 

برای شناسایی این 
نقاط بهره برده ایم



۷۲

گفت وگو

حضورپذیرکردن شهر 
برای همه افراد از 

جنسیت ها و سنین 
مختلف و ایجاد 

کاربری های  مختلف 
در فضاهای شهر خود 

به نوعی نظارت غیر 
رسمی را ایجاد می کند 

و احساس امنیت 
را ارتقا می دهد

مطرح کنیم که یکی از انتقادات فعاالن حوزه زنان و همین طور 
کاربران شــبکه های اجتماعی درباره امنیت نداشــتن زنان در 
شهر همین پل های عابرپیاده در شــب است. خیلی از افراد از 
تجربه های تلخ خود هنگام عبور از این پل ها در شــب گفته اند. 

شهرداری برای رفع این مسأله چه اقدامی کرده است؟
بله، این موضوع ازجمله مصادیق ناامنی در فضاهای شــهری 

است و البته در دستور کار ما هم قرار دارد.

در حال حاضر یک طرف پل های عابر پیاده حتما باز شده است 

و از نصب تبلیغات و پوشــاندن فضا در دو طــرف پل ها اجتناب 

می شــود. با این حال از شهروندان می خواهیم با گزارش مواردی 

که رفع نشــده اســت ما را در رویت پذیری پل های عابرپیاده یاری 

رسانند.

روشــن بودن خیابان یک موضوع کلیدی است اما حتی در   
خیابان های روشن وقتی خلوت باشــند و نگاه مراقبی نباشد، 
زنان احســاس امنیت نمی کنند. منظور از وجود چشم مراقب 
هم وجود فعالیت در خیابان اســت و هم روشن بودن آنچه که 
در ســاختمان های واقع در آن می گذرد. باید شــفافیت وجود 
داشته باشد، همان طور که از داخل ساختمان ها می شود بیرون 
را دید برعکســش هم باید ممکن باشد. چون خشونت معموال 
پشــت دیوارها و درهای بسته رخ می دهد. خیابان های تجاری 
با ساختمان های بلند از این نظر بسیار خطرناکند. در شهر تهران 
وضعیت به چه شــکل اســت؟ آیا خیابان ها، طراحی فضای 
شهری و... تأمین کننده امنیت زنان است؟ یعنی طراحی شهری 
بر این اســاس تأمین کننده امنیت بوده اســت یا نه، شهر فقط 

ساخته شده است؟!
بخش نخست سوال شما معطوف به ایجاد نظارت اجتماعی 

اســت که یکی از معیارهای مهم و شــاخص در احساس امنیت 

در شــهر اســت؛ زیرا حضورپذیرکردن شــهر برای همــه افراد از 

جنســیت ها و ســنین مختلف و ایجاد کاربری هــای  مختلف در 

فضاهای شهر خود به نوعی نظارت غیر رسمی را ایجاد می کند و 

احساس امنیت را ارتقا می دهد.

در بخشــی دیگــر ســخن از طراحی های شــهری تأمین کننده 

امنیت زنان شــد که شــاید در سنوات گذشــته کمتر مورد توجه 

بــوده اما همان طور که گفتم با شــکل گیری گفتمــان مربوط به 

فضاهای امن شــهری برای زنان و کودکان مــا امیدواریم که این 

موضوعات در آینده نه چنــدان دور مورد توجه قرار گرفته و رفع 

شوند. مطالعه و بررسی برای شناسایی بهترین اقدام در این حوزه، 

مذاکره با واحدهای ذی ربط و تصویب آیین نامه هایی در خصوص 

ورودی های ساختمان های مسکونی شــاید تا حدودی بتواند این 

دغدغه را حداقل برای ساختمان های جدید رفع کند.

همان طور که اشاره شد این موضوع نیازمند مطالعه و بررسی 

اســت و ما نباید مولفه هــای فرهنگی اثرگذار بــر این موضوع را 

نادیده بگیریم.

اگر در محله ای نقطه ناامنی برای زنان وجود داشته باشد یا   
اصال در شهر بحث ناامنی در رابطه با پیاده راه یا پل عابرپیاده ای 
برای زنان وجود داشته باشد، افراد چطور می توانند این مسأله 
را به شــما یا همکاران تان خبر بدهند؟ پروسه اقدام برای رفع 

مشکالت مطرح شده از سوی همشهریان به چه شکل است؟
عالوه بر بســتری که از طریق تسهیلگران اجتماعی و ارتباط با 

شهروندان ساکن در محالت برای شنیدن مسائل و مشکالت زنان  

فراهم شده، در سامانه ۱۳۷ گزینه یا سرفصلی در نظر گرفته شده 

است که در آینده نزدیک شهروندان می توانند با تماس با سامانه 

۱۳۷ یا با ورود به اپلیکیشــن تهران من مشــکالت خود را در این 

زمینه گزارش دهند  یا ثبت کنند.  

حضور زنــان در مترو و اتوبوس و تأمیــن امنیت آنها یکی   
دیگر از موضوعاتی اســت که مورد توجه جامعه فعال در حوزه 

زنان است. در این حوزه چه اقداماتی انجام شده است؟
ایجاد فضاهای مخصوص برای زنان در کنار فضاهای اشتراکی 

موجود در حمل ونقل عمومی یکی از عوامل یاری رسان به ایجاد 

امنیت در آنهاست.

همچنین یکی دیگر از اقدامات فرهنگسازی و آموزش در همان 

فضاها برای شــهروندان و رانندگان است که به ایجاد فضای امن 

کمک خواهد کرد و ان شاءاهللا ما در اقدامات بعدی به آن خواهیم 

پرداخت. 

در مسیر ایمن سازی فضای شهر برای زنان فقط شهرداری   
نیست که باید مســئولیت پذیر باشــد و اقداماتی انجام دهد. 
برخی نهادهای دیگر هم در این مســیر باید همراه باشند و به 
وظایف خود عمل کنند. آیا در این مسیر این نهادها همراه شما 

هستند؛ یا نه دست تنها راه را ادامه می دهید؟
بله، قبال هم در صحبت هایم اشــاره داشــتم که مــا با نیروی 

انتظامــی به عنوان نهاد اصلی متولی امنیت در شــهر در ارتباط 

بودیم و اینکه برای تأمین روشنایی در بسیاری از معابر و خیابان ها 

نیازمنــد همکاری اداره برق هســتیم که تا به حال در این مســیر 

با ما همدلی و همراهی داشــته اند و امیدواریم در ادامه مسیر با 

هماهنگی بیشتر بین سازمانی بتوانیم گام های مهمی در این مسیر 

برداریم. 

و درنهایت اینکه چقدر با اهدافی که وقتی در این ســمت   
مشــغول به کار شدید، فاصله داریم؟ چقدر با آن جامعه ای که 
برای زنان باید امن باشــد فاصله داریم و رسیدن به آن جامعه 

مستلزم داشتن چه چیزهایی است؟
به نظر من سخت ترین کار برای حل مسائل زنان در شهر مورد 

توجه قراردادن این مســائل و تغییر نگرش مدیران از مدیریت یک 

شــهر «سازه بنیان» به یک شهر «انســان محور» بود و این تغییر با 

رأی و خواســت مردم در انتخابات شورای شهر و انتخاب شهردار 

با شــعار «تهران شهری برای همه» شروع شــد. خوشبختانه در 

حال حاضر همه ارکان مدیریت شــهری تهران از شورای اسالمی 

شــهر به عنوان اصلی ترین نهاد سیاســتگذار تا مدیران شهری بر 

ضرورت این امر واقف و همراه هســتند. معاونت امور اجتماعی 

و فرهنگی شــهرداری متولی اجرای این سیاست هاست و خدا را 

شــکر زمینه و بستر مناســبی برای تحقق این اهداف فراهم شده 

است.

امیدوارم که با همراهی و مشــارکت شــهروندان که صاحبان 

اصلی شهر هســتند، بتوانیم به خوبی خألها و نیازهایی را که در 

این ســال ها کمتر مــورد توجه قرار گرفته بوده، شناســایی و رفع 

کنیم. بی شــک این طرح بــر پایه نیاز و خواســته های خود مردم 

طراحی شــده است و ما به همین دلیل این طرح را شروع کردیم. 

بنابرایــن همان طور که در مرحله شناســایی و تعریف این طرح، 

حضور و خواست مردم مهم بوده، در مرحله اجرا و کنترل آن هم 

باید مردم حضور داشته باشــد. امیدوارم بتوانیم شاهد مشارکت 

مردم و سازمان های مردم نهاد در اجرای این طرح  باشیم.



۷۳

اتفاقات خوب 
هم در این سال ها 

افتاده است؛ 
نمونه اش بوستان 
قائم در منطقه ۱۸ 
هست که بوستانی 
مناسب سازی شده 

برای استفاده افراد 
دارای معلولیت 

است.  سال گذشته 
هم تمام درهای 

ورودی و خروجی 
و داخل مجموعه 

تجهیز شد و سرویس 
بهداشتی و سایر 

امکانات هم به 
آن اضافه شد

دوست دارم مترو سوار شوم

 

یکی از آرزوهای من دیدن متروی تهران اســت. ممکن اســت این 

موضوع برای شما و دیگران معنای خاصی نداشته باشد اما برای من 

که از  ســال ۷۹ بر اثر تصادف ویلچرنشین شدم این ماجرا سال هاست 

که جدی اســت. من اواخر دهه ۶۰ تصادف کردم و پس از آن هم دو 

 ســال در خانه طاق باز بودم و درنهایت هم دکترها گفتند نمی توانم 

راه بــروم؛ زیرا به جای پاهایم کمرم به اشــتباه عمل شــده اســت و 

درنهایت هم این موضوع عاملی شــد تا ۲۰  سال گذشته زندگی ام با 

ویلچــر بگذرد. هر چند هیچ وقت از این اتفــاق ناراحت نبودم و این 

را هم اتفاقی دانســتم که باید رخ می داد و از آن گریزی نبود. اما این 

موضوع عاملی شــد تا به شــناخت بهتری از وضع اطرافم، مردم و 

امکانات موجود برســم. من هرگز نتوانستم با ویلچر از مترو استفاده 

کنم و حاال دوســت دارم بدانم اصال این مترو چه شــکلی اســت؟ و 

استفاده از آن چطور اســت. هر چند در همه این سال ها تالش برای 

آنکه این اتفاق اثری بازدارنده بر زندگی ام نداشته باشد، وجود داشته 

و من ســعی کردم بعد از گرفتن دیپلم حسابداری به دنبال عالقه ام 

یعنی ســینما بروم و تحصیل کنم اما سختی ها در این سال ها خیلی 

زیــاد بــود و اگر به روند مشــکالت در طول این ۲۰  ســال نگاه کنیم، 

می بینیم که هرگز ســال های اخیر قابل قیاس با گذشته نیست. نگاه 

مردم و مســئوالن به معلولیت متفاوت شــده و همین هم امیدواری 

بزرگی است. 

ســال های قبل این طور بود کــه به فــرد دارای معلولیت با دید 

ضعف و کاســتی نگاه می شــد اما همچنان ما در بســیاری از موارد 

عقب هســتیم. نمونه اش همین امکان اســتفاده اندک از حمل ونقل 

عمومی و پیاده روهاســت؛ مثال در پیاده روهــا گیت هایی برای ویلچر 

گذاشــته شده که مناســب ویلچرهای جدید نیست. این را چه کسی 

اندازه گیری کرده؟ پیمانــکاری که احتماال نمی داند ویلچرهای برقی 

خیلی بزرگ تر از اینهاســت که بتوانند از این گیت ها گذر کنند یا وقتی 

در اتوبوس های بی آرتی نوشته شــده محل استفاده ویلچر اما مردم 

در آن ایستاده اند چه می توان گفت؟

عالوه بر اینها ما در این سال ها برای جابه جایی در شهر سامانه ای 

داشــتیم با نام «ســامانه حمل ونقل معلوالن و جانبــازان» آن  قدر 

خدمات رسانی این سامانه محدود است که برای هر بار استفاده از آن 

باید استرس زیادی را تحمل کنیم، ماشین های کمی دارد و اغلب شان 

هم فرسوده شده اند و باید برای استفاده در صف ماند. چند  سال قبل 

برای به روزرسانی و افزایش ماشین های این سامانه اسپانسری را پیدا 

کردم اما هیچ همراهی ای از ســوی دستگاه های متولی انجام نشد و 

در نتیجه وضع این حمل ونقل هم بهبود پیدا نکرد.

با این حال اتفاقات خوب هم در این سال ها افتاده است؛ نمونه اش 

بوســتان قائم در منطقه ۱۸ هست که بوســتانی مناسب سازی شده 

برای اســتفاده افراد دارای معلولیت اســت.  ســال گذشته هم تمام 

درهای ورودی و خروجی و داخل مجموعه تجهیز شــد و ســرویس 

بهداشتی و سایر امکانات هم به آن اضافه شد. این بوستان نشان داد 

چنانچه عزمی وجود داشــته باشد، می توان کارها را پیش برد و تنها 

الزم است نگاه مدیران به این مسأله دقیق و با استفاده از نظر جامعه 

هدف باشد. حساس شــدن ســایر افراد جامعه برای حل این مسأله 

هم می تواند بسیار کمک کننده باشــد. نمونه اخیر این حساسیت که 

کمپین های فعال هم پیگیر آن بودند درباره خانه بهداشــتی در غرب 

تهران بود که تازه ســاخته شــده بود؛ داخلش برای اســتفاده افراد 

دارای معلولیت مناسب ســازی شــده بود اما بیرونش پله داشــت. 

اعتراضات به این روند عاملی شــد تا این پله را درست  کنند که همه 

بتوانند از این خانه بهداشت استفاده کنند. 

در کنار همه آنچه گفته شــد، چیزی که جامعه معلوالن کشــور 

پس از گذر سال های متمادی و گذراندن کاستی های بسیار توقع دارد 

این اســت که با حل مشــکالت این قشر به صورت فصلی و مقطعی 

برخورد نشــود؛ دقیق و عمیق باشد و ریشــه ای. برای نمونه یکی از 

مواردی که باعث افزایش معلولیت در کشور شده، تصادف با موتور 

اســت که قطع نخاعی های بســیاری را ایجاد کرده است. توقع ما از 

پلیس راهنمایی و رانندگی این است که هنگام دادن گواهی و بعد از 

آن اســتفاده از موتور، نظارت جدی تری حاکم باشد و همه موارد در 

کنار هم به جامعه معلوالن امید بیشتری می دهد.
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گفت وگو

 مدیریت شهری
باید به پیاده ها فکر کند

ترانه یلدا از سختی های زیست شهری برای همه افراد می گوید

نمی توان گفت کاری 
انجام نشده است. 

بسیاری از پیاده روها 
برای رفت وآمد 

معلوالن سنگ چین 
خاص شده یا جاهایی 

در شهر برای گذر 
ویلچر آماده شده 

اما مسأله اصلی این 
است که شهر، شهر 

مردمان پیاده نیست

از نظر شما معماری شهری تا چه میزان خودش را با زیستن اقشار   
مختلف همراه کرده و شهر برای حضور افراد دارای معلولیت چگونه 

شهری است؟
شهرهای ما و علی الخصوص شهری چون تهران اصال برای زندگی 

و حضور افراد پیاده جایی ندارند. این مسأله کلی است که ما شهرهایی 

انســان محور نداریم و شامل تمامی افراد اعم از افراد دارای معلولیت و 

غیر معلوالن می شــود. نمونه های حذف پیاده و آوردن ماشین هم زیاد 

است؛ مهم ترینش زیرگذر چهارراه ولیعصر است که شهرسازان داخلی 

و خارجی همگی آن را مهم ترین نقطه شهر می دانستند که محل تالقی 

مردم با یکدیگر است. اما به راحتی با ساختن زیرزمین و انتقال مردم به 

آنجا این امکان را از آنها گرفتند. ســه سال قبل همراه با تعدادی از افراد 

دارای معلولیت به محوطه تئاتر شهر رفتیم و به این وضعیت اعتراض 

کردیم و طومار بلندی هم امضا شــد اما نتیجه ای نداشــت. مشکل این 

است که تفکر شهری بر اساس انسان محوری نیست حاال در این شرایط 

ببینید افراد دارای معلولیت چه مشکالتی را از سر می گذرانند. ما بارها 

گفته ایم مدیریت شهری باید به آدم های پیاده فکر کند اما این نگاه وجود 

ندارد. شــهر برای سواره ساخته شده و نگاه مکانیکی بر آن غالب است؛ 

نه نگاهی انسانی که به کرامت، راحتی و امنیت انسان ها توجه دارد. 

از نظر شما در این سال ها گامی برای رفع محدودیت های حضور   
معلوالن در شهر برداشته نشده است؟

نمی توان گفت کاری انجام نشــده است. بســیاری از پیاده روها برای 

رفت وآمد معلوالن ســنگ چین خاص شده یا جاهایی در شهر برای گذر 

ویلچر آماده شده اما مسأله اصلی این است که شهر، شهر مردمان پیاده 

نیست و این شامل همه افراد می شود. وقتی افراد کامال سالم برای گذر 

از پیاده رو باید با موتورسواران بجنگند، چه توقعی است که افراد دارای 

معلولیت به راحتی از پیاده رو گذر کنند؛ آن هم در شــهری چون تهران 

که شیب بسیاری دارد. مناطق شمالی شهر پله دارد و نمی توان بسیاری 

از آنهــا را برای گذر معلــوالن آماده کرد. خیابان های شــهری ما برای 

گذرکردن راحت نیســتند و ببینید وضعیت پل های هوایی را که اصال به 

حضور آنها هم نقدهای بسیاری وارد است، چگونه است. هیچ کدام شان 

مناسب گذر معلوالن نیستند و حتی بسیاری از آنها برای گذر افراد بدون 

معلولیت هم خوب نیستند. درنهایت باید گفت ما شهری انسان محور که 

شرق: شهرهایمان نه تنها برای افراد دارای معلولیت که برای افراد بدون معلولیت هم ساخته نشده اند. کالبد شهری را خودروها و موتورها دربرگرفته اند و طرح های 
جامع و تفصیلی هم توجه جدی ای به معلوالن و زیست سخت آنها نداشته اند. همین هم دلیلی است تا ترانه یلدا، معمار و شهرساز، بگوید که شهرهای ما شهرهای 
انســان محوری نیستند؛ شهرهایی هستند ساخته شده برای حضور خودرو و موتور و در چنین شرایطی هیچ کس نمی تواند از فضای شهری به درستی استفاده کند، 
لذت ببرد و بدون نگرانی به خیابان بیاید. به گفته او برای رفع مشکالت حضور معلوالن در شهر در گام نخست باید نگاه ها به مدیریت شهری تغییر کند و بدانند شهر 

جای آدم های پیاده هم هست. 

نمی
انجا
بسی

برای
معلو

خاص
در ش
ویلچ
اما م

است
مرد

ی ز ی بر ن هر چون هری وص ی و ی هر

و حضور افراد پیاده جایی ندارند. این مسأله کلی است که ما شهرهایی 

انســانمحور نداریم و شامل تمامی افراد اعم از افراد دارای معلولیت و 
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برنامه ای که ما 
برای شهر داشتیم 
و چشم اندازی که 
متصور بودیم چیز 

دیگری بود و بعد با 
رشد افسارگسیخته 

ساخت وساز و 
تراکم فروشی تصویر 
ما به کناری رانده شد

امنیت داشته باشد نداریم. 

نکته دیگر اینکه آیا ابعاد تبعیض آمیز زیســتن در شــهری چون   
تهــران برای معلوالن فقط ابعاد کالبدی اســت یا وجوه دیگری هم 

دارد؟
قطعا وجوه دیگری هم دارد و یکی از آنها وجه جنسیت است. همان 

طور که در بســیاری از موارد زیســت در شــهر برای زنان دشواری های 

بیشتری به نســبت مردان دارد، این مسأله درباره معلوالن هم بسیار به 

چشم می آید؛ یعنی اگر مرد معلولی در شهر حرکت کند شاید برایش این 

اتفاق راحت تر از حضور زن معلول باشد و در نتیجه ما زنی تنها سوار بر 

ویلچر را بسیار کم می بینیم یا زنی نابینا و.... این وجه دیگر تبعیضی است 

که حاکم شده است؛ یعنی عالوه بر معلولیت، جنسیت هم برای حضور 

در شهر موانعی را ایجاد می کند.

در طرح جامع یا طرح تفصیلی تهران چقدر نگاه به این قشر حاکم   
است؟

طرح جامع شــهری در حقیقت به مباحث کلی شهر می پردازد و 

کمتر جزئیات در آن مطرح می شــوند. این طرح در حقیقت ۲۵ سال 

آینده شــهر را توضیح می دهد و چشم اندازی طوالنی مدت برای رشد 

و توســعه مد نظرش است؛ یعنی شهر در سال های آینده چه شکل و 

شــمایلی خواهد داشت. به این ترتیب ما در این طرح ها خیلی شاهد 

بررســی و توجه به معلوالن نیستیم. از سویی این نکته را هم مد نظر 

داشته باشید که طرح جامع در بسیاری از چشم اندازهایش ناکام ماند 

و نتوانست آن طور که باید و شاید شهر را شکل دهد. برنامه ای که ما 

برای شــهر داشتیم و چشــم اندازی که متصور بودیم چیز دیگری بود 

و بعد با رشد افسارگسیخته ساخت وساز و تراکم فروشی تصویر ما به 

کناری رانده شد؛ برای مثال ما در طرح گفته بودیم روددره های تهران 

و اطرافش باید محلی برای پیاده روها باشــد و حتی از اغلب مناطق 

شــهر به صورت پیاده بتوان به محور دارآباد، دربند، درکه و کن رسید. 

اصل طرح جامع تهران این بود که هر شهروند تهرانی بتواند از محل 

زندگی اش حتی پیاده به کناره رودخانه ای دسترسی داشته باشد و این 

به نحو درستی عملیاتی نشد. گفته بودیم اطراف رودها باید باز باشد 

و کناره های رودخانه ها حفظ شــود اما خب شاهد این اتفاق نبودیم. 

درنتیجــه نه تنها به معلوالن در این طرح ها توجه خاصی نشــده که 

موارد ذکرشــده در این طرح هم به درستی رعایت نشده است و آنچه 

شاهدیم شهری است شلوغ که نه پیاده روها و نه خیابان هایش برای 

انســان ها طراحی نشده است و در این شهر انســان ها هر روز ممکن 

اســت بخشی از محل گذرشان را از دست بدهند یا مجبور شوند برای 

حفظ آن با خودروها و موتورسواران بجنگند. در این شرایط معلوالن 

حتما شرایط سخت تری را تجربه می کنند.
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نگاه مسئول

حل مشکل پربسامد کارگران شهرداری

 

از ابتدای حضور در شورای اسالمی شهر تهران به عنوان عضوی که از 

دیرباز با مسائل و مشکالت حوزه کارگری آشنایی داشتم، مباحث مربوط 

به این قشر را با دقت و توجه بیشتری دنبال می کردم، پس از بررسی های 

اولیه و دریافت گزارش های متنوع مشــخص شد که  واریزنشدن حقوق 

در موعد مقرر زمانی و ارسال نشدن لیست بیمه ماهانه دو مشکل عمده  

نیروهای حجمی شــهرداری تهران است. بر همین اساس پیگیری ها و 

تالش هایی را طی یک ســال و نیم صورت دادیم که با همکاری مدیران 

شــهرداری به صدور بخشــنامه   «بهســازی وضعیت قرارداد نیروهای 

پیمانــکاری حجمی موجود» به وســیله معاون وقت توســعه منابع 

انســانی شهرداری تهران منتهی شــد. این بخشنامه که حاوی ۱۵ بند و 

۴ تبصره بود پیمانکاران را مکلف به عقد قرارداد و ارسال آن به کارفرما 

یعنی شــهرداری و اداره کار و امــور اجتماعی می کرد؛ همچنین در بند 

دوم پیمانکاران را ملــزم به لحاظ کردن کلیه مزایای قانونی متعلقه به 

قراردادهای کار اعم از دستمزد روزانه، حق مسکن، بن کاالهای اساسی، 

کمک هزینه خواربار، حق اوالد و... مطابق با قانون کار و تأمین اجتماعی 

در قراردادها کرد. در بندهای دیگر نیز موارد مختلفی به منظور کاهش 

مشکالت نیروهای حجمی و تعهدات پیمانکاران درج شد اما مهم ترین 

نتیجه آن این بود که شــهرداری تهران طی بخشنامه ای به پیمانکاران 

اعالم کرد که در صورت پرداخت نشــدن حقوق هــا طی دو ماه، حقوق 

کارگران را از محل صورت وضعیت های تأییدشده پرداخت خواهد کرد؛ 

در واقع با این اقدام شــهرداری تــالش کرد تا امکان تأخیر پیمانکاران را 

در پرداخت حقوق ها به صفر برساند. البته پیگیری مطالبات کارگران در 

حوزه مدیریت شهری به اینجا متوقف نشد پس از حل مشکل پرداخت 

حقوق ها، برگزاری جلســات متعدد با گروه هــای مختلف کارگری ذیل 

مجموعه شــهرداری را دنبال کردیم که ازجمله این جلسات می توانم 

به نشســتی که به منظور پی جویی مشــکالت کارگران متروی تهران با 

حضور علیرضا محجوب، رئیس فراکســیون کارگری در مجلس دهم و 

دبیرکل خانه کارگر و پروانه رضایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

اســتان تهران برگزار شد، اشــاره کنم. همچنین از نخستین سال حضور 

در شــورای شهر بازدیدهای دوره ای از محل های اسکان کارگران داشتم 

که خوشــبختانه می توان گفت شرایط اســکان کارگران امروز نسبت به 

سال های قبل بهتر شده است و امیدواریم که این روند تداوم داشته باشد. 

یکی از مشکالت پربسامد کارگران حوزه شهری مسأله سوانح حین انجام 

کار اســت؛ به عنوان مثال کارگران زیادی در بخش رفت وروب در طول 

ســال دچار حادثه و حتی صدمات جدی می شدند که در این بخش دو 

اقدام استفاده از دستگاه های مکانیزه و لباس های شب نما را مصرانه و 

همزمان دنبال کردیم تا شــاهد کاهش حوادث باشیم. یکی از مهم ترین 

اتفاقاتی که در سال جاری تبدیل به یک بحران عمومی شد، مسأله شیوع 

ویروس کرونا بود که کارگران خدمات شــهری شــهرداری بسیار بیشتر 

از بســیاری از اقشــار دیگر در معرض ابتال به آن بودند، در همین زمینه 

پیگیری های الزم انجام و با دستور شهردار تهران مقرر شد که تجهیزات 

و ملزومات بهداشــتی مورد نیاز در اختیار آنها قرار داده شــود و در هر 

حوزه  شــهرداری این امکان وجود دارد که بــه جای حضور فیزیکی به 

صورت دورکاری کارها را پیگیری کنند، کارگران شهرداری نیز در صورت 

امکان از این شــرایط برخوردار باشــند. در پایان باید اشــاره کنم که در 

ماه ها و هفته های اخیر در تالش هســتیم تا شــرایطی را ایجاد کنیم که 

تمامی  نیروهای حجمی و کارگران شــهرداری اعم از نیروهای شهربان، 

معبربان و حریم بان، رانندگان خودروسرویس شهر و کارگران پسماند و 

خدمات شهری و تمامی کارگران پیمانکاران در شرکت های زیرمجموعه 

شــهرداری از تمامی رفاهیاتی که به کارکنان شــهرداری ارایه می شود، 

برخوردار شــوند؛ با انجام این اتفاق نوعی همسان ســازی صورت گیرد. 

در پایان امیدوارم که این تالش ها طی ســال های حضور در شورای شهر 

گامی مثبت و موثر در بهبود شــرایط شغلی، دریافتی و رفاهی کارگران 

ایجاد کرده باشد.
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خألهای امنیت شهری در گفت وگو با یک جامعه شناس و فعال حقوق زنان

رویت پذیری شهر
امنیت شهروندان را باال می برد

کالبد شــهری و فضاهای ناامن آن اگر چه همه شــهروندان را تحت الشعاع خود قرار می دهد اما خواه ناخواه، زنان به عنوان نیمی از جامعه، بیش از مردان در معرض انواع 
خطرات ازجمله آزار و اذیت جنسی قرار خواهند گرفت. به همین دلیل هم گفته می شود که برای تعریف امنیت در شهر وقتی با زنان شهروند روبه رو می شویم در معنا و تعریف 
آتنا کامل دانشجوی دکتری جامعه شناسی، پژوهشگر  فعال حقوق  هم باید رویکرد را تغییر دهیم؛ زیرا زنان تجربه های متفاوتی از حضور در فضاهای مختلف شهری دارند. 
آزار جنسی به طور صریح و مشخص جرم تلقی نشود،  زنان در این گفت وگو به ابعاد مختلف امنیت فضاهای شهری برای زنان پرداخت. از دید او، تا زمانی که در جامعه ای 

خطر بکارگیری خشونت در آن خیلی بیشتر خواهد بود. البته با وجود این، او جرم انگاری را تنها راهکار مقابله نمی داند و پیشنهاداتی برای حاکمان شهری دارد.

تعریف امنیت در شهر برای زنان مفهوم متفاوتی دارد؟  
فضاهای مختلف برای مردان و زنان معنای یکسانی ندارد و آنها 

تجربیات یکســانی از فضاهای مشابه همچون مترو، پارک و خیابان 

ندارند. از یک طرف مناســبات و روابط اجتماعی استفاده کنندگان از 

این فضاها مســائل جنسیتی را وارد آنها کرده و از طرف دیگر نحوه 

طراحی و ســاخت ایــن فضاها تجربه زنان و مــردان را از حضور و 

احســاس امنیت در فضای شهری متفاوت می کند. در نتیجه امنیت 

شهری یا شــهر امن را اگر چه می توان برحســب فاکتورهای عینی 

مثل میزان جرم و خشونت شهری و نیز متغیر ذهنی یعنی احساس 

امنیت شــهروندان از حضــور در فضاهای شــهری تعریف کرد اما 

بازماندگان برخی جرایم و مشخصا آزارهای خیابانی که خود دامنه 

وســیعی از رفتارها از نگاه خیره تا دســت درازی و تجاوز را شــامل 

می شــود، اکثرا و نه مطلقا زنان  هســتند و به تبع آن احساس ترس 

از وقــوع چنین جرایمی نیــز به طریق اولی در میــان زنان بیش از 

مردان است. 

ابزارهای فیزیکی برای ایجاد امنیت در شهر کدامند؟  
یکی از عواملی که برای ایجاد امنیت در فضاهای شــهری از آن 

به کرات ســخن گفته شــده، از بین بردن فضاهای بی دفاع شهری یا 

جرم خیز است. فضاهای بی دفاع شهری اغلب به فضاهای تاریک و 

کم نور، بســیار خلوت، فضاهای تنگ و با کمترین امکان رویت پذیری 

عمومی مثل پل های عابری که با تبلیغات پوشیده شده باشند، گفته 

می شــود. نکته مهم اما توجه به این مسأله است که این عوامل اگر 

چه امــکان وقوع جرم و ترس از وقوع جرم را افزایش می دهند اما 

اصالح آنها به تنهایی مشــکل را حل نمی کند؛ یعنی بدون توجه به 

بســترهای اجتماعی و اقتصادِی برسازنده خشــونت و آزار بر زنان، 

پرنورکردن و باالبردن رویت پذیری عمومی در فضاهای تاریک و تنگ 

الزاما آزار و تعرض خیابانی را کاهش نمی دهد. سیاســت هایی که 

بر فضای شــهری اعمال می شود، حضور زنان را به عنوان جنسیِت 

در حاشیه تحت کنترل می گیرد. حضور و غیاب زنان، نوع رفت وآمد 

و زمــان و مکان حضور آنان همگی تحت انضباط خاصی درمی آید 

که رعایت نکــردن آنها پیامدهایی به دنبال خواهد داشــت که نزد 

جامعه و نهادهایی مثل پلیس، مســئولیت این پیامدها با خود زنان 

است. این قوانیِن نانوشته نه تنها به کاهش آزارهای خیابانی کمک 

نمی کند بلکه این پیام را به مردان می دهد که دست شــان باز است 

و رفتارهــای آزارگرانه و متجاوزانه علیه زنان منجر به تنبیه خاصی 

نخواهد شد. 

آیا ابزارهای غیرفیزیکی هم برای تأمین امنیت وجود دارد؟  
جــدای از عوامــل محیطــی که تغییــر در آنها معمــوال معیار 

امن کردن فضا قلمداد می شود، داشتن قوانین حمایتگرانه در مورد 

آزارهای خیابانی و در کنار آن آگاهی رسانی وسیع در مورد رفتارهای 

آزارگرانه جنســی در عرصه عمومی و تبلیــغ راه ها و نهادهایی که 

در این مواقع کمک رســانی می کنند، می تواند بسیار تأثیرگذار باشد. 

قوانین پیام دهنده آن هستند که در یک جامعه چه چیز ارزش است 

و چه چیزی نیست. 

آیا میزان برخورداری مناطق شــهری در نــرخ امنیت موثر   
است؟

توجه به این نکته مهم اســت که متغیر جنسیت یکی از عوامل 

دخیل در تجربیات متفاوت از مکان های یکسان است. اگر چه اینجا 



۷۸

گفت وگو

ما در ایران آمار 
مشخصی از میزان 
جرایم و آزارهای 
خیابانی مرتبط با 

زنان نداریم. بخشی 
از آن به این دلیل 
است که مسئوالن 

تصور می کنند اعالم 
این آمار به ترس 

زنان دامن می زند 

از دســته ای کلی به نام «زنان» صحبت کردیم اما باید توجه داشت 

که زنان نیز گروِه یکدستی نیستند.

عواملی چون طبقه اجتماعی، سن، قومیت و غیره در رابطه  فضا 

و زنان تأثیرگذارند. زنانی که در مناطق باالی شــهر ساکن هستند، از 

یک طرف ممکن اســت فضاها و محیط هایــی را تجربه کنند که از 

روشنایی بیشتری در شــب برخوردار باشند و به طور کلی فضاهای 

شــهری، رویت پذیرتر و قابل نظارت تر باشند و از طرف دیگر به طور 

فردی نیز از وســایل رفاهی همچون ماشین شخصی، امکان گرفتن 

آژانس برای تردد برخوردار باشند که این امر شرایط امن تری را برای 

حضورشــان در شــهر فراهم می کند. در نتیجه زن طبقه متوسط و 

باال ممکن اســت از یکســری آزارهای خیابانی مصون بماند اما به 

طور کلی نمی توان ادعا کرد از آزارهای جنسی مصون می ماند؛ زیرا 

بخش مهمی از آزارهای جنســی در حوزه خصوصی و خانه اتفاق 

می افتــد که کمتر قابل نظارت اســت و متغیر طبقــه نیز در امکان 

وقوع آن چندان دخیل نیست. 

نظر شما درباره نظارت پلیسی چیست و آیا این نوع از نظارت   
با توجیه حفظ امنیت در شهر تبعات منفی هم دارد؟

رویکــرد پلیس به خشــونت و آزار خیابانی به دو دلیل مســأله 

مهمی اســت: اول) اینکــه پلیس چه رویکرد و نگاهی نســبت به 

خشــونت و آزارهای جنســی دارد، تعیین  کننده عملکــرد آن با این 

مسأله اجتماعی است.

نگرش متمایز پلیس به خشــونت های جنســی نســبت به سایر 

جرایــم، بر روی عملکرد آنها تأثیــر می گذارد. دوم) عملکرد پلیس 

تصــور بازمانــدگان را از میزان موثربــودن این نهــاد اجتماعی در 

جلوگیری از آزار شــکل می دهد و در نتیجه بــر تعداد گزارش های 

رســیده به پلیس نیــز تأثیر می گذارد؛ یعنی هر چه زنان نســبت به 

کمک رسانی پلیس در آزارهای خیابانی خوشبین تر باشند، در صورت 

بروز خشونت، بیشتر از این نهاد درخواست کمک می کنند. در حالی 

که بدیهی است اگر زنان تصور کنند که پلیس کمکی به حل مشکل 

آنهــا نمی کند از گزارش دادن خــودداری می کنند و تصمیم بر حل 

مسأله به صورت فردی می گیرند. 

برای رســیدن به امنیت بیشــتر در فضاهای شــهری برای   
شهروندان به ویژه زنان باید چه کرد؟

اگر در جامعه ای «آزار جنســی» به طور صریح و مشخص جرم 

تلقی نشود، خطر بکارگیری خشونت در آن خیلی بیشتر خواهد بود. 

در حالی که جرم انگاری آزار جنســی به هر حــال منابع قدرت زن 

برای مقابله با آن را افزایش خواهد داد.

امــا همان طور که ابتدا اشــاره کردم قانــون حمایتگرانه نیز به 

تنهایــی کفایت نمی کنــد و باید عرصه عمومی و رســانه ها نیز این 

مســائل را به بحث بگذارند و به جای سرپوش گذاشتن بر مسأله ای 

که وجــود دارد و هر روزه تکرار می شــود، به آن پرداخته شــود و 

آگاهی رسانی وسیع صورت گیرد. 



۷۹

«روزی عصــای من در چرخ یک موتورســوار گیر کــرد و جالب بود 

که موتورســوار نســبت به من شــاکی بود در حالی  کــه او نباید از 

پیاده رو تــردد می کرد.» این روایت لطف اهللا میثمی، فعال سیاســی 

و مدیرمســئول نشریه چشم انداز ایران، اســت. کسی که بیش از ۴۰  

سال از نابیناشدنش می گذرد اما هنوز هم مشکالت نابینایی دست از 

سرش برنداشته است؛ مانند همه آنهای دیگری که چشم، پا، دست 

یا شــنوایی  ندارند و همین هم دلیلی شــده تا شــهر برایشان بیگانه 

باشــد؛ خیابان ها و کوچه هایش غریب شوند و گذر از بسیاری از آنها 

ناممکــن. میثمی در بخــش دیگری از تجربه اش بــه خبرگزاری آنا 

می گوید «پله برخی مغازه ها در پیاده رو باعث زمین خوردن نابینایان 

می شــود و این در حالی اســت که برخی از فروشــندگان اجناس و 

وسایل خود را در پیاده رو می گذارند و این مانع تردد نابینایان می شود 

۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت کشور افراد دارای معلولیت هستند که شهر برای استفاده شان آماده نشده است

 دسترس  پذیری
حق هر شهروند است



۸۰

گزارش

و زمانی که پای یک نابینا با ســنگ ها ی پله مغازه برخورد می کند تا 

مدت ها از درد شــدید رنج می برد.» رنج گــذر از پیاده رو و خیابان و 

اســتفاده از امکانات شــهر فقط برای نابینایان نیست و افراد دارای 

معلولیــت حرکتی؛ آنها که از ویلچر اســتفاده می کنند و البته افراد 

دارای معلولیت ذهنی و... هم هر روز برای انجام کارهای روزمره  با 

کوهی از مشــکالت روبه رو می شوند که بسیاری از آنها را خانه نشین 

کرده و بســیاری دیگر را محتاج همراهی که با آنها در شهر راه بیفتد 

و ناهمواری های پیاده رو، نبود آسانسور در پله برقی ها، نبود امکانات 

در اتوبوس های شــهری و مترو و... را برایشــان همــوار کند. این در 

حالی اســت که براســاس آمار جهانی افــراد دارای معلولیت ۱۰ تا 

۱۵ درصد جمعیت جامعه را تشــکیل می دهند و بر این اساس ایران 

باید در حدود هشت میلیون نفر فرد دارای معلولیت داشته باشد. هر 

چند زهرا ساعی، نماینده مجلس، خرداد   سال گذشته به ایرنا درباره 

آمارهــا می گوید که «طبق آمار بهزیســتی، یک میلیــون و ۳۰۰ هزار 

معلول در کشــور داریم که سالیانه نیز به تعداد این معلوالن اضافه 

می شــود. اما جمعیت معلوالن بیش از میزان اعالم شده است ولی 

این آمار را ســازمان بهزیســتی اعــالم کرده که متولــی اصلی امور 

معلوالن و مرجع آمار و اطالعات بهزیستی است.» 

عــالوه بر ســاعی، همایون  هاشــمی، نماینده مــردم میاندوآب، 

شاهین دژ و تکاب در مجلس که زمانی رئیس سازمان بهزیستی هم 

بوده اســت، معتقد اســت ۱۰ میلیون نفر جمعیت معلول در کشور 

داریم که از این تعداد، ۴ میلیون نفر معلولیت شــدید و خیلی شدید 

دارند. این آمار را محمد نفریه، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، 

هم در گفت وگو با خبرنگار ایرناپالس تأیید می کند و در پاسخ به اینکه 

چرا بهزیســتی آمار دقیقی از معلوالن نــدارد، می گوید: «معلوالنی 

به بهزیســتی مراجعه می کنند که نیازمند هســتند و خدمات خاص 

می گیرند؛ مانند معلوالن شــدید و خیلی شدید که تقریبا تعداد آنها 

با آمارهای موجود همخوانی دارد. معلوالنی که وضع مالی بهتری 

داشته یا خودکفا هســتند به ما مراجعه نمی کنند تا آمار دقیق شان 

ثبت شود و بتوانیم آنها را مشمول «قانون حمایت از معلوالن» قرار 

دهیم. این یکی از بندهایی اســت که به تازگی به این قانون اضافه و 

آیین نامه آن به هیأت وزیران ارایه شده است. در صورت تصویب این 

قانون، ســازمان آمار و بهزیستی با هم به گفت وگو خواهند پرداخت 

تا راهکاری برای به دســت آوردن دقیق آمار معلوالن در سرشماری 

بعدی اتخاذ شود.»

در میان شــهرهای کشــور هم تهران بیشــترین آمار افراد دارای 

معلولیت را به خود اختصاص داده؛ هر چند حمیدرضا پوریوســف، 

مدیرکل سازمان بهزیستی خراســان رضوی، پیش از این اعالم کرده 

بــود که پس از تهران، بیشــترین آمار افــراد دارای معلولیت در این 

اســتان اســت. «خراســان رضوی به دلیل بافت اجتماعی متنوعی 

که دارد و شــیوع ازدواج های فامیلی در آن موجب شــده تا تعداد 

معلولیت ها در این اســتان باال باشــد. همچنیــن ۱۳ درصد مجموع 

جمعیت حاشیه نشــین کشور در مشهد قرار دارد و با توجه به وضع 

اجتماعی پایینی که دارند، خطر بروز معلولیت در این مناطق بیشتر 

اســت.» این در حالی اســت که بسیاری از اســتان های مرزی کشور 

و مناطــق محروم هم با تعداد باالی افــراد دارای معلولیت مواجه  

هســتند؛ افرادی که بعضی از آنها هنوز نام شان در هیچ لیستی قرار 

نگرفته و هیچ ارگانی مسئولیت رسیدگی به آنها را ندارد. افرادی که 

معلولیت در برخی موارد به صورت خانوادگی درگیرشان کرده و هر 

خانواده ممکن اســت چند فرد دارای معلولیت با شدت مختلف و 

انواع گوناگون داشته باشد. 

این در حالی اســت که بهمن  ســال گذشــته شــبنم جهانشــاد، 

معاون دفتر پیشــگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور، از 

اجرای طرح شیوع شناســی معلولیت ها در ۱۰ استان کشور خبر داد 

و اعالم کرد که در اجرای طرح شیوع شناســی از آیتم های ســازمان 

بهداشــت جهانی اســتفاده  شــده اســت و تا کنون در سه استان 

خراســان رضوی، گلستان و خوزستان به صورت آزمایشی اجرا شده 

و قرار است  براساس برنامه ریزی های انجام شده این طرح در هفت 

اســتان کردستان، مازندران، ایالم، خراســان جنوبی، اردبیل، سمنان 

و بوشــهر هم اجرایی شــود. «در این طرح پس از انجام پرسشگری 

افراد شناسایی شده به پزشکان ارجاع داده می شوند تا از نظر تأییدی 

آســیب و اختاللی که برایشــان به وجود آمده و اینکه این اختالل بر 

اثر عوامل ژنتیکی بوده یا اکتســابی مورد بررسی قرار بگیرند و عالوه 

بر این با اجرای طرح، هم اطالعات جمعیت شناسی و هم اطالعات 

ســالمت و عملکرد و ســالمت را می توان ارایه داد.» هر چند هنوز 

مشکالت افراد دارای معلولیت در شهر مشکالتی * نتایج این طرح اعالم نشده است.
قدیمی است

بــرای جمعیتی که حاال بر ســر تعداد دقیق شــان بحث اســت، 

امکانات شــهر آن قدر ناچیز است که برای اغلب آنها دغدغه جدی 

باشــد. ســیدمهدی صادقی، فعال حقوق افراد دارای معلولیت که 

زمانی دبیر کارگروه معلوالن کمیته اجتماعی شورای شهر تهران هم 

بود، معتقد است هر چند نگاه ها در سال های اخیر تغییرات شگرفی 

داشــته اســت اما همچنان برخی از مدیران می گویند مگر چند نفر 

معلول در شهر داریم که بخواهیم چیزی را تغییر دهیم؟ «ماجرا این 

است که به علت همین کمبودهای موجود در شهر بسیاری از افراد 

دارای معلولیت در سطح شــهر حاضر نمی شوند و در نتیجه کسی 

هم آنهــا را نمی بیند و بعد مدیری ممکن اســت بگوید آنها تعداد 

کمی هســتند. این در حالی است که حتی اگر کم هم باشند از منظر 

عدالت اجتماعی نمی توان این مســأله را نادیده گرفت و باید بدانیم 

که دسترس  پذیری حق هر شهروند است.» او می گوید مشکالت افراد 

دارای معلولیت در شــهر مشــکالتی قدیمی است که با گذر سال ها 

هر چند کمی بهتر شــده اما همچنان پرو ژه های جدید و پیمانکارانی 

که آنها را انجام می دهند هم بدون نظارت مشــغول به کارند و حاال 

مشــکل اصلی ما این است که مدیریت شهری نیازهای معلوالن در 

شهر را نمی شناسد. «بعضی از این مدیران عالقه و دغدغه شخصی 

هم دارند اما اطالعات کافی ندارند. همین هم دلیلی بود که یکی از 

مطالبات جدی ما این باشد که موضوعات آموزشی به  عنوان دغدغه 

مدیریت شهری مطرح شــود، با ذی نفعان گفت وگو و آموزش هایی 

درباره استانداردهای شهرسازی در حوزه معلولیت برگزار شود.»

صادقــی می گویــد وقتی مبحث دســترس پذیری مطرح شــد و 

اینکــه در حمل ونقل عمومی به آن توجهی نشــده، تصور برخی از 

مدیران این بود که برای مثال مردم دســت نابینایــان را می گیرند و 

کمک می کنند و نیازی به برخی از پروژه ها نیست؛ اما این امر با عزت 

نفس افراد مغایر است. فرد دارای معلولیت باید بتواند بدون نیاز به 

کســی در شهر تردد کند. «درنهایت و اخیرا مطرح شد که در صورت 

رعایت نشــدن ضوابط شهرسازی امکان شــکایت ذی نفعان وجود 

دارد. هر چند تا کنون خواستیم با همراهی و گفت وگو مسائل را حل 

کنیم و شــکایتی مطرح نکنیم اما در صورتی که این وضع ادامه یابد 

قانون این حق را برای ما در نظر گرفته است.»

۱۰ میلیون نفر جمعیت 
معلول در کشور داریم 

که از این تعداد، 
۴ میلیون نفر معلولیت 

شدید و خیلی شدید 
دارند. براساس 

آمار جهانی افراد 
دارای معلولیت ۱۰ 

تا ۱۵ درصد جمعیت 
جامعه را تشکیل 
می دهند و بر این 

اساس ایران باید در 
حدود هشت میلیون 

نفر فرد دارای 
معلولیت داشته باشد 
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بــه گفته او تالش های اخیر عاملی بوده تا ســتاد مناسب ســازی 

با قدرت و اســتقالل بیشــتری وارد عمل شــود. به این ترتیب حاال 

بــر علمی بودن فعالیت این ســتاد کــه از زمان ریاســت قالیباف بر 

شهرداری ایجاد شده بود، تأکید بیشتری شده و در دوره پنجم شورای 

شهر با افزایش مطالبات گروه های هدف این تالش ها رونق بیشتری 

گرفته اســت. «کمیته فنی زیرمجموعه ســتاد مناسب سازی است و 

موضوعات را بررســی می کند. گزینش این افــراد که در کمیته فنی 

حاضر باشــند هم سخت بود و در این ســتاد افراد دارای معلولیت 

حضور دارند تا شــهر را از این منظر بررسی کنند.» صادقی می گوید 

کــه تالش هــا در این زمینه هر چنــد زیاد بوده اما همچنان شــاهد 

کارشکنی هایی هستیم. نمونه اش میدانگاه امیرکبیر است که با آنکه 

این میدانگاه برای اســتفاده افراد دارای معلولیت هم طراحی شده 

بود اما پیش از آنکه کارهایش تکمیل شــود، افتتاح شــد. ما بعد از 

بررســی و دیدار از این میدانگاه نظر منفــی خودمان را اعالم کردیم 

و گفتیــم نباید پیــش از آنکه همه کارها برای اســتفاده از معلوالن 

تکمیل شــود، افتتاح شــود زیرا ممکن اســت بعدها کار رها شود. 

«شهردار ماه گذشــته اعالم کرد هیچ پروژه ای پس از این حق ندارد 

بدون تأیید ســتاد مناسب سازی شــروع به فعالیت کند و این عاملی 

اســت که کار ما را هم آسان تر کرده است و برای بیان مشکالت مان 

دیگر نیاز نیست به هر ســازمان جداگانه مراجعه کنیم. فقط به این 

ســتاد مراجعه و طرح مشــکل می کنیم و آنها موظف به رسیدگی 

هستند.»

او همچنین تأکیــد می کند که در کنار این مــوارد کارهایی هم با 

خواســت برخی ســازمان ها انجام می شــود که امیدبخش است و 

نمونه اش اپلیکیشــنی است که سازمان آتش نشانی با کمک انجمن 

خانواده ناشــنوایان ایجاد کرده و از آن طریق افراد ناشنوا می توانند  

هنــگام خطر با آتش نشــانی تماس بگیرند. «عالوه بــر کارهایی که 

صوری انجام می گیرد، ما همواره شــاهد کارهای عمیق و درســتی 

خأل قانونی نداریم؛ خأل در اجرا و عمل است* هم بوده ایم.»
«قانــون حمایــت از حقوق معلــوالن» که  ســال ۹۶ تصویب و 

اردیبهشت ماه  سال ۹۷ الزم االجرا شد، در موادی به استفاده از شهر 

و ایجاد امکانات الزم برای اســتفاده معلوالن تأکید کرده اســت. در 

ماده ۲ این قانون آمده که همه ســازمان ها، ارگان ها و وزارتخانه ها 

چه دولتی و چه غیردولتی موظفند تا ســاختمان ها را برای استفاده 

این افراد مناسب ســازی کنند و ماده ۴ این قانون هم شــهرداری را 

مکلف کرده اســت تا هنگام صدور پروانه و احداث ســاختمان های 

جدیدی که کاربری عمومی دارند، استاندارد شورای عالی شهرسازی 

را در آن رعایت کنند و به ساختمان هایی که چنین مواردی را رعایت 

نکرده اند، مجوز ندهند. ماده ۵ هم بار دیگر به وزارت راه وشهرسازی 

و شــهرداری تأکید می کند تا بر حمل ونقل عمومی و وجود امکانات 

برای افــراد دارای معلولیت در آن نظارت کننــد. همین هم دلیلی 

است که بهروز مروتی، مدیر کمپین معلوالن، بگوید «ما خأل قانونی 

نداریم. قوانین در مورد حق اســتفاده از شــهر برای معلوالن خوب 

اســت اما خأل در اجرا و عمل اســت. این در حالی است که ویرایش 

ســوم ضوابط و مقررات شهرســازی از مهر ۹۹ همه ســازمان ها و 

ادارات را ملزم به رعایت این اصول دانســته است اما بر اجرای این 

موارد نظارت نمی شود.»
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گزارش

او می گوید بحث اســتفاده از شــهر و مشــکالتی که افراد دارای 

معلولیت دارند را باید به دو دســته تقســیم کرد؛ یک بخشی از آن 

مربــوط به بخش های ساخته شــده و قدیمی هســتند که نمی توان 

تغییــری در آن داد اما بخشــی کــه ما بر آن تأکیــد و انتظار نظارت 

داریــم ســاختمان ها و حمل ونقل جدید شــهر اســت. نمونه اش 

خروجی جدید متروی نواب صفوی اســت که ماه گذشته افتتاح شد 

اما نه آسانســور دارد و نه معلوالن حرکتــی و با ویلچر می توانند از 

پله برقی اش استفاده کنند. «در بحث معابر و گذرها بارها شهرداری 

تهران گفته پایتخت قدیمی اســت و درســت هم می گوید اما مترو 

که قدیمی نیســت و از  ســال ۸۳ این ماده در قانــون هم بوده ولی 

اجرا نشــده و حاال فقط چند ایســتگاه مترو آسانسور دارند و تازه آن 

هم مشــخص نیست همیشــه کار می کند یا نه. ماجرا این است که 

حساس سازی شــده و کارهایی انجام گرفته است اما نگاه فرهنگی 

ایراد دارد و تا زمانی که نگاه مدیران شــهری تغییر نکند، نمی توانیم 

شاهد تغییری باشــیم.» مروتی به تغییرات شکل گرفته در شهر یزد 

اشاره می کند؛ به مناسب ســازی پیاده روها و خیابان ها و حمل ونقل 

عمومی برای اســتفاده افراد دارای معلولیت اشــاره و تأکید می کند 

که این اتفاق از زمانی شــروع شد که سپنتا نیکنام، عضو شورای این 

شــهر، با مسائل این قشر از نزدیک آشنا شد و درنهایت تالش ها برای 

تغییر نگرش و عملکرد را آغاز کرد و حاال یزد شهر پایلوت دسترسی 

معلوالن شده است. «سازمان های متولی مثل شهرداری و بهزیستی 

بایــد کار تحقیقاتی انجام دهند و مقابل فعالیت ســلیقه ای در این 

حوزه گرفته شــود. این در حالی است که بیشترین مشکل را در شهر 

ابتدا ویلچرسواران و بعد افراد دارای عصا و نابینایان دارند. اگر دقت 

کنید ناشنوایان هم مشکالت شان کم نیست. یک بار در گوش تان پنبه 

بگذارید و از حمل ونقل عمومی اســتفاده کنید. چقدر مناسب سازی 

شــده اســت؟» او می گوید در شــهری چون تهران اگر فــرد دارای 

معلولیتی در یک ایســتگاه بی آرتی سوار شــود، حتما نمی تواند در 

هر ایســتگاهی که می خواهد پیاده شود؛ زیرا هر ایستگاهی امکانات 

مناســب ندارد و بعضی مواقع مجبور است چند ایستگاه عقب تر یا 

جلوتر پیاده شود و بعد هم مشــکالت دیگر برای رسیدن به مقصد 

وجــود دارد. «وضعیت در پیاده روها هم درســت نیســت؛ از پارک 

ماشــین و موتور تا گذاشتن نیوجرسی که در رفت وآمد اختالل ایجاد 

می کند. از سوی دیگر برای ســاخت امکانات رفاهی و تفریحی هم 

خیلی کم به این قشــر توجه شده اســت. حتی اکثر پارک های شهر 

سرویس بهداشتی قابل اســتفاده ندارند.» مروتی می گوید که همه 

اینها به کنار باید بدانیم شهری با چنین وضعیتی هیچ امکاناتی برای 

کودکان دارای معلولیت ندارد و آنها کســانی هستند که از کودکی با 

حجم بزرگی از ناعدالتی در استفاده از شهر مواجه می شوند؛ چیزی 

که تا بزرگسالی شان باقی می ماند و تمام هم نمی شود.

سازمان های متولی 
مثل شهرداری و 

بهزیستی باید کار 
تحقیقاتی انجام 

دهند و مقابل 
فعالیت سلیقه ای 

در این حوزه گرفته 
شود. این در حالی 
است که بیشترین 
مشکل را در شهر 

ابتدا ویلچرسواران 
و بعد افراد دارای 

عصا و نابینایان دارند



۸۳

کودکان؛ پایه های مهم شکل گیری شهرها

 

برنامه  یزی شــهری هنگامی به معنای واقعی به اهداف شــهر 

مطلوب می رسد که به خواسته ها و نیازهای تمام شهروندان در هر 

گروه سنی پاسخ دهد.

 کودکان نیز به عنوان یکی از مهم ترین و پرجمعیت ترین اقشــار 

جامعه، شهروندان یک شهر هستند.

کودکی مهم ترین دوره  زندگی برای شکل گیری ساختار شخصیتی 

و فرآیندهای رشــدی یک انسان اســت و محیط تأثیر انکار ناپذیری 

بر آن دارد. از ســوی دیگر کودکان امروز بزرگســاالن آینده  جامعه 

هســتند. کودکانی که امروز تربیت می شــوند، کودکانــی که امروز 

شــنیده و دیده می شــوند، فردا خود سیاســتگذار و مجری زندگی 

شهروندی خواهند بود. 

از این منظر و در مســیر توســعه  پایــدار بلندمدت، کــودکان از 

پایه های مهم شــکل گیری یک شــهر هســتند. رابطه  شهر و کودک 

رابطه  معنادار و تعیین کننده ای در زندگی شهروندی است.

ایده و مفهوم «شــهر و اجتماعات دوستدار کودک» از اوایل دهه  

۹۰ میالدی همزمان با مفهوم توسعه  پایدار در قالب رعایت عدالت 

بین نســلی و درون نســلی اشــاعه یافت. درواقع مقوله  اجتماعات 

دوستدار کودک یک جنبش جهانی است که از اجرایی شدن حقوق 

کودکان در سطح شهرها و جوامع حمایت کرده و افق های جدیدی 

را برای دولت ها ترسیم می کند تا از حقوق کودکان برای یک زندگی 

امن، محیط  زیست ســالم و پاک و اوقات فراغت و تفریحی سالمی 

در محیط زندگی شان حمایت کنند.

با این دیدگاه است که شــهرداری تهران نیز با نگاه همه جانبه و 

شــعار «تهران شهری برای همه» تحقق شهر دوستدار کودک را به 

عنوان یکــی از اقدامات جدی ذیل معاونــت اجتماعی و فرهنگی 

در سطح «محالت دوستدار کودک (اجتماعات کوچک تر)» پیگیری 

می کند.

در این مســیر بــا توجه بــه ارزیابی محــالت و تحلیل وضعیت 

کودکان، متناسب با نیاز و بر اساس برنامه  عملیاتی منسجم طراحی 

و عمل می کنیم تا اتفاقات اثربخشــی در محالت شــهر تهران رقم 

بزنیم. 

در ایــن فرآیند اهمیــت دادن به آرای کودکان و مشــارکت آنان 

در تصمیم گیری هــای محله هایشــان را جــدی می گیریم و تالش 

می کنیم در ارایه  خدمات و تسهیالت برای کودکان، منافع، ایده ها و 

اولویت های آنها مورد توجه قرار گیرد. 

در این مسیر، یکی از ســوال های آغازین این بوده است: منافع و 

اولویت های کودک را چه  کســی تعریــف می کند؟ تنها متخصصان 

یا مدیران؟ 

سیاست و رویکرد پایه ای ما بر شنیده شدن کودکان، در استخراج 

نیازها و خواسته های کودکان و مشارکت دادن آنها در سیاستگذاری 

و برنامه ها بوده اســت؛ چــه آن زمان که در لوای جشــنواره  بزرگ 

«شــهری که من دوست دارم»، از دل نقاشــی های کودکان تهرانی 

نگاه و توقع آنان از شــهر مورد عالقه شان مورد تحلیل قرار گرفت، 

چه در طراحی محالت دوستدار کودک، بخشی از پایش های ابتدایی 

و نیازســنجی ها در محیط هایی صورت گرفت کــه کودکان حضور 

داشتند. 

جدای از اینکــه جهان و نگاه کودکان را از دل آثار، نوشــته ها و 

رفتارشناســی آنان در فضاهای مختلف فیزیکی و مجازی استخراج 

می کنیــم، در طول اجــرای این طرح در محــالت پایلوت نیز رابطه  

هدفمند برنامه ریزان و متخصصــان بخش های مختلف با کودکان 

ساکن این محالت، حتی در قالب گفت وگوهای رودررو، تاکنون ُرکنی 

اساسی بوده است.

این روزها قدم هایی در این مسیر برداشته می شود که نوید ایجاد 

بستر تحولی پویا در کشور خواهد بود و حمایت از توسعه و پایداری 

پروژه های دوســتدار کــودک، افزایش آگاهی عمومــی، آموزش و 

توانمندسازی والدین، افزایش آگاهی و آموزش کودکان، تالش برای 

بهبود کیفیت محیطی و افزایش دسترســی بــه خدمات باکیفیت، 

بهبود مراکز خدمت رسان، حمایت از کیفیت زندگی نسل های امروز 

و آینده اســت. امیدواریم این مهم با حمایت مســتمر و هم افزایی 

همه  نهادها، ســازمان ها و مردم بستر توســعه یافتگی و هم آفرینی 

فراهم کند؛ چراکه روشــن ترین نشان توســعه یافتگی یک جامعه، 

دنیایی است که برای فرزندانش باقی می گذارد.

سیاست و رویکرد 
پایه ای ما بر 

شنیده شدن کودکان، 
در استخراج نیازها و 
خواسته های کودکان 
و مشارکت دادن آنها 

در سیاستگذاری و 
برنامه ها بوده است؛ 

چه آن زمان که 
در لوای جشنواره  
بزرگ «شهری که 

من دوست دارم»، 
از دل نقاشی های 

کودکان تهرانی نگاه 
و توقع آنان از شهر 

مورد عالقه شان 
مورد تحلیل قرار 

گرفت، چه در 
طراحی محالت 
دوستدار کودک



۸۴

نیم نگاه



۸۵

نگاهی به طرح شهرهای دوستدار کودک از تعریف تا اجرا

شهر؛ محلی برای زندگی یا فرصتی برای رشد؟

شــهرها نه تنها محلی برای زندگی بلکه فرصتی برای رشــد و 

نمو هستند. از مهم ترین شاخصه های شهرهای توسعه  یافته ایجاد 

بســتر مناسب برای زندگی به دور از هر گونه تبعیض طبقاتی (سن، 

جنســیت، درآمد و غیره) اســت. بنابراین کودکان نیز شــهروندانی 

هستند که همپای بزرگســاالن انتظاراتی از شهر دارند و باید امنیت 

و رفاه داشــته باشند. برآورده کردن انتظارات کودکان، در نظر گرفتن 

نیازها و نظرات آنها در توســعه  شــهری همگی می توانند تعریفی 

از طرح شــهر دوســتدار کودک ارایــه کنند. طرحی کــه امروزه از 

شاخصه های توسعه یافتگی هر شــهری است؛ زیرا شاخص نهایی 

یک جامعه  ســالم رفاه کودکان اســت. این طــرح گامی در احقاق 

حقوق کــودکان و برآوردن نیازهای آنها به عنوان شــهروندان یک 

جامعه است. 

دی ماه سال گذشته دکتر ویل پارکس، نماینده  یونیسف در ایران، 

در نخستین کنفرانس ملی شــهرهای دوستدار کودک گفت: «برای 

نخستین بار در تاریخ اکثر جمعیت کره  خاکی در مراکز شهری زندگی 

می کنند. از چهار میلیارد جمعیت فعلی کره زمین تقریبا یک ســوم 

شهرنشــینان را کودکان تشکیل می دهند. تخمین زده می شود که تا 

ســال ۲۰۵۰ تقریبا۷۰درصد از کودکان جهان ســاکن مناطق شهری 

خواهند بود.» 

این آمار و اطالعات نشــان می دهد فراهم کردن محیط شــهری 

مناسب برای تمامی گروه های ســنی و ازجمله کودکان در آینده تا 

چه اندازه حایز اهمیت است. با گسترش زندگی شهرنشینی رویکرد 

ما نیز به زندگی شــهری و محیط شــهری باید تغییــر کند تا تمامی 

کودکان حق اســتفاده از شــهر را به عنوان یــک محیط امن و قابل 

توسعه داشته باشند. 

امروزه دیگر شــهرها نه تنها به عنوان محلی برای زندگی بلکه 

به عنوان فرصتی برای تأمین نیازهای انسان و فراهم کردن محیطی 

برای رشــد، توســعه و ارتباط هســتند. هر چه چنیــن محیط هایی 

شــاخص های توســعه ای و ارتباطی بهتری داشــته باشــند، بستر 

مناسب برای رشد و توسعه  شهروندان شان را بیشتر فراهم می کنند. 

یکی از مهم ترین شاخص های شهرهای توسعه یافته فراهم کردن 

بســتری برای زندگی شــهری به دور از هر گونــه تبعیض طبقاتی 

(جنسیت، ســن، درآمد و غیره) است. کودکان برای زندگی در شهر 

نیاز دارند پا به پای بزرگســاالن حس امنیت و برابری را تجربه کنند. 

آنها نیز از شــهر انتظاراتی دارند. انتظارات کودکان از شــهر ایده آل 

پیمان نامه  بین المللی حقوق کودک* برای زندگی تعریف جامع شهر دوستدار کودک را به ما می دهد.
پیمان نامــه  بین المللی حقــوق کودک در بیســتم نوامبر ۱۹۸۹ 

در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد پذیرش و تصویب شــد. این 

پیمان نامه شــامل ۵۴ مــاده و دو پروتکل اختیــاری، حقوق مدنی، 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان است. براساس این 

پیمان نامه دولت هایی که آن  را امضا کرده اند، موظف به اجرای آن 

اصول پایه ای پیمان نامه  حقوق کودک* هستند. ایران در اسفند سال ۱۳۷۲ این کنوانسیون را پذیرفت. 
بر اســاس ماده یــک این پیمان نامه بــه هر انســان کمتر از ۱۸ 

ســال کودک گفته می شــود و چهــار اصول پایــه ای آن عبارتند از: 

«هیــچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببــرد؛ زمانی  که درباره کودکان 

تصمیم گیری می شــود، بایــد منافع عالیه آنــان در رأس قرار گیرد؛ 

کودکان حق حیات داشــته و باید رشــد کنند و کــودکان حق دارند 

آزادانــه عقایــد و نظرات خود را ابراز کنند و ایــن نظرات در تمامی 

اموری که به آنها مربوط می شود، باید مورد توجه قرار گیرد.»

بر اساس این اصول می توان به جنبه های مختلف حقوق کودک 

در تمامی ابعاد زندگی و ازجمله زندگی شــهری آنان پی برد. حق 

حیات و رشــد یا حق ابراز عقاید در تمام امور مرتبط با آنها همگی 

مسائلی هستند که می توان و باید در زندگی شهری و شهر به عنوان 

یونیسف؛ نهادی برای حمایت از کودکان* محیطی که کودک در آن رشد و نمو می یابد در نظر گرفته شود.
صندوق کودکان ســازمان ملل متحد یا یونیســف یکی از ارکان 

دایمی ســازمان ملل متحد اســت. بیشــتر فعالیت هــای این نهاد 

با ســرلوحه قراردادن کنوانســیون حقوق کودک در راســتای ارایه 

کمک های ضــروری و حمایــت از کودکان در کشــورهای در حال 

توسعه است.

«یونیسف در۱۹۰کشــور و منطقه  جهان برای رشد، بقا و کامیابی 

کودکان حضور دارد و بیش از ۷۰ ســال است که برای بهبود زندگی 

کودکان و خانواده هایشان با برنامه های همکاری مشترک با دولت ها 

تالش می کند.»

یکــی از این برنامه های همکاری مشــترک یونیســف با دولت ها 

برنامه  «شــهرهای دوســتدار کودک» اســت؛ برنامه ای برای ایجاد 

امروزه دیگر شهرها نه 
تنها به عنوان محلی 
برای زندگی بلکه به 
عنوان فرصتی برای 

تأمین نیازهای انسان 
و فراهم کردن محیطی 

برای رشد، توسعه 
و ارتباط هستند. هر 

چه چنین محیط هایی 
شاخص های 

توسعه ای و ارتباطی 
بهتری داشته باشند، 

بستر مناسب برای 
رشد و توسعه  

شهروندان شان را 
بیشتر فراهم می کنند



۸۶

گزارش

انگیزه در دولت ها و دســت اندرکاران مختلف و جلب توجه بیشتر 

به احقاق حقوق و برآوردن نیازهای شــهروندان کودک و مشارکت 

آنها در تصمیم گیری ها. 

«این برنامه در بیش از سه هزار شهر و جامعه  محلی در سراسر 

جهان فعال و هر ساله در حال گسترش است.»

گام به گام با یونیسف برای راه اندازی شهر دوستدار کودک!

این نهاد بین المللی  با بیش از ۲۰ ســال ســابقه  طرح دوستدار 

کودک در مناطق و کشــورهای مختلف و نیز در راســتای اهداف و 

برنامه های خود در زمینه  این طرح در سال ۲۰۱۷ کتابچه  راهنمایی 

شامل خالصه ای از چشــم ا ندازها، معیارها، اولویت ها، فعالیت ها، 

نیازهــا و چالش ها را در این زمینه تهیه کرده اســت. کتابچه ای که 

می توان به عنوان یک راهنمای گام به گام برای راه اندازی «شهرهای 

دوســتدار کودک» در کشــورهای عضو یونیســف در نظــر گرفت. 

یونیســف این راهنمایی هــا را در قالب اقدامات عملی و براســاس 

ابزارهای آزمایش شده و تجربه های موفق کشورهای توسعه یافته یا 

دارای درآمد باال ارایه می کند تا به اجرای برنامه، پایش و ارزیابی آن 

در کشورهای مختلف کمک کند. «همچنین مجموعه ای از حداقل 

معیارهای گسترده  جهانی را مطرح می کند. این امر با هدف هر چه 

کارآمدترکردن اجرای برنامه  «شــهرهای دوستدار کودک» در سطح 

جهان و ایجاد پایه و مبنایی برای شــناخت چنین شهری به وسیله 

یونیسف انجام می شود.»

الزم به ذکر است در تهیه و نگارش این گزارش مبنا و منبع اصلی 

اطالعات سایت یونیســف و کتابچه  راهنمای آن درباره  طرح «شهر 

نگاهی به تاریخچه  شهر دوستدار کودک* دوستدار کودک» بوده است. 
«برنامه یا ابتکار «شــهرهای دوســتدار کودک» (CFCI) در سال 

۱۹۹۶ از ســوی یونیســف و برنامه  اسکان بشر ســازمان ملل متحد 

معرفی و آغاز شد تا از یک سو قطعنامه های تصویب شده در دومین 

کنفرانس سازمان ملل متحد در مـورد اسکان بشر (Habitat II) را 

اجرایی کند و از ســوی دیگر در جهانی که هر چه بیشــتر به سمت 

شهری شدن و تمرکززدایی پیش می رود، به چالشی که همان تحقق 

حقوق کودکان اســت، پاســخ دهد. این برنامه ذی نفعان محلی و 

یونیسف را گرد هم می آورد تا شهرها و جوامع محلی امن، فراگیر و 

پاسخگوی نیازهای کودک ایجاد کنند.»

به عبارت دیگر شــاخص نهایــی یک جامعه  ســالم و امن رفاه 

کودکان است.

در ســال های اخیر توجه به موضوع شــهرهای دوستدار کودک 

رشد چشمگیری داشــته است. این امر نشــانه ای مثبت از اهمیت 

چنین برنامه ای بـــرای شهرداری ها و دیگــر نقش آفرینان محلـی 

در توجه به سیاســتگذاری هایی است که مستقیم یا غیرمستقیم بر 

زندگی کودکان اثر می گذارد.

امروزه برنامه  «شــهر دوســتدار کــودک» بیــش از ۳۰ میلیون 

کودک در ۳۸ شــهر جهان را پوشش می دهد. هر چند طبق قوانین 

بین المللی بار اصلی وظیفه  احقاق حقوق کودکان همچنان متوجه 



۸۷

شهر دوستدار کودک چیست؟* دولت هاست. 
«شــهر دوســتدار کودک به شــهر، اجتماع محلی یــا هر نظام 

حاکمیتی محلی گفته می شــود که به احقاق حقوق کودک متعهد 

باشد؛ آن هم بر اساس همان چیزی که در کنوانسیون حقوق کودک 

بر آن تأکید شــده است. در چنین شــهری نظرها، نیازها، اولویت ها 

و حقوق کودک، بخــش جدایی ناپذیری از سیاســت ها، برنامه ها و 

تصمیم های عمومی است. بنابراین تعریف، شهر دوستدار کودک در 

شاخص های شهر دوستدار کودک* گروه شهری مناسب برای همه قرار می گیرد.»
«کودکان در چنین شــهری باید در امنیت باشــند و از بهره کشی، 

خشــونت و سوءاســتفاده در امان بمانند؛ زندگی را خوب آغاز کنند 

و ســالم و تحت مراقبت بزرگ شوند؛ به خدمات ضروری دسترسی 

داشــته باشــند؛ تحصیالت باکیفیت، مشــارکتی و فراگیر را تجربه 

کنند و مهارت هایشــان را پرورش دهند؛ عقایدشان را ابراز کنند و بر 

تصمیم هایی که بر آنها تأثیر می گذارد، تأثیرگذار باشــند؛ در زندگی 

خانوادگی، فرهنگی، شــهری/محلی و اجتماعی مشــارکت داشته 

باشــند؛ در محیطی پاکیزه، بدون آلودگــی و ایمن زندگی کنند و به 

فضاهای سبز دسترســی داشته باشند؛ با دوستان شــان دیدار کنند 

و مکان هایــی برای بازی و تفریح در اختیار داشــته باشــند؛ فارغ از 

ریشــه های قومیتی، مذهبی، درآمد و جنســیت یا توانایی هایشــان، 

فرصت  هایی برابر در زندگی داشته باشند.»

همان طور که اشــاره شده شــهر دوســتدار کودک زیر نظر نهاد 

یونیســف است. نهادی که از کشورها، شــهرها یا اجتماعات محلی 

و تالش هایشــان برای رســیدن به مکان دوســتدار کودک و حقوق 

او حمایــت می کنــد؛ به عبارت دیگــر این برنامه «مانند شــبکه ای 

عمــل می کند که دولت و دیگر ســازمان های جامعه مدنی، بخش 

خصوصی، دانشــگاهیان و رســانه ها و مهم تر از همــه کودکان و 

سازمان های تحت هدایت کودکان را که می خواهند محیط پیرامون 

خود را به مکان هایی مناســب برای کــودکان تبدیل کنند، گرد هم 

می آورد».

نکتــه مهم و قابل توجه و حتی جذاب این اســت که «ســاختار 

طرح شــهر دوستدار کودک از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ 

زیرا طبق تعریف، خود این طرح بازتابی از وضعیت حقوق کودکان 

چشم انداز شهر دوستدار کودک* در سطح محلی و شرایط نهادها و سازمان ها در هر کشوری است».
براساس چشم اندازی که یونیسف در طرح شهر دوستدار کودک 

تعریف کرده اســت «همه  کودکان و جوانــان باید بتوانند از کودکی 

و جوانــی خود لذت ببرند و از طریق احقاق برابر حقوق خـــود در 

شـهر و اجتماع محلی شان، توانایی های بالقوه خود را به  طور کامل 

چه شهرها یا مناطقی دوستدار کودک هستند؟* به فعل درآورند».
براســاس چارچوب تعریف شــده در یونیســف برای طرح شهر 

دوستدار کودک، شــهر یا اجتماع محلی در گروه شهرهای دوستدار 

کودک تعریف می شود که درنهایت رسیدن به اهداف زیر را مد نظر 

داشــته باشد: «همه  کودکان و جوانان ارزش و احترام داشته باشند 

و در اجتماع محلی و به وســیله مقامات محلــی با آنها منصفانه 

رفتار شــود؛ نظرها، نیازها و اولویت های همه  کودکان و جوانان در 

قوانین عمومـــی مرتبط در (صورت امکان) سیاست ها، بودجه ها، 

برنامه ها و تصمیماتی کـه بر آنها تأثیر می گذارند، لحاظ شود؛ همـه  

کودکان و جوانان بـــه خدمات اجتماعی ضروری با کیفیت مناسب 

دسترسی داشــته باشــند؛ همه  کودکان و جوانان در محیطی امن، 

مطمئن و پاکیزه زندگی کنند؛ همه  کودکان و جوانان، فرصت هایـی 

برای بهره بردن از زندگی خانوادگی، بازی و تفریح داشته باشند.»

این پنج هدف کلی در راســتا و بر اســاس حقوقی هستند که در 

کنوانســیون حقوق کودک نیز بر آنها تأکید شــده است؛ یعنی «حق 

ارزشــمندبودن و مورد احتــرام و رفتار منصفانــه قرارگرفتن؛ حق 

برخورداری از زندگــی خانوادگی، بازی و تفریح؛ حق برخورداری از 

نقش رسانه ها در معرفی شهر دوستدار کودک* خدمات اجتماعی؛ حق برخورداری از امنیت و حق شنیده شدن».
رسانه ها به عنوان مهم ترین بازوی اطالع رسانی در جامعه نقش 

مهمی در تبلیغ، ترویج و آگاهی بخشــی در مورد شــهر دوســتدار 

کودک دارند.

«آنها بر اســاس نــوع رسانه  شــان عرصه هــای مختلفی برای 

مشــارکت دادن کــودکان در برنامه هــای رادیو، تلویزیــون محلی، 

روزنامه هــا و رســانه های اجتماعــی در دســت دارنــد. همچنین 

می تواننــد از طریــق ترویــج، تبلیغ و انتشــار اطالعــات، گردآوری 

بازخوردها و ســازماندهی پویش های محلی از طریق رســانه های 

 چه کسانی از طرح شهر دوستدار کودک نفع می برند؟* اجتماعی نقش موثری ایفا کنند.»
«کودکان و جوانان، ســازمان ها و انجمن های کودکان و جوانان، 

والدیــن، وزارتخانه ها و نهادهــای مربوطه مانند مرکــز ملی آمار، 

دانشــگاهیان، ســازمان ها و نهادهای جامعه مدنی کــه در حوزه  

حقوق کودک فعالیت می کنند، کســب وکارها و درنهایت رسانه ها» 

شاخص های تأثیرگذاری و ارزیابی در شهر دوستدار * همگی از گروه هایی هستند که از منافع این طرح بهره مند می شوند.
کودک

در طرح شهر دوســتدار کودک یکسری شاخص های تأثیرگذاری 

برای ســنجش و ارزیابی تغییرات عینی و عملی در زندگی کودکان، 

تحقق حقوق شان و دستیابی به حقوق آنها تعریف شده است. 

«این شــاخص ها نتایج عینی و ملموس، پیشرفت ها و نیز درک و 

دریافت ذهنی کودکان از محیط زندگی روزمره شان را در برمی گیرند: 

مانند افزایش ســالمت و رفاه کودکان از طریق مشارکت ها و تغییر 

در سیاســتگذاری ها؛ کاهش شــمار تصادفات کــودکان در نزدیکی 

آگاهی بخشی، حمایت و اطالع رسانی* مدارس، خانه ها و بیمارستان ها.»
آگاهی بخشی، حمایت و اطالع رسانی سه رکن اصلی در احقاق 

حقوق کودک در طرح شهر دوستدار کودک هستند؛ به عبارت دیگر 

دســت اندرکاران این طرح در هر جامعه یا کشوری باید درنهایت با 

توجه به این سه اصل از اجرای حقوق کودک در آن جامعه یا کشور 

آگاهی بخشی* اطمینان پیدا کنند. 
«در شهر دوستدار کودک تمامی شهروندان باید از حقوق کودکان 

آگاه شوند. عالوه بر آن، تصمیم گیران و کارکنان دولت، متخصصان 

و کارشناسان، اعضای ســازمان های جامعه مدنی، والدین، مراقبین 

کودک و خود کودکان نیز باید اصول اساســی حقوق کودک را درک 

کنند تا بتوانند به  طور مستمر آنها را عملی کنند و شاهد تحقق این 

حقوق در شهرهای دوستدار کودک باشند.

امــا این امــر چگونه محقق می شــود؟ ایــن مســأله از طریق 

ظرفیت ســازی و نیــز اجــرای حقوق کــودک و نظارت بــر آگاهی 
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گزارش

اجتماعــی امکان پذیر اســت. همچنین مشــارکت با ســازمان های 

غیردولتی، گروه های جوانان و رسانه ها به شناساندن و درک هر چه 

حمایت* بیشتر حقوق کودکان کمک می کند.»
«در اینجا حمایت به این معنی اســت که اطمینان حاصل کنیم 

حقــوق کودک در قوانین محلی، سیاســت ها، بودجه ها و برنامه ها 

در نظر گرفته می شــود. یک حامی مستقل نقش مهمی در نمایش 

اســتقالل حقوق و رفاه کودکان فارغ از ســاختارهای سیاسی بازی 

می کنــد. این امر بر عهده  نهادهایی مانند هیأت بازرســان ویژه  امور 

کودکان یا ســازمان های مردم نهاد غیردولتی اســت که بر نظارت، 

اطالع رسانی* ترویج و حفظ حقوق کودکان متعهد هستند.» 
«اطالع رســانی در زمینه  شــهر دوســتدار کودک باید امکانات و 

خدماتی چون فراهم کردن و انتشار اطالعات مناسب درباره  حقوق 

کودک، رویکــرد مبتنی بر حقوق کودک، شــهر دوســتدار کودک و 

خدمات محلی را ارایه کند.

همچنین تنظیم و انتشــار آنها باید به زبان های مختلف و مرتبط 

همکاری و همراهی کودکان و نوجوانان ضروری است!* در دسترس کودکان با نیازهای ویژه نیز باشد.»
«کــودکان و نوجوانان در پایش و ارزیابی میزان تأثیرگذاری طرح 

شهرهای دوستدار کودک در هر منطقه یا شهری نقشی بسیار مهم 

دارند و ضروری اســت که آنها نیز در این زمینه مشــارکت داشــته 

باشند. 

تجربه هــای آنهــا در اجتماع محلی شــان درنهایــت می تواند 

تعیین کننده  موفقیت یا شکست طرح دوستدار کودک باشد.»

برای مشارکت کودکان در روند ارزیابی و پایش راه های متعددی 

در شهر دوستدار 
کودک تمامی 

شهروندان باید 
از حقوق کودکان 

آگاه شوند. عالوه بر 
آن، تصمیم گیران 
و کارکنان دولت، 

متخصصان و 
کارشناسان، اعضای 
سازمان های جامعه 

مدنی، والدین، 
مراقبین کودک و 

خود کودکان نیز باید 
اصول اساسی حقوق 

کودک را درک کنند
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رویکردهای مشورتی* وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود. 
در این رویکرد می توان «دیدگاه های کودکان و نوجوانان را نسبت 

به آنچه پس از اجرای طرح شــهرهای دوستدار کودک تغییر کرده 

اســت یا در حال حاضر نســبت به احقاق حقوق شــان در اجتماع 

محلــی چه احساســی دارند از طریــق نظرســنجی ها و گروه های 

رویکردهای مشارکتی* مشورتی به دست آورد».
در این شــیوه کــودکان می توانند در طراحــی و انجام ارزیابی ها 

نقــش موثری ایفــا کنند؛ برای مثــال آنها می توانند پرســش های 

ســنجش ها یا ارزیابی ها را تعیین کنند، در تحلیل یافته ها مشارکت 

داشته باشند و به تنظیم توصیه نامه ها و پیام هایی که در این فرآیند 

  رویکردهای کودک و جوان محور* تولید می شود، کمک کنند.
«در ایــن رویکرد می توانیم به کودکان و جوانان در مقام محقق، 

نقــش رهبری روند ارزیابی را بســپاریم. این نقش عالوه بر طراحی 

تحقیقــات، گــردآوری و تحلیل داده هــا و اطالعات را نیز شــامل 

می شــود. البتــه در این رویکرد بزرگســاالن از طریــق فراهم کردن 

حمایت های الزم، آموزش و ظرفیت سازی می توانند روند مشارکت 

کودکان را تســهیل کنند. به این ترتیب اطمینــان پیدا می کنیم تأثیر 

شناسایی شــده در تجربه  کودکان در زندگی روزمره شــان انعکاس 

داشته است. به  طور کلی کودکان می توانند نظرات متفاوتی نسبت 

به بزرگســاالن ابراز و پاســخگویی افراد فعال را در طرح شهرهای 

معیارهای مشارکت کودکان!* دوستدار کودک تقویت کنند.» 
همان  طور که گفته شــد هدف از ایجاد شــهر دوســتدار کودک 

احقاق حقوق کودک اســت. بر همین اســاس در تمــام مراحل و 

زیرســاخت های آن حقوق کودک به عنوان یک رکن اساسی باید در 

نظر گرفته شود. از همین روی برای امنیت و رفاه کودکان مشارکت 

آنها در این کار باید ویژگی هایی داشته باشد که عبارتند از: «شفاف و 

آگاهی بخش، داوطلبانه، توأم با ادب و احترام، مرتبط، تسهیل شــده 

با محیط و شــیوه های کاری مناســب کودک، فراگیر، آموزش محور، 

حداقل معیارهای جهانی* امن و حساس نسبت به خطر و پاسخگو».
تعاریف، معیارها و شــاخص ها یا شــیوه های سنجش و ارزیابی 

همگی راهنمایی برای تحقق ایده  شــهر دوســتدار کودک هستند. 

اما در این زمینه یونیســف حداقل معیارهای جهانی را نیز برای به 

رسمیت شناختن شهری به عنوان شهر دوستدار کودک در نظر گرفته 

اســت که عبارتند از: «نتایج مشخص برای کودکان در حوزه  اهداف 

متعــدد برای اطمینان از اتخاذ رویکردی جامع و فراگیر نســبت به 

حقوق کودک، مشــارکت هدفمند و فراگیر کودکان و جوانان، تعهد 

نســبت به حذف تبعیــض علیه کودکان در سیاســت ها و اقدامات 

نظارت بر شهرهای دوستدار کودک از سوی یونیسف!* دولت محلی ازجمله در طرح شهر دوستدار کودک».
به رسمیت شــناختن شهر دوستدار کودک از سوی یونیسف مدت 

زمان مشــخصی دارد. «یونیســف یک شــهر را برای مدت معینی 

که معادل مدت زمان چرخه  بعدی CFCI اســت، به عنوان شــهر 

دوستدار کودک به رسمیت می شناسد و تا زمانی که ارزیابی از دومین 

چرخه  CFCI مثبت باشــد به رسمیت شــناختن آن شــهر تا چرخه  

بعدی تمدید می شــود. به همین ترتیب این به رسمیت شــناختن از 

سوی یونیسف حداکثر تا پنج سال ادامه دارد. 

فارغ از طول مدت چرخه  CFCI هیأت هماهنگ سازی ملی باید 

ساالنه شهر دوســتدار کودک را بررسی کند و مطمئن شود آن شهر 

یــا جامعه  محلی همچنان به تعهداتش بر اســاس طرح عملیاتی 

زیرساخت های شهر دوستدار کودک* عمل می کند.»
شهر دوســتدار کودک نیازمند زیرســاخت های مناسب شهری و 

اجتماعی اســت. بر همین اساس شاید ایجاد الگوی مناسب زمانبر 

باشــد اما با تدوین زیرساخت ها می توان محله های دوستدار کودک 

طراحی کرد.

به عبارت دیگر تدبیری اتخاذ شود تا امکان رفت وآمد امن، زمینه 

رشد و فعالیت بدنی، شناخت محیط و پرورش اخالق همگی برای 

کودک در یک محله یا منطقه امکانپذیر باشد. 

اما فراموش نکنیم تا زمانی که رویکرد همگانی به ایجاد شهر ایمن 

و مناسب برای همه  کودکان و زندگی و رشد آنها نباشد چنین فضایی 

بــرای تعامل اجتماعی، بهره مندی از محیــط و امنیت برای فعالیت 

روزمره مانند رفتن تا مدرسه یا خریدهای کوچک میسر نمی شود. 

از ســوی دیگر در ایجاد شــهر یا محله  دوستدار کودک باید همه  

کودکان چه کودکان خانواده  ایمن و چه کودکان کار یا آســیب دیده 

نمود طرح شهر دوستدار کودک در بستر شهری* را در نظر گرفت.
گام هایی در راســتای احقاق حقوق کودکان، ایجاد حس امنیت 

یا دخالت نظر و تصمیمات کودکان در مســائل شهری ممکن است 

در تعاریف پیچیده و دشوار به  نظر برسد. همین مسأله گاهی سبب 

می شود ایده  ایجاد شــهر یا محله  دوستدار کودک به تعویق بیفتد. 

اگر مصادیق شــاخص ها و اصول این طرح را در نظر بگیریم شــاید 

بتوان ســریع تر و گسترده تر در تحقق این طرح اقدام کرد. برای مثال 

نصب المان های شــهری با توجه به قد کودکان، نصب سرعت گیر 

به ویژه در محل های عبور کودکان مانند مدرســه ها، فرهنگســازی 

عمومی بــرای پذیرفتن حق کودکان در جامعــه، توجه به چگونه 

دیدن شــهر از نگاه کودکان، ایمن سازی معابر، مناسب سازی معابر 

و پیاده روهــا برای کودکان دارای نیازهای ویژه، طراحی فضای بازی 

در مناطق مختلف، اســتفاده از المان هــا و رنگ هایی در طراحی و 

مبلمان شــهری که منجر به رشــد بصری، تقویت خالقیت، تخیل 

و چگونه دیــدن کودکان می شــود. اینکه کودکان در شــهرها چه 

جایگاه تهران در شهرهای دوستدار کودک!* می بینند و آنها را چگونه می بینند نکته  مهمی است. 
شــهر تهران در ســال ۸۸-۸۹ به الگوی شــهر دوستدار کودک 

پیوست. شــهردار وقت در ســال ۹۴ از طریق مصوبه  شورای شهر 

تهران برنامه  اجرایی شــهر دوســتدار کودک را ابالغ کرده است. در 

این زمینه شــاید اقداماتی مانند مناسب سازی محوطه بازی، تعمیر 

وســایل بازی، کم خطرکردن آنها و غیره صورت گرفته باشد. اما در 

زمینه  محورهای تعامل اجتماعی و مشــارکت مدنی شــاید بتوان 

گفت هنوز گامی برداشــته نشده اســت. تهران بیش از هر چیز یک 

شــهر خودرومحور اســت. شــهری که مالک و معیار توســعه  آن 

خیابان ها و بزرگراه هایی برای عبور خودروها هســتند. این در حالی 

ا ســت که مناسب ســازی شــهری به  گونه ای که آن  را برای حضور 

یک شــهروند کودک و نوجوان امن و راحت کند از مالک های شــهر 

توسعه یافته اســت. حتی می توان گفت چنین شهری برای تمامی 

گروه های سنی مناسب است. 

نصب المان های 
شهری با توجه به 

قد کودکان، نصب 
سرعت گیر به ویژه 

در محل های 
عبور کودکان 

مانند مدرسه ها، 
فرهنگسازی عمومی 

برای پذیرفتن حق 
کودکان در جامعه، 

توجه به چگونه 
دیدن شهر از نگاه 

کودکان، ایمن سازی 
معابر، مناسب سازی 

معابر و پیاده روها 
برای کودکان دارای 
نیازهای ویژه، منجر 

به رشد بصری، 
تقویت خالقیت، 

تخیل و چگونه دیدن 
کودکان می شود
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گفت وگو

مســأله مرمت و حفــظ خانه های تاریخی شــهر تهران از آن   
مسائلی اســت که عالقه مندان خاص خودش را دارد و این روزها 
هم با وجود گســترش حضور مردم در شبکه های اجتماعی بیشتر 
از هر زمــان دیگری در معرض توجه اســت. حــاال در این میان 
موضوعی که مطرح می شود، بحث مسئولیت شهرداری تهران در 
حفظ و مرمت این خانه هاســت. اقدامات شهرداری در این حوزه 
چه بوده و چقدر از حضور بخش خصوصی در این حوزه اســتقبال 

شده است؟ 
در کشــور احیای بناهای تاریخی  از زمانــی موفق بوده که بخش 

خصوصی وارد کار شــده است. بخش دولتی با ورود به تملک، احیا 

و بهره برداری این خانه ها به دلیل آشــنانبودن و قوانین دست وپاگیر 

و بروکراســی اداری نمی تواند از مجموعه ها به خوبی استفاده کند؛ 

مثــال در همین خانه مهربان که مدیریت ما در آن قرار دارد، خیلی ها 

مراجعه و تقاضا می کنند قســمتی از ایــن مجموعه را برای برگزاری 

مدیر بافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران در گفت  وگو با شرق:

 بانک اطالعاتی خانه های تاریخی را
راه اندازی کردیم

 ابوالفتح شــادمهری، مدیر بافت و بناهای تاریخی شــهرداری تهران دو سالی 
می شود که عهده دار این سمت است. ســمتی  که به گفته خودش درگیری ها و 
گرفتاری هایش خیلی زیاد است. او در صحبت هایش از کمبود نیروی متخصص 
و  عدم پشتیبانی تشــکیالتی گالیه می کند. شادمهری دغدغه گذر زمان را دارد و 
می گوید که در مدت زمان باقیمانده تا پایان دوره مدیریت شهری باید بهترین و 
درســت ترین تصمیمات گرفته شود تا گامی برای حفظ و مرمت بناهای تاریخی 
برداشــته شود. به گفته او ۸۰ بنای تاریخی در مالکیت شهرداری تهران است اما 
موازی  کاری ها و پروسه بروکراسی اداری باعث می شود که کارها برای ثبت بناها 

بیشتر شود و رسیدگی به امور بناهای تاریخی با کندی پیش برود. 

نمایشــگاه در اختیار آنها قرار دهیم ولی ما به لحاظ محدودیت های 

قانونــی نمی توانیم چنیــن کاری انجــام بدهیم؛ چون بنــا متعلق 

به شــهرداری اســت. این را از ایــن لحاظ گفتم که اگــر همین خانه 

قدیمی ای کــه ما در آن هســتیم، در اختیار بخــش خصوصی بود، 

می توانســت برای کســب درآمد و حفظ مجموعه اقدامات مناسب 

را انجام دهــد. درواقع برای اینکه بنای تاریخی به کاربری در شــأن 

خودش تبدیل شود، باید بخش دولتی و نهادهای عمومی ورود کنند 

و آنها می تواننــد این کار را به خوبی انجام دهند و بخش خصوصی 

در اکثر موارد به خوبی از پسش برمی آید. منظورم فقط بحث سرمایه 

و درآمد نیســت بلکه کاربری هم هســت؛ مثال خانــه ای قدیمی در 

محلــه ای را در نظر بگیرید که بخــش خصوصی عهده دار نگهداری 

از آن شده اســت. اگر مراجعه کننده  یا سرمایه گذاری به آن مراجعه 

کند و بگوید آن خانه را به او بدهند تا آنجا را سفره خانه کند یا در آن 

صنایع دستی بفروشد، بخش خصوصی درخواستش را قبول می کند 

که با این کار هم به تولید سرمایه کمک می شود، هم بنا حفظ شده و 

هم مردم با بخشی از فرهنگ آشنا می شوند.

من از مجموع صحبت هایتان در این بخش این طور برداشت   
کردم که خیلی موافق حضور و تملک نهادها و سازمان های دولتی 
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در بحث خانه های تاریخی نیستید؛ درست فکر می کنم؟
به نظرم خرید و تملک دســتگاه های دولتی و شهرداری ها در این 

زمینه در آینده شــرایط خوبی را برای این خانه ها ایجاد نخواهد کرد. 

بنابراین اگر دستگاه های  دولتی سرمایه خود را به این سمت ببرند که 

در زمینه این خانه ها و بناهای موجود در شــهر ظرفیت سازی کنند و 

روند قوانین و مقررات را در زمینه حضور بخش خصوصی تســهیل 

کنند، می توانیم بگوییم کار خوبی در این حوزه انجام شده اما تا وقتی 

این اتفاق نیفتاده شــرایط خوب نیست. نکته دیگری که در اینجا باید 

به آن اشاره کنم، این است که برای نجات بناهای تاریخی شهر تهران 

باید بسترســازی و هماهنگی های زیادی انجام شود؛ یعنی با افرادی 

که خانه قدیمی دارند صحبت کنیم که اگر بخواهند خانه هایشــان را 

مرمت و کاربری مناســبی در آن ایجاد کنند، ما باید تمام تالش خود 

را انجــام دهیم تا این اتفاق به بهترین شــکل صــورت پذیرد؛ هم از 

لحاظ تدوین ضوابط و مقررات هم کمک های فنی و تخصصی و هم 

تسهیل در اجرا.

یکــی از موضوعاتــی که در زمینــه تبدیل خانه هــا و بناهای   
قدیمی به مراکز تفریحی، اســتراحتی و گردشگری به وسیله بخش 
خصوصی و صاحبان بناها مطرح می شــود، قوانین دست وپا گیر 

دولتی است؛ این مسأله را قبول دارید؟
بله؛ نمونه داشــته ایم که مالک یک خانــه قدیمی که تصمیم به 

مرمت و احیای کاربری اقامتگاه بومگردی داشــته، حدود یک ســال 

پیگیر اجرای رأی کمیسیون ماده صد بنای خود بوده است اگر بتوانیم 

با تمهیداتی مشــکل مرمت و احیای خانه های تاریخی و ارزشمند را 

در این خصوص حــل کنیم، هم می توان در زمان صرفه جویی کرد تا 

ســایر مالکین دیگر هم بتوانند از آن استفاده کنند و مشکل را برطرف 

کرد پس حذف قوانین دست وپاگیر و ایجاد تسهیالت قانونی می تواند 

مزایای زیادی به همراه داشته باشد.

پس بروکراســی این موضوع هم باعث می شود کسی نخواهد   
در این راه قدم بردارد.

بله؛ اگر قرار باشــد ســرمایه گذار بــا خیال راحــت و مطمئن در 

محدوده هــای تاریخی ســرمایه گذاری کند باید موانع دســت وپاگیر 

را رفــع کنیم. یکی از مــواردی هم که مردم دنبــال می کنند، همین 

حوزه احیای خانه تاریخی و ارزشــمند است. موضوع بعدی عوارض  

مختلفی اســت که باید به شــهرداری و دیگر ســازمان ها و نهادها 

پرداخت شــود. موضوع بعدی مالکیت بناهای تاریخی است که در 

بیشــتر موارد تعدد مالکیت به دلیل تعدد وراث امالک تاریخی است 

که باعث می شود خانه های تاریخی تخریب شوند. 

این اتفاقات به ولع ساخت وســاز و مدرنیزاســیون اشتباهی   
برمی گردد که در کشــور ما وارد شــده که همه فقــط می خواهند 

بسازند.
در بسیاری از طرح های توسعه شهری که در کشور تهیه می شود، 

معمــوال تراکم هایی برای ساخت وســاز روی امالک شــهری تعریف 

می شــود؛ بدون توجه به ظرفیت های موجود که این خود به همان 

جهتی که شــما به آن اشــاره کردید، تمایــل دارد. در صورتی که در 

همــان طرح اگر بــرای محدوده هــای تاریخی و بناهــای داخل این 

محدوده ضوابط درســتی تهیه می شد االن شاهد از بین رفتن بناهای 

تاریخی در سراسر شهرهای کشورمان نبودیم. 

آیا این اتفاق برنمی گردد به اینکه ســاختار را از ابتدا اشــتباه   
رفته ایم؟ 

بله؛ این ساختار متأسفانه در کشور ایجاد شده است.

منظورتان از ما کیست؟  
منظــورم نهادهــای مردمی هســتند کــه می توانند بــا مردم و 

دســتگاه های دولتی و نهادهای عمومی ارتباط داشــته باشند و پل 

ارتباطی بین دو طرف باشــیم. شــاهد هســتیم از زمانی که رسانه ها 

دنبال شناســایی خانه های قدیمی رفتند و توجه ها مردم را به سمت 

ظرفیت های این خانه ها بردند، حساســیت جامعه در جهت حفظ و 

بهره برداری مناســب از این ظرفیت بالقوه بســیار باال رفته است. اگر 

دقت کنید االن مردم بســیار تمایل دارند که اوقات فراغت خودشان 

را صرف بازدید از این گونه بناها کنند یا به یک کافه های ســنتی سری 

بزنند. میزان مراجعه مردم در این چند سال سیر قابل توجهی داشته 

اســت؛ البته این نکته هم قابل ذکر اســت کــه کافه های جدید هم 

مشــتری های خودشان را دارند. زمانی در ســینما، خانه های قدیمی 

مأمــن خالفکاران بــود اما کم کم این ذهنیت عوض شــد؛ مثال آقای 

حاتمی در خانه های قدیمی فیلم ســاخت و این ذهنیت را در مردم 

به وجود آورد که بســیاری از اتفاقات در زندگی مردم در این خانه ها 

به وجود آمده است و به مرور این رویکرد تغییر پیدا کرد. از زمانی که 

رســانه ها شروع به معرفی این خانه ها و شناسایی ارزش  آنها کردند، 

بر روی ذهنیت مردم نســبتا تأثیرگذار بوده است. در حال حاضر یک 

خانه قدیمی که خراب می شود، در شبکه های اجتماعی اطالع رسانی 

می شود و بسیاری مورد پرسش قرار می گیرند که چرا این اتفاق افتاد 

و این ذهنیت در مردم به وجود می آید که اگر من مالک خانه قدیمی 

هســتم نمی توانم خرابش کنم؛ چون ایــن خانه میراث تمامی مردم 

اســت که در شهر زندگی می کنند خوشبختانه تا حدودی این ذهنیت 

برای مردم ایجاد شــده است که اصال داستان خانه قدیمی چه بوده 

اســت. ارزش خانه ثبتی و ارزشمند چیســت. چرا این خانه ها خراب 

می شــوند. همین که در ایــن زمینه در شــبکه های اجتماعی بحث 

می شود خوب و قدمی رو به جلو است.

گفتید بخش خصوصی در این زمینه بهتر کار می کند و شهرداری   
وظیفه ای برای خرید خانه های قدیمی ندارد؛ چرا؟

دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی اصوال صاحبان خوبی برای 

این امالک نیستند و بهتر است که تملک و بهره برداری این خانه ها را 

به افرادی بسپاریم که استفاده بهتری می توانند از آنها داشته باشند؛ 

به طور مثال شــهرداری، اداره اوقاف، سازمان ها و نهادهای عمومی 

حتی خود میراث فرهنگی که مالکیت بناهای تاریخی و ارزشــمند را 

دارد در بســیاری از موارد حتی در هزینه های نگهــداری این بناها با 

مشکل روبه رو هستند.

پس چــرا این توقع همچنان از شــهرداری وجــود دارد؟ باز   
هم مردم به شــهرداری اعتراض می کنند که چــرا این خانه ها را 

خریداری و نگهداری نمی کنند؟
چون شــهرداری نهاد مردمی است مردم هم انتظار دارند و بر این 

باورند که می توانند این مطالبه را داشــته باشــند که به جهت حفظ 

هویت شــهر و ثبت تاریخ شهر شــهرداری ها موظف به نگهداری از 

آنها هســتند بنابرایــن این ذهنیت به وجود آمده اســت. این نکته را 

باید اضافه کنم که وقتی آقای دکترحناچی به عنوان شــهردار تهران 

شــعار تهران شــهری برای همــه را انتخاب کرده انــد، این موضوع 

پیامدهــای خاص خودش را دارد مردم باور پیدا کرده اند که می توان 

با این نهاد شــروع به تبادل افکار کرد و این کمک می کند که شهروند 

مســئول جایگاه خاصی داشــته باشــد و در مردم کم کم این ذهنیت 

ایجاد می شود که برای حل مسائل و مشکالت شهر باید با شهرداری 

تعامل کرد و از طرف دیگر بســیاری از شــهروندان برای حل بسیاری 

یک الیحه ای را با 
همکاری میراث 

فرهنگی تهیه و به 
شورای اسالمی شهر 
تهران ارسال کردیم 
که ذیل همین کمیته 

بتوان پروانه مرمت و 
بهره برداری از بناهای 

تاریخی و ارزشمند 
را صادر کنیم در این 

الیحه گردش کاری 
تدوین شده است که 
پس از بازدید از بنای 

تاریخی یا ارزشمند 
گزارش وضع موجود 
آن را تهیه کنیم و در 
آرشیومان نگه داریم



۹۲

گفت وگو

از مشکالت در طول زندگی خود با شهرداری در ارتباط هستند؛ شاید 

در شهرهای دیگر شــهرداری ها به بافت تاریخی نگاه خوبی نداشته 

باشند و از آن به عنوان بافت فرسوده یاد کنند اما در تهران شرایط در 

این زمینه بسیار متفاوت است و به نظرم ارتباط خوبی بین شهرداری 

و مردم در این زمینه شــکل گرفته  اســت. ذکر این نکته هم ضروری 

اســت که ممکن اســت بعضــی از اتفاقاتی که در تهــران افتاده در 

سایر کشورها هم اتفاق افتاده باشــد و آنها هم اشتباهاتی داشته اند 

ولی به ســمت اصالح اشــتباهات رفته اند و ما هم باید از اشتباهات 

گذشته درس بگیریم. ما هم این روند را هر چند دیر اما باالخره شروع 

کرده ایم.

شــهرهایی مثل لندن و پاریس به چند بخش تقسیم می شوند   
و در بخش هایی از آن بافت قدیم شــهر حفظ شده است و اجازه 
ساخت وســاز داده نمی شــود. چرا در ایران چنین اتفاقی نیفتاده 

است و در این زمینه از سایر کشورها الگوبرداری نکرده ایم؟
داستان خیلی پیچیده است؛ برای مثال در طرح جامع و تفصیلی 

تهیه شده به مالکان اعالم می شود که می توانند در این محدوده چهار 

طبقــه بســازند و در صورتی که در این محدوده بــه عنوان محدوده 

تاریخی اجازه ســاخت داده نمی شــود و مالکین ادعا دارند که حقی 

از آنها ضایع شــده اســت در حالی که به نظر من اصال این حق نباید 

به وجود می آمد. در دنیا به این سمت رفته اند که برای محدوده های 

تاریخی ضوابط ویژه ای تصویب می شــود که کمــک می کند بناهای 

تاریخی حفظ شــوند؛ البته دادن امتیازهای تشویقی و معافیت های 

قانونــی و ســایر موارد بــه کمک می آیند کــه مردم و ســاکنان این 

محدوده ها نیز از حقوق برابری نســبت به سایر نقاط شهر برخوردار 

باشــند برای این کار باید در روند تهیه طرح های توســعه شهری به 

ایــن موارد توجه کرد که طرح های تفصیلــی را اصالح و اعالم کنیم 

که این محدوده بافت تاریخی اســت و باید به طور مثال ساخت وساز 

بیش از دو طبقه را ممنوع کنیم. شورای عالی شهرسازی و معماری 

کشــور محدوده تاریخی  ۱۶۷ شهر را مشخص و ابالغ کرد که ضوابط 

ساخت وساز در آن محدوده مطابق با ضوابط میراث فرهنگی است. 

شهر تهران هم محدوده ای به مساحت ۲۲۵۲ هکتار از هسته مرکزی 

شهر تهران را به عنوان محدوده تاریخی اعالم کرد که این محدوده از 

شمال خیابان انقالب، جنوب خیابان شوش، شرق خیابان ۱۷ شهریور 

و غــرب خیابان کارگر را در بر می گیرد که متأســفانه مطابق ضوابط 

پهنه بندی شــهر تهران در بعضی از این محدوده ها امکان ساخت ۹ 

طبقه هم وجود دارد که درصدد هســتیم بــا هماهنگی اداره میراث 

فرهنگی در ضوابط ساخت وســاز این محــدوده بازنگری کنیم. برای 

این کار تصمیم داریم اول اســناد باالدست خود را تدوین کنیم و سند 

راهبردی برای این کار تهیه می شــود که به عنوان ســند باالدست به 

مــا بگوید در محدوده تاریخی چه  کار کنیم. االن در حال تهیه ســند 

باالدستی هستیم که به نظرم سندی که در حال تهیه است جامعیت 

و قابلیــت این را دارد که به عنوان ســند پایلوت برای کل کشــور از 

آن اســتفاده شــود؛ چون به خیلی از موارد مشــترک بین شهرهای 

کشــور پرداخته اســت. درصدد هستیم این ســند را در مراجع مورد 

نظــر مصوب و برای تهیه طرح تفصیلی بــرای این محدوده از نتایج 

آسیب شناسی این محدوده و استفاده از تجربه شهرهای دیگر نسبت 

به تهیه ضوابط اقدام کنیم. نکته قابل اهمیت این اســت که در تهیه 

ضوابط همکاری بین شــهرداری و میراث فرهنگی باید وجود داشته 

باشــد؛ در غیر این صورت تصویب طرح با مشکل روبه رو خواهد شد؛ 

به طور مثال در شهر قم میراث فرهنگی بدون هماهنگی با شهرداری 

اقدام به تهیه طرح کرده اســت که شهرداری به شدت با آن مخالف 

اســت یا در شیراز شــهرداری برای این محدوده طرح تهیه کرده که 

میــراث فرهنگی با آن مخالفت کرده اســت و توجه به این تجربیات 

کمک می کند که راه درستی انتخاب کنیم به همین دلیل سعی داریم 

در روند تهیه طرح تفصیلــی با هماهنگی کامل با میراث فرهنگی و 

وزارت راه وشهرســازی و سایر بازیگران در این محدوده اقدام کنیم تا 

مراحل تصویب آن مختل نشود.

با اینکه توضیح دادید، چرا از ســال گذشــته اتفاقی نیفتاده   
است؟

اردیبهشــت  ســال جاری با مهندسین مشــاور قرارداد بستیم باید 

هماهنگی زیادی بین بســیاری از بازیگران این محدوده انجام می شد 

و مشــکالت زیادی وجود داشته و دارد که باید برطرف شود؛ به طور 

مثال همین اپیدمی کرونا معضلی برای پیشــبرد برنامه ها شده است 

اما تالش مان این اســت که تا قبل از تابســتان آینده این ضوابط را به 

تصویب برسانیم.

با توجه به صحبت هایتــان و اقداماتی که انجام داده اید، پس   
این مجموعه طی این مدت در حال پیدا کردن جایگاه خود است. 

امیدوارم این گونه باشد؛ در حال حاضر مدیریت بافت ها و بناهای 

تاریخی شــهرداری تهران موضوعات زیــادی را دنبال می کند. خیلی 

از موضوعــات میراثــی را پیگیری می کنیم؛ از همــکاری در ثبت بنا، 

تعیین حریم، مرمت بنا، تهیه جدارهای ارزشمند و تهیه طرح هایی با 

موضوعاتی میراثی. تمام طرح هایی که در این محدوده یا در خصوص 

بناهای تاریخی اســت را با میراث فرهنگی هماهنگ می کنیم. من در 

اینجــا هم اعالم می کنم که مــا در تهیه طرح هایی که میراث در نظر 

دارد، حاضریم کمک کنیم تا طرح مورد نظر را تهیه کنیم.

آیا از سامانه اطالعات بناهای تاریخی تهران در شهرهای دیگر   
الگوبرداری شده است؟ 

چند شــهر با ما تمــاس گرفتــه  و در برخی مــوارد مراجعه هم 

داشــته اند و کمــک کرده ایــم که با نحــوی جمــع آوری و پردازش 

اطالعات و همچنین نحوی بارگذاری روی ســامانه نقشه را توضیح 

داده ایم ولی هنوز کامل نشده است و امیدوارم که آنها هم بتوانند با 

راه اندازی سامانه به اهدافی که مد نظرشان است، برسند. 

در دو ســال فعالیت تان چه کارهایی بوده که نتوانستید انجام   
دهید؟ حاال یا برای انجام آنها بودجه الزم را نداشــته اید یا با شما 

برای انجام آن همکاری الزم صورت نگرفته است؟
از این دســت مسائل زیاد داشــته ایم. در شهر تهران ۳۲۶۸ هکتار 

بافت فرســوده و ۲۲۵۲ هکتار بافت تاریخی وجود دارد. برای بافت 

فرســوده در اکثر شهرها سازمان نوسازی تشکیل شده است، اما برای 

بافت های تاریخی در هیچ یک از شــهرها اداره مشخصی نداریم بعد 

چگونه می توان توقع داشــت این بافت اصالح شود؟ در نتیجه نظرم 

این اســت که ساختاری منسجم در شهرداری تشکیل شود که بتواند 

برای این محدوده برنامه ریزی کند.

در شهر تهران برای محدوده و بناهای تاریخی دستگاه های متولی 

مثل ســازمان زیباسازی، ســازمان نوسازی، شــرکت توسعه فضای 

فرهنگی، ســازمان فرهنگی هنری شهرداری وجود دارند که مستقل 

از هم کارهایی را انجام داده اند ولی به نظر من یک مدیریت یکپارچه 

که بتواند برای این محــدوده تصمیم گیری کند و یکی از کارهایی که 

به جد دنبال می کنم تشــکیل یک اداره اســت کــه بتواند راهبردها و 

برنامه ریزی واحد در خصوص محدوده های شــهر داشته باشد البته 

در ماده ۱۸ قانون مرمت و بهره برداری از بناهای تاریخی و ارزشــمند 

دستگاه های دولتی 
و نهادهای عمومی 

اصوال صاحبان خوبی 
برای این امالک 

نیستند و بهتر است که 
تملک و بهره برداری 

این خانه ها را به 
افرادی بسپاریم 

که استفاده بهتری 
می توانند از آنها 

داشته باشند؛ به طور 
مثال شهرداری، اداره 

اوقاف، سازمان ها 
و نهادهای عمومی 

حتی خود میراث 
فرهنگی که مالکیت 

بناهای تاریخی و 
ارزشمند را دارد در 

بسیاری از موارد 
حتی در هزینه های 

نگهداری این بناها با 
مشکل روبه رو هستند
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این جایگاه دیده شده است. زمانی تصمیم بر این شد که این مدیریت 

زیر نظر سازمان نوسازی باشد که به شدت مقاومت کردم.

دو حوزه متناقض و روبه روی هم هستند.  
بله؛ به اعتقاد من این دو مقوله بسیار با هم در تضاد هستند.

تالش  ها به کجا رسید؟  
در حــال حاضر نظر مدیریت ارشــد شــهرداری به ســمت ایجاد 

تشــکیالت برای مدیریت بافت به عنوان اداره کل تغییر یافته اســت 

و حداقــل نگذاشــتم این تالش خاموش شــود ولــی گرفتاری های 

زیادی داریم. توقعات از مجموعه  مدیریت زیاد اســت کمبود نیروی 

متخصص و عدم پشتیبانی تشکیالتی از عمده مشکالتی است که کار 

را ســخت کرده است. از آن طرف هم زمان زیادی نداریم اگر تصمیم 

درســتی نگیریم، شرایط بســیار بد خواهد شــد. باید از ظرفیت های 

قانونی به نحو درستی استفاده کنیم.

حس شــخصی من این است که کمتر کســی دلش برای این   
کارها می سوزد و افراد نامناسب در جایی هستند که باید با عشق و 

عالقه این کار را انجام دهند ولی صرفا نگاه دفتری دارند.
بله؛ می خواهند چند صباحی در ســمتی باشند و بروند. هر جایی 

که فردی با عالقه و برنامه باشــد، می دانــد که باید کار کند. حوزه ما 

جایی اســت که باید حتما عالقه مند بود و البته آشــنا به موضوعات 

مختلف. در حــال حاضر یکی از کارهایی که فکــر می کنم می تواند 

تأثیــر خوبی در محدوده های تاریخی داشــته باشــد همــان تدوین 

ضوابط ساخت وساز در محدوده تاریخی است. خیلی تالش می کنم 

که این کار به سرانجام برســد. باید طوری کار کنیم که فردا افسوس 

کارهای نکرده را نخوریم. کارهای زیادی بوده که پیگیری کردیم ولی 

متأسفانه منتج به نتیجه نشده است. 

و درنهایــت راه حلی که می تواند به بافــت و بناهای تاریخی   
کمک کند، چه اتفاقی است؟

بافت تاریخی تهران از یادگارهای معماری دویســت ســاله کشور 

اســت که واجد ارزش های منحصربفرد زیادی است و نشانه هایی از 

هویــت معماری و اجتماعی و فرهنگی را در خود جای داده اســت، 

حفاظت از این میراث ارزشــمند فرهنگی نیاز به شــناخت بســیاری 

از عناصــر تأثیرگذار در آن دارد. در شــرایط موجود دخالت های غیر 

کارشناســی، نابســامانی در سیاســتگذاری ها و مدیریت های متنوع، 

ناهماهنگی های زیاد بین دســتگاه های دولتــی و نهادهای عمومی، 

فاصله زیــاد توقعات مردمی با توانایی متولیــان امور، تربیت نکردن 

کافی متخصصان مرمت و گردشگری و همچنین بالتکلیفی طرح ها و 

برنامه های مدون از آسیب هایی جدی است که کالبد بناهای تاریخی 

را هدف قرار داده و به نظر می رســد در صــورت عدم تصمیم گیری 

درســت خســارت های جبران ناپذیر به وجود آید. عدم ارزش افزوده 

امالک قدیمی نسبت به سایر امالک در شهر، کاربری های خارج از شأن 

بناهای تاریخی، عدم شناســایی امالک باارزش و بسیاری موضوعات 

ریز و درشــت از مســائلی اســت که باید برای آنهــا تصمیم گیری و 

راه حل های عاجل برای آنها پیدا شود. 

یکی از راه حل هایی که می تواند کمک شایانی در خصوص بافت های 

و بناهای تاریخی و ارزشــمند کند، تدوین سند و چشم انداز راهبری این 

محدوده است؛ سندی که باید مورد وفاق تمام بازیگران در این خصوص 

و چــراغ راه آینده باشــد؛ در ضمــن باید سیاســت های کالن نظام در 

خصوص این محدوده ها مشخص شود، باید جنبش و نهضت مرمت و 

احیای بناهای تاریخی در تهران شــروع شود و نگاه نظام مند با موضوع 

داشــته باشیم و با توجه به جوانب مختلف، برنامه منسجم و جامع را 

بر اساس مولفه های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی 

تدویــن کرد. در این بین نقــش و تأثیر مدیریت شــهری در برنامه ریزی 

محدوده تاریخی شهرها نیز بسیار تعیین کننده است؛ به طوری که اجرا 

و پیشبرد هر نوع برنامه ای در این زمینه، با اهرم مدیریت شهری تحقق 

یابد. مدیریت شهری نیز  شرایط و الزامات خاص خود را داشته است و 

تقویت و ایجاد جایگاهی در مدیریت شهری اولین گام در جهت حل این 

معضل خواهد بود. در خاتمه این درخواست را از شهروندان، نخبگان و 

متخصصان امور دارم که ما را در پیشبرد اهداف و برنامه ها یاری کنند.  

در طرح جامع و 
تفصیلی تهیه شده 

به مالکان اعالم 
می شود که می توانند 
در این محدوده چهار 

طبقه بسازند و در 
صورتی که در این 
محدوده به عنوان 

محدوده تاریخی 
اجازه ساخت داده 
نمی شود و مالکین 

ادعا دارند که حقی 
از آنها ضایع شده 

است در حالی که به 
نظر من اصال این حق 
نباید به وجود می آمد
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نگاه مسئول

در بازه زمانی 
سال های ۱۳۸۷ تا 

۱۳۹۷ مجموعا برای 
۴۹۳ پالک با وسعت 

تقریبی ۱۲۸ هکتار 
پروانه صادر شده بود 

که مجموع عوارض 
دریافتی شهرداری 

تهران از محل صدور 
پروانه برج باغ در 
این ۱۰ سال رقم 

۱۲۰۰ میلیارد تومان 
بوده که تنها ۱درصد 

از درآمدهای این 
۱۰ سال را شامل 

می شده است

در باب نقطه تعادل میان منافع صاحبان باغات و منافع شهر

 

اگر به فضای شــعارها و وعده های انتخاباتــی نمایندگان منتخب 

شــهروندان تهرانی در انتخابات پنجمین دوره شــورای اسالمی شهر 

تهــران بازگردیم، یکی از اصلی ترین مطالبات عمومی در حوزه محیط 

 زیســت که در سیاســت های کالن شــورای پنجم مد نظر قرار گرفت، 

موضوع حفاظت از باغات شــهر تهران و جلوگیری از تخریب گسترده 

آنان بود. بنابراین طرح «لغو مصوبه برج باغ ها» با امضای هفت نفر از 

اعضای شورای شهر در دومین جلسه رسمی شهر تهران در ۱۳۹۶/۶/۵ 

بررســی و اعالم وصول شد تا کمیســیون های شهرسازی و معماری و 

ســالمت و محیط زیست به صورت مشترک در این موضوع اعالم نظر 

کنند. در واقع شــورای اســالمی شــهر تهران در مقطعی از زمان قرار 

گرفتــه بود که مطالبه اصلی حفظ حداکثری باغات باقیمانده ســطح 

شهر و جلوگیری از تداوم رویه جاری ساخت وساز در باغات (موسوم به 

برج باغ) بود. مطالعات انجام شده در شهرداری تهران نیز نشان می داد 

خالف باور حاکم بر شهرداری تهران مبنی بر آنکه لغو مصوبه برج باغ 

ســبب می شود تا یکی از منابع درآمدی اصلی شهرداری تهران حذف 

شود، در بازه زمانی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ مجموعا برای ۴۹۳ پالک 

با وسعت تقریبی ۱۲۸ هکتار پروانه صادر شده بود که مجموع عوارض 

دریافتی شــهرداری تهران از محل صدور پروانه برج باغ در این ۱۰ سال 

رقم ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده که تنها ۱درصد از درآمدهای این ۱۰ سال 

را شامل می شده است. گام اولی که شورای اسالمی شهر تهران در این 

زمینه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ برداشت، لغو مصوبه پیشین خود در سال 

۱۳۸۳ بود که یکی از بندهای آن اجازه ساخت وســاز در سطح اشغال 

کمتر و با ارتفاع بیشــتر (برج باغ) را به شــهرداری تهران داده بود. در 

ادامــه طبیعی بود که لغو یک مصوبه و نه گفتن به رویه های موجود 

نیازمند ارایه پیشــنهاد جدید و بله گفتن به گزینه ای جدید باشد. از این 

زمان به بعد، به موجب بند هشــتم مصوبه شــورای عالی شهرسازی 

و معمــاری مــورخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ در موضوع بازنگــری و اصالح ماده 

چهاردهم قانون زمین شهری (پیوست ۳ طرح جامع شهر تهران) که 

در آن مقررات و ضوابط ساخت وســاز برج باغ ها در شهر تهران تدوین 

شده بود، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری موظف شده بود 

با همکاری شورای اسالمی شهر تهران پیشنهادات اصالحی خود را به 

شورای عالی برای تصویب ارایه کند. پیگیری و احیای این مصوبه بستر 

قانونی را برای ارایه پیشنهاد جایگزین برج باغ ها برای شورای اسالمی 

شــهر تهران در دوره پنجم فراهم کرد. بر این اســاس، شــورای پنجم 

شهرداری تهران را در مصوبه اسفند ۱۳۹۶ خود مکلف کرد تا حداکثر 

پس از ۲ ماه از ابالغ مصوبه خود، پیشنهاد اصالحیه دستورالعمل ماده 

۱۴ قانون زمین شــهری را با در نظر گرفتن اصولی ارایه کند که برخی از 

آنها عبارتند از: 

 حفاظت و صیانت حداکثری از باغات شهر تهران

 حداقل تراکم ســاختمانی و سطح اشــغال و مداخله در عرصه 

باغات

 حفظ وضع موجود باغات با مالکیت غیرخصوصی و تبدیل آنها 

به فضای سبز قابل دسترس برای شهروندان

 حفــظ و صیانت از باغات با مســاحت بــاالی ۵۰۰۰ مترمربع با 

درختان کهنســال برای احداث پارک عمومی با اولویت دادن به تملک 

آنها

 عدم رویکرد درآمدزایی از فروش تراکم ساخت وساز در باغات 

 اعمال تشویق غیرتراکمی برای حفظ و صیانت باغات

 در نظرگرفتن طیفی از تشــویقات غیرکالبدی (اعم از بخشودگی 

عوارض، کمک به نگهداری باغات و امثال آن) برای صاحبان باغات

پیشنهاد تهیه شده اساسا با رویکرد صیانتی و حفاظتی و در ضدیت 

با رویه های موجود در نحوه ساخت وســاز در باغات تدوین شــده بود 

که درنهایت آورده و پیشــنهاد شورای شهر تهران در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۳ 

به تصویب شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران رسید و رسما 

«خانه بــاغ»، جایگزین «برج باغ» شــد. در حال حاضر که یک ســال از 

مصوبه مذکور می گذرد به نظر ضروری اســت آسیب شناســی از این 

مصوبه و تالش های صورت گرفته شــورای پنجم به عنوان دســتاورد 

مهم آن در دســتور کار مدیریت شــهری قرار گیرد و مشخص شود که 

آیا این مصوبه توانســته گام های مثبتی در جهت صیانت و حفاظت از 

باغات شــهر تهران بردارد؟ آیا توانسته است همزمان منافع صاحبان 

باغات و منافع شــهر را تأمین کند؟ و آیا توانســته اثر مثبتی در توسعه 

فضای ســبز و تشویق مالکان به کاشــت درختان در امالک خود ایجاد 

کند؟ به نظر می رســد یکی از چالش های شورای ششم و به طور کلی 

مدیریت شهری دوره بعد، پاسخگویی به سواالت مذکور باشد که پاسخ 

آن نه در بازگشت به مصوبه برج باغ بوده و نه به طور کامل در پیشنهاد 

این دوره شورای اسالمی شــهر تهران یافت می شود؛ به عبارت دیگر، 

پیداکردن نقطه تعادل میان منافع صاحبان باغات و منافع شهر شرط 

کلیدی در تضمین پایداری مصوبات حفاظت، صیانت و توسعه باغات 

شهر تهران است.



۹۵

پیاده روهای شــهر هرگز از دســت اندازی کســبه زیاده خــواه مصون 

نبوده انــد؛ آن  قدر که گاهی حتــی از پیاده رو مقابل مغــازه هم فراتر 

می روند و به خیابان می رسند. احساس مالکیت به حدی می رسد که با 

مخروط کله قندی و تهدید اجازه توقف چندلحظه ای هم از شهروندان 

دریغ می شــود. جدای از جــای پارک کنار خیابــان، پیاده روها اما حق 

مسلمی برای مغازه داران است و کسبه بخشی از محصوالت و خدمات 

خود را با همین تفســیر به معابر تحمیل می کننــد. البته گاهی هم از 

سر بزرگ منشــی یا برای کسب درآمد دست تفقدی بر سر دستفروشی 

می کشــند و اجازه بساط پهن کردن به آنها می دهند. آنچه در این میان 

به جایی نمی رسد فریاد عابران و حق ازدست رفته تردد آسان است. 

ســد معبر عمومی و اشغال پیاده رو برای کســب یا سکنی ممنوع 

اســت. این امر بارها در قوانین به صراحت بیان شــده ازجمله در ماده 

۲۶ قانون مدنی آمده است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت 

و والیت یا ناحیه یا شــهری اختصاص یافته باشد، جزو اموال عمومی 

است به این معنی که قابل تملک اشخاص خصوصی نیست بنابراین 

هیچ شــهروندی نمی توانــد آن را از آن خود بدانــد و به  صرف اینکه 

فضای روبه روی ملک شخصی او است آن را اجاره دهد. هر چند آنچه 

در شهر می بینیم و از دستفروشان می شنویم حرف دیگری است. کسبه 

فضای پیرامون ملک خود را حالل تر از شــیر مادرشــان فرض کرده و 

نسبت به استفاده سایر شهروندان از آن تصمیم گیری می کنند.

پیاده روها بخش مهمی از فضای شهرها و دارای ظرفیت های زیادی 

است اما ســوالی که مطرح می شود این است که کارآمدترین استفاده 

از پیاده روها چیســت؟ همه ما در تصاویری از کشورهای توسعه یافته 

دیده ایم که فضای پیاده روها چطور به ســرزندگی اجتماعی، گسترش 

فعالیت های اجتماعی و افزایش مدت حضور مردم کمک کرده است. 

کافه ها و رســتوران هایی که فعالیت آنها در حاشیه پیاده روها، ویترین 

خیابان و باعث انســجام و کنترل اجتماعی، احساس راحتی و آسایش 

و امنیت عابران می شــود. این توصیف روی دوم ســکه بهره برداری از 

پیاده روهاست. الیحه پرمناقشه شهرداری تهران تالشی برای توجه به 

این کاربرد فضای شهری است و  چند ماهی است که در مسیر تصویب 

در شورای شــهر تهران قرار گرفته ولی نگرانی هایی را هم برانگیخته 

است. 

پیاده روفروشی اولین برچسبی بود که به این الیحه چسبید. پیاده روها 

جزو اموال عمومی شــهرداری است به این معنی که متعلق به شهر 

بوده و برای اســتفاده عموم اختصاص یافته است. سوال اساسی این 

بود که آیا شهرداری حق فروش یا اجاره معابر را دارد یا خیر؟

 محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اقدام 

شــهرداری برای بهره برداری از پیاده روها را تخلف می داند و می گوید: 

«شهرداری به  عنوان مجری و ناظر بر زیباسازی بصری و منظر شهری، 

حق واگذاری یا اجاره دادن پیاده روها و معابر عمومی را به افراد ندارد 

و چنین اقدامی تخلف اســت.» اما محســن هاشــمی، رئیس شورای 

شــهر تهران، در واکنش بــه غیرقانونی خواندن این اقدام شــهرداری 

گفت: «فعالیت در پیاده روها قانونا ممنوع نیست و در قالب این الیحه 

نیز قرار نیســت که پیاده رو به فروش برســد. در صــورت تصویب این 

الیحه در صحن شــورا و رأی موافق اکثر اعضــا، اجاره فضای پیاده راه 

برای برخی از مشــاغل ازجمله برخی از رســتوران ها و اغذیه فروشان 

امکان پذیر خواهد شــد.» زهرا نژادبهرام، عضو کمیســیون شهرسازی 

و معماری شــورای شــهر، نیز با گالیه از منتقدانی که این الیحه را به 

شکلی غیرمنصفانه و غیر کارشناسانه زیر سوال می برند، می گوید: «بر 

اساس مصوبه سال ۱۳۵۹ شورای انقالب فضاهای شهری، پیاده روها 

و معابر در اختیار شهرداری هاست؛ بنابراین اجاره این فضاها به وسیله 

شهرداری نه  تنها امری غیرقانونی نیست که می تواند باعث سرزندگی 

و شور و نشاط در سطح شهر شود.»

مهرداد بائوج الهوتی، رئیس فراکســیون مدیریت شهری مجلس، 

هم تمامی معابر شهری را بر اساس قانون اختیار شهرداری ها می داند 

و  معتقد است که اجاره پیاده روهای عریض پایتخت به برخی اصناف 

در صورت ایجادنشدن مشکل برای تردد شهروندان منع قانونی ندارد 

و بر اســاس ماده ۹۶ قانون شــهرداری ها اراضی کوچه های عمومی، 

میدان ها، پیاده روها و خیابان ها ملک عمومی و در مالکیت شهرداری 

اســت. بنابراین ایــن کار غیرقانونی نیســت و شــهرداری می تواند از 

پیاد ه روها بهره برداری کند.

برخی کارشناســان و فعاالن اجتماعی امــا چالش های دیگری در 

این  خصــوص مطرح کردند؛ ازجمله اینکه قانونی شــدن بهره برداری 

از پیاده رو مانع از برخورد قانونی و احقاق حق عابران می شــود چون  

با اجاره فضاهای شــهری از شــهروندان سلب مالکیت می شود. علی 

مفاخریان، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر متولی 

اصلی بهره برداری از پیاده روها حقوق عامه را اولویت اصلی این الیحه 

می داند و می گوید که اگر پیاده روی ظرفیت الزم را نداشــته باشــد به  

هیچ وجه اجازه اســتفاده به متقاضیان را نخواهیــم داد و در صورت 

تخلف شرکت شهربان و نیروی انتظامی اقدامات الزم را انجام خواهند 

داد. فضاهای مورد بهره برداری با استانداردهای دقیق انتخاب می شود 

تا به تردد و حقوق عامه خدشه ای وارد نشود.

مطابق آنچــه در الحاقیه این الیحه آمده اســت، حداقل فضای ۶ 

بر اساس ماده ۹۶ 
قانون شهرداری ها 

اراضی کوچه های 
عمومی، میدان ها، 

پیاده روها و خیابان ها 
ملک عمومی و در 

مالکیت شهرداری 
است. بنابراین 

این کار غیرقانونی 
نیست و شهرداری 

می تواند از پیاد ه روها 
بهره برداری کند

نگاهی به الیحه بهره برداری از پیاده روها 

فضاسازی برای شهروندان
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گزارش

متر برای بررســی شرایط پیاده رو مورد نیاز است. در این صورت عوامل 

دیگر همچون نرخ تردد، میانگین ســرعت، نســبت حجم به ظرفیت 

فضــا و همچنین وجود موانع ثابــت در فضاها نظیر تیــر چراغ برق، 

نیمکت، درختان ســنجیده و نســبت به امکان بهره برداری آن  شامل  

۸ رسته شغلی  از جمله رســتوران داران و چلوکباب، فروشندگان دل 

و جگر و قلوه، طباخان، کافه قنادی و شیرینی فروشان، قهوه خانه داران 

و ســفره خانه های سنتی، کافی شــاپ، آبمیوه و بســتنی، فروشندگان 

فرآورده های گوشــتی، اغذیه و پیتزا و غذاهای فانتزی و کبابی، حلیم و 

آشپزندگان مشابه می شود. 

نگرانی دیگری که در شــبکه های اجتماعی در این  خصوص بازتاب 

یافت، این بود که پیاده روها ذی نفعان دیگری هم دارد که دستفروشان 

یکی از آنها هســتند و اجازه بهره برداری، کســبه را مجاز به برخورد با 

دستفروشان می کند و در واقع این اقدام شهرداری شهروندان را مقابل 

یکدیگر قرار می دهد. از آنجا که در این فرض بســاط دستفروشــان به  

گونه ای تجاوز به ملک شخصی و منافع تجاری کسبه قلمداد خواهد 

شــد افزایش مشاجره و اعمال خشــونت میان دستفروشان و کسبه یا 

اجاره دادن فضای پیاده رو به وسیله کسبه به دستفروشان با قیمت های 

نامعلوم متصور اســت که مطالعه دقیق الیحه اســاس این نگرانی را 

برطرف خواهد کرد. 

به گفته مفاخریان، مدیرعامل شــرکت ساماندهی صنایع و مشاغل 

شهر، بهره برداری موقت از پیاده روها امتیاز ویژه شهرداری به واحدهای 

صنفی ثابت نیســت بلکه ایجاد امکان برای مغازه داران با محدودیت 

صنفی و محلی زیادی همراه است و اگر این محدودیت ها اعمال شود 

اساســا فرصتی برای ایجاد تنش بین این دو قشــر بــه وجود نمی آید. 

ضمن اینکه بخشی از بهره برداری از پیاده روها شامل حال دستفروشان 

هم می شــود که با دقت بر اســاس معیارهای مختلفی جانمایی و در 

پیاده روهای مناسب مستقر می شوند. 

برقــراری درآمد پایدار از طریق انضباط بخشــی به وضعیت معابر 

از اهــداف دیگر شــهرداری تهران عنوان شــده اســت. دریافت حق 

بهره بــرداری موقت از ظرفیت پیاده روهای پایتخت برای ارایه خدمات 

به شهروندان از سوی اصناف و کسبه در افزایش درآمد مستمر و پایدار 

شهرداری مفید خواهد بود. درآمدی که در وضعیت فعلی وجود آن از 

دید اعضای شورای شهر  نیز ضروری احساس می شود. 

مهرداد بائوج الهوتی، رئیس فراکســیون مدیریت شهری مجلس، 

در این خصوص می گوید: «درست است شهرداری با انگیزه درآمدزایی 

به اجــاره پیاده روها ورود کــرده اما چاره ای جز این ندارد و در ســایر 

کشــورها هم چنین رویه ای وجود دارد. در حال حاضر دولت به دلیل 

مشکالت اقتصادی امکان حمایت از شهرداری ها را ندارد و در گذشته 

هم متوســط کمک دولت تنها ۶درصد از مخارج بوده اســت بنابراین 

شهرداری باید از مسیرهای مختلف درآمدزایی کند.»

از ســوی دیگر مهیاکردن فعالیت برخی از صنوف در پیاده روها در 

مراکز شهری شرایط مطلوبی برای رونق کسب وکار و پویایی اقتصادی 

به وجود می آورد. در حقیقت انگیزه افزایش فروش و رونق اقتصادی 

باعث رشــد رویکرد پیاده محوری در دنیاســت. ورود برخی صنوف و 

حضور شــهروندان می تواند موجب بازگرداندن حیــات اقتصادی به 

فضاهای شهری، ایجاد امنیت و پویایی این فضاها شود. 

با توجه به تأکید بر توســعه پایــدار و توجه به آن در ابعاد مختلف 

زندگی انسانی، امروزه اقدامات علمی و عملی بسیاری برای جایگزینی 

روش های ســازگار با محیط  زیست به  جای توسعه های خطی در حال 

انجام اســت. در همین زمینه در کشورهای پیشرفته تشویق به حرکت 

پیاده و ایجاد پیاده راه ها و تســهیالت مرتبط از همین منظر مورد توجه 

قــرار گرفته و مطالعات مختلف بیانگر ســابقه بیش از ســه دهه ای 

کشورهای پیشرو در این زمینه اســت. بر این اساس توسعه پیاده روها 

راهی برای ایجاد امنیت، ســرزندگی و تشــویق مردم به پیاده روی در 

توســعه پایدار شــهرها به ویژه در پایداری محیط  زیست شناخته شده 

است. به نظر می رسد با وجود کارکرد مثبت این نوع استفاده از فضاها 

در شهر، مدیریت شهری باید نسبت به نوع اجرای آن بدون شتاب زدگی 

یا تأثیر از بازتاب های غیرکارشناسی تصمیم گیری کند.

به گفته مدیرعامل 
شرکت ساماندهی 

صنایع و مشاغل 
شهر، بهره برداری 

موقت از پیاده روها 
امتیاز ویژه شهرداری 

به واحدهای صنفی 
ثابت نیست بلکه 
ایجاد امکان برای 

مغازه داران با 
محدودیت صنفی 

و محلی زیادی 
همراه است و اگر 
این محدودیت ها 
اعمال شود اساسا 

فرصتی برای ایجاد 
تنش بین این دو 

قشر به وجود نمی آید
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لزوم تدوین الیحه بهره برداری از پیاده روها چه بود؟   
استفاده از فضاهای باز شــهری نیاز امروز شهروندان در دنیاست 

و ایــن موج در بســیاری از کشــورها به راه افتاده اســت و نمی توان 

ســدی در مقابل این موج شد. به  عالوه شرایط اقتصادی امروز کشور 

نیاز به کسب وکارهای کوچک ســیار و دریافت خدمات در فضای باز 

را افزایش داده اســت. شــهروندان امروز تمایل بیشــتری به خرید یا 

ســرو مواد خوراکی در فضاهای باز دارند. عالوه بر این در ســال ۹۷ 

مصوبه ای برای ســاماندهی وضعیت مشــاغل ســیار و بی کانون در 

شورای شــهر تهران به تصویب رســید تا به چالش های عرضه کاال 

و اجناس در ســطح معابر و فضاهای عمومی و همچنین فشارهای 

اقتصادی و اجتماعی ناشی از کمبود کار ثابت در سطح شهر تهران با 

کاهش شبکه داللی و واسطه گری، مسافرت های بیهوده درون شهری 

و سد معبر و مشــکالت ناشــی از آن بپردازد. محتوایی که در حوزه 

الیحه اســتفاده برخی مشاغل از پیاده راه ها مطرح است هم برگرفته 

از ایــن مصوبه اســت و بر اســاس آن برخی از حوزه هــای نیازمند 

ســاماندهی در منظر عمومی و حقوق عامه شهر این الیحه ارایه شد 

تا اســتفاده مناسب تر از پیاده راه ها به وجود آید. با توجه  به این نکات 

و مصوبه شورای شهر در این  خصوص باید سازوکار استانداردی برای 

بکارگیری اصولی تدوین می شد. 

 اجرای این الیحه مشــخصا چــه اهدافی و بهره بــرداری از   
پیاده روها به  صورت مطلوب چه ویژگی هایی را دنبال می کند؟ 

 نظم بخشــی بــه فضــای فعلــی معابر شــهری و اســتفاده از 

ظرفیت هــای موجود بــرای نیاز شــهروندان و اصنــاف و درنهایت 

درآمدزایی برای شــهرداری تهــران از اهداف این الیحه اســت. اما 

برطبــق این الیحه و آیین نامه های اجرایــی آن پالزاها و پیاده روها با 

موقعیت تجاری و اســتانداردهایی دقیق شناسایی می شوند تا فقط 

از فضاهای تأییدشــده بهره برداری شود. این استانداردها برای فضای 

موجود در پیاده روها و ســایر فضاهای شــهر بر اســاس عرض موثر، 

نرخ تردد، میانگین ســرعت، نسبت حجم به ظرفیت فضا و همچنین 

وجود موانــع ثابت در فضاها نظیر تیر چراغ بــرق، نیمکت، درختان 

و... بررسی می شود و فضاهایی که قابلیت بهره برداری داشته باشند، 

شناسایی می شود. سپس زیرســاخت هایی همچون تأمین روشنایی، 

تجهیزات و جداکننده فیزیکی، ســایه بان و... فراهم می شود. رعایت 

شــرق: پیاده روها بخشــی از شهرهاست که در دهه های اخیر در کشــورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته اســت و با روش های مختلفی به بهره برداری می رسد. 
کارشناسان معتقدند که نشاط اجتماعی، امنیت شهری و رونق اقتصاد شهری کمترین نتایج بکارگیری صحیح از ظرفیت پیاده روهاست. اکنون در پیاده روهای پایتخت 
اوضاع به شــکل دیگری است. بساط دستفروشــان در ازای باج سبیل به مغازه داران در پیاده روها پهن می شــود و اصناف بدون توجه به حقوق عابران و ظرفیت 
پیاده روها سد معبر می کنند. بدیهی است آنچه امروز در خیابان ها اتفاق می افتد نتیجه نیاز شهروندان و اصناف است. نیازی که در بسیاری از کشورها به  درستی به آن 
پاســخ داده شده و پالزاها و پیاده روها با رعایت مالحظاتی به جاذبه گردشگری و محل اجتماع شهروندان تبدیل شده است. چند ماهی است که الیحه بهره برداری 
از پیاده روهای پایتخت نیز در شــرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شــهر تدوین شده و در حال طی مراحل قانونی برای تصویب در شورای شهر تهران است. در این 

 خصوص با سیدعلی مفاخریان، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر به گفت وگو نشستیم. 

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر مطرح کرد

پیگیر حقوق  شهروندان
در پیاده روها هستیم

۹۷۹۷۹۷۷۹۷۹۷۷۹۷۹۷۷۹۷

ســدی در مقابل این موج شد. به عالوه شرایط اقتصادی امروز کشور 

نیاز به کسبوکارهای کوچک ســیار و دریافت خدمات در فضای باز 

را افزایش داده اســت. شــهروندان امروز تمایل بیشــتری به خرید یا 

ســرو مواد خوراکی در فضاهای باز دارند. عالوه بر این در ســال ۹۷

اقتصادی و اجتماعی ناشی از کمبو

کاهش شبکه داللی و واسطهگری،

و سد معبر و مشــکالت ناشــی از

الیحه اســتفاده برخی مشاغل از پی

از ایــن مصوبه اســت و بر اســاس

ســاماندهی در منظر عمومی و حق

تا اســتفاده مناسبتر از پیادهراهها

و مصوبه شورای شهر در این خصو

بکارگیری اصولی تدوین میشد. 

اجرای این الیحه مشــخص
پیادهروها به صورت مطلوب چه
 نظمبخشــی بــه فضــای فعلـ

ظرفیتهــای موجود بــرای نیاز ش

درآمدزایی برای شــهرداری تهــرا

برطبــق این الیحه و آییننامههای

موقعیت تجاری و اســتانداردهایی

از فضاهای تأییدشــده بهرهبرداری

موجود در پیادهروها و ســایر فضاه

نرخ تردد، میانگین ســرعت، نسبت

وجود موانــع ثابت در فضاها نظیر

و... بررسی میشود و فضاهایی که

شناسایی میشود. سپس زیرســاخ

تجهیزات و جداکننده فیزیکی، ســا



۹۸

گزارش

همه این نکات که در دســتورالعمل اجرایی پیش بینی  شــده است، 

می تواند شرایط را برای استفاده مطلوب از پیاده رو فراهم کند. 

روند اختصاص این فضاها به شهروندان به چه صورت است؟   
ســاماندهی پیاده روهای پایتخت به  صورت مشــخص شامل دو 

بخش می شــود؛ بخشــی از آن به بهره برداری اصنــاف از پیاده روها 

اختصــاص دارد. در ایــن بخش اصناف فعال در ۸ رســته شــغلی 

می تواننــد برای بهره بــرداری از این فضاها تقاضــا کنند. این اصناف 

عمدتا شــامل اغذیه فروشــان و ارایه کنندگان محصــوالت خوراکی 

می شــود و اصناف متقاضی پس از تأیید کمیته مربوطه می توانند در 

ازای پرداخت مبلغ تعیین شــده و با فراهم کردن زیرساخت های الزم، 

از فضای مقابل واحد صنفی خود استفاده کنند. کمیته یادشده همه 

اســتانداردهای مربوط به فضای مازاد پیاده رو را بررســی می کند تا 

شرایط الزم برای بهره برداری اصناف را داشته باشد. 

 عالوه بر این دستفروشــان نیز با ثبت نام در «ســامان بازار» احراز 

هویــت و صالحیــت معیشــتی برای دستفروشــی، بر اســاس نوع 

محصوالتی کــه عرضه می کننــد جانمایی می شــوند. پیاده روهای 

برخی از راسته بازارهای مناسب بهره برداری نیز می تواند در ساعاتی 

از شــبانه روز در اختیار آنان قــرار بگیرد. در ایــن  خصوص عالوه بر 

ویژگی های پیاده روی مورد بهره برداری، نوع محصوالت دستفروشان 

یعنی تناسب و شباهت نداشتن با صنف ثابت نیز بررسی و با توجه  به 

این موارد جانمایی می شوند. 

آیا در برنامه پیش روی شرکت ساماندهی برای بهره برداری از   
پیاده روهای شهر حقوق عابران تضمین شده است؟

قطعا در تدوین این الیحه حقوق عمومی اهمیت دارد و مســأله 

پیاده راه برای استفاده شهروندان در اولویت است. بر اساس این الیحه 

قرار نیست پیاده روها به کسبه یا دستفروشان داده شود بلکه اتفاقی 

که رخ می دهد این اســت که فضایی که امروز این مشاغل به  صورت 

غیرمجاز اشغال کردند در چهارچوب مقررات قابلیت ساماندهی پیدا 

کند. قطعا در فضای پیاده رو اولویت با عبور ویلچر و تردد شهروندان 

است؛ اما اگر در مقابل پیاده روها فضای مازادی وجود داشته باشد، با 

وجود نیاز امروز شهروندان تعیین تکلیف می شود. دستورالعمل الزم 

در این زمینه تهیه و به شــورای شــهر ارسال شده است و در صورت 

تصویب قابلیت اجرا خواهد داشت.

ایــن الیحه با این نگاه تدوین شــده که ظرفیت پیــاده راه از منظر 

حقوق عمومی شــهر و ســاماندهی پیاده راه ها بررســی شود. اکنون 

پیاده راه ها به  صورت غیرقانونی تصرف شــده و مشــمول سد معبر 

هســتند، اما بر اساس این الیحه قرار اســت ضابطه مند شوند، قطعا 

همه معابر ویژگی و ظرفیت اســتفاده را ندارند، ممکن است نقاطی 

از راســته ها این ویژگی ها را داشته باشــد که باید به  صورت موردی 

بررسی شود.

برخی انتقــادات در این خصوص پیرامــون غیرقانونی بودن   
انتفاع شهرداری از شوارع و خیابان هاست. آیا در صورت تصویب 

این الیحه، توجیه قانونی برای این نوع بهره برداری وجود دارد؟ 
نظارت بر حســن اداره اموال عمومی و خصوصی شــهرداری ها 

مطابق قانون تشــکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور 

و انتخابات شــوراهای اسالمی کشور و انتخاب شــهرداران بر عهده 

شــورای شهر است و تصمیم شورای شهر می تواند مجوزی برای این 

نوع بهره برداری باشــد اما برخی با استناد به تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون 

شــهرداری ها بهره برداری از پیاده روها را مصــداق انتفاع از معابر و 

تصرف مالکانه عنوان می کنند. در حالی  که ماده واحده مصوب سال 

۵۹ در این باره شهرداری تهران را در واگذاری امالک و اموال عمومی 

شهرداری برای تسهیل و بهبود خدمات به شهروندان مجاز می داند. 

در این ماده  واحده آمده اســت که شــهرداری می تواند قســمتی از 

پارک ها و میدان ها و ســایر اموال عمومی اعــم از عرصه و اعیانی را 

با رعایت آنچه مخــل زیبایی یا مصلحت عامه نباشــد، در محدوده 

شــهر تهران با عقد قراردادهای رسمی یا عادی به اشخاص حقیقی 

یــا حقوقی به رعایت مصلحت و دریافت وجوه مناســب بر اســاس 

آیین نامه معامالت شــهرداری اقدام کند. این گونه واگذاری از شمول 

مقررات قانون مالک و مســتأجر و هر نوع روابطــی که عنوان اجاره 

داشته باشــد خارج بوده و روابط طرفین بر اساس قراردادی خواهد 

بود که تنظیم و مبادله خواهد شد.

الیحه بهره برداری از پیاده رو در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟   
مطالعــات فنی، اجتماعی و فرهنگی به وســیله مشــاوران انجام 

و معیارهایی برای شناســایی خیابان کامل و اســتاندارد تعریف شــده 

اســت و آماده ارایه به شورای شهر تهران است. در صورتی  که اعضای 

محترم شورای شهر رأی موافق برای اجرای آن بدهند، این طرح با تمام 

مالحظات آن برای احقاق حقوق تمام شهروندان اجرا می شود. الزامات 

قانونی پیش بینی شــده در الیحه تضمین کننده حقوق عامه شهروندان 

اســت. ضمن اینکه بخشــی از درآمد پایدار مدیریت شهری برای ارایه 

خدمات و تأمین زیرســاخت ها از این طریق دریافــت حق بهره برداری 

موقت تأمین می شــود. این الیحه کمک می کند که فضا را به ســمت 

فضای مرفه تر و بهســازی محیطی ســوق بدهیم و بهره برداری آن را 

قانونمندتر کنیم؛ یعنی در فضاهایی استفاده برخی مشاغلی را مجاز و 

حیات و ســرزندگی اجتماعی را فراهم کنیم تا فضای تعامل اجتماعی 

مناســب تری برای شــهروندان به وجود آید؛ بنابراین این طرح و الیحه 

پیشنهاد شده است. در بسیاری از شهرها و کشورهای توسعه یافته هم 

برخی مشاغل که به سیما و منظر شــهری کمک می کند در پیاده روها 

خدمات مناســب تری ارایه می کنند. قرار است از ظرفیت اقتصادی که 

برای این مشــاغل به وجود می آید شــهرداری نیز استفاده کند. ضمن 

رعایت حقوق عامه شهروندان در فضای عمومی پیاده روها به حقوقی 

که می تواند برای اقتصاد شــهر توجه می کنیــم و فضاهای خاص که 

امکان استفاده از آن وجود دارد را برای مشاغل محدود فراهم کنیم. 

نظارت بر حسن 
اداره اموال عمومی 

و خصوصی 
شهرداری ها مطابق 

قانون تشکیالت، 
وظایف و انتخابات 

شوراهای اسالمی 
کشور و انتخابات 

شوراهای اسالمی 
کشور و انتخاب 

شهرداران بر عهده 
شورای شهر است و 
تصمیم شورای شهر 

می تواند مجوزی 
برای این نوع 

بهره برداری باشد



۹۹

 

در این روزهای کرونایی که خبرهای ناخوشایند به گوش مان می رسد 

و هر روز منتظر خبرهای خوب و امیدوارکننده هســتیم و امیدواریم  که 

هر چه سریع تر ویروس کرونا را شکست دهیم و دوباره به جریان عادی 

زندگی بازگردیم، خبر خوبی که می شــود در این روزها به آن پرداخت، 

افتتاح نخســتین کتابخانه  تخصصی گردشگری است که متأسفانه این 

مراســم هم با روزهای کرونایی تداخل داشت و از آن استقبال چندانی 

نشد. 

همان طور که می دانید گردشــگری در ایران بــا چالش های جدی 

همچون اقتصادی، زیســت محیطی، فرهنگــی و اجتماعی و خدماتی 

مواجه است اما در کنار این چالش های جدی داشتن کتابخانه تخصصی 

در این حوزه می تواند در آینده، نقش و اهمیت ســفر و گردشــگری این 

بخش را باال ببرد. 

نخستین کتابخانه تخصصی گردشــگری ۷۵۰ عنوان کتاب دارد که 

بالغ بر ۹۰درصد کتاب ها با موضوع گردشگری است و بیش از ۴۰ عنوان 

کتاب التین در کتابخانه موجود و در حال افزایش اســت. این کتابخانه 

مورد حمایت و در فهرســت کتابخانه های ســازمان فرهنگی و هنری 

شــهرداری تهران اســت و در ادامه راه، کتاب شناسی گردشگری نیز تا 

پایان ســال جاری راه اندازی خواهد شد. اینها سخنان مهرشاد کاظمی، 

رئیس ستاد گردشــگری شهرداری تهران، در حاشیه افتتاحیه کتابخانه 

بود که در تاریخ چهاردهم تیر ۱۳۹۹ همزمان با بزرگداشت روز قلم در 

ستاد گردشگری شــهرداری تهران با حضور جمعی از مسئوالن برگزار 

شد. به گفته رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران اگر ویروس کرونا 

نبود می توانســتیم مسئوالن گروه های دانشــگاهی در تهران که در این 

رشته تدریس می کنند یا دانشــجویان دکترای این رشته را دعوت کنیم 

ولی متأسفانه به علت کرونا این مراسم مختصر بود.

مهرشــاد کاظمی نزدیک یک سال اســت که در قسمت گردشگری 

شــهرداری تهــران فعالیت می کنــد و ترجیح داده اســت که به جای 

برگزاری تور، کارهای زیرســاختی انجام شــود. او معتقد است که این 

کارها به بخش خصوصی لطمه وارد می کند و وظیفه ما به عنوان نهاد 

اجتماعی و شــهرداری این است که بیشــتر در کارهای زیرساختی وارد 

شــویم و بستری برای فعالیت بیشــتر فراهم کنیم. به گفته او برای این 

برنامه های زیرساختی چندین فعالیت در برنامه قرار گرفت که نخستین 

فعالیت افتتاح کتابخانه تخصصی بود. مهرشاد کاظمی در این گفت وگو 

درباره زمان مطرح شدن ایده این طرح بیان کرد: «بهمن ماه سال گذشته 

تصمیم گرفتیم کتابخانه تخصصی گردشــگری را که جنبه آموزشی و 

پژوهشــی دارد، افتتــاح کنیم و کمکــی به عالقه منــدان به خصوص 

دانشــجویانی که در این رشته و در صنعت گردشگری تحصیل می کنند 

باشــیم. از آن زمان شروع به خرید و تهیه کتاب ها کردیم که لیست این 

کتاب ها را از خانه کتاب گرفتیم و تا آخر فصل بهار ۷۰۰ کتاب که تعداد 

قابل قبولی هم بود، جمع آوری کردیم. بعد از تاریخ افتتاح هم ۸۰ کتاب 

به همراه پایان نامه های گردشــگری را که دانشــجویان دکتری و ارشد 

نوشــته بودند، جمع آوری کردیم و به صورت چکیده کتاب به کتابخانه 

اضافه شد. در این کتابخانه مجموعه ای بیش از ۵ هزار مقاله گردشگری 

و چیزی حدود یک هزار نشریه جمع آوری شده است که در سایت جامع 

گردشــگری بارگذاری می شــود.» این خبر برای دانشجویان این رشته و 

عالقه مندان در حوزه گردشــگری مورد توجه است که در این کتابخانه 

تمام کتاب ها فهرست بندی و در سایت کتابخانه شهرداری که مربوط به 

ســازمان فرهنگی و هنری است، قرار داده شده است. کاظمی در ادامه 

اشاره ای  به دسترســی کتاب ها و افراد عالقه مند و کسانی که به عنوان 

توریســت  وارد ایران می شوند، داشــت. او توضیح داد: «کسانی که به 

عنوان توریست وارد ایران می شوند هم می توانند از کتاب های کتابخانه 

اســتفاده کنند؛ منتها زبان کتاب ها فارســی است و ما در تالش هستیم 

که بخش التین آن را هم داشــته باشیم. در حال حاضر ۲۰ تا ۳۰ کتاب 

در بخش التین داریم و در برنامه های آینده نســخه هایی از این کتاب ها 

به زبان های دیگر که مرجع و معتبر هستند را اضافه می کنیم.» رئیس 

ستاد گردشگری شهرداری تهران راه اندازی سامانه جامع گردشگری را 

دومین فعالیت از کارهای زیرساختی دانست که در حال انجام است. به 

گفته او، لیست و معرفی کتاب ها را در سامانه  کتابخانه می گذاریم و این 

لیســت برای عالقه مندان گردشگری به خصوص دانشجویان این رشته 

مفید است. در مورد نشــریات گردشگری هم باید بگویم که از بهمن و 

اسفند ماه سال گذشته حدود ۲۴ نشــریه از وزارت ارشاد مجوز گرفتند 

و حتی آنهایی را که در شهرســتان ها چاپ شده اند، جمع آوری کردیم و 

در دســترس عالقه مندان قرار دادیم. رئیس ستاد گردشگری شهرداری 

تهران با اشــاره به اینکه صددرصد کتاب ها با موضوع گردشگری چاپ 

شــده است و برآورد خانه کتاب هم در همین حد عنوان کتاب بود بیان 

کرد: «این کتاب ها در مورد موضوع گردشگری وطبیعت گردی، مدیریت 

گردشگری، استراتژی در بخش گردشگری و... است. قرار است بخشی 

از کتاب ها را با موضوع معرفــی بناهای تاریخی یا اقامتگاه ها که فقط 

مختص موضوع تهران است و حتی کتاب های تهران پژوهشی را به این 

کتابخانــه اضافه کنیم. به دلیل کمبود فضا در حال حاضر قصد نداریم 

شهرهای دیگر را در برنامه بیاوریم.» 

یکی از چیزهایــی که در روز افتتاحیه درباره کمبود فضای کتابخانه 

گفته شــد از زبان مصطفی کاظمی اسفه، مشاور عالی و مدیرکل دفتر 

شــهردار تهران بود، او گفت: «ما کمک می کنیم ساختمان مناسب تری 

برای ســتاد گردشــگری برای ارایه خدمات شایســته به شــهروندان و 

گردشــگران در نظر گرفته شــود.» اما این همه ماجرا نیست در ادامه 

مهرشاد کاظمی سومین فعالیت از کارهای زیرساختی که در حال انجام 

اســت و امســال افتتاح می شود را راه اندازی ســایت جامع گردشگری 

تهران تحت عنوان ویزیت تهران دانســت و به گفته او، مشابه این طرح 

در کشــور نیست. خدماتی که قرار اســت در این سایت به عالقه مندان 

گردشگری ارایه شود، معرفی تمام مراکز فرهنگی، تاریخی، جاذبه های 

گردشگری حتی مراکز درمان و خرید است.  در حال حاضر عالقه مندان 

برای جســت وجو و درخواســت عضویت رایــگان کتابخانه تخصصی 

گردشــگری می توانند به سایت کتابخانه های سازمان فرهنگی و هنری 

شهرداری تهران به آدرس tlib.tehran.ir مراجعه کنند.

نخستین کتابخانه 
تخصصی گردشگری 

۷۵۰ عنوان کتاب 
دارد که بالغ بر 

۹۰درصد کتاب ها با 
موضوع گردشگری 
است و بیش از ۴۰ 

عنوان کتاب التین در 
کتابخانه موجود و در 

حال افزایش است

 از افتتــاح کتــابخــانه
تخصصی گردشگری تا 

راه اندازی ویزیت تهران



۱۰۰

گفت وگو

شورای شــهر تهران در سال های گذشــته مصوبه ای درباره   
مســئولیت اجتماعی داشت، مصوبه ای که گویا چندان نتوانست 
به هدفگذاری در این باره کمک کند. امســال دوباره بحث درباره 
مسئولیت اجتماعی در شورای شــهر تهران مطرح شد اما آیا در 
آینده نزدیک شاهد تغییرات مثبتی در حوزه مسئولیت اجتماعی 

شهرداری تهران خواهیم بود؟
در دوره پیشــین شــورای شــهر تهــران الیحــه ای بــا عنــوان 

مســئولیت پذیری اجتماعی ســازمان ها و بنگاه های اقتصادی شهر 

تهران داشــتیم که نظام نامه آن در سال ۹۶ تصویب و ابالغ شد. در 

این الیحه فقط مســئولیت اجتماعی در بنگاه های اقتصادی شــهر 

تهران مطرح شده بودند و به شهرداری تهران اشاره نشده بود.

احتمــاال تصور تنظیم کنندگان این بوده اســت که تمام اقدامات 

شهرداری تهران مسئولیت اجتماعی و خدمت رسانی است. مهلت 

پنج ســاله این مصوبه تمام شــده بــود و در اصالحیه جدیدی که 

انجام دادیم مسئولیت اجتماعی شــهرداری تهران را بسیار پررنگ 

دیدیم؛ زیرا شــورای شــهر تهران تأکید زیادی در این باره داشــت. 

این مصوبه هنوز به صحن نرفته و در مرحله تصویب اســت. البته 

مســئولیت اجتماعی در شــهرداری تهران نیاز به آموزش هایی هم 

دارد و به خوبی در زیرمجموعه های مدیریت شــهری شناخته  شده 

نیست. چندی پیش درخواســت گزارشی از مجموعه فعالیت های 

مصوبه شورای شهر تهران در سال ۹۶، شهرداری تهران را برای پیاده سازي نظام مسئولیت اجتماعي سازماني در شهر تهران ملزم به تشکیل دبیرخانه مسئولیت پذیری 
اجتماعی ســازمان و بنگاه های اقتصادی تهران کرد. تا کنون آنچه از دست این دبیرخانه بر آمده، جذب ۵۸۶ میلیارد تومان از سطح شهر تهران و صرف هزینه هایی 
برای سیل زدگان استان های مختلف ایران، کمک به محیط زیست، اقتصاد خانوار، کمک به بیماران سرطانی و مقابله با ویروس کرونا بوده است. اعضای شورای شهر 
تهران پس از پایان یافتن مهلت سه ساله این مصوبه در شهریور ۹۹، یک فوریت طرح دیگری را در شورا تصویب کردند که به مسئولیت پذیری اجتماعی در شهرداری 
تهران اشــاره دارد. سرپرســت معاونت رفاه و مشارکت های اجتماعی شــهرداری تهران که در اصالح این طرح نقش داشته است، می گوید مسئولیت اجتماعی در 
شهرداری تهران نیاز به آموزش هایی هم دارد و به خوبی در زیرمجموعه های مدیریت شهری شناخته شده نیست. مازیار باالئی لنگرودی معتقد است که در طول این 
تا زمانی که در این زمینه ها تفکیک وظایف انجام  سال ها، شهرداری تهران وظایف دستگاه های دیگری را بر عهده گرفته که در راستای مسئولیت اجتماعی بوده است. 
نشود و همه به قانون برنگردند، رویکردی برای این اقدامات مشخص نمی شود. تا زمانی که در این حوزه ها به طور فرادا تصمیم بگیریم و اجرا کنیم به نتیجه مطلوب 

ان جی او تخصصی در حوزه کودکان داریم، تا زمانی که برای حل مشکل کودکان نظرات آنها را نخواهیم کار درست نمی شود. نمی رسیم. این همه 

سرپرست معاونت رفاه و مشارکت های اجتماعی بیان کرد

مسئولیت اجتماعی شهرداری
پر رنگ تر از همیشه بوده است

تهران شهری برای مشارکت شهروندان



۱۰۱

در طول فعالیت 
پنج ساله دبیرخانه 

مسئولیت پذیری 
اجتماعی سازمان و 
بنگاه های اقتصادی 
شهر تهران، بیش از 
۵۸۶ میلیارد تومان 

در سطح شهر تهران 
به وسیله مناطق 
بیست ودوگانه با 

همکاری سازمان ها و 
بنگاه های اقتصادی 

جذب و برای 
خدمت رسانی به 

شهروندان تهرانی 
هزینه شده است

انجام شده شــهرداری تهران در راستای مســئولیت اجتماعی طی 

سه سال گذشته، داشتیم. بسیاری از دوستان در حوزه های مختلف 

مدیریت شــهری، اقداماتی که جزو وظایف شــان بــود را به عنوان 

مســئولیت اجتماعی مطــرح می کردند. این موضوع نشــان دهنده 

خالی بودن جای آموزش در این زمینه بود. 

چــه مصداق هایی برای مســئولیت اجتماعــی در مدیریت   
شهری در نظر گرفته شده است؟

در گام اول باید ســراغ زنجیره تأمین شــهردار یعنی پیمانکارانی 

که با شهرداری کار می کنند، برویم و از آنها بخواهیم که در راستای 

مسئولیت اجتماعی گام بردارند؛ تفاوتی هم ندارد که پیمانکار حوزه 

پسماند باشند یا عمرانی.

به عنوان مثال پیمانکار حوزه پســماند نباید از کودکان اســتفاده 

کند؛ درســت است که قانون اســتفاده از کودکان را منع کرده است 

و شــهرداری هم بر رعایــت قانون در این باره تأکیــد دارد اما عمال 

این اتفاق نمی افتد. کودکان همچنان درگیر زباله گردی در گودهای 

زباله گردی و کنار سطل زباله ها هســتند؛ بنابراین استفاده نکردن از 

کودکان مســئولیت اجتماعی پیمانکاران این حوزه است. این قبیل 

اقدامــات یــا اقداماتی در حوزه هــای عمرانی کــه پیمانکارش در 

کنــار کار عمرانی در حوزه اجتماعی خدمتــی را -مثال تجهیز یکی 

از  گرمخانه های شــهرداری- بر عهده بگیرد، مســئولیت اجتماعی 

محسوب می شود.

در متن الیحه اصالح شــده چه موارد دیگری تغییر داده شده   
است؟

داســتان اصلی البته بر سر مصوبه شوراســت و بقیه دستگاه ها 

خــود را ملزم به اجــرای آن نمی دانند. یکی از موارد مطرح شــده 

درباره ترغیب و طرح های تشویقی بنگاه های اقتصادی برای ایفای 

نقش در قالب مسئولیت اجتماعی است و درباره امکانات تشویقی 

شهرداری بحث شده است.

مســأله مهم تر درباره دلیل بــر زمین ماندن مصوبه قبلی این بود 

که همیشــه دور هم جمع کــردن نهادهای درگیــر و مرتبط در این 

باره سخت بوده اســت اما در ترکیب جدید اعضای تصمیم گیرنده، 

شــهردار دیده شــده اســت. به زودی هــم تفاهم نامــه  همکاری 

شــهرداری با اتاق بازرگانی تهران در راســتای مسئولیت اجتماعی 

بنگاه های اقتصادی شــهر تهران امضا می شــود تا به ســمتی که 

شهرداری نیاز دارد، سوق داده شوند. 

مثال های موفقی هم در این زمینه وجود داشته است؟  
مشــخصا در حــوزه اجتماعی بســیاری از اقدامات مســئولیت 

شــهرداری نبوده و شــهرداری آن را بر عهده گرفتــه و انجام داده 

است.

زمانی آقای قالیباف تصمیم رفتن از شــهرداری به جای دیگری 

را داشــت بنابراین به حوزه های مختلفی ورود کرد. درواقع سازمان 

بهزیســتی متولی کودکار کار اســت اما شــهرداری فارغ از وظیفه 

قانونی حاال مدارس پرتو را دارد و ورای وظیفه مشخص شده اش به 

تحصیل، آموزش و مشاوره آنها کمک می کند. شهرداری مراکزی که 

برای در راه ماندگان تحت عنوان سامان سراها و مددسرا دارد، فقط 

تأمین زیرســاخت ها آن بر عهده اش است اما باز هم وظیفه بخش 

بزرگی از وظایف سایر نهادها را انجام می دهد.

این هم باز فراتر از مســئولیت قانونی اســت و می شود در زمره 
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۱۰۲

گفت وگو

چنیــن اقداماتی قرار بگیرد.  شــهرداری تا کنون بیش ۲ هزار و ۹۰۰ 

ســاعت کارگاه آموزشی درباره مفاهیم مسئولیت پذیری و چگونگی 

اجرای آن را در شهرداری های سطح شهر تهران و مدیران بنگاه های 

اقتصــادی برگزار کرده اســت. راه اندازی پویــش تهران یار با هدف 

ترویج مســئولیت پذیری اجتماعی سازمانی، تشــویق و قدردانی از 

بنگاه های اقتصادی مسئولیت پذیر نیز از دیگر اقدامات انجام شده در 

زمینه ترویج مســئولیت پذیری اجتماعی شهر تهران بوده است. در 

طول فعالیت پنج ساله دبیرخانه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان 

و بنگاه های اقتصادی شــهر تهران، بیش از ۵۸۶ میلیارد تومان در 

سطح شــهر تهران به وســیله مناطق بیســت ودوگانه با همکاری 

ســازمان ها و بنگاه های اقتصادی جذب و برای خدمت رســانی به 

شهروندان تهرانی هزینه شده است.

یک ونیــم میلیارد تومان برای کمک به ســیل زدگان اســتان های 

گیالن، لرســتان، سیستان وبلوچستان و خوزســتان هزینه شد، بیش 

از ۱۵ میلیــون تومان به تهیه و توزیع رایــگان نایلکس تخریب پذیر 

اختصاص داده شــد و بیــش از ۵۰۰ میلیارد تومــان تخفیف برای 

حمایــت از اقتصاد خانوار انجام شــد. همچنین برخی شــعب به 

ســامانه خرید نابینایان اختصــاص یافت، سیســتم دریافت بطری 

پالســتیکی راه اندازی شد و درصدی از سود فروش شب یلدا هم به 

درمان مبتالیان به ســرطان اختصاص داده شــد. همچنین در زمان 

شــیوع ویروس کرونا با جلب ۹۶ میلیون تومانی مشارکت نقدی در 

این باره اقداماتی را انجام داد.

در نظرگرفتن مســئولیت اجتماعــی در پروژه های مدیریت   
شــهری چه نتایج و دستاوردی برای شــهرداری دارد؟ شاید اگر 
نهادها و دســتگاه ها بدانند که چنین الزاماتــی جز نفع عمومی 
جامعه، به نفع مجموعه خودشان است بیشتر در این باره ترغیب 

شوند.
نشــان ایزو به شهرداری کالنشهرهایی داده می شود که در زمینه 

مســئولیت اجتماعی موثر بوده اند، بنابراین حرکت در این جهت به 

برند شــهر تهران در سطح جهان کمک خواهد کرد. همه می دانیم 

که شهر تهران بسیار گران اداره می شود و در صورتی که بنگاه های 

اقتصادی به مســئولیت اجتماعی خود عمل کنند، هزینه های اداره 

شهر هم کاهش می یابد.

بنگاه های اقتصادی شــهر تهران به نوعی زیســت مردم شــهر 

به ویژه در مناطق ۱۸ ،۱۹ و حتــی ۲۱ را هم تحت تأثیر قرار داده اند 

و باید نســبت به این تغییرات وظیفه خود را ادا کنند. از سوی دیگر 

مسئولیت اجتماعی به جلب مشارکت مردم و توسعه یافتگی شهر 

کمک می کند.

وضعیت در شهرداری های جهان چگونه است؟  
در برخی کشورها مثل اندونزی در 

و  پالستیک  بحث خرید 

جایگزینی شان با کیسه 

اقدامــات  پارچــه ای 

بسیار خوبی انجام شد. 

یکــی از  بنگاه هــای 

بزرگ  اقتصادی 

ایــن  بــرای 

ســرمایه  کار 

گــذاری کرد و 

نتیجه هم گرفتند. 

برخی شــرکت ها فکر می کنند کار ســخت و هزینه بری است اما این 

طور نیست. کل هزینه کمپانی نایکی در حوزه مسئولیت اجتماعی در 

سال ۲۰۱۹ ، ۷۰ هزار دالر بود؛ رقمی که در چرخش مالی این شرکت 

اصال به حســاب نمی آید. بنابراین سرمایه گذاری برای این اقدامات با 

مبلغ بســیار کمی هم میسر است. و فکر می کنم نبود هدف گذاری و 

نداشتن رویکرد مشخص باعث ناکامی در این زمینه است. شهرداری 

تهران چه در گذشــته و چه حاال اقدامات زیادی در حوزه آسیب های 

اجتماعی، کودکان کار، زنان آســیب دیده یا دستفروشــان انجام داده 

اســت اما رویکرد مشخصی در برابر آنها نداشته و به همین دلیل به 

نتیجه مطلوب نرسیده است.

بنابراین هزینه ها انجام می شود منتها به طور مقطعی و اصال انگار 

هدفی برای آن دنبال نمی شود. گرمخانه یا سایر مواردی که اشاره شد 

فراتر از خواست شــهرداری است و نهادهای دیگری خواستار چنین 

عملکردی از شهرداری هستند که مثال فصل سرما کسی در خیابان ها 

از گرسنگی و سرما آسیب نبیند.

مطالبــه همه دســتگاه های حاکمیتی اســت که ســال ها پیش  

شــهرداری گردن گرفته اســت و اگر زمین بماند، کســی آن را انجام 

نمی دهــد. نهادهای دیگر هم می گویند که شــهرداری پول دارد این 

کار را انجام دهد و نمی دانند که شــهرداری هم در حال ورشکستگی 

است. معتقدم تا زمانی که در این زمینه ها تفکیک وظایف انجام نشود 

و همه به قانون برنگردند، رویکرد مشخص نمی شود.

تا زمانی که در این حوزه ها به طور فرادا تصمیم بگیریم و اجرا کنیم 

به نتیجه مطلوب نمی رسیم. این همه «ان جی او» تخصصی در حوزه 

کودکان داریم و تا زمانی که برای حل مشکل کودکان، نظرات آنها را 

نخواهیم کار درســت نمی شود، چه بسا ممکن است هزینه شود اما 

کار را بدتر کند. در بقیه حوزه های اجتماعی هم «ان جی او» تخصصی 

کم نداریم و با مشورت آنها می توان حتی مشکل دستفروشان را هم 

حل کرد. بنگاه های اقتصادی هم در این زمینه پتانســیل خوبی دارند 

منتها باید هدف گذاریمان را به ســمت درمان آســیب ها و پیشگیری 

ببریــم؛ مثال از ظرفیت بنگاه ها برای ایجاد شــغل یا توانمندســازی 

خانواده ها اســتفاده کنیم یا مثال از کارخانــه تولید لبنیات بخواهیم 

هفته ای یک بار، هزار لیتر شــیر به گرمخانه های زنان ما بدهند. باید 

مشخص کنیم هر امکانات، فرصت و سرمایه ای کجا خرج شود وگرنه 

اقدامات مقطعی ماندگار نیســت و فقط بــه درد نمایش مدیریتی و 

رزومه سازی می خورد.

ما در این ســازمان ســعی کردیم برای همه حوزه های تخصصی 

ســازمان کارگروه های علمی با حضور استادان دانشگاه و نمایندگان 

ســازمان های مردم نهاد داشته باشیم تا روشن شــود کار درست در 

این زمینه چیســت؟ در طول ســال های گذشــته، 

شــهرداری مســیرهای زیادی را 

رفته اســت، برخی اشتباه بود 

ادامــه پیدا نکــرد و برخی 

درست بود که در حال 

ادامه آن هســتیم اما 

هــم اکنــون در حال 

هدف گــذاری در ایــن 

تا  هســتیم  بــاره 

بهتری  اقدامات 

در آینــده انجام 

شود.  

۱۰۰۱۰۰۱۱۰۱۰۱۱۱۱۰۱۱۱۱۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۱۱۱۱۱۱۰۱۰۱۱۰۱۱۱۰۱۰۱۰۱۱۱۱۰۱۰۱۱۰۰۱۰۱۰۰۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰۰۱۱۰۱۰۱۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲

خی کشورها مثل اندونزی در 

پالستیک و رید 

یشان با کیسه 

اقدامــات  ی

ددددددددددددددددددددددددددددددددشد............... وبی انجام 

 بنگاههــای 

بزرگ   

ایــن 

رمایه 

کرد و 

م گرفتند. 

شــهرداری مســیره

رفته اســت، برخی

ادامــه پیدا نکـ

درست بود

ادامه آن 

هــم اکنـ

هدفگــذ

بــاره

اقدام

در آ

شود.



۱۰۳

شهروندان با دیدن 
آنچه خودشان هم 

به آن باور دارند در 
تریبون های رسمی 

جامعه، احساس 
می کنند محیط زندگی 

آنها با باورهایشان 
مطابقت دارد و 

داشتن این احساس 
تأیید نوعی امنیت 

خاطر ایجاد می کند

 

بخشــی از عملکــرد شــهرداری ها طراحی و نصب انــواع بنر، 

اســترابورد و بیلبورد در سطح شهر در مناسبت های مختلف است. 

گاهی ایام عــزاداری ائمه اطهار علیهم الســالم اســت، گاهی ماه 

مبارک رمضان اســت و ایــام روزه داری و نیایــش مومنان و گاهی 

مناســبت های ملی مثل شــب یلدا و عید نوروز در پیش اســت. در 

میان این مناســبت های تقویمِی همیشگی، گاهی موضوعاتی مورد 

توجــه افکار عمومی قــرار می گیرد؛ مثال حوادثــی رخ می دهد که 

توجه مردم را جلب می کند و در طرح های این تابلوهای شهری نیز 

ظاهر می شود. در یک سال گذشــته به فراخور حوادث بسیاری که 

در کشــور روی داد، تابلوهای شهری هم پذیرای طرح ها و پیام های 

متفاوت و متنوعی بود؛ ابراز احساســات نســبت به شهادت سردار 

سلیمانی، ادای احترام به سرنشینان هواپیمای اکراینی، توصیه های 

بهداشــتی مرتبــط به شــیوع کرونــا، سپاســگزاری از کادر درمان، 

همدردی با حادثه دیدگان بمبگذاری دانشــگاه کابل و... نمونه ای از 

این دســت است. گاهی این پرســش مطرح می شود که چه لزومی 

دارد شــهرداری از بودجه عمومی برای چنین مقاصدی هزینه کند 

یا ضرورت پرداختن به آنچه در افکار عمومی جریان دارد، چیست.  

انســجام اجتماعی شــاید اولین پاسخی باشــد که به ذهن می آید؛ 

انســجام اجتماعی مفهومی جامعه شناختی اســت که چگونگی 

روابط بین فرد و جامعه را توضیح می دهد و معطوف به بررســی، 

تبیین، چرایی و چگونگی روابط متقابل فرد و جامعه است. انسجام 

اجتماعی نیرویی اســت که جامعه را ســر پا نگه می دارد و آن را از 

سقوط به قعر آشــوب حفظ می کند و هنگامی محقق می شود که 

افراد با موفقیت در گروه های اجتماعی ادغام شوند و با مجموعه ای 

از ارزش ها و آداب و رســوم مشترک، هدایت و تنظیم شوند (گیدنز، 

۱۳۸۶: ۱۵). انســجام اجتماعی راز موفقیــت فعالیت های جمعی 

اســت. اخیرا هیمیر هالگریمسون، سرمربی ســابق تیم ملی فوتبال 

ایســلند که در مســابقات یورو ۲۰۱۶ درخشــش ویژه ای پیدا کرد تا 

جایی که ســبک تشویق ایســلندی در میان هواداران فوتبال سراسر 

جهان رایج شــد، در توضیــح راز موفقیت این تیم گفته اســت: «با 

توجه به جمعیت کم ما، تقریبا همه همدیگر را می شناسیم؛ یعنی 

هــواداران با بازیکنــان و کادر فنی یا همکالس بوده اند یا پدرشــان 

را می شناســند و این ارتباط با تیم، بیش از هر کشــور دیگری است. 

بنابراین وقتی به هواداران نگاه می کنید، می بینید که آنها واقعا از ته 

قلب از تیم حمایت می کنند؛ چون بخشی از آنهاست و حس تعلق 

به تیم دارند.» به این ترتیب، این ســرمربی فوتبال توضیح می دهد 

که چگونه انسجام اجتماعی باعث شده یکی از تیم های درجه سوم 

اروپایی به یک چهــارم نهایی جام ملت های اروپا راه پیدا کند و تیم 

باسابقه ای مثل انگلیس را شکســت دهد. بر این اساس، نهادهای 

حاکمیتی از دولت و صداوســیما و شهرداری ها وظیفه دارند برای 

ارتقای انســجام اجتماعی اقدامات مشخصی انجام دهند؛ ازجمله 

اینکه به افکار عمومی در کشور واکنش نشان دهند و این واکنش ها 

را در معرض دید شــهروندان قرار دهند تا نشان دهند که حاکمیت 

هم مثل مردم می اندیشــد و همان ارزش هــا، باورها و دغدغه ها را 

دارد. صداوســیما به برنامه ســازی می پردازد، دولت بعضی از این 

مناســبت های دینی یا ملی را تعطیل اعالم می کند و شــهرداری ها 

به عنوان مسئول آنچه در شــهرها در دید شهروندان قرار می گیرد، 

طرح ها و شعارهایی را در تابلوهای مختلف شهری در معرض دید 

قرار می دهند. شــهروندان با دیدن آنچه خودشــان هم به آن باور 

دارند در تریبون های رسمی جامعه، احساس می کنند محیط زندگی 

آنها با باورهایشــان مطابقت دارد و داشتن این احساس تأیید نوعی 

امنیــت خاطر ایجاد می کنــد. برای اینکه تأثیر مثبــت و نامرئی این 

پیام ها بیشــتر روشن شود، تصور کنید شخصی در جامعه ای زندگی 

می کنــد که هر روز که از خانه خارج می شــود، نهادهای حاکمیتی 

مضامینی را برای عرضه به شــهروندان انتخاب کرده اند که نه  تنها 

به آنها باور ندارد بلکه مخالف آنهاســت. در این شــرایط، احساس 

می کند محیــط زندگی اش با باورهایش نســبتی نــدارد؛ پیامد این 

وضعیت نوعی ناامنی احســاس است که می تواند به از میان رفتن 

احساس تعلق و تعهد شــهروندان به جامعه بینجامد. شهروندی 

که احســاس تعلق و تعهد به جامعه نــدارد، با احتمال باالتری به 

تخلف از قوانین و زیر پا گذاشتن حقوق دیگران گرایش پیدا می کند، 

اگر خودش اهل فســاد و زد وبند نباشــد، راحت تر چشــمش را بر 

روی فســاد می بندد یا با احتمال بیشــتری در انجام دادن وظایفش 

کوتاهی می کند. چنین شهروندی با احتمال باالتری به خیر عمومی 

بی تفاوت می شود و مدام در تالش است تا منافع خود را به حداکثر 

برساند. شــهرداری تهران هم مانند همه نهادهای حاکمیتی دیگر 

برای ارتقای انسجام اجتماعی برنامه هایی را در دست اجرا دارد که 

از آن میان، تولید طرح ها و شــعارهایی برای اکران در سطح معابر 

ضرورت توجه به افکار عمومی در اعالن های شهری



۱۰۴

نگاه کارشناس

عمومی در مناسبت های مختلف اولویت باالیی دارد. چنانکه پیش 

از این ذکر شــد، انطباق آنچه در سطح شهر اکران می شود با آنچه 

زیر پوســت شــهر جریان دارد اهمیت باالیــی دارد. از این رو همه 

دستگاه های مسئول و ازجمله شــهرداری وظیفه دارند با شناخت 

درســت افکار عمومی به آنچــه «مردم» درباره آن بــه اظهار نظر 

پرداخته اند، حساس باشند. در روزگاری که شهروندان خود صاحب 

رسانه شده اند و در طول شبانه روز درباره موضوعات مختلف اظهار 

نظر می کنند، یکی از راه های شــناخت افــکار عمومی دنبال کردن 

موضوعاتی اســت که شــهروندان در دنیای آنالین بیشــتر به آنها 

پرداخته انــد. یکی از تجربه های دلنشــین شــهرداری در این مدت، 

همنوایــی با فضای آنالیــن در ابراز همدردی مــردم ایران با مردم 

افغانستان در عزای جانباختگان حادثه تروریستی دانشگاه کابل در 

پانزدهم آبان ۱۳۹۹ بود. وقتی روایت نماینده هرات از شــهروندی 

کــه در حال جمع کردن تلفــن همراه قربانیان از کنــار آنها بود، در 

توییتر دســت به دست شد، هشــتگ #جان  پدر کجاستی؟ در توییتر 

فارسی جان گرفت. نماینده هرات نوشته بود آن شهروند به گوشی 

موبایلی برمی خورد که ۱۴۲ تماس از دســت رفته داشــته و در آخر 

پیام پدر بر روی صفحه نقش بســته بوده که «جان پدر کجاستی؟» 

شــهرداری تهران با طراحی و نصب بنرهایی با شــعار «همسایه با 

تو همدردیم» که این هشــتگ را در خود داشــت، به ابراز همدردی 

افکار عمومی با مردم افغانســتان در این حادثه واکنش نشان داد. 

این اقدام شــهرداری تهران عالوه بر اینکه بازخورد مثبتی در فضای 

آنالین و در میان کاربران ایرانی و افغانســتانی داشــت، چندی بعد 

قدردانی رئیس دانشگاه کابل را به سبب این واکنش مهرآمیز در پی 

داشت. این تجربه نشــان داد که اگر دستگاه های حاکمیتی بتوانند 

افکار عمومی را به خوبی بشناســند و واکنش همدالنه و بهنگام به 

آن داشته باشــند، عالوه بر ارتقای انسجام اجتماعی، بازخوردهای 

مثبتــی دریافت می کنند که در درازمدت نقشــی حیاتی در نزدیکی 

دیــدگاه مردم و حاکمیــت و در نتیجه عملکرد بهتر دســتگاه های 

حاکمیتی در خدمت به مردم خواهد داشت.
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حق بر شــهر عبارت اســت از حق تصرف، (شامل حق دسترسی، 

اســتفاده و حق تسخیر فضا) و حق مشــارکت. شهروندان یک شهر، 

فارغ از جنســیت و نژاد و مذهبشان باید از این حقوق بهره مند شوند 

اما هســتند اقشــاری که هر کدام به نوعی با سلب حقوق در فضای 

شهری روبرو می شــوند. اگر جامعه معلوالن، مثال روشنی برای این 

مســئله باشد که به واسطه فقدان امکانات شهری مطلوب، محکوم 

به ماندن در خانه ها می شــوند، زنان هم جزو گروه دیگری هستند که 

باز هم به دالیلی این حقوق از آنها ســلب شــده است. از ناامنی در 

تردد شــهری به خاطر فضاهای بی دفاع شــهری و نقاط کور و ناامن 

مثل پل های عابر و زیرگذرها گرفته، تا روبرو شدن با آزارهای خیابانی 

و سهم نابرابری که زنان برای استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی 

دارند. تازه اگر متغیر زنان باردار یا زنان همراه با کالســکه کودکان را 

هم به ایــن بخش اضافه کنیم، که دیگر میزان محرومیت و ســلب 

حقوق زنان گستره وسیع تری هم پیدا خواهد کرد. اما چگونه می توان 

این حقوق را بازپس گرفت و مدیریت شــهری چطور می تواند در این 

پل های عابر پیاده می توانند امن تر هم شوند* زمینه موثر باشد؟
زنان در سراســر دنیا خواهان امنیت در فضاهای عمومی هستند. 

عمده مدیریت مردســاالر کشور سبب شــده تا همواره در این موارد، 

مجــددا این مردان باشــند که بــرای امنیت زنان هــم تصمیم گیری 

می کنند. موضوعی که باعث ایجاد شکاف درکی عمیقی بین مطالبه 

و درخواســت زنان و اقدامات انجام شــده داشته باشد.  پل های عابر 

پیاده، گویاترین مثال ممکن در این زمینه است. سال هاست که ناامنی 

این پل ها برای شهروندان به محل مناقشه جدی بدل شده است. این 

ناامنــی البته زن و مرد هم ندارد. چه بســا بودند مردان زیادی که در 

هنگام عبور از این پل ها با دزدی و خفت گیری روبرو شده اند اما اخبار 

و آمار غیررسمی نشــان می دهد که این ناامنی برای زنان بیشتر و در 

ابعاد گســترده تر بوده اســت. عمده اتفاقات رخ داده برای زنان روی 

ایــن پل ها نه دزدی، بلکه آزارهای خیابانی بوده اســت. پل هایی که 

در بســیاری از معبرها عاری از هرگونه روشنایی است وبدتر اینکه دو 

ســمت پل ها با بیلبوردهای تبلیغاتی وسیع، پوشانده شده است. این 

فضا، بستری حاضر و آماده برای آزارگران ایجاد می کند و در مقابل با 

ایجاد ناامنی برای زنان به بحرانی جدی بدل می شود.

در ســال های اخیر البته این روند با تغییراتی هم روبرو شده است. 

حاال دیگر میزان روشــنایی در این پل ها بیشتر از گذشته است و نحوه 

نصب بیلبوردها هم اندک تغییراتی داشــته که فضای باز بیشتری را 

بــرای عابران فراهم کند اما هنوز هم با آنچه که باید باشــد، فاصله 

زیادی دارد. هنوز این پل ها در بســیاری از نقاط شهری هیچ راه بازی 

رو به بیرون ندارند، روشنایی آنها پایین است و میزان امنیتشان آنقدر 

محدود است که بســیاری از زنان و حتی مردان، ترجیح می دهند در 

طول شب از یک خیابان و یا حتی بزرگراه خطرناک و همراه با ریسک 

تصــادف گذر کنند، اما پایشــان به پل های عابر نرســد. نکته مهمی 

که الزم اســت حکمرانان شــهری آن را مد نظر خود قرار دهند این 

اســت که رسیدن به امنیت در ســطح شهر برای زنان جز با حضور و 

مشــارکت زنان در ساخت و استفاده  آزاد و ایمن و برابر آنها با مردان 

اتفاق نمی افتد. حضوری که می تواند نقش بسزایی در برطرف کردن 

آموزش شهروندی را جایگزین نظارت امنیتی کنیم* محدودیت ها برای حضور در جامعه داشته باشد.
اما سوال برجسته اینجاست که چگونه می توان امنیت در فضای 

شــهری را بــرای همه آحــاد جامعه و به خصــوص جمعیت های 

آســیب پذیر افزایش داد؟ چطور می توان فاکتورهای تاثیرگذار ناامنی 

را به حداقل رســاند؟ برخی معتقدند که افزایش نظارت های پلیسی 

می توانــد بهترین ابزار برای ایجاد امنیت باشــد. اما نگاهی به تجربه 

کشورهای دیگر، به ویژه آن دسته از کشورهایی که از نظر اجتماعی و 

فرهنگی و حتی تاریخی، وجه شباهت های بیشتری با ایران دارند، به 

خوبی نشان داده که قانون و قدرت اجرای آن و حتی، نظارت پلیسی 

قوی هم نمی تواند عاملی برای افزایش امنیت در یک شــهر باشــد. 

پس راه چاره چیست؟ بدون شک در بسیاری از مواقع، وقتی پای آزار 

و کشمکش های خیابانی برسد، ورود نهادی امنیتی تنها راه چاره به 

نظــر می آید اما پیش از آن و فــارغ از چنین موقعیت هایی ابزارهایی 

هستند که می توان از آنها استفاده بهتری داشت مانند اتفاقی که در 

کشــور مصر افتاد. مصر در سال ۲۰۱۵ قانون مقابله با آزار جنسی در 

فضای عمومی را تصویب کرد و پلیس موظف به پیگیری گزارش های 

آزار خیابانی شد. با این حال سازمان های حقوق زنان گزارش کرده اند 

که بســیاری از ماموران برخوردهای ســطحی، گفتار سکسیســتی و 

آزاردهنده داشته اند و موجب آزار مضاعف افراد شده اند. به گونه ای 

که از پیگیری شــکایت خود صرف نظر کردنــد. بنابراین بدون تربیت 

نیروی پلیــس آموزش دیده و متخصص نمی تــوان مطمئن بود که 

بازماندگان خشونت جنســی مورد حمایت الزم قرار خواهند گرفت 

و احســاس امنیت خواهند کرد. در همین راستا، آموزش شهروندی 

 همه کم و کاستی ها در حق بر شهر 

 شهروندان را
ناظران امنیت کنیم 
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گزارش

به عنوان ناظــران فضای عمومی گزینه بهتری بــرای مقابله با آزار 

خیابانی و همچنین ایجاد امنیت در شهر خواهد بود. یعنی رانندگان 

تاکســی، اتوبوس، مغــازه داران که به طور ثابت بــا فضای عمومی 

سروکار دارند، آموزش ببینند و نسبت به موارد آزار جنسی حساسیت 

پیدا کنند و مداخله کنند. به ویژه در ایران که هیچ گونه آموزشــی در 

این زمینه چه از طریق آموزش و پرورش و چه از طریق صدا و ســیما 

ارائه نمی شــود. نمونه مشابه هم زیاد است. از کمپین هایی که برای 

آموزش های شــهروندی برگزار شــده تا دوره های آموزشی که تالش 

کرده تا به رانندگان وســایل نقلیه عمومی نحوه برخورد مناســب با 

اتفاقات این چنین را شــرح دهــد. همچنین، نمایشــگاه هایی که با 

محتوای آموزشــی در گذرگاه های شهری برگزار شدند تا توجه عموم 

مردم به این موضوعات جلب شــود هم همواره تجربه خوشــایندی 

تفکیک جنسیتی باعث افزایش امنیت نمی شود* تلقی شده است.
رویکرد دیگری که در زمینه ایجاد امنیت به شدت می تواند مخرب 

باشــد، تفکیک جنسیتی اســت. ایجاد پارک های مخصوص زنان و یا 

تقویــت این دیدگاه کــه تفکیک زن و مرد، بهتریــن ابزار ممکن برای 

ایجاد امنیت برای زنان اســت، نه تنها از مردان چهره ای غیرانسانی 

که توان کنترل خود را ندارد، می سازد، بلکه درعمل هم هیچ کمکی 

به ایجاد امنیت در شهر نمی کند. هشدارهای پی در پی درپارک های 

مخصوص زنان که می گوید اجازه فیلمبرداری ندارید، به خوبی نشان 

می دهد که همان مکان هــا هم آنقدری که باید نمی توانند امنیت را 

به شهر برگردانند. 

ســهیل توانا و معصومه شــفیعی نویســندگان مقالــه ای درباره 

پارک های تک جنسیتی، این مکان ها را «هتروتوپیا» می نامند. هتروپیا در 

دســتگاه معنایی فوکو به فضاهای متفاوت جداگانه ای گفته می شود 

که در عصر مدرن معطوف به جداســازی اشــکال مختلف انحراف یا 

بحــران و ... بوده اند و قواعد جاری فضا در آنها حکمرانی نمی کند. او 

خانه های ســالمندان و مدارس شبانه روزی را هم هتروپیا می دانست. 

از نظر فوکو فضاهای مخصوص زنان نوع دیگری از این هتروپیاســت. 

بر اســاس این مقاله، طبقه بندی زنان و جداسازی بدن ها از یکدیگر از 

نخســتین تکنیک هایی اســت که برای رویت پذیر کردن آنچه در فضا 

می گــذرد بهره می برد. با اینکــه در هتروتوپیاهای پارک های زنان نگاه 

مردانه غایب است ولی افراط های زنانه در تاکید بر امور جنسی، بعدی 

غیر قابل تحمل را برای مســئوالن امر ایجــاد می کند. در این پژوهش 

آمده اســت: «یک فضــای خاص بعضی از افــراد و گروه ها را بیش از 

دیگران منتفع می ســازد. با توجه به این می تــوان گفت هیچ فضایی 

وجود ندارد که همگان به یک اندازه از آن ســهم ببرند و نیازهای همه 

را به یک اندازه پاسخگو باشد. از این اصل می توان نتیجه گرفت که هر 

فضایی سیاسی است زیرا بر حسب منافع متفاوت، گروه های انسانی را 

به ما و آنها تقسیم می کند و خط های تمایز اساسی را بنا می کند که بر 

مبنای آن مجادالت سیاسی برای تولید و تصاحب فضا شکل می گیرد.»  

چند ماهی اســت که جنبــش Metoo در ایران جا افتــاده و روایت از 

آزارها جدی تر از همیشــه بیان می شود. از خیلی پیش تر اما بخشی از 

این روایت ها مشخصا آزارهای خیابانی و ناامنی فضای شهری را هدف 

گرفته بود. با تاکید بر اینکه هیچ ابزاری به اندازه آموزش نمی تواند در 

تغییر این رویه موثر باشد، کار مدیران شهری باید در ابتدا پژوهش هرچه 

بیشــتر و دقیق تر باشد. سپس، برگزاری دوره های آموزشی، همان طور 

که عنوان شد، از خود شهروندان ناظرانی آگاه می سازد که خودشان در 

ایجاد امنیت دخیل خواهند بود. البته که اجرای آن نه توســط خودم 

مدیران شهری، بلکه باید از سوی متخصصانی صورت گیرد که سال ها 

در این زمینه فعالیت کرده اند. فعالین و پژوهشگران حوزه های شهری 

و زنان که بتوانند حلقه اتصال بین مدیران و شهروندان را ایجاد کرده و 

از همین مسیر هم به مردم آموزش دهند.

هر فضایی سیاسی 
است زیرا بر حسب 

منافع متفاوت، 
گروه های انسانی را 
به ما و آنها تقسیم 
می کند و خط های 
تمایز اساسی را بنا 
میکند که بر مبنای 

آن مجادالت سیاسی 
برای تولید و تصاحب 

فضا شکل می گیرد
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بدون شک یکی از مهم ترین برنامه های شورای شهر پنجم گسترش 

فضاهای مشارکت و بســترهای مشارکت پذیری شهروندان بوده است 

که تالش شد چه در سیاستگذاری و چه در اجرا نمودهای قابل لمسی 

داشــته باشد. بدون شــک این بســترها به قدرت گرفتن جامعه مدنی 

کمک می کند که در کارکردی ثانویه اثرات آن را ما در اداره هر چه بهتر 

شــهر خواهیم دید. بنابراین پرواضح اســت که ما نیز بخش مهمی از 

فعالیت های خود را در این زمینه متمرکز کنیم که از آن جمله می توانم 

به تمرکز بیشتر در رفع موانع و تفاهمات گسترده با شهرداری به منظور 

در اختیارگرفتن فضاهای الزم برای فعالیت سمن ها اشاره کنم. تالش 

کردیم دست کم در رفع نیازهای زیرساختی فعالیت سمن ها قدم های 

بزرگی برداریم که ازجمله آنها می توان به در اختیار گرفتن ســالن ها و 

مراکز همایش اشــاره کرد. البته این روزها شاید خیلی از این موارد به 

دلیل شرایط کرونا قابل بهره برداری نباشد اما به هر حال این زیرساخت 

به طور دائم قرار است که در اختیار سازمان های مردم نهاد قرار بگیرد. 

همین طور تالش شــد تا استفاده از فضاهای تبلیغی شهری در این 

دوره نظام مند شــود، با هماهنگی که با ســازمان زیباسازی و شرکت 

بهره برداری مترو  داشــتیم، مقرر شد که این فضای تبلیغی به صورت 

نظام مند با معرفی ســتاد سمن ها در مواعد مختلفی از سال در اختیار 

ســازمان های مردم نهاد قرار بگیــرد تا آنها بتوانند پیام هایشــان را به 

جامعه مخابره کنند.

سمن ســراها ازجمله اقدامات قابل دفاع است که به نظرم تبعات 

مثبت آن به زودی عیان خواهد شــد و امیدواریم تا پایان ســال هر ۲۲ 

منطقه از فضای سمن ســرا بهره مند شوند. سمن سراها درواقع در ۲۲ 

منطقه با ۲۲ ساختمان مجزا و مختص فعالیت سازمان های مردم نهاد 

قرار گرفته که نیمی از آنها نیز آماده بهره برداری هستند. سمن سراها در 

واقع فضاهای مخصوص به فعالیت های مردم نهاد در سطح شهری 

هســتند و از این باب تفاوت های عمده ای با ســراهای محله خواهند 

داشــت. در واقع اگر ســرای محله فضایی اســت برای فعالیت امور 

محلی و مردم بناســت که در آن فضا امورات مربوط به محل را دنبال 

کنند، سمن سراها امکانی است برای ســازمان های مردم نهاد که قرار 

است برای کلیت شهر همکاری داوطلبانه بکنند. اهمیت این موضوع 

آنجاست که سمن سراها استقالل قابل قبولی را برای «ان جی او»ها به 

وجود می آورند. بنابراین امیدواریم بتوانیم با کاهش تعداد ســراهای 

محله بر تعداد سمن سراها اضافه کنیم. اساسا برای حضور سمن ها در 

سمن سراها دو نوع دسته بندی قرار داده ایم؛

اول بر اساس منطقه و دوم بر اساس موضوع و تخصص. به عنوان 

نمونه با این مســأله مواجه شده ایم که ســمن هایی که در منطقه ۱۲ 

هســتند عمدتا جنس فعالیت شان در حوزه آسیب است و فکر کردیم 

مثــال چه خوب تر اســت که سمن ســرای منطقه ۱۲ را حوزه آســیب 

پیش بینی کنیم البته هر کدام از این دو نگاه نقاط ضعف و قدرتی دارند 

که باید در تعامل با خود سمن ها و کارشناسان به بهبود آنها و انتخاب 

یک مدل اقدام کنیم. 

در کنــار این دســت زیرســاخت ها یکــی از عمــده فعالیت ها در 

ســتاد آموزش بوده اســت. ما «ان جی او»هایی داریــم که از هر نظر 

توانمندند که شــاید نتوانیم به لحاظ آموزشی کمکی به آنها بکنیم. 

ایــن «ان جی او»هــا امکانات زیرســاختی از ما می گیرند. مــا با اینها 

در تعامل هســتیم و گاهی می خواهیم که کالس های آموزشــی ما 

برای ســایر ســمن ها را خودشــان برگزار کنند. بنابراین اولویت ما در 

برگزاری دوره های آموزشــی با خود «ان جی او»هاســت. ما به غیر از 

ســمن هایی که توانمندند، ســمن های نوپا هم داریم یا آنهایی که از 

عمر فعالیت شان چند سالی می گذرد اما ضعف ها و مشکالتی دارند 

که برای بهبود عملکرد نیازمند مشــاوره و آموزش هســتند؛ در واقع 

نیازمند توانمندســازی هستند که این آموزش ها از چگونگی فعالیت 

در یک تشکیالت تا برگزاری جلسات و نحوه پروپوزال نویسی و تعامل 

با ســازمان های دیگر و حتی دوره های پیشــرفته نظیر نحوه پرکردن 

اظهارنامه مالیاتی را شــامل می شــود. همچنین تالش شد تا بانک 

اطالعاتی یکدســتی از «ان جی او»های شهر تهران به وجود بیاید که 

قطعا غنی تر از ســایر بانک های اطالعاتی موجود است. در این زمینه 

تمام اطالعات همه سازمان ها جمع آوری و سعی شده بانک یکدست 

و جامعــی به وجود بیاید. این بانک اطالعاتــی در تعامل با مدیریت 

شــهری می تواند کمک کننده باشــد. در مرحله بعدی هم قرار است 

طرحی در قالب نظامنامه به تصویب شورای شهر برسانیم که از این 

به بعد تمام سازمان های مردم نهاد با شاخص مشخصی با شهرداری 

در تعامل باشــند؛ مثال ممکن اســت االن سازمان پســماند با شیوه 

خاص خودش با ســازمان های مردم نهاد در تعامل باشد اما اگر مثال 

مدیرعامل عوض شود، شیوه و سبک تغییر می کند که این ضربه ای به 

راه طی شده است و در تالش خواهیم بود این نکته مهم را به قانونی 

راهبردی و نقشه راهی تأثیرگذار برای فعالیت ها و همکاری های بین 

شهرداری و سمن ها تبدل کنیم. 

 سمن سراها دستاورد مدیریت شهری
برای سازمان های مردم نهاد  است
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گفت وگو

سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی در سال های   
اخیر فقط در مبحث آسیب اجتماعی خالصه شده است، در حالی 
که یکی از مهم ترین اقداماتی که در ســازمان شما صورت گرفته، 
بحث افزایش مشارکت اجتماعی است. یکسری پویش هایی هم 
در این مدت در این زمینه انجام شده است، فارغ از پویش ها آیا 

در بحث مشارکت اجتماعی وارد کارهای اجرایی هم شدید؟ 
 موضوع جلب مشارکت های مردمی برای مدیریت شهری جنبه 

راهبــردی دارد. این گزاره که زمانی می توان شــهر را بهتر اداره کرد 

که به معنای واقعی امکان و ظرفیت مشــارکت مردم در اداره شهر 

فعال فراهم شود، یک ژســت سیاسی یا مدیریتی نیست و به مثابه 

دستور کاری جدی مورد توجه مدیریت شهری در دوره جدید بوده و 

هست. به نظر می رسد از حیث نظری این ضرورت برای همه نیروها 

و عوامــل درون و بیرون مدیریت شــهری که در اداره شــهر دخیل 

هســتند به امری نهادینه شده بدل شده اســت. البته به رغم همه 

تالش های خوبی که در ســال های گذشته صورت پذیرفته اما برای 

جذب مشارکت های مردمی در اشکال مختلف آن ظرفیت های الزم 

را فراهم نکرده ایم و همچنین چون نتوانســته ایم تعامل هدفمند و 

فراگیری بــا افراد و نهادهای غیردولتی برخاســته از جامعه برقرار 

کنیم، آن جوشش مطلوب اتفاق نیفتاده و به سطح رضایت بخشی 

نرســیده اســت. شــاید بتوان گفت این تعامل صرفا در حد شنیدن 

رئیس سازمان مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران بیان کرد:

 ایجاد ظرفیت مشارکت مردم 
در اداره شهر ژست سیاسی نیست

آلودگی اطراف ساختمان چنبره زده است؛ گوشه گوشه را پر کرده و گاهی چشم ها را می سوزاند. چند قدم آن طرف تر از ساختمانی که بلند و بزرگ هم نیست، نوجوانی 
با گونی روی دوشش ایستاده است؛ کیسه ای هم قد و قواره خودش. چند خیابان پایین تر، عابد و دوستانش تعدادشان بیشتر است. کیلومترها پایین تر زنان و مردانی 
روی تلی خاک نشسته اند با دستانی که رگ هایش باد کرده و به جای خون در آنها افیون نشسته. ساختمان بلند نیست بزرگ هم نیست اما روی دیوارهایش تصویر و 
مفهومی از هر کدام این چهره ها دارد. پایتخت این روزها شعار شهری برای همه را یدک می کشد، همه ای که شامل نوجوانان زباله گرد هم می شود؛ شامل زنان و مردان 
همه در ادبیات شهری تهران تالش هایی صورت گرفته است؛ از احداث چند گرمخانه سراسری و سیار گرفته تا بخشنامه ای که باید  پارک شوش. برای رسیدن به این 
به ممنوعیت زباله گردی کودکان منجر می شده. مالک حسینی بعد از صدرالدین محمدی در ساختمان نه چندان بزرگ و بلند شهرداری که نامش سازمان رفاه، خدمات 
و مشارکت های اجتماعی است، ساکن شده است. ساختمانی که نقش مهمی در تبدیل شدن تهران به شهری برای همه دارد. یک سال و ۴ ماه از فعالیت حسینی که 
پیش تر مشاور وزیر اقتصاد بوده است، می گذرد. او مدتی هم دبیر شبکه ملی تشکل های غیردولتی جوانان بوده است و از همین رو خودش را مشرف بر مسائل سمن ها 
می داند. سمن هایی که به زعم او می توانند به یکی از بدنه های اصلی مدیریت شهری تبدیل شوند. سازمان های مردم نهادی که باید به مردم معرفی شوند و شناسنامه 
داشته باشند در این صورت می توانند بخش مهمی از آسیب های شهری را کم کنند. او در یکی از روزهای آلوده پایتخت به پرسش های ما در دو بخش مجزای مشارکت 

اجتماعی و آسیب های اجتماعی پاسخ داد در ساختمانی که چند ده کیلومتر آن طرف تر آن گونی های زباله روی هم تلنبارند.

برخی انتقادات یا گزارش برخی کاســتی ها در بســتر ســامانه هایی 

مثل ۱۸۸۸ و ۱۳۷ شــکل واقعی به خودش گرفته اما خب رویکرد 

منفعالنه و انتقادی داشته است.

چقدر از ســازمان های مردم نهاد حمایت کردید؟ مقصود من   
این اســت که آیا با آنها همکاری کردید؟ یــا از آنها در کارهای 
مدیریت شهر اســتفاده کردید؟ مثال یک «ان جی او» بگوید: این 
معضــل وجود دارد و مــن دارم تالش می کنم، شــما هم از من 

حمایت کنید یا با من همکاری کنید.
یک جمله ای را معموال بیشــتر کارآفرینان می گویند که یک طنز 

تلخ اســت؛ آنها در مواجهه با نهادهای رســمی و نهادهای دولتی 

می گویند: خیلی جاها شــما نمی خواهید دســت ما را بگیرید، فقط 

پای ما را ول کنید ما خودمان کارمان را می کنیم. ما برای این رویکرد 

جدید از زمانی که من به اینجا آمدم، دغدغه داشــتیم اما به شرایط 

کرونا برخوردیم و برای همین پروژه مقداری متوقف شــده اســت 

اما ما این موضوع را به جد شــروع کردیم و اصال نمی خواهیم فقط 

بــا یک معرفی ِصرف آنها را حمایت کنیم. خواســته «ان جی او»ها 

این اســت که اگر قرار اســت در اداره شهر حضور داشته باشند باید 

در همه فرایندها از جمله تصمیم ســازی هم نقش داشــته باشند. 

اخیرا در شــورای شهر  بحثی مطرح شــد که به نظر من باید آن را 

دو بخش کنیم؛ یــک بخش در خصوص هوشمندســازی یارانه ها 

بود و دیگری مشــوق های جدی برای جذب مشارکت های مردمی. 

خوب به موضوع که نگاه کنید مشــخص می شود که در این الیحه 

به خوبــی به موضوع ایجاد مشــوق برای افزایش مشــارکت های 
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مردمی توجه شده است و این مأموریتی است که سازمان مکلف به 

انجام آن است. یکی از موضوعات مهم که در خالل تصویب الیحه 

مطرح شــد، بحث جمع ســپاری بود که موضوع خیلی پراهمیت و 

البته حساســی اســت؛ مهم ترین مسأله جمع ســپاری این است که 

به مــردم اجازه دهیم در تصمیم ســازی ها اعــم از تدوین لوایح و 

اصالحیه هــا و حتی در قانون بودجه ســاالنه و هر تصمیمی که به 

شــهر برمی گردد، اجازه نقش آفرینی و اظهار نظر داشته باشند. این 

بدان معنا نیست که آن اظهارنظرها همگی قابل بهره گیری بوده و 

اجرا خواهد داشــت؛ مثال اگر شــما االن یک الیحه  را به نقد افکار 

عمومی بگذارید، ممکن است همان جا هم افکار متعددی باشد که 

با هم متعارض باشــند یعنی ما نباید این طور نگاه کنیم که بخش 

غیر دولتی یک کل واحدی در برابر بخش دولتی یا حاکمیتی اســت 

این بخش غیر دولتی تکثر زیادی دارد مهم این است که شما نکات 

درســتی که بتوانند منافع مردم را بیشــتر تأمین کنند از این نظرات 

بگیرید تا یک فهم مشــترک شــکل گیرد و یک ارتقا در بینش اتفاق 

بیفتد که این همان مســیر تعامل می شود. یک بخش خواسته هایی 

که «ان جی او»ها از ما دارند، حمایت اســت. یک بحث نظری کهنه 

وجــود دارد که در خارج از ایــران هم این بحث بــوده؛ اینکه مرز 

اســتقالل بخش غیر دولتی کجاســت؟ دقت کنید که سازمان غیر 

دولتی یک مفهــوم مدرن و زاییده دنیای مدرن اســت برای همین 

بــرای ما یک مفهوم وارداتی اســت. این اختالف نظری که گفتم به 

طور کلی از قبل وجود داشته به اینجا برمی گردد که آیا حمایت های 

دولــت از غیر دولتی ها باعث دولتیزه کردن آنها نمی شــود. این مرز 

دارد و نیازمند یک فهم بســیار متعالی اســت؛ بــه این معنا که مِن 

بخش دولتی حاکمیتی وظیفه دارم بخشــی از منابعی که هست را 

برای توســعه ظرفیت های اجتماعی بگذارم و یکی از آنها حمایت 

از «ان جی او»هاســت و این نیســت که اگر من یــک حمایتی کردم 

بگویند تو انتقــاد نمی کنی یا بگویم فقط آن چیزی که من می گویم 

را بگو! این یک دغدغه جدی اســت و مــا هم تالش کرده ایم تا این 

را اصالح و فرهنگســازی کنیم. یکی از موضوعات خیلی جدی که 

اگر شــرایط کرونا نبود، دنبال آن هستیم آموزش کارکنان شهرداری 

بــرای مواجهه و تعامل با بخش غیر دولتی اســت. باید یاد بگیریم 

کــه جایگاه این بخش کجاســت و چه کارویــژه ای دارد و ما تا کجا 

می توانیم به حریم آنها ورود کنیم. اینها بحث های جدی اســت که 

دنبال می کنیم. در دنیا «ان جی او»ها بیشــتر بــا اعانه و کمک های 

مردمــی می چرخند؛ البته عموما در کشــورهایی با درآمد ســرانه 

باال متوســط درآمدی مردم به شکلی اســت که می توانند بخشی 

از درآمدهایشان را برای توســعه کارهای خیرخواهانه بگذارند. در 

ایران هنوز این موضوع شــکل نگرفته اســت و چالــش دارد برای 

همین باید بخش حاکمیت و دولت کمک کنند تا بخش غیر دولتی 

قدرتمند شود.

ولــی این ترس وجــود دارد که اگر بــه «ان جی او»ها کمک   
مالی شود، آنها از آن شــکل مردم نهاد و داوطلبانه خارج شوند 
و به نوعی دولتی شــوند. در دوره قبلی مدیریت شهری در ستاد 
توان افزایی سمن ها مبالغی به ســمن ها داده می شد، امروز اما 
حمایت ها جنبه مالی ندارد، چون مســئوالن تصور می کنند این 
امر ممکن اســت عادتی برای سازمان های مردم نهاد باشد، شما 
چگونه فکر می کنید؟ یا بهتر اســت بگویم رویه شــما در این باره 

چیست؟ 
با ایــن عنوان که مــا یک ســرانه ای به عنوان کمــک بالعوض 

ببینیم و این تبدیل به یک عادت شــود، این کار بسیار مسموم است 

و بزرگ ترین ضربه ای اســت که به بخــش غیر دولتی می زند؛ چون 

شــما به بخش غیر دولتی ســیگنال و آن را عــادت می دهید و این 

یک رانت می شــود. رانت یعنی درآمدی که شــما برای آن تالشی 

نکرده ایــد. بحث مــا از حمایت کردن مشــارکت در تأمین بخشــی 

از هزینه هــای برنامه ها و پروژه هاســت. من به جــد به این موضوع 

اعتقاد دارم و پارســال هم آن را در ردیف بودجه پیشنهاد دادیم که 

به تصویب نرســید و امســال هم تالش من این است که این اتفاق 

بیفتد؛ ما یک بخشی را بر اساس چیزی که برد-برد است، مشارکت 

می کنیم؛ یعنی هم نیاز شــهر و مردم را تأمین می کنیم و هم به یک 

«ان جی او» کمک کردیم که بتواند بخشی از منابع مالی مورد نیازش 

را از این طریق تأمین کند. خیلی وقت ها این کمک می تواند در قالب 

تجهیزات و تســهیالت باشد. شــما اینجا پول ندادید و به برنامه از 

طریق تجهیزات و امکانات کمک کردید. احســاس من بر این است 

که ما باید این را بیشتر پررنگ کنیم و یک جایی باید به عنوان شریک 

ورود کنیم؛ اینکه ما صددرصــد هزینه «ان جی او» را تأمین کنیم به 

صرف اینکه فقط یک کمک مالی به آن کرده باشــیم، بســیار مضر 

اســت و نه تنها کمکی نمی کند بلکه آسیب هم می زند. منظور من 

اعانــه دادن بــه معنایی که دولت به بخش غیــر دولتی یا مدیریت 

شــهری دهد، نیســت؛ بحث من این اســت که ما باید تسهیل کنیم 

و این تســهیل معنا دارد؛ بخشــی از آن اصالح مصوبات مان و یک 

بخشی از این تسهیل همین تسهیالتی است که در حوزه زیرساختی 

و کمک هاســت و بخش کوچکی از آن کمک های مالی است، البته 

کمک مالی نیست و مشــارکت در پروژه های «ان جی او»هاست که 

سهمی هم مدیریت شهری دارد.
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گفت وگو

با طرح ارتقای نظام نامه ســمن ها که در هفته های گذشته به   
صحن آمد، موافق بودید؟ اعضای شــورا با آن مخالف کردند و 

درنهایت طرح تصویب نشد و قرار شد تا شهرداری الیحه دهد.
یک اتفاقی افتــاده بود و آن هم این بود که پیش از اینکه من به 

سازمان بیایم، تکلیف شــده بود که باید شهرداری الیحه آورد و به 

درســتی هم ما بایــد از طریق معاونت امــور اجتماعی  و فرهنگی 

آمــاده می کردیم تا به شــورا برود. یک هفته پــس از زمانی که من 

خبردار شــدم کــه تکلیف داریم و بایــد این کار را انجــام دهیم از 

طریق شــورا، طرح مطرح شــد بــه این معنا که چون شــما الیحه 

ندادیــد، طبیعتا ما طــرح می دهیم. نکته ای را عــرض کنم اعتقاد 

من بر این اســت کــه همین االن با وضع موجود هــم ما مصوبه و 

اختیار کم نداریم، اساســنامه سازمان و یکسری اسناد باالدستی که 

در گذشــته وجود داشــته این امکان را فراهــم می کند قطعا ایجاد 

ضوابط دقیق تر و روشــن تر می تواند به قوام بیشــتر کمک کند ولی 

بــه نظر من اگر تمرکزمان را روی بهینه ســازی ظرفیت های موجود 

و بیشــینه کردن اثربخشی آن بگذاریم، خیلی بیشتر کمک می کند تا 

لوایــح جدید. اما به هر حــال این تکلیف شوراســت و ما الیحه را 

آماده کردیم و از طریق معاونت اجتماعی الیحه جدید ارسال شده 

و االن در مرحله بررســی اســت، ما نگاه های متفاوتی داشتیم و بر 

اســاس مصوبات قبلی شورا مشخص است که مسئولیت و تکلیف 

این حوزه با کجاســت بنابراین به نظر من اجازه دهیم که این خیلی 

دستکاری نشــود و برای همین در آن الیحه یک تغییراتی نسبت به 

آن طرحی که وجود داشت داشتیم. 

آن طرح یک بحثی داشــت و آن بحث شفاف شدن عملکرد   
معاونت ها با سمن ها بود. اینکه روی چه حسابی یک سمن برای 
همکاری و فعالیت با یک ســازمان انتخاب می شود و دیگری نه. 
مسأله ای که جلوی تبعیض های احتمالی را هم می گیرد، آن هم 

در این الیحه دیده می شود؟
اعتقاد من بر این اســت چیزی که نه تنها در حوزه کار با سمن ها 

بلکه در سایر حوزه ها باید مورد توجه واقع شود، این است که ما اگر 

استاندارد و ضوابط شفاف داشته باشیم، جلوی فساد گرفته می شود 

طبیعتا ما با این موضوع موافق هســتیم (ضابطه مند و شفاف  شدن 

آن). خیلی وقت ها تقاضای مشــارکت بــرای کاری وجود ندارد اما 

چون ضابطه ندارد و شفاف نیســت، وقتی که شما یک «ان جی او» 

داوطلب یا یک مجموعه داوطلبی که برای آن پروژه است که شاید 

آن پروژه عایدی مالی هم نداشــته باشد را وارد یک چرخه می کنید، 

ناگهان با یک موجی رو به رو می شــوید که چرا فالن «ان جی او»؟ و 

من به افکار عمومی حق می دهم چون ما باید ضوابط داشته باشیم 

قطعا این رویکرد درستی است و ضابطه مندشدن این نوع مشارکت 

و نوع تعامل می تواند خیلی جدی باشــد؛ اما فراموش نکنیم اینها 

را در یک ساختارهایی نبریم که باعث پس زدن مشارکت بخش غیر 

دولتی شود. 

در دوره شما چند مددسرا در تهران افتتاح شد؟   
ما تا پارسال (شــهریور ۹۸) تعداد ۸ مددسرای دایمی در تهران 

داشــتیم که فقــط خدمات شــبانه می دادند و ۸ مددســرا فصلی 

داشــتیم یعنی مجموعا ۱۶ مددســرا داشــتیم که دو مددسرا برای 

خانم ها و ۱۴ مددســرا برای آقایان بود. ۸ مددســرای فصلی چنین 

بودند که ما فصل ســرد و گرم را به ایــن صورت تنظیم می کنیم؛ از 

آبان تا اردیبهشــت ماه سال بعد فصل ســرد و از خرداد تا مهر ماه 

فصل گرم. مددســراهای فصلی ما در فصل سرد باز می شدند و در 

آخر اردیبهشت تا آبان سال بعد تعطیل می شدند. چالشی که وجود 

داشت این بود که پذیرش مددسراها از ساعت ۴ بعدازظهر و خروج 

۷ صبح بود که این اجباری بود. اوال از ساعت ۳ عصر به بعد تراکم 

شــکل می گرفت، افرادی در پشت در مددســرا می ماندند تا در باز 

شــود این تجمع به منظر شهری آســیب می زد و هم منشأ یکسری 

آسیب ها می شــد؛ از طرفی دیگر ۷ صبح که شروع کاری شما، من، 

بچه  های مدرســه ای و دانشگاهی و... بود، در آن محله هایی که ما 

مددسرا داشتیم ناگهان با صحنه ای مواجه می شدند که ۱۵۰ تا ۲۰۰ 

و مثــال در منطقه ۱۵ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ فرد آســیب دیده را ناگهان در 

محل می دیدند که این تأثیر روانی بدی داشت. ما از مهر و آبان سال 

گذشته دو کار انجام دادیم؛ یکی اینکه اول از همه تمام مددسرا هایی 

که بودند (مددســراهای دایمی) را شبانه روزی کردیم و دیگر نه در 

ســاعت پذیرش محدودیت داشــتیم و حتی وعده ناهار هم به این 

عزیــزان می دادیم و آنها الزامی نداشــتند که ۷ صبح از آنجا خارج 

شــوند. این خروج تدریجی باعث شــد که نارضایتی را در محله ها 

کاهــش دهد. ما هزینه را مدیریت و ســعی کردیم بیشــتر از اینکه 

هزینه ای به شــهرداری اضافه کنیم، بهره وری را باال ببریم. تقریبا با 

همان اعتباری که برای مددسراها بود با یک افزایش ۲۵درصد هم 

توانستیم بقیه مددســرا ها را دایمی و هم آنها را شبانه روزی کنیم 

که ایــن اتفاق بزرگی بود. گام دوم این بود که گفتیم مددســراهای 

هم دایمی و شبانه روزی شــود و این را از همان موقع اعالم کردیم 

کــه در برنامه هایمان برای ســال بعد لحاظ کنیم، زیرســاخت های 

ما برای حوزه زنان دچار چالش شــد. ما در پهنه جنوب در شــوش 

یک مددســرا داشتیم، در پهنه شمال و شــمال غرب در چیتگر یک 

مددســرا برای زنان داشتیم و در پهنه شــرق هیچ مددسرایی برای 

زنان نداشتیم و همان طور که می دانید، مصرف کنندگان مواد حاضر 

هســتند بیرون بمانند و سرما را تحمل کنند اما از پاتوق شان فاصله 

نگیرند. ما این کار را مدیریت و در شرق یک مددسرا احداث کردیم و 

همچنین یک مددسرا ویژه در شب یلدای سال گذشته مشرف به دره 

فرحزاد افتتاح شــد (به خاطر مشکالت و تعداد زنان آسیب دیده ای 

کــه در دره فرحزاد وجود داشــت)، پس ما در زیر ســاختمان برای 

زنان از نظر تعداد افزایش صددرصدی داشــتیم و از نظر تخت هم 

تقریبا می توان گفت که بیشــتر از ۲۵درصد بــه ظرفیت تخت مان 

اضافه شــد. در حــوزه مردان هم توانســتیم ۱۴ مددســرا را به ۱۶ 

مددســرا تبدیــل کنیم که االن جز ۴ منطقه یعنــی ۲، ۳، ۷ و ۱۰  ما 

در همه مناطق دیگر حداقل یک مددســرا داریم. در منطقه ۵ و ۱۲ 

دو مددســرا داریم. برای آن ۴ منطقه هم در حال پیگیری هستیم و 

تقریبا منطقه ۱۰ تمام شده است و به احتمال زیاد منطقه ۳ هم به 

زودی وارد مدار می شود و در منطقه ۲ و ۷ هم پیگیر هستیم که این 

اتفاق بیفتد. اینها مجموعا یک اقدامات زیرســاختی بود که االن که 

با شــما صحبت می کنم ظرفیت تخت ما در مددسراها ۲ هزار و ۵۰ 

عدد است. دو سامانسرا داریم که همان طور که می دانید سامانسرا 

شــرایط خاصــی دارد، یکی برای آقایان و یکی برای خانم هاســت. 

در آنجــا چون مــا مجبوریم آنها را به طــور تمام وقت نگه داریم و 

نمی توانند از آنجا خروج داشته باشند پس باید حکم قضائی داشته 

باشــند برای همین با قاضــی همکاری داریم، افــرادی که به آنجا 

می آیند آدم هایی هستند که به اصطالح ته خط هستند؛ یعنی یا توان 

جسمی ندارند یا باالی ۶۵ سال دارند یا بیماری زمینه ای یا زخم باز 

دارنــد یا اختالل حواس دارند. اینها به ایــن مراکز می آیند و قاضی 

دستور می دهد و به بهزیستی یا نهادهای دیگر ارجاع داده می شوند 

یک جمله ای را 
معموال بیشتر 

کارآفرینان می گویند 
که یک طنز تلخ است؛ 

آنها در مواجهه با 
نهادهای رسمی 

و نهادهای دولتی 
می گویند: خیلی جاها 

شما نمی خواهید 
دست ما را بگیرید، 

فقط پای ما را ول 
کنید ما خودمان 

کارمان را می کنیم
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و چون نهادهای دیگر خیلی وقت ها ظرفیت ندارند ما خودمان آنها 

را نگــه می داریم. با ظرفیت تخت آنها ما تقریبا ۲ هزار و ۴۰۰ تخت 

برای افراد بی خانمــان داریم که طبق آخرین آمار نزدیک به هزار و 

۸۰۰ نفر االن در مددســراها ساکن  هســتند و اگر بخواهیم ظرفیت 

سامانســرا را به آن اضافه کنیم چیزی حدود هــزار و ۹۵۰ نفر فرد 

بی خانمان در مددســراها و مراکز حمایتی شهرداری حضور دارند 

که همه خدمات بیست وچهار ساعته شــبانه روزی از غذا، خدمات 

مددکاری، پوشــاک و بهداشت مناســب را دریافت می کنند و برای 

افراد نیازمند به دریافت خدمات پزشــکی پیچیده تر،  بخشــی را به 

کمک csr و بخشی را به واسطه کمک های مردمی تأمین می کنیم. 

یکسری مددسراهای سیار هم سال گذشته و حتی امسال در   
شهر فعال بودند، تعداد آنها هم در این مدت تغییر کرده است؟ 

مــا اصوال مددســراهای ســیار را در شــرایط دمایــی خاص به 

تشــخیص همکاران مان (ولــی معموال زمانی که دمــا به منفی ۴ 

درجه می رســد و از آن پایین تر می رود) دایر می کنیم،  یا در روزهای 

بارندگی های شــدید و مداوم یا برف که داشته باشیم اینها را برقرار 

می کنیم. خیلی ها شــاید بپرسند وقتی مددسرا دائم دارید چرا سیار 

می گذارید؟ آن زمانی که بارندگی شــدید یا برف می شود افرادی که 

در پاتوق هایی که در معرض دید نیستند و در پاتوق های مصرف شان 

هســتند یا مثال یک فرد در راه مانده ای است (مثال به تهران آمده و 

مشــکلی برای او پیش آمده اســت یا کارگر فصلی است)، اینها در 

حالــت عادی کاری به مددســرای دائم ندارند و گیــر افتاده اند و یا 

شــرایط این را نداشتند که خودشان را به مددسرا برسانند، ما آنها را 

برای اینکه دچار مشکل نشوند در مناطقی که تردد بیشتر است مثال 

در میــدان آزادی یا میدان تجریش و معموال ســمت پایانه ها بنا به 

تشخیص همکاران مان در واحد گشــت مستقر می کنیم. ما پارسال 

۲ هزار و ۲۴ نفرشــب خدمت دادیم؛ نفرشــب واحد اندازه گیری و 

شمارش اســت که در همه جای دنیاســت و برای مراکز اقامتی و 

خدمات هتلینگ و اقامتی اســت. نفرشــب به این معنی است که 

زمانی که می خواهیم شمارش کنیم و آمار دهیم برای یک روز نگاه 

می کنیم که آن روز یا آن شــب چند نفر آنجا اقامت داشتند؛ ممکن 

است همان نفر،  شب بعد هم بیاید و او از نظر ما یک نفرشب جدید 

می شــود بنابراین ۲ هــزار و ۲۴ نفر نبودند و ۲ هزار و ۲۴ نفرشــب 

بودند. ممکن است یک نفر در ۲۰ شبی که ما مددسرا سیار داشتیم 
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گفت وگو

هر ۲۰ شــب پیش ما بوده باشد و این می شود ۲۰ نفرشب! در مورد 

مددسرا هم ما همین مدل را داریم که نفرشب خدمت دهیم اما هر 

کســی که وارد گرمخانه های دائم ما می شود یک پرونده مددکاری 

برای او ایجاد می شــود و آن پرونده مددکاری مالک ماست که چند 

نفــر آمده اند که مثــال بگوییم این تعداد نفر واحد آمده اســت (نه 

نفرشــب)، ما این گونه پارســال ۴ هزار و ۵۰۰ نفــر بی خانمان را در 

تهران پوشــش دادیم که در طول ســال بعضــی از آنها حدود یک 

هفته و بعضی ها شاید کمی بیشتر یا کمتر یا حتی حدود یک ساعت 

پیش ما بودند و این متغیر بود.

سال گذشته من چندباری به مددسرای سیار رفتم، پیش آمد   
که بســیاری می گفتند نگذارید ما را به مددسرای اصلی ببرند، به 
نظر می آید که رفتار مناسبی با آنها نشده بود و همین باعث شده 
بود تا بسیاری از رفتن به مددسراها امتناع کنند،  برای این تغییر 

نگاه هم کاری کردید؟ 
ایــن موضوع چند علت دارد؛ فعالیت مددســراهای در تهران از 

سال ۸۳ آغاز شده است و خیلی در این سال ها زحمت کشیده شده 

تا به اینجا رسیده است. در یک برهه هایی در برخی مواقع رفتارهایی 

با برخی از افراد شده است یا مثال یک جاهایی برای آنها ایجاد ترس 

شــده است، مثال در گذشــته یک جاهایی پلیس به مددسراها آمده 

اســت و تعدادی را برده است، اینها یواش یواش ناامنی ایجاد کرده 

اســت یا در نوع برخوردی که با این دوســتان شده است در برخی 

مواقع یک فردی اشتباه کرده است، یک بخشی از این ترس به علت 

این رفتارهایی اســت که در گذشته وجود داشته است، برخی از این 

افراد چون مصرف کننده دائم مواد مخدر هســتند، می دانند اگر به 

مددسرا بروند باید بیرون بیاید و مصرف کند و برگردد و برای همین 

از نظر ذهنی احســاس بدی دارد و چالش ما با اینها همین اســت. 

برخی از این افراد ســبک زندگی شــان این اســت که دوست ندارند 

دوش بگیرند و شــاید ماهی یک بار هم دوش نگیرند ولی اگر کسی 

بخواهد وارد مددســرا شــود از همان ابتدا باید دوش بگیرد و حتی 

اگــر روزی ده بار بیــرون برود و دوباره بیاید هــم دوباره باید دوش 

بگیرد. اگر ما این کار را نمی کردیم شاهد بیماری های عجیب وغریبی 

بودیم که در گذشــته هم این اتفاقات افتاده است. االن خوشبختانه 

ما در مــورد پاندمی کرونا ایمن بودیم و هیچ موردی بین مددجوها 

نداشتیم. در ســایر بیماری های واگیردار مثل بیماری های پوستی و  

گوارشی که معموال شــایع می شوند خوشــبختانه تا به حال هیچ 

پدیده جدی نداشــتیم. رفتار با مددجو خط قرمز من اســت، من در 

چند ماه گذشــته عذر ســه نفر از مدیران مددســراها را خواسته ام 

چون برای من اثبات شــده اســت با مددجو رفتار درستی بر اساس 

کرامت انســانی نداشــته اند. من به همه دوســتان عرض می کنم 

کــه به معنای واقعی شــما باید به این افراد بیشــتر از ســایر افراد 

اجتماع احترام گذاشته و توجه کنید؛ چون اینها آسیب دیده هستند 

و خانواده هایشــان را از دست داده اند و شــاید کرامت انسانی آنها 

آسیب دیده اســت و باید دوباره آن را ترمیم کنیم. مورد داشتیم که 

من از او پرســیدم چه زمانی به مددســرا ها رفته اســت و او گفته 

یک سال گذشته و دیگر نیامده است، االن می خواهم بگویم شرایط 

خیلی بهتر اســت و شــما و همکاران تان می توانید بروید و ارزیابی 

کنید. ما موردهایی داشــتیم که همکاران شما شب به مددسرا رفته 

و خوابیده  و بعد گفته اند انصافا شرایط خیلی متفاوت تر شده است. 

مددســرا ســیار ابتکار خوبی بوده است که در گذشــته انجام شده 

است و ابتکار من نبوده است، اما ما سعی کرده ایم که به آن ارتقای 

 

 
 

 

  

  



۱۱۳

کیفیت دهیم تا ان شاءاهللا برای ســال آینده برنامه جدی تری داریم 

که با کیفیتی بیش از این چیزی که االن هست خدمات ارایه دهیم. 

پلیس یک بحثی را خیلی وقت اســت که دارد مطرح می کند   
که سامانســرا و مددسرا جابه جا و از سطح شــهر دور شوند، آیا 

شهرداری با این مسأله و جا به جایی موافق است؟
ما یک مرجــع تخصصی نیســتیم و طبیعتا این جــور چیزها را 

بهزیســتی و یک جاهایی وزارت بهداشــت باید بررسی کند اما یک 

تجربه شــانزده تا هفده ســاله در اداره مددســراها در تهران و در 

شــهرداری شــکل گرفته و انبار شده اســت و االن در بعضی جاها 

تبدیل به دانش شده است. اطالعات و دانش انباشته شده همکاران 

من می گوید که این کار بســیار اشــتباه اســت، یعنی ما یک چالش 

داریم که آیا چون ما مددســرا زده ایم آســیب به آنجا آمده است یا 

چون آسیب آنجا هست ما مددسرا می زنیم؟ ما مدل دومی را عمل 

کردیم؛ مثال در میدان شــوش که ما دو مددسرا آقایون و خانم ها را 

داریم، برای آقایون تا همین دو تا ســه ســال پیش مددسرای وجود 

نداشــت و آن قدر تعداد آنها زیــاد بود ما این مکان ها را درســت 

کردیم. وقتی شما در شب به یکی از پارک های شوش می روید کمتر 

کســی را می بینید که شب را در پارک بخوابد؛ این افراد را خیلی کم 

می بینید چون اکثر آنها به مددســرا می روند یا مثال مشــرف به دره 

فرحزاد یک مددســرای زنان و یک مددســرای مردان داریم که در 

مددســرای مردان یک مرکز DIC داریم، در دره فرحزاد از ۲۰ ســال 

پیش مشــکالت زیادی وجود داشــته و ما چون دیدیم خطر جانی 

دارد یک مددســرا زدیم، سوال من این اســت که تا قبل از اینکه ما 

مددســرا بزنیم چرا دره فرحزاد جمع نشده است؟ یا آن اتفاقی که 

در میدان شــوش افتاده است چرا این طور شده است؟ یعنی قبل از 

اینکه ما مددســرا بزنیم آنجا پاک بوده است و زمانی که ما مددسرا 

زده ایم این اتفاقات افتاده است؟ من قائل به این حرف نیستم و این 

حرف را کارشناسی نمی بینم.

کمپینی به اســم چهارراه کودکی دارید که به نوعی به مسأله   
آگاهی بخشی درباره کار کودکان اشاره می کند. 

چهــارراه کودکی بــا روز جهانی مبارزه با کار کودک متولد شــد 

و خوشــبختانه شــاید جزو موفق ترین کارهای ما در حوزه کودکان 

بود. مأموریت اصلی و فلسفه وجودی آن برای مقابله با پدیده کار 

کودک و اشــکال کار کودک بود. مأموریت اصلی آن آگاهی بخشی و 

خدمات رســانی به عموم مردم و گروه های مخاطب خاص بود. ما 

در ایــن کمپین داریم تجمیع دانش و بحث مدیریت دانش را انجام 

می دهیم که خأل آن تا کنون جدی وجود داشــته است مثال اگر شما 

درباره ممنوعیت کار کودکان یا پیرامون آن پیگیری می کردید شــاید 

به داده های زیادی نمی رســیدید خوشبختانه االن ما توانسته ایم آن 

را ارتقا دهیم و این موضوع مهمی است؛ آگاهی بخشی به گروه های 

خــاص با پیام هایی که داده می شــود و تولیدات چندرســانه ای که 

وجــود دارد. تالش ما در چهــارراه کودکی این اســت که مقداری 

بتوانیم فضا را به سمت حساس سازی نسبت به موضوع کار کودک 

پیش ببریم که زباله گردی یکی از َاشــکال آن است و ان شاءاهللا این 

جریان را ادامه می دهیم؛ چون به نظر من توانسته جای خودش را 

باز کند و تیم خوبی دارد این کار را پیگیری می کند و همه ذی نفعان 

اطراف این موضوع را درگیر کرده ایم. 

اگر بهزیستی بخواهد ســاماندهی را آغاز کند، آیا شهرداری   
همکاری می کند؟

ما همکاری هایمان را کرده ایم.

 

 



۱۱۴

گفت وگو

اما به نظر می رســید که شــما با رویکردهــای آنها در بحث   
جمع آوری مخالف هستید.

یکی از موضوعات دیگری که در بخشــنامه آقای شهردار خیلی 

پررنگ بود و من با این ســوال شما آن را به خاطر آوردم، این بود که 

آنجا محور برخورد در پدیده کودک کار با پیمانکار و متخلفین است. 

در واقــع برخورد با پیمانکار باید باشــد نه با کــودک! چون ما باید 

کودک را از این فرایند مصون نگه داریم و در واقع کودک کار خودش 

قربانی اســت. این بحث ها محتوایی است و ما اصوال بر این باوریم 

که این رویکرد برخورد با کودک محســوب می شــود و به ویژه اینکه 

مــا برنامه بعدی برای آن نداریم جز اینکــه او را تحویل خانواده یا 

اداره اتباع دهیم و دوباره این چرخه مدام تکرار می شود. برای اینکه 

ما بتوانیم خودمــان را ثابت کنیم که می توانیــم خارج از موضوع 

عمل کنیم یا بتوانیم نگاه بهینه تری داشته باشیم، آمدیم و موضوع 

توانمندسازی خانواده های کودکان کار را در دستور کار قرار دادیم و 

با یکی از دانشــگاه ها تفاهم خوبی کردیم و قرارداد آن منعقد شده 

اســت و فاز اول آن در حال اجراست که ۵۰۰ خانواده کودک کار را 

تحت آموزش قرار دهیم که اینهــا بتوانند از نظر اقتصادی توانمند 

شوند تا بتوانیم مقداری از کودکان کار را کاهش دهیم.

یکی از شعارهایی که شــهرداری در این دوره داشت، شعار   
تهران شهری برای همه بود، به نظر شما تهران چقدر شهری برای 

همه و این شعار عملیاتی شده است؟
مــن می خواهم از یک منظر دیگر به ایــن موضوع بپردازم. در این 

ســال های اخیر به علت شرایط تحریم و مسائلی از این دست از نظر 

اقتصادی خیلی دچار مشــکل شدیم و معیشــت مردم دچار آسیب 

شــده اســت بیش از یک دهه اســت که این چالش وجود دارد و تا 

کمی شرایط بهتر می شــود دوباره با چالش جدید مواجه می شویم. 

متأسفانه چالشی که در حوزه اقتصاد خانواده پیش آمده باعث شده 

است مقداری به ســرمایه های اجتماعی ما آســیب بزند و مقداری 

هم باعث نگاهی بدبینانه نســبت به عملکردها شــده است. اینها را 

گفتم که بگویم اصوال اینکه چقدر تهران شــهر دوست داشتنی برای 

شهروندانش است و چقدر شــهری برای همه است و همه اقشار و 

گروه ها در آن احســاس خوبی دارند از گروه های حساس مثل زنان یا 

گروه های آسیب پذیر مثل کودکان یا بحث های مناسب سازی که برای 

افراد دارای شرایط خاص مثل معلولین، نکته اینجاست که اصوال ما 

در مقایسه با خیلی از کشورهایی که از نظر سطح تولید ناخالص ملی، 

پیشینه، اندازه و سایز شهر و وسعت و جمعیتش و تمام این مشابهات 

را کنار هم بگذاریم شــاید بگوییم تهران وضعیت متوسط رو به باال و 

امیدوارکننده ای دارد. من شــاهد هستم که تالش های خیلی خوبی 

شــده است. در موضوع مناسب سازی به نظر من این جریان مثل یک 

نهضت دارد اتفاق می افتد، همین االن ۳ پروژه از پروژه های ما آماده 

بهره برداری اســت که انجام دهیم ولی به علــت اینکه بنا مقداری 

قدیمی بوده با چالش مواجه شــدیم. ما شاهد این قصه هستیم که 

چقدر ســفت و سخت رعایت می شــود و طبیعتا ایده هایی که بوده 

اســت باعث شده که شهر را زیست پذیرتر کند، شهر را از نظر توسعه 

انســان محورتر کند و رویکردها اجتماعی تر باشــد. اینها موضوعاتی 

است که بر عکس موضوعاتی که به کالبد و فیزیک و قسمت سخت 

شــهر توجه می کند، مثال شما یک مجتمع بسیار بزرگ احداث کنید یا 

یک مجموعه ای از خیابان، اتوبان یا پل و این ســازه هایی که در حوزه 

حمل ونقل شهری است اینها خودش را زود نشان می دهد یعنی شما 

بعد از یک ســال اگر منابع مالی درست باشــد و پروژه با سه شیفت 

کار جلو برود، شــما هر پروژه ای که بگویید بعد از یک ســال بخشی 

یــا کل آن قابل افتتاح می شــود و مــردم آن را می بینند. اما در حوزه 

اجتماعی و فرهنگســازی و تغییر رفتارها و نگرش ها طبیعتا شما به 

گذر زمان نیاز دارید و من نشانه های آن را به خوبی می بینم؛ استفاده 

بیشتر مردم از دوچرخه حداقل در سطح محالت و جاهایی که امکان 

دوچرخه ســواری بیشتر شده است و اینکه بخشــی را به این سمت 

سوق می دهد که شما می توانید از حمل و نقل در شهر لذت ببرید و از 

آن به عنوان یک ظرفیت اســتفاده کنید یا اینکه رویکرد اجتماعی که 

االن در اکثر پروژه ها هســت که باید پیوســت اجتماعی داشته باشد. 

در توسعه زیرساخت ها، ما امسال سه مددسرا جنرال داریم که ۷۵۰ 

تخت اضافه می کند و امیدواری ما این است که تا پایان سال بتوانیم 

این ســه مددســرا را احداث کنیم و تا مرحله تجهیز پیش رویم و دو 

مورد آن را هم برای ســال بعد گذاشته ایم که این پنج تعهدی است 

که برای پنج پهنه تهران است و ما تا امروز هیچ سازه ای نداشتیم که 

سازه مددسرا باشــد؛ یعنی سازه کاربری دیگری داشته مثال چاپخانه 

همشــهری بوده و االن به مددســرا تبدیل شــده اســت. اینها اولین 

ســازه هایی اســت که تخصصی طراحی و اجرا می شــود. ما در این 

حوزه مطالعات خیلی خوبی کردیم، برای همین ما امســال در حوزه 

کودکان در معرض آســیب و مناطق کم برخــوردار ۵ مرکز خدمات 

سیار در قالب اتوبوس های چندمنظوره که آموزش در آن انجام شود 

دیده ایم که کاری متفاوت اســت و امســال وارد مدار می شــود و کار 

خرید اتوبوس ها شروع شده اســت و در حال مناسب سازی هستیم، 

این کار بســیار موثر اســت. مراکز توتیا که برای توســعه کسب وکار 

اجتماعی در ســطح مناطق راه اندازی شده است و کار خیلی خوبی 

اســت. باشگاه داوطلبان را هم که عرض کردم ما درمسئولیت پذیری 

اجتماعی با تمرکز بر مناطق مان در ســال گذشته بیش از ۲۷ میلیارد 

توانســته ایم جذب منابع داشته باشیم و االن هم کارهای خوبی را با 

اتاق بازرگانی تهران، با اتاق ایران و اتاق اصناف شروع کردیم و داریم 

انجام می دهیم و مشــارکت آنها را برای حل یکسری از مسائل جذب  

و این احساس را ایجاد می کنیم. مجموعه کارهایی که در حوزه خودم 

انجام شــده اســت مثال کار خوبی که در مورد کارگران فصلی شروع 

کردیم، کارگران فصلی چالشی برای مدیریت شهری بوده و هست، ما 

حدود ۱۲ هزار نفر بانک اطالعات داریم و هر سال این شکلی بوده که 

این بانک اطالعات به روز می شــده و ما با دو تا سه  پلتفرمی که کار 

خدمات می دهند هماهنگ کردیم و تفاهم نامه آن امضا شده است و 

ان شاءاهللا که این طرف سال اجرا می شود.

این عزیزان اگر مهارتی دارند یا مدرک خاصی دارند به آن پروسه 

می روند و اگر مهارتی نداشته باشــند، تحت آموزش قرار می گیرند 

که از چرخه کارگر فصلی خارج شــوند. این نگاهی اجتماعی است 

و معلــول آن نگاه و آن عامل و علــت نگاه اجتماعی و اراده ای که 

معاون اجتماعی شخص شــهردار و معاونین شهردار دارند، است. 

مــن بارها دیده ام خیلــی از موضوعاتی که در حوزه شــهروندی و 

اجتماعی اســت  چقدر بحث های پرمغز و جدی می شــود و برای 

آن وقت گذاشــته می شود تا به نتیجه برسد. من به حوزه های دیگر 

چون کار من نیســت ورود نمی کنم اما می خواهم این پیام را بدهم 

کــه ما همه تالش مان را می کنیم و از وضعی که وجود دارد راضی 

نیســتیم و احساس می کنیم که می تواند خیلی بهتر از این باشد اما 

اتفاقــی که دارد می افتد، اگر با همیــن ریل گذاری جلو برویم تهران 

را شهر آرام تر، زیباتر و دوست داشتنی تری برای همه گروه ها و افراد 

می کند و شهر با آرامش تری خواهیم داشت.

چهارراه کودکی با روز 
جهانی مبارزه با کار 
کودک متولد شد و 

خوشبختانه شاید جزو 
موفق ترین کارهای 
ما در حوزه کودکان 

بود. مأموریت اصلی 
و فلسفه وجودی 
آن برای مقابله با 
پدیده کار کودک و 
اشکال کار کودک 

بود. مأموریت اصلی 
آن آگاهی بخشی 
و خدمات رسانی 

به عموم مردم 
و گروه های 

مخاطب خاص بود



۱۱۵

توسعه پایدار
احیای چنارستان خیابان ولیعصر(عج) با کاشت بیش از ۳۰۰۰ درخت

فصل سوم 



۱۱۶

سرمقاله

ورودی
بازیابی توسعه اقتصادی در 

مدیریت شهری
توســعه اقتصادی با هدف تأمین ملزومات زندگی بشــر و فراتــر از آن افزایش رفاه جامعه 

صورت می گیرد. از این رو همواره مورد توجه جوامع بشــری بوده اســت. پاره ای از کشورها با 

سرعت بیشتری در طول تاریخ روند توسعه اقتصادی را آغاز کرده و پاره ای دیگر از کشورها، این 

روند را با تأخیر، برنامه ریزی و طی کرده اند.

بعد از جنگ جهانی دوم، رشد سریع تکنولوژی و به تبع آن بهداشت، منجر به افزایش سریع 

جمعیت کره زمین شد.

هم زمان با این تغییر، توســعه اقتصادی و رشد ســطح زندگی، افزایش شدید مصرف منابع 

طبیعی را به همراه داشت. مصرف پالستیک، آنتی بیوتیک ها، تلویزیون، کامپیوتر، وسایل نقلیه 

شخصی، وســایل آسایش در منازل، مسافرت با هواپیما، ســفر به فضا و غیره. این موارد همه 

نشانه هایی از زندگی مصرف گرا در کشورهای ثروتمند برای رسیدن به مطلوبیت آسایش بیشتر 

بودند.

امری که در حال تبدیل شــدن به الگوی مصرف جهانی بود با موشــکافی علل بروز مسائل 

مختلف اجتماعی و معضالت محیط زیســتی در مســیر توســعه کشــورهای توســعه یافته، 

محدودیت هــای مختلف مختل کننده تأمین نیازهای زندگی بشــر در آینده، از اوایل دهه ۱۹۷۰ 

مورد توجه قرار گرفت.

از این رو، مفهوم توســعه پایدار به معنای توسعه ای که محدودکننده تأمین نیازهای بشر در 

آینده نباشــد به عنوان یکی از راهبردهای اصلی توسعه جوامع بشری در سطح جهان تعریف 

شــد. از آنجا که محدودیت های توســعه می توانند جنبه های مختلــف اجتماعی، اقتصادی یا 

محیط زیستی داشته باشند، طیف گســترده ای از اهداف که تحقق همه آن ها متضمن توسعه 

 پایدار باشد، تعریف شد.

با روی کار آمدن پیروز حناچی، شــهردار جدید تهران معتقد است که ضعف در تبیین نقش 

کســب و کارهای دانش بنیان و نوین در راســتای توسعه اقتصادی شهر تهران، فقدان سازوکار 

مناســب جهت بهره گیری از ظرفیت این شــرکت ها به منظور ایجاد رونق اقتصادی شهر، عدم 

مشارکت بخش خصوصی در هزینه و منفعت پروژه های عمومی از دالیل رکود اقتصادی شهر 

تهران هستند. 

بنابراین باید با جریان ســازی و بهره برداری از اثرات توســعه های و ارزش افزوده (اقتصادی 

اجتماعی و اشتغال آفرینی) اســتقرار استارت آپ ها و کسب و کارهای دانش بنیان در راستای 

بازآفرینی عرصه های ناکارآمد شهری با مشارکت دولت، استفاده از قابلیت های کالنشهر تهران 

با تأکید بر توانمندســازی ساکنان و ایجاد اشتغال و توسعه شراکت عمومی-خصوصی و جلب 

مشارکت بخش خصوصی در اقدامات عمرانی شهرداری، آن را از رکود فعلی خارج کنیم.



۱۱۷

 

«مدت هاســت مســأله آلودگی هوای تهران و خطراتــی که از این 

جهت متوجه ساکنان این شهر خصوصا فرزندان ما می شود، به انحای 

مختلف گوشزد شــده است؛ اما متأسفانه ســاده انگاری و مماشات و 

پرده پوشــی باعث شــده واقعیت خطراتی که زندگی شهروندان ما را 

تهدید می کند، نادیده بماند و برخورد جدی و موثری با این شرایط انجام 

نگیرد.» این مطلب بخشــی از بیانیه هوای تهران در سال ۷۲ است که 

در اجتماع پارک شهر به امضای ۶۲ نفر از استادان دانشگاه، کارشناسان 

و فعاالن محیط زیست رســید. این بیانیه آغاز حرکتی مطالبه محور و 

مدنی برای پیگیری حق شهر برای هوای پاک بود که در سال های بعد 

ادامه یافت.

اما در برابر چشم اندازی چنین غبار آلود، باید از خود بپرسیم با وجود 

همه اقدامات انجام شده، همه قوانینی که امروز چه در شورا و چه در 

دیگر ســطوح عالی تصویب شده اند، حل معضل آلودگی هوا در شهر 

تهــران در چه نقطه ای قرار دارد؟ زیرا با توجه به وضعیت قرمز تهران 

در همه گیری کرونا مسأله مقابله با آلودگی هوا نیازمند توجه مسئوالنه 

است. تحقیقات جهانی و هشدارهای وزارت بهداشت حاکی از آن است 

که آلودگی هوا بر میزان مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ تأثیر مســتقیم 

داشته است. بنابراین می توان گفت که در شرایط فعلی آلودگی هوا در 

تهران یک معضل حتمی برای ســالمتی و کیفیت زندگی شهروندان و 

اقتصاد شهری است و هوای آلوده تهران و بیماری کووید-۱۹ دست به 

دست هم داده  و ریه تهرانی ها را نشانه قرار داده اند.

بررسی متوسط غلظت ســاالنه آالینده های اصلی شهر تهران طی 

ســال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸ نشانگر آن اســت که روند متوسط غلظت 

آالینده هــای CO، SO۲ و PM۲٫۵ در ســالیان اخیر کاهشــی بوده اما 

میانگین آنها در سال ۱۳۹۸ نســبت به سال قبل کمی افزایش داشته 

اســت؛ طی ســال ۹۸، ۷۱ روز به لحاظ آالینــده PM۲٫۵ در وضعیت 

نامطلوب قرار داشــت. همچنین در ۲۵ روز از سال ۱۳۹۸ (با افزایشی 

در حدود ۳درصد نســبت به سال ۹۷) کیفیت هوا از منظر آالینده ازن 

در وضعیت ناســالم برای گروه های حســاس قرار گرفت. درمجموع 

طی ســال ۱۳۹۸، میانگین غلظت ســاالنه تمامی آالینده ها به غیر از 

منواکسیدکربن نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۵٫۸درصد بیشتر شده و در 

مورد منواکسیدکربن شرایط مشابهی داشته است. 

در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ درمجموع ۶۱ روز فراتر از حد مجاز سالمت 

قرار داشته که از این میان، چهار روز در شرایط ناسالم برای همه اقشار 

جامعه بوده است. در مدت مشابه طی ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۷، ۳۲ روز 

وضعیت ناســالم برای گروه های حســاس وجود داشته و هیچ یک از 

روزها در شرایط ناسالم نبوده اســت. این آمار برای سال ۹۶ به ترتیب 

۷۹ و ۸ روز بوده است. در واقع شرایط نامطلوب در نیمه دوم سال ۹۸، 

۲۹ روز بیشــتر از مدت مشابه سال ۹۷ و ۲۶ روز کمتر از دوره مشابه در 

سال ۹۶ بوده است.

در ۶ ماهه دوم سال ۹۸ مدارس ۱۰ روز به علت آلودگی هوا تعطیل 

شــدند که برابر با آمار سال ۹۶ اســت و این در حالی است که در دوره 

مشــابه در سال ۹۷ هیچ تعطیلی نداشــتیم. در فصل آلودگی ۹۸ به 

ترتیب ســه دوره طوالنی مدت متوالی ۹، ۸ و ۸ روزه آلودگی هوا ثبت 

شد. در مقام مقایسه تعداد روزهای متوالی شرایط نامطلوب در مدت 

مشابه در سال ۹۷ از چهار روز بیشتر نشده در حالی که در مدت مشابه 

ســال ۹۶ توالی شرایط آلوده به ۱۶ روز نیز رسید؛ به عبارت دیگر فصل 

آلودگی ســال ۹۸ با آنکه تعداد روزهای متوالی آن ۱٫۵ برابر سال ۹۶ 

بوده اما تعداد روزهای آالینده کمتری داشته است.

شاه کلید کنترل آلودگی هوای تهران چیزی نیست جز ترغیب مردم 

و مسئوالن به استفاده و توسعه حمل ونقل عمومی اما در حال حاضر 

با شــرایط کرونایی که کشور با آن دست وپنجه نرم می کند، این راهکار 

عمال منتفی اســت. هر چند که به دلیل حذف ســفرهای آموزشی تا 

حدود ۳۰درصد از تردد و حمل ونقل معمول در شــهر تهران کاســته 

شــده اما در مقابل اجرای تغییراتی در اجرای طرح ترافیک سبب شده 

اســت که اســتفاده از خودروهای شــخصی افزایش پیدا کند. در این 

شــرایط درایت دولت و دستگاه های حاکمیتی در کم کردن تقاضا برای 

سفر ضروری است.

بر اســاس مطالعات نقشــه راه کاهش آلودگی هوای شهر تهران 

(۱۳۹۸) اقدامات زیر دارای بیشــترین میزان کاهش انتشار آلودگی هوا 

به ازای واحد هزینه است: 

۱- معاینه فنی دیزل سنگین و تأمین یارانه خودروهای خدماتی 

۲- جایگزینی موتورسیکلت های انژکتوری به جای کاربراتوری

۳- بهســازی موتــور و نصــب فیلتــر دوده بــر روی اتوبوس ها و 

خودروهای دیزل سنگین با اولویت بخش خدمات عمومی 

در بخش معاینه فنی شهرداری از دو سال گذشته اهتمام جدی به 

کنترل معاینه فنی اتوبوس های ناوگان حمل ونقل عمومی داشته و با 

تقویت دوربین های رینگ پیرامونی شهر تهران و همکاری پلیس راهور 

تالش کرده پایش موثری بر روی تردد کامیون ها اعمال کند. در این باره 

تهران چگونه از شر آلودگی هوا نجات پیدا می کند؟   

شاه کلید کنترل 
آلودگی هوای تهران 

چیزی نیست جز 
ترغیب مردم و 

مسئوالن به استفاده 
و توسعه حمل ونقل 

عمومی اما در حال 
حاضر با شرایط 

کرونایی که کشور با 
آن دست وپنجه نرم 

می کند، این راهکار 
عمال منتفی است



۱۱۸

نگاه مسئول

دوربین های ثبت تصویر به حد کافی در ســطح شهر تهران وجود دارد 

اما یکســری از راه های منتهی به شهر تهران فاقد دوربین های نظارتی 

هستند که ضروری است شهرداری در هماهنگی با پلیس راهور و اداره 

کل راهداری اســتان نســبت به نصب و راه اندازی این دوربین ها اقدام 

کند.

در بخــش جایگزینــی موتورســیکلت های انژکتــوری بــه جای 

کاربراتوری با همکاری صندوق کارآفرینی امید، برنامه وام کم بهره برای 

تعویض موتورســیکلت کاربراتوری در تهران تدوین شــده اما به دلیل 

افزایش قیمت ارز و نوســان قیمت ها، مذاکــرات در خصوص قیمت 

فروش موتورسیکلت نو هنوز در جریان است. تعداد وام برای تعویض 

موتورسیکلت ها برای نوع انژکتوری ۴۰ هزار عدد در سال ۱۳۹۹ است. 

این رقم معادل ۴درصد نیاز برنامه نوســازی موتورســیکلت اســت و 

شــهرداری در این زمینه به تنهایی قادر به حل مســأله نیست. در این 

بخش کمک دولت برای اختصاص ســاالنه ۸۵۰ میلیارد تومان منابع 

اعتباری مورد نیاز اســت. در بخش موتورســیکلت برقی نیز به دلیل 

شــرایط ارزی امکان تأمین مالی به مراتب دشوارتر شده و عمال تا رفع 

مشکالت ارزبری برنامه مذکور قابل تحقق نیست. سازوکار مهم دیگر 

اسقاط موتورسیکلت های فرســوده در ازای تولید موتورسیکلت های 

جدید اســت که متأســفانه به دلیل رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر 

ابطــال آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هواي پــاك عمال این راهکار از 

دســترس خارج شده اســت. در بخش نصب فیلترهای دوده بر روی 

اتوبوس های موجود عملکرد رضایت بخشی وجود نداشته و صرفا ۵۰ 

اتوبوس جدید در دســت تحویل مجهز به فیلتر شده اند. در این حوزه 

به نظر می رســد با توجه به ایجــاد ظرفیت تأمین فیلتر دوده از صنایع 

داخلی، شــهرداری نیازمند بازنگری جدی در رویکرد تخصیص منابع 

بوده و الزم اســت در برنامه بهســازی ۵۰۰ اتوبوس خود، نصب فیلتر 

دوده را در اولویت کاری قرار دهد.  ۴۰درصد آلودگی شهر تهران مربوط 

به خودروهای فرســوده است و این در حالی است که در سال گذشته 

تنها ۷درصد خودروهای فرسوده به مراکز معاینه فنی تهران مراجعه 

کردند. از ســوی دیگر با ابطال آیین نامه مذکور توســط دیوان عدالت 

اداری راه حل اســقاط خودرو دچار مشکالت جدی اجرایی شده است. 

در ایــن زمینه یکی از راهکارهای مطرح  افزایش تعدد دفعات معاینه 

فنی خودروهای فرســوده در طول یک سال است تا بتوان به این شکل 

به اطمینان نســبی از ایمنی و حداقل آالیندگی خودروهای فرسوده تا 

جایگزینی خودروهای نو دســت یافت. همچنین ضروری است پلیس 

راهور به برخورد جدی تر با خودروهایی که فاقد معاینه فنی هســتند، 

اقــدام کند؛ هر چند که برخی از خودروهای تازه تولید هم به ســختی 

استانداردهای معاینه فنی را پاس می کنند.

پدیده ای که در ســال گذشــته به صورت مکرر اتفاق افتاد، مصرف 

سوخت مازوت و گازوئیل در نیروگاه ها و صنایع بزرگ اطراف شهر تهران 

بوده اســت که به طور قابل توجهی سبب افزایش غلظت آالینده های 

ذرات معلق اکســیدهای گوگرد در شهر شده اســت. بر اساس نتایج 

مطالعات ســیاهه انتشــار آلودگی هوای تهران، بیش از ۳۹٫۳درصد 

آلودگی هوا در بخش ذرات معلق مربوط به منابع آالینده ثابت است. 

به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که شورای شهر ظرفیت حقوقی خود 

را برای اعالم جرم علیه مراکز آالینده فعال کند و پیگیری حقوق عامه 

در حــوزه هوای پاک را در مراجع قضائی و نظارتی در دســتور کار قرار 

دهد. و باالخره قصــه پرغصه حمایت نکردن دولت از تأمین اتوبوس 

و واگن مترو که با وجود پیگیری های متعدد اعضای شــورا گشــایش 

چندانی فعال رخ نداده اســت و می توان آن را به هفت خان رســتم 

تشــبیه کرد که پشت سر گذاشــتن هر یک از آنها، نیازمند گام جدی 

در شــهرداری، دولت و دیگر مجموعه های حاکمیتی است. هر چند 

در هفته های گذشــته ۱۰۰ اتوبوس و مینی بوس به ناوگان حمل ونقل 

عمومی تهران اضافه شــده اند، اما این میزان از اتوبوس و مینی بوس 

در شــرایط کنونی پاســخگوی نیازهای روزمره شــهروندان تهرانی 

نیســت. تعداد ناوگان فرسوده اتوبوس تهران بیش از ۶ هزار دستگاه 

است و تداوم این روند می تواند شرایط را بدتر از هر زمان دیگری کند. 

به نظر می رسد با این شــرایط، چاره ای نیست جز استقامت مدیریت 

شــهری در عبور از این مسیر ســخت و تداوم حمایت طلبی از تأمین 

اتوبوس و مترو.

بر اساس نتایج 
مطالعات سیاهه 

انتشار آلودگی هوای 
تهران، بیش از 

۳۹٫۳درصد آلودگی 
هوا در بخش ذرات 

معلق مربوط به منابع 
آالینده ثابت است. 

به نظر می رسد زمان 
آن فرارسیده که 

شورای شهر ظرفیت 
حقوقی خود را برای 

اعالم جرم علیه 
مراکز آالینده فعال 

کند و پیگیری حقوق 
عامه در حوزه هوای 

پاک را در مراجع 
قضائی و نظارتی در 
دستور کار قرار دهد



۱۱۹

معاون خدمات شهری شهرداری تهران: 

تالش ما حل کردن مشکالت تهران با همه سختی هاست

شــما در ایــن دوره تفاهمنامه های مهمی با ســازمان ها و   
نهادهای مختلف امضا کردید، لطفا درباره آنها توضیح دهید.

 یکی از موضوعــات مهم مورد پیگیری ما تفاهم نیاز آبی تا افق 

۱۴۰۰ بود. یک ســند باالدســتی به تأیید وزارت نیرو و شهردار تهران 

رســید که در ایــن تفاهــم ادارات آب وفاضــالب، آب منطقه ای به 

همــراه معاونت مالی و فنی و عمــران کمک های زیادی کردند. در 

این تفاهمنامه چند اقدام انجام شــد؛ اول اینکه وضعیت چاه های 

شهرداری مشخص شد؛ برخی از چاه ها مجوزدار بود، برخی مجوز 

نداشــتند اما در اختیار ما بود، تعدادی خشــک شــده بودند، برای 

برخی نقــاط نیز مجوز جدید می خواســتیم. برای مشخص شــدن 

شــرایط چاه ها کارگروهی با حضور رئیس فضای ســبز شهرداری، 

مدیرکل خدمات شــهری، نماینده آب منطقه ای، حراست و بازرسی 

تشکیل شد که منطقه به منطقه آنها را احصا و صورتجلسه کردند. 

اطالعات آنها هنوز نهایی نشــده اما در حال مشخص شدن است و 

معاونت خدمات شــهری شهرداری تهران از آن دســت حوزه هایی است که تمام 
اقدامات شــان اعم از خوب و بد به سرعت به چشــم تهرانی ها می آید؛ از کثیف یا 
تمیزبودن سطل زباله ها و به طور کل سیستم جمع آوری پسماند تا آبگرفتگی معابر 
و کیفیت فضای سبز شهری. کافی اســت معبری آبگرفتگی داشته باشد یا خیابانی 
به دلیل برف مسدود شده باشد، درختی خشک و اطراف مخزنی زباله ریخته باشد، 
اعتراض شــهروندان به آســمان می رود که حتما کم  کاری سبب بروز این اتفاقات 
شده است. هر چه که باشــد، به دلیل نوع خدماتی که ارایه می دهند بیشتر از سایر 
معاونت ها زیر ذره بین شهروندان و رسانه ها می روند. پایتخت نشینان از دِر منزل که 

خارج می شوند هر کدام به نوعی با خدمات این معاونت سروکار دارند. 
مجتبی یزدانی، معاون خدمات شــهری شهرداری تهران که بیش از چهار 

سال است در این کسوت فعالیت می کند، معتقد است هر چند اداره 
تهران ۷۰۰ کیلومتری بسیار سخت است اما با مدیریت درست 

و استفاده از افراد خبره امکان پذیر است و عملکرد این حوزه 
با تمام مشکالت قابل تحسین بوده است. مصاحبه او را با 

شــرق که درباره اهم اقدامات انجام شده در این حوزه که 
کمتر به آن پرداخته شده است، می خوانید. 

همزمان هم باید هر ســال از تعداد آنها کم کنیم. نکته ای که وجود 

دارد این است که در نتیجه این تفاهمنامه ۲۶ شکایت آب منطقه ای 

از شهرداری که به دلیل استفاده شهرداری از چاه غیرمجاز صورت 

گرفتــه بود، مهــر رضایت خــورد. تفاهمی بــا آب وفاضالب انجام 

دادیم که طی آن هر بدهکاری و بســتانکاری در قالب یک کارگروه 

که اداره کل برنامه ریزی ما مســئولیتش را دارد، احصا شود. در این 

کارگــروه نمایندگانی از معاونت فنــی و عمران، اقتصادی و مالی و 

سازمان فضای ســبز به همراه معاون مالی شــرکت آب وفاضالب 

حضور دارنــد و در حال حاضر هیچ بدهی نداشــته و کامال به روز 

هســتیم. همچنین در گذشته اگر می خواســتیم آبیاری یک پارک ۱۰ 

هکتاری را انجــام دهیم باید پول ۱۰ هکتــار را پرداخت می کردیم 

اما در تفاهمنامه ذکر شــد که وقتی عمده استفاده ما از چاه است، 

هزینــه همان مقدار مصرفی را بدهیم که این موضوع ســبب شــد 

دیگر نیازی به هزینه کردهای هنگفت نباشــد. شــورای شهر تهران 

نیز مصوبه ای داشــت کــه فاضالب شــهر تکمیل شــود؛ در حال 

حاضر فاضالب ۱۶ منطقه تهران باالی ۹۰درصد پیشــرفت داشــته 

و مناطــق ۹، ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ پیشــرفت کمتــری دارند. در کل 



۱۲۰

گفت وگو

حدود ۷۰درصد فاضالب تهران تکمیل شده و این به دلیل پیشرفت 

پایین مناطقی چون ۲۲ اســت که حدود ۲۸درصــد بود و میانگین 

کل را پاییــن می آورد. باید از آب وفاضــالب پیگیری کرد که هر چه 

زودتــر کار را تکمیل و شــهرداری های مناطق نیز همراهی کنند. ما 

همچنین تصفیه خانه ای با مشــارکت آب وفاضــالب در منطقه ۲۲ 

ایجاد کردیم که بتوانیم دسترســی به پســاب داشته باشیم و تا افق 

۱۴۱۰ به جایگزینی کامل پساب به جای آب برای آبیاری فضای سبز 

دســت پیدا کنیم. در حال حاضر هفت ونیــم میلیون لیتر مکعب از 

پساب استفاده می شود که در تالش هستیم آن را به ۱۶ میلیون لیتر 

مکعب برســانیم. خواسته ای هم از شورای شــهر تهران داریم که 

اعداد مورد تقاضای ما برای اجرایی شــدن این تفاهمنامه مطابق با 

نیاز تعیین شده سال به سال در بودجه دیده شود. 

در این دوره تفاهمنامه ای نیز با اورژانس تهران داشــته اید،   
راجع به آن توضیح دهید. 

اورژانس در قســمت های مختلف شــهر پایگاه هایی داشــت تا 

بتواند زودتر به شــهروندان خدمت رســانی کند، مــا برای کمک به 

این موضوع ایســتگاه های آتش نشــانی و ســوله های بحران را در 

اختیارشــان گذاشــتیم تا اگر برای مثال حادثه ای به ایستگاه های ما 

اطالع داده می شــود دیگر خیلــی زیاد بین مــا و اورژانس فاصله 

نباشــد. در حال حاضر برخی مواقع همزمان بــا یکدیگر به حادثه 

می رســند. ما در ۶۴ ایســتگاه آتش نشــانی، موتورالنــس و در ۱۸ 

ایستگاه آمبوالنس مستقر کردیم. همچنین فضاهایی را در ۵۹ سوله 

بحران برای آمبوالنس و در ۶ ســوله نیــز فضایی برای موتورالنس 

ایجاد کردیم. در ۱۰ پایگاهی که فعال در حال ســاخت اســت نیز در 

آینده آمبوالنس و موتورالنس مســتقر خواهد شــد. همچنین برای 

ارایه خدمات سریع به شهروندان اقدام به احداث پدهای هلیکوپتر 

کردیم. پدهــای هلیکوپتــر را در نقاطی زدیم کــه اورژانس اعالم 

کرده بود؛ حدود ۵۰ نقطه در حال احداث اســت. بر روی پشت بام 

سوله های بحران، سازمان آتش نشــانی و غیره نیز برخی از پدها را 

احیا کردیم. با وزارت دفاع نیز تفاهم کردیم که در آتش سوزی هایی 

کــه در ارتفاعات رخ می دهــد و امکانات ما محدود اســت، کمک 

کننــد. در این زمینه مخازنی با ظرفیت های مختلف طراحی شــده 

که سازمان آتش نشــانی بتواند از آنها استفاده کند. با وزارت جهاد 

کشاورزی نیز تفاهمنامه ای امضا کردیم که طی آن ۲۲هزار هکتار از 

جنگل کاری های منابع طبیعی برای بهره برداری به مدت ۳۰ ســال 

تحویل شهرداری تهران شــد. در حال حاضر چیتگر، سرخه حصار، 

کوهســار، لویزان، تلو، سوهانک، کهف شهدا، نیلوفر و  گالبدره برای 

ایجاد فضای تفرجگاهی در اختیار ما قرار داده شده اند. 

باغات تهران طی سنوات گذشته در معرض تخریب گسترده   
قــرار گرفت اما در این دوره مدیریت شــهری تالش های زیادی 
برای حفاظت از اراضی سبز باقیمانده صورت گرفت، لطفا درباره 

این اقدامات توضیح دهید. 
جرایم قطع اشــجار در شماره حســابی جداگانه که بین سازمان 

فضای سبز و شهرداری ایجاد شده، واریز شده و صرف تملک باغات 

می شــود. اولویت ما تأمین فضای سبز در مناطق کم برخوردار مثل 

۱۷، ۱۰، ۸، ۷، ۱۱ و ۱۲ است اما اگر در مناطق دیگر نیز فضای خوبی 

وجود داشته باشد، به سراغ آن هم خواهیم رفت. در حال حاضر ۱۷ 

باغ تملک و تبدیل به بوســتان شده یا خواهد شد و حدود ۱۶ مورد 

دیگر را نیز در دست اقدام داریم. در حال حاضر ۹ محله شهر تهران 

بوستان ندارد و باید شهرداری های های مناطق به سرعت از ظرفیت 

بودجه در اختیار این موضوع استفاده و اقدام به خرید باغ و توسعه 

فضای ســبز کنند. در حال حاضر بودجه بــرای این اقدامات وجود 

دارد، خرید باغ و ایجاد فضای ســبز بســته به تــالش مناطق دارد. 

تعرفــه جرایم مطابق با مصوبه شــورا افزایش پیدا کرد و به همین 

دلیل دریافتی بیشــتر شــده اســت؛ ما هم تا کنون حدود ۲۵درصد 

دریافتی را بــرای تملک باغات به مناطــق داده  و بخش عمده آن 

/

 /
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باقی مانده است تا برای خرید باغ های دیگر استفاده شود. 

یکی از بزرگ ترین چالش های شــهر تهران نحوه جمع آوری   
پسماند اســت، در این دوره شــهرداری تهران به تدوین طرح 
جامع مدیریت پسماند مکلف شد و همزمان نیز سازمان مدیریت 
پسماند طرح کاپ (کاهش پسماند) را دنبال کرد؛ توضیحی درباره 

اقدام انجام شده و شرایط فعلی بدهید. 
پسماندها به خانگی، ساختمانی، بیمارستانی، صنعتی و حجیم 

تقســیم می شوند. پسماند صنعتی که در شــهر نداریم و مربوط به 

بیرون از شهر است. پسماند بیمارستانی نیز تا پیش از شیوع بیماری 

روزانه بین ۸۰ تا ۹۰ تن بود که در حال حاضر به حدود ۱۴۰ تن رسیده 

است. ماشین آالت و گروه تخصصی برای این کار در نظر گرفتیم که 

به جمع آوری و بعد دفن آنها در مرکز دفن بهداشتی اقدام می کنند. 

راه اندازی ســومین محــل برای نخاله ســاختمانی نیز در دســت 

اقدام اســت که طی آن روزانه ۱۰هزار و ۵۰۰ تن نخاله ســاختمانی 

جمع آوری و منتقل می شــود. در حال حاضر در کنار خیابان ها دیگر 

مصالح و نخاله ســاختمانی سرگردان دیده نمی شود. زباله خانگی 

و حجیم نیز به یکدیگر مرتبط هســتند؛ چوب و سرشــاخه، شیشه، 

لوازم الکترونیکی به اضافه الســتیک جزو زباله های حجیم است. 

در حال حاضر دیگر در تهران الســتیک ســوزانده نمی شــود بلکه 

در هــر منطقه ای جمع آوری شــده و در اختیار بخش خصوصی و 

کارخانه ها قرار می گیرد تا بار دیگر در چرخه اســتفاده بیفتد. چوب 

نیز مصارف مختلفی دارد؛ بخشی از آن تبدیل به کمپوست می شود 

که مرکز آن در منطقه ۱۸ قرار دارد و ظرفیتش تمام شــهر تهران را 

پوشــش می دهد. در حال حاضر روزانه ۵ هزار تن زباله خانگی در 

روز تولید می شود؛  از روزانه ۹ هزار تن به این میزان رسیده ایم، یکی 

از علل اصلی هم این اســت که زباله های خشک باارزش و حجیم 

را پیش از رسیدن به محل دفع جدا و وارد چرخه دیگری می کنیم. 

در حال حاضر ارگا ن ها و ســازمان ها در ۴ منطقه به صورت پایلوت 

طرح کاپ «تفکیــک از مبدأ» را انجام می دهنــد. همچنین کیفیت 

کمپوســت ها افزایش پیدا کرده و مورد تأیید جهاد کشــاورزی قرار 

گرفته است. باغداران از این کمپوست ها استفاده می کنند. بیشترین 

تمرکز و انرژی ما در حال حاضر صرف اصالح این چرخه می شود. 

در شرایطی که شــهرهای زیادی درگیر سیل شدند، در تهران   
شاهد وقوع حادثه بزرگی نبوده ایم، درباره اقدامات تان در زمینه 

مدیریت سیل و الیروبی  مسیل ها توضیح دهید.
موفقیت ما در تهران حاصل کار تیمی بود. جلســات زیادی نیز 

بنا بر تقاضای ما در کمیســیون تخصصی در شــورا راجع به این 

موضوع تشــکیل شــد. یک اعتبار جداگانه ای برای الیروبی ۵۷۰ 

کیلومتر کانال و مســیر هر ســال در بودجه داریم که حدود ۲۰ تا 

۲۸ میلیــارد تومان اســت. در عین حال جهاد کشــاورزی نیز باید 

اقداماتی برای مقابله با سیل انجام دهد؛ یعنی باید جلوی آبی را 

که از باال می آید، بگیرد تا با خود ســیمان و ســنگ به پایین نیاورد 

و ۱۳ دقیقه بعد محدوده منطقه ۱۴ باشــد. ما با جهاد کشاورزی 

برای این مسأله جلسات زیادی داشتیم اما درنهایت وقتی آنها این 

کار را انجــام نمی دهند مجبوریم بــرای جلوگیری از وقوع اتفاق 

از باال مســیر را الیروبی و مسیر جدید ایجاد کنیم.  البته ۵ ماشین 

الیروب نیز تا یک ماه دیگر تأمین خواهیم کرد تا این کار با ماشــین 

الیروبی انجام شــود و کارگران مجبور نباشــند به صورت دستی 

ایــن کارها را انجام دهند. اصالح رونــدی نیز در برف روبی انجام 

دادیم؛ دیگر مثل ســال های گذشــته اقدام به بکارگیری پیمانکار 

برف روب نکردیم و اعالم کردیم که ماشین و نیروی غیر تخصصی 

از پیمانکاران رفت و روب و ماشــین تخصصی از سازمان مدیریت 

پســماند تأمین شــود. به موقع نیز درختان را هرس کردیم، ســه 

بارش برف تا به امروز در تهران داشــتیم که اگر به موقع درختان 

در محدوده مناطق یک تا ۵ هرس نمی شــدند، قطعا شکســتگی 

و ســقوط داشــتند. همچنین امســال به هر ناحیــه از اعتبارات 

آتش نشــانی دو پمپ تحویل دادیم تا در صــورت وقوع اتفاقات 

جزئی بتوانند آبگرفتگی را مهار کنند. 

در این دوره تجهیزات ســازمان آتش نشــانی به دوره های   
گذشته شرایط بسیار بهتری داشت و اقدام به خرید نردبان های 

بلند و لباس کردید. 
پیش از تحریم به خرید تجهیزات آتش نشــانی از محل حســاب 

متمرکــز کــه برای ایــن کار در نظــر گرفته شــده بود؛ مثــل انواع 

ماشــین آالت، شــیر آتش نشــانی، تلفن ماهواره ای، باالبر ۵۶ و ۴۶ 

متــری، جت فن ســایز بــزرگ، خاموش کننده ۱۰ لیتــری آب و گاز، 

دســتگاه تنفسی شامل کوله و ماســک، دو هزار ست لباس و غیره 

اقدام کردیم. در حال حاضر ۱۳۱ ایستگاه آتش نشانی در سطح شهر 

تهران داریم که باید ۱۴۵ ایستگاه بشود. تا پایان سال نیز ۱۲ ایستگاه 

آتش نشانی جدید ساخته خواهد شد. آتش نشانی هیچ گاه مثل این 

دوره از نظر تجهیزات و بحث های فناوری و غیره وضعیت مساعدی 

نداشته است. 

تا پایان ســال چه تعداد میدان میوه وتره بار جدید راه اندازی   
خواهد شد؟

مکلف هستیم تا پایان سال ۱۱ بازار ایجاد کنیم اما تالش می کنیم 

۲۵ بازار جدید راه اندازی شود. 

سخن پایان تان چیست؟  
تالش ما این اســت که برای مشــکالت تهران با همه سختی ها 

راهکاری پیدا کنیم.

در حال حاضر دیگر 
در تهران الستیک 
سوزانده نمی شود 

بلکه در هر منطقه ای 
جمع آوری شده 

و در اختیار بخش 
خصوصی و کارخانه ها 

قرار می گیرد تا بار 
دیگر در چرخه 

استفاده بیفتد. چوب 
نیز مصارف مختلفی 

دارد؛ بخشی از آن 
تبدیل به کمپوست 

می شود که مرکز آن 
در منطقه ۱۸ قرار 

دارد و ظرفیتش 
تمام شهر تهران 

را پوشش می دهد
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گزارش

تاریخچه جمــع آوری و امحای زباله ها که برخی از آن به نام طالی 

کثیف یاد می کنند، قصه ای شنیدنی است. از حدود صد سال پیش تا کنون 

که مســئولیت جمع آوری زباله های شهری به شهرداری ها سپرده شد، 

برای جمع آوری و حمل زباله ها به روش های مختلفی متوسل شدند. 

در این میان اســتان تهران که ۱۶ شهرستان و ۸ مرکز دفن پسماند دارد، 

روزانه صدها هزار کیلو زباله به وسیله ماشین های حمل زباله سازمان 

مدیریت پســماند شهرداری تهران به مجتمع های پردازش و دفع زباله 

منتقل می کند. درواقع زباله های مسیر خیلی کوتاهی همسفر هستند و 

از یک جا به بعد راه زباله های شــهری از هم جدا می شود؛ زباله های تر 

به راه خود، زباله های خشک هم به راه خود ادامه می دهند و سرنوشت 

جمع آوری ایستگاه نخست طالی کثیف* خاک و نخاله های ساختمانی هم طور دیگری رقم می خورد.
شــاید همه ما در وهله نخست ماشین های حمل زباله که هر شب 

از یک زمانی به بعد سروکله شــان پیدا می شود را پایان داستان زباله ها 

بدانیم؛ اما اینجا درست آغاز ســفر پرماجرای زباله هاست. بطری های 

شیشــه ای، قوطی های پالســتیکی، زباله های خانگی، بیمارســتانی و 

ساختمانی انواع و اقسام زباله های تر و خشکی که نام پسماند شهری 

را یدک می کشــند هر کدام شان ممکن است سرنوشت متفاوتی داشته 

باشد. یکسری از زباله ها هستند که صددرصد قابل بازیافتند؛ نظیر کاغذ، 

شیشه، قوطی های آلومینیومی و... یکســری از زباله ها هم خطرناکند؛ 

نظیر محتویات باتری ها، المپ های سوخته، ماسک ها و دستکش هایی 

که شــهروندان در ایام کرونا اســتفاده می کنند. بنابراین زباله ها در طی 

مســیر خود با چندین ایســتگاه مواجه می شــوند که در هر کدام از این 

ایســتگاه ها گروهی از زباله ها از برخی همســفران خود جدا می شوند. 

ایستگاه نخست شان ایستگاه های انتقال پسماند است؛ در اینجا زباله ها 

پس از ثبت اطالعاتی مانند نوع بار، پیمانکار مربوط، تاریخ، زمان و... در 

خودروهای سنگینی با عنوان خودروهای سمی تریلر بارگیری و به مرکز 

دفع حمل می شوند. درواقع نخستین جدایی اینجا رقم می خورد و هر 

مراکز دفن و بازیافت زباله های تهران* کدام راه شان از دیگری جدا می شود.
بــه گفته نرگس رجایی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی ســازمان 

 زباله ها کجا می روند؟  

سرنوشت طالی کثیف
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مدیریت پسماند شــهرداری تهران «روزانه در کشور حدود ۵۸هزار تن 

پسماند تولید می شود؛ این بدان معنی است که ایرانی ها هر سه روز یک 

بار به اندازه وزن برج میالد پسماند تولید می کنند. در تهران هم به طور 

متوســط روزانه حدود شش هزار و ۵۰۰ تن پسماند تولید می شود و این 

یعنی تهرانی ها در ۲۴ روز به اندازه وزن این ســازه عظیم الجثه پسماند 

تولید می کنند.» حال سوال اینجاست که عملیات این حجم از زباله در 

چند مرکز دفن و بازیافت صورت می گیرد؟ بیشتر زمین های مراکز دفن 

پســماند در خارج از شهر تهران واقع شــده اند. ابتدا در بسیاری از این 

مراکز فقط پســماند تخلیه می شــد و هیچ اقدامی روی این پسماندها 

انجام نمی گرفت یا درنهایت شهرداری ها خاک پوششی روی پسماندها 

می ریختند یعنی دفن پسماند به  صورت سنتی انجام می شد اما در حال 

حاضر ترانشه های بهداشــتی (فرورفتگی های مصنوعی یا طبیعی در 

سطح زمین که ژرفای آنها از پهنایشان بیشتر و پهنای آنها از درازایشان 

بســیار کمتر اســت) حفر می شــود. درواقع دفن زباله باعث آلودگی 

سرزمین، محیط زیست و آب های زیرزمینی می شود و هزار فاجعه دیگر 

کهریزک نماد زباله های تهران* هم در پی دارد، بنابراین باید ۹۹درصد زباله ها بازیافت شود.
از ســال ۱۳۳٥ تهران دو مرکز دفن اصلــی دارد که یکی مرکز دفن 

آبعلی در شمال شرق، ابتدای جاده آبعلی و دیگری مرکز دفن کهریزک 

در جنوب شهر تهران، ابتدای جاده قدیم قم بود. تا همین یکی، دو دهه 

قبل بخش عمده زباله های تهران در کهریزک دفن می شد و تنها مقدار 

اندکی از آنها برای بازیافت تفکیک می شد.

درواقع روزگاری کهریزک نمادی بود از زباله های تلنبارشده تهرانی ها 

اما حاال به مرکز بازیافت تبدیل شده است. شهری با بخش های مختلف 

که از بخشی از آن بوی ناخوشایندی به مشام می رسد؛ مانند بخش های 

تخلیــه زباله ها و دریاچه شــیرابه آن. زباله های  تر پس از رســیدن به 

کهریزک وارد خطوط پردازش شده و زباله های خشک ارزشمند از آن جدا 

می شود سپس زباله  تر باقیمانده به سایت تخمیر رفته، هوادهی شده و 

به کمپوست درشت دانه تبدیل می شود.

کمپوست های درشت دانه در آنجا به خطوط پاالیش که کمپوست را 

به درجه یک و دو تبدیل می کند، وارد می شود و در صورت وجود مشتری 

به مصارف کشــاورزی می رسد. خاک، نخاله و ضایعات ساختمانی نیز 

راهی مرکز دفن و پردازش خاک و نخاله می شوند.

گذشــته از تبدیل زباله به کمپوســت و کود، در اینجا برق هم تولید 

می شــود. مرکزی که با راه اندازی آن ایران رســما به جمع کشــورهای 

صاحب تکنولوژی در این زمینه پیوسته است. ساخت نیروگاه پسماندسوز 

کهریزک به وســعت ۸٥۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۳ هکتار از 

تابستان ســال ۹۱ شروع شد که براساس آمار ســال گذشته بین ۳ تا ٦ 

وات برق تولید می کند. گفته می شود  تقریبا ۴۰درصد (۲۲۰۰ تا ۳۰۰ تن) 

زباله تهرانی ها ریجکت می شود و فقط ۲۰۰ تن آن می سوزد که در حال 

حاضر ۲۰۰ تن زباله در تهران سوزانده می شود که ۳ مگاوات ساعت برق 

تولید می شود. به این صورت که بویلر گازهای تولیدی را به بخار تبدیل 

می کند تا در مرحله بعدی، به وسیله توربین ها و ژنراتورها، بخار به برق 

تبدیل شود. الزم به ذکر است که کهریزک تنها مرکز تولید برق از زباله در 

ایران نیست. در حال حاضر در شهر تهران دو سامانه هاضم بی هوازی و 

ریجکت سوز سامانه تولید برق از زباله های تفکیک شده برای استحصال 

انرژی از پسماند های شهری مشــغول به فعالیت هستند. یکی همین 

مرکز آرادکوه و دیگری سامانه هاضم بی هوازی در منطقه ٤ شهرداری 

تهران (ابتدای جاده آبعلی) که با ظرفیت پذیرش ۲۰۰ تن پسماند آلی 

فسادپذیر مشغول به کار اســت و توانایی تولید ۲ مگاوات ساعت برق 

آرادکوه ایستگاه پایانی زباله ها* را دارد.
در جــاده قدیم تهران  ۳-۴ کیلومتر بعــد از مهدی آباد، گردنه را که 

رد کنید جایــی نزدیک های جنوب کهریزک شــهری خاص پیش روی 

شماست، آن هم چه شهری، شهر زباله ها. مجتمع پردازش و بازیافت 

زباله آرادکوه از تأسیســات دفع و بازیافت پســماندهای شهر تهران و 

متعلق به شــهرداری تهران است که بیش از پنج دهه پیش در بخش 

کهریزک شهرستان ری ایجاد شد و تا به امروز محل اصلی دپو و بازیافت 

زباله ها بوده اســت. درواقع مجتمع پردازش و دفع آرادکوه برای مدت 

نیم قرن محل دفن پســماندهای شــهر تهران و حتی برخی از شهرها 

و روســتاهای اطراف بوده اســت و می توان گفت که سرنوشــت همه 

زباله ها به اینجا ختم می شود. مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه 

مجموعه ای بزرگ در مساحتی حدود ۱۴۰۰ هکتار است که از سال ۱۳۵۵ 

پذیرای زباله های شهر تهران بوده است. بیش از ۷۰درصد پسماندهای 

خانگی از مواد آلی تشکیل شده که بر اساس برآوردها حدود ۵۰درصد 

این میزان پســماند ابتدا به آب پسماند و نهایتا پس از فعل و انفعاالتی 

به شیرابه تبدیل می شود. بار اصلی خشکاندن دریاچه معروف شیرابه 

آرادکوه بر عهده تصفیه خانه این مجموعه است؛ تصفیه خانه ای که در 

زمینی به مساحت ۳ هکتار با ۲۰ مخزن تصفیه و ۳ اتاق فرمان احداث 

شده است. شیرابه موجود طی مراحلی وارد مخازن شده که در هر کدام 

از مخازن عملیات خاصی روی شیرابه صورت می گیرد که درنهایت آب 

مرکز دفن گندک و گود آبعلی * زاللی خارج می شود که در آبیاری فضای سبز کاربرد دارد.
همچنین مرکز دفن گندک استان تهران یکی از مراکزی است که برای 

زباله های شهرســتان های پردیس و دماوند در نظر گرفته شــده است. 

در مرکز دفن پســماند گندک دماوند که مخصوص زباله های پردیس و 

دماوند اســت از دره های طبیعی به عنوان روش دفن استفاده می شود 

که روش دفن طبیعی اســت و زمین کنده و روزانه الیه  به  الیه پسماند 

دفن و پوشش مناســبی روی آن گذاشته و در پایان کار در سلول بسته 

می شود.

از ابتدای دهه ۴۰ زباله های شــهر تهران به دره ای در آبعلی منتقل 

و در این محل سوزانده می شــد، عملیات سوزاندن زباله از سال ۱۳۵۶ 

در این محل متوقف شــد و از آن پس زباله ها در این محل دفن شدند. 

به دلیل نزدیکی این محل به رودخانه و آلودگی های زیســت محیطی 

ناشــی از دفن زباله در این محدوده بــا توجه به ضرورت حفظ محیط 

زیســت از شش ماهه دوم سال ۱۳۶۹ دفن زباله در گود آبعلی ممنوع 

شــد و از آن زمــان تاکنــون از این مرکز فقط برای دفــع خاک، نخاله و 

ضایعات ساختمانی تولیدی شهر تهران استفاده می شود. البته پس از 

گود آبعلی، کهریزک مهم ترین مرکز دفع نخاله های ساختمانی در تهران 

است و مانند گود آبعلی خاک و نخاله های ساختمانی مناطق جنوبی 

زباله های بیمارستانی* شهر به این مرکز منتقل می شود.
در این ایام کرونایی شــاید به اندازه هیچ زمانی سرنوشت زباله های 

بیمارستای برای مسئوالن و شهروندان اهمیت باالیی نداشته باشد. به 

گفته معاون پردازش سازمان مدیریت پسماند شهر تهران روزانه به طور 

متوسط ۸۰ تن زباله بیمارستانی از تهران جمع آ وری می شود. 

او در خصوص نحوه دفن زباله های بیمارستانی گفته است: «پکیج 

آنها اصال وارد پروســه جداسازی نمی شــود، ما آنها را بالفاصله دفع 

می کنیــم، برای جمع آوری آنها هم ماشــین های خاصی داریم که این 

ماشین ها به گونه ای است که از آنها خونابه هم خارج نمی شود.»

ساخت نیروگاه 
پسماندسوز کهریزک 

به وسعت ۸٥۰۰ 
متر مربع در زمینی 

به مساحت ۳ هکتار 
از تابستان سال ۹۱ 

شروع شد که براساس 
آمار سال گذشته بین 

۳ تا ٦ وات برق تولید 
می کند. گفته می شود  

تقریبا ۴۰درصد (۲۲۰۰ 
تا ۳۰۰ تن) زباله 

تهرانی ها ریجکت 
می شود و فقط ۲۰۰ 
تن آن می سوزد که 
در حال حاضر ۲۰۰ 
تن زباله در تهران 

سوزانده می شود که 
۳ مگاوات ساعت 
برق تولید می شود
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نگاه مسئول

پویش همگانی حفظ باغ های تهران

 

باغ هــا و زمین های مزروعی محدوده شــهر ها مکانــی برای پیوند 

طبیعت و محیط زیســت با زندگی مدرن امروزی اســت. در دهه های 

گذشــته پایتخت ایران به سمت وسویی حرکت کرده است که مدیریت 

شــهری برای حمل بار عظیم ناشی از حوادث و بالیا، تغییرات اقلیمی 

نظیر خشکســالی، معضــالت اجتماعــی همچون اعتیــاد، مهاجرت 

و حاشیه نشــینی و همچنیــن بحران هــای اقتصادی کشــور ناچار به 

دســت اندازی به ثروت های عمومی شهر شــده است و برای پرداخت 

هزینه اداره شــهر نجیب ترین ثروت شهر که همانا سرمایه های طبیعی 

تهران باشــد را نشانه گرفت. متأسفانه این رویکرد در شرایطی که هیچ 

یــک از نهادهــای حاکمیتی مســتقر در پایتخت هزینه هــای خدماتی 

تحمیلی خــود به مدیریت شــهری را پرداخت نمی کننــد تا حدودی 

اجتناب ناپذیر به نظر می رســد و همین امر سبب شد تا مدیریت شهری 

به ناچار در مســیرخطرناک اخذ تصمیمات روزمره، کوتاه مدت و مخرب 

در قالــب به ظاهر توســعه ای قرار بگیرد که نتیجــه آن به جای ماندن 

زخمه هایی نامتوازن در کریدورهای ســبز و تنوره های تنفســی شــهر 

است. شکل گیری منطقه ۲۲ به عنوان نمونه بارز این دست اندازی های 

بی هدف به سرمایه های شهر است که به نظر می رسد بدون آینده پژوهی 

در مــورد فواید یا عوارض این حجم از ساخت وســازهای بلندمرتبه بر 

اکوسیســتم و ساختار معماری پایتخت طراحی و اجرا شد. این منطقه 

که از منظر شهرسازی می توانست به منطقه ای برای آینده تبدیل شود و 

پیش از شروع ساخت وساز ساختمان ها، برج ها و محله های مسکونی 

بخش هایی از آن دست نخورده باقی بماند تا طرح های زیبای در دل آن 

پیاده شــود، امروز به نماد بیخردی در شهرسازی و معماری و مخرب 

محیط زیســت و یکی از عوامل آلودگی هوا تبدیل شده است. در حالی 

که این طبیعت و زمین  های بکر آن می توانست میزبان پروژه هایی نظیر 

پردیس ســالمت، پارک بزرگ اکولوژیک یا پردیس کودکان ایران باشــد 

که در پیرامون آن ساختمان های ستادی دولت مستقر می شد و آسیبی 

همچون استقرار ساختمان های دولتی در زمین های ذخیره شهر تهران 

یعنی تپه های باارزش عباس آباد وارد نمی شد.

دســت اندازی بــه طبیعت تهران از یک ســو و عملکــرد مدیریت 

شهری با مصوبه برج باغ ها و تبدیل کاربری زمین های مزروعی و باغات 

به پهنه های مســکونی و تجاری از ســوی دیگر، کالبــد تهران را از یک 

باغ شــهر مدرن به شهری نامتوازن در ابعاد گوناگون تبدیل کرد که آثار 

مخرب آن تا قرن ها کیفیت زندگی در شــهر تهــران را تحت تأثیر قرار 

خواهد داد. خوشــبختانه شورای پنجم شهر تهران با چندین مصوبه و 

اقدام تالش کرد تا مانع از ادامه روند تخریب باغات شــود؛ لغو مصوبه 

معروف به «برج  باغ»، تصویب الیحه خانه باغ، اختصاص درآمد حاصل 

از اخذ جرایم مربوط به الیحه حفظ و گســترش فضای سبز در شهر ها 

تماما به منظــور تملک و احیای باغات و اراضی مشــجر، به روزکردن 

شناسنامه باغات و اراضی مشجر شهر تهران، نظارت بر نحوه نگهداری 

باغات به وســیله مالکان و کمــک به آبیاری و احیــای درختان آن به 

وسیله شــهرداری و درنهایت برخورد قانونی با افرادی که عامداً اقدام 

به خشک کردن درختان و نابودی باغات می کنند ازجمله اقداماتی بود 

که امید به پایداری باغ ها و مزارع شــهری تهران را رقم زده اســت. گر 

چه لغو مصوبه برج باغ ها به عنوان گامی باارزش برای بهبود سالمت 

شــهری مورد اقبال عمومی قرار گرفته اســت اما بیم آن می رود که با 

اعمال برخی شــیوه های قانونی و حتی مغایر با قانون و سلیقه ای این 

مصوبه دچار چالش هایی شود و یا در آینده با مصوباتی دیگر به نقطه 

قبل بازگردد، بنابراین آنچه مهم اســت اتخاذ یک استراتژی پایدار برای 

حفظ باغ ها و زمین های مزروعی شــهری به عنوان یک سرمایه ملی و 

تبدیل آن به یک مطالبه و مشــارکت عمومی بر پایه حفظ حقوق عامه 

اســت که اصلی ترین نیاز آن مشارکت، همراهی و همکاری شهروندان 

و مالکان باغ ها با شــهرداری است. زیرا مشــارکت عمومی نه تنها در 

حفظ موهبت های طبیعی شــهر یک رویکرد مردم محور و آینده نگر را 

امکان پذیر می کنــد بلکه جنبه مهمی برای دســتیابی عادالنه به یک 

جامعه سالم اســت تا جایی که می توان نیازهای خاص زندگی مدرن 

شهری را برطرف کرد. 

محققان توســعه باغ ها و زمین های کشــاورزی شهری را وسیله ای 

برای حفظ فرهنگ و پیشــگیری از وقــوع جرم نیز توصیف می کنند که 

ســبب می شــود تا شــهرها در برابر تغییرات اقلیمی و آب وهوای غیر 

قابل پیش بینی مقاومت کنند و فرصت هایی را برای شهروندان فراهم 

می کند تا مســتقیما بر بهبود سالمت خود نقش داشته باشند. اگر چه 

ادبیات کافی برای مزایای حفظ باغات و افزایش کشاورزی شهری وجود 

دارد، امــا هنوز در مورد چگونگی اجرای یک اســتراتژی واحد، جامع و 

یکپارچه برای حفظ آنها شــکاف وجــود دارد و نیاز به اتخاذ مدل های 

جدید اداره شهر و تملک باغات و زمین های مزروعی احساس می شود 

تا تهران بتواند امن تر، بی خطر تر، انعطاف پذیرتر و در سطح جهانی قابل 

کمیته سالمت شورا به 
موازات تدوین «سند 

سالمت شهری» که 
با بازخوانی تأثیر 
ساختار شهری بر 
سالمتی و کیفیت 

زندگی شهروندان 
تهرانی همراه است، 
طرح پویش همگانی 

حفاظت از باغات 
تهران را نیز در دست 

بررسی دارد که به 
موجب آن شهرداری 

بتواند با جلب 
مشارکت مالکان و 

سرمایه گذاران داخل 
و خارج از کشور هر 

زمان که مالکی قصد 
فروش یا ساخت وساز 
در زمین یا باغ را خود 

دارد ابتدا با شهرداری 
وارد مذاکره شود تا 
به وسیله شهرداری 

امکان تملک امالک به 
نرخ روز فراهم شود
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رقابت باشد. این شــهرداری است که باید با اســتفاده از سیاست های 

مالی، مشــارکت بخش خصوصی و دولتی و مدل های درآمد مبتنی بر 

عملکرد  نقش مهمی در ایجاد این تحول بازی کند و با حمایت از ایجاد 

شهرهای سبز مدرن سازی شهری را تحریک کند تا به جای هزینه کردن 

از طبیعت و آسمان و زمین با حفظ لکه های خالی باقیمانده یک مدل 

زنده برای جوان ســازی اقتصاد  مدیریت شــهری و حرکت رو به رشــد 

آینــده را پدید آورد، به نظر می رســد تهران به ســرمایه گذاری مجدد و 

مدرن ســازی زیر ســاخت های عمده نیاز دارد که با فکرکردن خارج از 

چارچوب های مرسوم و متداول و مشارکت به روش های جدید با منابع 

مالــی محدود ایجاد تغییرات مثبت در شــهر پدید آورد. اگر درس های 

ارزشــمندی از تجربیات گذشته بگیریم با رویکردهای خالقانه سازگار با 

محیط زیست موفقیت سازندگان آینده تضمین خواهد شد و ضمن ارایه 

خدمات متناسب با تغییرات اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژیک 

به شهروندان، کســب درآمدهای پایدار توأم با توســعه متوازن تهران 

میسر خواهد شد. کمیته سالمت شورا به موازات تدوین «سند سالمت 

شهری» که با بازخوانی تأثیر ساختار شهری بر سالمتی و کیفیت زندگی 

شهروندان تهرانی همراه است، طرح پویش همگانی حفاظت از باغات 

تهران را نیز در دســت بررسی دارد که به موجب آن شهرداری بتواند با 

جلب مشارکت مالکان و سرمایه گذاران داخل و خارج از کشور هر زمان 

که مالکی قصد فروش یا ساخت وساز در زمین یا باغ را خود دارد ابتدا با 

شهرداری وارد مذاکره شود تا به وسیله شهرداری امکان تملک امالک 

به نرخ روز فراهم شــود. به همین منظور مدل های مشارکت خالقانه 

برای ارتباط بین مالکان باغ ها و شــهرداری و جلــب اعتماد آنها برای 

نگهداشت باغات یا انتقال آن به عرصه عمومی شهر مورد نیاز است. دو 

هدف عمده این پویش عبارت اســت از: تأمین سرمایه الزم برای تملک 

باغ ها و زمین های مزروعی شــهری و تبدیل شدن شهرداری به خریدار 

اصلــی تمامی باغاتی که مالکان قصد فروش آن را دارند تا همه آنانی 

که دل شــان برای امروز و فردای پایتخت و محیط زیســت آن می تپد؛  

به خصوص آنهایی که از موهبت زندگی و کسب وکار و تجارت در تهران 

صاحب ثروت و مکنت شده اند، دین خود را با پرداخت داوطلبانه هزینه 

حفظ باغات و فضای ســبز به تهران ادا کنند. همچنین پیش بینی شده 

است تا هر فردی که بخواهد خدمات خیرخواهانه و ارزنده ای به عموم 

جامعه ادا کند، بتواند باغ و زمین خود را به شهرداری تهران هدیه کند و 

با حک شدن نامش بر در و دیوار آن مکان، نام نیک خود را برای همیشه 

در شهر ماندگار کند. کمیته ســالمت از تمامی دوستداران شهر تهران 

دعوت می کند تا با ارســال ایده های خود برای بهبود ســالمت شهری 

و تملک باغات بــه آدرس salamat.committee@gmail.com در این 

مسیر شهر تهران را برای نسل آینده کشور پایدار نگه دارند.
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یادداشت

شهرها و شهرداری ها چگونه می توانند بر تغییرات اقلیمی اثر داشته باشند؟ 

وقتی شهرها آتش بیار معرکه گرمایش زمین می شوند!

براساس آمار سازمان 
ملل در حال حاضر 
۵۵درصد جمعیت 

جهان در شهرها 
زندگی می کنند و تا 

سال ۲۰۵۰ این رقم 
به ۶۸درصد می رسد. 

این در حالی است 
که در سال ۱۹۵۰ 

جمعیت شهرنشین 
جهان ۷۵۱ میلیون 
نفر بوده و این رقم 

در سال ۲۰۱۸ به ۴.۲ 
میلیارد نفر رسیده 

است. ۵۴درصد 
از شهرنشین های 
جهان نیز در آسیا 

زندگی می کنند

گرمایش زمین حاال دیگر بیشــتر از آنکه پیش بینی چند دانشــمند 

دیوانه باشــد، حقیقتی انکارناپذیر اســت. در ماه های ابتدایی ســال 

۲۰۲۰ ســازمان جهانی هواشناسی خبری از وضعیت آب وهوا در سال 

جاری میالدی منتشــر کرد که جای هیچ شک وشبه ای درباره افزایش 

قابل توجــه دمای هوای کره زمیــن باقی نمی گذارد. بر اســاس این 

خبر ایســتگاه های ثبت دما در قاره قطب جنــوب دمای ۱۸.۳ درجه 

سانتیگراد را در فوریه ۲۰۲۰ ثبت کرده اند. برای فهمیدن عمق فاجعه 

کافی است بدانید در فصول سرد سال دمای هوا در قاره قطب جنوب 

باید منفی ۶۰ درجه سانتیگراد باشد. این خبر وقتی ترسناک تر می شود 

که بدانیم با گرم شــدن دمای قطب جنــوب یخچال های طبیعی که 

بیشــترین آب شــیرین جهان را در دل خود دارند، آب می شــوند و به 

دریاها می ریزند که نتیجه آن باال آمدن آب دریا و آبگرفتگی بســیاری 

از شــهرهای جهان است. گرمایش زمین رویدادی بسیار مخرب است 

و پیش بینــی می شــود بین ســال های ۲۰۳۰ تــا ۲۰۵۰ منجر به مرگ 

۲۵۰هزار نفر شــود. افزایش دما همچنین به کشاورزی لطمه خواهد 

زد و ایــن موضوع منجر به ایجاد گرســنگی ۱۰۰ میلیون نفر در جهان 

خواهد شد. اگر دمای هوا تا ســال ۲۰۳۰ بیش از دو درجه گرم شود، 

۱۵درصد از تولید ناخالص داخلی کل جهان کاسته می شود که این به 

شهرها در خط  مقدم* معنی درآمد و رفاه کمتر است. 
گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید کربن مهم ترین عامل گرمایش 

زمین اســت و شــهرها یکی از مراکز اصلی تولید این گازها هســتند؛ 

زیرا فعالیت های انســانی مثل اســتفاده از ســوخت های فسیلی که 

تولید دی اکســید کربن می کند در شهرها بیشــتر است. براساس آمار 

ســازمان ملل در حــال حاضر ۵۵درصد جمعیت جهان در شــهرها 

زندگی می کنند و تا ســال ۲۰۵۰ این رقم به ۶۸درصد می رسد. این در 

حالی است که در سال ۱۹۵۰ جمعیت شهرنشین جهان ۷۵۱ میلیون 

نفر بوده و این رقم در ســال ۲۰۱۸ به ۴.۲ میلیارد نفر رســیده اســت. 

۵۴درصد از شهرنشین های جهان نیز در آسیا زندگی می کنند. براساس 

اعــالم گــروه Cities C۴۰ که بنیــادی جهانی برای مقابلــه با اثرات 

گرمایــش زمین و تغییرات اقلیمی در شهرهاســت و ۹۶ شــهر بزرگ 

دنیا مثل لندن، پاریس، هنگ کنگ، میالن، توکیو، بوستون و... عضو آن 

هستند، شهرها دوسوم انرژی جهان را مصرف و ۷۰درصد از دی اکسید 

کربن رهاشــده در جو را تولید می کنند. از سوی دیگر گرمایش زمین بر 

شــهرها بیشتر از ســایر مراکز تجمع گروه های انسانی اثرگذار است و 

تبعات آن وضعیت اقتصادی در شــهرها را به  عنوان قطب های تولید 

ثروت متأثر می کند. گروه Cities C۴۰ می گوید که هم  اکنون ۷۰درصد 

شــهرهای جهان از نتایج گرمایش زمین مثل باالرفتن بی سابقه دمای 

هوا، خشکسالی و کمبود منابع آب شیرین، کمبود مواد غذایی و... تأثیر 

پذیرفته اند. این بنیاد همچنین می گوید که ۹۰درصد از شهرهای جهان 

ســاحلی هســتند و خطر آبگرفتگی بر اثر باالآمدن آب دریا در نتیجه 

گرمایش زمین تهدیدی بسیار جدی برای آنهاست.  با این حال شهرها 

هم می توانند در خط  مقدم ایجاد گازهای گلخانه ای و گرمایش زمین 

باشــند و هم در خط  مقدم مبارزه با آن؛ زیرا عالوه بر اینکه شهرها به 

دلیل در اختیارداشتن منابع مالی توانایی انجام اقدامات اثرگذار علیه 

گرمایــش زمین و تغییرات اقلیمی را دارند، شــهرداری ها و نهادهای 

محلی برای انجام این اقدامات نسبت به نهادهای ملی و بین المللی 

از اختیارات بیشتری برخوردار هستند. برای پی بردن به توانایی شهرها 

بــرای مقابله با تغییــرات اقلیمی کافی اســت بدانیم قبــل از آنکه 

توافق نامه پاریس برای کاســتن از گازهای گلخانه ای در سال ۲۰۱۶ به 

امضای ۱۹۷ کشــور جهان برسد، بسیاری از شهرهای جهان به سمت 

جایگزین کردن انرژی های پاک به جای سوخت های فسیلی و کم کردن 

تجربه آنها* اثرات گرمایش زمین پیش رفته بودند.
همان  طور که اشاره شد بسیاری از شهرهای جهان حتی قبل از آنکه 

یــک توافق نامه بین المللی در زمینه ضرورت مقابله با گرمایش زمین 

به تصویب برســد، قدم در این راه گذاشــته بودند. در این میان تجربه 

سه شهر یوکوشیما در ژاپن، ولف هاگن در آلمان و توبالک در ایتالیا در 

زمینه جایگزینی سوخت های تجدیدپذیر به جای سوخت های فسیلی 

بســیار قابل توجه است. سوخت های فسیلی مثل نفت، گاز و گازوییل 

نقش بســیار زیادی در گرم و روشن نگه داشتن ســاختمان ها و مراکز 

عمومی در شــهرها دارند. به همین دلیل این ســه شهر تالش کردند 

تــا انرژی الزم برای ســاختمان ها و مکان های عمومــی را ۱۰۰درصد 

از انرژی هــای تجدیدپذیــر تأمین کننــد و در این راه موفــق بوده اند. 

جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر در کنار انجام اقداماتی برای باال بردن 

بهــره وری در مصرف انرژی مثل اســتفاده از پنجره های دوجداره که 

مانع از هدررفت انرژی می شــود یا اســتفاده از چراغ های سنسوردار 

که در صورت نیازنبودن به روشــنایی خاموش می شوند و... اقداماتی 

کوچک اما بســیار موثرند. یکــی دیگر از منابع اصلــی تولید گازهای 

گلخانه ای در شــهرها وســایل نقلیه هستند. گســترش وسایل نقلیه 

عمومی نقش بســیار مهمی در این زمینه دارد. از آن بهتر شــهرهای 

دوستدار دوچرخه هستند که در تمامی قسمت ها مسیرهای دوچرخه 

وجــود دارد. بنیاد آمریکایی حمل ونقل عمومی می گوید در صورت از 
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کارافتادن سیستم حمل ونقل عمومی در ایاالت متحده آمریکا ساالنه 

۳۷ میلیون مترمکعب دی اکســید کربن در جو این کشور رها خواهد 

شد. این آمار درباره بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان مشابه است. 

به همین دلیل دستیابی به حمل ونقل عمومی در دسترس و پاک یکی 

از مهم ترین اقداماتی اســت که شــهرها در زمینه مبــارزه با گرمایش 

زمین می تواننــد انجام دهند. تجربه بوگاتــا پایتخت ۸ میلیون نفری 

کلمبیا بسیار جالب توجه اســت؛ در این شهر ناوگان برقی بدون دود 

به جای تمامی اتوبوس ها و تاکسی های قدیمی جایگزین شده  است. 

در کنار اینها حفظ اکوسیســتم طبیعی شهر، کاشت درخت و افزایش 

فضای ســبز تأثیر باورنکردنی بر کاهش اثرات گرمایش زمین دارد. هر 

یک درخت می تواند دی اکسید کربن ناشی از ۲۶ هزار مایل حرکت یک 

خودرو را جذب کند. به همین دلیل اســت که در شهرهای فرانسوی 

نظیر پاریس ســاختمان های تجاری موظف هستند سقف های خود را 

بــه «روف گاردن» یا به قــول خودمان به باغچه تبدیــل کنند. این کار 

عالوه بر اینکه مانع از هدررفت انرژی می شــود در پاکیزه کردن هوا و 

تجربه ما* کاهش گرمای هوا در شهرها بسیار موثر است. 
«تهران یکی از آلوده ترین شهرهای دنیاست.» این جمله را در آبان 

امسال سیدآرش میالنی، عضو کمیسیون سالمت شورای اسالمی شهر 

تهران اعالم کرده و گفته بود که طی ســال ۱۳۹۸ درمجموع میانگین 

غلظت ســاالنه تمامی آالینده ها به غیر از منواکســید کربن نسبت به 

ســال ۱۳۹۷ حدود ۵.۸درصد بیشتر شده و میزان منواکسید کربن نیز 

مشــابه سال قبل بوده است. آلودگی هوای تهران به گره کوری تبدیل 

شده است که سال هاســت دست و دندان هیچ مسئولی نتوانسته آن 

را باز کند. گسترش حمل ونقل عمومی شاه کلید حل این مشکل است؛ 

اگر چه برخــی معتقدند حمل ونقل عمومی در تهــران خود یکی از 

عوامل اصلی آلودگی هوا در این شــهر اســت. از سوی دیگر بزرگراه 

پر رفت وآمدی که در ســال های اخیر بین شهرداری تهران با نهادهای 

سیاسی کشیده شده، بسیاری از اقدامات اصولی را با شوهای تبلیغاتی 

جایگزین کرده اســت. با این حال اگر بخواهیــم از اقدام مثبتی که در 

شــهرداری تهران در این زمینه در حال انجام است، نام ببریم باید به 

برگزاری ساالنه رویداد بین المللی «کلیماتون» اشاره کنیم. کلیماتون 

یک رویداد بین المللی با موضــوع ایده های تحول آفرین برای کاهش 

گازهای گلخانه ای، سازگاری و تاب آوری شهری در مواجهه با تغییرات 

اقلیمی است. این رویداد هر ساله در بیش از ۱۰۰ شهر دنیا به صورت 

همزمان برگزار می شود و امسال نیز سومین سالی است که در آذرماه 

این رویداد در تهران برگزار شد. به گفته شینا انصاری، مدیرکل محیط  

زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، سال گذشته یکی از ایده هایی 

که از ایران به دبیرخانه بین المللی کلیماتون رفت به عنوان ایده برتر 

شناخته شد.  البته ایده های مطرح شده در کلیماتون برای پیاده سازی 

نیاز به ســرمایه گذار دارند و باید پس از رویداد برای عملیاتی کردن آن 

اقدام کرد. با این حال نفس به رسمیت شناخته شدن مسأله تغییرات 

اقلیمی و گرمایش زمین در تهران و برداشتن قدم های آگاهی آفرین در 

این زمینه خود اقدامی قابل قبول است.

اگر بخواهیم از اقدام 
مثبتی که در شهرداری 

تهران در این زمینه 
در حال انجام است، 

نام ببریم باید به 
برگزاری ساالنه 

رویداد بین المللی 
«کلیماتون» اشاره 

کنیم. کلیماتون یک 
رویداد بین المللی 

با موضوع ایده های 
تحول آفرین برای 

کاهش گازهای 
گلخانه ای، سازگاری و 

تاب آوری شهری در 
مواجهه با تغییرات 

اقلیمی است
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گزارش

صدراعظم نوری با 
بیان اینکه متخلفان 
همواره حاشیه امن 

دارند، اضافه می کند: 
«مطمئن هستیم 

که همه دستگاه ها 
تخلف را می بینند و 

نمی شود از تخلفات 
بزرگ در سطح 

شهر اطالع نداشته 
باشند. معموال تمام 

شرکت ها و مأموران 
زیرمجموعه شهری 
در جریان اقدامات 

در شهر هستند و هر 
روز کنترل دارند. اگر 

به آن نمی پردازند 
این تخلف خودشان 

است و باید مورد 
موأخذه قرار گیرند.»

 هفت خوان شورای پنجم
برای حفظ باغات و اراضی مشجر پایتخت 

طی سال های ۸۶ تا ۹۶  حدود ۱۲۸ هکتار از فضای باغ  و فضای سبز شهرتهران به طور کامل نابود شده است 

تصاویــر هوایی ســال ۱۳۳۵ حدود ۵ هزار هکتــار باغ و اراضی 

مشجر را در تهران نشان می دهد اما طی این سال ها و سیاست های 

مدیران مختلف شهری وســعت باغات و اراضی مشجر به یک دوم 

کاهــش یافته یعنی به حدود دو هزار و ۴۹۱ هکتار رســیده اســت. 

بیشــتر تمرکز این امالک مشــجر و باغات در مناطــق ۱ تا ۵ و ۲۱ و 

کمتریــن آنها هم در مناطق ۶ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱، ۱۳ ، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ اســت. 

۵۶درصد این باغات برای مالکان خصوصی است، ۴درصد مالکیت 

دولتی و عمومی شــهرداری دارند و تقریبا ۳۹درصد هم نامشخص 

است. به گفته شــورایی ها علت نامشــخص بودن وضعیت حدود 

۴۰درصد باغات نداشــتن شناســنامه بوده است که در این دوره کار 

شناسایی آنها آغاز شد. به گفته زهرا صدراعظم نوری، نماینده شورا 

در کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران 

حدود ۶ هزار و  ۱۸۳ قطعه یا پالک مشــجر شناسایی شده که از این 

تعداد حدود سه هزار و ۶۰۰ پالک بازدید میدانی و اطالعات پالک ها 

اســتحصال شده و شناسنامه کامل آن به دست آمده است اما برای 

مابقی آنها ممنوعیت ورود به باغ وجود دارد. این باغات متعلق به 

مراکز امنیتی، سفارتخانه ها و حتی خصوصی هستند که ممنوعیت 

ورود برای کارشناسان شــورا وجود دارد. نوری می گوید برای اینکه 

بتوانند شناسنامه باغات را در شــهر تکمیل کنند با دستگاه قضائی 

هماهنــگ کرده ایــم تا در هر هفتــه ۲۰ تا ۳۰ حکم گرفته شــود و 

سازمان بوستان ها با همراهی مشاور و کارشناس از این باغ ها بازدید 

می کننــد. این باغات حدود ۸۰۰ هکتار از باغات به هم پیوســته در 

محدوده هایی نظیر کن (تقریبا ۳۹۵ هکتار)، کوهسار (۱۵۶ هکتار)، 

فرحــزاد (۱۴۸ هکتار)، درکه (۷۵هکتار ) و ازگل (حدود ۲۵هکتار) 

اســت. یکی از مهم تریــن رویکردهای دوره پنجم مدیریت شــهری 

حفاظت و صیانت از باغات و اراضی مشــجر اســت، این در حالی 

اســت که طی سال ها به شــدت مورد بی مهری قرار گرفته  و تبدیل 

به برج های مسکونی و تجاری شــده اند. مطابق با اعالم کمیسیون 

ســالمت، محیط زیست و خدمات شــهری شورای شهر تهران، طی 

ســال های ۸۶ تــا ۹۶ در پالک هایی با نوعیت بــاغ ۴۹۳ پرونده که 

حدود ۱۲۸ هکتار از فضای باغ و فضای ســبز شــهر تهران را شامل 

می شــده، صادر شــده که تمام آنها به طور کامل نابود شده است. 

بیشــتر این باغات در منطقه یک با ۲۶۱ فقره یعنی حدود ۵۶ هکتار، 

منطقه ۲۲ بــا ۱۳ هکتار، منطقه ۲۱ با ۱۵ هکتار و بعد در منطقه ۵ 

، ۲ ، ۴ و ۳ بوده است. 

تشریح اقدامات شورای پنجم برای جلوگیری از * 
باغ کشی 

زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیســیون ســالمت، محیط زیست 

و خدمات شــهری شــورای شــهر تهران به عنوان یکــی از مدافعان 

سرســخت حفظ باغات و اراضی مشــجر یکی از اولین اقدامات دوره 

پنجم شورا را لغو مصوبه برج-باغ اعالم می کند.  او می گوید هر چند 

که لغو این طرح ۶ ماه طول کشــید و مقاومت هایی وجود داشت اما 

آن را عملیاتــی کردیم. در عین حال کمیســیون مــاده ۷ قانون حفظ 

و گســترش فضای ســبز و باغات را جــدی گرفته تا به شــکل فعال 

عمل کند. این کمیســیون در ســطح مناطق شهر تهران باید با حضور 

نماینده شــورا، شهرداری و ســازمان بوستان ها تشــکیل شود و بعد 

دبیرخانه آن در ســازمان بوستان ها تشکیل جلسه دهد.  نوری اضافه 

می کند: « ۱۲نماینده برای ۲۲ منطقه شــهر تهــران انتخاب کردیم تا 

به شــکل مســتمر و دائم جلســات را برگزار کنند.  در این دو سال با 

وجود مقاومت و ســنگ اندازی بسیار تمام فرآیند صدور پروانه و پایان 

کار را سیســتمی کردیم تا هر کسی درخواســت تخریب و نوسازی یا 

گواهــی پایان کار را دارد، از کمیســیون ماده ۷ اســتعالم بگیرد.»  او 

اقدام مهم دیگر در این دوره را برای حفظ باغات پیگیری شناســنامه 

باغــات عنــوان و اضافه می کند: «آنچه تهیه شــده بــود را در طرح 

تفصیلی بارگذاری کردیم که هر هفته نیز بر تعداد آن افزوده می شود. 

در عیــن حال جریمــه ای هم برای قطع و از دســت رفتن درختان در 

سطح شــهر تهران قرار دادیم؛ زیرا قطع این درختان ارزش اکولوژیک 

شهر را کم می کند. در ادامه هم عوارض حفظ و گسترش فضای سبز 

را که از ســال ۹۳ تغییر نداشــت به روز کرده و شهرداری مکلف شد 

که ارزش اکولوژیک درختان را بررســی کنــد و خودمان هم مطالعه 

تطبیقی را تهیه کردیم.» رئیس کمیســیون ســالمت، محیط زیست و 

خدمات شــهری شورای شــهر تهران ادامه می دهد: «این عوارض را 

بســته به جای درخت و اتفاقی که برای آن رخ داده در نظر می گیرند. 

مســئولیت درختان در معابر عمومی و خیابان هــا با پیمانکار فضای 

ســبز است. البته به طور طبیعی مشکالتی برای درختان پیش می آید 

اما باز هم پیمانکار مســئول نگهداری است و اگر هم درخت در ملک 

خصوصی باشد، مالک مسئولیت دارد. درختان اگر بر اثر ساخت وساز 

خشــک شده باشد، سه برابر جریمه می شــوند و اگر بر اثر بی توجهی 

و ســهل انگاری  یا آبیاری نامناســب از دست رفته باشند، شرایط فرق 

دارد.»  صدراعظم نوری می گوید: «نظر شــورا این اســت که جریمه 

درختان به گونه ای باشد تا افرادی که به سمت تخریب و ساخت وساز 

می روند، قطع درختان برایشــان به صرفه نباشد. شــهرداری باید در 

نگهداشــت باغات بزرگ و درختان معابر عمومی دخالت مســتقیم 

کند؛ مگر شــهرداری بــرای درختان پارک ها به طــور رایگان خدمات 
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نمی دهد؟ همین کار را می تواند برای باغاتی که بدون حمایت امکان 

نگهــداری ندارند، انجام دهــد. در عین حال واقعیت این اســت که 

نگاه شــورا اصال درآمدی نیســت و دل مان می خواهد هر سال درآمد 

حاصل از خشک شــدن و قطع درختان همانند ســال گذشته کاهش 

داشته باشد که نشــان دهنده صیانت بیشتر است.»  رئیس کمیسیون 

ســالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در ادامه 

آماری از بررســی های صورت گرفته در کمیسیون ماده ۷ ارایه کرده و 

می گوید: «در طی ســال های ۹۳ تا ۹۶ به طور میانگین ساالنه ۴هزار 

و ۵۰۰ ملک در کمیســیون ماده ۷ مورد بررسی قرار گرفته و میانگین 

۱۲ هزار اصله درخت خشک شده ثبت شد. از آن محل حدود چند ده 

میلیارد تومان جرایم منظور شــد که تنها ۱۵درصد از آنها وصول شده 

است.» صدراعظم نوری با اشاره به خرید ۱۷ باغ ادامه می دهد: «این 

در حالی است که از ســال های ۹۷ به بعد به صورت میانگین ساالنه 

۲۷ هزار پرونده در مناطق بیســت ودوگانه بررسی شد. در سال ۹۸، ۶ 

هزار و ۷۰۰ اصله درخت خشــک ثبت شده که در سال ۹۸ این رقم ۴ 

هزار و ۳۰۰ اصله بوده اســت که نشان می دهد سیاست کاهش قطع 

و خشک شــدن درختان را داشته و جرایم و عوارض درختان قطع شده 

وقتی در ســامانه ثبت می شــود، به حســاب بازمی گردد.» او با بیان 

اینکه در شورای شهر سیاستی برای وصول جرایم در نظر گرفته شده، 

می گوید: «در سال ۹۸ مبلغ ۱۴۸ میلیارد جرایم ناشی از قطع درختان 

و در ۷ ماهه سال ۹۷، ۲۰۱ میلیارد عوارض ثبت و وصول شده است.» 

این عضو شــورای شهر تهران درآمد شــهرداری از محل جریمه قطع 

و خشک شــدن درختان را در سال ۹۷ حدود ۱۰۷ میلیارد تومان اعالم 

کرده و می گوید: «در سال ۹۶ برای سال ۹۷ پیشنهاد دادیم که کل این 

درآمد صرف تملک باغات شود که شورا با ۵۰درصد آن موافقت کرد 

اما در سال ۹۷ تصویب کردیم که در سال ۹۸ کل جرایم را برای خرید 

چالش باغات امنیتی * باغات اختصاص دهیم.» 
این عضو شــورای شــهر تهران در عین حال به یکی از چالش های 

پیش روی باغات تهران اشاره کرده و می گوید: «سازمان ها و نهادهای 

دولتی و امنیتی باغات و اراضی مشــجر بزرگی در اختیار دارند که باید 

با آنها به توافقی برسیم و در مورد امالک تهاتر و توافق کنیم.»

او ادامــه می دهــد: «امالک این نهادها را شناســایی و ارزش آنها را 

محاســبه و به آنها اعــالم کرده ایم که اجازه ســاخت در این باغات را 

نمی دهیم، پس بهتر اســت بیایند روی این موارد توافق کنیم. درنهایت 

هــم این نهادها ضــرری نمی کنند اما به نظر ما با ایــن روند این باغات 

تبدیــل به برج و امــالک دیگر نمی شــوند و برای مردم و شــهر باقی 

می مانند.»  نماینده شــورا در کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ و گسترش 

فضای ســبز شهر تهران در پاسخ به این پرســش که مشکل اصلی در 

مورد باغات اجرانشدن قانون و نبود نظارت بر اجرا بوده است و چطور 

این نظارت در دوره جدید اجرایی شد، می گوید: «اگر به هر قانونی خوب 

عمل نشود تبدیل به ضد خودش می شــود. در مورد مصوبه برج-باغ 

هم هدف صیانت از باغات بود اما در پروسه چند ساله رویکردها تغییر 

کرد و نبود نظارت شــورا و دستگاه های نظارتی محملی برای تخلفات 

عمده شــد.»   او اضافه می کند: «در گزارشات آمده که قرار بوده سطح 

اشــغال ۳۰درصد باشــد اما تا به بیش از ۴۵درصد رسیده است. قرار 

بوده ۹ طبقه مجوز بدهند اما بسیار بیشتر از این عدد ساخته اند یا بیش 

از ۳ طبقــه برای زیرزمیــن و گودبرداری اختصــاص داده اند. در همان 

تقسیم بندی ۳۰ به ۷۰ هم توافقاتی غیر قانونی داشته اند؛ مثال ابتدا روی 

همین درصد توافق کرده اند اما بعد همان ۷۰درصد را دوباره  به مالک 

می فروختند و مالک در عرصه ۱۰۰درصدی بارگذاری می کرده و نمونه 

آن در باغ «برره» رخ داده است.» این عضو شورای شهر تهران با اشاره 

به اثراتی که مصوبه برج–باغ در تهران داشته است، به شرق می گوید: 

«اگر همان زمان در شــورای چهارم که برخی از اعضا تالش کردند این 

مصوبه متوقف می شــد یا تغییر می کرد، بخش زیادی از باغات نجات 

پیدا کرده و حتما شــرایط تهران خیلی فرق داشــت اما نه تنها جلو آن 

را نگرفته اند بلکه بیشــترین تعداد پروانه در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۶ 

صادر شــده اســت؛ به نحوی که در این سال ها به ترتیب ۶۶، ۱۰۸، ۹۳، 

۸۵ پروانه در هر ســال برای باغات بزرگ صادر شــده  که به ترتیب ۱۹، 

۲۵، ۲۱ و ۱۰ هکتار بوده اند. بخش زیادی از آن ۱۲۸ هکتار از دست رفته 

باغات تهــران برای همین دوره بوده اســت.» صدراعظم نوری با بیان 

اینکه متخلفان همواره حاشــیه امن دارند، اضافــه می کند: «مطمئن 

هســتیم که همه دســتگاه ها تخلف را می بینند و نمی شود از تخلفات 

بزرگ در ســطح شهر اطالع نداشته باشــند. معموال تمام شرکت ها و 

مأموران زیرمجموعه شــهری در جریان اقدامات در شــهر هستند و هر 

روز کنترل دارند. اگر به آن نمی پردازند این تخلف خودشان است و باید 

مورد موأخذه قرار گیرند.»  او درنهایت می گوید: «ما تالش کردیم تا همه 

پروانه ها سیســتمی شوند و حتما از کمیسیون ماده ۷ استعالم دریافت 

کنند. با این اقدامات کنترل بیشــتر و نفوذ مناطق کمتر برای اعمال نظر 

و سلیقه کمتر می شود اما همچنان احتمال بروز تخلف وجود دارد.»

 /  / /  /
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سرمقاله
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برج  بــاغ متناقض ترین دوگانه در عرصه مدیریت شــهری شــهر 

تهران اســت که تبدیل به کلیدواژه از بین بردن باغ های شهر تهران 

شــده است. باغ های شــهر تهران که مهم ترین عناصر تکرارنشدنی 

محیط طبیعی شــهری بوده اند. حال اینکه دوگانه برج باغ هیچ گاه 

همزمــان در کنار هم نمود بیرونی نداشــته و یکی از آنها بر دیگری 

غلبه داشته است.

باغات شــهر تهران عــالوه بر ویژگی هــای اکولوژیکــی یکی از 

ویژگی های معرفی کننده شــهر تهران است. همواره شهر تهران را 

به نام باغ ها و درختانش می شناسند. کما اینکه شکل گیری یک باغ 

و درختان تناور بیش از هفتاد ســال زمانبر بوده و این ویژگی در هر 

جایی تکرار شدنی نیست؛ اما ساخت یک بلندمرتبه در هر عرصه ای 

در چند ماه قابل تولیدشدن است.

تا ابتدای دهه هشــتاد هر گونه ساخت وساز در باغ ممنوع بوده 

و صرفا یک خانه بســیار مختصر در باغ امکان ســاخت داشت. اما 

توســعه شــهری کّمی و ســوداگرانه و فارغ از کیفیت های زندگی 

شــهری سبب شد تا موجی از تخریب باغات شکل بگیرد و باغ های 

انبوهی با قطع تمامی درختان میل به ساخت بر مبنای ضوابط غیر 

باغ کرده اند. در این میان شــورای اسالمی شهر در همان برهه برای 

تشویق مالکان به حفظ درختان، مجوز ساخت وساز غیرباغ را برای 

امالک باغ صادر کرد و با کاهش ســطح اشــغال و افزایش طبقات 

و ارایه تشــویق های تراکمی مدعی حفاظت از باغات شــد. در این 

مصوبه به جای ساخت بنا در امالک باغ به صورت ۶۰درصد سطح 

اشغال در چهارطبقه، ۳۰درصد سطح اشغال در ۸ طبقه به همراه 

یک نیم طبقه تشویقی در نظر گرفته شد.

اما پس از جاری شدن این مصوبه نه تنها سرعت ساخت وساز در 

باغات و تخریب آنها کند نشــد بلکه ضرباهنگ ساخت وساز در باغ 

و از بین بردن باغات شدت گرفت. میل به درآمدزایی از ابرپروژه های 

شهری و ممنوعیت بلندمرتبه ســازی در کل تهران به استثنا باغات 

سبب شد تنها راه بلندمرتبه سازی، ساخت برج در باغات پیش روی 

توسعه دهندگان و سازندگان شود. افزایش زیرزمین های به میزان تا 

ده طبقــه منفی و افزایش طبقات به بیش از ســی طبقه و افزایش 

سطح اشــغال به بیش از ۷۰درصد نشان داد که این سیاست بیش 

از آنکه صیانت گرا باشد، تخریب گراست. تخریب بیش از ۱۲۷ هکتار 

از باغات ارزشمند شهر تهران حاصل این سیاست بود. گر چه تهران 

شهری با پتانسیل بلندمرتبه ســازی بوده و زمین های وسیع مستعد 

این بلندمرتبه سازی وجود دارد، اما گسیل این عالقه مندی به سمت 

باغ هــا منجر به نابودی و از بین رفتن عناصر تکرارنشــدنی شــهری 

می شود. شورای اسالمی شهر تهران در همان ابتدای شکل گیری با 

هدف صیانت و حفاظت از باغات نسخه برج باغ را که سبب انقضای 

باغ های شــهر تهران شــده بود، لغو و نه تنها مسیر قبلی را متوقف 

کرد بلکه طرحی نو درانداخــت و خانه باغ را جایگزین آن کرد. این 

بار شــورای شــهر در دوگانه بین برج و باغ، باغ را برگزید و با وجود 

تمامی فشارها، قطار تخریب باغ را متوقف و راه صیانت و حفاظت 

از باغ ها را از مســیر دیگری انتخاب کرد. توسعه بلندمرتبه سازی نیز 

پس از سال ها توقف در سایر عرصه های مستعد در حال راه اندازی 

است تا توسعه صحیح شهر نیز ادامه یابد. پس از بررسی روش های 

زیان بخش حفاظت و صیانت از باغات شورای اسالمی شهر تهران 

در دوره پنجــم با راه اندازی ســامانه های هوشــمند، روش صیانت 

هوشــمند را برگزید و عوارض قطع اشــجار که به عنوان یک درآمد 

بود، با در نظر گرفتن ارزش اکولوژیک درختان به سمت تملک باغات 

و تبدیل باغات به بوستان های عمومی گسیل داده شد و بیش از ۳۰ 

باغ در مناطق کم برخوردار در مراحل مختلف تملک تا بهره برداری 

عمومی قرار دارند.  رویکرد کلی شــورای اســالمی شهر تهران در 

دوره پنجم در یک حرکت عمومی و کنترل همه جانبه شورای شهر 

که ســبب ناامیدی سوداگران از تخریب باغات شده است، برخی به 

دنبال حذف عنوان باغ از امالک و تبدیل باغات به غیر باغات، تبدیل 

اراضی مشجر کمربند سبز شهری در تراز باالی ۱۸۰۰ متر به اراضی 

غیر باغ با تطمیع و البی گری و پاک کردن صورت مســأله هستند. در 

این میان تالش برخی از ذی نفعان نباید در حرکت عمومی شــورای 

پنجم خدشه ای وارد و دستاورد ارزشمند آن را تضییع کند.

برج یا باغ

پس از بررسی 
روش های زیان بخش 

حفاظت و صیانت 
از باغات شورای 

اسالمی شهر تهران 
در دوره پنجم با 

راه اندازی سامانه های 
هوشمند، روش 

صیانت هوشمند را 
برگزید و عوارض قطع 

اشجار که به عنوان 
یک درآمد بود، با 

در نظر گرفتن ارزش 
اکولوژیک درختان به 

سمت تملک باغات 
و تبدیل باغات به 

بوستان های عمومی 
گسیل داده شد و 

بیش از ۳۰ باغ در 
مناطق کم برخوردار 

در مراحل مختلف 
تملک تا بهره برداری 

عمومی قرار دارند



۱۳۴

نگاه مسئول

 

چنارهــا  و  بــزرگ  باغ هــای  بــه  گذشــته  در  تهــران 

سربه فلک کشــیده اش شــهرت داشــت و حتی تا مدت ها به آن 

چنارســتان می گفتند. هر چند با پایتخت شــدن تهران و افزایش 

جمعیت شهر،  اندک اندک  از حجم باغات آن کاسته شد اما این 

باغ ها توانسته بودند مانند جزیره هایی سبز خود را در میان انبوه 

آجر و سیمان و آسفالت حفظ و شهرنشینان تهرانی را از مواهب 

خود بهره مند کنند.

بــا شــروع فرآیند شهرفروشــی در ســنوات گذشــته، ارزش 

اقتصادی ناشــی از ساخت وســاز در این باغات آنچنان باال رفت 

که چشــم مدیران شهری و متولیان ساخت وساز را بر ارزش های 

زیســت محیطی و هویتی آنها کور کــرد. باغ های کوچک و بزرگ 

تهران یک به یک جای خود را به توده های سیمانی  دادند و جای 

درختان سربه فلک کشــیده، برج ها قد  کشــیدند. مالکان باغ ها تا 

قبل از ســال ۱۳۸۳  نمی توانستند در باغ خود همانند زمین های 

دیگر (۶۰درصد رایج) ساخت وســاز کنند بنابراین به خشکاندن 

درختان اقدام می کردند.

مصوبه موســوم به برج باغ در دوره دوم شورای شهر تهران و 

در ســال ۱۳۸۲ به تصویب رسید و در شورای عالی شهرسازی و 

معماری کشــور نیز تأیید شــد و پس از قرارگرفتن در  مفاد طرح 

تفصیلی شــهر تهران، مالک عمــل تمامی مناطق شــهرداری 

تهران قرار گرفت. به موجب این مصوبه متولیان ساخت وســاز 

می توانســتند در ۳۰درصد از مســاحت باغ ساخت وســاز انجام 

دهنــد و ۷۰درصــد باقیمانده بــاغ را حفظ کننــد و مالك تا ۱۳ 

طبقه اجازه ساخت وساز داشتند اما این مصوبه در اجرا به دلیل 

اضافه شدن بخشنامه ها و دستورالعمل های متفاوت صدمه های 

زیادی دید و بر اساس گزارش ها گسترش ساخت وساز در باغات 

بیش از مجوز صادره موجب از بین  رفتن درختان بسیاری شد.

مصوبه برج باغ  با فراهم کردن زمینه قانونی اجازه ساخت وساز 

انبوه در باغات پراکنده را صادر کرد و در عرض ۱۰ ســال (۱۳۸۷ 

تا ۱۳۹۷) بیش از صدها هکتار از بهترین ذخیره گاه های طبیعی 

شهر به ســاختمان های تجاری، اداری و مسکونی تبدیل شد که 

درآمد حاصل از محل اجرای این مصوبه در برابر خســارت های 

آن بسیار ناچیز است. کمیســیون شهرسازی و معماری شورای 

شهر تهران از دوره چهارم پیگیر لغو مصوبه مخرب برج باغ بود 

و نهایتا در دوره پنجم توانســت این مصوبــه را که منافع مالی 

فراوانی هــم برای متولیان ساخت وســاز و هم بــرای مدیریت 

شهری تهران دربرداشت لغو و مسیر تخریب باغات باقیمانده را 

مسدود کند. عالوه بر این، شهرداری تهران را ملزم کرد که باغات 

تهران را شناسنامه دار کند تا از سوءاستفاده های آینده جلوگیری 

شود. همچنین کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در 

تعامل با دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری موجبات 

لغــو مصوبه ۸ بندی دولت دهم که باعث افزایش بارگذاری در 

شهر و به ویژه در باغات شده بود را فراهم کرد.

ســایر  بــا همراهــی  و معمــاری  کمیســیون شهرســازی 

کمیســیون های تخصصی شورا نســبت به ایجاد فرآیندی ویژه 

بــرای صدور پروانــه در باغات شــهر تهران اقدام کــرد تا بدین 

ترتیــب تصمیم گیری در این خصــوص را از اختیــار انحصاری 

شــهرداری های مناطق خارج کند و در راستای رویکرد شفافیت 

شــورای پنجم، فرآینــد تصمیم گیری در خصــوص پرونده های 

تشــخیص باغات  در جلسات علنی شــورا و با حضور رسانه ها و 

مردم  صورت می گیرد.

در خصوص تشخیص باغ یا غیر باغ  بودن امالک نیز کمیسیون 

تشخیص باغات زیرمجموعه کمیسیون شهرسازی و معماری در 

دوره پنجم شورای شهر بیش از ۴۴۳ فقره پرونده را بررسی کرده 

که از میان آنها ۲۸۳ مورد از صحن شــورا رأی گرفته اند و از این  

۲۸۳ رأی، ۲۰۷ مورد رأی به باغ  بودن امالک داده شــده اســت. 

یکی دیگر از اقدامات اساســی کمیسیون شهرسازی و معماری 

در زمینه حفظ و صیانت از باغات شهر تهران، ساماندهی باغات 

به  هم پیوســته کن به وســعت حدود ۱۰۷۲ هکتار و فرحزاد به 

وســعت حدود ۲۱۱ هکتار اســت که پس از پیگیری های فراوان 

و برگزاری ده ها نشســت و جلسه تخصصی،  طرح های موضعی 

صیانــت و ســاماندهی ایــن باغــات در مراجع قانونــی یعنی 

کمیســیون ماده ۵ و شورای عالی شهرســازی و معماری کشور 

به تصویب رســید و برای اجرا به شــهرداری تهران ابالغ شــد. 

ســاماندهی این باغات گسترده  در برنامه پنج ساله سوم توسعه 

شهر تهران، برنامه اولویت محور و تحقق پذیر شهرداری تهران و 

نیز بودجه ســال ۹۹ شهرداری تهران با اعتبار ۸۰  میلیارد تومان 

گنجانده شــده است تا با رویکرد مشــارکت همه ذی نفعان هر 

چه سریع تر این عرصه های ارزشمند زیست محیطی به بزرگ ترین 

محدوده تفرجگاهی وگردشگری شهر تبدیل شوند. تبدیل باغات 

در اختیار سازمان ها و نهادها به پارک های عمومی و فراهم کردن 

باغ های تهران
شناسنامه دار شده است

در خصوص تشخیص 
باغ یا غیر باغ  بودن 
امالک نیز کمیسیون 

تشخیص باغات 
زیرمجموعه کمیسیون 
شهرسازی و معماری 
در دوره پنجم شورای 

شهر بیش از ۴۴۳ 
فقره پرونده را بررسی 

کرده که از میان آنها 
۲۸۳ مورد از صحن 

شورا رأی گرفته اند 
و از این  ۲۸۳ رأی، 

۲۰۷ مورد رأی به 
باغ  بودن امالک 
داده شده است



۱۳۵

امکان دسترسی مردم به این فضاهای سبز از دیگر سیاست های 

کمیسیون شهرسازی و معماری با همراهی سایر کمیسیون ها در 

دوره پنجم است.

تدویــن و تهیــه اصالحیــه دســتورالعمل مــاده ۱۴ قانون 

زمین شــهري تهران (پیوست سوم ســند طرح جامع) موسوم 

به«خانه باغ» و پیگیری برای تصویب در شورای عالی شهرسازی 

و معماری کشــور، سیستمی شــدن فرآیند بررسی پرونده باغات 

در صــدور مجوزهای ســاختمانی، اصــالح ضوابــط باغات و 

آیین نامه های مالک عمل، بررسی چگونگی تعیین نوعیت اراضی 

در تشــخیص باغات، بررســی ضوابط ساخت وســاز در اراضی 

مزروعی و بررســی پرونده های موضوع استفســاریه شهرداری 

در خصــوص چگونگی اقدام برای امالک بــاغ از دیگر اقدامات 

کمیسیون شهرسازی و معماری شــورای شهر با همراهی سایر 

کمیســیون های تخصصی در زمینه حفــظ و صیانت از ریه های 

تنفســی تهران اســت. با این همه، عالوه بر رویکردهای تنبیهی 

و ســلبی که تا کنون اعمال شــده، نیازمند رویکردهای تشویقی 

و ایجابی نیز هســتیم تا به صورت طبیعی شهروندان تشویق به 

کاشــت درخت و ایجاد باغ های جدید شوند؛ زیرا بدون مشارکت 

همه شــهروندان تهرانی و نهضت صیانــت از درختان و ایجاد 

فضاهای سبز جدید و نگهداری از فضاهای سبز موجود، ساخت 

رویای تهران سرســبز که یادآور خاطرات چنارستان قدیم باشد، 

ممکن نخواهد بود.



۱۳۶

گفت وگو

میزان زبالــه در تهران چقدر اســت و بــرای کاهش آن چه   
اقداماتی انجام دادید؟

در گذشته روزانه بیش از ۹ هزار زباله در تهران داشتیم، به همین 

دلیل برنامه اجرایی کاهش پسماند را در دوره جدید مدیریت شهری 

خصوصا در یکی، دو سال اخیر تحت عنوان برنامه «کاهش» و طرح 

«کاپ» پیگیری کردیم که هدف از این موضوع کاهش پسماند و دفن 

آن به شکل امروزی است.

اجرای طرح کاپ در چه مرحله ای قرار دارد؟  
اقدامات اجرایی این طرح مشــخص شده و در حال انجام است و 

مجموعه شهرداری تهران چه در ستاد و چه در مناطق با ما همکاری 

می کند. اکنــون در ۶ مرحله طرح کاپ، تعدادی از ســاختمان ها به 

مخازن دوگانه مجهز شدند و تفکیک اداری و آموزشی در حال انجام 

در گفت و گو با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند مطرح شد

 بازشدن روزنه های روشنایی
برای اصالح ساختار جمع آوری پسماند تهران 

یکی از چالش های مدیریت شــهری تهران طی ســال های اخیر نحوه جمع آوری و دفن زباله بوده است. بیش از دو دهه پیش و زمانی که هنوز تراکم ساختمان ها در 
پایتخت به اندازه این  روزها نبود، تهرانی ها هر شب زباله هایشان را رأس ساعت ۹ دِم دِر خانه می گذاشتند و  وانت های شهرداری اقدام به جمع  آوری زباله می کرد.

بعد از مدتی در نتیجه نگاه شهردار اسبق تهران و در عین حال تغییر شرایط زندگی در پایتخت، نحوه جمع آوری زباله نیز مکانیزه و ماشینی شد. ابتدا از سطل زباله های 
پالستیکی استفاده می شد اما بعد از مدتی آنها کنار گذاشته شدند و از سطل زباله فلزی به شکل و شمایل فعلی استفاده شد. اما این شیوه جمع آوری زباله مشکالتی 
داشت؛ تهرانی ها عادت هر شب ساعت ۹ را کنار گذاشتند و هر ساعتی از روز اقدام به بیرون گذاشتن زباله هایشان کردند. در نتیجه این وضعیت؛ سطل زباله ها در طول 
روز ظاهر آشفته ای پیدا و بوی نامطبوعی ایجاد کردند. شهرداری برای جلوگیری از این وضعیت تعداد دفعات جمع آوری را افزایش داد و چند سالی است که تقریبا 
روزی سه مرتبه سطل های زباله خالی می شود. به دلیل پربودن سطل زباله ها در همه بازه های زمانی نیز امکان شست وشوی آن  به طور مرتب وجود ندارد. از طرفی 
تفکیک زباله تر و خشک نیز بعد از سال ها آموزش همگانی و در عین حال نبودن بسته های موثر برای اجرایی کردن آن هنوز نتیجه نداده و یکی دیگر از چالش های این 
حوزه است. از همه این موارد که بگذریم سردرگمی در نحوه دفن زباله های پزشکی، تخطی بیمارستان ها از پروتکل های بی خطرسازی، معضل پسماندهای ساختمانی 
که ســر از رودخانه ها درمی آورند، وضعیت نامشخص دفن زباله های صنعتی و نبود امکانات زیرساخت وضعیت مدیریت پسماند در تهران را دچار وضع آشفته ای 
کرده بود تا آنکه شورای پنجم شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران را موظف کرد که طرحی جامع برای مدیریت پسماند شهر تهران تدوین کند؛ طرحی 
که بناست مشکل چند ساله جمع آوری زباله در تهران را حل وفصل کند. البته سازمان مدیریت پسماند آنچنان هم معطل تدوین طرح و بعد اجرای آن نماند و طرحی 
کاهش پسماند را اجرا کرد. هدف این طرح نیز مانند طرح جامع مدیریت پسماند، کاهش تولید زباله، اصالح فرآیند انتقال و درنهایت  کوتاه مدت تحت عنوان کاپ 

تولید انرژی از زباله است. گفت وگوی شرق با صدرالدین علیپور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، را در این ارتباط می خوانید.

۱۱۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۶

ی ح
ز مانند طرح جامع مدیریت پسماند، کاهش تولید زباله، اصالح فرآیند انتقال و درنهایت

ازمان مدیریت پسماند، را در این ارتباط میخوانید.
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اکنون هم در مناطق و 
هم در مجتمع آرادکوه 
سامانه توزیع را داریم 

و تولید روزانه هشت 
هزار تن زباله در 

تهران که در ابتدای 
مدیریت شهری 

پنجم مورد بحث 
قرار می گرفت، اکنون 

به کمتر از ۶ هزار 
تن رسیده و پیش از 

پاندمی کرونا تولید 
زباله زیر ۵ هزار تن 

را هم تجربه کردیم؛ 
اما در این ایام به 

سبب استفاده زیاد 
از ماسک، دستکش 

و... تا حدودی میزان 
تولید زباله از ۵ هزار 

تن افزایش یافت

است، همچنین بحث مخازن سه گانه ای که نزدیک به یک هزار نقطه 

را در ســطح شهر پوشــش می دهد نیز مطرح است و مناطقی را به 

صورت پایلوت انتخاب کرده و به برخی ســاختمان های مســکونی 

مخازن می دهیم. 

آیا مناطق بیست ودوگانه شــهر تهران طرح کاپ را به مرحله   
اجرا رسانده اند؟

در ادامــه اجرای طــرح «کاپ» فعالیت دیگر ما پســماند حجیم 

اســت؛ همه شاخه ها و سرشاخه ها را با انتقال به چند سایت به کود 

تبدیل می کنیم و بحث زباله های پالســتیکی و شیشه ای نیز در حال 

جداســازی است. منطقه ۱۸ یکی از مناطقی است که روی این طرح 

کار می کند و دیگر مناطق نیز این امر را در دستور کار خود قرار دادند. 

پروژه شنبه های بدون پسماند در زمینه تسهیل تعامل مدیریت شهری 

با شــهروندان در مناطق اجرا می شــود و مردم طی روزهای هفته با 

تفکیک زباله می توانند در روز شــنبه پســماند خشک خود را تحویل 

دهند، همچنین شهروندان می توانند با استفاده از دو اپلیکیشن فعال 

در سطح شهر تهران پسماندهای خشک خود را تحویل دهند که این 

طرح در مناطق بیست ودوگانه در حال اجراست.

در بحث هوشمندسازی جمع آوری زباله تا چه میزان پیشرفت   
حاصل شده است؟

با آنکه نزدیک به ۱۶ سال روند یکنواختی را در حوزه پسماند طی 

کردیم، اکنون در مبحث هوشمندســازی جمــع آوری زباله اتفاقات 

ارزشمندی رخ داده است؛ هر چند که این امر نیاز به تقویت و تکمیل 

دارد و راه پیشرفت باز است.

 آیا با اجــرای طرح «کاپ» حجم زباله های شــهری تغییری   
داشته است؟

اکنون هــم در مناطق و هم در مجتمع آرادکوه ســامانه توزیع را 

داریــم و تولید روزانه هشــت هزار تن زباله در تهــران که در ابتدای 

مدیریت شهری پنجم مورد بحث قرار می گرفت، اکنون به کمتر از ۶ 

هزار تن رسیده و پیش از پاندمی کرونا تولید زباله زیر ۵ هزار تن را هم 

تجربه کردیم؛ اما در این ایام به سبب استفاده زیاد از ماسک، دستکش 

و... تا حدودی میزان تولید زباله از ۵ هزار تن افزایش یافت. متأسفانه 

برخی هــا این کاهش را نادیده می گیرنــد و معتقدند مردم با کاهش 

مصرف زباله کمتری تولید می کنند.

شــائباتی در خصوص کاهش تولید زباله از مبدأ مطرح شــده   
است، در این باره توضیح می هید؟

فرهنگســازی و آموزش در خصوص کاهش تولید زباله از مبدأ به 

نفع شهروندان، شهرداری و سازمان محیط زیست است؛ اعتقاد ما این 

است اتفاقاتی که در شهرداری می افتد و همراهی مردم در اجرای این 

طرح ها اقدامات خوبی را رقم می زند که در صورت ادامه داربودن این 

روند به نتایج خوبی دست می یابیم.

اجرای طرح «کاپ» و کاهش پســماند در چه صورتی محقق   
می شود؟

با نهایی شــدن طرح جامع پسماند که قســمت هایی از آن هم در 

مرحله اجراســت، هر ســاله تکالیف شهرداری شــفاف تر می شود، 

همچنین اقدامات شهرداری نیز مشخص است. اما در این امر سازمان 

محیط زیست و نهادهای قانونگذار، سیاستگذار و نهادهای حاکمیتی 

مثل وزارت کشــور، قوه قضائیه و دستگاه نظامی باید با مطرح کردن 

بحث های مالی، تشــویقی و تنبیهی که اساســا بر عهده شــهرداری 

نیســت این سازمان را همراهی کنند تا طرح مذکور به نتیجه دلخواه 

برسد.

مشکالت اقتصادی و شرایط کرونایی کشور تأثیری بر این حوزه   
گذاشته است؟

در خصوص ماشــین آالت هــم ناوگان گســترده ای در چند حوزه 

مشغول فعالیت هســتند، مجموعه مدیریت پسماند از رفت و روب 

شــروع می شــود تا جمع آوری پســماند ادامه می یابد، اما با وجود 

مشکالت اقتصادی، کرونا و چنین شرایط دشواری شهر همواره پاکیزه 

است و به اذعان ناظران «WHO» که به تهران آمده بودند، شهر پاک 

اســت. همچنین ناوگان وسیعی متشــکل از خودروهای جمع آوری، 

انتقال به ایستگاه های میانی و انتقال به آرادکوه به صورت شبانه روز 

فعال است.

خودروها و ماشین آالت حوزه پسماند کیفیت الزم را دارند؟  
در خصوص کیفیت این ماشــین آالت با معاینه فنی تعامل خوبی 

داریم و دســتگاه پرتابــل هم به منظور مراجعه افــرادی که از زمان 

معاینه فنی آنها گذشته اســت، طراحی شده و رانندگان می توانند با 

مراجعه به ایستگاه ها و محل هایی که این دستگاه ها مستقر هستند، 

معاینه فنی خودروها را انجام دهند. تعداد این ناوگان ها در مقایســه 

با ناوگانی که در سطح شهر است کم است و شاید رقم آن به یکهزار 

و ۸۰۰ برسد اما با این حال این تعداد ناوگان را تحت کنترل داریم و بر 

آن نظارت می کنیم. همچنین در قراردادهایمان بندی وجود دارد که 

در آن قید شده سال ســاخت خودروها نباید از یک زمانی فراتر رفته 

باشد و فرسودگی هم شامل آن نشود.

آیا شرایط اقتصادی و افزایش هزینه ها بر روند فعالیت حوزه   
پسماند تأثیرگذار بوده است؟

در این ایام روند افزایشی قیمت خودروها، ماشین آالت، قطعات و 

کارگر را شاهد بوده ایم که در برخی موارد هزینه ها دو تا سه برابر شده 

اســت، اما در نظام کاری و قراردادی این  قراردادهایی که در ســطح 

مناطق اتفاق می افتد، بیش از ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش نداشتیم؛ این در 
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گفت وگو

حالی است که بدون یک لحظه و یک روز توقف کار را پیش می بریم. 

از این رو از دوســتان درخواســت می کنیم در این مســیر کمک حال 

شهرداری باشند.

مدیریت پسماند در سیســتم های جمع آوری شیرابه را چطور   
ارزیابی می کنید؟ 

ماشــین های حمل زباله در مسیر شیرابه چندانی ندارند، اما بحث 

شیرابه در ایستگاه میانی آرادکوه مطرح است که در این زمینه تالش 

کردیــم خودروی افراد فعــال در این حوزه را بــه مخزن جمع آوری 

شــیرابه مجهز کنیم. همچنین در آرادکوه برای هر ۱۰ ایستگاه میانی 

تصفیه خانه شیرابه گذاشتیم تا تمامی شیرابه ها را جمع و در صورت 

امکان تصفیه کنیم؛ ناگفته نماند که تمامی این اقدامات در این مدت 

کوتاه اتفاق افتاده است.

برای رفع معضل جمع آوری شیرابه راه حل و تدبیر خاصی مد   
نظر سازمان مدیریت پسماند قرار گرفته است؟

در این زمینه طرح MRF مطرح اســت که مقرر شده در طول یک 

ســال چهار تا پنج MRF داشته باشــیم که این امر موضوع شیرابه را 

به طور کلی حل خواهد کــرد؛ که در اینجا در ابتدا با تفکیک زباله و 

سپس با فشرده سازی پسماندها، شیرابه گیری انجام و سپس تصفیه 

می شود، در نتیجه موضوع شــیرابه در صورتی که فاز اجرایی طرح 

MRF در هــر چهار تا پنج پهنه مد نظــر به خوبی پیش رود و نهایی 

شود، برای همیشه حل خواهد شد.

به نظر می رســد برخــی از ناوگان های حمل پســماند نیاز به   
نوسازی دارند، در این باره توضیح می دهید؟

نوسازی آن دسته از ماشــین آالتی را که بر عهده سازمان مدیریت 

پســماند اســت، انجام می دهیم، اما برخی از آنهایــی که مربوط به 

جمع آوری ایســتگاه های میانی هستند متعلق به پیمانکار بوده و در 

قراردادهایمان با ایجاد بند و مقررات و تعیین ســال برای فرسودگی 

خودروهــا آنها را کنترل و از رده خارج می کنیم. اما اگر با یک بودجه 

مناسب بتوانیم خودروهای نو خریداری کنیم، قطعا در مبحث آلودگی 

هوا و دیگر آلودگی ها نتایج دلخواه تا حدودی حاصل می شــود. اما 

این امر رقم باالیی می خواهد که در بودجه شــهرداری تعریف نشده 

اســت؛ با این حال تمامی تالش خود را کردیم در این زمینه معضلی 

به وجود نیاید.

طرح جامع مدیریت پســماند مقرر بود به شورا ارایه شود، این   
الیحه در چه مرحله ای قرار دارد؟ 

ضرورت داشــتن طرح جامع پسماند در یک شهر ۱۰ میلیون نفری 

یک موضوع حیاتی و اساســی اســت که شورای اسالمی شهر تهران 

این مشــکل را به خوبی درک کرده و این امر را در دستور کار قرار داده 

است. خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و چندین 

گروه تخصصی مرتبط با پسماند عادی، پزشکی و ساختمانی نزدیک 

به دو ســال روی آن کار کردند. اتفــاق جالب تر آنکه منتظر نماندیم 

طرح جامع تمام شود و بعدا فعالیت خود را شروع کنیم. این طرح را 

با نگاه به تجارب بین المللی پیش می بریم. حداکثر تالش در مدیریت 

پسماند در حوزه بین المللی انجام اقداماتی از مبدأ، افزایش تفکیک و 

تبدیل پسماند به ماده و انرژی است؛ یعنی پسماند را به کود تبدیل و 

بازیافت کنیم یا آن بسوزانیم و به انرژی دست یابیم یا از طریق سیستم 

هاضم از آن انرژی تولید کنیم.

در مبحث طرح جامع مدیریت پســماند عنوان کردید طرح را   
پیش از ارایه به مرحلــه اجرا درآوردید؛ آیا در این زمینه اقداماتی 

صورت گرفته است؟
 ســعی کردیم ایــن سیاســت ها را اجرایی کنیم، هــر کجا که به 

نتیجه رســیدند باید مخازن گذاری انجام شود، ما زودتر شروع کردیم، 

بحث MRF و شــیرابه نیاز به اتفاقاتی داشت که پیش از اینکه طرح 

جامع به قطعیت برســد فعالیت را آغاز کردیم یا در پسماند حجیم 

به منظور دفن نشــدن این زباله ها در آرادکوه با استفاده از ظرفیت ها 

هوشمندسازی، اپلیکیشن ها و صورت وضعیت الکترونیکی و... را در 

این مدت کوتاه راه اندازی کردیم. با تصویب الیحه و بندهای اساســی 

آن و با مطالعات تطبیقی با کشورهای دیگر و با نمونه برداری ها، آنالیز 

و کارگروه های تخصصی قابل اجرای پیش بینی شــده بسیاری از امور 

کنترل می شــود، همچنین با تصویب الیحه می شود از ظرفیت شورا، 
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دولت و مجلس کمک گرفت تا بتوانیم برای اجرایی کردن الیحه که 

یک ساختار برنامه ای اجرایی می خواهد اقدام کنیم.

این الیحه با چه هدفی طراحی شده است؟   
یکــی از اهداف ایــن برنامه جلوگیری از کارهــای جزیره ای و غیر 

سیستمی است که تا ۲۰ سال می توان بر اساس این برنامه گام به گام 

جلو رفت و احســاس می کنم از این پس هر سال وضعیت بهتری را 

در حوزه مدیریت پسماند در شهر تهران تجربه می کنیم و شهر تهران 

می تواند به عنوان یک پایلــوت بزرگ رفرنس و محل تجربه ای برای 

بقیه شــهرها باشــد و در عقب ماندگی که در مدیریت پسماند وجود 

داشته اتفاقات بهتری رخ خواهد داد.

انتقاداتی به طرح جامع مدیریت پســماند وجود دارد؛ چراکه   
اغلب طرح های جامع در جهان برچیده شده اند، در این زمینه چه 

نظری دارید؟
به عنوان کارشــناس حوزه محیط زیســت و مدرس این حوزه این 

حرف را قبول دارم اما این امر برای کشورهایی که سال ها پیش طرح 

جامع داشــتند و در حوزه تبدیل به انرژی، مــواد و کود ریل گذاری و 

زیرساخت ایجاد کردند و بر اساس اصول مدیریت پسماند بودجه بندی 

انجام داده انــد و بر زاویه اقتصادی آن کار و کســب درآمد می کنند، 

طبیعی اســت. ما در ایران که طی ۱۵ سال اخیر هیچ برنامه مدون و 

سیستمی از مبدأ تا مقصد نداشتیم، نمی توانیم خود را با کسانی که ۲۰ 

سال پیش طرح جامع داشته و االن آن را به مرحله اجرا رسانده است 

و با دپوکردن و توسعه دادن سیستم های اجرایی و به روزکردن شان کار 

می کنند، مقایســه کنیم، از این رو برای ما که برنامه جامع نداشــتیم، 

طرح این الیحه ضروری است.

به  نظر می رسد جلوگیری از زباله گردی کودکان به  سادگی اتفاق   
نمی افتد و نیازمند برنامه ریزی و سیستم کارآمد است، نظر شما در 

این باره چیست؟
سال هاست درباره زباله گردی فقط حرف زده می شود و متأسفانه 

به عوامل بروز آن اشاره نمی شود. کودکان کار در تهران و در شهرهای 

دیگر به  جز زباله گردی کارهای دیگری هم انجام می دهند؛ از فروش 

کاال تا پاک کردن شیشــه که زباله گردی هم یکی از آنهاســت. اما کار 

کــودکان به  صورت عام و نه فقط زباله گــردی در حالی رخ می دهد 

که سازمان های مختلفی در قبال این کودکان که اغلب اتباع خارجی 

هستند، مســئولیت دارند اما شــکلی از قضیه که زباله گردی نامیده 

می شــود پررنگ تر بوده و بیشــتر هم نمایان می شــود، در حالی  که 

کار کودکان موضوعی فراتر از زباله گردی اســت. در شــهرداری طی 

سال های گذشته سیاست اشــتباهی در قبال این کودکان اتخاذ شده 

بود که به  جای اینکه ریشه زباله گردی یا در واقع زمینه دسترسی این 

کودکان به زباله حل شود، به روانشناسی شکل گیری و نحوه ورود این 

کودکان پرداخته شــد؛ در حالی  که شهرداری به  عنوان نهاد اجرایی 

باید در حیطه وظایف خود عمل کند و علت یابی بروز این مشــکل و 

همچنین چرایی حضور کــودکان اتباع خارجی را به عهده نهادهای 

دیگر بگذارد. سیاست شــهرداری در قبال زباله گردی کودکان باید به 

این صورت باشد که به  جای پاک کردن صورت مسأله، عامل دسترسی 

کودکان به زباله را از بین ببرد و ما به  دنبال تغییر روش هستیم. سازمان 

مدیریت پسماند نیز برای جلوگیری از زباله گردی کودکان طرح حذف 

مخازن زباله در شــهر تهران را در دســتور کار قرار داد. هم  اکنون ۶۰ 

هزار مخزن زباله در ســطح شــهر وجود دارد که چنــدی قبل برای 

ساماندهی سوء استفاده از آنها طرح کاپ به  صورت پایلوت در برخی 

شهرک های مسکونی و ســاختمان های اداری در ۵ منطقه پایتخت 

به اجرا درآمد. از نظر ما در ســازمان مدیریت پســماند، عامل تسهیل 

زباله گردی مخازنی اســت که این کودکان بــرای جمع آوری زباله به 

آنهــا رجوع می کنند. بنابراین به  دنبال این هســتیم کــه این مخازن 

حذف شــود. وقتی مخازن به  صورت چندگانه در مکان های عمومی 

دربسته قرار داده شود یا مخازن مربوط به منازل مسکونی مانند همه 

کشــورهای دنیا داخل ســاختمان ها قرار گیرد و پسماندهای خشک 

یا از طریق اپلیکیشــن ها یا از طریق غرفه های بازیافت جمع شــود و 

دیگر پسماند خشــک و مخزنی وجود نداشته باشد که کودکان برای 

جمع آوری زباله و پسماند به آن مراجعه کنند، قطعا آمار زباله گردی 

کودکان کم می شود. رسیدن به این موضوع هم در واقع گام نخست 

طرح کاپ است، کما اینکه در منطقه ۶ و ۱۳ که مکانیزم خط پردازش 

مجزا وجود دارد و پیمانکار نمی گذارد زباله ای در مخازن باقی بماند و 

مستقیم به خط پردازش منتقل می شود، حداقل زباله گردی دیده شده 

و گاه اصال وجود ندارد.

در این زمینه بسیاری از پیمانکاران نیز تخلف می کنند.  
در عین حال بســیاری از پیمانکاران غیررسمی فعالیت می کنند. 

حتی مواردی وجــود دارد که پیمانکار اکنون قــراردادش به پایان 

رســیده اما همچنان پســماند جمع می کند. در ایــن زمینه اگر چه 

ابالغ بخشنامه برای حل معضل زباله گردی از سوی شهردار تهران 

موثــر بوده اما تا زمانی که شــکل جمع آوری پســماند تغییر نکند، 

مخازن سرپوشــیده نشده و در واقع مالک نداشته باشند، هیچ  کسی 

مسئولیت آنچه را که در این زمینه اتفاق می افتد، بر عهده نمی گیرد. 

بــا این حال اثبات اینکه کودکان با پیمانکاران ارتباط دارند ســخت 

اســت؛ زیرا شهرداری سیستم قضائی نیســت که بتواند افراد را در 

فشار قرار دهد و در اســاس برخورد با کودک کار درستی نیست اما 

پلیس و دادستانی را هم پای کار آورده ایم. اکنون چون هیچ فردی 

مســئول مخازن جمع آوری زباله نیســت، هر کســی در هر ساعتی 

هر چیــزی را در این مخازن قرار می دهد. تمام این اتفاقات ناشــی 

از این اســت که هیچ کنترلی روی مخازن نیســت. چگونه می توان 

بر تمام ســطل ها برای معضل زباله گردی کودکان، نظارت کرد؟ از 

همین  رو به  نظر می رسد راهکار اصلی که سازمان مدیریت پسماند 

می توانــد برای حل معضــل زباله گردی کودکان اتخــاذ کند، تغییر 

شیوه جمع آوری پسماند است.

اکنون چون هیچ 
فردی مسئول مخازن 

جمع آوری زباله 
نیست، هر کسی در 

هر ساعتی هر چیزی 
را در این مخازن قرار 

می دهد. تمام این 
اتفاقات ناشی از این 
است که هیچ کنترلی 
روی مخازن نیست. 

چگونه می توان بر 
تمام سطل ها برای 
معضل زباله گردی 

کودکان، نظارت 
کرد؟ از همین  رو به  
نظر می رسد راهکار 

اصلی که سازمان 
مدیریت پسماند 

می تواند برای حل 
معضل زباله گردی 
کودکان اتخاذ کند، 

تغییر شیوه جمع آوری 
پسماند است
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سرمایه حاصل 
از افزایش قیمت 

زمین باید در 
جهت پیشرفت 
زیرساخت های 

اجتماعی مصرف شود 
نه روانه جیب بساز 

و بفروش ها شود. 
شهرباغ لچ ُورث در 
بریتانیا امروز هم از 

این نظر پیروی می کند

«از رفتن به جنوب ســوآنز کام خودداری کنیــد.» این قضاوت این 

مقاله در مورد ابزفلیت در هشــت سال پیش بود. از آن زمان تا کنون 

اوضاع این شهر که در دهانه رود تیمز قرار دارد اندکی رو به بهبودی 

نهاده است. اکنون پارک اسپرینگ هد که از آن به عنوان نوسازی مدرن 

دهکده شهرستان ِکنت یاد می شود، ساخته شده است. یک خط آهن 

سریع السیر هم می تواند در عرض ۱۹ دقیقه شما را به  سرعت برق و 

باد به مرکز لندن برساند. 

حتــی با وجود چنیــن امکاناتی مایــل به زندگــی در این منطقه 

خواهید بود؟ در آن سوی راهروهای سرپوشیده منطقه نوسازی شده، 

هنوز زمین های بایر و متروکه پر از خار و خاشاک خودنمایی می کنند. 

سفری تفریحی به مرکز خرید بلوواتر همچنان از اتفاقات مهم هفته 

است. اما این اوضاع را می توان تغییر داد. سال گذشته، دولت بریتانیا 

از طرح های خود برای تبدیل این شــهر به یک شهرباغ تمام عیار پرده 

برداشت. 

شــهرباغ یا همان چیــزی که گاهــی اوقات از آن بــا عنوان های 

«بوم شــهر» یا «شــهر ســبز» یاد می شــود به موضوع مورد عالقه 

گروه های محیط زیستی بدل شده است. تبدیل برج ها و ساختمان های 

بلند بتونی و خیابان های شلوغ و تودرتو به ساختمان های کم مصرف، 

فضای سبز و مناطق بدون خودرو، هوای پاک تر و گازهای گلخانه ای 

دوستدار سالمتی* کمتری را به ارمغان خواهد آورد. 
طراحان شهری اعتقاد راسخ دارند که هر چه برای کره زمین خوب 

باشد برای ما انســان ها هم خوب خواهد بود. بنا بر تحقیقی که یک 

شــرکت مهندســی جهانی به نام آروپ انجام داده است، شهرهای 

سبز، سالم تر، موفق تر، مرفه تر و امن تر از دیگر انواع شهرها هستند. در 

حالی که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ دوسوم جمعیت جهان در 

شــهرها ساکن باشند، چنین ادعاهایی را نباید از نظر دور داشت. حاال 

باید عیار این ادعاها را سنجید.

روشن ترین دلیل و مدرک به ســالمتی مربوط می شود. تام آرمور، 

مدیر بخش مناظر طبیعی و شهرســازی شرکت آروپ می گوید: «ما 

انســان ها طوری آفریده  شــده ایم که از طبیعت لذت می بریم. با این 

که صد هزار ســال تجربه شکار و جمع آوری صید داشته ایم، تنها در 

همین دویســت سال اخیر است که به صورت جمعی به شهرنشینی 

روی آورده ایم.»

علم تجربی گفته های آرمور را تأیید می کند. یک پژوهش هفده ساله 

در دانشــگاه اکسترر نشان داد کسانی که خانه هایشان در محیط های 

سبزتر شهری قرار دارد، کمتر در معرض اضطراب روانی قرار می گیرند  

و زندگی شادتر و مرفه تری دارند. این یافته ها مهر تأییدی است بر یک 

پژوهش قدیمی که ثابت می کرد بیماران جراحی شده ای که می توانند 

از تخت خود مناظر درختان را تماشا کنند زودتر از بیمارانی که از این 

مناظر محروم  هستند، بهبود می یابند. 

ورزش و تحرک هم عامل بســیار مهمی اســت. طبق گزارشی به 

ســفارش هیأت جنگلداری، افرادی که دسترسی به فضاهای وسیع، 

زیبا و باز دارند ۵۰درصد بیشتر از دیگران شانس پیشرفت در پیاده روی 

دارنــد. در این مورد، کپنهاگ، پایتخت دانمارک، نمونه بســیار خوبی 

اســت. در این شهر که به تازگی شــبکه ای از بزرگراه های مخصوص 

دوچرخه سواری در آن تعبیه شده است روزهای پربیمار کمتر شده و 

بر اثر بهبود سطح سالمت همگانی، هزینه های پزشکی نیز تقریبا تا ۱۲ 

میلیون دالر کاهش یافته است. 

طبق اظهارات ســو هولدن، مدیر ارشد ســازمان وودلند تراست، 

منافع و مزایای تأمین فضای سبز برای هر یک از شهروندان در بریتانیا 

می تواند ســاالنه ۲.۱ میلیارد پوند از هزینه  سرویس سالمت همگانی 

(NHS) کاهش دهد. 

نامعقول نیســت اگر فرض کنیم که جمعیت سالم تر درنهایت به 

جمعیت مفیدتر و شــادتر و مرفه تری نیز منتهی خواهد شد. یافته ها 

حاکــی از آن اســت که فضای ســبز در ادارات تا ۱۵درصــد بازده و 

بهره وری را افزایش می دهد. با این حساب تأثیرگذاری وجود یک پارک 

در آســتانه خانه شما تا چه حد خواهد بود؟ حتی دانشگاهیان نامی 

هم برای این پدیده انتخاب کرده اند: نظریه بازسازی تمرکز ذهنی.  

شــهرباغ ها اگر به درستی ساخته شــوند، می توانند فرصت های 

مناسبی برای جذب سرمایه گذاری فراهم و فرصت های جدید شغلی 

نیز ایجاد کنند. بنا بر اســتدالل کیت هندرســون، مدیر ارشــد انجمن 

برنامه ریزی شهر و شهرستان، شهرهایی نظیر استیونج و میلتون کینز 

نیز چنین تجربه ای را از سر گذرانده اند. طبق مطالعه اداره حمل ونقل 

میلتون کینز، این شــهردر حال حاضر به طور خالص بیش از ۱۶هزار 

گردشگر را جذب می کند. 

کیت هندرسون می گوید که «شهرباغ های جدید اگر اصولی ساخته 

شــوند و در آنها فضای مناسب برای کسب وکارهایی که می توانند در 

آنها ســاکن شده و رشــد کنند، در نظر گرفته شود، فرصت های کالن 

اقتصادی ایجاد می کنند.»

در مورد امنیت شــواهد غیرمســتقیم تری وجــود دارد. اضطراب 

 شهرباغ: آیا فضای سبز می تواند
سالمتی و شادی به بار بیاورد؟
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ترجمه

روانی و خشونت ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. در نتیجه هر چیزی 

کــه اضطراب و اســترس را کاهش دهــد مانند پیــاده روی در پارک 

و دوچرخه ســواری بعــد از کار، می تواند احتمال درگیرشــدن ما در 

خشونت ها و دعواهای خیابانی و نظایر آن را کاهش دهد. دانشمندان 

این فرضیه را در یکی از محالت شــهر شــیکاگو آزمایش و مشاهده 

کردند که میزان خشونت در ساکنان مناطقی که فضای سبز بیشتری 

دارند، بسیار کمتر است.  

عامل دیگری که موجب امنیت بیشتر خیابان ها در شهرهای سبز 

می شــود، همبســتگی و انسجامی اســت که از رفت وآمدها و دید و 

بازدیدها در ســطح شهر ناشی می شود. کاتلین راجرز، رئیس سازمان 

غیرانتفاعی ارث دی نتوورک می گوید که «مردم از دیدار و آشــنایی با 

نابرابری* یکدیگر در پارک ها لذت می برند.»
با وجود این شهرنشینان سهم برابری در استفاده از مزایای فضای 

سبز ندارند. به گفته راجرز، در اغلب موارد فضای سبز نصیب محالت 

مرفه و ثروتمند می شــود. البته محالت فقیر هم ســهمی از فضای 

ســبز دارند اما معموال محافظت مناسب و اســتفاده بهینه ای از آن 

نمی شــود. راجر شهر واشینگتن دی ســی را مثال می زند که محالت 

مرفه تِر شــمال  غربــی آن از انبوهی از پارک هــای دلپذیر و باطراوت 

برخوردار هســتند. اما در محالت فقیرنشین شمال  شرقی داستان از 

قرار دیگری است و «پارک ها روشنایی مناسبی ندارند، مراقبتی از آنها 

نمی شود و کارتن خواب ها و فروشندگان مواد مخدر در آنها رفت وآمد 

می کنند». تبدیل کردن محالت فقیرنشــین و قدیمی به محالت طبقه 

متوسط هم این شکاف را عمیق تر می کند. اختصاص دادن فضای سبز 

به محالت فقیرنشین معموال قیمت کاالها را افزایش داده و موجب 

مهاجرت قشــر کم درآمد از این محالت می شود. راجر قبول دارد که 

«مهاجرت جمعی» تقریبا «هرگز مد نظر نبوده است»، اما بدون نوعی 

تضمین برای محافظت از خانه ها تقریبا اجتناب پذیر است. در مقابل 

بیش از یک قرن پیش از اینکه جنبش اولیه شــهرباغ شــکل بگیرد، 

دارایی های متعلق به جامعه از عناصر کلیدی و کانونی آن بود. نظر 

پیشکسوتان جنبش این بود که سرمایه حاصل از افزایش قیمت زمین 

باید در جهت پیشرفت زیرساخت های اجتماعی مصرف شود نه روانه 

جیب بســاز و بفروش ها شود. شهرباغ لچ ُورث در بریتانیا امروز هم از 

این نظر پیروی می کند. 

نوسازی ابزفلیت تحت نظارت و مالکیت کنسرسیوم خصوصی قرار 

خواهد گرفت. پرکردن زمین ها از فضای سبز و ساختن ساختمان های 

کم مصرف بخش آســان کار خواهد بود. آزمــون واقعی در برقراری 

معیشــت پایدار ایجاد جامعه ای اســت که تمام طبقات مردم را فرا 

گیرد و اثری از تبعیض در آن نباشد.  



۱۴۳

ویژگی های این روش چیست؟  
 با یک میکروچیپ الکترومغناطیســی که شبیه میخ بوده و طول آن 

۳ سانتیمتر اســت، پالک گذاری می کنیم که قابل مشاهده نیست؛ یعنی 

امکان تخریب را به وسیله افراد ندارد. کسی متوجه نمی شود میخ داخل 

آونگ چوبی قرار گرفته است. تگ ها منبع تغذیه ندارند و می توانند درجه 

حرارت بین ۲۰ درجه ســانتیگراد زیر صفر تا ۵۰ درجه ســانتیگراد باالی 

صفر را تحمل کنند. این تگ ها در برابر امواج که به وسیله دستگاه های 

ریدر فعال می شود، کدهای شناسایی را به دستگاه مرکزی ارسال می کنند. 

 چه اطالعاتی را برای درختان جمع آوری و رصد می کنید؟  
 در پالک کوبی مشــخصات درخت یعنی نــوع و گونه گیاهی، گونه 

درخت، وضعیت ظاهری و ســالمتی و شادابی درخت، درصد انحراف، 

آدرس دقیــق محل، مختصات طول و عــرض جغرافیایی، انجام گرفتن 

عملیات هرس یا خشــکه چینی درخت و وجود آفت یا بیماری در بانک 

اطالعاتی موجود ثبت می شود و هنگام پایش دوره ای که هر سال انجام 

می شــود همه اطالعات به ریدر منتقل شده و در اختیار کارشناسان قرار 

می گیرد. 

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در گفت وگو با شرق: 

لغو مصوبه برج باغ ها نجات بخش بود

گسترش پهنه شــهری و افزایش آالینده های زیســت محیطی ناشی از تردد خودروها، پســماند صنایع مختلف و 
غیره در کالنشــهر ها بیش از هر زمانی یادآور اهمیت پارک ها و فضا های ســبز شهری است. سرانه فضای سبز یکی 
از شــاخص های کیفیت زندگی در شه رهای مختلف دنیاســت که بی توجهی به آن عواقب ناگواری برای سالمت 
شــهروندان به  همراه دارد. در این سال ها لکه های ســبز پایتخت کوچک و کوچک تر شــده اند؛ نقشه های هوایی 
نشــان می دهد که در این ســال ها تهران تعداد زیادی از درختان خود را به بهانه های مختلف از دست داده است. 

مدتی است برای حفظ این سرمایه های شــهر از پالک کوبی استفاده می شود. به اعتقاد کارشناسان پروژه 
پالک کوبی درختان جزء معدودپروژه های مفید برای فضای ســبز بوده است که با مدیریت درست و 

منطقی می توان گزارش های صحیح و کاربردی از وضعیت فعلی درختان به دست آورد و با توجه 
به اینکه این پروژه بر روی بستر جی آی اس نیز پیاده ســازی شده است، می توان از اطالعات 

جمع آوری شده در تهیه نقشه های مفید فضای سبز و شهرداری بهره برد. از مزیت های دیگر 
این پروژه کسب اطالعات مفید و دقیق از تعداد درختان، سن، گونه، بیماری، آفت، قطر و 

حتی مختصات آنهاست. پالک کوبی درختان در تهران نیز مدتی است دنبال می شود. 
تا کنون یک میلیون و هفتصد و بیســت هزار اصله از درختان شــهر تهران به 

روش نوین پالک کوبی شده است. علی محمد مختاری، مدیرعامل سازمان 
بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در این رابطه  توضیح داده است.

د صنایع مختلف و 
ه فضای سبز یکی 
اری برای سالمت 
نقشههای هوایی 
دست داده است. 

ان پروژه 
ت و 

مدت هاست طرح شناسنامه کردن درختان تهران را دنبال می کنید   
در حال حاضر در تهران این طرح به کجا رسیده است؟

  ما نســبت به تهیه شناسنامه همه درختان شهر تهران با استفاده از 

فناوری های نوین و ایجاد یک بانک اطالعاتی در این زمینه اقدام کرده ایم. 

در گذشته در بسیاری از مناطق و کشورها از روش های شناسایی درختان 

از پالک و سایر عالمت گذاری ها استفاده می شد و روی برخی از درختان 

پالک هــای فلزی نصب می کردند. روش های شناســایی ســنتی از نظر 

نگهداری سوابق و سالمتی و وضعیت درختان کمکی نمی کرد و پالک ها 

شرایط ناخوشایندی را برای درخت ایجاد می کرد. به علت اینکه در بیشتر  

درختان  از پالک های فلزی اســتفاده می کردند عالوه بر اینکه به درخت 

صدمه می زد درصد نســبتا باالیی هم خطا هنگام جمع آوری اطالعات 

داشــت؛ یعنی اطالعاتی که می گرفتیم خطا داشت و نمی توانستیم به 

آنها اطمینان کنیم. با توجه به این مســائل سازمان بوستان ها با بررسی 

 ،RFID اقدامات انجام شــده در کشورهای توســعه یافته اجرای کار را با

استفاده از تگ های الکترومغناطیسی و دستگاه های جمع آوری اطالعات 

که به آنها «ریدر» می گویند مد نظر قرار داد.



۱۴۴

گفت وگو

به نظر من مصوبه لغو 
برج باغ ها طی چند 

دهه گذشته مهم ترین 
تصمیم برای حفاظت 

از باغات و جلوگیری 
از تخریب آنها بود

هدف از این اقدام چیست؟  
هدف از اجرای این کار شناسنامه دارکردن درختان شهر تهران است 

که با اســتفاده از این فناوری های نوین سازمان بوستان ها می تواند با 

ایجاد یک بانک اطالعات دقیق نسبت به شناسایی موجودی و وضعیت 

درختان شهر تهران اقدام کند. استفاده از فناوری های نوین به صورت 

فازهــای مطالعاتی و اجرایی مد نظر قرار گرفته و ســعی کردیم ابتدا 

درختان خیابان ولی عصر و ۲۲ بوستان بزرگ شهر تهران را پالک کوبی 

کنیم. هم اکنون یک میلیون و ۷۲۰ هزار اصله از درختان شــهر تهران 

با این روش پالک کوبی و مشــخصات آنها در بانک اطالعاتی سازمان 

بوستان ها ثبت شده است.  در سال جاری پالک کوبی ۲۰۰ هزار درخت 

را در برنامــه قرار دادیم که در حال انجام اســت. این اقدامات اعتبار 

می خواهد و اگر هر سال اعتبار بیشتری در اختیار ما قرار گیرد می توانیم 

با ســرعت تعداد زیادی از درختان شهر تهران را پالک کوبی کنیم. در 

نظر داریم تا پایان برنامه پنج ســاله سوم شهر تهران اگر تأمین اعتبار 

شود همه درختان محدوده شهری تهران یعنی مناطق بیست ودوگانه 

را با این روش پالک کوبی کنیم و هم اکنون بررسی های همه جانبه ای 

در دست اقدام است. 

شرایط درخت برای پالک کوبی باید چه باشد؟  
درختان باید باالی ۴۰ سانت داشته باشند که بتوانیم پالک کوبی کنیم 

و درختانی که جدید کاشته می شوند، به جز درختان خیابان ولی عصر 

که همه باالی ۵۰ ســانتیمتر هستند را فعال نمی شود پالک کوبی کرد. 

۴۳ هزار هکتــار جنگل کاری داریم و بیش از ۲ هزار و ۲۷۹ بوســتان 

محله ای، منطقه ای و فرامنطقه ای به اضافه درختان معابر شهر تهران 

و بزرگراه ها که همه باید پالک کوبی شــوند. اگر اعتبار باشد مسلما هر 

خیابان را به پیمانکاری واگذار می کنیم تا پالک کوبی شــوند و سرعت 

کار هم باال رود.  

مهم ترین تصمیم مدیریت شهری برای حفاظت از درختان در   
این دوره چه بوده است؟

به نظر من مصوبه لغو برج باغ ها طی چند دهه گذشــته مهم ترین 

تصمیــم برای حفاظــت از باغــات و جلوگیری از تخریــب آنها بود، 

ساخت وساز در باغ و درکل ورود ماشین آالت به باغ ها درختان را از بین 

می برد و  من به عنوان یک شهروند از این اقدام تشکر کرده و معتقدم 

لغو مصوبه برج باغ ها بهترین کاری بود که شورای پنجم برای حفظ و 

صیانت از فضای سبز انجام داد.



۱۴۵

شهر زیست پذیر
افتتاح و بهره برداری از ۳۲ کیلومتر خط مترو به همراه ۱۷ ایستگاه جدید

فصل چهارم 



۱۴۶

سرمقاله

ورودی
پیش به سوی شهری زنده

شهرنشینی به عنوان دومین انقالب در فرهنگ انسان باعث دگرگونی در روابط متقابل انسان ها با 

یکدیگر و با افزایش جمعیت شهرنشــین بهره برداری از محیط تشدید شده است. با وقوع رشد سریع 

شهرنشــینی و افزایش مشکالت در زمینه مســکن، ایجاد اشتغال و درآمد، تأمین بهداشت عمومی و 

سالمت جسمی و روانی، افزایش مشکالت محیط زیست، از بین رفتن منابع در شهرها و افزایش دامنه 

هنجارهای اجتماعی در شــهرها عرصه زندگی سالم بر انســان ها تنگ شده است و ضرورت تالشی 

همه جانبه برای نجات شهر و سالم کردن آن بیش از پیش احساس می شود. با گذشت زمان در پاسخ 

به بحران های موجود در شهرها نظریه ها و رویکردهای مختلفی برای خروج از این مسائل ارایه شد. 

یکی از این نظریه ها رویکرد شهر زیست پذیر است.

به طور کلی شــهر زیست پذیر شامل مجموعه متنوعی از موضوعات مختلف است که به وسیله 

یکسری اصول راهنما بیان می شوند: دسترسی، برابری و مشارکت که مفاهیم مربوط به زیست پذیری 

است برمبنای آنها شــکل می گیرند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که مهم ترین اصول و ویژگی های 

یک شهر زیست پذیر عبارتند از: زیرســاخت ها (حمل ونقل، ارتباطات، آب وبهداشت) غذا، هوای پاک، 

مســکن مناسب، شغل راضی کننده و فضای سبز و پارک ها، دسترسی به خدمات و امکانات باکیفیت 

مانند امکانات هنری، مدارس و اماکن ورزشی- بهداشتی، قابلیت حرکت پیاده، تنوع، امنیت، پایداری، 

فضاهای خصوصی، اصالت، احســاس افتخــار به مالکیت، هویت منحصربه فــرد، ثبات اقتصادی، 

فرصت های زندگی ســالم، طراحی شهری، زیباسازی باغچه ها و پارک های محلی، پاکیزگی، هنرهای 

عمومی، کیفیت هوا، احســاس پیوستگی با محله و همسایگان، انعطاف پذیری، ارزش های مشترک، 

مشــارکت مدنی، پیوســتگی با تاریخ و میراث فرهنگی، فعالیت های داوطلبانه و مشارکت سیاسی. 

درنهایت اینکه زیســت پذیری به سیستم شــهری اطالق می شــود که به ارتقای خوشبختی ذهنی، 

اجتماعی و فیزیکی و توســعه ســاکنانش توجه دارد و اصول کلیدی آن عدالت، کرامت، دسترسی، 

تعامل، مشارکت و توانمندسازی است.

اما ســوالی کــه بعد از تمام ایــن توضیحات پیش می آید، این اســت که شــهرداری تهران برای 

زیست پذیرکردن شهر تهران چه اقداماتی انجام داده است؟

یکی از اقداماتی که شــهرداری تهران در دوره ریاست پیروز حناچی، شــهردار تهران، انجام داده 

است، توسعه زیرساخت های شهری بوده است. چنین تجهیزاتی عالوه بر آنکه احتیاجات اساسی یک 

شهر را تأمین می کنند، معیار ســنجش توسعه یک شهر و بیانگر رویکرد مدیریت شهری نیز هستند. 

فعالیت های عمرانی به همان میزان که می توانند شرایط را برای رفاه شهروندان فراهم کنند، می توانند 

برای بخشی از شهروندان دافعه داشته باشند.

به همین دلیل اقدامات زیرساختی و عمرانی باید به همه شهروندان توجه کند و متناسب با بافت 

اجتماعی و موقعیت شــهری و در جهت رفع نیازهای مردم باشد. از دیگر اقدامات شهرداری تهران 

برای رســیدن به شهر زیست پذیر می توان به توسعه حمل ونقل عمومی و پاک اشاره کرد؛ بهترین راه 

برای جذب مردم در مورد استفاده از حمل ونقل عمومی این است که دسترسی به حمل ونقل عمومی 

را برای آنها راحت کنیم؛ به این معنی که حمل ونقلی بدون ترافیک بسازیم.

تصور کنید یک شبکه سریع و پیشرفته از اتوبوس ها و قطارهای سریع حمل ونقل وجود داشته باشد 

که تنها ۲۰ دقیقه طول می کشد تا تمام شهرها را طی کند و هر پنج دقیقه یک بار هم بیاید. همچنین 

سیستم حمل ونقل عمومی باید بر روی مجموعه مسیرهای اصلی متمرکز شود و سپس این خطوط 

را به خدمات ســریع و مکرر ارتقا دهد؛ با اســتفاده از تکنیک های اولویت دادن به حمل ونقل ســریع 

مانند خطوط اتوبوسرانی، تراموا و ســیگنال های ترافیکی کنترل شده در اتوبوس ها. از دیگر اقدامات 

شهرداری تهران در دوره جدید و در زمینه شهر زیست پذیر می توان به توسعه قلمرو عمومی، توسعه 

محله محور، توسعه رفاه عمومی و توسعه بهداشت عمومی اشاره کرد.



۱۴۷

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی در گفت وگو با شرق:

نگاه مدیریت شهری توجه به دغدغه و رفع نیاز 
شهروندان است

۱۱۱۴۱۴۴۴۴۴۴۱۱۴۴۴۴۱۴۱۴۴۱۴۱۴۴۴۱۴۴۴۱ ۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷

حامد مظاهریان، معاون سابق وزیر ر اه وشهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران از مرداد ۹۸ عهده دار سمت معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا 
و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی شــهرداری تهران شده است. او که از مدیران خوشنام وزارت راه وشهرسازی است، فارغ التحصیلی دکترای معماری از 
دانشگاه لندن و تخصص در معماری ایران، معماری اسالمی، فرهنگ و هنر ایران، فرهنگ و فناوری های نوین را دارد. شاید همین تحصیالت است که باعث شده 
او به شــهر نگاهی متفاوت داشته باشد. نکته ای که در این گفت و گو به چشــم می خورد آن است که او در صحبت هایش بیان می کند که تالش مدیریت شهری 
کنونی تغییر رویکرد ماشین محوری به پیاده مداری در شهر است و همچنین تاکید دارد که نگاه برنامه ریزان در شهر باید نگاهی از پایین به باال باشد و دوران آنکه 
بودجه شــهر تهران تنها به ساخت پروژه های بزرگ مقیاس اختصاص داده شود به پایان رسیده و این شهروندان هستند که تصمیم گیرندگان شهری چون تهران 
خواهند بود زیرا تهران شــهری است برای شهروندانش لذا در این رابطه دیدگاه محله محوری و گفتمان محله ای را مطرح می کند و همچنین باور دارد وقت خانه 

تکانی در بودجه شهرداری تهران پس از سال ها فرا رسیده و اصالح ساختار بودجه شهرداری تهران کلید زده است.)

در دور ه های گذشــته روند و مســیر مدیریت شهری فارغ   
از اینکه چه کســانی مدیر بوده اند، یکســان بوده اســت. چه 
ضرورت هایی موجب شــده اســت در مدیریت جدید شهری 
صحبت از تغییر ریل شود و مسیر اداره شهر از ماشین محوری و 
ساخت وسازهای  و  انسان محوری  به  حجیم  ساخت وسازهای 

کوچک مقیاس پیش برود؟
شــهر مانند موجودی زنده دائما در حال تحول اســت و یکی 

از فاکتورهایی اســت که کمک می کند تا شــهر تحولی مطلوب 

داشته باشــد تا نهایتا منجر به رضایت شــهروندی شود. در ۱۰۰ 

سال گذشته آنچه که شهرداری تهران بر آن متمرکز بود، ساخت 

و ایجاد پروژه های بزرگ و مگاپروژه ها بوده است؛ پروژه هایی که 

گاهی بر اساس ضرورت ساخته شدند و گاهی همچنان ضرورت 

ایجاد آنها در ابهام کارشناسی قرار گرفته اما آنچه که در این میان 

از آن غفلت شــد توجه به خواست و نیاز شــهروندان و ساکنان 

این شهر بود.

این اتفاق چطور رخ داد؟  
با نادیده گرفتن محالت شــهری کــه در دل خود و کوچه پس 

کوچه های خویش همین شهروندان تهرانی را جای داده بودند؛ 

این اتفاق به طوری رخ داد که طی این ۱۰۰ سال ویژگی های شهر 

ایرانــی که همانا هویت محله ای بوده اســت، در شــهری چون 

تهران به مرور زمان رو به زوال رفته بود. 

در واقع تالش شما واکنشــی به این هویت زدایی در شهر   
است؟

مجموعــه همکاران مدیریت شــهری تهــران در دوره جدید 

بر آن شــدند تا نــگاه برنامه ریزی و اجرایی به جــای آنکه مانند 



۱۴۸

گفت وگو

گذشــته نگاهی از باال به پایین و تمرکز بر مگاپروژه ها باشد، نگاه 

برنامه ریزی و ســپس اجرای از پایین به باال و با نظر خود ساکنان 

محله و تالش برای حل مشــکالت مردم در محله های شــهری 

به خصــوص مناطق کم برخوردار شــهری تهران باشــد تا بتواند 

رضایت شــهروندان را جلب و انتظارات مردم از مدیریت شهری 

را برآورده کند.  

یعنی همین چیــزی که ما در فاصله گرفتــن از پروژه های   
بزرگ مقیاس و تمایل به سمت اجرای طرح های خرد و محلی 

شاهدش هستیم؟ 
بله، با توجه به تغییر سیاست شهرداری تهران در دوره جدید 

که توجه به رویکرد انســان محوری بوده است، می توان به تغییر 

سیاســت هایی از  شهر ماشین محور به شــهری پیاده مدار اشاره 

داشت.

واقعیت آن اســت که اصول شهرســازی تهران در گذشته بر 

روی پروژه های بزرگ مقیاس ســبب فاصله بیشــتر کاربری های 

مختلف از هم شــد و شــهروندان برای تأمین نیاز روزانه خویش 

مجبور شدند با ماشین این فاصله های زیاد را بپیمایند تا نیاز خود 

را رفع کنند اما در سیاست جدید که محالت شهری را مورد هدف 

قرار داد، تالش  شــد تا نیاز شــهروندان در خود محالت شهری 

برآورده شود.

اگر بخواهیم کمی از بحث هــای انتزاعی و تئوریک فاصله   
بگیریم و شــما روی زمین به من این تغییر پارادایم را نشــان 

بدهید، ماجرا چه شکلی می شود؟
به قول مرحوم دکتر حبیبی، اســتاد شهرســازی، شهرهای ما 

امروزه شــهرهای گذر و عبور است نه شهرهایی برای ایستادن و 

تماشــا کردن، آن هم عبور تنها با ماشین و خودرو؛ نه پیاده و این 

حال بد امروز شــهرهای ما ازجمله تهران بود که تالش مدیریت 

شــهری این اســت تا رویکردها از ماشــین یا خودرومحوری به 

پیاده مداری تغییر کند.

بنابرایــن به طور مثال در برخی از محالت نیاز شــهروندان ما 

ایجاد یک بازارچه میوه وتره بار محلی کوچک و در دســترس بود 

که بتوان حداقل با طی مســافت پیاده روی پانــزده دقیقه ای در 

داخل خود محله به آن دست یافت.

بــا اینکــه این اقدام درســتی اســت اما فکــر نمی کنید   
بسنده کردن به احداث نقاط توقف، آن هم نقاطی که لزوما با 
نیاز و خوردوخوراک ارتباط دارد، اساســا کمی از هدف شما به 
دور است، در واقع به دنبال این هستم که بدانم آیا این تالش 

شما همه جانبه در حال وقوع است یا خیر؟ 
هــدف از اجــرای پروژه هــای محله محــور هیــچ گاه تنهــا 

بسنده کردن به نقاط توقف در شهر نبوده است و در سوال پیشین 

برای شما تنها مثالی از دغدغه و خواست شهروندان در برخی از 

محالت شهری آوردم و این یک نمونه بود و باید تأکید کرد که این 

نیاز و خواست شهروندان در محالت شهری هیچ گاه تنها شامل 

خدمات صرف نبوده و در هر محله ای با توجه به شرایط نیازهای 

مردم گوناگون است و یکی از شروط مهم انتخاب و سپس اجرای 

پروژه های محله محور توجه به رأی و نظر شهروندان بوده که در 

مدیریت شهری کشور تقریبا بی سابقه است.

بودجه ۱۴۰۰ چه ویژگی شــاخصی خواهد داشت و چقدر   
این نظام بودجه ریزی را حــاوی همین کالن ایده ای می دانید 

که تا االن درباره اش حرف زدیم؟
نگاه مدیریت شهری باید توجه به دغدغه و رفع نیاز شهروندان 

باشــد و با توجه به اینکه تمام شهروندان یک شهر دارای حق به 

شهر هستند، بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور که بخشی 

از تورمی که مردم با آن درگیر هستند، حاصل از تحریم  هاست و از 

سوی دیگر نگرانی از شیوع و گسترش اپیدمی کرونا ضرورت دارد 

تا مدیران ما در شــهرداری تهران نیز توجه ویژه به این دو مسأله 

داشــته باشند که هر دو بسترساز بســیاری از مشکالت اجتماعی 

در شــهر تهران هستند؛ بنابراین با دســتور شهردار محترم تهران 

برای آغاز کار تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ توجه به مسائل  اجتماعی 

اکنــون در اولویت قرار گرفته اســت و می توان گفت که توجه به 

موضوعات و مســائل اجتماعی یکی از محورهای  بودجه ۱۴۰۰ 

خواهد بود؛ به عنوان مثال دیدگاه همیشــگی مدیریت شهری به 

دستفروشی به عنوان یکی از مشاغل کاذب و مزاحم بوده است و 

با شروع تورم و افزایش قیمت ها و شیوع ویروس کرونا که سبب 

تعطیلی بســیاری از کسب وکارها و بیکاری بسیاری از شهروندان 

شده اســت، این دستفروشی نیز رشــد کرده و به نظر می رسد با 

تغییر نگاه در مدیریت شــهری الزم اســت تا گشایش در خوری 

ایجاد شود که در شرایط اقتصادی کنونی با حمایت های حداقلی 

در قالب ایجــاد بازارچه های اختصاصی و بخشــیدن جنبه های 

رســمی به این نــوع فعالیت هــای اقتصادی، به قشــر ضعیف 

جامعه کمک کرد. از طرفی شرایط کرونایی سبب شده تا ارتقای 

شــاخص های نشاط شــهری و کمک به تقویت روحیه مردم یک 

ضرورت اساسی باشد که باید در سیاستگذاری مد نظر قرار گیرد.

بنابراین آنچه در این مســیر برای سال آینده می تواند راهنمای 

واقعیت آن است 
که اصول شهرسازی 

تهران در گذشته 
بر روی پروژه های 

بزرگ مقیاس 
سبب فاصله بیشتر 

کاربری های مختلف از 
هم شد و شهروندان 

برای تأمین نیاز 
روزانه خویش مجبور 

شدند با ماشین این 
فاصله های زیاد را 

بپیمایند تا نیاز خود 
را رفع کنند اما در 
سیاست جدید که 

محالت شهری را مورد 
هدف قرار داد، تالش  

شد تا نیاز شهروندان 
در خود محالت 

شهری برآورده شود
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ما باشــد، توجه به دو مسأله اصلی شــهروندان است که عموما 

حول محور سالمت (کرونا) و اقتصاد می چرخد.

طبیعتا اجرای برنامه ها و ایده های شــما نیازمند همسازی و   
همراهی بدنه هم هست؛ یعنی این پارادایم شیف کالنی که شما 
در حال اجرایش هستید، بدون هماهنگی بین مغز و بدن که رخ 
نمی دهد، ترجمان این ایده ها بر روی جذب و آموزش نیروهای 

شهرداری چطور است؟
دو اتفاق مهمــی که در معاونت منابع انســانی در حال انجام 

اســت؛ اول طرحی با عنوان جذب دستیاران ســتادی است که به 

صورت شفاف و از طریق فراخوان شهرداری تهران اقدام به جذب 

۲۵۶ جــوان نخبــه از طریق برگزاری آزمون سراســری برای تأمین 

نیروهای قراردادی خود خواهد کرد که درآن هم پرسنل شهرداری 

امکان شرکت دارند و هم تمام شهروندان ما و این ۲۵۶ جوان پس 

از طی مراحل آزمون که کامال در فضایی عادالنه برگزار شده، جذب 

شــهرداری تهران می شــوند تا در کنار مدیران دانش افزایی کرده و 

بتوانند با ایده هایی جدید در رفع چالش های مدیریت شهری کمک 

حال بدنه شــهرداری تهران باشــند. همچنین الزم اســت در پایان 

بگویم که شــهرداری تهران در تالش است با اخذ مجوزهای الزم 

از سازمان اداری و اســتخدامی، آزمون استخدامی تغییر وضعیت 

پرسنل شهرداری تهران از قراردادی به رسمی را برگزار کند.



۱۵۰

گفت وگو

معاون طرح و برنامه ستاد مدیریت محله شهر تهران بیان کرد:

اقدامات اجتماعی و مهندسی در شهر از هم جدا نیستند

ســاخت پل، اتوبان، روگذر، زیرگذر، یک سازه فلزی، مجتمع یا انجام هر گونه اقدام کالبدی به طور 
طبیعی بر سرنوشت مردم شــهر تأثیرگذار است و شــهرداری درباره عواقب آن مسئولیت دارد. 
بنابراین مسئولیت های اجتماعی و قانونی شهرداری ها چندان مرزبندی مشخصی ندارند و در هم 
تنیده اند. به گفته نفیسه آزاد، جامعه شناس و معاون طرح و برنامه ستاد مدیریت محله شهر تهران، 
شــاید قانون باالدستی نگفته باشد که مثال شهرداری در حوزه ســالمت یا آموزش دخالت داشته 
باشد ولی مصوبات شــورا، آیین نامه ها و ابالغیه هایی که شهرداران مختلف در دوره های مختلف 
نبود مدیریت  نداشتن رویکرد مشخص و  داشــته اند، در این باره وجود دارد. او معتقد است که 
یکپارچه شهری در این سال ها مانع موفقیت شهرداری ها در اجرای مسئولیت اجتماعی شان شده 
دســت کم در ۳۰ سال اخیر استراتژی و نوع رویکرد به مسائل اجتماعِی شهر نه  تنها واضح  است. 
نبوده که تا حد زیادی متکی به فرد بوده اســت. همین است که به  نظر من بخش قابل اعتنایی از 
مشکالت اجتماعی که محالت تهران امروز با آن دست  وپنجه نرم می کنند پیامد مداخالت کالبدی 

شهرداری در شهر بوده است. معاونت اجتماعی شهرداری، امروزه زیر مجموعه های مختلفی 
دارد و هرکدام هم اقدامات اجتماعی را در حوزه خود انجام می دهند اما مدیریت شهری 

هنوز فاقد رویکردی یکپارچه است؛ مثال شهرداری در گرمخانه هایش به عده زیادی 
خدمات می دهد و کار ســختی را هم در این زمینه انجام می دهد اما اگر بپرسید 

رویکرد شهرداری در قبال مسأله بی خانمانی یا اعتیاد در شهر چیست، پاسخ 
روشنی وجود ندارد.

 

 

مسئولیت اجتماعی چه اهمیتی در شهرداری ها دارد؟  
شهرداری نهادی عمومی است. اساس نهاد عمومی کار در جهت 

خیر عمومی است، بنابراین من نمی توانم بگویم «مسئولیت اجتماعی» 

در شــهرداری چه اهمیتی دارد بلکه می توانم بگویم اســاس نهادی 

مثل شهرداری ایفاکردن مســئولیتی اجتماعی است. اداره امور شهر 

و تصمیم گیــری در مورد کاربری زمین مهم ترین وظایف و البته اختیار 

شهرداری است و مســئولیت اجتماعی این نهاد هم در این دو حوزه 

تعریف می شود؛ یعنی در این دو حوزه -که بسیار هم بزرگ و چندالیه 

هســتند- مســئولیت اجتماعی دارد به این معنا کــه باید در جهت 

خیر عمومــی حرکت کند. چیزی که من از این مســئولیت اجتماعی 

می فهمم این است که هر اقدام این نهاد باید تضمین کننده نفع همه 

گروه های اجتماعی ساکن در شهر و البته بیشتر گروه های اجتماعی به 

حاشیه رانده شده یا کســانی باشد که به جای منافع توسعه، مضرات 

توسعه شامل حال شان شده است. بنابراین مسئولیت اجتماعی امری 

بدیهی و در ذات سازمان و نهاد عمومی است.

با وجود بدیهی بودن مسئولیت اجتماعی اما گویا چندان تالشی   
در این باره نشــده است؛ مثال در گذشته شهرداری با  تراکم فروشی 
عمال مسئولیت اجتماعی خود را در برابر شهر  کنار گذاشته یا درباره 
ساخت بزرگراه ها و کالبد شهر کمتر به این مسأله اهمیت داده شده 

است. در حال حاضر شهرداری چه استراتژی در این باره دارد؟
اول اینکه باید بگویم این مســئولیت اجتماعــی از دیِد من بدیهی 

اســت در حالی که همین امروز هم در میان مدیران و سیاســتگذاران 

شهری مخالفان جدی دارد. برداشت من از قانون بلدیه این است که 

شهرداری در زمینه های مختلف ملزم به حفاظت از گروه های ضعیف 
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مسأله مهم در 
سازمانی مثل 

شهرداری جاانداختن 
این موضوع است 
که کار اجتماعی و 
مداخله اجتماعی 

پرکردن پرسشنامه و 
برگزاری مراسم های 

مناسبتی و سمینار 
نیست هر کاری 

که در شهر انجام 
می شود مداخله ای 

اجتماعی است

جامعه شده است.

اما واقعیت این است که قانون باالدستی شهرداری را بیشتر نهادی 

خدمات دهنــده دیده اســت تا نهــادی اجتماعی. امــا در طول زمان 

مســئولیت اداره امور شهر خود به خود این نهاد عمومی را با مسائل 

اجتماعِی متنوع کالنشــهری روبه رو کرده است. بنابراین می بینیم که 

شهرداری هم در این سال ها وظایف اجتماعی را به اقداماتش اضافه 

کــرده اما همچنان رویکرد کالبدی یا مهندســی به نحوه عملکرد آن 

مسلط است؛ مثال اگر قرار است مسأله ترافیک به  واسطه احداث یک 

اتوبان برطرف شود، پیامدهای اجتماعی یا گروه های اجتماعی ذی نفِع 

متضرر یا منتفع از آن نادیده یا دست  کم گرفته می شوند.

واقعیت این اســت که دست  کم در ۳۰ سال اخیر استراتژی و نوع 

رویکرد به مسائل اجتماعِی شهر، نه  تنها واضح نبوده که تا حد زیادی 

متکی به فرد بوده است. همین است که به  نظر من بخش قابل اعتنایی 

از مشــکالت اجتماعی که محــالت تهران امروز با آن دســت  وپنجه 

نرم می کنند پیامد مداخالت کالبدی شــهرداری در شــهر بوده است. 

معاونت اجتماعی شــهرداری امروزه زیرمجموعه های مختلفی دارد 

و هــر کدام هم اقدامات اجتماعی را در حوزه خود انجام می دهند اما 

مدیریت شهری هنوز فاقد رویکردی یکپارچه است؛ مثال شهرداری در 

گرمخانه هایــش به عده زیادی خدمات می دهد و کار ســختی را هم 

در این زمینه انجام می دهد اما اگر بپرســید رویکرد شهرداری در قبال 

مسأله بی خانمانی یا اعتیاد در شهر چیست، پاسخ روشنی وجود ندارد.

شــهرداری ها باید چه رویکردی در این باره داشته باشند تا در   
مسیر درست یا مناسبی قرار بگیرند؟ 

مســیر درســت و غلط البته هیــچ وقت آن قدر روشــن و قطعی 

نیست ولی من معتقدم نهادی مثل شهرداری باید در حوزه اجتماعی 

رویکرد مشخصی داشته باشــد که من- به عنوان ساکن شهر بزرگی 

مثــل تهران- بتوانم  آن را بفهمــم و در درجه بعدی با آن مخالف یا 

موافق باشم. در غیاب یک رویکرد یکپارچه و اغتشاش مفهومی نهایتا 

گروه های پرقدرتی که دسترســی به منابع و ســرمایه بیشتر و صدای 

بلندتری دارنــد، کار را به  نفع خود پیش می برنــد. رویکرد اجتماعِی 

یکپارچه و روشــن به  شــما اجازه می دهد که با وجود تنوع گروه های 

ذی نفع، تصمیمی را بگیرید که ضامِن خیر عمومی است وگرنه جریان 

پرنفوذتر شــهر را با خود می برد. ببینید هر مداخله کالبدی در شــهر 

تضمین کننده منفعت گروهی از ســاکنان است. وظیفه نهاد عمومی 

این است که سمت گروه های به حاشیه رانده شده و متضرر از توسعه 

شهری بایستد؛ چون بازار و صاحبان منابع در شهر که پیش برنده های 

توسعه خارج از برنامه هستند، به این گروه ها اهمیت نمی دهند. حاال 

اینکه شــهرداری تهران چطور و با چه وسیله ای باید این جایگاه را به 

دست بیاورد و براساس آن عمل کند، بحث جداگانه ای است. اقدامات 

اجتماعی و مهندســی در شهر از هم جدا نیستند؛ کالبد شهر سوژه ای 

اجتماعی و سیاسی است بنابراین هر مداخله ای در آن اجتماعی است. 

حتی اگر تصمیم به تغییر یک پل در محله ای بگیرید درواقع در شیوه 

زندگی و زیســت مردم آن محله مداخلــه اجتماعی کوچکی انجام 

داده اید؛ چه برســد که پیکر محالت شــهر را با یک اتوبان از جنوب تا 

شمال از هم بگسلید.

مثال دقیق تر آن هم اقداماتی بود که بدون پیوست اجتماعی در   
این چند سال انجام شد.

بله! تهران کلکسیونی از این اتفاقات است؛ نواب، اتوبان امام علی، 

طبقه دوم صدر و.... این مداخــالت تا یک زمانی در خوش بینانه ترین 

حالــت اقداماتــی فنی-تخصصی مثال برای رفع معضــل ترافیک یا 

نوســازی بافت های فرسوده دانسته می شد بدون در نظر گرفتن اینکه 

زندگی اجتماعی شــهر را دگرگون می کنــد. اقداماتی که گروهی را از 

محالت بیــرون می اندازد، بافت محله را تکه پــاره می کند، فضاهای 

بی دفاع به وجود می آورد و ده ها معضل دیگر. مسأله مهم در سازمانی 

مثل شهرداری جاانداختن این موضوع است که کار اجتماعی و مداخله 

اجتماعی پرکردن پرسشنامه و برگزاری مراسم های مناسبتی و سمینار 

نیست هر کاری که در شهر انجام می شود مداخله ای اجتماعی است.

برای رسیدن به هر اقدامی ابتدا باید فضای گفتمانی درباره آن   
شــکل بگیرد و البته فکر می کنم تا حدی این گفتمان در شهرداری 
تهران برای مسئولیت اجتماعی شکل گرفته است، حتی الیحه های 
مرتبط با آن هم در شــورا تصویب شده اســت اما آیا این گفتمان 

درست شکل گرفته است؟
بله، مصوبات بسیاری در این باره وجود دارد اما همان طور که گفتم 

اغتشاش مفهومی دارند، با هم یکجا جمع نمی  شوند و معلوم نیست 

چه رویکردی را پیش می برند؛ شــهر دوستدار سالمند، شهر دوستدار 

کودک یا مصوباتی درباره دستفروشی یا سازمان های مردم نهاد. اینها 

هر کدام در نظم ادارِی مســتقر مصوبه های پراکنده ای هستند که در 

معاونت ها یا ســازمان های زیرمجموعه شهرداری هر کس یک  کاری 

با آنها می کند. ارزیابی این اقدامات بحث دیگری اســت اما اگر سوال 

این اســت که مجموعه آنهــا، نظمی گفتمانــی را نمایندگی می کند 

باید بگویم؛ خیر. برای داشــتن رویکردی پخته و درست باید گروه های 

اجتماعی مختلف را سر میز بیاورید. رویکرد یکپارچه اجتماعی به شهر 

این نیســت که من به عنوان شــهردار بگویم از فردا رویکرد این است 

و از فردا همان بشــود، معجزه ای در کار نیســت. این مســیر باید طی 

سال ها بحث با مشارکت گروه های اجتماعی پخته شود تا درنهایت به 

رویکردی واحد برسد. در حال حاضر در مسیر اداره شهر، اگر مشکلی 

پیش بیاید، بسته به افراد و موقعیت های آنی، راه حل هایی برایشان در 

نظر گرفته می شــود؛ برخی تبدیل به مصوبه شورا می شوند و برخی 

نمی شوند. 

حوزه اجتماعی شهرداری امروز چطور عمل می کند؟  
معاونــت اجتماعی شــهرداری و زیرمجموعه هــای آن اقدامات 

عملیاتی ریــز و درشــتی را در زمینه های مختلــف اجتماعی انجام 

می دهند؛ سالمت، آموزش شهروندی، زنان، مدیریت محله، آسیب های 

اجتماعی و... لیســت بلندباالیی از اقدامات این ادارات در شهر وجود 

دارد. سازمان خدمات اجتماعی برای آسیب های اجتماعی چند محور 

اصلی دارد ازجمله؛ گشت های امداد، گرمخانه ها و مددسراها. ستاد 

مدیریت محله فعالیت های متنوعی در سراهای محله انجام می دهد 

ازجمله برگزاری دوره های آموزشــی، خانه هــای کودک و کا رآفرینی. 

خانه های ســالمت در حوزه ســالمت وظایف متفاوت و متعددی را 

انجام می دهند. بخش عمده پیگیری شاخص های مناسب سازی شهر 

برای سالمندان و معلوالن و شهر دوستدار کودک در معاونت اجتماعی 

انجــام می شــود. همه این اقدامــات اما قربانی نبوِد همــان رویکرد 

یکپارچه و عملکرد به شدت بخشی شهرداری است و می خواهم ادعا 

کنم در بسیاری موارد خدماتش به درستی به دست مخاطب نمی رسد 

و در بسیاری از مداخالت کالبدِی بزرگ، حوزه اجتماعی غایب است.

بنابراین مرزبندی مشخصی بین مسئولیت قانونی و اجتماعی   
شهرداری ها وجود ندارد.

در هم تنیده هســتند. شاید قانون باالدســتی نگفته باشد که مثال 

شــهرداری در حوزه ســالمت یا آموزش دخالت داشــته باشــد ولی 

مصوبات شــورا، آیین نامه ها و ابالغیه هایی که شهرداران مختلف در 
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گفت وگو

من مدافع وظایف 
تسهیلگری شهرداری 

در رویدادهای 
اجتماعی و فرهنگی 

شهر هستم و ازجمله 
اینکه در حالت 
کلی شهرداری 

موظف است در 
فضای عمومی شهر، 
فضای مناسب برای 

تعامالت اجتماعی 
و فرهنگی در اختیار 

گروه های فرهنگی 
هنری یا رویدادهای 

مرتبط قرار دهد

دوره های مختلف داشته اند، در این باره هست. قانون باالدستی اشارات 

کلی دارد که راه را برای ورود مصوبات شــورای  شــهر باز می کند؛ به 

 عنوان مثــال در بند ۴ ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها (مصوب ۱۳۳۴) 

شــهرداری موظف به جلوگیری از گدایی و واداشــتن گدایان به کار و 

توســعه آموزش عمومی شده اســت. یا در بند ۶ همان ماده موظف 

به تأسیس موسسات بهداشــتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه 

و پرورشــگاه و اکابر و کودکســتان و... یا در بند ۲۱ موظف به ساخت 

خانه های ارزانقیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر شده است. 

همکاری در حفظ بهداشت یا حتی مشارکت در تلقیح واکسن و... در 

قانون هســت، مهم برداشــت امروز از نیازها و بحران های اجتماعی، 

اقتصادی و کالبدی شهر تهران و مسئولیت شهرداری در قبال آنهاست.

فکر می کنم برای تمــام این اقدامات الزم اســت تا مدیریت   
شهری از همراهی یا ظرفیت ســایر دستگاه های حاکمیتی در شهر 

استفاده کند. آیا شهرداری در این باره موفق بوده است؟
مســأله بســیار مهمی که در این باره وجود دارد که در دوره آقای 

قالیباف هم بســیار به آن پرداخته شــد، مســأله «مدیریت یکپارچه 

شهری» است. بیشتر از ۲۰ نهاد برای اداره شهر تهران تصمیم می گیرند 

و اقداماتی را انجام می دهند، معلوم نیست چه کسی، رئیس چه کسی 

اســت. هر اقدامی بخواهید انجام دهید، باید تعدادی از نهادها را دور 

یک میز بنشــانید؛ به عنــوان مثال حل آلودگی هــوا، ترافیک یا بافت 

فرسوده شــهر در افکار عمومی وظیفه شهردار تهران است در حالی 

که او در بیشتر موارد اختیاراتی متناسب با چنین وظایفی ندارد. مسائل 

مرتبط با برق، لوله کشی آب، زمان کار مدارس و ادارات، سیاستگذاری 

برای گردشــگری و بسیاری مسائل دیگر، هر کدام با یک دستگاه، اداره 

کل یا سازمان اســت. بنابراین هیچ کس قدرت همراه کردن دیگران را 

ندارد و هماهنگی برای دور میز نشاندن دستگاه های مختلف پیچیده 

و زمانبر است و بعضی وقت ها حتی از یک جایی به بعد، راه برای این 

کار مسدود است.

دقیقا مثل اتفاقی که درباره کرونا و پیشنهاد اعضای شورا برای   

تعطیلی دو هفته ای تهران افتاد.
بله، چون اختیار شــهر فقط دست شــورا نیست و اتفاقا این ماجرا 

چون بحرانی فراگیر بود باعث روشن شــدن این مسأله بزرگ در اداره 

تهران شــد؛ اینکه تصمیمات کلیدی در شــهر تهران نیــاز به تأیید و 

تصویب نهادهای متعدد دارد.

مدیریت شــهری در مورد همراه کردن دستگاه ها برای گرفتن   
تصمیمات کلیدی چه کرده است؟

 شــهرداری در طول ۲۰، ۳۰ ســال گذشــته خدمات نسبتا خوبی به 

نهادهای مختلف دخیل در اداره امور شهر داده است تا هماهنگی هایی 

ایجاد شــود اما اگر منظور رســیدن به «همکاری» برای اداره شهر است 

به  نظرم به  درستی شکل نگرفته است. شهرداری یا هر سازمان دیگری 

باید بداند چه ایده ای را پیش می برد و چه همکاری از سازمان های دیگر 

می خواهد تا دیگر دســتگاه ها را با خود همراه کند؛ مثال اگر شــهرداری 

به دنبال ارایه آموزش های شــهروندی در مدارس است می تواند ضمن 

کمک به نوســازی مــدارس، آموزش وپرورش را با خود بــرای ارایه این 

آموزش ها در مدارس همراه کند. اگر به  دنبال استفاده در جهت خدمات 

شــهری عمومی در زمین های وقفی اســت، باید اداره اوقاف را با خود 

همراه کند یا مســائل متنوع دیگر در شــهر با نهادی متنوع متولی آنها. 

بیشــتر نهادهای شــهری متقاضی زمین، مجوز های مختلف ساخت یا 

بهره برداری هستند اشکالی هم ندارد، به  هر حال شهرداری متولی همین 

امور هم است اما مسأله اینجاست که در غیاب رویکرد کالن و یکپارچه 

اجتماعی، این واگذاری ها و تعامالت نه  تنها جزیره ای و منطقه ای هستند 

بلکه ممکن است درمجموع نفِع ساکنان شهر را تأمین نکنند.

دربــاره مشــارکت ســازمان های مردم نهــاد چطــور؛ برای   
مأموریت های فرهنگی و اجتماعی به آنان هماهنگی به وجود آمده 

است؟
به عقیده من «ان جی او»ها باید قدرت مطالبه گری داشــته باشند، 

نهاد عمومی را وادار به حرکت در مسیر خیر عمومی و افکار عمومی 

را در ارتباط با مسائل شهری روشن کنند. در واقع از دید من شهرداری 
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باید با آنها هماهنگ باشــد اما متأســفانه هیچ تعامل روشــنی بین 

شهرداری و ســازمان های مردم نهاد وجود ندارد. شهرداری می تواند 

با فراهم کردن فضــا، واگذاری برخی اقدامــات فرهنگی و اجتماعی 

و فراهم کــردن امکاِن رصد فعالیت های شــهری «ان جی او»ها را در 

قدرت خود سهیم کند اما امروز این روابط مشخص نیست.  این مسأله 

در برنامه ســوم شــهرداری محل بحث های زیادی شد و در ماده ۷۰ 

برنامه ســوم، شهرداری تهران مکلف شد تعاملش با «ان جی او»ها و 

«ســی بی او»ها را شفاف و مشخص کند. تا جایی که می دانم هنوز در 

این باره سندی تنظیم نشده اســت و هر کسی کار خودش را می کند؛ 

در چنین شــرایطی بعضی از «ان جی او»ها بیشــتر از منابع در اختیار 

شهرداری برخوردار می شوند و بعضی ها کامال بیرون می مانند. محل 

مباحثه ای که می تواند رویکرد نظری را در این باره بســازد 

کور و مســدود است. بیشــترین مشکلی که در 

زمینه ســمن ها وجود دارد، عدم شکل گیری 

نهادهادی مردمی به عنوان مطالبه گر است. 

تضمین قانونی که بر اســاس آن شهرداری 

موظف به جلب مشارکت نهادهای مردمی 

باشد هم وجود ندارد.

مهم ترین چالش هــا و فرصت های   
تهران  شــهرداری  اجتماعی  مسئولیت 

چیست؟
اولیــن و مهم ترین چالــش همان طور 

کــه گفتم غیــاب یک رویکــرد اجتماعی 

یکپارچه به شهر است. چالش دیگر قانون 

باالدستی است که  چه چیزی را به عنوان 

وظیفه نهاد مدیریت شهری تعیین کرده 

اســت؟ آیا بــرای آن، وظیفــه اجتماعی 

متصور شده اســت یا نه؟ و چالش سوم 

مدیریت چندپاره شــهری اســت، اینکه 

چطور نهادهای متنوع متولی اداره شهر می توانند یک شکل از رویکرد 

اجتماعــی را پیش ببرنــد. در دوره های مختلــف تعابیر مختلفی از 

کمک های شــهرداری در حوزه های فرهنگی شده است چه در زمان 

قالیباف که به خانه موســیقی کمک شــد یا مثال در دوره حناچی که 

کمک میلیاردی شــهرداری به جشنواره فیلم فجر حاشیه ساز شد در 

حالی که کمک به حوزه های فرهنگی هم در واقع جزو مسئولیت های 

اجتماعی و فرهنگی شــهرداری است. من مدافع وظایف تسهیلگری 

شــهرداری در رویدادهای اجتماعی و فرهنگی شــهر هستم و ازجمله 

اینکه در حالت کلی شــهرداری موظف است در فضای عمومی شهر، 

فضای مناســب برای تعامالت اجتماعی و فرهنگی در اختیار گروه های 

فرهنگی هنری یا رویدادهای مرتبط قرار دهد. در مورد کمک هایی 

که مثال زدید ولی باز مسأله بزرگ 

پاســخ به این سوال است که 

خب به کدام رویداد و در چه 

زمانی چه کمکــی باید کرد؟ 

از چه گروه های حمایت شود 

و ایــن حمایت ها چه نتایجی 

برای ساکنان در بردارند. وقتی 

رویکرد  و  مشــخص  سازوکار 

نظری در این باره وجود نداشته 

باشــد و مأموریت شــهرداری 

برای خودش و ســاکنان شهر 

شــفاف نباشــد، یک بار مورد 

تحســین قرار می گیــرد یک بار 

دیگــر پیامدها و حاشــیه های 

می افتد.  اتفاق  تصورنشــده ای 

اگــر اقدامات  در صورتــی که 

و  چشــم انداز  راســتای  در 

باشــد،  کالن  مأموریت هــای 

تکلیف همه مشخص است.
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گزارش

شــرق: با رسیدن فصل ســرد هوا و رخ دادن وارونگی دما در استان 
تهران دوباره شــاهد تداوم آلودگی این کالنشهر خواهیم بود و با اینکه 

هنوز مدارس و دانشــگاه ها به علت شرایط کرونایی بازگشایی نشده اند 

و ترافیک چندانی را در ســطح شهر شاهد نیستیم اما دو هفته ای است 

که دوباره طعم آلودگی هوای تهران در ذائقه ها ته نشــین شده و هوای 

پایتخت چند روزی برچســب «ناســالم برای گروه های حساس» را بر 

خود داشت. تا کنون برای رفع این مشکل شاهد برگزاری همایش، ایراد 

سخنرانی یا حتی رونمایی از طرح های مقطعی بوده ایم که البته چندان 

راهگشــا نبوده اند. این معضل یک پدیده چند متغیر و عاملی است که 

هر کدام از این عوامل متوجه بخشــی از دستگاه های اجرایی ازجمله 

شــهرداری می شــود و تنها شــهرداری نمی تواند یک تنه به مقابله با 

معضل آلودگی هوا برود. در این گزارش بر اقدامات شهرداری تهران در 

نصب فیلتر دوده* خصوص کنترل کیفیت هوای این کالنشهر مروری داریم. 
استفاده از فیلتر دوده یک رویکرد و استاندارد جهانی است و چندین 

 ســال اســت که شــهرهای بزرگ دنیا با یکدیگر متحد شده اند تا همه 

خودروهای دیزلی و اتوبوس های شــهری خود را مجهز به فیلتر دوده 

کنند و تجربه ثابت کرده که اســتفاده از فیلتر دوده باعث صفرشــدن 

خروجی ذرات معلق و کربن می شــود؛ به همین منظور در شــهرهای 

بزرگ دنیا از این فیلتر استفاده می شود.

در پایتخت هزاران خودروی دیزلی غیراستاندارد وجود دارد که ادامه 

فعالیت آنها وضع آلودگی هوای تهران را مجددا وارد شــرایط ناسالم 

خواهد کرد. در همین زمینه یکی از وظایف تعریف شده برای شهرداری 

تهران لزوم نصب فیلتر دوده بــر روی اتوبوس های ناوگان حمل ونقل 

عمومی است؛ به گونه ای که در  سال ۹۳ بر اساس مصوبه هیأت دولت، 

نصب «فیلتر جاذب دوده» به منظور کاهش آلودگی هوا الزامی شــد و 

خودروسازان با وجود مخالفت های گسترده مجبور به اجرای این مصوبه 

محیط زیستی شدند.

بهره گیری از این ظرفیت تا حدودی در اســتان اجرایی شده است اما 

شهردار تهران با اشــاره به محدودیت های استفاده از این فناوری گفته 

اســت: «ادامه روند اجرا با مشکالتی روبه رو است؛ ازجمله می توان به 

محدودیت های مالی با توجه به تورم و افزایش شدید قیمت ها به  عنوان 

یکی از این مشکالت اشــاره کرد. به  طوری که نصب هر دستگاه فیلتر 

جذب دوده به اعتباری بالــغ بر یکصد  میلیون تومان نیاز دارد و این در 

حالی اســت که دســتیابی به ضریب کدری متناسب برای نصب فیلتر 

بر روی اتوبوس، بومی نبودن تکنولوژی و عدم ســاخت داخل که منجر 

به واردات فیلترها از کشورهای خارجی شده و همچنین تمایل نداشتن 

خودروســازان داخلی به همکاری در فرآیند تجهیز اتوبوس های تولید 

داخــل به فیلتــر جذب دوده از دیگر مشــکالت نصب فیلتــر دوده بر 

روی اتوبوس هاســت و مشکالت و موانع مربوط به تحریم ها و واردات 

نبرد بر سر هوای پاک
شهرداری  تهران برای مقابله با آلودگی هوا چه کرده است؟
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فیلترهای جاذب دوده از کشــورهای سازنده نیز یکی دیگر از مشکالت 

طرح LEZ * خرید و نصب فیلتر دوده است.»
طــرح زوج و فــرد و ترافیک در شــهر تهــران با ایجــاد ۵۰ درصد 

محدودیت تردد برای خودروها نتوانست در کاهش آلودگی هوا نقش 

موثری داشــته باشد. پس از تکمیل مطالعات و تصویب طرح LEZ در 

نهادهای مربوطه ازجمله شــورای اسالمی شهر تهران و شورای عالی 

ترافیک کشــور تصمیمی مبنی بر اجرای طرح LEZ گرفته شد (کنترل 

آالیندگی هوای شهر) اجرایی شود.

یک ناحیه تعریف شده است که دسترسی برخی وسایل نقلیه آلوده 

به آنجا ممنوع شده است. این طرح با هدف بهبود کیفیت هوا اجرایی 

شده است. لغت LEZ مخفف عبارت Low Emission Zone است که 

در فارسی به منطقه انتشار کم آالیندگی معروف است. مناطق کم انتشار 

(LEZ) مناطق جغرافیایی هستند که با هدف بهبود کیفیت هوا ایجاد 

شــده اند. خودروهای غیراســتاندارد با آالیندگی باال اجازه تردد در این 

مناطق را ندارند و دسترسی وسایل نقلیه به آنها بر اساس میزان انتشار 

آلودگی شان تعریف و محدود شده است. براي این مناطق استانداردهای 

خاصی در نظر گرفته شده است و خودروهایی که خواهان تردد در این 

مناطق هستند باید استانداردهای تبیین شده را داشته باشند.

پالک تمامی خودروهایی که وارد محدوده LEZ می شوند، به صورت 

کامال مکانیزه به وسیله دوربین های نصب شده در معابر خوانده شده و 

اطالعات آن به سرورهای سیمفا ارسال می شود. در صورتی که خودرو 

استانداردسازی حمل ونقل عمومی * معاینه فنی نداشته باشد، پلیس اعمال قانون می کند.
نخســتین و مهم ترین راهکار حل مشکل آلودگی هوای کالنشهرها، 

اشــاعه  حمل ونقل همگانی (شــامل ریلی، اتوبوس و مینی بوس) در 

سطحی است که حتی  درصد باالیی از صاحبان خودروهای شخصی نیز 

ترجیح دهند از حمل ونقل همگانی استفاده کنند. اما محقق شدن این 

امر تنها بر عهده یک ارگان یا نهاد نیست. در این باره شهرداری تهران به 

 عنوان یکی از نهادهای مسئول برای مقابله با آلودگی تهران تالش برای 

استفاده بیشتر از وسایل حمل ونقل عمومی و استانداردسازی آنها را در 

دســتور کار خود قرار داده است. در همین زمینه برای اجرایی شدن این 

راهکار از رده خارج کردن وســایل حمل ونقل عمومی فرسوده ازجمله 

اتوبوس های سطح شهری یکی از اقدامات شهرداری در پایتخت بوده 

اســت. تا به امروز به  دلیــل تحریم ها امکان نوســازی به موقع ناوگان 

حمل ونقل عمومی و اتوبوس ها فراهم نشــده است؛ بنابراین افزایش 

ظرفیت متروی تهران یکی دیگر از راهکارهای شورای شهر برای کاهش 

آلودگــی هوای تهران بوده اســت. بر همین اســاس برنامه ریزی برای 

جابه جایی ۷  میلیون مسافر با مترو یکی از اقدامات مد نظر شورای شهر 

اســت. بنابراین برای رســیدن به رقم ۷/۵  میلیون مسافر در روز ۲  هزار 

واگن قطار نیاز اســت که شــهرداری تهران در حال پیگیری برای تأمین 

واگن هاســت. همچنین کاهش فاصله زمان قطار ها در خطوط ۱ و ۴ از 

دیگر اقدامات شهرداری در این حوزه است. البته حذف سرب از سوخت، 

کاهش غلظت آزبست در هوا با ممنوعیت مصرف در لنت  ترمز، ارتقای 

حداقلی اســتاندارد خودروها که باعث شــد مونواکسیدکربن در هوای 

تهران کنترل شــود یا بهبود کیفیت بنزین از نظر انتشــار بنزن ازجمله 

طرح کنترل و کاهش آلودگی هوا* اقدامات شهرداری تهران بوده است که نباید از آن چشم پوشی کرد. 
در طــرح ترافیک کــه قدمتی ۱۵۰ ســاله در تهــران دارد، عالوه بر 

کنترل ترافیک در سطح این شهر کنترل آلودگی و مقابله با آن ازجمله 

دستاوردها و اهدافی است که در آن دنبال می شود. درواقع طرح زوج و 

فرد یا رینگ دوم طرح ترافیک طرحی نام آشنا برای پایتخت نشینان است 

که از آذر ۱۳۸۴ اجرایی شــد؛ ماجــرای اجرای این طرح آن بود که پاییز 

۱۴ سال پیش هوای تهران به صورت غیرمنتظره ای آلوده شد و مسئوالن 

امر تصمیم گرفتند که از روی مدل های خارجی محدوده طرح ترافیک را 

گسترش دهند و تردد خودرو در آن محدوده براساس آخرین رقم سمت 

راست پالک خودرو باشــد. این طرح فرازونشیب های زیادی را تا کنون 

پشت سر گذاشت تا اینکه باالخره در تیر  سال گذشته معاون حمل ونقل 

و ترافیک شهرداری تهران از حذف طرح زوج و فرد و جایگزینی طرحی 

به نام کنتــرل و کاهش آلودگی هوا در محدوده طرح ســابق خبر داد 

و این طرح چهارده ســاله به تاریخ پیوست. استدالل مسئوالن شهری 

برای حذف طرح زوج و فرد کارآمدنبودن آن با توجه به افزایش تعداد 

خودروها در تهران عنوان شد.

در طرح کنترل و کاهش آلودگی هوا شهروندان تهرانی می توانند یک 

روزو نیم در هفته (۲۰ روز در فصل) به صورت رایگان در محدوده کنترل 

آلودگی هوا تردد کنند. به گفته مدیران شهری این طرح توانسته است 

حدود ۶ تا ۷ درصد این آلودگی را کاهش دهد.

یکی دیگر از راه هایی 
که می تواند آلودگی 

هوا را کاهش دهد 
و نسبت به سایر 

طرح ها کم هزینه تر 
است، ایجاد مسیر 
دوچرخه است. با 
توجه به اقدامات 

شهرداری تهران 
پیش بینی می شود  
که سهم دوچرخه 

در  سال ۱۴۰۲ به 
یک ونیم درصد 

برسد. هم اینک سهم 
استفاده از دوچرخه 

هشت دهم درصد 
است در حالی که 

این میزان تا سه  
سال پیش حدود 

سه دهم درصد بود

CNG

 

CBU

اســت. بنابرای

واگن قطار نیاز

واگنهاســت

دیگر اقدامات

کاهش غلظت

حداقلی اســ

تهران کنترل 

طرح کن*اقدامات شهر
در طــرح
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گفت و گو

 

درباره وضعیت فعلی اوراق مشارکت ۱۳۹۸ توضیح دهید.  
مشــکالت اوراق مشارکت در حال حل وفصل است؛ اما هنوز به طور 

کامل رفع نشده است. درمجموع تا کنون بانک رفاه حدود ۴۲۹ میلیارد 

تومان از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به حســاب شهرداری تهران واریز 

کرده است. پیگیری تأمین وثایق و دریافت الباقی پول با جدیت تمام در 

دست اقدام است.

بدهکاری های شهرداری تهران به سازمان تأمین اجتماعی به   
کجا رسید؟ چرا که یکی از دالیل نقدشدن اوراق مشارکت ۱۳۹۸ 

را بدهکاری شهرداری به این سازمان ذکر کردند.
مشــکالت مربوط به ســازمان تأمین اجتماعی به  عهــده معاونت 

حمل ونقل و ترافیک نیســت، گر چه این موضــوع را به ما گره زدند؛ اما 

در مجموعه شهرداری تهران پیگیری این موارد بر عهده معاونت مالی 

و اقتصادی است.

اولویت سیاستگذاری و برنامه های شما در معاونت چیست؟   
هر معاونی که در گذشته این مسئولیت را می پذیرفت مشخصا بر 

یک حوزه خاص تمرکز می کرد.
اولویت نخست بنده در معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران 

توســعه مترو، اولویت دوم اتوبوسرانی و اولویت سوم رسیدگی به امور 

تاکسیرانی است. معیشت تاکسیرانان و بهبود خدمات آنها به شهروندان 

بسیار مهم است. در کنار این اولویت ها بررسی یکسری مدهای ترافیکی 

نیــز مد نظر قرار دارد. توســعه دوچرخه ســواری  گرچه اهمیت باالیی 

دارد، اما به هیچ عنوان با توســعه مترو، اتوبوســرانی و تاکسیرانی قابل 

مقایسه نیست. سیستم مترو کارکرد وسیع و بسیار گسترده ای دارد. ارزش 

دوچرخه به رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بهبود وضعیت سالمتی و 

نشاط شهروندان است. همچنین این مد حمل ونقلی فعال و پاک سبب 

کاهش آلودگی هوا، احترام به حقوق شهروندی و ترویج انسان محوری 

به جای خودرومحوری می شــود؛ اما با همه این مزایا دوچرخه سواری 

هرگز نمی تواند جایگزین مترو تلقی شود.

برنامه های شما برای توسعه مترو چیست؟  
اصلی تریــن برنامه بنده در حوزه مترو و اتوبوســرانی این اســت که 

معاون شهردار تهران از تنهایی شهرداری می گوید

دولت کمک نکند، شرایط روز به روز دشوارتر می شود

اصلی ترین برنامه 
بنده در حوزه مترو و 

اتوبوسرانی این است 
که حداقل ساالنه 
بین ۱۵ تا ۲۰ هزار 
میلیارد تومان کار 

کنم تا تهران ظرف 
۱۵ تا ۲۰ سال آینده 

ساماندهی شود. 
من یا هر شخص 

دیگری که معاون 
حمل ونقل و ترافیک 

شهرداری تهران 
باشد، غیر از این فکر 

کند، باخته است

یک ســال کمتر اســت که وارد معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران شــده اما با حضورش تغییرات اساســی در حوزه حمل ونقلی رخ داده است. یکی از 
اولویت های جدی او، تأمین منابع مالی از مسیرهای دولتی و غیردولتی به منظور توسعه مترو و اتوبوسرانی است. شاید باید سید مناف هاشمی را به دلیل سابقه ای که 
در دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، معاونت برنامه  ریزی و توسعه شهری، مدیرکل تشخیص و وصول درآمدها و... داشته، مردی آشنا با 
امور مالی دانست که پاشنه کفش خود را برای وصول مطالبات مردمی و شهرداری از دولت در حوزه حمل ونقل عمومی ور کشیده است. معاون حمل ونقل و ترافیک 

شهرداری تهران از اولویت های کاری خود و چگونگی رسیدن به آنها می گوید.



۱۵۷

حداقل ســاالنه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان کار کنم تا تهران ظرف 

۱۵ تا ۲۰ سال آینده ساماندهی شود. من یا هر شخص دیگری که معاون 

حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران باشد، غیر از این فکر کند، باخته 

اســت. اگر بخواهم پانزده ساله مشکالت شهر تهران را حل کنم، نیاز به 

حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی است.

یکی دیگر از وظایف معاونت حمل ونقل و ترافیک، تأمین منابع مالی 

پروژه های مرتبط با مترو، اتوبوســرانی و تاکسیرانی است. این پول باید از 

طریق منابع مختلف مانند بخش خصوصی، مجتمع ایستگاهی، امالک 

غیر نقد، بودجه دولتی و... در قالب برنامه ســوم توســعه شهر تهران 

تأمین شــود. در زمان تعیین بودجه شــهرداری تهران باید تالش شود تا 

بهترین تبصره ها و ردیف ها تخصیص یابد؛ ازجمله تعریف کدهای جدید 

درآمدی برای مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی اهمیت بسزایی دارد.

در کنار این مســائل وصول ســهم شــهرداری تهران از محل جرایم 

راهنمایی و رانندگی به صورت کامل می تواند تأثیر بسیار زیادی در انجام 

پروژه های مرتبط با امور حمل ونقل و ترافیک داشته باشد.

در حال حاضر چنددرصد این پول وصول می شود؟  
کمتر از ۴درصد. بر اســاس روند موجود حداقل ساالنه هزار میلیارد 

تومان درآمد جرایم راهنمایی و رانندگی در شهر تهران وصول می شود 

که در ســال گذشــته کمتر از ۳۶ میلیارد تومان آن به حساب شهرداری 

واریز شــد و در ســال جاری نیز تا کنون مبلغی از این بابت به شهرداری 

تهران پرداخت نشــده اســت، در حالی که مطابق مفاد ماده ۲۳ قانون 

رســیدگی به تخلفات رانندگی ۶۰درصــد از جرایم وصولی در محدوده 

شهر تهران باید به حساب شهرداری تهران واریز شود.

ضمن آنکه بخشــی از مبالغ اختصاص یافته بابت جرایم رانندگی به 

شهرداری ها ازجمله شهرداری تهران به صورت اسناد خزانه تخصیص 

می یابــد؛ در حالی که منابع درآمدی این موضوع در بودجه کل کشــور 

نقدی است. 

چرا این مبلغ اعطا نمی شود؟  

خب این مورد هم مثل بسیاری موارد دیگر تخصیص داده نمی شود. 

چرا امســال در بودجه کل کشور ســهم متروی تهران فقط ۵۳ میلیارد 

تومان اســت؟ چرا مجلس در ســال های قبل سهم مناسبی برای مترو 

لحاظ نکرده بود؟ برای اینکه کسی پیگیری نمی کند.

مدیریت شهری باید تمامی این موارد را از نمایندگان مجلس و دولت 

مطالبه کند. 

این کدهای جدید شامل چه مواردی هستند؟  
در حال حاضر چهار کد در بودجه کل کشــور تعریف شده که یکی از 

آنها جرایم راهنمایی و رانندگی اســت که سهم استان تهران در بودجه 

امســال ۱۸۹ میلیارد تومان آمده و از این مبلغ صرفا ۷۳ میلیارد تومان 

به شهرداری تهران اختصاص یافته است. این عدد باید در بودجه ۱۴۰۰ 

به حداقل هزار میلیارد تومان برســد. همچنین یارانه بلیت حمل ونقل 

عمومی در الیحه بودجه ســال آتی از ۴۴۰ میلیارد تومان مصوب ســال 

جــاری به هزار میلیــارد تومان رســیده و امیدواریــم در مجلس به ۵ 

هزار میلیارد تومان افزایش یابد. زمانی که گفته می شــود ســهم مردم، 

شــهرداری و دولت ۵ هزار تومان است و از طرفی می گوییم که از مردم 

سهم کمتری بگیریم، باقی سهم را باید دولت و شهرداری بدهند.

دولــت باید ۵ هزار میلیارد تومان تقبــل کند تا به یارانه بلیت مترو و 

اتوبوســرانی کل کشور بدهد؛ یعنی ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای شهرداری 

تهران و نیمی دیگر برای ســایر شهرداری های کشور. اگر ۵ هزار میلیارد 

تومان صرفا به یارانه بلیت مترو تخصیص یابد، فقط می توان از این محل 

نگهداشت خطوط و تجهیزات متروی تهران را در حد قابل قبولی انجام 

داد.

توســعه مترو منابع مالی بیشــتر و جداگانه دیگری می خواهد. پول 

توســعه مترو هیچ زمانی از شهروندان دریافت نمی شود؛ زیرا تأمین این 

منابع مالی وظیفه دولت ها و مدیریت شــهری است. مترو نیاز به ۲۵۰ 

کیلومتر مسیر دیگر دارد. هزینه ساخت و راه اندازی این مسیر برابر با ۲۵۰ 

هزار میلیارد تومان اســت که با گذشت زمان افزایش نیز خواهد یافت. 

بر اساس روند موجود 
حداقل ساالنه هزار 

میلیارد تومان درآمد 
جرایم راهنمایی 

و رانندگی در شهر 
تهران وصول می شود 

که در سال گذشته 
کمتر از ۳۶ میلیارد 

تومان آن به حساب 
شهرداری واریز شد 
و در سال جاری نیز 

تا کنون مبلغی از این 
بابت به شهرداری 

تهران پرداخت نشده 
است، در حالی که 
مطابق مفاد ماده 

۲۳ قانون رسیدگی 
به تخلفات رانندگی 

۶۰درصد از جرایم 
وصولی در محدوده 

شهر تهران باید به 
حساب شهرداری 

تهران واریز شود



۱۵۸

گفت و گو

ضمن آنکه اتوبوســرانی نیز نیاز به حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان برای 

توسعه و نوسازی ناوگان دارد. باید به این اعداد و ارقام تورم را هم اضافه 

کرد که هر سال این رقم بیشتر می شود. درمجموع اگر دولت و شهرداری 

کمتــر از این رقــم در بودجه لحاظ کننــد و به تهــران تخصیص یابد، 

وضعیت به همین شــکل امروز خواهد بود و شرایط روز به روز دشوارتر 

می شود. نگهداشت سامانه های مترو و اتوبوسرانی وظیفه ای سه جانبه 

میان دولت، شــهرداری و شهروندان اســت. اما توسعه مترو و نوسازی 

اتوبوسرانی وظیفه دولت هاست. این موضوع در سراسر جهان به همین 

صورت اســت؛ البته ایجاد منابع مالی نیز وظیفه شهرداری ها است. اگر 

دولت حامی مدیریت شهری بود و به وظایف قانونی خود عمل می کرد، 

میانگین ســن ناوگان اتوبوس ها به ۱۳ سال نمی رسید. در حال حاضر از 

۱٫۵۲۱ دستگاه واگن، حدود ۴۰۰ دستگاه واگن به مرز اورهال رسیده اند که 

از این تعداد ۷۷ دستگاه واگن از چرخه سرویس رسانی نیز خارج شده اند، 

زیرا منابع مالی برای اورهال آنها موجود نیست. در حال حاضر مدیریت 

شهری برای نگهداشــت اتوبوس و مترو دچار مشکل شده است، اما با 

تمام این اوصاف امسال قرارداد خرید ۲۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس 

با ایران خودرو دیزل منعقد شــد. اگر دولت همین میزانی که شهرداری 

منابع مالی تأمین کرده بود، به شهرداری تحویل می داد، ۲۵۰ دستگاه به 

۵۰۰ دستگاه افزایش می یافت. شاید بتوان قرارداد خرید اتوبوس دیگری 

را نیز با واریز اوراق مشــارکت ۱۳۹۸ به حســاب شهرداری تا پایان سال 

منعقد کرد. تا زمانی که دولت ها دغدغه حمل ونقل عمومی را نداشته 

باشــند، نباید انتظار داشــت که وضعیت حمل ونقل عمومی تهران به 

نحو مطلوبی ارتقا یابد؛ زیرا در توان مدیریت شهری تهران نیست که به 

تنهایی حمل ونقل عمومی را تثبیت کرده و توسعه دهد.

درباره وضعیت مجتمع های ایستگاهی شهر تهران توضیح دهید.  
در حوزه مجتمع های ایستگاهی دو برنامه به موازات دنبال می شود؛ 

یکی توســعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی (TOD) و دیگری احداث و 

فروش مجتمع های ایســتگاهی. TOD یک مجموعه اصالحات شهري 

است که باعث میشود مترو یا هر سیستم حمل ونقل عمومی یک شهر با 

راندمان بیشتري به کار آید. همین TOD و اصالحاتش خیابان های شهر 

پیاده و دوچرخه سواران تحویل  به عابران  و  از خودرو پس میگیرد  را 

انسانمحور  را  شهر  است،  مصطلح  امروز  که  آنچه  زبان  به  میدهد. 

می کند.

مفهــوم مرکزی TOD ایجاد منطقههای پیاده در تمام سطح شهر 

است که از طرفی کل شهر را پوشش میدهند و از سوی دیگر با سیستم 

ُپرکشِش حمل ونقل عمومی (مترو و BRT) بــه هم متصلند. TOD یک 

پروژه ساخت وساز و بارگذاری حول یک ایستگاه نیست بلکه یک بازآفرینی 

همگن و به هم پیوسته در سراسر شهر است که روح حاکم بر آن، یعنی 

پیادهمداری، در تمام شهر جاری شده و بســاِن گذشته شهر را مناسب 

زیست و طبیعت انسان بازسازي میکند. گذشتهاي که در آن، هنوز، پاي 

وسایل نقلیه موتوري به معابر شهر باز نشده و هندسه شهرها را وابسته 

به مقیاس حرکت خودروها نکرده بود. ساختار و هندسهای که مبتنی بر 

مقیاس حرکتی انسان بود. عالوه بر مزیت های فوق، شهرداری از طریق 

پیاده ســازی توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی (TOD) امکان کسب 

درآمد بســیاری دارد؛ به نحوی که بر اســاس مصوبات شورای اسالمی 

شــهر تهران، باید تمام درآمدهای حاصل از صدور پروانه در شعاع ۳۰۰ 

متر از ایســتگاه های مترو به منظور توســعه مترو به حساب آن شرکت 

واریز شــود. یکی دیگر از راهکارهای تأمیــن منابع برای احداث خطوط 

مترو، احداث و فروش مجتمع های ایستگاهی در محل ایستگاه های مترو 

است. در حال حاضر ۱۵ پروانه مجتمع ایستگاهی در حال صدور است 

که در صورت فروش، منابع حاصله به حساب مترو واریز خواهد شد.

حمل ونقل عمومی چه سیاست های پولی تأمین درآمدی دارد؟  
یکی از این سیاســت ها اســتفاده از ظرفیت های ماده ۱۲ قانون رفع 

موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در موضوع بهینه سازی 

مصرف سوخت است. هر چه میزان مسافران مترو و اتوبوسرانی بیشتر 

شــود، تعداد خودروهای تک سرنشــین کاهش یافته و در نتیجه ضمن 

کاهش مصرف ســوخت، اهداف بهینه ســازی مصرف انرژی در کشور 

محقق می شود. بنابراین باید تالش شود که تعداد مسافران حمل ونقل 

انبوه بــر افزایش یابد تا مترو و اتوبوســرانی منابع مالی بیشــتری از این 

طریق به دست آورند. در حال حاضر برای مترو ۱۷۹ میلیارد تومان بابت 

در حال حاضر 
مدیریت شهری برای 

نگهداشت اتوبوس 
و مترو دچار مشکل 

شده است، اما با 
تمام این اوصاف 

امسال قرارداد 
خرید ۲۵۰ دستگاه 

اتوبوس و مینی بوس 
با ایران خودرو دیزل 

منعقد شد. اگر دولت 
همین میزانی که 

شهرداری منابع مالی 
تأمین کرده بود، به 

شهرداری تحویل 
می داد، ۲۵۰ دستگاه 

به ۵۰۰ دستگاه 
افزایش می یافت

 

 

 

 



۱۵۹

 

صرفه جویی حاصل از ســوخت دریافت شــده که تالش می شود برای 

اتوبوسرانی و تاکسیر انی نیز بتوان منابع مالی را از محل ظرفیت های ماده 

۱۲ قانون مذکور محقق کرد.

از دیگر سیاســت های تأمیــن منابع درآمدی برای توســعه و بهبود 

ســامانه های مترو، اتوبوســرانی و تاکسیرانی اســتفاده از ظرفیت های 

تبلیغات اســت. اوراق مشــارکت نیز یکی دیگر از سیاســت های تأمین 

منابع درآمدی اســت. درصورت ابالغ اوراق مشــارکت ۱۴۰۰، شهرداری 

باید بانک عامــل معرفی کند. کدام بانکی در شــرایط فعلی حاضر به 

همکاری با شهرداری تهران اســت؟ هیچ کدام؛ زیرا شهرداری بدهکار 

بانکی است. دستگاهی که به بانک بدهکار است باید تسویه حساب کند. 

شــهرداری امکان پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان به بانک شهر را دارد؟ 

این قیدوبندها راه های وصول اوراق مشارکت ۱۴۰۰ را می بندد. اما همه 

این مســائل به اراده دولت و مدیریت شهری برمی گردد. از دید بنده حل 

همه این مشکالت امکانپذیر است؛ اما در مقامی نیستم که اختیارات الزم 

را داشته باشم. معاونت حمل ونقل و ترافیک یک مصرف کننده است تا 

در مقام حوزه تأمین منابع مالی.

آیا سهام مترو و اتوبوسرانی امکان فروش دارند؟  
حمل ونقل عمومــی در تمام دنیا به عنوان یک حــوزه یارانه بگیر از 

دولت ها بوده و فاقد توجیه اقتصادی است. حمل ونقل عمومی تهران 

نیز اقتصادی و سودده نبوده، بنابراین امکان فروش سهام آن وجود ندارد. 

مردم سهامی را می خرند که فردا سود داشته باشد اما حمل و نقل عمومی 

هیچ سودی ندارد. حمل ونقل عمومی زمانی می تواند سود داشته باشد 

که قیمت واقعی بلیت از شــهرداری، شهروندان و دولت دریافت شود. 

بنابراین سعی ما بر این است که برخی از خطوط حمل ونقل عمومی که 

امکان مشــارکت با بخش خصوصی را داشته باشد از طریق مشارکت 

عمومی-خصوصی توسعه دهیم.

 چرا انعقاد قرارداد واگن های چینی متوقف شد؟  
یکی از دالیلی که کار متوقف شــد، شــیوع ویروس کرونــا بود؛ زیرا 

نتوانســتیم با چین در ارتباط باشــیم. نکته مهم اینجاست که ۱۵درصد 

ســهم ایران به بانک مرکزی چین پرداخت شد اما قرارداد منعقد نشد. 

طرف قرارداد وزارت کشور و چین است. بنابراین وزارت کشور باید قرارداد 

را امضا کند. بروکراســی در وزارت کشور و چین و همچنین شیوع کرونا 

مانع امضای قرارداد در ســال ۱۳۹۹ شد. تحریم یکی دیگر از موانع بود؛ 

شرکت های چینی جرأت مذاکره با ایران را نداشتند و ندارند. شاید با تغییر 

رئیس جمهوری آمریکا فضا در آینده بهبود یابد. اگر وضعیت بهتر شود، 

قرارداد وزارت کشور و شرکت چینی طرف قرارداد منعقد می شود و پس 

از ۲۴ ماه، واگن ها به ایران تحویل داده خواهد شد.

آیا شــهرداری قرارداد واگن دیگری را به جــز واگن های چینی    
پیگیری می کند؟

دو قرارداد خرید واگن از شرکت واگن سازی تهران با استفاده از منابع 

داخلی شهرداری تهران و از محل تبصره های ۱۸ و ۱۹ بودجه کل کشور 

در حــال پیگیری اســت. در این خصوص قرارداد ۱۰۵ دســتگاه واگن با 

واگن ســازی تهران در مرحله نهایی شــدن و مبادله است و تالش ما بر 

این اســت که این دو قرارداد پیش از آغاز سال ۱۴۰۰ اتفاق بیفتد. انعقاد 

این دو قرارداد ســبب می شود تا شرکت واگن سازی تهران تعطیل نشود 

و اشتغال ایجاد شود.

مطالعات راه اندازی LRT به کجا رسیده است؟  
چهار نقطه از تهران مطالعه و پیشــنهادات به شهردار تهران ارسال 

شده است؛ درنهایت مطالعه سه نقطه به نتیجه رسیده است. امیدواریم 

کــه در دوره مدیریت فعلی راه انــدازی LRT در یکی از این نقاط انجام 

شود. LRT عالوه بر بخش ســاخت فیزیکی، به واگن هم احتیاج دارد. 

روی بخش واگن هنوز توافقی صورت نگرفته اســت. تأمین منابع مالی، 

 LRT مدت زمان، مشــارکت، تأمین واگن و... ازجمله مســائل راه اندازی

است.



۱۶۰

سرمقاله



۱۶۱

 

 

RFID

 

RFID

* *

 

 QR
CODE

 



۱۶۲

گزارش

خودروهای هیبریدی پشت قوانین محدودکننده معطل مانده اند

 خودروی سبز
راه نجات آلودگی تهران

افزایش آلودگی های ناشی از کارکرد خودروها و قیمت بنزین در طی 

سال های گذشته باعث شده اســت که بار دیگر استفاده از خودروهای 

هیبریــدی و همچنین برقی به  خصوص در کالنشــهرهایی مانند تهران 

در دســتور کار تصمیم گیرنــدگان قرار گیرد  و خودروســازان داخلی را 

نیز به ســمت تولید این دســته از محصوالت سوق دهد و حتی الیحه 

پشــتیبانی از این طرح نیز پیشنهاد شــد اما تا به حال اتفاق خاصی رخ 

نداده است. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است تا زمانی 

که زیرساخت ها در کشور برای تولید خودروهای هیبریدی فراهم نشود 

این گونه لوایح در حد همان شعار و حرف باقی خواهد ماند.

خــودرو دونیرو یــا خــودرو هایبریدی خودرویی اســت کــه برای 

حرکت کردن از ترکیب دو یا چند منبع مجزای قدرت استفاده می کند. در 

بیشتر موارد از این نام در اشاره به خودرو برقی دوگانه استفاده می شود 

که در سیستم پیشرانه آنها یک موتور احتراق داخلی (معموال بنزینی) 

در کنار یــک یا چند موتور الکتریکی قــرار دارد و خودرو این قابلیت را 

دارد کــه فقط از یکی از این منابع انرژی یا هــر دو آنها در کنار یکدیگر 

استفاده کند. انواع دیگری از خودرو های هایبریدی هم وجود دارند که 

از سوخت های دیگری، چون پروپان، هیدروژن یا انرژی خورشیدی بهره 

می برند. این خودرو ها به واســطه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به 

خودرو های ســبز نیز معروفند. خودروهای معمولی با انتشار گازهای 

گلخانه ای مضر باعث آلودگی محیط زیست می شوند، اما خودروهای 

هیبریــدی به دلیــل اینکه از الکتریســیته به عنوان منبــع اصلی نیرو 

استفاده می کند، آســیب کمتری به محیط زیست وارد می کنند. مزیت 

دیگر خودروهای هیبریدی، کم سروصدابودن آنهاست. حتی زمانی که 

ماشین روشن و در حال حرکت است، نیز به سختی می توان متوجه شد 

که خودرو روشن است.

آنچه که مشخص است در حال حاضر به علت نبود زیرساخت های 

الزم و از طــرف دیگر بــه صرفه نبودن مصرف برق نســبت به مصرف 

بنزین بــرای خودرو های هیبریــدی این خودرو ها به عنــوان هیبریدی 

وارد شــده، اما به صورت بنزینی مورد اســتفاده قرار می گیرند؛ یعنی با 

توجه به هزینه بسیار پایین ســوخت های بنزین و گازوییل و هزینه های 

باالی تعمیر و نگهداری قطعات برقی در ایران، صاحب خودرو ترجیح 

می دهد که از بنزین استفاده کند و از این  رو خودرو های هیبریدی همان 

کارکرد خودرو های بنزینی و گازوییلی را خواهند داشت. همچنین مقرر 

شــده بود که شهرداری ها برای شهروندانی که از خودروهای هیبریدی 

استفاده می کنند، امتیازات خاصی ازجمله رایگان بودن طرح ترافیک در 

نظر بگیرد که این طرح نیز عملی نشــد. البته ایجاد جایگاه های خاص 

برای شــارژ این خودروها در طرح شهر یا هزینه پایین برق استفاده شده 

برای این خودروها نسبت به قیمت بنزین ازجمله مواردی است که باید 

در دستور کار شهرداری ها قرار گیرد که تاکنون عملیاتی نشده است.  در 

همین زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است این یک 

طرح از پیش شکســت خورده اســت و فقط در حد همان شعار باقی 

خواهــد ماند. فربد زاوه می گوید: «آن چیزی که می تواند میزان آلودگی 

هوا ناشی از حمل ونقل در شهری مانند تهران را کاهش دهد، حرکت به 

سمت خودروهای برقی است؛ به شرطی که سوخت خودروهای برقی 

در جایگاه ها قابل دسترســی باشد. هر چند در آلودگی هوا خودرو فقط 

یک متهم اولیه است؛ زیرا همین االن که ترددها به واسطه شیوع کرونا 

کاهش یافته اســت، باز می بینیم که میزان آلودگی هوای شهری مانند 

تهران همچنان زیاد است.»  این کارشناس خودرو می افزاید: «متأسفانه 

تا به حال زیرســاخت های الزم در زمینه اســتفاده از خودروهای برقی 

و هیبریدی در ســطح کالنشهرها فراهم نشده اســت. تا زمانی که این 

مقدمات اولیه در کشــور فراهم نشود تمامی این اقدامات و صحبت ها 

بیشتر جنبه نمایشی دارد. ساده ترین کار و درواقع ابتدایی ترین اقدام در 

این زمینه این اســت که قیمت برق حمل ونقل را مســتقل کنیم و یک 

کنتور برق برای آن تعریف کنیم. ما همین مسأله ساده را همچنان حل 

نکرده ایم؛ چه برسد به اینکه ایستگاه های شارژ سریع یا سایر سامانه ها 

را ایجاد کنیم. بنابراین عمال همر چیزی در رابطه با خودروهای هیبریدی 

در حد حرف و شعار باقی مانده است و ریشه همه اینها به بی برنامگی 

و نیز شــرایط مالی کشــور برمی گــردد.»  او در ادامــه تصریح می کند: 

«درواقع مجموعه شــهرداری و دولت در چند ســال اخیر به واســطه 

کاهش درآمدهای نفتی و مسأله تحریم به شدت دچار بحران های مالی 

شــده اند بنابراین عمال خودروهای هیبریدی جــزو اولویت های اصلی 

آنها نیســت.»  زاوه با اشاره به نقش شرکت های خودروساز داخلی در 

تحقق این امر خاطرنشــان می کند: «خودروسازان داخلی متأسفانه به 

حدی دچار مشــکالت عدیده در تولید خودروهای معمولی هستند که 

انتظار تولید و ســاخت خودروهای هیبریدی امری دور از انتظار است. 

میزان حجم آلودگی موتورهای خودروهای بنزین سوز تقریبا ۵۰درصد از 

خودروهای خارجی بیشتر است در چنین شرایطی انتظار تولید و ساخت 

خودروهای برقی و هیبریدی امری تقریبا محال به نظر می رسد. بنابراین 

انتظار تولید خودروهای هیبریدی به وسیله خودروسازان داخلی فقط 

وقت تلف کردن اســت. اصل داســتان این اســت که ما فضا را از نظر 

اقتصادی و زیرساختی فراهم نکرده ایم. »

خودروهای معمولی 
با انتشار گازهای 

گلخانه ای مضر 
باعث آلودگی محیط 

زیست می شوند، 
اما خودروهای 

هیبریدی به دلیل 
اینکه از الکتریسیته 

به عنوان منبع 
اصلی نیرو استفاده 

می کند، آسیب 
کمتری به محیط 

زیست وارد می کنند



۱۶۳

منطقه  پیاده و پیاده مدارکردن شهر
اقداماتی که از باب مفاهیم مربوط با TOD  در دوره پنجم شورای شهر انجام شده است، میراثی خواهد بود برای آیندگان

 TOD

 

خیابان ها عمومی ترین و اشــتراکی ترین فضاهای شــهر هستند. 

ما امــروز با چالش های زیــادی در مورد چگونگی شــکل دهی به 

قلمروی عمومی مواجه هستیم تا اینکه آنها واقعا پیاده پسند شوند 

و فراموش نکنیم تا زمانی که فضاهای عمومی پیاده پســند نشوند، 

دوچرخه پسند هم نخواهند شد. هر چند بخشی از پیاده پسندکردن 

معابر در طراحی یا بازطراحی معابر ریشــه دارد اما بخش دیگر آن 

به مقوله بســیار مهم اختالط مربوط است؛ اختالط در کاربری ها و 

تنوع جمعیتی در میان ساکنان شــهر. در این نوع دیدگاه، شهر باید 

بسیار مختلط تر از چیزی باشــد که االن هست. همچنین اختالط را 

باید در مقیــاس های کوچک دید. محدوده هایی به شــعاع ۵۰۰ و 

۶۰۰متر که آنهــا را منطقه پیاده اطالق می کنیم، نه در مقیاس های 

کیلومتری (آنچه کــه اکنون وجود دارد). بی تردید در کالنشــهری 

به وسعت تهران ضروری اســت مقیاس برنامه ریزی شهری که در 

طرح هــای جامــع و تفصیلی نمود پیدا می کند از ســطح منطقه و 

محله تا ســطح «منطقــه پیاده» کاهش پیدا کنــد. کاهش مقیاس 

برنامه ریزی این امکان را فراهم می کند تا در سطح عملکردی افراد 

پیاده برای کنترل میزان اختالط در شهر برنامه ریزی کنیم.

در خصــوص معابر پیاده پســند و ویژگی های آنهــا الزم به ذکر 

اســت دســتورالعملی تحت عنوان «دســتورالعمل خیابان کامل 

تهران» در شــهرداری تهران تهیه و ابالغ شــد. هر آنچه الزم است 

در دستورالعمل خیابان کامل ارایه شد و این دستورالعمل می تواند 

مبنایی باشــد برای همگان تا بتوانند معابرشان را به نفع عابر پیاده 

بازآرایی کنند. اگر نشود خیابانی را برای عابرپیاده جذاب کرد خیلی 

بعید اســت بتوانیــم آن را برای دوچرخه ها جــذاب کنیم و انتظار 

داشته باشیم مد دوچرخه در آن خیابان فعال شود. اما نکته کلیدی 

این اســت که ما دستورالعمل کم نداریم. مسأله بر سر اجراست. در 

اجرا می بینیم که این دستورالعمل ها طوری که باید اجرا نمی شوند. 

عالوه بر نقص فنی در اجرا، عمدتا با بی سلیقگی در اجرا نیز مواجه 

هستیم.

در دوره پنجم شــورای اسالمی شــهر تهران قوانین و مصوبات 

کافی در خصوص اجرای این مفاهیم و به طور کلی تر پیاده ســازی 

رویکرد TOD در شــهر تدوین شــده اســت اما هنــوز از اجرا خبر 

دلگرم کننده ای نیست.

TOD یکسری اصالحاتی است که هدف غایی آن پیاده مدارکردن 

شهر اســت. شــهر کنونی به جای آنکه برای عابران پیاده مناسب 

باشــد برای خودروها مناســب است. TOD  شــهر را از خودروها 

پــس می گیرد و  آن را برای عابران پیــاده (در ترکیب با حمل ونقل 

عمومی) مناســب می کند. این اقدام با تقسیم شهر به مجموعه ای 

از «مناطق پیاده» و با اســتفاده از اصــول و اصالحاتی رخ می دهد 

که درون مناطق پیاده اعمال می شوند. یکی از مهم ترین این اصول 

تغییراتی اســت که در فضاهای اشتراکی شــهر یا همان خیابان ها 

رخ می دهد. اصالحات دیگر، کاربری های زمین را شــامل می شــود 

که عمدتا تأکید آن بر اختالط کاربری هاســت. به زبان ساده منظور 

از اختالط کاربری آن اســت که هر چیزی را در شهر باید به صورت 

همگــن و در فواصل کوتاه توزیع کنیم تا شــهروندان به ســفرهای 

بیش از مقیاس پیاده نیاز کمتری داشته باشند.

اقداماتــی که از باب ریل گذاری مفاهیــم مربوط با TOD چه در 

حــوزه ادبیات فنی و عمومــی و چه در حوزه قوانیــن و مصوبات، 

در دوره پنجم شــورای شهر انجام شده اســت، میراثی خواهد بود 

برای آیندگان تا در ســال ها و دهه های آتی با همت آنها تهران را به 

شــهری پایدار و پیاده مدار تبدیل کنند؛ زیرا چنین اقداماتی در مدت 

یک یا دو سال به نتیجه نخواهند رسید.



۱۶۴

گفت وکو

 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مطرح کرد 

شهر باید برای شهروندان ساخته شود
ساخت خانه های کوچک اندازه به نفع شهر و شهروندان است

رویکرد کلی در تعریفی که از شــهر، شهرســازی و معماری   
داشــته اید که هدفش ساختن ســاختمان و شــهر بوده است، 

چیست. اصال چرا شهر و خانه می سازیم؟
حرف کلی این اســت که برای زندگی بهتر قرآن هم لفظ حیات 

طیبــه را بــه کار می برد. این زندگی بهتر ترجمانش چه می شــود؟ 

آسایش و آرامش. دو مفهوم بسیار مهم؛ یکی آسوده بودن و دیگری 

آرام بودن. همان طور که شــما گفتید، در شــهر هم ایــن دو معیار 

اساسی هستند، که شهر را برای چه و چه کسانی می سازیم؟ پاسخ 

به این ســوال اساســی این است که شــهر را برای مردم می سازیم. 

همگان باید از شــهر اســتفاده کنند و اینکه گفته می شــود شهری 

بــرای مردم از گروه های مختلف ســنی و هر طبقــه ای؛ پس با این 

حساب، فضاهای شهری هم باید متناسب با نیاز، خواست و سلیقه 

شهروندان باشد.

این مسأله که شــهر باید برای تمام شهروندان ساخته شود،   
سال هاســت که تبدیل به شعاری جذاب شــده است؛ اما هیچ 
برنامه ای برای آن ارایه نشــده اســت که شــهری بــرای تمام 
شهروندان چطور باید ساخته شود و چه ویژگی هایی باید داشته 

باشد.
 وقتی ادعا می کنیم می خواهیم شــهر را برای همگان بســازیم، 

عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرســازی و معماری شهرداری تهران است. همان کسی که طرح ســاخت خانه های ۲۵ تا ۵۰ متری را داده بود. همان فردی که بارها 
در گفت وگوها و صحبت هایش درباره نگاه صرف ســوداگری به زمین و تجمع خدمات در بخش خاصی از شــهر تهران صحبت کرده و درباره نتیجه این روند بارها و 
بارها تذکر داده و معتقد اســت این موضوع سبب دوقطبی شدن فقیر و غنی در شهر تهران می شــود. معاون شهرسازی و معماری پیروز حناچی، شهردار تهران، در 
این گفت وگو درباره این نگاه توضیحاتی بیشتری ارایه کرده است. گلپایگانی همچنین در بخش هایی از گفت وگو درباره طرح ساخت  خانه های کوچک اندازه صحبت 
کرده و اعتقاد دارد که این طرح به نفع شــهر و شهروندان است، اما آن  طور که بیان کرده است گویا وزارت مسکن دولت دوازدهم برای اجرای آن مقاومت می کند. 
گلپایگانی درباره موضوعات متعددی صحبت کرده است، اما در تمام بخش های صحبت هایش به این مسأله اشاره می کند که شهر باید برای شهروندان ساخته شود. 
شاید برای خیلی ها تا اسم شهرسازی و معماری می آید، فکرشان به سمت ساخت وساز و میلگرد و بتون و سیمان و تخریب می رود اما خواندن این گفت وگو تصورات 
شما را تغییر خواهد داد. فردی که معمار و شهرساز است و به صندلی معاونت شهرداری تهران تکیه زده است این بار از ساخت وساز و دستاوردهای بتونی و سازه ای 
معاونتش صحبتی نمی کند. او از اهمیت روح شهر، خاطره سازی برای شهروندان و حس پیاده روی و گفت وگو بین شهروندان می گوید. به قول او همین هاست که شهر 
را می سازد، شــهر که فقط محل رفت وآمد نیست. گلپایگانی همچنین نکته ای قابل  تأمل را بیان می کند؛ شهر متعلق به تمام شهروندان است. صحبت از معلوالن و 
نابینایان هم که می شــود این واقعیت را مطرح می کند که با وجود اقدامات انجام شده در این حوزه، این طور نیست که بگوییم شهر تهران مناسب سازی شده است؛ 

هنوز خیلی با ایده آل ها در موضوع مناسب سازی فاصله داریم. متن کامل این گفت وگو را در ادامه بخوانید.

۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۶۶۶۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۶۶۶۶۱۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۱۶۶۶۶۶۶۶۶۶۱۶۶۶۶۶۶۶۶۱۶۶۶۶۱۱۱۶۱۱۶۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴

ازی و معماری 
ـهر بوده است، 

هم لفظ حیات 

چه میشــود؟ 

بودن و دیگری 

معیار ایــن دو

یسازیم؟ پاسخ 

ردم میسازیم. 

یشــود شهری 

های؛ پس با این 

واست و سلیقه 

ن ساخته شود، 
است؛ اما هیچ
ی بــرای تمام

یی باید داشته 

مگان بســازیم، 



۱۶۵

در دوره ای که 
مسئولیت این حوزه 

را قبول کردم، با 
کمک همکاران این 

نگاه را در بخش های 
مختلف به جریان 

انداختیم و ارزیابی و 
آسیب شناسی شد، 
دیدیم برای صدور 

پروانه فرآیندی 
تعریف شده؛ جایی 

است که تصمیماتی 
می گیرند به نام 

شورای معماری. 
شورایی که ۷۰درصد 

تصمیماتش خالف 
ضوابط و مقررات 

است. پس اگر 
بخواهیم بر اساس آن 

حکمت که در ابتدای 
صحبتم به آن اشاره 

کردم، عمل کنیم باید 
این موضوع درست 
شود که خوشبختانه 

درست هم شد

همان  طور که شما اشــاره کردید، گفته می شود برنامه چیست. آیا 

اگر این  طور ســاختی، شــهر برای همگان اســت یا آن  طور ساخته 

شــود؟ هر ساخت وســازی باید بر اساس برنامه و نقشــه باشد. بر 

اســاس طرح مصوب؛ یعنی برنامه ای تهیه شده به وسیله یک  نهاد 

که مسئولیت این کار را داشته و مبتنی بر چرایی و چگونگی ساخت 

شــهر با توجه به آحاد جامعه اســت؛ پس اینجــا بنده روی چطور 

ساخته  شــدنش می گویم که باید بر اساس سند مصوب باشد. حاال 

سند مصوب چیست؟ منشوری اســت که باید بر اساس آن کارمان 

را انجام دهیم و نقشــه راهی اســت که باید اقدامات ما بر اساس 

آن تنظیم شــود. در جاهایی هم دقیقــا قوانین و مقررات برای بنده 

مشــخص کرده که اگر می خواهی اجازه ســاخت یک ســاختمان 

را بدهــی باید این مراحــل و الزامات را رعایت کنــی. باید پروانه بر 

اســاس اصول و مقررات گرفته شود. پس اینجا من بخشی از حاکم 

شــهرم نه حکیم شهر. من نمی گویم کجا باید چندطبقه باشد چون 

در طرح مشخص شده اســت. پس من اجازه دخل و تصرف ندارم 

چون اعتقاد ما بر این اســت جریان حکمتــی راه افتاده و منجر به 

نقشه ای شــده که باید بر اساس آن شهر ساخته شود. بنابراین بنده 

باید کمک کنم این جریان حکمت ادامه داشــته باشــد و اگر بر اثر 

اجرا و ارزیابی به این نتیجه رســیدم که مواردی کاســتی دارد باید 

اصالح شــود. شاید به  زعم بنده یکی از کاستی های اساسی جامعه 

ما، کم ارزش شــدن قانون و ضوابط و مقررات است؛ یعنی هر کس 

پشت میزی می نشیند که صاحب  اختیار و امضاست، فکر می کند هر 

جور دلش خواست می تواند امضا کند و مجوز بدهد.

با توجه به این صحبتــی که مطرح کردیــد، یعنی معتقدید   
که سیســتم ساخت وساز در شهر تهران ســلیقه ای بوده است و 
همان  طور که گفتید کسی که پشت میز شما نشسته هر جور دلش 

خواسته امضا کرده و مجوز داده است؟
هر جور که خودش تشــخیص داده درســت اســت یا نادرست، 

ساخت وســاز شــهر را پیش برده اســت. در حالی  که کار مدیر این 

نیســت. مدیر از مردم وکالت دارد، مردم به شــورای شــهر وکالت 

داده اند، شــورای شهر و شــهردار هم در چارچوبی مشخص کسی 

که پشــت این میز می نشیند را وکیل کرده اند که تصمیم بگیرد. بنده 

نمی توانم در جایی که طرح گفته پنج طبقه باشــد، بگویم شــش 

طبقه بســاز و آن را صورتجلســه کنم و ۱۰ نفر هم امضایش کنند و 

تأیید شود.

آیا از این رویه ای که بعد از قرارگرفتن در این جایگاه در پیش   
گرفتید، کسی تعجب نکرد یا واکنش خاصی نشان ندادند؟

چــرا؛ روزهای اولی که من زیر نامه ها می نوشــتم در اختیار بنده 

نیست، همه تعجب می کردند.

چون قبل از آن بر اساس رابطه و سلیقه انجام می شده است.  
انگار کسر شــأن بوده است که بگویند در اختیار من نیست. نباید 

به چیزی که در اختیار من نیســت ورود کنم. از منظر آسیب شناسی 

می بینم آنچه باید رکن اساســی و شــیرازه مدیریت باشد که همان 

برنامه و قانون و مقررات است، وجود ندارد. پس اولین کار این است 

که شــیرازه مستقر شــود. بعد این صفحات به شیرازه متصل شود. 

شــیرازه همان برنامه و مقررات است. به همین دلیل در دوره ای که 

مســئولیت این حوزه را قبول کردم، با کمک همکاران این نگاه را در 

بخش های مختلف به جریان انداختیم و ارزیابی و آسیب شناســی 

شد، دیدیم برای صدور پروانه فرآیندی تعریف شده؛ جایی است که 

تصمیماتی می گیرند به نام شــورای معماری. شورایی که ۷۰درصد 

تصمیماتــش خالف ضوابط و مقررات اســت. پس اگر بخواهیم بر 

اســاس آن حکمت که در ابتدای صحبتم به آن اشاره کردم، عمل 

کنیم باید این موضوع درســت شــود که خوشــبختانه درست هم 

شد. شــورای معماری حدود اختیارات و چهارچوب وظایفی دارد. 

آن را منظم کردیم و با همراهی و حمایت شــورا به تصویب رسید. 

گفتم شورای معماری مناطق بیست ودوگانه شهر حق نداری پایت 

را فراتــر از حــدود اختیاراتت بگذاری. حق نــداری جایی که گفته 

مسکونی، آنجا را تجاری کنید یا برعکس.

برای تضمین این موضوع و  تخطی نکردن از اختیارات شــان   
چه اقداماتی انجام دادید؟

سیستمی روی میز همه ما در شهرداری وجود دارد که به شبکه 

و دامنه و الیه اطالعاتی خوبی دسترسی دارد. اینها اگر ابزار کار من 

نباشد، فایده ندارد. ابزار فراهم بود اما استفاده کامل از آن نمی شد. 

برای همین با هماهنگی نهادهای دیگر و سازمان فناوری شهرداری 

برنامه ای نوشتیم که آیتم های هر پروانه ای برای صدور کنترل شود 

و اگر تمام آنها رعایت شــده بود، درنهایت پروانه صادر شود. اوایل 

مقاومت هایــی در زمینه اجرای این تصمیم مهم بود که اگر این کار 

انجام شود، هیچ پروانه ای در شهر تهران نمی تواند صادر شود.

در این دو ســال که روند صدور پروانه ساخت وســاز تغییر   
کرده است، در مورد شخص شما و برای پیشبرد این اقدام چقدر 

سنگ اندازی شد؟
خب واقعیت این است که کار دشواری بود. اما با حمایت شورای 

شــهر تهران و شــهردار محترم این کار باالخره انجام شد. در حال 

حاضر در شهر تهران هیچ پروانه ای خالف مقررات صادر نمی شود.

ترس از مقاومت ها ناشی از چه عاملی بود؟  
همــواره گفته شــده مدیریت شــهر تهران و منبــع اصلی مالی 

شــهرداری تهران درآمدهای ناشــی از صدور پروانه اســت؛ وقتی 

هزینه طبقه اضافه ای که می دادند، پول اضافه هم گرفته می شــده 

است.

و در دوره ای هم شهر با گرفتن همین پول ها ساخته شد.   
االن هم ۶۰-۷۰درصد درآمد محقق شده درآمد شهرداری تهران 

از محــل صدور پروانه اســت اما در دوره ای بخــش فراوانی از این 

۶۰-۷۰درصد، ناشی از صدور پروانه هایی برخالف ضوابط و مقررات 

بوده است.

آیا افــرادی که در برابر اجرایی شــدن این موضوع مقاومت   
می کردند، دل نگران درآمد های شهرداری تهران بودند؟

باالخره یک  بخشی از دلسوزان شهر می گفتند منبع اصلی درآمد 

شهرداری همین پروانه هاســت و نباید آنها را شوخی گرفت. حتی 

می گفتند که شــما روی جایی دست گذاشته اید و می  خواهید آن را 

اصالح کنید که خیلی اصالح آن با عقل معیشــت جور درنمی آید 

و البتــه می گفتند که اگر این موضوع کمی باال و پایین شــود شــاید 

سیستم را دچار فروپاشی کند.

و برای برطرف کردن این دل نگرانی ها و دغدغه ها چه کردید؟  
 گفتیــم ما فرآینــدی را در این پروســه اجرایــی می کنیم که در 

یک شــب همه  چیز تغییر نکند. با توجه بــه اینکه ۷۰درصد درآمد 

شهرداری از طریق صدور پروانه است. نرخ عوارض که در تهران بر 

صدور پروانه گرفته می شــود از سال ۱۳۹۳ ثابت مانده است؛ یعنی 

در ســال ۱۳۹۷، پروانه  ساخت وساز با نرخ سال ۹۳  صادر می شده 

است در حالی  که قیمت آپارتمان سال ۹۳ تا ۹۷ حداقل ۲۰۰درصد 

گران شــده بود. این منطق منطبق بر عدالت اجتماعی نبود؛ مثالی 
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گفت وکو

می زنم خیلی ها که ممکن اســت تجربه شهری و شهرسازی داشته 

باشند به  ســادگی این موضوع را نمی پذیرند. من می گویم دوطبقه 

حق صاحب  ملک اســت اما دوطبقه باالتر حق شــهر است. چرا؟ 

دامنــه البــرز در تهران بــا طالقان چــه فرقی دارد کــه اینجا برج 

چهل طبقه هم بســازید فروش می رود اما آنجــا نه؟ چه تفاوتی با 

هم دارند؟ زمین ها از نظر کیفیت منظر شــبیه به هم هستند اما در 

شهر تهران حضور ۹ میلیون نفری، گردش اقتصاد ۴۰درصدی ملی، 

شــبکه مترو و رفت وآمد است که برج چهل طبقه را توجیه می کند. 

این مــوارد که متعلق به آن ملک نیســتند؛ متعلق به همه شــهر 

هســتند. مثال من ۱۰ هزار پروانه در ســال می دهم، اما یک  میلیون 

قطعه پالک دارم؛ یعنــی این ۱۰ هزار نفر از ثروتی که این ۹ میلیون 

نفر در آن سهیم هستند به نفع ملک خودشان بهره برداری می کنند 

و عوارضی که پرداخت می کنند یک درصد قیمت آپارتمان اســت؛ 

پــس نیاز به تغییر نگاه به عوارض و تبیین درســت نقش و اهمیت 

عوارض صدور پروانه هست. پس در مرحله اول با نظر شورای شهر 

قیمت عوارض به روزرسانی شــد؛ اما خب هنوز فاصله اش واقعی 

نیســت. در ســال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ سعی شــد ارقام اصالح شود. 

ســال ۹۸ با پیشنهادی که برای سال ۹۹ دادم بعد از کلی چانه زنی 

در وزارت کشــور و فرمانــداری تهــران، ۳۰درصــد قیمت عوارض 

ســاختمانی گران شــد، اما قیمت آپارتمان حداقل ۱۰۰درصد گران 

شده پس باز هم من در این پروسه جامانده ام.

چطور قیمت عــوارض در طی این مدت تغییــر نکرده بود؛   
یعنی هیچ  کس در شهرداری به این موضوع پی نبرده بود؟

بعــد از انتخابــات ۱۳۹۱ گران کــرده بودند. ســال ۹۴ انتخابات 

بعدی شــورای شــهر بود که گران نشــد. ۹۶ هم انتخابات بعدی 

ریاســت جمهوری بود که گران نشد. به علت مســائل اجتماعی و 

سیاســی این نرخ پایین نگه  داشته شده بود. درواقع این سوبسیدی 

بود که به صاحبان ملک داده بودند. به نظرم صاحبان امالک بزرگ 

که به صاحبان قدرت متصل بودند در این تصمیم ها اثرگذار بوده اند.

خیلی ها انتقاد می کنند که شــما بــا محدودیت روی طبقات   
ساخت وساز باعث می شــوید تولید مســکن کم شود و موجب 

گرانی می شود.
ایــن هم یک نگاه اســت. در حالی  که از زمانی کــه بارگذاری و 

تعداد طبقات در شــهر تهران بیشتر شــده، فرآیند گران شدن ملک 

در تهران تشــدید شده اســت، چرا؟ چون ســود مورد انتظار برای 

ســرمایه گذار باال رفته است. این توقع آنقدر باالست که باعث شده 

از سراسر کشــور پول جذب ساختمان ســازی در تهران شود. وقتی 

پول زیادی در این زمینه هزینه شــد و تقاضا بــرای ملک باال رفت، 

حتما قیمت ملک باال می رود که رفته اســت. آیا کیفیت زندگی در 

تهران پنج برابر کالنشــهر اصفهان و شیراز است که قیمت ملکش 

باید پنج برابر باشد؟ پنج برابر است؛ چون پول فراوانی که به تهران 

آمده باعث تشــدید قیمت در شــهر تهران شده است. از قضا باعث 

شــده ملک گران شــود چون حجم زیادی پول جذب این کار شــده 

اســت. این پول به نفع ساخت وساز و به نفع طبقه فرودست نبوده 

و باعث شده طبقات فرودست به مناطق جنوبی بروند و محترمانه 

از شــهر تهران خارج شوند که به شــدت در تضاد عدالت و انسجام 

اجتماعی است.

در صحبت هایتان اشــاره کردید که از پروسه افزایش قیمت   
عوارض ساختمانی در ماراتن افزایش قیمت مسکن جا مانده اید. 

آیا نمی توانید عوارض را به قیمت واقعی برسانید؟
بــا این مکانیزمی که در حال حاضــر در قیمت گذاری و عوارض 

ســاختمانی وجود دارد که یکی از مشــکالت مدیریت شــهری هم 

اســت، نمی توانیم عوارض را به قیمت واقعی برسانیم. نکته دیگر 

در این بحث این اســت کــه در حال حاضر متوســط نرخ عوارض 

در صــدور پروانه ۱٫۲درصد قیمت آپارتمان مســکونی اســت. در 

کالنشــهرهای دیگر کشــور این رقم باالی ۵درصد است؛ یعنی من 

از کالنشــهرهای دیگر هم کمترم، در حالی  کــه قیمت آپارتمان در 

تهران پنج  برابر ســایر کالنشهرهاســت. معنی خیلی ساده اش این 

است که تهران را مفت می فروشیم. جایی که قیمت آپارتمان متری 

۱۵۰ میلیون تومان اســت، چهار میلیون برای عوارض ساخت وساز 

دریافت می شــود. بــه اعتقاد بنده این موضوع به شــدت با عدالت 

اجتماعی فاصلــه دارد. پس اگر من بخواهــم راه قانون و انضباط 

و شــفافیت را بروم، این مشــکل را باید هر طوری که هست درست 

کنیم که البته تا حدودی هم در اجرای آن موفق عمل کردیم. توجه 

داشــته باشــید که وقتی نرخ عوارض تعدیل شــود، تبعیض مثبت 

برای مناطق جنوبی و میانی شــهر قائل شده است. این  عوارض در 

بافت های فرسوده همچنان صفر است، در میانه شهر و جنوب شهر 

هم نسبت به مناطق گران تر شهر با رشد کمتری تغییر کرد.

برای به روز شــدن نرخ عوارض درنهایت و پس از گفت وگوهای 

بســیار با فرمانداری نرخ تورم بانک مرکزی بین مهروموم های ۹۳ تا 

۹۷ مالک افزایش شد، هر چند نرخ تورم ساختمان ها بسیار باالتر از 

تورم کلی بوده اســت. این عدد حدود ۷۰درصد شــد. اما در تعدیل 

نرخ عوارض برای همه شــهر ۷۰درصد به  طور مساوی گران نشد. 

سیاســت مدیریت شــهری کمک به رونق ساخت وســاز در مناطق 

میانی و جنوبی شــهر تهران بود؛ بــه همین دلیل در مناطق گران تر 

شهر عوارض تا ۱۲۰درصد و در مناطق ارزان تر تا ۲۵درصد افزایش 

اعمال شد و به تصویب شورای شهر رسید.

در این پروسه رویه ای که برای بافت فرسوده در نظر گرفتید،   
به چه شکل بود؟

توجه داشته باشــیم که عدد عوارض در ساخت وساز واحدهای 

مســکونی واقعا تعیین کننده نیســت، امــا با این کار خواســتم در 

حد خودش اجازه دهیم ساختمان ســازی برای کســانی باشــد که 

مصرف کننده هستند؛ نه برای کسانی که برای انباشت دارایی دست 

به ساختمان ســازی می زنند. هر چند که آمار صدور پروانه به دلیل 

رکــود بازار، انضباط بخشــی و جلوگیری از فــروش طبقات اضافه، 

۲۶درصد نســبت به ســال گذشــته کاهش پیدا کرده است و حتی 

ســال گذشته هم نســبت به دو ســال قبل ۲۰درصد کاهش داشته 

است. اما سیاســت ما این بود که ساختمان باید جایی ساخته شود 

که برای نیاز مردم است. اینکه ساختمان بسازیم که ارزش پول مان 

را حفظ کنیم،  پیامد پیش فرض های دیگر اســت اما به  زعم من این 

موضوع تهران را به ســیاهچاله ای تبدیل کرده است که ثروت ملی 

را در خودش می مکد و قفل می کند. ۳۰۰ هزار واحد مســکونی در 

تهران بدون استفاده مانده است. ۳۰۰هزار را ضربدر متوسط قیمت 

آپارتمان در شهر تهران کنید. واحدهایی که استفاده نشده اند عمدتا 

در شــمال تهران هستند. باید قیمت را متری ۵۰ تومان باالتر در نظر 

گرفت. با متوسط ۱۰۰ متر مســاحت آپارتمان چهار میلیارد تومانی 

ضربدر ۳۰۰ هزار، عدد وحشتناکی به دست می آید. این عدد اقتصاد 

کشور ما را تحت تأثیر قرار می دهد. با این عدد چند کارخانه می شد 

تأســیس کرد؟ چند راه و تونل می شد ساخت؟ یک  لحظه فکر کنید 

برای به روز شدن نرخ 
عوارض درنهایت و 

پس از گفت وگوهای 
بسیار با فرمانداری 

نرخ تورم بانک مرکزی 
بین مهروموم های ۹۳ 

تا ۹۷ مالک افزایش 
شد، هر چند نرخ تورم 

ساختمان ها بسیار 
باالتر از تورم کلی 

بوده است. این عدد 
حدود ۷۰درصد شد. 

اما در تعدیل نرخ 
عوارض برای همه 

شهر ۷۰درصد به  طور 
مساوی گران نشد



۱۶۷

با پولی که اینجا بلوکه شــده چند راه می شــد درســت کرد. می شد 

مکران را آباد کرد. می شد پولی که برای ساخت پاالیشگاه و توسعه 

نفت نیاز داریم را ازاینجا قرض بگیریم؛ ولی متأســفانه این پول در 

ساختمان سازی اســتفاده می شود. این رانتی اســت که به مالکان 

زمین های تهران داده ایم. اگر این رانت در جهت بهبود شرایط کیفی 

شهر تهران هزینه می شد، اشکال نداشت؛ چون خلق ثروت می شد. 

مثال شهرک شــهید محالتی یا اکباتان یا نارمک  و محله ای باکیفیت 

ساخته  و تولید سرمایه کرده ایم.

البته آقای گلپایگانی ایــن موضوعی که در این بخش مطرح   
کردید بحث مفصلی اســت که ســاختمانی که در تهران ساخته 
می  شود برای چه کسی و چرا ساخته می شود و معضلی است که 

مربوط به زمان حال نیست.
بله، اما به  زعم بنده به  واســطه مطالعات درباره اقتصاد مسکن 

اصوال این بورس بازی زمین است که باعث گران شدن افسارگسیخته 

ملک در ایران شــده اســت و همــواره یک عــده می خواهند تورم 

ملک وجود داشــته باشد. معتقدم این موضوع یکی از بیماری های 

اقتصاد کشــورمان است و ریشــه اش در رانتی است که به مالکین 

تهــران داده ایــم؛ یعنی اتفاقی که افتاده به نفع ســازنده نیســت. 

سازنده می گوید من پول دارم و می خواهم روی زمین سرمایه گذاری 

 کنم و ظرف دو ســال ۳۰ ،۴۰درصد ســود  کنم. ولــی مالکی که در 

خانه اش می نشــیند و مشــارکت می کند و ۶۰، ۷۰درصد محصول 

نهایی را می گیرد این ســود چرا باید عایدش شود؟ بابت امتیازی که 

دوطبقه اش را به پنج طبقه تبدیل کرده و این همان امتیازی اســت 

که مدیریت شــهری به  صورت مفت در اختیارش قرار داده اســت. 

اینجاست که این گفتمان باید در توسعه شهر عوض شود. چیزی که 

من به  عنوان طبقه می دهم قدرتمندترین ابزار مدیریت توسعه شهر 

اســت و من از این قدرتمندترین ابزار به بدترین وجه ممکن در طول 

ســال های گذشته استفاده کرده ام که نه  تنها در جهت آنچه برنامه 

شــهر من گفته پیش نبرده ام بلکه درآمد خوبی هم از آن نداشته ام 

در حالی  که می شد با این امتیاز زیرساخت های شهر را کامل کرد.

از کلیــت صحبت هــای شــما ایــن برداشــت را دارم که   
آپارتمان سازی در تهران را به  اشــتباه تولید ثروت دانسته ایم و 

همین موضوع به شهرمان ضربه زده است؛ درست است؟
بله، گاهی شما ثروت های طبیعی شهر که در شمال تهران بودند 

مثــل باغات را مکیده ایــد و از این ثروت به نفع آپارتمان اســتفاده 

کرده ایــد. این مصرف دارایی و ثروت اســت؛ نه تولید ثروت. دارایی 

شهر که باعث ارزشمندی شهر است، فقط از کسی که به این دارایی 

نزدیک است بیشــترین بهره را می برد؛ به همین دلیل آپارتمانی که 

در شــمال شهر است قیمتش متری ۱۵۰ میلیون و در جنوب تهران 

۱۰ میلیون تومان می شــود. تفاوت به خاطر نزدیکی به سرچشــمه 

دارایی شهر است؛ یعنی پول در شهر تهران هم طوری هزینه نشده 

که تولید ســرمایه کند. دارایی شــهر را مصرف کرده اســت. ما یک 

دارایی داریم؛ ثروت و ســرمایه. اگر دارایی به سرمایه تبدیل شود که 

خوب اســت یا این دارایی اگر تبدیل به دارایی دیگر برای شهر شود 

هم خوب اســت. اما اینکه این دارایی به نفع عده ای خاص مصرف 

شود، ضد عدالت اجتماعی و کیفیت شهر است.

تغییر گفتمان در دو سالی که شما کار را به عهده گرفته بودید   
چقدر خودتان را تحت  فشار قرار داد؟ چون همه به مسیر گذشته 

عادت کرده بودند.
آســیب به منِ  مسئول برسد مهم نیست. به نظرم اگر در مقیاس 

بزرگ تــری به قضیه نگاه کنیم، سختی کشــیدن بــرای ایران عزیز و 

مردم لذت بخش است. کار جهادگرانه همین است.

جا دارد اینجا به دســت های پشت پرده اشــاره کنیم؛ چون   
خودتان هم جسته وگریخته به افرادی که در رانت آپارتمان سازی 
هستند اشــاره کردید. نگران این افراد نبودید که بخواهند جلوی 

کار شما را بگیرند و برخوردتان با آنها چطور بود؟
خیــر، خیلی ها اینجــا آمدند و درخواســت هایی داشــتند که با 

ضوابــط مغایرت داشــت. خیلی هــا از رده های مختلــف مالی و 

صاحبان سرمایه و قدرت که می گفتند شهر را ۲۵-۳۰ نفر می سازند 

و پرونده هایشــان اینجا با مانع برخورد کرده بود؛ برای مثال شخص 

محترمی پروانه ای برای یک فضای آموزشــی می خواســت بگیرد. 

ضابطه ای در شــورای عالی شهرســازی و معماری تصویب شــده 

بود که روی حریم گســل به مدرسه پروانه ندهیم. ایشان کارش به 

مراحل نهایی رســیده بود. از منطقه تمــاس گرفتند و گفتند که این 

فرد از مقامات کشــور اســت اما ما گفتیم قانون برای همه است و 

نباید پروانه برایشان صادر شود. حتی به دفتر بنده آمدند و به ایشان 

گفتم شــما روزی به  عنوان مقام ارشــد قانونگذار در کشور قوانینی 

تدویــن کرده اید، حاال من اگر قانون را رعایت نکنم به شــما توهین 

کرده ام و ایشــان با کمال میل و علی رغم هزینه ای که برای پیشبرد 

کارشــان داده بودند، پذیرفتند. باید توجه داشــته باشــیم که هیچ 

جامعه مدنی ای بدون رعایت قانون ســر پــا نمی ماند؛ یعنی آنچه 

مدنیت را ایجاد می کند قانون و قراردادهای اجتماعی است. از نظر 

عقلی هــم نمی توان پذیرفت جامعه بــدون رعایت چارچوب های 

تعیین شــده و قراردادهای مشخص شــده، پیمان هایی که بین همه 

بسته شــده و ما قانون می نامیم، ســر پا بماند. از جنبه اخالقی هم 

مــن چه حقی دارم اگر اینجا نشســته ام کاری کنم که نباید بکنم. از 

جنبه اخالقی هم این کار درست نیست؛ مثال من به نزدیکان خودم 

یا به صاحبان قدرت و ثروت این امکان را بدهم. این کار غیر اخالقی 

هم اســت. از نظر شــرعی هم به نظر من حرام است. این اختیارات 

بیت المال و امانت مردم در دســت من اســت. مِن مدیر اگر سختی 

هم بکشم و این رعایت قانون و نظم را بکنم، خیلی از کسانی که من 

برایشان اســتدالل می کنم می پذیرند؛ یعنی مردم و صاحبان قدرت 

و ثروت در برابر رعایت عدالت اگر برای همه باشــد، تسلیم  هستند. 

اینکه اگر به کســی بگویم به تو پروانه نمی دهم و به دیگری بدهم، 

اینجاســت که می گویند چون ما در خط سیاســی خودش نیستیم، 

بــه ما پروانه نمی  دهد؛ مثال الزام قانونی وجود دارد که طبق قانون 

ماده ۱۰۰ هیچ ســاختمانی بدون پروانه نباید در شــهر ساخته شود. 

در گذشته این  طور نبود. بیمارســتان شهدای تجریش، بیمارستانی 

هزار تختخوابی که اگر شــروع به فعالیت کند شمال تهران را قفل 

می کند، بدون پروانه ساخته شده است. ساختمان جدید بیمارستان 

امام خمینی بدون پروانه ســاخته شده است. اگر بحث پروانه باشد، 

باید مســأله ترافیک را در نظر گرفت. زیباترین دید به دامنه البرز در 

ســرپل تجریش بود. در آنجا غولی ســاخته ایم که جلوی بخشی از 

هویت شــهر تهران را گرفته اســت؛ در صورتی  که اجازه نداشــتند 

ساختمانی با آن هیبت در آنجا بسازند. در این دوره مدیریت شهری 

بنا بر این بوده که باید حتما قبل از ساخت پروانه گرفته شود. فرقی 

نمی کند ساختمان مربوط به چه شخص یا نهادی باشد؛ چون وقتی 

پروانه گرفته می شود معموال همه مســائل ساخت وساز آن کنترل 

می شود.

پــس دیگر این  طور نیســت که مثل ماجرای میدان ســپاه،   

۳۰۰هزار را ضربدر 
متوسط قیمت 

آپارتمان در 
شهر تهران کنید. 

واحدهایی که 
استفاده نشده اند 

عمدتا در شمال تهران 
هستند. باید قیمت 
را متری ۵۰ تومان 

باالتر در نظر گرفت. 
با متوسط ۱۰۰ متر 

مساحت آپارتمان 
چهار میلیارد تومانی 

ضربدر ۳۰۰ هزار، 
عدد وحشتناکی 
به دست می آید
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گفت وکو



۱۶۹

تغییر رویکرد به 
من می گوید تو باید 
فضای شهر را برای 

جاری شدن جان شهر 
فراهم کنی. جان شهر 

جایی است که مردم 
در آن حضور دارند. 

فضاهای جمعی 
جان شهر می شوند؛ 

مثال مسجد جان 
شهر است. فضاهای 

پیاده، خیابان 
ولیعصر، پارک ها، 
باغ هایی که پارک 

می شوند، سینماها 
اینها جان شهر هستند

نهادهای خاص بتوانند در زمین هایشان بدون توجه به اخطارها 
و بافت منطقه اقدام به ساخت وساز کنند؟

بله، االن در شــهر تهران بنای بدون پروانه ای اصال نیست؛ البته 

ســاختمان پالسکو است که به دلیل شرایط خاص آن توافق کردیم 

کار را پیش ببرند اما شــرط گذاشــتیم که دقیقا منطبق بر مصوبات 

شورای عالی شهرســازی و معماری باشد. ســاختمان دیگری هم 

هست که در خصوص پرداخت عوارض تعهد داده، چون عوارضش 

را بایــد با بودجه دولتی می دادند که بــه تأخیر افتاده، اجازه دادیم 

ساخته شوند؛ البته آن  هم منطبق بر ضوابط و مقررات و به وسیله 

سازنده دارای صالحیت.

 آقای گلپایگانی کلید ورود به این شرایط چه بود؛ شرایطی که   
این  طور برای جلوگیری از ساخت وســاز های بدون پروانه، رانتی 

و... ایستادگی کنید؟
کلیدش این بــود که باید دارایی به ســرمایه برای شــهر تبدیل 

شــود. کلید این تغییر گفتمان در این بود که شهر را بر اساس برنامه 

بسازیم. در برنامه گفته شده شهر باید برای شهروندان ساخته شود؛ 

یعنی از منظر کســی که در شــهر زندگی می کننــد. مثالی می زنم؛ 

خیابان ولیعصر(عــج) که تقریبا ۱۸ کیلومتر طــول دارد، به  نوعی 

تاریخ توســعه شهر تهران اســت. این خیابان محل یا مقصد رجوع 

مردم اســت. مردم برای اینکه حال شــان عوض شود یا خرید کنند، 

برای اینکه اوقات فراغتی داشته باشند به خیابان ولیعصر می روند. 

برای اینکه ساعتی را با خانواده شان بگذرانند به سینماهای خیابان 

ولیعصر یا تئاتر شــهر می روند. پس این خیابان مقصد مردم است؛ 

جایی که مردم در آن زندگی می کنند. جایی که مردم از دارایی شهر 

لــذت می برند. یک  وقت هم من خیابان ولیعصر را جاده ای می کنم 

کــه از جایی به  جــای دیگر بروم؛ یعنی یک  وقت تســلط خودرو و 

رفت وآمــد اســت، گاهی هم زندگی اســت. تغییر رویکــرد به من 

می گوید تو باید فضای شــهر را برای جاری شــدن جان شهر فراهم 

کنی. جان شــهر جایی است که مردم در آن حضور دارند. فضاهای 

جمعی جان شــهر می شوند؛ مثال مسجد جان شهر است. فضاهای 

پیاده، خیابان ولیعصر، پارک ها، باغ هایی که پارک می شوند، سینماها 

اینها جان شهر هســتند؛ چون محلی است که اجتماع مردم شکل 

می گیرد و شــهر برای این است که مردم در کنار هم باشند. پس ما 

شــهر را برای عبور و مرور نمی سازیم، برای زندگی می سازیم. وقتی 

می گوییم شهری برای همه، همه که نمی خواهند از شهر رد شوند، 

می خواهند در شهر زندگی کنند. شما وقتی با نامزدتان در شهر قدم 

بزنید، شهر برایتان ارزشمند می شود.

وقتــی به خیابان ولیعصر اشــاره کردید، مــن یاد خاطرات   
خــودم از این خیابان افتــادم؛ از دوران نوجوانی تا امروز که هر 
دوره ای خاطره مختص به خودش را داشــته اســت. خاطرات 
رنگی در قسمت زنده شــهر. اما در تضاد با این خیابان، پل صدر 
و اطراف آن برایم فضایی خاکســتری و به شدت در هم دارد که 
نه  تنها خاطره ای ازآنجا ندارم بلکه هر بار گذرم به آنجا می افتد، 
می خواهم سریع ازآنجا خارج شوم. حاال پیرو همین صحبت برای 
اینکه فضایی رنگی و زنده در شهر ایجاد کنید، آیا به سمت ایجاد 

پارک در پادگان ۰۶ ارتش رفتید؟
متوجه صحبت تان هســتم. اصــوال واژه تماشــا؛ یعنی راه رفتن 

و دیدن. یعنی شــما در یک خیابان می روید که تماشــا کنید. یعنی 

راه بروید و ببینید. اما درباره قســمت دوم پرســش تان از ســال ۷۲ 

که طرح جامع ســاماندهی تهران کار شد، دیدند پادگان ها در شهر 

تهران حدود ۱۶درصد مســاحت شهر را اشــغال کرده اند. از همان  

جا بحثی مطرح شــد که آیا حضور پادگان ها در درون شهر ضروری 

اســت یا خیر؛ چون اینها با توسعه شهر به داخل شهر آمده  بودند. 

در دوره قاجار پادگان ۰۶ سربازخانه ای کنار کاخ سلطنت آباد بود که 

بعدا در دوره پهلوی اول ســاختمان هم برای سربازخانه کنار کاخ 

ســلطنت آباد ســاختند؛ یعنی این پادگان خارج از شهر بوده است. 

پس در سال ۷۲ این بحث مطرح شد که پادگان ها به خارج از شهر 

منتقل شــوند و از این فضا برای خلق کیفیت هایی در شهر و تأمین 

ســرانه هایی که شهر نیاز دارد استفاده شــود. این شروع اولیه برای 

انجام این پروژه در آن زمان بود اما زمانی عملیاتی و اجرایی شد که 

قانون انتقال پادگان ها در سال ۸۸ در برنامه چهارم توسعه تصویب 

شــد. سال ۹۲ قراردادی بین شــهرداری تهران و ارتش تنظیم شده 

بود، در همان فرآیند وقتــی طرح تفصیلی تهران را تهیه می کردند 

مبنا این بود که پادگان ها قرار است انتقال پیدا کنند، پس لکه گذاری 

که روی پادگان ها کردند بعضًا به فضای کار و ســکونت تبدیل شد؛ 

مثال پهنه را گذاشــتند S، M،R ؛ یعنی پادگان هــا انتقال پیدا کنند و 

بشــوند مســکونی، تجاری، مرکز فعالیت. بر اســاس آن چیزی که 

در طــرح تفصیلی پیش بینی شــده بود، در پــادگان ۰۶ قرار بود دو 

میلیون مترمربع مسکونی، تجاری، اداری مجوز بدهند بر اساس آن 

توافق نامه ای تنظیم شــده بود اما باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ 

برسد، در توافق نامه گفته بودند سطح اشغالی که می توانند بسازند 

۳۰درصد اســت؛ ۷۰درصد فضای باز و ۳۰درصد سطح اشغالی که 

این ســاختمان ها در آن قرار دارند. این طرح چند بار به کمیســیون 

ماده ۵ و شــورای عالی رفته بود و آن حجم بارگذاری تأیید نشــده 

بود؛ ولی درنهایت  به حدود یک میلیون مترمربع بارگذاری رضایت 

داده بودند تا در این دوره مدیریت شــهری از ســوی شورای شهر و 

اعضای شــورا و جناب آقای دکتر پیروز حناچی مبنا کاهش بیشــتر 

بارگذاری بود، وقتی کار را شــروع کردیم، ســوابق مطالعه شد و با 

نمایندگان ارتش گفت وگو شــد، دیدیم هدف شــهرداری از پذیرش 

ایــن حجم بارگذاری چه بوده؟ می خواهد از محل دریافت عوارض 

درآمد کسب شــده و جای دیگر راه، مترو یا پارک بسازد. گفتیم خب 

بوســتان هایی که می شــود نگه داشــت را تبدیل بــه کیفیت کرده 

و درهــای آنجا را به روی مردم باز کنیم. تغییر گفتمان اینجاســت 

خیلی وقت ها باید نســازیم. تصور کنید اینجــا کیفیتی وجود دارد، 

من بارگذاری ســنگین کنم، آن کیفیت را از بین ببرم تا جای دیگری 

کیفیت خلق کنم؟!

روند گفت وگو با ارتش به چه شکل بود؟  
بــه نماینــدگان ارتش گفتیم ایــن حجم بارگــذاری باید کاهش 

یابد. در حدی که از منظر اقتصادی به خواســته شــما هم پاســخ 

دهد، بیشــتر از آن نمی توانیم. قانون انتقال پادگان ها از چند مســیر 

گفت وگو کرده است. این موضوع اگر بخواهد به تصویب کمیسیون 

ماده ۵ و شــورای عالی شهرسازی برسد حد بارگذاری در اینجا باید 

تأیید و تصویب شــود و توقع را منطقی تر کردیم و بستیم به یکسری 

پارامترها که به کلیت محله از منظر ما آسیب نزند. گفتیم تراکم پایه 

در شــهر تهران دوطبقه ۶۰درصدی اســت که می شود ۱۲۰ درصد؛ 

یعنی کف تراکم در شــهر تهران ۱۲۰درصد است. کل پادگان که ۵۰ 

هکتار اســت، ۱۲۰درصــدش ۶۰۰ هزار مترمربع اســت. دوم گفتیم 

فرض کنیــد من ۳۵هزار هکتار از شــما می خرم، ۷۰درصد ســهم 

شهرداری، در قبالش به شما چیزی می دهم که تاوان پول ۷۰درصد 

را بدهد که همان اجازه ای بود که ۶۰۰ هزار مترمربع بســازند. البته 
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گفت وگو

عددی که شــروع کرده بودیم کمتر بود اما در گفت وگوها درنهایت 

روی ۶۰۰ هــزار متــر مربع توافــق کردیم اما با شــروطی؛ اوال حد 

تجاری را به شدت کاهش دادیم چون جاذب سفر بود. تجاری ها ۴۰ 

هزار مترمربع شــد. در مورد مسکونی هم گفتیم باید برایش سقف 

جمعیت پذیری در نظر بگیریم که منجر شد به اینکه واحدها حداقل 

۳۰۰ مترمربع باشــند که جمعیت پذیری کاهش پیدا کند. بخشی را 

گفتیم باید هتل باشد که هتل خیلی مشکل ترافیکی ایجاد نمی کند. 

برای بخش اداری هم شــرایط گذاشتیم. ۳۰درصد سطح اشغال و 

۷۰درصد فضای باز را هم گفتیم ۷۰درصد باید تفکیک شده و کال به 

 عنوان پارک عمومی به شهرداری واگذار شود؛ یعنی ارتش دخالت 

نداشته باشد. به نظرم یکی از توافقات خیلی خوب بود که دو طرف 

منفعت داشــتند. عده ای نگران بودند کــه ۶۰۰ هزار متر مربع عدد 

سنگینی است و اگر بتوانیم کلش را به بوستان تبدیل کنیم، کیفیت 

بهتری دارد. از نظر مــن از دو جهت این کار تحقق پذیر نبود؛ گاهی 

ما حدی را باید بگیریم که باعث منفعت طرفین در گفت وگو شــود. 

اگر بخواهیم فقط منفعت شهر را در نظر بگیریم طرف مقابل اصال 

نمی پذیرد. دوم اینکه تراکم ۶۰۰ هزار متر مربع آیا به محله آســیب 

می زند یا باعث خلق کیفیت می شــود؟ شــخصا معتقدم این نوع 

معماری و ترکیب در آنجا با توجه به ویژگی های زمینه ای اش خلق 

کیفیت می کند. چرا؟ من می گویم فضایی که آنجا ســاخته می شود 

اوال در درون خــودش مجموعــه ای به  هم  پیوســته اســت یعنی 

مســکونی، اداری، تجاری و فضای ســبز دارد. مثال سالن تیراندازی 

دارد که در وهله اول به همین مســکونی ها خدمات می دهند. پس 

من مسکونی را جایی می گذارم که خدماتش هم اطرافش است. 

از اتفاق ۰۶ راضی هســتید؟ یعنی آن  طور که می خواســتید   
پیش رفته است؟

تــا جایی که پیش رفتــه به نظرم بهترین کار بود. اعتقاد راســخ 

دارم که بســیاری از پارک های بزرگ مقیاس شــهر تهران پارک های 

امنی نیســتند؛ مثال االن صاحب پارک ملت کیســت؟ صمیمی ترین 

پارک های تهران مثل پارک ســاعی، بهجت آباد ویژگی شان چیست؟ 

صاحــب اول بوســتان بهجت آباد مجموعه مســکونی بهجت آباد 

اســت؛ یعنی شــما وقتی وارد این پارک می شوید احساس می کنید 

غریبه هســتید؛ چون عده ای که با هم آشــنا هستند پالس ردوبدل 

می کنند و شــما با احســاس غریبگی در رفتارتان احتیاط می کنید؟ 

اما در پارک ملت یا دیگر پارک های بزرگ این  طور نیســت و صاحب 

ندارد. البته در حالی  که یکی از زیباترین پارک های تهران هستند.

اگر قرار باشد این  طور فکر کنیم باید برای هر محله یک پارک   
بسازیم.

باید این  طور باشد. اگر کنار این مجموعه مسکونی بسازید که در 

وهله اول صاحب آن شــود، امن می شود. فضایی که اطراف پارک 

ملت ســکونت غالب باشد ندارید. اطرافش خیابان، صداوسیما و... 

اســت. پارک ملت پارک خیلی خوبی است اما من می گویم نه  تنها 

پارک ها، بلکه همه پروژه های مقیاس شــهری و حتی مقیاس ملی، 

اول باید صاحب محله ای داشته باشند. یعنی چه؟ مثال برج میالد؛ 

اول بایــد مردم گیشــا بگویند این برج در محله ماســت، بعد مردم 

شــمال غرب تهران بگویند، بعد تهرانی ها و کل کشــور بگویند این 

برج مال ماست. احســاس تعلق به شهر این  طور درست می شود. 

وقتی از خانه تان بیرون می آیید می گویید این کوچه مال ماست، بعد 

می گویید مسجد و مدرسه محله من؛ چون به آن مکان ها رفت وآمد 

کرده اید. احســاس تعلق از مقیاس کوچک شروع می شود و بعد به 

 کل شهر تسری پیدا می کند.

اگر این احســاس تعلق را به خانه، محله، شــهر و کشور تشدید 

نکنیم، باعث می شــود احســاس تعلق ملی تضعیف شــود. االن 

خیلــی از جوانان ما بعد از فارغ التحصیلــی دنبال پذیرش گرفتن از 

دانشــگاهیان خارج از کشور هستند. متوســط سکونت در محالت 

شــهر تهران دو، سه سال است و شما نمی توانید بگویید متعلق به 

کدام محله هســتید؛ چون به دلیل بورس بازی زمین و مســتغالت 

ناچار هســتید مدام جابه جا شــوید. خانه تان غرب تهران اســت و 

مدرســه تان در جای دیگر شــهر. به نظرم مســخره ترین اتفاق این 

است که بورس مدارس «خوب» در منطقه ۳ تهران است و بچه ها 

خواب آلود یکی دو ساعت در ترافیک هستند که به «مدرسه خوب» 

برسند و غروب هم خسته به خانه می رسند. این فرد دیگر احساس 

تعلق به محله اش نمی کند چون مدرسه اش آنجا نبوده است. شما 

بــرای خرید باید با خودرو به مال هــای مختلف بروید، دیگر از بقال 

سر کوچه خرید نمی کنید. شهر برای مردم و تقویت احساس تعلق، 

انسان گرایی در شهر است. اینکه می گویم بوستان باید برای کسانی 

شــود که در وهله اول همان ها از آن اســتفاده کنند. درواقع شــما 

فضایی خلق می کنید که افرادی که قرار اســت در این ساختمان ها 
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زندگــی کنند به  جایــی لنگر انداختــه و اتصال پیــدا می کنند. این 

فضایی می شود که مردم با آن صمیمی می شوند. برج میالد جایی 

ســاخته شــده که اطرافش اتوبان است و کســی نمی تواند بگوید 

صاحبش اســت؛ در حالی  که صاحب دارد. وقتی من دارایی ای به 

شــهر اضافه می کنم باید صاحبش هم کنارش باشــد. االن بوستان 

هرندی ســاخته شــده ولی من به آقــای دکتر حناچی و شــهردار 

آن منطقه هم گفته ام و ســازمان نوســازی مأمور شــده تا بررسی 

و مطالعه کند که اطراف آن ســاختمان بســازیم یا محله نوسازی 

شود؛ چون اگر آن اطراف سکونت نباشد پارک زنده ای نخواهد شد. 

پادگان ۰۶ دو ایســتگاه مترو، بزرگراه، محله پاسداران کنارش است، 

پارک ۳۵ هکتاری می ســازیم، چه اشــکالی دارد کنارش ساختمان 

مســکونی خوب هم داشته باشم؟ شــهر خوب شهری است که از 

اجزای خوب ســاخته شده باشــد؛ اجزای خوب فقط این نیست که 

در همه شــهر پارک یا پل و اتوبان باشــد. شــهر خوب شهر زندگی 

خوب است؛ یعنی خانه شما باید خانه خوبی باشد. کوچه، مدرسه 

و محل کارتان باید خوب باشــد. وقتــی می گویید زندگی همه اینها 

با هم هســت. نمی توانید بگویید کســی خانه اش خوب است پس 

زندگی اش خوب اســت. ممکن اســت کارش یا محل کارش خوب 

نباشــد یا برای رفتن به محل کارش باید دو ساعت در ترافیک باشد. 

اگر همه اجزا کامل چیده شــوند کل کامل می شود که اجزایش به  

صورت سیســتماتیک کنار هم چیده شــده اند. حاال شما این اجزا را 

از هم جدا کنید، کل کامل نمی شــود. شــما دیگر از این شــهر لذت 

نمی برید. مثال در مورد خانه  هم شهرداری تهران اعالم آمادگی کرد 

تا در قضیه مســکن اجتماعی و مسکن برای کم درآمدها کمک کند 

و آقای رئیس جمهوری اســتقبال کردند. مطالعه کردیم که کجاها 

می توانیم این کار را بکنیم.

مطالعه نشــان می دهد یک خأل در شــهر تهران وجود دارد که 

خانــه ای در اندازه کوچک  تولید نمی شــود؛ ۲۵ تــا ۵۰ متری تولید 

نمی کنیم چون مقررات ما طوری اســت کــه این تولید را اقتصادی 

نمی کند. متوسط مســاحت آپارتمان در شهر تهران  در شمال شهر 

۱۲۰ متــر و در جنوب شــهر ۸۰ متر اســت. برای جایــی که قیمت 

آپارتمانــش در حد قیمت آپارتمان های شــهرهای اروپایی اســت، 

توزیع هم نادرســت اســت. من گفتم وقتی می گویید مســکن باید 

حداقل ۶۰، ۷۰ مترمربع باشــد، این راهم بگویید که حداکثر فاصله  

مســکن با محل کار باید نیم ساعت باشــد. این امکان را بگذاریم که 

اگر یک نفر که در تهران کار می کند و محل کارش در خیابان انقالب 

اســت  با ۲۰ دقیقه پیاده روی یا یک ایســتگاه متــرو بتواند به محل 

کارش برســد. او بتواند انتخاب کند کــه آپارتمان ۳۰ متری بخرد یا 

اگــر واحد بزرگ تر می خواهد بتواند به  جای دیگری برود. این امکان 

انتخاب را بدهیم. شــهر ما این امــکان انتخاب را نمی دهد؛ مثال در 

وســیله حمل ونقل می گویید دوچرخه، پراید، سمند، الگانس، مترو، 

اتوبوس و... داریم. هر کس متناسب با شرایطش انتخاب می کند اما 

در مورد خانه این امکان انتخاب خیلی ضعیف است.

به طرح ملی مسکن اشاره کردید؛ این طرح به کجا رسید؟  
وزارت کشور خیلی استقبال کرد اما وزارت مسکن کمی مقاومت 

می کند. حرف شان هم این است که می گویند خانه ها حداقل باید ۶۰، 

۷۰متر باشــد. ولی در شهری همچون تهران تولیدکننده یا تسهیلگر 

تولید باید بتواند که یک منو جلوی شهروند بگذارد؛ مثال یک مجرد 

وقتی می خواهد خانه اجاره کند، انگار مجرم اســت. در صورتی  که 

ایــن فرد هم حق زندگی باکیفیت را در تهران دارد و باید متناســب 

با درآمد و شــرایطش خانه ای باکیفیت داشته باشد. یا به زوج هایی 

که تازه ازدواج کرده اند دقت کنید. چرا خانواده ها می خواهند خانه 

دخترشان بعد از ازدواج نزدیک شــان باشد؟ چون همسرش وقتی 

از خانه بیرون می رود تا برگشــتن به خانه دو ساعت باید در ترافیک 

باشــد. تصور کنید زوجی که تازه ازدواج کرده اند، احســاس کنند با 

۱۰ دقیقه می توانند به خانه والدین شــان برســند. خانمی که شاغل 

نیســت وقتی همسرش ســر کار می رود، احساس کند همسرش در 

صورت نیاز با یک ربع زمان می تواند به خانه بگردد یا با دو ســاعت 

زمان حس آرامش و امنیت کدام بیشتر است؟ وقتی می گوییم خانه 

خوب، فقط منظور کمیت نیســت. خانه خوب یکســری کیفیت ها 

دارد. شما ممکن است بخواهید بچه تان را در محدوده مرکز تهران 

به مدرسه نزدیک خانه تان بفرستید اما خانه تان کوچک باشد. وقتی 

جاهایی که ســرانه خدماتش تأمین شده نیست خانه می سازیم، به 

بهانه اینکه برای طبقه فرودســت خانه بســازیم، شــهر و آدم ها را 

دچار مشکل می کنیم و پیامدهای تلخی دارد.

و به همین بهانه ای که شما به آن اشاره کردید، یعنی با ایجاد   
مسکن برای طبقه فرودست، آمار کارنامه  کاریمان را باال ببریم.

در واقع به  طور محترمانه فقرا را از شهر بیرون می کنیم. متأسفانه 

یک خأل در شهر 
تهران وجود دارد 

که خانه ای در 
اندازه کوچک  تولید 
نمی شود؛ ۲۵ تا ۵۰ 

متری تولید نمی کنیم 
چون مقررات ما 

طوری است که این 
تولید را اقتصادی 
نمی کند. متوسط 

مساحت آپارتمان 
در شهر تهران  در 

شمال شهر ۱۲۰ 
متر و در جنوب 

شهر ۸۰ متر است
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گفت وکو

جاهایی سرمایه گذاری می کنیم که به  درستی استفاده نمی شود. در 

تهران جاهایی هســت که مردم روی مقــوا زندگی می کنند. اینها را 

هم باید ببینیم، با فاصله یک ربع تا بازار تهران، در محله انبار گندم 

یا خانی آباد که جاهای خوبی هم هستند، قیمت آپارتمان در آنجا با 

شــهرک اندیشه یکی است چون کیفیت زندگی تأمین شده است. به  

جای اینکه پول در بیابان خرج شود، اگر از ظرفیت هایی که در درون 

شهر است، استفاده می شد می توانست بهره بیشتر بدهد. تصور عام 

این اســت که تهران یعنی چیزی که نقشــه اش را می کشیم. شهر 

قدس در گوشــه غرب تهران است با منطقه ۲۱ چه فرقی دارد؟ در 

نقشه سیاسی من نیست.

آیــا جزو تهران نیســت؟ من اســم تهران را کالنشــهری در هم  

تنیده می گذارم. برای همه قســمت ها باید فکر کرد. بخشی از تغییر 

گفتمان که گفته شد این است که ببینیم نقش و جایگاه تهران برای 

نظام کالنشــهری کجاست. نبردی ســر این قضیه داریم که جایگاه 

پایتخت را فراموش کرده ایم. مدیریت و مســائل پایتخت ویژه است 

در قوانین رد پایش هست؛ ما که اختراع نکرده ایم. اما نبردی داریم 

سر اینکه حریم تهران و پایتخت باید مدیریت شود. این  یک موضوع 

خیلی پیچیده ای اســت که برای آن به شــدت آینــده خطرناکی را 

متصور هستم.

همان سیاهچاله ای که در صحبت هایتان به آن اشاره کردید،   
باالخره با این روند جایی به بن بست می رسد.

بله، ســیاهچاله ای که جمعیت و ثــروت را در خود جمع کرده 

اســت؛ اینکه شــما یک پنجم جمعیت کشــور را در حدود ۲درصد 

مساحت کشور ایران متمرکز می کنید. آب چهار رودخانه را در تهران 

مصرف می کنید. از نظر اقتصادی ۳۰، ۴۰درصد گردش اقتصادی را 

در یک جا متمرکز می کنید. اگر این موارد در نظر گرفته نشــود پس 

چه چیزی در نظر گرفته می شــود؟ این موارد ارکان توســعه پایدار 

هستند. باید زیست بوم، اقتصاد و مسائل اجتماعی را در نظر گرفت. 

شــکاف بین متن و حاشــیه، بین شــهر و پیرامون مسأله ای جدی و 

خطری است که تهران را تهدید می کند. در سوریه درگیری ها از کجا 

شروع شــد؟ در دمشق و پیرامونش شــکاف اجتماعی وجود دارد. 

خیلی از گروه هایی که ضد حکومت بشار اسد جنگیدند، در حاشیه 

دمشــق خودشان را تجهیز کردند. البته ایران با آنجا خیلی متفاوت 

اســت اما زمینه هایش وجود دارد. مگر سال گذشته در مورد بنزین 

مشکالتی  در کشور نداشــتیم؟ پس  زمینه های مشکالت اجتماعی 

در کشــور وجود دارد. با یک خط مترو فاصله زندگی بین شهروندان 

زمین تا آسمان فرق دارد. افراد با دیدن این مسائل و خیلی چیزهای 

دیگر احســاس تبعیض می کنند که حتما این عوامل باعث شــکاف 

اجتماعی می شود.

در صحبت هایتان به نساختن اشاره کردید. طرح این موضوع   
از ســمت شما خیلی خوب است؛ ولع ســاختن در شهر واقعا در 

همه آدم ها وجود دارد.
هم می خواهند بسازند و هم از ساخت شان منفعت ببرند. فرض 

کنید شما برای اینکه پیراهنی را برایتان بدوزند از این کار انتظار سود 

دارید که از ســاختن مسکن انتظار ســود دارید؟ مثال شخص زمینی 

دارد که می خواهد بســازد. ضابطه گفته چهــار طبقه، می گوید اگر 

پنج طبقه نباشد ســود نمی کنم. مگر قرار است سود کنند؟ مسکن 

برای ســکونت اســت. این برمی گردد به حرف اولم که سرمایه در 

ملک تشدید ســوداگری است، موضوع ساخت برای مسکن نیست؛ 

برای کسب ثروت است.

چه کارهایی در شــهر انجام ندادید که به نفع مردم بود و چه   
کارهایی را اجازه ندادند که انجام دهید؟

یکســری خیابان ها بود که تعریض داشــت؛ مثال در نقشــه های 

طرح تفصیلی قرار بود خیابان هشــت متری ۲۴ متری شــود. اینها 

مطالعه و بررســی کارشناسی شد و دیدیم اصال ضرورتی به این کار 

نیست. خیابان ولیعصر(عج) از انقالب به پایین قرار بود از هر طرف 

سه متر عقب نشینی کند.

دیدیــم بدنه هایــی دارد که بدنه تاریخی هســتند؛ یعنی بدنه را 

خراب کنید که عقب نشینی شود؟ ارزش بدنه بیشتر از این اقدام بود. 

برای همین چنین تعریض هایی نباید انجام می شــد. پس از بررسی 

همه جانبه در کمیســیون ماده ۵ این کاهــش عرض ها به تصویب 

رسیده است. جاهایی طبقات اضافه بود که در طرح تفصیلی نبود و 

جلوی این کار را گرفتیم. ساخت برج باغ بود که نباید انجام می شد. 

فشــاری که درباره ســاختمان های بدون پروانــه می گوییم، معلوم 

اســت از کجا فشــار می آید که ما اجازه ندادیم بسازند. در دو سال 

گذشته تقریبا پروانه ساخت وساز تجاری متمرکز در یک نقطه (مال) 

نداشته ایم.

محلــه قدیمی و خوبی در الهیه با پاالدیوم واقعا به مشــکل   
خورده است یا با ســاخت کوروش، اتوبان ستاری دچار مشکل 

شده است.
پروانه  اتفاقی که در اتوبان ســتاری افتاد (کوروش) را قبال داده  

بودند. جای دیگری هم هســت که نزدیک به افتتاح اســت و وقتی 

آن را دیدم ســردرد گرفتم. گفتیم باید برای عارضه ســنجی ترافیک 

چاره ای اندیشــیده شــود. کارهایی که نباید انجام می شــد آمارش 

کم نیســت و کارهای که در شهر باید انجام شــود هم کم نیستند؛ 

مثال اتفاقی که برای ســاختمان ســینا اطهر افتاد اتفاق تلخی بود. 

ساختمان مشــابه آن را شناســایی کردیم. اینها اتفاقات مهمی در 

شهر است و بخشــی برای اینکه آینده بهتری در شهر داشته باشد، 

نیاز به اصالح قانونی دارد و بخشی اصالح ضوابط و مقررات است. 

از نظــر عددی هم در طــرح تفصیلی که گفتیم معیارمان اســت، 

مثال در شــهر تهــران پارکینگ، روددره ها یا باغات شــهر طرح های 

موضوعی هســتند. یکسری هم موضعی بودند یعنی برای جاهایی 

از شــهر باید طرح تهیه می کردیم؛ مثل کن، فرحزاد، منطقه ۱۲، ۱۵، 

۱۶ و ۲۰ درگیــر پروژه ای بودند به نام خیابان فداییان اســالم. برای 

اینها باید طرح تهیه می شــد. طرح تفصیلی گفته بود برای ۶۰۰ جا 

باید طرح تهیه شود. این ۶۰۰ مورد را پاالیش کردیم و به ۳۰۰ طرح 

رســیدیم. از سال ۹۱ طرح تفصیلی ابالغ شده تا سال ۹۷، طرح های 

موضعــی که برای این در شــهر تهران به تصویب کمیســیون ماده 

۵ رســیده، ۲۰ طرح تصویب شــده است. از ســال ۹۷ تا ۹۹، در دو 

ســال ۳۰ طرح موضعی به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده است. 

چون فکر می کنیم هر چه برنامه مان را قوی تر کنیم، کارمان دقیق تر 

خواهد شد. خیلی از موضوعات معطل مانده در شهر است که باید 

تعیین تکلیف شوند. کســی که در کن زندگی می کند، می گوید فرق 

من با کسی که در شهران اســت، چیست؟ چرا آپارتمان در شهران 

متری ۴۵میلیون تومان اســت؟ بر اساس ضوابط طرح تفصیلی در 

یک کوچه بنا به  اندازه مســاحت، ســاختمان دوطبقه، سه طبقه، ۴، 

۵، ۶، ۷ و ۸ و اگر باغ هم باشــد برج باغ می ســاختند، ۱۰ طبقه هم 

می توانست ســاخته شود. این ایراد ضابطه اســت. سوای از اینکه 

منظر بصری شــهر را آشــفته می کند، از منظر حس برابری هم به 

شــهروند لطمه می زند. این ضابطه با یک کارشناسی بسیار پیچیده 

خیابان ولیعصر(عج) 
از انقالب به پایین 

قرار بود از هر طرف 
سه متر عقب نشینی 

کند. دیدیم بدنه هایی 
دارد که بدنه تاریخی 

هستند؛ یعنی بدنه 
را خراب کنید که 

عقب نشینی شود؟ 
ارزش بدنه بیشتر 
از این اقدام بود. 

برای همین چنین 
تعریض هایی نباید 

انجام می شد. پس از 
بررسی همه جانبه در 

کمیسیون ماده ۵ این 
کاهش عرض ها به 

تصویب رسیده است. 
جاهایی طبقات 

اضافه بود که در طرح 
تفصیلی نبود و جلوی 

این کار را گرفتیم
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ارزیابی شده و در حال طی کردن فرآیند کارشناسی و تصویب است.

در نگاه تفکر شــما روح شهروند خیلی مهم است اما در عمل   
شهر فقط ساخت وساز است.

معیار نگاه شهرســازی دوره مدرن که به ساخت وســاز و اتوبان 

و تســلط ماشــین فکر می کرد، االن در دنیا هم دیگر از سکه افتاده 

اســت. االن گفته می شود که شــهر باید برای شــهروندان ساخته 

شــود. روح شــهر اهمیت دارد. فضایی که شــهروند بتواند با بقیه 

شــهروندان گفت وگو کند. اینهاست که شهر را می سازد. شهر فقط 

محل رفت وآمد نیست.

در اوایل صحبت  هایتان بیان کردید که فضاهای شهری باید   
متناســب با نیاز، خواست و سلیقه همه شــهروندان باشد. برای 
جایگاه معلوالن در تغییر ســاختار شهر تهران چه اقداماتی انجام 

شده است؟
ما ســتاد مناسب سازی برای شــهر داریم. از سال ۹۷ تکلیفی به 

مناطق داده شــد که هــر منطقه باید دو بوســتان، دو خیابان و دو 

ساختمانش را مناسب سازی کند.

بودجه هم در نظر گرفته شده بود. سال ۹۷ تقریبا این کار محقق 

شــد. در ســازمان ها هم میادیــن میوه وتره بار، ایســتگاه های مترو، 

بی آرتی باید مناسب سازی شوند. البته در گذشته هم مناسب سازی 

شده بود و ما این مسیر را با جدیت ادامه دادیم و تشدید کردیم. این 

کارها در شــهر به  صورت پراکنده انجام می شــد، سعی شد کیفیت 

هم ارتقا یابد. معلوالنی که به  عنوان مشاور در ستاد هستند، گفتند 

وقتی من ســوار مترو می شــوم نقشــه ای به من بدهید بدانم کدام 

ایستگاه مناسب سازی شده اســت تا خودم برنامه ریزی کنم چطور 

رفت وآمد کنم. برای ســال ۹۹ طرح جامع مناسب سازی در دستور 

کار قرار گرفت. این طرح قرار اســت مشــخص کند، کجای شهر به 

 صورت شبکه به  هم  پیوسته مناسب ســازی شود که معلول وقتی 

وارد این شــبکه شد بداند بوستان، خیابان و فروشگاه مناسب سازی 

شــده اســت. چهارراه های شــهری باید مجهز به هشــدار صوتی 

بشــود. میدان تره بار و ســاختمان ها باید مناسب ســازی شوند و با 

کارهای مطالعاتی ۳۰، ۴۰ الیه به وسیله مشاور مطالعه شد. مراکز 

پررفت وآمدی که معلوالن ارتباط دارند روی نقشــه گذاشــته شده 

و به یک شــبکه رسیده اســت که اگر مناسب سازی شود، ۸۰درصد 

کار انجام می شــود. یک هدف هم گذاشــتیم که ۵۰۰ کیلومتر مسیر 

باید ظرف سه سال مناسب سازی شود هر سال حدود ۱۶۰ کیلومتر، 

امســال امیدوارم به برنامه برسیم و مسیر را اصالح کنیم. تقریبا دو 

ماه قبل نقشه رونمایی شده و در دستور کار قرار گرفته است که اگر 

مسجد، مدرسه، تره بار و... در این شــبکه وجود دارد مناسب سازی 

شود.

اما پروسه پراکنده از دو سال قبل انجام می شود.  
بله، بودجه ای را که در ســال ۹۹ تصویب شد، از ۷۰ میلیارد سال 

۹۷ به ۴۰۰ میلیارد در ســال ۹۹ رساندیم. یکی از محوری ترین ارکان 

شــهر برای همگان مناسب سازی است. تقریبا هیچ پروژه ای افتتاح 

نمی شــود مگر اینکه مناسب سازی شده باشد. شــهردار تهران این 

موضوع را بخشــنامه کرده اســت. ممکن اســت جاهایی نواقصی 

باشد، اما باالخره تا جایی که خواسته ماست، فاصله وجود دارد.

اما همین  که حداقل ها را داشــته باشــد، جای شکرش باقی   
است.

حداقل ها را دارد. ایستگاه مترو برای معلوالن خیلی مهم است. 

طبق مطالعه مان حدود ۴۰، ۵۰ ایستگاه ما فاقد آسانسور بود. فرآیند 

تأمیــن اعتبار و بودجــه در دوره تحریم ها کار ســختی بود. اما االن 

پیمانکار در حال انجام کار اســت و شاسی کشــی ها انجام شــده و 

کابین ها در حال ســاخت است و هدف مان این است که تا آخر سال 

۴۳ ایستگاه به آسانسور مجهز شوند. از این به بعد هر ایستگاهی که 

افتتاح می شود با رعایت مناسب سازی خواهد بود. در ساختمان ها 

هم از ۲۵ واحد به باال حتما باید یک واحد مناســب معلوالن باشد. 

ســاختمانی که ضوابط مربوط به معلوالن را رعایت نکرده باشــد 

پایان کار نمی گیرند. در ساختمان های عمومی که ساخته می شود با 

هماهنگی نظام مهندسی سختگیری بیشتر شده است. 

در بوســتان های در دســت احداث شــهر تهــران چطور   
مناسب سازی انجام می دهید؟

بوســتان هرندی مناسب ســازی شده اســت. حاال ممکن است 

نواقصی داشــته باشــد اما کلیتش مناسب ســازی شــده اســت؛ 

مســیرهای نابینا، کم بینا، سرویس بهداشــتی برای معلوالن وجود 

دارد. در جاهایی که اختالف ارتفاع اســت حتمــا باید رمپ وجود 

داشــته باشد. این کار به دســتور کار عمومی تبدیل  شده است؛ مثال 

خیابانی در منطقه ۷ تهران سنگفرش و مسیر نابینایان طراحی شده 

اســت. میدانگاه امیرکبیر در منطقه ۱۴ مناسب سازی شده است که 

تمام اینها جزو اقداماتی اســت که ما را به این مسیر سوق می دهد 

که تهران شهری برای همه شود.

فقــط در پایان ایــن نکته را بگویــم که البتــه از یک  طرف   
پیاده راه ها سنگفرش می شوند و چنین خدماتی عرضه می شود اما 
اجرای آن و نظارت بر کیفیت آن خیلی خوب از آب درنمی آید؛ 
برای مثــال پیاده راه های خیابان انقــالب نمونه عینی عدم حق 
داشتن شــهروندان معلول و نابینا در سطح شهر است. درست 
است که موزاییک های مناسب برای این افراد نصب شده است، 
اما پارک موتور و حضور دســتفروش در آنجا باعث شده که این 
افراد نتوانند از این امکان استفاده کنند. یا زمانی با آقای لطف اهللا 
میثمی صحبت می کردم که می گفت بارها با داربست هایی که در 
پیاده راه ها برای ساخت وساز یا نصب بیلبورد نصب شده، برخورد 

کرده و زخمی شده است. برای این مشکالت چه باید کرد؟
مدیر شــهر به  هر حال شهرداری اســت اما اختیاراتش متناسب 

با انتظارات مردم نیســت. شــما مشــکلی در پیاده رو دارید سوای 

اینکــه موتور پارک می کند، حرکت می کند یعنــی فضای پیاده رو را 

برای عابر پیاده ناامن می کند؛ مخصوصا برای افراد نابینا که متوجه 

اطراف شــان نیستند. گاهی ما به مدیران می گوییم با چشم بسته در 

مســیر حرکت کنید تا متوجه شــوید چه بالیی سر شهروندان با این 

وضعیت می آید.

واقعا این  طور نیســت که بگوییم شهر تهران مناسب سازی شده 

است هنوز خیلی با مناسب سازی فاصله داریم اما با شتاب فزاینده 

در حال حرکت در این مسیر هستیم. در عدد بودجه هم در این زمینه 

اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است. در همه معاونت ها دو مشاور 

از جامعه معلوالن داریم؛ از سمن هایی که به بحث ارتقای کیفیت 

زندگی برای معلوالن کمک می کنند خواســته ایم خودشــان کمک 

کننــد. قبل از افتتاح همین افراد بررســی می کنند؛ مثال از ایســتگاه 

مترو برج میالد معلولین بازدید کردند و گفتند که آن  طور که باید و 

شاید مناسب سازی نشــده است و پیش از بازگشایی همه مشکالت 

برطرف شــد. این کارها خیلی مهم اســت. اینها همان دارایی شهر 

است. وقتی دارایی برای شهر می سازیم باید همه جوانب را رعایت 

کنیم وگرنه ظلم کرده ایم.

بوستان هرندی 
مناسب سازی شده 

است. حاال ممکن 
است نواقصی داشته 

باشد اما کلیتش 
مناسب سازی شده 

است؛ مسیرهای 
نابینا، کم بینا، 

سرویس بهداشتی 
برای معلوالن وجود 

دارد. در جاهایی 
که اختالف ارتفاع 

است حتما باید رمپ 
وجود داشته باشد. 

این کار به دستور 
کار عمومی تبدیل  

شده است؛ مثال 
خیابانی در منطقه 

۷ تهران سنگفرش 
و مسیر نابینایان 

طراحی شده است
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گزارش

حاال که این گزارش را 
می خوانید، شهرداری 

تهران در حال 
آماده سازی کارهای 

بوستان ۰۶ ارتش 
است تا بعد از چند 
وقت درهای آن به 

روی مردم باز شود و 
در پارکی به وسعت 

۳۵ هکتار قدم 
بگذارند. پارکی که 

می توانست جای آن 
برج و مجتمع تجاری 

ساخته شود. اما با 
پیگیری های شهرداری 

و همکاری های 
ارتش این اتفاق 

آن طور که قرار بود 
صورت بگیرد، نیفتاد

چطور شهرداری پادگان  تاریخی ۰۶ را نجات داد

داستان تبدیل یک پادگان به پارک
شرق: ســال ۱۳۷۲ بحثی در فضای کشور ایجاد می شود. ماجرا 
هم از این قرار بوده اســت که مقرر شــده بوده است تا پادگان ها و 

اراضی نظامی به خارج از شــهر تهران منتقل شــوند. با انتقال این 

پادگان ها و اراضی نظامی، آنها برای تأمین خدمات هفتگانه شهری 

به شهرداری تهران واگذار می شــدند. اما متأسفانه این موضوع در 

دهه ۷۰ به قانون تبدیل نمی شــود. زمان می گذرد و می رســیم به 

اواخر دهه ۸۰؛ زمانی که باالخره با گذشــت سال ها موضوع انتقال 

پادگان ها و اراضی نظامی تبدیل به قانون می شود. اما مسأله ای در 

این قانون گنجانده می شــود که از این قرار بوده است که شهرداری 

باید برای تبدیــل پادگان ها پول زمین را پرداخــت کند. مبلغی هم 

کــه برای خرید این زمین ها از ســمت شــهرداری در قانون در نظر 

می گیرنــد به قیمت ۳۵درصــد ملک های اطراف زمیــن با کاربری 

مسکونی بوده اســت. البته گزینه دیگری هم در قانون بوده است؛ 

در این مدل، شــهرداری باید ۴۰درصد مساحت زمین را برای تأمین 

خدمــات عمومی در نظــر بگیرد و ۶۰درصد دیگر هــم برای تأمین 

هزینه هــای انتقال پادگان بارگذاری شــود. در ایــن گزارش به طور 

خــاص به بحث پادگان ۰۶ ارتش می پردازیم. پادگانی که در ســال 

۹۲ شهرداری منطقه چهار طبق توافقی با ارتش مطابق پهنه بندی 

طرح تفصیلی داشته است. در این توافق بیان شده بود که ۷۰درصد 

زمین های پادگان ۰۶ ارتش به پارک و در ۳۰درصد نیز ساخت وســاز 

شــود که این ساخت وسازها شامل مجتمع های مسکونی، تجاری و 

اداری بوده اســت. حتی کار تا جایی پیش می رود که توافق صورت 

می گیــرد و مقداری پول بــه عنوان عوارض برای ساخت وســاز به 

شهرداری تهران پرداخت می شود اما اتفاقی که می افتد این بود که 

ارتش قصد داشته است یک میلیون و۶۰۰هزار متر مربع ساخت وساز 

کند، اما ســقف بارگذاری در کمیسیون ماده ۵ یک میلیون و۲۰۰هزار 

متــر مربع بوده اســت. این موضوع تبدیل به بحثــی میان ارتش و 

شورای شــهر می شــود. حتی در آن زمان برخی از اعضای شورای 

شــهر چهارم با نــوع چینش و ترکیــب کاربری ها در ایــن زمین ها 

مخالفت می کنند؛ علت مخالفت شان هم از این قرار بوده است که 

در طرح باید فضای سبز، عرصه های تاریخی و مشکالت ترافیکی در 

نظر گرفته شــود و بافت منطقه نباید دســتخوش تغییر و دگرگونی 

خاصی شــود. با روی کارآمدن پیروز حناچی و گرفتن ســکان اداره 

شــهرداری به وســیله او، بار دیگر موضوع پادگان ۰۶ در دستور کار 

قرار می گیرد تا باالخره بعد از گذشــت ســال ها تعیین تکلیف شود. 

درنهایــت دور جدید مذاکرات شــهرداری با ارتش آغاز می شــود. 

در خلل این مذاکرات برای اینکه وســعت پادگان ۰۶ ارتش، بیشــتر 

از ۱۰هزار هکتار بوده اســت، طرح به شــورای عالی شهرســازی و 

معماری ارجاع می شود. درنهایت و بعد از پروسه طوالنی توافق با 

ارتش، قرار می شود که ساخت وسازهای این نهاد فقط در ۶۳۰هزار 

متر مربع باشــد، در صورتی که در گذشته قرار بوده است که ارتش 

در یک میلیون و۶۰۰ هزار متر مربع ساخت وســاز داشته باشد. برای 

ساخت وسازهای ارتش در این منطقه هم ضوابطی تعیین می شود؛ 

ازجمله اینکه برج های ساخته شــده به بزرگراه ها دسترسی داشته 

باشــند و روی شــریان های محلی تأثیر منفی نگذارند. همچنین در 

ســاخت برج ها باید دسترســی به حمل ونقل عمومی مثل مترو و 

اتوبوس مد نظر قرار گیرد و این ساخت وســازها باید باعث توسعه 

فضای سبز شهر شــوند. عالوه بر این موارد، باید معیارهای مربوط 

به عدم ســایه اندازی برج بر امالک مجاور و همچنین پاســخگویی 

تأسیســات و تجهیزات شــهری نیز رعایت شــود که ایــن معیارها 

در کمیتــه فنی شــورای عالی کنترل شــده اســت. امــا در توافق 

صورت گرفتــه شــهرداری با ارتش چند نکته هم هســت که جلب 

توجه می کند و نشان از اهمیت به فضای شهر دارد؛ در توافق اولیه 

۶هزار نفر در این محل ســاکن می شدند اما حاال جمعیت پذیری این 

منطقه به ۲۷۰۰ نفر رســیده است. نکته دیگر این است که ساخت 

ساختمان های تجاری به یک ســوم توافق قبلی کاهش پیدا کرده و 

قرار است که خبری از مال سازی و پاساژ های بزرگ نباشد که مقصد 

تمام مردم از نقاط مختلف شــهر باشد و البته بخشی از کاربری هم 

به هتل اختصاص پیدا کرده اســت. بحث جالب توجه دیگر هم از 

این قرار اســت که دسترسی به ســاختمان های مسکونی که شامل 

۳ برج مســکونی است ساخته شده توســط ارتش از طریق بزرگراه 

شهید صیاد شیرازی داده می شود. مزیت این اتفاق این است که در 

خیابان پاسداران شــاهد ایجاد ترافیک و مشکالت محلی نخواهیم 

بود.

حاال که ایــن گزارش را می خوانید، شــهرداری تهــران در حال 

آماده ســازی کارهای بوســتان ۰۶ ارتش اســت تا بعد از چند وقت 

درهای آن به روی مردم باز شــود و در پارکی به وسعت ۳۵ هکتار 

قدم بگذارند. پارکی که می توانســت جای آن برج و مجتمع تجاری 

ساخته شــود. اما با پیگیری های شــهرداری و همکاری های ارتش 

این اتفاق آن طور که قرار بود صورت بگیرد، نیفتاد و حاال ســاکنان 

محله پاسداران صاحب پارکی هستند که می توانند آن را از آن خود 

بدانند. نکته جالب توجه در این پارک این اســت که به گفته معاون 
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معماری و شهرســازی شــهرداری تهران قرار اســت به عنوان یک 

بوســتان موضوعی ارتباط جدیدی بین مردم و رویدادهای مرتبط با 

ارتش و دوران سربازی ایجاد کند.

این اتفاق یعنی بوســتان ۰۶ ارتش و نحوه ساخت وساز این نهاد 

در زمین هایی که در اختیار دارد، نشــان از یــک تغییر رویکرد جدی 

در شــهرداری اســت. تغییر رویکرد از این لحاظ که حاال شهروند و 

آســایش او در اولویت قرار گرفته است و دیگر کمتر خبری از فروش 

شهر برای توســعه خیابان هایش اســت. جدی هم از این منظر که 

طرف قرارداد شــهرداری، نهادی نظامی به اســم ارتش بوده است. 

همه این اقدامات نشــان از عزم راســخی دارد که شهرداری تهران 

در پیش گرفته اســت؛ عزمی که می خواهد تا جایی که می شــود از 

شهرفروشــی جلوگیری کند و به فکر توســعه باشــد اما نه توسعه 

در ســاخت اتوبان و بزرگراه و بلندمرتبه ســازی بلکه توسعه محیط 

زندگی شهروندان. شاید این مسائل در وهله اول شعار به نظر برسد 

اما با نگاهی به اقدامات صورت گرفته شــهرداری در تغییر رویکردی 

که در سال های گذشته داشته است، می توان به این موضوع پی برد. 

همین که جلوی بلندمرتبه سازی گرفته شده است، برای ساخت وساز 

قبل از هر اقدامی باید پروانه ســاخت گرفت، اجازه ساخت طبقات 

اضافــه داده نمی شــود، به معلــوالن و راحتی آنهــا اهمیت داده 

می شــود و برایشــان اقداماتی در دست انجام اســت، از این جمله 

هســتند. شاید اگر این رویکرد در سال های آینده ادامه داشته باشد با 

خیال راحت تری بتوانیم بگوییم که شــهر تهران در تالش اســت که 

از سیطره نظام اقتصادی خارج شــود و به سمت نظام انسان محور 

برود. نیازی نیست راه دور برویم، نمونه  عینی این نگاه را می  توان در 

راه اندازی پارک پادگان ۰۶ ارتش دید. جایی که شهرداری و مسئوالن 

آن بارها تأکیــد کرده اند که بافت تاریخی آن، ایجادنشــدن ترافیک، 

ایجاد فضای ســبز و... باید حفظ و رعایت شود. این نگاه، همان نگاه 

انســان محور به شــهر اســت. نگاهی مدرن به خیابان که باید از آِن 

شهروند باشد؛ شــهروندی که در خیابان است هر وقت که بخواهد 

می تواند اســتراحت کند، خرید کند، با دوســتانش قرار بگذارد، گپ 

بزند، تاریخ در آن دیده شــود و حتی سر کار برود و تمام این اتفاقات 

در محدوده بوستان ۰۶ ارتش در حال رخ دادن است.
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نگاه مسئول

فراز و نشیب های متروی تهران 

داستانی به قدمت ۴۵ سال 

 

 

تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسالمی ایران عالوه بر مرکزیت 

سیاسی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز جایگاهي مهم در 

سطح کشور دارد. این شهر چندمیلیونی که با شهرک های اقماری خود 

جمعیتي بالغ بر ۱۲ میلیون نفر دارد، با بحران ترافیک و تبعات ناشی 

از آن چون مصرف سوخت، آلودگی هاي زیست محیطي، اتالف وقت 

و تصادفات جرحي و فوتي مواجه است. به همین دلیل بهره مندي از 

یک سامانه حمل ونقلي کارا و پرظرفیت چاره اصلی غلبه بر این بحران 

خواهد بــود.  امروزه حمل ونقل ریلی درون شــهری نقش خود را به 

عنوان یک مد حمل ونقلي ایمن، سریع، ارزان و انبوه در کاهش تراکم 

خودروها، آلودگی هاي محیط زیستي، مصرف سوخت و ارتقای کیفیت 

زندگی اجتماعی بیش از پیش آشــکار کرده اســت. در سال ۱۳۴۷ در 

اولین طرح جامع شهری برای شهر تهران بحث حمل ونقل ریلی دیده 

شد. سال ۱۳۵۰ شهرداری تهران بررسی وضعیت حمل ونقل شهری 

را به شرکت فرانسوی ســوفرتو (Sofrethu- RATP) واگذار کرد. این 

موسســه برمبنای اطالعات و آمار جمع آوری  شــده و پیش بینی های 

مربوط به توســعه و رشــد تهران، در ســال ۱۳۵۳ گزارش جامعی با 

عنــوان «طرح ترافیــک و حمل ونقل تهران» ارایه کــرد. در این طرح 

جامع، سیستم «خیابان- مترو» براســاس ایجاد ۷ خط مترو به طول 

۱۴۷ کیلومتر که در قالب توسعه شبکه روزمینی به حومه و یک شبکه 

کامل اتوبوسرانی به  عنوان مکمل مترو و تعدادی پارک سوار در اطراف 

ایستگاه های مترو و درنهایت یک شبکه بزرگراهی به صورت کمربندی 

تکمیل می شد، پیشــنهاد شد. براســاس طرح مذکور، در اردیبهشت 

ماه ســال ۱۳۵۴ الیحه قانونی تأسیس شــرکت راه آهن شهری تهران 

و حومــه از طرف دولت وقت به مجلس ارایه شــد که مورد تصویب 

مجلس شــورای ملی و مجلس ســنا قرار گرفت. طي این مصوبه به 

شــهرداری تهران اجازه داده شــد به منظور ساخت راه آهن شهری و 

تأسیســات مربوطه و بهره برداری از آن، شرکتی به نام شرکت راه آهن 

شــهری تهران و حومه تأسیس کند. اولین اساسنامه شرکت مترو نیز 

در تیر ۱۳۵۴ به تصویب رســید. در همان سال احداث ۴ خط مترو در 

فاز نخســت مورد تصویب شهرداری، انجمن شهر و سازمان برنامه و 
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بودجــه قرار گرفت و دولت وقت اجرای آن را تأیید کرد. ســال ۱۳۵۵ 

قرارداد جدید با همان شــرکت  فرانســوی بــرای مطالعه، طراحی و 

نظارت بر ســاخت متــروی تهران منعقد شــد. فعالیت های اجرایی 

قطعه نخســت در اواخر سال ۱۳۵۶ شروع شد و تا سال ۱۳۶۰ نیز زیر 

نظر مهندسان مشاور فرانســوی ادامه داشت. طي این سال ها حدود 

۲۳۰۰ متر تونل و بخشی از سازه ۳ ایستگاه در بخش حد فاصل بزرگراه 

شهید حقانی و خیابان شهید بهشتی به صورت ترانشه باز ساخته شد. 

در اسفند ســال ۱۳۶۰ به دلیل شروع جنگ تحمیلی و عدم احساس 

ضــرورت تــداوم کار در آن مقطع زماني، هیأت وزیــران توقف کامل 

طرح مترو را تصویب کرد. البته حدود پنج ســال بعد، پس از گزارش 

کارشناســان امر در خصوص ضرورت های ســاخت متــرو، درنهایت 

راه اندازی مجدد طرح مترو در جلســه مــورخ ۶۴/۰۱/۱۰ هیأت دولت 

تصویب شــد و این مصوبه با پنج ماه تأخیر در تاریخ ۶۴/۰۵/۰۹ برای 

اجرا ابالغ شــد. از سال ۱۳۶۵ فعالیت شــرکت راه آهن شهری تهران 

و حومه برمبنای همان طرح ســوفرتو (ساخت دو خط درون شهری 

(شمال- جنوبی و شرقی-غربی) و یک خط برون شهری به شهر کرج 

(خارج از شــبکه پیشنهادی) با توجه به مصوبه دولت مبنی بر ایجاد 

مترو براي اتصال به شــهرهای اقماری) جمعا به طول ۹۰ کیلومتر با 

۵۳ ایستگاه مجددا آغاز شــد که تا سال ۱۳۸۶ این طرح تکمیل شد. 

در ادامه بهره برداری از خطوط مترو و استقبال روزافزون شهروندان و 

تأثیر انکارناپذیر آن بر زندگی روزمره مردم، هیچ تردیدی در توسعه مترو 

تهران باقی نگذاشت و حاال با توجه به گسترش محدوده جغرافیایي 

تهران، احداث باقیمانده خطوط مترو، خطوط سریع السیر و اقماری و 

همچنین اســتفاده حمل ونقل عمومی مکمل برای کالنشهر پایتخت 

یک ضرورت بــه نظر می آید. از این رو بازنگری و به روزســاني مجدد 

مطالعات بلندمدت در مورد توســعه شبکه حمل ونقل انبوه بر ریلی 

تهران در ســال هاي بعد مورد توجه مسئوالن و مقامات ذي ربط قرار 

گرفت و در سال هاي ۱۳۸۵ و سال ۱۳۹۸ با پیگیري هاي صورت گرفته، 

دو طرح جامع ریلي شــهر تهران از سوي شوراي عالي ترافیك کشور 

تأیید و براي اجرا به شــرکت راه آهن شهري تهران و حومه ابالغ شد. 

مطالعات به روزرســانی طرح جامع حمل ونقل ریلی شــهر تهران از 

ســال ۱۳۹۵ با هدف افزایش سهم حمل ونقل همگانی و یکپارچگی 

و کارایی شــبکه  مترو، مدیریت تقاضاي سفر، تأمین دسترسی مناسب 

با اســتفاده از امکانات شبکه مترو و ارتقاي زیرساخت های موجود در 

دســتور کار شرکت مترو و شــهرداری تهران قرار گرفت. در این زمینه 

عالوه بر بهینه سازی شــبکه ریلی موجود، خطوط دیگری ازجمله ۴ 

خط جدید درون شــهری (خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱)  همراه با توســعه و 

ارتقای خطوط حومه ای و ایجاد دو خط اکسپرس(A, B) پیشنهاد شد. 

بر این اساس مقرر شد شهرداری تهران به عنوان اولویت نخست و در 

کوتاه مدت، به منظور دستیابی به سرفاصله زمانی استاندارد و ظرفیت 

مقــرر در مصوبه خطوط مذکور، اقداماتــی را برای افزایش دوبرابری 

جابه جایی روزانه مسافر انجام دهد؛ تکمیل اجزای خطوط هفت گانه 

متروی تهران ازقبیل ایستگاه ها، پارکینگ، پایانه، پست برق، مرکز فرمان، 

تونل های ارتباطی، ایستگاه های تبادلی و سامانه های تجهیزاتی برای 

دستیابی به اهداف طرح جامع ریلی تهران و تأمین ناوگان مورد نیاز و 

کارآمد به همراه تکمیل تسهیالت دسترسی به ایستگاه ها ازجمله این 

اقدامات است.

طبق برنامه طراحی شــده بــراي احداث خطوط جدیــد مترو و با 

توجه به افق زمانی ســال ۱۴۲۰، چهار خط درون شهری در نظر گرفته 

شــده است که خط ۸ مترو از مسعودیه تا سرسبز به طول تقریبی ۳۷ 

کیلومتر، خط ۹ مترو از دولت آباد تا چیتگر به طول تقریبی ۴۶ کیلومتر، 

خــط ۱۰ مترو از حکیمیه تــا وردآورد به طول تقریبــی ۴۳ کیلومتر و 

خط ۱۱ مترو از چیتگر تا ســه راه تقی آباد به طول تقریبی ۲۸ کیلومتر 

پیش بیني شده اســت. همچنین طبق برنامه هاي مصوب، قرار شده 

اســت تا افق سال۱۴۲۰، چهار خط حومه ای به وسیله شرکت راه آهن 

جمهوری اسالمی با هماهنگی شهرداری تهران احداث شود که مسیر 

اول در حریم راه آهن تهران–تبریز، از ایســتگاه مرکزی راه آهن تهران تا 

هشتگرد با انشعاب شهر قدس تا مارلیک خواهد بود.
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نیم نگاه
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مسئولیت های اجتماعی شهرداری تهران و اقدامات انجام شده در مقابله با کرونا در گفت وگو با مدیرکل سالمت 
شهرداری تهران

طرح هایمان در ستاد ملی کرونا وتو می شد

سوم یا چهارم اسفند به صورت رسمی اعالم شد که ویروس کرونا   
به تهران وارد شده است. با شروع زمزمه های ورود ویروس کرونا به 
تهران، شهرداری برای اقدامات پیشگیرانه از این بیماری چه کارهایی 

انجام داد؟ 
از پانزدهم بهمن  که بحث کووید-۱۹ در کشور چین مطرح شده بود، 

پیش بینی می شــد که این ویروس به ایران وارد  شود، برای همین اداره 

کل ســالمت شــهرداری تهران ارایه آموزش هایی را در سطح محالت 

تهران به مردم شــروع کرد. در روز چهارم اسفند که اعالم تعطیلی شد 

و مــدارس هم تعطیل شــدند، ۲۲ هزار نفر را در تهــران آموزش داده 

بودیم. آن زمان هنوز مســاجد و مدارس باز بودند و سراهای محله کار 

می کردند.

پس می شود گفت که شما از پیشتازان مبارزه با ویروس کرونا در   
آن زمان بودید.

بله؛ ما به عنوان اداره کل ســالمت پیشتازترین بخش در شهرداری 

بودیم که کارمان را از بهمن  شــروع کردیم. زمانی که اولین پوسترمان 

را درباره کرونــا آماده می کردیم خیلی داده ها محــدود بود و اینکه از 

چه واژه هایی اســتفاده کنیم، مشکل داشتیم. آن اوایل در مورد بیماری 

ابهاماتی بود، رســیدیم به اوایل اســفند که با پیگیری هایی که با دفتر 

شهردار تهران انجام شــد و نیازهایی که به نظر می رسید در مجموعه 

مدیریت شــهری وجود دارد، سوم اســفندماه ۱۳۹۸ جلسه هماهنگی 

زینب نصیری، مدیرکل ســالمت شــهرداری تهران، در این گفت وگو عالوه بر اقدامات انجام شــده در مقابله با ویروس کرونا در شــهر تهران، کارهای انجام شده و 
انجام نشده، برنامه هایی که در این دوره پیاده کرده است و... از گالیه ها و مشکالتش در هماهنگی ها برای مقابله با کرونا صحبت می کند. او می گوید که از بهمن  و بعد از 
اینکه ویروس کرونا در چین سروکله اش پیدا شد، جلساتی را در شهرداری تهران برای مقابله احتمالی با این ویروس در ایران و تهران برگزار کردند. با وجود اقدامات 
به موقع شهرداری اما حاال که او رئیس کارگروه اجتماعی ستاد کرونا در کالنشهر تهران است همه طرح هایی که تیم او معرفی می کند، وقتی به ستاد ملی می رود یا وتو 
می شود یا اجرا نمی شود. نصیری همچنین این خبر را اعالم می کند که در ستاد ملی کرونا تا دو ماه قبل شهردار تهران هم دعوت می شده است که حاال دیگر به جلسات 

این ستاد دعوت نمی شود.

۱۷۱۷۷۷۹۹

یروس کرونا 
س کرونا به 
چه کارهایی 

ح شده بود، 

همین اداره 
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عطیلی شد 

موزش داده 

ی محله کار 
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ن پوسترمان 
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گفت وگو

خواستیم متناسب 
با نیازهای شهر 

پروتکل های خاص 
برای شهر آماده کنیم. 

ارتباط خوبی بین 
ما و مرکز سالمت 

کار وزارت بهداشت 
شکل گرفت. در 

این ارتباط به این 
نتیجه رسیدیم هر 

پروتکلی که قرار است 
نوشته شود از همان 
سازمان هم دعوت 
کنیم که در جلسات 
حضور داشته باشد

موضــوع کرونا در دفتر شــهردار تهران با حضــور معاونین مربوطه و 

مدیران مرتبط با موضوع برگزار شد.

تأمین مواد ضدعفونی کننده دومین کار شــما در شرایط بحرانی   
دست وپنجه نرم کردن با ویروس کرونا بود.

بله؛ شاید شــهروندان مسأله را ســاده ببینند که شهرداری در حال 

ضدعفونی مترو، اتوبوس و مکان های عمومی است اما آن اوایل برای 

شــهرداری هم تأمین این مواد مشکل بود؛ چون جایی برای خرید نبود 

و هماهنگ کردن و به نتیجه رســاندن این کار یکی از موضوعات جدی 

بود. همه این موارد بحث مدیریت بحران اســت و آن زمان فشار زیادی 

به همکاران ما وارد می شد. موضوع بعدی بحث آموزش به مردم بود. 

تا اردیبهشــت  ۶ موج اطالع رســانی را در تهران با اکران های محیطی 

انجام دادیم. معاون اجتماعی شــهردار رئیس شــورای اطالع رسانی 

شــهرداری هم هســتند و رئیس کارگروه آموزش و اطالع رسانی کرونا 

شدند. همکاری خوبی بین سازمان زیباسازی و مرکز ارتباطات شهرداری 

شــکل گرفت و در چندین موج تولید محتوا انجام شــد. موج های اول 

و دوم کامــال مبتنی بر آموزش بود. باید به مــردم یاد می دادیم چطور 

دست شان را بشــویند، چطور ماسک بزنند، چه مواردی را رعایت کنند. 

االن که صحبت می کنیم همه از چنین آموزش هایی اشباع شده ایم اما 

در موج هــای اول و دوم کار ســختی بود. موج چهــارم بحث در خانه 

 ماندن بــود. در بحث آموزش ارتباط سیســتماتیک بین ما و مجموعه 

وزارت بهداشــت وجود داشــت. خیلی ســریع از ســطح شــهر رصد 

می کردیم که چه مســائلی وجود دارد و براســاس نیازهایی که مردم 

داشــتند تولید محتوای تخصصی انجام می شد که محتوای تخصصی 

را اداره کل ســالمت آماده می کرد و با دوســتان در وزارت بهداشــت 

هماهنگ می کردیم که اطالعات اشــتباهی به مــردم ندهیم؛ چون آن 

اوایــل خیلی ابهامات دربــاره ویروس کرونا وجود داشــت، پس دقت 

می کردیم محتوایمان حتما مورد تأیید وزارت بهداشــت باشد. کارهای 

تولیدشده را به اداره کل آموزش شهروندی تحویل می دادیم و آنها آن 

را به انواع مدیاها تبدیل می کردند و در سطح شهر و فضای مجازی ارایه 

می کردند. تا آخــر فروردین  ۲۵۰ عنوان کار در مدیاهای مختلف محتوا 

تولید و پخش شد و توانستیم در این حوزه موفق باشیم. در آن برهه به 

روش های مختلف توانستیم اطالعات درست را به مردم بدهیم.

در این میان رابطه با صداوســیما در این حوزه چطور بود؛ آیا با   
شما همکاری های الزم را داشتند؟

برخالف همیشه صداوســیما هم کنار شهرداری و وزارت بهداشت 

قرار گرفت و کمک کرد. اما وقتی افت اطالع رســانی پیش آمد، زمانی 

بود که صداوســیما دیگر در این زمینه به ما کمک نکرد. اما در فروردین  

کلیپ هایی که تولید کردیم از صداوســیما پخش شــد که به آموزش 

همه مردم کمک کرد. حدود ۲۱ شهر و استان فایل های تولید محتوای 

در خانه بمانیم را از ما گرفتند و در شهرهایشــان اکران عمومی کردند. 

جلسات مشــترکی از طرف شهرداری تهران با شــهرداران کالنشهرها 

داشتیم و همچنین با دانشگاه علوم پزشکی کل کشور در ارتباط بودیم 

و آنها فایل هایی که داشــتیم را با لوگوی شــهرهای خودشان استفاده 

می کردند که اتفاق خوبی بود و ما هم راضی بودیم. آن قدر کارها خوب 

بود و می توانســت پاسخگوی نیازها باشــد که در بسیاری از شهرهای 

کشور اکران شد. 

مسأله بودجه و تأمین مایحتاج هم آیا در این زمینه دخیل است؟  
حداقل گام اول این اســت که می توانیم به این افراد تلفنی آموزش 

دهیم یا نیازهایشــان را احصاء کنیم. همچنین می توانیم با اســتفاده از 

ظرفیت های محلی بخشــی از نیاز کســانی که در معیشــت مشــکل 

دارند را برطرف کنیــم. در گام اول بودجه نمی خواهیم بلکه اطالعات 

می خواهیم که مشــخص کنیم هر کدام چه نیازهایــی دارند. ما چون 

ظرفیت محلی داریم، قابلیت انجام کار برایمان فراهم است.

خب به دیگر اقدامات انجام شــده اداره شما در بحث مقابله با   
ویروس کرونا بپردازیم.

مورد دیگر غربالگری بود که از فروردین شــروع شد. دوستان وزارت 

بهداشــت روی اطالعات سامانه سیب حساب کرده بودند؛ یعنی همه 

کسانی که خودشــان با ۴۰۳۰ تماس گرفتند یا اطالعات شان در سامانه 

وزارت بهداشــت ثبت شده بود یا قبال به پایگاه بهداشت مراجعه کرده 

بودند و اطالعات شــان موجــود بود. این اطالعــات در مناطق جنوبی 

تهــران حــدود ۶۰، ۷۰درصد جمعیت را پوشــش می دهد. در مناطق 

شــمالی تهران کمتر از ۲۰درصــد بود؛ چون در مناطق شــمالی افراد 

کمتــر به مراکز دولتی مراجعه می کنند. ما در ایــن حوزه دو کار انجام 

دادیم؛ یکی اینکه ظرفیت لجستیک مان که ظرفیت خانه های سالمت 

بود به ظرفیت پایگاه های بهداشــت اضافه شد. ۲۴۱ خانه سالمت به 

پایگاه های بهداشت اضافه شــدند و دسترسی به سامانه سیب وزارت 

بهداشت پیدا کردند و با مردم تماس گرفتند. در همه مناطق تهران این 

کار را انجام دادند. دوم اینکه یکســری افراد به مجموعه های ورزشی و 

شــهربانو که ویژه بانوان است یا سرای محله مراجعه کرده بودند و به 

واسطه تنوع خدمتی که شهرداری دارد اطالعات بسیاری از شهروندان 

را داشــت. آن اطالعات را در همه محالت تهران طبقه بندی کرده و در 

اختیار دوســتان وزارت بهداشــت قرار دادیم. این کار به شناسایی هایی 

که وزارت بهداشت انجام داده بود، اضافه کرد و طبق گزارش دوستان 

وزارت بهداشــت در پایان طرح غربالگری متوســط تهــران، ۸۰درصد 

تهران پوشش داده شدند که البته درصدی هم به ما یا وزارت بهداشت 

مراجعه نکرده بودند. کار خوبی هــم که کردیم این بود که طرحی به 

نام «تجربه نگار» انجام دادیم. به خانه های سالمت گفتیم در طول این 

مدت هر تجربه موفق یا شکســت خورده ای کــه دارید و می تواند بعدا 

مبنای تصمیم گیری شود را ثبت کنید؛ تا امروز دو هزار و۷۵۰ تجربه در 

ســامانه ثبت کرده ایم. در تمام طرح های مختلف تجربه های متفاوتی 

بوده است که ثبت کرده ایم. 

درواقع شما در حین بحران این تجربه ها را ثبت کرده اید که بعدا   
استفاده شود.

به صورت هفتگی از تجربه های مثبت و منفی برتر تقدیر کرده و آنها 

را به صورت پوستر منتشر کردیم.

در اختیار مردم هم است؟  
بله؛ می توانند بخوانند. ویژگی  اداره کل ســالمت این است که همه 

آنچه من به شما می گویم روی سامانه آمار و اطالعات مان است. هیچ 

گزارش دســتی از همکاران مان نمی گیریم. هر محله تهران به سامانه 

آمار و اطالعات شهرداری تهران دسترسی دارد و هر خدمتی که می دهد 

وارد سیستم می شود. در سیستم آمار و اطالعات ما تک  تک این تجربه ها 

که وارد شده موجود است؛ همه مشــاوره ها و کارگاه ها موجود است. 

در حوزه ســالمت روان، قبل از این هم ذیل خانه های سالمت یکسری 

مشاور و روانشناس دارای پروانه سازمان نظام روانشناسی داشتیم که به 

وسیله آنها به مردم مشاوره می دادیم. موضوع کرونا وضعیت را حادتر 

کرد؛ شرایط عادی که وجود داشت و همه افراد نیازمند دریافت خدمات 

مشــاوره بودند به جای خودش، در زمان کرونا اســترس و اضطراب در 

افراد بیشــتر شــد، ماندن در خانه تنش های خانوادگی را افزایش داد. 

آدم ها بلد نبودند چند ســاعت بیشتر کنار هم بمانند و گفت وگو کنند و 

خیلی چالش ها بین والدین و بچه ها یا همســران ایجاد شد؛ به اضافه 
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مسأله ســوگ. از ابتدای اســفند تا امروز با افراد زیادی مواجه هستیم 

که به دالیل متعدد عزیزان خودشــان را به دلیــل کرونا یا غیر کرونا از 

دســت داده اند و به خاطر شــرایط موجود نتوانسته اند عزاداری کنند و 

دچار سوگ ابرازنشده و پیچیده شده اند. وقتی آدم ها عزیزی را از دست 

می دهند احتیاج به سوگ جمعی و همدلی دارند و احتیاج دارند که با 

هم گریه کنند یا در آغوش گرفته شوند. به واسطه شیوع کرونا مردم این 

امکان را از دست دادند و ما معتقدیم به این دلیل حتما با بحرانی جدی 

در آینده روبه رو خواهیم شد. 

در این زمان چون امکان عزاداری نیســت واقعا وضعیت بدی   
هست؛ مخصوصا برای کســانی که در آپارتمان زندگی می کنند. شما 

برای این مسأله چه اقدامی انجام دادید؟
بــرای همین مشــاور تلفنــی راه انداختیم. اطالعات مشــاوران ما 

و ســازمان نظام روانشناســی که از همان ابتدا کنار ما قرار گرفت و به 

صورت داوطلبانه مشاورانش را به ما معرفی کرد و حدود ۱۰۰ نفر از این 

مشــاوران به ما اضافه شدند. ۱۰۰ نفر مشاور موسسه «مدت» در حوزه 

روانشناسی داوطلبانه هم اضافه شــدند و جمعیتی حدود ۲۵۰، ۳۰۰ 

نفره از مشاوران و روانشناسان مورد تأیید و دارای پروانه نظام شدند که 

به مردم مشــاوره تلفنی رایگان می دادند. در سرای محالت این افراد را 

معرفی و در ســایت هم اعالم کردیم و این هم بخشی از نیازهای مردم 

را در حوزه سالمت و روان پاسخ داد.

در زمینه آن مسأله  سوگ که مطرح کردید و جزو دغدغه هایتان   
بود چه اقداماتی انجام دادید؟

همان طور که گفتم از یک طرف با جمعیتی مواجه بوده و هســتیم 

که سوگ ابرازنشده داشته و دارند، از یک طرف بیماری انگی می خورد؛ 

نه به معنای انگی که در مورد HIV در ایران داشتیم اما این انگ ناشی 

از ترس و ناآگاهی اســت یعنی آدم ها از این بابت که می ترســند مبتال 

شوند، راهکار پیشــگیری را نمی دانند و نمی دانند با کسی که عزیزی را 

از دســت داده چطور باید برخورد کنند. بنابرایــن فاصله می گیرند، در 

نتیجه آن فرد احســاس می کند از اجتماع طرد شده و کسی که عزیزی 

را به خاطر کرونا از دســت داده، سعی می کند این اتفاق را پنهان کند. 

برعکس فرهنگ ایرانی که در خانه متوفی پارچه ســیاه می زنند، در این 

شــرایط تالش می کنند این کار انجام نشود. کسی عزیزی از دست داده 

و مواظب است بقیه متوجه نشوند برای ضدعفونی منزلش می آیند یا 

اگر بقیه متوجه شوند همه همســایه ها از او فاصله می گیرند و خیلی 

اتفاقات بدی در روزها اول رخ می داد. اواخر اسفند بود که در معاونت 

اجتماعی کارگروه مداخالت اجتماعی و روانی سوگ تشکیل داده شد. 

از اعضای شورا آقای محمدجواد حق شناس بودند، آقای دکتر جوادی 

یگانه ریاســت کارگروه را بر عهده داشتند و از چند نفر از استادان حوزه 

مردم شناسی، روانشناســی، علوم اجتماعی، مددکاری اجتماعی که در 

حوزه ســوگ صاحب نظر بودند، دعوت کردیم در این جلســات حاضر 

شوند. نخستین جلسات در روزهای تعطیلی فروردین  برگزار شد، همه 

دوســتان ما را کمک و همفکری کردند که بــرای این موضوع چه کار 

کنیم. همان زمان پروژه ای با انجمن انسان شناســی ایران تعریف شــد 

که از حدود ۵۰ نفر که متوفی کرونایی یا غیرکرونایی داشــتند مصاحبه 

بگیرند که بدانیم مســأله چیست؛ چون نیاز داشتیم که مسأله باز شود 

و بدانیــم خانواده متوفی چه مشــکلی دارد و از چــه منظری باید به 

این مســأله ورود کنیم. این کار هم انجام شــد و کار قوی و خوبی بود 

و یکســری اســتراتژی ها مشخص شــد که باید چه فعالیت هایی را در 

این حوزه انجام بدهیم. مبتنی بر این کارها ســوگ آنالین انجام شد که 

ســوگ های مجازی بود که در اینســتاگرام اتفاق افتاد. در فروردین ماه 

۱۷۶ سوگ آنالین در سطح محالت انجام شد. مذاکراتی با مرکز فعالیت 

دینی شــهرداری انجام دادیم، ۴۰ مســجد را معرفی کردند که حاضر 

شــدند بستر مسجد را در اختیار ســوگ آنالین قرار دهند؛ یعنی یک نفر 

قرآن تالوت و مداحی کند و فیلم گرفته و به صورت آنالین پخش شود. 

درواقع خانواده متوفی آنجا نباشــند و در ســطح محالت خانواده های 

سالمت که کمک می کردند این بستر مجازی ایجاد شود کار کردند. نگاه 

ما این بود که می خواســتیم این فرهنگ جــا بیفتد؛ چون فرهنگش به 

صورت پراکنده در یکســری نخبگان و طبقه روشنفکر کار می کرد ولی 

بیــن عموم مردم خیلی جا نیفتاده بود. چند کار با بهشــت زهرا انجام 

دادیم، دو بروشور برای آموزش مردم تهیه کردیم که اگر متوفی داشتند 

بعدا از نظــر پروتکل های بهداشــتی چه کار کنند. در بحث ســالمت 

روان دو بروشــور از فروردین ماه تهیــه و در اختیار خانواده های متوفی 

قرار داده شد. اســتیکرهای فاصله گذاری اجتماعی در سالن عروجیان 

بهشت  زهرا و ســالن های اطراف انجام شد. یکسری پیام های آموزشی 

در همان محدوده سالن عروجیان بهشت زهرا آماده شد. همین االن در 

مورد کمپین سوگ کار می کنیم و امیدوارم به زودی بتوانیم آن را اکران 

کنیم؛ هم اکران شــهری دارد و هم هدایایی بــه خانواده های متوفیان 

از طرف شــهردار تهران اهدا می شود و سازوکارهای گسترده ای دارد و 

نگاه مان این اســت که بتوانیم این سوگ جمعی را در تهران برای همه 

خانواده هایی که عزیزی را از دســت داده اند، محقق کنیم. امروز کمتر 

کســی پیدا می شود که حداقل با یکی دو فاصله در این مدت عزیزی را 

از دست نداده باشد.

خانــم نصیری چه کارهایــی در نظر داشــتید در طول فعالیت   
خودتان در ســمت مدیرکل اداره سالمت شــهرداری تهران انجام 
دهید، اما اجازه ندادند آن کارها انجام بشــود یا نتوانســتید انجام 

دهید؟
بزرگ ترین مشکالت ما اشتراک داده بود؛ آن قدر سازمان ها در ایران به 

صورت موازی داده تولید می کنند چون نمی دانند دیگران چه داده هایی 

تولید می کنند و حاضر نیستند داده هایشان را با هم به اشتراک بگذارند. 

در کل هم پالیسی هایی در کشور است که اجازه اشتراک داده نمی دهد، 

یعنی قاعده هر دستگاه نظارتی این است که اطالعات از سازمان بیرون 

نرود، راهش هم این است که در جای خودش مثل وزارت ارتباطات این 

مسأله پالیسی ها حل شــود. در وضعیتی که فناوری ها کامال هوشمند 

شــده و همه دنیا بحث شهر هوشــمند را مطرح می کنند، نیازمند این 

هستیم که یکسری سیاست ها تغییر کند؛ وگرنه هر چه مدیران سازمان 

قائل به بحث شــهر هوشمند باشند عمال نمی توانند خیلی جلو بروند. 

بنابراین یکی از مشکالت جدی این است که هم سیاست ها برای اشتراک 

داده ها مشخص نیست و هر ســازمانی فکر می کند نباید اطالعاتش را 

با دیگران به اشــتراک بگذارد؛ در حالی که اشتراک داده می  تواند خیلی 

کمک کننده باشد. کرونا می تواند فرصتی باشد برای اینکه تهران و کشور 

جهش داده ای داشته باشند و از داده ها استفاده کنند. اما ویروس کرونا 

و شیوع آن در ایران جدای از همه تلخی ها و اتفاقات بدی که به همراه 

داشــت، یک نکته مثبت داشت و آن هم این بود که به همه سازمان ها 

نشــان داد در زمینه آی تی و بســترهای اطالع رسانی در فضای مجازی 

مشکل دارند و نیازمند توسعه هستند. تولید محتوا خیلی خوب انجام و 

توزیع شده اما به نسبت گروهی که می توانیم توزیع داده داشته باشیم، 

این اتفاق نمی افتد. ما با ایده آل خیلی فاصله داریم، با حد مطلوبی که 

همه مردم را بتوانیم پوشش دهیم خیلی فاصله داریم و با اینکه رابطه 

تعاملی درستی با مردم اتفاق بیفتد فاصله داریم. وقتی می گوییم تهران 

شــهری برای همه،  یک نگاه این هست که شــهری برای همه گروه ها 

اداره کل سالمت 
رابطه ارگانی و 

سیستماتیک با وزارت 
بهداشت داشته و در 

این سال ها کارهای 
مشترک زیادی انجام 

شده به همین علت 
اعتماد نهادی خوبی 

بین ما و مجموعه 
وزارت بهداشت 

وجود داشت؛ یعنی 
فهم مشترکی بین 

ما بود. بنابراین به 
واسطه این سرمایه 

اجتماعی قبلی که بین 
دو سازمان بود کارها 

به خوبی پیش رفت
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و ذی نفعان اســت، یک نگاه هم این هست که همه مردم بتوانند نظر 

بدهند که هر دو نظر درســت است. این ســازوکار کجا درست تعریف 

شده است؟

با شیوع کرونا در کشور درخواســت دولت و شهرداری از مردم   
برای رعایــت پروتکل ها، حفظ فاصله اجتماعــی و مواردی از این 
دست، بحث اعتماد بین ملت–دولت هم پیش آمد. به نظر شما اوج 
اعتمادی که در این دوره بین این دو حوزه وجود داشــت، کجا بود و 

آیا هنوز این اعتماد وجود دارد؟
اوج اعتمادی که شاید کشور تجربه کرده و شاید تا خیلی وقت دیگر 

نتواند تجربه کند سیزدهم فروردین  ۱۳۹۹ بود که یکسری اطالع رسانی و 

سیاست گذاشته می شود اما مردم خودشان انتخاب می کنند که در خانه 

بمانند و هیچ ابزار انتظامی برای اینکه مردم از خانه خارج نشوند، وجود 

ندارد و هیچ جریمه ای هم در کار نیست. اما مردم سیزدهم فروردین  را 

که نماد ملی ایران است، در خانه ماندند. آن روز اوج اعتماد بین مردم 

و حاکمیت بود و کاش همه مدیران دولتی بفهمند آن روز چرا این اتفاق 

می  افتد و چطــور باید حفظش می کردند اما ایــن کار را نمی کنند. روز 

به روز جلوتر که می رویم، در حرف هایی که بین مســئوالن زده می شود 

تناقض های جدی وجــود دارد، وقتی حرف هایمان با عمل مان تناقض 

دارد؛ مثال می گوییم باید تعطیلی اتفاق بیفتد اما فردایش مراسم افتتاح 

برگزار می کنیــم. یا در پروتکل ها می گوییم اصناف باید تعطیل شــوند 

اما روی آنها نظارت دقیق نداریم. همه اینها باعث می شــود از نیمچه 

اعتمادی هم که بین مردم و دولت باقی مانده، کم شود. در دنیا سرمایه 

اجتماعی یک کشور وقتی ۲، ۳درصد جابه جا می شود تمام سیاست ها 

و برنامه هایشان را رصد می کنند ببینند چه اتفاقی افتاده است. سرمایه 

اجتماعی چند مولفه است؛ اعتماد، مشارکت و  شبکه های اجتماعی که 

در هم تنیده هستند. باید بدانیم که سرمایه اجتماعی ما به شدت در حال 

کاهش است و اصال متوجه نیســتیم کاهش سرمایه اجتماعی خیلی 

چیزها را با خودش می برد و برگرداندنش کار خیلی ســختی است لذا 

این موضوع خیلی مهم است؛ اگر به شما اعتماد نداشته باشند پیام تان 

را هم نمی شنوند.  

یعنی باید برای ایجاد اعتماد برنامه داشت؛ درست است؟  
دقیقــا؛ باید دید برای این اعتماد چــه می کنیم. یک بخش رفتاری 

اســت که نشــان می دهیم و یــک بخش هم گفت وگو اســت. نظام 

گفت وگوی بین مردم و حاکمیت در بخش های مختلف شــهرداری، 

منطقه و محله در سطوح مختلف تعریف می شود. این گفت وگو کجا 

شکل می گیرد. فارغ از اینکه حرفی که گفته می شود کارشناسی است 

یا نه این حرف ها کجا شنیده می شود. همین عوامل است که سرمایه 

اجتماعــی را تقویت می کند یا از بین می برد. به این موضوعات جدی 

باید پرداخته شود. یکی از کارهایی که خیلی پیگیری کردیم و نتوانستیم 

انجام دهیم، ارایه خدمت به بیماران ترخیص شده بود یا بیمارانی که 

در خانه بســتری می شــوند. فروردین ماه یکی از دانشگاه های علوم 

پزشکی پژوهشــی انجام داده بود که نشان می داد کمتر از ۲۵درصد 

از افرادی که کرونا مثبت هســتند و از بیمارستان مرخص شده و قرار 

بوده در خانه شان قرنطینه باشند، از محدوده سه کیلومتری خانه شان 

خارج نشده اند؛ یعنی ۷۵درصد از سه کیلومتری خانه شان هم خارج 

شده و به شهرستان هم رفته اند. در مورد کسانی صحبت می کنیم که 

کرونا مثبت هســتند. یکی از دالیل این اتفاق معیشت است. آدم ها در 

تهران خیلی شبکه روابط اقوام ندارند؛ یا به تهران مهاجرت کرده اند یا 

اگر اقوامی دارند، آن قدر زندگی شخصی در کالنشهر تهران قوی است 

و همه خودشان درگیر مسائل شان هستند که فرصت ندارند به دیگران 
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در سطح محالت 
شورای سالمت ناحیه 

داریم که از آنجا هم 
بازخورد می گرفتیم؛ 
مثال اعالم کردیم در 

جاهایی که بازارچه ها 
باز بودند، تعطیل 

شوند. حتی یکسری 
ادارات کل سازمان ها 

را کال یا ۵۰درصد 
تعطیل کردیم و هنوز 

ابالغیه های دولت 
مبنی بر تعطیلی 

نیامده بود و در آن 
زمان شهرداری تهران 

واقعا پیشتاز بود

کمک کنند. یعنی فقط نباید مردم را مقصر دانست. مردم هم نیازهایی 

دارند که باید براساس سیاســت های اعمال شده این نیازها را برطرف 

کنیم. هدف ما این بود که اطالعات بیماران را به روز در تهران داشــته 

باشیم و از یکسری بنگاه های اقتصادی مثل دیجی کاال، سازمان میادین 

شهرداری، ظرفیت هایی که خودمان در اختیار داریم استفاده کنیم که 

بسته های حمایتی برای این افراد در نظر بگیرند؛ نه اینکه کمک مالی 

شود مثال با سازمان میادین صحبت کردیم اگر افراد ۱۰ ساعت باید در 

انتظار بمانند، برای افراد بیمار که می توانیم کد بدهیم، دو ساعت زمان 

انتظار باشد تا بیمار خیالش راحت باشد که بخشی از نیازهایش قابل 

رفع اســت. به دالیل مختلف این کار انجام نشــد. یکی بحث اشتراک 

داده ها بود، دیگری هم هماهنگ کردن بخش خصوصی و گروه هایی 

که می توانســتند باشــند. من خیلی مایل بودم این کار انجام شود. اما 

تجربه خوبی را با دیجی کاال در مورد ۲۰۰ بیمار داشتیم. البته در پروسه 

زمانی که داده ها را گرفتیم و به دیجی کاال دادیم بســیاری از این افراد 

بهبود یافته بودند؛ یعنی آن قدر این فرآیندها پیچیده اســت. خاطرم 

اســت وقتی لیســت را به مناطق دادیم، وقتی آنها تماس می گرفتند 

عده ای فوت کرده و عده ای خوب شــده بودند؛ چون زمان این فرآیند 

چهارده روزه است. این مسائل واقعا پیچیده نیست و شما با یک اعمال 

سیاســت درست می توانید مســأله ای را حل کنید. می توان کاری کرد 

همان لحظه که اطالعات وارد سیســتم می شــود، برای من هم قابل 

مشــاهده باشد و من زمان را از دســت ندهم. خیلی کارها را می توان 

به راحتی انجام داد. 

وضعیت در ســتاد ملی مقابله با کرونا به چه شکل بود؛ آیا آنجا   
مشکل خاصی وجود داشت؟

یکی از کارها که باید انجام می شد و هنوز انجام نشده است، این است 

که هر شهری مختصات، شرایط و فرهنگ خاص خودش را دارد. اوایل 

بیماری در هر اســتانی ستادهای استانی شکل گرفت. دکتر زالی رئیس 

ستاد کالنشهر تهران شد، در هر استان هم روسای دانشگاه علوم پزشکی 

و اســتانداران بودند. اما اتفاقی کــه در عمل افتاد این بود که مصوبات 

ستادهای استانی اعمال نشد؛ یعنی مصوبات ستادهای استانی در ستاد 

ملی وتو شد و تصمیم ها ملی شد. به نظرم یکی از موضوعاتی که باید 

اتفاق می  افتاد و امیدوارم در ادامه اتفاق بیفتد -چون اگر این طور نباشد 

اوضاع بدتر می شود- اختیاردادن به ستادهای استانی است. نمی شود 

از ستاد اســتانی مسئولیت خواست و خواســت با ذی نفعان جلسات 

تشکیل دهد؛ چون من از نزدیک شاهد کار دکتر زالی در ستاد کرونا بودم 

که شــبانه روزی کار می کردند اما زمانی که تصمیمی خواسته می شود 

و بعد اعمال نمی شــود، این نگاه در سیســتم ها هم ایجاد می شود که 

انگار قرار نیســت اتفاقی بیفتد؛ مثال درباره تعطیلی دوهفته ای تهران 

شــهردار تهران، رئیس شورای شهر تهران و استاندار تهران درخواست 

می کننــد و دکتر زالی اعالم می کنند که تهران باید الک دان شــود و باز 

اتفاق نمی افتد. در بحث آموزش وپرورش تصمیم ملی گرفته می شود 

که آموزش وپرورش مجازی شــود؛ مثال در سیستان وبلوچســتان قطعا 

باید متناسب با شــرایط در آن اســتان تصمیم گیری شود. پس یکی از 

موضوعات خیلی مهم این است که یاد بگیریم و اجازه دهیم به صورت 

اســتانی تصمیم گیری شــود. من در شــرایط چند زلزله درگیر بوده ام. 

تفاوت کرونا با زلزله و ســیل در این اســت که به شما زمان داده است؛ 

یعنی شــما می توانید در زمان خودتان سیاست هایتان را اصالح کنید. 

در شرایط زلزله باید در لحظه تصمیم گیری کرد؛ کرونا هم بحران است 

اما شما فرصت برای درست شدن و تصمیم گیری دارید. تصور کنید اگر 

در تهران با شــرایطی که وجود دارد زلزله بیایــد واقعا چیزی از تهران 

باقی نمی ماند. اقال در بحرانی مثل کرونا که زمان داریم باید سعی کنیم 

سیســتم  تصمیم گیری و مدیریت مان را اصالح کنیم، شهر هوشمند را 

اصالح کنیم؛ همه اینها موضوعاتی است که به واسطه کرونا در اختیار 

ما قرار گرفته که بحران ها را حل کنیم.

ولی گوش شنوایی نیست.  
و باعث می شــود در بحران های دیگر هم کاسه چه کنم چه کنم به 

دست بگیریم. 

همان تجربه مثبــت و منفی که راه انداخته بودیــد. زلزله بم و   
ورزقان، ســیل پلدختر را داشتیم اما هیچ وقت از تجربیات استفاده 
نکردیــم که اگر این بحران در تهران اتفــاق بیفتد چه کار کنیم. همه 

فقط هشدار می دهند. 
همیــن چیزی کــه داریم را هــم از بیــن می بریم. در شــورا طرح 

یک فوریتی مصوب شــده که اداره کل ســالمت، ایمنی و محیط زیست 

ایجاد شود. امروز از من سوال می کردند گفتم تأکیدی که در توضیحات 

در دفاع از این الیحه وجود داشت این بود که ما در تهران ایمنی نداریم؛ 

یعنــی چیزی به نــام اداره کل ایمنی وجود ندارد. بــه ایمنی تهران تا 

امروز توجه نشــده و باید مسأله ایمنی رفع شود. دو اداره کل سالمت و 

محیط زیست را هم برای این کار می  خواهیم ادغام کنیم و تمام ساختار 

شــبکه ای محله ای که همین االن داشــتیم و در کرونا کار می کردند را 

هم از بین می بریم. واقعا نمی دانم این طرح ها کجا کارشناســی شــده 

و بر چه مبنایی می آید. اما ســاختار شــبکه ای در حوزه سالمت وجود 

دارد که در کرونا جواب می دهد. در شــرایطی که کرونا هنوز هم هست 

و تهران به این ســاختار شبکه ای نیاز دارد، در حال از بین بردن ساختار 

شبکه ای هستیم و به سالمت مردم آسیب می زنیم که ایمنی به دست 

بیاوریم که هنوز نمی دانیم چیست. یعنی سیستم تصمیم گیری هایمان 

واقعا درست نیست. اگر ایمنی مسأله مهمی است اداره کل ایمنی راه 

بیندازیم. البته که معتقدم همه چیز با ســاختار درســت نمی شود، آن 

هم در شش ماهه آخر یک دوره مدیریت شهری. اما اگر این طور است 

ساختاری که مورد نیازمان اســت را ایجاد کنیم. خیلی از ساختارها در 

شهرداری موجود است اما کار نمی کند، اما ساختارهایی هم هست که 

خوب کار می کند؛ به یکباره ساختاری که کار می کند را نابود می کنیم. 

رابطه تان با ستاد ملی مقابله با کرونا چطور است؛ در جلسات شان   
شرکت می کنید؟

در کالنشــهر تهران که دکتر زالی هســتند از دو، سه ماه قبل ایشان 

حکمی زدند که من رئیس کارگروه اجتماعی ســتاد کرونا در کالنشهر 

تهران شدم. این ستاد استانی اســت. ستاد ملی کارگروهی دارد به نام 

کارگروه سالمت روانی اجتماعی که دکتر نورباال هستند، دکتر حریرچی 

خیلی وقت ها در جلســات حاضر و تیم سالمت روان وزارت بهداشت 

هستند. به صورت دو هفته یک بار جلسات در تمام مدت تشکیل شده 

و خروجی های آن جلسات به ســتاد ملی می رود. همه طرح هایی که 

اینجا زده ام به ستاد ملی می رود اما یا وتو می شود یا اجرا نمی شود. در 

ستاد ملی کرونا تا دو ماه قبل شهردار تهران هم دعوت می شد که االن 

دیگر دعوت نمی شود.

تحلیل تان از این روندی که در حال اتفاق افتادن است، چیست؟  
نمی دانــم؛ دالیــل و تحلیل هــای متعــددی می توانــد وجود 

داشته باشــد. تحلیل شخصی من اســت، یکی از بحث هایی که از 

اول بــود و بین تیم اقتصادی و تیم ســالمت دولت وجود داشــت، 

بحــث انتخاب بین نــان و جان بــود، بین اقتصاد و ســالمت. باور 

شــخصی  من از همان اول این بود که شــما اگر اقتصاد را انتخاب 

کنید، اقتصاد را هم از دســت می دهید. در دوره محدود زمانی یک 



۱۸۴

گفت وگو

که ماهه اگــر تهران را قرنطینه کنید درســت اســت 

مردم ســختی می کشــند و اقتصادشان آسیب 

می بیند و حتما باید با بسته های معیشتی به 

آنها کمک شــود، اما بعد از یک ماه تعداد 

بیماران کاهش پیدا می کند و می توانیم به 

شرایط قابل قبولی از وضعیت زندگی مان 

برگردیــم. اما این کار را بــه بهانه اقتصاد 

انجــام ندادند و این موضوع یعنی کرونا کش 

آمد. در بحث تعطیلی تهران که اتفاق نیفتاد عمال 

مشاغل را تعطیل کردیم؛ اتفاقا اقتصاد را به نحوی به سمت 

نابودی بردیم. عمال یک سوم کارکنان دولت سر کار می روند. 

به نظرم اگر تحلیل هم امنیتی اســت، اشــتباه است؛ یعنی 

سیاســت هایی که اعمال می شــود غلط اســت و می  تواند 

وضعیــت را به هم ریخته تر کند. وقتی تصمیم درســتی گرفته 

نمی شــود موضوعی که در یک ماه می شــد حل کرد را در یک سال 

هم نمی توان حل کرد و مســأله بزرگ تر می شــود. دبیرکل سازمان 

بهداشــت جهانی هم هفته قبل گفته بــود اتفاقا انتخاب دولت ها 

که ســالمت را در مقابل اقتصاد انتخاب کنند یک تصمیم سیاســی 

اســت و این طور نیســت که اگر ســالمت را انتخاب می کنید یعنی 

تصمیم عاقالنه سیاســی بلد نیستید بگیرید. منظورش در لفافه این 

بود که اگر سالمت را انتخاب نکنید هم اقتصاد و هم امنیت آسیب 

می بیند. واقعا امیدوارم جلوتر کــه می رویم هم تصمیمات بهتری 

گرفته شــود و هم اجازه دهند اســتان ها 

برمبنــای شــرایط و ظرفیت هایی کــه دارند 

خودشان تصمیم بگیرند. 

شما که در میدان کرونا هســتید، از سال آینده   
نمی ترســید که آشــفتگی کرونا ادامه داشته 

باشد؟ 
بیشتر از اینکه از سال آینده بترسم از 

تاریخ  وقتی  می ترســم.  تصمیم گیری ها 

معاصر را می خوانید می بینید افرادی که 

در طــول تاریخ بلد بودند در زمان درســت 

تصمیم درســت بگیرنــد، در برهه هــای زمانی 

کوتاه در ارتباط با کشــور ایران، با تصمیمات درســت ایران 

را از بحران هــای جدی نجات می دهند. تاریخ برای همه مان خیلی 

درس دارد اما متأســفانه مــا از آن درس نمی گیریــم. هم از تاریخ 

درس نمی گیریم و هــم نمی خواهیم روحیات فردمحورمان را کنار 

بگذاریم. بحث جدی ای اســت که گفته می شود وقتی می خواهید 

کشوری توســعه سیاسی پیدا کند، اول باید افراد توسعه فردی پیدا 

کنند. من به عنوان یک فرد تا یاد نگیرم خوب بشنوم و گفت وگو کنم، 

منعطف باشــم، فکر نکنم افکار من درست است، تا فرد فرد آدم ها 

این توســعه فردی را پیدا نکنند کشور به سمت توسعه سیاسی هم 

نمی رود. ما دچار این مشــکالت هستیم. فارغ از اینکه آدم ها با چه 

رویکرد گفتمانی و فکری کار می کنند و سیستم فکری شان چیست، 

آدم ها تالش نمی کنند که توســعه فردی داشته باشند و هیچ کس 

حاضر به گفت وگو و پذیرش عقاید دیگران نیســت. نتیجه می شود 

همین شرایط که در بحران ها هم خودش را نشان می دهد. 
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تاب آوری شهری
روزانه ۸۰هزار تاکسی، ۱۵۰۰ واگن مترو و ۱۵۰۰۰ اتوبوس ضدعفونی می شوند

فصل پنجم 



۱۸۶

سرمقاله

ورودی
آماده در برابر حادثه ها

«پایتخت باید در برابر هر حادثه ای تاب آور باشــد. شــهر تهران باید به سطحی از آمادگی برسد که  

در برابر هیچ فاجعه ای از هم فرو نپاشــد. هدف ما افزایش تاب آوری تهران اســت؛ اینکه تهران باید در 

مقابل هر حادثه ای، حتی بحران های اجتماعی، تاب آوری خود را حفظ کند. تهران تجربه چند زلزله را 

داشته است، بر همین اساس باید نسبت به ایمنی شهر در مقابل حوادث طبیعی و غیرطبیعی اقداماتی 

صورت گیرد. در این روزها که همه درگیر ویروس کرونا هســتیم باید بدانیم مواجهه با ویروس کرونا نه 

فقط یک مسئولیت اخالقی بلکه راهبردی موثر است.» اینها صحبت های پیروز حناچی، شهردار تهران، 

درباره تاب آوری شهری بود. بحثی که مطرح می شود این است که تاب آوری این روزها به دغدغه مهمی 

برای شــهرها تبدیل شده است؛ به طوری که توجه و پرداختن به آن در شهرهای خصوصا بالخیز حائز 

اهمیت اســت. با وجود اهمیت این موضوع اما مدیریت شــهری در پرداختن به آن ضعیف بوده و در 

برخی موارد هنگام وقوع حوادث شهرها خسارات بیشتری را متحمل می شوند. در دورانی از شهرسازی 

به سر می بریم که اکولوژی کره زمین به طور فزاینده ای تحت تأثیر فعالیت های انسانی قرار گرفته است. 

با توسعه شهرنشینی شهرها به مراکز توجه تبدیل شده اند و تقاضا برای منابع طبیعی و توجه به تأثیرات 

محیطی جهانی آنها افزایش یافته است. فعالیت های شهرسازی و برنامه ریزی شهری موجب افزایش 

فشار بر طبیعت و تضعیف تاب آوری آن شده است که اغلب پیامدهای مخربی برای شهرها و ساکنان 

آن در پی داشــته اســت. با توجه به مواردی مثل طوفان ها و ســیل های اخیر در نقاط مختلف جهان، 

گرم ترشدن، آلودگی هوا و همچنین افزایش هزینه های انرژی، کاهش ذخیره آب و مواد غذایی نیاز فوری 

به فعالیت و اقدام تأثیرگذار ضرورت یافته اســت. به همین دلیل بســیاری از شهرها اقداماتی در زمینه 

احیای طبیعت انجام داده  و از فعالیت های پایدار حمایت کرده اند. در واقع در دو، سه دهه اخیر فرصت 

مناسبی برای توســعه پایدار جهانی ایجاد شده اســت. در این میان تاب آوری و پایداری اهداف اصلی 

شــهرهای آینده خواهند بود. عواقب جبران ناپذیر حوادث طبیعی و آسیب های اجتماعی، اقتصادی و 

زیست محیطی شهرهای معاصر موجب شده تا مفاهیم پایداری و تاب آوری تا حد زیادی به هم مرتبط 

شوند. مسأله وقتی در اینجا مهم می شود که درباره شهر تهران صحبت می کنیم؛ شهری که به گونه ای 

است که در معرض مخاطرات مختلف قرار دارد. احتمال وقوع سیل و زلزله در تمام بخش ها با توجه 

به وضعیت جغرافیایی شهر باالســت. به همین جهت مقاوم سازی تأسیسات زیربنایی اهمیت باالیی 

در زمان وقوع بحران دارد. منظور از ارتقای تاب آوری در اینجا باالبردن مقاومت زیرســاخت ها و تجهیز 

و توســعه امکانات مدیریت بحران است. درنهایت اینکه یک شهر با تاب آوری قابل قبول و همه جانبه 

مشــخصات گوناگونی دارد؛ مشخصاتی ازقبیل پیروی همه جانبه از قوانین معقول ساخت وساز، وجود 

دولت هــای محلی فراگیر، اختیار و قدرت الزم برای حضور مردم در تصمیم گیری و برنامه ریزی شــهر، 

توانایی مقابله سریع، اجرای راهکار های بازیابی فوری و بسیاری خصوصیات دیگر. اما یکی از مهم ترین 

خصوصیات یک شهر تاب آور، عملکرد سرمایه انسانی در شهرهاست. سرمایه انسانی مهارت، دانش و 

سطح اطالعات شهر را در ارتباط با بهبود وضعیت تاب آوری می سنجد. افزایش دانش و مهارت در برابر 

درک خطر به وسیله شهروندان و ارتقای توانایی در راستای توسعه راهبردهای کاهش خطر ویژگی مهم 

یک شــهر تاب آور اســت که الزمه آن ارایه آموزش همه جانبه است.  حاال بعد از این توضیحات خوب 

است که نگاهی به اقدامات شهرداری تهران برای تاب آوری شهر تهران داشته باشیم: ارتقای تجهیزات 

آتش نشــانی، آموزش بیش از ۶۲۰۰ نفر و جذب ۵۰۰ آتش نشــان داوطلب، اجــرای عملیات عمرانی 

ســیل بندها در مناطق بحران خیز، احداث ۴۷ پد فرود هلی کوپتر در سطح شهر تهران، اضافه کردن ۲۶۰ 

دستگاه ماشین آالت مکانیزه برف روبی، ایمن سازی و رفع خطر ساختمان های ناایمن سطح شهر، اجرای 

طرح مدرسه آماده، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مدیریت فرماندهی حادثه، ضدعفونی معابر 

و سطوح شهر در پی شیوع ویروس کرونا، تولید محتوا و اکران تبلیغات در خصوص آموزش در مقابله 

با شــیوع ویروس کرونا، تکمیل پروژه  نوسازی و تغییر وضعیت پل کریمخان زند، راه اندازی ۱۶ ایستگاه 

پایش وضعیت برای سنجش میزان فرونشست زمین، ساخت و تجهیز سوله مدیریت بحران در مناطق 

منتخب و خرید دستگاه و تجهیزات مدرن لرزه نگاری ازجمله این اقدامات بوده است.



۱۸۷

رودهای شهری، 
به ویژه رودهای 

شهری تهران بـا 
چالش ها و اختالالت 

متعددی ازجمله سیل 
و خشکسالی روبه رو 

هستند. رود کن به 
عنوان اصلی ترین و 
بزرگ ترین رودخانه 

شهری تهران 
اختالالت متعددی 

دارد؛ به طوری 
که سیل به عنوان 

اصلی ترین آشوب 
رود کن هر ساله 

خسارات اقتصادی 
و انسانی متعددی 

را ایجاد می کند

 تاب آوری تهران
 و سیالب های شهری

 

محیــط، منظر و فضاهای بیرونی با چالش های متعددی روبه رو 

اســت. ایــن چالش هــا در عرصه هــای مختلفی ماننــد اکولوژی، 

اجتماعــی، اقتصادی، منظــر و... برآمده از دخالت های انســانی یا 

آشوب های طبیعی است کـــه تهدیدی برای زیرساخت های شهری 

بــــه شمار رفته و می توانند فرآیند توسعه محیط و منظـــر را بـــا 

مشـــکل روبه رو کننــد. تاب آوری بــه عنوان یک رویکــرد نوین در 

تمامی عرصه ها ظهور کرده است؛ به طوری کــه این رویکرد نو در 

فضاهای شهری و منظر در برابر اختالالت گوناگون و گسترده به کار 

برده می شــود. این رویکرد که با نگاهی سیستمی فضاهای  شهری 

را نســبت به آشوب های احتمالی سازگار و منطبق در رودخانه های 

شــهری نیز مورد توجه می ســازد، اهمیت و جایگاه این رویکرد در 

مدیریت و ساماندهی فضاهای شــهری به ویژه رودهای شهری، در 

بازیابی و اســتفاده این فضاها در شــرایط مختلف است؛ به عبارتی 

دیگر، این رویکرد نه تنها شرایط محیطی، اکولوژیکی، ساختاری و... 

رودهای شهری را نسبت بــــه اختالالت حفظ می کند بلکه قابلیت 

این فضاها را در برابر شــرایط و اختالالت گوناگــون تقویت کرده و 

افزایش می دهد.

رودهای شــهری، به ویژه رودهای شهری تهران بـــا چالش ها و 

اختالالت متعددی ازجمله ســیل و خشکســالی روبه رو هســتند. 

رود کن به عنــوان اصلی ترین و بزرگ ترین رودخانه شــهری تهران 

اختالالت متعددی دارد؛ به طوری که ســیل بــه عنوان اصلی ترین 

آشــوب رود کن هر ساله خســارات اقتصادی و انســانی متعددی 

را ایجــاد می کنــد که این امر باعث نابودی زیرســاخت های ســبز، 

فضاهای انسان ســاخت، لکه های معماری و درنهایت دوری مردم 

از طبیعت می شود، البته وجود شن چاله های ناشی از استحصال و 

برداشت معادن شــن مجاور این رودخانه در محدوده منطقه ۱۸ و 

بحرانی بودن فرونشست زمین در این منطقه نیازمند توجه بیشتر ما 

به تاب آوری شهری تهران با محوریت رودخانه کن است.

بر اساس احساس ما از خطر، ما به تاب آوری شهر در برابر بالیای 

طبیعی مانند زلزله و بحران های ناشــی از همه گیری هایی همچون 

کرونا حساســیت بیشــتری داریم و به علت نداشتن تصویر جدی از 

خطرات ناشی از سیل و طوفان غافل هستیم، اما واقعیت آن است 

که اگر در برابر ســیالب های شهری چاره اندیشی نکنیم دور نخواهد 

بود که همانند مواجهه با پالسکو حیرت زده خواهیم شد! 

 با توجه به شــرایط شهر تهران و کوهســتان های مشرف به آن، 

همواره یکــی از خطراتی که می تواند این کالنشــهر مهم را تهدید 

کند، ســیالب اســت و از گذشــته تا کنون خطرات جانی و خسارت 

ســیل در شهر تهران بیش از ســایر بالیای طبیعی دیگر بوده است 

و ما ناچاریم بــرای تاب آوری تهران به مدیریت موثر ســیالب های 

شهری توجه جدی داشته باشیم. در این مسیر عملیاتی کردن طرح 

جامع مدیریت آب های ســطحی شــهر تهران بــا توجه به ماده ۶۰ 

و ۸۴ برنامه پنج ســاله ســوم توســعه امری حیات است، بر همین 

اساس مدیریت شهری باید برای ایمنی شهر، شبکه اصلی مدیریت 

سیالب را از ۵۲۳ کیلومتر در ابتدای برنامه پنج ساله سوم به ۵۶۴،۵ 

کیلومتــر در پایان برنامه و در ادامه به ۶۹۷ کیلومتر شــبکه نهایی 

مورد نیاز ارتقا دهد. انجام این مهم به اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰۰میلیارد 

ریــال نیاز دارد که تأمین و تخصیص به موقع آن نقش بســزایی در 

پایداری زندگی و تاب آوری تهران در برابر سیالب های شهری دارد. 

ایمنی و تاب آوری شــهر مقوله ای است که با جان مردم سروکار 

دارد و غفلت از آن به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست؛ زیرا در اندک 

زمانی فرصت ها به حســرت تبدیل خواهد شد. در این راه همه باید 

دست به دست هم دهیم و برای تهران کار کنیم تا تهران به شهری 

امن در برابر سیالب های شهری تبدیل شود.
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نگاه مسئول

شناخت روابط عّلی 
و معلولی و قطع 

زنجیره های تولید 
بحران با کمک دانش 

محلی در دستور کار 
معاونت آمادگی، 

مقابله و پدافند 
غیر عامل سازمان 

پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران 

قرار گرفته است

  

مدیریت بحران بر اصل هماهنگی اســتوار است. این هماهنگی شامل 

هماهنگی هــای بیــن رشــته ای (Inter discipline) در تخصص های 

مختلف، بین سازمانی، منطقه ای و جهانی است. بحران به ما یاد می دهد 

به تنهایی نمی توانیم همه کاره باشــیم و با هم بودن، از هم یادگرفتن و 

دسترسی به علم تجارب و کمک های عینی محلی، منطقه ای و جهانی 

را می طلبد؛ همچنان  که کرونا نشان داد اگر همه شمول فکر نشود بحران 

یک منطقه بــه دغدغه همه جهان می تواند تبدیل شــود. پیش بینی و 

ساختن کشتی نجات قبل از طوفان شرط حیات بشر در حال تهدید است، 

دانش کافی از محیط و مخاطرات احتمالی و دســت یافتن به شیوه ها و 

ابزارهای مقابله پیش نیازهای مدیریت بهینه بحران است. شناخت روابط 

عّلی و معلولی و قطع زنجیره های تولید بحران با کمک دانش محلی در 

دستور کار معاونت آمادگی، مقابله و پدافند غیر عامل سازمان پیشگیری 

و مدیریت بحران شــهر تهران قرار گرفته اســت. گســتردگی و در هم 

پیچیدگی مولفه های بحران زا چنین اقتضا می کند تا سازمانی بیندیشیم 

و تحت فرمان عمل کنیم. دقیقا بدانیم چه کسی در چه زمانی چه کاری 

را باید در چه سلسله مراتب فرمان پذیری انجام دهد. این موضوع لزوم 

تعریف دیاگرام قدرت (power Diagram) قبل از بحران و ترسیم جدول 

تقسیم وظایف و پاسخگویی (Responsibility chart) را ضروری می کند. 

بنابراین بر عهده هر کســی به اندازه قــدرت و توانایی او و دامنه قانونی 

پاسخگویی او مسئولیت گذاشته می شود. سازمان پیشگیری و مدیریت 

بحران شــهر تهــران در مرحلــه آمادگی بر همان اصل همه شــمولی 

هماهنگی با سازمان های تخصصی امدادی و انتظامی تفاهمنامه های 

همکاری منعقد کــرده و در مانورهای مختلف این هماهنگی را تمرین 

می کند. این ســازمان نقشی ســتادی و هماهنگ کننده دارد بنابراین اگر 

شاکله یک فعل مدیریت بحران را به عمل و امر تقسیم کنیم، مرحله امر 

بر عهده سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مرحله عمل 

در حوزه فعالیت سازمان های تخصصی امدادی و انتظامی است. در این 

مقال کوتاه به معرفی ۲ فعالیت اصلی معاونت آمادگی، مقابله و پدافند 

غیر عامل شهر تهران می پردازم: الف) مدیریت کالنشهر تهران در حوزه 

بحران به صورت غیر متمرکز و ناحیه محور از طریق فعالسازی، تجهیز و 

به روزرسانی امکانات پایگاه های ویژه و پشتیبانی مدیریت بحران صورت 

می پذیرد. خرید و به روزرســانی تجهیزات با مطالعه مخاطرات ۱۰ سال 

اخیر تهران و پهنه بندی شهر به ۵ پهنه اصلی به منظور تخصصی کردن 

پایگاه های شــهر تهران در مواجهه با مخاطرات انجام می شــود. خرید 

تجهیزات پشــتیبانی با مالحظه شرایط هر منطقه در روز و شب در سال 

جاری انجام پذیرفــت. پس از خریداری تجهیــزات مهم ترین موضوع 

نگهداری صحیح و مدیریت بر اســتفاده از این تجهیزات است؛ بنابراین 

سامانه نت (نگهداری و تعمیرات) با  الگوبرداری از نمونه های موفق در 

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تأسیس و به مناطق ابالغ 

شده اســت. از مزایای این سامانه پایش مدوام و لحظه ای تجهیزات به 

لحاظ مکانی و آماده به کاربودن آنهاست تا اطمینان یابیم که در لحظه 

بحران و نیاز به خوبی عمل خواهد کرد.

 (USAR) ب) تیم هــای بین المللی جســت وجو و نجات شــهری

در قالب پروژه اینســاراگ با همکاری ســازمان مدیریت بحران کشور 

و نمایندگی ســازمان ملل متحد برای هماهنگی امور انساندوســتانه 

(اوچــا) و تیم های زبده بین المللــی بویژه از کشــور اتریش در حال 

تشــکیل بوده و دوره های آموزشی مربیان به اتمام رسیده و دوره های 

آموزش تیم های یوســار ایرانی از اواخر دی ســال جاری آغاز خواهد 

شــد. با اتمــام دوره هــای مذکــور و طی روند پــروژه اینســاراگ در 

ســازمان، ایران برای نخستین بار به جرگه کشــورهای دارای تیم های 

امدادونجــات بین المللی خواهد پیوســت که دســتاورد بزرگی برای 

همه ایرانیان اســت. این تیم ها بــا یادگیری آموزش های اســتاندارد 

بین المللی می توانند در کشور ایران یا سایر کشورهای جهان بر حسب 

نیــاز فعالیت امدادونجات تخصصی انجام دهنــد. آموزش ها در ۲۲ 

ســرفصل و در ۷ هفتــه در مرحله اول با ۹ مربــی ایرانی تحت نظر 

ناظران اتریشــی و ۱۲۰ متقاضی آموزش کــه از بین متقاضیان متعدد 

از سازمان آتش نشانی شــهر تهران و جمعیت هالل احمر جمهوری 

اسالمی ایران غربال شده اند، انجام می شود.

مدیریت بحران یعنی با هم بودن و از هم یادگرفتن
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کرونا، شهر انسان محور، ساخت وسازهای بزرگ مقیاس و ... در گفتگو با معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

نگاه شهروندان به شهر باید تغییر کند
صفا صبــوری دیلمی،  معاون فنــی و عمرانی شــهرداری در صحبت هایش از اولویت شــهرداری 
تهران در دوره جدید صحبت کرده اســت. از اینکه حاال اولویت اصلی اجرای اقدامات بزرگ مقیاس 
عمرانی نیســت و به جای آن فعالیت های توسعه ای در سطح محالت شهر تهران افزایش پیدا کرده 
اســت. دیلمی اما منکر کارگاه های عمرانی در سطح شهر نمی شــود اما در مقابل می گوید که همین 
کارگاه های عمرانی در آینده شــهر را زیســت پذیر می کند. اتفاق هایی که او از آن ها در جهت کاهش 
مصرف ســوخت، کاهش آلودگی هوا و کاهش زمان  سفرهای درون شهری نام می برد. از دیگر نکاتی 
که معاون فنی و عمرانی شــهرداری در این گفت وگو به آن  اشــاره می کند، توجه شهرداری تهران به 
عابران پیاده، معلوالن و دوچرخه ســواران در سطح شهر تهران است. او همچنین درباره نظرسنجی 
از شهروندان درباره بهســازی و ایجاد معابر در محله هایشان صحبت کرده است و شهر انسان محور 
هم از دیگر موضوعات جذابی اســت که در گفتگو با صفا صبوری دیلمی مطرح شده است. او در این 

رابطه می گوید که فاصله تهران با مصداق های مطلوب انســان محوری به میزان هزاران کیلومتر 
بهسازی و مناسب سازی معبر پیاده رو، احداث چندین میدان گاه و... است. در نهایت 

مثل تمام صحبت های دیگری که در ســال جاری درباره آن صحبت می شود، 
او درباره شیوع ویروس کرونا در ایران و درگیر شدن شهر تهران و شهروندان 
با این ویروس صحبت کرده است. دیلمی درباره اثرات این ویروس بر روی 
پروژه های عمرانی و کارگران صحبت کرده و از اقدامات انجام شــده در این 

رابطه مســائلی را مطرح کرده اســت. متن کامل گفت وگو با صفا صبوری 
دیلمی،  معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران را در ادامه بخوانید.

 تا قبل از ورود آقای حناچی به شهرداری کار شهرداری در تهران   
ساخت وساز سازه های بزرگ مقیاس بوده است و در طول سال های 
گذشته با ساخت وسازه های بزرگ مقیاس خودش را معرفی می کرده 
اســت. اما آقای حناچی گفــت که ما دیگر بزرگ ســازی نمی کنیم، 
بزرگراه ســازی را ممنوع کرد و رو آورده شــد به ســاخت سازه های 
کوچک. حاال سوال این اســت که این اقدامات در جهت پیاده سازی 

چه مفهومی در شهر بوده است؟
تهران طی دوره اخیر مدیریت شــهری در حــال تجربه نوعی تغییر 

پارادایم در مقوالت مختلف عمران شــهری بوده اســت؛ رویکردی که 

البته اجرای اقدامات بزرگ مقیاس عمرانی همچون ســاخت بزرگراه ها 

و تونل های شهری را نفی نمی کند اما اولویت را به اجرای فعالیت های 

توســعه ای در ســطح محالت می دهد. نباید فراموش کرد پروژه هایی 

همچون احداث ادامه شــمالی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، جمع آوری 

پل گیشــا و احداث زیرگذر کوی نصر، زیرگذر اســتادمعین، تونل آرش-

اســفندیار و فازهای اول و دوم بزرگراه شــهید نجفی رستگار در همین 

دوره به ثمر نشســت و بزرگراه شهید بروجردی در جنوب غرب پایتخت 

نیــز تا آنجا که مانــع معارضات ملکی اجازه داده پیشــرفت های قابل 

قبولی داشته اســت. تالش ها در حوزه ایمن سازی شهروندان در مقابل 

خطر ســیالب در این دوره نیز ادامه یافت و عالوه بر گشایش چند پروژه 

تأثیرگذار، پروژه های عظیمی همچون احداث تونل، جمع آوری و هدایت 

آب های ســطحی محدوده بزرگراه فتح اجرایی شــد. شکی نیست که 

اجرای اقدامات حجیم و پردامنه عمرانی در بسیاری از پهنه های پایتخت 

به مرز اشباع رســیده است. اینجاست که رویکرد جدید پدیدار می شود، 

تعمیر و نگهداری از سازه های موجود اهمیت اساسی خود را بازمی یابد، 

پیاده روی و دوچرخه سواری به عنوان مدهای پاک حمل ونقلی محوریت 

پیدا می کنند و دیدگاه های انسان محور در حوزه اقدامات فنی و عمرانی 

بر فراز دیدگاه های خودرومحور می ایســتند. همــه این مفاهیم کلیدی 

استخوان بندی رویکرد جدید را شکل می دهند تا به این ترتیب بیشترین 

بازدهی در حوزه ترافیک و میزان رضایتمندی شهروندی با صرف کمترین 

هزینه ها حاصل شود.
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پایــان دادن بــه ساخت وســازهای بزرگ مقیاس چقــدر در روح و روان   
شهروندان تأثیر دارد؟ و اینکه آیا اصال در ساخت وسازها، بزرگراه سازی ها و... به 
روح و روان مردم، نشاط کودکان و مسائلی از این دست اهمیت داده می شود؟
ذکــر ایــن نکته ضروری اســت کــه ساخت وســازهای بزرگ مقیــاس امری 

اجتناب ناپذیر اســت؛ آن هم در شهری که سرعت ساخت وسازها که طبعا منجر 

به افزایش جمعیت می شــود، همواره از ســرعت توســعه زیرساخت ها جلوتر 

بوده است. حتی اگر تصور کنیم مهاجرپذیری تهران متوقف شده باشد، شهرها و 

شهرک های اقماری آن به عنوان منابع جمعیت شناور هنوز در حال توسعه هستند. 

طبعا هیچ شهروندی تمایل ندارد در نزدیکی یک کارگاه بزرگ عمرانی زندگی کند 

اما همین کارگاه های عمرانی هستند که آینده شهر را زیست پذیرتر می کنند. بنابراین 

آنچه بیشتر اهمیت می یابد اثرگذاری و برآیند یک پروژه عمرانی است که فی المثل 

با کمک به کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و کاهش زمان سفرهای 

درون شهری شرایط بهتری را برای بهداشت روانی شهروندان مهیا می کند. نشاط 

شــهروندان اتفاقا هدف و انگیزه اصلی از تعریف و پیدایش بسیاری از پروژه های 

عمرانی است. به طرح ۵۰۰ کیلومتری بهسازی معابر پیاده رو و احداث مسیرهای 

دوچرخــه نگاه کنید؛ طرحی که می کوشــد با استانداردســازی معابر پیاده رو به 

لحاظ مالحظات مناسب سازی معبر برای افراد دارای معلولیت و نیز مشخصاتی 

ازقبیل عرض ایمن معبر، همواربودن سطح معبر، مبلمان شهری و درنهایت تمام 

مواردی که برای پیاده روی بدون دغدغه شــهروندان در محیط های شــهری الزم 

است، نشاط پیاده روی مفرح را به معابر شهر تهران بازگرداند. ضمن آنکه با تجهیز 

معبر به مسیر ویژه دوچرخه، این مد حمل ونقلی پاک و ایمن دوباره فرصت حضور 

می یابد تا دوچرخه ســواران هم بتوانند بدون واهمه از حرکت سریع خودروها و 

موتورسیکلت ها تردد کنند. شهر تهران در نتیجه سال ها خودرومحوری در عرصه 

تمهیدات عمرانی، به شهری پرهیاهو تبدیل شده است و آرام سازی جریان حرکت 

از طریق بهسازی معابر پیاده رو و ایجاد مسیرهای دوچرخه یکی از مشخصه های 

مهم رویکرد جدید عمرانی اســت؛ امری که تأثیر بســزایی در کاهش اضطراب و 

هیجانات منفی شهروندان دارد. 

توجه به عابران پیاده، معلوالن و دوچرخه ســواران ازجمله اقداماتی بود   
که در دوره مدیریت آقای حناچی صورت گرفت. چه کارهای بیشــتری در این 
حوزه ها در شهر می شد انجام داد که نتوانســتید یا همکاری سایر نهادها برای 

انجام آنها محقق نشد؟
«همتم بدرقه راه کن ای طائر قدس/ که دراز اســت ره مقصد و من نوسفرم». 

واقعیت آن اســت که آنچه طــی دوره فعلی مدیریت شــهری در جهت بهبود 

وضعیت معابر پیاده رو، احداث مســیرهای دوچرخه و تســهیل تردد شهروندان 

کم توان جسمی و افراد دارای معلولیت صورت پذیرفته است، نقطه آغاز یک راه 

دراز است؛ راه دراز گذار به سوی انسان محوری. تهران در چشم انداز طرح بهسازی 

معابر پیاده رو و احداث مسیرهای دوچرخه از ۵۰۰ کیلومتر مسیر مناسب سازی شده 

پیاده و دوچرخه به صورت یک رینگ به هم پیوسته برخوردار خواهد شد. این در 

حالی اســت که این کالنشــهر  حدود ۱۲ هزار کیلومتر معبر پیاده رو دارد و در این 

میان معابری نیز وجود دارند که اصال پیاده رو ندارند! پس می بینید که تهران نیاز 

به یک نهضت پیاده روسازی دارد؛ یعنی هم پیاده روهای موجود براساس ضوابط 

جدید بهسازی و مناسب سازی شوند و هم فکری به حال معابر فاقد پیاده رو شود. 

ایــن امر باید در طول دوره های مختلف مدیریت شــهری در زمره اولویت ها باقی 

مانده و مورد مطالبه شــهروندان، فعاالن حوزه مدیریت شــهری و سازمان های 

مردم نهاد حمایت از حقوق معلوالن باشــد. در حال حاضر اتمام پروژه یادشــده 

به عنوان یک هدف اصلی دنبال می شود و تالش خواهد شد تا پایان دوره فعلی 

مدیریت شهری افق های تازه تری در این زمینه تعریف شود تا به این ترتیب نهضت 

پیاده روسازی که در ریل مناسب قرار گرفته است، ادامه مسیر دهد.

آیا برای بهســازی و ایجاد معابر در محله ها از مردم درباره نیازهایشــان   
پرسش می شود؟ آیا نظر یا پیشنهاد آنها بررسی می شود؟ و نکته دیگر که در این 
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گفت وگو

پرسش باید به آن پرداخته شود این است که قبل از بهسازی معابر چه 
فعالیت های کارشناسی برای آن انجام می شود؟ این فعالیت ها را چه 

افرادی انجام می دهند و چه مواردی بررسی می شود؟
درواقع پاســخ به این پرســش تشــریح همان ســاختاری است که 

برای تعریف و پیدایش پروژه های توســعه محلــی یا همان پروژه های 

محله محور سازمان یافته است. بستر پیش بینی شده برای نظام پذیرش 

اجتماعی در حوزه اقدامات عمرانی همان شورایاری ها و دفاتر توسعه 

محلی هستند. پیشنهادات، نظرات و درخواست های عمرانی شهروندان 

از همین طریق مطرح می شــود. به طور طبیعی تمام درخواست ها با 

توجه به محدودیت منابع مالی یا ضوابط فنی موجه نیســت بنابراین 

پیشــنهادات قابل اجرا باید احصا و تبدیل به پروژه شــوند؛ اقدامی که 

دقیقا براســاس نظر شــهروندان محله و شــورایاری ها پیش می رود. 

انتخاب معابر برای قرارگرفتن در طرح ۵۰۰ کیلومتری بهســازی معابر 

پیاده رو یا مرمت معابر ســواره رو شهر تهران با نظارت کارشناسان اداره 

کل هماهنگــی فنی و عمرانی مناطق و ســازمان ها صورت می پذیرد. 

در مورد معابر ســواره رو ارزش ترافیکی معبر و البته میزان آسیب های 

وارده به سطح معبر از مهم ترین مواردی است که فرآیند اولویت بندی 

را راهبــری می کند. فرآیند انتخاب در مــورد معابر پیاده رو و قرارگرفتن 

آنها در فهرست اقدامات طرح ۵۰۰ کیلومتری به مراتب پیچیده تر است؛ 

زیرا به زعم برنامه ریزان طرح، حدود ۲۰ الیه GIS بر هم منطبق شــده 

تا بهترین نقشه راه  پیش روی مجریان قرار گیرد. عالوه بر طراحی های 

پیش بینی شــده در برخی اسناد باالدســتی همچون برنامه پنج ساله 

شهرداری تهران، مسیرهای طراحی شده برای مناسب سازی معلوالن و 

شــاخص هایی از قبیل نزدیکی به مدارس، ایستگاه های مترو و اتوبوس 

نیز در انتخاب اجزای این رینگ ۵۰۰ کیلومتری نقش داشته اند.

پیشروی به ســمت شهر انســان محور تا چه حد در شهر تهران   
محقق شــده است؟ الزمه های رســیدن به چنین شهری چیست و 

تهران چقدر با آن نقطه مطلوب فاصله دارد؟
فاصله تهــران با مصداق های مطلــوب انســان محوری به میزان 

هزاران کیلومتر بهســازی و مناسب سازی معبر پیاده رو، احداث چندین 

میدانگاه (پالزای شــهری)، اتصال محالت جدافتاده از هم در دو سوی 

بزرگراه هــا و در یک کالم تعریف و اجرای پروژه هایی اســت که در کنار 

تالش برای ساماندهی ترافیک ســواره، تردد آسان و بی دغدغه عابران 

و دوچرخه ســواران را نیز مد نظر قرار دهند. بدون شــک آنچه تا کنون 

در قالب طرح بهســازی معابر پیاده رو و احداث مســیرهای دوچرخه 

به ثمر نشسته اســت، میدانگاه شهدای هفتم تیر یا ادامه جنوبی بلوار 

اســتادمعین دستاوردهای قابل توجهی اســت اما وقتی از تحقق یک 

شــهر انســان محور ســخن می گوییم باز هم به این نکته می رسیم که 

تمام این فعالیت ها به مثابه ایســتادن در نقطه آغاز راه است. فراموش 

نکنیم که این دستاوردهای عینی معلول تغییر در ذهن و نوع نگرش به 

زندگی شــهری است. پس ادامه راه به همان میزان که نیازمند تعریف 

و طراحی پروژه های مطلوب است، محتاج تغییر برساخته های ذهنی 

شــهروندان و مدیران شهری اســت. بگذارید مثالی بزنم؛ در بسیاری از 

کشــورها آرام ســازی جریان ترافیک در پهنه های توریســتی و تاریخی 

شهر از طریق سنگفرش کردن معابر صورت می پذیرد. حال اگر نگاهی 

تحلیلی به بازخوردهای شهروندان به چنین پروژه هایی بیندازیم بسیاری 

هنوز نگران هستند که تردد در این معابر به خودروی آنها آسیب می زند. 

این در حالی است که کارکرد چنین سنگفرش هایی جلوگیری از حرکت 

سریع خودروها است. این شتابزدگی در شهر از همان مواردی است که 

باید با اعمال تمهیدات مناسب فرهنگی اصالح شود. شهر انسان محور 

شهری عاری از شتابزدگی است.

در گفت وگویی بیان کرده بودید که در پروژه های عمرانی سالمت   
کارگران و کارکنان در اولویت است. این اولویت شامل چه چیزهایی 
می شــود؟ پیمانکاران ملزم به رعایت چه نکاتــی در قبال کارگران 

هستند؟
حفظ و ارتقای ایمنی، بهداشــت کار و البته محیط زیســت ازجمله 

مهم تریــن اولویت هــا در معاونــت فنــی و عمرانی و ســازمان ها و 

شرکت های تابعه آن است. بدون شــک اجرای یک پروژه انسان محور 

بایــد با بروز کمترین تلفات ناشــی از رعایت نکردن ایمنی و بهداشــت 

کار صورت پذیرد. این البته الزمه همه پروژه های عمرانی اســت اما در 

رویکردی که به دنبال ارجحیت بخشــیدن به انســان است، در مرحله 

اجرای پروژه نیز مالحظات مربوط به HSE اهمیت بیشتری می یابد. تمام 

این موارد براساس ضوابط مشخص به پیمانکاران ابالغ شده و از طریق 

کاربرگ های دقیق مورد نظارت قرار می گیرد. خوشبختانه تلفات ناشی 

از رعایت نکــردن مالحظات مربوط بــه HSE در کارگاه های عمرانی در 

سطح حداقلی است و آن گونه که احیانا در اخبار حوادث و رویدادهای 

اینچنینی نیز شاهد هستید سیاست های اعمال شده در این زمینه موفق 

بوده است.

بپردازیم به بحث کرونا؛ شیوع این ویروس در ایران و همه گیری   
آن چقدر روی کار شما تأثیر گذاشــت؟ چه اقداماتی در حوزه کاری 

خود برای حفظ سالمت کارمندان و کارگران پروژه ها انجام دادید؟
اگــر بگوییم همه گیــری ویــروس کرونا ســبب کندشــدن آهنگ 

ساخت وســازهای عمرانی در شــهر تهران نشــده اســت، قطعا گزاره 

نادرســتی را اعالم کرده ایم. اما این ســخن تعارف و گزافه نیســت که 

پروژه های عمرانی شــهر تهران نمونه مطلوبی از تــاب آوری در عصر 

همه گیری ویروس کرونا بوده اســت؛ تــاب آوری در تأمین منابع مالی 

الزم و البته تــاب آوری در تکمیل پروژه های نیمه تمام و حتی تعریف و 

آغــاز پروژه های جدید. پروژه احداث زیرگذر کوی نصر در بحبوحه موج 

نخســت کرونا برای تردد خودروها گشوده شــد. فاز دوم پروژه احداث 

بزرگراه نجفی رستگار به عنوان یکی از دشوارترین پروژه های شهری چه 

به لحاظ فرآیند پیچیده رفع معارضات ملکی و تأسیساتی و چه به لحاظ 

حجم قابل توجه اقدامات عمرانی مولود دوره همه گیری کروناســت. 

ادامه جنوبی بلوار اســتادمعین بــه عنوان یکــی از نیازهای ضروری 

شهروندان منطقه ۹ در دوره شیوع ویروس کرونا تکمیل شد. طرح ۵۰۰ 

کیلومتری بهســازی معابر پیاده رو در همین دوره متولد شد و براساس 

آخرین گزارش ها به ۱۲۶ کیلومتر پیاده رو بهسازی شــده مجهز به مسیر 

ویژه دوچرخه رسیده است. در هیچ یک از پیک های همه گیری فعالیت 

کارخانجات آسفالت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران تعطیل نشد 

تا طــرح مرمت معابر پایتخت به کمک تولیدات این واحدها از حرکت 

باز نایستد. همین االن که با هم گفت وگو می کنیم پیشرفت این طرح با 

اجرای بیش از ۵۰۰ هزار تن آسفالت از مرز ۵۰درصد فراتر رفته است و 

همین امر کاهش محسوس پیام های گالیه آمیز شهروندان در خصوص 

مشکالت معابر را به دنبال داشته است. این موارد نه گزارشی از عملکرد 

یک سال گذشته بلکه فقط ذکر شــواهدی بر مدعای تاب آوری عمران 

شهری پایتخت در عصر یادشده است.

رعایت حداکثری دستورالعمل های ابالغی مقابله با ویروس کرونا و 

نظارت بر حســن اجرای آن در تمام بخش های اداری و کارگاهی محور 

همه فعالیت های جاری است. آموخته ایم که منابع انسانی ارزشمندترین 

ســرمایه ما برای ساختن شهر انســان محور است و حرکت به سوی این 

هدف را به صورت پیوسته ادامه خواهیم داد.
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سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر 

تهران نه متعلق به 
فرد یا گروهی خاص 
و نه درگیر هیچ گونه 

رابطه سیاسی و 
جناحی بوده است. 

سازمانی کامال 
مردم محور و نمونه ای 

از یک سازمان 
تخصصی سالم و 

کارآمد که توان فنی 
خوبی در کشور ایجاد 

و ارزش افزوده 
مناسبی را به سیستم 

مدیریت بحران کشور 
ارایه کرده است

همکاری های بین المللی  شهرداری در مدیریت بحران

حدود دو دهه پیش مسئوالن وقت کشور با توجه به هشدارهایی 

کــه در خصوص خطر زلزله در تهران از ســوی کارشناســان داده 

شــده بود، از طریــق کمیته مقابلــه با بالیای طبیعی مســئولیت 

تهیه «طرح جامع مدیریت بحران شــهر تهران» را به شــهرداری 

تهران ســپردند. شهرداری تهران نیز با حمایت همه جانبه از سوی 

مســئوالن و همکاری تمامی سازمان ها و نهادهای ذی ربط با عقد 

چهار تفاهمنامه با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) 

اقدامات خود را به طور جدی آغاز کرد.

ابتــدا وضعیت خطرپذیری شــهر تهــران در مقابــل زلزله به 

وســیله کارشناسان ژاپنی بررسی و مشــخص شد. دامنه خطراتی 

که از این ناحیه تهران و کشــور را تهدید می کنند به حدی جدی و 

نگران کننده اســت که اقدامات ضربتی و سریعی را طلب می کند. 

در ادامه «طرح جامع و نقشه راه مدیریت بحران» و پروژه هایی که 

اجرای آنها برای افزایش تاب آوری تهران در زلزله ضروری اســت، 

تدوین شد و مورد تصویب مراجع ذی ربط قرار گرفت. بر این اساس 

مقرر شــده بود ۱۵ پروژه اولویت دار تا سال ۱۳۹۵ به اجرا در آمده 

و به ثمر رســیده باشند. سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر 

تهــران یکی از همیــن اولویت ها بود که از ســال ۱۳۸۴ در همین 

فرآیند و برای ایجاد هماهنگی و پیگیری طرح جامع تأسیس شد. 

از همان ســال ها اجرای پروژه های اولویت دار آغاز شد که تا امروز 

با فرازونشیب هایی ادامه یافته و برخی از این پروژه ها نیز تا حدود 

زیادی محقق شــده اند؛ اقداماتی نظیر احداث پایگاه های مدیریت 

بحران و ســازماندهی نیروهای ویــژه برای آن، ایجــاد گروه های 

داوطلب مردمی (دوام)، تهیه و تکمیل ســامانه تخمین خسارت 

زلزله، ایجاد، تکمیل و راه اندازی سامانه هشدار سریع زلزله، ایجاد 

و اجرای طرح مدرســه آماده و طرح مدیریت بحران ســاختمان، 

شناســایی و معرفی مراکز امــن اضطراری، تهیه نقشــه راه های 

اضطراری، ایجاد برخی ســایت های اســکان اضطراری و پدهای 

هلیکوپتر، تهیه دســتورالعمل بهســازی لرزه ای ســاختمان های 

ناپایدار و بافت فرسوده، نصب مخازن آبرسانی اضطراری، طراحی 

و اجرای انواع مانورها، ایجاد شــورای هماهنگی مدیریت بحران 

(که متأســفانه با تصویب و ابــالغ قانون جدیــد مدیریت بحران 

کشــور از شهریور ۱۳۹۸ منحل شــده و از سوی مسئوالن مربوطه 

جایگزینی هم برای آن طراحی نشد) و بسیاری از اقدامات دیگر در 

دستور کار قرار گرفته و پیشرفت خوبی کرده است. هر چند حجم 

اقدامات الزم و باقیمانده بســیار زیاد و احیانا فرصت ها نیز محدود 

اســت ولی حجم اقدامات انجام شــده نیز درخور توجه و به نوبه 

خود در کشور بی نظیر است.

ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحران شــهر تهــران اینک با 

کوله باری از تجربه موثر، دارای بدنه کارشناسی بسیار معتبر و قابل 

قبول در بســیاری از حوزه های مدیریت بحران در کشــور و یکی از 

سرمایه های گرانقدری است که به اعتقاد من (نه به عنوان رئیس 

ســازمان که آن دولت مستعجل است بلکه به عنوان یک شهروند 

و متخصص حوزه مهندســی زلزله) باید بیش از پیش مورد توجه 

قرار گرفته و با حمایت از آن در ســازوکار مدیریت بحران کشور نیز 

جایگاه درخوری به این سازمان داده شود.

ایــن ســازمان نه متعلق به فــرد یا گروهی خــاص و نه درگیر 

هیچ گونه رابطه سیاســی و جناحی بوده اســت. ســازمانی کامال 

مردم محور و نمونه ای از یک ســازمان تخصصی ســالم و کارآمد 

کــه توان فنی خوبی در کشــور ایجاد و ارزش افزوده مناســبی را 

به سیســتم مدیریت بحران کشــور ارایه کرده اســت. گاه و بیگاه 

شــنیده می شــود چه از درون شــهرداری و چه از خــارج آن، به 

دلیل برخی مالحظات تشــکیالتی یا رقابتی با بی توجهی به ارزش 

کشــوری این مجموعه، تصمیمات ناپخته ای گرفته می شــود که 

ثمره آن بی انگیزگی کارکنان و نهایتا تضعیف عملکرد درخشــان 

این سازمان خواهد شــد. ما باید در کشور به دنبال مجموعه هایی 

باشــیم که اقدامات اساســی خود را براســاس علم و آگاهی و با 

تعهد و دلسوزی خالصانه نسبت به مردم دنبال می کنند و نباید با 

مالحظات نســنجیده موجبات اضمحالل و تضعیف آنها را فراهم 

کنیم. خوشبختانه مدیریت شهری در این دوره حمایت جدی خود 

را از این مجموعه نشان داده و امید می رود این حمایت ها تا پایان 

کار نیز تداوم داشــته باشد. توجه به این نکته نیز بسیار مهم است 

کــه همکاری با آژانس همکاری هــای بین المللی ژاپن (جایکا) تا 

کنون نقش و تأثیر بسزایی در سرعت و کیفیت اقدامات انجام شده 

داشته است. در حال حاضر نیز این آژانس آماده ادامه همکاری در 

قالب تفاهمنامه پنجم است که پیش نویس آن نیز به امضا رسیده 

است. امید است مســئوالن محترم مدیریت بحران کشور و وزارت 

خارجه به طور جدی به این موضوع توجه و کشور را از ثمرات این 

همکاری بهره مند کنند.



۱۹۴

نیم نگاه

 

 
 

  

 

 

 

 

 



۱۹۵

حکمروایی شهری
۴۴۴ ملک از امالک شهرداری  بازپس گرفته شد

فصل ششم 



۱۹۶

ورودیسرمقاله

ورودی
آماده در برابر حادثه ها

حکمروایی در بیانی ســاده فرایندی از تصمیم سازی و روندی است که تصمیم ها در آن به اجرا 

در می آیند، این روش در واقع پاســخی است به ناکارآمدی روش های سنتی اداره شهرها که درون 

خودش اهمیت الگوهای گذار از حکومت شهری متمرکز و سلسله مراتبی را نشان می دهد. با این 

تعریف قدمت حکمروایی به قدمت تاریخ شهرنشــینی اســت. اگر چه کاربرد مفهوم حکمروایی 

شــهری از اواخر دهه ۱۹۸۰ و از آفریقا آغاز شــد، اما برایان مک اللین اولین نظریه پردازی است که 

در سال ۱۹۷۳ به این مفهوم پرداخت و عقیده داشت تقاضای روزافزون مردم شهرها این است که 

حکومت شهری باید نسبت به روندهای تغییر در شهر «پاسخگوتر»، اقداماتش با مسائل شهری و 

تحول آنها «متناسب تر»، نسبت به اجتماع «مسئول تر»، به عنوان بخشی از نظام یادگیری بهتر عمل 

و ســرانجام نقش مهم در پیش بینی، کشف و استقبال از آینده ایفا کند. برای تحقق این تقاضاها او 

ارتباط با نظام اجتماع را ضروری دانســت و با ایــن مقدمات حکمروایی را نوعی فرایند عنوان کرد 

که متضمن نظام به هم پیوســته ای اســت که هم «حکومت» و هم «اجتمــاع» را در بر می گیرد. 

بنابراین  حکمروایی خوب شهری در واقع فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها 

و نهادهای رســمی اداره شهر از یک طرف و سازمان های غیر دولتی و تشکل های جامعه مدنی از 

طرف دیگر شکل می گیرد. از دیدگاه برنامه توسعه سازمان ملل این ایده مولفه هایی چون مشارکت، 

پاسخگویی، کارایی و اثربخشی، شفافیت، عدالت، حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری و اجماع پذیری 

را در برمی گیرد. حکمروایی شهری همچنین در مقابل حکومت شهری به عنوان نماینده مجموعه 

ســازمان های مسئول در اداره شهر و متکی به نهادهای رسمی از ایده اداره غیرمتمرکز و مشارکتی 

شهرها دفاع می کند.  با توجه به اینکه شهرها به عنوان نیروي محرك رشد اقتصادي و نیز کانون کار 

و فعالیت و موقعیت هاي اجتماعي عموم کشورهاي جهان هستند، در وضعیت موجود شهرنشیني 

چندســطحي، مدیریت شــهري باید مولفه هایي چون شــفافیت، پاســخگویي، مشــارکت طلبي، 

قانونمداري، کارآمدي و اجماع گرایي داشــته باشد تا از تمام شرایط افزاینده شهرنشیني بهره گیرد. 

از طرف دیگر، شدت یافتن روزافزون مقیاس و گستردگي و نیز پیچیدگي مسائل شهرها و همچنین 

آشکارشــدن بي کفایتي سیستم هاي سنتي بروکراتیک و تصمیم گیري باال به پایین سبب شده است 

گرایشــي به ســوي سیســتم هایی به وجود آید که در آن تصمیمات بزرگ و کوچک با اشتراك بین 

صاحبان منافع شهري اتخاذ مي شوند. جامعه جهانی امروزه به این نتیجه رسیده است که مشکل 

عمده مدیریت شهری کمبود منابع مالی یا تکنولوژی مدرن یا نیروی انسانی ماهر نیست بلکه پیش 

و بیش از همه، مشــکل اصلی در شــیوه اداره این عوامل است. حکمروایی در واقع فرایندی است 

که نهاد مستقر دولت یا شهرداری آن را هدایت می کند ولی با همکاری بخش خصوصی و جامعه 

مدنی به پیش می رود. در حکمروایی نهاد رســمی یکی از کنشگران است و سایر عوامل دخیل در 

حکمروایی بسته به سطح مورد بحث گوناگون هستند.



۱۹۷

 معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران  بیان کرد

برای کسب درآمد سراغ شهرفروشی نرفتیم 
۴۴۰ ملک از امالک شهرداری را پس گرفتیم

آقای امامی! این روزهــا صحبت های متعددی درباره بحث   
درآمد پایدار می شود، به عنوان پرسش اول لطفا کمی درباره این 
موضوع صحبت کنید و اینکه اساســا چرا درآمدهای پایدار برای 

تهران مهم است؟ 
همان طور که از اسم درآمدهای پایدار معلوم است، اینها در شهر 

پایدارند؛ یعنی با جریانات اجتماعی و سیاســی و تغییرات دولت ها 

خیلی تغییر نمی کنند، تغییرات آنها کم است و طوالنی مدت هستند 

و تقریبا برای همیشــه هســتند؛ مثال عوارضی که بابت پســماند از 

همه ســاختمان ها و مراکز تجاری و انواع مختلف ساختمان ها که 

هر کدام با ضریب خاص خودش گرفته می شــود، همیشــه وجود 

دارد یا درصدی که از ارزش افزوده به شــهرداری ها تعلق می گیرد؛ 

همیشــه معامالت در شهر است که قاعدتا وصول می شود و صرف 

هزینه های مربوطه می شــود یــا هزینه های ناشــی از ما به التفاوت 

ســوخت گازی و سوخت بنزین که اســم اینها عمدتا عوارض پایدار 

اســت یا مثال اگر مجموعه ای مثل هتل یا مثل گردشــگاه داشــته 

باشیم؛ یعنی جاهایی که از بازدیدکنندگان وجهی دریافت می کنند، 

اینها درآمدهای پایدار شــهری هستند. شــهرداری ها قاعدتا باید به 

طور کامل خودشان را به سمت درآمدهای پایدار سوق دهند؛ چون 

هــم عوارض کمی برای شــهر دارد و هم برای خود شــهرداری ها 

مطلوب و مناسب و بادوام است. بنابراین درآمدهای پایدار مطلوب 

روزها در بهشتم. این شاید کلیدی ترین جمله عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران، باشد؛ جمله ای که در توصیف کار هر روزه اش دارد. کاری 
که ســخت است و به نوعی شاید پاشنه آشیل شهرداری تهران به حساب بیاید را او دوســت دارد و جمله روزها در بهشتم را برایش به کار می برد. مهندس مکانیک 
مهندس بودن سخت تر است، من دکتر نیستم. خودش را خبرنگار هم معرفی  است و وقتی طبق عادت لفظ دکتر را در کنار اسمش می شنود، لبخند می زند و می گوید: 
می کند؛ جزو اولین افرادی که کارت خبرنگاری گرفته و به جنگ رفته اســت. او پیش از اینکه در شــهرداری باشد، مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز 

وزارت نفت و عضو هیأت مدیره هلدینگ خلیج فارس بوده است. با او از درآمدها و بودجه حرف زدیم، مسائلی که مهم ترین دغدغه شهر است. 



۱۹۸

گفت وگو

عمده کسانی است که با شهرداری سروکار دارند (چه اعضای شورا 

و چه مدیران شهرداری ها).

آیا منبعی بوده که اضافه شــود؛ مثــال اتفاق خاصی بوده که   
در این دوره ایجاد شود و شما بگویید این به عنوان درآمد پایدار 

ایجاد شده است؟
 یکی از مواردی که الزم اســت در درآمد پایدار به آن توجه کرد، 

نحوه وصول آن است. متأســفانه عوارض پسماند یا عوارض طرح 

ترافیــک را در شــرایطی که فعال داریم، نمی توانیــم فوری بگیریم؛ 

چــون اینها برای آخر ســال می ماند و آخر ســال هــم دائم تأکید 

می کنیم که اگر کسانی که در طول سال این کار را انجام دهند برای 

آنها تخفیفــی در نظر می گیریم که عــده ای می دهند و درصدی از 

آن وصول می شــود ولی خیلی ها هم بــه آن توجه نمی کنند، مثال 

ممکن اســت ۶ یا ۷ سال یک بار مراجعه و آن  زمان پرداخت کنند. 

بنابراین نمی شود روی بخشــی از آنکه حدود ۳۰ تا ۴۰درصد است 

برنامه ریزی دقیق کرد. یکی از اقدامات ما این اســت که بتوانیم این 

درآمدها را به نحوی به یکی از قبوض اجباری مثل برق وصل کنیم 

(جلســات و هماهنگی های آن انجام شده است)، االن این اختالف 

نظــر وجود دارد که آیا مصوبه دولت کافی اســت یا نیاز به مصوبه 

مجلس هم دارد که ما داریم برای هر دو اقدام می کنیم.

یعنی چه اتفاقی می افتد؟  
یعنــی وزارت نیرو بپذیرد که کنار قبض برق یک قبضی هم بابت 

هزینه های پســماند یا عوارض ساختمان های مختلف را اضافه کند 

و زمانی که قبــض برق برای مردم صادر می  شــود، قبض عوارض 

پســماند که مبالغ کمی است را هم در کنار آن قبض برق بگذارد تا 

طرف ملزم باشد که همراه با برق آن را هم پرداخت و اداره برق آن 

را وصول کند و سهم شهرداری را بپردازد.

چرا اداره برق برای این کار انتخاب شده است؟   
به وسیله جاهای دیگر هم می شود این کار انجام شود؛ اما چون 

برق تمام خانه ها تفکیک شــده است، بهتر است؛ مثال آب هنوز در 

خیلی از ســاختمان ها و گاز هم در تعدادی از ساختمان ها مشترک 

است بنابراین برق مناســب ترین آن است، چه بسا در مخابرات هم 

می شــود کاری کرد ولی ما فعال دنبال این هســتیم تا این مصوبه را 

بگیریم. ما کارهای مختلفی کرده ایم که از حوصله این بحث خارج 

اســت؛ ما با بعضی از موسســاتی که ارتباطات مجازی داریم، قرار 

گذاشــتیم که درصدی از درآمد را به آنها دهیم تا آنها وصول کنند 

یا مثال به سیستم بانکی وصل بودیم و به خیلی جاها اینها را وصل 

می کنیم تا کســانی که به نحوی بدهی دارند و چهار قبض هستند، 

آنها را هم بتوانیم وصول کنیم. 

در همیــن فرصت به ماجرای ارزش افزوده هم باید اشــاره   
کنیم، مسأله ای که با وجود تالش ها ۳درصد ماند. این مسأله چه 

تأثیری در مسائل مالی شهرداری تهران دارد؟ 
یکی از اقدامات مهمی که از ســال قبل شروع شد و در مجلس 

قبــل در مــورد آن خیلی کار شــد، ایــن بود که ۳درصــد از ارزش 

افزوده ای که ســهم ماســت را به ۴درصد تبدیل کنیــم و این تقریبا 

در مجلس قبل تصویب شــد و در حال نهایی شــدن بــود که نظر 

دولت تغییر کرد و با توجه به مشکالت مالی که دولت دارد، ترجیح 

می دهد همان ۳درصد بماند در حالی که شهرداری ها هم به همان 

نسبت دولت و شاید بیشــتر تحت فشار هستند. درآمد شهرداری از 

محل اتوبوســرانی و مترو است (هزینه حمل ونقل)، اما االن تعداد 

مســافران به یک ســوم رسیده اســت و زمانی که تمام هزینه ها سر 

جای خودش است ولی تعداد مســافران به یک سوم رسیده است، 

قطعا درآمد هم یک سوم می شود. مدیر اتوبوسرانی می گوید که در 

بعضی از خطوط ما حتی هزینه کارکنان آن مســیر را در نمی آوریم؛ 

چه برسد به هزینه های اتوبوس و راننده و...؛ پس این درآمد حاصل 

نشــده اســت و در عوض هزینه های زیادی برای ضد عفونی کردن 

اتوبوس ها و صندلی های واگن ها شده است چون می دانید که االن 

یکی از جاهایی که رئیس ستاد کرونا از وضعیت عمومی آن رضایت 

داشتند، شــهرداری اســت و گفته اند که خیلی خوب عمل کرده و 

عملکرد آن مطلوب ماســت و انصافا ما تا جایی که می شــد هزینه 

کردیم چون همه ما در این شــهر زندگی می کنیــم و اگر میزان این 

بیماری گســترش پیدا کند طبعا همه ما و خانواده هایمان در خطر 

هستیم پس نه تنها درآمد ما کم شد بلکه هزینه مان هم بیشتر شد. 

در مجموعه اســتخرها و ورزشــگاه ها هم چیزی حدود ۳۰ میلیارد 

حقوق اینهاســت که تقریبا از اول کرونا اســتخرها و ورزشــگاه ها 

تعطیل بودند ولی هزینه های نگهداری و حقوق پرســنل ســر جای 

خودش اســت (ســینماها هم همین طور). برج میــالد به عنوان 

یکی از نمادهای شــهر تهران اســت و پیش بینی شده بود که برای 

نگهداشت خودش اقال هزینه های خودش را بدهد اما مدت هاست 

که برج میالد حتی هزینه نگهداشــت خــودش را نمی تواند بدهد؛ 

چون درآمدی ندارد و سیســتم های فروشــگاهی آن تعطیل شــده 

است، کنار مترو و در پارک ها و جاهای مختلفی که شهرداری داشت 

غرفه های مختلفی وجود داشــت و اینها می گویند به علت کرونا ما 

نمی توانیم درآمدهایمان را مثل ســابق داشــته باشیم و بنابراین ما 

از گرفتن مجــوزی که دولت در اختیار آنهــا در مقاطعی قرار داده 

بود، منصرف شــدیم. از طرف دیگر بسیاری از هزینه های بهداشتی 

به شــهر تحمیل شــده اســت؛ مثال سیستم آتش نشــانی خیلی از 

نقاط شــهر و خیلی از جاهای مختلفی که در جوار بیمارستان ها و 

مجموعه بهشت زهراست ضدعفونی شدند. 

با وجود افزایــش هزینه ها و کاهش درآمدهایی که اشــاره   
می کنید، چطور تهران اکنون سر پا مانده است؟

باز عرض می کنم عالوه بر اینکه درآمد آنها کم شده، هزینه هایشان 

زیاد شــده اســت؛ یعنی عالوه بر آن هزینه ها بــه حقوق ها به طور 

میانگیــن چیزی حدود ۳۰درصد اضافه شــده اســت و پیش بینی 

می شــود که در ســال آینده نزدیک به ۵۰درصد به حقوق ها اضافه 

شود که کار سختی است و باید برای آن برنامه ریزی کنیم. درآمدها 

در دو بخش عمده می توانست بهتر موفق شود که یکی شهرسازی 

و دیگری امالک و ســرمایه گذاری است. ما در سال جاری میزان این 

دو مورد را علی رغم اینکه شهرسازی از نظر تعداد پروانه ۳۲درصد 

و از نظــر متراژ ۱۰درصد کاهش پیدا کرده امــا با اصالح قیمتی که 

در ســال ۹۷ داشــتیم، مقداری از این کاهش را جبران کردیم و در 

بخش امالک و ســرمایه گــذاری آن چیزهایی کــه قابلیت فروش 

داشــت را ارایه دادیم تا امورات شهرداری را بگذرانیم، اینکه ما این 

هزینــه و درآمد را چگونه با هم تطبیــق می دهیم قاعدتا هر جا که 

منابع کم آید ما یکســری هزینه های اجتناب ناپذیر داریم که آنها در 

اولویت قرار می گیرد و بقیه موارد به خصوص پروژه های عمرانی به 

تأخیر می افتد در دولت هم همین طور است و اول حقوق پرداخت 

می شــود؛ چون به هر حال زندگی مردم باید تأمین شود مثال در دو 

هفته ای که شــهر تهران تعطیل شد، شــهرداری هم به طور قابل 

مالحظه ای تعطیل شــد و فقط در قســمت های ضروری آن تعداد 

محدودی ماندند ولی درآمد شهر تهران تا سطح ۵ میلیارد تومان در 
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روز کاهش پیدا کرد چون همه جا تعطیل بود، وقتی درآمدها به این 

صورت کاهش پیدا می کند ما حداکثر می توانیم کارهای اصلی مان 

را انجام دهیم و از طریق فروش امالک و سرمایه گذاری ها می توانیم 

قسمتی از پروژه های اولویت دارمان را به نتیجه برسانیم. 

پس یعنی بسیاری از پروژه ها عقب افتاده است؟  
شــورای معاونین در ده ها جلســه وقت گذاشــتند و پروژه های 

شــهرداری را بر اساس میزان اعتبار قابل پیش بینی که می توانستیم 

داشــته باشــیم، اولویت بندی کردیم که الاقل پروژه های نیمه کاره 

و ضــروری را به ســرانجام برســانیم. قاعدتا یکســری هزینه های 

اجتناب ناپذیــر دیگری هم وجود دارد کــه خیلی از آنها مثل جزئی 

از حقوق هســتند، مثال اگر شما بخواهید سیســتم فاوا را که به این 

گستردگی در شهر تهران است سر پا نگه دارید، باید تسهیالت بخرید 

و سیستم را سرپا نگه دارید بنابراین مقدار زیادی هم هزینه های این 

شکلی داریم که خوشبختانه تا کنون اینها را با هم باالنس کرده ایم 

و همین طور که مالحظه می کنید نگذاشته ایم همکاران مان نگران 

درآمدهایشــان باشند. یکی از نکاتی که در اجرای پروژه خیلی موثر 

بود این بود که ما بابت اوراق مشــارکت -علی رغم سختی هایی که 

خودمان و بانک هایی که با ما همکاری کردند، کشــیدیم که جا دارد 

مــن همین جا از تأمین اجتماعــی و دو بانک رفاه و آینده که در این 

دو سال اوراق مشارکت ما را منتشر و به ما کمک کردند تشکر کنم- 

هزار و سیصد و هشــتاد میلیارد در سال گذشته به دست آوردیم و 

آن را صرف مترو کردیم و امســال هم هزار و پانصد میلیارد ســهم 

اوراق مشــارکت اســت که هزار تا آن ســهم مترو و پانصد تا سهم 

اتوبوسرانی است که بخشی از آن را گرفته ایم و در حال گرفتن بقیه 

قســمت های آن هستیم که ان شــاءاهللا انجام می شود و برای سال 

آینده هم دو هزار میلیارد مجوز گرفته ایم که امیدوار هســتیم آن را 

هم تا پایان سال به نتیجه برسانیم که تا سال آینده بشود از اعتبارات 

آن استفاده کرد.

یکسری امالک در شهر تهران وجود دارند که اگر اینها واگذار   
شــوند، بی گمان مشــکالت مالی تا حدود زیادی حل می شود، 
مدتی پیش خانم نوری در شورای شهر در خصوص تعیین تکلیف 
ســاختمان روزنامه اطالعات تذکراتی دادند؛ چــرا اینها تعیین 

تکلیف نمی شوند؟ 
از این امالک زیاد نیست؛ شهرداری یک سازمانی بوده که یکسری 

امالک در طول این سال ها داشــته اما عمدتا فروخته شده و صرف 

هزینه ها و پروژه ها شــده است؛ ضمن اینکه بسیاری از آن هم نابجا 

واگذار شده که شما این اخبار و مباحث شورا را شنیده اید. ما در این 

فاصله که در حوزه امالک هستیم، تالش کردیم آن مقدار از امالکی 

را که از وظیفه اصلیشــان انحراف دارند پس بگیریم و برای اجرای 

پروژه هــا ارایه دهیم که این کار را کرده ایم، مــا تقریبا از  ۹۰۰ ملک 

شناسایی شــده که در اختیار اشــخاص واگذار شده بوده حدود ۴۴۰ 

ملک را گرفته ایم و بقیه آن هم در دســت اقدام اســت تا بگیریم و 

به عنوان درآمدهای شــهرداری از آن اســتفاده کنیم. اما ساختمان 

روزنامه اطالعات یک مورد خاص است؛ یعنی اگر ما چند ساختمان 

این گونه داشته باشیم، می توانیم کارهای عمده تری را در یک پروژه 

انجام دهیم، ســاختمان اطالعات در مدیریت قبلی از طریق ســپاه 

بازســای شده و نهایتا بنیاد تعاون ســپاه آن را خریده و در ماجرای 

شرکت رسا تجارت جزء مجموعه امالکی است که با هولوگرام های 

مختلف اینجا این اتفاقات افتاده اســت و بعد از مدت ها با حســن 

نیتی که از بنیاد تعاون ســپاه داشــتیم خوشبختانه این ساختمان را 

در اواسط سال گذشته به ما تحویل دادند، برای اینکه این ساختمان 

را آماده کنیم تا خود شــهرداری از آن استفاده کند. در نحوه چینش 

و  اســتفاده از آن در مدیریــت جدید با مدیریــت قدیم اختالف نظر 

وجود داشــت و تجهیز آن به یکســری هزینه های نیاز داشــت که 

ترجیح دادیم آن را واگذار کنیم و از محل درآمد آن پروژه های نیمه 

تمام مــان را انجام دهیم؛ منتها در این مدت بحث هایی بود که مثال 

بنیاد مســتضعفان اعالم آمادگی کرده بود که با ما توافق کند، یکی 

از وزارتخانه ها هم همین طور و ما در این مذاکرات و کش وقوس ها 

مقداری معطل شــده ایم؛ چون فروش ملک هــای  بزرگ به راحتی 

مقدور نیست، بنابراین مقداری طول کشیده است.

بپردازیم به کاهش هزینه ها، شــما در صحبت هایتان اشاره   
کردید که این روزها به واســطه کرونا هزینه های شهرداری تا حد 
زیادی افزایش پیدا کرده اســت. از آن طرف اما در شهرداری با 
همایش هایی مواجه می شویم که هزینه های باالیی دارند؛ مانند 
خشــت طالیی، این رویکرد کمــی دوگانه به نظر می رســد و با 
روحیه مقابله با اســراف و صرفه جویی کردن در تضاد است، آیا 

این هزینه ها در این دوره لزومی دارد؟ 
مــن در اوایل که وارد شــهرداری شــدم یک بخشــنامه ای را با 

همفکری دوســتان تهیه کردیم که با امضای شــهردار به همه جا 

بخشــنامه کردیم و موارد صرفه جویی را در آن ذکر کردیم؛ ازجمله 

خرید تجهیزات و... یعنی  به نحوه صرفه جویی در سیســتم اداری 

شــهرداری اســت، ما یک صرفه جویی در پروژه ها داریم که خیلی 

تأثیرگذار اســت، شما اگر در یک پروژه چند ۱۰۰ میلیاردی نیم درصد 

صرفه جویــی کنید، عــدد آن خیلی بزرگ تر از آن اســت که مثال در 

نوشــت افزار اداری صرفه جویی کنید. ما آن بخشــنامه را داده ایم و 

تا حدی هم روی آن نظارت کرده ایم، در مورد ســمینارها هم خود 

کرونا  عامل شده که اینها محدود شوند و سیستم مجازی شهرداری 

و خیلی از ادارات دیگر خیلی قوی شــده اســت و اکثر جلسات در 

روز مجازی شده و مثال در حوزه معاونت من گاهی اوقات ۳ جلسه 

نزدیک بــه هم برگزار می شــود و این موضوع باعث می شــود که 

هم رفت وآمدها و هم هزینه ها به شــدت کاهــش پیدا کند و تقریبا 

بی هزینه می شــود ولی بعضی از موارد را بایــد یکجوری به مردم 

اطالع رســانی کرد که تالش ما این اســت آن را به حداقل برسانیم. 

یکی از کارهــای مهمی که اگر بخواهیــم در پروژه ها صرفه جویی 

کنیم کارهای موازی سازمانی است، در شهرداری هم متأسفانه مثل 

خیلــی از جاها ســازمان های موازی وجود دارند کــه ما باید تالش 

کنیم آن ســازمان های موازی را کــه هم موجب تداخل کاری و هم 

موجب هزینه های پرسنلی زیاد می شــوند، کم کنیم؛ چون اینها در 

صرفه جویی موثرتر هستند. 

همایش ها چطور؟   
درمجموع تالش ما این است سمینارهایی که برگزار و کتاب هایی 

که منتشر می شوند را به حداقل برسانیم. 

در زمان مدیریت پنجم شــهری یکــی از چیزهایی که آمد و   
خیلی از اعضای شورا روی آن اتفاق نظر داشتند (مدیران شهری 
کمتر)، بحــث بدهی هایی بود که از دوره قبلــی به جا مانده بود 
و خیلی اوقات ما می دیدیم که یکســری از اشــخاص حقیقی و 
حقوقی جلوی در شــورا تجمع و ادعا می کردند که بخش زیادی 
از پول شــان مانده و به آنها پرداخت نشده است. پرداخت این 
بدهی ها به کجا رســید و چه میزان از آنها به اشــخاص پرداخته 

شد؟ االن وضعیت چگونه است؟ 
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بدهــی شــهرداری بدهــی باالیی اســت. طبعا به ایــن راحتی 

نمی شــود حســاب کتاب شــهرداری را هم به علت بزرگی که در 

حیطــه کاری اش دارد و بــه نظر من بــه اندازه ۳ یــا ۴ وزارتخانه 

گســتردگی دارد، جمع کرد. بدهی که در گذشــته به آن اشاره شده 

بــود، چیزی حدود ۵۰ تا ۶۰ هــزار میلیارد بود که ما هم همین رقم 

را به دســتگاه هایی که مراجعه کردند، ارایه دادیم. ما باید بدهی ها 

را به چند دســته تقسیم کنیم؛ یک دســته بدهی های بانکی است، 

بدهی هــای بانکــی کامال شــفاف و قابل احســاس اســت؛ یعنی 

دستگاه های نظارتی یا کســانی که می خواهند وضعیت شهرداری 

را بســنجند، می توانند به بانک های طرف قرارداد ما مراجعه کنند و 

ببینند که بدهی های قابل توجهی مانده اســت و دلیل آن این است 

کــه ما به دورانی برخورد کرده ایم که میــزان درآمدهایمان کاهش 

پیــدا کرده و بهره بانکی خود به خود به این بدهی ها اضافه شــده 

و طبعــا میزان بدهی را افزایش داده اســت. یــک نوع بدهی دیگر 

ما به پیمانکاران خصوصی (به اشــخاص) اســت، به نظر من یکی 

از گلوگاه های شــهرداری اینهاست یعنی اینها مردمی هستند که ۳ 

تا ۴ سال پیش پول شــان را در پروژه ای هزینه کردند و به هر دلیلی 

نتوانســتند پول شــان را از دوره قبل پس بگیرند که االن با توجه به 

قرارداد سالیانه و کاهش ارزش پول در برخی موارد ارزش پول اینها 

یک سوم یا یک چهارم شده است و شهرداری ها و دولت مجاز نیست 

کــه به این طلب ها مثــل بانک بهره دهد، بنابرایــن این پیمانکاران 

دچار زیان می شــوند و به آنها فشــار می آید کــه ما تالش می کنیم 

به اینها کمک بیشتری شــود. مقداری دیگر از بدهی ها، بدهی های 

مربوط به اقساط وام هاســت که باید در سررسید آن پرداخت شود 

که وام های مربوط به اوراق مشارکت و وام های دیگری است که از 

بانک ها گرفته شــده و ما موظف هســتیم که اینها را در موعد مقرر 

پرداخت کنیم که این کار را می کنیم (ارقام آنها نیز قابل توجه است 

مثــل بانک ها). یک بدهی دیگر مربوط به احکام قضائی اســت که 

در مقاطع مختلف پیش بینی های خاصی کرده اند؛ مثال در مقطعی 

پیش بینی رقم بیش از ۵ هزار میلیارد کرده بودند که خوشــبختانه 

روابط ما با سیســتم قضائی خیلی خوب است و آنها متوجه هستند 

که این اموال، اموال عمومی اســت و بــا توجه و دقت می بینند که 

همــکاران ما از مجموعه خــوب دفاع می کنند، خوشــبختانه االن 

احــکام قضائی ما خیلی کم علیه شــهرداری اقدامی می کنند ولی 

با این کم بودن شــان باز هم ما کلی هزینه دادرسی و احکام قضائی 

علیه شــهرداری داریم که به علت تملیک هایی که برای بزرگراه ها 

و خیابان ها کرده اســت، صادر می شــود. ما ســال گذشته با توجه 

بــه تعــداد جمعیتی که جلوی شــهرداری جمع می شــد و نحوه 

مراجعه ای که در گذشته بوده، تمام پیمانکاران را به محلی حواله 

دادیم که آن طلب برای آنها ایجاد شــده است؛ یعنی آنها را به ۲۲ 

منطقه فرســتادیم و برای آنها یک دســتورالعمل صادر کردیم و در 

اواخر ســال ۹۷ و نیمه اول سال ۹۸ مبالغی که می توانستیم را بین 
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مناطق توزیع کردیم (وضعیــت درآمدها مطلوب بود و کرونا هنوز 

نیامــده بود) و آنجا یک هیأت پنج نفره از همکاران نظارتی بودند و 

آن مبالغ توزیع می شــد که مقداری از بدهی ها را سبک کرد ولی ما 

نهایتا چون دیدیم ارقام زیاد است با دو بانک قرارداد بستیم و برای 

آنها برات کارت صــادر کردیم که تقریبا ۵ هزار نفر از این برات کارت 

استفاده کردند و ارقام زیر یک میلیارد را در اولویت قرار دادیم و آنها 

را با برات کارت تسویه کردیم. 

با برات کارت تسویه حساب می کنید؛ این چه کارتی است؟ و   
اینکه آیا قابل پذیرش بود؟ 

بــرات کارت یعنی کارتی به آنها می دادیــم و این کارت عمدتا ۴ 

ماهــه و در برخی موارد ۶ ماهه بود؛ به طــوری که فرد مثل کارت 

هدیه می توانست آن را به بانک ببرد و آن را بکشد و کل پولی که مد 

نظرش است را به هر حســابی که می خواهد منتقل کند. منتها اگر 

زودتر از ۴ ماه یا ۶ ماهی که مهلت داشت، می رفت می توانست آن 

را تنظیم کند و اصل پولــش را بگیرد؛ یعنی به ازای ماهی ۲درصد 

از پولش کم شود و اصل پولش را بگیرد که عمدتا چون خیال شان 

راحت شد که این پول در سررسید وصول می شود تقریبا کسی دنبال 

این کار نرفت و همه صبر کردند و در موعد مقرر به بانک رفتند و ما 

هــم چون این برات کارت را در طول زمان دادیم یعنی این طور نبود 

که یکدفعه مجبور باشیم قسط هنگفتی را به بانک دهیم آن را تکه 

تکــه کردیم و االن هم داریم کارهایــش را انجام می دهیم و تقریبا 

ماهی ۵۰ تا ۶۰ میلیارد بابت برات کارت هایی که در گذشته داده ایم 

به بانک می دهیم که خوشبختانه دیگر نگرانی برای آنها و اعضایی 

که در شهرداری و شوراها کار می کنند وجود ندارد.

زمســتان پارســال قرار بود گزارشــی تحت عنوان سه گانه   
تحقیق، تفحص امالک و بدهی ها ارایه شود که هنوز به سرانجام 
نرســیده اســت؛ گزارشــی که دوره قبل را زیر نظر می گرفت و 

بسیاری از اعضای شورا روی آن تأکید داشتند. 
در گذشــته کســانی که در امالک اینجا کار می کردند و مســئول 

بودند خودشــان هم می داننــد که خیلی خوب عمــل نکرده اند و 

نمونه آن رساتجارت است، رساتجارت باعث شد که یکی از مدیران 

ارشــد شهرداری وقت را دستگیر کنند و هنوز هم پرونده او در حال 

رســیدگی اســت و موارد دیگری هم وجود دارد که دارند رسیدگی 

می کنند؛ منتها یکی از سیاســت های اصلی ما این اســت که خیلی 

دنبال ســروصدا و جنجال و چالش نباشــیم، پس نشــان می دهد 

کــه خوب عمل نکرده اند. االن که بررســی می کنیــم، می بینیم که 
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می شــد بهتر از این عمل کرد و در اســناد گیروگورهایی وجود دارد 

که جای رســیدگی و بررســی دارد منتها چون برای ملک ها ردیابی 

و پرداخت های خیلی پیچیده ای شــده است به راحتی نمی شود آن 

را جمع وجور کرد. بنابراین هنوز دارند رسیدگی می کنند و به نتیجه 

نهایی نرسیده اســت ولی اعضای شورا در چند جلسه خودشان به 

امالک تشــریف بردند و از نزدیک مالحظه کردند که همکاران ما در 

آنجا فعال هستند و ان شاءاهللا اگر تا پایان سال به نتیجه برسد شورا 

بتواند از نتیجه آن استفاده کند. 

می گویند آقای شــهردار در این دوره شهرداری تغییر رویکرد   
داشته اســت؛ مثال ما می گوییم شهر انسان محور، شعار می دهیم 
شــهری برای همه. ایــن رویکردهای اجتماعی در بســیاری از 
خیابان ها نمود پیدا کرده اند، آیا چنین رویکردی در معاونت مالی 
و اقتصادی نیز وجود دارد؟ چه مثالی می توان برای این رویکرد 

داشت؟ 
اصلی که ما اینجا برای خودمان گذاشتیم صرف نظر از اینکه در 

گذشــته چه بوده است، سعی کردیم که اصالت را بر سالمت افراد 

بگذاریم؛ یعنی با توجه به اینکه اینجا حوزه مالی اســت و با پول و 

ملک ســروکار دارد افرادی را به کار گیریم که از نظر ســالمت کامال 

سالم هســتند و هیچ نقطه ضعفی در طول این مدتی که بودیم از 

این افراد گرفته نشده اســت، پس اولویت اصلی مان سالمت محور 

اســت. نکته بعدی که به آن توجه کردیم این است که به همه چیز 

شــفاف عمل کنیم؛ یعنی یکی از اعضای شــورا دنبال این است که 

این شفافیت را تعمیم دهد، گر چه در حوزه مالی مقداری شفافیت 

محدود اســت ولــی با این حال مــا خودمان هم به این شــفافیت 

عالقه مند هســتیم و به آن عمل می کنیم؛ مثــال هر دفعه که پولی 

به یکی از مناطق مان که یک خانم معاون مالی شــهردار هســتند، 

فرســتاده می شــد، ایشــان مقدار و نحوه توزیــع آن را روی تابلوی 

اعالنات می گذاشــتند که مثال از مرکز این مقدار پول رســیده و من 

به این افراد داده ام، این شــفافیت باعث می شود که هم مجموعه 

حوزه مالی درســت عمل کند و هم اجازه می دهــد که دیگران به 

کار آن نظــارت کنند. نکته بعدی این اســت که تالش کردیم تا حد 

ممکن طلب کســانی که ملک هایشان در طرح قرار گرفته و طلبکار 
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کل درآمد مصوب 
ما که ۳۰ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان است 

تا االن ۱۳ هزار و 
۳۰۰ میلیارد تومانش 

وصول شده که معادل 
۶۱درصد آن رقم 

است. در حوزه های 
مختلف درصدهای 
مختلفی داریم، در 
مبحث شهرسازی 

۷۴درصد نسبت به 
مصوب تحقق پیدا 

کرده، در بخش منابع 
پایدار ۷۵درصد 
محقق شده، در 

بحث فروش امالک 
و پروژه های مجتمع 

ایستگاهی ۱۸درصد 
محقق شده، در 

حوزه تسهیالتی که از 
بانک ها گرفتیم حدود 
۵۶درصد محقق شده

هســتند یا پیمانکارانی که طلبکار هستند را در اولویت کارمان قرار 

دهیــم؛ علی رغم اینکه محدودیت منابع مــان در اولویت قرار دارد 

فکر می کنیم که این افراد هم خیلی متضرر شــده اند و این را هم در 

اولویت کارمان قرار داده ایم. نکته دیگر این است که پرداخت ها باید 

به وسیله ما انجام شود و ما باید تخصیص اعتبار را عملیاتی کنیم و 

آن سیاســت های کلی شهرداری که شهر انسان محور و ویژگی هایی 

که آن تیم شهرداری و شورای شهر دنبال آن هستند که شهر فروشی 

نکنند و پارکینگ هایی به اندازه تولید کنند که قابل اســتفاده باشــد، 

اگر بابــت بریدن درختی هزینه ای دریافت می شــود در جایی دیگر 

باغی ساخته شود که یک ســر مجموع این سیاست ها به پول ختم 

می شــود، ما برای خریدن باغ  هایی که به پارک تبدیل شــده بودجه 

تأمین کرده ایم، برای پارکینگ هایی که ســاخته شــده و دارد ساخته 

می شود بودجه تأمین کردیم، برای حوزه اجتماعی که فعالیت های 

اجتماعی در آن انجام می شــود مثال در شب های عید یا مناسبت ها 

بودجه تأمین کردیم، موسساتی که از شهرداری کمک می گرفتند در 

حوزه هنرمندان و در جهات مختلف که حدود ۳۳ مورد اســت هم 

علی رغم اینکه خودمان در فشــار بودیم آنهــا را تأمین کردیم (که 

رقم درشــتی هم نبود)؛ یعنی آن سیاست هایی که شهردار داشت 

را پشــتیبانی کردیم، از نکات مهم آن این است که ما به شهرسازی 

فشــار غیرمنطقی وارد نکردیم که تراکم باال بدهد و در جاهایی که 

نباید چنین تراکمی دهد آن تراکم ها را بدهد و خوشــبختانه شهر را 

به ســبکی اداره کردیم که بشود در آن زندگی کرد و چون گیر مالی 

داریــم نباید همه اصول مان را زیر پا بگذاریم. ۶۲ برج باغ اســت که 

موقعی در شورا مطرح شــده و جلوی آن را گرفته اند، در حالی که 

از ایــن ۶۲ برج باغ مبلغی پول دریافت کــرده بودند و آنها صاحب 

حق هســتند، شورا االن نگران است و نمی خواهد اصولش را زیر پا 

بگذارد اما برای اینها حقی ایجاد شده است.

یعنی بــا رویکرد شــورا مخالفید و حقوق مکتســبه را اصل   
می دانید؟ 

ما معتقد هســتیم که باید آنهــا را بدهند و متأســفانه مقداری 

معطل شــده اســت. ضمن اینکه چیز مهمی هم نیست؛ یعنی در 

محدوده هایــی اســت که درخت قطع نمی شــود و عرفًا اســم آن 

باغ اســت، االن شــما در مرکز تهران امالکی می بینید که در ســند 

آن مزروعی نوشــته شده است؛ مثال شــاید ۷۰ سال پیش مزروعی 

بوده اما االن بیش از ۷۰ ســال است که استفاده مسکونی یا تجاری 

دارد از آن می شــود پس نمی شــود این را مالک قرار داد. االن هم 

زمین تعــدادی از این برج باغ ها اصال به صورت باغ نیســت؛ یعنی 

می خواهــم بگویم کــه حتی در زمینه شهرســازی که محل درآمد 

اصلی شــهرداری تهران اســت در حوزه شهرسازی هیچ فشاری از 

طرف ما که در حوزه معاونت مالی هستیم وارد نمی شود؛ یعنی ما 

حاضر هستیم ســختی های کمی درآمد را بکشیم اما اصول اصلی 

ما اتمام بحث هایی مثل خط آســمان اســت که اختالف نظرهای 

کارشناسانه دارد که مثال اگر در خیابان یا کوچه ای همه ساختمان ها 

۵ طبقه اســت، اگر شــورای شهرســازی مصوبه ای داده که آنجا ۴ 

طبقه باشــد ما می گوییم به نظر می رســد که نامعقول باشد؛ چون 

هم قشنگی را از بین برده و طول خیابان یا کوچه به صورت دندانه 

دندانه شــده و هم حق آن کسی که هنوز نساخته است، دارد ضایع 

می شود؛ چرا که بغل دستی اش ساخته اما او نساخته است. یکی دو 

بحث این گونــه داریم، اگر ما اینها را بتوانیم حل کنیم هم به مردم 

و هم به شــهرداری کمک کرده ایم، یکی دیگر از مواردمان ماده ۱۰۰ 

اســت، ماده ۱۰۰ در سال های گذشته دســتور تخریب داده بود و ما 

مفصل تــالش کردیم که این اتفاق نیفتد؛ چون تخریب دیگر معنی 

ندارد و خیلی از این ملک ها مثال ۱۰ تا ۱۵ ســال پیش ساخته شده و 

صاحبان آنها آنجا را چند دست فروخته اند و خودمان هم می دانیم 

از نظر اجتماعی قابل تخریب نیســت، به هر حــال بعد از مدت ها 

مجوزها مشــخص شد که این مجوز وجود دارد که این را به جریمه 

تبدیل کنیم و کسانی که سال ها ملک شان را با قولنامه می فروختند 

و گیروگور داشتند، آنها را هم به وجه نقد تبدیل کنیم و آنها جریمه 

نقدی آن را بدهند که دو تا سه مورد اینها در بسته محرک اقتصادی 

ناشــی از کرونا آمد و در حدود ۳ هزار میلیارد به بودجه شهرداری 

کمک و مشکالت مردم را تا حدودی رفع کرد.

در این بسته دقیقا چه مواردی عنوان شده و چقدر قرار است   
کمک حال باشد؟

این بسته دو بار پیشنهاد شد؛ یک بار یک بسته پیشنهاد و تصویب 

شد و یک بار بسته ای که پیشنهاد شده بود خیلی تأثیرگذار نبود و رد 

شــد که بحث خط آسمانی که مطرح است از نکاتی است که بعدا 

قابل بررسی است ولی بسته محرک اول حدود ۳ هزار میلیارد تأثیر 

داشــت و یکســری تأثیرات اصلی آن در ماده ۱۰۰ بود و مقداری در 

تثبیت هایی که در گذشته توافق شده و بعضا درصدی از پول هایش 

هم گرفته شــده بود آنها هم انجام شــد و به نظر من هم گشایشی 

برای مردم و هم برای شهرداری بود. 

بسته دوم چرا رد شد؟  
چون رقــم آن قابل توجــه نبود؛ یعنــی کارهایی کــه قرار بود 

انجام شود حداکثر می توانســت در حدود هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد 

کــه حداکثر حقوق یک ماه شــهرداری اســت اثر بگــذارد و چون 

مخالفت هایی داشت و شهرداری هم نمی خواست که آن را به طور 

جدی ادامه دهد و اعضای شورا هم موافق آن نبودند.

حــاال که بحث بودجه شــد، بگذارید این پرســش را مطرح   
کنیم. در نشست خبری آقای فراهانی که چندی پیش برگزار شد، 
پرسش میزان تحقق بودجه در سال ۹۹ مطرح شد. شما وضعیت 

را چگونه ارزیابی می کنید؟ میزان و درصد تحقق چقدر است؟ 
درصــد تحقق بودجــه نقدمــان ۷۰درصد اســت و درصد غیر 

نقدمان ۲۶درصد اســت؛ این همواره مورد اعتراض شوراســت که 

چرا غیر نقدمان ۲۶درصد و کم اســت. دلیل آن این است که امالک 

خوب شــهرداری در ســال های قبل فروش رفته و امالکی که االن 

موجود هستند به صورت گذشته مشتری ندارند ولی دارد به فروش 

می رود که ما قســمتی از اینها را به بانک شهر و قسمتی را به مترو 

بــرای ارایه به پیمانکارانش داده ایم تا بتوانند از آن اســتفاده کنند، 

اینها تا به حســاب بنشــینند باید آن اتفاقات بیفتــد یعنی پیمانکار 

مترو مشــخص شود و برود از بین آن امالک معادل طلبش بردارد و 

بروند دفترخانه و آن را منتقل کنند و ســند آن در حسابداری بنشیند 

بنابراین درصد تحقق این هم خیلی باالتر از این است؛ یعنی حداقل 

۵۰درصد اســت ولی اگر با شرایط فعلی حساب کنیم درصد تحقق 

فعلی ۶۱درصد اعم از نقد و غیر نقد می شــود که تا االن تحقق پیدا 

کرده است و کل درآمد مصوب ما که ۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 

است تا االن ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانش وصول شده که معادل 

۶۱درصد آن رقم اســت. در حوزه های مختلف درصدهای مختلفی 

داریم، در مبحث شهرســازی ۷۴درصد نســبت بــه مصوب تحقق 

پیــدا کرده، در بخش منابع پایدار ۷۵درصد محقق شــده، در بحث 

فروش امالک و پروژه های مجتمع ایستگاهی ۱۸درصد محقق شده، 
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در حوزه تســهیالتی که از بانک ها گرفتیــم حدود ۵۶درصد محقق 

شــده و در اسناد دریافتی و چک های برگشــتی خوشبختانه شرایط 

مناسب تری بوده و حدود ۱۹۳درصد محقق شده و در سایر حوزه ها 

به تفکیک مناطق ۲۲درصد محقق شــده است. بودجه اصلی ترین 

سند یک مجموعه است. 

همین جا بگذارید من پرسشی را مطرح کنم؛ با این تفاسیر به   
نظر شما شهرداری سازمان است یا شرکت؟ 

بهترین عنوانی که می شــود به آن داد دولت محلی است؛ یعنی 

در یکســری جاها باید سوبسید دهد؛ مثال در زمینه های ورزش االن 

سوبسید می دهیم، در زمینه های میادین تره بار سوبسید می دهیم در 

شــهروند تا یک درصدی با توجه به اینکه نرخ زمین ها و تأسیســات 

را خیلی برای اســتهالک در نظــر نمی گیریم، سوبســید می دهیم، 

یــک جاهایی باید سوبســید دهیم و درآمــد آن را از آنجاها که اول 

توضیحاتم گفتم باید در بیاوریم. برای سال آینده چند سیاست کلی 

در نظــر داریم که به آن توجه می کنیم و جلســاتی هم با معاونت 

بودجه گذاشــتیم که یکــی از آنها الزامات اجتماعی و سیاســی به 

بودجه اســت که یکی از الزامات این است که ما باید تالش بیشتری 

کنیم و این چیزی که امســال پیش بینی کرده ایم ســال بعد با توجه 

بــه اینکه حقوق ها افزایش قابل توجهی خواهد داشــت و امیدوار 

هســتیم که کرونا مقداری مهار شود (ولی هنوز پیش بینی می کنیم 

کــه به طور جدی باید با آن مبارزه کنیم)، بنابراین در ســطح درآمد 

بایــد تالش مان را باال ببریم تا میزان بودجه باال برود. باید یکســری 
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اداره کل حقوقی شهرداری تهران خبر داد:
بررسی ۲۱ هزار پرونده از سال ۱۳۹۸

نظر به اینکه بر اساس بند ۱۷ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای 

اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری بر 

عهده شورای محترم اسالمی شهر است. بر اساس بند ۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی 

از وظایف اصلی شهرداری ها، اقامه دعوی  و دفاع  در برابر دعاوی  مطروحه به وسیله 

اشخاص به طرفیت شهرداری بوده و این وظیفه بسیار مهم بر عهده اداره کل حقوقی 

شــهرداری تهران قرار گرفته است. در همین زمینه  از حدود  ۲۱ هزار پرونده جریانی در 

مراجع قضائی صرفا  ارزش ریالی  ۳۴۳ پرونده از ســال ۱۳۹۸ تا کنون که دارای احکام 

له قطعی می باشد، مبلغی حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان برآورد و عاید شهرداری تهران 

شــده اســت. ضمنا  بالغ بر دومیلیون و ســیصد هزار متر مربع سند مالکیت نیز در این 

سال ها به نام شهرداری  تهران ثبت سند و اصالتا رفع معارض شده است. از طرفی  در 

راســتای تأمین منافع مالی و معنوی شهرداری تهران پیرامون دفاع از حقوق احکامی 

که علیه شهرداری صادر شده است. اداره کل حقوقی در اعمال ماده ۴۷۷ و ۲۹۳ قانون 

آیین دادرســی کیفری مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال  اقدامات بایســته را در مراجع 

ذی صالح قضائی  صورت داده است. در زمینه وصول اسناد نکول شده نیز مبلغی قریب 

بــه ۶۱۰۰ میلیارد ریال وصول شــده که هر کدام آرای قطعی از مراجع قضائی داشــته 

اســت. عالوه بر موارد اعالمی باید اذعان داشت که این اداره کل در راستای اعمال بند 

۴ از ماده ۱۳ آیین نامه معامالتی شــهرداری تهران حدود ۳۶۰۰ کمیسیون شرکت کرده 

و همچنین به رقمی حدود ۱۳۰۰ استعالم حقوقی و قضائی پاسخ داده شده است.

از فعالیت هایمــان را تحــت عنــوان اقتصادســازی فعالیت های 

شــهرداری، اقتصادی کنیم تا هر کسی از امتیازی در شهر برخوردار 

می شــود هزینه اش را خودش بپردازد (مثل کشورهای اروپایی که 

مثال اگر برفی می آید موظف هستند جلوی خانه شان را پارو کنند).

قدیم هم در ایران خودمان این طور بود؛ مشــارکت مردم در   
شهر بیشتر بود. 

بــه هر حال شــاید این فرهنگ مقداری عوض شــده اســت. در 

مورد پســماند برنامه این است که  در شــروع از مبدأ تفکیک شود 

و شــیرابه ها و حمل پســماند و دفن آنها به حداقل برسد. شرکت 

هاضم قرار است هم سوخت برق تولید و هم کمپوست ایجاد کند؛ 

اینها جزء کارهایی اســت که االن دارد انجام می شود و قراردادهای 

آن بســته شده و پیمانکار شروع به کار کرده و دارد کار می کند. اینها 

باید محورهای اصلی کارمان باشــد. یکی از مواردی که امسال جزء 

سیاست های اولویت دارمان است و سال آینده هم باید باشد اجرای 

پروژه هــای کوچک مقیاس یا پروژه های محلی اســت؛ چون در یک 

محله ممکن اســت با یک دوربرگردان مشــکل ترافیک حل شود یا 

با رفع یک معارضی که در کنار خیابان اســت، ممکن است مشکل 

ترافیک حل شــود یا با پل ها و جداول و... بتوانیم مشکل ترافیک را 

در محله هایی حل کنیم؛ مثال در ســال گذشــته رقم قابل توجهی 

آســفالت با ۳ کارخانه آسفالت سازی که شهرداری داشت، تولید و 

در اختیار شــهرداران گذاشته شد که امسال هم دارد انجام می شود 

و می بینید که در ســطح شــهر کلی از آسفالت هایی که خراب شده 

بودند، جمع شــده  و به جای آن آســفالت نو ریخته   اند و این کار به 

طور مرتب ادامه دارد و آن سیاســت پروژه های مقیاس محله ای را 

هم ادامه می دهیم.

مدیران شــهری و اعضای شورای شهر می گویند که دولت به   
ما بدهــی دارد، دولت باید در مســأله حمل ونقل کمک هایی به 
شهرداری می کرد، چند سالی است که همه چیز به تعویق افتاده 
است، االن که مســأله نیم طبقه جماران هم پیش آمد و به قول 
آقای هاشمی همه چیز از دست رفت. برای وصول این طلب ها 

چه برنامه ای دارد؟ 
یکــی از موارد عمــده ای که به آن اشــاره نکردیم بحث حمایت 

دولت ها از دولت محلی است. من بارها با مدیران ارشد سازمان های 

برنامــه و وزارت اقتصاد صحبت کرده ام و حتی در کمیســیون های 

دولت از کمیســیون لوایح و زیربنایی اقتصاد بارهــا گفته ام که چرا 

دولــت وظیفه خــودش می داند کــه بزرگراه ها را اجــرا کند؟ مگر 

هزینه مترو کمتر از بزرگراه اســت؟ زمانی که شــما مترو را با قیمت 

تمام شــده ای که ما ســال گذشــته درآوردیم حدود ۱۱ هــزار تومان 

پول بلیت آن می شــد و ما آن را ۸۰۰ تومان می فروختیم، چه کسی 

می تواند این ما به التفــاوت را تأمین کند؟ قاعدتا دولت ها باید در این 

زمینه ها کمک کنند، االن در اوراق مشــارکت دولت ۵۰درصد اوراق 

مشارکت را می دهد که دستش هم درد نکند ولی این کافی نیست و 

این بدهی های هنگفتی که االن به عهده شهرداری مانده و هر سال 

هم  بهره های آن به آن اضافه می شود یکی از بحث های اصلی اش 

ایجاد مترو است. در دوره ای که کرونا آمده و همه سیستم قفل شده 

و درآمدها کاهش پیدا کرده است (در اول صحبتم گفتم که درآمدها 

چگونه کاهش پیدا کرده اند) دولت باید این درآمد را جبران کند. در 

گزارشــاتی که می خوانیم دولت های مختلف به شهرداری هایشــان 

کمــک کرده اند؛ به خصــوص در حوزه حمل ونقل که می شــود این 

گزارش هــا را در ســایت های مختلفی دید. تهران یــک هزینه ای به 
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اســم پایتخت بودن می دهد، شــهرداری های کالنشهرهای دیگر این 

هزینه را ندارند و من از یکی از شــهردارها (شــهردار کالنشهر دوم، 

سوم کشور) پرســیدم که جمع حقوق ماهیانه شما در سال گذشته 

چقدر اســت؟ دیدم کمتر از ۱۰درصد حقوق شهرداری تهران است، 

نــوع هزینه هایی که ما به عنوان پایتخــت می کنیم و تأثیراتی که در 

سیســتم دارد؛ مثال همین که عده ای طلبکار جلوی شهرداری جمع 

می شدند و در شبکه های خارجی خیلی زود منعکس می شد که در 

تهران در مقابل شــهرداری عده ای جمع شده اند و پالکاردهای آنها 

را نشان می دادند، به هر حال بابت هزینه های پایتخت بودن هم باید 

کمک شــود، بابت کرونا باید کمک شــود، بابت هزینه های مختلفی 

که دولت به عنوان کسی که در سطح شهر حضور دارد و حضور آن 

باعث ترافیک مختلف می شــود و از اســتان های مختلف باید بیایند 

و رفت وآمدها را تحــت تأثیر قرار می دهند قاعدتا باید کمک کند که 

ما به دنبال شهرفروشــی نرویم، هر کســی که در مدیریت شهرداری 

باشــد وقتی مجبور باشــد و ببیند که نمی تواند اموراتش را بگذراند 

باید دنبال شهرفروشــی یا دنبال راه هایی برود که مطلوب نیســت. 

بنابراین دولت باید از همان بحث عوارض ارزش افزوده یا شیوه های 

دیگر کمک کند. تا کنون متأســفانه دولت ریالی به شهرداری کمک 

نکرده اســت در حالی که جا دارد به شــهرداری که دارد به سختی 

اموراتش را می گذراند و بعضی از پروژه هایش با تأخیرات طوالنی تر 

به نتیجه می رسد و پیمانکاران و پرسنل آن در مضیقه هستند کمک 

کنــد ولی تا به حال این کار را نکرده اســت؛ در بودجه ســال آینده 

پیش بینی هایی شده است که مثال ۲ تا ۳ هزار میلیارد به حوزه مترو 

کمک کنند که یک چیز بدیهی است و در حوزه اتوبوسرانی برقی هم 

اگر دولت کمک کند، جا دارد بــا فروش نفت بتوانیم اتوبوس برقی 

بیاوریم که هم از آلودگی کاسته شود و هم اتوبوس وارد شهر شود.

اتوبوس برقی یعنی تراموا؟  
خیر؛ اتوبوسی است که با برق و باتری کار می کند.

هزینه آن برای شهرداری بیشتر نمی شود؟  
بله می شود؛ ولی زمانی که می خواهید در محیطی سالم زندگی 

کنید باید هزینه های آن را هم بدهید. ما می گوییم زمانی که پایتخت 

می خواهد در محیط مناسب تری زندگی کند باید هزینه بیشتری کند.

مثال به جای اتوبوس برقی نمی شــود اتوبوس های غیربرقی   
اما نو ساخت؟

همین کار را کرده ایم. بعد از ۱۵ سال که هیچ اتوبوسی به ناوگان 

اتوبوسرانی کشور در شــهرداری تهران اضافه نشده بود اوایل سال 

یک قــراردادی با کارخانه های تولیدکننده اتوبوس بســتیم و مبالغ 

قابل توجهــی پرداخت کردیم و از اوراق مشــارکت هم که هزار و 

۵۰۰ تا قرار اســت امسال اضافه شود ۵۰۰ تای آن برای اتوبوسرانی 

اســت و اتوبوس های کهنه که آلودگی ایجــاد می کنند و مردم در 

حمل ونقل با آنها مشــکل دارند آنهــا را از رده خارج می کنیم و به 

جــای آن اتوبوس های نــو می آوریم که االن ایــن کار را کرده ایم و 

فکر می کنم بیســت و ششــم ماه قبل بود که مراسمی انجام شد و 

تعدادی اتوبوس وارد سیستم اتوبوسرانی کشور شد.

واقعا بلیت مترو ۱۱ هزار تومان است؟  
آن زمانی که قیمت بلیت مترو ۸۰۰ تومان بود یعنی اوایل سال 

۹۷، ۱۱ هزار تومان می شــد، االن حتما خیلی بیشــتر اســت که به 

گمانم ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان می شود. وقتی شما هزینه ساخت مترو 

و تونــل با آن عظمت و... را در زیرزمیــن با آن هزینه های هنگفتی 

را که دارد در نظر بگیرید، همین حدود می شــود. یکی از چیزهایی 

که برای آن به بانک می رویم مثل اوراق مشارکت یا وامی که برای 

پروژه ای می خواهیــم بگیریم قاعدتا یک طرح توجیهی می خواهد 

که نشــان می دهد به طور معمول این پروژه از زمانی که وام گرفته 

است ۵ ســال بعد از بهره برداری آن هزینه هایش را پرداخت کرده 

اســت، االن نمی شــود این کار را کرد. ما تونل نیایش را زده ایم، پل 

صــدر را زده ایم و خیلــی کار دیگر کرده ایم، آیــا عوارضی از مردم 

دریافــت کرده ایم؟ چــون عوارضی گرفته نمی شــود قاعدتا منابع 

درآمد دیگری باید برای آن پیش بینی شــود، در این موارد است که 

می گوییم دولت ها بیایند و به دولت محلی کمک کنند؛ مثال زمانی 

کــه تونل امیرکبیر طرف بازار زده شــد، قرار بود کــه در آن مقطع 

باالی تونل را تعدادی مغازه و پاســاژ تجاری بســازند و آن را بابت 

هزینه هایی که آنجا دارد، صرف کنند. شــهرداری با آن فرض شهر 

ســالم برای همه، آنجــا را پیاده راه کرد؛ یعنــی تمام آن مجموعه 

تجاری که شاید می شد هزاران میلیارد برای شهرداری درآمد داشته 

باشــد که بتواند بدهی هایش را با آن بدهد را برای مردم و کسانی 

که از آنجا عبور می کنند، گذاشــت. بنابراین اگر شهرداری ها مجبور 

باشــند این کار را نخواهند کرد و می گویند آنجا را تجاری می سازیم 

و دوبــاره آن گرفتگی و خفگی در شــهر شــکل می گیــرد. االن به 

آپارتمان های بیشــتر از ۱۱ طبقه اجازه ساخت نمی دهند در حالی 

که در گذشته تا ۳۰ - ۴۰ طبقه هم مجوز می دادند. این محدودیت 

یک محاسنی دارد ولی یک الزاماتی هم دارد؛ یعنی زمانی که شما 

آن را نمی ســازید درآمدی که از این طریق حاصل می شد را باید از 

جایی دیگر حاصل کنید که ما امیدوار هســتیم یکسری درآمدهای 

جدید هم از ماشین های غذا (Car food) داشته باشیم یعنی برای 

آنها مجوز و محل تهیه کنیم، از پارک های حاشــیه ای و مواردی که 

عمدتا مرســوم نبوده، به مرور از آنها به عنــوان پایه های درآمدی 

استفاده کنیم.

روی فرهنگسازی آن چگونه باید کار کرد؛ فرهنگسازی گرفتن   
چنین هزینه هایی؟ یا حتی مشارکت مردم در اداره شهر که به این 
ترتیب ممکن اســت هزینه شهر هم کاهش پیدا کند. چون چیزی 
که شــما می گویید درست است و در خیلی از کشورهای دیگر هم 
وجود دارد ولی مثال در بحث پاکسازی معابر از برف، ما در گذشته 
هم داشتیم که مردم خودشان مشارکت می کردند و جلوی خانه 
را تمیــز می کردند، ولی االن اگر چنین چیــزی را به مردم بگوییم 
می گوینــد، ما مگر چقــدر درآمد داریم، عــوارض می دهیم که 

شهرداری انجام دهد. با این فکر چه باید کرد؟ 
طبیعتا کارهای فرهنگی یکی از سخت ترین کارهاست؛ یعنی کار 

فیزیکی نیست که شــما بتوانید به جای اینکه با بیل و کلنگ جایی 

را بکنید با بیل مکانیکی ظرف چنددقیقه آن کار را انجام دهید. کار 

ســختی است که آنهایی که در میان مردم یک کاریزمایی دارند و در 

میان عامه مردم اثرگذار هســتند آنها باید صحبــت کنند. ما دنبال 

این هســتیم که یک کارت شــهروندی که قبال کمتر دنبال آن بودند 

ولی االن دارد با توجه به پیشرفت علمی آن کارت شهروندی جمع 

می شــود و به صورت کیف درمی آید، یعنی کیف شــهروندی ایجاد 

کنیم که در بعضی از قســمت ها هســت، مثال االن حوزه ســازمان 

فرهنگی هنری دارد انجام می دهــد، در فاوا هم یک کارهایی دارد 

انجام می شــود و چند جا هســت که می خواهیم اینها را هماهنگ 

کنیم که ان شــاءاهللا با اداره کل اقتصادی که اخیرا ایجاد شــده این 

هماهنگــی پیش آیــد و به صورت یک کیف شــهروندی در آید که 

شهروندان را با این شیوه کنترل کنیم. 

ِ تقریبا از  ۹۰۰ ملک 
شناسایی شده که 

در اختیار اشخاص 
واگذار شده بوده 
حدود ۴۴۰ ملک 

را گرفته ایم و بقیه 
آن هم در دست 

اقدام است تا 
بگیریم و به عنوان 

درآمدهای شهرداری 
از آن استفاده کنیم



۲۰۷

اصلی ترین هدفگذاری های شهرداری شیشه ای در سال پایانی چیست؟ 

 

 

اینکه ما از آغاز تحقق شهرداری شیشه ای را هدف قرار دادیم چند دلیل 

مهم داشــت؛ اولین و مهم ترین دلیل این انتخاب جلب اعتماد شهروندان 

بود. حقیقت این است که مدیریت شهری بدون جلب مشارکت شهروندان 

در انجام وظایف خود موثر نخواهد بود و پیش زمینه این مشارکت اعتماد 

است؛ اما مادامی که شــهروندان به شهرداری بی اعتماد باشند مشارکت 

آنان در حل مســائل شهری ازقبیل ترافیک، آلودگی هوا و مدیریت پسماند 

بسیار بعید خواهد بود. یکی از راه حل های افزایش اعتماد شهروندان ایجاد 

شفافیت در پیکره مدیریت شــهری است و به همین دلیل هم هست که 

شفافیت یکی از شاخص های اصلی حکمروایی خوب محسوب می شود. 

عامل دیگری که تحقق شــهرداری شیشــه ای را ضــروری می کند، لزوم 

اشتراک گذاری داده های شهری با مردم و متخصصان است. مباحث شهری 

ازجمله مسائل پیچیده و چندوجهی است که جز با استفاده از دانش روز 

و همفکری متخصصان قابل حل نیست. این در حالی است که نهادهای 

سیاستگذاری و اجرا کمتر به استفاده از دانش آکادمیک اقبال نشان می دهند؛ 

به نظر می رسد میان نهادهای سیاستگذار و سازمان های اجرایی و نهادهای 

آکادمیک شکافی وجود دارد که یکی از دالیل آن دسترسی نداشتن نهادهای 

آکادمیک به داده های معتبر در خصوص وضعیت موجود است. بنابراین 

یک وجه دیگر از شهرداری شیشــه ای دسترس پذیرکردن این داده هاست. 

نکته بعدی و مهم ترین ضرورت شــهرداری شیشه ای نیز کاهش فساد و 

فعال کردن نظارت همگانی اســت. نظرسنجی ها و پژوهش های بسیاری 

نشان می دهد که احساس فســاد نسبت به شهرداری در جامعه باالست 

و مدت هاست اصطالح شــهرداریچی به عنوان فردی جا افتاده است که 

در قبال ساده ترین وظایف خود طلب رشوه می کند. از این رو شفافیت یکی 

از ضرورت های مهم برای ســازمان هایی مثل شهرداری تهران است؛ چرا 

که بر مبنای تجربیات جاافتاده جهانی، راه حل اصلی کاهش فســاد نه در 

افزایش نظارت متمرکز بلکه در فعال کردن نظارت همگانی است.  ما پروژه 

شــهرداری شیشــه ای را با چهار محور آغاز کردیم اما وقتی در عمل جلو 

رفتیم، متوجه شــدیم هر چه محورها را افزایش دهیم باز هم حوزه های 

مهمی غیرشفاف خواهند بود. در سه سالی که گذشت، نه تنها محورهای 

اولیه شــهرداری شیشه ای ازجمله انتشــار قراردادهای باالی یک میلیارد 

تومان، انتشار پروانه های ساختمانی صادره در حوزه شهرسازی، انتشار آرای 

اعضای شــورای شهر و انتشار جزئیات عملکرد و تفریغ بودجه شهرداری 

تهران محقق شــد بلکه چندین برابر این اطالعات در دسترس عموم قرار 

گرفت؛ ازجمله صورت های مالی، اساسنامه و آیین نامه مالی و معامالتی 

واحدهای تابعه، اطالعات کارکنان و مدیران شــورا و شهرداری، اطالعات 

سفرهای خارجی، نســخه کامل پژوهش های شهرداری تهران، داده های 

تماس هــای ۱۳۷ و ۱۸۸۸ و اطالعــات روزبازارها و کیوســک ها. بنابراین 

می توان گفت پروژه شهرداری شیشه ای در تحقق اهداف اولیه خود تا حد 

زیادی موفق بوده است اما همچنان دو وجه از تحقق کامل این پروژه باقی 

مانده که نیازمند تالش بیشتر است. یکی از مهم ترین بخش های شهرداری 

تهران که در برابر شفافیت بخشی مقاومت بسیاری از خود نشان داده حوزه 

امالک و معامالت ملکی است. ما در سال پایانی از یک سو شفافیت بخشی 

به امالک شهرداری تهران را در دستورکار داریم که مثال بخشی از این امالک 

در دوره گذشته با تخفیف های قابل توجه به تعاونی ها و اشخاص حقیقی 

و حقوقی واگذار شــده اند (امالک نجومی) یــا در برخی موارد در انحراف 

جدی از بند شش ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و به بهانه امور خیریه و امور 

اجتماعی و فرهنگی واگذار شده اند اما در عمل استفاده های دیگری از آنها 

شده است و از ســوی دیگر شفاف سازی جزئیات معامالت ملکی و تهاتر 

امالک را در دســتور داریم که به دلیل کمبود نقدینگی یکی از اصلی ترین 

َاشــکال تسویه بدهی در شــهرداری تهران بوده و بســتری فسادزا ایجاد 

کرده اســت. اما در سال چهارم بخشی دیگر از تالش ها باید به پایدارکردن 

شهرداری شیشه ای معطوف شــود؛ به گونه ای که با پایان یافتن این دوره 

از مدیریت شهری ایده شــهرداری شیشه ای به تاریخ نپیوندد. ما چاره این 

مســأله را در تمام الکترونیک کردن فرآیندها در شهرداری تهران می بینیم؛ 

چراکه با این کار وب ســایت شــفاف پس از پایان دوره پنجم نیز به صورت 

برخط و بدون دخالت اشــخاص به روزرسانی خواهد شد. بنابراین بخشی 

از تالش های ما در ســال آخر متوجه تمام الکترونیک کردن دو گلوگاه مهم 

فساد در شهرداری تهران یعنی فرآیند معامالت و فرآیند صدور مجوزهای 

شهرسازی خواهد بود. پس از آن هم شکل دهی به شبکه ذی نفعان اعم از 

شهروندان دغدغه مند، سمن های فعال و انجمن های تخصصی مطالبه گر 

شفافیت می تواند ضامن تداوم شهرداری شیشه ای باشد. 
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زمان صرف شده به تفکیک فعالیت ها  طی سه سال عضویت در شورای شهر



۲۰۸

گفت وگو

کمال اطهاری، اقتصاددان از تغییر رویکرد، محله محوری و درآمدهای پایدار شهرداری تهران می گوید 

مثبت اما ناکافی
شهردار کنونی تهران تغییر سرمشق را وارد برنامه ریزی و بودجه بندی شهرداری کرد

ســال گذشــته بودجه ۹۹ پایتخت «محله محور» بسته شد و   
بیش از ۱۰۹ پروژه کوچک مقیاس تعریف شــد. درواقع شهرداری 
تهران با شــعار تغییر در رویکرد، تمرکزش را از ساخت وســاز و 
شهرفروشی برداشت تا به ســمت اداره کیفی تر شهر حرکت کند 
و مدیریت سازه محور را به ســمت مدیریت انسان محور ببرد. آیا 

مدیریت شهری در تغییر این رویکرد موفق بوده است؟
شهردار کنونی تهران توانست تغییر سرمشقی را وارد برنامه ریزی 

و بودجه بندی شــهرداری تهران کند. این تغییر سرمشق قدم مثبتی 

اســت ولی معتقدم کــه در ادامه بایــد با تکمیل ایــن چارچوب یا 

شــیوه انتظام، موفقیت خود را کامل کند تا سرمشــقی برای توسعه 

شــهرداری تهران برای قرارگرفتن در مسیر درست مدیریتی و تغییر ریل از پروژه های پرســروصدا و  بزرگ مقیاس شهری به پروژه های کوچک مقیاس محلی وظیفه 
ســنگینی دارد. مجموعه مدیریتی که  طی ســالیان طوالنی اولویت کارش در انجام پروژه های تبلیغاتی بود و شــهروندان، کارشناسان و تمام ناظران شهر به افتتاح 
پروژه های پرتعداد عادت کرده بودند. شهرداری تهران در دوره مدیریتی محمدباقر قالیباف سابقه افتتاح زودهنگام پروژه هایی مانند خط ۷ مترو تهران یا مترو فرودگاه 
امام را در کارنامه دارد که در ســال ۹۶ به دلیل نواقص متعدد در جنبه های عمرانی، تجهیزاتی و ســامانه های ایمنی و کنترلی تعطیل شدند. پیروز حناچی که پیش از 
ورود به مجموعه مدیریت شهری، انتقادات زیادی به روش های مدیریتی، شهرفروشی و اداره گران شهر تهران داشت، حاال در مسند شهردار تهران معتقد است که 
در مسیر به وجودآوردن انضباط شهری و قرارگرفتن روی ریل درست مدیریتی است. او سعی کرده تراکم فروشی را بر اساس طرح تفصیلی تهران انجام دهد و اجرای 
پروژه های کوچک مقیاس شــهری را سرلوحه اقدامات شــهری تهران قرار دهد. نتیجه این نگاه تدارک نقشه مالی سال ۹۹ با نگاه محله محوری بود. شهرداری تهران 
خیالستان زندگی یکی از همین پروژه هاست که به عنوان  در بودجه ســال ۹۹ اجرای ۱۰۹ پروژه کوچک مقیاس ولی پربازده در محله های شــهر تهران را تعریف کرد. 
میدانگاه یا زیست پلی روی بخشی از بزرگراه امام علی(ع) طراحی شد تا همزمان با افزایش سرانه فضای سبز منطقه به ایجاد دسترسی های محلی این منطقه بینجامد. 
با توجه به اقدامات و تالش مدیریت شهری برای تغییر رویکرد در شهر تهران، سوال اینجاست که این تغییر رویکرد و کاهش وابستگی به فروش تراکم چه تأثیری بر 

سرنوشــت شهر خواهد داشت؟ آیا پیروز حناچی مسیر درستی را برای اداره شهر در پیش گرفته است؟ و رسیدن به نقطه مطلوب 
در مدیریتی چه ملزوماتی دارد؟ کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد و توسعه شهری، معتقد است که تغییر سرمشق و  واردکردن 

آن به برنامه ریزی و بودجه بندی شهرداری تهران اگر چه قدم مثبتی است اما کافی نیست و باید سرمشقی برای توسعه پایدار 
شهر  نوشته شــود و پایدار بماند. او می گوید که اگر شهر رشد پایدار اقتصادی نداشته باشد، شهرداری قادر به کسب درآمد 

پایدار نیست و شرط توسعه پایدار هم توسعه دانش بنیان است.

ت که تغییر سرمشق و  واردکردن 
ید سرمشقی برای توسعه پایدار 

شهرداری قادر به کسب درآمد 



۲۰۹

مسیر شهردار 
فعلی خوب است 
اما باید بدانیم که 
انسان محوربودن 

چشم انداز بسیاری 
طوالنی دارد

پایدار شــهر شــود و پایدار هم بماند. محله محــوری باید به عنوان 

بخشی از سرمشــق جامعه تلقی شود، نه اینکه فکر کنیم باید خود 

سرمشق جامعه باشــد. حرکت کامل ارگان شهر، غیر از حرکت تک 

تــک محله ها به عنوان اعضای آن نیســت. امیدواریم که توســعه 

دانش بنیان شــهر در چارچوب برنامه پنج ســاله ســوم شهرداری، 

سرمشــق جامعی برای شــهر باشد و عملیاتی شــود ولی مقاومت 

شــدید بورژوازی مستغالت رانتی مانع شد که مصوبات شورا درباره 

برنامه و نقشه راه دانش بنیان شدن به مرحله عملیاتی برسد. 

و این تغییر رویکرد و حرکت مدیریت شهری از تکیه بر فروش   
شــهر به ســمت انسان محورشــدن چه تأثیراتی بر شهر گذاشته 

است؟
انسان محورشــدن شــهر یک هدف و چشــم انداز اســت و حتی 

می توانــد هدف عینی برای یک برنامه میان مدت پنج ســاله باشــد. 

بایــد واقع بینانه  با آن برخورد کرد؛ مثل اینکــه بگویید هدف من در 

کشورهای جهان سوم انسان محورشدن برنامه ریزی است در صورتی 

که انســان محور شــدن برنامه ریزی فرآیند طوالنی دارد، نقشــه راه 

دارد و چشــم انداز دستیابی به آن از میان توســعه پایدار می گذرد. 

توســعه پایدار هم ضرورت هایی دارد ازجمله رشد پایدار اقتصادی 

دانش بنیان، دموکراسی، شــکل گیری مشارکت نهادی و حفاظت از 

محیط زیســت. شــهرداری می گوید که می خواهم برنامه ریزی ام را 

انســان محور کنم؛ این خیلی خوب اســت؛ دســت کم بهتر از گفته 

و عملکــرد  احمدی نژاد دربــاره افزایش جمعیت تهران اســت و 

همچنین بهتر از مسیر قالیباف شهردار قبلی تهران در فروش تراکم 

اســت. آنها برای رونق دادن به بخش مسکن ۲۰درصد به جمعیت 

طرح جامع تهران اضافه کردند. بنابراین مسیر شهردار فعلی خوب 

است اما باید بدانیم که انسان محوربودن چشم انداز بسیاری طوالنی 

دارد. در ســال ۲۰۰۶ آلمــان اعالم کرد که قصــد دارد بخش تولید 

مسکن و شهر را انسان محور کند و انسان را به جای آجر بگذارد؛ این 

حرف ها زمانی گفته شــد که مســکن فراهم بود و در واقع مقدمات 

اولیــه کار را انجــام داده بود. بنابراین ابتدا باید مراحلی طی شــود، 

مراحل هم اجباری اســت و قابل جهش نیســت؛ زیرا بلوغ جوامع 

مراحل دارد و برای رســیدن به بلوغ باید زمینه سازی های آن انجام 

شود. بنابراین سرمشــق باید جامع شود و بدون جامعیت، سرمشق 

خود را از پا می اندازد و در واقع از یک برنامه خوب دفاع بد می شود.

پس ما در این زمینه در ابتدای راه هســتیم و ادامه این راه و   
برنامه ریزی آن هم به عملکرد شــهرداران آینده بستگی دارد که 

چقدر به این راه پایبند باشند. 
بخشــی از این ماجرا به روشنفکرهای رســمی که همان مدیران 

و کارکنــان شــهرداری هســتند، برمی گردد. بخش مهــم آن اما به 

روشــنفکران جامعه مدنی برمی گردد. سرمشــقی که از آن صحبت 

شد، باید در جامعه مدنی دمیده شود و شورای شهر حامل آن باشد. 

برنامه ریزی شــهری در واقع برنامه ریزی توســعه است. در آستانه 

انتخابات شورای شهر صحبت از فرســتادن شهرساز و معمار برای 

اداره شهر به شــورا بود و این شعار نشان می دهد که حوزه سیاسی 

متوجه نیاز شهر نیست. شــهر برنامه ریزی توسعه ای می خواهد نه 

کالبدی و کالبد شــهر باید از برنامه توســعه تبعیت کند. اگر حامل 

تعریف و سرمشــق درست بودند، برای تســخیر شورای یک شهر ۹ 

میلیونی به معمار و شهرســاز بســنده نمی کردند. ایــن رویکرد باید 

از جامعه مدنی و روشــنفکران جامعه به شــورا و شهرداری دمیده 

شــود. در آستانه شورای قبل بحث شــرکت کردن جریانات بیرون از 

حاکمیت در پارلمان شهری بود. همان زمان هم گفتم ما نمی توانیم 

نماینده بدهیم، تنها می توانیم ســاختار یک برنامه جامع را به شهر 

بدهیم. مسلم است که ما از لحاظ سیاسی قبول نمی کنند، ما هم به 

هیچ وجه وقت، امکان مالی و ساماندهی نداریم؛ زیرا همه بودجه ها 

نزد روشنفکران رسمی است. روشنفکران جامعه باید ساختار برنامه 

را مدیریت شــهری بدهند؛ زیــرا هیچ کــدام از دو جریان اصلی در 

جامعه برنامه ریزی توسعه و دانش بنیان نمی دانند. 

در بودجه امســال شــاهد کاهش ســهم درآمدهای ناپایدار   
در بودجــه بودیم. بر همین اســاس درآمد حاصــل از عوارض 
ساخت وســاز به طرز قابل توجهی کاهش پیــدا کرده و به حدود 
۳۵درصد رســیده اســت؛ آن هم در شــرایطی که در سال های 
گذشــته ســهم این نوع درآمد باالی ۵۰درصد بود و گاه به ۷۰ یا 
۸۰درصد هم می رســید. از طرفی الیحه مالیات بر ارزش افزوده 
تصویب و به دنبال آن ســهم درآمدهای پایدار ازجمله مالیات بر 
ارزش افزوده تقویت شــد. همه این موارد آیا توانست مدیریت 
شهری تهران را به مدیریت شهرداری های جهانی که سال هاست 

درآمدشان را پایدار کرده اند، نزدیک کند؟ 
مصوبــه مالیات بر ارزش افزوده بــرای درآمدهای پایدار مصوبه 

درآمد دولت نئوفئودال عادل است؛ یعنی دولتی که برای ساماندهی 

پویایی و توســعه پایدار شهر هیچ الگویی ندارد. قبال همه مالیات را 

دولت مرکزی گرفته است در حالی که در قانون توزیع قدرت، دولت 

مرکزی همواره بــا دولت محلی تقابل دارد و به عنوان رقیب به آن 

نگاه می کند؛ به ویژه اینکه شهرداری ها شورایی زیر نظر دولت ها هم 

اداره می شود و شاید اگر زیر نظر دولت ها اداره می شدند، تا این اندازه 

تقابل وجود نداشــت. وقتی دولتی برای جامعه برنامه توســعه ای 

نداشــته باشــد ولی از آن مالیات بگیرد یعنی نئوفئودال است. این 

دولت نئوفئودال با دیدن شــرایط شــهرداری ها کمی عادل تر شــده 

است؛ زیرا مســکن قفل شده و شــهرداری ها به بن بست رسیده اند. 

بنابراین دولت بخشــی از این ارزش افــزوده را می دهد در حالی که 

از همان ابتدا هم بنا بر همین بوده اســت. در تمام جهان مالیات بر 

ارزش افزوده و در کل مالیات بر مســتغالت برای شهرداری هاست. 

در جامعــه نئوفئودال برخورد دولت با جامعه برآورده کردن حقوق 

جامعه نیست بلکه رابطه ای مالی با جامعه برقرار می کند، مقداری 

یارانــه توزیع می کنــد و مالیات از آنها دریافت می کند در شــرایطی 

که برنامه ها توســعه بخش نیســت. بنابراین باید توسعه اقتصادی 

در دســتور کار قــرار گیرد و دولت مرکزی به جــای رابطه مالی باید 

بازآرایی اقتصادی، سیاســی و اجتماعی شــهر را در دستور کار قرار 

دهد. اگر شــهر توســعه پایدار نداشته باشــد، ارزش افزوده آن هم 

کفاف مخارج و هزینه خدمات آن را نمی دهد. در ازای افزوده شــدن 

هر ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت، هزینه سرانه شهر به صورت تصاعدی 

۲درصد افزایــش می یابد، پس باید بهره وری آن حداقل ۲درصد باال 

برود تا پاســخگوی خدماتش شود وگرنه نمی تواند پاسخگوی تورم، 

فقرزدایی و باالرفتن درآمدها شود. به دلیل نبود توسعه پایدار است 

که مثال صندوق های بازنشســتگی ورشکست می شود؛ چون نیروی 

جدید کار وارد بازار نمی شــود که بــه صندوق ها حق بیمه پرداخت 

کند. پس این رابطه مالی که به اســم درآمد پایدار تعریف می شود، 

کفایــت نمی کند؛ زیرا باید ارزش افزوده ای داشــته باشــید که از آن 

مالیات و عوارض دریافت کنید. 

در شــرایطی کــه حتــی در قوانیــن باالدســتی روش های   
درآمدهــای پایدار یــا روش های تأمین منابع مالــی برای انجام 



۲۱۰

گفت وگو

اگر شهر رشد پایدار 
اقتصادی نداشته 

باشد، شهرداری 
قادر به کسب درآمد 
پایدار نیست ولی در 

سال های گذشته با 
این شعار که «برنامه 

اقتصادی وظیفه 
شهرداری نیست» 
جلوی طرح جامع 

سال ۸۶ و برنامه پنج 
ساله شهرداری با 

محوریت فعالیت های 
دانش بنیان را 

گرفتند و پروژه های 
پراکنده دیگری را 

جایگزین کردند

خدمات و وظایف تعریف شــده شــهرداری مشخص نیست، فکر 
می کنید تا رسیدن به شــرایط ایده آل و کسب درآمدهای پایدار 

برای شهرداری چقدر فاصله داریم؟ 
طرح هایی در این زمینه وجود داشــت اما همه را بر هم زدند. در 

طرح جامع تهران که ســال ۸۶ مصوب شد، شــهر دانش بنیان شد، 

هدف چشــم انداز شــهر و برای آن قواعدی هم تعریف شــد. حتی 

شــورای اصولگــرا و قالیباف این طرح را قبــول کردند اما بعد همه 

زیر آن زدند. چرا؟ چون نمی خواســتند و نمی توانستند مثال نمایش 

ســاخت پل صدر و درآمدهایش را از دســت بدهنــد. از این طریق 

درآمدهــای زیادی داشــتند و بورژوازی مســتغالت رانتی از  بخش 

خصوصی گرفته تا بخش های دیگر هم فشارهای زیادی به آنها وارد 

می کردند. فکــر می کردند طرح جامع تهران ریشــه آنها  را خواهد 

زد، در صورتــی که طرح جامع تهران آنها را به این ســمت هدایت 

می کرد که منابع مالی شــان را از رانت جســت وجو نکنند و برایشان 

درآمدهای پایدار تعریف می شــد. تبدیل مناطق، انبارها و پهنه های 

صنعتی به محل توسعه دانش بنیان شهری در دستور کار قرار گرفته 

بود. قرار بود که  منطقه ۲۲ به منطقه نوآوری شهری تبدیل شود اما 

آنها می خواستند با برج ها شهر ارواح آهن و بتون بسازند و پیرامون 

دریاچــه چیتگر را بگیرند. رئیس جمهــوری جدید هم که به محض 

ورود به دولت گفت، قصد تغییر دارد، پس از یک ســال پشیمان شد 

و گفت که بخش مســکن لکوموتیو اقتصاد است. قرار بود در تهران 

هر منطقه از شــهر تهران به عنوان مناطق نوآوری تخصصی داشته 

باشــد و با مناطق دیگر تهران تعامل داشته باشد. سال ۸۶ به جای 

مناطق دانش بنیان شهر تهران، تشکیل کارخانه نوآوری را در بوق و 

کرنا کردند در حالی که پیش از این طرحی برای حکیمیه تهیه شده 

بود که پارک علم و فناوری پردیس، دانشــگاه امام حسین و دانشگاه 

علــم و صنعت در پیوند با هم به عنوان یک منطقه علم فناوری در 

تهران تشــکیل شود اما این هم نشد. اگر بخواهید محله محور شوید 

باید چنین برنامه ای داشــته باشــید و درآمد پایــدار و مالیات ارزش 

افزوده تان به اندازه هزینه های شهر  باشد یا طوری افزایش پیدا کند 

کــه هزینه هایتان در آن جای بگیرد. برای محله محورشــدن باید هر 

محله به یک مرکز خالقیت و مکمل سراهای محله تبدیل شود.

یعنی شهرداری به شکل درستی در مسیر قرار نگرفته است؟  
متأســفانه در حوزه عمومــی با کمبود دانش روبه رو هســتیم و 

روشــنفکرهای غیر رســمی پرورنده نیســتند، بیشتر شــعاری عمل 

می کنند در صورتی که روشــنفکر جامعه مدنی باید برنامه توسعه 

و جایگزین بدهد. البته که اقدامات خوبی هم انجام شــده ولی باید 

کمبودهــا را هم گفت. حــوزه عمومی هم ضعیف اســت و برنامه 

توســعه نمی دهد. بنابراین بخشــی از این کمبودها به حوزه اندیشه 

ارتباط دارد و بخشــی دیگــر از آن به روشــنفکرهای عمومی؛ زیرا 

بروکراســی به تنهایی نوآور نیســت و نوآوری همیشه از بیرون وارد 

می شود.

بررسی ها نشان می دهد، امسال صدور پروانه نسبت به مدت   
مشــابه در سال گذشته ۵۲درصد کاهش داشــته است که از نظر 
درآمدی، شــهرداری را با خطر جدی مواجه می کند بسیاری هم 
گفته اند که احتماال شهرداری در دوره های بعدی دوباره به سمت 
شهرفروشــی خواهد رفت. حتی شــایعاتی هم درباره برگزاری 
جلساتی با برج ســازان وجود دارد و گویا به آنها وعده هایی داده 
می شود که در ازای پشتیبانی از جریان های خاص، تراکم فروشی 
خارج از طرح تفصیلی و در نتیجه رونق دوباره بازار مســکن از سر 

گرفته می شود. چه راهکاری وجود دارد تا شهرداری ها دوباره به 
سمت استفاده از این منابع مسموم برای تأمین مالی نروند؟

اگر شــهر رشــد پایدار اقتصادی نداشته باشد، شــهرداری قادر به 

کســب درآمد پایدار نیست ولی در ســال های گذشته با این شعار که 

«برنامه اقتصادی وظیفه شــهرداری نیست» جلوی طرح جامع سال 

۸۶ و برنامه پنج ساله شهرداری با محوریت فعالیت های دانش بنیان 

را گرفتنــد و پروژه هــای پراکنــده دیگری را جایگزیــن کردند. کاالیی 

عمومی به نام فضا را در اختیار شــهرداری قــرار داده اند که باید آن 

را در راه توســعه پایدار تخصیص بهینه دهد. امروز شــرط توســعه 

پایدار توسعه دانش بنیان اســت. وظیفه شهرداری مستقیما اقتصاد 

نیســت اما شهرداری در تمام جهان وظیفه ســاماندهی به مدیریت 

یکپارچه شــهر را به عنوان دبیرخانه انجــام می دهد. این رویه حتی 

در شــهرهایی چون لندن و پاریس که دولت های شــهری پراکنده ای 

داشــتند هم در پیش گرفته شد. تشکیل سازمان توسعه شهری برای 

نخســتین بار در سال ۱۹۶۷ در نیویورک رخ داد و از بنیاد راکفلر گرفته 

تا سازمان مسکن اجتماعی آمریکا همه در آن شرکت داشتند. سپس 

این الگو را لندن، پاریس، تورنتو و شــانگهای هــم گرفتند. زمانی که 

این شهرها دانش بنیان شــدند، اقتصاد پساصنعتی جایگزین اقتصاد 

صنعتی شــد. در اقتصاد دانش بنیان شهرها مسند توسعه هستند یا 

فضای توسعه دانش بنیان را می سازند. اقتصاد دانش بنیان در داخل 

شهر رخ می دهد و هیچ کس جز شهرداری برای سامان دادن در آنجا 

نیست. برخی تصور کردند اگر در برنامه سوم از تفویض اختیارات به 

شــهرداری صحبت شد باید منابع را هم بدهند. فکر کردند بودجه ها 

را به شــهرداری بدهند و بعد خود بروکراســی خــود را چه کنند اما 

بســیاری از کشــورها در این باره کارآمدترین شــیوه را پیــدا کردند و  

شهرداری دبیرخانه شد. بحث تفویض اختیار مطرح نبود که بترسند. 

در کل اگر حوزه سیاسی در مسائل شهری دخالت کند رویه  های   
قبلی دوباره ظهور خواهد کــرد. احمدی نژاد وقتی برای ورود به 
ریاست جمهوری قصد تثبیت خود را داشت، شعار تمرکززدایی را 
مطرح می کرد اما بعد برای رونق بازار مســکن به پایه طرح جامع 
۲۰درصد اضافه کرد. بعد هم احمدی نــژاد و قالیباف با تغییر در 
طرح تفصیلی، برای پشتیبانی از برخی نهادها، مسابقه گذاشتند؛ 
بنابراین اگر حوزه سیاســی دخالت کند، برای رســیدن به قدرت 
نابودی جامعه را رقم خواهد زد؛ ضمن اینکه چیزی هم از تهران 
نمانده که بخواهند به گروه های دیگر بدهند. بنابراین باید به حوزه 
سیاسی هشــدار دهیم که این کار را نکند؛ زیرا نابودی خود و درد 
و رنج جامعه را زیاد خواهند کرد. از ســوی دیگر باید از جمعی که 
طرح های جامع را کار کرده یک هیأت علمی سنجیده برای توسعه 
دانش بنیان تشکیل شود. روشــنفکرهای جامعه مدنی هم نباید 
منتظر باشــند باید با وجود همه فشارها و آسیب ها فعال شوند و 

مطالبه کنند. 
البته خب قطعا چنین راهی سختی های زیادی هم برای مدیریت 

خواهــد داشــت؛ از این نظر که مثــال قالیباف در زمانی که ســکان 

مدیریت شــهری را داشت، با وجود درآمدهای ناشی از فروش شهر، 

یکســری اقدامات نمایشی انجام می داد ولی در دوره جدید با توجه 

بــه کاهش درآمدها و تمایل بــه پروژه های محلی و کوچک مقیاس 

آن اقدامات دیگر در دســتور کار نیســت. بنابراین بسیار دیده ایم که 

منتقدان این دوره از مدیریت شــهری گفته اند شهرداری اصال کاری 

انجــام نمی دهد چرا کــه بازتاب اقدامات محله محور بســیار کمتر 

از بازتاب اقداماتی چون پل ســازی و اتوبان ســازی اســت. از طرفی 
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شــهرداری پرداختن به برخی اقدامات مثل وضعیت کودکان کار یا 

کارتن خواب ها که جزو وظایف ذاتی شــهرداری نیســت را نسبت به 

گذشته کمرنگ کرد. همین نگاه حتی گاهی باعث انتقاد کارشناسان 

و جامعه شناسان شده است.

برخــی فعاالن حــوزه اندیشــه که خیلی هم دلســوز هســتند، 

معموال مطالبه ای را مطرح می کنند که پوپولیســت ها خوش شــان 

بیاید. پوپولیســت ها دوست دارند شــما از دولت انتقاد کنید تا مثال 

دولت بگوید؛ نفت را سر ســفره مردم می آوریم. متأسفانه مطالبات 

جامعه مدنی در ایران فقط در بخش توزیع تقلیل پیدا کرده اســت 

در صورتی که باید مطالبه ایجاد شــود. در حوزه اندیشه بسیار مهم 

است که روشــنفکرهای جامعه مدنی برنامه توسعه و حق توسعه 

را مطالبــه کنند. تشــکیل انجمن حامی در ابتــدای دولت روحانی 

اقدام بســیار خوبی بود؛ در انجمن هــای اینچنینی می توان کارهای 

مشــترکی را انجام داد. یکی از ایــن اقدامات پیگیری حقوق جمعی 

اســت. در حــال حاضر مردم در شــورا نماینده انتخــاب می کنند و 

آنها قّیم مردم می شــوند. بنابراین مــردم حق مطالبه ندارند مگر به 

خیابــان بروند که البته در آنجا هم با آنها برخورد می شــود. ممکن 

اســت شــهرداری یا دولت لوله گاز ســمی را در خانه شما بگذارد 

شما شــکایت می کنید و در دادگاه حتی اگر مخالف شما هم باشند 

باز هم به نفع شــما حکم می دهند ولی مثال شــهرداری گذشــته با 

مصوبه دولت تراکم فروشــی کرد و این بال را ســر منطقه ۲۲ آورد و 

باز هم مردم این محله نمی توانند شکایت کنند؛ آن هم در شرایطی 

که همان میزان گاز و آلودگی که با لوله وارد خانه شــما می شود با 

تراکم فروشی هم وارد خانه شما می شود. اما در آمریکا چنین نیست؛ 

آمریکایی که در نقد رادیکال به آن نئولیبرال هم گفته می شــود. در 

آنجا هیچ کس نمی تواند تراکم فروشی کند. شما می توانید خانه یک 

طبقــه را خراب و آن را تبدیل به دو طبقــه کنید و باید تبدیل به باغ 

کنید. در آنجا مردم حقوق جمعی دارند؛ مردم محله برای شــکایت 

و گرفتن حق شــان تا دادگاه فدرال هم می توانند پیش بروند. دادگاه 

دولت را موظف به ارایــه خدمات به آنها می کند؛ چون آنها حقوق 

جمعــی دارند. بنابراین در تمام دنیا به حــوزه عمومی بهای زیادی 

داده می شــود و این اندیشه دگرگونی ایجاد کرده است؛ چرا که هیچ 

دولتی به خودی خود حاضر به اصالح خود نیست. 

یکی از مهم ترین راه های افزایش درآمدهای پایدار شهرداری   
توجه بــه دریافت مالیات و عوارض اســت امــا پیامدهای اخذ 
مالیــات و عوارض هم بر اقتصاد شــهر و افزایش قیمت در بازار 
مسکن و حتی سایر کاالها تأثیرگذار است؛ شهرداری ها باید برای 

کاهش چنین معایبی چه اقداماتی را انجام دهند؟
توســعه پایدار شهری افزایش هزینه ها را توجیه می کند و جلوی 

رانت را می گیرد. شــهرداری برای رسیدن به توســعه پایدار باید به 

دبیرخانه توســعه پایدار شــهری تبدیل شــود و بازیگران حاضر در 

شــهر را برای توســعه پایدار شــهری هماهنگ کند، بــه این ترتیب 

وقتی حرکتی اقتصادی رخ می دهد و مقداری بهره روی باال می رود، 

می توان با کمترین عوارض هزینه های شــهری را یک درجه باال برد. 

برنامه ریزی شــهری یک نوع برنامه ریزی توســعه است و شهرداری 

باید با مدیریت یکپارچه ســایر نهادها را برای توســعه شهر سامان 

بدهد. البته مدیریت یکپارچه در ایران به مدیریت واحد تفســیر شده 

که غلط است. شهرداری نمی تواند همه وظایف در شهر را بر عهده 

گیرد و بهترین راه این اســت که هماهنگــی مجموعه ها و برنامه ها 

واحد باشد تا به نتیجه برسند.
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گفت وگو با سیدحسن رسولی، خزانه دار شورای شهر تهران

سالمت مالی و محاسباتی  ارتقاء یافته است

در این دوره از مدیریت شــهری برای چابک سازی شهرداری چه   
اقداماتی انجام شده است؟

همواره یکی از مهم ترین مشــکالت عمومی شهرداری تهران تراکم 

بیش از حد نیرو بوده اســت. متأســفانه در هر دوره مدیریتی با تأکید بر 

رویکردهــای کوتاه مدت و در برخی موارد جناحی و سیاســی اقدام به 

جذب نیروی انســانی شده اســت؛ این در حالی اســت که در این گونه 

اقدامات توجه چندانی به نیاز کّمی و کیفی شهرداری مبذول نشده است 

و جذب و بکارگیری نیروها متناســب با این نیازها صورت نگرفته است؛ 

به گونه ای که امروز بیش از نیمی از کارکنان شهرداری تهران تناسبی با 

احتیاجات واقعی ساختار ندارند. 

خوشبختانه در دوره پنجم نه  تنها نســبت به ادوار گذشته در حوزه 

نیروی انســانی افزایشی نداشــتیم بلکه حدود ۶ هزار نفر نیز به صورت 

داوطلبانه و انگیزشــی از شــهرداری منفصل شدند. همچنین به میزان 

۵۰درصد از این تعداد، جذب صورت گرفته است و این اقدام با برگزاری 

آزمون های کامال شفاف و عادالنه و انتخاب از بین فارغ التحصیالن نخبه 

دانشگاهی انجام شده است.

بــا توجه به اینکه یکی از وعده های شــورای پنجــم ایجاد اتاق   
شیشه ای بوده است و این ایده شامل شفافیت در درآمدها و هزینه ها 
می شود، در این دوره چه اقداماتی برای تحقق شفافیت در درآمدها 

و هزینه ها انجام شد؟ 
ماده ۷۰ قانون شــهرداری مقرر می دارد خزانه دار شورا هر ماه از یک 

ســو گزارش دقیق میزان درآمد ماهیانه را با مأخذ بودجه یک دوازدهم 

سالیانه و از سوی دیگر میزان هزینه های صورت گرفته در بخش عمرانی 

و تملک دارایی ها را در بخش خدمات شهری و نگهداشت شهر، حوزه 

حمل ونقل عمومی، فضای ســبز، مدیریت پســماند و نیــز هزینه های 

پرسنلی به صورت دقیق و مقایســه ای و علنی اعالم کند تا شهروندان 

عزیز به عنوان صاحبان شــهر در جریان دخل وخرج شــهرداری، نحوه 

مدیریت تخصیــص منابع و نیز چگونگی برقراری تعــادل بین منابع و 

مصارف قرار گیرند.

این وظیفه در دوره های پیشــین مغفول بوده و در این دوره مرتبا 

به صورت علنی انجام شــده است. از سوی دیگر همه گزارش های 

ســه ســال و نیم پیش زمانی که نمایندگان مردم در دوره پنجم مدیریت شهری به شورای شهر تهران راه یافتند، چند شعار اساسی داشتند که یکی از آنها تالش برای 
حذف فساد و تأکید بر گفتمان شفافیت مالی بود. در این سال ها برای تحقق این وعده چندین مصوبه تصویب شد و شهرداری تهران ملزم به اجرای آنها شد. نمایندگان 
مردم با مسئوالن شهرداری جلسات متعدد برگزار و به منظور نظارت بر بخش های مختلف شهرداری به بازدید و سرکشی از واحدهای اجرایی اقدام کردند. اکنون که 
حدود ۸ ماه تا پایان دوره پنجم مدیریت شهری باقی مانده است، در گفت وگو با سید حسن رسولی، خزانه دار شورا و عضو هیأت رئیسه و نایب رئیس کمیسیون برنامه 

و بودجه به بررسی پیشرفت های شهرداری تهران در حوزه های یادشده می پردازیم.



۲۱۳

فقط سود تسهیالت 
بانکی دریافتی، 
سالیانه به طور 

متوسط بین ۵ تا ۶ 
هزار میلیارد تومان 
است؛ یعنی قریب 

به ۲۰درصد از کل 
بودجه شهرداری 

بدون پرداخت 
اصل تسهیالت. 

این برای مدیریت 
شهری یک تنگنای 

اساسی و محدودیتی 
بسیار جدی بوده، 

هست و خواهد بود

ماهیانه در وب سایت شفاف مدیریت شهری بارگذاری شده است تا 

هم کارشناسان و پژوهشگران حوزه مدیریت شهری و هم شهروندان 

عزیز و موکلین ما به آســانی به این اعداد و ارقام دسترســی داشته 

باشند. 

این اعالم عملکرد ماهیانه درآمد و هزینه عالوه بر اطالع رســانی به 

شهروندان در خصوص کیفیت مدیریت مالی در شهرداری، هشداری به 

مدیران شهرداری در بخش های مختلف است تا برنامه هایشان را به نحو 

دقیق و با تأکید بر صرفه جویی بیشتر و شناسایی بهتر منابع درآمدی پایدار 

تنظیم کنند.

مدیریت شهری در این دوره برای افزایش درآمدهای پایدار شهر   
چه اقداماتی انجام داد و تا چه حد موفق بود؟

در شهریور ســال ۹۶ که شورای پنجم مشــغول به کار شد، کمتر از 

۱۹درصد از درآمدهای سالیانه شهرداری در زمره درآمدهای پایدار بود. 

این در حالی است که در سال های اخیر علی رغم رکود شدید اقتصادی، 

کاهش درآمدها و اخیرا عوارض ناشــی از ویروس کرونا به طور متوسط 

بین ۳۲ تا ۳۵درصد درآمدهای کسب شده در شهرداری تهران از جنس 

درآمدهــای پایدار اســت. ضمن اینکه هم در شــهرداری و هم شــورا 

اقداماتی در حال انجام اســت که احتماال ظرف یکی دو ماه آینده پاسخ 

دهد. من پیش بینی می کنم سهم درآمدهای پایدار در ماه های پایانی این 

دوره به ۵۰درصد نزدیک شود.

با توجه به اینکه شورای شهر تهران وظیفه نظارت بر مسائل مالی   
شهرداری تهران را بر عهده دارد، شورای پنجم در زمینه نظارت مالی 
و حذف فســاد از این نهاد عمومی از چه راهبردهایی استفاده کرده 

است؟ 
نکته دیگری که در همین زمینه قابل بیان است، نظارت بیشتر مالی و 

محاسباتی شورای شهر بر وضعیت مالی و محاسباتی شهرداری است. 

براساس بند ۳۰ و بند ۸ ماده ۸۰ قانون شوراها نظارت عالیه در عملکرد 

کلی شهرداری جزو اختیارات و وظایف شورای شهر است. 

به این منظور شــورای شــهر قانونا اجازه دارد برای کنترل عملیات و 

رویدادهای مالی و محاسباتی شهرداری از دو ابزار ذی حسابی و انتخاب 

حسابرســان رســمی اســتفاده کند و نتایج اقدامات کنترلی خود را هم 

در گزارشات ذی حســابان و عوامل ذی حسابی و هم در قالب گزارشات 

بودجه به صورت علنی و عمومی  اعالم کند. در این دوره هم نظام نامه ای 

برای نحوه انتخاب ذی حســابان به تصویب شورای شهر رسید و هم در 

مورد نحوه انتخاب حسابرسان رسمی  تنظیم مقررات صورت گرفت؛ به 

گونه ای که امروز همه اســناد، چک ها و اوراق بهاداری که در ســطوح 

مختلف شهرداری به امضای مقامات مسئول و تشخیص دهنده می رسد، 

امضــای کنترلی و نظارتی ذی حســابان و عوامل ذی حســابی منتخب 

شــورای شــهر را نیز به همراه دارد. در حوزه حسابرســی نیز بر اساس 

نظام نامه مصوب شورا حسابرسانی را برای رسیدگی به صورت های مالی 

شــهرداری و سازمان ها و شرکت ها انتخاب کرده و می کنیم که اوال رتبه 

یک از طرف جامعه حسابداران رسمی کشور داشته باشند و دوما از حیث 

توانایی و اعتبار فنی و تخصصی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار 

قرار گیرند.  در این دوره از شــورای شــهر تهران، با این دو روش در عمل 

به وظیفه ای که بر عهده داشتیم، مبنی بر شفاف سازی، برقراری نظم و 

انضباط مالی و جلوگیری از سوءاســتفاده های احتمالی عمل کردیم. در 

نتیجه چنانچه به صورت علمی و پژوهشــی بررسی مقایسه ای صورت 

گیرد تا مشــخص شود ظرف چهار ســال ما قبل از این دوره تخلفات و 

سوءاســتفاده های مالی به چه میزان و در چه ســطوحی صورت گرفته 

اســت و طی دوره پنجم که با شــعار شورا و شــهرداری شیشه ای و با 

راهبرد شــفافیت کار خود را آغاز کرد، چقدر تخلف وجود داشته است، 

نتیجه گیری این خواهد بود که وضعیت سالمت مالی و محاسباتی در این 

دوره از شورای شهر و شهرداری تهران نسبت به ادوار گذشته از بهسازی 

و پیشرفت قابل توجهی برخوردار است. 

نکته قابل طرح دیگر برقراری انضباط مالی، مدیریتی و محاســباتی 

در خود شورای شهر تهران و اهتمام به سالم بودن محیط شوراست که 

در مقایســه با ادوار گذشته موفقیت آمیز بوده است؛ کما اینکه طی این 

سه ســال و چند ماه که از عمر شورای پنجم می گذرد، افکار عمومی و 

شهروندان عزیز تهرانی اخباری مبنی بر سوءاستفاده اعضای شورای شهر 

تهران از موقعیت خود دریافت نکرده اند. 

مورد دیگر در همین زمینه شناســایی اموال و دارایی های متعلق به 

شهرداری است که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر بوده است، 

پرونده بسیار بزرگی است که در آن هم پیشرفت های خوبی حاصل شده 

است.

به طور کلی برداشــت من این اســت که شــورای پنجم در عمل به 

وعده ها و پیمانی که با مردم بســته است تا برای خارج کردن شهرداری 

و شــورای شــهر تهران از شــمار و عداد دســتگاه های مســتعد بروز 

سوءاستفاده ها و تخلفات مالی تالش کند، تا حد زیادی موفق عمل کرده 

است. از دیدگاه من امروز دستگاه های نظارتی به شورای پنجم از جهت 

ضریب ســالمت مالی، اداری و محاسباتی نسبت به دوازده سال قبل از 

آن نگاه متفاوتی دارند.

مدیریت شهری این دوره در پرداخت بدهی های شهرداری تا چه   
حد موفق بوده است؟ 

طی دوره مدیریت شــهری ســابق، رویکرد شــهردار اســبق تهران 

بدهکارکردن شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک ها بوده و 

برای اجرای پروژه های بزرگ حجمی  و عمرانی شهری از این محل تأمین 

منابع صورت می گرفته است. 

البتــه به عقیــده من اصــل این اقدام بــه صورت نســبی راهبرد 

غلطی نبوده اســت اما به هر حال برای شهرداران و شوراهای بعدی 

بدهی های هنگفتی به جا گذاشــته اســت؛ به گونه ای که فقط سود 

تســهیالت بانکی دریافتی، ســالیانه به طور متوســط بین ۵ تا ۶ هزار 

میلیارد تومان است؛ یعنی قریب به ۲۰درصد از کل بودجه شهرداری 

بدون پرداخت اصل تســهیالت. این برای مدیریت شهری یک تنگنای 

اساســی و محدودیتی بسیار جدی بوده، هســت و خواهد بود.  شورا 

و شــهرداری تهران تالش داشته اســت علی رغم کاهش ۴۰درصدی 

تأمین درآمدهای شهرداری نســبت به بودجه مصوب که بر اثر رکود 

اقتصــادی حاکــم و ویروس کرونا اتفاق افتاده اســت، بــا طلبکاران 

شــهرداری به گونه ای متعهدانه رفتار کند و تا حدی که میســر است، 

به خصــوص به طلبکاران جزء و پیمانکاران پرداخت ها را انجام دهد. 

همچنین رویکرد مدیریت شــهری در ارتباط با پرداخت بدهی بانک ها 

چــه به صورت نقدی و چه در قالب تهاتر به گونه ای بوده اســت که 

خوشــبختانه اکنون نام شهرداری از لیست ســیاه بسیاری از بانک ها 

خارج شــده اســت. اما با وجود این، این ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان 

بدهی کماکان یکی از مشــکالت حوزه مدیریت شهری است. با اینکه 

در این ســال ها، ســاالنه حدود ۶ هزار میلیارد تومان ســود تسهیالت 

بانکی پرداخت شــده است، اصل این بدهی انباشته همچنان به قوت 

خود باقی اســت و یکی از مهم ترین موانع فراروی مدیریت شهری در 

این دوره و دوره های بعد خواهد بود. برای تســویه اصل بدهی نیز به 

طور نســبی اقداماتی صورت گرفته است اما به دلیل کاهش درآمدی 

که داشتیم در این زمینه توفیق آنچنانی نداشته ایم.  

م و بی ی و و ن ب ی ر ز ر

ننین د ننکند. در ا ک اعالم  بودجه به صورت علنی و عمومی

ببیب شورای برای نحوه انتخاب ذیحســابان به تصو

ممیم مقررات یی تنظ مورد نحوه انتخاب حسابرسان رسمی

ههکه امروز همه اســناد، چکها و اوراق بهاد کای  گونه

مختلف شهرداری به امضای مقامات مسئول و تشخ

ننکنترلی و نظارتی ذیحســابان و عوامل ذ کامضــای 

ززیز به همراه دارد. در حوزه حساب ییشــورای شــهر را ن

ددیدگی یینامه مصوب شورا حسابرسانی را برای رس نظام

ررکرده و کها انتخاب  تتکت کها و شر شــهرداری و سازمان

شش کشور داشته ب ککیک از طرف جامعه حسابداران رسمی

ددیید سازمان ب یییی و اعتبار فنی و تخصصی مورد تأ توانا

ننین دوره از شــورای شــهر تهران، با ا رریرند.  در ا ییقرار گ

ممیم، مبنی بر شفافسا ییه بر عهده داشت ههک کای  ففیفه ییبه وظ

سوءاســتفادههای احتم رریری از ییانضباط مالی و جلوگ

ججیجه چنانچه به صورت علمی و پژوهشــی بررسی یینت

رریرد تا مشــخص شود ظرف چهار ســال ما قبل از ییگ

ززیزان و در چه ســط ییهای مالی به چه م سوءاســتفاده

ههکه با شــعار شورا و شــه کاســت و طی دوره پنجم 
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گفت وگو

نایب رئیس شورای شهر تهران مطرح کرد

شهرنفروشی موتور محرکی برای درآمدهای پایدار 

در این دوره از مدیریت شهری تأکید زیادی بر حفظ باغات و   
پرهیز از تراکم فروشی شد. لطفا قدری در این مورد توضیح دهید 

و بفرمایید چرا تراکم فروشی به ضرر شهر است؟
از بین بــردن باغات و تراکم فضای ســبز و به  موازات آن افزایش 

ساخت وساز و تراکم فروشی در کنار معضالت زیست محیطی فراوان 

مانند تأثیر بر آلودگی هوا و از بین بردن ریه های شهر، تأثیرات مخرب 

دیگری نیز دارد؛ ازجمله اینکه در تراکم فروشــی و گسترش بی رویه 

ساخت وســازهای مســکونی و تجاری، ترافیک شــهر افزایش پیدا 

می کند و در ســاعات مختلفی از روز در برخی از خیابان های شــهر 

شاهد قفل شدن ترافیک هستیم.

همچنیــن هدررفت وقــت و زمان باارزش شــهروندان، افزایش 

ناراحتی هــای عصبی ناشــی از مانــدن در ترافیک و دشوارشــدن 

دسترسی به امکانات شــهری به  دلیل ترافیک موجود و معضالت 

دیگــری نظیر کمبود جای پارک در شــهرها، تغییــر بافت و هویت 

محالت از دیگر آفات شهرفروشــی اســت که طــی  دهه های اخیر 

در شــهری مثل تهران که پیش تر باغات فراوان داشــته است، با از 

بین بردن باغات همراه شــده است. همه اینها در کنار هم منجر به 

کاهش زیســت پذیری شهر و کاهش سطح و قابلیت زندگی شهری 

می شود.

از سوی دیگر تراکم فروشــی با توجه به درآمد بدون زحمتی که 

برای شــهرداری ها دارد، منجر به تنبلی مدیریت شــهری و اتکا به 

شهرفروشــی به  عنوان منبع درآمد اصلی شهرها و غفلت از کسب 

درآمدهای پایدار می شود. بنابراین شورای پنجم از ابتدا بر آن شد تا 

با وضع مصوباتی مانع فروش بي رویه تراکم شــده و از طرف دیگر 

تا جای ممکن به حفظ باغات شهر بپردازد. لغو مصوبه موسوم به 

برج باغ به عنوان اولین مصوبه شــورا و ممنوعیت صدور هولوگرام 

در شــهرداری ازجمله این اقدامات بود که در این دوره از شورا رخ 

داد.

همچنین شورای پنجم در خصوص تشخیص باغات که ازجمله 

شهر به نهادی مدیریتی تحت عنوان شهرداری نیازمند است تا بتواند باغات و فضای سبزش را حفظ کند. شهر نیازمند مدیریتی قوی است تا ساختمان هایش هر روز 
دیالق تر و طویل تر نشود، تا معابرش برای افراد دارای معلولیت قابل استفاده شود، تا مردمش در ترافیک های نفسگیر گرفتار نشوند، تا دود و سیاهی آسمانش را فرا 
نگیرد و هویت معماری اش زیر سنگینی گام های مدرنیته نیست ونابود نشود. با گذشت سه سال و اندی از فعالیت مدیریت شهری فعلی، شاید زمان آن رسیده است 
تا میزان موفقیت و شکست شهرداری را روی کفه های ترازو بگذاریم و اندازه کنیم. در ادامه سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای شهر تهران، به این پرسش ها پاسخ 

می دهد.  
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ششیش افزا

ی فراوان 

 مخرب 

ههیه بیرو

ددیدا  ییش پ

ی شــهر 

ششیش  افزا

رشــدن 

عضالت 

تتیت  و هو

رریر  ییای اخ

ت، با از 

منجر به 

ی شهری 

ههکه کمتی 

و اتکا به 

ههکه ازجمله صصیص باغات  یین شورای پنجم در خصوص تشخ ننی ییهمچن



۲۱۷

علی رغم همه این 
مشکالت، در این 

دوره شاهد افتتاح 
ایمن خطوط مترو 

ازجمله ایستگاه های 
متعدد در خطوط ۶ 
و ۷ بودیم. درزمینه 
اتوبوس های شهری 

نیز ضمن افزودن 
ده ها اتوبوس 

جدید به ناوگان 
حمل ونقل عمومی 

شهر و سفارش 
خرید اتوبوس های 

جدید، سعی کردیم 
تا ناوگان بدون 

استفاده شهری را نیز 
مجددا به کار گیریم

تکالیف شوراســت تمام تالش خود را کرده است تا ضمن توجه به 

حقوق مکتسبه شهروندان، مانع نابودی این سرمایه های عظیم شهر 

شــود. البته نباید فراموش کرد که شــورا در بحث حفظ باغات تابع 

قوانین و مقررات باالدســتی است و نمی تواند به  صورت سلیقه ای 

و با اســتناد به حفظ حقوق شهر و جلوگیری از قطع درختان، همه 

امالک مورد بحث را باغ بشناســد. شــورا در این مســیر تالش کرده 

است تا با دقت و سختگیری فراوان موازنه ای میان حقوق شهروند 

و حقوق شهر ایجاد کند.

بنابراین وظیفه شــورا در این باره بســیار مهم و حســاس است؛ 

به ویژه که در صورت افراط در باغ شــناختن امالک، ضمن بیم ابطال 

مصوبات شــورا در دیوان عدالت اداری و محاکم دادگســتری، این 

احتمال وجود دارد که شــهروندان از این به بعد در امالک خود به 

کاشــت درخت مبادرت نورزند که مبادا اگر روزی قصد بازســازی یا 

تغییری در امالک خود را داشتند، شورا با باغ  شناختن ملکی که تنها 

یک یا چند درخت دارد، جلوی ساخت وســاز آنــان را بگیرد. از این 

رو باید مراقب بود که در این مســأله حساس جانب احتیاط رعایت 

شود.

حــذف امضاهــای طالیــی و اصــالح مراحــل صــدور پروانه 

ساختمانی با شفاف و سیستمی کردن این روند نیز ازجمله اقدامات 

دیگر شــورا بوده است که علی رغم فشار شدید مالی برای حفاظت 

از ســرمایه های شــهر صورت گرفته و به  عنوان مثال در تصمیمات 

شــوراهای معماری مناطق بیست ودوگانه شــاهد کاهش بیش از 

۷۰درصدی تصمیمات مغایر با طرح تفصیلی شهر هستیم.

از نظــر اقدامات حقوقی نیز اداره کل حقوقی شــهرداری در این 

دوره با جدیت پیگیر تخلفات ساختمانی ازجمله در ساختمان های 

بزرگ مقیاس بوده اســت که جدیت این اداره کل و مجموعه شورا 

و مدیریت شــهری در برخورد بدون تبعیض با تخلفات ساختمانی 

موجب شده اســت که در این زمینه آرای مهمی از محاکم به سود 

مجموعه شهرداری و شهر صادر شود.

در دوره پنجــم مدیریت شــهری چــه خدماتــی در زمینه   
حمل ونقل عمومی، مترو و اتوبوس به شــهروندان ارایه شد و با 

چه موانعی مواجه بودید؟
در این زمینه شــاید بهتر باشد ابتدا به موانع موجود اشاره کنیم. 

کالنشــهر تهران عالوه بر اینکه پرجمعیت ترین شــهر کشور است،  

بیشــترین جمعیت ورودی به شهر را نیز دارد که بخشی از آن ناشی 

از پایتخت بــودن این شــهر و وجود مراکز مهم سیاســی، اجتماعی 

و اقتصادی کشــور در آن اســت. بنابراین تهــران عالوه بر جمعیت 

خــود، روزانــه پذیرای جمعیتی میلیونی از شــهروندان اســت که 

چه با وســایل شخصی و چه به وســیله حمل ونقل عمومی در این 

شــهر تردد می کنند؛ بنابراین این شــهر عالوه بر هزینه های معمول 

یک شــهر، هزینه های پایتخت بودن را نیز می پردازد. از این رو توقع 

می رود که دولت به  عنوان نماینده شهروندان تمام کشور بخشی از 

هزینه های پایتخت بودن تهران را متقبل شود؛ کما اینکه این مسأله 

در قوانین و مقررات مختلف نیز پیش بینی شده است.

اما دولت ها طی ســال های اخیر با توجه به رقابت های سیاسی، 

بخشــی نگری، بی توجهی به معضالت ترافیکی و زیســت محیطی 

تهــران و در مقاطعی تنگناهای مالی کمترین کمک را به ســاخت 

و تجهیز خطوط مترو و همچنین اتوبوســرانی کرده اند. در کنار این 

بدهکاری سنگین شــهرداری و کاهش درآمدها در سال های اخیر، 

افزایش لگام گسیخته نرخ ارزش و قیمت تمام شده ساخت و تجهیز 

سیستم های حمل ونقل عمومی نیز معضلی بزرگ بر سر راه پیشبرد 

اهداف شورا و مدیریت شهری پنجم بوده است.

علی رغــم همه این مشــکالت، در این دوره شــاهد افتتاح ایمن 

خطوط مترو ازجمله ایســتگاه های متعدد در خطوط ۶ و ۷ بودیم. 

درزمینه اتوبوس های شهری نیز ضمن افزودن ده ها اتوبوس جدید 

به ناوگان حمل ونقل عمومی شــهر و ســفارش خرید اتوبوس های 

جدید، ســعی کردیم تا ناوگان بدون استفاده شــهری را نیز مجددا 

به کار گیریم. از آن گذشــته تشــویق مردم به استفاده از حمل ونقل 

پاک و فراهم سازی مسیرهای دوچرخه در کنار توجه جدی به خرید 

اتوبوس های با مصرف ســوخت برقی یا ســوخت پاک و همچنین 

جایگزینی بیش از یکصد هزار تاکسی و ون ازجمله اقدمات شورای 

پنجم در زمینه حمایت از حمل ونقل پاک بوده است.

تکمیــل و بهره بــرداری از پروژه های عمرانی متعــدد به ویژه در 

مناطــق کمتربرخــوردار اقتصادی و اصالح هندســی معابر نیز در 

این دوره با جدیت پیگیری شــد که اقدامات صورت گرفته در زمینه 

بزرگراه های شهید بروجردی، شــهید نجفی رستگار، زیرگذر گیشا و 

اســتادمعین، به همراه تکمیل ساخت پارکینگ های عمومی متعدد 

در ســطح شهر ازجمله مناطق با تراکم زیاد تردد خودرو و با کمبود 

پارکینــگ نظیر مناطق ۱۴ و ۱۸ و اجرای طرح های مربوط به خیابان 

کامل در مناطق مختلف شهر ازجمله این موارد هستند.

و    گردشــگری  زمینــه  در  اقداماتــی  چــه  دوره  ایــن  در 
توریست پذیرکردن تهران انجام شد؟

شاید ازجمله مهم ترین اقدامات شورای پنجم که کمتر به چشم 

آمد و گذشــت زمان ارزش آن را نشــان خواهد داد، اقدامات قابل 

توجه در زمینه تملک و احیای ساختمان های ارزشمند شهری بوده 

اســت. در این زمینه ضمن تملک و احیای ساختمان های زیادی که 

برخی از آنها ســال ها بدون استفاده مانده و در معرض تخریب قرار 

داشتند، امکان بازدید عمومی از این عمارت ها و اماکن تاریخی برای 

هموطنان و میهمانان خارجی شــهر فراهم آمــد؛ ازجمله آخرین 

این خانه ها که مرمت و به  روی عموم بازگشــایی شــده یا در شرف 

بازگشایی است، باغ وثوق الدوله (سلیمانیه) ملقب به عمارت بزرگ 

آقا با قدمتی حدود ۱۵۰ ســال در منطقه ۱۴ است که در های آن به 

روی مردم باز شد.

همچنین عمارت معــروف به دایی جان ناپلئون که قرار اســت 

به عنوان موزه مشــاهیر مــورد بهره برداری قرار گیــرد ازجمله این 

عمارت هاست که با توجه به پیش بینی های صورت گرفته، قرار است 

در کنار جذب گردشــگر داخلی و خارجی، بــه افزایش درآمدهای 

پایدار شهری نیز کمک برساند.

ساخت میدانگاه های مختلف با کاربری های فرهنگی و تفریحی، 

افزایــش پیاده راه هــا و خیابان های کامل، توجه به ســاخت مراکز 

فرهنگــی و فرهنگســراهای در حال ســاخت نظیر طغــرل و صبا 

به همراه ســاخت و نصب تندیس مشــاهیر و مفاخــر در معابر و 

مکان های فرهنگی و افزایش تعداد المان های شــهری در ســطح 

شهر به منظور حفظ و شناسایی هر چه بیشتر هویت شهری ازجمله 

اقداماتی هســتند که در این دوره علی رغم وجــود تنگناهای مالی 

صورت گرفته اســت. امیدواریم ماحصل این اقدامات ضمن کمک 

به حفظ هویت شــهر که در عصر حاضر و با تبعات جهانی شــدن 

در حال فراموشــی اســت، به افزایش درآمدهای پایدار شهری نیز 

کمک کند. 

ددید ننینه شــا زم یین ننی در ا

الالکالنشــهر تهران عالو

تتیت ور یین جمع ننی ییشــتر ششی ییب

ننین ش تتیتختبــودن ا از پا

ششکشــور در کو اقتصادی 

رریرای خــود، روزانــه پذ

للیل شخصی چه با وســا

نن کنند؛ ب شــهر تردد می

ننینههای ییک شــهر، هز ککی

ع ههکه دولت به کرود  می

تتیتختبود ننینههای پا یهز

ننین و مقررات م ییدر قوان

اما دولتها طی سـ

بخشــینگری، بیتوج

تهــران و در مقاطعی

ززیز خطوط مترو ییو تجه

ننین شــه ییبدهکاری سنگ
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گفت وگو

در حوزه طرح ها 
و لوایح نیز اصالح 

«مصوبه اعطای 
نشان های شهروند» 
با مد نظر قراردادن 

حفظ و ترویج هر چه 
بیشتر هویت شهر، 
تصویب طرح های 
«تعیین حریم آثار 

هنری در محوطه های 
عمومی سطح شهر 

تهران» و «الزام 
شهرداري تهران 

به ایجاد سامانه و 
تهیه رمزینه و پاسخ 

سریع براي میراث 
فرهنگي و طبیعي 

ملموس غیرمنقول 
و مکان رویدادهای 

شهر تهران» و 
بررسی الیحه 

«ساماندهی، حفاظت 
و احیای مجموعه 

گورستان های دوالب 
شامل پنج گورستان 

واقع در محدوده 
منطقه ۱۴» ازجمله 
اقدامات مهم شورا 

در زمینه حفظ هویت 
شهر، گردشگری و 

توریست پذیرکردن 
تهران بودند

عالوه بــر موارد یادشــده، در این دوره از شــورا با فعال ســازی 

کمیته هــای نما و افزایــش ضابطه مندی و شــفافیت و نظارت بر 

عملکرد آنها، سعی شده است تا در معماری و نمای ساختمان ها تا 

حد ممکن و در چارچوب قوانین و مقررات از نابودی هویت شهری 

در حوزه معماری ممانعت شود.

در حوزه طرح ها و لوایح نیز اصالح «مصوبه اعطای نشــان های 

شــهروند» با مد نظر قراردادن حفظ و ترویج هر چه بیشــتر هویت 

شــهر، تصویب طرح های «تعیین حریم آثار هنری در محوطه های 

عمومی ســطح شــهر تهران» و «الزام شــهرداري تهران به ایجاد 

سامانه و تهیه رمزینه و پاسخ سریع براي میراث فرهنگي و طبیعي 

ملموس غیرمنقول و مکان رویدادهای شهر تهران» و بررسی الیحه 

«ساماندهی، حفاظت و احیای مجموعه گورستان های دوالب شامل 

پنج گورســتان واقع در محدوده منطقه ۱۴» ازجمله اقدامات مهم 

شــورا در زمینه حفظ هویت شهر، گردشــگری و توریست پذیرکردن 

تهران بودند.

این دوره از مدیریت شهری در راستای افزایش درآمد پایدار   
چه اقداماتی انجام داد و تا چه حد موفق بود؟

یکــی از مهم ترین اهداف این دوره از شــورا و مدیریت شــهری 

افزایش درآمدهای پایدار شــهری بوده اســت. اقدامات شــورا در 

راستای مقابله با فروش تراکم و شهرفروشی و چشم پوشی از درآمد 

سرشار و بدون دردسر این روش موید این نگاه در شوراست. 

در زمینه درآمدهای پایدار باید به این نکته توجه داشــت که در 

همه دنیا یکی از پیش شــرط های افزایش درآمدهای پایدار، تحقق 

مدیریت یکپارچه شهری اســت. این در حالی است که در کشور ما 

مدیریت جزیره ای در زمینه شــهری حکمفرماســت و شهرداری ها 

در اغلب موارد صرفا موارد هزینه بر و کم ســود نظیر بهشت زهرا و 

دفع پســماند را مدیریت می کنند. متأسفانه در سرزمین ما برخالف 

بســیاری از دیگر کشــورها خبری از مدیریت شهرداری بر مدارس و 

ادارات آب، برق، گاز و نظایر آن نیست.

به همین دلیل مادامی که علی رغم تالش و اصرار شوراها، لوایح 

و طرح های مرتبط با مدیریت یکپارچه شــهری در مجلس و دولت 

خاک بخورند و تصویب نشوند، نباید تحقق کامل مدیریت یکپارچه 

شــهری و در نتیجه افزایش چشــمگیر درآمدهای پایدار شهری را 

انتظار داشت.

امــا با وجــود همه این موارد، شــورا با دریافــت درآمد از محل 

عوارض نوســازی، مراکز معاینــه فنی خودروها و دریافت ســهم 

شهرداری از محل تاکسی های اینترنتی (که البته مبلغ ناچیزی است 

و افزایش آن ضروری به  نظر می رسد) به سوی افزایش درآمدهای 

پایدار حرکت کرده اســت. همچنین افزایش ســهم شهرداری ها در 

قانــون مالیات بر ارزش افزوده در مصوبه اخیر مجلس که با تالش 

و پیگیری اعضای شــوراها محقق شد و انجام گام های عملی برای 

اخذ عوارض پارک حاشیه ای هوشمند که از منطقه ۲ شهر تهران به  

عنوان منطقه پایلوت آغاز شــده است، ازجمله گام های شورا برای 

حرکت به سمت افزایش درآمد پایدار شهری بوده است.

اما همان گونه که مســتحضرید افزایش درآمد تنها یکی از ابعاد 

افزایش درآمد پایدار شهری است و شفاف و هدفمندساختن هزینه، 

کاهش هزینه های اضافی، مقابله با فســاد و در یک کالم جلوگیری 

از تضییع و حیف و میل کردن منابع و کاهش هزینه های غیرضروری 

ازجملــه راه هــای افزایش درآمدهای پایدار اســت. خوشــبختانه 

بازگرداندن انضباط مالی و افزایش شفافیت و نظارت ها بر مجموعه 

شــهرداری طی بیش از سه سال فعالیت شورا در این دوره منجر به 

صرفه جویی فراوان در هزینه ها و جلوگیری از تضییع منافع شــهر و 

شهروندان شده است.

این دوره از مدیریت شــهری در راستای ایجاد زیرساخت ها   
برای حضور افراد دارای معلولیت در سطح شهر چه کرده است؟
اگــر چــه شــورای دوم شــهر تهــران در ســال ۱۳۸۴ مصوبه 

«مناسب سازی فضاهای شهری را برای جانبازان و معلولین جسمی 

و حرکتی» تصویب کرد، اما از نظر ما این مصوبه جوابگوی نیازهای 

افراد دارای معلولیت و مقتضیات روز نیست. درست است که باید 

معابر و اماکن برای افراد دارای معلولیت قابل دسترســی باشــند؛ 

اما دسترسی به خیابان ها و خدمت عمومی تنها بخشی از نیازهای 

افراد دارای معلولیت است؛ البته همه افراد دارای معلولیت لزوما 

با مشکل حرکتی مواجه نیستند.

فرهنگســازی در خصوص برخــورد با افــراد دارای معلولیت، 

پذیرش آنها و توانایی هایشــان در سطح جامعه، دسترس پذیرکردن 

منابع علمی و تولیدات فرهنگی توسط این قشر که جمعیتی بیش از 

صدهزار نفر را در پایتخت تشکیل می دهند و همچنین فراهم کردن 

امکان حضور افراد دارای معلولیت در رویدادهای فرهنگی، هنری 

و اجتماعی و گســترش عدالت اســتخدامی ازجمله نیازهای آنان 

است که در الیحه سال ۸۴ دیده نشده است.

بنابرایــن در این دوره از شــورا ضمن تشــکیل جلســات ســتاد 

مناسب سازی به صورت مستمر و ممنوعیت افتتاح پروژه های جدید 

شــهری بدون رعایت ضوابط مناسب ســازی، اقداماتی در راستای 

مناسب ســازی معابر و اماکن، تجهیز پارک های عمومی و برخی از 

سالن های ورزشــی به تجهیزات ورزشی ویژه افراد دارای معلولیت 

و فراهم ســازی امکان دسترســی افــراد دارای معلولیت به برخی 

نرم افزارها و امکانات شــهری در کنار مصوباتــی چند در این زمینه 

صــورت گرفت؛ ازجمله این اقدامات می توان به افزایش ده برابری 

و بودجه ۹۰۰ میلیاردی مناسب سازی اماکن و معابر در سال ۱۳۹۹، 

تخصیص بودجه ۳۰۰ میلیاردی برای ســاماندهی و مناسب سازی 

پیاده روها که منجر به مناسب ســازی حــدود ۵۰۰ کیلومتر از معابر 

شــهری می شــود، در کنار اختصاص بودجه برای مناسب ســازی 

فضاهای ورزشــی و فرهنگی ـ هنری، کتابخانه هــا و قرائت خانه ها، 

ســاختمان های اداری شهرداری و ســرویس حمل ونقل عمومی و 

ریلی اشاره کرد.

اما حقیقت این اســت که تغییر نگرش نســبت بــه معلولیت و 

فرد دارای معلولیت و به رسمیت شــناختن کامــل این افراد صرفا 

با وضع مصوبات شــدنی نیســت و نیازمند فرهنگسازی و آموزش 

الزم به مدیران و مجریان طرح هاســت. به همین دلیل هم شاهدیم 

با وجود تذکرات و تأکیدات شــورا، باز هم برخی پروژه های شــهری 

بدون رعایت ضوابط مناسب ســازی یا با رعایت ناقص و نیم بند آن 

افتتاح می شوند.

در زمینه ضابطه مندکردن مجموعه خألهای یادشده و همچنین 

الــزام به انجــام آموزش های الزم در این زمینه، طرحی به وســیله 

کمیته حقوق شهروندی شــورا و طرحی دیگر به وسیله کمیسیون 

فرهنگی و اجتماعی شــورا تدوین شده است که به زودی با تجمیع 

این دو طرح، طرح نهایی برای بررســی و تصویب به صحن شــورا 

ارایه خواهد شــد. امیــدوارم با تصویب مصوبه جدیــد با توجه به 

مقتضیــات روز، از گره های پیش  روی افــراد دارای معلولیت برای 

حضور در شهر کاسته شود.



۲۱۹

تالش برای شناساندن شخصیت  های مطرح جامعه با 
نامگذاری و سردیس سازی

 

یکــی از اقداماتی که جزو وظایف شوراســت و در همه دوره ها 

هــم رخ می دهــد، تغییر نام معابــر و خیابان های شــهرها به نام 

شــخصیت های مانــدگار و محبوب اســت. دوره پنجــم مدیریت 

شــهری نیز از این قاعده مســتثنی نبود. خیابان هایی به نام مشاهیر 

و شخصیت های محبوب جامعه نامگذاری شدند و تالش شد تا به 

همین واسطه شناخت شهروندان از این افراد نیز بیشتر باشد. 

در ارتباط با تغییر نام تابلوهای خیابان های تهران باید این مسأله 

را در نظر گرفت که باالخره هر اقدامی مخالفان و موافقانی دارد. ما 

تجربــه این را داریم که هر اتفاق و هر اقدامی موافقان و مخالفانی 

دارد. طبیعتــا ما باید ببینیم که ایــن مخالفان و موافقان در جامعه 

در چه موقعیتی قرار دارند. خوشــبختانه رویکردی که شورای شهر 

داشــته در چند سال اخیر به شــدت مورد اقبال هم عموم جامعه، 

هم نخبگان، هم افراد فرهنگی-هنری و انجمن ها و حوزه هایی که 

در زمینــه کارهای نخبگی و فرهنگی و هنری فعالیت دارند با اقبال 

بسیاری بی نظیر و گســترده ای روبه رو بوده است. به هر حال مردم 

تهران هم این مأموریت را به اعضای شــورای شــهر تهران دادند و 

شورای شــهر در جایگاه قانونی خودشــان با یک نگاه کارشناسانه 

پیشــنهادات تغییر نام خیابان ها را بررســی کردند و با رأی اکثریت 

و قریب به اتفاق اعضای شــورا این نام ها برگزیده و انتخاب شــد و 

درنهایت هم توانسته رویکرد و روحیه مثبتی در میان شهروندان به 

دنبال داشته باشد و به نتیجه برسد. 

برای حفظ هویت و اصالت شهر در خیابان های پایتخت تنها به 

تغییر نام خیابان ها بسنده نشده است، این کار ترکیبی بوده است. ما 

در بعضی معابر مجســمه استادان و هنرمندان و چهره هایی را که 

نام خیابان ها را بــه نام آنها تغییر داده بودیم هم در ابتدا یا انتهای 

خیابان ها نصب می کردیم؛ مثال در مورد این خیابان، مجسمه استاد  

به وســیله یکی از هنرمندان جوان ساخته و نصب شد و کتابی که 

دوســتان و شاگردان و بزرگان کشــور دیدگاه هایشان را درباره ایشان 

نوشــتند، منتشر شد و گاه حتی مراســم  بزرگداشتی با حضور اهالی 

هنر و رسانه برای معرفی آن شخص و اقداماتش برگزار شد. قطعا 

وقتــی این مجموعه کنار هم قــرار می گیرد، جوانان و کســانی که 

طبیعتا هر زمانی از کنار این نام یا مجســمه عبــور می کنند، لختی 

می ایســتند و تصویر را می بینند و شــرح زندگینامه که زیر مجسمه 

نوشــته شــده را می بینند و مطالعه می کنند و با تمام این  اقدامات 

اســت که ما می توانیم بگوییم جایگاه و شخصیت ایشان به عنوان 

یک الگو مورد توجه آحاد جامعه قرار می گیرد. 

تا کنون برای خیابان ها و شــخصیت های بزرگی چنین رخدادی 

یعنی تغییر نام و در کنارش نصب مجســمه در کنار هم انجام شده 

است. برای اســتاد انتظامی، استاد مشایخی، استاد همایون شهنواز 

چنین کردیم. برای رئیس سابق انجمن جامعه شناسی ایران، استاد 

قانعی راد و برای استاد بهمن بیگی معلم عشایر همین اتفاق افتاد. 

تالش ما این بود که میان نام خیابان و مجســمه ها و شــخصیت ها 

چنیــن پیوندی برقرار شــود که همه اهالی شــهر بتواننــد آنها را 

بشناسند.



۲۲۰

نگاه مسئول

تغییر برای مردم و به نفع مردم 

با تالش دوره پنجم 
شورای شهر تهران 

«انسان محوری» به 
گفتمان و رویکرد 

غالب در مدیریت 
شهری اکثر شهرهای 

ایران بدل شده و تاثیر 
ماندگاری را رقم زده

 

شــورای شــهر تهران پس از چند دوره آزمون و خطــا در دوره های 

پیشــین، در دوره پنجم برای نخســتین بار توانســت به نقش و جایگاه 

حقیقی که باید توســط این نهاد ایفا گردد دست پیدا کند. شاید در نگاه 

اول این ادعا گزاف به نظر برسد اما چند دلیل محکم برای چنین ادعایی 

می توان اقامه کرد.

مدیریت شهری بدون حضور شوراهای شهر نیز روند توسعه و بهبود 

عملکرد خود را طی می کرد و نمی توان ادعا کرد حضور شوراهای شهر 

توانسته باشــد بر وســعت فعالیت های عمرانی و خدماتی شهرداری 

تهران تاثیر مســتقیمی بگذارد. در زمینه مســائل نظارتــی نیز پیش از 

شوراهای شهر فارغ از میزان تاثیرگذاری و توان برای جلوگیری از فساد، 

نهادهای متعدد این وظیفه را برعهده داشــتند. بنابراین شوراهای شهر 

جــدا از وظایف و کارکردهای این چنینی بایــد چه کنند تا واجد تفاوت 

معناداری با گذشــته باشند؟ بی شک شوراهای شــهر باعث مشارکت 

مردم در مدیریت شــهری شــده اند اما این مشــارکت بایــد در رویکرد 

توسعه ای و جهت گیری های کلی نیز از مرحله «مشارکت مردم» فراتر 

بــرود و منجر به تغییراتی «به نفع مردم و برای مردم» شــود. پیش از 

این نگاه تجاری سازی شهر و شهرفروشی و توسعه کالبدمحور از محل 

این درآمدها اولویت مدیریت شهری بوده و شهروندان قربانی این روند 

غلط شده اند. مشکالت روزافزون ترافیک، آلودگی هوا و حاشیه نشینی و 

کاهش کیفیت زندگی نتیجه این رویکرد غلط است. 

کارکرد اصلی و مهمی که شورای شهر تهران تا دوره پنجم موفق به 

انجام آن نشد تغییر روند «توسعه کالبدمحور و خودرومحور» مستولی 

بر شــهر تهران بود. با حضور اعضای دوره پنجم شــورای شهر تهران 

که از متخصصین حوزه های مختلف تشکیل شده و نگاهی تخصصی 

و علمی به موضوع توســعه شــهری دارد اولویت «انسان محوری» و 

محوریت شــهروندان به جای توسعه بی رویه کالبدی جایگزین رویکرد 

پیشین شد.

 اولویت هایی چون محیط زیســت و فضای ســبز شهری، بهسازی 

محیط شهری برای زنان، کودکان، پیران و معلوالن و توجه به هویت و 

تاریخ و فرهنگ شهر تهران موضوعات اصلی است که شورای شهر در 

دوره پنجم ســرلوحه کارهای خود قرار داده است. هدایت بودجه های 

عمرانی از پروژه های بزرگ و فاقد توجیه به ســمت پروژه های کوچک 

عمرانی محله ای که نفع مســتقیم آن متوجه شــهروندان تهرانی به 

ویژه اهالی محله های کم برخوردار اســت و حذف هزینه های سنگین 

از جیب شــهروندان تهرانی در اقداماتی که اهداف سیاســی خاص را 

پیگیری می کردند و آغاز روندی رو به بهبود که طی سال ها و دهه های 

آینــده وضعیت مطلوب زندگی را در تهــران رقم خواهد زد نتیجه این 

تغییر گفتمان اســت. اصالح معابر عمومی به نفــع پیاده ها و اولویت 

پیاده مداری بر خودرومداری و گسترش فضاهای عمومی به جای نگاه 

تجاری به فضای شــهری که به دنبال فروش حداکثر تراکم ســاخت و 

ســاز است همگی با هدف افزایش زیست پذیری محیط شهری صورت 

گرفته اســت. با تالش دوره پنجم شورای شهر تهران «انسان محوری» 

به گفتمان و رویکرد غالب در مدیریت شــهری اکثر شهرهای ایران بدل 

شــده و تاثیر ماندگاری را رقم زده که به دلیل تخصصی و علمی بودن 

این رویکرد و تطابق با خواست و تمایل عمومی پس از این نیز غیرقابل 

بازگشت است و با تغییر افراد و جهت گیری سیاسی نیز ناگزیر ادامه پیدا 

خواهــد کرد.  این تغییر رویکرد مصداق دقیــق «تغییر برای مردم و به 

نفع مردم» اســت و پاسخ به نیازی ضروری است که به خوبی از سوی 

متخصصان حوزه مدیریت شهری درک شده و بی تردید با گذشت زمان 

افــکار عمومی نیز بیش از پیش قضاوت بهتری درباره نقش تاریخی و 

تاثیرگذار دوره پنجم شورای شهر تهران خواهد داشت.
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معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران مطرح کرد:

شاید در مضیقه باشیم ولی شهر را نمی فروشیم

احداث یک شهر 
ویژگی های خاص 

خودش را دارد. 
شهر تهران حادث 
شده؛ مثل خیلی از 

شهرهای اقماری 
تهران که حادث 

شده و بر اساس نظم 
و انضباط و اصول 

شهری شکل نیافته اند

به جای اینکه سروقت این سوال برویم که چه کارهایی کرده اید   
و چه کارهایی نکرده اید، صحبت مان را با این ســوال آغاز کنیم که 

مهم ترین مشکل شهر تهران چیست؟
برنامه های بســیاری از مناطق تهران شــهری بوده که حادث شده 

اســت. این طور نبوده است که از ابتدا شهر با طراحی مشخصی شکل 

گرفته باشد یا شبکه های معابر، تأسیسات شهری، خدمات و امکاناتش 

مشخص شده باشد؛ چون احداث یک شهر ویژگی های خاص خودش 

را دارد. شهر تهران حادث شده؛ مثل خیلی از شهرهای اقماری تهران 

که حادث شــده و بر اســاس نظم و انضباط و اصول شــهری شــکل 

نیافته اند. می دانید که ری قدیمی تر از تهران است و تهران روستایی در 

اطراف ری بوده اما هنوز بعد از چند صد ســال که از عمر شهر تهران 

می گذرد، شــبکه های معابر، تأسیسات و خدمات عمومی و بهداشتی، 

فرهنگی، هنری و کانال تأسیســات حتی فاضالب، شــبکه جمع آوری 

آب های سطحی دچار مشکل است. هنوز نتوانسته ایم برای شهر تهران 

شــبکه تأسیسات ایجاد کنیم که وقتی شــهرداری خیابانی را آسفالت 

می کند اداره گاز و آب نیایند زمین را بکنند و شــهرداری دوباره آنجا را 

آسفالت کند. مهم ترین مشکلی که شهر تهران نسبت به قدمتش دارد، 

حادث شــدنش اســت و در برخی از بخش ها بر اساس برنامه و طرح 

تفصیلی عمل کردن اســت. دو طرح تفصیلی داشتیم که یکی قدیمی 

و دیگری جدید اســت. در دو منطقه  ۲۲ و ۸ نارمک قرار بود بر اساس 

طــرح تفصیلی عمل شــود که طرح تفصیلی منطقــه ۸ قدیمی تر و 

منطقه ۲۲ جدیدتر است. حدود ۱۷، ۱۸ سال قبل منطقه ۲۲ مشخص 

شد ولی متأسفانه در همان دو منطقه هم که طرح اجرایی شهرسازی 

داشتند باز اجرا نشد. شهرداری و مدیریت شهری در ۳۰، ۴۰ سال گذشته 

از شهر عقب بوده است؛ یعنی شهر اتفاق می افتاده و مدیریت شهری 

عقب بوده اســت. کوچه ها و معابر اتفاق می افتاد و بعد کارهای آب 

محمدعلی نجفی از سمت شهردار تهران و پذیرش آن، مصطفی سلیمی، شهردار اسبق منطقه ۶ شهرداری تهران، به عنوان شهردار موقت تهران  بعد از استعفای 
انتخاب شــد. او حاال در خیابان بهشت مستقر و معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران اســت. سلیمی در این گفت وگو جدای از اقداماتی که انجام داده و 
ســنگ هایی که سر راه او بوده اند، از نگاهش به شهر و شهروندان گفته اســت. از تأثیر ویروس کرونا بر پیشبرد کارها حرف زده و درباره نگاه سایر نهادها به شهرداری 
شهر جدای از شهروندانش، موجود زنده است. شهروندان که  تهران اظهار نظر کرده است. یکی از بخش های جذاب صحبت های سلیمی بخشی است که او می گوید: 
مهم ترین عامل زنده بودن شهر هستند، مهم  اند. شما می توانید برای شهروندان ایجاد حس همراهی، همگامی و تعصب نسبت به شهرشان در حوزه های مختلف ایجاد 

کنید. متن کامل این گفت وگو را در ادامه بخوانید:

و برق و دیگر تأسیســات انجام می شده اســت. خیلی جاها در اطراف 

تهران وجود دارد که خانه ها ساخته شده و آب و برق و مخابرات ندارند 

و تأسیسات و سیســتم شهری از  شهر عقب است. در حال حاضر هم 

متأســفانه در حریم تعارضاتی از طریق وزارت کشور پیش آمده است.  

بین شــهرداری تهران که حافظ حریم تهران باید باشــد و شهرک ها و 

روستاهای اقماری و فرمانداری ها و بخشداری ها تعارضاتی وجود دارد 

که در حریم مشکل داریم.

و بپردازیم به این موضوع که شــهرداری تهران از چه موضوعی   
رنج می برد؟

آنچه شهرداری تهران از آن رنج می برد عدم یکپارچگی مدیریت و 

تصمیم گیری و وحدت رویه در شهر تهران است. شهر تهران نیاز دارد 

که تمام تصمیماتش در مدیریت واحدی صورت بگیرد ولی در واقعیت 

این طور نیست. شهرداری تهران و شورای شهر بخشی از مسئولیت را بر 
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یکی از مهم ترین 
معضالت شهرداری 

همه شهرها بحث 
درآمد است. 

درآمدهای شهرداری 
از کجا تأمین می شود؟ 
درآمد پایداری وجود 

ندارد یا خیلی کم 
است. فیش عوارض 

پسماند و نوسازی 
که ساالنه است 

خیلی کم و نسبت 
به کاری که انجام 

می شود ناچیز است

عهده دارند، بخش های دیگر سازمان های خدماتی و عمرانی، فرهنگی 

و اجتماعی هر کدام مســیر و تفکر خودشان را نسبت به بودجه ای که 

دارند پیش می برند و هر کار چند متولی دارد و کســی هم پاســخگو 

نیست. اما آنچه را که شــهرداری پاسخگو است وظایفی است که به 

شهرداری برمی گردد؛ بیشتر فعالیت های نظافت شهر، نگهداری فضای 

ســبز، بوستان ها و پارک ها،  آسفالت و خدمات عمرانی است یا توسعه 

عمرانی پل ها و جاده ها که شــهرداری متولی اش است اما بسیاری از 

موارد شهر قبال اتفاق افتاده و االن با پدیده رخ  داده مواجه هستیم و باید 

فکری برایش کرد و اینها در طول ۳۰، ۴۰ ســال گذشته رخ داده است؛ 

خصوصا در زمینه ایمنی، شهرداری چند صد بیمارستان را اعالم کرده 

که فاقد ایمنی هستند اما ۳۰، ۴۰ سال است که این طور کار می کنند.

نمونه اش بیمارســتان ســینای اطهر بود که صدمــه زیادی به   
شهروندان وارد کرد.

بله اتفاق وحشتناکی بود که افتاد. 

و همین طور ساختمانی مثل پالسکو.  
بله و در نظر داشته باشیم که االن هم ساختمان های مشابه پالسکو 

وجود دارند که بارها به آنها اخطار داده شده است اما مشکل این است 

که اتفاقاتی افتاده و االن باید رصد و استانداردسازی شود.

ولی مقاومت وجود دارد.  
بله؛ مشــکالت زیاد است مثال به پالسکو وقتی اخطار دادند، گفتند 

چند هزار نفر اینجا کار می کنند، کجا بروند؟ یا در بیمارســتان ها وقتی 

اخطار می دهیم می گویند به بهداشت و درمان مردم رسیدگی می کنیم. 

در وضعیت کرونا شــما اخطار تعطیلی بیمارستان را می دهید؟ وقتی 

می گوییم شــهر با پدیده حادث  شده است منظورمان چنین مشکالتی 

است؛ ایمنی، بهداشت، موضوعات فرهنگی و روابط اجتماعی اتفاقاتی 

است که افتاده و ما با این پدیده های رخ  داده مواجه هستیم. دوم اینکه 

وحدت رویه در بســیاری از موضوعات وجود ندارد و شهرداری در حد 

توانایی و مقدورات قانونی خودش کار می کند. االن برای گرمخانه ها و 

کارتن خواب ها خیلی وقت ها مراکز قانونی به شهرداری ایراد می گیرند 

کــه این افراد را در اینجا جمع می کنید با چه مصوبه قانونی این کار را 

انجام می دهید. شــما در این زمینه چه مسئولیتی دارید؟ جالب است 

که اگر شهرداری این افراد را به گرمخانه ها بیاورد و به علت بیماری و 

کهولت یا موارد دیگر اتفاقی برایشان بیفتد شهرداری را مورد سوال قرار 

می دهند که شــما طبق چه مسئولیتی این کار را انجام داده اید. سعی 

داریم که از مراکزی که وظیفه قانونی دارند، خواهش کنیم کمک مان 

کننــد گاهی اوقات اگر حادثه ای رخ دهد شــهرداری مقصر شــناخته 

می شــود چون در این زمینه مسئولیتی نداشــته است و در نظر داشته 

باشیم که طبق آمار حدود چهار هزار نفر در تهران در مراکز شهرداری 

جا داده شده اند. 

چقدر نگاه من درست است که شــهرداری دوره آقای حناچی   
برخالف دوره های دیگــر حرکت کرده که معتقد بودند شــهر باید 

فروخته شود تا ساخته شود. 
دکتر حناچی قبل از شهردارشــدن در وزارت مسکن هم این نظر را 

داشتند. شهرداری ها به واســطه اینکه درآمد پایداری ندارند اقدام به 

فعالیت هایی می کنند که منظور از آن فعالیت کسب درآمد است؛ مثال 

شهری که ساحل، دریا، کوه و جنگل یا تراکم دارد اینها را می دهد. این 

وضع درآمد شهرداری ناپایدار و نادرست است.

و به شهر هم ضربه می زند.  
بله؛ شــما کوه و ســاحل و دشــت را اجاره می دهید یا می فروشید 

که حقوق را پرداخت کنید چون کارمندان زیاد هســتند و فعالیت های 

درآمدزای پایدار از قبل پیش بینی نشده است. شهرداری های متعددی 

در دنیا دیده ایم که درآمد پایداری دارند؛ حتی شــهرداری هایی که بندر 

دارند از قایق و کشتی و ساحل درآمد دارند. در کشورهای توسعه یافته 

غربی بسیاری از پاســاژها و مراکز تفریحی متعلق به شهرداری است 

و شــهرداری درآمد هنگفتــی از آنهــا دارد. درواقع شــهرداری ها از 

فعالیت هــای اقتصادی که انجام می دهند پــول درمی آورند. اتفاقات 

بدی که در شــهرها می افتد این اســت که هر کس هر امکاناتی دارد 

بفروشــد که حقوق تأمین شــود؛ چون درآمد پایدار و سالمی تعریف 

نشده است. جایی هم که درآمد دارد هر کس توانسته درآمد خودش 

را داشته باشد؛ مثال کســبه درآمد خودشان را می گیرند، خریدوفروش 

خــودرو یا فعالیت اقتصادی هر کس کار خــودش را انجام می دهد و 
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قسمت های مختلف عوارض خودشان را دریافت می کنند و چیزی عاید 

شهرداری نمی شــود. انحرافی که مدیران شهرداری به آن تن داده اند 

فروش تراکم اســت. اگر نفروشند نمی توانند حقوق را پرداخت کنند یا 

فعالیت های عمرانی و توسعه و نگهداری شهر را انجام دهند. اگر هم 

بفروشــند همین کار دردسرساز اســت. وقتی در کوچه شش متری به 

ساختمانی ۱۰۰ متری ارتفاع می دهند همه محله را به هم می ریزد.

یا در کوچه پس کوچه ها مال می سازند.   
بله؛ خیابان و اتوبان به هم می ریزد. یا تصمیماتی گرفته شد که به 

خاطر ساخت وســاز بعضی از باغات از بین رفت. آرای ماده ۱۰۰ که در 

تخریب اینها داریم یا اتفاقاتی که به علت ساخت وساز رخ داده باعث 

شــده شــهر تهران به صورت ناهمگون رشد کند. برج سازی بد نیست 

اما در جایی که شــهر اجازه بدهــد. در منطقه ۲۲ بخش هایی را برای 

ارتفاعات و برج سازی تعریف کرده اند اما وقتی به پول نیاز هست دست 

به هر کاری می زنید. آقای حناچی زمانی که در وزارت مسکن بودند هم 

نظرشــان این بود که شهرفروشی نشود و االن هم که شهردار هستند، 

همیــن نظر را دارند با اینکه فشــار زیادی به حــوزه درآمد ما می آید و 

درآمدمان کم می شود اما تأکید داشته و دارند که شهرفروشی نکنند. از 

راه فروش تراکم و ساخت وساز و آنچه به عنوان شهرفروشی معروف 

شده پولی به دست نیاید و اگر این کار انجام می شود حداقل پول باشد. 

اگر قرار باشد ساخت وساز نشود و طرح تفصیلی کامل اجرا شود، باید 

راه درآمد دیگری برای شــهر در نظر بگیریم و این کار سختی است. با 

کاری که آقای حناچی در جلوگیری از شهرفروشی کرد، به نوعی درآمد 
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خودش را قطع کرد؛ چون بیشترین درآمد شهرداری از این راه بود. حاال 

باید به فکر درآمد درســت بود. درآمد درست هم به سادگی امکانپذیر 

نیســت؛ زمان و فکر نیاز دارد. یک انحراف چهل ســاله را نمی شود در 

عرض یکی دو ســال اصالح کرد. این انحراف سالی یکی، دو درصد به 

وجود آمده و االن باید با شــیب مالیم به حالت قبل بگردد؛ به صورتی 

که شهرداری وابسته به فروش تراکم و فروش شهر و درآمد حاصل از 

ساخت وســاز نباشد. تا کجا قرار است ساخت وساز انجام شود و مجوز 

بلندمرتبه صادر شود. تا چه زمانی قرار است از این راه پول دربیاوریم؟

مقاومتی از بیرون شهرداری برای جلوگیری از بلندمرتبه سازی   
شد؟ 

بیشترین سختی اش داخل شهرداری است. 

به خاطر درآمد؟  
بله؛ بنابراین شما با فشار ســنگین داخلی مواجه می شوید. درآمد 

کاهش پیدا کند هزینه ها هم تحت تأثیر قرار می گیرد. هزینه های جاری 

شما را دچار مشکل می کند و شاید مزیت هایی که قبلی ها داشتند این 

بود که پول خوبی داشــتند ولی االن شــما دیگر پــول خوبی ندارید و 

نمی توانیــد هر طور بخواهید خرج کنید. به نوعی مخارج و هزینه هم 

کنترل می شود چون پول اندکی دارید و هر جا که الزم شد یا مدیریت و 

دیگران خواستند نمی توانید خرج کنید. 

از بیرون چه مقاومت هایی را شاهد بودید؟  
االن شــهرداری را به عنوان مرکز خرج و هزینه نمی شناسند؛ چون 

واقعا پولی ندارد. جاهایی که حتی شهرداری از نظر قانونی مسئولیتی 

نداشت، دیگر نمی تواند وارد شود و چون پول کمتری دارد در جاهایی 

که ضروری اســت وارد می شــود. بنابراین پول اضافه ای نیست که هر 

جا دلش بخواهد هزینه کند. به نظرم این سیاســت درست و منطقی 

است اما شاید شیب تندش به شهرداری لطمه بزند. از یک طرف داخل 

شهرداری دست بسته می شود اما مسیر درست است. 

از نظر مالی ممکن است ضربه بزند؟  
بله؛ از نظر مالی شــاید شهرداری در مضیقه قرار بگیرد و این فشار 

باعث شود دوباره تراکم فروشی شود. اما تا به حال که آقای دکتر حناچی 

محکم ایستاده و تصمیم دارد این کار انجام نشود و بسیار هم از این کار 

جلوگیری شده؛ یعنی در بســیاری از مناطق فشاری که بود به وسیله 

کســانی بود که به شــکل عادی این کار را انجام می دادند؛ کسانی که 

راحت ساخت وساز می کردند و تغییر وضعیت می دادند، عوارض را به 

شهرداری پرداخت می کردند و هر کاری می خواستند می کردند. از این 

کارها جلوگیری شده است. بخشی از فشار از سمت سازندگانی بود که 

قبال با مسیر دیگری کار ساخت وساز می کردند و االن مسیر عوض شده 

است. فشــار از داخل است که پول و سرمایه برای هر کار دیگری مثل 

قبل نداریم و مهم تر از همه اینکه برای این درآمدها باید مسیر جایگزین 

در نظر گرفته شود؛ یکی مسیرهای قانونی است که در شهرداری وجود 

دارد و یکی مســیرهای طوالنی مدت. می توان از االن برای درآمد شهر 

برنامه ریزی کرد و ســه ســال بعد جواب گرفت؛ مثال اجاره بها یکی از 

منابع درآمدی کل شهرداری های کشورهای توسعه یافته است. ما از این 

مســیر درآمدی نداریم. ما هر چه داریم می فروشیم که حقوق بدهیم. 

االن یک خانواده معمولی هم می داند که برای زندگی باید تولید داشته 

باشــد که ادامه دار باشد. این درآمد ثابت و ادامه دار یا حقوق کارمندی 

یا اجاره ماشــین و خانه تان است. اجاره بها در تمام دنیا به عنوان منبع 

درآمد مطرح است. در شــهرداری ما حداقل این موضوع را داریم. در 

تمام دنیا پارکینگ ها، مناطق تجاری، قایق ها و پاساژها را اجاره می دهند 

و شــهرداری به عنوان مرکز خدماتی این کار را انجام می دهد. یکی از 

اتفاقات در این دوره شهرداری تبدیل معاونت مالی و اداری به معاونت 

اقتصادی اســت که بتواند فعالیت اقتصادی داشته باشد؛ هر کدام از 

قسمت ها کار عمرانی و اجتماعی و خدماتی اش را داشته باشد اما نام 

این قسمت معاونت اقتصادی است که بتواند کار اقتصادی کند. تا قبل 

از آن معاونت اداری و مالی بود که به دو، ســه معاونت تبدیل شــد؛ 

ازجمله معاونت اقتصادی بــا این نگاه که بتواند فعالیت اقتصادی و 

درآمد داشته باشــد حتی خرید وفروش و ساخت وساز یا فعالیت های 

دیگر که درآمد پایدار برای شــهر تهران تعریف شــود. این مسیر شش 

ماهه و دو ســاله به نتیجه نمی رســد. االن اگر برای منبع درآمد پایدار 

برنامه ریزی کنیم سه، چهار سال دیگر جواب می دهد. اما این توقف در 

حوزه تراکم و خریدوفروش برای شهر ایجاد شد باالخره باید یک زمانی 

اتفاق می افتاد و چه بســا برای شهرداری هم به نوعی خودزنی تلقی 

شود اما به نظرم مسیر درستی است؛ اما باید همزمان فعالیت اقتصادی 

انجام شود و شاید در یک سال آینده برای شهرداری عایدی نداشته باشد 

ولی ثمره فعالیت های اقتصادی که االن شروع می شود می تواند چند 

سال بعد برای مدیریت شهری به عنوان درآمد پایدار در نظر گرفته شود 

به شرط اینکه آیندگان دوباره شهر را نفروشند و بخورند. مثال پاساژهایی 

بوده که ۳۰۰ مغازه داشته و ۱۵۰ تا از آنها متعلق به شهرداری بوده و 

همه را فروخته  اند در حالی کــه اجاره همان ها به اندازه کل آن پروژه 

در پنج سال قبل بود. چون شهرداری نیاز به پول دارد همه دارایی اش 

را می فروشد مثل اینکه یک فرد تمام اثاثیه منزلش را بفروشد و بخورد 

و چیــزی برایش نماند. در موازات جلوگیری از ساخت وســاز و توقف 

فروش تراکم حتما باید منبع درآمدی در نظر گرفته شود.

برگردیــم به بحث بعد اجتماعی شــهرداری که گفتید خیلی ها   
می گویند چرا شهرداری فعالیت اجتماعی می کند. احساس می  کنم 
در نهادهای حاکمیتی جا نیفتاده که شــهرداری جنبه اجتماعی هم 
دارد برخالف اینکــه در عموم جامعه، خبرنــگاران و مردم متوجه 
شده اند که شهرداری مسئولیت اجتماعی هم دارد. این نگاه در این 
دوره ناشی از چیست؟ بخشی جلوگیری از شهرفروشی بود، بخشی 
هم احساس می کنم ناشی از این رویکرد اجتماعی محور شهرداری 
بوده که شــهرداری باید خدمات اجتماعی هم بدهد. آیا من اشتباه 

فکر می کنم؟ 
درست اســت. گاهی اوقات نگاه به شهر نگاه سخت افزاری است؛ 

یعنی شهرداری را به عنوان سازنده پل و جاده و اتوبان می شناسند در 

صورتی که  این نگاه کامال ســطحی و ابتدایی است که شما شهر را به 

عنوان آهن و بتون و جاده ببینید. شــهر جدای از شهروندانش، موجود 

زنده اســت. شــهروندان که مهم ترین عامل زنده بودن شــهر هستند، 

مهم اند. شما می توانید برای شهروندان ایجاد حس همراهی، همگامی 

و تعصب نســبت به شهرشان در حوزه های مختلف ایجاد کنید. حوزه 

اجتماعی و فرهنگی که بســیار تأثیرگذار اســت. بعضی وقت ها که از 

پروژه ای صحبت می شود،  آن را در قالب بتون و آهن و میلگرد تعریف 

می کنند در صورتی که پروژه اعتمادسازی و جلب مشارکت مهم است 

که مردم را می توان به صحنه آورد و ارتباط برقرار کرد حتی مشکالت 

را با آنها در میان گذاشــت. اگر الزم باشد حتی بسیاری از مشکالت ما 

را مردم حل می کنند. با یکی از تشکل های تهران که صحبت می کردم 

می گفتنــد تا به حال ۹۵ مدرســه در تهران ســاخته ایم. یک تشــکل 

مردمی توانســته این کار را بکند و بودجــه را هم مردم تأمین کرده اند. 

االن تشــکل های زیادی در تهران کار می کنند که مخارج دانشــجویان 

بی بضاعت و هزینه درمان شان را می پردازند. یک تشکل خیریه پزشکی 

را از اروپا با هزینه خودش به تهران آورده در بیمارستانی مستقر کرده و 

با کاری که آقای 
حناچی در جلوگیری 

از شهرفروشی کرد، 
به نوعی درآمد 

خودش را قطع کرد؛ 
چون بیشترین درآمد 

شهرداری از این راه 
بود. حاال باید به فکر 

درآمد درست بود. 
درآمد درست هم 

به سادگی امکانپذیر 
نیست؛ زمان و فکر 

نیاز دارد. یک انحراف 
چهل ساله را نمی شود 

در عرض یکی دو 
سال اصالح کرد. 

این انحراف سالی 
یکی، دو درصد به 
وجود آمده و االن 

باید با شیب مالیم 
به حالت قبل بگردد
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از تمام کشور بچه هایی را که ستون فقرات شان مشکل دارد، به رایگان 

درمان کرده و بیمارســتان هم رایگان امکانات در اختیارشــان گذاشته 

اســت. در حد یک وزارتخانه بزرگ کار کرده اند. یک تشکل مردمی این 

کار بزرگ را انجام داده اســت. تشــکل های بزرگی داریم که می توانند 

تأثیرگذار باشند. این کار که با بتون و میلگرد سروکار ندارد. شهر به این 

افراد دلسوز و نگاه های انسانی نیاز دارد. از استان های محروم با هواپیما 

بیماران را به تهران آورده و در هتل مســتقر کرده اند و تمام هزینه ها را 

خودشــان پرداخت کرده اند. کمک مردم همیشه در زمان سیل و زلزله 

نیســت. در دوران دفاع مقدس مردم با جان و دل از کشورشــان دفاع 

کردند. خانواده هایی هستند که در دفاع مقدس چهار شهید داشته اند. 

در تمام موضوعات اســاس کشور باید به مردم اعتماد کرد و این حس 

تعلق را در مردم ایجاد کرد که مردم بدانند شــهر و کشــور متعلق به 

خودشان است. کســانی که در وضعیت کرونا توان پرداخت اجاره بها 

ندارنــد از طریق این تشــکل ها حمایت شــده اند. در کنارش ترافیک و 

آلودگی هوا که اذیت کننده است، باید حل شود که اینها هم بدون کمک 

مردم قابل حل نیست. حتی مسیرهایی که کار عمرانی نیاز دارد بدون 

مشارکت مردم قابل حل نیست. مردم باید بدانند این امکانات متعلق 

به خودشان است و هر جا بتوانند کمک کنند. به نظرم مهم ترین سرمایه 

شــهرداری اعتماد و مشارکت مردم اســت که می تواند در حوزه های 

سیاســی و امنیتی هم وجود داشــته باشد. مشــارکت مردم است که 

می تواند به کشــور آرامش و امنیت بدهد. اگر مردم مشارکت نداشته 

باشند در ابتدایی ترین موضوعات دچار مشکل می شویم. 

این نگاه خوب اســت اما نباید بار همه کارها را به دوش مردم   
گذاشت؛ مثال در بحث کرونا و آلودگی هوا. یک بخشی هم به عملکرد 

دیگر اجزای سیستم برمی گردد. 
اگر نگاه سیستم دولت به نگاه مردم باشد درست می شود. باید دید 

مردم به چه چیزی نگاه می کنند.

آیا این شهری که به اعتقاد شما یک موجود زنده است و این نگاه   
انســان محوری که در دوره آقای حناچی در شهرداری باب شده در 

بدنه شهرداری هم رخنه کرده و اجرایی می شود؟
تالش است که انجام شود. در جلساتی که داشتیم، دکتر حناچی 

تأکید داشتند و با شهرداران نواحی همایشی داشتیم که آقای حناچی 

اعالم کرد مردم ولی نعمت ما هســتند. درهای اتاق ها به روی مردم 

باز باشــد و مشــکالت مردم را رصــد کنیم. با توجه بــه تحریم ها و 

گرفتاری های بین المللی در وضعیت خوبی نیستیم و کرونا هم مزید 

بر علت شده که مردم تحت فشار باشند. تمام تأکید مدیریت شهری و 

من همیشه این بوده و سعی می کنیم خودمان هم عملی کنیم که هر 

جا می توانیم نگاه مان به نگاه مردم باشد و در بین کارمندان و پرسنل 

جــا بیفتد حقوقی که ما دریافت می کنیم از این مردم اســت و مردم 

به عنوان ارباب رجوع شــهر باید مورد احترام و توجه باشــند. حتی 

االن در وضعیت کرونا به شکل مجازی و تلفنی با مردم ارتباط حفظ 

شود. االن در رفت وآمدهای عمومی، جلسات و سمینارها محدودیت 

داریم. تالش این اســت که ارتباط را بــه هر صورت حفظ کنیم؛ نگاه 

به شــهر هم همین طور. کرونا تا حدی تعادل شــهر را به هم زده و 

برنامه ها را تغییر داده و باید برنامه ها را با پروتکل های بهداشــتی از 

طرف وزارت بهداشت هماهنگ کنیم. با همین شرایط تأکید این است 

که با شهر و شهروندان ارتباط داشته باشیم و تمام تالش این است که 

به صورت مجازی و تماس تلفنی ارتباط داشته باشیم. 

چرا این نگاه تا حدودی رخنه کرده است؟   
کرونــا باعث شــده فعالیت های اقتصادی متوقف شــود و منابع 

درآمدی شهرداری هم باچالش مواجه شود. 

شــهرداری های مناطق مختلف تهران با نــگاه آقای حناچی   
همسو هستند؟

بله؛ تمام مناطق و سازمان های ما در این جهت همسو هستند اما 

به دلیل کرونا تا بخواهیم تغییر مسیر بدهیم کمی زمانبر خواهد بود.

روند تعیین شــهرداران مناطق مختلف به گذشته چه تغییری   
کرده است؟

ارزیابی نوبتی داریم. سیســتم های ستادی ما مناطق و سازمان ها 

را ارزیابــی می کنند و باید طبق برنامه عمل کنند. ارزیابی ســه  ماهه، 

شــش ماهه دارند و در طول سال نظارت های دوره ای داریم. نظارت 

دوره دوم امســال را شروع کرده ایم. مشــکالت و گرفتار ی ها را تا حد 

امکان از طریق ســتاد برطرف می کنیم و مناطقی که عملکرد خوبی 

داشته باشند تشویق می شوند. تالش بیشتر این است که نقاط ضعف 

برطرف شود و شهرداران و مدیران بتوانند به سمت هدف شان حرکت 

کنند. شــهر هم یکسان نیست؛ یعنی نمی توانید افراد و جغرافیاهای 

مختلف را به طور یکســان قضاوت کنید. یک جا ضعیف است جای 

دیگــر توانمند، یک جا محیــط نظامی زیاد دارد، جــای دیگر محیط 

دانشــگاهی زیاد دارد و فضاها متفاوت هســتند و بــا در نظر گرفتن 

ویژگی های جغرافیایی و جمعیتی ارزیابی صورت می گیرد که اگر الزم 

باشد تصمیمات مناسب گرفته شود. 

اشــاره کردید وقتی حرف از پروژه می شــود بحث ســیمان و   
بتون و ساخت وســاز به میان می آید. خیلی هــا وقتی این کارها 
را ببینند می گویند شــهرداری عملگراســت. هنوز هم برخی فکر 
می کنند تخریب و ساخت وساز نشان دهنده عملگرابودن است. آیا 

شهرداری باید این طور عملگرا باشد؟
عملگرابودن به معنای توســعه و ساخت وساز در برخی جاها بد 

نیست. فرض کنید یک پروژه که تصویب می شود نباید ۱۵ سال طول 

بکشد. پروژه تهران-شمال ۲۰ سال طول کشید و مردم خسته شدند. 

اگر پروژه ای قرار اســت انجام شــود خیلی خوب اســت که عملگرا 

باشید. عملگرابودن بخشی که مسئول پروژه است خیلی خوب است 

و اگر این طور نباشد، ضعف است. یک پروژه با اعتبار و زمان مشخص 

باید به نتیجه برســد. اینکه یک پروژه ۲۰ ســال طول بکشد خیلی بد 

اســت. اینجا عملگرابودن حسن است اما اینکه تمام شئونات زندگی 

را در این قسمت ببینیم درست نیست. می گفتند در بولونیا یک پروژه 

عالی تعریف و از همه دنیا دعوت شده است . پروژه از نظر ما همیشه 

یک کار خاص است. اما آنجا می بینید نمایشگاه کتابخوانی، نمایشگاه 

نقاشــی و داستان نویســی اســت که پدربــزرگ  و مادربزرگ ها برای 

نوه هایشان داستان بخوانند؛ یعنی خانواده ها را با هم درگیر کرده اند 

که با هم داستان بخوانند و نقاشی بکشند. 

همان بحث مشارکت شهروندان.  
مثــال ماهیگیرها یا مهندســان انجمن مربوط به خودشــان را راه 

بیندازنــد. در تهران مرکزی بــه عنوان انجمن شــاعران ایران داریم 

و مــن چند بار که رفته ام دیده ام شــاعران بزرگ ملی مان مســابقات 

شــعر برگزار می کنند از تمام ایران بچه ها با ذوق شــرکت می کنند و 

شعرهای حماســی و ملی می گویند. برای حافظ و سعدی جشنواره 

برگزار می شود و یک زنجیره ۱۰، ۱۵ هزار نفره را تحت عنوان شعر دور 

هــم جمع می کنند. اینجا هم از جنس فرهنگی و هنری باید عملگرا 

باشیم. در برخی مناطق تهران هم کارهای زیباسازی انجام شد؛ مثال 

نقــش رنگ در زندگی. خانه ها و کوچه هــای ما همه تاریک و گرفته 

است. وقتی رنگ را در زندگی می بینید اصال نگاه تان عوض می شود.

مهم ترین سرمایه 
شهرداری اعتماد 
و مشارکت مردم 

است که می تواند در 
حوزه های سیاسی 

و امنیتی هم وجود 
داشته باشد. مشارکت 

مردم است که 
می تواند به کشور 
آرامش و امنیت 
بدهد. اگر مردم 

مشارکت نداشته 
باشند در ابتدایی ترین 

موضوعات دچار 
مشکل می شویم



۲۲۶

سرمقاله



۲۲۷

درست است که 
اقتصاد بیمار کشور 

سرمایه گذاری تجاری 
و مسکونی را در 

تهران توجیه پذیر 
می کند اما بافت 
شهر دیگر تحمل 
ساخت برج های 

به هم چسبیده 
بدون حریم را ندارد

حکمروایی شهری
و چالش های دستیابی به آن 

اداره شهر به ویژه کالنشهر کار ساده ای نیست. شهر مدرن پیچیده ترین، 

متنوع ترین و در همان حال متغیرترین اجتماع بشــری اســت. بخشی از 

مشکالت شهرها به شــیوه های اداره آنها برمی گردد. کهنگی شیوه اداره 

شــهر موجب فهم بد مســائل شــهری، اتالف منابع، افزایش نارضایتی 

عمومی، زوال حیات مدنی و تشــدید مشکالت شهری همچون نابرابری 

طبقاتی، آلودگی های محیطی و فســاد اداری می شــود. در این یادداشت 

تالش می کنیم تا با طرح ســه پارادایم تصویری تا اندازه ممکن روشــن از 

شیوه های مهم اداره شهر به دست دهیم. پارادایم های اداره کننده شهر را 

می توان به سه دسته تقسیم کرد: اول، پارادایم شهرداری که با مدل سازمان 

به عنوان یک نظام عقالنی سازگاری دارد و در آن اهدافی مشخص و غیر 

قابل تغییر وجود دارد که شهرداری بدون نیاز به همراهی بخش های دیگر 

جامعه باید بتواند به آنها برســد. منابع مورد نیاز هم در قوانین و مقررات 

تعریف شده است و چارچوب مشخصی دارد؛ برای مثال اگر هدف بهبود 

حمل ونقل شهری است ممکن است مدیران به این نتیجه برسند که چاره 

کار در تعریض معابر اســت و برای این کار اقدام کنند. این پارادایم چندان 

به مسائلی مثل مطالعات قبل از اجرا، تعیین ذی نفعان و مشارکت آنها در 

تصمیم گیری و کیفیت مدیریت و نیروی انسانی توجه ندارد؛ هدفی تعیین  

شده است و باید آن را به هر قیمتی انجام داد. شاید بتوان شیوه اداره شهر 

تهران از سوی سرتیپ کریم آقا بوذرجمهری کفیل بلدیه شهر تهران و دیگر 

شهرداران مثل او را که بولدوزروار به جان شهر می افتند، در این پارادایم جا 

داد. دوم، هزینه های فراوان مدیریت در پارادایم شهرداری و نقد آنها منجر 

به شکل گیری پارادایم جدیدی به نام مدیریت شهری در اوایل دهه ۱۹۹۰ 

شد. این دهه شاهد تقویت جریان حضور بخش خصوصی در اداره امور 

و واگذاری بســیاری از خدمات عمومی به این بخش بود. از نظر سیاسی 

هم تاچریسم و ریگانیسم در کنار فروپاشی بلوک شرق به این جریان کمک 

زیادی کرد و در نتیجه سازمان های عمومی همچون شهرداری ها کوشیدند 

تا مدل های کســب وکار شرکت های خصوصی را وارد سازوکارهای اداری 

خود کنند. در پارادایم مدیریت شــهری عنصر اصلی اداره کننده شــهر از 

«رئیس» به «مدیر» تغییر شکل می دهد و کار شهردار به جای فرمان دادن 

و حکم کردن می شــود فراهم کردن بســتری که باید در آن فعالیت های 

اداری به شــکل مطلوب انجام گیرد اما شهرداری کاری با جامعه ندارد و 

خبری از تعامل و بده بســتان نیست. از آنجا که مدیریت نیازمند همکاری 

سایر کنشگران درون سازمانی است بنابراین مسأله کیفیت نیروی انسانی 

سازمان اهمیت می یابد و به موضوعاتی جدیدی به نام «سرمایه انسانی» 

و «تخصص» در اداره شــهر توجه می شــود. مدیران شــهرداری در این 

پارادایم تالش بسیار می کنند تا حتی از نظر ظاهری هم همچون مدیران 

شرکت های خصوصی جلوه کنند. دکوراسیون و شکل و شمایل محیط های 

اداری هم تغییر کرده و لباس شرکت های خصوصی را به تن می کنند. اما 

مســأله این اســت که تمام این فعالیت با هدف درآمدزایی و کسب سود 

انجام می شــود که در تناقض با فلسفه تشکیل سازمان های عمومی غیر 

دولتی قرار می گیرد؛ به ویژه اگر پای شهرداری هم وسط باشد که سازمانی 

است عمومی و تشــکیالت اصلی اداره کننده آن یعنی شهردار و شورای 

شهر معموال با رأی مردم انتخاب می شوند. در این پارادایم شهر همچون 

کاالیی اســت که باید بتوان آن را به بهترین قیمت پیشنهادی متقاضیان 

فروخت، این منطق اگر در بخش خصوصی سود فراهم می آورد، در بخش 

عمومی فزاینده فساد است؛ زیرا از اهمیت مدل سازمان به عنوان یک نظام 

طبیعی غفلت شده است. این مدل می گوید سازمان از افراد و دسته هایی 

تشکیل می شود که منافعی دارند و بسیار ممکن است این منافع بر منافع 

ســازمان غلبه کند و جایگزین آن شــود؛ به عبارت دیگر سازمان به جای 

خدمت به جامعه به مدیران و کارکنان خود در قالب پرداخت حقوق های 

کالن، مزایا و امکانات خدمت می دهد و نقش جامعه منبع تأمین کننده این 

خدمت می شود. شاید شیوه اداره شهر آقای غالمحسین کرباسچی و بقیه 

کسانی که به راه او در شهرفروشی رفتند، در این پارادایم قرار داد. به طور 

خالصه تمامی تالش آنها از دهه ۱۳۷۰ به این سو شناسایی فرصت های 

درآمدزایی از شهر و فروش آن بود؛ حال می خواست تراکم اضافی باشد یا 

تبدیل تخلف به جریمه های مالی و دریافت پول از تخلف کننده. نتیجه این 

پارادایم برای شــهرهای ایران چیزی جز ترویج فرهنگ تخلفات شهری و 

افزودن بر مشکالت شهری نبود. اگر چه ظاهر شهرداری به اصطالح نونوار 

شــد و چند ابرپروژه هم مثل ساخت بزرگراه یا برج میالد یا دو طبقه کردن 

بزرگراهی دیگر به انجام رسید اما مجموعه این اقدامات مشکالت مردم را 

حل نکرد بلکه میراث شهری گرانقیمت و پر از مسأله و فساد و چالش را به 

جا گذاشت.  سوم، تداوم سیاست شهرفروشی که حاصل پارادایم مدیریت 

شهری بود با توجه به اتکای آن بر رانت های حاصله از تخلف و برهم زدن 

مناسبات و تناسبات علمی-منطقی شهرسازی دیگر امکانپذیر نمی نمود. 

درست است که اقتصاد بیمار کشور سرمایه گذاری تجاری و مسکونی را در 

تهران توجیه پذیر می کند اما بافت شــهر دیگر تحمل ساخت برج های به 

هم چســبیده بدون حریم را ندارد و وجود هزاران واحد مسکونی لوکس 

خالی و مال های بی رونق هم خبر از نادرســتی سیاســت شهرفروشــی 

می دهد. شــهرداری با توجه به نزدیکی آن به سطح واقعی زندگی مردم 

یعنی جامعه شهری، اولین بخش از حاکمیت است که صدای نارضایتی 

و اعتراضات را می شــنود و به سبب همین تقرب با مردم این صدا پژواک 

مهیبی در اتاق های مدیران و کارشناســان شــهرداری دارد. اکنون به نظر 

می رســد هنوز یک راه چاره باشد که همان «پارادایم حکمروایی شهری» 

اســت. اساس این پارادایم بر شــراکت بخش های اداره کننده شهر یعنی 

شــهرداری، بخش خصوصی و جامعه مدنی قرار دارد و از مدل سازمان 

به عنوان یک نظام باز تبعیت می کند. اگر چه درظاهر منطق ساده ای دارد 

ولی مشکل در عملیاتی کردن این پارادایم در جوامعی است که نه جامعه 

مدنی قوتی دارد و نه بخش خصوصی آن عادت به کار جدی و پرداخت 

مالیات. دم و دستگاه شهرداری هم آنچنان عریض و طویل و سنگین و به 

رانت خواری عادت کرده است که فرسنگ ها با مدل مطلوب یک سازمان 

هوشمند، کوچک و چابک فاصله دارد. از سوی دیگر نوع فرهنگ سیاسی 

هم مهم اســت که آیا مبتنی بر تک گویی (مونولوگ) اســت یا بر اساس 

گفت وگو (دیالوگ) سامان یافته است.  در هر حال اداره شهر تهران یا هر 

کالنشهر دیگری در دست هر گروهی باشد، مسأله چندان فرقی نخواهد 

کرد؛ فعال مسأله مهم این اســت که چگونه می توان بر مشکالت عظیم 

کالنشهر غلبه کرد.



۲۲۸

نگاه مسئول

شهرداری رسانه ها و شهروندانی مطالبه گر می خواهد

وقتی از پارادایم 
شیفت در حوزه 

اطالع رسانی حرف 
می زنیم فقط ذکر 

مثال هایی که گفته شد 
مد نظر نیست. در این 

دوره سعی شد نگاه 
مدیران به رسانه ها 

نیز تقویت شود  و 
باعث خوشحالی 

است که بگویم امروز 
مدیران شهری جزء 

پاسخگوترین مدیران 
این کشور هستند

 

۱- سال هاســت سیستم تعامل ســازمان ها با رسانه  در ایران از یک 

مدل سنتی پیروی می کند؛ «منبع خبر را مدیریت کنید تا از گزند نقد در 

امان بمانید». نتیجه این سیســتم چیزی جز فساد، فشار بر خبرنگاران، 

انفعال مدیریت اخبــار و تقویت نقدناپذیری مدیران ســازمانی نبوده 

اســت. در ســال هایی که به عنوان یــک خبرنگار فعالیــت می کردم، 

همیشه در بین همکاران رســانه ای این بحث مطرح می شد که حتی 

اگر رسانه ها تمام تالش خود را در راستای وظایف شان انجام دهند اما 

تا بدنه مدیریتی در ســازمان ها، نهادها، ارگان ها نسبت به رسانه تغییر 

رویکرد انجام ندهند، نمی توان به دنبال اثرگذاری در جامعه بود. چیزی 

که همه این سال ها به آن نیاز داشتیم وجود یک نگاه غیرمنفعالنه به 

حوزه ها در بین خبرنگاران و یک پارادایم شیفت در حوزه مدیریت روابط 

عمومی و اطالع رسانی در بین بدنه مدیریتی کشور بود.

۲- اتفاقی که در این دوره مدیریت شهری  به ویژه یک سال گذشته 

در حــوزه اطالع رســانی رخ داد، چیــزی از جنس همیــن نگاه بود؛ 

یک پارادایم شــیفت از مدل ســنتی و عملکردی به حوزه های مدرن 

اطالع رســانی و از ســویی ارتباط تعاملی سازنده با رســانه ها. ما در 

شــهرداری تهران با عبور از مدل «تطمیع و تحسین» به مدل «تبیین 

و تعامل» رسیده ایم. مدلی که در آن حرمت قلم و شأن رسانه حفظ 

می شــود. نکته دیگر اینکه پارادایم شــیفت در حوزه اطالع رسانی و 

ارتباط با مردم نیز در کنار روش تعاملی که با رسانه ها برقرار شده ما 

را بدون واســطه در جریان آنچه که در شــهر می گذرد، قرار می دهد. 

اما ما چه کردیم؟

 ۳- در اولین گام ما ســعی کردیم خبر درســت بدهیم و درست 

خبر بدهیم. شــهرداری تهران با راه اندازی و فعال کردن چند رســانه 

در درون خودش در انتشــار اخبار درســت پیشقدم شد تا پیش از هر 

شــایعه خودش منبعی برای اطالع رسانی شــهری باشد. نکته دیگر 

اینکه تا حد ممکن از روش های ســنتی تعامل با رســانه ها که گاهی 

اوقات خودش ضد تبلیغ می شد، فاصله گرفت. در این مسیر صدای 

هیچ منتقدی بسته نشد و سعی شد با کمک گرفتن از ابزار شبکه های 

اجتماعی ارتباطی مستقیم با مخاطب گرفته شود و به جای تکذیب 

خبر، پیگیری اخبار و تولید خبر درست در دستور کار قرار گرفت.

۴- گام دوم در این مســیر، پذیــرش و درک ابزارهــا و روش های 

اطالع رسانی نوین است. راه اندازی شبکه شهر در راستای این گام بود. 

حرکت از سمت متن به سمت مولتی مدیا تصمیم مهمی بود که باید 

دیر یا زود گرفته و به این ســمت حرکت می شــد. شبکه شهر امروز 

به عنوان بازوی اطالع رســانی شهرداری تهران با بهره گیری نیروهای 

متخصص در حوزه های مولتی مدیا و اطالع رسانی مکتوب مسیری نو 

در بحث مدیریت رسانه ای شهرداری تهران است. راه اندازی استودیو 

صدا و تصویر شــبکه شــهر با امکان پخش زنده برنامه ها، راه اندازی 

ســایت خبری شــبکه شــهر با تغییر نگاه به خبررســانی مکتوب و 

استفاده از ابزار شبکه های اجتماعی و پذیرش این اصل که شبکه های 

اجتماعی می توانند مولد باشند تا مصرف کننده ازجمله سیاست هایی 

اســت که در یک سال گذشــته توجه ویژه به آن شده است. از سویی 

با برقراری ارتباط بدون واســطه بین مردم و مســئوالن از طریق ابزار 

مولتی مدیا نگاه واقع بینانه ای از رخدادها در دل شــهر به مســئوالن 

شــهری ارایه شد. برنامه «سالم آقای شــهردار» و «پیگرد» با همین 

سیاســت از سوی همکارانم در مجموعه شبکه شهر تولید شد که با 

استقبال خوبی از سوی مردم و مسئوالن روبه رو شد.

۵- شــهرداری تهران رسانه ها و شــهروندان تهرانی را مطالبه گر 

می خواهد. شــهر بدون مطالبه و رســانه بدون مطالبه گری مدیریت 

شــهری را تضعیــف می کنــد. مــا می خواهیم مــردم و رســانه ها  

مطالبات شــان را از مدیریت شــهری بیان کنند. در بســیاری از موارد 

این مســأله اتفاق افتاده که این مطالبه عمومی باعث به ثمر نشستن 

یک اتفاق خوب در حوزه شــهر تهران شده است. در بسیاری از موارد 

هم بســیاری از تخریب ها به وسیله رسانه و مردم پاسخ داده شده و 

این همان تعاملی اســت که ما به آن می بالیم. در این مسیر ما سعی 

کردیــم با ارایه تولیدات مولتی مدیا به مردم «حق بر شــهر» را یادآور 

شویم و خوشــحالیم که امروز درگاه های ارتباطی شبکه شهر هم به 

عنوان ابزاری برای شــنیدن مطالبات عمومی و شــهری مردم مورد 

استقبال قرار گرفته است.

۶- وقتی از پارادایم شــیفت در حوزه اطالع رسانی حرف می زنیم 

فقط ذکر مثال هایی که گفته شــد مد نظر نیست. در این دوره سعی 

شد نگاه مدیران به رسانه ها نیز تقویت شود  و باعث خوشحالی است 

که بگویم امروز مدیران شــهری جزء پاسخگوترین مدیران این کشور 

هســتند. همان طور که در حوزه سیاســتگذاری شهری تهران با یک 

پارادایم شیفت روبه رو شد و شهر برای حضور بیشتر شهروندانش در 

جامعه مهیا شد، در حوزه اطالع رسانی نیز رسانه های شهری قدرت 

مانور بیشــتری بر روی مسائل شــهری پیدا کردند. برای ما هیچ خط 

قرمزی در بحث مدیریت شهری وجود ندارد و با همه توان خود  برای 

داشتن شهری بهتر و عاری از خشونت شهری و فساد گام برمی داریم 

و در این مســیر هیچ راهی بهتر از پناه بردن به شــفافیت و تغییر ریل 

فعالیت رسانه ای نیست.



۲۲۹

نگاهی به فعالیت های سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران

تأمین مالی ۱۲۰۰۰ میلیاردی پروژه های عمرانی 
شرق: کالنشــهر تهران به عنوان یکی از شهرهای مهم منطقه 
و با جمعیتی بالغ بر ۱۲ میلیون نفر خاستگاه بسیاری از فعالیت ها 

در حوزه های مختلف است. شهر تهران به مثابه یک قطب جاذبه 

قوی است که شکل گیری سکونتگاه های پیرامون نیز تحت تأثیر آن 

بوده است و این موضوع باعث شده تا شهر تهران بار بسیار زیادی 

از زندگــی روزمره جمعیت مجموعه شــهری نه تنها شــهرهای 

اطــراف خود بلکه اســتان های مجاور حد اســتان قزوین را نیز به 

دوش بکشد.

شــهرداری تهران نیــز در زمینه وظایف ذاتی خود مســئولیت 

ارایه طیف گســترده ای از خدمات و تأمین بسیاری از زیرساخت ها 

و فضاهــای شــهری و همچنین کاهش هزینه های نگهداشــت و 

بهره برداری فضاها و تأسیســات شهری را بر عهده داشته و بر این 

اســاس بهره مندی از تــوان مالی بخش خصوصی را در پیشــبرد 

اهداف مدیریت شــهری و ایجاد منابــع درآمد پایدار بیش از پیش 

اقدامات سال ۱۳۹۸* اجتناب ناپذیر می کند.
۱- تصویب  ســند جامع ســرمایه گذاری و مشارکت شهرداری 

تهران  در دی ماه ۱۳۹۸ به وســیله شــورای محترم اسالمی شهر 

تهــران در قالب ۳۳ ماده با هدف ایجــاد وحدت رویه در موضوع 

ســرمایه گذاری و مشارکت در مجموعه شــهرداری تهران اعم از 

معاونت ها، مناطق، ســازمان ها و شــرکت های تابعه با مدیریت و 

محوریت سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری 

تهران.

۲- فروش پروژه های مشارکتی و تأمین مالی پروژه های عمرانی 

به ارزش ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال.

۳- امضا یادداشت تفاهم احداث و راه اندازی ۳ خط ال آرتی با 

شرکت سرمایه گذاری JPZ  از کشور مالزی.

۴- ابالغ قرارداد و عملیاتی شــدن ۳ پروژه شــامل: ۱-۴ -پروژه 

تجاری، اداری هفده شــهریور با حجم کل ۲۸۷ میلیارد ریال، ۴-۲ 

-پروژه فرهنگی، تجاری و اداری اشراقی با حجم کل ۶۳۰ میلیارد 

ریــال و ۳-۴ -پروژه تجاری، اداری و پارکینگ احمدیه با حجم کل 

۹۹۷ میلیارد ریال.

۵- انتخــاب مشــاور و تدوین برنامه توســعه فــاز دوم پروژه 

نمایشــگاه بین الملی شــهر آفتاب و برگزاری فراخوان شناســایی 

سرمایه گذار.

۶- برگــزاری پیش رویــداد فراخوان ایده های اقتصادی شــهر 

تهران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

۷- معرفــی بیمارســتان آتیه ۲  کــه از پروژه هــای اجرایی در 

ســازمان سرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری تهران 

اســت به عنوان ســازه برتردر بخش ساختمان ســازه در نهمین 

کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فوالد. 

۸- ابالغ دســتورالعمل اجرایی ســند جامــع ازجمله تفویض 

اختیار قراردادهای مشارکتی با ســقف ریالی ۵۰۰ میلیارد ریال به 

مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران.

برنامه های سال ۱۳۹۹

۱- بسترســازی و انعقاد ۳۵ فقره قرارداد مشــارکتی تفویضی 

در مناطــق بیســت ودوگانه شــهرداری تهران به منظور توســعه 

سرمایه گذاری پروژه های شهری. 

۲- برنامه ریــزی و اقــدام برای انعقاد و ابالغ قــرارداد ۶ پروژه 

شــامل: ۲-۱- پروژه هتل کوهســتان با حجم کل ۴۴،۹۲۱ میلیارد 

ریال، 

۲-۲- پروژه هتل تاو با حجم کل ۳۹،۲۳۵ میلیارد ریال، ۲-۳- 

پروژه پمپ بنزیــن یادگار امام(ره) با حجم کل ۱،۴۹۴ میلیارد ریال، 

۲-۴- پــروژه تجاری، اداری گرانمایه با حجــم کل ۲،۲۸۱ میلیارد 

ریال، ۵-۲- پــروژه هاضم با حجم کل۵۵۷ میلیــارد ریال، ۲-۶- 

پــروژه پارکینگ و بازار حرم عبدالعظیم حســنی (ع) با حجم کل 

۱۲،۸۰۶ میلیارد ریال و با اخذ مصوبه هیأت مدیره.

۳- برنامه ریزی و اقدام برای برگزاری فراخوان ۱۰ پروژه شامل:

 ۳-۱- پروژه تجاری درمانی ملک زاده با حجم کل ۷۳۷ میلیارد 

ریال، ۲-۳- پروژه خدماتی تأمین ۱۰۰۰ دســتگاه اتوبوس شهری  با 

حجم کل ۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال، ۳-۳- هتل شــماره ۱، ۴-۳- هتل 

شــماره ۲، ۵-۳- هتل آپارتمــان، ۶-۳- مرکز تجارت شــماره ۲، 

۳-۷- مرکــز همایش های بین المللی، ۸-۳- مســجد و مجتمع 

فرهنگی تجاری های پیرامون و زیرســاخت ها و ۹-۳- ســالن های 

مرکز نمایشــگاهی شــهرآفتاب جمعا با حجم کل سرمایه گذاری 

۴۰،۴۵۵ میلیارد ریال و همچنین ۱۰-۳- ساماندهی و بهینه سازی 

پروژه موســوم بــه پایانه شــرق تهران به بــزرگ بــازار با حجم 

سرمایه گذاری در دست کارشناسی.

۴- عقــد تفاهمنامــه همــکاری خرید ۱۰۰۰ دســتگاه اتوبوس 

درون شــهری برای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهر تهران 

به ارزش ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال.

۵- تأدیه دیون خطوط مترو برای شــروع عملیات خط ۱۰ مترو 

به ارزش ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال از محل واگذاری پروژ ه های مشارکتی.

۶- توســعه و تکمیــل مجتمــع نمایشــگاهی شــهر آفتاب با 



۲۳۰

گزارش

سرمایه گذاری به ارزش۶۰۰۰۰ میلیارد ریال.

۷- اســتفاده از ظرفیت دانشگاه صنعتی شــریف در تعریف و 

تعالی طرح ها، پایش پروژه ها، عامل کنترل پروژه و تهیه داشــبورد 

مدیریتی در فرایند پروژه های سازمان.

۸- همــکاری با پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران در زمینه 

تعریف پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی استارتاپی در شهرداری 

تهران.

۹- همکاری با دانشــگاه تهران در آسیب شناســی قراردادها و 

اصالح متون آنها. 

۱۰- همــکاری با دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر در زمینه ارزیابی 

اقتصادی طرح های مشارکتی.

۱۱- همــکاری بــا دانشــگاه اصفهــان در زمینــه اســتفاده از 

ظرفیت های صندوق پروژه ها در بازار بورس.

۱۲- برگــزاری فراخــوان و برنامه ریــزی برای انعقــاد قرارداد 

ساماندهی توزیع بار شــهر تهران (حوزه خواربار) به منظور تأمین 

کاالی  سوپرمارکت ها و مینی مارکت ها به روش هوشمند و در زمان 

غیر پیک ترافیک و در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا.

۱۳- نظــارت و ارزیابی بــر عملکرد شــهرداری های مناطق بر 

اساس شاخص های تدوین شده ابالغی.

۱۴- برنامه ریــزی بــرای عقد قــرارداد راه انــدازی نیروگاه های 

.(MRF) زباله سوز و مراکز تفکیک هوشمند پسماند

۱۵-  جذب سرمایه گذار در پروژه هاضم.

۱۶- بهره برداری از پروژه  تقاطع غیر همســطح دوگاز واقع در 

منطقه ۲۱.

۱۷- تهیه و تنظیم بســته های ســرمایه گذاری متعدد ازجمله 

هتل تاو، پارک جنگلی سرخه حصار (۳۲ پروژه)، قدمگاه صالحیه 

(منطقه یک)، پروژه شهید بروجردی (منطقه ۱۸)، شهر IT مجاور 

شــهر آفتاب، شهر مالی (منطقه ۲)، ســاماندهی محدوده خالزیر 

(منطقه ۱۹).

۱۸- تنظیم و انتشار شیوه نامه توانسنجی و صالحیت اقتصادی 

متقاضیان سرمایه گذاری داخلی و خارجی.

۱۹- برنامه ریزی برای کسب ۷۳۰۰۰ میلیارد ریال منابع ناشی از 

فروش پروژه های ســرمایه گذاری به منظور تأمین مالی پروژه های 

شهری و تأدیه دیون.

۲۰- اجرای بند شماره ۲۶ سند جامع سرمایه گذاری، پروژه های 

مشــارکتی ســنواتی معضل دار با تشکیل جلســات در کمیته حل 

اختالف مــاده ۳۸ و کمیته توافقات به منظور  آماده ســازی برای 

فروش، شامل:

۲۰-۱- پروژه مولوی: پس از ۲۶ ســال از سپری شدن از قرارداد 

پروژه، مشــکالت حقوقی این پروژه تعیین تکلیف و منجر به ایجاد 

ارزش افــزوده چند برابری شــد و در حال حاضر در مرحله صدور 

پایانکار و واگذاری است.

۲۰-۲- پروژه ســاحل: از طریق کمیســیون مــاده ۳۸ منجر به 

صدور رأی شــد و پس از کارسازی حقوق شریک به عنوان دارایی 

منطقه ۲۲ منظور خواهد شد.

۲۰-۳- پروژه فاز ۲ میالد: در سیر مراحل اتمام قرارداد و تنظیم 

قرارداد با سرمایه گذار جدید است.

۲۰-۴- پروژه مژده: به علت تخلفات ســاختمانی به کمیسیون 

مــاده ۱۰۰ ارجــاع و در ادامه توافقات تحویل قطعی قدرالســهم 

شهرداری در دستور کار است. 

۲۰-۵- پــروژه چیتگــر: بــا توجه بــه عقب ماندگی پــروژه و 

درخواســت طرفین با رویکرد فســخ قرارداد، مراتب در دستور کار 

سازمان سرمایه گذاری است. 

۲۰-۶- پروژه صادقیه: پس از گذشــت ۱۷ ســال از عمر پروژه  

اولیــه، دعــاوی پروژه در حال رســیدگی اســت و سهم الشــرکه 

شهرداری که در شرف از دست رفتن بود، احیا شد و در حال مذاکره 

برای واگذاری سهم شهرداری است.

۲۰-۷- پروژه نوروز: پس از گذشت ۴ سال از بالتکلیفی قرارداد 

پروژه این امر تعییــن تکلیف و در مرحله واگذاری به عنوان تأمین 

منابع مالی شهرداری قرار گرفته است. 

۲۰-۸- پروژه زند: با عنایت به عدم توانایی شــریک برای ادامه 

پروژه، فسخ قرارداد و پس از آن فروش پروژه در دستور کار سازمان 

قرار دارد.

۲۰-۹- پروژه مســافر: بــا عنایت به عدم تعییــن تکلیف موارد 

قــراردادی، موضوع در کمیســیون مــاده ۳۸ مطــرح و در حال 

رسیدگی اســت و پس از تعیین تکیف در دســتور کار فروش قرار 

خواهد گرفت. 

۲۱- ارتباط تنگاتنگ با ســازمان بازرســی کل کشــور به منظور 

ایجاد شفافیت در عملکرد و همکاری و هم افزایی.



۲۳۱

شهر ایرانی اسالمی
بازسازی، مرمت و ایمن سازی مسجد بزرگ ارگ

فصل هفتم 



۲۳۲

ورودیسرمقاله

ورودی
تالش برای تحقق شهر 

اسالمی-ایرانی
شهر اسالمی واژه ای است که شرق شناسان، عمدتا فرانسوی، با مطالعه کالبدی شهرهای شمال 

آفریقا جعل کرده اند و پاره ای از ویژگی ها را درباره شهرهایی که با آن برخورد داشتند، بیان کردند و 

به شهر اسالمی نسبت دادند در صورتی که این ویژگی ها برخی به اقلیم و برخی به درهم آمیختگی 

فرهنگ و آداب و رســوم سرزمینی با فرهنگ اســالمی بازمی گردد که هیچ کدام ربطی مستقیم با 

آموزه های تکوینی و تشــریعی جهان بینی اســالمی ندارد. برای بررسی مفهوم شهر در دین اسالم 

باید به مهم ترین کتاب آن یعنی قرآن کریم و همچنین سنت پرداخته شود تا شاید بتوان ویژگی های 

تکوینی و تشــریعی شهر اسالمی را دریافت. بررســی های انجام شده نشان می دهد که در شریعت 

اســالمی برای نحوه زیست انسان ها و سبک زندگی آنها دستورالعمل های مشخص وجود دارد که 

تعیین کننده شرایط زیست آنها در شهر می شود و درنهایت شهر تحت تأثیر این شیوه زیست و سبک 

زندگی شــکل می گیرد و کالبد آن را در کنار عوامل دیگر (فرهنگی، جغرافیایی و...) می سازد. آنچه 

امروزه شهر اسالمی نامیده می شود، بسیار دور از آموزه های یادشده است و نمی تواند شهر اسالمی 

باشد. شهری اسالمی است که هم ظاهر و هم باطن آن اسالمی باشد.

نکته دیگر از این قرار است که شهر اسالمی-ایرانی فضای پرورش انسان هایی است که در جهت 

خلیفه اهللا شــدن گام برمی دارند. بنا بر اصالت و غایت خلیفه اللهی، شــهر برتر و آرمانی به وسیله 

انســان مومن و کمال خواه و ارزش گرا تأسیس می شــود. به همین دلیل باید در جهت حصول این 

هدف غایی به شهر فارغ از یک کالبد فیزیکی نگاه کرد. شهر زیستگاه و واقعیتی چندوجهی دارد که 

سابقه تاریخی و هویتی آن در شکل گیری فرهنگ غالب در آن شهر اهمیت بسزایی دارد.

شهر اسالمی-ایرانی نیازمند آن است که در کالبد شهر متجلی شود، نمادهای هویتی مشخص 

داشته باشد و در مناسبت های خاص رنگ و بوی شهر تغییر کند. تأیید باورهای مسلمانان در ساحت 

شهر به ایجاد روح مشترک دینی و اخالقی کمک می کند. معماری غالب در شهر تهران باید برگرفته 

از معماری اصیل ایرانی و روح معماری اســالمی باشد. شهرداری تهران در این زمینه این اقدامات 

را انجام داده اســت: ۱. انسجام و هویت بخشی به ســیما و منظر شهری برای رسیدن به معماری 

اسالمی-ایرانی از طریق تدوین سند راهنمای بررسی نماهای ساختمانی در کمیته های نما و نظارت 

بر اجرای آن. ۲. پروژه های پیرایش و حذف زواید بصری از خیابان های مرکزی شــهر مانند الله زار، 

انقالب و.... ۳. آغاز اقدامات بهسازی و ساماندهی و خواناسازی خیابان ولیعصر(عج) به منظور ثبت 

جهانی این میراث کالبدی در شهر تهران. ۴. ساماندهی نمای مساجد و بهره برداری از سامانه بنای 

شاخص مساجد. ۵. تعیین الیحه حفاظت از میراث معماری معاصر شهر تهران. ۶. ایجاد محالت 

و مجتمع های مســکونی با الگوی شهرســازی و معماری اســالمی-ایرانی در مناطق منتخب. ۷. 

بازسازی و مرمت و ایمن سازی مسجد بزرگ ارگ. ۸. احداث مسجد و دارالقرآن در مناطق منتخب.



۲۳۳

استمرار پایداری مردمی

ایران در سرزمینی 
خشک و نیمه خشک 

قرار گرفته، از این 
رو ساکنان آن 

شیوه هایی را برای 
غلبه بر محدودیت ها 

و مشکالت 
اندیشیده اند، نه برای 
غلبه بر طبیعت بلکه 

همراه با طبیعت 
برای کاهش مشکالت 
معیشت. قنات راهکار 

دسترسی به آب در 
این جغرافیاست 

اما تفاوت آن 
با چاه عمیق در 

همین همراستایی 
با طبیعت است

 

ایران یک کل اســت که وقتی آن را ذیــل عناوینی قرار می دهیم 

گفته می شــود معماری ایرانی، هنر ایرانی، شهرسازی ایرانی، تمدن 

ایرانی. اما ایران بزرگ تر از همه این اجزاست. در گزارش های رسمی 

تاریخی دوره ها را به نام سلسله ها ثبت و ضبط کرده اند مثال گفته اند 

دوره پهلوی، دوره قاجار، دوره صفویــه اما ایران از این عناوین هم 

بزرگ تر است؛ یعنی حتی زمانی که دولت مرکزی نبوده، ایران بوده 

اســت مثال همزمان با سال های حکومت اشــغالگر مغول یا دوره 

ایلخانــان یا حتی جنگ جهانــی اول که ایران درگیــر بیماری های 

خطرناک و قحطی های گسترده شد و به واقع دولتی وجود نداشت. 

پلیس جنوب نیروی نظامی انگلیس در مهم ترین قسمت های ایران 

مستقر شــد و در واقع حافظ منافع بریتانیا در بخش بزرگی از ایران 

بود و روس ها هم که بارها در خطه شــمال ایران نیرو پیاده کردند و 

حتی دولت عثمانی تا نزدیکی های قزوین پیش رفت. 

اگر مثال امروزی بزنیم، از مدرســه ای در نزدیک میدان شوش در 

تهران می گویم که در مهر ۱۳۲۰ افتتاح شد؛ یعنی در اوج بی دولتی 

و اشغال ایران به وسیله قوای متفقین در جنگ جهانی دوم.

این اســتمرار پایداری ایرانی از کجاســت، بیش از آنکه ریشه در 

دولت ها داشــته باشد، وابسته به مردمانی است که در این سرزمین 

زندگی می کنند.

بــه یک نمونه دیگر اشــاره کنم؛ ایران در ســرزمینی خشــک و 

نیمه خشک قرار گرفته، از این رو ساکنان آن شیوه هایی را برای غلبه 

بر محدودیت ها و مشکالت اندیشــیده اند، نه برای غلبه بر طبیعت 

بلکه همراه با طبیعت برای کاهش مشکالت معیشت. قنات راهکار 

دسترســی به آب در این جغرافیاســت اما تفاوت آن با چاه عمیق 

در همین همراســتایی با طبیعت اســت. می دانیم که ســفره های 

زیرزمینی آب در حال پایین رفتن است. زمانی در همین تهران با حفر 

یک چاه معمولی به آب می رســیدیم؛ اما هر چــه تعداد چاه های 

عمیق بیشتر شد دسترسی به آب شیرین و گوارا کمتر شد.

کار قنات تنها آبرســانی نبود بلکه مدیریت هوای خنک با کمک 

بادگیرها و آب انبارها انجام می شد و هر سه اینها به واسطه نگرش 

و دانشی معمارانه میسر بود. قطر دیوارها و مصالح به کارگرفته در 

آن باعث مدیریت گرما و ســرمای هوا می شد. معماری طاقی شکل 

خود زمینه ســاز جابه جایی بیشتر هوا بود که قدیمی ترین آن بخشی 

از طاق کســری در تیســفون دیــروز و بغداد امروز اســت که گدار 

فرانسوی آن را دســتمایه ساخت َسرَدِر موزه ایران باستان قرار داد. 

گرمای کرسی در زمستان و سایه دیوارهای بلند کاه گلی در تابستان 

مایه پناه مردمان از گزند ســرما و گرما می شد. طراحی کوچه ها به 

شکلی بود که ارزش سایه از بین نرود.

همه اینها بر اساس رفتارهای مردم مدار شکل یافته بود و محور 

این کارها فهم مشترک مردم از زندگی و شرایط طبیعی بود که نسل 

به نســل و سینه به سینه انتقال می یافت و قدرت تحمل نامالیمات 

محیطی و غیر محیطی را فراهم می کرد.

در این نوع تاب آوری مشارکت انسان با انسان و هماهنگی انسان 

با طبیعت رکن اساســی است. طراحی مســیل ها به شکلی بود که 

ســیل موجب تخریب هیچ پلی نمی شــد. پل های تاریخی ایران تا 

زمانی زیســته اند که در مسیل آنها تصرفی نشده بود. گفته می شود 

در سیل های اخیر آنچه تخریب شد پل های جدید بود یا پل هایی که 

در مسیل آنها تصرف شــده بود یا رودخانه هایی که با دست اندازی 

انسان ها بخشی از خانه هایشان از میان رفته بود. 

ایران کشــور پرنعمتی بوده و هست که مردمانش فهم و توانایی 

اســتفاده از این موقعیت را داشته اند و از آن بهره می بردند. کفش 

چرمــی مردان نمکی از قرون پیشــین  تفاوت چندانی با کفش های 

تولیدی امروزی ندارد و نشان از صنعت چرم و دوخت ودوز و برش 

در آن روزگاران می دهد.

حال دیگر از آن شــهرها خبری نیســت؛ قنات ها جای خود را به 

چاه هــای عمیق داده اند، معماری های پیشــین فراموش شــده اند، 

شهرها ابعاد گســترده ای یافته اند، جمعیت متراکم شده، دولت ها 

که زمانی جز در نگهداری و حراست از مرزها و امنیت شهرها کاری 

نداشــته اند، همه کاره شده و مردم را به حاشیه رانده اند. در ایران با 

درآمدهای وســیع نفتی دولت های اقتدارگرا تقویت شدند که خود 

را بی نیاز از مردم می دانســتند. دولت هــا بدون حضور آنها تصمیم 

می گرفتند. نتیجه این فرآیند چیســت؟ ازجملــه کاهش تاب آوری 

است، راه حل کدام است؟ بازگشت به مردم، چگونه؟

گزارشــی از مطالعات اجتماعی جایکا درباره میزان آسیب پذیری 

و تاب آوری شــهر تهران در دست است. این مطالعه ابعاد مختلفی 

دارد که من تنها به یک وجه آن می پردازم.

بر اســاس این گــزارش اگر زلزله ای با قدرت ۶ ریشــتر و بیشــتر 

در یکی از گســل های شــمالی یا جنوبی تهران اتفــاق بیفتد، غیر از 

تلفات زیاد امکان امدادرســانی از بیرون دست کم تا سه روز مقدور 

نیســت؛ زیرا که زیرســاخت های ارتباطی در چنیــن حالتی به طور 



۲۳۴

نگاه مسئول

در شهری به 
گستردگی تهران با 

بیش ار ۳۵۰ محله و 
۸ میلیون جمعیت و 
با این تنوع فرهنگی-
اجتماعی یک رویکرد 
یا یک نهاد و سازمان 

به تنهایی امکان عمل 
موثر ندارد؛ مگر آنکه 

در شبکه ارتباطی 
متقابل و گسترده ای 
جای خود را تعریف 

کند و از نهادی 
تصمیم گیر به نهادی 
تسهیلگر و زمینه ساز 

تغییر کارکرد دهد

گســترده تخریب می شود، از این گزارش بگذریم تجربه همین زلزله 

اخیــر با قدرت زیر ۵ ریشــتر در تهران نشــان داد که عمال حتی اگر 

زیرساخت های ارتباطی آســیب نبینند، هرگونه جابه جایی به دلیل 

اســتقرار انبوه جمعیت در بزرگراه ها، خیابان هــا و میدان ها مختل 

می شــود. در چنین شــرایطی عمال امکان امدادرســانی فراگیر و از 

بیرون وجود ندارد تنها جایگزین آن امداد محله ای و از درون است.

این درون کجاســت؟ آنچه به آن محله می گوییم؛ به واقع مردم 

هر محله خود باید به کمک همدیگر بشــتابند و چشم امید، دست 

کم در کوتاه مدت، به دیگران نداشته باشند. 

مدیریت شــهری در چنین شرایطی به تنهایی قادر به ایفای هیچ 

نقشــی نیست. اگر این را بپذیریم، توانمندســازی محالت و ساکنان 

امــری یکباره و دفعی و هیجانی نیســت بلکه ایــن انتقال قدرت و 

تجربــه کم کــم و در طــول زمان صــورت می پذیرد. حــاال اگر این 

ظرفیت ها ایجاد نشده باشد این مردم نه تنها آسیب بیشتر می بینند 

بلکه از ایفای نقــش باز می مانند. این همان تــاب آوری اجتماعی 

است.

در شهری به گستردگی تهران با بیش ار ۳۵۰ محله و ۸ میلیون 

جمعیت و با این تنــوع فرهنگی-اجتماعی یک رویکرد یا یک نهاد 

و ســازمان به تنهایی امکان عمل موثر ندارد؛ مگر آنکه در شــبکه 

ارتباطی متقابل و گســترده ای جای خــود را تعریف کند و از نهادی 

تصمیم گیر به نهادی تســهیلگر و زمینه ساز تغییر کارکرد دهد و به 

شکل گیری و تقویت نهادها وسازمان های محلی همت گمارد؛ زیرا 

کــه تاب آوری بدون حضور و مشــارکت موثر مردم شــعاری بیش 

نیست.

این رویکرد بر بعضی از پیش فرض ها و ارزش ها مبتنی است که 

مهم ترین وجه آن آموزش اجتماعی با گرایش محله محوری است. 

در چنین حالتــی راهبرد یا راهکار با توجه بــه واقعیت های محله 

اتخاذ می شــود و نقش هــای اصلی در تصمیم گیــری به نهادهای 

محله ای و محلی واگذار می شود.

بــه هر حــال در گذشــته، این نقش مــردم بود که بــه افزایش 

تــاب آوری منجر شــد و امروز با بازگشــت به همیــن اصل امکان 

باالبردن تاب آوری وجود دارد.

 



۲۳۵

آثار تاریخی و به جای مانده از مردمان گذشته در حقیقت جزو نهادها 

و عناصــر فرهنگی کشورهاســت کــه بی  توجهی به آن رخــوت، از هم 

گسیختگی و درنهایت نابودی فرهنگی و تاریخی جوامع بشری را به دنبال 

دارد و در مقابــل مرمت و نگهداری درســت و علمی از آثار و ابنیه های 

تاریخــی به خصوص مکان های مذهبی که نمایانگر چهره واقعی تاریخ، 

فرهنگ و هویت آن ملت هستند، جزو شاخص های مهم توسعه یافتگی 

یک کشور است. حفظ و حراست از آثار تاریخی ملموس و غیرملموس در 

اولویت سیاســتگذاری های فرهنگی و حتی اقتصادی کشورها قرار دارد؛ 

زیرا برکات اجتماعی و سودآوری مالی آن بر کسی پوشیده نیست.  مرمت 

بناهای تاریخی در ایران و کشــور هایی که بناهای تاریخی زیادی در آنها 

وجــود دارد و فرهنگ و تمدن غنی دارند امری الزام آور اســت و این امر 

اکنون در بسیاری از کشورها با جدیت و حساسیت ویژه ای دنبال می شود. 

در سال های اخیر توجه و اهمیت به این موضوع در ایران نیز روند مثبت 

و سریعی به خود گرفته است. هوشنگ خنداندل، معاون سابق عمران و 

توسعه امور شهری وزارت کشور، در هفتمین همایش معاونین هماهنگی 

امور عمرانی استانداری های کشور که در آبان سال ۹۴ برگزار شد، با اشاره 

به توجه به هویت تاریخی و میراثی شــهرهای ایــران، می گوید: «حفظ 

معماری اســالمی، تاریخی و ایرانی از اولویت  های برنامه های دولت ها 

بوده و خوشــبختانه بین دســتگاه های مختلف یک هماهنگی به وجود 

آمــده که این امر کمــک می کند، برنامه ها در راســتای حفظ بافت های 

تاریخی کشور با سرعت بیشتری پیگیری شود.» او می گوید: «حفظ بناهای 

تاریخی و آثار معماری قدیمی در کشور با حضور مردم میسر می شود؛ زیرا 

اگــر مردم در این بافت های تاریخی حضور نداشــته باشــند، این میراث 

شــادابی کافی را ندارد.» مرمت و بازســازی آثار و بناهای تاریخی نقش 

بســزایی می توانند در رشــد اقتصاد یک کشــور از طریق افزایش و رشد 

صنعت گردشــگری ایفا کنند؛ به عبارتی اســتفاده های باستان شناسی و 

گردشــگری ایــن بناها  می تواند به یــک محل برای کســب درآمد برای 

سازمان های مسئول مانند شــهرداری ها و سازمان میراث فرهنگی بدل 

شود. مهندس جعفری یکی از مدیران عامل پیشین سازمان نوسازی شهر 

تهران در گفت وگو با پایگاه خبری سازمان نوسازی شهر تهران در سال ۹۱، 

در این باره می گوید در مرحله احیا و نوســازی بافت های فرسوده شهری 

توجه به هویت شهر، سابقه تاریخی و بناهای ارزشی بسیار حائز اهمیت 

بوده و در فرصت بازتولد مجدد شــهرها بایــد از الگوهای هویت بخش 

فرهنگی، تاریخی و مبتنی بر مبانی ارزشــی استفاده کرد. او بی هویتی در 

توســعه کالبــد شــهر را از اصلی تریــن مشــکالت پیش رو در مســیر 

توسعه یافتگی کالنشــهرها می داند و این بی هویتی را به نوعی دستاورد 

دوره مدرنیسم ذکر می کند. او همچنین در این باره می گوید: «چنانچه در 

فضای مدرنیســم زیبایی و راحتی فضای محیط بــدون توجه به الگوی 

مسکن و هویت معماری مورد توجه قرار گرفته شود، بعد از سپری شدن 

یک دوره شــاهد  بی هویتی در فضای معماری شــهرمان خواهیم بود.» 

مرمت بناهای تاریخی شــاخه ای از هنر معماری اســت که با شناخت 

بناهای تاریخی و مطالعه آنها از نظر قدمت، مواد به کار برده شده و سبک 

معماری زمان خود سعی در بازسازی این آثار و بناهای تاریخی دارد. در 

مرمت بناهای تاریخی در واقع به بازسازی فضای تاریخی و روح معماری 

زمان ســاخت بنا پرداخته  می شود و برای پایداری بیشتر بنا در طی زمان 

مداخله های فنی و عملی انجام  می گیرد. منظور از مداخله فنی و عملی 

در واقع اقداماتی اســت که به منظور هماهنگ سازی بنا با شرایط کنونی 

صورت می گیرد. به عنوان نمونه در عملیات مرمت بســیاری از بناهای 

تاریخی سعی شده است که با استفاده از روش هایی استحکام و مقاومت 

آنهــا را افزایــش داد. در مرمت بناهای تاریخــی واژه هایی برای تعریف 

دقیق تر مداخله فنی و عملی وجود دارد که شــامل بهسازی، بازسازی و 

نوسازی است. بهسازی شامل مجموعه اقداماتی است که در کوتاه مدت 

انجام  می گیرد و در واقع به توانبخشی یک بنای تاریخی  می پردازد و شامل 

تعمیرات، حفاظت، حمایت و استحکام بخشی است. گوناگونی معیارهای 

جوامع بشری برای رعایت اصالت در روند حفاظت میراث تاریخی خود 

به عنوان یک شــاخص فرهنگی محترم شمرده شده و دغدغه اصلی در 

هر کنش معطــوف به حفاظت بقای موضوع حفاظت اثر تاریخی برای 

نسل کنونی و نسل های آینده است. در این میان مساجد به عنوان مرکز و 

هسته اصلی شــهرهای ایران طی هزار سال گذشته بوده اند و در برخی 

شــهرها اساس تشکیل و به وجودآمدن شهر مسجد بوده است؛ بنابراین 

مساجد حافظه تاریخی و هویت شهرها هستند و باید بر این مسأله توجه 

داشــت که با حفظ اصالت و قوام مساجد ساختمان اصلی شهر حفظ 

می شود. پروفســور فابریزیو توپتی از معماران برجســته کشور ایتالیا در 

سفری که سال ۹۰ به ایران داشته، در گفت وگو با همشهری گفته است: 

«در تمام شــهرهای معاصر که به ســرعت پیشــرفت می کنند بیشترین 

نگرانی ها در نگهداری از هسته های تاریخی شهرهاست.» او افزوده است 

که موضوع مهم این اســت که یاد بگیریم چگونه می توان میان نیاز وافر 

برای حرکت به ســمت شــهرهای مدرن و حفظ عناصر تاریخی تعادل 

ایجاد کرد. فابریزیو توپتی همچنین در این خصوص که حیات بخشــی به 

نقش و اهمیت بازسازی و مرمت مساجد تاریخی شهر

بازتاب هویت شهر در مساجد تاریخی 



۲۳۶

گزارش

بافت هــای تاریخی و خانه های تاریخی در شــهرهای مدرن چگونه باید 

باشــد، گفته است: «هسته های تاریخی شهرهای مدرن را نباید از زندگی 

خالی کرد و تنها نگاه موزه ای به آنها داشت.» به گفته این معمار برجسته 

ایتالیا و محقق بافت های تاریخی موضوع مهمی که در خصوص مالکان 

بناهــای تاریخی وجود دارد این اســت کــه مردم به نگهــداری و زنده 

نگاه داشــتن هویت تاریخی شهرهای مدرن قانع شوند. توپتی با تأکید بر 

لزوم حفظ هویت تاریخی شهرها و بهره مندی از امکانات یک شهر مدرن 

افــزوده که حفظ همزمان روند حرکت به ســمت مدرنیته و حفاظت و 

نگهــداری از بافت هــای تاریخی اصــل مهم در حفــظ هویت تاریخی 

شهرهاست و می گوید شهر یک عنصر سیال است و به بهانه نگهداری از 

آثار تاریخی نیز نمی توان حرکت شــهرها بر روند مدرنیته را متوقف کرد؛ 

چون شهرها هیچ گاه به عقب بازنمی گردند و همیشه در حال حرکت رو 

به جلو هســتند. در عین حال، پروفسور توپتی استادیار منتخب دانشکده 

معماری ساپینزای رم، تخریب شــهرهای تاریخی به  منظور ایجاد شهر 

مدرن را درســت نمی داند و می گوید: «برای نجات بافت تاریخی شهرها 

حل مشکالت حاشــیه این بافت ها در بخش مسکن و همچنین ترافیک 

الزم اســت تا توجه مردم به ســمت بافت های تاریخی به  عنوان هویت 

شهرها بیشتر شــود.» به گفته او، راه حل برخورد با روند توسعه و حفظ 

بافت های تاریخی در شــهرهای مدرن این نیست که مدرنیته را به بهانه 

حفظ بافت تاریخی کنار بگذاریم. از این ســخنان چنین برداشت می شود 

که حفظ اصالت و تاریخ محله های تاریخی و بافت ســنتی شهرها جزء 

الزامات شــهری اســت و بخش اصلی بافت محالت شهرها به مساجد 

اختصاص دارد. عالوه بر این برای حفظ هســته و بافت تاریخی شــهر و 

علی الخصوص مساجد تاریخی و حفظ شأن و منزلت اجتماعی این اماکن 

باید در نقشــه های جامع شهرســازی بر این مســأله توجه ویژه ای کرد.  

چنین به گزارش ایرنا سیدمحســن حســینیپویا، رئیس کمیســیون همچنین به گزارش ایرنا سیدمحســن حســینی پویا، رئیس کمیســیون 

۲۳۶

 



۲۳۷

حقوقی شورای شهر مشهد، خرداد امســال در بازدید از مناطق تاریخی 

مشهد می گوید که هویت شهری یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که 

باید در هر شهر مورد توجه قرار گیرد، اگر هویت شهری وجود داشته باشد، 

تعامالت و نظامات اجتماعی به خوبی شکل خواهد گرفت و آسیب های 

اجتماعی نیز به کمترین حد خود می رســد. در همین زمینه مســاجد به 

عنوان هویت و ســند تاریخی یک ملت قلمداد می شــود، جایی که طی 

ســالیان دراز مردم از هر قشــر و صنف و دســته و گروهی در آن جمع 

شــده اند. بنابراین حفظ و مرمت آنها به شکل اصولی باید همواره مورد 

توجه قرار گیرد، زیرا بستری مناسب برای اجتماعات محلی و حفظ هویت 

محلی و ملی مردم اســت. با گسترش زندگی مدرن و صنعتی، ساختار و 

شــکل شهرها خصوصا شهرهای بزرگ تغییر کرده اســت و ایران از این 

مســأله مســتثنا بوده و همین امر موجب کمرنگ شــدن نقش و حضور 

مساجد در زندگی مردم شده است اما مساجد هنوز پایگاهی مورد اعتماد، 

محکم و وحدت بخش هستند که می توانند در هر زمان و شرایطی بستری 

برای همراهی، تجمع و همــکاری و هماهنگی مردم ایجاد کنند. با این 

حال باید در نظر بگیریم که مرمت و بازسازی مساجد نباید به روح معنوی 

و ســبقه تاریخ آن بنا لطمــه وارد کند و آن را از یــک مکان روح بخش، 

مقدس و آرام به مکانی سیمانی و بی روح و پرهیاهو بدل کند. در بازسازی 

و مرمت مســاجد بایــد بر اهمیت توجــه به محیط اطراف مســاجد و 

هماهنگی و هارمونی بافت محله و مسجد نیز توجه کرد.  حجت االسالم 

ابراهیمی، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد، در سال ۸۶ در گفت وگو 

با همشهری می گوید: «در حوادث غیرمترقبه و پیشگیری از بالیا همچنین 

در امر خدمت رســانی به مردم آسیب دیده، مســاجد پیشگام هستند اما 

چنانچه بنای خود مساجد استحکام و ایمنی کافی نداشته باشد چه باید 

کرد؟ او اظهار می کند: «دولتمردان و مسئوالن نظام باید به مساجد کمک 

کنند تا به روز شــوند و از عقب افتادگی فاصله بگیرند.» او معتقد است 

مساجد تمام سرمایه شان را برای انقالب هزینه کرده اند و در خدمت نظام 

و انقــالب بوده اند. با وجود این، بازســازی ســاختمان مســجد با دیگر 

بازسازی ها بسیار متفاوت است. در بازسازی مسجد بسیاری از نکات را باید 

در نظر گرفت؛ مثال قدمت مسجد چند سال یا چند صد سال است. اینکه 

در ساخت مسجد از چه امکانات و ظریف کاری هایی استفاده شده است 

که باید دست نخورده باقی بمانند، البته منظور از دست نخورده باقی ماندن 

این اســت که در مرمت و بازسازی ساختمان آن این آثار را از بین نبریم و 

تغییــرات خاصی بر روی آن بخش ها اعمال نشــود. در این میان هزینه 

بازســازی مســجد نیز مانند تمام هزینه های دیگر بازســازی ساختمان 

می تواند زیاد باشــد؛ اما تفاوتی که در بازسازی ساختمان مسجد با دیگر 

بازســازی ها وجود دارد، این اســت که هزینه بازســازی های دیگر که به 

صورت شخصی انجام می شــود را خود شخص پرداخت می کند اما در 

بسیاری از موارد بازسازی ساختمان و تعمیرات ساختمان مساجد بسیار 

مشــاهده شده اســت که بخش اعظمی از این هزینه ها به وسیله مردم 

پرداخت می شود و مردم عموما به دلیل حس تعلق به محله و مسجد 

محل در بازســازی و مرمت آن همراهی و کمک می کنند. کمک جمعی 

برای پرداخت هزینه های تحمیل شده انجام می شود تا هم باری از دوش 

شخص بازسازی کننده برداشته شــود و هم مردم از این حرکت جمعی 

احساس شــادی و رضایت کنند. البته در این میان در بسیاری موارد هم 

کمک های بسیار زیادی از طرف شهرداری برای تقبل این هزینه ها انجام 

می شود و شهرداری بخش زیادی از این هزینه ها را پرداخت می کند. اما 

در پروژه مرمت و ایمن ســازی مســاجد تاریخی عموما اقداماتی ازقبیل 

سفت کاری، احداث یا تکمیل سرویس های بهداشتی، کف سازی حیاط و 

شــیب بندی، عملیات بازســازی و ایمن ســازی، اجرای تأسیســات برق، 

ســنگ کاری و آینه کاری و گچ بری، تذهیب و هنرهای اســالمی، تکمیل 

شبســتان یا اضافه کردن فضا به مسجد، ســاخت نمای بیرونی مسجد، 

مرمت نمای طاق، پاک ســازی و بندکشی طاق های شبستان و مرمت بام 

ایوان انجام می شــود و حتی در برخی از مســاجد بسیار قدیمی مرمت 

کاهگل ها و تیرک های چوبی، آجرفرش کردن و سایر اقدامات مشابه مورد 

توجه است. درمجموع می توان گفت که مساجد به عنوان مکان مذهبی 

که اهدافی فراتر از عبادت برای آنها در دین مبین اسالم ترسیم شده است 

و درواقــع محلی برای پیونددادن مومنان، ایجاد تســلی خاطر و وحدت 

آنهاست، نیاز به رســیدگی مداوم دارند تا همواره بتوانند جلوه زیبایی از 

دین مبین اسالم باشند. زیبایی و پاکیزگی مساجد با حفظ هویت و سابقه 

تاریخی آنها می تواند در جذب نســل جوان به این مکان دینی و تقویت 

عقاید جوانان کشــور بسیار موثر باشــد. جوانان با طبع لطیف و روحیه 

پرنشــاط به دنبال مکان های فرازمینی و الهام بخش هســتند که بخش 

عمده ای از آن را می توانند در مســاجد تاریخی و سنتی کشور که به هنر 

ایرانی و اســالمی کشــورمان پیوند خورده اســت، بیابند و ضمن ارتباط 

برقرارکــردن با فرهنــگ و هویت ایرانی-اســالمی خود، بســتری برای 

شکوفایی و رشد اجتماعی داشته باشند.

درمجموع می توان 
گفت که مساجد به 

عنوان مکان مذهبی 
که اهدافی فراتر از 

عبادت برای آنها 
در دین مبین اسالم 
ترسیم شده است و 
درواقع محلی برای 
پیونددادن مومنان، 

ایجاد تسلی خاطر 
و وحدت آنهاست، 

نیاز به رسیدگی 
مداوم دارند تا 
همواره بتوانند 

جلوه زیبایی از دین 
مبین اسالم باشند

۲۳۷
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گفت وگو

رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران

باید جزییات شهر را اصالح کنیم

مشکالت شهر دست 
کم در ۵ دهه گذشته 
نه در کلیات که اتفاقا 

در جزئیات است و 
حتی محل اختالفات 

هم در همین نقطه 
است. این دسته 

معتقدند باید با تغییر 
برخی از قوانین و 

ساختارها به محور 
قرارگرفتن انسان 
در شهر اقدام کرد

بیاییــد از این اصطالح تغییــر ریل یا پارادایم شــیفتی که   
حرفش زیاد است شروع کنیم، دقیقا چه منظوری را می رساند؟ 

اگر بگویم که این دگردیسی یا دگرگونی یا دگرسازی ای که طرح 

می شــود بنیاِن نظری و اندیشه ای آن به چه برمی گردد، باید توجه 

کرد به نحوه نگاه به شــهر و مدیریت شهری برمی گردد. زمانی که 

شــما شــهر را مجموعه ای از فضاهای کالبدی و اقتصادی تعریف 

می کنید کــه قاعدتا و عمدتا در چنین فضایــی خودرو، بانک و این 

مناسبات کلیدی ارجح می شوند و تمام سیاستگذاری و برنامه ریزی 

شــما برای بهبود عملکرد اینهاســت. موقعی هست که شما شهر 

را با ژِن بنیادیِن خودش که همان انســان هســت، تعریف می کنید  

اولویت های شــما تغییر می کند. باور این مجموعه این اســت که 

ژن بنیادیِن شــهر انسان است و شما متناسب با نیازهای انسان باید 

برنامه ریزی کنید. 

معنایی که اساسا در سیاست های شهری مفقود است؟  
نقِد ســاختاری ای این اســت که ما در پنج دهه گذشــته –البته 

سال هاســت که نظام برنامه ریزی ما این ضعف را دارد؛ اما در پنج 

دهه اخیر به شــدت این ضعف جدی تر شده اســت- گاهی راجع 

به شــهر فکر می کنیم که کارگاه ساختمان سازی است، گاهی فکر 

می کنیم محل تردد خودرو اســت و آن را در ســیطره خودرو قرار 

می دهیــم؛ اصال تمام سیاســت هایمان را به ایــن جهت می بریم. 

ببینید هایپرمال هایی که ما در شــهر می ســازیم و با تعبیه هزار یا 

بیشــتر تا الزام قانونِی تعبیــه پارکینگ برایــش می گذاریم؛ یعنی 

دعوت مردم به جابه جایی بیشتر با کارایی کمتر.

تهران درگیری های بسیاری دارد، از آلودگی و ترافیک و شلوغی گرفته تا کمبود زیرساخت  ها و دیگر مشکالت ریز درشت عام و خاص شهرنشینی. این مشکالت بر کسی 
پوشیده نبود و نیست اما هماره چگونگی رفع آنها محل اختالف دیدگاه های مختلف بوده است. کسانی راه چاره را در توسعه فیزیکی شهر دیدند و عمل کردند و کسانی 
در ساخت بزرگراه ها و توسعه عمودی شهر. در این بین اما دیدگاهی تازه معتقد است مشکالت شهر دستکم در ۵ دهه گذشته نه در کلیات که اتفاقا در جزییات است 
و حتی محل اختالفات هم در همین نقطه است. این دسته معتقدند باید با تغییر برخی از قوانین و ساختارها نسبت به محور قرار گرفتن انسان در شهر اقدام کرد. آن 
هم انسان پیاده، کسی که شهر را نظر کند، در آن راه برود و با آن ارتباط برقرار کند. بی شک این یک تغییر ریل است و نظر به سویه ای از شهر انداختن که تا به امروز 
همواره زیر حجم بزرگراه سازی ها، مال سازی ها و بتن ریزی ها پنهان مانده بود. یکی از قطب های اساسی این گفتمان سازی تازه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر 
تهران است که اگر چه در عمر پنجاه ساله خود هماره روی این اصل تاکید کرده اما به نظر که هم اکنون محور اصلی تفکر و تعمق خود را بر این اساس قرار داده است. 

گفتگوی شرق با محمد حسین بوچانی دکتر در برنامه ریزی شهری و رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران را می خوانید. 
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مشکالت شهر دست 
کم در ۵ دهه گذشته 
نه در کلیات که اتفاقا 

در جزئیات است و 
حتی محل اختالفات 

هم در همین نقطه 
است. این دسته 

معتقدند باید با تغییر 
از قوانین و  برخی

ساختارها به محور 
قرارگرفتن انسان 
در شهر اقدام کرد

م، دقیقا چه منظوری را میرساند؟ 
 یا دگرگونی یا دگرسازیای که طرح 

های آن به چه برمیگردد، باید توجه 

دیریت شهری برمیگردد. زمانی که 

فضاهای کالبدی و اقتصادی تعریف 

ر چنین فضایــی خودرو، بانک و این 

د و تمام سیاستگذاری و برنامهریزی 

اســت. موقعی هست که شما شهر 

ان انســان هســت، تعریف میکنید  

د. باور این مجموعه این اســت که 

و شما متناسب با نیازهای انسان باید 

ستهای شهری مفقود است؟
ت که ما در پنج دهه گذشــته –البته 

زی ما این ضعف را دارد؛ اما در پنج 

ف جدیتر شده اســت- گاهی راجع 

اه ساختمانسازی است، گاهی فکر 

ـت و آن را در ســیطره خودرو قرار 

تهایمان را به ایــن جهت میبریم. 

شــهر میســازیم و با تعبیه هزار یا 

پارکینگ برایــش میگذاریم؛ یعنی 

تر با کارایی کمتر.



۲۳۹

سوال جدی این است این هایپرمال ها برای چه ساخته می شوند؟ 

درواقع می خواهند خدمت و نیازی را تأمین کنند. اگر این هایپرمال 

مبتنی بر حمل ونقل عمومی طراحی شــود خیلی هم خوب است. 

من دارم مثال می زنم تا بگویم چرا این دگرگونی ساختاری ضرورت 

دارد، اصال چرا رویه پنج دهه گذشته دیگر قابل  تداوم نیست، حتی 

اگر پول هم داشته باشید، حتی اگر هم بخواهید، نه عقالنی است، 

نه علمی، نه خردورزانه. اصال شــما دارید به هالکت بیشــتر شهر 

کمک می کنیــد تا تداوم آن در طی پنج دهه گذشــته. ما به بحث 

راجع به یک دوره خاص کاری نداریم، می خواهم بگویم که شــهر 

نیاز به یک توقف و دگرسازی دارد.

حرف شما درست اما طبیعتا همه این کارها به  منظور کسب   
رفاه و افزایش کیفیت انجام  شده است؟ 

در پنج دهه گذشــته  بخش عمده ای از مصارف سرمایه ای را به 

پروژه های خودرومحور اختصاص داده ایم؛ یعنی بزرگراه می سازیم، 

هر روز یک طبقه، دو طبقه، بعدش چهاربانده، داریم به گشادسازی 

شهر ادامه می دهیم.

امــا می خواهم بگویم کــه اینها با هدف کاهــش آلودگی هوا، 

ارتقــای کیفیت زندگــی، بهبود عملکرد و کاهــش ترافیک بود اما 

موفق نشــد. وقتی امروز می بینیم وضعیت مان از پنج دهه گذشته 

تقریبا بدتر است پس اساسا سیاست ما در توسعه شهری سیاست 

غلطی بوده اســت. سیاست شــهری واقعی این است که شما به 

آســایش و آرامش و به گشِت زیســِت آن و به زیست کردن کیفیت 

زندگی آن فکر کنیــد. اینکه نیاز به خدماتی دارد؛ نیاز به مدرســه 

دارد، طراحی مدرســه بر اساس خودرو و جابه جایی دانش آموزان 

با خودرو جزو خطاهای اســتراتژیِک شهر است. بچه ای که شما از 

یک قوطی کبریت خانــه او را درمی آورید و وارد فلز می کنید و بعد 

او را در اتــاق دیگری به نام آموزش می گذارید، او احســاس تعلق 

به شــهر پیدا نمی کند. او نمی فهمد ُگل چیست، گیاه چیست، زباله 

چیست، آسفالت چیست، همشهری چیست، محله چیست. اینها را 

نمی فهمد. شما دارید یک ربات تربیت می کنید. می خواهم بگویم 

اثرات این نوع نگاه نظام شهرســازی ما چه پیامدهای وحشــتناکی 

برای زیست اجتماعی دارد. 

در نظام ساخت و سازمان هم به شکلی مشابه، وقتی آپارتمانی 

می ســازید چــه ۴ واحده چــه ۴۰ واحــده، هیچ فرقــی نمی کند، 

این ســاختمان ضمن اینکه نیاز بــه پارکینگ دارد، نیــاز به اتاقِک 

پســماند هم دارد. این اســتراتژی، اینکه زباله ات را در هر ســاعتی 

از شــبانه روز، هر نوع زباله ای، هر ســاعتی، هر جایــی آن را پرتاب 

کنی، این شهرنشــینی نیست، این شهرســازی نیست، این رهاکردن 

شــهر است. قاعده این است که وقتی شما آپارتمان می سازید، فکر 

می کنید که قاعدتا این آپارتمان ۴ یا ۴۰ واحده، ۴ طبقه یا ۳۰ طبقه 

برای یک دوره ای پسماند تولید می کند، پس اتاقک پسماند برایش 

می گذاریــد. در جهــان دوره فراوانی جمــع آوری زباله را به  طرف 

هفت روز یک بار برده اند.

ما هر لحظه باید زباله در شهر جمع کنیم. بعد جمع می کنیم به 

کجا می بریم؟ می بریم یک نقطه دور، آن  هم بو می دهد، می گوییم 

بیست کیلومتر ببریم آن طرف تر. دوباره باد می آورد. این استراتژی، 

اســتراتژی غلطی است. شما نمی توانی زباله ات را از شهرت بیرون 

ببری. اســتراتژی کنونی مدیریت شهری در جهان تأکید می کند که 

زباله ات نباید از شهر بیرون برود.

هــر کس هر جایی زباله تولید می کنــد باید همان  جا مدیریتش 

کند. اینها رویه های غلطی است که تداوم آن میسر نیست؛ از نظام 

مبتنی بر خودرو تا نظام مبتنی بر اینکه شــما در آن احساس تعلق 

نمی کنید تا مدیریت پسماند. از این ُکدها بی نهایت دارم.

در تئوری مسأله مشــخص است. این نکته ها هم همواره در   
زبان مدیریت شهری چرخیده اســت حاال نه در سطح عمل که 
بیشــتر بحث و مباحثه اما شــما می گویید زمان عمل است این 

عمل کجا اتفاق می افتد؟ 
اول بگویم  این دیدگاهی که شــما می گویید که بله اجماعی در 

ســتاد مدیریت کالن و مدیریت شهری ایران در این باره شکل  گرفته 

را  قبول ندارم.

بیست ســالی که از مجمع تشــخیص مصلحت نظام تا وزارت 

کشور و پایین ترین سطح کارشناسی مدیریت شهری کار کرده ام، این 

را به عینه دیده ام که این بحث شــکل نگرفته است. هنوز ستادهای 

ما فکر می کنند این رویه قابل  تداوم است.

بنابراین اول باید گفتمانی شــکل بگیرد که بگوید تداوم این روند 

دیگر ممکن نیست. 

خب این گفتمان مبتنی بر یکسری ُکدها و عملیات روی زمین   
است. 

اول مــا باید جاهایی که دارد می ُکشــد، جاهایی که دارد ســم 

تولید می کند را بشناسیم؛ مثال وقتی به قانون باغات نگاه می کنید، 

می بینید باغ زیرساخت شهر است. باغ در شهرها مثل چیزی شبیه 

مترو است.

آیا می توانید مترو را تغییر کاربری بدهید؟ اصال عقالنی است که 

خط مســیر اتوبوس را حذف کنید و برجی در آن بســازید؟ باغ هم 

زیرساخت شهر است و اساســا حیات طبیعی شهر روی باغ شکل 

می گیرد و درخت با آن اســت، این کاربری نیست که شما بخواهید 

روی آن عوضش کنید.

مثل این کوه ها هســتند اینها زیرســاخت شــهر هســتند. وقتی 

شــما قاعده وضع می کنید ۴۰-۳۰-۲۰درصد دوطبقه، هفت طبقه 

می ســازید؛ یعنی قاعده غلط اســت. یعنی اساســا دارید کاری را 

می کنید کــه نباید بکنید. حاال ایــن کاری را که نبایــد بکنید، با هر 

اســتانداردی که انجامش بدهید غلط اســت؛ انجــام کار غلط با 

اســتانداردهای خوب که منجر به بهبود آن نمی شــود. مثال های 

متعددی وجود دارد.

االن وقتی می گوییم که در شــهر کســب درآمــد نکنیم، عمدتا 

می گوییم در شــهر یــک زمین، فضا، عوارض انجام شــود. این  یک 

خطای استراتژیک است. کتاب «هزینه های باالِی پارکینگ رایگان» 

نوشــته دونالد شــوپ را تازه ترجمه کردیم. او یک دیدگاهی دارد؛ 

یعنی پنج دهه قبل در آمریکا و ســایر شــهرهای دنیا که با مسائل 

امروز ما روبه رو بوده اند، راجع به آن فکر کرده اند؛ مثال وقتی شــما 

می آیید در منطقه یک، معبر درست می کنید، زمین آنجا مثال متری 

۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان اســت، اصال هر عددی که شــما حســاب 

می کنیــد، بعد وقتــی ۳۰درصــد آن را در اختیار پــارک خودروی 

حاشــیه ای می گذارید و هیچ هزینه ای از آن نمی گیرید، یعنی شما 

از گروه هــای کمتر برخــوردار می گیرید و به گروه هــای برخوردار 

می دهید.

در حالــی  کــه او می توانســت با آن برود مدرســه یــا پارک یا 

آتش نشانی تولید کند. این پارکینگ های حاشیه ای کجای دنیا دارد 

مثل مدل ما برخورد می کند؟

اتفاقــا می خواهــم بگویم کدهــای درآمــدی جدی تری وجود 

در نظام ساخت 
و سازمان هم به 

شکلی مشابه، وقتی 
آپارتمانی می سازید 

چه ۴ واحده چه 
۴۰ واحده، هیچ 

فرقی نمی کند، این 
ساختمان ضمن 

اینکه نیاز به پارکینگ 
دارد، نیاز به اتاقِک 

پسماند هم دارد. 
این استراتژی، اینکه 

زباله ات را در هر 
ساعتی از شبانه روز، 
هر نوع زباله ای، هر 

ساعتی، هر جایی آن 
را پرتاب کنی، این 

شهرنشینی نیست، 
این شهرسازی 

نیست، این 
رهاکردن شهر است

و ی پ ر

چیست، آسفالت چیست،

نمیفهمد. شما دارید یک

اثرات این نوع نگاه نظام ش

دار برای زیست اجتماعی

در نظام ساخت و ساز

واحد میســازید چــه ۴

این ســاختمان ضمن اینک

پســماند هم دارد. این اس

از شــبانهروز، هر نوع زبال

کنی، این شهرنشــینی نیس

شــهر است. قاعده این اس

میکنید که قاعدتا این آپا

برای یک دورهای پسماند

میگذاریــد. در جهــان د

هفت روز یکبار بردهاند.

ما هر لحظه باید زباله

کجا میبریم؟ میبریم یک

بیست کیلومتر ببریم آنط

اســتراتژی غلطی است.

ببری. اســتراتژی کنونی

زبالهات نباید از شهر بیرو

هــر کس هر جایی زبا
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گفت وگو

دارند. یــا اصال می خواهم بگویم نظام وضع عــوارض ما در ایران 

مسأله دارد. وقتی شما بنایی را می گذارید، اول ۳ تا ۷درصد قیمِت 

تمام شده یک ملک را شــهرداری در کل آن دارد ۳درصد عوارض 

می گیرد اوال این عدد بســیار ناچیز اســت، دوما که یک  بارگرفتنش 

خطاست. ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم که اتفاقا یکی از مواردی بود 

که متأســفانه مدیریت های شهری آن را اجرا نمی کردند، می گفتند 

بروید پلکانی اخذ عوارض از ســازنده ها. می گفتند وقتی شــما یک 

بیمارستانی می سازید، سال اول نباید بروید از آن ۳درصد عوارضت 

را بگیری، ســال اول اتفاقا عــوارض از آن نگیر، چون هنوز خدمتی 

ارایه نداده اســت. عوارض از عارضه می آید. سال دوم که بیمار به 

آن خورد و بعد آســفالت تو را اســتفاده کرد و دود تولید کرد،  یک 

درصد عوارض بیشتری از او بگیر، همین  طور سال  به  سال که دارد 

خدمت بیشــتری به شهر می دهد و به معنای دیگر، بهره برداری از 

شهر می کند و عوارض بیشــتری در آن  سویش ایجاد می کند، شما 

عوارضــت را باال ببر. این را تا هفتادســالگی یک ســاختمان پیش 

می برد.

بعد از هفتادســالگی این  قدر هزینه این ســاختمان باال می رود 

که دیگر ماندنش در شهر فایده ندارد، نوسازی می کند؛ یعنی نظام 

عوارض با نظام نوســازِی شــهری اتصال پیدا می کنــد. همه اینها 

در نظام برنامه ریزی شــهری و شهرســازی ایران فراموش  شده اند. 

اینها یک مجموعه از طیف بســیار گســترده ای هســتند که در این 

گفت وگــوی کوتاه می خواهــم بگویم که کدهای کلیدی هســتند 

و می تواننــد ادامه پیدا کنند و وجود دارد. تــداوم همه اینها اصال 

غیرقابل فهم است. بنابراین ما حتی اگر بخواهیم به شیوه پنج دهه 

گذشــته شهر را ادامه بدهیم، آن رویه عقالنی نیست. معنایش این 

نیســت که وقتی ما این حرف را می زنیم، می خواهیم همه  چیز را 

از اول اختراع کنیم.

پس شیوه اجرایی اش چیست؟  
 اول تمرکز می کنیم روی کارهایی که نباید انجام بدهیم؛ مثال ما 

دیگر نباید سیســتم پســماندمان را با این روش ادامه بدهیم. حتما 

این سزارین درد و جراحی و خونریزی و نارضایتمندی شهروندان را 

در پی می آورد اما تداوم این روند جمع آوری پســماند میسر نیست، 

بنابراین طرح جامع مدیریت پســماند بعد از ۲۵ سال در دستور کار 

مرکز مطالعات و شــهرداری تهران قرار گرفت و به اینجا رســیدیم 

که باید سطل های زباله سطح خیابان ها به تدریج جمع یا هوشمند 

شوند.

مدیریت پســماند باید تولیدکننده پســماند را بشناســد و آن را 

جمع آوری کند و هزینه اش را از او بگیرد. وقتی سطل را می گذارید، 

دیگر معلوم نیســت که کی دارد چه می کنــد. اصال برای چه باید 

تفکیک کند؟! االن از ۵۵۰۰ تن زباله ما، حدود ۱۰۰۰ تن آن آب است 

منظور آب میان بافتی نیست؛ یعنی اگر مدیریت کنید و فرهنگسازی 

شــود، هزار تن زباله این شهر کم شــده و هزار تن تبدیل به شیرابه 

می شود. ببینید این رویه هاست که باید متوقف شوند. 

برداشتم این اســت که می گویید اداره شهر ما در چند دهه   
گذشته عمدتا مبتنی بر رویکرد کالن بوده اما ما می خواهیم تالش 
کنیم و برویم از جزئیات شــروع کنیم؟ آیا بخشی از این پارادایم 
نوبت همین می شــود؟ یعنی از کالن نگری به سمت جزئی نگری 

رفتن؟
دقیقا همین اســت. اصال وقتی می گوییم این شــهر رنگ ندارد، 

یعنی چه؟ یعنی این شهر یک کاغذ است، یک رنگ رویش بپاش و 

این  طوری می شــود رنگ دار. نه؛ اصال مسأله این نیست. هر ناحیه 

و محله باید هویت رنگی اش مشــخص باشــد؛ یعنــی از جزئیات 

شــروع می شود. وقتی ما می گوییم مســأله مدیریت پسماند داریم 

و مردم مشارکت نمی کنند، این وجه کارشناسی دارد، این حرف ها، 

حرف های سیاســی نیســتند. این حرف ها، حرف هایی است که اگر 

این شــهر می خواهد نقش تمدن ســازی ایجاد کنــد، در بلندمدت 

بــو ندهد و شــهر زیبا و مقاوم و تاب آوری باشــد، بایــد از جزئیات 

بــه آن ورود کرد. عمدتا مســائل ما این بود و کمــاکان هم ادامه 

دارد.  مجددا تأکید می کنم و می گویم شــما االن بگو به دو جریان 

مختلف در پنج دهه گذشــته و  بگو من برنامه ای برای شهر دارم، 

بگو من می خواهم شــهر را تاب آور و بافت فرســوده اش را مقاوم 

کنــم ولی وقتی وارد جزئیات می شــوی، اختالف  نظر پیدا می کنی. 

مسأله ما ســر جزئیات شهر اســت. ما مثال از خودرو زدیم. وقتی 

می گویم اگر می خواهی هایپرمال بسازی، بساز. من هم باید بسازم 

امــا هایپرمال تو نباید مبتنی بر خودرو باشــد؛ یعنی در طراحی به 

مسأله می خوریم. ببینید مجتمع های تجاری بزرگ در دنیا عمدتا در 

حال حذف پارکینگ هســتند اصال هایپرمال ها بر اساس حمل ونقل 

عمومــی طراحی می کننــد. TOD همین اســت. االن نظام صدور 

پروانه ما هیچ نســبتی با نظــام حمل ونقل عمومی مــا ندارد، در 

حالی  که در دنیا سال هاســت که سر این موضوع بحث کارشناسی 

می کنند. شــما جایی تراکم بده که دسترسی به حل ونقل عمومی 

آن بیشــتر است. جایی که دسترســی به حمل ونقل عمومی ندارد 

یا فعــال برنامه ای ندارد که نباید تراکم ســازی کند؛ چون خودرو را 

دعوت می کند. شــهر که کارگزار خودروسازان نیست. شهر کارگزار 

انســان اســت؛ آدم هایی که دارند در آن زیست مدنی می کنند. این 

دیدگاه نظــری و با جزئیاتی که عرض می کنــم، مجموعه پارادایم 

نوبت و دگردیســی ســاختاری را ایجاد می کند. در نظام هزینه کرد 

هم این  طوری است.

سال هاســت که بحث کارشناسی داریم؛ مثال برخی از نهاد های 

مختلفی که در شهر کار فرهنگی-اجتماعی می کنند، کار فرهنگی-

اجتماعی کردن در داخل شــهرداری، مأموریت های حاکمیت ملی 

نیست. حوزه فرهنگی-اجتماعی ما در شهرداری تهران باید بگوید 

که مردم! این شــهر برای شماست و مِن شــهرداری هم وظیفه ام 

این است که بیایم زباله جمع کنم. حوزه فرهنگی هم باید آموزش 

بدهد که مــردم چطور زباله را تفکیک کنند. می گوید مردم! در این 

شــهر باید کمتر ســوخت مصرف کنیم، آلودگی دارد همه را خفه 

می کند. 

 و مثــال از دل این ایده ها برنامه دوچرخه ســوارکردن مردم   
بیرون می آید؟ 

مردم الزم است از دوچرخه استفاده کنند اما وقتی شما می آیید 

و شــهر را بر اســاس خودرو طراحی می کنید؛ یعنی میزان مصرف 

ســوخت را باال می برید، از طرف دیگر این شــهر با پدیده هایی مثل 

اضافه وزن شهروندان یا بیماری های ناشی از این سیاست ها مواجه 

می شــود، انسان در شــهر به بیماری گرفتار می شود، ولی اگر شما 

تصور کنید که همان  قدر که شــما برای اتوبان سازی سیاستگذاری 

کردید، مدارس دوستداِر دوچرخه را ایجاد می کردید، سالی یک  بار 

در هــوای پارک، آقای معاون رئیس جمهوری با شــهردار می آمد؛ 

یعنی  معاونت فرهنگی-اجتماعی ما این کار را می کرد می گفت ما 

امســال اولویت مان این است که بچه ها با دوچرخه جابه جا شوند، 

مسیرش را هم ما طراحی می کردیم و ....

اصال وقتی می گوییم 
این شهر رنگ ندارد، 
یعنی چه؟ یعنی این 
شهر یک کاغذ است، 

یک رنگ رویش بپاش 
و این  طوری می شود 

رنگ دار. نه؛ اصال 
مسأله این نیست. 

هر ناحیه و محله 
باید هویت رنگی اش 

مشخص باشد؛ 
یعنی از جزئیات 

شروع می شود.
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طرح های جامع و تفصیلی ما هنوز الزام حقوقی برای مســیر   
دوچرخه ندارند.

 ولی برای بزرگراه دارند؛ چون خودروســازان توانســته اند آن را 

در طرح های توســعه شهری بگنجانند. اینها ضعف های ساختارِی 

پنج دهه گذشــته بر نظام شهرسازی و برنامه ریزی شهری است که 

اتفاقا باید از پایین آن اصالحات را شروع کرد. اما یک اراده عقل پایه، 

دانش پرور و ایران دوست و تهران دوست باید وجود داشته باشد تا 

از این سیستم کارشناسی پایین حمایت کند. بخشی از این دگرگونی 

همین است؛ یعنی آنچه کار درســت است باید درست انجام داد. 

کار غلط را که هر چقدر درســت انجام بدهید، معنایش بهره وری 

باال نیست.

ظاهرا مسأله همیشه این اســت که ما در گفتمان سازی جلو   
می رویم، اما وقتی می خواهیم مثال های عملی بزنیم کمی غفلت 
می شود و برای مردمی که فارغ از نظریه ها و تئوری ها و ایسم ها 
به ماجرا نگاه می کنند، معنا پیدا نمی کند؛ یعنی چه خوب اســت 
که تفکیک زباله از داخل باشد، اما در حوزه عمل اجرا نمی شوند. 
االن این طور نیســت، من از همین پسماند شروع می کنم. عرض 

کردم  بیست وپنج سال اســت این گفت وگوها تبدیل به سند نشده 

اســت، اما االن تبدیل به ســند شــد؛ یعنی به طرح جامع مدیریت 

پسماند تبدیل  شده اســت برای اینکه به شورا می رود تا ان شاءاهللا 

تصویب شــود و برای اجرا برود. توجه کنید شــما بــرای تغییرات 

ساختاری یا پارادایم شــیفت ها در وهله اول نیاز به تغییر مقررات 

داریــد. شــما نگاه کنید که در این شــهر، در مــورد همین موضوع 

مدیریت پســماند، موضوع کاهش از مبدأ هیچ  وقت در سیاست ها 

و رویه ها نبوده اســت. اصال اگر شما فکر می کنید که سیاست های 

قبلی درباه پسماند درست بوده است، پس ما سطل زباله ها را برای 

چه گذاشتیم؟

این سطل زباله ها درواقع شروع انحراف بوده است. در این تغییر 

رویه، این  طور نیســت که شــما فکر کنید که این را از اینجا بردارید 

و آنجــا بگذاریــد. اول باید متقاعد کنید که این موضوع بد اســت. 

اتفاقــا بخش عمــده ای از انرژی هم دارد صرف همین می شــود؛ 

صرِف متقاعدکردن که آقا! تداوم این روند میسر نیست. حال توقف 

و بعدش به تدریج این را اصالح کنیم؛ چون نمی شــود که یک  شبه 

همه اینها را برداشــت. بنابراین آنچه بخشی از این مقررات است، 

اتفاقا یکی از کارهایی که در این دوره دارد به عمل می رسد، تمرکز 

روی پروژه های کوچک مقیاس است. باز اگر من بگویم که پنج دهه 

گذشته –فارغ از اینکه چه کسی شهردار بوده است– اگر نگاه کنید، 

می بینید عمده پروژه ها پروژه های بزرگ اســت: بزرگ ترین دریاچه، 

بزرگ ترین بزرگراه، بزرگ ترین فــالن. یعنی اینها خورنده های منابع 

شهر هستند. نمی گویم اینها روی شــهر اثر ندارند، حتما اثر دارند، 

امــا میزان هزینه ای که می کنیم و میــزان بهره وری ای که داریم، با 

هم قابل خوانش نیســت. دست  کم عملکرد کنونی این است دارد 

که روی پروژه های کوچک مقیاس -پروژه هایی که الزم نباشد مردم 

با خودرو جابه جا شــوند- تمرکز می شــود. پروژه هایی که خیلی با 

هزینه  کمتر احســاس تعلق بیشــتری را ایجاد می کند. واقعیتش 

حال کنونی شهرهای ما محصول یک  شب نبوده. نه این محصول، 

محصول یک دوره بسیار طوالنی است. توقف این ساختار معیوبی 

که به حرکت افتاده اســت مثل بهمن دارد همه  چیز را در خودش 

ادغام می کند، اول تهمــت دیوانگی به آدم می زنند که اصال داری 

چه می گویی، اصال بــرای چه باید این حرف را حرف هایی که هیچ 

قاعده کارشناسی ندارد می زنید، شــما چون نمی خواهید کار کنید 

این حرف را می زنید. بعضی  اوقات کارنکردن بسیار عقالنی تر از آن 

است که کار تخریبی در شهر انجام دهید. شهر عروسک نیست که 

من هر حالتی که بخواهم آن را به حرکت درآورم. شهر یک سرمایه 

مدنی-اجتماعی اســت که به آدم هایش تعلق پیدا می کند و پیش 

می رود. اگر ما بخواهیم وارد جزئیات بشــویم، واقعیت این اســت 

که این شــهر چه در نظام برنامه ریزی، چــه در نظام بودجه ریزی، 

چــه در حوزه عمرانی، چه در حوزه حمل ونقل و چه در نســبتش 

با شهرســازی  نیاز به اصالحات از جزئیــات دارد. این اصالحات از 

جزئیــات گاهی تمرکز بر یک فرآیند، گاهی می توان بیان کرد شــما  

نباید آن کار را ادامه دهید؛ مثال سیاســت های بزرگراه ســازی هیچ 

ضرورتی را تداعی نمی  کند.

با این تفاســیر شما شناسایی کرده اید که مثال بیایید و بگویید   
که اول باید این مقررات اصالح بشود. 

همین  طور است. 

من االن به  عنوان شهروند می توانم در اینجا سوالی بپرسم.   
شما االن به درستی می گویید که ما باید به سراغ جزئیات برویم؛ 
این کامال درست است. درواقع اگر جاِن کالم این مدیریت شهری 
را ســر همین موضوع قرار بدهیم، یعنی پارادایم نوبت را به این 
تعبیر به کار ببریم، به هدف زده ایم. گفته ایم از کالن محوری وارد 
جزئیات می شــود و به جزئیات توجه می کند. آنجا هم درســت 
می گویید که یکســری از این جزئیات اصال سیاســت های ملی 
نیســت، حاال ما اصال می گوییم که خودرو، سیاســت های ملی 
است چون بر اشــتغال و واردات خودرو و قدرت خودروسازان 
تأثیر دارد. اما یک بخش هایی هم که مثال می بینیم دســت خود 
شهرداری است و خیلی جزئی هم هست ازجمله همین نکته که 
شما می گویید یعنی کاهِش ســواره رو در شهر به نفع پیاده روها. 
ولی عمــال در همین دوره خود شــما هم ما شــاهد این مقوله 
نیســتیم، یعنی پیاده روهایی دارد بزرگ می شود یا وجود دارد 
اما همان پیاده روها دارد جای پارِک خودرو می شود و این دیگر 
اساسا دست خود شهرداری است که بیاید اقدام کرده و از بحث 

ساماندهی مشاغل جلوگیری کند اما آنجا هم رخ نمی دهد. 
منظور من روشن است که این بحث به مقاومت متعدد و مبارزه 

الزم دارد. اینکه می گویم شــهر خیابان و پارکینگ نیست، اتفاقا به 

الیحه بودجه رفته و ما باید از پارک حاشــیه ای چند میلیارد تومان 

پول درآوریم. بحث این بود.

درواقــع فکر می کنــم در بودجه پارســال بوده و امســال هم 

هســت. فکر می کنم ۳۰۰ میلیارد یا چنین عددی، اما در ردیف های 

بودجه بــود و در تبصره ها هم آمده اســت. ببینید پس می رود در 

مقررات گذاری و حذف می شود. درست است. اینکه توانسته باشیم 

در واقع در آن دوره بیاییم این سیاســت را اجرایی کنیم و برای این 

رویکــرد در جزئیات گام برداریــم، حتما با مقاومــت روبه رو بوده 

اســت، همین پیکره پایینی چون باالخره هــر یک از این تغییرات با 

مقاومت هایی مواجه هســت. اما می خواهم به این اشاره  کنم که 

باالخره شــما گریزی از این تغییرات نداریــد، راهی برای بهبود این 

کیفیت –فکر کنید شــما امروز فکر آن هســتید گفتمان این مقوله 

وجود دارد. همین مواردی را کــه دارم خدمت تان عرض می کنم، 

گفتمانــش وجود دارد اما باید به تدریج برای عمل و اجرا برود. اگر 

بخواهم مثال بعدی از این موضوع بزنم، موضوع پســماند اســت 

که آن را بــاز کردم. تغییر رویکرد در حوزه مدیرت پســماند بحثی 

اتفاقا یکی از کارهایی 
که در این دوره دارد 

به عمل می رسد، 
تمرکز روی پروژه های 

کوچک مقیاس 
است. باز اگر من 

بگویم که پنج دهه 
گذشته –فارغ از اینکه 

چه کسی شهردار 
بوده است– اگر 

نگاه کنید، می بینید 
عمده پروژه ها 

پروژه های بزرگ 
است: بزرگ ترین 

دریاچه، بزرگ ترین 
بزرگراه، بزرگ ترین 

فالن. یعنی اینها 
خورنده های منابع 

شهر هستند. نمی گویم 
اینها روی شهر اثر 

ندارند، حتما اثر 
دارند، اما میزان 

هزینه ای که می کنیم 
و میزان بهره وری ای 

که داریم، با هم 
قابل خوانش نیست



۲۴۲

گفت وگو

بســیار جدی اســت. تغییر رویکرد در حوزه فضای ســبز هر چقدر 

ما در دامنه کوهســاران و ارتفاعات فضای ســبز را توسعه بدهیم، 

سیاست درستی است، اما این فضای سبز صرفا برای تولید اکسیژن 

و طراحی کالنشــهر مناســب است. فضای ســبزی مفید و موثر و 

کارآمد اســت که مقیاســش در مقیاس محلی و ناحیه باشد. شما 

اگــر در منطقه ۹ یا ۱۰ در یک ۵۰۰ متــری چهار تا درخت یا فضای 

باز بگذارید، اثرش بر روی کیفیت زندگی و رضایتمندی شــهروندان 

حتما بسیار باالتر از این است که در ارتفاعات شمال یا شمال غرب 

یــا جنوب غرب یا فالن تهران بخواهید درخت بکارید. البته آن  هم 

مفید اســت اما می خواهم بگویم اینکه شــهر از جزئیاتش شروع 

می شود این است.

شــما نمی توانید آمار بدهید بگویید که وضعیت فضای ســبز و 

شهر من این  قدر اســت و در دوره ای افزایش پیدا کرده است؛ مثال 

من از نقطه a به نقطه b رســیدم -دارم از شــاخص های جهانی و 

اثرش بر توسعه شهری حرف می زنم – ولی وقتی می گویی که من 

۵۰ تا باغ را تملک کــردم، اتفاقا متراژش یک  صدم متراژ آن فضای 

سبز نیست، اما اثر این پایدارتر است؛ می خواهم بگویم اینها هست. 

یک  بار به  عنوان شهردار گزارش می دهیم و می گوییم در طول این 

۱۰ ســال سرانه فضای سبز را از ۵ متر به ۱۵ متر رساندم. عجب کار 

بزرگی کردی.

در حالــی  که در یک دوره دو ســاله اگر طــرف بگوید که خیلی 

کمتر مثال ۲۰ ســاعت به ســرانه اضافه کردم اما این سرانه ای که 

اضافه کردم در داخل شــهر بود، اصال قصه متفاوت خواهد شــد. 

ببینید اینها تفاوت آن بحث های کالن است. هر کس در این شهر در 

مورد سیاست و برنامه توســعه شهری می نویسد، می گوید یکی از 

سیاست های ما توسعه فضای سبز است. راست هم می گوید ولی 

یک سیاستی هست که شما در کوهســاران و فالن و اینها، گزارش 

در داخــل آماده می کنی، یک  زمانی هم هســت که نه، ما می روم 

واکاوی می کنیم و می بینیم منطقه ۱۷، اگر چهار تا حمام را به خانه 

فرهنگ تبدیل کنم، اثرشان بیشتر از این است که به  عنوان مثال من 

بروم به یک حاشیه ای –یعنی اینکه شهر با جزئیاتش و با پروژه های 

کوچک مقیاســش قابل  فهم می شــود، واقعیت این است. خیلی 

این باور را ندارم که بگویم این گفتمان، گفتماِن ســاده ای اســت و 

به سرعت در شــهر جاری و ساری می شود. این گفتمان باید خیلی 

از عادت هــا را تغییر بدهد. یکی دیگر از ویژگی های این گفتمان این 

است که بدون مردم این گفتمان قابل انجام نیست. 

طبیعتا وقتی اسم پارادایم شــیفت را رویش می گذاریم کار   
دشواری است. 

و بدون مردم هم نمی شــود. اصال یکی از ویژگی های این بحث 

این است که شــما وقتی می روی توسعه فضای سبز انجام بدهی،  

باالخره درختچه از شــمال یا جنوب یا شــرق یا غــرب می خرید و 

می برید در ارتفاعات می کارید و افتتاح می کنید. این کار خوب است 

اما بهتر این اســت که به توســعه فضای سبز درون ناحیه اندیشید 

وقتی می خواهیــد در یک محله بگذارید، باید متقاعد کنید، آنجا را 

بخرید، اتفاقا هزینه اش هم باالتر اســت و بعد آنها را به این عادت 

بدهید. یک  وقتی هســت که می گویید من نمی خواهم پســماند را 

با این مدل ها انجام بدهم، شــما کل شــهروندان تهــران را درگیر 

می کنید. 

حاال اگر به خود مرکز مطالعات برگردیم، آیا ممکن است در   
مورد کارهایی که انجام شده است گزارشــی به ما بدهید؛ چون 

طبیعتا وقتی داریم می گوییم پارادایم شیفت، جدا از حوزه عمل 
در حوزه فکری هم رخ داده است. 

دقیقا؛ اول اینکه در همین مرکز اتفاقی که افتاد این بود که ما به 

چند اصل رســیدیم: هیچ پروژه مطالعاتی ای شروع نمی شود مگر 

آنکه از ابتدا کاربســت آن مشخص باشــد. این  یک سیاست بسیار 

روشنی بود که از همان روزی که آمدم، خدمت آقای شهردار گفتم 

که واقعیت امر من اینجا دانشگاه شریف، دانشگاه تهران یا دانشگاه 

آزاد یا دانشگاه علم و صنعت نیستم. مرکز مطالعات و برنامه ریزی 

شــهر تهران یک مرکز کاربردی و کاربســت پایه است که مدام باید 

مدیران و کارشناســان در مناطق باشــند؛ یعنــی دائما مثل محقق 

مســأله یابی از این ۶۱۵ کیلومتر کنند. روی این موضوع تمرکز دارم. 

روشــن اســت چون مطالعات مرکز مطالعات باید کاربردی باشد. 

بنابرایــن مطالعات بنیادین، مطالعات نظری و کار دانشــگاهی اش 

را کنار گذاشته ایم. بنابراین حتما مطالعه مرکز کاربردی است. دوم 

اینکه حتما باید بهره بردار مطالعه کاربردی مشــخص باشد؛ یعنی 

هیچ مطالعه ای را ما در مرکز مطالعات در این دوره شروع نکردیم 

که بهره بردارش مشخص نباشد؛ بهره بردار در واقع دستگاه  اجرایی 

است یا شهردار منطقه یا معاونت یا سازمان یا شرکت و امثالهم.

بنابراین تمام مطالعات ما با بهره برداران معنا پیدا می کند. نکته 

ســوم اینکه هیچ مطالعه ای در مرکز مطالعات شروع نمی شود که 

تکلیف حقوقی یا مأموریت شهرداری نداشته باشد. هر مطالعه ای 

که شــروع کــردم، حتما مأموریتش برای شــهرداری بوده اســت. 

تکلیفــی که احتماال بــرای وزارت آموزش وپــرورش وجود دارد یا 

تکلیفی که برای فالن وزارتخانه وجــود دارد، خودش برود انجام 

بدهد. ما ســعی کردیم در این دوره، مطالعاتی که مرتبط به شــهر 

و شــهرداری اســت انجام بدهیم؛ یعنی غالبا مرتبط به شهرداری 

است.

نکته چهــارم، دوره مطالعات بود. البتــه در این چهارمی کرونا 

بســیار اذیت کــرد و چندان موفق نشــدیم و آن  هــم دوره زمانی 

مطالعه اســت. وقتی دوره زمانی مطالعه شــما دو سه سال طول 

می کشــد، واقعا مقداری خســته کننده می شــود. بهترین حالت - 

طوالنی تریــن مطالعه ما طرح جامع پســماند بود که یک ســال و 

هشــت ماه طول کشــید و این هم یکی از دالیلش همین کرونا بود 

و میزان گســتردگی اش هم طوری بود که باید دو بار شــهر تهران 

را ازنظر پســماند نمونه گیری و آنالیز می کردیم. ســرانه پسماندی 

کــه ما در اینجا درآوردیــم با آن عدد و ارقامی کــه در ذهن مردم  

و برخی مدیران اســت، خیلی فــرق دارد. داخل پرانتز بگویم همه 

فکر می کنند مردم تهران خیلی رعایت نمی کنند، خیلی زباله تولید 

می کنند و این حرف ها. تازه با این حالت بی نظمی ما، ســرانه زباله 

ما نســبت به جهان پایین تر است. ما ۷۶۰ گرم زباله تولید می کنیم 

در حالی  که میانگین جهانی باالی ۹۰۰ گرم اســت. ســرانه روزانه 

شــهرها. با این مدل بسیار بد. البته شــرایط اقتصادی و اجتماعی 

هــم تأثیر دارد کــه از آن بگذریم. که در مطالعــه گاهی خیلی از 

حرف های کلی ای که می زنیم، آن را زیر ســوال می برد. وقتی آنالیز 

پسماند احصا واقعا شوک آور بود.

بحث بعدی، دوره و زمانــه مطالعات بود. برای این موضوع ما 

کارهایــی کردیم؛ مثال برای اولین بار شــورای پژوهش و نوآوری را 

در مناطق و سازمان ها و شــرکت ها راه انداختیم یعنی به شهردار 

منطقه بیان شــد که آقای شــهردار، ضمن اینکه شــما دارید زباله 

جمع می کنید و پروانه صادر می کنید، لطفا شــما رئیس شــورای 

شما اگر در منطقه 
۹ یا ۱۰ در یک ۵۰۰ 

متری چهار تا درخت 
یا فضای باز بگذارید، 
اثرش بر روی کیفیت 
زندگی و رضایتمندی 

شهروندان حتما 
بسیار باالتر از این 

است که در ارتفاعات 
شمال یا شمال غرب 

یا جنوب غرب یا 
فالن تهران بخواهید 

درخت بکارید. 
البته آن  هم مفید 

است اما می خواهم 
بگویم اینکه شهر 

از جزئیاتش شروع 
می شود این است



۲۴۳

پژوهــش و نــوآوری منطقه خودت هم باشــید، باالخره در ماه دو 

ساعت فکر کنید. این خطرناک ترین حالت است که شهردار منطقه 

بگویــد که این  قــدر گرفتارم که فرصت فکرکردن ندارم. دانشــگاه 

شــریف در منطقه ۲ است، یا دانشگاه تهران در منطقه فالن است. 

دانشــگاه تهران که در این منطقه اســت، اگر شهردارش نتواند به 

آن بگوید که آقای رئیس دانشــگاه، آقای رئیس دانشــکده،  اساتید 

محتــرم، شــما به ایــن منطقه  فکر کنیــد، برای حل مســائل من 

راه حل بدهید، دانشــگاهی که نتواند در این منطقه اثرگذار باشــد، 

آیا می خواهــد روی آن  طرف اقیانوس ها اثرگذار باشــد؟ خب این 

روشــن است. یعنی این ارتباط بین حوزه علم و اجرا و نزدیک کردن 

آنها. ببینید تالش کرده ایم ولی نمی گویم خیلی موفق شــدیم، اما 

واقعیت امر این است که ما این ادبیات را وارد کردیم.

بگذاریــد مثالی برایتان بزنم؛ اعــداد مختلفی در میزان بدهی 

شهرداری تهران بود. برای ما به  عنوان مرکز مطالعات عدد مهم 

 



۲۴۴

گفت وگو

نبود، برای ما فرآیندهایش مهم بود. خدمت آقای امامی، معاون 

مالی و اقتصادی شــهرداری تهران، عرض کردم که ما مطالعه ای 

را اینجا شروع کردیم: ســازوکارهای مدیریت بدهی در شهرداری 

تهــران. ببینید اصال بدهی ایجادکردن و اینها با توجه به شــرایط 

اقتصادی شــهری مثل تهران که هم تــورم دارد، هم رکود، وقتی 

شــما پروژه a را – پروژه درســت، نه پروژه غلــط، اصال کاری به 

پروژه غلطی ندارم– اما اگر پنج ســال پیش باغی را تملک کردی 

و پولــش را ندادی و آن را به پــارک تبدیل کردی، هنر خوب و کار 

درستی کردی، چون امروز اگر می خواستی انجام بدهی باید آن را 

بیست، سی برابر می کردی. بنابراین مدیریت بدهی مهم تر از خود 

میزان بدهی اســت. بنابراین ما مطالعــه ای را انجام دادیم تحت 

عنوان تدوین سازوکارهای مدیریت بدهی در شهرداری تهران که 

در یــک دوره بلندمدت، باالخره این شــهر باید به  عنوان یک بازار 

–شهرداری– پول دربیاورد و هزینه هم بکند. ایراد ندارد. مثل یک 

پدر باعزت و باشرافت است.

می  گوید من مناسباتم را با جامعه و بازار بیرون تنظیم می کنم، 

بنا به دالیلــی در این دوره، من مثل فالن نهاد نیســتم که پولدار 

باشــم، اما باید خدماتــم را ارایه بدهم. بنابراین شــفاف می گوید 

کــه من این  قدر بدهی  ایجاد می کنم، این  قدر هم دارم ســازوکار 

پرداختــش را فراهم می کنم. بنابراین مــدل مدیریت بدهی را در 

قالب الیحه تنظیم کردیم که در معاونت مالی-اقتصادی هست و 

ان شاءاهللا در این دوره شورا مطرح شود. ببینید طرح این گفت وگو 

در مدیریت دوره شهری که مدیریت بدهی مهم تر از میزان بدهی 

اســت، دیدگاهی را ایجاد کرد. نمی گویم مــا آن را ایجاد کردیم، 

مرکــز مطالعه و مشــاور ایــن کار را کرد و گفت کــه آقا حاال که 

باالخره شهرداری شما مثل همه شهرداری های دنیا بدهی دارد، 

باید پروژه عمرانی و پروژه خدمات شــهری ایجاد کنید، باید زباله 

را جمــع کنید، مرده را دفن کنید، موش را محدود کنید، ســگ را 

عقیــم کنید. به  هر حال تمام این کارهایی که در خدمات شــهری 

از کشــتن موش تــا ارتقای دانش شــهروندی مأموریت دارید، در 

طیف وظایفت هست، باالخره این نیاز اقتصادی دارد. االن صدها 

مســأله اقتصادی از تحریم گرفته تا کرونا روی دوش اســت، اما 

اگر شــما بیایید ســازوکار مدیریت بدهــی ات را تنظیم کنی، دیگر 

از حرف هایــی که دو هزارتا بود،  پنج هزارتا بود، شــصت هزارتا یا 

صد هزارتا بود، ببینید اینها برای شــهرداری بد است، برای کسی 

که می خواهد شــهر را اداره کند؛ چون شــهرداری کارش با مردم 

اســت و ذی نفعانش مردم هستند. شــما اگر می توانید صادقانه، 

مســئوالنه و حقیقی با مردم حرف بزنید، همــه فکر می کنند که 

با یک  مشــت آدمی که فالن کرده –در حالی  که این سیستم کلی 

حســابرس، ذی حســاب و بازرس دارد. می خواهم بگویم که این 

نوع گفت وگوکردن ها مقداری بــرای خود ما از نظر مطالعاتی ما 

خودمان می توانیم بیاییم یک ســاختار بدهیم و مدیریت بدهی در 

شــهرداری تهران ایجاد کنیم و این ســاختار را خوشبختانه ایجاد 

کنیم. به نظرم اگر این ساختار تصویب شود، برای همیشه بحرانی 

از مدیریت شهر  حل کرده  شده است. 

کمی سازوکارش را بازتر کنید.   
بدهی شــهرداری تهران را چه کسانی ایجاد می کنند؟ مدیران 

آن. پنجاه ، صد، دویست  مدیر هستند که حق امضا دارند؛ یا رئیس 

ســازمان اســت، یا رئیس شــرکت، یا معاون یا شــهردار منطقه. 

کارمنــد که حق امضا ندارنــد. آنهایی که حق امضــا دارند، باید 

یک ســامانه ای ایجاد کنیم، بگوییم این  قدر تعهد ایجاد کرده، این 

 قدر هم درآمد و آخر ســال هم ســرجمع بزنــد. ولی این تکلیف 

حقوقی می خواهد که معاونت مالی-اقتصادی نگوید که سازمان 

آن شرکت ها به من پاســخ ندادند؛ چراکه رئیس شورای سازمان 

کیست؟ خود شهردار است، همان معاون و باید پاسخ بدهد. این  

قدر ســرمایه گذاری کردم، این  قدر هــم بدهی دارم و این  قدر هم 

با تو موازنه می کنم و اتفاقا باید افشــا بشود. این سامانه اگر افشا 

کند، ببینید شــهر کشِش تناقض گویی ندارد. در این شرایط بحرانی 

اســت که ما این  همه مسأله در شهر داریم، باید خیلی روشن تر – 

اگر روی جزئیات تمرکــز کنیم، دیگر آن اختالفات کالن ترمان کنار 

زده می شــود. االن مرکز مطالعات مرکز مطالعاِت شــورای شهر 

هم هســت. ما در این دوره در خصوص بیــش از پنجاه  الیحه و 

طرح نظر به شــورای شــهر دادیم. نمی گویم که حتما این نظر ما 

بوده و رفته و تصویب شــده است، اما به  هر حال ما هم مثل مرکز 

پژوهش های مجلس روی لوایح و طرح ها نظرات مان را داده ایم، 

تــا جایی که توانســتیم اصالح کردیم و جایی هم که نتوانســتیم 

باالخره حتما باید بیشتر کنیم.

آخرین چیزی که می خواهم بگویم این است که مرکز مطالعات 

در قوانینی که در مورد مدیریت شــهری به دولت و مجلس می رود 

صاحب  نظر اســت و نظــر می دهد؛ خصوصا در بحــث مالیات بر 

ارزش افزوده. در مورد مالیات بــر ارزش افزوده به  طور جدی بحث 

کردیم. 

موضــوع دیگر، موضــوع درآمدهای پایدار و مالیــات بر ارزش  

افزوده بود که داریم راجع به آن بحث می کنیم و یکی هم موضوع 

مدیریت یکپارچه شهری است که این را هم آقای شهردار به مرکز 

مطالعات واگذار کرد. اما یک کار بسیار متفاوت از اینها را می خواهم 

توضیح بدهم؛ ببینید تصور کنید شــما امروز شهردار تهران هستید، 

من از شــما می پرســم شــما تهران را بر اســاس کدام شاخص ها 

می خواهید بســنجید. قبل از این نظام نامه ای تنظیم شاخص های 

پیشرفت و رتبه بندی تهران که آقای شهردار ابالغ کرد، ما شاخص 

سنجش پیشرفت شــهرِی تهران نداشتیم. مرکز مطالعات با کمک 

دانشگاه تهران و شهید بهشتی، برای نخستین بار شاخص سنجش 

پیشرفت شــهری تهران - ۱۹۹ شــاخص - درآورد. واقعیتش هم 

خیلی درباره آن گفت وگو نکردیم چون می خواهیم ساری و جاری 

شود؛ یعنی زمانی که شهردار یا مدیر بدی بیاید، می گوید آقا تهران 

را بر اساس این ۱۹۹ تا شاخص بســنجید، می توانید مانیتورینگش 

کنیــد و حالــش را بفهمید. اصــال ما در جمهوری اســالمی ایران 

شاخص سنجش پیشرفت شهری نداشتیم. این حرف من نیست. 

یعنی مبتنی بر سیاست ها انجام می شد.  
بلــه، هــر دوره می آمد. همین االن هم شــهردار تهــران برای 

نخستین بار نظام نامه اش را ابالغ کرده است. حدودا ۹۹/۹/۲۵ این 

را ابــالغ کرد این ۱۹۹ شــاخص را و اتفاقا ما ســال ۹۳ و ۹۷ و ۹۸ 

تهران، همین ۱۹۹ شاخص تهران را با هم سنجیدیم و بعد تهران را 

با بقیه کالنشهرها سنجیدیم.

این ۱۹۹ شــاخص داســتان دارد، اینکه چطور اینها را درآوردیم، 

یک گروه بسیار مستعد دانشگاه تهران و شهید بهشتی را گذاشتیم؛ 

آدم هایی که این کاره هستند. اول رفتند شاخص های جهانی توسعه 

شــهری را درآوردند، بعدش گفتیم بر اساس سیاست های کالن و 

مقررات ملی، آینده شــهرهایمان باید چطور باشد و از آنها شاخص 

درآوردیم. 

اینکه می گویم شهر 
خیابان و پارکینگ 

نیست، اتفاقا به الیحه 
بودجه رفته و ما باید 

از پارک حاشیه ای 
چند میلیارد تومان 

پول درآوریم. بحث 
این بود. درواقع فکر 

می کنم در بودجه 
پارسال بوده و امسال 

هم هست. فکر 
می کنم ۳۰۰ میلیارد 
یا چنین عددی، اما 

در ردیف های بودجه 
بود و در تبصره ها 

هم آمده است. 
ببینید پس می رود 
در مقررات گذاری 

و حذف می شود
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دیپلماسی شهری
گسترش ارتباط از طریق گفت وگو با شهرداران جهان

فصل هشتم 
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ورودیورودیسرمقاله

ورودی
راهی به سوی آینده

همگام با جهانی شدن و رشد فناوری اطالعات و توسعه شبکه های ارتباطی، شهرها در فضایی 

متشکل ازجریان ها به بازیگران اصلی حوزه ارتباط و اقتصاد جهانی تبدیل شده اند. تمرکز و همگرایی 

حوزه های مختلف در شــهرها نشان دهنده حرکت سریع جهان به سمت شهری شدن و توسعه هر 

چه بیشــتر کالنشهرها و تبدیل آنها به شهرهای جهانی و درنهایت جهان شهرهاست. در این فضا، 

شهرها با ارتقای جایگاه اقتصادی، سیاسی، فناوری، فرهنگی و زیرساختی خود از توان، نفوذ و اعتبار 

کافی برای اجرای فعالیت های دیپلماتیک برخوردار می شوند و در راستای فعالیت های خود شکل 

نوینی از دیپلماســی را نمایان می کنند که از آن با عنوان دیپلماســی شهری یاد می شود. یافته های 

پژوهش ها نشــان می دهد که شــهرها با ایفای نقش فراملی خود در زمینه های امنیت، توســعه، 

اقتصاد، فرهنگ، شبکه سازی و حضور در سازمان های بین المللی به بازیگرانی فعال در عرصه روابط 

بین الملل تبدیل شده اند.

بر این اســاس دیپلماسی شــهری هنر کاربردی روابط بین الملل برای مذاکرات، تعامل، توسعه 

و بهســازی روابط بین ملت ها ورای مشــکالت و معضالِت روابط دولت هاست و بخش مهمی  از 

«دیپلماسی عمومی» (Public Diplomacy) کشورهای دموکراتیک و پیشرفته است. در این تعریف 

بر سه وجه تمایز دیپلماسی شهری از دیپلماسی دولتی تأکید می کنیم. دیپلماسی شهری؛ اوال یک 

هنر اســت، دوما کاربردی اســت و سوما هدف اصلی در این دیپلماســی ملت ها هستند؛ نه الزاما 

دولت ها. در جهان امروز که دولت ها در کشــورهای پیشــرفته برخالف کشــورهای عقب افتاده به 

سوی کوچک ترشــدن حرکت می کنند و درباره مسائل اساســی حیات، سیاست، فرهنگ و اقتصاد 

جامعه از پایین به باال تصمیم گیری می شود، شهردارها و شوراهای شهر به عنوان نماینده مستقیم 

افــکار عمومی  و اراده مــردم، در بهبود روابط ملت ها با یکدیگر نقش برجســته ای دارند. البته در 

حکومت های شبه توتالیتر، از آن جهت که شهردار و شورای شهر ملزم به اجرای اوامر نهادهای شبه 

پولیت بورو هستند، دیپلماسی مستقل شهری موضوعی سالبه به انتفاع موضوع است. پیوندهای 

خواهرخواندگی موجبات توجه ویژه بین کالنشــهرها را فراهم مــی آورد. از این جهت که معموال 

کالنشــهرها یا شــهرهای کهن ازقبیل اصفهان و آتن یا شهرهای نیمه معاصر مانند تهران و توکیو 

یا شهرهای جدید مانند سائوپولو توســعه یافته  اند و هر کدام با ویژگی های خاص حامل ارزش ها، 

فرهنگ، هنر و اقتصاد خاصی هســتند. تعامل و دیالوگ بین این شهرها موجب مبادله تجربیات و 

دانش در حوزهای مختلف می شود؛ به عنوان مثال استفاده از برخی از تجربیات و روش های سیستم 

ســرویس اجتماعی، وسایل نقلیه عمومی  و اختیارات شــهرداری ها در لندن، پاریس، هلسینکی و 

استکهلم می تواند اسباب بهبود شرایط شهرهای کشورهای در حال توسعه را فراهم آورد. 

بهبود شــاخص توسعه ارتباطی شــهر از مهم ترین ویژگی های یک کالنشهر پیشرفته در دنیای 

کنونی است. تسهیل دسترسی شــهروندان به مدیران در کمترین زمان و نیز برقرار امکانات شهری 

برای آنها در بســتر هوشمندسازی و حرکت به سمت شــهری الکترونیک یکی از اهداف مدیریت 

جدید شــهر تهران بوده است. اقدامات شــهرداری تهران در این خصوص این موارد است: تدوین 

منظومه گفتمانی تهران شــهری برای همه، تدوین سندهای جمعه اطالع رسانی شهرداری تهران، 

دیپلماسی شهری و نشان برتر شهر تهران در زمینه تحقق برنامه سوم توسعه، تدوین شاخص های 

شــهر ارتباطی و برگزاری اولین ارزیابی مدیران برتر شــهر ارتباطی به منظور ارتقای کیفی مدیران 

روابط عمومی در نخسین همایش مدیران برتر شهر ارتباطی، توسعه استفاده از ابزار نظرسنجی های 

عمومی از شهروندان برای تدوین استراتژی های ضروری برای اقدامات و ارتباطات، توسعه ارتباطات 

شــهردار تهران برای گروه های مرجع، راه اندازی خانه گفت وگوی تهران در محل نگارستان شهر به 

منظور افزایش حس تعلق شهروندان به شهر و بسترسازی برای تعامل گروه های مختلف هنری و 

فرهنگی، راه اندازی ســامانه «به من بگو چطور» به عنوان پل ارتباطی میان شهروندان و شهرداری 

تهران تا مردم مشکالت خود را در دسته بندی  ای مشخص شده با مدیران شهری در میان بگذارند و 

ارتقای سامانه مالقات مردمی و ایجاد درگاه اینترنتی مالقات شهروندان با مدیران شهری.



۲۴۷

 

مردم دنیا را می توان در دو گروه برشــمرد: مردمی که شهرشان 

را دوســت می دارند و مردمی که شهرشــان را دوســت نمی دارند؛ 

مردمی که دل شــان برای شهرشان تنگ می شــود، برای شهرشان 

شــعر می خوانند و می نویسند، شهرشان را با آب وتاب برای دیگران 

وصف می کنند و مردمی که چنین ارتباطی با زیســتگاه خود ندارند. 

چنین رابطه ای در خاطرات جوانه می زند و می بالد. خاطره است که 

عشق می سازد و حاال تهران برای ما، برای همه ایرانی ها، گنجینه ای 

از خاطرات اســت که بــه هر طرفش نگاه کنیم، یــادی، خاطره ای، 

شــوق وصالی یا اندوه فراقی ما را درمی گیرد. شوق و اندوه دو روی 

عشــق اند؛ کسی که چیزی را دوست نداشــته باشد، نه با داشتنش 

به شــوق می آید و نه در باختنش دچار اندوه می شود. خاطره های 

جمعی اما دیگر ارتباطی میان شــهر و یک شــهروند نیستند بلکه 

هویت شــهر، تاریخ شهر و مفهوم شهر را می ســازند. گاه کارهایی 

کوچــک اما خالقانه، موثر و معطوف به هدف، گروه زیادی از مردم 

را همراه می کنند و یک خاطره خوش جمعی می ســازند. حال اگر 

تالشی سازمان یافته، وســیع و پیگیرانه بخواهد طعم شیرین حیات 

شــهروندی را در کنار هــم در ذایقه مردم جاری کنــد، چه یادی را 

در خاطر مردم شــهر حک خواهد کرد؟ خاطره ای که  مردم درباره 

شــیرینی آن با هم گفت وگو کنند، سال های ســال بعد آن را به یاد 

بیاورنــد و حس مشــترکی درباره آن را بازیابند. از یک ســو، خاطره 

عشــق را از گذشته می فرستد و از سوی دیگر امید نقش عشق را بر 

فردا می اندازد. تهران آدم را عاشــق می کند؛ با کوه های شمالش، با 

دشت های جنوبش، با شکوفه های بهاری درخت های سایه اندازش، 

با پاییز برگ ریز پیاده روهایش، با نسیم خنک سحرگاهش، با تکاپوی 

مردم نیم روزش، با شب های بیدارش و با رویدادهای ریز و درشتش 

زندگی را سخت پاگیر خود می کند؛ همان زندگی که عشق بهانه آن 

اســت، همان زندگی که ادامه دارد. تهران پس از این، پس از ما، باز 

هم روزهای باال و پایین بی شماری خواهد دید و این بار خاطره هایی 

دلنوازتر با ما و نسل های پس از ما خواهد ساخت. شهرداری تهران 

یعنی اصلی ترین متولی امور پایتخت بر اساس اسناد باالدستی، در 

کنار حفاظت از میراث قرن گذشته و نمایش آن، در کنار آماده سازی 

تصویــر قرن آینده و تدارک برای ورود بــه آن، بر خود الزم می داند 

کــه وظیفه تاریخی خود را در این نقطــه عطف تقویمی به بهترین 

نحو ایفا کند و در ایجاد فضای نشــاط، همدلی، گفت وگو، همفکری 

و همــکاری برای ســاخت یک خاطره شــیریِن جمعــِی بزرگ گام 

نخســت را اســتوار بردارد تا در قرن پیِش رو، تهــران بیش از پیش 

«شهری برای همه» باشد. «تهران شهری برای همه» تنها به معنی 

خدمات و ساخت وســاز برای همه نیســت. تهران ۱۴۰۰ و تهران در 

قرنی که از پِس این سال می آید، قرار است با همه مردمش ساخته 

شود و اســتوار بماند؛ مردمی که با حیات شــان از جریان حیات در 

شهر پاســداری می کنند و شهر را با شور و شادی و همت شان زنده 

نگه می دارند. طــرح «تهران ۱۴۰۰» امکانی بــرای حضور و ظهور 

می یابــد. هدف این طرح همراهی حداکثری و اســتفاده همه گیر از 

ظرفیت هــای موجــود و در عین  حال مرتبط با این موضوع اســت؛ 

به  نحوی که مهم ترین داشــته یک شــهر -که نیرو و معدن عظیم 

انسانی آن است- را به همراهی، همسویی و مشارکت در این طرح 

تشویق و تعاملی فعال و دوســویه را نسبت به قبل ایجاد کرد. این 

طرح با رویکردی ویژه به این ظرفیت ها نگاه می کند و درصدد است 

چترش به گســتردگی همه مردم باشد. طی انجام طرح، به  صورت 

تدریجــی و موثر حضور مردم پررنگ تر، جدی تر و موثرتر می شــود. 

یکــی از اهداف دیگر این طرح، ملی گرایــی در جهت ایجاد وحدت 

و همراهی شهروندی اســت و این وحدت محقق نمی شود مگر با 

به رسمیت شــناختن تنوع موجود. تهــران ۱۴۰۰بیش از آنکه اتفاق 

جدیدی باشــد، یک آینه قدی و تمام نماست؛ آینه ای برای انعکاس 

و بازنمایی آنچه هســت، آینه ای برای روایت کالنشهر تهران، برای 

بازنمایــی قد و قامت افراشــته یک ملت در اکنــون، تصویرگر فراز 

و نشــیب تاریخ صدســاله در عرض جغرافیایی به نــام تهران. کار 

آینه ســاختن و افزودن نیســت بلکه آنچه موجود اســت را با جال 

و جلــوه ای مضاعف منعکس می کند. همــه تالش ها در این طرح 

تجمیع داشته های انسانی در بســتر تاریخ و جغرافیا و پیش چشم 

آوردن آنهاست. بر این اساس، محورها و اصول اساسی مورد توجه 

در «تهران ۱۴۰۰» از این قرار هستند:

 داشــتن رویکرد اجتماعی و فرهنگی به همه مســائل مدیریت 

شــهری و تغییر رویکــرد در همه حوزه ها؛ از شــهِر خودرومحور و 

ساخت وسازبنیان به شهر پیاده محور و انسانی.

 ضرورت افزایش انســجام سیستمی در شــهرداری تهران (با 

توجه به گستردگی سیستم شهرداری این انسجام برای ایجاد وحدت 

رویه، طراحی فرآیند درســت و اثرگذار و داشتن نقشه راه مشترک با 

مسئولیت های متفاوت، اما همسو و هم راستا بسیار ضروری است).

تهران ۱۴۰۰؛ نقطٔه وصِل به آینده

تهران برای ما، 
برای همه ایرانی ها، 

گنجینه ای از خاطرات 
است که به هر 

طرفش نگاه کنیم، 
یادی، خاطره ای، 

شوق وصالی یا 
اندوه فراقی ما را 
درمی گیرد. شوق 

و اندوه دو روی 
عشق اند؛ کسی که 

چیزی را دوست 
نداشته باشد، نه با 
داشتنش به شوق 

می آید و نه در 
باختنش دچار اندوه 
می شود. خاطره های 

جمعی اما دیگر 
ارتباطی میان شهر و 
یک شهروند نیستند 

بلکه هویت شهر، 
تاریخ شهر و مفهوم 

شهر را می سازند



۲۴۸

نگاه کارشناس

 وجود برنامه ای شــفاف، انگیزشی و مشــارکت پذیر برای آحاد 

مردم. 

 توجه به حقوق شــهروندی و همه را دیدن (تمرکز بر طرحی 

که همه شــهروندان خدمات یکســان دریافت کنند، در امور شــهر 

مشــارکت کننــد و صاحب حق و ایده دانســته شــوند،  افراد کمتر 

برخوردار و به حاشــیه رفته در اولویت قرار گیرند و از ظرفیت همه 

شهروندان در طراحی و اجرا استفاده شود).

 احیــای مســئولیت اجتماعی شــهروندان با تأکید بــر افراد و 

نهادهای برخوردارتر و استفاده از ظرفیت آنها. 

 توجه به چند فرهنگی بودن و هویت متکثر تهران و اســتفاده از 

هویت های فردی تا مکانی (از لحاظ قومیتی و فرهنگی و اقلیت ها).

 در نظر داشــتن همه افراد و اســتفاده از همه ظرفیت ها بدون 

لحاظ کردن خط کشــی های مرسوم و سرمایه زدا و حرکت به سمت 

همبستگی اجتماعی.

 بهره گیــری از خرد جمعی و کنشــگری مــرزی مابین مدیریت 

شــهری، نخبــگان، دانشــگاهیان، فعــاالن مدنی، فعــاالن بخش 

خصوصی و نهادهای دولتی-حاکمیتی از طریق گفت وگو و تعامل 

روزافزون.

 حضور پررنگ نهاد های مردمی.

 عنایت بــه پایتختی تهران و اســتفاده از ظرفیت های چندالیه 

ملی و بین المللی آن و اهمیت تهران به  عنوان نماد ایران.

 نگاه بــه ظرفیت های تقویمی و قرارگیــری در موقعیت زمان 

خاص (وجود دو مبعث و دو نیمه شعبان).

برای این طرح، شــعارها و تیترهای متنوعی مبتنی بر هویت های 

مختلف برای تهران در نظر گرفته شــد. اما مرور و بررسی نشان داد 

که تمام این شعارها، اندیشــه ها و گفتمان ها را می توان در مفهوم 

«تهران شهری برای همه» یافت. به همین دلیل این گزاره به عنوان 

مفهــوم اصلی و هــدف غایی طــرح «تهران ۱۴۰۰» برگزیده شــد. 

«تهران شــهری برای همه» مفهومی است که اغلب نیازها، تعابیر 

و دغدغه های بســیاری از افراد حقیقی و حقوقی را در بر دارد. این 

شعار برآیندی از همه تعاریف و خواسته ها از تهران است. از طرفی 

این شعار، شعار اصلی شــهردار تهران در اخذ رأی اعتماد اعضای 

شورای اســالمی شهر تهران -که برآمده از رأی شهروندان هستند- 

بوده است. به تعبیری این شعار برآمده از رأی و نظر مردم است.



۲۴۹

رویکرد مسئوالن برای سده جدید چه می  تواند باشد؟

۱۴۰۰ سال خاص شهرداری تهران
زیادی برای پایتخت ایجاد کرده اســت و در ادامه آن اشــاره می کند 

درآمد ســرانه تهران پنج برابر دیگر شهرهاســت که همین موضوع 

عامل افزایش مهاجرت به این کالنشهر شده است.

میرزایی اشاره می کند که تهران در سطح ملی از باالترین سطوح 

برخورداری و فناوری های نوین شهری و شاخص های توسعه یافتگی 

برخوردار اســت اما در مقیاس جهانی شهری توسعه نیافته است و 

البته تهران نمونه کامل یک شــهر کج توسعه یافته و ناموزون از نظر 

کالبدی است. 

و  برنامــه عملیاتــی  توســعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶)،  برنامــه ششــم 

پروژه محور  و به نوعی حمل ونقل عمومی، بهداشــت و ســالمت و 

محیط زیســت مهم ترین بخش های سند توســعه استان تهران ذیل 

ایــن برنامه بود و اکنون مهلت آن کم کم به پایان می رســد و با آغاز 

سال ۱۴۰۰ باید با ارزیابی اقدامات انجام شده و بررسی دقیق توفیقات 

و عدم موفقیت ها گام های بلندتری با رویکردی متناسب و با نگاه به 

علم روز دنیا برداریم. 

از سال ۹۷، پیروز حناچی، شهردار فعلی تهران، برنامه پیشنهادی 

شهر و شــهرداری تهران را در بازه سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ برمبنای 

متدهای روز دنیا و برپایه بررســی وضعیت فعلی شــهر، برنامه ها و 

انتظارات اعالم می کند. او در این برنامه تأکید می کند که شــهرداری 

نیازمند منابع متناسب و پایدار است و شیوه تأمین منابع مالی مخارج 

توســعه شهر که بر پایه اخذ عوارض ساخت وساز تراکم بناست باید 

تغییر کند که در این مســیر در سال های اخیر الیحه درآمدهای پایدار 

شــهرداری ها و دهیاری هــا در دولت تدوین و به مجلس شــورای 

اسالمی ارایه شد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. 

در برنامه شهر تهران به بخشی از چالش های راهبردی ساختاری 

و محتوایی اشــاره می شــود و در ادامه با اســتناد به پژوهش دفتر 

طرح های ملی پژوهشــگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی در شــهریور ۱۳۹۶، مهم ترین مشکالت شهر تهران 

از نگاه شــهروندان تهرانی را آلودگی هوا، ترافیک و فاصله طبقاتی 

شمال و جنوب شــهر اعالم می کند و در مقابل فرصت های شغلی، 

درآمد و امکانات بیشتر نسبت به سایر شهرها را مزیت زندگی در این 

شهر می شمارد. 

همچنین اولویت های کلیدی تهران مصوب بهمن ۱۳۹۶ شورای 

تصور آغاز ســده ای جدید برای تهران بــا رویکردی نو ایده و نگاه 

جدیدی نیســت. از چند سال گذشته برنامه هایی تا سال ۱۴۰۰ ترسیم 

شــده بود که نشان از تغییر رویکرد در مدیریت شهری تهران داشت. 

فارغ از اینکه این برنامه ها و تالش های انجام شده در این زمینه تا چه 

حدی به نتیجه مطلوب دست یافته است، رسیدن به سال ۱۴۰۰ خود 

می تواند یک مرحله جدید برای آغاز فعالیت های شــهری بر بســتر 

دانش روز مدیریت شهری و رویکردهای انسان محور باشد. 

شــهرداری تهران از ســال ۹۶ برنامه هایی برای مدیریت شهری 

شــهر تهران در قالب برنامه سوم شــهری پایتخت از سال ۱۳۹۷ تا 

۱۴۰۰ترســیم کرده بود و در این میان مســائلی چون برنامه ریزی در 

مســیر توســعه محله محوری، توجه به تغییر رویکــرد درآمدزایی 

شــهرداری تهــران و گــذر از برنامه ریــزی کالبدی بــه برنامه ریزی 

چندوجهی، گــذر از اقتصاد ساخت وســاز به اقتصــاد دانش بنیان، 

واگذاری تصدی گری ها، شفاف ســازی و همچنین تســهیل فعالیت 

بخش خصوصی مد نظر بود. 

در این میان شــهر تهران همــواره با چالش هایــی چون فقدان 

شفاف سازی مدیریت شهری، اطالعات پرهزینه و خارج از دسترس، 

ناکارآمدی تشــکل های صنفی مســکن مواجه بــود و البته یکی از 

بزرگ ترین مشــکالت این شهر به عنوان پایتخت و مرکز ایران، تجمع 

ثروت و ســرمایه در تهران است که عمال به شکل نامتوازنی تقسیم 

ســرمایه و ثروت در میان شهرهای کشــور با تمرکز و محوریت مرکز 

شکل گرفته و در نتیجه تمامی سرمایه های کشور در پایتخت انباشته 

و همین عامل باعث مهاجرت بسیار به تهران و تراکم باالی جمعیت 

این شهر شــده است. این مســأله به تنهایی توانســته بر روند سایر 

موضوعات شهری نیز تأثیر بگذارد و آنها را تحت تأثیر خود قرار دهد. 

همان طور که معاون برنامه ریزی شــهری وقت شهرداری تهران در 

ســال ۹۶ در هفدهمین همایش سیاســت های توســعه مسکن نیز 

اعالم می کند که در دهه گذشته تورم بخش مسکن، ورود مهاجران 

و حجم باالی ساخت وساز و افزایش نقش خوابگاهی تهران مسائل 



۲۵۰

گزارش

سال ۱۴۰۰ می تواند 
سال ویژه ای برای 

تهران باشد. نوع نگاه 
شهرداری در مدیریت 

شهری در حال تغییر 
است و کم کم از 

محوریت ماشین به 
انسان محوری و توجه 
به انسان ها و طبیعت 

تغییر رویکرد داده 
است. پروژه های 

بزرگ شهری دیگر 
صرفا بناهای عظیم 

و انبوه بتونی نیستند 
بلکه سعی می شود 

در کنار ایجاد امکانات 
و تسهیالت رفاهی 
و ترافیکی، جایگاه 
مسائل اکولوژیکی 

و محیطی، توجه 
به محیط زیست و 

فضای سبز، پیاده ها 
و دوچرخه سواران 

نیز مد نظر قرار گیرند

شــهر تهران ازجمله عدالت در دسترسی به زیرساخت ها و توسعه 

متوازن مناطق و محالت، کاهش و رفع آلودگی هوا و آلودگی محیط 

زیســتی وکنترل توســعه جزایر گرمایی، ترافیک، عبور و مرور روان و 

توســعه شــبکه حمل ونقل عمومی، ایمنی و تاب آوری شــهری در 

برابر زمین لرزه و حوادث غیرمترقبه، صیانت و حفاظت از بافت های 

تاریخی شهر و ســاماندهی سیما و منظر شهری، سالمت اجتماعی، 

سبک زندگی و بهداشت روان بوده است.   

در همین زمینه در برنامه پیشــنهادی شهرداری تهران نیز اهداف 

و جهت گیری های راهبردی پیشــنهادی تهران بر پیگیری سیاســت 

حمل ونقل پایدار، نقش آفرینی فعال در حوزه دیپلماســی شــهری 

و تحقق شــهری در تــراز جهانی، تحول در مدیریت شــهری تهران 

با رویکــرد ارتقای شــاخص های حکمروایی خوب شــهری، بهبود 

سطح زیســت پذیری و کیفیت زندگی در شهر تهران، چابک سازی و 

تخصصی سازی شهرداری تهران، ارتقای سطح رقابت پذیری شهری 

و ایفای نقش فعال در حوزه توســعه اقتصاد محلی، تحقق توسعه 

شــهری بوم محور و نوزایی شــهری پایدار، مقابله با فساد و ارتقای 

ســالمت اداری (حرکت به سوی شهرداری بدون فساد) و درنهایت 

پایدارسازی درآمدها و مدیریت شفاف  و موثر هزینه کرد بود. 

شــهردار تهران امســال نیز در مراسم گشــایش و بهره برداری از 

پروژه های شــهری منطقه ۲ اعالم کرد که شهرداری برای سال ۱۴۰۰ 

تهران در سال ۱۴۰۰ * برنامه های مفصلی دارد.
ســال ۱۴۰۰ می تواند ســال ویژه ای برای تهران باشــد. نوع نگاه 

شهرداری در مدیریت شهری در حال تغییر است و کم کم از محوریت 

ماشین به انسان محوری و توجه به انسان ها و طبیعت تغییر رویکرد 

داده است. پروژه های بزرگ شهری دیگر صرفا بناهای عظیم و انبوه 

بتونی نیستند بلکه سعی می شود در کنار ایجاد امکانات و تسهیالت 

رفاهی و ترافیکی، جایگاه مســائل اکولوژیکــی و محیطی، توجه به 

محیط زیســت و فضای ســبز، پیاده ها و دوچرخه سواران نیز مد نظر 

قرار گیرند. بر همین اساس ســال ۱۴۰۰ با توجه به اینکه نویدبخش 

تهران برای همه* آغاز سده ای جدید است، می تواند تبلوری نو در این مسیر باشد. 
تهــران صرفا بــرای بخش خاصی از شــهروندان یا طبقه خاص 

اختصاص ندارد. این شــهر برای همه مردم ۱۲ میلیونی شهر است؛ 

حتی آنهایی که صرفا برای کار روزانه به این شــهر ســفر می کنند و 

شــب به شــهر خود برمی گردند. نباید در ایجاد امکانات و تسهیالت 

شــهری اولویت به مناطق مرفه شــهری داده شــود و بهتر اســت 

نگاه دقیق تری به مناطق کمتربرخوردار و پرتجمع شــهر شــود و با 

نیازســنجی دقیق آنها را محقق کرد. تهران دیگر شهری صرفا برای 

شهروندان سوار اتومبیل های شخصی نیست، برنامه های ویژه برای 

دوچرخه ســواران و ایجاد بســترهایی برای تشــویق مردم در جهت 

اســتفاده از وســایل حمل ونقل پــاک ازجمله در اختیــار قراردادن 

دوچرخه هــای بیدود در ســطح شــهر در همین زمینه اســت که تا 

حدودی موفق عمل کرده است و حتی توانسته بخشی از شهروندان 

به استفاده از دوچرخه سوق دهد. حتی در همین زمینه برنامه های 

ویژه ای برای فرهنگسازی استفاده از شــهروندان از حمل ونقل پاک 

 

 
 

 

 



۲۵۱

اجرا شــد و شــهردار تهران نیز به عنوان یکی از پیشگامان در برنامه 

سه شنبه های بدون خودرو شرکت کرد. انتظار می رود در سال ۱۴۰۰، 

بیش از پیش چنین برنامه هایی در حوزه برنامه های شــهری دیده و 

ایجاد حس تعلق* بسترهای آن فراهم شود. 
مهم ترین مســأله در مدیریت شــهری ایجاد تعلق در شهروندان 

نســبت به شهر اســت که در این مسیر شــهروندان نسبت به شهر 

احســاس وابســتگی، مســئولیت و تعهد و تالش می کنند تا در حل 

مشــکالت آن کمــک کننــد و این امر گامــی بزرگ اســت که برای 

شهرداری بسیار کمک کننده خواهد بود. گر چه این کار نیازمند برنامه 

مدون چندین ســاله و طوالنی مدت اســت اما آغازگــر آن می تواند 

مرمت بناهای تاریخی و حفظ بافت ســنتی شهر، پررنگ کردن نقش 

محــالت و محله محوری، تدوین برنامه هایی با محوریت مشــارکت 

شــهروندان و ترغیب آنها به حضور در عرصه های مدیریت شهری، 

تغییر روش های مدیریت شهری برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش 

آالینده زیســت محیطی، بهره گیری از شــهروندان در مســیر تفکیک 

کاهش آالینده ها؛ بهبود کیفیت زندگی* زباله ها و سایر موارد مشابه باشد. 
مدیریت شــهری به معنای عام یعنی مشــارکت همه دستگاه ها 

برای اداره شــهر و شــهرداری به تنهایی قادر به رفع آلودگی هوای 

شهر نبوده و هماهنگی همه دستگاه ها الزم است. 

رشــد و توســعه وســایل حمل ونقل عمومــی، بهبــود کیفیت 

اتومبیل ها و موتورســیکلت ها، جمع آوری وســایط نقلیه فرسوده، 

تصفیه گازهای خروجی آالینده پاالیشــگاه ها، استفاده از انرژی های 

پاک، افزایش فضای سبز، پارک ها و بوستان ها در سطح شهر ازجمله 

اقداماتی است که می تواند در کاهش آالینده ها و بهبود کیفیت هوا 

موثر واقع شود. 

توجه به بهبود سامانه های حمل ونقل عمومی و برنامه ریزی برای 

افزایش بسترهای حمل ونقل عمومی و افزایش ظرفیت جابه جایی 

مسافران به وسیله آنها می تواند عالوه بر بهبود کیفیت هوا، بر روند 

توجه به توریسم و گردشگری پایدار شهری* زندگی مردم و کنترل روند ترافیک پایتخت هم موثر است.
ظرفیــت باالیــی در شــهر تهران در جــذب گردشــگر داخلی و 

خارجی به دلیل وجود کاخ ها، موزه ها و مکان های باســتانی و حتی 

معمــاری نو و بدیع شــهری تهران وجود دارد. بــه عالوه در همین 

زمینه بازســازی محالت و بناهای باستانی و تاریخی و عمومی کردن 

این مکان هــا برای امکان حضور همه مردم می تواند عالوه بر ایجاد 

تعلق و حس پیوند شهروندان با شهر، در راستای اهداف گردشگری 

نیز مــورد بهره برداری قــرار گیرد. توجــه به گردشــگری می تواند 

زمینه های ایجاد اشــتغال بیشــتر و در نتیجه روح بخشی به شهر و 

 هویت بخشیدن به محالت شهر تهران* زنده شدن آن را فراهم کند. 
ایجاد سرای محله ازجمله اقدامات مثبت شهرداری در سال های 

اخیر بود. اگر شــهر را به عنــوان یک موجود زنده فــرض کنیم، در 

آن صــورت محله به عنــوان عنصر اصلی به مثابه ســلول بنیادی 

این موجــود زنده خواهد بــود. در مقیاس کالن نیــز مبنا قراردادن 
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گزارش

مدیریت شهری 
به معنای عام 

یعنی مشارکت 
همه دستگاه ها 

برای اداره شهر و 
شهرداری به تنهایی 
قادر به رفع آلودگی 

هوای شهر نبوده 
و هماهنگی همه 

دستگاه ها الزم است

برنامه ریــزی از این واحدهای خرد شــهری نتایــج ملموس تر و به 

مراتب قابل درک تری را در بهبود و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان 

بهره گیری از محالت در مدیریت و اجرای تصمیمات * خواهد داشت.
کالنشهری

در ســال های اخیر، در تصمیمات کالنشهری مانند بروز بحران ها 

که نیاز به اجماع عمومی دارد، سیاســتگذاران و مدیران ارشد کشور 

ضرورت توجه و ســاماندهی محالت را بیش از گذشته حس کردند. 

حــال که تهران نیــز در معرض برخی از حــوادث طبیعی خصوصا 

زلزله قرار دارد و در شــرایط کنونی با شــیوع بیماری کرونا در کشور 

نیاز به بسیج عمومی با محوریت محالت می تواند بسیار موفق عمل 

کند، لزوم برنامه ریزی، هماهنگی و ســاماندهی بیش از پیش سرای 

جمع آوری پسماندها و تفکیک زباله* محالت احساس می شود. 
تداوم برنامه های جمع آوری و تفکیک زباله ها از مبدأ و همچنین 

خشــک کردن زباله های تر در منزل با اعطای مشــوق ها و تشــویق 

شهروندان به همکاری بیشتر، اطالع رسانی و تبلیغات بیش از پیش 

در ســطح شــهر و برنامه های تلویزیونی و آموزش دقیق و مســتمر 

نحوه انجام این کار در پاکســازی و تمیزی شهر بیش از پیش موفق 

پاکسازی معابر شهری، خیابان ها و ایجاد فضای * خواهد بود. 
صمیمی در سطح شهر

بهره گیــری از تکنولوژی هــای روز دنیــا برای پاکســازی معابر و 

خیابان ها، شست وشــوی مداوم خیابان ها و پیاده روها، فرهنگسازی 

در میــان شــهروندان برای حفــظ پاکیزگی شــهر و درنهایت ایجاد 

معابر عبور شهروندان، بهبود کیفیت و افزایش مبلمان شهری برای 

اســتفاده راحت تر شــهروندان و همچنین در نظر گرفتن مکان های 

عمومی بــرای اســتراحت و گذرانــدن اوقات فراغت شــهروندان 

می تواند از ویژگی های تهران با آغاز سده جدید باشد. 

شهر دوستدار کودک * 
کودکان به عنوان نســل آینده این شــهر بایــد از ابتدا مورد توجه 

ویژه مدیران شهری قرار گیرند. طی سال های گذشته همکاری هایی 

بــا یونیســف در زمینه همســوکردن تعدادی از شــهرهای کشــور 

مانند رشــت، اصفهان و شــیراز و... به عنوان شــهرهای پایلوت با 

ویژگی های شهرهای دوســتدار کودک انجام شده است که با توجه 

به موفقیت های کسب شــده در این زمینه بهتر اســت که تهران نیز 

قدم هایــی در این حوزه بــردارد. اقداماتی مانند ســاخت  اتاق های 

مــادر و کودک در مترو و پارک ها، ایجاد امکانات رفاهی و آموزشــی 

مناسب برای کودکان خصوصا کودکان زیر ۵ سال و تدوین برنامه ها 

و گســترش فرهنگســراها در سراســر شــهر خصوصــا در مناطق 

کمتربرخوردار می تواند ضمن آموزش حقوق و وظایف شــهروندی 

از ســال های ابتدایی زندگی کودکان، حس تعلق آنها را نســبت به 

شهر برانگیخته و همچنین کودکان را برای ادامه زندگی باکیفیت در 

و اما ۱۴۰۰* تهران و همکاری در مدیریت آن آموزش دهد. 
ســال ۱۴۰۰ می تواند شــروعی نو برای تهران باشــد. تهرانی که 

در ســال های اخیر هر روز بیش از گذشــته تحــت تأثیر مهاجرت و 

افزایش جمعیت بی رویه، توســعه نامتوازن شهری و توجه بی رویه 

به ساخت وســاز و فروش تراکــم در برابر نگاه به حیات انســانی و 

اکوسیستم و فضای سبز شهری و بسیاری مسائل دیگر دچار مشکالت 

عدیده ای شده است، با تغییر رویکردهای مدیریت شهری و نگرش ها 

در ســطح کالن، می تواند مسیری نو را شــروع کند. گر چه این مسیر 

مسیری طوالنی است و نیاز به نظارت و توجه مداوم دارد اما با نگاه 

به اینکه لزوم این تغییرات حتمی و مورد تأکید همگان اســت، سده 

جدید می تواند نویدی برای حیات جدید شهر تهران باشد؛ تهرانی که 

ضمن حفظ اصالت و بناهای تاریخی، بر رشد و توسعه متوازن همه 

مناطق شهری برای همه شهروندان اعم از فقیر و غنی تأکید دارد و 

فضایی امن و شهری سالم برای همه شهروندان است.



۲۵۳

 معاون امور بین الملل مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در گفت وگو با شرق: 

کار ما برجسته کردن تجربیات موفق تهران است

برای شــروع گفت وگو بپردازیم به این موضوع که اصال جایگاه   
تاریخی و کنونی دیپلماسی شــهری در جهان چیست و از کجا شکل 

گرفته است؟
همان طور که می دانید دیپلماسی شهری بیشتر از دیپلماسی رسمی 

سابقه دارد. دیپلماسی شهری با ارتباطات دولت-شهرها در دوران یونان 

باســتان آغاز شد و دوران شکوفایی را تجربه کرد؛ به عنوان مثال آتن و 

مقدونیه همیشه در حال تبادل هیأت بودند. در آن زمان چیزی با عنوان 

دیپلماسی رســمی وجود نداشت. دیپلماسی رســمی با تولد مفهوم 

دولت-ملت در قرارداد وستفالی ۱۶۴۸ که بعد از جنگ های سی ساله 

بین کشورهای اروپایی در شهر مونستر بسته شد، قدرت گرفت. در دوره 

جدید و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و با آشکارشدن ضعف کشورها 

در حل مشــکالت جهانی مجددا نگاه ها برای حل مشکالت جهانی و 

ســاخت جهانی نو بر ویرانه های باقیمانده از جنگ به ســمت شهرها 

چرخید. امروزه برخالف تئوری های رئالیستی حوزه روابط بین الملل که 

عموما شهرها، ســازمان های بین المللی و اساسا هر موجودیتی به جز 

کشــور را بازیگر عرصه بین الملل نمی دانند، باید شــهرها را از بازیگران 

مهم این حوزه دانســت. دیگر نمی توان دیپلماسی شهری را موضوعی 

صرفا تاریخی-تئوریک قلمداد کرد یا آن را سایه ضعیفی از دیپلماسی 

رســمی دید. این نگاه ما را از ظرفیت های این فضا محروم می کند. این 

شــهرهایی در رسیدن به آرمان های خود به عنوان شهر جهانی و کسب جایگاه برتر در حکمروایی جهانی موفق هستند که در مرحله نخست 
بتوانند زمینه های حکمرانی محلی و مشــارکت حداکثری شــهروندان خود را برای مدیریت شــهری فراهم کرده باشند و همچنین بتوانند با 
حضور فعال خود در ســازمان های بین المللی نقش موثری در سیاســتگذاری های جهانی ایفا کنند. تهــران در یک دهه اخیر با وجود موانع 

سیاسی مختلف در عرصه شهری حضور و مشارکت به نسبت فعالی داشته است. 
چنانچه جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان می گوید: من بارها از آقای حناچی و اقدامات شهرداری در توسعه دیپلماسی شهری تقدیر کرده ام .  

محمدجواد ظریف  درباره دیپلماسی شهری و بهره گیری از آن، معتقد است:  کارهایی که با برنامه های نورپردازی در برج آزادی برای اظهار همدردی انجام می شود، برای ما 
 بسیار مغتنم است و از آن استفاده می کنیم.  از دیپلماسی شهری در روز درختکاری برای نزدیک کردن نگاه ها به محیط زیست و توجه و اهمیت به محیط زیست بهره می بریم.
  امسال برای برگزاری نوروز در مجموعه عباس آباد در بوستان نوروز و بوستان اکو که دوستان شهرداری برای کمک به دیپلماسی ایجاد کرده اند، همکاری می کنیم.

او همچنین گفته است  تماس های آقای حناچی با شهرداری های دیگر برای ما قابل تقدیر بوده و ان شاءاهللا ادامه خواهیم داد. 
زهیر صباغ پور، معاون امور بین الملل مرکز ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری تهران در این گفت وگو درباره جایگاه دیپلماســی شــهری در شهرداری تهران 

صحبت کرده است. متن کامل گفت وگو را در ادامه بخوانید.

موضوع امروز در عموم شهرها و کشورهای پیشرفته بسیار مورد توجه 

است. امروزه ارتباطات شهر با شهر در قالب های مختلف یکی از ابعاد 

مهم روابط بین الملل در دنیاســت و مــا هم باید بتوانیم از این ظرفیت 

نهایت استفاده را ببریم.

با شیوع ویروس کرونا شــاهد تغییراتی در همه حوزه ها و سبک   
زندگی افراد بودیم. در حوزه دیپلماســی شهری این تغییرات به چه 

شکل اتفاق افتاد؟
با شیوع ویروس کرونا مذاکرات و تعامالت بین المللی شکل متفاوتی 

بــه خود گرفت و امروز غالب مذاکــرات در فضای مجازی و به صورت 

آنالین برگزار می شود. این موضوع یک تحول بسیار بزرگ و نقطه عطفی 

در تاریخ تعامالت و تشریفات بین الملل است. امروز هیأت های کمتری 

از کشــوری به کشــور دیگر برای مذاکرات طوالنی مدت سفر می کنند، 

شهرها نمی توانند هیأت های کارشناســی خود را به شهری دیگر برای 

تبادل دانش و تجربیات یا رســیدن به یک توافق اعزام کنند و درنهایت 

دیدارهای حضوری مقامات دو شــهر یا کشــور بــرای مذاکره پیرامون 

چالش هــا و موضوعات به کمترین میزان خود رســیده اســت؛ یعنی 

شیوه کار بین المللی تغییر کرده است. در چنین شرایطی دیپلمات ها و 

مسئوالن حوزه های بین المللی باید دست به نوآوری و ابداع شیوه هایی 

جدید یا موثر می زدند و در غیر این صورت منافع حوزه تصدی شــان به 



۲۵۴

گفت وگو

خطر می افتاد.

شما که در این ســمت بودید، چه اقداماتی در این حوزه انجام   
دادید؟

من فقط چند ماه قبل از گسترش پاندمی کرونا و آغاز چنین تغییرات 

گسترده ای مسئولیت ارتباطات بین المللی شهر تهران را بر عهده گرفتم 

و طبیعتا برنامه هایم بر معادالت پیشین استوار بود. اما تالش کردیم با 

استفاده از راهبردهای مناسب این تهدید را به یک فرصت تبدیل کنیم. 

این راهبردهای مناسب شامل چه اقداماتی می شد؟  
یکی از مهم ترین برنامه های ما افزایش توان دیپلماسی شهری تهران 

با استفاده از ابزارها و ظرفیت هایی جدید بود؛ ظرفیت هایی که پیش از 

این مورد توجه نبودند. درواقع می خواستیم ضمن استفاده از کانال های 

رسمی و سنتی موجود، از ظرفیت های دیگر همچون دانشگاه ها، مراکز 

و انجمن هــای علمــی، خبرگزاری های خارجی مقیم تهــران، ایرانیان 

خارج از کشــور که در حوزه دانشــگاهی یا اجرایــی تخصصی در امور 

شــهری دارند، مراکــز فرهنگی-بین المللی و بســیاری از ظرفیت های 

دیگر اســتفاده کنیم. بهره برداری درســت از این ظرفیت ها می تواند تا 

حد زیادی از هزینه ها بکاهد. یکی از برنامه های ما، برگزاری وبینارهای 

بین المللی با متخصصان بین المللی امور شــهری برای کارشناسان و 

مدیران شهری تهران اســت. این وبینارها اغلب در زمینه چالش هایی 

برگزار می شــود که تهران با آنها مواجه اســت و موضــوع آن عموما 

تجارب موفق دیگر شــهرهای جهــان و راه های پیش روی تهران برای 

مقابله با چالش هاست. اگر بتوانیم مدیران مان را با تجربیات جهانی در 

زمینه های مختلف آشنا کنیم، زمینه حل بسیاری از مشکالت را حتی در 

سطح ملی مهیا کرده ایم. امروز بسیاری از هزینه ها و راهبردهای اشتباه 

به دلیل ناآشــنایی مدیران با تجربیات جهانــی در حوزه های مختلف 

اســت. سلســله وبینارهای معاونت بین الملل، هزینه های کالن برای 

سفرهای غیر ضروری و کم بازده را که پیش از این مورد نقد مطبوعات و 

کارشناسان بود، تا حد بسیار زیادی کاهش خواهد داد. حتی بعد از این 

دوران هم دیگر ســفرهای پرهزینه و مکرر به شهرهای مختلف توجیه 

نخواهد داشت. 

با توجه به محدودیت ها و موانعی که در دیپلماسی شهری میان   
کشورها وجود دارد، شهر تهران به چه تجربیات موفقی دست یافته 

است؟
این جریان انتقال تجربیات بین تهران و دیگر شهرها یکطرفه نیست. 

ما از روش های بسیاری تجربیات موفق تهران 

را برجســته می کنیــم؛ بــه عنوان 

نمونه ما دو نشــریه الکترونیکی 

را به زبان های انگلیسی و فارسی 

بــه صــورت دو ماهانه منتشــر 

می کنیم. در نشــریه انگلیسی به 

دنبال انتقال تجربیات تهران به 

دیگر شهرها هستیم و مخاطب 

آن شهرداری های کالنشهرهای 

جهان، سازمان های بین المللی، 

خارجــی  ســفارتخانه های 

تهــران و عالقه مندان 

حــوزه مســائل 

شهری در 

سراســر جهان هســتند. عــالوه بر ایــن گفت وگوی شــهردار تهران با 

شهرداران ۱۲ شهر بزرگ جهان یکی از اقداماتی بود که راه های بسیاری 

را پیش روی دیپلماســی گشود و تصویری از تهران واقعی را در جهان 

نشان داد. اغلب پس از این دیدارها، کارشناسان دو شهر مذاکرات خود 

را برای همکاری بیشتر در حوزه های فنی و یا در تالش برای رسیدن به 

یک توافق خواهرخواندگی آغاز می کنند. اتفاقی که چند مورد رخ داد و 

کارشناسان ما در حال مذاکره در حوزه های حمل ونقل و بحران هستند. 

شــهر تهران ظرفیت ها و قابلیت هــای بی نظیری دارد اما متأســفانه 

تا کنون کمتر تالشــی برای نشــان دادن آن از داخل صورت گرفته و در 

ســطح بین المللی هم به دلیل پروپاگاندایی که علیه ایران وجود دارد، 

شــهروندان و مقامات شهری سایر شــهرهای جهان این  ظرفیت ها را 

نمی بینند. شهر تهران در ســال های اخیر میزبان بسیاری از توریست ها 

و مقامــات شــهری خارجی بوده که بســیاری از آنها بــه دلیل همان 

پروپاگاندای رسانه ای، تهران متفاوتی را با آنچه در ذهن داشتند، دیدند.

شما چطور با این پروپاگاندا مقابله می کنید؟  
حضــور فعال در مجامع و ســازمان های بین المللــی، تالش برای 

معرفی و برجسته سازی تجربیات موفق تهران در محیط بین المللی از 

راه های مختلف بخشی از این فرآیند بوده است. انتشار مقاالت شهردار 

تهران و مسئوالن شهری در نشــریات بین المللی، انجام مصاحبه های 

بین المللی و استفاده از ظرفیت خبرنگاران خارجی که در ایران حضور 

دارند نیز ازجمله فعالیت هایی اســت که تالش شــد بــا بهره برداری 

مناســب از آنها صدای تهران و ایران به جهان رسانده شود. همچنین 

استفاده از ظرفیت های مثبت دیپلماسی شهری و ارتباط مستقیم با سایر 

کالنشهرها و شهرداران، حضور مســتقیم در سازمان های بین المللی، 

انتشار مقاالت در نشریات بین المللی، استفاده از سازمان های بین المللی 

کــه در  تهران نمایندگی دارند و ارتباط با ســفرای کشــورهای مختلف 

می تواند راهگشــای این مشکل باشد؛ به عنوان مثال دو ماه گذشته در 

هفته تهران وبیناری با حضور ســفیران ایتالیا و صربستان برگزار شد که 

این دو ســفیر درباره تهران صحبــت کردند و بازخورد خوبی در محیط 

بین المللی داشت. 

شــهرداری تهران برای حضــور در ســازمان های بین المللی و   
همکاری با آنها چه اقداماتی انجام داده است؟ 

تالش های فراوانی انجام شــد تا بتوانیم در سازمان های بین المللی 

کرسی هایی را از آن خود کنیم و همچنین شهر تهران از تجربیات سایر 

شهرهای جهان بهره مند شــود. حضور مدیران ارشد شهرداری تهران 

در  وبینارها و در اجالس های آنالین سازمان های بین المللی یکی دیگر 

از اقداماتی اســت که در دوران مدیریت شــهری پنجــم به ویژه دوره 

شــهرداری آقای حناچی انجام شده اســت. معاونت بین الملل در این 

دوره توانسته با پیشرفتی چشــمگیر از ظرفیت نمایندگی های سازمان 

ملل متحد در تهران به ویژه UNDP وUNIDO  برای پیشبرد پروژه های 

خود در حوزه مدیریت پســماند، بهره وری انرژی، محیط زیست و شهر 

هوشمند استفاده  کند. همچنین تالش کرده ایم از ظرفیت علمی، فنی 

 ،UCLG و تخصصی سازمان های بین المللی در حوزه شهری ازجمله

متروپلیس، شــهرداران حامی صلح و بســیاری دیگر از سازمان ها نیز 

بهره مند شــویم. الزم اســت بگویم که پیرو فعالیت های صورت گرفته 

و افزایش مشــارکت های بین المللی شهرداری تهران، اخیرا شهردار 

تهران به عنوان رئیس مشــترک ســازمان جهانی متروپلیس 

منصوب شده اند. شایان ذکر است شهردار تهران رئیس 

مشترک UCLG-MEWA نیز هستند. 

تالش های فراوانی 
انجام شد تا بتوانیم 

در سازمان های 
بین المللی 

کرسی هایی را از 
آن خود کنیم و 

همچنین شهر تهران 
از تجربیات سایر 

شهرهای جهان 
بهره مند شود. 

حضور مدیران 
ارشد شهرداری 

تهران در  وبینارها 
و در اجالس های 

آنالین سازمان های 
بین المللی یکی دیگر 
از اقداماتی است که 

در دوران مدیریت 
شهری پنجم به ویژه 

دوره شهرداری 
آقای حناچی 

انجام شده است

۲۲۲۲۵۲۵۲۵۲۲۵۲۲۲۲۲۵۲ ۴۴۴

است؟
این جریان انتقال تجربیات بین تهران و دیگر شهرها یکطرفه نیست. 

ما از روشهای بسیاری تجربیات موفق تهران 

را برجســته میکنیــم؛ بــه عنوان 

نمونه ما دو نشــریه الکترونیکی 

را به زبانهای انگلیسی و فارسی 

بــه صــورت دو ماهانه منتشــر 

میکنیم. در نشــریه انگلیسی به 

دنبال انتقال تجربیات تهران به 

دیگر شهرها هستیم و مخاطب

آن شهرداریهای کالنشهرهای 

جهان، سازمانهای بینالمللی، 

خارجــی  ســفارتخانههای 

تهــران و عالقهمندان 

حــوزه مســائل 

شهری در 

تالشهای فراوانی انجام شــد تا بتوانیم در سازمانهای بینالمللی 

کرسیهایی را از آن خود کنیم و همچنین شهر تهران از تجربیات سایر 

شهرهای جهان بهرهمند شــود. حضور مدیران ارشد شهرداری تهران 

در وبینارها و در اجالسهای آنالین سازمانهای بینالمللی یکی دیگر 

از اقداماتی اســت که در دوران مدیریت شــهری پنجــم بهویژه دوره 

شــهرداری آقای حناچی انجام شده اســت. معاونت بینالملل در این 

دوره توانسته با پیشرفتی چشــمگیر از ظرفیت نمایندگیهای سازمان 

Pویژه UNDP وUNIDO  برای پیشبرد پروژههای  ملل متحد در تهران به

خود در حوزه مدیریت پســماند، بهرهوری انرژی، محیط زیست و شهر 

هوشمند استفاده کند. همچنین تالش کردهایم از ظرفیت علمی، فنی 

 ،UCLG تخصصی سازمانهای بینالمللی در حوزه شهری ازجمله و

متروپلیس، شــهرداران حامی صلح و بســیاری دیگر از سازمانها نیز 

بهرهمند شــویم. الزم اســت بگویم که پیرو فعالیتهای صورتگرفته 

و افزایش مشــارکتهای بینالمللی شهرداری تهران، اخیرا شهردار 

تهران به عنوان رئیس مشــترک ســازمان جهانی متروپلیس 

منصوب شدهاند. شایان ذکر است شهردار تهران رئیس 

Aمشترک UCLG-MEWA نیز هستند. 
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نگاهی به آن چه شهرداری تهران طی ۲ سال گذشته در عرصه جهانی به ثمر رسانده است

تهران، ضیافت تکثر و توسعه
شرق: بیش از ۲ سال است که از آغاز به کار دوره جدید نظام مدیریت 
شــهری تهران می گذرد؛ وقتی که پیــروز حناچی بعــد از قائم مقامی 

دانشــکده هنرهای زیبا در دهــه ۷۰، معاونت شهرســازی و معماری 

وزارت مســکن و شهرســازی در دهه ۸۰ و معاونت معمــاری وزارت 

راه و شهرســازی و معاونت های فنی وعمرانی و شهرســازی ومعماری 

شــهرداری تهران در دهه ۹۰، با اتکا به رأی اعضای شــورای اســالمی 

پایتخت پا به طبقه نهم ساختمان خیابان بهشت گذاشت و از ضرورت 

انســان محوری و توسعه قلمرو عمومی و اجتناب از عمران بتنی حرف 

زد. شــهرداری تهران در این ۲ سال فراز و نشیب های زیادی به خود دید 

و موافقت هــا و مخالفت های قابل توجهی نیز برانگیخت. موافقت ها و 

مخالفت هایی که هر کدام را می شــد -و می شــود- به طریقی تفسیر و 

تأویل کرد. متأســفانه یا خوش بختانه اما هنگامی که سخن از عملکرد 

نهادی چون شــهرداری تهران به میان می آید، هیچ چیز جز اقدامات و 

کوتاهی ها در میدان داخلی به موضوع صحبت تبدیل نمی شود؛ به هر 

حال یک نهاد نیمه عمومی با دستورکار عمدتا عملیاتی و عمرانی، مگر 

چه قدر می تواند در ســاحتی غیر از ترمیم آسفالت و ساختن خیابان و بر 

پا کردن نرده در چهارراه ولی عصر حرف برای گفتن داشــته باشد؟ بعید 

نیســت با خود بگویید «هیچ»، اما واقعیت این اســت که «بسیار بیش 

از آن چه بتوان فکرش را کــرد». بزرگ ترین نهاد حاکمیت محلی ایران، 

شــهرداری تهران، برای تأمین بخش بزرگــی از نیازهایش چاره ای جز 

خودبسندگی ندارد. سطح ضروریات و احتیاجات شهرداری اغلب آن قدر 

باالتر از مقیاس وزارت خانه ایست که نمی توان برای پیشبرد امور پایتخت 

تنها به ســازوکارهای دولتی اکتفا کرد و انــکار این واقعیت، نتیجه های 

ناخوش آینــدی برای تمام ابعــاد زندگی روزانه شــهروندان در پی داد. 

نظام مدیریت شــهری متروپلی مثل تهران، بــه معنای حقیقی کلمه 

می بایست یک ســاختار حاکمیتی کامل باشد؛ و هیچ حاکمیتی متصور 

نیســت، مگر با همراهی بازوی دیپلماتیک. به ویژه حاال در هزاره ســوم 

که مبانــی «حکمرانی خوب» در آن برمبنای ارتباطات دینامیک جهانی 

تعریف می شود و ارتباطات جهانی نیز هیچ گاه نمی تواند تنها و تنها به 

ســتون دیپلماسی رسمی و دولتی متکی باشد. اقدامات مؤثر در عرصه 

دیپلماسی شــهری و دیپلماســی عمومی، به طور مستقیم به ساخت 

بســتری مقاوم و حاصلخیز برای رویش و تقویــت فرصت های ایده آل 

دیپلماسی رسمی منجر می شود. دیپلماسی شهری و عمومی، کمربند 

حائل دیپلماســی دولتی اســت و نســبت این دو به یکدیگر را می توان 

حضور مؤثر در همایش جهانی WUF۱۰* مصداق بارز نسبت میان حکمرانی محلی و حکمرانی ملی دانست.
بزرگ ترین شرط حفظ قید «دینامیک» یا همان «پویایی» نگاه و رویکرد 

عملکردی مدیران، به روزرســانی اطالعات و توانایی های آنان اســت و 
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گزارش

یکی از اقدامات دیپلماتیک شــهرداری تهران در این راستا، حضور مؤثر 

و شــاخص در اجالس جهانی WUF۱۰ (دهمیــن دوره مجمع جهانی 

شهری) بود که اواخر سال ۱۳۹۸ به میزبانی شهر ابوظبی پایتخت امارات 

برگزار شد. شرکت در این اجالس جهانی فرصت های فوق العاده ای برای 

مدیرات شــهری تهران فراهم کرد، از جمله دیدار و گفت وگوی ایشــان 

با دبیرکل ســازمان ICLE، دیدار و گفت وگو بــا آنجال موای رئیس دفتر 

امور جنسیتی برنامه اسکان بشر ســازمان ملل متحد، برگزاری نشست 

تخصصی «فرهنگ و نوآوری در مدیریت شهری تهران» و تبیین اقدامات 

و رویکردهــای تهران در آن، برگــزاری پنل تخصصی «نقش فرهنگ در 

زیست پذیری شهرها» با سخنرانی محمد فرجود رئیس سازمان فن آوری 

اطالعات و ارتباطات در بخش کارگاه های رســمی، دیدار و گفت وگوی 

پیروز حناچی با ســعاد عبدالرحیم شهردار تونس، دیدار شهردار تهران 

با شــهردار وقت کابل، دیدار او با دو تن از وزرای کشــور زامبیا، دیدار با 

وزیر شــهرها و شــهرداری های نیجریه، دیدار شهردار با محمد سعدیه 

رئیس ســازمان بین المللی UCLG MEWA، حضور و ســخنرانی ویژه 

دکتر حناچی در نشست اصلی همایش WUF۱۰، برگزاری پنل تخصصی 

«ورای کالن شهرها، آیزوکارپ» و برگزاری پنل تخصصی تقویت حکمرانی 

گفت وگو با جهان در میان بحران جهانی* شهری و شبکه زنان متروپلیس.
از ســوی دیگر، همه گیری ویروس کرونا هم طی ســال گذشــته در 

مواجه ســاختن ســاختارهای بــزرگ و کوچک مدیریتی بــا یک بحران 

نادیده و ناشــناخته، هیچ کم نگذاشــت و «همه گیری» پدیده ای چون 

کووید۱۹، برقراری ارتباطات مستمر بین المللی را تبدیل به یک ضرورت 

حیاتی و بدیهی کرده اســت. از سال گذشــته و با شروع شیوع ویروس 

کرونا، شهرداری تهران به واسطه بازوی دیپلماتیک خود یعنی معاونت 

امور بین الملل مرکز ارتباطات، برای رفع لکنت همیشــگی پایتخت در 

گفت وگــو با جهان کارهــای زیادی انجــام داد. تحریم های یک جانبه و 

ظالمانه ایاالت متحده علیه کشــور، ایران را در گیرودار مبارزه با شــیوع 

ویروس با مخاطره های بسیاری روبه رو کرد که تحدید دسترسی حداقلی 

به کاتالوگ های دارویی و تجهیزات و لجستیک مدیریت بحران پاندمی، 

تنها بخشــی از آن ها بود. با این وجود، شــهرداری تهــران با تمام توان 

تمرکــز خود را بر روی یک رویکرد محوری خاص نگاه داشــت و تالش 

بــرای برقراری ارتباطــات عملیاتی و مدیریتی در مقیاس شــهری را به 

باالترین سطح ممکن رساند؛ شهردار تهران بخش قابل توجهی از وقت 

خود را به گفت وگوهای ســازنده با باالترین ســطوح مدیریت شــهری 

جهــان و نمایندگان کشــورهای خارجی اختصــاص داد. از جمله این 

دیدارها و گفت وگوها، دیدار با شــهردار وین، سفیر کشور چین در ایران، 

دیدار ویدیویی با شــهرداران سارایوو، آتن، بوسنی، کابل، بوداپست، داکا، 

استانبول، آنکارا و صادق خان شهردار شهر لندن پایتخت کشور انگلستان 

بود که همگی در جهت توسیع و گسترش زمینه های همکاری علمی و 

عملیاتی در عرصه مدیریت شــهری انجام شدند و آغازگر باب ارتباطات 

و همکاری های چندجانبه آینده را فراهم می کنند. برقراری ارتباط مؤثر 

و  فتح باب گفت وگوی تخصصی میان شهرداران دو کالن شهر در میانه 

بحران همه گیری چون شــیوع ویروس کرونا، نه فقط ایجاد یک مســیر 

وسیع و مســتحکم برای تبادل کمک ها و تجربیات متعدد و کارآمد، که 

مهم تر از همه، تبدیل تهدیدی جهان شــمول و ترسناک به یک فرصت 

فوق العاده بوده است. به وجود آمدن مفهوم «فاصله گذاری اجتماعی» 

در حالــت پیش فرض طبعا به معنای کاهش انواع موقعیت های تبادل 

نظر و اندیشه است، اما سلسله دیدارهای پیروز حناچی با همتایانش در 

کالن شهرهای کلیدی و اصلی جهان، اتفاقا منفی ترین ویژگی عصر کرونا 

WUF10



۲۵۷

-فاصله گذاری و فاصله گیری- را به یک برتری ســازنده تغییر و نشــان 

داد که اتکای پویا و هوشــمندانه به ابزارهــای ارتباطی مدرن، بی تردید 

می تواند منشــأ بهترین پدیده ها باشد؛ چنانچه باالترین سطوح مدیریت 

کالن شهرهایی با فاصله چند هزار مایلی را به سادگی به یکدیگر مرتبط و 

متصل کرد. اما ارتباط شخص شهردار تهران با شخصیت های حقیقی و 

حقوقی بین المللی برای بهبود تصویر تهران و فتح باب تعامل های بیشتر، 

به دیدارهای ویدیویی با شهرداران پایتخت ها و کالن شهرهای کشورهای 

دیگــر محدود نبوده و مجموعــه ای از رویدادهای جهانــی دیگر نیز با 

حضور پیروز حناچی برگزار شــدند. شهردار تهران در این دوره به عنوان 

نایب رئیس ســازمان جهانی متروپلیس برگزیده شد، او جزو سخنرانان 

ویژه نشست مجازی سازمان بین المللی UCLG بود، در نشست مجازی 

کنگره ســازمان جهانی متروپلیس حضور پیدا کرد، در هفتمین نشست 

هیئت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی حاضر شد، جزو سخنرانان اصلی 

رویداد ســاالنه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد بود و مقابل دوربین 

اختصاصی خبرگزاری کشــور فرانسه نیز حاضر شد تا در باالترین سطح 

رســانه ای جهان، روایتگر قصه و سرگذشت تهران باشد. شهردار تهران 

از ســوی دیگر در رویداد افتتاح دفتر ملی سازمان برنامه ریزان شهری و 

منطقه ای در تهران نیز که به همت معاونت امور بین الملل انجام شد، 

حضور پیدا کرد و در نشســت خبری با خبرنگاران رسانه های کشورهای 

اســالمی در آســتانه روز قدس، از راه بردهــا و راه کنش های پایتخت در 

مواجهــه با کووید۱۹ و برنامه های تهران برای راهپیمایی آخرین جمعه 

ماه مبارک رمضان گفت. فعالیت های بین المللی شــهرداری تهران در 

چندین مســیر و سطح مختلف ادامه داشــته و دارد و هیچ گاه محدود 

به طبقه نهم ساختمان خیابان بهشــت نبوده است؛ معاونان شهردار، 

رؤسای ســازمان های مختلف شــهرداری تهران و دیگر مدیران شهری 

پایتخــت به مثابه های ســتون های متعدد بنای بلنــد حاکمیت محلی 

تهران نیز همواره ارتباط پویا و ســازنده خود با همتایان و کارشناسان و 

ســازمان های جهانی مرتبط با عرصه شــهری را حفظ کرده اند، چرا که 

توسعه تصاعدی و روزافزون جاده گفت وگو و تعامل بین المللی، برنامه 

اصلی پایتخت زیبای ما در دوره جدید اســت. برگزاری نشست مشترک 

هیئت ویژه سازمان جهانی بهداشت با مدیران شهری تهران در روزهای 

آغازین شیوع ویروس کرونا، حضور و سخنرانی ویژه غالم حسین محمدی 

 ،UCLG رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران در نشست مجمع جهانی

برگزاری دیدار آنالین نمایندگان شــهرداری های کالن شــهرهای تهران 

و مکزیکوســیتی، دیدار ویدیویی معاون امــور بین الملل مرکز ارتباطات 

با همتای خود در شــهرداری مسکو، برگزاری جلسه هم اندیشی درباره 

مدیریت کرونا در تهران با حضور کریســتف هاملمن نماینده ســازمان 

جهانی بهداشت و نمایندگان وزارت خانه های کشور و بهداشت، عضویت 

رسمی شهرداری تهران در سازمان بین المللی آیزوکارپ، حضور معاون 

امور بین الملل مرکز ارتباطات در نشست شورای سیاست گذاری سازمان 

جهانــی متروپلیس، برگزاری نشســت مجازی مدیــران روابط عمومی 

شــهرداری های کالن شــهرهای تهران و بارســلونا، حضور مدیرعامل 

ســازمان نوســازی شــهرداری تهران در کنفرانس بین المللی مجازی 

بازآفرینی شهری سئول ۲۰۲۰، حضور و سخنرانی معاون امور بین الملل 

مرکز ارتباطات شهرداری تهران در سلسله نشست های مجازی مشترک 

ســازمان های UCLG و UNHabitat و متروپلیــس بــرای آشــنایی با 

رویه های مقابله با کووید۱۹، امضای قرارداد خواهرخواندگی میان تهران 

و ماناگوا پایتخت نیکاراگوا، امضای قرارداد خواهرخواندگی میان تهران 

و زاگرب، امضای قرارداد خواهرخواندگی میان تهران و میکزیکوســیتی، 

امضای قرارداد خواهرخواندگــی میان تهران و کابل و خواهرخواندگی 
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گزارش

میان تهران و  آتن، بازدید نماینده ســازمان جهانی بهداشت از گرم خانه 

خاوران و پویش «سفر سالمت»، امضای تفاهم نامه همکاری شهرداری 

تهران و ســفارت کشــور اتریــش در زمینه های فرهنگــی و اجتماعی، 

بازدید سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی از نمایشگاه «تهران از منظر 

هنرمندان» و امضای ســند همکاری میان ســازمان مدیریت پســماند 

شــهرداری تهران و UNDP، بخشــی از اقدامات بین المللی شهرداری 

آموزش محلی با نگاه جهانی* پایتخت در این مسیر بوده اند.
در نهایت بایــد این واقعیت را خاطرنشــان کرد کــه تحدید مفهوم 

«ارتباطات جهانی» و «گفت وگوی انسان محور» به دیدار و تماس تلفنی 

و ویدیویی مدیران ارشــد، تقلیل یک ضرورت حیاتی مهم اســت که در 

حالت ایده ال می بایست در تمامی سطوح ریشه بدواند؛ مدیریت محلی با 

نگاه جهانی یعنی حرکت مستمر در یک مسیر بی پایان، و حضور و حفظ 

تعادل در این مسیر، بی تردید نیازمند به روزرسانی علمی و تئوریک همه 

الیه های مدیریتی و کارشناســی شهرداری اســت. نظام مدیریت شهری 

تهران در این دوره، نیروی فوق العاده ای را به آموزش کارکنان، کارشناسان 

و به ویژه مدیران میانی مصروف داشته و برگزاری وبینار «صلح در مدیریت 

شهری» با حضور رئیس دانشکده مطالعات صلح و توسعه بین المللی 

دانشــگاه بردفورد انگلستان و استاد مدعو دانشــگاه ریتسومیکای ژاپن، 

برگزاری کارگاه آنالین «مشارکت اجتماعی در پروژه های شهری» با حضور 

متخصص امور شهرســازی از تورنتو کانادا، برگــزاری کارگاه بین المللی 

«کووید۱۹ و الگوی مصرف آب»، برگــزاری وبینار «تصویر تهران از منظر 

سفرا» با حضور ســفیران کشورهای ایتالیا و صربســتان، برگزاری وبینار 

«تصویر تهران از منظر بین الملل» با حضور فرانســیس ریشار مستشرق 

فرانســوی و دکتر محیط طباطبایی رئیس کمیته ملــی موزه های ایران، 

برگزاری وبینار تجربه های ســئول و تهران با محوریت تبادل رویکردهای 

عملی برای نوســازی پایدار شــهری و اشــتراک گذاری تجارب نوسازی 

موفق در بافت های فرسوده شــهری و برگزاری نشست تجارب توسعه 

پایدار و کاهش ریسک در پروژه های شهری اتحادیه اروپا، تنها چند مورد 

از گام های پرشمار و بی توقف شــهرداری در مسیر به روزرسانی و بهبود 

وضعیت علمی مدیران و کارشناســان سازمان بوده اند. یکی از مهم ترین 

ویژگی های وبینارها و کارگاه های آموزشــی بین المللی شهرداری تهران، 

رایگان و پذیرا بودن برای تمام عالقمندان اســت و برای حضور در آن ها 

صرفا باید اظهار تمایل کرد؛ حتی دوســت داریم شهروندانمان از نزدیک 

در جریــان جزئیات تک تک این رویدادها و اقدامات قرار گیرند و ببینند که 

تهران، زبان فصیح ایران* خدمتگزارانشان همواره برای بیشتر آموختن تالش می کنند.
اگر قرار باشــد برای کشــورمان یک نماینده و فرستاده برگزینیم چه 

گزینه ای بهتر از تهران داریم؟ یک کالن شهر عظیم الجثه که چون بدنی 

زنده و هوشــمند به بقا ادامه می دهد. شــهرداری تهران با تمام وجود 

به شــأن واال و ارزشمند پایتخت آگاه اســت و می داند که باید برای این 

کشور بی نظیر، نماینده و روایتگری شایسته باشد. هر توریست و شهروند 

خارجی که بخواهد، می تواند با مراجعه به وبسایت انگلیسی شهرداری 

تهران درباره این مقصد گردشگری زیبا تمام اطالعات و نیازمندی هایش 

را به بهترین شــکل تأمین کند و هر چند وقت یــک بار، همدالنه ترین و 

انســانی ترین پیام ها از مسیر ویدیومپینگ بر ســینه های ستبر برج بلند 

آزادی، به همه گوشه های جهان مخابره می شود. در این دوره شهرداری 

تهران باور دارد که پایتخت ایران برای پابه پایی با روح بلند شهروندانش، 

چاره ای ندارد جز تبدیل شــدن به یک ضیافت مستمر از تکثر و توسعه. 

تهران باید «شهری برای همه» باشد.
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