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پایتخت

 ۳ اولویت »کشت پور«
برای اداره شهر تهران

| گزينــه  پســت شــهردارى تهــران 
برنامه هاى خود براى اداره شهر تهران را تشريح 
كرد.رسول كشت پور يكى از گزينه هاى پست 
شهردارى تهران با تشريح برنامه هاى خود براى 
اداره شــهر تهران در صورت انتخاب به عنوان 
شهردار تهران، گفت: مشكالت و گرفتارى هاى 
شهر تهران بسيار زياد است اما اگر بخواهيم حل 
مشكالت را بر اساس مطالبات مردمى اولويت بندى كنيم بايد بگويم كه 
مى توان بر روى سه هدف متمركز شد.وى با بيان اينكه بايد به ياد داشته 
باشيم كه ما در شهر تهران عالوه بر مشكالت جدى، با محدوديت منابع 
روبرو هســتيم، افزود: با اين حال يكى از برنامه هــاى اصلى و راهبردى 
خود را، به روزرسانى برنامه اجراى طرح كاهش آلودگى هوا قرار خواهم 
داد، كه البته براى حل مشكل و براى كاهش آاليندگى هواى تهران تنها 
شهردارى تهران مســئوليت ندارد و بايد در قالب يك برنامه منسجم و 
تشكيل كارگروهى با حضور مســئوالن دولتى، مديران ذيربط و اعضاى 
مديريت شهرى اين موضوع را پيگيرى كنيم تا شاهد كاهش آاليندگى 
در شهر تهران باشــيم.وى با بيان اينكه زمستان در راه است و بايد حل 
معضل آلودگى هوا به صورت جدى در دســتور كار قــرار گيرد گفت:  
مهمترين هدف اجراى برنامه كاهش آلودگى هوا بايد باشد.كشت پور با 
بيان اينكه توسعه حمل و نقل عمومى در راستاى كاهش ترافيك شهرى 
دومين برنامه وى در صورت انتخاب به عنوان شهردار تهران است، گفت: 
بايد توجه داشته باشيم كه شــرايط تهران به گونه اى است كه تنها راه 
حل مان توسعه ناوگان انبوه بر است كه بتواند مشكالت زيست محيطى 
را كاهش داده و در عين حال ترافيك را نيز حل كند كه بر همين اساس 
توسعه قطار شهرى در دستور كار قرار خواهد گرفت.وى با بيان اينكه در 
حال حاضر مترو تنها روزانه دو ميليون مسافر جابجا مى كند، گفت: اين 
در حاليست كه بايد تا پايان مديريت شهرى فعلى اين رقم را به دو برابر 
برسانيم كه هدف استراتژيك و راهبردى ما است كه مى توانيم با تمركز 
همه شركت ها، سازمان ها و ... در شــهردارى و با اتكاء به منابع دولتى، 

بهره ورى در اين زمينه را افزايش دهيم.

| عباس آخوندى با انتشار مطلبى تحت عنوان «شهردار 
تهران در دو آيينه نامتقارن» خواسته هاى خود از مديريت شهرى 
و شهردار آينده را بيان كرد.عباس آخوندى گزينه پست شهردارى 
تهران مطلبى را با عنوان «شهردار تهران در دو آيينه نامتقارن» 
منتشر كرد و نوشــت: «اين روزها كه از سوى تعدادى از اعضاى  
شوراى اسالمى شهر تهران براى تصدى شهردارى تهران نامزد 
شده ام، در پيشينه ى يادداشــت هايم به مطلبى برخوردم كه در 
اردييبهشت ماه سال جارى تحت عنوان شــهردار تهران انتشار 
داده ام.آن زمان هم شــورا انتخاب شهردار را در دستور كار خود 
داشت و من در پست وزير راه وشهرسازى بودم. ليكن، امروز بايد 

در قامت نامزد اين سمت سخن بگويم.
هرچند هنوز در باره ى نامزدى خودم براى اين ســمت اظهار 
نظرى نكرده ام و مطالبم را در اين ارتباط در جلسه  علنى شورا به 
قيد حيات بيان خواهم داشــت، با اين وجود، بد ندانستم كه آن 
متن را بازنشــر دهم. با اين كار هم به خودم تذكر مى دهم كه از 
بيروِن گود به موضوع چگونه نگاه مى كرده ام و هم براى اعضاى 
محترم شورا شايد جالب توجه باشد كه با گوشه هاى مختلف نگاه 
من به اين جايگاه؛ آن هم در زمانى كه در موقعيت سياست گذار 
شهرى و نظارت بوده ام آشــنا شوند و بتوانند مقايسه كنند كه با 

تغيير موقعيت، نگاهم به مسؤوليت تا چه حد تغيير مى كند.
انعكاس يك نگاه در دو آيينه نامتقارن احتماال براى شهروندان 
تهران و ســاير هم وطنان هم جالب توجه باشد كه اين يادداشت 

به شرح  ذيل است:
«انتخاب شهردار تهران موضوعى اســت كه مدتى است نقل 
محفل هاست. در تهران، اين انتخاب فراتر از تعيين يك شهردار 
براى يك شهر است چرا كه اين انتخاب در تنظيم نگاهى ملى به 
آينده توسعه  شهرى در ايران تاثير فراوانى دارد. بنابراين، سؤال 
بنيادين اين اســت كه انتظار داريم شهردار چه مساله اى را حل 
كند؟ و يا بهتر بگوييم شهردار در كنار شوراى شهر و در هماهنگى 

با دولت مركزى چه مساله اى را مى خواهند حل كنند؟.
قاعدتا اين انتخاب بايد معطوف به پاســخ به اين ســؤال بايد 

باشد. تهران همانند ساير كالن شــهرهاى ايران دچار دو چالش 
بنيادين؛ زيســت پذيرى شــهرى و جابجايى و حركت در شهر 
اســت. عمال، انگاره غالب در مديريت شهرى در ايران فداكردن 
زيست پذيرى شهرى براى تامين سهولت امكان حركت خودرو 
از مجراى شهرفروشى و آينده ى شــهر بوده است. شگفت آنكه 
آنچه در اين رهگذر مهم نبوده اســت، كيفيت زيست شهروند و 

حركت پياده  است.
سال گذشته كه داســتان انتخاب شــهردار تهران در دستور 
كار شــوراى منتخب بود، تعدادى از اعضاى شورا با من مالقات 
داشــتند و در اين باره مشــورت كردند. من به دوستان گفتم از 
شــهردارتان چه مى خواهيد؟ در ابتدا از شدت وضوح و سادگى 
اين ســؤال موجب جاخوردن دوستان شد. بال فاصله به دوستان 
گفتم بيش از 30 سال است كه به همين سؤال ساده پاسخ داده 
نشده است، اگر شهر تبديل به جنگل ساختمانى و بى هويت شده، 
اگر تمام خاطرات مردم شهر و بافت هاى با ارزش آن ويران شده، 
اگر باغ هاى شهر نابود شده، اگر از شدت آلودگى شهر دچار تنگى 
نفس شده، اگر سرعت حركت ماشين در ساعات اوج در آزادراه ها 
و بزرگ راه هاى شهرى به كمتر از 7 كيلومتر در ساعت رسيده و 
اگر در عمل عابران پياده به ويژه زنان، كودكان، ســالخوردگان و 
معلوالن حقى بر شهر ندارند، اگر اسكان غيررسمى برابر با %50 
اسكان رســمى شده و مشكالت ســاختارى ديگر همه ى اين ها 
به دليل پاسخ ندادن به همين سؤال بسيار ساده  است. نشان آن 

هم نوع شهردارانى است كه تا كنون انتخاب شده اند.
انتظار از شــهردار به تلقى ما از شــهر باز مى گردد. يك وقت 
است كه ما شهر را يك ســازمان اجتماعى كه كوچكترين سلول 
تشكيل دهنده ى آن شهروندان هستند قلمداد مى كنيم و كالبد 
شــهر را ظرفى براى تاميــن امنيت، ايمنى، رفاه، ســرزندگى و 
مبادالت اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى مردم مى دانيم، 
در اين صورت در پى شهردارى كه شهر و روح شهر را بفهمد و از 
توسعه ى شهرى تلقى ارتقاى كيفيت زندگى داشته باشد، خواهيم 
رفت. در مقابل، ديدگاهى وجود دارد كه شهر را يك بافت كالبدى 

مى داند و برترين تصويــرى كه براى مديريت شــهردارى ارائه 
مى كند، يك كارگاه بزرگ عمرانى است، در اين صورت شهردار 

بايد يك مدير پرژه ى عمرانى باشد.
اينك كه شورا يكبار ديگر مى خواهد اقدام به انتخاب شهردار 
كند، شايسته است كه از خود بپرســد از شهردار چه مى خواهد 
و براى خودش چه نقشى قائل اســت؟. من به عنوان وزير راه و 
شهرسازى و مســؤول سياست گذارى توسعه شــهرى در ايران 

خواسته هاى مشخصى دارم.
من اول مى خواهم شــهردار، تهران را تهران كنــد. البته اين 
كار ســخت و درازمدت اســت و در پاره اى از موارد هم بازگشت 
به اصالت تهران غير ممكن. ليكــن، با اين وجود كارهاى زيادى 
مى توان انجام داد. خيلى مهم اســت كه شهردار يك تصويرى از 
هويت شهر تهران داشته باشد. شهر را بفهمد. حسى هم از روح 
شهر داشته باشد. برنامه بازآفرينى شهر تهران را در مفهوم كامل 
خود در دســتور كار خود قرار دهد. در كنــار محيط فرهنگى و 
اجتماعى شهر تهران قاعدتا شــهردار بايد توجهى هم به محيط 
طبيعى تهران داشته باشد. اين شهر يك باغ شهر بوده كه بخش 
وسيعى از باغ هاى آن ويران شده است. فضاهاى باغى باقيمانده 
و يا پادگان هاى درون شــهر تنها نفس كش هاى تهران هستند. 
بجاى هزينه ميليارد دالرى ساخت پل صدر مى شد، تمام باغ هاى 
پيرامونى كن، بجز فضاى سكونت گاهى آنان و يا بخش وسيعى از 
پادگان ها خريدارى و تبديل به پارك هاى عمومى مى شد. تا اين 
فضاها هم از مخاطره بورس بــازان زمين خارج و هم حق مردم و 

مالكان به آنها داده مى شد.
پيشنهاد من ملى كردن باغ هاى باقيمانده و پادگان هاى تهران 
با حفظ حقوق مالكان آنهاست. البته دولت بايد در اين ارتباط به 

كمك شهردارى بيايد.
دوم اينكه شهر حتما نياز به عمران و آبادانى دارد ليكن، شهر 
كارگاه نيست. شهر يك سازمان اجتماعى است. بنابراين، شهردار 
بايد حق مردم به شــهر را تامين كند. اولين حق شــهروندان، 
حاكميت قانون، انضباط شــهرى و دسترســى آزاد به اطالعات 

است. شــهردار قانون فروش اگر از هر پنجه اش هنر ببارد به كار 
شهر نمى آيد. فســاد در زير چتر اتخاذ تصميم سريع و انقالبى، 
بنام خدمت به مردم و بى اعتنايى به قانون نهفته اســت. شهردار 
تهران بايد برنامه ى روشنى براى  مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت 

اطالعاتى داشته باشد.
سوم، خواســته من از شــهردار اين اســت كه به شهروندان، 
سالمتشان، كيفيت زندگى شان و حقوقشان بيش از ساختمان ها 
اهميت دهد. شهروندان بايد ديده شوند و حرفشان شنيده شود. 
اين يك شعار نيست، شهردارى كه اين كار را بخواهد انجام دهد 
بايد ايجاد فضاهاى عمومى بــراى زندگى جمعى مردم و جوانان 
را در اولويت قرار  دهد. زنان، مردان، جوانان، دختران و پســران 
نهايتا جايى بــراى زندگى اجتماعى و تجربــه ى اجتماعى، اعم 
از فرهنگى، هنرى، شــادى، بازى، خريد، تفريح، ســينما، نماز، 

عزادارى، گفت وگو و... مى خواهند.
اين تصور كه همه چيــز را مى توان در مراكز تجارى مجلل و يا 
بنجل خالصه كرد بدترين تصور است. نهايتا از اين مراكز شادمانى 
و حس رضايت بر نمى آيد. بلكه برعكس پرسه و بى هدفى حاصل 
آن است. شهر نيازمند فضاهاى عمومى است كه مردم به آنها حس 
تعلق داشته باشند و با آنها خود را معرفى كنند. جايى كه در آنها 

خانواده ها به ويژه زنان و دختران احساس ايمنى كنند.
چهارم، شــهردار بايد باور داشــته باشد كه شــهردارى نهاد 
حكمروايى شهرى اســت و نه ابزار اعمال اراده ى سوداگران. به 
نظر مى رسد در يكى دو دهه ى گذشته اين سوداگران بودند كه 
شهر را برنامه ريزى و مديريت مى كنند. شهرداران در عمل مجرى 
خواسته هاى سوداگرانه و زودگذر آنان بودند و اين شد تهران كه 

ديگر تهران نيست.
پنجم آنكه شهرى كه در آن نمى شود نفس كشيد بجاى اجراى 
پل هاى متعدد در آن بايد به فكر توســعه ى حمل ونقل عمومى 
ريل پايه بود. حال اين مى تواند توسعه مترو باشد و يا ريل سبك 
ماننــد تراموا. قاعدتــا در بخش حمل و نقل خــودرو محور نيز 

حمل ونقل اتوبوس هاى عمومى بايد اولويت داشته باشد.

ششم، شــهرى كه هر روز بيش از پانصد هزار خودرو وارد آن 
مى شود و از آن خارج مى گردد نيازمند مديريت يك پارچه مركز-
حومه از جمله حمل ونقل يكپارچه درون شهرى و حومه اى است. 
در چنين شهرى زندگى حومه نشــينان مستقل از مركز نيست. 
شهردار تهران بايد فهم روشنى از مجموعه ى شهرى تهران؛ يعنى 
نحوه ى زندگى حدود نه ميليون ساكن تهران و 5/4 ميليون ساكن 
پيراموِن آن و تاثير و تاثر اين سكونت گاه ها بر يكديگر داشته باشد. 
شــهر طبقاتى موجود تهران كه دقيقا به محله هاى فقيرنشين و 
غنى نشين تقسيم شــده، محصول بى توجهى به همين مطلب 
است. شهردار و شوراى شهر تهران بايد نگران بى عدالتى شهرى 

كه در تهران موج مى زند باشند.
هفتم توسعه در اين شــهر بايد مبتنى بر توسعه ى حمل ونقل 
عمومى با تاكيد بر ريل (TOD) باشد. به عبارت ديگر توسعه  شهر 
بايد ريل پايه باشد تا در آن هواى پاك، سالمت، ارزانى، ايمنى و 

شادى و رضايتمندى عمومى قابل استحصال باشد.

 رفع معضل تفکیک غیرمجاز پسماند
در تقی آباد

| شهردار منطقه 18 از دستور دادستانى در مورد ســاماندهى معضل تفكيك زباله در محله تقى آباد 
خبرداد.سيد محمد فياض با بيان اينكه رايزنى ها و تدابير  براى برخورد قانونى با متخلفان تفكيك پسماند در 
اراضى تقى آباد باالخره نتيجه داد و دادستانى دستورات الزم را براى مراجع ذى صالح صادر و نيروى انتظامى 
نســبت به انجام آن اقدام كرد، افزود : پس از مدتها پيگيرى و برگزارى نشست هاى متعدد كارشناسى و انجام 
بازديدهاى ميدانى به اتفاق مديران ارشد شهردارى تهران و مسئولين دستگاه هاى قضائى و انتظامى ، مقدمات 
الزم براى مقابله با افراد متخلف در امر تفكيك غير مجاز پسماند در اراضى موسوم به تقى آباد واقع در مجاورت 
خط آهن تهران – اهواز كه عالوه بر وارد آمدن لطمات زيســت محيطى براى شهروندان ، هزينه هاى فراوانى 
نيز براى مديريت شهرى منطقه ايجاد كرده ، فراهم و اقدامات پيشگيرانه اى با همكارى دستگاه هاى ذيربط به 
اجرا گذاشته شد.وى همچنين ادامه داد : معضل فعاليت غير مجاز اين قبيل افراد در اراضى موسوم به تقى آباد 
از اوايل دهه 60 آغاز و پس از گذشت بيش از سه دهه تالشهاى صورت گرفته منجر به رفع آن نشده بود كه با 
پيگيريهاى  مديريت شهرى منطقه و متعاقب آن بازديد اخير معاون دادستان عمومى و انقالب تهران ، مجوزهاى 
الزم براى اجرائى شدن اقدامات صادر و در گام نخست پس از اطالع رسانى، خودروهاى متخلف توقيف شدند.

تبادل تفاهم نامه همکاری بین کتابخانه ملی ایران و 
شورای شهر

| على اعطا سخنگوى شوراى اسالمى شــهر تهران از انعقاد تفاهم نامه همكارى بين سازمان اسناد و 
كتابخانه ملى جمهورى اسالمى ايران و شوراى اسالمى شهر تهران خبر داد.

على اعطا  از  انعقاد تفاهم نامه همكارى بين سازمان اسناد و كتابخانه ملى جمهورى اسالمى ايران و شوراى 
اســالمى شــهر تهران خبر داد و گفت: اين تفاهم نامه به منظور  همكارى در امور فرهنگى، تبادل تجارب و 

اشتراك منابع اطالعاتى در چارچوب اهداف و وظايف طرفين منعقد خواهد شد.
وى با اشاره به تعهدات سازمان اســناد و كتابخانه ملى جمهورى اســالمى ايران اضافه كرد: همكارى در 
برگزارى نمايشگاه، همايش ها، نشست ها و كارگاه هاى مورد نظر شوراى اسالمى شهر تهران، تسهيل در ارائه 
اطالعات علمى و فراهم كردن امكان دسترسى و بهره بردارى از منابع علمى موجود در سازمان، ارائه خدمات 
مشاوره اى در زمينه حفاظت، نگهدارى و پردازش منابع به شورا و اسكن اسناد اهدايى از سوى شوراى شهر 
و ارسال يك نسخه از اسناد اسكن شده به شــورا از جمله مواردى است كه سازمان اسناد و كتابخانه ملى در 

قالب اين تفاهم انجام خواهد داد.

 برخورد با تاکسی های فاقد »پروانه هوشمند«
از اول آذر

| عليرضا قنادان مديرعامل سازمان تاكسيرانى شــهردارى تهران از برخورد با تاكسيرانان فاقد 
پروانه هوشمند از اول آذر ماه خبرداد.

عليرضا قنادان مديرعامل سازمان تاكسيرانى شــهردارى تهران با حضور در جمع خبرنگاران در مورد 
بخشودگى رانندگانى كه فاقد پروانه هوشمند فعاليت هستند گفت: از رانندگان تاكسى كه پروانه هوشمند 
آنها منقضى شده و يا به طور كل پروانه هوشمند ندارند درخواست مى شود كه هر چه سريعتر نسبت به 

تمديد و يا كسب پروانه هوشمند اقدام كنند.
عليرضا قنادان مديرعامل سازمان تاكسيرانى شــهردارى تهران با بيان اينكه تاكسى رانانى كه پروانه 
هوشمند نداشته و يا پروانه آنها منقضى شده مى بايست بر اساس آئين نامه هزينه شركت در كالس هاى 
آموزشى بدو ورود را بپردازند ، گفت : طى برنامه  ريزى  هاى انجام شده از 12 تا 30 آبان به رانندگان تاكسى 
فاقد پروانه هوشمند فرصت داده شده است كه از اين فرصت اســتفاده كرده و ضمن بخشودگى هزينه 

شركت در كالس نسبت به تمديد و يا دريافت پروانه هوشمند خود اقدام كنند.

خبر

مناطق

توضیحات شورای شهر درباره شایعه انصراف یک کاندیدای شهرداری
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۱۰خواسته آخوندی از مدیریت شهری

| پيرو انتشار برخى شايعات در فضاى مجازى دربار انصراف ساختگى يكى از كانديداهاى شهردارى تهران، 
معاونت ارتباطات و امور بين الملل شوراى اسالمى شهر تهران توضيحاتى را منتشر كرد.در اين اطالعيه آمده:على 

اوسط هاشمى ايشان جزو كانديداهاى شهردارى تهران بوده است و ادعاى حذف نام ايشان بى اساس است.
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