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همه گيری کووید - ۱9 اثرات مستقيم و غيرمستقيمی بر منابع و مصارف بودجه سال ۱399 دولت و 
شهرداری تهران داشته است. با توجه به تداوم شرایط ناشی از همه گيری، در پيش بودن تدوین و ارائه 
الیحه بودجه سال ۱4۰۰، ضروری است بودجه ریزی در سایه کرونا، به عنوان وجه تمایز بودجه سال ۱4۰۰ 
با بودجه سال های گذشته مورد توجه قرار گيرد. بدیهی است غفلت از این مهم در فرآیند بودجه ریزی سبب 

خواهد شد تا غافالن با چوب بودجه از رؤیاپردازی بيدار شوند. 
مجيد فراهانی، رئيس کميته بودجه و نظارت مالی شورای اسالمی شهر تهران در این یادداشت به تشریح 
الزامات بودجه ریزی در دوران شيوع کرونا و اولویت های شورای اسالمی شهر تهران در تدوین بودجه سال 

۱4۰۰ شهرداری تهران پرداخته است. 
نااطميناني در مورد چشمانداز اقتصادي در پساقرنطينه و تعطيلي کسبوکارها در کنار شوك مالي گسترده 
ناشي از کرونا، در اقتصادهاي داراي منابع طبيعي غني که کاهش قيمت کاالها در آنها اثرگذارتر بوده، شدت 

بيشتري را نشان ميدهد. در نتيجه، تدوین بودجه ۱4۰۰  بررسي چهار مورد ذیل را ميطلبد:
ـ ارزیابی تأثير نامشخص بحران کووید ـ ۱9 بر اقتصاد و موقعيت مالی و بودجهای دولت

ـ لزوم ارزیابی موقعيت مالی و بودجه ای دولت به منظور ادامه مخارج ضروری و انجام اقدامات مربوط به 

بودجه ریزی درسایه کرونا 

●دکتر مجید فراهانی 
عضو و رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسالمی شهر تهران

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری
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تعيين اولویت های احياء
ـ ارزیابی نيازهای مالی دولت

ـ افزایش شفافيت و پاسخگویی بودجه با اطالع رسانی مناسب در خصوص هزینهکردهای مرتبط با کووید 
ـ ۱9 که شامل اقدامات خارج از بودجه می شود.

عالوه بر این، برای استفاده از ابزارهاي مختلف مدیریت مخارج بخش عمومي در هر مرحله از تدوین بودجه 
باید به اصولي توجه نمود. اصول یا پيامهایی که در هر مرحله از بودجهنویسي در دوران شيوع کرونا باید به 

آن توجه کرد عبارتست از:
۱ـ مرحله »کليات«: در این مرحله انجام اصالحات در تمهيدات نهادی و فرآیندها باید در راستاي مدیریت 

محدودیتهاي فاصله اجتماعي ناشي از کرونا و افزایش هدایت راهبردي مورد توجه قرار گيرد. 
2ـ مرحله »تدوین استراتژی« به تجدیدنظر در چارچوب اقتصاد کالن در راستاي در نظر گرفتن تأثير 
بحران و اقدامات مرتبط با کوویدـ۱9، بهروزرساني مكرر پيشبينيها و تالش براي ارائه استراتژي بودجهاي 

معتبر که بر اهداف بودجهای اصالح شده برای ميانمدت متمرکز شده باشد، می پردازد. 

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری
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3ـ مرحله »هدایت بودجه« یا رایزني و مذاکره، مهم  ترین مرحله در فراگرد تدوین بودجه به شمار می رود. 
ـ برقراري ارتباط سریع و شفاف با وزارتخانهها و سازمانهاي مرتبط با بحث بودجه از طریق بخشنامههاي 

بودجه در خصوص مخارج اولویتدار و نيازهاي مربوط به تخصيص مجدد آن
ـ کوشش بيش از حد معمول براي تنظيم مبناي بودجه که مستلزم تعامل گسترده با وزارتخانههای ذ ی ربط 
درخصوص مبناي بودجه و در نظر گرفتن هزینههاي مستمر ناشي از سياستهاي جدید مربوط به کوویدـ 

۱9 و تأثير بحران سالمت است.
ـ افزایش انعطافپذیری و چابكی در بودجه بهگونهاي که نيازهاي مدیران اجرایي براي پاسخگویي به شرایط 

بحران کرونا و اعمال نظارتهاي قانوني ميسر باشد.
ـ تدوین برنامه بودجه با در نظر گرفتن نظارت و کنترل دقيقتر اجراي بودجه

چهارمين مرحله »تدوین سند نهایي و تصویب قانوني« به استفاده از اسناد بودجه در راستاي شفافيتبخشی 
به تصویر پيچيده بودجه و تقویت اعتمادسازی به استراتژيهاي مالي، اقتصادي و اجتماعي دولت اختصاص 
دارد. بنابراین اگر بودجه ریزی سال ۱4۰۰ در دولت و شهرداری مورد توجه قرار گيرد، می توانيم شاهد 
تدوین، تصویب و اجرای بودجه برای پاسخگویی به نيازهای کشور و شهر در دوران همه گيری کرونا باشيم. 
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: بودجه دربردارنده برنامه های ما برای دستيابی به اهداف به 
همراه پيش بينی مالی مورد نياز در دستيابی به آن است. بنابراین ما در سال ۱4۰۰ به عنوان سال سوم 
اجرای برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران، نيازمند توجه به تكاليف مقرر برای اجرا در این سال هستيم.
اولویت های تدوین بودجه ۱4۰۰ شهرداری تهران با توجه و تاکيد بر ارتقاء و بهبود تاب آوری شهر در برابر 
خطرات ناشی از بحران های طبيعی، شيوع و همه گيری کرونا و کاهش آسيب های اجتماعی، ارائه خدمات 
پایدار و باکيفيت به منظور نگهداشت شهر و تأمين نيازهای شهروندان همچون هوشمندسازی، اصالح 

فرآیندها و بهبود روش ها خواهد بود. 
همچنين توجه به عدالت در توزیع منابع و مناطق و محالت کمتر توسعه یافته، جهت دهی به منابع برای 
تكميل پروژه های نيمه تمام شهری اولویت دار، بهبود کيفيت زندگی شهروندان از طریق توجه به توسعه 
محلی با اجرای پروژه های محلی به منظور رفع مشكالت محالت، به عنوان محورهای اساسی بودجه سال 

۱4۰۰ شهرداری تهران، تهيه و تقدیم هيئت رئيسه شورا شد .
مطمئنا تهيه و تدوین بودجه سال ۱4۰۰ شهرداری تهران کار و توجه بيشتری را می طلبد، زیرا حق 
شهروندان تهرانی است که بودجه شهرشان دقيق، قابل تحقق، دربرگيرنده و پاسخ دهنده نيازها و مطالباتشان 

در شرایط ناشی از همه گيری کرونا و شرایط پساکرونا باشد. 
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باالخره بعد از مدت ها کش وقوس برای ارتقای سطح استاندارد آالیندگی ناوگان تاکسيرانی کشور، طرح 
نوسازی تاکسی ها با استاندارد یورو ۵ امكان پذیر شد و در دستور کار متوليان قرار گرفت؛ این طرح 
در نيمه دوم آبان ماه کليد خورده است. بر اساس قانون هوای پاك قرار بود از ابتدای سال 98 فروش 
خودروهای یورو4 ممنوع شود و خودروسازان پيش از اقدام به فروش، نسبت به دریافت مجوزهای 
آالیندگی و استانداردهای یورو۵ اقدام کنند اما بنابر درخواست آنها، اجرای این قانون تا سال 99 به 
تعویق افتاد و درنهایت دولت با شماره گذاری خودروهای یورو4 موافقت کرد. بر این اساس مقرر شد با 

موافقت سازمان محيط زیست، ۵هزار تاکسی نو یورو4 شماره گذاری شود. 
این در حالی است که بنا به گفته مسئوالن، در حال حاضر از 3۱8هزار دستگاه تاکسی فعال در کشور، 
۱92هزار تاکسی فرسوده است که این ميزان فرسودگی ناوگان تاکسيرانی در سال آینده به 242هزار 
دستگاه خواهد رسيد، بنابراین باید در خصوص نوسازی ناوگان تاکسيرانی، عزم ملی صورت گيرد. 

از تاکسی های یورو5 چه خبر؟
● آسیه اسحاقی 

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری
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مصوباتی از جمله ارتقای سطح آالینده ها از یورو4 به یورو۵ وجود دارد، اما نوسازی ناوگان فرسوده 
تاکسيرانی، کاری فراسازمانی است و باید با همكاری چندین سازمان شكل گيرد. چنين فرآیندی 
مستلزم ارائه تسهيالت از سوی بانک ها و تأمين خودرو از سوی خودروسازان خواهد بود؛ سپس اسقاط 
توسط ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور، انجام و به کاهش انباشت فرسودگی ناوگان تاکسيرانی 

منجر شود.
طرح نوسازی ناوگان تاکسيرانی از سال ۱394 آغاز شد، اما به دالیلی از جمله نبود قطعات خودرو، 
گرانی قيمت، باال رفتن  قيمت ارز و عمل نكردن خودروسازان به تعهدات خود، فرایند نوسازی ناوگان 
تاکسيرانی متوقف شد، البته بيش از 7۰ هزار تاکسی فرسوده نوسازی شده اما به دنبال این توقف، 
با همكاری سازمان محيط زیست بيش از 4هزار و 6۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده با استاندارد یورو4 
شماره گذاری و تحویل متقاضيان شد. قرار است از این پس ادامه نوسازی ناوگان تاکسيرانی با استاندارد 
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یورو۵ انجام شود.
مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسيرانی کشور در گفت وگو با »شهرگاه« در این رابطه می گوید: 
طبق آیين نامه قانون هوای پاك، خودروساز از ابتدای امسال می بایست سطح استاندارد آالیندگی را 
از یورو4 به یورو۵ افزایش می داد اما از آنجا که خودروهایی که در حوزه تاکسيرانی توليد شده بود، 

استاندارد یورو4 داشتند مشكالتی، ایجاد و با شماره گذاری این خودروها مخالفت شد. 
او می افزاید: در پی مشكالتی که به دنبال عدم شماره گذاری تاکسی ها پيش آمد، موضوع را به دولت 
گزارش دادیم و درخواست کردیم برای شماره گذاری تعدادی از خودروهایی که با کاربری تاکسی 
توليد شده بودند، مجوزهای الزم صادرشود تا اجازه داشته باشيم تاکسی های یورو4، شماره گذاری 

و به مالكان تحویل داده شود. 
به ۵هزار  شد  قرار  شهریورماه،  پایان  در  دولت  اعالمی  مصوبه  طبق  اینكه  به  اشاره  با  ضامنی 
دستگاه خودرو با استاندارد یورو4 مجوز شماره گذاری داده شود، می گوید: قرار شد تا پایان مهرماه 
شماره گذاری این خودروها با سطح آالیندگی یورو4 انجام شود که این اتفاق صورت گرفت و تعداد 
4هزار و 93۰ دستگاه خودروی تاکسی در طرح نوسازی ناوگان تاکسيرانی، نوسازی شد. در این 
راستا با هماهنگی های الزم، فرآیند تحویل خودروی گروهی از تاکسيران ها که پيش از سال 99 
ثبت نام و تكميل وجه کرده بودند، انجام شد. بخش زیادی از این خودروها به متقاضيان تحویل داده 

شد و تعداد اندکی از آنها باقی ماند که فرآیند تحویل آنها نيز در حال انجام است.
او ادامه می دهد: از ابتدای آبان ماه مقرر شد تاکسی ها با سطح آالیندگی یورو۵ توسط خودروساز 
توليد شود که با رایزنی های صورت گرفته، این فرایند هم انجام شد، خودروی سمند و پژو 4۰۵ این 

استانداردها را اخذ کردند و اکنون  فرایند نوسازی با استاندارد یورو۵ نيز آغاز شده است.
ضامنی با تأکيد بر اینكه فرایند نوسازی متوقف نشده است، می  افزاید: این طرح متوقف نشده و 
فرایند نوسازی ادامه دارد، ۵هزار خودرو در مرحله تحویل است و به محض آنكه خودروساز اعالم 
کند قابليت تحویل تاکسی ها را دارد، فرایند بررسی درخواست تاکسيران ها نيز مجدداً انجام می شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسيرانی کشور درباره ارائه تسهيالت به مالكان تاکسی ها در طرح نوسازی 
تاکسی ها با استاندارد یورو۵ نيز تاکيد می کند که در این طرح تسهيالتی ارائه نشده و پرداخت ها 
به صورت نقدی انجام می شود، البته موضوع نوسازی فقط به توليد و شماره گذاری خودرو مربوط 
نمی شود چرا که قيمت خودرو و تسهيالت در به سرانجام رسيدن این مسئله مؤثر هستند. این در 
حالی است که شهرداری های برخی شهرها از جمله اصفهان، تهران و مشهد به این مسئله ورود پيدا 
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کردند و تسهيالتی را هم در این حوزه تخصيص می دهند، ضمن اینكه ما پيگيرهستيم که در صورت 
نهایی شدن اقدامات، برای بقيه شهرها نيز این تسهيالت ادامه داشته باشد.

او با اشاره به وعده خودروسازان برای تأمين 4۰هزار دستگاه خودرو تا پایان امسال می گوید: نباید 
فراموش کرد که تأمين این تعداد خودرو منوط به توان رانندگان برای تعویض خودروهای خود با 
خودروهای نو است چرا که با افزایش قيمت ها، توان رانندگان برای نوسازی کاهش می یابد و در این 
بخش نياز به حمایت های الزم است. بنابراین ضروری است که تاکسی های یورو۵ با قيمت معقول به 
 رانندگان عرضه شود که رانندگان مشارکت بيشتری در طرح تعویض خودروهای »فرسوده« با »نو«

 داشته باشند.
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گرچه چندی پيش وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد که اميدوار است موضوع حاشيه نشينی با اجرای 
طرح هایی همچون »مسكن ملی« ظرف 3 سال جمع آوری شود، اما بسياری از کارشناسان شهری بر 
این باورند که چنين اظهاراتی غيرممكن است، چرا که باید حاشيه نشينی را به رسميت شناخت و به آنها 
احترام اجتماعی داد. این کارشناسان معتقدند که باید با ارائه خدمات اوليه شهری و احترام، وضعيت این 
بخش از شهر را سروسامان داد؛ همانطور که در کل دنيا حاشيه نشينی بخشی از جامعه شهری محسوب 

می شود.
گيتی اعتماد کارشناس شهرسازی و معماری در گفت وگو با »شهرگاه« موضوع جمع آوری حاشيه نشينی 
ظرف 3 سال را امری غيرممكن دانست و گفت: در مورد حاشيه نشينی یا سكونتگاه های غيررسمی 
همانند خاك سفيد، گروهی هستند که بدون کمک دولت، سرپناهی را برای خودشان تأمين کرده و 

دولت نه تنها به آنها کمكی نمی کند، بلكه گاهی چوب الی چرخ حاشيه نشينان می گذارد.
او در ادامه اضافه کرد: دولت می تواند به این بخش از جامعه شهری خدمات رسانی کرده و سكونتگاه  های 
غيررسمی را جمع وجور کند، اما متأسفانه هر زمانی که دولت در این امر مداخله کرده، وضعيت را بدتر 

کرده است.
این کارشناس شهرسازی و معماری با اشاره به اینكه طرح هایی همچون »مسكن مهر« یا »مسكن ملی«  

 حاشیه نشینان را به رسمیت بشناسید

 جمع آوری حاشیه نشینی در سه سال؛
عملیات غیر ممكن!
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طرح های قابل قبولی نيست، اظهار کرد: دولت در بحث مسكن مهر برای گروه های خيلی پایين هيچ 
کاری نتوانست انجام دهد، چرا که این گروه ها پول اوليه برای ثبت نام در مسكن مهر را نداشتند. ضمن 
آنكه مسكن مهر فاقد کيفيت در مناطق کاماًل دورافتاده احداث شد که هيچ گونه خدماتی نداشت و 
تقریباً زندگی در آن غيرممكن بود. مناطقی همانند شهر پردیس یا پرند، بيشتر برای قشر متوسط بود.

اعتماد در پاسخ به این سؤال که آیا مشكل بخش حاشيه نشينی شهرها صرفاً بحث مسكن است یا 
مشكالت دیگری هم دارند؟ گفت: با قاطعيت می توان گفت که صرفاً بحث مسكن نيست. اگر مردم 
دارای شغل و درآمد مناسب باشند، نيازی نيست که دولت به دنبال تهيه مسكن برای بخشی از جامعه 
باشد. در حال حاضر حتی طبقه متوسط هم با مشكالت جدی اقتصادی مواجه هستند تا جایی  که دور 
از انتظار نيست اگر بگویيم قشر متوسط هم فاصله ای با حاشيه نشينی ندارند و دولت حتی برای این قشر 

هم نتوانسته کاری انجام دهد.
او با اشاره به سياست های حوزه مسكن در کشورهای کمونيستی مانند چين، کوبا و کشورهای تقریباً 
آزاد همچون اتریش و انگليس، تصریح کرد: به عنوان مثال کشورهایی چون اتریش و انگليس یكسری 
خانه های ارزان قيمت دارند که پس از جنگ جهانی دوم ساخته شد و با قيمت خيلی پایين به اقشار 
ضعيف همانند مادران سرپرست خانوار که تعدادشان هم زیاد است، اختصاص داده شد. این در حالی 
است که برخی افراد بيكار حتی اجاره نمی دهند. همچنين در کشور کوبا دو نسل در یک خانه زندگی 
می کنند گرچه شرایط سختی است اما در این کشورها تقریباً کسی بدون خانه نيست. در کشور ما حتی 
طبقه متوسط هم مشكل مسكن دارند، تا جایی که یكی از دالیل عدم ازدواج جوانان، مشكل مسكن 

است، بنابراین تنها حاشيه نشينان نيستند که مشكل مسكن دارند.
  ساکنان کالنشهرها به دو دسته »شهروند« و »شهرنشین« تقسیم می شوند

سيدرضا حسينی الهيجی استاد دانشگاه و مشاور زیباسازی و مدیریت شهری در پاسخ به این سؤال 
»شهرگاه« که آیا مشكل حاشيه نشين ها تنها مسئله مسكن است؟ گفت: با مطالعه شهرهای موفق دنيا 
به این نتيجه می رسيم که حاشيه نشينی همانند ایران ندارند و موضوع حاشيه نشينی به شكلی که امروزه 

در کشورهای جهان سوم باب شده، در بسياری از شهرهای موفق دنيا وجود ندارد.
مشاور زیباسازی و مدیریت شهری با تأکيد بر اینكه »حاشيه نشينی« نام مؤدبانه »حلبی آباد« بوده و 
درواقع »انقالب« شد که حلبی آباد سروسامان یابد، تاکيد کرد: قرار بود حاشيه نشينان هم شهروند باشند 
و دلشان برای شهرسازی بسوزد. در حال حاضر افرادی که در شهرها زندگی می کنند به دو دسته 
»شهروند« و »شهرنشين« تقسيم می شوند. بسياری از افراد در تهران شهرنشين هستند، به این معنا که 
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دلشان برای شهر نمی سوزد و هيچ تعلق خاطری 
به شهر ندارند و تنها برای کسب درآمد یا دليل 
دیگری، به یک شهر بزرگ مانند تهران مهاجرت 

کرده اند.
او با بيان اینكه اگر تمامی خدمات در شهرهای 
کوچک مهيا باشد، نياز به ماجرت به شهرهای 
بزرگ نيست، گفت: 8 شهر بزرگ مانند اصفهان، 
در  نام »کالنشهر«  به  و...  تهران، مشهد  تبریز، 
ایران وجود دارد که دارای حاشيه هایی هستند 
بزرگترین  این  و  بزرگتر است  از خود شهر  که 
است.  شهری  تمدن  و  شهرنشينی  گرفتاری 
بنابراین حاشيه نشينی حذف نمی شود، بلكه باید 

ساماندهی شود.
این استاد دانشگاه براین باور است که باید تجربه 
شهرهای موفق دنيا را دید و بررسی کرد. به عنوان 
آلوده ای  شهر  »پاریس«  اینكه  علی رغم  مثال 
است، اما حومه این شهر وضعيت بسيار مناسبی 
دارد. در ۱۵ کيلومتری شهر پاریس روستایی قرار 
دارد که امروز به شهر تبدیل شده، وضعيتی به 
مراتب بهتر از پاریس دارد و در نزدیكی همان 
شهر کوچک، مجموعه ای از آپارتمان های کوچک 
آفریقا  از  که  سياه پوست هایی  و  کارگران  برای 
برای کارگری می آیند، وجود دارد. تمام خدمات 
شهروندی برای آنها در همان شهر کوچک در 
نظر گرفته شده که نيازی برای مراجعه به شهر 
پاریس نداشته باشند. به عبارت دیگر، حومه شهر 

پاریس به این شكل ساماندهی می شود. 
به گفته مشاور زیباسازی و مدیریت شهری، بهتر 
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است که دولت خدمات شهروندی را در تمامی شهرهای کوچک و بزرگ در نظر گيرد تا مردم به عنوان 
شهروند و نه شهرنشين در شهرها سكونت داشته باشند. اگر برای نيروی کار تخصصی و کارگری نياز 
به مهاجرت داریم، باید حاشيه تعریف شود، محدوده داشته باشد و تمامی خدمات از جمله حمل ونقل 
عمومی برای این مناطق در نظر گرفته شود. ضمن اینكه نباید لقب زشت »حاشيه نشينی« بر روی آنها 

گذاشت، چرا که مانند همان »حلبی آباد« است. 
حسينی الهيجی در پایان یادآورشد: جالب آنكه بيشتر مدیرانی که در پایتخت هستند، اهل تهران نبوده 
و شهرنشين هستند؛ نه شهروند. وقتی صحبت از حاشيه نشينی می شود باید نگاهی به نقشه تهران کرد. 
در حال حاضر اطراف منطقه یک را با خطوط مرزی محدوده مرتبط با منطقه یک که همان حاشيه نشين 
است،  مشخص کردند و من این وعده را می دهم که تا ۱۰ سال دیگر هيچ مدیری نتواند این مناطق را 

ساماندهی کند.
  شهرهای پیشرو دنیا حاشیه نشینی را به رسمیت می شناسند

»شهرگاه«،  با  گفت وگو  در  تهران  شهر  شورای  معماری  کميته  عضو  و  معمار  زواره محمدی  مهران 
حاشيه نشينی را نوعی معضل یا بيماری دانست که براثر مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به وجود 

آمده و روند صنعتی شدن باعث این مسئله بوده که در کل دنيا هم وجود دارد.
زواره محمدی با بيان اینكه توسعه حاشيه نشينی را می توان در همه شهرها مشاهده کرد، گفت: اگر 
وضعيت حاشيه نشينی شهرهای ایران را با دیگر شهرهای پيشرو در دنيا از جمله آلمان مقایسه کنيم، 
تفاوت جدی در بين این شهرها وجود دارد. به این معنا که آنها حاشيه نشينی را به رسميت شناخته اند. 

در چنين شرایطی، معضالت هم دیده شده و برای آن راه حل ارائه می  شود.
عضو کميته معماری شورای شهر تهران با تاکيد بر اینكه حاشيه نشينی تنها یک کالبد و ساختمان 
زشت نيست، اضافه کرد: مردم و فرهنگ در این کالبد حضور دارند و وقتی در جامعه دیده نشوند، 
خشمشان مضاعف شده و باعث بروز انواع و اقسام مشكالت اجتماعی و فرهنگی در درون شهرها می شوند. 

شهرنشينی یعنی بخش هایی از شهر مورد غفلت واقع شده که مسئله ای حائز اهميت است.
این متخصص معماری با بيان اینكه تعریف حاشيه نشينی به ما می گوید که »نباید بخش هایی از شهر مورد 
غفلت واقع شود وگرنه مشكالت عدیده  فرهنگی، ترافيكی، اجتماعی و ... به وجود می آید«، گفت: شهر باید 

این بخش از جامعه را بپذیرد و با دقت بيشتری به آن رسيدگی کند. 
زواره محمدی با اشاره به اینكه مهاجرت به شهرها، هدیه ای برای آن محسوب می شوند، تاکيد کرد: 
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مهاجرت به شهرها به عنوان نيروی کار ارزان و هدیه برای آن شهر هستند و شهر باید خدمات ویژه به 
این مهاجران ارائه دهد یا برنامه ریزی آمایش شهری داشته باشد و هيچ مهاجری را نپذیرد، اما وقتی در 
این بخش غفلت واقع شده، نباید آن را حذف کرد بلكه باید از لحاظ کيفی ارتقاء یابد و قابل احترام باشد. 
عضو کميته معماری شورای شهر تهران در ادامه افزود: در قوانين و مقررات کشورهای پيشرفته، اسناد 
.... حاشيه نشين ها دیده شده اند. مهمترین معضلی که در بحث حاشيه نشينی وجود دارد  و  توسعه 
برچسب هایی است که به این بخش از شهر زده می شود که سبب از بين رفتن عزت نفس افراد ساکن 

این مناطق خواهد شد. 
وی ضمن انتقاد نسبت به اینكه حاشيه نشين ها از کليه خدمات اوليه شهری بی بهره هستند، تاکيد کرد: 
باید مدیریت در محدوده حاشيه نشينی شهرها وجود داشته باشد، نه اینكه تخریب شود و از بين برود. در 

شهر مونيخ آلمان بخش حاشيه نشين توانمند شده ولی فاصله طبقاتی قوی تر نشده است.
زواره محمدی در پاسخ به این سؤال که آیا بخش حاشيه نشين توان مالی الزم برای شرکت در طرح هایی 
همچون مسكن ملی را دارند یا خير؟ گفت: باید راه حلی برای مشكالت حاشيه نشين ها پيدا کنيم. 
حاشيه نشينی جدای از شهر نيست، چرا که با توانمند کردن آن  مشكالت هم کمتر می شود. بنابراین باید 

تالش کرد تا خدمات ارزان قيمت از جمله مسكن ارزان در اختيار چنين افرادی قرار گيرد.
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هرچقدر شهرها بزرگ تر می شوند امكان تردد آسان برای برخی از اقشار جامعه را محدود و محدودتر 
یا طبقه  بندی کنيم،  را درجه  اقشار مختلف  برای  بخواهيم موضوع مناسب سازی  اگر  می کنند. 
می توانيم از مناسب سازی برای معلوالن، سالمندان و...، اقشار طبقاتی ضعيف که به صورت ناخودآگاه 
از شهر حذف می شوند و »اقشار جنسيتی« نام ببریم که در یک جمله »مناسب سازی کالبدی، 

طبقاتی و جنسيتی« خالصه می شود.
حسن سجادزاده دانشيار شهرسازی و مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بوعلی سينا همدان در گفت وگو 
با »شهرگاه« با بيان اینكه موضوع مناسب سازی خيابان ها یكی از موضوعات مهم شهری، به خصوص 
در فرآیند شهرسازی است، گفت: متاسفانه گاهی اوقات شهر برای یک قشر خاص مثل جوان ها و 
به خصوص آقایان طراحی می شود، در حالی که شهر یک موجود زنده است که در آن تنوع فرهنگی، 

اجتماعی، جسمی و جنسی وجود دارد.

نگاهی به وضعیت شهرهای کشور برای استفاده افراد دارای معلولیت

شهری برای همه ...
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سجاده زاده، یک طراحی شهری موفق را طراحی دانست که شامل همه اقشار اجتماع از جمله زنان، 
مردان، سالمندان، کودکان، معلوالن و ... می شود و گفت: ابعاد آسيب شناسی این موضوع بسيار 
وسيع است. در نگاه کلی در فرآیند شرح خدمات یا دستور کارها، وقتی با مسئله ای روبرو می شویم، 
مشخص می شود که آئين نامه ها، ضوابط و مقررات در این حوزه سخت گيری الزم را ندارند. در 
کشورهای توسعه یافته در زمينه ساخت  خانه های مسكونی، مجتمع ها، فضاهای اداری و شهری 
سخت گيری های بسياری می شود البته طراح شهری یا کارفرما باید تمامی این ضوابط را در نظر 

بگيرد.
مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بوعلی سينا همدان ضمن انتقاد از اینكه در کارهای طراحی و پروژه های 
شهرسازی کمترین توجه و بيشترین بی مهری به معموالن می شود، تأکيد کرد: نورپردازی، رمپ، 
نوع مصالح استفاده شده، آرام سازی محيط و بسياری از شاخص ها و معيارهایی که در این حوزه 

شماره پانزدهم |  خبرگزاری ایمنا ■

2۱ 



مطرح است، باید مورد توجه جدی قرار گيرد.
به گفته او، باید ضوابط و معيارهای اسناد باالدستی که در 
ارتباط با طرح های شهری است، بازنگری و اصالح شود و 
در فرآیند اجرا هم مراقبت شدید، تأمل و تعامل بهتری 
در این حوزه انجام داد، البته در تمامی این موارد نيازمند 

فرهنگ سازی، تبليغات و جریان سازی است.
این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که حضور سالمندان و 
افراد خاص در فضای شهری تا چه حد ممكن است و این 
فضا چقدر توانسته این امكان را مهيا کند؟ افزود: جامعه 
است،  سالمندگرا  جامعه  به سمت  در حال حرکت  ایران 
بنابراین بازنگری در ضوابط و معيارها یک اصل ضروری به 

شمار می رود.
سجادزاده در پاسخ به این  سؤال که آیا نبود ضوابط و مدیران 
متخصص و ریزبين و کمبود بودجه در این امر اثرگذار است؟ 
تاکيد کرد: یكی از مسائل بسيار مهم، حق شهر است چرا که 
شهر یک موجود زنده است و همه اجزاء و اندام های جامعه 
شهری را دربر می گيرد. در نهایت نبود برخی ضوابط، اهمال 
مدیریت شهری در اجرای قوانين موجود و مناسب سازی 
بودجه  و  اعتبار  نبود  البته  است  تاثيرگذار  شهری  فضای 

بيشتر بهانه است تا مشكل. 
بر آسيب های  نامناسب شهری عالوه  داد: فضای  ادامه  او 
جسمی باعث ایجاد آسيب روحی نيز می   شود چرا که در این 
شرایط بخش اعظمی از جامعه خانه نشين و منزوی می شوند. 
بنابراین دغدغه مدیران شهری برای حل مسائل بسيار مهم 
است. مدیریت شهری عامل دومی محسوب می شود که در 
بروز این مشكل تأثير دارد و مسائل اقتصادی، درصد کمی 
را به خود اختصاص می دهد. اگر نشاط اجتماعی ایجاد شود، 

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

22 



بسياری از آالم روحی و روانی مرتفع خواهد شد.
این دانشيار شهرسازی همچنين یادآور شد: زمانی که 
صحبت از مدیریت شهری می شود، »مدیریت یكپارچه« 
مد نظر است و نباید صرفاً شهرداری را هدف قرار داد، 
نبود  اما  است،  این مسئله  البته شهرداری رکن رکين 
هماهنگی بين سازمان های مرتبط از جمله سالمندان، 
بهزیستی و... هم بی تأثير نخواهد بود. همچنين در زمينه 
شهرهای هوشمند، به بحث معلوالن توجه بسياری شده 

است.
اقشاری که در جریان حذف از محيط شهری قرار گرفتند
ایمان واقفی پژوهشگر شهری نيز بر این باور است که در 
سطوح مختلف شهری گروه ها و اقشاری هستند که در 

جریان حذف از محيط شهری قرار گرفتند. 
واقفی در گفت و گو با »شهرگاه« با بيان اینكه سطح اول و 
نمایان ترین سطح، کالبد شهر است، گفت: کالبد شهر به 
شكلی طراحی و جاگذاری شده که امكان حضور برخی 
این حذف  با  البته مقابله  ندارد،  اقشار جامعه وجود  از 
شده  عنوان  خيابان ها  و  معابر  مناسب سازی  کالبدی، 
است. باید برای معلوالن، سالمندان، کودکان و... فضای 
شهری مناسبی فراهم شود که در این زمينه فعاليت های 
مناسبی توسط کمپين های مخصوص معلوالن انجام شده 

است.
این پژوهشگر شهری با اشاره به اینكه به مقوله حذف 
طبقاتی مانند حذف کالبدی، توجه چندانی نمی شود، 
اعمال  اجتماعی  روابط  خالل  از  طبقاتی  حذف  افزود: 

می شود و در دو بخش هم این اتفاق رخ می دهد.
شهری«  »پاکسازی  را  طبقاتی  حذف  اول  بخش  او 
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دانست و گفت: از دهه 6۰ ميالدی در کشورهای غربی و ایران و حتی قبل از انقالب، آلونک نشين ها 
و فقيرنشين ها مثل محله های خاك سفيد و پارك هرندی در زمره »حذف طبقاتی« قرار گرفتند. در 
این پروسه ابتدا دولت یا حاکميت شهری فضایی را به نام »فضای بدنامی« که پاتوق افراد بزهكار، فاقد 
امكانات و تسهيالت شهری است، معرفی می کند که این مسئله سبب ایجاد انگ مشروعيت اجتماعی 

می شود تا نهادهای ذی ربط آن منطقه  را به راحتی پاکسازی کنند.
واقفی با بيان اینكه گروهی از شهروندان در این مناطق حتی از کمترین امكانات هم بهره مند نيستند، 
تأکيد کرد: چنين افرادی گرفتار معضالت اجتماعی شده اما با تمرکز روی یک منطقه مانند خاك سفيد یا 
هرندی، این امكان برای نهادهایی که خدماتی ارائه می دهند، ایجاد می شود که بتوانند این قشر از جامعه 
را کنترل کنند و خدمات بهداشتی و درمانی به این گروه ارائه دهند، البته طی سال ها در مسير حذف 

این گروه قدم برداشته شده و این افراد در سراسر شهر پخش شده اند.
این پژوهشگر شهری، حذف طبقاتی که با نام »اعيانی سازی« از آن یاد می شود را بخش دوم پاکسازی 
دانست و اذعان کرد: اعيانی سازی برخالف پاکسازی که نقطه هدفش طبقات فرودست و اقشار آسيب پذیر 
هستند، طبقات متوسط رو به پایين را در نظر می گيرد. بنابراین برای این قشر از جامعه باید نوسازی 
و بازسازی در نظر گرفته شود و مناطقی که به لحاظ بافت شهری، فرسوده و قدیمی هستند، بازسازی 
شوند. به دليل پایين بودن قيمت زمين در این منطقه، امكان استقرار طبقه متوسط رو به پایين در این 
منطقه وجود دارد، اما با نوسازی، ساختمان های جدید منطقه گران قيمت شده و پس از بازسازی، طبقه 

مستقر قبلی به حاشيه های دورتری چون منطقه نواب و امام علی رانده می شوند.
به گفته او، بخش سوم پاکسازی، حذف جنسيتی و مناسب سازی است، البته شهروندان به بسترهای 
زیرساختی موجود عادت کرده و فراموش می کنند که خيلی مواقع چنين بسترهایی، خودشان عامل 
حذف کننده هستند اما چون افراد طی سال ها با آن زندگی کرده اند، این مسئله طبيعی سازی شده است. 
واقفی، زیرساخت  های اجتماعی جنسيتی را مهم برشمرد و گفت: چنين زیرساخت هایی که باعث حذف 
برخی از گروه ها یا حضور کمرنگ شان در جامعه می شود، باید مناسب سازی شوند. حضور زنان از گذشته 
در خيابان، حضوری گذری و برای رسيدن به یک مقصد مشخص بوده، چرا که فضای شهری جامعه ایران 
بيشتر محلی برای مردان بوده و بسترهای اجتماعی شهر برای حضور زنان مناسب سازی نشده است. در 
رابطه با مسئله حجاب هم اگرچه در دهه اول انقالب، حجاب برای حضور زنانی که پيشتر و به صورت 
تاریخی در اندرونی خانه های قاجار محبوس شده بودند، کمک کننده بود، اما هرچه پيش می رویم این 
مسئله عاملی شد که زنان تنها به واسطه پوشش زنانگی شان می توانند در شهر حضور پيدا کنند. بنابراین 

شهر باید در سه بخش کالبدی، طبقاتی و جنسيتی مناسب سازی شود.
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درحالی که بخش قابل توجهی از جمعيت شهری شامل معلوالن جسمی و حرکتی، سالمندان، بانوان باردار و... 
می شود، اما حق شهر از این قشر جامعه گرفته شده و این بخش از شهروندان امكانی برای استفاده از فضای 
شهری را ندارند. بحث مناسب سازی فضای شهری مدت هاست که در مدیریت شهری مطرح و در حال اجراست، 
البته در صورت مناسب سازی هم عموماً غيراصولی و غيرمناسب سازی است. گرچه این مشكل دارای یک معادله 
بسيار ساده با عنوان »اجرای قوانين« و »ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور« است، اما معموالً این 
قوانين به شكل جامع و کامل اجرا نمی شود و ساليان متمادی بخش اعظمی از جامعه به جرگه فراموش شدگان 

شهری پيوسته اند.
بهروز مروتی مدیر کمپين معلوالن در گفت وگو با »شهرگاه« در خصوص مناسب سازی فضاهای شهری برای 
بخش قابل توجهی از شهروندان که تاکنون به معنای واقعی این معضل برطرف نشده است، گفت: دسترس پذیر 
نبودن، مناسب سازی نشدن یا اصولی مناسب سازی نشدن معابر و اماکن برای افراد معلول، سالمندان و... موضوع 
دیرینه ای بوده و مهم آن است که یک ساختار نظام مند و یكپارچه در سطح کشور بر این امور نظارت ندارد و هر 

شهرداری به سليقه خودش عمل می کند.
او با ابراز خرسندی از اینكه شهرداری تهران به این نتيجه رسيده که باید ستاد مناسب سازی شهرداری بر پروژه ها 
نظارت داشته باشد، افزود: ما شاهد اجرای پروژه هایی هستيم که هنوز استانداردی که ضوابط و مقررات شورای 
عالی شهرسازی و معماری کشور مصوب کرده را ندارد. درحالی که باید در کل کشور یک نظام قانون مند در این 

زمينه وجود داشته باشد. 

شهر منهاي فراموش شدگان
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مدیر کمپين معلوالن ادامه داد: در حال حاضر شيوه نامه های متعدد ضوابط و قوانين مربوط به 
حمایت از معلوالن وجود دارد که پس از مناسب سازی، باید اهل فن و متولی تدوین قوانين گواهی 
ارائه دهند البته مناسب سازی ها دارای مشكالتی هم هستند. اخيراً در شهر تهران مناسب سازی ها 
اصولی نبوده و این انتقاد را از کمپين معلوالن نپذیرفتند.  برای مثال پروژه استاد معين جنوبی با 
عجله افتتاح شد و دو هفته پس از افتتاح، شهرداری منطقه متوجه شد که استانداردهای الزم انجام 

نشده، بنابراین مجدداً کار را اجرا کردند اما باز هم این پروژه استاندارد الزم را ندارد.
مروتی با اشاره به اینكه در گام اول باید برای مناسب سازی فضاهای شهری یک پایلوت وجود داشته 
باشد، تأکيد کرد: این پایلوت باید به عنوان یک نمونه اصولی از شورای عالی شهرسازی و معماری 
کشور تائيدیه دریافت کند، پس از آن، همه پروژه ها براساس همان پایلوت و متریال انجام شود و 
در نهایت هم یک گواهی کلی برای هر پروژه از شورای عالی شهرسازی و معماری کشور دریافت 

شود که متأسفانه تا کنون چنين اتفاقی رخ نداده است.
او با انتقاد از اینكه شهرداری بيشتر شهرها ناظرانی را استخدام می کند که دارای معلوليت هستند، 
اظهار کرد: معلوليت دليل بر این نيست که یک فرد علم کافی برای مناسب سازی فضاهای شهری 
داشته باشد چرا که از یكسو ، بسياری از ناظران از استانداردها و ضوابط شهرسازی و معماری 
اطالعی ندارند و اگر هم تخصص کافی داشته باشند، به  دليل تعارض منافع به وجود آمده، نمی توانند 
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نسبت به پروژه ها واکنش انتقادی داشته باشند. از سوی 
دیگر، شوراهای شهرها هم نسبت به این مسئله منفعل 
هستند، درحالی که ناظران باید با شوراهای شهر تعامل 
کامل داشته، شوراها مستقيماً به شهرداری انتقاد کنند و 

پيگير این مهم باشند.
مروتی براین باور است که باید شورای عالی استان ها وارد 
عمل شود و همه شوراهای شهرها و روستاها را نسبت به 
مسائل مناسب سازی که مختص جمعيت کثيری از شهر 
مانند معلوالن، سالمندان، معلوالن موقت، بانوان باردار 
و... است را آگاه کند. بسياری از اعضا شوراهای شهرها و 

روستا از ضوابط و قوانين موجود اطالعی ندارند. 
مدیر کمپين معلوالن همچنين یادآورشد: شهرداری ها و 
دهداری ها باید وارد این مسائل شوند و گزارش عملكرد 
ارائه دهند؛ حتی شهرداری ها باید کالس های آموزشی 
عالی  شورای  از  و  بگذارند  ناظران  و  پيمانكاران  برای 

شهرسازی و معماری و قوانين باالدستی تبعيت کنند.
او با اشاره به اینكه برخی از شهرداری ها قدیمی بودن 
شهرها را بهانه ای برای عدم مناسب سازی فضای شهری 
معرفی کرده اند، گفت: در این راستا سه بخش وجود 
دارد؛ اول معابری که قدیم ساخته شده، دوم معابری 
که در حال بازسازی است و سوم معابری که در آینده 
بازسازی می شود. در حال حاضر بحث ما بر روی دو 
بخش آخر است؛ بخصوص معابری که در حال حاضر 
در دست بازسازی است و باید بدون نقص انجام شود. 
اول مهر 99  تاریخ  از  به خصوص  پروژه هایی که اخيراً 
قوانين  رعایت  به  ملزم  هستند،  احداث  دست  در 
مناسب سازی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور 

خواهند بود. 
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  ميادین شهر قلب تپنده یک جامعه هستند. هر اندازه این ميادین بيشتر باشند، مسيری پایدار برای توسعه 
شهرها و برقراری ارتباط هوشمندانه ميان شهروندان و شهر به وجود خواهد آمد. همچنين ميادین پاتوق 
مناسبی برای گردهم آمدن و انجام فعاليت های فرهنگی، سياسی و اجتماعی شهروندان هستند تا ارتباطی 
مستقيم و بهينه با شهر خود برقرار کنند و در نهایت بستری را نيز به منظور توسعه پایدار و شاخص شهر خود 

فراهم آورند. 
این ميادین می توانند فضای مناسبی برای نمایان شدن معماری های خالقانه و برجسته باشند و در کنار آن 
از فضاهای شهری هوشمندانه استفاده شود. تمام ميادین مدرن و کالسيک با خالقيت، زیبایی و کاربری 
چندمنظوره به راحتی شهروندان را تحت تأثير قرار می دهند که بسيار ارزشمند و قابل توجه خواهد بود. با تبيين 
برنامه های متنوع در طول یک سال، می توان یک فضای پررونق شهری در این ميادین ایجاد کرد که هم برای 

همه سنين جامعه مفيد است و هم می تواند ارزش یكسان به ساکنان و بازدیدکنندگان القاء کند. 
در واقع ميادین شهری از جمله فضاهایی هستند که مطابق با اهداف توسعه پایدار شهری طراحی و ساخته 
می شوند و حتی در بازسازی های مناطق مختلف شهری نيز بسيار مورد توجه قرار می گيرند. ظهور مجدد 
ميدان های عمومی در شهرها می تواند اهداف و برنامه های جدیدی را نيز به ارمغان آورد که نباید از آن ها غافل 

ماند. 

10 میدان برترشهرهای دنیا را 
بشناسید!

● شیما نصیري
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در این گزارش قصد داریم ۱۰ ميدان زنده، فراگير و مدرن 
شهرهای دنيا که به نوعی چهره زنده این شهرها هستند و 
ارزش تماشای باالیی هم برای شهروندان و توریست ها دارند 

را انتخاب کرده و معرفی  کنيم. 
  میدان Platz der Deutschen Einheit در هامبورگ 

آلمان
این ميدان به نوعی یک سالن نمایش و کنسرت بزرگ در 
شهر هامبورگ که طراحی و ساختار معماری آن بر همين 
اساس به اجرا درآمده است. یک سقف شيشه ای تاج دار بر 
روی این ميدان طراحی شده که همگان بر این باورند این 
نمایان می سازد. همچنين  را  هامبورگ  افق  نمای  سقف، 
ارتفاع این ميدان به گونه ای طراحی شده که یک منظره 
پانوراما 36۰درجه از شهر را نشان داده و جذابيت بصری 
باالیی برای بازدیدکنندگان دارد. نمایش های زنده، کنسرت، 
فيلم های سينمایی روز دنيا و سایر مراسم نمایشی شهر 
هامبورگ همگی در این ميدان به نمایش در می آیند که 
برای شهروندان یک نماد فرهنگی مهم و ارزشمند به شمار 
با همين هدف و  نوع طراحی آن مطابق  ازاین رو  می رود. 
برنامه انجام شده است. این ميدان در سال 2۰۱7 ميالدی 
جاذبه های  محبوب ترین  از  یكی  به  سرعت  به  و  افتتاح 

گردشگری اروپا تبدیل شده است. 
   میدان مردم در شانگهای چین

»ميدان مردم«، بزرگترین فضای عمومی شانگهای و در قلب 
شهر است که در گذشته محل مسابقه اتومبيلرانی شهر بوده 
این ميدان  و در سال ۱993 ميالدی ساخته شده است. 
دارای یک فواره آبنما به وسعت 32۰مترمربع و 36چراغ با 
صدای استریو بوده که توسط تاالر، موزه شانگهای و تئاتر 
بزرگ شهر احاطه شده است. مهمترین ویژگی این ميدان 
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و  روابط شهرندی، طراحی  توسعه  با هدف  تنها  است که  آن 
ساخته شده و هر هفته مردم را دور هم جمع کرده تا اهميت 
روابط خانوادگی و ارزش رابطه والدین و فرزندی را به آنها گوشزد 
کند. همچنين انواع مراسم فرهنگی در این ميدان برگزار می شود 

که مورد استقبال چشمگير شهروندان قرار گرفته است. 
  میدان مائو در ریودوژانیرو برزیل

 2۰۱6 تابستانی  المپيک  بازی های  برای  بازسازی  از  پيش 
محله  یک  به عنوان  ریو   »Porto Maravilha« منطقه  ميالدی، 
ناامن و متروکه شهرت داشت، اما به سرعت با هدف ایجاد یک 
مرکز تفریحی و فرهنگی در این منطقه بندری، این ميدان شكل 
جدیدی به خود گرفت که محلی ها و سایر گردشگران بتوانند در 
آنجا قدم زده، غذا بخورند و از فضا لذت ببرند. ميدان »مائو« به 
گونه ای احياء شد و جانی دوباره گرفت که محلی ها دیگر نيازی 
به فضاهای مختلف تفریحی نداشته و به راحتی نيازهای خود را 
در آنجا برطرف می کنند. این ميدان به نوعی نمونه بارز طراحی 

مدرن شهری در قلب ریو کشور برزیل محسوب می شود. 
  میدان Indautxu در بیلبائو اسپانیا

این ميدان به سبک آوانگارد، طراحی و با درختان، نيمكت ها 
و چراغ های خيابان مدرن احاطه شده است و یک زمين بازی 
بزرگ نيز برای کودکان دارد. ميدان »Indautxu« همه گزینه ها 
برای استفاده چندمنظوره موفق از یک فضای شهری را در خود 
جای داده است. تعميرات اساسی ميدان در سال 2۰۰6 ميالدی 
با ساخت پارك های زیرزمينی و کاهش تعداد خطوط اتومبيل، 
فضای جذاب جدیدی را برای پياده روی و تفریح در اختيار عابران 
پياده قرار داد. ميدان نامبرده با داشتن موزه »گوگنهایم« و سایر 
پيشرفت های برجسته شهری، بارها و بارها ثابت کرده که مقصد 

اصلی عالقه مندان به معماری مدرن است.
ميدان پارك در الس وگاس ایاالت متحده امریكا
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نوار »الس وگاس« به دليل امكانات سرگرمی نامحدودی که دارد، بسيار مشهور است. از سال 
2۰۱6 ميالدی، این منطقه یک فضای عمومی دیدنی و جذاب را با طراحی پيشرفته و پایدار، 
به نمایش گذاشته است. طراحان این ميدان شهری یک قطب عابر پياده پویا برای مالقات کردن، 
غذا خوردن در بيرون یا صرفاً معاشرت ایجاد کرده اند. همچنين ساختارهای سایه دار این ميدان به 

تعدیل گرمای صحرا کمک می کنند که برای بازدیدکنندگان بسيار باارزش است. 
  میدان شهر بِدوک در سنگاپور

به نظر می رسد ميدان »بِدوك« که برای نخستين بار در مجموعه ميدان های شهر جدید در 
سنگاپور در حال ساخت است، با مردم محلی خيلی جور شده است. از زمان اتمام این ميدان 
در سال 2۰۱6 ميالدی، ساکنان بِدوك از نمایش فيلم در فضای باز، هنرهای نمایش اجتماعی، 
فعاليت های فرهنگی، کالس های دسته جمعی یوگا و اجرای موسيقی لذت می برند. سنگاپور با 
هدف برنامه ریزی و توسعه ميادین شهری بيشتر برای تقویت روابط جامعه در همسایگی خود، 

پيش می رود.
  میدان Sechseläuten در زوریخ سوئیس

ميدان»Sechseläuten« با هدف اجرای یک تصميم استراتژیک برای بهبود بيشتر کيفيت زندگی در 
زوریخ و در سال 2۰۱4 ميالدی طراحی و ساخته شده است. این ميدان تاریخی با یک پارکينگ 
زیرزمينی جایگزین شد و فضای بيشتری را برای پياده روی یا آفتاب گرفتن عابران پياده بر روی 
صندلی های متحرك فراهم آورد. همچنين تعدادی از رویدادهای شهری، نمایش های فرهنگی یا 

بازار کریسمس به همراه پيست یخ در این ميدان برگزار می شوند. 
ميدان ليبر در مونته ویدئو اروگوئه

با رشد اقتصادی پایتخت در دهه گذشته، ارزیابی جدیدی از نياز به فضاهای شهری نيز انجام شد. 
این ميدان که در قلب »مونته ویدئو« واقع است، به سه بخش گياهان بومی، منطقه تفریحی و 
ورزشی تقسيم شده و بازدیدکنندگان را با هر سليقه ای به سمت خود جذب می کند. انواع فضاهای 
سبز با تزئينات دلنشين و زمين های مختلف ورزشی و تفریحی در این ميدان با سبک طراحی 

همخوان و هماهنگ وجود دارند.
  میدان برج خلیفه در دبی امارات متحده عربی 

دبی با دارا بودن مراکز خرید، ساختمان های خارق العاده و پيشنهادهای تفریحی متفاوت، بسيار 
بيشتر زمان خود را در خانه سپری  مشهور است. با توجه به اینكه ساکنان شهر دبی تقریباً 
می کنند، شاید توسعه فضاهای عمومی در اولویت فهرست این شهر نباشد، البته در سال های اخير، 
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شرایط کمی تغيير کرده و این شهر با پروژه های توسعه شهری پایدار روبرو شده است. به طوری که 
توسعه پارك و ميدان اطراف »برج خليفه« توانست دستاوردهای جدید فرهنگی و اجتماعی را 
به  وجود آورده و برای عابران پياده جذابيت های بصری متفاوتی داشته باشد. نوع طراحی استخرها 

و فضاهای سبز به گونه ای همخوان هستند که ساعت ها بازدیدکنندگان را سرگرم خواهد کرد. 
  میدان جنرال گوردون در لندن انگلستان

لندن از رونق بی سابقه ای در ایجاد مكان های عمومی جدید برخوردار است، زیرا با هدف دور هم 
جمع شدن، سرگرمی و پرسه زدن شهروندان در قانون برنامه ریزی توسعه شهری گنجانده شده 
است. به منظور جوان سازی مرکز شهر »وولویچ«، ميدان جنرال »گوردون« در سال 2۰۱۱ ميالدی 
افتتاح شد که یک فضای باز سبز با چمن های مرتب، مسيرهای پياده روی عریض، استخر آینه 

به همراه نيمكت های گردان در خود جای داده است.
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برخی متخصصان می گویند شهر مظهر جامعه، دانایی و فرهنگ جامعه است و نياز به فضای 
گفت وگو دارد. جامعه شهری نمود بارز یک انسان فرهيخته، تكامل یافته و روبه رشد است. شهر 
هم محل تجلی افكار، عقاید، ارزش ها و آرزوها است، بنابراین برای پيشرفت نيازمند فضای 
گفت وگو هستيم، درحالی که شهرهای ما چنين فضایی را ندارند. مدیریت شهری متولی ایجاد 
چنين فضایی است که نيازمند اختصاص زمين است اما زمين تبدیل به کاال شده و در ورطه 
بده و بستان و بازی های اقتصادی قرار گرفته است. در نتيجه فضایی اختصاص داده نمی شود، 

چون زمين تبدیل به کاال شده البته شاید مدیریت شهری چنين الزامی را احساس نمی کند.
محمدعلی پورنيا کارشناس ارشد مدیریت شهری در گفت وگو با »شهرگاه« در خصوص ميدان 
»مكث« یا محلی برای گفت وگو در شهرهای بزرگ دنيا که محل تعامالت اجتماعی است ولی 
در تهران چنين امكانی وجود ندارد، گفت: این موضوع چندان ارتباطی به مدیریت شهری ندارد 

و براساس قانون، افراد برای هر تجمعی باید از وزارت کشور مجوز داشته باشند.
پورنيا در ادامه افزود: در حال حاضر در مدیریت شهرها مشكالت عدیده ای وجود دارد البته 
شاید نبود ميدانی برای تعامالت اجتماعی یا محلی برای گفت وگو، از اهميت چندانی برخوردار 

نيست و نمی توان دغدغه مدیریت شهری را به این سمت هدایت کرد.
این کارشناس مدیریت ارشد شهری، ترافيک، آلودگی هوا، تردد شهری، حمل ونقل عمومی، 

 میدان،  از گفت و گو 
تا تعالي شهر 
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ساختار شهری و... را از مهمترین مشكالت شهر دانست و تأکيد کرد: با وجود معضالتی با 
این ميزان اهميت، در حال حاضر به موضوع دیگری نمی توان فكر کرد، ضمن آنكه معتقدم 

این مسئله در حيطه اختيارات مدیریت شهری نبوده است.
ميدان، فضایی شهری برای گفت وگو و تولد مكاتب اصيلی همچون مكتب اصفهان است

در ادامه ناصر مشهدی زاده  دهاقانی کارشناس شهرسازی با بيان اینكه ميدان، معنا و مفهوم 
خودش را در دوره معاصر از دست داده و محل حرکت خودروها به دوره یک ميدان تبدیل 
شده است، گفت: یک المان، فضای سبز یا آب نما هم در وسط این به اصطالح »ميدان« 

می گذارند، درحالی که ميدان نيست.
او مفهوم تاریخی، شهری، فرهنگی و انسانی ميدان را جدا از این مسائل دانست و تصریح 
کرد: در حقيقت ميدان یک فضای شهری برای گفت وگو، تعامل، دیدار، تبادل نظر، جمع 
شدن، بيان اندیشه ها، عقاید و نظریات، شنيدن حرف ها و در یک کالم فضایی برای گفت و گو 

است. این گفت وگو هم به منظور تعالی و تبادل نظر و پيشرفت محسوب می شود.
به گفته این کارشناس شهرسازی، قبل از معنی واژه »ميدان« باید دید منظور از گفت وگو 
چيست. برای گفت وگو باید چندین شرط قائل شد. فضا، طرفين و شرایط گفت وگو از 
ارکان اصلی موضوع گفت وگو است. طرفين گفت وگو باید اخالق، آداب و شيوه گفت وگو را 
بلد باشند که بر اثر تمرین و ممارست به وجود می  آید، یعنی وقتی شهروندان فضایی برای 
گفت وگو داشته باشند، یاد می گيرند که در آن فضا با هم گفت وگو کنند و به مرور شيوه و 

آداب و رسوم آن را یاد بگيرند.
مشهدی زاده  دهاقانی شرایط گفت وگو را رکن دیگر این مهم دانست و گفت: باید فضایی 
برای انتقاد، آزاداندیشی، نظریات و عقاید وجود داشته باشد. پس از آنكه شرایط گفت وگو 
مهيا شد، نياز به محلی برای گفت وگو است؛ محلی چندمنظوره که محل تبادل نظر و آراء 
باشد. انسان در شهری که قرار است زندگی کند، باید به خوبی بيندیشد، بسازد، زندگی 

کرده و به عبادت بپردازد.
او با اشاره به اینكه هر شهری عقاید، آراء، نظریات و انتقاداتی دارد، افزود: باید فضایی وجود 
داشته باشد که این نظرات و آراء در چارچوب اخالقيات و فرهنگی مطرح شود و با پخته 
شدن اندیشه ها و نظریات، انسان تكامل و ارتقاء پيدا می کند. عالوه بر این، افكار جدیدی 

عنوان می شود و شهر و شهروندان روزبه روز برای آینده خودشان و شهر گام برمی دارند.
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این کارشناس شهرسازی، شرط رفتن به آینده را گفت وگو و تبادل نظر دانست و تأکيد کرد: برای رفتن به 
آینده باید آنچه را که در گذشته جا گذاشته ایم، برداریم و به سمت آینده حرکت کنيم و یكی از مواردی 
که در گذشته جا گذاشته ایم به معنای واقعی، »ميدان« در فضا شهری است. همچنين اخالق گفت  وگو، 
فرهنگ گفت وگو، شرایط گفت گو و فضای گفت وگو را جا گذاشته ایم. وظيفه انجام این مهم هم به عهده 

حاکم شهر که همان مدیریت شهری است، قرار دارد.
مشهدی زاده دهاقانی با اشاره به اینكه مدیریت شهری باید فضایی را بسازد و در نظر بگيرد که مردم 
همدیگر را ببينند و در جریان احواالت یكدیگر قرار گيرند، اظهار کرد: شاید برخی این موضوع را مطرح 
کنند که فضاهایی با کارکردهای خاص وجود دارد و برای گفت وگو هم می توان از آن استفاده کرد. باید 
توجه داشت که در فضاهای خاص نمی توان همه گفت وگوها را انجام داد، چرا که با وجود چارچوب ها 
و مالحظات نمی توان گفت وگو انجام داد. برای مثال، نمی توان از ورزشگاه برای گفت وگو استفاده کرد و 
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باید برای مدل زمانی خاص، این محل را در نظر گرفت یا بازار به عنوان یک مكان اجتماعی، 
چارچوب و اندازه ای دارد ولی ميدان نقش جهان اصفهان، اميرچخماق یزد و ميدان کهنه قدیمی 

اصفهان هرکدام فضایی برای گفت وگو بودند.
او بر این باور است که چنين فضاهایی هيچ گاه کهنه نمی شوند، چرا که قرار نيست در جا بزنند 
و در تاریخ بمانند. با ظهور نسل های جدید، زمينه تعامل و گفت وگو با نسل های قدیمی تر و 
آنچه الزم است برای بهتر زیستن، پذیرفته و توليد می شود. در نتيجه هميشه گفت وگوی بين 
نسل های جدید و قدیم، فناوری های جدید و  قدیم، ادبيات قدیم و جدید، اصول اخالقی قدیمی 
و جدید، بافت های تاریخی قدیم و جدید و... فضاها و گره گاه هایی بوده اند که محل تالقی تمامی 

این موارد باشند.
  شهر امروز فضایی برای گفت وگو ندارد

این کارشناس شهرسازی در ادامه یادآورشد: در اصفهان ميدان »کهنه«، فضای تاریخی بوده 
که در زمان صفوی حرف و پيام جدیدی برای دنيا دارد. در چنين شرایطی، یک فضای جدید 
با عنوان »ميدان نقش جهان« خلق می  شود؛ فضایی که برای گفت وگو در اطراف آن، نمایندگان 
همه گروه ها از جمله بازاریان به عنوان افرادی که حرف های اقتصادی دارند، مذهبی که حرف 
اقتصادی دارد و در مقابل بازار می نشيند، حكومتی که حرف اقتصادی، سياسی و فرهنگی دارد 
و در مقابل آن هم دانایان، علما و متفكران در  مدرسه شيخ لطف اهلل که نماینده همه اقشار جامعه 
هستند، حضور دارند. در ميدان نقش جهان، با مردم خودشان و حتی دنيا گفت وگو می شود. 
هرکسی هر حرفی که دارد در این ميدان مطرح می کند، نظراتش را بيان کرده، به نظرسنجی 
می گذارد و افكار عمومی هم درباره آن اظهارنظر می کنند. در نتيجه مكتب های مختلف مانند 
مكتب فكری شكل  می گيرد. در چنين فضایی، مكتب اصفهان به عنوان عالی ترین مكتب فكری 

ایران شكل گرفته است.
مشهدی زاده  دهاقانی با اشاره به دوران معاصر که مكتب فكری شكل نگرفته است، گفت: در 
دوران معاصر، فضایی برای گفت وگو وجود نداشته تا مكتبی ایجاد شود، البته الزمه ایجاد فضا، 
گفت وگوی فضاهای جانبی همچون مسجد، حوزه علميه، فضای حكومتی، بازار و.. است که 
همگی فضاهای تكميل کننده گفت وگو هستند. به عبارت دیگر، باید یک فضای عمومی با 
نمایندگان اقشار مختلف شهر حضور داشته باشند که با هم به گفت وگو بپردازند. این در حالی 
است که در شهر امروزی، فضایی برای گفت وگو، تبادل و تضارب آراء، خواسته ها و آینده اندیشی 
وجود ندارد و مردم در اماکنی همچون گورستان گفت وگو می کنند. با عصر تكنولوژی، این مهم 
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به فضای مجازی کشيده شده و به دليل آنكه فضای گفت وگو رودررو نيست، یكسری انحرافات ایجاد 
شده و آداب، اصول و چارچوب الزم برای گفت وگو وجود ندارد. چنين مسائلی در عرصه جامعه شناسی 
به عنوان آسيب شناسی فضای مجازی مطرح است. بنابراین فضای مجازی تنها می تواند بخشی از این 

گفت وگو را  بر عهده بگيرد. 
  وقتی فضای گفت وگو نباشد، کرامت انسانی هم نادیده گرفته می شود

او با بيان اینكه تنها فضای شهری است که اجازه می دهد همه چيز رودررو مطرح شود، گفت: در فضای 
مجازی مخاطب حق انتخاب دارد و نمی توان همه حرف ها را زد، بلكه باید پيامی گذاشت و منتظر بود 
که مخاطب آن را بخواند. درحالی که در فضای شهری همه رودررو حرف می زنند. با جویا شدن احوال، 
حرف برای گفت وگو وجود خواهد داشت و شعر، فلسفه و.... مطرح می شود، البته سلسله مراتبی برای 
فضای گفت وگو در شهرسازی قدیم وجود داشته است. این سلسله مراتب در یک محله کوچک از یک 
هشتی کوچک شروع می شد تا به یک ميدان گاه و در نهایت به ميدان بزرگ شهر می رسيد؛ اخبار در 

همان جا پخش می شد و افراد بزرگ صحبت می کردند.
این کارشناس شهرسازی با اشاره به اینكه تلویزیون یک فضای گفت وگوی یک طرفه است، گفت: 
رسانه ها و حتی روزنامه ها فضای گفت وگوی جامع و کامل نيستند. گرچه نقش روزنامه بسيار مهم 
است اما به طور جامع و کامل نمی تواند نقش بازی کند. ما به فضای گفت وگویی نياز داریم که هر 
فردی، هر زمانی و هر کجا که خواست، بتواند ورود پيدا کند و با شهروندان در همه سطوح اجتماعی 

و اقتصادی سخن بگوید. 
او ضمن اشاره به اینكه وقتی زمين تبدیل به کاال شود، به عنوان بازیچه ای برای سودآوری بيشتر مورد 
استفاده قرار می گيرد، تأکيد کرد: به دليل آنكه مدیریت شهری از دانش و دانایی الزم برخوردار نيست، 
برای اختصاص فضای شهری به محلی برای گفت وگو تالشی نمی کند، البته شاید هم نيازی به گفت وگو 
نمی بيند و اقتدارگرایانه فكر می کند، نه مردم مدارانه و ارزش گرایانه درحالی که باید مردم مدارانه به تفكر 
پرداخت و نباید به جای مردم فكر کرد. جالب است که در چنين شرایطی از مردم انتظار مشارکت 
دارند. وقتی فضای گفت وگو و به دنبال آن کرامت انسانی و نياز اساسی نادیده گرفته شود، مشارکت، 
گفت وگو و حضور مردم هم در امور مختلف کمرنگ می شود. زمانی که شرایط و فضای گفت وگو برای 
شهروندان وجود نداشته باشد، شهروند هم نه نمی تواند و نه حاضر به مشارکت است؛ در نتيجه به 
فضاهای انتخابی خودش از جمله فضای مجازی می رود و عرصه شهر از شهروند خالی می شود. این در 
شرایطی است که یكی از اصلی ترین نيازهای بشری که همان گفت وگوست، انجام نمی شود و واپس روی 

فرهنگ شهری و شهرنشينی اتفاق می افتد.
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فرید صلواتی سال های متمادی یكی از متوليان و دست اندرکاران فرهنگی کشور بوده، استاد 
دانشگاه است و فعاليت های رسانه ای و هنری در قاب تصویر را هم در رزومه خود دارد. گوشه ای 
از تالش های او در ثبت لحظات شاد و آرام زندگی در صفحه شخصی اینستاگرام اش قابل رؤیت 
است که عالوه بر کندوکاو، در اصالت و فرهنگ، حفظ داشته های ارزشمند شهری، بازسازی و 
به روزرسانی آن، بر نگاه ریشه ای به مسائل و زمينه چينی هدفمند برای اجرای طرح ها و برنامه های 
شهری تأکيد می کند. حضور این فرد به عنوان مسئول در مجموعه فرهنگی عمارت هنرمند و نيز 
تدریس در دانشگاه، فعاليت های اجرایی و عملياتی او در سطح شهر را تقویت کرده بود. هرچند که 
کرونا تا حدی بر این فعاليت ها اثرگذاشت، اما او از امكانات فضای مجازی بهره برد و فعاليت های 
فرهنگی اش را در قالب گفتگوهای زنده با سوژه های جذاب و مردمی ادامه داد؛ مباحثی که در 
ُکنه خود به زندگی اميدبخش و آرامش زای افراد مرتبط می شود. شاید نمونه ملموسی که ردپای 
شادی در زندگی و شهر را در فعاليت ها و دغدغه های او پررنگ می کند، جایگاهش به عنوان مبتكر 

هفته لبخند ایرانی باشد.

گفتگوی شهرگاه با مبتكِر »هفته لبخند ایرانی« در اصفهان؛

بیایید شهرمان رارنگ بزنیم

●آساره کیانی
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  هفته لبخند ایرانی
فرید صلواتی نزدیک 9 سال پيش در وبالگ شخصی اش، این طرح را ارائه 
کرد که همه ساله یک هفته از 23 تا 29 اسفند را هفته »لبخند ایرانی« 
نامگذاری کنيم تا همانطور که مشغول خانه تكانی هستيم، دل های خود 
را هم بتكانيم، کينه ها و نفرت ها را در این یک هفته کنار گذاشته و به هم 
انرژی مثبت بدهيم؛ نه خبر بد بگيریم و نه به دیگران خبر بد بدهيم. او 
می گوید که در آغاز راه، همه با این طرح موافق نبودند اما به مرور از سوی 
اشخاص متفاوت اعم از سلبریتی ها یا شهروندان عادی مورد حمایت قرار 
گرفت، کمپينی تحت همين عنوان راه افتاد و شبكه های داخلی و خارجی 
روی آن مانور دادند. به این ترتيب، هفته لبخند ایرانی، انعكاس خوبی پيدا 
کرد با این هدف که شهروندان در این یک هفته کاری به کارهم نداشته 
باشند، از تشنج فضاهای مجازی دور شوند، از زندگی در فضاهای شهری 

لذت ببرند و به آرامش نسبی دست پيدا کنند.

  از هند تا عادل فردوسی پور
برنامه هایی تحت عنوان »برنامه های  ایران، اجرای  در شهرهای  معموالً 
فرهنگی و شادی آفرین« در اماکنی از شهر نظير پارك ها و... وجود دارند. 
شهر اصفهان هم از این قضيه مستثنی نيست اما این برنامه ها تا چه حد 
می توانند در ایجاد شادی، شور و نشاط اجتماعی در شهر مثمرثمر باشند؟

صلواتی که یک شهروند اصفهانی است، این قسم برنامه ها را مؤثر نمی داند. 
او به کشور هند اشاره می کند و می گوید که هند کشوری فقير اما شاد 
است به این دليل که رنگ دارد و دغدغه ملتشان، قيمت پراید، دالر و سكه 
نيست، بلكه دغدغه آنها زندگی کردن در هر لحظه ای که در آن قرار دارند 

و لذت بردن از آن است.
او معتقد است: جامعه ای که مردم و مسئوالنش به دور از کينه و غرض ورزی 
باشند، شادی را هم به ارمغان می آورد؛ نمونه ای اگربخواهيم ذکر کنيم، 
»عادل فردوسی پور« بهترین است. این سؤال وجود دارد که چرا آقای 

هند کشوری 
فقیر اما شاد 
است به این 

دلیل که رنگ 
دارد و دغدغه 
ملتشان، قیمت 

پراید، دالر و 
سکه نیست، 

بلکه دغدغه آنها 
زندگی کردن 

در هر لحظه ای 
که در آن قرار 

دارند و لذت 
بردن از آن 

است
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فردوسی پور که توسط همين تلویزیون به اوج رسيده، مخاطب بسياری را به خود جذب کرده 
 و منجر به ایجاد شور و نشاط اجتماعی در کشور شده، از اجرای برنامه هایش دور نگه داشته 

می شود؟
  چرا با آبپاشی جوانان برخورد شد؟

این استاد دانشگاه می گوید: در خارج از کشور برای هر چيزی یک تعریف دارند و می خواهند آن 
را بهانه ای برای شاد بودن کنند؛ مثل ولنتاین، لبخند هنرمند، شادی کودك و...

او با اشاره به ایران، رخدادی را بازتعریف می کند که چند سال گذشته یكسری گروه ها به یكی 
از پارك های تهران برای آبپاشی رفتند که با آنها برخورد شد. حال این سؤال مطرح است که اگر 

آدم ها به هم آب بپاشند، چه اتفاقی رخ می دهد؟
صلواتی ادامه می دهد: ما به پارك می رویم و پاسور بازی می کنيم. کداميک از ما اهل کتابيم؟ 
اینكه من آلمان بودم، مادری بچه اش را در تاب ُهل می داد و دستش کتاب بود، هر یک تعاریفی 
دارند. سؤال اینجاست که از هر چيزی بعد خود چه تعریفی داریم؟ تولدها و نحوه رفتار با یكدیگر 
را ببينيد! برای فرزندانمان همانطور تولد می گيریم که برای خودمان گرفتيم و بلد نيستيم چگونه 

رفتار کنيم.
این فعال رسانه ای می افزاید: همين چند وقت پيش یک گروه طنز در یكی از محالت اصفهان با 
لودگی و حتی استفاده از کلمات و اصطالحات جنسی سعی در خنداندن مردم داشتند و نكته 

اینكه کودکان هم تماشاچيان آنها هستند.
او می گوید: اینكه یک نفر اضافه وزن داشته باشد یا یک عروسک، همسرش را مسخره کند و 
خيانت به همسر را آموزش دهد یا یكی دیگر شلوارك بپوشد، ایجاد شادی محسوب نمی شود. 
در فضای مجازی شخصی با ادای لهجه اصفهانی انواع و اقسام لودگی را بروز می دهد؛ برای نمونه 
به عروسی می روند و می گویند فاميل های داماد، گاو هستند و بعد می خندند! البته بحث من، 
جلوگيری از این موارد نيست اما شادی به چه قيمتی؟ اصاًل این گونه برنامه ها چه تأثيری دارند و 

ماحصل شان چيست؟
  سایه سنگین اقتصاد بر سِر شادی

از منظر این استاد دانشگاه، فاجعه است که تنها شادی مردم شهر، فوتبال دیدن باشد و با این 
وجود هم آن قدر الفاظ رکيک استفاده می شود که آدم خجالت می کشد بچه اش را به استادیوم 

ببرد. 
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به اعتقاد صلواتی، جایی برای خالی کردن انرژی جوانان وجود ندارد و این اتفاق ها طبيعی است. در 
چنين شرایطی، زمانی که مثال هند به عنوان یک کشور شاد با وجود آمار باالی فقر ذکر می شود، 

بر ضرورت وجود شادی با هر شرایط سياسی، اجتماعی و اقتصادی تأکيد دارد. 
او می گوید: مردم کرونازده و عصبی شده اند و روش هایی مثل رقص یک هنرپيشه در فضای 
مجازی و دعوت از سایرین برای رقصيدن، به هيچ وجه جواب نمی دهد. عالوه بر این، آمار خشونت، 
منازعات خيابانی، چاقوکشی، قتل های ناخواسته، حكم های اعدام و... در جامعه باال رفته و در 

چنين شرایطی نمی توان مردم را شاد کرد.
  شهر شاد باید رنگارنگ باشد

صلواتی به اتومبيل های سطح شهر و مقایسه آن با سایر شهرهای دنيا که نمونه  کوچكی برای پی 
بردن به شرایط و وضعيت موجود است، اشاره می کند و با طرح این سؤال که چرا خودروهای ما 
اکثراً پراید سفيد، نوك مدادی یا خاکستری و سياه هستند؟ می گوید: ممكن است مردم در جواب 
این سؤال بگویند که »خودروهای بی رنگ مشتری دارند«. تا زمانی که چنين تفكری وجود داشته 
باشد، مردم ترس داشتن ماشين رنگی را دارند که مبادا فروش نرود. در چنين شرایطی نمی توان 

تعریفی از تنوع رنگ و شاد زیستن داشت. همچنين انتظار داشتن شهر و کشور شاد نمی رود.
   اصالً شادی چیست؟

این استاد دانشگاه معتقد است که در وهله اول، الزمه ایجاد شهر شاد، شهری آرام است. آرامش 
خاطر و ذهن شهروندان اهميت بسياری دارد. همانطور که گفتيم، کشورهای دیگر رنگ دارند 
البته ما هم داشته ایم. با نگاهی به اقوام متفاوت در ایران، متوجه رنگ، رقص، شور و نشاط آنها 
خواهيم شد؛ رنگ هایی که به مرور جان باخته  و از بين رفته اند. آنقدر از این فضا فاصله گرفتيم که 
گویی از یک قاره دیگر بوده ایم در حالی که اقوامی داشته ایم که در عزاهایشان هم نمادهای شادی 

استفاده می کردند.
صلواتی که حدود بيست و پنج سال است در سازمان  فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان فعاليت دارد و به گفته خودش، متولی و مسئول فرهنگی بوده، تعریف درستی برای شادی 
و آرامش جامعه ندارد و دالیل اصلی آن را کثرت مدیران و سالیق متفاوت سازمان ها می داند. به 
همين دليل اولين موضوعی که از نظرش مورد بررسی قرار می گيرد، »ریشه یابی« است بنابراین 
اول باید تعاریف، اسلوب، چارچوب، هدف و نمادهایی مشخص شوند، سپس متولی تعيين کرد. 

  متولیان فرهنگ کجای شادی ایستاده اند؟
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او متوليان فرهنگی شهرها را خطاب قرار داده و با طرح این سؤال که خروجی متوليان فرهنگ و 
هنر چيست و آنها برای ایجاد آرامش مردم چه اقدامی انجام داده اند؟ می گوید: اگر اسباب آرامش 

در شهر مهيا شود، اسباب شادی و زمينه های ایجاد آن، خود به خود فراهم می شود. 
به اعتقاد این فعال رسانه ای، نباید از کشورهای دیگر تقليد کنيم، بلكه باید بر اساس فرهنگ، 
سنت، تاریخ و ریشه های کشور خودمان برنامه ریزی داشته باشيم. عالوه بر این، افراد با داشتن 
تخصص، بر سر جاهای درست خود قرار گيرند. در چنين شرایطی، آرامش و شادی در شهرها 
ریشه می دواند. البته ذکر این نكته ضروری است که درصد باالیی از متوليان فرهنگ و امورات 

فرهنگی شهرها، متخصص کار نيستند. 
این شهر پر از ظرفيت است

از نظر صلواتی، افرادی هم پيدا می شوند که خوب کار می کنند. »خوب« به این معنا که کيفيت 
کار و به سرانجام رساندن طرح های مفيد شهر، برایشان مهم است، البته نه اینكه به فكر افزایش 
تعداد سراها، اماکن، مجتمع ها، مراکز فرهنگی و... باشند تا رزومه ای قوی از خود به جای گذارند.

او »ملک مدنی« شهردار پيشين اصفهان را مثال می زند که نوعی تحول در شهر اصفهان ایجاد 
کرد و بر اساس تجارب بين المللی و کارکرد خود در شهر، مرکز فرهنگی و... را افزایش نداد بلكه 
بر کيفيت کار دقت کرد. بنده معتقدم سنگ بزرگ عالمت نزدن است و خروجی مهم است؛ نه 

کميت و ظاهر کار.
صلواتی که در حال حاضر مسئول مجموعه فرهنگی عمارت هنرمند در اصفهان است و در 
دوره ای هم متولی و مسئول جشنواره های کودك در شهر اصفهان بوده، می گوید: زمانی از طریق 
این جشنواره ها، شادی و نشاط در شهِر اصفهان اشاعه می یافت. بنابراین با وجود ابداع، می توان 
کودك را در توليد شادی سهيم کرد. اگر کودك در توليد شادی شهر خود سهيم باشد و مولد 
شادی محسوب شود، بی شک شهر، تمام محالت، کوچه و خيابان های آن شاد می شوند؛ شادمانی 

و شعفی که به خانه ها هم راه پيدا می کند.
این استاد دانشگاه با بيان اینكه نه تنها اصفهان که همه شهرهای ایران از ظرفيت های بالقوه و 
شگفت انگيزی برای افزایش شادی و نشاط اجتماعی برخوردارند، می  افزاید: بهتر است متوليان امر 
با بهره گيری از متخصص ترین افراد در حوزه های متنوع مربوطه، زمينه های ایجاد شهرهایی پر 
از رنگ و شادمانی را در شهرها فراهم کنند و به شهروندان خود روحيه، اميد و انگيزه برای ادامه 

راه و زندگی بدهند.
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به جزئی جدانشدنی  آالینده  دائمی شاخص های  نوسان  و  آلودگی هوا  است که  چند دهه 
در شهرهای بزرگ تبدیل شده و حل این معضل در گرو مؤلفه های بسياری مانند سوخت 
استاندارد و خودروی باکيفيت است. بيشترین سهم و به عبارتی 8۰ درصد آالیندگی هوا را 
این دو مؤلفه بر عهده دارند، اما شبهات در خصوص کيفيت بنزین همچنان ادامه دارد و با 
وجود تأکيد متوليان وزارت نفت بر باکيفيت بودن بنزین مصرفی، برخی انتقادها از سوی برخی 
نهادهای درگير، همچون شرکت بررسی کيفيت هوا یا خودروسازان نسبت به این مسئله وجود 

دارد.
به گزارش »شهرگاه«، طبق ماده  ۱8 قانون هوای پاك، وزارت نفت مكلف است سوخت توليدی 
کشور از جمله بنزین و گازوئيل را مطابق با استاندارد ملی مصوب، عرضه و سازمان محيط زیست 
باید از توليد سوخت غيراستاندارد جلوگيری کند. بر این اساس، وزارت نفت، سازمان استاندارد 
و سازمان محيط زیست موظف هستند گزارش عملكردی را هر 6 ماه یكبار منتشر کنند. در این 
راستا آیين نامه فنی در زمينه »کنترل و کاهش آلودگی ها« شهریور  97 در هيأت وزیران به 

تصویب رسيد و استانداردهای مورد نظر این قانون تعيين شد.
سازمان ملی استاندارد هر سال جزئياتی از کيفيت بنزین توليدی کشور ارائه می کند، اگرچه این 
سازمان همواره کيفيت بنزین توزیع شده در داخل را تأیيد کرده اما همچنان انتقادها در زمينه 
پایين بودن کيفيت و استاندارد بودن سوخت به قوت خود باقی است. سازمان ملی استاندارد به 
عنوان دستگاه  متولی کنترل و نظارت بر استاندارد سوخت، به دفعات بنزین توزیعی در کشور 

 ُمهر تأیید محیط زیست
 بر استاندارد سوخت
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را مطابق استاندارد دانسته  و "نيره پيروز بخت" رئيس سازمان ملی استاندارد با رد فرضيه نسبت 
دادن آلودگی هوا به بنزین اعالم کرده که حد مجاز گوگرد در سوخت با استاندارد ملی »یورو4« 
نسبت به استاندارد قدیمی، 6برابر بهبود یافته است. به گفته پيروزبخت، آزمایش های استاندارد 
در همه شهرهای کشور و در فصول گرم و سرد سال انجام می شود و برحسب آزمایش ها، تاکنون 

کيفيت بنزین توليدی هيچ مشكلی نداشته است.
بنزین توليدی کشور از نظر شاخص های گوگرد، بنزن و آروماتيک ها می تواند بر روی آلودگی 
هوا تأثيرگذار باشد اما بنا به گفته پيروزبخت، این شاخص ها هيچ مشكلی ندارند. چند ماهی 
است که بهبود استاندارد بنزین معادل »یورو۵« در دستور کار قرار گرفته که باید دید بر تغيير 
شاخص آالیندگی هوا چقدر محسوس خواهد بود. هر چند رئيس سازمان ملی استاندارد معتقد 
است که این اقدام در کاهش شاخص  آالیند ه های هوا چندان محسوس نبوده و به طور مثال، 

شاخص گوگرد از ۵۰ به 2۰ یا 3۰ پی پی ام کاهش خواهد یافت، اما به صفر نخواهد رسيد.
بر اساس این گزارش، کيفيت سوخت نياز به پایش مداوم دارد اما درباره این پایش دیدگاه های 
متفاوتی مطرح می شود به طوری که برخی از مسئوالن، بنزین را بی کيفيت و گوگرد موجود 
در آن را باال می دانند اما برخی دیگر، این موضوع را خالف واقع دانسته و اصرار دارند بنزین 
موجود از هر نظر پاك است. مسعود تجریشی معاون سازمان محيط زیست نيز درباره سوخت 
استاندارد می گوید: در سال جاری اتفاق خوبی درباره کيفيت سوخت رخ داد، در زمان هایی 
درباره گوگرد مشكالت زیادی وجود داشت. این در حالی است که چنين مشكلی حل شده و 
بين وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی با سازمان محيط زیست توافق هایی انجام شده است. 

در واقع قرار است در 4۰۰ پمپ بنزین سوخت استاندارد وجود داشته باشد.
معاون محيط زیست انسانی سازمان حفاظت محيط زیست معتقد است که کيفيت سوخت 
هم در استان ها و هم در تهران پایش می شود. سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی کيفيت 
سوخت، پایش سوخت مصرفی را برعهده دارد و ساالنه گزارش هایی را ارائه می دهد. پایش 
سازمان محيط زیست به شكل ماهانه است. همچنين اندازه گيری شاخص ها از پمپ بنزین هایی 
است که در داخل و بيرون شهرها قرار دارند و نتيجه پایش ها به صورت مستمر در سایت 

محيط زیست درج و به روز رسانی می شود. 
او با تایيد صحبت های رئيس سازمان ملی استاندارد مبنی بر کيفيت سوخت مصرفی بنزین 
در کشور تأکيد می کند: با احتساب توليد بنزین در فاز نخست پاالیشگاه ستاره خليج فارس، 
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4۰ميليون ليتر بنزین »یورو4« توليد می شود که به گفته وزارت نفت و شرکت های تابعه آن، 
محل توزیع بنزین یورو4 توليدی، در کالنشهرها و حومه آن است. در حال حاضر مشكلی از 
نظر کيفيت در سوخت بنزین وجود ندارد و چندین سال سوخت مصرفی با کيفيت عرضه شده 
است. بنابراین زمانی که 99درصد سوخت بنزین مورد تست قرار می گيرد، یعنی مشكلی وجود 
ندارد و با استاندارد است. اگر در برخی پارامترها هم مشكلی وجود دارد، در رابطه با سوخت 

گازوئيل یا نفت گاز است. 
تجریشی می گوید: اکنون ۵۰ درصد گازوئيل توليدی در کشور استاندارد است اما ۵۰درصد 
باقی مانده استاندارد نيست و مقدار گوگرد در نفت گاز باال است. ۵ سالی است که طبق توافق 
با وزارت نفت، در کالنشهرها سوخت گازوئيل استاندارد پخش می شود. همچنين حدود سال 
است که با وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت توافق کرده ایم که عمده پمپ  بنزین هایی که 
در مسيرهای اصلی قرار دارند و به تهران و کالنشهرها می رسند، دارای سوخت استاندارد باشند؛ 
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البته از ابتدا با ۱۵۰ جایگاه شروع شد و تا آخر امسال به حدود 4۰۰ پمپ بنزین می رسد.
معاون محيط زیست انسانی سازمان حفاظت محيط زیست می افزاید: اپليكيشنی طراحی شده 
که طبق آن کاميون داران و اتوبوس داران متوجه می شوند در کدام یک از جایگاه های سوخت 
مسير ترددشان، سوخت استاندارد وجود دارد؛ این اقدام یكی از اتفاقات خوب در حوزه سوخت 
محسوب می شود. علت آنكه اکنون مشكالت کمتری در رابطه با نفت گاز در کالنشهرها داریم، 

به برنامه ریزی و طراحی این اپليكيشن برمی گردد.
او درباره سنجش نفت گاز نيز می گوید: طبق اندازه گيری های انجام شده، شاخص 8۵درصد 
البته  است  استاندارد ۵۰ پی پی ام  است، درحالی که  از 2۰۰ پی پی ام  نفت گاز کمتر  سوخت 
معموالً وجود کاتاليست هایی با 2۵۰ پی پی ام هم پاسخگو است و مشكلی برای فيلتر دوده ها 

ایجاد نمی کند.
معاون سازمان حفاظت محيط زیست معتقد است: به طور معمول در پمپ بنزین هایی هم شاهد 
سوخت بی کيفيت هستيم که در مسيرهای دوردست باشد. جایگاه داران علت آن را کمبود تانكر 
یا بارگيری گازوئيل غيراستاندارد، قبل از ورود به جایگاه می دانند. بنابراین اکنون مشكلی به 

لحاظ سوخت نداریم و شاخص 8۵درصد برای کيفيت سوخت مناسب است.
تجریشی با بيان اینكه سوخت به لحاظ کيفی نگران کننده نخواهد بود بلكه برخی مؤلفه ها در 
زمينه آالیندگی باید جدی گرفته شوند، تاکيد می کند: در حال حاضر مهم ترین مسئله، سهم 
خودروهای شخصی به لحاظ مصرف بيش از حد بنزین است البته حجم قابل توجهی از ذرات 
معلق وجود دارد، اما از آنجا که سوخت یا موتور خودروها قدیمی هستند، راندمان پایينی دارند 
و می توانند گازهای بيشتری، توليد و در نهایت آالیندگی ایجاد کنند. نباید سهم موتورخانه ها را 
فراموش کرد چون این سهم افزایش پيدا کرده است. طبق قانون هوای پاك، باید موتورخانه ها 
کنترل شوند، درحالی که اکنون در کل کشور فقط 2هزار موتورخانه به شكل استاندارد فعاليت 
می کنند که برای آنها گواهی صادر شده است. متأسفانه در این زمينه هم علی رغم آنكه قانون 
مشخص کرده، غفلت شده البته عمده کنترل ها بر عهده استانداری ها است. در این راستا بعيد 
به نظر می رسد که اتفاق خاصی بيفتد، چون وزارت کشور مسئوليت کرونا را قبول کرده، بسياری 
از فعاليت های اجرایی تحت الشعاع قرار گرفته و تعامالت و توافقات به عمل آمده، فراموش شده 

است. )قسمت سبز رنگ انسجام معنایی با جمله ندارد / بازبينی شود(
او یكی دیگر از مسائلی که از کيفيت سوخت مهم تر است را توسعه حمل و نقل عمومی می داند 
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و می گوید: متأسفانه در چند سال اخير 
به بيش  اتوبوس ها  از  زیادی  تعداد  عمر 
از 2۰ سال رسيده و شاهد هستيم که 
تعداد کمی اتوبوس جایگزین شده است. 
از یكسو، اتوبوس هایی که قدیمی هستند 
باید فيلتر دوده نصب می کردند که اقدامی 
در این زمينه انجام نشده است. از سوی 
دیگر، کاميون های بسيار قدیمی در کشور 
وجود دارند که طبق قانون نمی توانند در 
داشته  تردد  جاده ها  و  شهرها  از  خارج 
تردد  نتيجه در داخل شهرها  باشند در 
را  هوا  آلودگی  مسئله  این  که  می کنند 
بنابراین فاکتور کيفيت  تشدید می کند. 
البته در  است  مؤلفه  یک  سوخت صرفاً 
کنار آن مؤلفه های مهم تری وجود دارد 

که باید به آن توجه کرد.
انسانی  محيط زیست  معاون  گفته   به 
به  محيط زیست،  حفاظت  سازمان 
ارتقای  لزوم  بر  عالوه  می رسد  نظر 
استاندارد گازوئيل های توزیعی در کشور، 
سنگين،  خودروهای  پایين  کيفيت 
فرسوده  اتوبوس های  و  موتورسيكلت ها 
در  می شود.  سوخت  احتراق  به  منجر 
افزایش ذرات معلق  به  چنين شرایطی، 
در شهر دامن زده می شود و متوليان امر 
باید برای حل این معضل چاره ای اتخاذ 

کنند.
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معضل گرمایش کره زمين از یک سو و افزایش آالینده ها در فضای کالنشهر ها از سوی دیگر، موجب 
شده تا بسياری از کشورها استفاده از ناوگان حمل ونقل پاك را در دستور کار خود قرار دهند. 
درحالی که حمل ونقل برقی در کشور ایران مورد استقبال چندانی قرار نگرفته و تالشی هم در این 
زمينه انجام نشده است. انواع وسایل نقليه برقی به لحاظ مصرف سوخت، صفر شدن آالیندگی و 
زیست محيطی، ایده آل و رؤیایی هستند. پيش از اعالم ممنوعيت واردات وسایل نقليه از ابتدای سال 
۱397 توسط دولت و در راستای آن مدیریت ارزی کشور، مصوبات متعددی در زمينه حمایت از 

خودرو و موتورسيكلت برقی وجود داشت. 
به گزارش »شهرگاه«، یكی از مصوباتی که در زمينه حمایت از خودرو و موتورسيكلت  برقی وجود 
دارد، ماده 9 »قانون هوای پاك« است. در این قانون آمده که »وزارت کشور موظف است با همكاری 
وزارتخانه های صمت و امور اقتصادی و دارایی )گمرك جمهوری اسالمی ایران(، زمينه نوسازی ناوگان 
حمل ونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای باالی 2۰۰ هزار نفر جمعيت را ظرف مدت پنج سال 

 رویای برقی شدن 
حمل  ونقل
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از محل منابع درآمدی ماده 6 این قانون از طریق کمک بالعوض، یارانه، تسهيالت یا صفر کردن سود 
بازرگانی واردات خودروهای برقیـ  بنزینی )هيبریدی(، خودروهای الكتریكی و موتورسيكلت برقی، 
به انجام برساند«. همچنين بنابر تبصره این ماده قانونی، »خودروهای برقیـ  بنزینی، موتورسيكلت و 

خودروهای الكتریكی توليد داخل از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.«
این در حالی است که در سال ۱393 نيز تعرفه گمرکی خودروهای برقی در کتابچه صادرات و واردات 
وزارت صمت، صفر اعالم شد. طبق آمارهای سال 93 در چهار ماهه ابتدایی، 38۰ دستگاه خودروی 
برقی ثبت سفارش شدند، اما سایر خودروها برای واردات باید حداقل 4۵درصد تعرفه به گمرك 

پرداخت می کردند.
بر اساس این گزارش، به لحاظ اقتصادی و مطالعات بازار، صفر شدن تعرفه واردات هم از جهت 
افزایش انگيزه واردکنندگان برای ثبت سفارش خودروهای پاك و هم از جهت امكان کاهش قيمت 
خودروهای برقی در بازار داخل بسيار مؤثر است. این در شرایطی است که تا قبل از سال ۱397 و 
ممنوعيت واردات، خودروها و موتورسيكلت های برقی به آن شكلی که باید در کشور توسعه نيافتند، 
البته سابقه اتوبوس برقی در تهران مربوط به سال ۱37۰ است. اتوبوسرانی تهران در سال ۱37۱ در فاز 
اول بهره برداری موفق به راه اندازی خط ترمينال شرقـ  ميدان امام حسين)ع( شد. همچنين در سال 
۱37۵ خط ميدان امام حسين )ع(ـ  بعثت راه اندازی شد. راه اندازی اتوبوس برقی جزو برنامه های موفق 
اتوبوسرانی تهران بوده اما متأسفانه در دهه های 8۰ و 9۰ شمسی با توسعه این خطوط روبرو نبودیم. 
کابل های هوایی این خطوط در مقطعی به علت حفظ زیبایی نمای شهر جمع آوری شدند، درحالی که 
خطوط BRT تهران و سایر کالنشهرهای کشور به لحاظ شدت کاهش آالیندگی، یكی از مهمترین و 
مؤثرترین خطوط برای برقی سازی هستند. عالوه  براین، احداث و راه اندازی خطوط اتوبوس برقی نيازمند 
سرمایه گذاری نسبتاً باالیی در مقایسه با اتوبوس هایی با سوخت فسيلی هستند. بنابراین بهتر است از 
نظر اقتصادی در خطوط پر مسافر به کار گرفته شوند. مزایای زیست محيطی این طرح ها، به قدری 
زیاد و قابل توجه است که از نظر کاهش انتشار آالینده ها و بار آلودگی هوا بر بخش بهداشت و درمان 

کشور صرفه اقتصادی دارد.
بی تردید خودروهای برقی جزء الینفک آینده صنعت خودرو در دنيا به شمار می روند و نقشی بزرگ 
در کاهش مصرف سوخت و آالیندگی دارند، البته چالش هایی برای حضور خودروهای برقی در ایران 
و سایر کشورها مطرح بوده است. مهمترین چالش توسعه این نوع خودروها، فقر زیرساخت و شبكه 
مورد نياز آن است. درواقع ورود خودرو یا موتورسيكلت برقی به هيچ عنوان مانند ورود یک برند 
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نيازمند خاص وسيله نقليه  بلكه  نيست، 
خودروهای فعلی و نحوه ورود دیدگاه جامع تری است. 

و توسعه آنها از حدود ۱۰۰ سال قبل در کشور را می توان در نظر گرفت. پس از ورود تعداد محدود 
خودروی بنزینی، دست اندرکاران متوجه شدند که برخی زیرساخت ها باید در کشور ایجاد شود تا 
حداقل بخشی از افرادی که توان خرید خودرو را دارند، بتوانند از آن استفاده کنند. بنابراین کم کم 
جایگاه های عرضه سوخت در شهرهای بزرگ و پس از آن، در راه ها و شهرهای کوچكتر ایجاد شد. به 
مرور کيفيت معابر و راه ها ارتقاء پيدا کرد و راه ها آسفالت شدند تا انواع خودرو با کمترین آسيب بتوانند 
تردد کنند. همچنين انواع شعب ارائه خدمات پس از فروش، تعميرات و ... ایجاد شدند. با بررسی این 
سير تحول در مورد خودروهای با سوخت فسيلی، متوجه تغييرات و ایجاد زیرساخت ها طی این مدت 
خواهيم شد. وزارت نفت شبكه وسيع و گسترده سوخت رسانی در اقصی نقاط کشور را ایجاد کرده که 

به طرق مختلف سوخت خودرو در کشور توزیع  شود.
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در رابطه با وسایل نقليه برقی نيز باید انتظار تغيير و تحول اساسی داشت که رؤیای آن محقق شود، 
البته  باتوجه به افزایش سرعت فناوری، این تحوالت سریعتر رخ می دهند. یكی از مهمترین نيازمندی ها 
در زمينه وسایل نقليه برقی، شارژ و قيمت باال، محدودیت تردد با توجه به دوام هر مرتبه شارژ، نبود 
مراکز ارائه دهنده خدمات پس از فروش و خدمات فنی آنها است. بزرگترین چالش در قدم نخست، نبود 

شبكه ای از ایستگاه های شارژ، محدودیت سرعت و پيمایش خودروهای برقی است.
 پر واضح است که برای توسعه وسایل نقليه برقی نمی توان تا رفع تمام مشكالت، دست روی دست 
گذاشت و هيچ اقدامی به بهانه نبود زیرساخت انجام نداد. روشی که در بسياری از کشورها مالك قرار 
گرفته، استفاده از ناوگان برقی در حمل ونقل عمومی و نيمه عمومی مانند اتوبوس و تاکسی است. چنين 
اقدامی از نظر محدودیت ایستگاه های شارژ و محدودیت پيمایش، قابل مدیریت است؛ به گونه ای که 

چند خط محدود اتوبوس و تاکسی برقی شوند.
متأسفانه در خصوص اتوبوس و تاکسی برقی، هزینه اوليه سرمایه گذاری نسبتاً باال و مدت زمان باالی 
بازگشت سرمایه، سرمایه گذاران و حتی برخی مدیران مسئول را دچار تردید می کند. در این راستا باید 
دیدگاه بلندمدت و کالن تری اتخاذ کرد. ممكن است احداث خطوط اتوبوس برقی بيش از سه تا چهار 
سال به طول بيانجامد، البته با توجه به تغيير سياست ها و با جابجایي مدیران در دستگاه های ذی ربط، 
این مسئله تاکنون به طور جدی در دستور کار قرار نگرفته است. این در حالی است که سرمایه گذاران 
به دليل نبود ثبات استراتژی های مدیریتی و سياستگذاری، انگيزه ای در این خصوص ندارند. با وجود 
کاهش تعرفه های گمرکی در سنوات قبل و تخصيص مبالغ بالعوض از سوی دستگاه هایی مانند 

شهرداری تهران، توسعه موتورسيكلت برقی به اندازه کافی مثمرثمر واقع نشده است.
بررسی ابعاد موضوع توسعه موتورسيكلت برقی نشان می دهد که این نوع موتورسيكلت ها، رقيبی 
ارزان قيمت تر دارند که هميشه از نظر قيمت برنده بازار است. در حال حاضر تمام موتورسيكلت های 
بنزینی انژکتوری هستند و از نظر قيمت برای راکبان موتورسيكلت جذابيت بيشتری دارند. اختالف 
قيمت موتورسيكلت برقی و بنزینی تا قبل از ممنوعيت شماره گذاری موتورسيكلت های کاربراتوری 
در سال ۱396 بيشتر بود، چرا که موتورهای کاربراتوری فناوری چندان پيچيده ای وجود نداشت 
و طبعاً با سوخت ارزان قيمت تری در راستای کاهش آالیندگی هوا عرضه می شدند. ضمن اینكه 
موتورسيكلت های برقی از نظر شتاب و سرعت نسبت به انواع بنزینی در رتبه های پایين تری قرار 
می گيرند. بنابراین موتورسيكلت برقی برای افرادی که کاال حمل می کنند، کارایی کافی ندارد. عالوه بر 
موتورسيكلت هایی که در زمينه پيک های حمل کاال، پيک رستوران ها و .... مورد استفاده قرار می گيرند، 
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سایر اقشار جامعه که از این وسيله برای تردد از 
منزل به محل کار، دانشگاه، خرید و ... استفاده 
می کنند را باید به عنوان کاربران بالقوه موتور 

برقی در نظر گرفت. 
پيشنهادهایی برای توسعه موتورسيكلت های 

برقی
سازمان حفاظت محيط زیست در آئين نامه 2 
قانون هوای پاك پيشنهادهایی مبنی بر توسعه 
موتورسيكلت برقی، تسهيل قوانين و کاهش 
هزینه های مربوط به تأمين آن ارائه داده است. 
در این راستا »کاهش هزینه های تأمين« مانند 
برقی  موتورسيكلت  شماره گذاری  معافيت 
تعرفه های  کردن  »حداقل  اسقاط،  شرط  از 
که  برقی«  موتورسيكلت های  برای  گمرکی 
تأمين  و  داخل  توليد  برای  آنها  از  بسياری 
قطعات نيازمند واردات به کار گرفته می شوند 
و نيز »تسهيل اجرای قوانين« که به منظور 
تسهيل قوانين اخذ گواهينامه و پالك انتظامی 
برای موتورسيكلت های برقی با توان پایين و 
اصالح قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی 

است، در این آئين نامه مد نظر قرار دارد. 
 8 ماده  آئين نامه  پيش نویس  در  همچنين 
نهایی سازی  حال  در  که  پاك  هوای  قانون 
توسط سازمان حفاظت محيط زیست است و 
سن مرز فرسودگی برای ناوگان برقی به مراتب 
بيشتر از ناوگان مشابه مد نظر بوده، »افزایش 
سن مرز فرسودگی موتور و خودروی برقی« 

مورد توجه قرار گرفته است.
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شهر »کانزاس« در ایاالت متحده امریكا به عنوان نخستين کالنشهر در این کشور از اواخر سال 
2۰۱9ميالدی، حمل ونقل عمومی خود را رایگان کرد و با این اقدام شجاعانه توانست توجه بسياری 
از مسئوالن شهری در سایر شهرهای جهان را به سوی خود جلب کند. همه مسئوالن شورای 
شهری کانزاس معتقدند این شهر لياقت آن را دارد که چنين سياستی را به اجرا درآورد. حال این 
سؤال مطرح می شود که آیا شهرهای دیگر امریكا و دیگر شهرهای دنيا هم چنين لياقتی را داشته و 

می توانند از این الگو پيروی کنند؟
به گزارش »شهرگاه« در اوایل دسامبر 2۰۱9ميالدی، اعضای شورای شهر کانزاس به اتفاق آراء، 
قطعنامه ای را تصویب کردند که این شهر به عنوان نخستين کالنشهر بزرگ ایاالت متحده امریكا از 
حمل و نقل رایگان بهره مند شود. در چنين شرایطی، 92درصد مردم کانزاس برای حمل و نقل خود 
از اتومبيل استفاده می کنند. هزینه این طرح حدود 8ميليون دالر برآورد می شود؛ مبلغی که اداره 
حمل و نقل منطقه کانزاس سيتی »KCATA« ساالنه از کرایه اتوبوس ها دریافت می کند. طرفداران این 
طرح بر این باورند که رایگان شدن حمل و نقل عمومی به مزایای وسيع تری تبدیل شده که نمی توان 

آنها را نادیده گرفت. 
و  اقتصادی  مزایای  جدید،  طرح  این  که  معتقدند  کانزاس سيتی  شهر  شورای  اعضای  بيشتر 
زیست محيطی عميق و گسترده ای را برای شهر به دنبال خواهد داشت که باید به رسميت ملی، 

تبدیل و از شهردار و اعضای شورای شهر حمایت های جدی شود.

رفت و آمد در کدام نقاط جهان خرج ندارد؟!

 حمل و نقل رایگان در بیش از
 100 شهر دنیا
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دالیل اصلی ذکر شده برای تصویب این طرح، تشویق مردم و شهروندان به انتخاب حمل ونقل 
عمومی به جای اتومبيل های شخصی است. در دسترس قرار دادن خدمات حمل و نقل برای افراد 
 کم درآمد و فراهم آوردن منافع اقتصادی از دیگر دالیل طرح رایگان شدن حمل ونقل عمومی است. 
این در حالی است که برخی از شهرهای دنيا از سال های گذشته طرح رایگان شدن حمل ونقل 
عمومی را به اجرا درآوردند و باید دید که تا چه اندازه در کسب اهداف و نتایج مورد نظر ناشی از 

اجرای این طرح مهم موفق بوده اند.
  تالین، نخستین پایتخت جهان با حمل و نقل عمومی رایگان

شهر »تالين« در استونی در سال 2۰۱3ميالدی به عنوان نخستين پایتخت در جهان، حمل و نقل 
عمومی را برای شهروندان خود رایگان کرد و با جمعيت حدود نيم ميليون نفر توانست منافع اقتصادی 
را به وجود آورد و عناوین بين المللی فاخری را از آن خود کند. آلن آالکوال رئيس دفتر اتحادیه اروپا 
در تالين و سخنگوی این طرح در این باره می گوید: ما درنظر داشتيم با اجرای این طرح مردم را از 
خانه بيرون کشانده و با چنين اقدامی هم تحرك اجتماعی را بهبود بخشيده و هم اقتصاد محلی را 
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دگرگون سازیم.
تالين در سال های 2۰۱۰ و  انجام شده در سطح شهر  این گزارش، نظرسنجی های  بر اساس 
2۰۱۱ميالدی نشان داد که هزینه های بليت به مانع اصلی استفاده بيشتر از وسایل حمل و نقل 
عمومی تبدیل شده که به نوبه خود مانع توسعه اقتصادی گسترده تر شهر می شود. طرح رایگان 
حمل ونقل عمومی که در ابتدا توسط منتقدان به عنوان یک حقه سياسی برای افزایش محبوبيت 
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شهردار وقت مطرح شده بود، کم  کم به بخش جدایی ناپذیر از سياست حمل ونقل عمومی این شهر 
تبدیل شد و از نظر توسعه منافع اقتصادی در صدر قرار دارد. 

پيش از سال 2۰۱3ميالدی، بخش حمل و نقل در پایتخت استونی تا 7۵درصد یارانه دریافت می کرد 
اما پس از معرفی چنين طرحی، به دليل افزایش جمعيت، این شهر اکنون ادعا می کند که تقریباً 
2۰ميليون یورو معادل 22.7ميليون دالر آمریكا سود ساالنه دارد. درواقع هر شهرداری در استونی به 
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طور متوسط   یک هزار یورو از درآمد مالياتی ساالنه ملی برای هر شهروندی که در کتاب خود ثبت 
کرده، دریافت می کند. از آنجایی که شهر تالين چنين اقدامی را به عنوان یكی از اصلی ترین شرایط 
الزم برای واگذاری شرایط حمل و نقل عمومی رایگان قرار داده، در 7سال گذشته جمعيت این شهر 

27هزار نفر افزایش داشته که نشان دهنده رشد درآمد در این شهر است. 
پس از آنكه شهروندان این شهر برای دریافت »کارت سبز« حدود 2یورو پرداخت کنند، تمام 
سفرهای آنها با استفاده از سيستم حمل و نقل عمومی رایگان خواهد بود. با تلفيق این موضوع با 
»درآمد مالياتی هر ساکن جدید« و »درآمد کرایه از گردشگران و افراد غيرمقيم بالغ بر 4.۵ميليون 
یورو در سال«، این شهر ادعا می کند که در مقایسه با مدل قبلی کرایه های یارانه ای، 2۰ميليون یورو 
مازاد دریافت می کند و با چنين طرحی، منفعت اقتصادی را به ارمغان آورده است. بنابراین بخش 

عمده ای از درآمد اضافی دریافت شده شهر، به بهبود شبكه حمل و نقل کمک می کند.
با این وجود، دولت تالين نيز با معرفی امكانات پارك سواری رایگان در حومه شهر، انگيزه ای را برای 
افراد خارج از شهر که صالحيت حمل و نقل رایگان ندارند، فراهم کرده است. این د ر حالی است که 
طبق نظرسنجی انجام شده توسط شرکت »Turu-uuringute« در سال 2۰۱8ميالدی، 83درصد از 

تالينرها از نحوه سازماندهی حمل و نقل عمومی خود، راضی و تنها 6.3 درصد ناراضی هستند.
  تجربه لوکزامبورگ  

تجربه یک دولت اروپایی دیگِر ملی و نه محلی، نمونه دیگری از رایگان کردن حمل و نقل عمومی با 
6۰۰هزار نفر جمعيت است. سلطنت بزرگ لوکزامبورگ نيز به نخستين کشور در جهان تبدیل شد 
که حمل و نقل عمومی رایگان را در 29فوریه سال جاری ميالدی آغاز کرد. لوکزامبورگ با نيمی از 
نيروی کار خود از کشورهای همسایه آلمان، فرانسه و بلژیک، یكی از ثروتمندترین کشورهای جهان 
محسوب می شود. طی چهار دهه گذشته جمعيت این شهر تقریباً 24۰هزار نفر افزایش یافته و 
نيروی کار از ۱6۱هزار نفر در سال ۱998ميالدی به 427هزار نفر در سال 2۰۱8ميالدی رسيده که 
بخشی از آن به معطوف به افزایش ۱68درصدی کارگران مرزی است. همچنين 6۰درصد شهروندان 
برای رفتن به محل کار خود از خودروی شخصی و تنها ۱9درصد از وسایل نقليه عمومی استفاده 

می کنند.
عالوه بر این، در حال حاضر بسياری از شهروندان از جمله افراد زیر2۰سال، دانشجویان زیر 3۰سال 
و کسانی که حداقل دستمزد را دریافت می کنند، از حمل و نقل عمومی رایگان این کشور بهره مند 
شده اند. پيش از این، حمل و نقل عمومی در لوکزامبورگ ارزان بود؛ بليت »دو ساعته« 2یورو و بليت 
»کالس دوم« تمام روز 4یورو هزینه داشت. همچنين بليت یک مسافرت ماهانه در همه حالت ها، 
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فقط ۵۰یورو بود، در حالی که در لندن، مسافرت به گرانترین شهر اروپا 2۵3.۵۰ پوند معادل 296 
یورو هزینه دربر داشت. 

اگرچه در این طرح، دولت لوکزامبورگ 42ميليون یورو ناشی از فروش بليت را از دست خواهد داد، 
اما در نظر دارد قوانينی را وضع کند که به کارگران اجازه کسر مبلغ کل هزینه سفر را از الیحه ماليات 
ساالنه خود دهد. چنين اقدامی می تواند ساالنه ۱۱۵ميليون یورو از خزانه را به طور بالقوه جبران کرده 

و به آنها مازاد افت درآمد بليت را برگرداند.
   یک یورو؛ هزینه حمل و نقل یک روزه در وین

»وین« پایتخت کشور اتریش هم از جمله شهرهای بزرگ جهان است که با موفقيت باال توانسته از 
سال 2۰۱2ميالدی هزینه های حمل و نقل را برای شهروندان کنترل کند که با استقبال چشمگير 
مسافران هم روبرو شده است. طرح »یک یورویی« برای کل هزینه حمل و نقل عمومی در این شهر 
در طول یک روز موجب شده که این شهر بتواند فروش ساالنه خود را از 32۱هزار یورو در سال 
2۰۱۱ميالدی به 822هزار یورو در سال 2۰۱8ميالدی با نرخ ثابت و یكسان افزایش دهد. حدود 
۱.۱ميليون از ۱.9ميليون نفر جمعيت این شهر بزرگ از سيستم حمل و نقل عمومی استفاده می کنند. 
اکنون بيش از ۱۰۰شهر در سراسر جهان وجود دارند که طرح حمل و نقل عمومی رایگان را اجرا 
می کنند. در حالی که جمعيت بيشتر آن ها کمتر از ۱۰۰هزار نفر است. در این ميان، تنها تالين، 
لوکزامبورگ، وین و کانزاس سيتی به عنوان شهرهای بزرگ دنيا نشان داده اند که جوامع بزرگتر هم 
می توانند با یک برنامه ریزی صحيح به سمت گزینه رایگان کردن حمل و نقل عمومی خود حرکت 

کنند. 
  10 پایتخت اروپایی که ارزان ترین سرویس مترو را دارند

بسياری از پایتخت های اروپا دارای سيستم های مترویی گسترده ای هستند که به گردشگران و 
افراد محلی اجازه داده به سرعت، با کارآیی باال و از همه مهمتر ارزان قيمت رفت وآمد داشته باشند. 
سایت »اینسایدر« ارزانترین شهرهای پایتخت قاره اروپا را بر اساس هزینه یک روزه سفر با سيستم 

حمل و نقل مترو رتبه بندی کرده است. 
در این راستا، »کيف« اوکراین با ۰.32دالر، »مينسک« بالروس با ۰.32دالر، »بخارست« رومانی 
با ۰.۵8دالر، »مسكو« روسيه با ۰.6۰دالر، »صوفيه« بلغارستان با ۰.9۰دالر، »پراگ« جمهوری 
چک با ۱.۰2دالر، »ورشو« لهستان با ۱.۱2دالر، »بوداپست« مجارستان با ۱.۱۵دالر، »آتن« یونان 
با ۱.۵4دالر و »ليسبون« پرتغال با ۱.6۰دالر، جزو ارزان ترین شهرهای پایتخت قاره اروپا برای یک 

سفر یک روزه با سيستم حمل و نقل مترو به شمار می روند.
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»اتومبيل های پرنده« که امروزه به آنها »تاکسی هوایی برقی« می گویند، برای مدت طوالنی در 
رؤیاهای ما وجود داشته است. اگر منگنه های علمی و تخيلی مانند »جتسون ها« یا »بازگشت به 
آینده« را تماشا کرده باشيد، در پروازهای فانتزی که خواسته شده ترافيک خيابان ها را رد کنند یا 
ابتكارهای خارق العاده ای به نمایش درآورند، حتماً از این سيستم سفر هوایی استفاده کرده و بيننده 
را به ذوق آورده اند. هم اکنون برندهای بزرگی مانند تویوتا، اوبر، هيوندای، ایرباس و بوئينگ، نوید ارائه 
تاکسی های جدید هوایی با آخرین سيستم های نوین را می دهند، در چنين شرایطی می توانيم بگویيم 
که این رؤیا به واقعيت نزدیک خواهد شد. درواقع، هدف آن است که مراکز شهری یا حومه شهرها با 
جهش ترافيكی پيوند داده شوند که تاکسی های هوایی این وظيفه را به خوبی برعهده خواهند گرفت. 
تاکسی های هوایی می توانند با سرعت ۱8۰مایل در ساعت در ارتفاع یک هزار تا 2هزار فوت کروز کنند. 

در این ميان ناسا گزارش داده که این تاکسی ها می توانند در ارتفاع ۵هزار فوت نيز بروند.
  46 درصد؛ نرخ رشد ساالنه بازار تاکسی هوایی

به گزارش »شهرگاه«، بازار تاکسی هوایی، بازاری است که باید طی این دهه به بلوغ کامل خود 
برسد و سپس در سطح جهانی رونق گيرد. بر اساس تحقيقات مورگان استنلی، بازار خودمختار 
تاکسی های هوایی شهری تا سال 2۰4۰ميالدی به ارزش ۱.۵تریليون دالر می رسد. همچنين یكی 
دیگر از مطالعات شهری به نام »UAM« می گوید که تاکسی های هوایی در سال 2۰22ميالدی در 

تا 2040 تجربه سفر در جهان دگرگون مي شود

تاکسي هوایي 1.5 تریلیون دالري!
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دبی کار خود را آغاز کرده و با نرخ رشد ساالنه حدود 46درصد به بيش از 43۰هزار واحد تا سال 
2۰4۰ميالدی خواهند رسيد. این در حالی است که فناوری ها از جمله وسایل نقليه خودمختار مانند 
هواپيماهای بدون سرنشين و اتومبيل های خودران، باتری های کارآمدتر و تكنيک های پيشرفته توليد 
در بازار تاکسی های هوایی نقش بسزایی را ایفا می کنند و برندهای جهانی به رونق این سيستم اهميت 

بسيار زیادی می دهند.
تعجب آور نيست که کمپانی های بزرگ جهانی از شرکت های تازه تأسيس تحت حمایت »اوبِر« گرفته 
تا شرکت های بزرگ اتومبيل سازی و هواپيمایی عجله دارند تا جای پای خود را در این بازار نوپا محكم 
کنند. این تجارت می تواند چشم انداز توسعه شهری را به طور قابل توجهی تغيير داده و سرمایه گذاران 
بين المللی را به سوی خود جذب کند. سرمایه گذاران بين المللی به این واقعيت دست یافته اند که 
تاکسی های هوایی برقی امكان کاهش چشمگير هزینه های عملياتی و نگهداری را بسيار باال می برند. 

تاکسی های هوایی برقی دارای اشكال و اندازه های مختلفی هستند و بسياری از آنها کامالً متفاوت 
از هواپيماهای معمولی با بال ثابت هستند. موتورهای الكتریكی جایگزین موتورهای جت شده اند 
و برخالف هواپيماهای عمودی که هنگام برخاست و فرود »VTOL« نياز به باندهای طوالنی دارند، 
تاکسی های هوایی به فضای زیادی الزم نخواهند داشت. هم اکنون تنها چند برند بزرگ جهانی در حال 

ساخت وسایل نقليه ای هستند که شبيه اتومبيل های بالدار بوده و قابليت پرواز در آسمان را دارند. 
  »تویوتا« پیشتاز است

 »Joby Aviation« کمپانی بزرگ »تویوتا« در ژانویه 2۰2۰ميالدی اعالم کرد که 394ميليون دالر در
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▲کوثر| استاد محمود فرشچیان

 »EVTOL« سرمایه گذاری می کند تا بتواند یک تاکسی هوایی کامالً برقی و با سيستم فرود عمودی
 »Joby« طراحی و توليد کند. این رقم شرکت »تویوتا« بخشی از بودجه ۵9۰ميليون دالری است که
نياز دارد تا سال 2۰23ميالدی سرویس تاکسی هوایی الكتریكی را راه اندازی و درنهایت از توانایی 

»تویوتا« برای توليد، کنترل کيفيت و خدمات دهی استفاده نماید. 
کمپانی تازه تأسيس Joby در حال ساخت نمونه اوليه است که به گفته آن، این تاکسی ها باید به هزینه 
حمل و نقل زمينی نزدیک شده و روزانه به یک ميليارد نفر کمک کنند تا بيش از یک ساعت در زمان 
رفت وآمد صرفه جویی شود. همچنين این کمپانی فناوری پيشرفته ای را توسعه داده و با طراحی 
متفكرانه، آن را در یک هواپيمای شگفت انگيز ادغام کرده که کليد موفقيت آميز ورود این سيستم نوین 
به بازار جهانی خواهد بود. تاکسی هوایی این کمپانی برای 4 مسافر به عالوه یک خلبان طراحی شده 
که با یكبار شارژ می تواند بيش از ۱۵۰ مایل را طی کند و ۱۰۰بار ساکت تر از هواپيماهای معمولی در 

هنگام برخاست و فرود است.
  مشارکت شرکت های آسیاییـ  امریكایی در طرح تاکسی هوایی

شرکت خودروسازی کره جنوبی »هيوندای« با مشارکت شرکت امریكایی و اوبِر نيز در نمایشگاه 
الكترونيكی »Consumer« در الس وگاس از ماکت تاکسی پرنده خود رونمایی کردند؛ این نشان دهنده 
آن است که برندهای بزرگ جهانی در فكر توسعه این سيستم نوین هستند و در نظر دارند از این بازار 
نوپا جا نمانند. هيوندای در رونمایی از ماکت تاکسی هوایی خود اعالم کرده که این تاکسی می تواند 
4مسافر را حمل کرده، در سفرهای حداکثر 6۰مایل با سرعت ۱8۰مایل در ساعت حرکت می کند و تا 
ارتفاعات 2هزار فوتی نيز سفر خواهد کرد. همچنين این کمپانی اعالم کرده که تاکسی هوایی آن، تنها 

در چند دقيقه شارژ می شود، اما در مورد چگونگی آن هنوز توضيح بيشتری ارائه نداده است. 
در این ميان، کمپانی اوبر نيز گفته است که در نظر دارد آزمایش فرود عمودی این تاکسی هوایی را به 
زودی آغاز کند و نخستين سفر رسمی آن در سال 2۰23ميالدی در وگاس و برلين باشد. نكته جالب 
توجه اینجاست که این شرکت با هدف ارزان ساختن تاکسی های پرنده نسبت به داشتن اتومبيل های 
سواری به این پروژه ورود پيدا کرده است. این در حالی است که ترکيب توليد هيوندای با پلتفرم 
فناوری اوبر نشان دهنده جهش عظيم برای راه اندازی شبكه پر جنب و جوش تاکسی هوایی در سال های 

آینده است که نمی توان آن را نادیده گرفت. 
  رشد بازار با مانع روبرو است

یكی از تحليلگران مطالعات شهری UAM در این باره می گوید: »تاکسی های هوایی قطعاً مرحله بعدی 
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توسعه حمل و نقل در شهرها هستند. مراکز شهری در سراسر جهان در تالشند تا با افزایش تعداد وسایل 
نقليه و ازدحام ناشی از آن به ویژه در ساعات اوج ترافيک کنار بيایند. زمانی که تاکسی های هوایی به 
طور گسترده تجاری شده و توسعه پيدا کنند، به طور حتم بار ترافيكی در خيابان های شهر را کاهش 
خواهند داد. آنها یک فرم ساده از سفرهای بين المللی را آغاز کرده و مردم را در کوتاه ترین مسير ممكن 
بين دو مكان جابجا می کنند. در این ميان، رشد این بازار با موانعی روبرو است. حوادثی مانند مرگ کوبه 
برایانت، اسطوره بسكتبال در یک سقوط هلی کوپتر، نگرانی های ایمنی تاکسی های هوایی را برجسته 
کرده است. در حالی که نخستين سرویس های تاکسی هوایی ممكن است دارای خلبانان انسانی باشند 
که بعدها توسط سيستم های خودکار کنترل از راه دور یا مجهز به هوش مصنوعی جایگزین می شوند. 
عالوه بر خطرات مسافران و مردم در زمين، تاکسی های هوایی می توانند خطرات هواپيماهای دیگر را 
به همراه داشته باشند. توسعه دهندگان این سيستم نوین هر روز در حال رفع نواقص و خطرات ناشی 
از آن، از ایمنی خودرو، قابليت پرواز و کنترل ترافيک گرفته تا آلودگی صوتی، صدور گواهينامه اپراتور 
و امنيت نرم افزار هستند که چنين اقدامی می تواند نویدبخش توسعه زودهنگام بازار تاکسی های هوایی 

در جهان باشد«.
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برای شاد زیستن شهری باید آن را از خود و خود را از آن بدانيد؛ مگر شهرها با ابالغ و دستور صرف یا 
نقش و رنگ، تبدیل به فضای بهتری برای شاد زیستن خواهند شد؟

الهام فخاری عضو کميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش ویژگی های 
»شهر شاد« به »شهرگاه« می گوید: »من در شهری پرورش یافتم که هنرمند و درودگر، کارمند و 
کاسب در یک محله در کنار هم زندگی کرده اند. در رفت و آمد روزمره به مدرسه، شهروندان نابينا و 
کم شنوا را در کنار خود داشته ام. مردم، هویت خود را با سربلندی، هویت و پيشينه شهر گره زده اند؛ 
هرچند گير و گره  ها و بازدارنده هایی هم در زندگی شهروندی شان بوده اما فهميد ند که برای شاد زیستن 

در جایی، باید شما خود را از آنجا و آن شهر را از آِن خود بدانيد«.
برای فخاری، امنيت در اولویت و برابری از عوامل فراهم ساز شادکامی شهروندان است. او ارائه تعاریفی 
ملموس از شادی فردی یا گروهی شهروندان را پيش نيازی اساس مند برای توجيه و تفهيم مفهوم »شهر 
شاد« می داند تا به مدد آن و به پشتوانه دید وسيع جامعه شناسانه درك کرد که اگر تجربه زیست 
شهری سرشار از ناکامی، گرفتاری، دیر شدن، جا ماندن، سرخوردگی، بی جا ماندن مانند اجاره نشينی 

اکسیري به نام شهر شاد

●آساره کیانی

گفتگوی »شهرگاه« با الهام فخاری عضو شورای شهر تهران

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

7۰ 



و دشواری هایش و نابرخورداری باشد، ترس و اندوه و خشم درون شهروندان 
رسوب می کند و مایه ازهم  گسيختگی درونی و اجتماعی خواهد شد. ناروشنی 
آینده و نبود امنيت روانی برای اداره کردن زندگی، یكی از تهدید های جدی 

سالمت روان و بازدارنده های شادکامی به شمار می رود. 
شهروندان هر چه با عميق تر شدن دره ميان آنچه هستند با آنچه دوست دارند 
یا حق خود می دانند، روبرو شوند، تجربه شادی کمرنگ تر می شود. حال این 
سؤال مطرح است که مگر شهرها فقط با ابالغ و دستور یا نقش و نگارهای 

رنگارنگی، تبدیل به فضای بهتری برای شاد زیستن خواهند شد؟
الهام فخاری دارای مدرك دکترای تخصصی روانشناسی تربيتی و در این 
سال ها، رئيس شورای اسالمی استان تهران هم بوده است. گفتگوی پيش رو 

برای رسيدن به پاسخ این پرسش است که »شهر شاد« چه شهری است.
   زمانی که بحث »شهر شاد« به میان می آید، چندین مفهوم 
کلیشه ای به ذهن متبادر می شود که شامل رنگ آمیزی در معابر و 
اماکن عمومی شهر، برگزاری ُجنگ ها، رقص های محلی مردانه، آویزان 
کردن تزئینات رنگی در برخی اماکن و فعالیت های معدود دیگری از این 
دست است. برای شما یک شهر شاد چه مفهوم و تعابیری دارد؟ از نگاه 
شما، یک شهر باید چه مؤلفه هایی را به لحاظ اجتماعی، روانشناختی، 
سیاسی، شهرسازی، معیشتی، سمعی و بصری، مدیریتی، شهروندی 
متناسب با همه اقشار، کودکان، جوانان، سالمندان و.. داشته باشد که 
در رده شهرهای شاد قرار گیرد؟ چنین مؤلفه هایی بیشتر در فرم شهر، 

معنا و مفهوم پیدا می کنند یا در محتوای آن؟  
ـ شهرها به خودی خود شاد یا ناشاد نيستند، بلكه می توانند شرایط و فضاهایی 
امن، برابر و در دسترس و زمينه ساز تجربه های خوشایند برای شهروندان 
باشند. همچنين شهری از ویژگی های شهر شادی آفرین برخوردار است که 
مردمانش شادکام باشند. برای پرداختن به شهر شادی آفرین یا خوشایند برای 
شهروندان، نخست باید به تعریف شادی و عامل های اثرگذار بر آن بپردازیم. 
به قضاوت فــرد از درجه یا ميزان خوشایندی یا سازگاری کيفيت زندگی 

●الهام فخاری

شهرها به 
خودی خود 

شاد یا ناشاد 
نیستند، بلکه 

می توانند 
شرایط و 
فضاهایی 

امن، برابر و 
در دسترس 
و زمینه ساز 

تجربه های 
خوشایند برای 

شهروندان 
باشند
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با خواسته هایش، »شادمانی« گفته مـی شود. در تعریف شـادمانی، خوشـایندی همان ارزشـمند و 
دوسـت داشتنی دانستن زندگی از سوی خود فرد است. افزون بر پاسخ به نياز و کاميابی درونی در همه  
فرهنگ هـا، مالك هایی از خوبـی و بدی وجود دارد که افراد جامعه بر پایه  آن مالك ها، خوشایندی یــا 
ناخوشایندی زندگی خویش را ارزیابی و داوری می کنند. شادمانی را اینكه فرد چقـدر زنـدگـی خود را 
دوست دارد هم تعریف کرده اند. شادی، تجربه ای درونی و دارای درجه  محسوب می شود که یک هدف 
یا وضعيت خاص نيست، بلكه دریافتی هيجانی و عاطفی است که زیرساختی شناختی و ذهنی دارد. 
همچنين شادی، تجربه  شناختی فردی است و اگر درباره  گروهی مطرح  شود، منظور شمار یا درصد 
کم یا زیادی از افراد گروه شاد یا ناشاد خواهند بود. به دليل آنكه شادی، زیرساخت شناختی دارد به 
قضاوت ها، نظام باورها و ارزش ها مربوط است. از یكسو، کسی را برخوردار از داشته ها و فرصت ها می توان 
یافت که ناشاد است چون وضعيت خود را با نظام باورها و ارزش هایش ناسازگار می داند یا در مورد 
ارزش ها و نيازهای خود دچار سردرگمی و آشفتگی است. از سوی دیگر، فردی دریافتی هماهنگ از 
آنچه که دوست دارد و آنچه هست، داشته که در زندگی ساده شادمانی را تجربه می کند. شادی، عاطفه 
و هيجان درونی است و از عامل های پيرامونی، بافت اجتماعی و اقتصادی هم اثر می پذیرد. عواملی 
مانند نظام باورها و ارزش ها، خودباوری و خود ارزنده پنداری یا خود ناارزنده پنداری و خودکارامدی، 
افراد را دستخوش دگرگونی می کنند. باورها و ارزش ها، شخصيت، خودارزنده پنداری، بازخوردها از 
خود و زندگی، وضعيت و امنيت اقتصادی، سرگرمی ها و چگونگی گذران وقت های غيرکاری با تجربه 
حس شادکامی پيوند دارند. همچنين پيوندها و شبكه  و سرمایه اجتماعی، کار و پيشه، تندرستی و 
سالمت روان، جنسيت، وضعيت تأهل، خشنودی کاری، وضعيت و امنيت اجتماعی، فضاهای خصوصی 
و همگانی شهری و روستایی، امنيت خود بودن، امكان و فرصت های انتخاب شهروندی و اميد به آینده 

هم از جمله عامل های اثرگذار بر شادکامی و شادی افراد هستند.
عالوه بر این، ساخت روانی آدمی در برابر عامل های درون بنياد و برون بنياد محيطی و اجتماعی، داده های 
دریافتی را پردازش می کند. این پردازش شناختی و ذهنی، واکنش های عاطفی و هيجانی را برمی انگيزد 
که برخی مانند شادی مثبت و برخی دیگر، ترس یا اندوه منفی ناميده شده اند. در تعریف »شادي« 
برخی بر این باورند که وقتي آدمی در برآورده شدن نيازهایش کامياب باشد، برپایه پردازش و قضاوت 
شناختی و ذهنی اش، احساس و هيجاني را تجربه می کند که از آن به عنوان خوشحالي، شادي و 
خرسندي یاد می شود. چگونه شاد زیستن وابسته به فرهنگ، پرورش و بالندگی، آموزش، مليت، دین 

و آیين و عامل های اجتماعي خواهد بود.
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اکنون که به تعریف »شادی« پرداختيم، بهتر می توان فهم کرد که شادی فرد چگونه در فضای زندگی اش 
رقم خورده و بر فضای اجتماعی، روند رفتارها و برداشت هایش تأثير می گذارد. کاهش شكاف طبقاتی، 
دسترس پذیری خدمات برای همگان، برخورداری از فرصت ها و فضاهای اجتماعی همگانی، رویدادها و 
سامانه های شهری می توانند زمينه شادتر زیستن در شهر را فراهم کنند. اگر بخشی از جامعه شهروندی 
از فرصت های ویژه برخوردار و بخش زیادی از جامعه نابرخوردار باشند، شكاف اجتماعی و رانت ادراك 
شكل می گيرد. در چنين شرایطی، تعادل شناختی برهم خورده و هيجان های منفی خشم، غم یا ترس 

را برمی انگيزد.
ناروشنی آینده و نبود امنيت روانی برای اداره کردن زندگی یكی از تهدیدهای جدی سالمت روان و 
بازدارنده های شادکامی است. حسرت و دریغ، نااميدی، ناپایداری کاری و درآمدی، همگی بر باورهای 
فرد و نظام ارزشی اش اثرگذار هستند. اگر خواسته ها و تمنای برآورده کردن نيازها بر آگاهی و باور به 
مسئوليت ها و نقش ها فزونی گيرد، فرد ناشادتر می شود. فضاها، رویدادها و خدمات همگانی در شهرها 
می تواند این شكاف ها را کمتر سازد و مدیریت مشارکتی امور شهری، شيوه ای است که می تواند مردم را 

در مسئوليت های شهروندی خود توانمندتر، فعال تر، خودکارآمدتر و شادترسازد.
زندگی شهری نباید فرد را در ایفای نقش خود، اداره کردن زندگی و فراغت ناتوان سازد. همچنين 
فضاهای شهری نباید شهروندان را دچار درماندگی و در بن بست  ماندگی کنند. خوشبختانه بسياری از 
شهرهای ایرانی هنوز هم فضاهای تنهایی امن و باهم بودن سالم برای مردم فراهم می کنند که برخاسته 
از بافت محله و ساختار شهری محله محور ایرانی است. اگر در شهری افراد دارای نيازهای ویژه را در 
زندگی روزمره، گذرگاه ها و رویدادها مشاهده نمی کنيد، بدانيد که این شهر زمينه ساز افسردگی، تنش و 
گسست اجتماعی است. در بررسی شهرها این پرسش را هميشه از خود و مردم بپرسيد که چقدر خود 
را متعلق به شهر و شهر را از آن خود می دانند؟ در بسياری از کالنشهرها غریبه هایی در رفت و آمد هستند 

که در بن بست های ارتباطی، اجتماعی یا اقتصادی تقال می کنند و درمانده اند.
  آنچه در صحبت های شما نمود بیشتری دارد، دغدغه شهری با سرمایه های شادی آفرینی 
برای شهروندان است. در واقع مردم و بدنه جامعه ای که نقش اصلی بازیگران یک شهر 
هستند چه بخواهند و چه نخواهند، از اهمیت نقششان مطلع خواهند بود. با شرایطی که 
زیست شهری آمادگی دریافت هر نوع آسیب و زخم جدید را چه به لحاظ اقتصادی و 

معیشتی و چه اجتماعی و سیاسی دارد، چگونه می توان تعریف خود را از شادی ارائه کرد؟
ـ شهر زمينه ساز زندگی شاد بر بستر اقتصاد پویا و برابری در دسترسی به خدمات پایه معنا می شود. از 
جمله تعاریف متعدد شهر عبارتست از: ۱ـ پيوندهای اجتماعی برپایه اعتماد، رواداری و همياری ریشه دار 
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باشد. 2ـ فضاهای اجتماعی برای با هم بودن متناسب با سرانه جمعيت تعریف شده باشند، به گوناگونی 
سبک های زندگی و سليقه  شهروندان در چارچوب قانون ارج نهاده شود، فضاها، فرصت ها و رویدادهای 
فراغتی برای مردم از گروه های سنی متفاوت و توانایی های گوناگون برقرار باشند. 3ـ زمينه  برخورداری 

از هنرهای عمومی فراهم و خدمات و فضاهای شهر عادالنه برای همگان دسترس پذیر باشد. 
برای مثال، در شهری کهن مانند اصفهان از هر قشری که باشيد در زندگی روزمره با هنرهای زنده و 
جاری در شهر سروکار دارید؛ از معماری تا نگارگری، نقاشی دیواری تا حجم و از همه مهم تر آنكه هر 
شهروند این شهر یا گردشگری که به اصفهان آمده، روایت و داستان هایی را در شهر زندگی می کند. 
وقتی شما داستانی با شهر دارید، بخشی از دانش و آگاهی تان در این بستر شكل گرفته، عاطفه و 
هيجان هایی تجربه کرده و با طرح واره های خود سروسامان داده اید. شهری که فضا و فرصت خود بودن 
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بدهد، فرد می تواند در آن شهر هم امنيت تنها بودن و هم سرمایه  اجتماعی و فضاهای باهم بودن داشته 
باشد که زمينه شاد زیستن فراهم خواهد شد. بچه ها با اصفهان و جشنواره بين المللی فيلم کودك و 
نوجوان، داستان یا خاطره دارند. بنابراین این شهر، بخشی از خود زیسته آنهاست و این احساس، کاميابی 
و شادی درونی به همراه دارد. بنابراین شهر زمينه ساز شادکامی یک مقصد آرمانی نيست، بلكه برای 
بهبود زندگی شهروندان، یک راه و مسير است و نباید از نداشته ها ترسيد و عقب نشينی کرد. آگاه و پر 

اميد می توان شهرها را به سود همگان بهبود بخشيد.
  برابری، نقطه عطف معیارهای شما برای دستیابی به یک شهر شاد است. این احتمال 
وجود دارد که شادزیستن در شهر را تجربه کرده اید یا تالشتان بر تجربه آن بوده است. به 
نظر می رسد که تمرکز بر عوامل، چالش ها و موانع شكل گیری یک شهر شاد، راهبردهایی 
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را برایتان کشف کرده که امكان اجرا و عملیاتی شدن شادی به مفهوم اصیل در شهر مهیا 
باشد. در چنین شرایطی، آیا می توان نمونه های موفقی از تالش برای ایجاد شهر شاد را 
نام برد؟ چه ظرفیت هایی برای ایجاد شهر شاد میسر است و در این زمینه چه امكانات، 

تسهیالت و همكاری هایی نیاز است؟
ـ من این واژه ها را به گونه دیگری به کار می برم. شهر زمينه ساز شادی، یک شهر رنگی در پویانمایی ها 
و داستان ها نيست. بهتر است به جای »شهر شاد«، بگویيم زمينه سازی شادی در شهر. زمينه سازی 
شادی در هر شهری شدنی است، البته اگر زیرساخت ها با توجه به همگان، بازشناسی و بازسازی شوند، 
رویدادها و تجربه های نوآورانه جریان داشته باشد، بازی و هنر برای بخشی از رویكرد مدیریت شهری 
باشد، احساس امنيت برای همگان برقرار شود و فرصت و فضای پایمال کردن حق دیگران به حداقل 
رسيده باشد. با این معيارها می توان جایگاه شهرها از نظر زمينه سازی برای شادکامی شهروندان روی 
یک طيف را مشخص کرد. مدیران گوناگون در دوره هایی متفاوت و شهرهای گوناگون توانسته اند با 
بهره گيری از همكاری و ایده پردازی نوآوران، متخصصان و گروه های مرجع اجتماعی، جایگاه شهر را در 

این طيف بهبود بخشند.
  شورای شهرها تا چه حد می توانند در ایجاد یک شهر شاد کمک کننده باشند؟

ـ شوراهای شهرها، نهاد سياستگذار، تصویب کننده برنامه توسعه و بودجه ساالنه، ناظر و سنجشگر 
مدیریت شهری هستند. شورا می تواند جهت گيری ها، اولویت ها، رویكرد و امور شهر را تنظيم و دگرگون 
کند. با وجود آنكه باور دارم برای تحقق شورا مطابق قانون اساسی هنوز راه زیادی در پيش داریم، 
ولی اختيارات قانونی شورا برای بهبود شهرها از روزنه زمينه سازی برای شادکامی شهروندان را ناکافی 
نمی بينم. شوراها، شهر دوستدار معلوالن در یزد، خدمات اجتماعی برای گروه های دچار آسيب در 
تهران، شهر بوستان و گلستان در شيراز و... را پيش برده اند. همچنين شوراها پدافند غيرعامل برای 
بهبود احساس امنيت در شهرها را می توانند در سياست های شهری و روستایی بگنجانند. امنيت یكی 

از عامل های فراهم سازی شادکامی شهروندان است.
  در چنین شرایطی ضرورت برنامه ریزی های اختصاصی و بهره گیری از دانش و توانمندی 
افراد متخصص، کارشناس، ذی ربط و مرتبط برای ایجاد شهری شاد تا چه حد احساس 
می شود؟ آیا این افراد متخصص می توانند روانشناسان، جامعه شناسان، طراحان، معماران، 
نقاشان و متخصصان دیگری از این دست باشند. آیا چنین برنامه ریزی و هدف گذاری هایی 

می تواند یاری گر و کارساز باشد؟ اگر پیشنهادی در این زمینه دارید، ذکر کنید.
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▲ همنشینی خودخواسته| رنه مارگاریت  

ـ شادی، کاال نيست که بتوان خرید، ساختمان نيست که بتوان رکورد زد و ساخت. شادکامی، 
آزادی،  بازی،  شادی،  مقوله  در  داشت.  نگه  را  آن  نمی توان  هم  درها  بستن  با  و  نيست  وارداتی 
خودکارآمدی، خودارزنده پنداری و سهيم و شریک بودن همه باهم در ارتباط هستند. اگر متخصصان 
باز هم نمی توان شادی  باشند،  یا برخی رانتی به موقعيت هایی دسترسی داشته  فقط متخصص 
آفرید. شریک بودن در سرنوشت مشترك شهروندان و شهر، حق و مسئوليت متخصصان است. 
و  تصميم  در  داد، گرچه  فرا  گوناگون گوش  به صداهای  باید  و چاره ای سودمند  راه  یافتن  برای 
انجام برنامه باید منسجم و متمرکز پيش رفت. اگر روزگاری، شهری که خيابان هایش، محل رویداد 
دیدار و گپ و گفت بوده، به توده ای از بزرگراه ها تبدیل می شود، باید ترسيد و درنگ کرد. این فضاها 
 برای با هم بودن است؛ نه برای از کنار هم گذر کردن. شادی ما در گروه و تعامل با دیگران معنای

 کامياب کننده ای می یابد.
رویدادهای مشارکتی در شهرها برای زنده نگه داشتن احساس دلبستگی و کنشگری شهروندان است. 
هنر عمومی شهری، تجربه های تعاملی شهروندان و هنرمندان با آفرینش های هنری را فراهم ساخته 
و مجالی برای رهایی و تجربه های آزاد خواهد بود. هنر عمومی شهری یا روستایی، وارداتی نيست. در 
پيشينه ایران کهن پرده خوانی، شبيه خوانی، نوازندگی، آذین بندی های مناسبتی وجود داشته و راه و 
رسم با هم بودن، دست افشانی، آداب و موسيقی اقوام و نواحی ایران، بخشی از سرمایه فرهنگی ما برای 
بازاندیشی اداره کردن شهرها هستند. بازی نوعی پاالیش روان شناختی و رهایی از چارچوب های سخت 
بزرگساالنه است. ما در زندگی شهری، بازی را فراموش کرده و گمان می کنيم یک یا دو شهربازی پر از 

دستگاه های پرسروصدا نياز ما به رهایی و شادکامی را برآورده می سازد! 
فضاهای همگانی سازگار با بافت طبيعی، تنش روانی را زدوده و برای شهروندان فضا و فرصت بازتوانی 
فراهم می کنند. همه این مسائل می توانند زمينه ساز شادی باشند. بزرگراه چمران شيراز، نمونه ای از 
فضای همگانی پررونق، ساده و امن در کنار یک سازه شهری است. با شهروندان بهره بردار از این بزرگراه 

که گفتگو کنيد، آرامش و خوشحالی شان غبطه  برانگيز است. 
با بازنگری فضاها و فرصت های اجتماعی در شهرهای مختلف، متوجه زیبایی شهر بوشهر خواهيد 
شد. بوشهر خيابانی دارد که کوچه هایش، کافه و در کافه هایش شاهنامه خوانی، سعدی خوانی و ... 
فراغتی فرهنگی برای همه فراهم می کند. همچنين تبریز و انسجام اجتماعی مردم در چاره جویی برای 
آسيب های اجتماعی، مدلی از هویت بخشی و مشارکت مردم با مدیریت شهری بوده که خرسندی، 

خودباوری و شادی را رقم زده است.
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شهرداری از آن رو شهرداری نام گرفت که وظيفه نگهداری و نگهبانی از شهر را به عهده دارد و سالها 
زمان برد تا مردم عادت کنند که از شهرداری ها تنها ساخت خيابان و پل و بزرگراه را توقع نداشته باشند. 
شهر به آدم ها، مراودات و بده و بستان هایی که دارد، زنده می ماند و اگر حرف از نگهبانی شهر می شود، 
باید برای حاِل مردم شهر، بهبود روابط و توسعه آموزش آنها و شفافيت و انضباط پول هایی که می دهند 
 و می گيرند، در چهارچوب وظایف قانونی شهرداری توسط مدیریت شهری بهترین تصميم گرفته شود.
سال 99 برای شهرداری اصفهان، سال اولين ها در حوزه های مختلف بودکه یک حساب سرانگشتی، 
تعداد این اولين ها را به اندازه انگشتان دو دست نشان می دهد؛ در ادامه ۱۰ اتفاق نو و تازه ای که در سال 

گذشته برای کالنشهر اصفهان رقم خورد را می خوانيد:
بسته ساخت وساز

شهرداری ها برای تحقق درآمدهای ساالنه خود و ترغيب مردم به ساخت وساز در شهر، ساالنه بسته های 
تشویقی ساخت وساز ارائه می کنند. سال های گذشته در اصفهان، بسته های تشویقی نيمه دوم سال ارائه 
می شد و تا پایان سال ادامه داشت، اما در سال 99 برای نخستين بار شرایطی فراهم شد تا کسانی که 

اصفهان در 10 برداشت

●علی یگانه نسب

 مروری بر رویداد های مدیریت شهری  اصفهان در سال ۹۹
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قصد سرمایه گذاری در حوزه ساخت وساز را دارند و یا در اسفندماه به دليل شرایط شيوع کرونا از امكان 
استفاده از بسته های تشویقی محروم شدند، تا نيمه خردادماه 99 تا صد درصد رشد ردیف دفترچه 

ارزش افزوده تجاری و تراکم مسكونی سال 99 نسبت به سال 98 را تخفيف بگيرند.
این اتفاق چند مزیت برای اصفهان داشت؛ نخست آنكه گره کور درآمدی شهر پس از شوك اول شيوع 
کرونا را تا حد زیادی باز کرد و درآمد مناطق شهرداری در سه ماهه نخست 99 نسبت به مدت مشابه 

سال های گذشته افزایش چشمگيری داشت.
دیگر مزیت آن پویایی ساختمان سازی بود؛ انتقادی که در سال های گذشته به رویه شهرداری می شد 
این بود که انبوه سازان و فعاالن ساخت وساز تا نيمه سال برای دریافت پروانه اقدام نمی کنند تا شهرداری 
بسته تشویقی خود را ارائه کند و عمال ساختمان سازی در نيمه نخست سال با این اقدام تحت الشعاع 

قرار می گرفت و دست شهرداری هم از درآمدهای نيمه اول سال خالی بود.
بدین سبب شهرداری الیحه داد، شورا تصویب کرد و سرمایه گذاران استقبال کردند تا در سایه بسته 
تشویقی ساخت وساز که تخفيف های آن پلكانی ارائه می شد، به گفته عليرضا نصراصفهانی، رئيس شورای 

شهر اصفهان، شهروندان و شهرداری در یک بازی برد برد شریک باشند.
براساس گفته نصراصفهانی، اصالح در مفاد الیحه بسته تشویقی ساخت و ساز برای صدور پروانه نيز از 

بروز تخلف و فساد در فرآیند صدور و قيمت های توافقی تا حد زیادی جلوگيری کرد.
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تقدیم و تصویب بودجه به طور یكجا
بودجه سال ۱4۰۰ شهرداری اصفهان، با مبلغ هشت هزار و 6۵۰ ميليارد تومان شامل بودجه شهرداری، 
سازمان ها و چهار شرکتی که ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شهرداری است، برای تصویب به شورای 
شهر تقدیم شد. اما در روند بررسی بودجه، این رقم به 9 هزار و ۵7۰ ميليارد تومان افزایش پيدا کرد و 

با ۱۰ رای موافق در صحن علنی شورای اسالمی شهر به تصویب رسيد.
یكی از برجسته ترین نكات بودجه سال جاری شهرداری ارائه شدن آن به این صورت است بودجه 
شرکت های وابسته به شهرداری نيز به همراه بودجه اصلی ارائه و تصویب شد که این اتفاق برای 

نخستين بار اتفاق افتاد.
مصوبه تولید اکسیژن

بخش عمده توليد اکسيژن شهر اصفهان در ناژوان است که برای حفاظت از این منطقه، عوارض ویژه ای 
برای آن در سال 99 برای نخستين بار عوارض ویژه ای تحت عنوان »توليد اکسيژن« برای فضای سبز 

به ویژه در منطقه ناژوان توسط شورای شهر در نظر گرفته شد.
این عوارض تنها از سازندگان جدید در ناژوان دریافت و برای این منطقه نيز هزینه می شود و درآمد 
حاصل از آن که سه درصد از مبلغ تراکم همه پروانه های ساختمانی را شامل می شود، صرف گسترش 

زیرساخت های فضای سبز، توسعه و نگهداری آن خواهد شد.
ایجاد صندوق توسعه فضای سبز

 اتفاق دیگر فضای سبزی اصفهان در سال 99 نيز ایجاد صندوق توسعه فضای سبز برای نخستين بار بود.
عباسعلی جوادی، رئيس کميسيون بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورای اسالمی شهر اصفهان در 
توضيح این اقدام، گفت: تا پيش از این عوارض پرداختی به حساب شهرداری می رفت و محل هزینه کرد 
آن مشخص نبود، اما با پيشنهاد کميسيون بهداشت، سالمت و خدمات شهری صندوق درآمدی برای 
توسعه فضای سبز در شهرداری اصفهان تشكيل شده و عوارض قطع درختان در آن ذخيره می شود. 
بر این موضوع تاکيد شد که شهرداری مجاز نيست اعتبارات ذخيره شده در این صندوق را به جز محل 

تعيين شده شورای شهر که همان توسعه فضای سبز شهری است هزینه کند.
بدین ترتيب از این پس منابع برای حفظ و گسترش این فضاها در دسترس تر قرار می گيرد و یكی از 
ثمرات این صندوق آغاز ایجاد کمربند سبز در اراضی بختيار دشت در یكی از آلوده ترین نقاط کالنشهر 

اصفهان با مساحت ۵3 هكتار بود.
فروغ مرتضایی، رئيس سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در این خصوص گفت: با 
هماهنگی اداره کل منابع طبيعی اصفهان، ۵3 هكتار از اراضی منابع طبيعی برای اجرای کمربند سبز 
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شهر اصفهان در اختيار سازمان پارك ها و شهرداری اصفهان قرار گرفت. اعتبارات حاصل از صندوق 
توسعه فضای سبز، شرایط سازمان را از لحاظ مالی برای در اختيار گرفتن این ۵3 هكتار بهتر کرده و 
پس از اخذ تایيدیه این اراضی از کميته فنی اداره منابع طبيعی و این گستره که پشت شهرك پرتو قرار 

دارد، زیر کاشت درختان رفت.
اوراق مشارکت برای ناوگان اتوبوسرانی

دولت در زمينه توسعه حمل ونقل عمومی شهرها، تنها برای مترو اوراق مشارکت صادر می کند اما 
شهرداری اصفهان توانست برای اولين بار در ایران مبلغ 2۰۰ ميليارد تومان تحت عنوان اوراق مشارکت 

برای خرید اتوبوس شهری در سال 99 دریافت کند.
این را شهردار اصفهان گفته و ادامه داده است: با پيگيری های جدی این اتوبوس ها خریداری شد. این 8۰ 
دستگاه اتوبوس دارای استانداردهای الزم است و با ورود به ناوگان حمل و نقل عمومی خدمات رسانی 

در این بخش ارتقا خواهد یافت
8۰ دستگاه اتوبوس اسكانيا ۱2 متری با استاندارد یورو 4 و ظرفيت 4۱ مسافر به ارزش دو هزار و 2۵۰ 

ميليارد ریال همزمان با عيد غدیر خم در سال گذشته به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان اضافه شد.
این رویه در اخذ اوراق مشارکت فتح بابی شد تا دیگر کلتنشهرها نيز بتوانند از حمایت های دولتی برای 
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توسعه ناوگان اتوبوسرانی استفاده کنند و در روزهای پایانی سال 99 شهردار کرج از اخذ 2۰۰ ميليارد 
تومان اوراق مشارکت در این زمينه برای کالنشهر کرج خبر داد.

طرح شهروند دیپلمات
ابتكار »شهروند دیپلمات« از ابتدای سال گذشته در اداره امور بين الملل شهرداری اصفهان مطرح و 
اهدافی از جمله ارتباطات مؤثر با شرکای خارجی )خواهرخوانده ها(، شناسایی تسهيلگران شهروندی، 
توسعه همكاری های اقتصادی و علمی به ترتيب با محوریت بخش خصوصی و دانشگاه های اصفهان، 
افزایش تعامالت با دستگاه دیپلماسی کشور و همچنين شكل گيری دانش، مهارت و نگرش بين المللی 

در تمامی مجموعه های شهر برای آن تعریف شد.
وزارت امور خارجه و معاونت دیپلماسی عمومی این وزارتخانه ضمن استقبال ویژه و تأیيد این طرح، به 
صورت رسمی به شهرداری اصفهان اعالم کرد، راهی که برای نخستين بار در اصفهان باز شده، می تواند 
به صورت الگو به سایر کالنشهرهای ایران نيز معرفی شود. طبق آخرین آمارها 2۰۰ نفر در این طرح 

ثبت نام کردند.
ایمان حجتی مدیرکل ارتباطات و امور بين الملل شهرداری اصفهان، درخصوص این طرح افزود: این ابتكار 
به دنبال آن است تا آن دسته از تسهيلگران شهروندی از جمله بازرگانان، اساتيد، ورزشكاران، دانشجویان، 
فعاالن فرهنگی و رسانه ای و ایرانيان خارج از کشور که دارای بسترها و کانال های مناسب و مجاز برای 
معرفی و تقویت جایگاه، برند و ظرفيت های اصفهان در شهرهای خواهرخوانده و کشورهای خود هستند، 
 بتوانند در قوت بخشيدن به ارتباطات فرهنگی، هنری، اقتصادی و علمی طرفين به کنشگری بپردازند.

شهر با چند کلیک
»شهر با چند کليک« طرح شهرداری اصفهان برای گام برداشتن به سمت شهر هوشمند است و در قالب آن 
 امكان انجام بسياری از امور شهروندان در شهرداری برای نخستين بار بدون نياز به مراجعه حضوری فراهم شد.
در سایت اصفهان نما شكل و نحوه خدمات از حالت سنتی به صورت کامالً هوشمند و یا ساده ترین 
 شكل ممكن بدون واسطه در اختيار خود شهروند به عنوان ذی نفع و بهره بردار نهایی قرار می گيرد.

مكانی،  و  زمانی  محدودیت  بدون  و  یكسان  صورت  به  شهروندان  تمامی  حالتی  چنين  در 
کنار  در  و  شده  وارد  مزبور  سامانه  به  همراه(  تلفن  و  شخصی  )رایانه  مختلف  طرق  از 
شده  ارائه  خدمات  این  می کنند.  دریافت  نيز  اختصاصی  خدمات  عمومی  خدمات  دریافت 
است. عمومی  و  اختصاصی  خدمات  شامل  کلی  قسمت  دو  شامل  نما  اصفهان  سایت   در 
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سيداحمد حسينی نيا، معاون شهرسازی شهردار اصفهان در این خصوص با اشاره به امكان دریافت پروانه 
ساختمانی از طریق اصفهان نما بدون مراجعه به شهرداری، اظهار کرد: اگر شهروند درخواست پروانه احداث بنا 
یا تخریب و بازسازی را داشته باشد با ثبت درخواست خود در سامانه و بدون مراجعه به شهرداری می تواند دستور 
تهيه نقشه را به صورت آنالین و غيرحضوری انجام دهد؛ همچنين عوارض خود را به صورت آنالین پرداخت و 
 زمان بازدید خود را انتخاب کرده و بدون مراجعه حضوری به شهرداری، دستور تهيه نقشه را از سامانه دریافت کند.

به گفته حسينی نيا، قابليت دریافت گواهی پایان کار و پایان سفت کاری، استعالم بانک، پاسخ استعالم نقل 
و انتقال در دفترخانه، استعالم آخرین وضعيت گردش پرونده در شهرداری، مشاهده آنالین اسناد و مدارك 
موجود در پرونده ملک، استفاده از نقشه ها و الیه های کاربردی شهر، ميزان عقب نشينی، تعداد طبقات قابل 
ساخت، کاربری ملک، شبكه معابر، ارتفاعات، محدوده بافت فرسوده و بسياری از الیه های نقشه ای و بازدید 
مجازی 36۰ درجه کوچه ها، خيابان ها و مكان های دیدنی شهر اصفهان از جمله قابليت های شهر نماست.

شبكه اجتماعی محالت
طرح شبكه اجتماعی محالت شهر اصفهان یكی از نخستين های اصفهان در سال 99 بود که از سامانه آن 

نيز رونمایی شد.
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شبكه های اجتماعی از دل محالت انتخاب شدند و در قالب آن، برای 22۰ محله شهر شبكه های 
اجتماعی واقعی با حضور معتمدین، روحانيون، فعاالن سمن ها، دانش آموختگان محله و افرادی که 
می توانند به هر شكلی به محله خود کمک کنند به صورت داوطلبانه تشكيل شد. در هر محله از 7 تا 
۱۵ نفر در این شبكه های اجتماعی عضو هستند که به نيازهای هر محله نگاه ویژه و دغدغه مند دارند.

کوروش محمدی، رئيس کميسيون اجتماعی و محيط زیست شورای شهر اصفهان این اتفاق را 
بزرگترین رویداد اجتماعی شهر اصفهان دانست و اظهار کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد با 
گروه های کارشناسی و تدوین آئين نامه ویژه شبكه های اجتماعی محالت، به سامانه ای رسيدیم که 
 به واسطه تشكيل شبكه های اجتماعی مشارکت مردم را در انجام امور محالت افزایش خواهد داد.

این شبكه ها موازی کاری و هزینه های بی اثر حذف می شود،  اینكه در کنار تشكيل  بيان  با  وی 
تصریح کرد: تشكيل شبكه های محلی سال هاست که به عنوان یک مسئله مهم در جوامع مطرح 
اما مواردی باعث شده شبكه سازی در شهرها پيچيدگی هایی داشته باشد و هر زمان که  است 
تالشی در این خصوص انجام دادیم باز هم به نقطه اول بازگشتيم و شاهد رشد دوباره آسيب های 
 اجتماعی بودیم؛ بدین سبب، شبكه اجتماعی محالت می تواند گتمی بزرگ در این عرصه باشد.

طرح ۷۷۷ کیلومتری مسیرهای دوچرخه
مسيرهای دوچرخه، عيار شهرها در انسان محور بودن را مشخص می کند و اگرچه در سال های گذشته، 
اجرای آن در اثدامات شهرداری گنجانده شده بود اما آنچه سال 99 را با سال های قبل تر متمایز 

می کند، یكپارچه شدن این مسيرهاست.
مسير  بزرگ  حلقه  تا  شد  آغاز  اصفهان  در  دوچرخه  نسير  کيلومتر  اجرای 777  گذشته  سال 

دوچرخه سواری در شهر دوجرخه ها ایجاد شود.
به گفته شهردار اصفهان، حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری مسيرهای مناسب را در سال گذشته 
 شناسایی کرد و پس از طراحی کارشناسان و تصویب نهایی، جهت اجرا برای مناطق ۱۵ گانه ارسال شد.

مناطق نيز دست به کار شده اند؛ بخشی از این مسيرها در سال گذشته اجرا و باقی مانده نيز در سال 
۱4۰۰ به اتمام خواهد رسيد.

طرح کالس شهر
طرح »کالس شهر« با هدف تبيين ۱4 مفهوم، دغدغه و آموزه   حوزه شهروندی و اجتماعی، در قالب 
کتابی سه جلدی در شمارگان باال، چاپ می شود و از سال تحصيلی آینده در اختيار دانش آموزان، 
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والدین و معلمان مدارس ابتدایی شهر قرار خواهد گرفت.
مجموعه کتاب های »کالس شهر« کتاب های کار آموزش شهروندی ویژه دانش آموزان پایه اول دبستان 
است که توسط معاونت اجتماعی سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری اصفهان به چاپ رسيده است. در 

این کتاب ۱4 مهارت شهروندی، به صورت خالقانه و برای سه درجه مخاطب معرفی شده است.
طرح کالس شهر در سال 97 به صورت پایلوت در چند مدرسه اجرا شد و سال گذشته رسميت یافت 

تا یكی دیگر از نخستين های شهر اصفهان باشد.
مرتضی رشيدی، معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در این 
خصوص گفت: این طرح به دنبال تحقق آموزه های شهروندی و رسيدن به زیست پذیری شهری 
اصفهان بوده و در سایر کالنشهرها نيز مورد استقبال قرار گرفت. اميد است بتوانيم از آن به عنوان یک 

پروژه ملی بهره برداری کنيم.
وی افزود: تشكيل کميته نظارت و راهبر، کميته اجرایی و تأمين محتوا، انتخاب بيش از 4۰ کالس 
برای اجرای پایلوت، آموزش معلمان و اوليا، تدوین کتاب کار معلم و اوليا، برگزاری 378 کارگاه آموزشی 
تكميلی، برگزاری جشن های ویژه، اجرای تئاتر با موضوعات شهروندی، تهيه مولتی مدیا، توزیع کتاب 
و تأليف کتاب سبک زندگی و آداب شهروندی برای دانش آموزان سال ششم اقداماتی است که در این 

طرح انجام شده است.
فرهنگسرای مجازی

در روزهایی که رویدادها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهرداری ها با شوك کرونا متوقف شده 
بود، راه اندازی فرهنگسرای مجازی ایده ای بود که پيش از عيد نوروز و پس از شيوع کرونا توسط 
مدیران فرهنگی شهرداری اصفهان مطرح شد و برای نخستين بار به واقعيت پيوست تا به جای برگزاری 

رویدادهای فرهنگی و تجمع مردم، شهروندان آن ها را از خانه به صورت مجازی پيگيری می کنند
در این فرهنگسرای مجازی توليدات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در کنار 

فيلم های سينمایی مطرح دنيا قابل مشاهده بود.
محمد عيدی، رئيس سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان در با اشاره به راه اندازی فرهنگسرای مجازی 
گفت: با این اقدام و تعامل و هم کنشی همه بخش ها در سازمان، شهروندان اصفهانی از برنامه های 
توليدی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بهره برده و اوقات فراغت خود را در منزل و در کنار 

خانواده به نيكوترین وجه سپری کردند.
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یک سال گذشت ، سالی پرازدشواری ،زندگی با ویروسی که هر روز چهره ای تازه از خود نشان می داد، 
ویروسی که بخش زیادی ازشهروندان شهر را در خانه ها خانه نشين کرد ، کودکان و سالمندانی که 
برای حفظ جانشان از فضاهای شهری حذف شدند . در این یک سال مدیران شهری به همراه شهروندان 
زندگی متفاوتی را تجربه کردند . ازکاهش درآمدهای شهری تا فروش ملک برای پرداخت هزینه ها، 
تالش برای بهره برداری از مترو با دست خالی تا پر کردن ابرچاله های شهر . در این سال بی مهری با 
تاریخ شهر هم ادامه داشت . خانه های قدیمی زیادی تخریب شدند و برخی از خانه های ارزشمند شهر 

که متعلق به شهرداری بودند نيز برای جبران هزینه پروژه های عمرانی فروخته شدند . 
بی مهری به مترو 

مدت هاست که مدیران شهری کالن شهرها برای توسعه مترو می دانند که نباید منتظر کمک های 
دولتی باشند . در سالی که گذشت نيز شهرداری با چالش های بسيار توانست از برخي ایستگاه ها در 
خطوط 6 و 7 به همراه تكميل ورودی های چند ایستگاه، بهره برداری کند   ،کلنگ احداث پایانه ۵۰ 

هكتاری آزادگان به زمين زده شد. 
عملكرد مدیران حمل و نقلی شهرداری مورد رضایت اعضای پارلمان شهری هم بود ، محسن هاشمی 
از منتقدان هميشگی به مدیریت مترو در روزهای پایانی سال اعالم کرد :   حرفی را که دو سال زدم و 
گفتم ما یک کيلومتر مترو هم نساخته ایم پس می گيرم چرا که اکنون می توانم بگویم که بيش از ۱۰ 

به رنگ کرونا ..
پایتخت در سالی که گذشت 
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کيلومتر مترو را افتتاح کرده ایم. اگر 9 ایستگاه افتتاح شده و 4 ایستگاهی که سال آینده افتتاح خواهند 
شد را با در نظر گرفتن ایستگاه هایی که در گذشته افتتاح شدند در نظر بگيریم بيش از 2۰ کيلومتر 
تونل مترو احداث کرده ایم. خوشبختانه دستگاه سی تی  بی ام خط 6 که به سمت جنوب حرکت می کرد 

به نزدیكی حرم عبدالعظيم حسنی رسيده که تونل آن نيز 6 کيلومتر است.
امالکی که پس گرفته شد 

بازپس گيری امالك شهرداری نخستين تالش های مدیران فعلی شهر تهران برای جبران حق از دست 
رفته پایتخت نشينان در سال های گذشته بود . امالکی که متعلق به شهر تهران بود اما سال ها در 
اختيار کسانی قرار داشت که حتی دیگر در شهرداری تهران حضور نداشتند . برخی به بهانه خيریه ها 
،موسسات فرهنگی و برخی نيز به عنوان خانه سازمانی و دفتر کار ، مطب و... امالك شهرداری را به 
تصرف درآورده بودند .در ليست امالك واگذار شده شهرداری نام های آشنای زیادی است حتی اسامی 

مدیرانی که سال هاست در شهرداری حضور ندارند . 
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 امالکی که برخی از آنها ناشناخته بود و به تدریج بر آمارشان افزوده می شد ،   ليست  امالك موسوم 
به بند 6 ماده ۵۵  در سال 99 آماده شد و در رسانه ها نيز منتشر شد و حاال  شهروندان تهرانی می 

دانند که  امالك متعلق به شهرشان در اختيار چه کسانی است . 
اما هنوز این ليست در شورای شهر تهران بررسی نشده است و به نظر نمی آید به این زودی ها به طور 
رسمی این ليست منتشر شود . شورای شهر تهران  ازسال 96 به دنبال آن است که بهره برداران امالك 
شهرداری  و آن را از شهرداری پيگيری می کند .اعضای شورای شهر تهران بارها وعده داده بودند این 
ليست را منتشر می کنند اما همچنان به دنبال تكميل این ليست هستند ، مدیران شهری گفته اند 

بخشی از این امالك پس گرفته شده است . 
 یک سال کرونا در تنهایی 

در سال کرونایی پایتخت که هم هزینه های اداره شهر افزایش داشت و هم درآمدها کاهش دولت ریالی 
به شهرداری تهران برای اداره پایتخت کمک نكرد، مدیران شهری طی نامه هایی درخواست کمک در 
حوزه های مختلف را با دولتمردان در ميان گذاشتند اما این نامه ها به سرانجامی نرسيد . پيروزحناچی 
شهردار تهران در زمان ارائه بودجه سال ۱4۰۰ به شورای شهرتهران در خصوص مشكالت و چالش 
های مالی شهرداری گفت که شهرداری تهران در دوران کرونا ریالی از دولت دریافت نكرده است و 
اميدواریم به جای وام کمک بالعوض به شهرداری ارائه شود. بسياری از درآمد های عمومی شهرداری 

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

88 



تهران در دوران کرونا دچار اختالل شده و در حال حاضر حمل و نقل عمومی با 3۰ درصد ظرفيت در 
حال خدمت رسانی است. بسياری از مجموعه های سازمان ورزش شهرداری بر اساس پروتكل های اعالم 
شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تعطيل است و بسياری از مجموعه های گردشگری نيز به همين 
علت تعطيل و نيمه تعطيل شده اند. وام دولت مشكل ما را حل نخواهد کرد بلكه خواستار کمک های 

بالعوض به شهرداری تهران هستيم. 
گودهایی که تعیین تكلیف شد 

 یكی از موضوعاتی که امسال مورد توجه مدیران شهری قرار گرفت گودهای پرخطر تهران بود . حدود 
27۵ گود پرخطر در دسته بندی »بسيار پرخطر«، »پرخطر«، »ميان خطر« و »کم خطر« در شهر تهران 
وجود دارد؛راهكار سریع شهرداری برای این  گودهای رهاشده ، پر کردن آنها بود . به گفته مدیران 
شهری به  لحاظ حقوقی برخی از این گودها را می شود پر کرد. ماه هاست که این هشدار از سوی 
شهرداری به صاحبان این گودها داده شده است که اگر متوليان و صاحبان دارای این امالك که گودهای 
پرخطر دارند، در مدت زمان کوتاهی اقدام به ایمن سازی نكنند، شهرداری تهران رأسا یا از طریق پرکردن 
توسط خاك یا ایمن سازی با هزینه  خود اقدام خواهد کرد و در اصل این یكی از رویكردهای جدی است. 
قرار بود تا پایان سال هيچ گود پرخطری در تهران وجود نداشته باشد و همگی تعيين تكليف شوند.  
آن طورکه عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، در یک نشست خبری گفته 
بود، به مالكان گودها اخطار داده شده که یا سریع تر ساخت وساز را آغاز کرده و گود را ایمن کنند یا اینكه 
شهرداری خود وارد عمل می شود و گود را با خاك پر  می کند. طبق بند ۱4 ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، 
زمانی که امكان پرداخت هزینه ایمن سازی  گود از سوی مالک وجود نداشته باشد، شهرداری برای حفظ 
ایمنی شهروندان باید هزینه را پرداخت کند و بعد از آن با توجه به نرخ تورم با ۱۵ درصد باالسری، 
هزینه را از مالک دریافت کند.اما این وعده شهرداری محقق نشد اما پر کردن برخی از گودها پر خطر 

در سطح شهر آغاز شد . 
پرونده هایی که شاکی نداشت

یكی از موضوعاتی که در مدیریت پنجم شهری مورد توجه قرار گرفت رسيدگی به پرونده های فساد 
دوره های گذشته شهرداری بود . پرونده هایی که از سوی نخستين شهردار این دوره از مدیریت شهری 
به قوه قضایيه ارسال شد اما پس از مدتی مشخص شد که  از سوی مدیران کنونی شهری پيگيری نشده 

و تنها درماه پایانی سال شكایتی از سوی شهرداری به ثبت رسيده است . 
محمود ميرلوحی که بارها درباره کم کاری شهرداری برای پيگيری قضائی تخلفات گذشتگان تذکر داده 
در این رابطه گفته است: بنده به عنوان عضو شورای شهر تهران باید جدی تر اجرای بند ۱7 ماده 8۰ را 
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پيگيری می کردم. در این مدت پاسخ تذکرها داده شده؛ اما شكایتی هم سال گذشته در دادگاه نظامی 
به ثبت رسيده است، اما باید سرانجام این پيگيری ها جدی تر دنبال شود. در فرصت باقی مانده تالش 
می کند موضوع برگشت مال شهرداری را به نتيجه برساند. اصل برای ما در این مدت بازگشت اموال 
بوده که اتفاقات خوبی هم در این زمينه رخ داده است و توانسته ایم چند ملک خود را از رسا تجارت 
پس بگيریم. اميدواریم باقی امالك هم برگردانده شود تا مدیریت شهری بتواند با پولی که برای تهران 

است، خدمات بهتری در حوزه حمل ونقل عمومی و تكميل پروژه ها ارائه دهد.
 شهر فروشی متوقف شد؟

بسياری از مدیران کنونی شهر تهران ،بزرگ ترین پروژه این سال های مدیریت شهری را شهر نفروشی 
می دانند و برخی نيز معتقدند این روند درشهرداری ها از جمله شهرداری تهران ادامه دارد ،زیراهنوز 
امكان خلق درآمدهای تازه در شهر فراهم نشده و عادت به کسب درآمد به شيوه های سنتی ادامه دارد.  
اما برخی از مدیران شهری معتقدند که در این دوره شهرفروشی به صفر ميل کرده و عده ای نيز چون 
محمدجواد حق شناس عضو و رئيس کميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تاکيد دارد که 
شهرفروشی در تهران همچنان ادامه دارد. به اعتقاد او اگر قانون ظرفيتی را در اختيار مدیران شهری 
قرار داده تا از آن راه درآمدزایی کنند، حق آن را نداریم که از این اختيار قانونی به گونه  ای بهره برداری 
کنيم تا منجر به توسعه ناپایدار در ساحت شهر شود. توسعه پایدار در معنای عام یعنی تأمين نيازهای 

نسل فعلی، بدون به خطر انداختن تأمين نيازهای نسلهای آینده.
واگن ملی ، ملی بود ؟

اززمانی که مدیران شهری اعالم کردند به دنبال طراحی قطار ملی هستند،این پرسش  که چه ميزان از 
این قطار می تواند توليد داخل باشد هم مطرح شد.

سال گذشته  از قطار ملی رونمایی شد ، به گفته محسن هاشمی ریيس شورای شهر تهران ،در حال 
حاضر با سرمایه گذاری وحمایت الزم از توليد داخل، بيش از 6۰ درصد واگن های مترو را می توان در 

کشور به توليد رساند.
پيش از رونمایی از این قطار برخی نسبت به ملی بودن یا نبودن واگن هایی این قطار تردیدهایی را مطرح 
کرده بودند . مدیرعامل شرکت مترو نيز در پاسخ به منتقدان گفته بود که  از ابتدای افتتاح شرکت 
واگن سازی تهران در سال 8۵ تا چندی پيش عمق داخلی سازی واگن ها در این شرکت حدود 3۰ 
درصد بود اما با امضای یک قرار داد ۵ ساله ميان شهرداری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
طی ۱8 ماه گذشته داخلی سازی قطعات واگن ها با کمک ظرفيت های مهندسی داخلی به 8۵ درصد 
افزایش یافته است و دیگر قطعات این واگن ها چينی نخواهد بود. او گفته بود که  با استفاده از واگن 
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توليد داخل عمق داخلی سازی مترو به حدود 6۰ درصد می رسد.اما این که طراحی انجام شده منجر 
به توليد قطارملی که 6۰ درصد آن داخلی سازی شده است مشخص نيست. ریيس شورای شهر تهران 
اميدوار است که سياست داخلی کردن قطار دنبال و منجر به توليد قطار در داخل کشور  شود و به 

تاقچه اتاق منتقل نشود!
حاشیه دنبال دار 62 باغ  

در سال گذشته روند صدور پروانه 62 باغی که توانسته بودند در فاصله لغو مصوبه برج باغ تا ابالغ آن تمام 
عوارض خود را پرداخت و مجوز صدور پروانه بگيرند با ورود سازمان بازرسی متوقف شد اما شهرداری 

برای تعيين تكليف این پرونده ها و 2۰ پرونده مشابه می خواهد دوباره الیحه ای به شورا ارسال کند .
معاون شهرسازی شهردار تهران در این رابطه گفته است که  پس از مصوبه ی موسوم به 62 باغ قابل 
پيش بينی بود که  حتما پرونده هایی در آینده که شرایط همين 62 باغ را دارند وجود دارند، و در آینده 
مطرح خواهد شد ، اما از آن مهم تر آنكه ما هنوز نتوانسته ایم برای برخی از پرونده های 62 باغ پروانه 
صادر کنيم. بازرسی کل کشور به این موضوع ورود پيدا کرده و مانع صدور پروانه شده است. اعضای 
شورای شهر تهران معتقد بودند که اعالم نتيجه درخصوص 62 باغ مصوبه نبوده بلكه پاسخ به استفساریه 
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شهرداری بوده و ازسویی فرمانداری نيز تاکيد داشته به مصوبه ی شورا در این خصوص اعتراض کرده و 
در زمان مقرر شورا از این اعتراض دفاع نكرده است. بنابراین در حال حاضر صدور پروانه برای این 62 

باغ نيز متوقف شده است.
  خیابان ولیعصر،منتظر آخرین تصمیم 

 وضعيت چنارهای خيابان وليعصر بحرانی است ،طی این سال ها بارها برای حفاظت از چنارهای ميراثی 
خيابان وليعصر پارلمان محلی شهر تهران دستورالعمل هایی مصوب کرده؛ مصوباتی که هرگز اجرایی 
نشده اند. اما قرار بود در هفته پایانی اسفند 99 طرح تفصيلی خيابان وليعصر در کميسيون ماده ۵ به 
تصویب برسد که نوبت به بررسی آن نرسيد ، طرحی که کمكی به حفاظت از چنارهای ميراثی خيابان 
وليعصر نمی کند و در آن، حدود 7۰% ساخت وسازهای خيابان وليعصر از تقاطع انقالب تا ميدان 
تجریش، دارای 6 طبقه و ارتفاع 2۵ متر خواهد بود. این درحالی است که متوسط ارتفاع چنارهای 
وليعصر  ۱۵ متر است و ارتفاع 2۵ متری سایه ساختمان ها را همچنان بر سر درختان وليعصر نگه 

خواهد داشت.
در این طرح گودبرداری در ساخت  و سازهای جدید با عمق ۱۰ متر مجاز دانسته شده که با در نظر 
گرفتن عمق حداکثر 4 متری ریشۀ درختان چنار، مانع بهره بردن درختان از منابع آب زیرزمينی 

خواهد شد.
 پادگان 06 بوستان ارتش نشد 

قرار بود بر اساس تفاهنامه ای که ميات ارتش و شهرداری تهران به امضا رسيده بود 3۵ هكتار از پادگان 
قدیمی ۰6 تبدیل به بوستان ارتش شود و در زمين های باقی مانده نيز ارتش واحد های مسكونی ، 
تجاری و هتل بسازد اما این تفاهمنامه اجرایی نشد و شهردار تهران هم اعالم کرد مصوبات شورای عالی 
شهرسازی در خصوص این پادگان تنها در صورتی اجرایی می شود که تفاهنامه با شهرداری اجرایی 

شود . اما به نظر می رسد این تفاهنامه از سوی ارتش دیگر دنبال نمی شود . 
این خبر را ابتدا محسن هاشمی در صحن شورا داد اما با تكذیب مدیران شهری رو به رو شد و اعالم شد 
این تفاهنامه در باالترین سطح دنبال مدیریتی در ارتش و شهرداری دنبال می شود اما پس از مدتی 

مشخص شد پادگان ۰6 به شكل کنونی خود باقی خواهد ماند . 
نیم طبقه حاشیه ساز 

ساخت و سازهای نهاد ریاست جمهوری در جماران یكی از پر حاشيه ترین خبرهای سال 99 بود . نيم 
طبقه ای که بيش از ارتفاع مجاز ساخت و ساز در این محله بود و شهرداری آن را با سرعت تخریب کرد 
. اتفاقی که باعث رانده شدن شهردار تهران از جلسات هيات دولت شد . دولت در این مدت به دنبال 

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

92 



حذف محدودیت های ارتفاعی ساخت و ساز در این محله هم بود و شورای عالی شهرسازی در مصوبه 
ای محرمانه حكم به لغو خط قرمز جماران داد اما با ورود دیوان عدالت اداری این مصوبه لغو شد . در این 
مدت ریيس جمهور در افتتاح ایستگاه های متروی تهران شرکت کرد اما همچنان شهردار تهران امكان 

حضور در جلسات هيات دولت را نيافته است . 
سال 99 پر از حوادث کوچک و بزرگ است از حادثه کلينک سينا اطهر که دوباره خاطرمان انداخت 
تهران پر از ساختمان های عمومی نا امن است تا ساخت دوباره پالسكو ،از تغييرات گسترده برخی از 
مدیران شهرداری تا دستگيری دو شهردار منطقه ، ازشكایت هایی که مسئوالن وزارت بهداشت ازبرخی 
از اعضای شورای شهر به دليل اعالم آمارهای کرونایی در پایتخت داشتند از مرگ و ميرهای سه رقمی 
در پایتخت تا رسيدن به وضعيت زرد کرونایی . اما تهرانی ها به سال ۱4۰۰ اميدوارند . این که روزهای 

آرام تر و کم حادثه تر را تجربه کنند . 
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تاریخ کيفر در سراسر جهان مملو از مجازات ها و برخوردهای سخت و خشن با متهمين و مجرمين است 
که امروزه حتی فكر کردن به آنها قلب سنگ دل ترین  انسان ها را نيز به درد می آورد و برای هيچ یک از 
ما نه تنها قابل پذیرش، که حتی قابل هضم و تصور نيست. زنده پوست کندن، شكستن دهان و دندان، 
نابينا کردن، بریدن زبان، گوش و بينی، به قتل رساندن نزدیكان متهم یا مجرم، سوزاندن و بسياری 

مجازات های دیگر که به دليل عریانی خشونت به کار رفته در آنها از بيانشان در نوشتار معذوریم.
باری، چنين مجازات هایی لزوما نه در زمان جنگ و مخاصمات ميان ملت ها که در بسياری از موارد 
برای تنبيه مخالفان حاکمان و سالطين و یا مقامات محلی به کار می رفت و در موارد بسياری مكافات 
کسانی بود که مرتكب جرایمی سبک نظير جيب  بری یا سرقت شده بودند. این وضع و اعمال کيفرهایی 
که می توان بر آنها هر صفتی بار نمود جز انسانی و عقالنی بودن ادامه داشت تا اینكه در قرن های 
اخير و به ویژه دویست سال گذشته با ورود هرچه بيشتر مفاهيم حقوقی به عرصه محاکمات کيفری و 
سزادهی، چگونگی مواجهه با متهم پيش از صدور حكم محكوميت از سوی محكمه و حتی پس از آن 

 کرامت انسانی؛
حتی برای اراذل..

● ابراهیم امینی
نایب رئیس شورای شهر تهران

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

94 



را دست خوش دگرگونی های فراوان نمود.
اگرچه به منظور مالل آور نشدن بحث برای خواننده نا آشنا به مفاهيم حقوقی در این سطور از ورود به 
مسائل تكنيكی و دکترین حقوقی تا حد ممكن اجتناب می شود، اما باید گفت که امروزه دانش حقوق 
ميراث دار اندیشه هایی است که از دل ادیان الهی و نظام های مدرن حقوقی در خصوص جرم انگاری و 
چگونگی مواجهه و مقابله با آن به ما رسيده است. در نظام حقوقی فعلی، حقوقدانان در پاسخ به این 
پرسش که تحميل کيفر سخت و سنگين بی قاعده به مرتكب مجرمان چه عایدی برای جامعه دارد، 

پاسخ »تقریبا هيچ« را ارائه می دهند.
پرسش پيش گفته ناشی از این درك از جرم است که بخش زیادی از سهم مجازات مجرم به کاهش 
آالم روحی بزه دیده )در صورت زنده بودن( و اطرافيان او مربوط است، اما در صورت برخورد غيرعلمی با 
پدیده مجرمانه، جز طرد و گاه تَجری انسانی که عالوه بر خانواده، جامعه نيز برای پرورش وی هزینه و 
زمان صرف نموده است، نتيجه ای در بر نخواهد داشت. بر این اساس در حوزه حقوق کيفری دو شاخه 
بسيار مهم و تأثيرگذار در برخورد صحيح با پدیده مجرمانه ایجاد شده است که یكی »جرم شناسی« و 
دیگری »کيفرشناسی« است. دو شاخه و علم مهم که متأسفانه در نظام آموزشی حقوق ما و در پی آن 
در نگاه مقنن و مجری و ضابطان قانون و برخورد با مجرمان مورد کم توجهی و غفلت قرار گرفته  است. 
بحث امروز ما در کنار نزدیكی به حقوق عمومی و حقوق اساسی متهم، تا حد زیادی می تواند ذیل مقوله 
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کيفرشناسی، یعنی علمی که چگونگی برخورد با مجرم را بررسی می کند تا ضمن تنبيه مجرم و آرامش 
خيال جامعه، شرایط برای اصالح مجرم و بازگشت او به آغوش جامعه نيز فراهم شود.

در این نگاه، نظام کيفری بر آن است تا بجاي حداقل حذف مجرمان از صحنه روزگار، مجرمانی که قرار 
است پس از تحمل کيفر به جامعه بازمی گردند، اینبار مجرم نباشند و پس از گذراندن دوران حبس یا 
مجازات خود به افراد بهنجار و سازگار با اجتماع تبدیل گردیده و دیگر مرتكب جرم نشوند. بر این اساس 
به درستی گفته می شود که اوال تنها مرجع تشخيص اینكه فرد متهم مجرم است یا خير دادگاه است و 
همين مرجع نيز یگانه مرجع تشخيص نوع و ميزان کيفر متناسب با جرم ارتكابی است که البته برای 

تدقيق آرای محاکم نيز سلسله مراتب و حقوقی برای اعتراض مجرمان پيش بينی شده است.
از دل این آموزه ها بود که در ميان حقوقدانان و علمای علوم انسانی، اندیشه های مبتنی بر حقوق 
شهروندی متولد شد. واژه حقوق شهروندی نخستين بار راه خود را در قوانين داخلی کشورها با »اعالميه 
حقوق بشر و شهروند« فرانسه در سال ۱789 باز کرد. این اعالميه که نخستين منشور حقوق شهروندی 
مدرن است توانست با تأکيد بر حقوق فردی و اجتماعی شهروندان فرانسوی و جهان شمول خواندن 
این حقوق، تأثيرات شگرفی در مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی در سراسر جهان برجای بگذارد 
و علی رغم عدم پرداخت به موضوعاتی مهم نظير حقوق زنان، شالوده اعالميه جهانی حقوق بشر را نيز 

می توان در همين اعالميه یافت.
آموزه های فوق الذکر اما مدت زمانی به درازای بيش از دو قرن نياز داشتند تا به قوانين کشور ما وارد 
شوند. به این ترتيب که اگرچه در قوانين پراکنده یا بخش هایی از قانون اساسی مشروطيت و متمم آن 
اشاره به مفاهيم و اصول حقوق شهروندی شده است، اما نامی از حقوق شهروندی به ميان نيامده است. 
پس از انقالب اسالمی اگرچه با وضع قانون اساسی جدید عبارت حقوق شهروندی راهی به این قانون 
مهم نيافت، اما حقيقت این است که فصل سوم این قانون )اصول نوزدهم تا چهل و سوم(، یعنی فصل 

»حقوق ملت« در عمل همان حقوق شهروندی است که با عبارتی متفاوت در قانون آمده است.
این فصل از قانون اساسی از چنان ارزش و اعتباری حتی به نسبت سایر اصول این قانون برخوردار است 
که عده زیادی از حقوقدانان بر این باورند که اگرچه اصول قانون اساسی یكدست و با اعتباری واحدند، 
اما فصل حقوق ملت در عمل مافوق سایر فصول است و مابقی فصل های قانون اساسی را باید فصولی در 
راستای تحقق اهداف فصل حقوق ملت دانست. بر این اساس هرگاه سخن از فصل سوم قانون اساسی و 
حقوق ملت در قانون اساسی بر زبان می آوریم، در واقع درحال بازگویی حقوق شهروندی ایرانيان هستيم 

و این فصل همان فصل حقوق شهروندی است.
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از جمله مواد مهم و حياتی مورد بحث در این فصل از قانون تبيين موادی در راستای شناسایی و تأکيد 
بر حق دادخواهی، بهره مندی از وکيل، حفظ حيثيت و کرامت انسانی متهم و مجرم، لزوم صدور حكم 
محكوميت متهم صرفا در دادگاه صالح و لزوم پيش بينی دقيق مجازات در قوانين و ممنوعيت صدور 

حكم به مجازاتی جز به شيوه مصرح در قوانين مصوب مجلس است.
بر این اساس و باتوجه به اینكه مطابق حقوق شهروندی تصریح شده در قانون اساسی دادگاه مكلف 
به صدور حكم مجازات صرفا در چارچوب مواد پيش بينی شده در قوانين مصوب مجلس است، محكمه 
که به موجب همين قانون مرجع تظلم خواهی اهل جامعه است و باید نماد قانون و احترام به حقوق 
شهروندان اعم از شاکی و متهم و مجرم باشد، باید خود نيز در مسير قانون حرکت کند و به مثابه کالس 
درس به متهم و شاکی درس قانون، اخالق و احترام به حقوق دیگران بياموزد و از مسير حق و انصاف 
تخطی نكند و در نتيجه قاضی دادگاه حق ندارد اسير احساسات گشته و یا سرمست از سریر قدرت، 
عنان خویش را به دست قدرت و ميل تسلط بر دیگران دهد و متهم را پس از قطعيت ارتكاب جرم به 
مجازاتی محكوم کند که در قانون پيش بينی نشده است. بدون شک تخطی از این مهم، مصداق بارز 
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نقض حقوق شهروندی افرادی است که دل در گروی تحقق عدالت و عمل به قانون در احكام قضایی 
دارند.

از این رو قاضی دادگستری موظف است صرفا به مجازاتی که در قانونی که پيش از ارتكاب جرم مصوب و 
الزم االجرا شده است حكم دهد و اال تجاوز از مجازات مقرر قانونی محسوب و عالوه بر تخلف انتظامی که 
باید در دادگاه انتظامی قضات رسيدگی شود، مجرم نيز محسوب شده و باید مجازات شود. این موضوع 
که حقوقدانان از آن به عنوان اصل »قانونی بودن جرایم و مجازات ها« و فقها با عنوان قاعده »قبح عقاب 

بالبيان« یاد می کنند در بخش دیگری از همين متن به آن بيشتر خواهيم پرداخت.
بی گمان اگر محكمه را کالس درس احترام به قانون بدانيم، مقدمه ورود این کالس نيز باید با احترام 
به قانون همراه باشد و اصل قانونی بودن و قاعده قبح عقاب بالبيان باید از ابتدای تحت نظر قرار گرفتن 
متهم مراعات گردد و مردان قانون )در کشورهایی که زنان بخش بيشتری از مأموران نيروی پليس را 
تشكيل می دهند و مجال نشستن بر کسوت قضات را دارند باید از زنان و مردان قانون نام برد( نمی توانند 
به بهانه حفظ و حراست از کيان قانون و برخورد با قانو ن شكنی، خود دست به عملی غيرقانونی زده و 
متهمی را که هنوز عمل ارتكابی وی در محضر قاضی به عنوان یگانه مقام صالح تشخيص عمل مجرمانه 
از غيرمجرمانه، امكان یا عدم امكان تحميل آن بر متهم و صادرکننده دستور کيفر مجرميت وی به 
اثبات نرسيده است، مجازات کند و خود در مقام قاضی و مجری حكم محكمه برآید و برخی از مهم ترین 
حقوق شهروندی متهم نظير محاکمه شدن در محكمه صالح با حق بهره مندی از حضور وکيل مدافع در 
جریان دادرسی و در صورت احراز مجرميت، مجازات در محدوده قوانين مصوب مجلس را نقض نماید.

عالوه بر آنچه در خصوص اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به عنوان یكی از مهم ترین حقوق 
شهروندی متهمان بيان شد، باور عمومی کيفرشناسان و جامعه شناسان کيفری بر این مبنا استوار است 
که حتی در وضع قوانين و در نتيجه احكام صادره از دادگاه ها نمی توان پا را از حدی فراتر گذاشت و 
حتی برای شرورانه ترین اعمال انسانی، مجازات هایی تعيين نمود که کرامت انسانی و شخصيت مجرم 
را لگدمال کند. به موجب این تفكرات، وقتی هدف از مجازات صرفا مجازات مرتكب و خشنودی بزه 
دیده نيست و اصلح مجرم، نفع عمومی جامعه و جلوگيری بيشتر از ضرر مدنظر قانون گذار است باید 
شرایطی فراهم آید که فردای آزادی و حتی پيش از روزی که دوران محكوميت موثر کيفری متهم به 

اتمام می رسد، مجرم دیروز به فردی اجتماعی تبدیل شده باشد.
بر این مبنا اگر در مجازات ها راهی را در پيش بگيریم که آبرو و حيثيت متهم، خانواده و بستگان وی 
آنچنان لكه ای ببينند که دیگر امكان سربلندکردن ایشان وجود نداشته باشد، حقوق و قانون ناتوان از 
رسيدن به هدف خویش بوده اند. این حق شهروندی متهمان و مجرمان عالوه بر آنكه در اصول34، 
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3۵ و 38 قانون اساسی شناسایی شده، در قوانين دیگری نظير ماده 2 قانون مجازات اسالمی نيز 
پيش بينی شده است. عالوه بر این مقنن با تعيين ضمانت اجرای کيفری در صورت نقض این دسته از 
حقوق شهروندی، برای دادرسان و ضابطانی که با تخطی از این قواعد حقوق شهروندان را نقض نمایند، 

مجازات های اداری و انتظامی سختی پيش بينی نموده است.
اینچنين بود که حفظ کرامت و شخصيت انسانی در قالب حقوق شهروندی به یكی از شاه بيت های 
مواجهه نظام های حقوقی با جرم و پدیده مجرمانه تبدیل شده و جای خود را در ميان اسناد بين المللی 
حقوق بشری از جمله اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی یافت و به 
قوانين داخلی کشورها از جمله قانون اساسی بسياری از ملل وارد شد. بر اساس این آموزه های حقوق 
شهروندی هر شهروند فارغ از موقعيت سياسی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی دارای شخصيت و 
ارزشی انسانی است که مربوط به جوهر انسانيت است و هر انسانی با انسان دیگر برابر است و همگان 
باید به واسطه این ویژگی ها، از حداقل هایی از احترام برخوردار باشند و هيچ کس در جوهر و ذات خود 
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شرور، ضد اجتماع نيست، پس نباید دولت با اقدامات خویش، شرارت عارضی را تبدیل به روحيه و 
حالتی هميشگی در وجود فرد کند.

قانون اساسی مشروطيت  اگرچه همانگونه که شرح آن رفت، اشاره مستقيمی به حقوق شهروندی 
ندارد، اما با پيروی از آموزه های دینی و آرای اندیشمندان حقوق در دو اصل هشتم و نهم همه افراد ملت 
را فارغ از هر تبعيضی، در پيشگاه قانون برابر دانسته و تعرض به ایشان و ایجاد محدودیت برای مردمان 

را جز در مقام عمل به قوانين و در چارچوب قوانين و مقررات ممنوع دانسته است.
قانون اساسی جمهوری اسالمی در اصول متعدد و مفصل تر از قانون اساسی مشروطيت به حفظ حقوق 
شهروندی و کرامت انسانی پرداخته است تا جایی که در مقدمه این قانون که مافوق دیگر قوانين مملكتی 
است و هيچ قانون متعارض یا مغایر با آن نمی تواند به تصویب هيچ نهادی برسد به صراحت بر این نكته 
تأکيد شده است که این قانون »آزادی و کرامت ابنای بشر راسرلوحه اهداف خود دانسته...«. از سوی 
دیگر فصل سوم همين قانون که مملو از اصول مرتبط با حقوق شهروندی است و این حقوق را تضمين 
نموده است، با تأکيد بر منع بازداشت خودسرانه یا خارج از موازین و چارچوب های مقرر قانونی که از 
مهم ترین حقوق شهروندی است دراصل سي و دوم مقرر می دارد » هيچ کس را نمی توان دستگير کرد 
مگر به حكم و ترتيبی که قانون معين می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل 
بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی 
به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق 

قانون مجازات می شود.«
بدیهی است که قانون اساسی به عنوان مادر قوانين کشور نباید به موضوعات ریز و جزئی ورود کند 
و باتوجه به شأن این قانون، صرفاً به اصول کلی می پردازد و شرح و تفصيل و تعيين مصادیق قانون 
اساسی بر عهده قانون عادی مصوب پارلمان است و از این رو پرداختن به موضوعاتی نظير مرجع صالح 
رسيدگی، تعيين مهلت برای ارسال پرونده به این مرجع و... خالف شأن و جایگاه قانون اساسی و در 
شأن قانون آیين دادرسی است. اما به نظر می رسد مقنن اساسی ما با هوشمندی تمام و با هدف تأکيد 
هرچه بيشتر بر حقوق متهم و غيرقابل پذیرش بودن و عدم امكان ورود استثناء به آن، به این شكل به 
موضوع ورود نموده است تا جایگاه این دسته از حقوق شهروندی را با تأکيد بيشتری به مقامات قضایی، 

ضابطين دادگستری و همچنين شهروندان گوشزد نماید.
از سوی دیگر در این اصل بازداشت متهم صرفاً محدود به حكم و ترتيب مقرر در قانون شده است و 
هرگونه برخوردی جز آنچه به صراحت در قانون ذکر شده است، به موجب قسمت اخير این اصل جرم 
بوده و واجد تعقيب و مجازات است. همانگونه که می دانيد به موجب اصل هفتاد و یكم قانون اساسی، 
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مجلس تنها مرجع وضع »قانون« است و اصل سی و ششم مجلس را تنها مرجع تعيين »مجازات« 
دانسته و بر اساس همين اصل تنها دادگاه است که می تواند آنهم بر اساس »قانون« برای اشخاص مجاز 
ات تعيين کند و هرگونه اقدامی برخالف نص این قانون، نقض صریح حقوق شهروندی متهم یا مجرم 

است.
 در همين راستا باید دید قانونگذار چه تدابير و شيوه هایی برای حفظ حقوق شهروندی متهمی که در 
بازداشت ضابطين قضایی است و هنوز حتی به مرجع قضایی معرفی نشده، پيش بينی نموده است؟ آیا 
قانون و حقوق شهروندی متهم اجازه مجازات هایی نظير گرداندن متهم در سطح خيابان ها، اجازه فحاشی 
 به وی از سوی رهگذران، نمایش تصویر چهره وی در رسانه ها و شبكه های اجتماعی و... را داده است؟
باتوجه به اصول اشاره شده قانون اساسی، اگر مقنن در قوانين مصوب خود چنين برخوردهایی با متهم 
را پيش بينی نكرده باشد، این برخوردها نوعی مجازات مضاعف تلقی شده، غيرقانونی و ناقض حقوق 
شهروندی است. حتی شاید بتوان برخورد غيرقانونی با فردی که متهم به بی قانونی است را به پاك کردن 
شيشه کثيف با دستمال کثيف تشبيه نمود، عملی که نه تنها منجر به اصالح مجرم و جامعه نمی شود، 
حتی با دیدن انجام اقدامات غيرقانونی مأموران قانون توسط شهروندان ممكن است به گسترش اقدامات 

مجرمانه و خالف قانون در سطح جامعه بيانجامد.
پاسخ به پرسش های فوق را پيش از قوانين عادی مصوب مجلس شورای اسالمی باید در متن قانون 
اساسی یافت. آنگونه که اصول سی و هشت و سی و نهم قانون اساسی تأکيد دارند »هرگونه شكنجه برای 
گرفتن اقرار یا کسب اطالع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نيست و چنين 
شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است...« و »هتک حرمت و حيثيت کسی که به حكم 
قانون دستگير، بازداشت، زندانی یا تبعيد شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است«. 
بنابراین اگر قائل به این موضوع هستيم که گرداندن متهم در خيابان، اعالم اسم و رسم او و مشخص 
شدن انجام عمل مجرمانه توسط وی در نزد اهالی محل و شهر نوعی مجازات و هتک حرمت است، که 
هست، پس باید قائل به این باشيم که جز در مورد جواز تشهير که آن هم در موارد نادر صادر شده است، 
عمل صورت گرفته خالف نص صریح قانون اساسی بوده و با حكم هيچ مقام و مرجعی نمی توان چنين 

مجازاتی وضع نمود و به جنگ با حقوق شهروندی متهمان ولو متهمانی که سوابق شرارت دارند رفت.
عالوه بر اصول پيش گفته قانون اساسی و مواردی که در خصوص شيوه بازداشت و بازجویی از متهمان 
در قانون آیين دادرسی کيفری ذکر شده، می توان به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق 
شهروندی اشاره کرد که از جمله آخرین قوانين مصوب مجلس ششم است. این قانون که به شكل 
ماده واحده و مشتمل بر ۱۵ بند به تصویب رسيده است، ابتدا به شكل بخشنامه ای از سوی رئيس قوه 
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قضائيه)و از فقهای وقت شورای نگهبان( به زیرمجموعه های این قوه ابالغ شده بود و پس از مدتی بدون 
هيچ تغييری و با دو فوریت در مجلس ششم به تصویب رسيد.

در بند دوم این قانون که اولين و مهم ترین قانونی است که در کشور ما به صراحت به »حقوق شهروندی« 
و ضرورت حفظ آن پرداخته، آمده است »محكوميت ها باید برطبق ترتيبات قانونی و منحصر به مباشر، 
شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی 
و یا منابع فقهی معتبر ) درصورت نبودن قانون( قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق 

دارد در پناه قانون از امنيت الزم برخوردار باشد«.
همچنين در بند ششم این ماده واحده در ارتباط با حقوق شهروندان در جریان بازداشت و بازجونی 
می خوانيم »در جریان دستگيری و بازجویی یا استطالع و تحقيق، از ایذای افراد نظير بستن چشم و 
سایر اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد« و به موجب بند نهم ماده واحده »هرگونه شكنجه 
متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و  اقرارهای اخذ شده بدینوسيله حجيت 
شرعی و قانونی نخواهد داشت«. با پذیرش اینكه آنچه در گرداندن متهمان در سطح شهر رخ داده 
است مصداق شكنجه و تضييع حيثيت افراد بوده و باتوجه به انجام گرفتن آن در محل زندگی برخی 
از متهمان، نوعی مجازات برای اعضای خانواده این بازداشتی ها نيز بوده است، همچنين باتوجه به اینكه 
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متهمان فارغ از اتهام وارده در محكمه ای محاکمه نشده بودند و البته چنين مجازاتی در قانون پيش بينی 
نشده است، می توان با قاطعيت گفت جز در موارد نادر صدور جواز تشهير، گرداندن متهمان در سطح 
شهر، توهين و بی احترامی به آنان و ضرب و شتم این متهمان در کنار اجازه نمایش چهره آنان در 
رسانه ها که نتيجه بالفصل تصویربرداری از این متهمان توسط شهروندان حاضر در محل است، مصداق 
بارز نقض حقوق شهروندی متهم و در تضاد با قانون اساسی و قوانين داخلی مرتبط و اسناد و معاهدات 

بين المللی حقوق بشری است.
در پایان الزم است به این نكته توجه شود که آنچه در این سطور بيان شد، صرفا از منظر حقوق 
شهروندی و حقوق بشر در معنای جهانی آن  نيست و باید گفت اقدامات صورت گرفته شده در 
چرخاندان متهمان در سطح شهر، حتی در تضاد با قانون اساسی و قوانين داخلی است که از تصویب 
شورای نگهبان گذشته و در نتيجه، حرف منتقدان برخوردهای عریان و خيابانی با متهمان حرف قانون 
و شرع است .همچنين بدیهی است که مخالفت با برخوردهای خيابانی با متهمان، برخالف آنچه برخی 
فكر می کنند به معنای مخالفت با برخورد و مجازات مرتكبان نيست. بلكه با نگاهی به اصول حقوقی و 
سابقه برخوردهای اینچنينی در کشور ما و دیگر کشورها می توان به صراحت گفت برخوردهایی خشن 
و مقطعی نظير چرخاندن متهم در خيابان عالوه بر نقض حقوق شهروندی متهمان از توان بازدارندگی و 
اصالح الزم برخوردار نيستند. اصالح مرتكب جرم و پيشگيری از وقوع جرم در جامعه راه حل های علمی 
و حقوقی مختص به خود را دارد و الزم است در برخورد با متهم و مجرم ضمن حفظ کرامت انسانی 

متهم، برخورد قاطع ولی علمی و قانونی با وی صورت بگيرد.
در مقام مخالفت با شكنجه های صورت گرفته، سخنان حكيمانه و تاریخی شهيد بهشتی در جریان 
مذاکرات مرتبط با اصل سی و هشتم قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی و دفاع تمام قد 
ایشان از حقوق شهروندی و حق بر منع شكنجه را نباید از یاد برد. ایشان در پاسخ به درخواست یكی از 
اعضای محترم این مجلس که مخالف ممنوعيت »هرگونه« شكنجه بوده و خواهان باز شدن باب شكنجه 
در برخی جرایم مهم بودند چنين بيان داشتند که »... مساله راه چيزی باز شدن است. به محض اینكه 
این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرم ها باشد یک سيلی به او بزنند مطمئن 
باشيد به داغ کردن همه افراد منتهی می شود. پس این راه را باید بست، یعنی اگر حتی ده نفر از افراد 
سرشناس ربوده شوند واین راه باز نشود جامعه سالم تر است.« نباید از نظر دور داشت که اگر باب شكنجه 
اشرار توسط ماموران قانون در خيابان باز شود و چنين رفتاری عادی شود، دور نخواهد بود روزی که 
برخوردهایی از این دست با استاد دانشگاه، راننده تاکسی، مغازه دار و حاضران در صحنه گرداندن متهمان 
در سطح شهر و... به مساله ای عادی مبدل خواهد شد و دود آن به چشم همه شهروندان خواهد رفت.
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اگرچه هنر تا یک حدود قرن پيش، نوعی کاالی لوکس و تجمالتی بود که تنها در دسترس عده کمی 
از شهروندان متعلق به طبقات باالی اقتصادی و سياسی قرار داشت، اما رفته رفته با پيشرفت صنعت 
و ارزان شدن ابزار توليد، جابه جایی طبقات اجتماعی و پدید آمدن جنبش های فكری مختلف، از ميان 
قشری خاص به دل توده مردم راه یافت. این مسير ادامه داشت تا اینكه برخی از هنرمندان از دهه 6۰ 
ميالدی به بعد پا را از شيوه های مرسوم نمایش آثار هنری فراتر گذاشته و به شكلی هدفمند و با این 
شعار که هنر برای همه مردم است و باید به ميان مردم برود، آثار خود را به جای نمایش در موزه ها و 
گالری ها به سطح شهرها آوردند تا هنر شهری یا خيابانی به شكلی که امروزه می شناسيم را پدید آورند.
این دست هنرها که در بسياری از موارد عالوه بر ارزش هنری واجد مؤلفه های اعتراضی و سياسی 
هستند عموما مواردی نظير نقاشی های دیواری، گرافيتی و برخی مجسمه ها و آثار حجمی شهری را 
شامل می شوند و به آثار هنری اطالق می شود که پس از خلق اثر بر در و دیوار شهر باقی می مانند و 
پس از توليد اثر از بين نمی روند. مواجهه حقوق با این قبيل هنرها که عالوه بر زیبایی بصری نقشی مهم 
در شكل گيری هویت شهری ایفا می کنند عموما معطوف به مواردی معدود نظير نقض حقوق مالک 

عكاسی آزادانه در سطح شهر؛ 
حقی فراموش شده!

● افشین عزیزی
 دبیر کمیته حقوق شهروندی شورای شهر تهران
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دیواری که نقاشی یا گرافيتی بر روی آن خلق شده یا مواردی نظير وضعيت مالكيت اثر در صورت فروش 
امالکی که این آثار بر روی آنها به تصویر کشيده شده اند، محدود می شود.

 اما دهه های اخير با رواج اَشكال جدیدی از هنرهای شهری و خيابانی مواجهيم که شاید بتوان به جای 
هنر شهری از آنها با عنوان هنر در شهر یاد کرد. اجرای موسيقی خيابانی با هدف بردن هنر به ميان مردم 
و همچنين عكاسی شهری و خيابانی از جمله این اشكال نوپدید هنرهای شهری هستند. در این بين 
موسيقی خيابانی عموما در کشورهای مختلف با ممانعت خاصی روبرو نمی شود و ممانعت های احتمالی 
حداکثر از سوی مدیریت شهری و به منظور دریافت بخشی از سهم هنرمندان و به عنوان مابه ازای 

استفاده از بخشی از فضای شهر است که به این هنرمندان اختصاص یافته است.
درخصوص عكاسی اما به دليل ویژگی های متفاوت و منحصربه فرد این فناوری، چالش های موجود از نوع 
دیگری است و شامل طيفی از نگرانی ها از جمله بيم مشكالت امنيتی و همچنين چالش های مرتبط 
با حریم خصوصی و نقض آن را شامل می شود. بنابراین در این نوشتار درتالشيم تا با نگاهی به اسناد 
بين المللی و داخلی حقوقی و همچنين نگاهی به قوانين و رویه قضایی دیگر کشورها، عكاسی شهری و 

ارتباط آن با حقوق و قانون را واکاوی کنيم.

شماره پانزدهم |  خبرگزاری ایمنا ■

۱۰۵ 



عكاسی آزادانه، بی نیاز از اثبات
یكی از اصول بدیهی در حقوق که همگان بر درستی آن اتفاق نظر دارند اصل بودن آزادی است. بدین 
معنا که انسان ها همواره و در هرحال آزاد و مختارند هرآنچه بدان تمایل دارند را انجام دهند، مگر اینكه 
آزادی آنها مخل آزادی دیگران باشد یا آنكه آزادی عمل افراد توسط قوه قانونگذار محدود یا ممنوع شده 
باشد. بنابراین گفته می شود که آزادی ها اساسا بی نياز از اثبات هستند و آنچه نيازمند اثبات است، عدم 

آزادی و محدودیت های مترتب بر آزادی است.
آزادی بيان و دسترسی به اطالعات نيز از جمله مهم ترین شقوق آزادی به شمار می روند. برای درك 
بهتر ارزش آزادی بيان که یكی از زیرمجموعه های آزادی اطالعات است می توان به قطعنامه شماره 
۵9 مجمع عمومی سازمان ملل متحد رجوع کرد که آزادی اطالعات را از جمله حقوق بنيادین بشر و 

سنگ محک تمامی آزادی هایی می داند که سازمان ملل خود را وقف نيل به آنها نموده است.
قطعنامه شماره ۵9 که در سال ۱946 و تنها دوسال پيش از تصویب اعالميه جهانی حقوق بشر به 
تصویب رسيد و می توان آن را الهام بخش اعالميه جهانی حقوق بشر دانست، حق آزادی اطالعات را 
مشتمل بر حقوقی از جمله حق جمع آوری، انتقال و انتشار اخبار در در تمامی نقاط جهان و بی نياز 
از مجوزهای دولتی می داند و معتقد است آزادی اطالعات در صورت تحقق می تواند عاملی اثرگذار در 

رسيدن به صلح و پيشرفت بشریت باشد.
ماده ۱9 اعالميه جهانی حقوق بشر نيز به پيروی از قطعنامه فوق در تبيين حق آزادی اطالعات ضمن 
تأکيد بر حق آزادی عقيده و بيان، آزادی جست وجو، کسب و نشر اطالعات و افكار در قالب رسانه های 
مختلف و بدون محدودیت را از جمله حقوق بشری دانسته است. اگرچه در این ماده به صراحت از 
عكاسی یا هنرها یاد نشده است اما می دانيم که آزادی بيان در معنای واقعی خود محدود به آزادی کالم 
نيست و بيان شامل هر راهی می شود که فرد، افكار و اندیشه های خود را به دیگران انتقال دهد، خواه 
با سخنرانی و خطابه های عمومی، خواه با نوشتار و در قالب کتاب و نشریات چاپی، خواه یكی از صور 

هنری نظير نقاشی و عكاسی یا حتی در برخی مواقع با سكوت!
بنابراین می توان نتيجه گرفت که عكاسی هم می تواند از جمله هنرها و مورد حمایت اصل آزادی عقيده 
و بيان باشد. ماده ۱9 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
که به صراحت حق آزادی بيان را عالوه بر بيان هایی شفاهی، نوشتاری و چاپی از طریق »بيان هنری« 
به رسميت شناخته است نيز مؤید همين نظر است. عالوه بر اینها برخی اسناد منطقه ای حقوق بشری 
نظير اعالميه آمریكایی حقوق بشر نيز بر آزادی بيان هنری تأکيد نموده اند که پرداختن به آنها ما را از 

موضوع بحث دور می کند و از تشریح آنها می گذریم.
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در کنار موارد فوق، آرای قضایی متعددی نظير پرونده اُتو عليه دولت اتریش یا مولر عليه دولت سوئد از 
جمله مواردی هستند که بر آزادی بيان هنری تأکيده کرده و این آزادی را در راستای کمک به شكل 
گيری افكار عمومی و فرهنگ سازی در جامعه موثر دانسته اند. فارغ از اختالف در شيوه بيان تضمين 
حق آزادی بيان هنری، همه این اسناد بين المللی و منطقه ای حقوق بشر در اینكه این آزادی بی حد 
و حصر نيست و در جوامع دموکراتيک می توان برخی محدودیت های معقول و منطقی را به موجب 
قانون بر این آزادی ها بار نمود، هم نظرند. فلسفه امكان وضع این محدودیت در این است که آزادی اگر 
نامحدود باشد می تواند به بی بندوباری، هرج و مرج و نقض حق ها و آزادی های دیگران با توسل به آزادی 

نامحدود منجر شود.
محدودیت های عكاسی در فضای باز

بر اساس آنچه گفته شد، قوانين و آرای قضایی برخی کشورها در کنار تأکيد بر آزادی عكاسی، 
محدودیت هایی را برای عكاسی و عكاسان قائل شده اند که بخش مهمی از آن به مسائل مربوط به حریم 
خصوصی و حق بر تصویر اشخاص بازمی گردد. در این بين نباید دو نكته را از نظر دور داشت؛ نخست 
اینكه اگرچه گفته شد اصل بر آزادی است و آزادی نيازمند تأکيد و تصریح نيست، اما از آنجایی که 
آزادی های بشری همواره از سوی مقامات دولتی و همچنين دیگر شهروندان در معرض تجاوز و تعرض 
است، بيان آزادی ها در متن قوانين می تواند جنبه تأکيدی داشته باشد و این حقوق را بيش از پيش 
تضمين نماید. دوم اینكه تعيين محدودیت ها می تواند منجر به ضابطه مند شدن محدودیت های مترتب 
بر عمل عكاسانه گردد تا مأموران حكومتی نتوانند با تفسيری موسع از قوانين و با دست باز عكاسان را 

محدود کنند.
به عنوان مثال در کشور استراليا آزادی عمل عكاسان تا حد زیادی به رسميت شمرده شده است و به 
موجب آرای متعدد دادگاه های این کشور، افراد حق دارند مادامی که ممنوعيت مصرح قانونی وجود 
ندارد در مكان های عمومی از هر سوژه ای عكاسی کنند. این آزادی عمل تا جایی پيش رفته که در یكی 
از احكام دادگاه ها گفته شده است شهروندان زمانی که در مكانی عمومی هستند حق ندارند با توسل به 
حریم خصوصی مانع عكاسی دیگران از خود شوند. این آزادی عمل تا جایی است که حتی گفته می شود 
عكاسی از کودکان در خيابان و مكان های عمومی اساسا نيازمند کسب اجازه از والدین آنها نيست و نقض 
حریم خصوصی محسوب نمی شود. هرچند این آزادی صرفا محدود به حالت متداول و عرفی کودکان 
است و عكسبرداری از رفتارهای شخصی یا در حالت برهنه از کودکان )نظير عكاسی در ساحل( یا با 

اهداف غيراخالقی را شامل نمی شود و در اینصورت می تواند نوعی رفتار مجرمانه قلمداد شود.
همچنين دراین کشور عكاسان مجازند تا از مكان های عمومی نظير پل ها که به امالك و حریم خصوصی 
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دیگران دید دارند، از امالك دیگران عكاسی کنند و تنها در صورت ورود فيزیكی و بدون اجازه به حریم خصوصی 
دیگران مرتكب نقض حریم خصوصی گردیده اند. در عين حال فيلم یا عكسبرداری از افراد فارغ از اینكه در امالك 
شخصی خود قرار داشته باشند یا در مكانی عمومی باشند، در صورتی که نوع پوشش یا رفتار آنها مربوط به حریم 
خصوصی یا رفتاری باشد که افراد عموما تمایل ندارند دیگران از آن مطلع شوند یا آن را مشاهده کنند، در صورتی 

که بدون اجازه فرد باشد، می تواند طبق قانون مجازات ۱9۰۰ این کشور جرم تلقی گردد.
همچنين در ایالت نيو ساوت ولز این کشور، پليس مرتبا نسبت به انتشار خط مشی عكاسی از صحنه جرم اقدام 
می کند. خط مشيی که ضمن به رسميت شناختن عكاسی از صحنه وقوع جرم، در آن تأکيد شده است که پليس 
تنها می تواند مانع ورود عكاسان حرفه ای و آماتور به محوطه محصور شده اطراف محل وقوع جرم گردد و حق 
ممانعت از عكاسی از نيروهای پليس، صحنه جرم یا خانواده قربانيان را ندارد و تنها در صورت بروز خطر بالقوه 

امنيتی می تواند عكاسان را به محلی دیگر هدایت کند.
عالوه بر موارد فوق، استفاده تبليغاتی از عكس های تهيه شده از دیگران در محيط های عمومی، مكان های 
خصوصی نظير موزه ها و سالن های کنسرت، ورود به محوطه هایی نظير راه آهن یا خطوط حرکت قطار در 
ایستگاه های مترو و نظير آن و همچنين عكاسی از محل هایی که ممكن است منجر به ایجاد ترافيک و بی نظمی 

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

۱۰8 



در نقاطی از شهر گردد ممنوع و نيازمند کسب اجازه از مقامات مجاز است. از سوی دیگر شوراهای 
محلی می توانند عكاسی از برخی پارك ها نظير لوناپارك سيدنی یا مكان های سرپوشيده نظير استخرها 

و سالن های ورزشی را محدود به اخذ مجوز یا پرداخت حق عكاسی نمایند.
در بریتانيا نيز عكاسی از حریم خصوصی امالك دیگران در صورتی که بدون ورود به این امالك باشد 
مجاز است، اما در صورت ورود به ملک دیگران نيازمند کسب اجازه و عكاسی صرفا در حدود اجازه 
صاحب ملک هستيد و به محض عدول مالک از اجازه خود دیگر حق تصویربرداری ندارید. همين امر 
منجر به ممنوعيت عكاسی از بسياری از مكان های خصوصی نظير ورزشگاه ها و موزه ها شده و عكاسی 

در این مكان ها تنها پس از کسب اجازه و پرداخت هزینه های احتمالی مجاز است.
در این کشور عكاسی با کارکرد تبليغاتی از برخی ميادین و پارك های معروف از جمله در شهر لندن 
نيازمند کسب اجازه از شهرداری و چارچوب آیين نامه مصوب پارلمان محلی لندن است. اگرچه در 
مجموع پس از حوادث ۱۱ سپتامبر در بریتانيا و دیگر کشورهای اروپایی نيز سخت گيری ها نسبت به 
تصویربرداری خيابانی افزایش یافت، اما به نظر می رسد محدودیت های اعمال شده بيشتر در راستای 
حفظ نظم ميدان های شلوغ شهر و افزایش درآمدهای پایدار شهری و کسب درآمد از این طریق برای 
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شهرداری است.
 به موجب دیگر قوانين این کشور، از جمله قانون تروریسم 2۰۰۰، پليس تنها در صورت وجود دالیل منطقی و 
قابل قبول در خصوص بروز عمل مشكوك به اعمال تروریستی اجازه متوقف نمودن افراد از جمله عكاسان را دارد. 
اگرچه در عمل چندان به این مقرره نشده و این بی توجهی منجر به بازداشت عكاسان در موارد فراوان گشته و 

اعتراضاتی را در پی داشته که در مواردی منجر به اصالح این قانون شده است.
محدودیت های عكاسی خیابانی در ایران

نخستين مقرره وضع شده مرتبط با عكاسی خيابانی در ایران مربوط به یكی از مصوبات هيئت وزیران در سال 
۱3۱7 است که به صراحت اصل را بر ممنوعيت گذاشته و هرگونه عكاسی و فيلمبرداری از معابر و خيابان ها را 
صرفا پس از کسب مجوز از اداره کل شهربانی مجاز دانسته است. پس از انقالب اسالمی اگرچه در قانون اساسی 
نص صریحی مبنی بر آزادی هنری و عكاسی خيابانی وجود ندارد، اما اصل 24 قانون اساسی مطبوعات را در بيان 
مطالب آزاد دانسته و تفسير موجود از این اصل چنين است که منظور از مطبوعات هرنوع بيان است و دليل ذکر 
مطبوعات در این اصل این است که مطبوعات چاپی در زمان وضع قانون اساسی، چهره غالب آزادی بيان بوده اند.

به موجب قانون اساسی اعمال محدودیت بر سر این آزادی ها باید به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسالمی 
باشد. درحال حاضر تنها موارد اعمال محدودیت عكاسی خيابانی در قوانين مصوب مجلس، ممنوعيت عكاسی از 
اماکن نظامی و امنيتی است که در  قانون مجازات اسالمی مورد اشاره قرار گرفته است. محدودیتی که هرچند 
به نظر می رسد باتوجه به تغيير ابزار تصویربرداری، امروزه دیگر جوابگو نيست اما می تواند ازجمله مصادیق 

محدودیت های قابل قبول و موجه بر سر آزادی عمل عكاسانه گردد.
ممنوعيت مقرر در قانون مجازات اسالمی باتوجه به ادبيات به کار رفته در ماده دارای ابهام است و از جمله 
مشخص نشده است آیا این ممنوعيت صرفا ناظر به اماکن نظامی و امنيتی است یا افراد نظامی را خارج از این 
مكان ها نيز شامل می شود؟ مادامی که قانون در این زمينه رفع ابهام نكند باتوجه به اینكه اصل بر آزادی است و 
مطابق با اصول حقوقی که بر تفسير محدود ممنوعيت های مندرج در قوانين کيفری تأکيد دارند، باید همچون 
بسياری از دیگر کشورها قائل به عدم ممنوعيت عكاسی از مأموران پليس بود. این تفسير ضمن موافق بودن با 
اصول حقوقی، می تواند در کنشگری فعال شهروندان در به تصویر کشيدن تخلفات احتمالی پليس و استفاده از 

آن به عنوان دليل در مرجع قضایی نيز مفيد باشد.
قوانين ایران درخصوص حریم خصوصی و یا محدودیت  در سطح شهرها صراحت دیگری ندارد و تنها تعریف 
حریم خصوصی نيز مربوط به آیين نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات است که ارتباط 
مستقيمی با بحث ما ندارد. علی رغم این شاهدیم که در حدود یک دهه اخير هرگونه عكاسی و فيلمبرداری 

زمينی یا هوایی در سطح شهر تهران نيازمند کسب مجوز از مراجع انتظامی است.
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این محدودسازی اگرچه می تواند در مواردی به منظور احترام به حریم خصوصی و برخی نگرانی های 
امنيتی در خصوص مناطقی از شهر قابل قبول باشد، اما اِعمال آن برای تمام سطح شهر و آن هم 
بدون وجود مصوبه ای از سوی مراجع صالح وضع قوانين به نظر مغایر با قانون اساسی می رسد. بنابراین 
الزم است در صورت لزوم به وضع برخی محدودیت ها، موارد و مصادیق ممنوعيت و محدودیت های 
تصویربرداری، مرجع اجرای آن و نحوه مواجهه با فرد متهم و شيوه رسيدگی به اختالفات احتمالی در 
مرجع قانونگذاری تصویب و به اطالع عموم برسد. این درحالی است که ممنوعيت های فعلی بدون وجود 
چنين مقرره ای صورت می پذیرد و درصورت وضع مصوبه در مرجعی نظير شورای عالی امنيت ملی، 

تاکنون به اطالع عموم نرسيده است.
از سوی دیگر نبود مقرره و مصوبه ای از سوی شوراهای شهر منجر به برخوردهای سليقه ای با عكاسان 
در محوطه های تحت اداره مدیریت شهری نظير برخی بوستان ها، ایستگاه های اتوبوس مترو، خانه موزه ها 
و... شده است. در این مورد به نظر می رسد می توان همانند کشورهایی نظير استراليا، انگلستان و ایاالت 
متحده امریكا با وضع مصوبه ای توسط شوراهای شهر و تعيين آن دسته از مكان های نيازمند اخذ مجوز 
عكاسی و پيش بينی هزینه عكاسی در محل های تعيين شده در بودجه ساليانه شهرداری ها، ضمن 
جلوگيری از برخوردهای سليقه ای با عكاسان و سلب امكان ممانعت از عكاسی در مكان هایی که در 

بودجه ساليانه پيش بينی نشده اند، به افزایش درآمد پایدار شهرداری ها نيز کمک کرد.
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محيط زیست ایران در سال 99 روزهای تلخی را تجربه کرد و اتفاقات متعددی در سال گذشته 
برای حوزه محيط زیست رقم خورد. سالی که با انتقال جنجالی یوزهای ایرانی از پردیسان آغاز شد، 
با آتش سوزی جنگل های زاگرس به ميانه رسيد و با مرگ غيرعادی 3۰ هزار پرنده مهاجر در تاالب 
ميانكاله به پایان رسيد.مروری بر ۱۱ رویداد مهم  در حوزه محيط زیست طی سال گذشته را در ادامه 

می خوانيد:
انتقال جنجالی یوزهای ایرانی 

اولين رویدادی که در حوزه محيط زیست در سال 99 رخ داد، انتقال جنجالی یوزهای ساکن در 
پردیسان به استان سمنان بود که در فروردین ماه صورت گرفت. کوشكی و دلبر )دو یوزپلنگ ایرانی 
باقی مانده در پارك پردیسان( اواخر فروردین ماه به زیستگاه طبيعی یوزپلنگ در استان سمنان منتقل 
شدند. این دو قالده یوز که در پارك پردیسان نگهداری می شدند برای ادامه تحقيقات به پارك ملی و 
ذخيره گاه زیستكره  توران، واقع در استان سمنان بازگردانده شدند اما در فرآیند زنده گيری و انتقال این 

مروری بر اتفاقات محیط زیست در سال ۹۹  

 محیط زیست در قاب ۹۹

●آسیه اسحاقی 
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دو یوزپلنگ که به وسيله دامپزشكان سازمان حفاظت محيط زیست وهمكاری تيم تخصصی بيمارستان 
دامپزشكی تهران انجام شده بود، انتقاداتی صورت گرفت و موجب انتقاد فعاالن محيط زیست شده بود 
زیرا این فعاالن معتقد بودند که مخفی کاری مسئوالن محيط زیست و نحوه زنده گيری و انتقال این 
دو یوز، طبق استاندارد نبوده است. همچنين فيلم هایی در شبكه های اجتماعی منتشر شد که نشان 
می داد پس از ساعت ها تعقيب و گریز تيم بيهوش کننده یوز های ایرانی، موفق به این کار نشده اند و در 
عين حال استرس زیادی نيز به این دو حيوان ارزشمند وارد شده است. این اقدام با واکنش تند فعاالن 
حوزه محيط زیست مواجه شده بود. در عين حال فعاالن و خبرنگاران این حوزه در نامه ای خواستار 
توقف و شفاف سازی این موضوع شده بودند. اما مسئوالن سازمان محيط زیست بر این باور بودند که در 

این رابطه هيچ مخفی کاری انجام نشده است و آن ها بخشی از اقدامات حرفه ای خود را انجام داده اند.
پاندمی کرونا و افزایش پسماند

سالهاست محيط زیست کشور با چالش های مختلفی از جمله گرمایش جهانی، آلودگی اکوسيستم، 
کاهش آب های سطحی و زیرزمينی، تخریب جنگل ها و تهدید حيات وحش روبرو است اما سال 99 
یک چالش دیگر به چالش های محيط زیست اضافه شد و آن هم پاندمی کرونا بود. ویروس که به یک 
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بحران جهانی تبدیل شد و ایران نيز تحت تاثير این ویروس قرار گرفت. گرچه در ابتدای شيوع این 
بيماری، بسياری از کارشناسان محيط زیست معتقد بودند که با آمدن این ویروس و کاهش ترددهای 
شهری و مصرف سوخت، زمين نفس می کشد اما طولی نكشيد که نظر کارشناسان برگشت زیرا پاندمی 
کرونا موجب افزایش پسماند اقالم شهری و افزایش مصرف پالستيک شد. افزایش پسماندهای بهداشتی 
طوری چشمگير شد که محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سالمت محيط و کار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكی نسبت به افزایش سه برابری زباله و پسماند در دوران کرونا به دليل استفاده از 

دستكش و کيسه های یكبار مصرف هشدار داده بود.
آلودگی هوا در محدودیت های کرونایی

همچنين یكی دیگر از چالش هایی که حوزه محيط زیست در سال 99 با آن روبرو شد، آلودگی هوا بود. 
هر چند که کالنشهرهای کشور در طول سال با آلودگی هوا درگير هستند اما نكته ای که آلودگی هوای 
کالنشهرها به ویژه تهران را در سال گذشته متفاوت کرده بود، تعطيلی مدارس، دورکاری کارمندان 
و کاهش تردد خودروها در ایام تابستان بود. آلودگی هوا در شرایطی که ترددها به دليل شيوع کرونا 
کاهش یافته بود موجب انتقاد متوليان محيط زیست و نمایندگان مجلس شد. محمد رستگاری، 
معاون نظارت و پایش محيط زیست استان تهران درباره چرایی آلودگی هوا با توجه به کاهش ترددها، 
تعطيلی مدارس و کاهش بار ترافيكی به پانا گفته بود: »درست است که وسایل نقليه به عنوان منشا 
بخش عمده ای از آلودگی هوای تهران به شمار می رود اما باید به چند نكته توجه کرد به طوری که در 
نيمه اول سال بخشی از منشا آلودگی هوای تهران ناشی از منابع طبيعی از جمله گرد و خاك است. 
تعداد کاميون های با عمر باالی 3۰ یا حتی 4۰ سال بسيار زیاد است و در شب هم تردد می کنند و 
این آلودگی ها معموال انباشته می شود. تردد خودروهای دیزلی چه قبل از کرونا و چه در ایام کرونا 
تغيير چندانی نداشته است چون همچنان شب ها کاميون ها به فعاليت خود در سطح شهر تهران ادامه 
می دهند و از طرفی اتوبوس های شرکت واحد نيز علی رغم اینكه تعداد مسافرها کمتر شده است اما 
فعاليتشان کماکان ادامه دارد و همانند قبل است. لذا آلودگی هوای تهران همانند گذشته است و با 

شيوع ویروس کرونا تغييری نكرده است.«
آتش در زاگرس

آتش سوزی های گسترده و پراکنده در جنگل ها و مراتع جنوب و غرب ایران در خردادماه از دیگر 
رویدادهای تلخ حوزه محيط زیست بود. گرمای هوا و کمبود امكانات باعث شد تا آتش در چند منطقه 
حفاظت شده در استان های خوزستان، بوشهر و کهگيليویه و بویراحمد گسترش یابد. از جمله منطقه 
حفاظت شده خائيز. در ایالم و کردستان هم چند مورد آتش سوزی رخ داده که به درخت های کهنسال 
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بلوط و بخشی از پوشش گياهی منطقه آسيب زد. گستره آتش سوزی های جنگل های زاگرس به حدی 
بود که کمک های مردمی به ویژه فعاالن و دوستداران محيط زیست چشمگير بود اما در جریان اطفای 
حریق جنگل های زاگرس اتفاقات تلخی نيز صورت گرفت به طوری که البرز زارعی، ناجی زاگرس جان 

خود را بر اثر سوختگی ناشی از آتش سوزی جنگل های دیل از دست داد.
ابطال قانون سن فرسودگی خودرو

کالنشهرهای کشور همچنان درگير آلودگی هوا هستند و وجود خودروهای فرسوده یكی از عوامل 
آلودگی هوا به شمار می رود. آیين نامه ماده 8 قانون هوای پاك نيز مرتبط با سن فرسودگی وسائل نقليه 
است اما این ماده قانونی براساس استعالم دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان، ابطال شد.  طبق نظر 
فقهای این شورا، تعيين سن فرسودگی برای خودروها خالف شرع بوده، لذا رای به ابطال آن صادر شد 
زیرا آن ها معتقدند که با در نظر گرفتن حقوق عامه، نمی توان حق مالكيت افراد را سلب کرد. این مساله 

واکنش های زیادی را از سوی مسئوالن محيط زیست به دنبال داشت.
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وقف قله دماوند
وقف قله دماوند را می توان پرحاشيه ترین خبر محيط زیستی در سال 99 عنوان کرد. وقف برشی 
یک یازدهمی از کوه دماوند با واکنش های مردم و فعاالن محيط زیست و نيز مسئوالن نهادهایی همچون 
سازمان اوقاف و سازمان مراتع و جنگل ها در فضای رسانه ای و شبكه های اجتماعی و حتی گفت وگوهای 
مردم عادی، جنجال به پا کرد. حاشيه ای که از مردادماه در رسانه ها آغاز شد و در نهایت تكذیب سازمان 
اوقاف حواشی اخبار را بيشتر کرد. سازمان اوقاف و امور خيریه در بيانيه ای این موضوع را تكذیب و 
اعالم کرده بود: »موقوفه مورد صحبت در روستایی با نام مالر از توابع بخش الریجان است که با کوه 
دماوند فاصله زیادی دارد.« حتی پس از انتشار بيانيه سازمان اوقاف نيز حواشی به پایان نرسيد و این 
ماجرا در رسانه ها ادامه پيدا کرد تا اینكه صادق سعادتيان، معاون امالك و کاداستر سازمان ثبت اسناد و 
امالك کشور همان مقطع زمانی گفته بود: »قاطعانه می گویم قله دماوند، اطراف قله دماوند و حتی یک 
سانتی متر از آن متعلق به هيچ کس نيست و وقف هم نشده بلكه متعلق به طبيعت دوستان و سازمان 
جنگل ها است.« این ماجرا به رئيس جمهوری هم رسيد و حسن روحانی موضوع وقف بخشی از دماوند 
را تلویحا شایعه سازی دشمن خوانده و گفته بود: »می گویند کوه های ما را فروخته اند، بعد روز دیگر 
می گویند نه، وقف شده است. بعد می گویند جنگل ها فروخته شده است و بعد می گویند نه، وقف شده 
است. این چه حرفی است؟ مگر می شود زمين خدا و مرتع و اقيانوس و دریا و کوه و جنگل را که جزو 
انفال است، وقف کرد؟! مگر مال کسی است که وقف کند؟! من از شایعه سازی دشمنان تعجب نمی کنم، 

از این تعجب می کنم که چطور گوش شنوایی برای این سخنان وجود دارد.«
وقف جنگل های آق مشهد

رو شدن سند وقف ۵ هزار و 6۰۰ هكتار از اراضی جنگلی در منطقه آقمشهد ) جنگل سفيد( در 3۵ 
کيلومتری ساری یكی از جنجالی ترین موضوعات محيط زیستی در سال 99 بود. رو شدن این سند با 
توجه به آنچه که منع قانونی برای وقف اراضی ملی و دولتی بيان می شود اما شائبه نفوذ یا جنگل خواری 
قانونی را در افكار عمومی ایجاد کرده بود. اگرچه براساس شكایت منابع طبيعی و آبخيزداری مازندران 
به دستگاه قضایی استان مازندران برای اثبات بی اعتباری سند وقفی بار اول رای را به نفع این اداره 
کل و اراضی ملی صادر شده بود ولی اعتراض متولی موقوفه به رای دادگاه در دیوان عالی کشور مورد 
تایيد و پرونده پس از یک کش و قوس قضایی به دادگاه هم عرض برای رسيدگی ارجاع شد و برخالف 
انتظار این دادگاه این بار رای به سود واقف صادر و اجازه دسترسی به این اراضی جنگلی در منطقه 
داده شد. اداره کل منابع طبيعی مازندران-ساری پس از این که رأی دادگاه دیوان عالی کشور به سود 
مدعی وقفی بودن جنگل های آق مشهد صادر شد، بر اساس قانون و طبق ماده 477 درخواست پيگيری 
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مستقيم توسط رئيس دستگاه قضایی را مطرح کرد تا از آخرین راه موجود برای حفاظت از این جنگل ها 
و بازگرداندن آن به عرصه های ملی نيز استفاده کند ؛ اقدامی که اثرگذار بود و خروجی آن اعالم رسمی 
وقفی نبودن جنگل های آق مشهد است. ابراهيم رئيسی، رئيس قوه قضایيه در سفرش به مازندران با 
تأکيد بر این که جنگل آق مشهد ساری عرصه طبيعی است، صراحتا اعالم کرده بود: »با توجه به این که 
مالكيت بر وقف ارجحيت دارد، طبق بررسی های محلی دقيقی که صورت گرفته، این عرصه نمی تواند 

مالكيت داشته باشد تا وقف شود.«
جنجال مازوت سوزی

درست است که تشدید آلودگی هوای کالنشهرها در فصل سرد موضوع تازه ای نيست اما هوای زمستان 
99 بسيار آلوده تر از هوای زمستان سال های گذشته بود. این آلودگی ابهاماتی را ایجاد کرده بود، 
ابهاماتی که مسئوالن موضوع مازوت سوزی را در برخی کالنشهرها از جمله پایتخت اعالم کردند. 
هر چند به گفته مسئوالن محيط زیست استفاده از سوخت مازوت ممنوع  است اما عيسی کالنتری، 
رئيس سازمان حفاظت محيط زیست که باالترین مقام مرتبط در این زمينه است، مصرف مازوت را 
در نيروگاه ها تایيد کرده بود در حالی که برخی مقامات استفاده از این سوخت به شدت خطرناك را 
تكذیب می  کردند.  مازوت یا نفت سنگين برشی از برج تقطير نفت خام است که این ماده، ارزانترین 
سوخت برای کوره ها، حمام ها، تنورهای نانوایی، موتورهای دیزلی و برخی نيروگاه ها نيز محسوب 
می شود. عيسی کالنتری، درباره آلودگی عجيب هوای زمستان گفته بود: »علت آلودگی هوا در زمستان 
خودروهای بنزینی نيست. در زمستان خطرناك ترین مساله گوگردی است که در سوخت های فسيلی 
به ویژه در مازوت و گازوئيل وجود دارد. منشأ اصلی آلودگی که مازوت هست و اگر حذف نشود؛ همين 
وضع ادامه دارد.« با وجودی که شرکت توليد نيروی برق حرارتی نيز اعالم کرده بود که تمامی مخازن 
مازوت نيروگاه های تهران پلمب است اما مسئوالن سازمان محيط زیست تاکيد کردند که پلمب 
مخازن مازوت نيروگاه ها به دستور دادستانی باز شده است و نيروگاه ها از مازوت استفاده می کنند. در 
عين حال دادستانی نيز این موضوع را تكذیب کرد و قرار شد که دادستانی کل کشور به عنوان مدعی 

العموم به موضوع مازوت سوزی ورود کند.
مرگ اَشی خرس زخمی مازندران

اَشی نام خرس نری بود که در آذرماه 99 با وضعيتی غریب در ارتفاعات برفگير کجور مازندران توسط 
یک هميار محيطزیست رویت شد. اَش در گویش مازندرانی به خرس اطالق می شود. شهاب الدین 
منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حيات وحش سازمان گفته بود: »خرس نر حدودا چهار 
ساله با نام »اَشی« با عالمت فلجی در اندام خلفی و الغری مفرط توسط گروه نجات حيات وحش 
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)NGO( در آذر ماه سال جاری به کلينيک حيات وحش پارك پردیسان منتقل شد.« خرس زخمی 
مازندران پس از سه ماه درمان در کلينيک حيات وحش پردیسان با مرگ آرام زندگی اش به پایان رسيد.

ماجرای ثبت سند 42 تاالب به نام وزارت نیرو
اواخر سال 99 موضوع ثبت سند 42 تاالب کشور به نام وزارت نيرو با واکنش منفی فعاالن محيط 
 زیست و منابع طبيعی رو به رو شد و روسای سازمان جنگل ها و محيط زیست با این موضوع اعالم 
مخالفت کردند زیرا مالكيت تاالب ها با منابع طبيعی و حفاظت از آنها بر عهده محيط  زیست است. 
تاالب های اميرکالیه، شور و شيرین ميناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظيم و شادگان در 
خوزستان، قره قشالق، قوری گل، آالگل، الماگل و اجی گل در گلستان از مهمترین تاالب هایی هستند 
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که قرار است به نام این وزارتخانه سند زده شود. 
مرگ و میر پرندگان مهاجر در میانكاله

هر ساله در فصل سرد سال تعداد زیادی پرنده مهاجر وارد  پناهگاه حيات وحش ميانكاله می شوند 
چراکه ميانكاله کریدور ورودی پرندگان مهاجر به آسمان ایران است اما در سال 99 بيش از 3۰ هزار 
پرنده مهاجر در تاالب ميانكاله جان باختند. این دومين سالی بود که پرندگان مهاجر در تاالب ميانكاله 
دچار مرگ و مير غير عادی می شدند. عده ای شكارچيان را مقصر این حادثه عنوان کرده بودند اما 
مدیران این موضوع را رد و سم بوتوليسم را عامل این حادثه اعالم کردند. بيش از یک ماه مرگ و مير 
ادامه داشت و در نهایت با نمونه گيری های انجام شده اعالم شد. مرگ و مير 3۰ هزار پرنده مهاجر را 

می توان آخرین چالش محيط زیست در سال 99 عنوان کرد.
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سيروس همتی را بيشتر مخاطبان با آثار سينمایی و تلویزیونی کمدیش می شناسند با این حال او 
سابقه ای روشن در عرصه تئاتر نيز دارد و همين تجربيات تئاتری کمک حال او در ایفای نقش جلوی 
دوربين شده است. »مارمولک«، »یک تكه نان«، »پابرهنه در بهشت«، »خداحافظ بچه«، »آشپزباشی« 
و »خوب بد زشت« ازجمله آثار سينمایی و تلویزیونی این بازیگر است.با او دربار خاطراتش از فضاهای 

شهری در ایام نوروز و عالقه اش محيط زیست شهری گفتگو کرده ایم که می خوانيد : 
*سیمای شهر در سالهای اخیر بسیار متاثر است از رفتاری که شهروندان درباره محیط 

زیست دارند. رابطه شما با محیط زیست چطور است؟
خود من و خانواده ام به عنوان شهروندان شهر تهران تالش بسياری در جهت رعایت بهداشت و تفكيک 
زباله و سایر اقدامات مربوطه داریم ولی اگر شغل من و همسرم اجازه می داد سالها قبل از تهران مهاجرت 

کرده بودیم تا ارتباطم با محيط زیست بهتر شود.
*چرا مهاجرت؟

به هر حال کيفيت هوای کالنشهرها در سالهای اخير به جای بهتر شدن به سمت بدتر شدن رفته است 

 در گفتگو با سیروس همتی بازیگر سینما و تلویزیون مطرح شد:

افزایش لذت از نوروز با حفظ 
 حرمت محیط زیست
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و چه خوب است که بتوانيم به سمت نقاط خارج از مرکز برویم و برای زندگی آنجا را انتخاب کنيم ولی 
به هر حال موقعيت شغلی ما این اجازه را نمی دهد.

یک دلیل سفرهای نوروزی را هم میتوان همین رهایی از آلودگی هوا دانست؟
البته امسال، دومين سال است که توصيه کرده اند به سفر نرفتن به دليل کرونا. با این حال وقتی 
برای یكی دو هفته ابتدای سال هم که شده بتوان به سفر رفت و جایی با محيط زیست پاك و هوای 
 پاکيزه را برای تمدد اعصاب انتخاب کرد برای چند هفته بعدش هم که شده حالمان بهتر خواهد شد .

ای کاش حتی اگر در دل کرونا به سفر می رویم باز حرمت محیط زیست را نگه داریم.
می کنم  تالش  هستم  مشغول  آموزش  امر  به  است  دهه  سه  به  نزدیک  که  آموزگاری  عنوان  به 
شخصا  بكنم.  را  الزم  توصيه های  محيطی  زیست  و  بهداشتی  مسائل  حفظ  درباره  شاگردانم  به 
زمان  از  بخشی  در  مثال  دارم.  نگه  سالم  را  روان شان  و  جسم  هنرجویان،  در  انگيزه  ایجاد  با 
ها  بچه  بين  در  آرام  ای  روحيه  ایجاد  در  سعی  کالم  بدون  و  مالیم  موزیک  پخش  با  آموزش 
کنم.  برگزار  سبز  فضای  و  باز  محيط  در  را  کالسهایم  اوقات  برخی  می کنم  سعی  حتی  و   دارم 

شماره پانزدهم |  خبرگزاری ایمنا ■

۱2۱ 



با دانشجویان خود درباره رعایت مسائل بهداشتی هم کلنجار می روید؟
لزوم رعایت بهداشت در کالس برای من به عنوان یک خط قرمز، مطرح است و خودم سعی می کنم 
رعایت بهداشت را انجام دهم تا هنرجویان نيز رعایت کنند. البته اینها همه برای قبل از کروناست و کرونا 

به اجبار مردم را واداشته که مرتبا همه چيز را ضدعفونی و پاك کنند.
دم عید که میشود تهران شلوغ تر می شود ولی حین تعطیالت نوروز با تهرانی خلوت و پاک 

مواجهیم.
می گویند کسی که کنار دریا زندگی می کند صدای دریا را نمی شنود و متاسفانه هر سال در ماههای 
انتهایی سال از آلودگی هوای کالنشهرها می گویند ولی چاره ای ندارند جز منتظر باد و باران شدن ولی 
باد و باران هم کم می آید تا زمانی که شهر، خلوت و خلوت تر شود. در تعطيالت عيد که شهر خلوتتر 

است بادی می وزد و بارانی می آید و حال محيط اطراف بهتر می شود.
البته مردم اغلب مسئوالن را مسبب آلودگی می دانند و مسئوالن هم که از عدم رعایت 

موازین بهداشتی توسط مردم می نالند.
سالهاست که سازمان های مسئول مثل شهرداری و سازمان محيط زیست آمدند و طرح هایی متعدد را 
برای بهبود اوضاع پيشنهاد دادند ولی در عمل هيچ اتفاق تازه ای رخ نداد و هنوز هم با مشكل ترافيک و 
آلودگی ناشی از آن، ریختن زباله در خيابان و جوی ها و سایر مسائل روبرو هستيم. هنوز هم شغل برخی 
از مردم آشغال جمع کردن از سطل زباله ها است که چند سالی است که چرخ های دستی جایشان را 

به وانت بار داده اند.
...این، خودش معنایی ندارد جز چرخیدن پاشنه بر مدار سابق.

از صبح تا شب بارها در جاهای مختلف می بينيم که این ماشين های بازیافت می ایستند و مشغول 
کندوکاو در سطلهای زباله هستند. اگر خودمان بازیافت را فراگرفته باشيم و از قبل زباله های خشک و تر 

را جدا کنيم یقينا هم شهر تميزتری خواهيم داشت و هم کار رفتگران را کمتر می کنيم.
دومین نوروز کرونایی را چطور می شود بهتر گذراند؟

باید سعی کرد به محيط زیست احترام گذاشت و اینكه هر چيز در خيابان و کوچه رها کنيم را واقعا به 
عنوان یک تابو و خط قرمز قرار دهيم و هيچ گاه از خط قرمز عبور نكنيم. حاال که نگاه می کنم می بينم 
توجه مسئوالن و مردم آن قدر معطوف مسائل اقتصادی است که یادشان می رود اگر حواسشان به 
هوا و محيط زیست نباشد ممكن است بيشتر از نداری، با آسيبهای تنفسی روبرو شوند . اگر حواسمان 
به محيط زیست باشد قاعدتا خيلی بهتر از نوروز و کال از زندگی، لذت خواهيم برد و اگر این لذت 
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 را حس کنيم مطمئنا بيش از پيش بر رعایت اصول استفاده از محيط زیست صحه خواهيم گذاشت.
کار فرهنگی-هنری را چقدر مفید می دانید برای ارتقای جایگاه محیط زیست؟

بارها دیده ایم ارگانها و نهادهای متولی تفاهنامه هایی را در باب فرهنگ سازی و توليدات هنری و آشنایی 
بيشتر مردم با محيط زیست و بهداشت امضا کرده اند ولی بيشتر این تفاهم نامه ها در سطح مانده و به 

عمق نزده ایم.
یعنی باید چه کرد؟

با ساخت تعدادی تيزر و یكی دو انيميشن نمی شود فرهنگ حفظ محيط زیست را جا انداخت و باید 
برنامه ریزی کرد برای ساخت بهترین انيميشن ها و فيلمهای داستانی و مجموعه های نمایشی ویژه در این 
باره. یادم می آید در فيلم »طهران تهران«، داریوش مهرجویی خيلی خوب نوروزی تميز و باصفا از تهران 
ترسيم کرده بود که این خودش ميتواند تبليغ تميزی باشد. کمااینكه مهرجویی در »نارنجی پوش« هم 
به سراغ رفتگران رفت و فيلمی با لحنی مفرح درباره بانيان پاکيزگی شهر ساخت. در فضای هنری نيز 
فيلم »شاعر زباله ها« را داشته ایم که زندگی یک رفتگر را در کنار زندگی یک شاعر روایت می کرد که 

البته تعبير و تفسيرهای متعددی داشت.
با این همه این کارها انگشت شمار است و کافی نیست.

نباید در کار فرهنگی برای محيط زیست به دام شعارگویی بيفتيم و باید سعی کنيم که اول داستان را 
قوی کنيم و بعد به سراغ سوار کردن تصویر باشيم. داستان که جذاب باشد مخاطب ارتباط می گيرد. 
برای نگارش داستانهای جذاب درباره محيط زیست باید به زندگی آدمهای این حيطه مثال زندگی یكی 
از صدها نفری پرداخت که در کار تفكيک زباله هستند. یا به سراغ زندگی باغبان های پارك ها رفت که 

خيلی زحمت می کشند تا شهر سبزی خود را از دست ندهد.
به عنوان بازیگری که تجربه های متفاوتی از تئاتر تا سینما و تلویزیون دارید اگر بخواهید 

درباره ارتباط نوروز و محیط زیست، تصویرسازی کنید سراغ چه مصادیقی می روید؟
سراغ زندگی رفتگرانی می روم که حتی در دل تعطيالت نوروز باز هم مجبورند سرکار باشند تا شهر تميز 
شود. سراغ زندگی کارگران پارکها می روم که هميشه و حتی در تعطيالت نوروز برای تميز کردن پارکها 
و فضاهای سبز، با جان و دل کار می کنند. خيلی از این طبقه تصویر کم داریم. البته فيلم و سریالهای 
ما به صورت کوتاه به زندگی اینها پرداخته ولی تصویر واقعی و تر و تازه کم داریم که باید با تحقيقات 
کامل درباره اینها فيلم و سریالهای خوب بسازیم. مطمئنا اگر مردم با واقعيات زندگی حافظان واقعی 
محيط زیست آشنا شوند بيشتر از قبل با آنها همكاری خواهند کرد و کاری نمی کنند که دردسرهای 

این قشر بيشتر شود .
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