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و شدت تابش خورشید
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این مزیتی است که ما
میتوانیم از آن استفاده
کنیم .اما باید قبول کنیم
که آنها در این زمینهها از ما
جلوترند و باید از تجربیات
آنهااستفادهکنیم
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چطــور ایــن کار را انجــام میدهند ،یــک تجربه موفق
اســت و در ســایه همین ارتباطات میتوان کسب کرد.
ما روزانه حــدود  6هزار و  500تن زباله حمل میکنیم.
فقط تصــور کنید اگــر امکانی وجود داشــت تا هفتهای
یکبــار این کار شــود ،چــه اتفاق مهمــی میافتــاد؟ و یا
اینکه مخــازن زباله بهگونه طراحی میشــد تا به جای
اینکهکسیدرسطلهاخمشود،فقطراهانداختنزباله
وجود داشــت .این کارها در کشــورهای پیشرفته انجام
شــده است .مثالً در ســفر اخیرم به وین شاهد بودم که
حتی شیشههای رنگی و سفید هم در مخازن جداگانه
تفکیک میشــود تا صرفه اقتصادی بیشــتری داشــته
باشد.
 ëëپس تأکید بیشتر بر آموزش و انتقال تجربه است؟
بلــه ،در کشــورهای اروپایی اعتبارات بســیار خوبی
بــه اجــرای پروژههــای مشــترک مثــل کاهــش کربن،
هیدروکربن و یا اســتفاده از انرژیهای نو که متأســفانه
جــای آن در تهران خالی اســت ،اختصاص میدهند.
کشــورهای اروپایی در این زمینه کمک زیادی به ســایر
کشــورها میکننــد .بهرحــال تهــران یک شــهر مرتفع
اســت و شــدت تابــش خورشــید درآن دو برابــر برلین
است .این مزیتی اســت که ما میتوانیم از آن استفاده
کنیــم .اما بایــد قبول کنیم که آنها در ایــن زمینهها از ما
جلوترند و باید از تجربیات آنها اســتفاده کنیم .زمانی
بحــث «کاهش» مصــرف انــرژی مطرح بــود ،بعد به
عدد صفر رســیدند ،اما حاال در تحقیقات جدید ،نسل
نو ســاختمانها یی معرفی میشــود کــه انرژی پالس

هســتند ،ســاختمانهایی کــه نه تنهــا انــرژی مصرف
نمیکنند کــه حتی تولیدکننده انرژی هم هســتند و در
قبالآن ،درآمدکسبمیکنند.
 ëëچه زمانی باید منتظر عملی شدن این تجربیات در
تهران باشــیم؟ یعنی میتوانید به شــهروندان تهران
نشین وعده بدهید که تا چند سال اینده در سایه همین
روابط ،اتفاقات مثبتی میافتــد و پایتخت وضعیت
متفاوت تری را میبیند؟
بله ،زمانیکه مــردم بخواهند و همــکاری کنند این
اتفــاق خواهــد افتاد .مثــاً در حوزه پســماند و مصرف
انــرژی قــدم اول و اراده اولیــه بــا مصــرف کننــدگان
اســت .در قدم نخســت مردم بایــد اراده کنند که کمتر
زبالــه تولیــد و زبالــه را از همــان مبــدا تفکیــک کننــد.
ســرانه زباله مــا باالســت .البته شــهرداری هــم باید از
تکنولوژیهای بهروز برای دریافت این زباله اســتفاده
و در نهایــت آن را بــه درآمــد تبدیل کنــد .االن در بحث
توســعه پایدار ما پســماند نداریم ،هر پسماند در واقع
منبعی برای چرخه بعدی اســت .اخیراًدر دولت هم
صندوقی به تصویب رســید که هزینه پســماند از ابتدا
از مصرفکننــده دریافــت و بــه آن واریز شــود .ما هیچ
راهــی جز این نداریم .برای اینکــه تولید زباله را کاهش
دهیــم باید هزینه تولیــد آن را از مصرفکننده بگیریم
و در مقابل اگر کســی زبالهها را تحویــل داد ،هزینه را به
آن برگردانیم .در اروپا این روش بســیار مرســوم است.
االن دراغلــب کشــورهای اروپایــی وقتی شیشــه آب را
تحویل بدهید 25 ،ســنت به شما برمی گردانند ،چرا؟
چون شما از قبل هزینه این شیشه را پرداخت کردهاید
و جالب اینکه هزینه شیشه گرانتر از آبی است که شما
مصــرف کردهاید .خب همه این کارها برای این اســت
که پســماند به چرخــه اصلــی برگردد.ما هــم باید کم
کم بــه این ســمت حرکت کنیــم .اخیــراًدر دولت هم
مصوبهای آمد تا اســتفاده از کیســه پالستیکی ممنوع
شــود .در کشــوری مثل کنیا برای اســتفاده از کیسههای
پالســتیکی قوانیــن محکمــی وجــود دارد و افــراد
درصورت استفاده از کیسه پالستیکی ،به  6سال زندان
محکوممیشوند.
 ëëآیا میتوان از طریق دیپلماســی شهری ،روابط کدر
سیاســی را که اتفاقا این روزها تحت تأثیر واژه تحریم
و زورگوییهای سیاســی قرار گرفته ،ترمیم کرد؟ از این
جهت این ســوال را میپرســم که آیــا نمیخواهید با
گسترش روابط با سایر شــهرهای بزرگ دنیا ،به خروج
دولت از انزوای سیاسی کمک کنید؟
حتمــاً ،چراکه نه! بــه اعتقاد من میتــوان این کار را
انجامداد،چونشهرداریها،دولتنیستند.
 ëëیعنی در هیچ حوزهای تحریم نیستند؟
خیر ،در لیست تحریمها ،اسم شهرداریها نیامده
اســت .میتوانیم بگوییم محدودیتهایی که شــامل
حــال دولتهــا میشــود ،شــامل حــال شــهرداریها
نمیشود .همین االن هم این اتفاق افتاده است.
بــا ایــن توصیــف در حــوزه خریــد و فــروش بویــژه
در حــوزه حمــل و نقل عمومی دســت شــما کامــاً باز
اســت .آیــا در شــرایطی کــه مــا در صنعــت خــودرو بــا
محدودیتهای شدیدی مواجهیم ،میتواند راهگشا
باشد
در خصوص آنچه که مربوط به مصرف مردم شهر
اســت ،بله امکانــش وجــود دارد .البتــه در انتقال پول
با مشــکالتی مواجهیم که خوشــبختانه بانک شهر در
لیستتحریمهاقرارندارد.

 ëëدرجایی از آمادگی شــهرداری تهران برای گسترش
ارتباطات بــا کشــورهای اروپایی گفتید ،در این راســتا
سفرهای بعدی شما به کدام کشورهاست و مهمترین
مســألهای که شــما را به این ســفرها ترغیــب میکند،
چیست؟
طبیعتــاً ســفرهای آینــده مــا معطــوف بــه حــل
مشــکالتمان خواهــد بود .یکــی از مشــکالت جدی ما
تأمیــن منابــع مالــی پایدار اســت .شــهرهای مختلف
دنیــا از روشهــای متفاوتــی بــرای ایــن موضــوع
اســتفاده میکنند .دومین هدف ما ،موضوع پســماند
و اتوبوسهــای برقــی اســت .تهــران نیــاز جــدی بــه
اتوبوسهــای برقــی دارد و ما باید حتماًبه این ســمت
حرکــت کنیــم .درحــال حاضر بــا مشــکالت اندکی در
ایــن زمینه مواجهیم ،اما خوشــبختانه زمینه ســاخت
آن در داخــل کشــور وجــود دارد .االن حــدود دو ســوم
واگنهای موجود ،در شــرکت واگنسازی تهران ساخته
میشــود ،پس ظرفیت وجود دارد .در بحث اســتفاده
از انرژیهــای نو البته کمی عقب هســتیم ،امــا اخیراًبا
مصوبه دولت قرار شــد تا شــهرداری تهران ،پســماند
را در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار دهــد و بخــش
خصوصی از آن برق تولید کند و ســپس آن را با قیمت
باالتــر به دولــت بفروشــد .در حــال حاضر ما هــر کیلو
وات بــرق را حــدودا 350تومــان میخریــم کــه بــرای
ســرمایهگذاری بخش خصوصی به صرفه نیست ،اما
اگر ایــن رقم به  600تومان برســد ،قطعــاً اقتصادیتر
خواهــد بود .البته در گذشــته هم بخــش خصوصی در
تولیــد بــرق در نیروگاهها و یــا اســتفاده ازانرژیهای نو
سرمایهگذاریکردهبود.
 ëëمــی توانیــد بگوییــد بــا ایــن ســرمایهگذاریها ،به
چه ســهم درآمــدی در منابــع پایدار شــهرداری تهران
میرســیم؟ باتوجــه به اینکــه خود شــما بارهــا تأکید
کردهاید که در این حوزه با مشــکالتی مواجهید و البته
برخالف سایر شــهرداران ،به سمت تراکم فروشی هم
نخواهیدرفت؟
بــرای اینکــه به ســراغ تراکــم فروشــی نرویــم ،این
مرحلــه دوم اســت .در درجــه اول دوالیحــه مهــم در
مجلــس داریــم کــه باید به ســراغ آنهــا برویــم .الیحه
اول کــه بــزودی در دســتور کار مجلــس قــرار میگیرد،
الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده اســت و میتوانــد تا
حــدود زیــادی منابــع پایــدار مــا را تأمیــن کنــد .الیحه
دوم کــه از دولت امــده ،بحث منابع مالــی پایدار برای
شهرهاســت .موضوع بســیار کلیــدیای اســت و جزو
اولویتهای دولت به مجلس برای به نتیجه رســیدن
تا پایــان این دوره از مجلس هم اعالم شــده اســت .به
هرحال شــرایط اقتصادی سخت اســت و همیشه هم
بیــن مالیات ملی و محلی دعوا بوده اســت ،اما باید به
یکدیگر کمک کنیم تا از این شــرایط عبــور کنیم ،چون
اگــر ایــن اتفاق نیفتــد و شــهرداریها هم بــرای تأمین
درآمد رها شــوند ،به کاهش کیفیت زندگی در شــهرها
منجــر خواهد شــد .ما بدنبــال این نیســتیم ،الاقل من
بدنبــال ایــن قضیــه نیســتم و حتــم دارم کــه اعضای
شــورای شــهر هم همینطور فکــر میکنند .بــا توجه به
تجربیاتی که در این حوزه دارم ،تالش میکنم تا از این
تجربیاتبرایاصالحاموراستفادهبکنم.
 ëëبا توجــه به همین تجربیات باید فکــری هم به حال
کمیســیون ماده  100کرد ،چون تا وقتی این کمیســیون
بــدون اصالح بــه کارش ادامــه دهد ،الاقل بخشــی از
این تالشها بیفایده خواهد بود و همچنان وابستگی

