یکــیازطرحهــایدرجهیکبــهفینالراهپیــداکرد.بجز
مسأله پسماند که چندان پیشرفت خوبی نداشته است
درحوزهحملونقل،ترافیک،سامانههایارائهخدمات
بهشهروندانواستفادهازشبکههاییکهبهشفافسازی
فرآیندها کمک میکنند گامهای جدی برداشــته شــده
اســتکهحتیبرایخیلیازشــهرهامهموجــذاببود.
معرفــی اینها بــه جوامــع بینالمللی باعث میشــود
بتوانیمازاینمزایااســتفادهکنیموکشــورهایدیگرهم
اینتجاربرادریافتکنند.درحوزهزیستپذیریشاید
بزرگتریناقداممقابلهباادامهشهرفروشــیبــودهواین
اولین گام زیســتپذیری شــهری اســت .وقتــی به طرح
تفصیلیبرمیگردیــموخودمانرااحیامیکنیم،وقتی
بردرآمدهایپایدارکارمیکنیم،زمانیکهدرکمیسیونها
به صورت جدی در مقابل تخلفات میایســتیم ،نتیجه
ایــنخواهــدبودکــهروندروبــهاختــالوکاهشکیفیت
زندگــی متوقــف میشــود و در آینــده باعــث افزایــش
زیســتپذیریخواهدشــد.درکنارآندرجهتتوســعه
حمــلونقــلعمومــیمســافرپذیریمتروباکــمکردن
سرفاصلههادرسالگذشته 50درصدافزایشپیداکرده
است.چنانکهدرحالحاضرتعدادسفرهایروزانهمترو
به2میلیونرســیدهاست.طرحکالنگسترشدوچرخه
ســواریکهشهردارپیشــتازآنبوده،باعثشدهاستکه
درحمــلونقلعمومیگامهایجدیبرداشــتهشــود.
منفکرمیکنمدرحــوزهحملونقلمیتوانیممدعی
باشیمکهزیستپذیریمادرحالافزایشاست.درحوزه
تابآوری،دربخشمدیریتبحران،دربخشخدمات
شهریوبخشهایدیگریکهمرتبطبااینموضوعاند
اقداماتجدیصورتگرفتهاست.مثالًدرآتشنشانی،
بخشرصددائمی،خیلیازنقاطحســاسرادردســت
اقــدامدارد.ازاقدامــاتدیگــرمدیریــتبحــرانبحــث
دکلهایمخابراتیاستکهبرایضدزلزلهشدنآماده
میشود.بخشیازآنانجامشــدهواحتماًالًتاپایانسال
تکمیلخواهدشــد.همچنیندربحثآموزشبحران،
شــرایطمقابلهبابحــرانوهوشمندســازیدرمدیریت
بحران اقدامــات خوبی صورت گرفته اســت .مثالً بیش
از 10هــزارپرســنلآموزشدیــدهجدیددرآتشنشــانی
اضافهشــدهیــادرحــالافزودهشــدنهســتند.بنابراین
عــاوهبراینکهاینمباحثنیازهایروزمــرهمابودهاندو
همبهدلیلاستفادهازتجاربسایرکشورهاشعارجایزه
رابــرویاین 3محورقــراردادیم.دردنیاآنقــدرکهبراین
 3محورکارمیشــودبرســایرمحورهاتمرکزنمیشــود.
آبانماهکنفرانس UCLGدرابوظبیبرگزارخواهدشــد
کهبخشعمدهایازاینشعارهاراپوششمیدهد.این
نشــانمیدهدکهکالنشهرهایدنیامسائلشبیهبههم
دارندوراهحلهایآنهانیزراهحلهایکارشــدهوشــبیه
بههماســت.شهرهایدنیادرتالشاندکهاینتجاربرا
بههمدیگرمنتقلکنند.مانیزاینفرصترابرایشرکت
کنندگانایجــادمیکنیمتابتوانیمحداکثراســتفادهرااز
تجربیاتآنهاکسبکنیم.
یکــیازپروژههایخوبیکهدراینجشــنوارهشــرکت
کردهطرحخیابانهایمســکواســتکهبازیستپذیری
گرهخورده.خیابانهایمابهخیابانهایمســکونزدیک
اســتومیتواندبرایمایکانتقالتجربهجدیباشــد.
طــرحخیابانهــایکامــلدرتهراننیــزدردســتاقدام
اســت.اولینخیابــانکاملتهرانکــهبرایهمــهاعماز
عابر،دوچرخهسوار،خودروسواریو..قابلاستفادهاست
تــاپایانســالدرخیابانکریمخــانزندبهبهــرهبرداری
میرســد.درهرمنطقهنیزیکخیابانشناساییخواهد
شــدکهتاســال 99بهعنــوانخیابانکاملایجادشــود.با

یشهر
احداثواجرایخیابانکاملدرشریانهایاصل 
ورفتوآمدمردمتغییراتجدیصورتخواهدگرفت.
ëëبازیگران مهم حق شهروندی و حکمرانی شهروندان
بر شهرNGO،ها و سمنها هســتند ،همکاری شما برای
حضوردراینجشنوارهبهچهصورتخواهدبود؟
جلســهایباسمنهایهمکارشــهرداریداشتیمتا
دراینجشــنوارهحضورداشتهباشند.ازاینتجارببهره
ببرندوبهمــاکمککنند.یکیازمهمتریــنتجاربدنیا
در اداره شــهرها مشارکت ســمنها و شــهروندان است.
شــهرهویتخودراازاینمشــارکتمیگیــرد.هرچقدر
مشارکتبیشترباشــدباریکهشهرداریتحملمیکند
کمترخواهدشــد.دردنیااقداماتبســیاربزرگیصورت
گرفتهاست.بسیاریازکارهاییکهمابهپیمانکارهاواگذار
میکنیمدردنیابهNGOهاواگذارمیشود.بایدپذیرفت
کهمادراینزمینهعقبهستیم.اینیکیازنمونههایی
اســتکهشهرداریباآندرگیراستوماتالشکردیمبه
سمتراهحلاینموضوعبرویم.برایمثالدرمباحث
مربــوطبهحیوانــاتاهلیونگــهداریســگهایبدون
صاحب،جلســاتیبــاســمنهاوگروههــایاجتماعیو
مردمیکهدراینزمینهفعالیتمیکنندبرگزارکردیم.از
آنهاخواستیمکهراهحلهاییارائهبدهندوکمکهای
جدیصورتگرفت.ایننشاندادکهخیلیازراهحلها
رااگرازدریچهشهروندانومردمنگاهکنیمعالوهبرهزینه
کمتــر،مؤثرتــرخواهدبودوتــداومبهتریهــمدارد.این
تجاربدردنیازیاداستوبهدلیلسیاستیکهوجوددارد
خیلیذهنمابهاینسمتنمیرود.بایداقداماتجدی
برایاینکارصورتگیرد.
 ëëتصور میکنید ســمنهای فعال در تهران بتوانند چه
سهمیازمشکالتشهرتهرانرارفعکنند؟
ســمنهایمــابــهعلــتفقــدانتجربــهوآمــوزش
خیلیقوینیســتند.مادرتجــاربدیگــریدرهمکاری
ســمنهادرمبحثکودکانکاروبچههایبیسرپرست
دچارمشــکلبودیمومشــکلجدیاینبودکهخیلیها
اعالمآمادگیوعالقهمیکردندودرخواســتمشارکت
داشتندامازمانیکهواردکارشدیم،ازپسآنبرنیامدند.
آمادگیالزموتجاربکافیرانداشــتندوچونبخشــیاز
آن وظایف حکمرانی اســت نمیتواند لحظــهای بدون
متصدیوبالتکلیفبماند.شهرداریودولتمجبورند
وارداینموضوعشوندواگردرکشورچنینظرفیتیهست
آنهاراواگــذارکنند.اگرمیبینیدکهدربرخیقســمتها
عملکردجــدینداریمبخشــیازمشــکلبهایــندلیل
استکهسمنهایباتجربهکمهستند.بخشیازوظیفه
ماآموزشســمنهااســت.اگردیدیمصالحیتکافیرا
کسبکردندبهجایسپردنکاربهپیمانکارقطعاآنرابه
سمنهاواگذارمیکنیم.
 ëëجایزه خشت طالیی برای چهارمین بار و با یک سال
وقفه آبان ماه امســال برگزار میشود ،یکی از نکات مهم
برایبهبوددیپلماســیشــهریوبهتردیدهشدنچنین
جایزهای،افزایشاعتبارداخلیوبینالمللیآناست،
شــهرداریتهــرانبــرایافزایــشاعتبــارجشــنوارهچه
اقداماتیدرنظرگرفتهاست؟
اولینکاریکهبایدانجامدادایناســتکهبهتجارب
مشــابهدقتکنیموببینیمســایرینچهمســیریراطی
کردهانــد.درایراننهدراینحوزهبلکهدرحوزههایدیگر
جشــنوارههایقویباقدمتطوالنیداریم.مثالًیکیاز
قدیمیترینجشــنوارهها،فیلمکوتاهتهراناســتکهاز
قبلازانقالبشروعشدهوسالهاستکهدرحالبرگزاری
است.اینجشنوارهازجشنوارههایبسیارمعتبراستکه
برندگانآنمیتوانندمســتقیمکاندیدایاســکارشوند.

شهرها زندهاند ،گردشگری
و استفاده از میراث تاریخی،
فرهنگی و طبیعی شهرها یکی
از ظرفیتهای اصلی تحقق
پایداری مالی در شهرهاست.
این روابط برای معرفی
ظرفیت شهرها به همدیگر
ضروری است .شهرها حتی
اگر با یکدیگر روابط تجاری
و اقتصادی نداشته باشند،
از روابط فرهنگی ،تاریخی و
اجتماعی ناگزیرند
دلیلآنتداوموجدیگرفتنکاراست.جشنوارهخشت
طالییدرابتدایراهاســتوچهارمیــندورهبرگزاریآن
اســت.درابتدابایدبرایآنیکدبیرخانهدائمیشــکل
دهیم.اینجشنوارهدرحالحاضرساالنهبرگزارمیشود
وبهنظرمــنظرفیتکافیداردتادرکناراســتفادهازاین
تفاهماتیکهداریمفرصتهــایکمنظیریرابهتهران
بدهد.متعاقباهمایشخواهرخواندههایتهرانرابرگزار
خواهیمکردکهمیتواندظرفیتهایدیگریرامعرفی
کند.درحالحاضرمــا 20خواهرخواندهو 10تفاهمنامه
داریموقطعاازبرخیشــهرهانیزدعوتخواهیمکردتا
شهرهاییکهتوانهمکاریوظرفیتهایمشترکبامارا
دارندبه 50شهربرسد.اینراهیاستکهتهرانرابهدنیا
معرفیخواهدکردوظرفیتهایویژهایبهمامیدهد.
سبینالمللیبا
ازطرفیبرنامهایبرایحضوردراجال 
رویکرد کارشناســی داریم .در مجمع شهرداران آسیایی
بــه واســطهی مســؤولیت در دبیرخانــهاش ،شــرکت و
مجمعآنراامسالبرگزارمیکنیم.اینهاظرفیتهایی
اســتکهدرآنهاهمجایزهرامعرفــیخواهیمکردوهم
ظرفیتهایهمکاریمــانرا.تداومحضوربینالمللی
تهرانباعثخواهدشــدکههرفعالیتیکــهدرتهرانرخ
میدهدموردتوجهقرارگیرد.وقتیکهکشورهایخارجی
ببینندماجدیهستیماعتبارمادرجدیتمحکخواهد
خــوردوقاعدتــاباعثخواهدشــدکاریکهموســسآن
هستیموپیگیریمیکنیمراموردتوجهقراردهند.رویداد
 1400تهراندرخواســتوابتکارشوراستوحکمیازآن
نیزدربرنامهتوســعهآمدهاســت.اینرویدادمیخواهد
ظرفیتهــایتهــرانرادرهمهزمینههامعرفــیکند.از
اکولوژیکتاگردشــگری،فرهنگــی،تاریخیوتوانمندی
آندرحوزهمدیریتشهریبسیارباسندبرندینگتهران
ارتباطدارد.برایتهران 1400درحالتشکیلیکشورای
سیاستگذاریهستیمباریاستآقایشهرداروهمکاری
همهبخشهایشهرداری.بخشعمدهایازآنهمدر
حوزهبینالمللیتعریفمیشــودکــهروابطجدیمابا
شهرهاوکشورهاحتماًمعرفیخواهدشد.
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