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نیره خادمی| تهراني كه در گذشــته باغ شــهر بود، 
انارستان، چنارستان و باغ پونه داشت حاال ديگر نه انار دارد 
نه باغ هاي پونه و به جاي آن بــا ترافيك و انواع آلودگي ها 
دست به گريبان اســت. ظرفيت هاي زيستي و صنعتي 
تهران 730 كيلومتري از خيلي وقت پيش پر شده است و 
جمعيت آن  تقريبا 3 ميليون نفر بيشتر از ظرفيت آب شرب 
و خدمات سكونتي آن است كه هنوز هم هشدارهايي فراتر 
از فاجعه پالســكو را در پيش رو دارد. اما آيا اين شهر جاي 
زندگي كردن هســت؟ بهترين باغ هاي تهران در مناطق 
1،2،3 و 4 در دهه گذشــته به ساختمان هاي بلندمرتبه 
تبديل شد و نقشــه بزرگراهي آن را تكميل كردند و  شهر 
شــد خودرومحور. حداكثر ظرفيت آب شرب و خدمات 
سكونتی پايتخت ۹ ميليون و 100 هزار نفر بود اما آخرين 
سرشماري  سال ۹5 نشان مي دهد كه جمعيت ساكن در 
تهران به 13 ميليون و 260 هزار نفر رسيده است. چگونه 
مي توان از ادامه ســرريز جمعيتي در اين شهر جلوگيري 
كرد؟ چرا تاكنون راهكارهايي كه براي مهاجرت معكوس 
از تهران ابداع شده به نتيجه نرسيده است؟ در اين شرايط 
مديريت شهري يا شــوراي عالي شهرسازي چقدر تالش 
كرده اند تا از ادامه روند تخريب در تهران جلوگيري كنند؟ 
اينها سواالتي اســت كه پيروز حناچي، دبير شوراي عالي 
معماري و شهرسازي و معاون شهرسازي و معماري وزير 
راه و شهرسازي در گفت وگو با »شهروند« به آنها پاسخ داد. 
او كه همين ِسَمت را در دوره رياست جمهوري خاتمي هم 
داشته اســت، حاال جلوگيري از ادامه تمركز در تهران را با 
راهكارهاي تشويقي ممكن مي داند به شرطي كه اجباري 
در كار نباشد. حناچي معتقد است شيوه مديريت فعلي به 
مشكالت كالنشهر تهران دامن زده است: »غيرمتخصص ها 
تنها از دوره احمدي ن ژاد و قاليباف به شهرداري آمدند، در 
حالي كه اگر قصد شهرسازي باشــد بهترين آدم هايي را 
كه متناسب تخصص آن هســتند، انتخاب مي كنيم.« او 
حرف هاي زيادي درباره اصالح شيوه درآمدهاي شهرداري 
دارد و درباره انتخابات شــوراها هم مي گويــد: »يكي از 
معضالتي كه در وزارت كشــور هم هست ارزيابي درست 
تعيين صالحيت كساني است كه در شورا كانديدا مي شوند. 
تشخيص اينكه كسي مي خواهد براي زمين بازي به شورا 
بيايد با كســي كه واقعا براي خدمت قصد ورود به شورا را 

دارد، سخت است.«
    به نظر شما شــهر تهران درحال حاضر جايي 

براي زندگي كردن است؟
چرا نيست؟ هست، منتها نبايد آن را خراب كنيم. تهران 
يكي از مكان هاي منحصربه فرد است. ما عادت كرده ايم كه 
هميشه جنبه هاي منفي آن را ببينيم اما ارتفاعات البرز و 
كوهپايه هاي آن و منابع آبي داريــم؛ اصال تهران به علت 
داشــتن همين قنات ها به وجود آمد. اينها فرصت هايي 
اســت كه ما آنها را به تهديد تبديل كرده ايم؛ مثال افزايش 
برداشــت از منابع آب زيرزميني باعث شده  است تا زمين 
دهان باز كند. وقتي ما با طبيعت درست رفتار نمي كنيم، 
طبيعت هم كار خود را مي كند چون طبيعتش همين است. 
از قديم هم گفته اند آب مسير خود را پيدا مي كند بنابراين 
وقتي طبيعت مسير خود را پيدا كرد به شكل فروريزش در 
خيابان ها و پياده روهاي منطقه بازار و قسمت هاي مختلف 
شهر خود را نشان مي دهد. متاســفانه مشكل از طرف ما 

ايجاد مي شود؛ طبيعت مشكلي ندارد. 
    بله اما منظور بیشتر وضعیت فیزيكي است كه 
ما در شهر تهران با آن مواجه هستیم؛ مثل آلودگي 

هوا و ترافیك هاي سرسام آور.
اين طور كه شــهر تهران را مديريت مي كنيم انتظاري 
جز اين هم نبايد داشته باشيم. اين شيوه مديريت به اين 
مشكالت شهري دامن مي زند حاال چه در مقياس محلي 
و چه در مقيــاس كالن. در مقياس كالن بخش عمده اي 
از اقتصاد كشــور را در تهران و اطراف آن متمركز كرديم. 
زماني كه بخش عمده اي از اســتقرار جمعيت كشــور را 
با يك فاصله زياد به نســبت تعادل منطقه اي در منطقه 
عمومي تهران منتقل و مستقر مي كنيم، انتظاري جز اين 
نبايد داشته باشيم. البته تقريبا تمام كالنشهرهاي دنيا در 
يك دوره اي ازدحام، آلودگي هوا و ترافيك شديد را تجربه 
كرده اند اما بعد ســعي كردند تا اين معضالت شان را حل 
كنند. مسئوالن لندن در دهه 60 ميالدي يك روز به خود 
آمدند كه 4 هزار نفر در آلودگي هوا مرده اند. همين اتفاق 
باعث شد تا تصميم به اداره درست امور بگيرند. اين وضعيت 
به دليل تمركزگرايي ايجاد شده بود و اصلي ترين اقدام آنان 

هم دامن نزدن به آن بود. 
    زدودن تمركز چطور شكل مي گیرد؟

هر اقدامي كه منجر به افزايش تمركز در كالنشــهرها 
مي شود بايد متوقف شود؛ افزايش بي رويه سطوح مسكوني، 
توســعه صنعت در حوزه نفوذ تهران كه كارگــران را در 
رفت وآمد نگه دارد و ســرمايه گذاري بيشتر از حد معقول 
در منطقه از اصلي ترين مصداق هاي آن است. ضمن اينكه 
برنامه ريزي ها بايد براساس ظرفيت هاي زيست محيطي 

منطقه صورت گيرد. 
    راه  حل بعدي چیست؟ 

بايد طوري برنامه ريزي كنيم تا كســاني كه در تهران 
هستند با انتخاب خودشان مكان ديگري را براي زندگي 

انتخاب كنند نه به زور. 
    چطور؟

 قدم نخســت اين اســت كه كارشــان اينجا و محل 
سكونت شان جاي ديگر باشد اما در كمترين زمان ممكن 
بتوانند اين مسيِر محل كار تا خانه را طي كنند. آيا جاده هايي 
كه داريم ظرفيت جابه جايي اين جمعيت را دارد؟ البته از 
طريق جاده تهران -كرج، تهران - رودهن، تهران-بومهن 
و تهران–ورامين اين جابه جايي تقريبا امكان پذير است اما 
اگر بخواهيد تا پرند زميني برويد و خيلي هم شلوغ نباشد 
يك ساعت و نيم روزانه در راه هستيد. بنابراين بايد راه ها به 
شبكه حمل ونقل ريلي تجهيز شود يا راه ها را طوري تجهيز 
كنند كه ظرفيت ترافيكي بيشتري داشته باشد كه البته 
باز هم سهم شــبكه ريلي بايد بيشتر باشد و در همين جا 
قطار حومه معنا پيدا مي كند؛ مجموعه اي كه قطار شهري و 

حومه بايد با هم تالقي داشته باشند.
    مردم چرا بايد به اين ايده عالقه نشان دهند؟

در دنيا با راهكارهايي به اين ايجاد عالقه دامن مي زنند؛ 
مثال اگر در مركز شهر بتوانيد با »آ« ريال زندگي كنيد در 
جايي كه مدنظر برنامه ريزان است، مي توانيد با يك سوم 
هزينه هاي مركز شهر زندگي كنيد كه با ابزارهاي مالياتي و 
تشويقي محقق مي شود. قطعا سرويس و خدماتي كه مردم 
در اين مناطق مي گيرند بايد بهتر از ســرويس و خدمات 
مركز شهر باشد؛ اينترنت پرسرعت، خدمات محلي، مراكز 
خريد و تحصيل فرزندان جزيي از اين خدمات است. تنها 
به اين صورت اســت كه مي توان جمعيت را از مراكز شهر 
خارج كــرد و در مرحله بعد شــهرك هاي اقماري اطراف 
كالنشهر را با ريل به آن جا رساند. بعد از اين مرحله مي توان 
براي اشتغال مردم در آن جا هم برنامه ريزي كرد تا استقرار 
جمعيت و فعاليت هر دو در همان جا محقق شــود. تمام 
شهرهاي دنيا كه به نقطه اي از تعادل رسيده اند از اين روش 

استفاده كرده اند.
    چرا مــا نمي توانیم از اين روش ها اســتفاده 
كنیم؟ چرا بارها راهكارهاي اين چنیني از ســوي 
كارشناسان مطرح شده است اما فقط در حد يك 

راهكار باقي  مانده است؟
ما نياز به عقل فعال و نهــادي داريم كه دايما توليد فكر 
و مســأله كند و بعد براي حل مســأله تالش كند، هم در 
مقياس حريم و 22 منطقه تهــران، هم در مقياس تهران 
بزرگ. سازمان هايي در كالنشهرهاي دنيا ازجمله پاريس و 

لندن در مقياس منطقه و كالنشهر وجود دارند كه كارشان 
همين است و با طرح مسأله شروع مي كنند. اين سازمان ها 
از جنس بخش خصوصي هستند ولي به حاكميت سرويس 
مي دهند اما ما فاقد اين هستيم. در دوره هايي تالش شد 
اين اتفاق صورت گيرد اما چــون متفرق عمل مي كنيم، 
هماهنگي بين آنها سخت است. دوره قبل كه من در همين 
پست بودم، تهران 22 شــهر، 11 فرمانداري و يك استان 
داشت اما حاال دو استان، 52 شــهر و 22 فرمانداري دارد 

يعني مدام هم بدتر و خردتر شده است. 
     شرايطي كه گفتید خیلي آرماني است و نیاز به 

زمان زيادي دارد تا به اين سطح برسیم. 
راه ديگري وجود ندارد. بايد حتما به اين ســمت برويم. 
براي اين كه به اين ســمت برويم بايد حداكثر بهره وري را 
داشته باشيم و حداكثر بهره وري با بهترين نيروها ممكن 
اســت نه با نيروهاي متوســط و نيروهاي دست پايين يا 
كســاني كه تخصص اين كار را ندارند و اصال  اين موضوع 
را نمي فهمند. بايد تالش كنيم حداكثر بهــره وري را در 

مديريت شــهري تهــران به وجود 
بياوريم. البته گاليه اي كه مي كنم 
شــخصي نيســت. فقط در دوره 
احمدي نژاد و بعد از دوره احمدي ن ژاد 
بــود كــه پســت هاي تخصصي 
شــهرداري تهــران در خدمــت 
آدم هاي غيرتخصصي قرار گرفت. در 
معاونت حوزه شهرسازي و معماري 
شهرداري ها در كالنشهرها آدم هاي 
غيرمتخصص نداشتيم. وقتي اين 
كار را مي كنيــم يعنــي قصدمان 

چيز ديگري جز شهرسازي است در صورتي كه اگر قصد 
شهرسازي باشد بهترين آدم هايي را كه متناسب تخصص 
آن هستند، انتخاب مي كنيم. اگر افراد تخصصي باشند، 
ديگر الزم نيست دنبال شهردار و فرماندار باشيم چون ديگر 
نيروها خود مي دانند كه چه كارهايی را بايد و چه كارهايي 
را نبايد انجام دهند. موانعي هم مثل عدم شفافيت و فساد 
اداري وجود دارد. ما شهرداري هاي مان را به امان خدا رها 
مي كنيم تا خودشان منابع كسب كنند. دنبال اين نبوديم 
كه بدانيم بودجه بهينه اداره شهر چقدر است؟ نپرسيديم 
چرا اين قدر نيروي عــالف در خود جمع كرديد؟ در حالي 
كه همه اين نيروها حقوق مي خواهند و مجبور مي شويد 
براي پرداخت حقوق نيروها شهرفروشي كنيد. اين اتفاق 
چرخه غلطي ايجاد مي كند آن هم در شرايطي كه شرايط 
اقتصادي دولت هم خوب نيست؛ اما عقل حكم مي كند كه 
نگذاريم وضعيت مان اينطور بماند. چند  سال قبل لندن هم 

از ترافيك رنج زيادي مي برد اما با وجودي كه كمك از يك 
مليت ديگر براي اداره امورشان سخت بود، مدير حمل ونقل 
شهري نيويورك را استخدام كردند كه حقوقش از حقوق 
نخســت وزير انگلســتان هم باالتر بود فقط به اين دليل 
كه تجربه و دانش اين كار را داشــت بنابراين با اقدامات او 

وضعيت كامال متحول شد.
    بارها از تحوالت حرف زده شــده و مسئوالني 
مثل قالیباف كه آمدند وعده هاي زيادي در مورد 
حمل ونقل عمومي به خصوص در حوزه حل ترافیك 

و آلودگي هوا داده اند، اما عمال نتیجه نداد.
نافي زحماتي كه كشيده شــده نيستم؛ اما معتقد هم 
نيستم كه عملكرد مديريت شهري مباني نظري روشني 
را تعقيب مي كند. شهرداري در شرايط بد اقتصادي دولت 
و تحريم سرمايه گذاري ســنگيني در حوزه حمل ونقل 
عمومي كرده اســت. بخش عمــده اي از كمك دولت به 
شــهرداري ها از محل فاينانس براي تجهيزات مترو است 
كه در زمان تحريم غيرممكن بوده است و بار اين بخش را 
شهرداري به تنهايي بر دوش كشيد 
اما متاســفانه در فعاليت ها انسجام 
نظري وجود ندارد؛ چون كســي كه 
تشخيص مي دهد بهترين راه براي 
حل مشكل آلودگي و ترافيك تهران 
توســعه حمل ونقل عمومي است، 
نبايد پل صــدر را دو طبقه كند؛ دو 
طبقه كردن صدر يعني توســعه 5 
خط مترو. اگر مباني نظري درست 
باشد، نبايد از مسير ديگري برويم يا 
هزينه هايي را به شهر تحميل كنيم 
كه خالف آن اســت. دو طبقه كردن صدر يعني توســعه 
حمل ونقل خصوصي نه عمومــي. نزديك به يك ميليارد 
دالر معادل 5 هزار ميليارد تومان براي آن هزينه شــد در 
حالي كه مي توانست بهتر از اين هزينه شود. خيلي مواقع 
دانش اين موضوع را نداريم شــايد در بخش هايي خوب 
عمل كنيم اما در مورد مترو شايد 10 متخصص موثر وجود 

داشته باشد.  
  شهرداري اين اشتباهات را در همه حوزه هاي 
شهرسازي و عمراني انجام داده است؛ اما شوراي  
عالي معماري و شهرسازي به عنوان مرجع نظارت 
بر طرح جامع و تفصیلي چرا از اين بازار آشــفته 

جلوگیري نكرده است؟
اعتقاد دارم در اين زمينه كارهاي زيادي شــده اســت 
به عنوان مثال تعداد برج هاي تهران در ســال هاي اخير به 
250 مورد كاهش يافت كــه حاصل تغيير رويكرد دولت 

بود. حاال شــهرداري هم مجاب شده اســت كه اگر قصد 
ادامه همان مسير گذشــته را دارد، دولت از آن جلوگيري 
مي كند. ما در شوراي عالي معماري و شهرسازي در مقابل 
تصميمات غلط شهرداري در كميسيون ماده 5 ايستاديم و 
تا حدود زيادي طرح جامع و طرح تفصيلي را اصالح كرديم؛ 
اگر چه هنوز نمي توانيم ادعا كنيم كه همه ايرادات آن رفع 

شده است.
   به طــور واضح چنــد پرونــده از تخلفات و 
كج روي هاي شهرداري به شوراي عالي معماري و 

شهرسازي آمد و از آن جلوگیري شد؟
در آخرين گزارش عملكرد شــوراي عالي شهرسازي 
تمام اين موارد عنوان شــده اســت؛ پرونده شهركي در 
منطقه حفاظت شده جنوب شرق تهران، بررسي عملكرد 
كميسيون ماده 5 اســتان ها، پيشنهاد گردش كار جديد 
به كميســيون هاي ماده 5 در كل كشــور، ارايه گزارش 
وضعيت حريم پايتخت، وضعيت احداث شهركي در منطقه 
حفاظت شده براي استادان دانشگاه علم و صنعت، بررسي 
مجدد احداث شهرك تماشــا، احداث هاي شمال غرب 
ميدان ونك و لزوم بازنگري طرح مجموعه شهري تهران 
در مقياس متروپوليس كه فراتر از حدود شهرداري تهران 
است از مواردي بود كه ما به آن ورود كرديم. پرونده بوستان 
مادر را كه فضاي ســبز به مجموعه تجاري– اداري تبديل 
شده بود به رئيس قوه قضائيه گزارش كرديم كه در نهايت 
به بازپرســي ارجاع داده شــد. مغايرت هاي اساسي طرح 
تفصيلي تهران نسبت به طرح جامع تهران كه از كارهاي 

اساسي بود و در چندين جلسه احصاء شد. 
 منظــورم عملكــرد نظارتي شــوراي عالي 

شهرسازي بود.
ما در شوراي عالي شهرســازي تالش كرديم كيفيت 
كارمان علمي و استاندارد شود و با سفر به مناطق مختلف 

سعي كرديم تا از نزديك با چالش ها آشنا شويم.
-نتیجه اين سفرها چه بود؟

نتايج بررسي ها در كميته فني شــورا بررسي و در شورا 
تبديل به طرح و در نهايت ابالغ مي شــود؛ اما واقعيت اين 
است كه ما در شــهرهايمان با چالش جدي شهرفروشي 
مواجهيم و بايد حتما اين معادله را كه »شهر مي فروشيم 

تا آن را اداره كنيم« متوقف كنيم چون چرخه غلطي است.
    اين چرخه چطور متوقف مي شود؟ 

با تامين منابع مالي براي اداره امور شــهر يعني حداقل 
منابع الزم براي اداره امور شهر را بايد به شكل سالم تامين 

كنيم.
 تامین منابع مالي اداره امور شــهرها وظیفه 

كجاست؟
چند بخش در دولت  ازجمله وزارت كشور، كميسيون 
زيربنايي و كميسيون كالنشهرها اين وظيفه را برعهده دارند 
تا اليحه آن را تهيه كنند. بخشي از ماليات هاي محلي براي 
اداره امور شهر بايد به شهرداري ها داده شود. اين يك وجه 
قضيه است و از طرف ديگر هزينه هاي جاري شهرداري ها 
بايد كاهش پيدا كند. شــهردار تهران مي گويد كه شهر را 
با 5 هزار ميليارد اداره مي كند اما بودجه امسال شهرداري 
18 هزار و 500 ميليارد است كه فاصله زيادي با رقم اعالمي 
دارد. ممكن اســت بگويند كه من ايــن كار را مي كنم اما 
طرح هاي عمراني ديگر اجرا نمي كنم در حالي كه مي توان 
طرح هاي عمراني اجرا و از هزينه هاي زايد جلوگيري كرد. 
در هيچ جاي دنيا همه هزينه هاي اداره امور شهر از جيب 
مديريت شهري نيست و هر كس به ميزاني كه از شهر بهره 
مي برد، هزينه پرداخت مي كند؛ اين راهي است كه بايد به 
سمت آن برويم. ضمن اينكه بايد كيفيت شوراهاي شهر و 
شهرداري ها به لحاظ تخصصي افزايش يابد تا از تصميمات 

غلطي كه در شهر گرفته مي شود، جلوگيري كرد.
  از قدرت شوراها و شهرداري حرف مي زنید در 
حالي كه شوراي عالي شــهرداري هم به تخلفات 
حوزه شهرسازي ورود جدي نداشته است، آن هم 
در شرايطي كه شايد قدرت شوراي عالي شهرسازي 
در اين زمینه از قدرت شوراي شهر بیشتر است. چرا 
تا همین حاال به تخلفات شهرســازي ورود جدي 

نداشتید؟
ورود كرديم اما ما هم مشــكالتي داريم. فرض كنيد ما 
به شهرداري ابالغ مي كنيم كه از ادامه فعاليت در هرمزان 
جلوگيري كند، چون طبق بررسي هاي ما اگر آتش سوزي 
صورت بگيرد خودروهاي آتش نشاني نمي توانند به برج ها 
نزديك شــوند يا اينكه ساخت وســاز خارج از طرح هاي 
مصوب بوده است اما وقتي شهرداري به اين موضوع تمكين 
نكند، از ما هم كاري برنمي آيد چون پليس نداريم كه ابالغ  

را اجرا كنيم. 
  شــما هم مي توانید شكايت كنید و موضوع را 

قضائي كنید. 
ضمانت اجرايي قوانين در شوراي  عالي شهرسازي بسيار 
كم اســت؛ البته در حال پيش بيني لوايحي براي ضمانت 
جدي تر هستيم در حالي كه در حوزه زمين هاي كشاورزي 

وزارت جهاد كشاورزي اگر تشخيص دهد كه ساخت وساز 
غيرقانوني صورت گرفته است با حضور دادستان مي تواند 
تخريب كند، بعد مالك هم اگر شكايت داشت مي تواند به 
مراجع قضائي مراجعه كند. قانون در اين حوزه بسيار محكم 
است اما در مورد شوراي  عالي شهرسازي اينگونه نيست آن 
هم در شرايطي كه ما مستقيما با ايمني و سالمت بلندمدت 
شهروندان سر و كار داريم. فرض بر اين بوده كه همه قانون 
را رعايت می كنند در حالي كه اينطور نيست به طوري كه 
گاهي قانونگذار هم قوانين را رعايت نمي كند و ما در همين 

زمينه با ديوان عدالت اداري چالش داريم. 
   چرا؟

مالكان در برابر حكم ها دستور توقف مي گيرند در حالي 
كه اين دســتور چارچوب خاصي دارد و براي زماني است 
كه زيان آني به مالك يا شاكي وارد مي شود. گرفتن دستور 
توقف خيلي هم سخت نيست اما لغو كردن آن سخت است. 
براي ايمني شهروندان همگي بايد تالش كنيم. نمي شود 
كه عده اي تالش كنند و عده اي هم بر عليه آن. شــوراي 
عالي شهرسازي در حوزه ساخت وساز نفع  بخشي ندارد اما 
نظام مديريت شهري به واسطه پروانه اي كه صادر مي كند 

و عوارضي كه مي گيرد، نفع بخشي دارد. 
 يعني مديريت شهري به دلیل نفعي كه از اين 
ماجرا مي برد، جلوي اين تخلفــات را نمي گیرد و 
شوراي  عالي شهرســازي به دلیل نبود ضمانت 

اجرايي؟
ضمانت اجرايي دارد اما ضمانت اجرايي آن مثل قانون 
امور اراضي محكم نيســت، به عنوان ضابط قضائي تلقي 

نمي شود و ابزار آن را هم ندارد.
     مي توانید از دادگاه حكم بگیريد.

ضمانت اجرايــي قانون مي خواهد و حــاال هم در حال 
تهيه پيش نويس آن هستيم ضمن اينكه تخلف در حوزه 
شهرسازي بايد جرم شناخته شود. تخلفات شهرسازي در 
كشور ما جرم شناخته نمي شود و حداكثر مجازات انفصال 
از خدمت و يك جريمه مختصر است اما عدول از ضوابط 
شهرسازي جرم است و بايد مثل مجرم با كننده آن برخورد 

شود. 
  وقتي تخلفي در حوزه شهرســازي صورت 
مي گیرد و مجري قانون در جلوگیري از آن عاجز 
است، مي گويند دست هايي پشت پرده است؛ واقعا 

اين دست هاي پشت پرده كجا هستند؟ 
اين دست ها خيلي هم پشت پرده نيست و كامال روشن 
است كه اين نهادها كجا هستند. نظام مديريت شهري به 
يك عارضه اي دچار شده اســت، از يك طرف مسئول را 
كنترل مي كنيم و از طرف ديگر مي گوييم برو درآمد كسب 
كن و شــهر را اداره كن؛ اين دو موضوع مقابل همديگرند. 
كسب درآمد شهرداري ها را از كاركرد ذاتي خود كه كنترل 
شهر براي بهبود شرايط زندگي اســت در دراز مدت دور 
مي كند. راه حل آن هم اليحه منابع مالي پايدار اســت كه 
دركميسيون هاي دولت در آخرين مراحل است. متاسفانه 
به شرايط بد اقتصادي دولت خورده ايم اما راهي هم جز اين 

نداريم بايد به سمت آن برويم.
  به عنوان دبیر شــوراي  عالي شهرسازي آيا 

گزارشي از عملكرد 20 ساله شهرداري ها داريد؟
به طور قطع آمدن شــوراها تحولي در شــهرداري ها و 
شوراي هاي شهر بود. در شــهرهاي كوچك و يا مناطقي 
كه به جهت بضاعت مالــي ضعيف تر بودند، خيلي مثبت 
نبود اما در كالنشهرها در مجموع مثبت تلقي مي شود اما 
با چالش هاي جدي مواجه اســت. ازجمله اينكه در دنيا 
شوراهاي شهر خارج از چرخه انتقال قدرت نيست به طوري 
كه نهادهاي مدني و احزاب براي كسب كرسي هاي بيشتر 
با هم رقابت مي كنند يا اينكه رقابت مي كنند تا شــورا را 
بگيرند به اين معنا كه هر چــه قدر دولت با نظام مديريت 
شهري هماهنگ تر باشد، نتايج خيلي بهتر است از طرف 
ديگر كساني كه رأي نمي آورند براي نقد كردن به رسميت 
شــناخته مي شــوند.يكي از معضالتي كه حاال در وزارت 
كشور هم است، ارزيابي درست تعيين صالحيت كساني 
است كه در شورا كانديدا مي شوند، يعني تشخيص اينكه 
كسي مي خواهد براي زمين بازي به شورا بيايد با كسي كه 
واقعا براي خدمت مي آيد، كار سختي است چون مراجع 

كنترلي هم ساده تر و راحت تر است. 
    شايعاتي هم هست در مورد اختالفاتي بین شما 
و شهرداري كه گفته مي شود اختالفاتي در مورد 
كارهاي ساخت وساز داشتید  كه باعث شده نسبت 

به اقدامات مديريت شهري موضع بگیريد. 
من كه ساخت وســاز نمي كنم. چه ساخت و ســازي؟ 
هركس ادعا مي كند سند آن را رو كند. صحبت هاي من را 
از  سال 76 به اين طرف كه مسئوليت داشتم، ببينيد تغيير 
كرده يا نه. من زمان ملك مدنــي، احمدي ن ژاد، الويري و 
كرباســچي اين حرف ها را زده ام و تا حاال هم هيچ كدام از 
حرف هاي من تغيير نكرده است؛ ممكن است حرف ها و 

ديدگاهم كامل تر شده باشد اما تغييري نكرده است.  

مصائب تهران در گفت وگوي »شهروند« با معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي  

تهران 3 برابر گران تر اداره  شد 
  تشخیص اينكه كسي مي خواهد براي زمین بازي به شورا بیايد با كسي كه واقعا براي خدمت مي آيد، كار سختي است
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خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فالرد  پارس  شركت  شاكی  خواهان/ 
خسارت  پرداخت  و  چك  استردادالشه  خواسته  به  جوكار،  محسن 
دادرسی حق الوكاله وكیل و ساير خسارات دادرسی تقديم دادگاه های 
به شعبه 14 دادگاه  نموده كه جهت رسیدگی  اهواز  عمومی شهرستان 
عمومی حقوقی شهرستان اهواز واقع در استان خوزستان- شهرستان 
اهواز- انتهای عامری- اول نیوسايد- مجتمع قضايی شهید تندگويان) 
به كالسه 9509986111700652 ثبت گرديده كه وقت  و  ارجاع  انرژی( 
علت  به  است.  شده  تعیین   9:30 ساعت  و   1396/03/09 آن  رسیدگی 
مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاكی و به 
تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. را دريافت  و ضمائم 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز  
عباس سراج استان خوزستان- شهرستان اهواز- انتهای عامری- اول 

نیوسايد- مجمتع قضايی شهید تندگويان) انرژی(

__________________________________                                 
                                               مفقودی

پالك شماره  به   1387 مدل  مزدا  سواري  خودروي  سبز   كارت 
و   LF10550182 موتور   شماره  به   89 ق   475 ايران   99   
شماره شاسي  NAGBSX7CC11C04476 مفقود گرديده از درجه 

اعتبارساقط مي باشد.

شــهروند| مراســم گلريزان پويش ارمغان آزادي 
براي رهايــي 200 زن زنداني جرايــم غيرعمد عصر 
ديروز با حضور وزيــر كار، معاون امور زنــان و خانواده 
رياســت جمهوري، همســر تعدادي از وزرا، جمعي از 
هنرمندان و خيران برگزار شد. چهره هنرمنداني مانند 
سحر دولتشاهي به عنوان ســفير پويش ارمغان، ترانه 
عليدوستي، پيمان قاسم خانی و باران كوثري در ميان 
جمع ديده مي شــد. در اين گلريزان و تا لحظه تنظيم 
گزارش، نزديــك به 500 ميليون تومان بــرای آزادی 
زندانيان غيرعمد زن جمع آوری  و گردنبند باران كوثري 
و كارت خانه سينماي ترانه عليدوستي، دستبند آناهيتا 

افشار هم به مزايده گذاشته شد.
اولين گلريزان با فروش دستبند سحر دولتشاهي به 
مبلغ هفت ميليون و پانصد هزار تومان و با قيمت پايه دو 
ميليون تومان آغاز شد و هر لحظه قيمت ها باال مي رفت. 
در اين مراسم آقاي بني آدم خير نمونه كشور هم حضور 
داشت. شهيندخت موالوردي، معاون امور زنان رياست 
جمهوري دراين مراسم پشت تريبون رفت و گفت: »از 
ابتداي امسال براي برگزاري اين برنامه تدارك ديده شد 
و قرار بر اين بود تا جمعي از همكاران در هيأت وزيران هم 
دراين جلسه به ما بپيوندند و بتوان براي گشودن پنجره 
برخي از زنان آزرده اين مرزوبــوم كاري كرد. زناني كه 
فاصله ميان شهروند عادي بودنشان تا متهم شدنشان، به 

لحظه اي بستگي داشت.«

  موالوردي دربــاره وضع زنان زنداني جرايم غيرعمد 
هم گفت: »زناني كــه درپويش ارمغــان آزادي تحت 
پوشــش قرار گرفته انــد، 200 زني هســتند كه براي 
نخستين بار به زندان افتاده اند و ۹0 درصد آنها هيچ سابقه 
ارتكاب جرم نداشــته اند. آنها كساني هستند كه اغلب 
درپي قبول ضمانت چك همسرانشان به زندان افتاده اند. 
برخي از آنها حتي به دليل مبالغ ناچيزي مثل يك ميليون 
و400 هزار تومان به زندان افتادند و همان طور كه قبال 
گفته شد، اين مبلغ ازسوي دانش آموزان مدرسه شاهد 

درمنطقه 5 تهران تامين شد.«
معــاون امور زنــان و خانواده رياســت جمهوري، به 
آسيب هاي ناشي از زنداني شدن زنان اشاره كرد: »نبود 
زنان درخانه چرخه اي از آسيب هاي اجتماعي را ايجاد 
مي كند، با صدور هرحكم زندان به طور كلي سه آسيب 
رقم مي خــورد كه اين موضــوع براي زنــان زنداني و 

خانواده هايش پيامدهاي عميق تري دارد.« 
او ادامــه داد: »زن زندانــي كه همســر اســت، در 
نبودنــش آرامــش خانه از بيــن مــي رود و وضعيت 
پرمخاطره اي بــراي فرزندانش ازنظر روحــي و رواني 
ايجاد مي شــود و اين موضوع از خانه به خيابان و سطح 
جامعه ســرايت مي كند. بــه گفته او، پيشــگيري از 
جرايم زنان يكــي از رويكردهاي مــورد توجه معاونت 
امور زنان رياســت جمهوري در ســال هاي اخير بوده 
و دراين زمينــه اقدامات متنوعي هم انجام شــده كه 

يكي از آنها جلسه با مديران ســتاد ديه كل كشور بود .
موالوردي گفت: »در ادامه اين جلسه ها همكاري براي 
آزادي زنــان زنداني جرايم غيرعمد كليد خورد و منجر 
به ايجاد پويش ارمغان آزادي شد. پويشي كه سفيرش 
سحر دولتشاهي- بازيگر اســت و از روز ميالد حضرت 
زهرا)س( شروع به كار كرد و حتي در يكي دو روز مانده 
 به  سال تحويل هم متوقف نشد و همچنان ادامه دارد.« 
به گفته او، درهمان ابتداي فعاليت پويش پيشنهاد شد 
تا 5 رقم آخر فيش هاي حقوق كاركنان براي آزادي اين 
زنان اختصاص داده شــود، اما بعد از آن دعوت عمومي 
صورت گرفت و پرداخت ها ازطريق درگاه الكترونيكي 
 كه ازســوي ســتاد ديه اعالم شــد، صــورت گرفت. 
براســاس اعالم موالوري تاكنون 18 هــزار نفر با واريز 
250ميليون تومان دراين پويش شــركت كرده اند اما 
براي آزادي زنان زنداني به كمك هاي بيشتري نياز است. 
اين جشــن هم براي اين هدف برگزار شده است تا زنان 
نيازمند زنداني از پشت ميله هاي تنگ زندان رها شوند و 

اشك از چشم هايشان شسته شود.
انوشيروان محسني بندپي، رئيس سازمان بهزيستی 
هم در اين مراسم پشــت تريبون رفت و اعالم كرد كه 
سازمان بهزيستي براي آزادي 20 زن  نفر كه شامل 15 
نفر از استان هاي كم برخوردار كشور و 5 نفر شهر استان 
تهران اقدام مي كند. به گفته او براي آزادي اين افراد400 

ميليون تومان از سوي بهزيستي پرداخت مي شود.

مهران منتظر، مدير انجمن حمايت از خانواده زندانيان 
هم در اين مراســم به فعاليت هاي انجمن اشــاره كرد: 
»انجمن با كمك دســتگاه هاي ذيربط و مردم در حوزه 
اجتماعي از گذشته قدم هاي خوبي برداشته است. بخش 
مددكاري اين انجمن در زندان مستقر هستند و در زمينه 
شناسايي خانواده هاي نيازمند زنداني فعاليت مي كنند.« 
او ادامه داد: »ما از طريق اين انجمن توانستيم 530 نفر 
از همسران زندانيان را آموزش دهيم و آنها را به مراكزي 

براي اشتغال معرفي كنيم.«
به گفته او، انجمن در تالش اســت تا بتواند در حوزه 
آموزش هاي مهارتي مانند پيشگيري از خشونت، مهار 
خشونت اقداماتي انجام دهد تا بتوان بر خشونت ها غلبه 

كرد و جلوي وقوع خيلي از جرايم را گرفت.
منتظــر گفت: »مــا در ايــن انجمــن در ارتباط با 
 بيماري هاي پرخطر با ســازمان ملل قراردادي امضاء 
كرده ايــم تا بتوانيم براي پيشــگيري از اين بيماري ها 
اقداماتي انجام دهيم.« به گفته او پيشگيري از خشم را 
معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در دست 
گرفتــه و انجمن حمايــت از زندانيــان از اين معاونت 

درخواست تمديد اين قرارداد را دارد.
منتظر به راه اندازي مهدكــودك در زندان هاي زنان 
خبــر داد:   »ما اكنــون نزديك بــه 13 مهدكودك در 
زندان هاي كشور داير كرده ايم كه هزينه هاي زيادي براي 

ما دارد و نمي توانيم به تنهايي از پس آن بربياييم.« 
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مراسم گلريزان پويش ارمغان با حضور تعدادی از اعضای هیأت دولت و هنرمندان برگزار شد

500 میلیون تومان برای آزادی زنان زندانی 
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مديريت شهري مباني نظري 
روشني را تعقیب نمیكند

بايد كاری كنیم كساني كه 
در تهران هستند با انتخاب 

خودشان مكان ديگري را براي 
زندگي انتخاب كنند نه به زور


