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کارشناس سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق غربی کشور ادامه بارش ها را پیش بینی کرد. محمد اصغری در این باره گفت:   »در 
روزهای آینده در بیشتر مناطق جنوب شرق شاهد وزش باد خواهیم بود و ســرعت آن در روز دوشنبه در برخی مناطق تا ۸۰ کیلومتر 
بر ساعت نیز پیش بینی می شــود؛ به گونه ای که در مسیرهایی مانند بم به ایرانشهر و زاهدان به بم با دید کم و کاهش کیفیت هوا مواجه 

خواهیم شد.« 
این کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: »در پایان هفته، بارش خواهیم داشت که برای روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده بارش ها به 

شکل برف و باران خواهد بود و شدت بارندگی ها قابل توجه است. آب های جنوب کشور نیز مواج و متالطم خواهد بود.« 

بارشها
درمناطقغربی
ادامهدارد

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در روزهای پس از بروز یک 
حادثه، کودکان به حمایت و 
مراقبت بیشتری نیاز دارند. 

ممکن است خیلی بترسند و 
فشار زیادی به آنها وارد شده 

باشد.

محمد باقرزاده| تازه ایرانی ها داشــتند خود را برای جشن های پایان  ســال و آغاز نوروز باستانی 
آماده می کردند که اســتعفای »محمدعلی نجفی« تبدیل به یکی از مهمترین اخبار دهه آخر اسفند 
۹۶ شد و این کالف سردرگم تغییرات مدیریت شــهری به آخرین ماه های ۹۷ هم کشید. در نخستین 
روزهای کاری ماه نخست  سال یعنی فروردین ۹۷، نجفی کلید بهشت را جا گذاشت و رفت تا به زندگی 
شخصی اش برســد. خروج آچارفرانسه دولت تدبیر و امید از شــهرداری پایتخت ایران، »سمیع اهلل 
حسینی مکارم« را به کرسی سرپرستی شهرداری تهران رســاند، اما دوران اوج مکارم بیشتر از یک 
ماه دوام نیاورد و او با وجود تالش های فراوان در ۲۳ اردیبهشت، بازی را به »محمدعلی افشانی« واگذار 
کرد. افشانی چهره ای چندان نام آشنا در مدیریت شهری تهران نبود، اما به مدد البی  گری قدرتمند سه 
عضو حزب اعتمادملی در شورای شهر، کلیددار تهران شــد. او در تمام دوران شهرداری   و حتی پیش 
از انتخابش متهم به قوم گرایی بود؛ هرچند هیچ گاه چنین موضوعی را نپذیرفت و آن را مخالف با عقل 
و منطق  دانســت. یکه تازی اعتمادملی ها البته دیگر احزاب اصالح طلب را چندان خوشحال نمی کرد و 
دست کم »اتحاد ملت« روزهای روشن تری را می خواست که قانون منع بکارگیری بازنشستگان از راه 
رسید و دومین شهردار منتخب شورای پنجم را هم از گردونه مدیریت شهری خارج کرد. ماه آخر پاییز، 
نوبت پیروزی حناچی بود و مرد معمار کم حاشــیه توانست با رأی ناپلئونی، دست آخوندی قدرتمند را 
از صندلی شــهرداری دور نگه  دارد. همین تغییرات در رأس مدیریت شهری به خوبی نشان می دهد 
که  سال ۹۷ شورای شــهر تهران یکی از خبرســازترین نهادهای ایران بود، هرچند که در فاصله این 
تغییرات هم شورا و هم شهرداری روزهای آرامی را پشت ســر نگذاشتند. حتی در این روزها که سال 
۹۸ چشــم به راه آغاز زندگی است، همچنان مدیریت شــهری پایتخت پرخبر است و چند روز پس از 
مصوبه حاشیه ســاز مجوز ساخت وســاز در ۶۲ باغ، حاال افتتاح خط ۷ مترو و امنیت آن بحث برانگیز 
شده است. در سیصدوشــصت و چند روز گذشته این مدیران شــهری، اعضای شورا و کارشناسان 
بودند که از برنامه ها گفتند و به نظر می آید دست کم در این مجال آخر نوبت روزنامه نگاران است که از 
بدترین و بهترین تصمیم های ۹۷ بگویند و برای ۹۸ پیشنهاد دهند. »شهروند« سه پرسش زیر را از پنج 

روزنامه نگار حوزه شهری پرسیده که در ادامه پاسخ این خبرنگاران را می خوانیم. 
-بدترین تصمیم یا اتفاق  سال ۹۷ در حوزه شهری را چه می دانید؟

-چه تصمیم شورا یا مدیران شهری را اتفاق خوب  سال در حوزه شهری می دانید؟
-سال پیش رو شــورا و شــهرداری باید چه مواردی را مدنظر قرار دهند؟ اولویت  سال ۹۸ در حوزه 

شهری را چه می دانید؟

روزنامه نگاران حوزه شهری از حال و اوضاع تهران در   سالی که گذشت
اتفاقات خوب و بد و پیشنهادها برای حوزه مدیریت شهری در  سال جدید می گویند

شهرخوب،شهربد

شورا با مصوبه ۶۲ برج باغ جلوی 
زیان بیشتر را گرفت

علی کاظمی
 خبرنگار شهری
باشگاه خبرنگاران جوان

بدترین اتفاق در ســال 97 گســترش 
بی ضابطه مقررات طــرح ترافیک، بدون 
در نظــر گرفتــن حقوق ســاکنان این 
طرح بــود. نتیجه و دســتاورد مدیریت 
موفق شهری باید کاهش محدوده طرح 
ترافیک از طریق گســترش حمل ونقل 
عمومــی و درنهایــت تمایل مــردم  به 
اســتفاده از حمل ونقل عمومی باشــد. 
حال آن که مدیریت شــهری در ســال 
گذشته با کمترین میزان توسعه در مترو 
و اتوبوسرانی، ســاعت تردد در محدوده 
ترافیکی را از ســاعت 17 به 19 افزایش 
داد، درحالی کــه اگر ابتــدا حمل ونقل 
عمومی تقویت می شــد، خــود به خود  
مردم  کمتر از وســیله نقلیه شــخصی 
استفاده می کردند و در پی حضور کمتر 
خودروهای شخصی نه تنها می توانستیم 
به سمت افزایش ســاعت طرح ترافیک 
و افزایــش محدوده در ســال 9۸ نرویم، 
بلکه  به دلیل کاهش حضــور خودروها 
در ســطح خیابــان به ســمت کاهش 
ساعت و تنگ تر شدن محدوده ترافیکی 

می رفتیم.
 و اما اتفاق خوب؛ مجوز ساخت برج باغ 
به 62 باغ اگرچه باعث از دست رفتن 62 
باغ شــد، اما اگر شورا به همین مقدار تن 
نمی داد، نه تنها نمی توانست همین تعداد 
را هم حفــظ کند، بلکــه 4۰۰ باغ دیگر 
تهران هم مجاز به تخریب می شدند، لذا 
این مصوبه از حیث هوشــمندی شورای 

شهر اقدامی مناسب بود.
برای ســال 9۸:   برابر نظرســنجی ها، 
تهرانی ها ترافیک و آلودگی را مهمترین 
مشــکالت تهران می دانند و خالصی از 
این مشــکل محقق نمی شود جز توسعه 
حمل ونقل عمومی.  اجــرای طرح هایی 
مانند افزایش ســاعت طــرح ترافیک یا 
محــدوده آن، نتیجه ای جــز ادامه ورود 
به محــدوده بــه اضافــه پرداخت پول 
نخواهد داشــت. به نظر می آید این طرح 
بیشتر در شــرایطی مناســب باشد که 
هدف شهرداری کســب درآمد باشد، نه 
بازدارندگی از ورود بــه محدوده طرح و 
لذا راه مناســبی که بهترین بازدارندگی 
را دارد، توســعه حمل ونقــل عمومی و 
ترجیح اختیاری شــهروندان به استفاده 
از حمل ونقــل عمومی به جای خودروی 

شخصی است.

خداحافظی نجفی؛ بدترین اتفاق 

حناچی؛ بهترین انتخاب

نورا حسینی
خبرنگار شهری

بدتریــن اتفاق حــوزه شــهری را خداحافظی 
محمدعلی نجفی از شــهرداری تهــران می دانم. 
اســتعفایی که در اواخر  ســال 96 صورت گرفت 
و اوایل  ســال 97 پذیرفته شــد. او نزدیک ترین 
شــهردار به وعده های شــیرین پیش از انتخابات 
بــود. اتفاقات بزرگــی در این دوره کوتــاه افتاد. 
هرچند این اتفاقات برای بدنه شــهرداری که به 
رویه های دیگری عادت کرده بودند، درد داشــت، 
اما مانند واکســنی بود که اگر تب اولش را تحمل 
می کردی، برای مدت ها ســالمت بودی. اما بدنه 
شــهری این درد را تحمل نکرد، برای همین بود 
که دو بخشــنامه مهم او پس از تغییر شهردار لغو 
شد، هولوگرام به شــهرداری بازگشت، طلب های 
پیمانکاران از طریق زمین فروشی پرداخت شد و 
درنهایت درآمد سیاهی که در دوره نجفی کاهش 
پیدا کرده بــود، دوباره به دخل شــهرداری واریز 
شــد. بدترین اتفاق خداحافظی نجفی بود. شاید 
با انتخاب عباس آخونــدی که از همان ابتدا اعالم 
کرد تغییر رویه هزینه دارد و همه ازجمله شورای 
شهر تهران باید این هزینه ها را بپردازد و با آمدنش 
قانون، حــرف اول و آخر را در مدیریت شــهری 
می زند، می توانســت امید اصالح رویه ها را دوباره 

در دل ها زنده کند.
شاید باید میان تصمیم های خوب شورای شهر و 
شهرداری، لغو مصوبه برج باغ ها را بیاوریم یا تالش 
بــرای در اختیار گرفتن باغ هــای نهادهایی مثل 
بنیاد مســتضعفان و کمیته امداد، اما وقتی دقیق 
نمی دانیم چرا بنیــاد آن دو باغ را به شــهرداری 
تهران داده و در جریان مجوز ساخت وساز در 62 
باغ متوجه شــدیم در این یک سالی که مدیریت 
شــهری با لغو این مصوبــه دور افتخــار زده، در 
اصل هیچ اتفاقی نیفتاده اســت و تا زمانی که این 
دستورالعمل در طرح جامع از سوی شورای عالی 
شهرسازی اصالح نشــود، صاحبان باغ می توانند 
با حکم دیوان مجوز ســاخت بگیرند، بهتر است 
این اتفاقات را هم در کنار ســایر اتفاقات ناخوش 
شهر بگذاریم. شــاید باید تکمیل سامانه شفافیت 
را که در زمان محمدعلی نجفی راه اندازی شــد و 
آخرین کار او در شهرداری رونمایی از این سامانه 
بود، در لیســت تصمیم های خــوب بگذاریم، اما 
وقتی هر فهرســتی که در این سامانه قرار گرفته، 
از نــام خبرنگارانی که طرح ترافیــک گرفته اند تا 
پرونده های شهرسازی که در  ســال 97 تشکیل 
شده اند، از لیســت ســفرهای خارجی تا لیست 
حقوق دستمزد مدیران کامل نبوده و این شفافیت 
نصفه ونیمه بیشتر کام مخاطب را تلخ کرده است، 
می توان آن را به لیســت کارهای خوب مدیریت 

شهری اضافه کرد؟
بهره برداری دوباره از 7.۵ کیلومتر از خط 7 مترو 
را که به دلیل ناایمن بودن در زمان شــهردار اول 

بهره برداری اش متوقف شد، باید از اتفاقات خوش 
بدانیم، اما وقتی متوجه می شــوم این خط پس از 
یک سال وعده های پی درپی باز هم هواکش میانی 
ندارد و مدیران مترو می گوینــد برای زمان های 
بحرانــی و آتش ســوزی ها ســناریوهای دیگری 
پیش بینی کرده اند، دست و دلم نمی رود این اتفاق 

را هم  در لیست اتفاقات خوب بگذارم.
وقتی مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون 
که قرار است پشتیبان دستفروشان باشد و جلوی 
باج گیری عده ای را بگیرد، از ســوی شــهرداری 
تهــران در کف خیابان اجرایی نمی شــود، باز هم 
زورم می آیــد آن را در میــان تصمیمــات خوب 

بگذارم.
آغاز فعالیت های عمرانی ســاختمان پالســکو 
اتفاق خوشــی برای ذینفعان اســت، امــا برای 
تهران نه، چون این ســاختمان همان طور ساخته 
می شــود که مالک می خواهد، نــه آن طور که در 
طرح تفصیلی پیش بینی شده و مناسب امروز این 
خیابان است. این را هم بهتر است در لیست بدها 

بگذارم.
یادمان نرفته یک مرد در مقابل شــورای شــهر 
تهران خودســوزی و فوت کرد. قــرار بود گزارش 
این خودســوزی در شورا ارایه شــود و نشد. این 
پنهان کاری یکی دیگر از تصمیم های اشتباه این 
شوراست. امســال یک دیوار نیمه  و چوبی هم در 
ســالن ورودی شورای شهر کشــیده اند تا خدای 
نکرده! شــهروندانی که با اعضای شورای شهر کار 
دارند، در مســیر خروج آنها از صحن گفت وگویی 
با آنها نداشته باشند. این را هم بگذاریم در لیست 
اشتباهات شورای شــهری که باید در آن صحن 

چوبی نیازهای همین مردم را دنبال کند.
به نظر اتفاق خوبی که می تواند در  سال 9۸ رخ 
دهد، تالش برای به ســرانجام رســاندن اتفاقات 
کوچــک امــا تاثیرگذار در شــهر تهران اســت. 
پروژه هــای کوچکی کــه چندان بــه درد روبان 
پاره کردن نمی خورند، اما سال هاســت مردم آن 

محله را گرفتار کرده اند.
فراهم کردن بســاط شــادی های جمعی برای 
مردمی که  سال سختی را باید پشت سر بگذارند. 
تصمیم هایی که با اعصاب و روان مردم این شــهر 
بازی می کند نگیریم. درست است که باید هزینه 
اداره این شــهر را همه با هم بدهیم. اما در ســال 
پیش رو مردم را در اولویــت این تصمیم گیر ی ها 
نگذاریم و تــالش کنیــم، دولت ســهم خود را 
ازهزینه های پایتخت بدهد. هزینه هایی که بیشتر 

خودش روی دست این شهر گذاشته است.
اگر می خواهیم یادگاری خوبی برای این شهر به 
جای بگذاریم و شفاف نباشیم هم اشکالی ندارد، 
کافی است فقط صداقت داشــته باشیم، چرا که 
صداقت حق این مردم اســت. این که چرا در این 
دوره یک سری کارها که نمی شــود را صادقانه با 
مردم درمیان بگذاریم، چه کســانی نمی گذارند 
کارها به سرانجام برسد، بر ای به سرانجام رسیدن 

کارها تن به هر تفاهم و توافقی ندهیم.

نگهداشت بهتر شهر، اولویتی برای ۹۸

 مژگان انصاری
  خبرنگار شهری
خبرگزاری ایسنا

نخستین پاســخ به این سوال را شــاید بشود  
مجوز شورا در مورد ساخت وساز در 62 باغ عنوان 
کــرد، اما به نظرم یکــی از بدتریــن اتفاقاتی که 
می شد در این سال اتفاق بیفتد، بررسی سرسری 
و بسیار زود بودجه  سال 9۸ بود؛ چرا که دیدیم در 
جریان بررسی بودجه با این که جلسات متعددی 
برگزار شد، اما در مورد هزینه کرد بودجه توضیح 
داده نشد و در کســری از ثانیه این موضوع مهم 
که نشــان می دهد شــهرداری در چــه جاهایی 
می توانــد بودجه خــود را هزینه کنــد، تصویب 
شــد و به نظر من برگزاری جلســات هم اندیشی 
در پشــت درهای صحن علنی یکــی از بدترین 
اتفاق ها اســت، چرا کــه تمام رایزنــی البی ها و 
تصمیم گیری ها در آن جلســه رخ می دهد و تنها 
 چکیده و نتیجه آن جلسات در صحن علنی بازگو

می شود. 

لغو مصوبه بــرج باغ و تصویــب طرحی تحت 
عنوان خانه باغ را شــاید بتوان اقدام مهم شورای 
شــهر پنجم در ســال 97 عنوان کرد، هرچند که 
اجــرای موفقیت آمیز خانه بــاغ نیازمند نظارت 
دقیق شورا و شــهرداری اســت و امیدوارم این 
نظارت فراموش نشود. معتقدم که  سال 9۸ برای 
شورای شــهر تهران و مدیریت شــهری به دلیل 
مســائلی که در ســطح جامعه می بینید، اعم از 
اجتماعی -اقتصادی  سال سختی خواهد بود، اما 
او به شورای شهر تهران متاسفانه نگاه تک بعدی 
دارد. به عنوان مثال همواره از گران کردن شــهر 
تهران برای زندگی صحبــت می کنند و افزایش 
عوارض ها براي اداره بهترشــهر سخن مي گویند! 
اما آیا تا به حال مردم فقیــر و افرادی که در تهیه 
معاش روزمره خودشان دچار مشکل شده اند هم 
در نظر گرفته شــده اند؟ معتقدم نگهداشت بهتر 
شهر، انجام پروژه های محلی، توسعه حمل ونقل 
عمومــی و کنتــرل ساخت وســازها در تهــران 
می تواند ازجمله اقدامات شــورای شــهر در سال 

9۸ باشد.  

اتفاق خوب سال راه اندازی سامانه شفافیت بود

مهدی افروزمنش
 روزنامه نگار شهری

بدترین اتفاق  ســال در حوزه شــهری همین 
مصوبه شــورا مبنی بر صدور مجوز ساخت وساز 
در 62 باغ و براســاس مصوبه برج بــاغ بود. البته 
واگــذاری مجــالت همشــهری را هــم یکی از 
تصمیمات نادرســت این مدیران شهری در سال 
97 می دانم. اتفاق خوب هــم از نظرم راه اندازی 

سامانه شفافیت است.
از طرف دیگر به نظرم در سطح کالن و با توجه 
به اصالح طلب بودن شورا و تیم مدیریت شهری، 
پس از گذشــت دو ســال که مدیریت شهری در 
اختیار آنهاســت باید کاری ملموس برای مردم 
انجام دهند؛ کاری که مــردم آن را ببینند که به 
نظرم تا االن اتفاق نیفتاده اســت. اگر به صورت 
جزیي تر بخواهم بگویم باید بدهی به پیمانکاران 
خرد تسویه شود، ولو به این قیمت که پروژه های 

بزرگ عمرانی متوقف شود.

حمیدرضا خالدی
 خبرنگار شهری
 روزنامه اعتماد

بــه نظــرم بدترین رخــداد امســال در حوزه 
شهری اســتعفای نجفی بود که البته باید گفت 
اســتعفای اجباری؛ چرا که حاشیه های زیادی را 
برای شــهرداری و شورای شهر و شــهر به دنبال 
 داشــت و شــهر از این رخداد تاوان زیــادی را 

پس داد.
ارزشــمندترین اقدام شــهرداری در سال 97 
انتخاب شهردار کنونی تهران بود که در این مدت 
ثابت کرده بدون توجه به حاشــیه ها به کار خود 

ادامه می دهد.
چرا کــه تهــران در بخش مدیریت شــهری 

بیش از پیش نیازمند آرامش اســت. در کنار این 
مســأله، اقداماتی که در راســتای شفاف  سازی 
صورت گرفــت هــم می تواند یکــی از گام های 
 موثــر مدیریــت شــهری در ســال 97 تلقــی 

شود.
در سال 9۸ اولویت اول شــهرداری باید تثبیت 
مدیریت شــهری، تــالش برای تحقــق بودجه 
)البته به شــیوه هایی غیراز شهرفروشی( و توجه 
 بیش از پیــش به حــل معضل ترافیــک تهران 

باشد.
ضمن آن کــه باید فکــری هم بــرای اصالح 
شــیوه های اطالع رســانی خــود بکنند،چراکه 
ناهماهنگــی بخش های مختلــف در این عرصه 
باعث شد تا امسال مدیریت شهری با چالش های 

زیادی روبه رو باشد.
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