سمپاشی غیراصولی درختان پایتخت سبب پیدایش «مگس سفید»

رئیس کمیته محیط زیســت شــورای شــهر تهران سمپاشی
غیر اصولی و دیرهنگام را عامل اصلی پیدایش مجدد مگسهای
سفید دانست.
محمد حقانی در گفتگو با ایسنا ،در مورد وضعیت مگسهای سفید
در پایتخت با بیان اینکه اســتفاده بیرویه و دوز باال از سموم غیر
ارگانیک سبب برهم خوردن چرخه شده است ،گفت :هر حشره ای
یک میزبان یا شــکارگر طبیعی دارد که متأسفانه سمپاشیهای
بیرویه در ســالهای گذشــته آن هم با دوز باال این حشرات را از

میان برده اســت .وی با بیان اینکه سمپاشــیهای
غیراصولی در پایتخت ســبب نابودی کفشدوزک و
زنبورکهایی که شکارگر طبیعی مگس سفید بودهاند،
شده اســت ،گفت :این حشرات از الرو مگس سفید
تغذیه میکنند؛ اما سمپاشــی بیرویه ،غیر اصولی و
با دوز باال تعادل طبیعی را برهم زد و الزم اســت شهرداری تهران
در زمانهای مناسب و با اســتفاده از سموم ارگانیگ به مبارزه با
مگسهای سفید برود.

حقانی با بیان اینکه سمپاشی زمستانه و بهاره در زمانی
که الرو این مگسها باز نشده موثر خواهد بود ،گفت:
بارها به مسئوالن خدمات شهری نسبت به سمپاشی
به موقع و اصولی درختان هشدار دادهایم اما متاسفانه
به دلیل بیبرنامگی ،بیتدبیری و بیتوجهی این مهم
همواره مورد غفلت واقع شــده و امیدواریم سمپاشــی دیرهنگام
درختان مســتعد ،آن هم در روزهای پایانی فصل بهار سبب شود
که شاهد هجوم دوباره مگسهای سفید با گرمتر شدن هوا نباشیم.

شهری

علی اعطا عضو منتخب شهرداری تهران در گفتگو با آفتاب یزد مطرح کرد

درآمد79درصدی شهرداریها
از محل فروش عوارض
آفتاب یزد – پریسا هاشمی :در انتخابات شورای شهر  1216209نفر به او اعتماد کرده و رای دادند تا یکی از صندلیهای سبز شورای شهر را از آن خود کند و نامش بر قاب طالیی شورای شهر نقش
ببندد .علی اعطا دکترای معماری دارد و نویسنده و منتقد حوزه معماری در شهر است .درست است که متولد  1359است اما عقبه و کارنامه درخشانی در حوزه معماری دارد .او رئیس اسبق شورای
عمومی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران بوده و سابقه تدریس در دانشگاه را هم دارد .مشاور دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی است و سابقه طوالنی در کارشناسی و مدیریت پروژههای
معماری و شهرسازی دارد .به نظر میرسد فعالیت در شورایعالی معماری و شهرسازی باعث شده که او بر حوزه شهری و معماری تهران اشراف کامل دارد و چالشهای آن را خوب میشناسد .شاید
به دلیل همکاری با سرویس فرهنگی روزنامه شرق ،فصلنامه تخصصی آبادی – وزارت راه و شهرسازی و سردبیر خبری شبکه جامع هنر و معماری ایران – جهاد دانشگاهی است که چگونگی برخورد
با رسانه را میداند و خود را برای مصاحبه در چارچوب زمان اداری نمیگنجاند .وی ساعت  22:40در مصاحبهای تلفنی با آفتاب یزد ،برنامههای آتی شورای شهر و مشکالت پیش رو را بررسی کرد.

در دوران ده پانزده سال
اخیر ،بخش عمده درآمد
شهرداری از راه عوارض
ساختمانی بود و حتی ابایی
وجود نداشت که نسبت
بهتخلفاتساختمانیدر
مدیریت شهری چراغ سبز
نشان داده شود .علت این
بود که از منبع تخلفات
شهرسازیوساختمانی،
درآمد خوبی کسب می شد.
حاال البته خود این موضوع نیاز
به توضیح دقیق تری دارد.
بخشی از این درآمدها ،ناشی
از کمیسیون ماده  100است
که اتفاقا سهم قابل توجهی
در درآمدهای شهرداریها
پیدا کرده است

مقــدار و مبلغ بدهیهای شــهر تهران
مشــخص نیســت .احتمــاال بــه دلیل
عدم شفافیت مالی شــهرداری است .آیا در
پنجمیندورهشورایشهرمیتوانیمشاهداعالم
اینبدهیهابهصورتشفافباشیمیاخیر؟
گام اول در شروع کار شورای پنجم این است که از
وضعیت موجود تمام حوزهها ارزیابی دقیقی انجام
شــود .طبیعی است که یکی از این حوزهها ،بخش
مالی است .دســتگاه مدیریت شهری با حوزههای
مختلفی مثــل فرهنگی ،اجتماعی ،شهرســازی،
مالی و ...سروکار دارد .خیلی روشن است که ما در
شورای پنجم برای اینکه واقعبین باشیم و گامهای
درستی برداریم ،در ابتدا باید تصویر روشنی از وضع
موجود شهرداری داشته باشیم .قطعاً این در برنامه
ما هست که بازه زمانی مشخص حوزههای مختلف
به ویژه حوزه مالی را بررســی و آنالیزکنیم و یک
نگاه صحیح و دقیقی از وضعیت مالی شــهرداری،
درآمدها ،بدهیها ،داراییها و ...به دست آوریم.
به امالک شهرداری اشاره کردید و ارزیابی
آن .درشــورای شهر چهارم شــهرداری از
سوی شورا مورد حسابرسی قرار گرفت .اما
طبق اظهار حسابرس و اعالم برخی اعضای
شورای شهر ،در قرارداد اجازه حسابرسی از
امالک و مســتغالت در قرار داده قید نشده
بود و حسابرس نتوانست به آن ورود کند .آیا
این موضوع مورد بازنگری قرار میگیرد و با
کمک حسابرسان مستقل امالک و مستغالت
حسابرسیشود؟
هنوز تصمیمی گرفته نشــده که این بررسی ها به
چه شکلی انجام شــود ولی اینکه ارزیابی صورت
بگیرد ،بی تردید به عنوان یک سیاست کلی تلقی
میشود و اطالعاتی که به اندازه کافی شفاف نبوده
و یا دســتیابی به آن دشوار است باید کسب شود.
ولی اینکه مشــخصا با چه اقدامی به این اطالعات
دســت پیدا کنیم باید راجع به آن تصمیمگیری
شود .در آینده حتما تصمیم مقتضی گرفته میشود
و اقدامات الزم صورت میگیرد.

مصوبــه برج باغ طــی دوره
10ساله اخیر نه تنها کمکی
به حفظ باغــات نکرد بلکه
باعث تخریب آنها هم شــد.
نیاز اســت که مــا بازنگری
کنیم .در کمیسیون سالمت و
محیط زیست شورای چهارم
روی آن تحقیقــات مفصلی
شــده و امیدواریم در همین
دوره شورا به نتیجه برسد

آیا شفافسازیها با محافظهکاری صورت
خواهد گرفت یا خیر؟
ما به دنبال ایجاد تنش در شــهر نیستیم .ما باید
فضای آرامی درســت کنیم و به تدریج وضعیت را
بهبود بخشیم .البته کار آسانی نیست قطعا ممکن
است کسانی که منافع آنها به خطر میافتد ،حواشی
ایجاد کنند .ولی آنچه مسلم است ما دنبال حواشی
نخواهیم رفت و ترجیح میدهیم این پروسه بدون
تنش طی شود و ما بتوانیم به بهبود مدیریت شهری
فکر کنیم و کیفیت زندگی در شهر را ارتقا دهیم.
طبق آمارها و زمزمههای درگوشی تراکمها
تا چند سال آینده فروخته شده است .تراکم
یکی از درآمدهای کالن شهرداری است .آیا
اعضای شورای شهر پنجم برنامهای دارند که
درآمدهای پایدار برای شهر ایجاد شود و تکیه
شهرداری به تراکمها نباشد؟ یا شهردار باید
خودش برای این موضوع فکری کند؟
اگر به سابقه موضوع رجوع کنیم تا پیش از سال 62
عمده درآمد شهرداری متکی بر کمک های دولتی
بوده اســت .در تبصره  52قانون بودجه ســال ،62
دولت موظف می شود حداکثر ظرف  6ماه الیحه ای
به مجلس ارایه کند که بر مبنای آن ،شهرداری های
کشور طی یک دوره سه ساله کامال خودکفا شوند.
بــه این منوال ،بخش عمده ای از کمک های مالی
دولت حذف شــد اما این الیحــه هم مغفول ماند.
شــهرداری برای کسب درآمد ،به ساده ترین راهی
که در دســترس بود ،متوسل شــد و وضعیت به
ســمت و ســویی رفت که تامین درآمد شهرداری
از راه عوارض ســاختمانی تامین شود و این تامین
درآمد از تراکم ،تغییر کاربری و امثال آن به یک روند
کلی در شهرداری ها تبدیل شد .اینکه می گوییم
عوارض ساختمانی ،بر خالف تصور رایج ،منظور الزاما
تخلفات شهرســازی و ساختمانی نیست ،هرچند
بخشی از آن هم ناشی از چنین تخلفاتی است .در
دوران ده پانزده سال اخیر ،این موضوع ابعاد بسیار
وسیعی پیدا کرد و به نوعی میتوان گفت که بخش
عمده درآمد شهرداری از راه عوارض ساختمانی بود
و حتی ابایی وجود نداشــت که نسبت به تخلفات
ساختمانی در مدیریت شهری چراغ سبز نشان داده
شود .علت این بود که از منبع تخلفات شهرسازی و
ساختمانی ،درآمد خوبی کسب می شد .حاال البته
خود این موضوع نیاز به توضیــح دقیق تری دارد.
بخشــی از این درآمدها ،ناشــی از کمیسیون ماده
 100است که اتفاقا سهم قابل توجهی در درآمدهای
شــهرداریها پیدا کرده اســت .بخشــی دیگر ،به
تصمیمات کمیسیون ماده  – 5و عمدتا پیش از سال
 – 92مربوط است ،که تصمیماتی غیرقابل دفاعی به
لحاظ شهرسازی گرفته شده و منجر به ناهنجاری ها
بزرگ مقیاس در شهر شده و البته از منبع عوارض
آنها ،درآمد خوبی عاید شهرداری تهران شده است.
چند درصد درآمد شهرداري از محل فروش

عوارض ساختماني است؟
دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مطالعهای انجام داده که نشــان می دهد طی یک
دوره  10ساله،درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض
ساختمانی در  8کالنشــهر ایران حدود 79درصد
بوده است .یعنی به طور متوسط عوارض ساختمانی
79درصد سهم درآمدهای شهرداری کالنشهرهای
ما را تشکیل میدهد .این یعنی اینکه اگر شهرداری
به هر دلیلی نتواند برای ساخت و ساز مجوز صادر
کند ،مثال رکود اتفاق بیفتد یا شهر اشباع شود (که
در حال حاضر شهر تهران اشباع شده) ،همین منبع
ناپایدار برای کسب درآمد هم وجود نخواهد داشت.
حاال اینکه در این فضا چه میشود کرد؟ باید بگویم
اوال این شــرایط اقتضا میکند دســتگاه مدیریت
شهری ولخرجی نکند .یعنی وقتی منابع درآمدی
ناپایدار اســت و منابع مالی پایدار به میزان کافی
وجود ندارد ،شــرایط ایجاب می کند شــهرداری
ســراغ پروژههای غیرکارشناسی پرهزینه نرود که
برای تامین مخارج آنها مجبور شــود از راه فروش
تراکم و عوارض ســاختمانی کسب درآمد کند .در
حقیقت دستگاه مدیریت شــهری سراغ پروژهای
مثل دو طبقه کردن بزرگراه صدر با حداقل بازدهی
نرود که بــرای تامین مخارج چنین پروژهای ناچار
باشد به ساخت و سازهای بسیار ناهنجار در سطح
شــهر چراغ سبز نشان دهد که از طریق آنها منابع
درآمــدی پروژهها را تامین شــود .ما در شــورای
آینده جلو این قبیل پروژهها و اقدامات را خواهیم
گرفت .اما نکته مهمتر در این شرایط این است در
همان قانون ســال  62اشاره شــده که دولت برای
موضــوع درآمدها ،ظرف 6مــاه در رابطه با منابع
مالی شهرداریها الیحهای ارائه دهد که به تصویب
مجلس برسد و بعد در دستور کار و مالک عمل قرار
گیرد .اما تا امروز به دالیل مختلف الیحه به تعویق
افتــاده و الیحه «درآمدهای پایدار شــهرداریها»
همچنان معطل مانده است .دولت یازدهم پیگیری
جدی انجام داد و فکر میکنم حداقل دو ســال و
نیم ،سه سال کار جدی و موثری روی این موضوع
انجام داد تا زودتر به نتیجه برسد .درآمدهای پایدار
شهرداریها موضوع پیچیدهای است که باید بین
دولت و مجلس زودتر تعیین تکلیف شــود .ما هم
در شــورای پنجم این موضوع را پیگیری می کنم
و از دولت و مجلس درخواست می کنیم به گونه ای
عمل کنند که زودتر این الیحه به نتیجه برســد.
کما اینکــه در همین چند روز اخیر که منتخبین
مشخص شــدند بعضی از منتخبین از جمله خود
من رایزنیهای در رابطه با این الیحه با تعدادی از
نمایندگان مجلس داشتیم .اگر بخواهیم از پاسخ این
سوال نتیجهگیری کنیم باید بگوییم دو مسئله در
مباحث درآمد شهرداری وجود دارد .یکی اینکه باید
پیگیر باشیم که الیحه درآمدهای پایدار شهرداریها
زودتر به ســرانجام برسد و ابالغ و اجرا شود تا این
وضعیت نابسامانی که در حوزه شهرداریها هست
سر و ســامان پیدا کند.دوم اینکه در شرایطی که

شهرداری به اندازه کافی منابع مالی پایدار در اختیار
ندارد ،طبیعی است که هیچگونه ولخرجی در این
حوزه پذیرفته نیست ،نه در حوزه تعریف پروژههای
غیرضروری و بدون بازده و نه در اســتخدام نیروی
انسانی مازاد و نه در هیچ حوزه دیگری.
برنامه شما خوب است اما یکسری تراکم به
فروش رسیده که احتمال دارد طرح صیانت از
باغات را با مشکل روبهرو کند .با توجه به اینکه
برخی از کارشناسان و آقای رئیس کمیسیون
سالمت و محیط زیست شورای شهر معتقدند
باید این تراکمها به نحوی پس گرفته شود و
رضایت خریدار آن هم جلب شود ،در برنامه
شما برای این تراکمها چه چارهای اندیشیده
شده است؟
امیدوارم با توجــه به تالشهایی که آقایان و دیگر
دوستان در کمیســیون های مربوطه انجام دادند،
طــرح «صیانت از باغات» در همین دوره به نتیجه
برســد .اجازه بدهید من ابتــدا توضیحی در مورد
«بــرج باغ» بدهم .البته برای اینکه درگیر جزییات
فنی شهرسازی نشویم ،من کمی با تقریب صحبت
مــی کنم .به طور کلــی در زمینهای معمولی به
 60درصد زمینها اجازه ساخت و ساز داده میشود .اما
در بحث برج باغ آن چیزی که تصویب شد این بود
که گفته شد در زمین هایی که باغ تشخیص داده
شــده اند برای آنکه سطح باغ حفظ شود ،به جای
 60درصد اجازه ســاخت بدهیم،اما در ارتفاع آن را
دو برابر کنیم .به این صورت در مجموع همان تراکم
تامین میشــد .اگر زمینی عــادی  60درصد در
 5طبقه اجازه ساخت میگرفت برج باغ  30درصد
در  10طبقه اجازه میگرفت تا همان تراکم تامین
شود .ابتدا پیشــنهاد جذابی به نظر میرسید و به
نظر می رســد باغات حفظ میشوند .ولی در عمل
قرار بود  30درصد در وسط باغ ساخته شود اوال در
زیرزمینها 30درصد نبود بلکه  40یا 45درصد بود
و وقتی قرار باشد  40یا 45درصد زیرزمین ساخته
شود،سطح بیشــتری باید گودبرداری میشد .در
حقیقت ابتدای کار ساخت و ساز 60درصد باغات از
بین میرفت .از طرفی ،برای دسترسی به پارکینگ،
باید رمپی ایجاد می شد که خود آن باعث می شد
بخش دیگری از باغ از بین برود .گاهی در زیرزمین به
لحاظ مساحت پارکینگ تامین نمیشد ،این موضوع
توجیه می کرد بعضا اجازه ساخت سطح بیشتری
در زیرزمین ها بدهند .بنابراین فضای ساخت بزرگتر
می شد.در نهایت دیدیم قرار بود در  30درصد زمین
بنا ساخته شود و بقیهاش باغ بماند اما عمال به دالیل
مختلــف باغی باقی نمی ماند .وقتی این موضوع را
در یک پروسه 10ساله رصد کردیم ،دیدیم مصوبه
برج باغ که به نظر میرسید باغهای شهر را نجات
دهد ،اتفاقا بالی جان باغهای شهر شده است .حاال
برای اینکه ما بتوانیم این فضا و شرایط را به شرایط
پیشین برگردانیم بحثهای مختلفی وجود دارد .اول
اینکه کسانی مطرح میکنند که شما وقتی مالک
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سومین جلسه کمیسیون موقت عمران وحمل ونقل به ریاست محسن هاشمی برگزار شد .به
گزارش ایلنا ،افشین حبیبزاده در کانال تلگرامی خود از برگزاری سومین جلسه کمیسیون
موقت عمران وحمل و نقل شورای شهر تهران خبر داد و نوشت :در این جلسه گزارشات اولیه
تهیه شده در خصوص عملکرد معاونتهای فنی و عمرانی و همچنین حمل و نقل و ترافیک
شهرداری قرائت و سپس مورد بررسی قرار گرفت.
یک قطعه زمین هستید که باغ محسوب میشود،
اگر اجازه ساخت و ســاز به شما ندهند این امر با
حقوق خصوصی شــما در مغایرت است .مثال کنار
زمین شما قطعه زمینی هست که باغ تشخیص داده
نشده از امتیازات ساختمانی استفاده میکند اما شما
نمیتوانید از این امتیازات اســتفاده کنید.دیگرانی
هستند که کمی رادیکالتر نگاه میکنند و میگویند
نباید در باغ ساخت و ساز کرد و اگر بخواهیم در آن
ســاخت و ساز کنیم ،مثال کمتر از  10درصد و در
دو طبقه باشد.این بحث که در شورای چهارم مطرح
است این است که مصوبه برج باغ طی دوره 10ساله
اخیر نه تنها کمکی به حفظ باغات نکرد بلکه باعث
تخریب آنها هم شد .نیاز است که ما بازنگری کنیم.
اما اینکه چگونه به برج باغها سامان دهیم به یک
بحث کارشناسی نیاز دارد که در کمیسیون سالمت
و محیط زیست شورای چهارم روی آن تحقیقات
مفصلی شــده و امیدواریم در همین دوره شورا به
نتیجه برسد .اگر به دالیل مختلفی در شورای چهارم
این موضوع به نتیجه نرســید انشاءاهلل در شورای
پنجم پیگیری خواهیم کرد.
یکــی از تالشهای اصــاح طلبان در
دوره چهارم ،کاهش اختیارات شــهردار و
معاونانشبود که به نتیجه نرسید .به توجه به
یکنواختی جناحی ،آیا این اختیارات در دوره
پنجم شورای شهر کاهش مییابد یا خیر؟
اگر شــورای شهر از اختیارت خود درست استفاده
کند و همه ظرفیت های حقوقی و اجتماعی را به
کار بگیرد،من شــخصا از بابت اختیارات شهردار و
معاونانش دغدغهای احساس نمیکنم.اگر شهردار
اختیاراتی دارد ،خب شورای شهر هم در دورههای
مختلف و به دالیل مختلف از ظرفیت های حقوقی
و اجتماعی خود استفاده موثرنکرده است .البته این
بحث مطرح است که ممکن است شورا در شرایط
خاص مثال برای استیضاح یا عزل شهردار ،ابزارهای
مکفی در اختیار نداشته باشد .یا مثال این بحث قابل
طرح است که آیا ممکن است شورا نسبت به معاونین
ومدیرانارشدشهردارینسبتقانونیتعریفشدهای
داشــته باشــد؟ اینها مباحث حقوقی دامنه داری
اســت که می توان در فرصت مناسب تری مطرح
کــرد .اما فعال بر مبنای آنچه در اختیار داریم ،باید
شرایطی فراهم کنیم که شورا از ظرفیتهای قانونی
و ظرفیت های اجتماعی خود به خوبی استفاده کند.
یکی اینکه شــورای شهر در مقطع تصویب بودجه
نقش کلیدی ایفا می کند و با تصویب بودجه ساالنه
مقرر میکند که شهرداری در چه موضوعاتی و به
چه شکلی وارد شــود و در چه حوزههایی و با چه
اولویتهایی فعالیت کند .در حقیقت این شــورای
شهر است که با تصویب بودجه به فعالیت شهرداری
جهتدهی میکند .مقطع بعدی در تفریغ بودجه
است که انحرافهای شهرداری مشخص میشود.
شــورا می تواند این دو مقطع را جدی بگیرد و یا با
تسامح برخورد کند .این به عملکرد ما مربوط است
که در شورای پنجم چگونه عمل خواهیم کرد .دوم
اینکه باالخره شورا یک شأن و جایگاه نظارتی نسبت
به شــهرداری دارد که در قانون شوراها به رسمیت
شناخته شده و عموما شــورا از این شأن و جایگاه
خود به دالیل سیاسی و یا هر دلیل دیگری استفاده
موثر نکرده است .ولی در هر صورت این یک ظرفیت
قانونی است که باید از آن استفاده شود.نکته سوم
ظرفیت اجتماعی شوراســت که براساس آن شورا
میتواند ابزارهای موثرتری در اختیار داشته باشد.
یادمان باشــد که در این این دوره نفر اول شورا با
بیــش از یک میلیون و هفتصــد رای و نفر آخر با
باالی یک میلیون رای وارد شــورا شــدند .این آرا
نشانگر وجود یک ظرفیت اجتماعی جدی است .اگر
پتانسیلهای اجتماعی را جدی بگیریم میتوانیم
با مشارکت مردم و تشــکلهای مدنی و صنفی و
گروههای مختلف اجتماعی در مسایل شهری گام
های موثری برداریم.
شورای شهر پنجم یکدست اصالحطلب
اســت .آیا نبود تضارب آرا مشکلی ایجاد
نمیکند؟
من ترجیح میدهم از زاویه دیگری به این موضوع
نگاه کنم .بــه نظرم باید تضــارب آرا را در حضور
تخصصهــای مختلف ببینیم در شــورا افرادی با
تخصصهای جامعهشناســی یا روانشناسی در کنار
افــرادی با تخصص شهرســازی و معماری یا فنی
و مهندســی حضور دارند .ممکن اســت انتقاداتی
به ترکیب شــورا وارد باشد ،بحثی نیست.اما وقتی
تخصصهای مختلف در کنار هم قرار بگیرند حتما
تضارب آرا به وجود مــی آید .اگر از این زاویه نگاه
کنیم این نــوع تضارب آرا اتفاقا می تواند منجر به
کارآمدی بیشتر شود.
شهرداری در سال  93تا حدودی انحراف
بودجه داشــت و به دلیل پشــتیبانی آرای
اصولگرایان توانست مصوبه شورا را بگیرد .آیا
شورای پنجم به این مسائل هم رسیدگی کند
و این مصوبات را هم ارزیابی کند؟
شــورا میتواند به مصوبات پیشین رجوع و آنها را
ارزیابی کند .البته نگاه ما معطوف به ساختن آینده
بهتر برای پایتخت است .به زودی بحث بودجه سال
آینده مطرح خواهد شد و اینکه ما در بودجه سال
 97چطــور عمل کنیم و اینکــه در تفریغ بودجه
چگونه عمل کنیم اولویت بیشتری دارد.البته قطعا
بررسی دقیقی نسبت به گذشته و حال ،یعنی وضع
موجود خواهیم داشــت و در مواردی که ضرورت
ایجاب کند ،ورود خواهیم کرد.

نگاه مخاطب
آلودگی صوتی و ضعف های

مدیریتشهری

علی اکبر فرقانی

صبح روز جمعه یا ســاعت  2بعدازظهر پس از
یک هفته کاری دوست داریم بخوابیم واستراحت
کنیم ،اما لحاف دوز خوش صدا ،چنان صدایش
را از تــه گلویش بیرون می انــدازد و با صدای
بلند به طور مــداوم می گوید« :لحاف دوزی»،
«لحافدوزی»!دقایقیدیگرخودرووانتیانیسان
سر و کلهاش پیدا می شود ،بلندگویی هم روی
خودرواش نصب کرده ،او که سمسار دوره گرد
است ،میگوید« :لوازم منزل ،آشپزخانه ،یخچال،
لباسشــویی ،اجاق گاز ،تخت خواب ،کمد و...
خریداریم» ،لحظاتی بعد میوه فروش دوره گرد
پیدایش می شود و می گوید« :هندوانه ،خربزه،
ملون شیرین و عسلی ،فالن کیلو ،فالن قدر»،
او مــی رود ،فرد دیگری مــی آید و می گوید:
«ســیب زمینــی ،پیاز ،ســبزی خــوردن،
گوجهفرنگی،گوجهسبز،زردآلووبرخیمحصوالت
دیگر» ،برخیها برای اینکه بیشــتر کاســبی
کنند و خانواده هایی که ته کوچه هستند یا در
طبقات باالتر زندگی می کنند و صدای ناهنجار
میوه فروش به گوششان نمی رسد ،فروشنده از
خودرو پیاده می شود و بلندگوی دستی اش را
می گیرد و چند بار از ابتدا تا انتهای کوچه قدم
مــی زند و برای فروش میوه ،فراخوان می دهد
تا مبادا خانواده ها خواب مانده باشند یا صدای
لطیف ،ظریف و نخراشیده اش را نشنیده باشند!
مسائلی که شــرح دادم ،از صبح تا شب توسط
افراد مختلف و در ساعات متفاوت تکرار می شود.
یعنی عده ای به راحتی بدون پرداخت عوارض
و مالیــات با آلودگی صوتی ،ســلب آســایش
می کنند و شهرداری که مسئول رسیدگی به
این گونه مسائل است ،در مقابل این ناهنجاری ها
بی تفاوت است و ضعف های مدیریت شهری
باعث شده مردم آرامش و آسایش نداشته باشند.
کارمندان و کارگران هم از استراحت در روزهای
تعطیلبهعلتضعفهایاینچنینیمحروماند.
اینهــا یک ســری از مشــکالت و معضالت
شهری است و موضوع دیگر ،صدای گوشخراش
و آزاردهنده دزدگیرها است .برخی دزدگیرها که
روی خودروها نصب شدهاند ،از حساسیت باالیی
برخوردارند،بهمحضعبورخودرو،موتورسیکلت
و حتی پریــدن گربه روی آنها ،آژیرشــان به
صدا درمیآید و این مســئله بر اعصاب و روان
همســایگان تأثیر می گذارد و باعث استرس و
از خواب افتادگی یا خواب زدگی می شود .این
قضیه یک موضوع اجتماعی و در حال گسترش
است .نداشتن پارکینگ در بسیاری از خانه ها
و ســرقت خودرو و موتورسیکلت موجب شده
رانندگان برای پیشگیری از سرقت و اطمینان
بیشــتر وسایل نقلیه شخصی شان را مجهز به
دزگیر کنند! متأســفانه خانم های خانه دار به
دلیل اینکه بیشتر ساعات روز را در خانه به سر
می برند ،بیشتر در معرض آلودگی های صوتی و
آزاردهنده قرار می گیرند .موضوعی را تا فراموش
نکردم ،یادآوری کنم .برخی از میوه فروشــان،
ترازوهایشان را دستکاری و کم فروشی می کنند.
به همین دلیل برخی از میوه ها را با قیمت پایین
به فروش می رسانند ،مشتریان سادهدل که از
موضوع تــرازو اطالع ندارند قیمت اجناس را با
مغازه های میوه فروشی مقایسه می کنند و به
ایننتیجهمیرسندکهفالنمیوهفروشگرانفروش
اســت! بیشــتر مســائلی که به طور مفصل
شــرح دادم ،با حوزه شهری و شهرداری ارتباط
مستقیم دارد .کاخ نشینان و مسئوالن شمال
شهرنشینوافرادیکهدرپنتهاووسوخانههای
ویالیــی و بدون هیچ گونــه آلودگی صوتی و
در کمال آرامش ،آسایش و روی تختهای پَر قو
میخوابند و استراحت می کنند ،چنانچه تمایل
داشتند از آنها دعوت می کنم برای ساعاتی هم
در کلبه محقرانه ما تشریف فرما شوند تا بیشتر
به عمق معضالت پی ببرند!

زنان

پیشنهادتشکیلفراکسیون
زنان در شورای شهر پنجم

منتخب مردم در شورای شهر پنجم از تشکیل
فراکسیون زنان در شورای شهر آتی خبر داد.
زهرا صدراعظم نوری در گفتگو با ایسنا ،گفت :با
توجه به افزایش تعداد زنان در شورای شهر پنجم
تصمیم گرفته شد که با تشکیل یک فراکسیون
زنان ،در جهت بررســی مســائل ،موضوعات و
چالشهای زنان به صورت تخصصی در شورای
آتی رسیدگی شــود .الزم است به صورت ویژه
رسیدگی به مسائل و چالشهای آنان در دستور
کار قرار گیرد.اولین شهردار زن پایتخت با بیان
اینکه موافقت تمامی زنان راه یافته به شــورای
شــهر پنجم در زمینه تشکیل فراکسیون زنان
جلب شــده و پس از فراهم شدن مقدمات به
بررسی ساختار و شرح وظایف اقدام خواهد شد،
گفت :شهر یک مجموعهای از همه شهروندان
اعم از زنان ،مردان و کودکان است که مدیریت
شهری باید یک نگاه جامع به همه گروهها داشته
و برای همه آنها برنامهای عملی داشته باشد اما
متاســفانه از آنجایی که عمده سیاستگذاران و
تصمیمگیران مرد بودهاند ،نگاه فراگیری به زنان
وجود ندارد .

