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وزیر دفاع در نشست بین المللی مین زدایی:

توان دفاعی کشور افزایش می یابد

آخرینمستمریهمهمددجویانکمیتهامداد
امشب واریز میشود

پرویــز فتــاح رئیس کمیته امــداد امام خمینی دیروز در نشســت
خبــری خــود از افزایــش  ۵۰درصدی مشــارکت مردم در جشــن
خبــــر
نیکــوکاری خبــر داد و گفــت :براســاس مذاکــرات انجــام شــده و
موافقــت دولــت ،ســبد کاالی نقدی بــه ارزش  ۲۰۰هــزار تومان تا پایان ســال به
مددجویان پرداخت میشود .به گزارش «ایران» ،وی با بیان اینکه امسال تالش
کردیم با برنامهریزی و همراهی دولت ،مجلس و مردم ،عملکرد خوبی داشته
باشــیم افزود :با وجود همه سختیها ،به آینده امیدواریم و از ناحیه مددجویان
امداد نگرانی نداریم .فتاح از واریز یارانه اسفند مددجویان خبر داد و خاطرنشان
کرد :امشــب آخرین مستمری ســال  ۹۷برای تمامی افراد تحت پوشش کمیته
امداد واریز میشود .وی به انجام مذاکرات با رئیسجمهوری ،معاون اول و وزیر
رفاه برای پرداخت سبد کاال به مددجویان اشاره و تأکید کرد :امیدواریم که سبد
کاالی نقدی تحت عنوان عیدی ،به ارزش میانگین  ۲۰۰هزار تومان تا هفته آینده
به خانوادههای تحت حمایت ارائه شود .رئیس کمیته امداد در خصوص نحوه
تخصیص بودجه این نهاد در سال  ۹۷گفت :امسال بیش از  95درصد از محل
تبصــره  ۱۴بودجه و  97درصد ازاعتبارات مصــوب برای وام مددجویان از محل
شــبکه بانکی ،محقق شــده و با توجه به زمان باقی مانده ۱۰۰ ،درصد تبصره ۱۶
عمل خواهد شــد .وی همچنین با اشاره به اینکه امسال کمکهای مردمی ۳۵
درصد رشــد داشت گفت :امسال میزان مشارکت مردم در جشن نیکوکاری نیز
بیش از  ۵۰درصد افزایش داشــته اســت .رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه از
ابتــدای ســال  ۹۸کارمزد وام ضروری حذف خواهد شــد اظهار کــرد :با پرداخت
 ۱۵۰۰میلیــارد تومــان وام ضــروری از محــل منابــع امــداد صف وام ضــروری و
جهیزیه شکسته شد .وی از افزایش20درصدی مستمری مددجویان برای سال
 ۹۸خبر داد و تأکید کرد :ســال آینده سرانههای خدمت به مددجویان متناسب
با نرخ تورم افزایش مییابد.
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پیروز حناچی در گفت و گو با «ایران»:

اعتقادی به گران کردن تهران ندارم

شــهردار تهران موضوع بام فروشی را در حضور خبرنگار ما پیگیری کرد
حمیده امینی فرد

خبرنگار

پیــروز حناچــی ،حدود  4ماه پیــش با رأی
شورای شهر تهران ،یک سر و گردن باالتر
از رقبــای کهنــه کار و لیبرالــش ایســتاد تــا
تهران پس از سی و اندی سال نامتجانس،
دوباره روی یک شهردار شهرساز را ببیند.
او ایــن روزهــا بهعنــوان یــک چهــره نوگرا
بــا دوچرخــه ســواریهای معــروفاش
شــناخته میشــود ،اما حناچی تنها «یک
شهردار صرف» نیست ،او با دغدغههای
شــخصیاش «یــک شــهروند منضبــط»
بــرای کالنشــهر پــر حاشــیه تهــران هــم
محسوب میشــود .حناچی ،اما برخالف
همــه آنهایــی کــه میگفتنــد تهــران یک
شهردار پر زور و پر هیاهو میخواهد ،اتفاقاً
یک فرد آرام دانشگاهی است که از همین
منظر ،اداره شــهر تهران را از حاشــیههای
گریبانگیرش دور کرده است .مصاحبه ما
با او در روزهایی انجام میشود که جنجال
مجوز ساخت و ساز برای  62باغ در تهران،
او را بــه صرافــت انداختــه تا اجــازه ندهد
چهره مکــدر تخریب باغهــا در دورههای
گذشته تکرار شود .حناچی اگرچه از سوی
برخی مخالفان و حتــی منتقدانش ،یک
شــهردار متفــاوت و محافظــه کار بعــد از
همــه ســمتهایش معرفــی میشــود،
امــا آنطور کــه شــخصیتش او را توصیف
میکنــد ،فــرد بیحاشــیهای اســت کــه
نمیخواهــد در جنجــال هــای حزبــی و
گروهــی ،اصــل ماجــرا گــم شــود! بــرای
همیــن آنجــا کــه بایــد ،دســتور پیگیــری
میدهــد و اتفاقــاً جــزو معــدود مدیرانی
اســت کــه پــای اشــتباهاتش میایســتد.
وقتی از او دربــاره نتیجه پیگیریهایش از
یک گزارش سریالی سؤال میکنیم طبق
آنچه وعــده داده! نه پنهانکاری میکند و
نه حتی انــکار! براحتی گوشــی تلفنش را
برمیدارد ،با شهردارش تماس میگیرد
و رودرروی مــا ،از او دربــاره شــیوع پدیــده
پشت بام فروشی میپرســد که از زبان ما
شنیده است .جواب شهردارش که مثبت
اســت ،هیچ تالشی برای توجیه نمیکند،
میپذیــرد و بــا قاطعیت دســتور پیگیری
میدهــد .این شــاید مهمتریــن تصویری
باشد که هر شــهروند از شهردارش طلب
توگــوی ما با شــهردار تهران
میکند .گف 
را در دفتــر کارش در خیابــان بهشــت
میخوانید.
بهتــر اســت بــرای اولین ســؤال به ســراغ
الیحــه پرحاشــیه و جنجالــی بــرج باغها
برویــم که با صــدور مجــوز ســاخت برای
 62باغ ،این روزها ســر و صــدای زیادی براه
انداخته اســت! شــاید با اقدامات نمادین
شــما مثل دوچرخه ســواری و دغدغهمند
بودن نسبت به آلودگی هوای تهران ،کمتر
توقع میرفت که این الیحه در دوران شما
در شــورا رأی بیاورد ،آنهم در آستانه هفته
درختــکاری! آیا شــهرداری نمیتوانســت
دیونــی را که برگردن دارد به شــکل دیگری
برگرداند!؟
اجــازه بدهیــد از یــک مثال اســتفاده کنم
وقتــی قطــاری بــا  200کیلومتــر ســرعت
درحــال حرکت اســت و بار ســنگین دارد،
ترمــز را کــه میکشــید ،هــزار متــر زمــان
میبرد تا بایستد .این مثال کامالً گویاست.
بههرحال برای تعداد زیــادی برج باغ در
دورههای گذشته ،مجوز صادر شده ،تعهد
ایجــاد کــرده و توافــق انجــام دادهایم ،به
اینکه چه کســانی پشت ماجرا قرارداشته
و ذینفــع بودهانــد ،کاری نــدارم ،اما چون
این کار در آن زمان طبق روال پیش رفته،
یعنی هم درطرح تفصیلی وهم در طرح
جامع دیده شــده اســت ،نمیتوان به آن
خــرده گرفت .خب فکر کنید میخواهیم
یکدفعــه جلــوی چنین چیزی بایســتیم،
نباید توقع داشــت که یک شــبه همه چیز
به ریــل برگردد! من معتقدم شــهرداری
و شــورای شــهر بدرســتی رأی بــه لغــو
مصوبــه بــرج بــاغ دادهاند .البتــه ضوابط
جدیــدی کــه مصــوب شــده براســتراتژی
برد -بــرد داللت دارد که ممکن اســت با
شــرایط اقتصادی گذشــته قابل مقایســه
نباشــد ،خــب درشــرایط قبــل ،فقط یک
نفــر یعنــی ســرمایهگذار نفــع میبــرد،
امــا دراســتراتژی جدیــد هــم مــردم ،هم
شــهرداری و هم ســرمایهگذار با هم سود
میبرند .بههرحال وقتی الیحه جایگزین
را به شــورا ارائــه دادیم ،تعــدادی پرونده
هــم به اصطــاح الی در ماند .همانطور
کــه میدانیــد تصویب این مصوبــه زمان
زیادی برد ،در این مدت اما شــورا مصوبه
قبــل را لغو کرد و در این زمان 62 ،پرونده
جلو افتاد .برخی اعضا میگویند که نباید

تعهد ایجاد میشد ،اما واقعیت ایناست
که نمیتــوان در شــهر لحظــهای کار کرد.
بایــد از قبــل اطالعرســانی میکردیــم و
شرایط مساوی برای همه ایجاد میشد.
بســته پیشــنهادی شــهرداری بــرای
ســرمایهگذاری در باغــات چگونه اســت؟
آیــا میتوان هم ســرمایهگذاری کــرد و هم
درختیقطعنشود؟
ما هدفمان این اســت نه تنهــا باغها را به
شــکل باغ حفــظ کنیم کــه مــردم هم در
توســعه آنها مشارکت کنند .براین اساس
بــه جای یک کاربــری در باغات ،تنوعی از
کاربریهــا را تعریف کردهایم تا اگر کســی
درمحــدوده قانونــی شــهر باغی داشــت،
بســته بــه توافقی که بــا شــهرداری انجام
میدهــد ،در آن ســرمایهگذاری کند .مثالً
خانه ســالمندان تأســیس کنــد ،مرکز گل
و گیــاه یا حتی رســتوران دایــر کند .ضمن
آنکه همه این  62باغ ،باغهای پردرخت
نیســتند .اگرچه به اعتقاد من برج باغها
تصمیم درستی نبود.
چــرا هزینــه ایــن  62بــاغ را بــه مالــکان
نمیپردازید تا از زیــر بار اینهمه انتقاد رها
شوید؟
قطعــاً بیپولــی هــم در صــدور مجــوز
برای این  62باغ تأثیر داشــته اســت .فکر
میکنم عوارض مجموعهای از این باغها
(چــه آنها که قطعی شــده و نشــده بود)،
حــدود  500-450میلیــارد تومــان هزینه
برای شــهرداری داشــت .حتی اگر قرار به
پرداخــت بدهی هــم بود ،بایــد منابع آن
تأمین میشد.
آیــا نــگاه درآمدزایــی صــرف ،منجــر بــه
تصویب چنین مصوبهای شد؟ میتوانید
بگویید که شهرداری از محل تغییر کاربری
در باغــات ،چه میــزان درآمد کســب کرده
است؟
مــا حتی اگر بــا نگاه درآمــدی و اقتصادی
هــم به ایــن مصوبه میپرداختیــم ،برای
شــهرداری ســودی نداشــت! این مصوبه
در طــول این ســالها کمتــر از یک درصد
بودجه شــهرداری تهــران را تأمیــن کرده
است و حاال هم اگر جلوی آن گرفته شود،
ضرری هــم منابع درآمدی شــهرداری را
تهدیدنمیکند.
درکنــار ایــن ،بایــد بــه موضــوع فــروش
پارکها در دوره شــهردار اســبق هم اشــاره
کــرد .زمینهایــی کــه در دوره کرباســچی
پارکهای محلی شــده بودند ،با بازگشت
مالکانشان فروخته شــده و دوباره به برج و
ســاختمان تبدیل میشــدند ،همان زمان
سندسازیهایزیادیبرایترغیبمالکان
به فــروش پارکهــا و بعضــاً زدوبندهایی
برای فــروش زمینهای بــاارزش بویژه در
مناطق شمالی تهران انجام میشد ،برای
حفظاینپارکهاچهبرنامهایدارید؟
ببینیــد دعواهــای حقوقــی و ملکــی جزو
الینفــک مأموریــت شــهرداری هاســت،
شــهرداریها برای تثبیت منافع عمومی
تالش میکنند و همیــن موضوع موجب
درگیــری بــا منافــع شــخصی میشــود.
زمانیکــه ایــن زمینهــا بــه پــارک تبدیل
شدند ،به معنای تملک نبود .خب برخی
زمینها مالک داشتند و مالکین برگشتند
و از اول هم قرار بر این نبود تا این زمینها
بــه تملــک شــهرداری دربیاید.تعــدادی
از مالکین هم بازنگشــتند کــه این به نفع
فضای سبز شهر شد!
روزنامــه ایران چنــد هفته پیــش ،گزارش
ســریالی درباره پدیده پشــتبام فروشــی
منتشــر کرد که اتفاقاً واکنشهــای زیادی از
جملــه شــخص شــما را بهدنبال داشــت،
جنابعالــی همان زمــان قول دادیــد تا این
موضــوع را پیگیــری کنیــد ،نتیجــه ایــن
پیگیریهاچهشد.
اتفاقاً از معاونت شهرســازی درخواســت
کردم تا این موضــوع را پیگیری کند ،آنها
هــم گزارشــی در این زمینــه ارائــه دادند،
امــا این سیاســت به عنوان یک سیاســت
عمومــی نبــود ،یعنــی اینطــور نبــود که
مناطــق بهدنبــال کســب درآمــد از ایــن
طریــق باشــند .ببینید اجرای ســقفهای
ســبک پدیده جدیدی نیست ،قبالً هم در
تهران وجود داشــته اســت .ضمن اینکه
ایــن موضوعات هیچ وقت جنبه رســمی
پیدا نمیکند .یعنی در پایانکار نمیآید و
زمانیکه قرار به صدور پایان کار میشود،
مجبور به جمــعآوری دیوارها و ضایعات
میشوند.
شمامیگوییدعمومیتندارد!درحالیکه
فقط در منطقه 4تهران در یک محله به نام
شمیران نو و گلشن 90 ،درصد از خانهها ،از
امالکی گرفته تا مالک و مستأجر درگیر این
پدیده شــدهاند و مافیای قدرتمندی پشت
ایــن قضیــه قــرار دارد .داللهــا بازارگرمی
میکنند ،قراردادهای دســتی مینویسند و

انــدازه کافی وجــود دارد یا نــه؟ ما همین
اآلن حــدود  2هــزار واگــن کــم داریــم ،در
اتوبوســرانی برای اینکه بتوانیم گپهای
مترو را پوشــش دهیم ،به  3هزار دستگاه
اتوبــوس جدیــد نیازمندیــم .ایــن  3هزار
و  900اتوبوســی هــم کــه درحــال حاضــر
تــردد میکننــد ،بهطــور میانگیــن عمــر
 10ســاله دارنــد کــه باید جایگزین شــوند.
البتــه نوســازی نــاوگان در دســتور کار
قــرار دارد و خریــد واگــن و اتوبــوس جــزو
برنامههای جدی اســت ،انشاءاهلل قطعاً
موفق هم خواهیم شد.
دولــت در ایــن زمینــه چقدر کمــک کرده
است؟
به هرحال دولت درحال باز کردن راههایی
است که بتوانیم در شرایط تحریم به این
هــدف برســیم ،اغلــب در قالــب تأمیــن
منابع و فاینانسهای خارجی است.
بهچهمیزان؟
حدی نــدارد ،آنقدر کــه بتوانیم کمبودها
را جبران کنیم .اآلن بیــش از هزار قرارداد
خرید واگن بســته شده است .اصل هدف
این است که خودرو نیاوریم.
دوچرخه ســواریهای شــما هــم در همین
راستاست؟
نــه فقط دوچرخه ،هر مــدل حمل و نقل
عمومــی کمــک کننــده اســت .خــودروی
تک سرنشین نباید باشد .حتی اگر با نگاه
ســامت هــم بــه قضیه نــگاه کنیــم ،این
موضوعیــت پیــدا میکنــد .آمــار دیابت،
چاقــی ،فشــارخون ،بیماریهــای قلبی و
تنفسی و مرگ و میر ناشی از ذرات معلق
در تهران نگران کننده اســت 40 .درصد از
آلودگی با وســایل نقلیه شــخصی ارتباط
مســتقیم دارد .مــا تغییــر ســبک زندگــی
را هــدف قــرار دادهایــم .حــاال میتوانــد
دوچرخه باشد یا پیاده روی!
یکی از وظایف شــهرداریها ،فرهنگسازی
استدردنیاهمشهردارانمحورند.
بله ،ما هم دوچرخه ســواری میکنیم(.با
خنده)
سازمان فرهنگی هنری شهرداری پتانسیل
باالیی دارد ،اما ً
عمــا کارها در حد برگزاری
کالسهایآشپزیوگلدوزیپایینآمده؟
حرفهای شما درست ،اما کار هم شروع
شــده اســت .مثــاً همیــن بیلبوردهــای
«بــی دود» در ســطح شــهر و اپلیکیشــن
آن در همیــن زمینه تعریف شــده ،وقتی
هــم دوچرخــه بخواهیــد بــا اســتفاده از
نــرم افزارهای بــیدود به شــما دوچرخه
میدهــد! اآلن جامعــه کامــاً مســتعد
اســت و اگــر لــذت آن را بچشــد ،ادامــه
میدهــد .البته ما مثل هلند نیســتیم .اما
من روزهایی که با دوچرخه به محل کارم
میآیم ،بسیار با نشاط هستم .مخصوصاً
وقتهایی که باتری دوچرخه را خاموش
میکنم.
ازچهمسیریعبورمیکنید؟
از ستارخان تا خیابان بهشت.
در این مدت چقدر وزن کم کرده اید؟
وزن کــم کرده ام ،اما فقــط مربوط به این
موضــوع نیســت ،بــه غصههایــی کــه در
شــهرداری میخوریــم هم ربــط دارد( .با
خنده)
این طرح را که قرار است خیابان ولیعصر
بــه بزرگترین پاتــوق فرهنگــی خاورمیانه
تبدیلشودتأییدمیکنید؟
نــه همــه خیابــان! اینکــه ولیعصــر یک
پتانسیل بیبدیل و بســیار با ارزش است،
شــکی نیســت .ارزش آن هــم به طــول و
نقاطــی اســت کــه بههــم وصــل میکند
و هــم بــه درختــان چنــاری کــه روزگاری
تهــران را بــه چنارســتان معــروف کــرده
بود .ما در همین زمینه ســال گذشته 700
درخــت چنار و امســال هــم  1200درخت
کاشــتیم .جالــب اینکــه از  700درخــت،
فقــط  16نهــال نگرفت .البته مــا درختان
را بــا بنهای  12-10ســاله گرفتیم تا زودتر
بزرگ شــوند .ولیعصر خوشــبختانه ثبت
ملی شــده و پتانســیل ثبت جهانــی دارد.
در همین راســتا یکی از برنامههایی که به
شــورا دادیم ،اجــرای الآرتی یا خط ریلی
شــهری در ولیعصر بود که اگر اجرا شــود،
هم امکان دوطرفه شدن خیابان ولیعصر
فراهم میشــود و هــم اینکــه میتوانیم
در ســاعاتی از روز ،بخشهایــی از خیابان
را پیــاده رو کنیم .مثــاً از منیریه تا میدان
ولیعصر یــا از پارکوی تــا تجریش! البته
اگــر این خط ریلــی اجرا شــود ،این امکان
هم بوجود میآید.
چقدرهزینهنیازدارد؟
خــب از جنس بخش خصوصی اســت و
البتــه مانع آن هم سوبســید اســت .چون
قیمــت واقعــی بلیــت آن گــران خواهــد
شــد .مگر اینکه بپذیریم بخشــی از آن را
خودمان بدهیم.
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نشســت بینالمللی میــن زدایی بــه میزبانی وزارت دفــاع و با
گزارش هدف صدور دانش فنی مین زدایی به کشورهای آلوده به مین
خبری بــا حضور مقامــات ارشــد بینالمللی نظامــی و دیپلماتیک و
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح روز گذشته در تهران برگزار شد .به گزارش
ایرنا ،در این نشست بینالمللی ،امیر سرتیپ «امیر حاتمی» وزیر دفاع و جمعی
از مقامــات ارشــد بینالمللــی نظامــی از کشــورهای آســیایی ،مشــترک المنافع و
نمایندگان سازمانهای بینالمللی در حوزه مین زدایی حضور داشتند و در برپایی
این نشست کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ایران و سرویس خدمات مین زدایی
ســازمان ملل متحد همکاری ویژه داشــتند؛ تشریح اقدامات و معرفی ظرفیتها
و توانمندیهای جمهوری اســامی ایران در حوزه نظامی بشردوستانه ،آشنایی با
وضعیت آلودگی ســایر کشــورها به مین ،مهمات خوشــهای و مواد منفجره به جا
مانده از جنگ از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست بینالمللی بود.
تبادل تجربیات در حوزه عملیات مین زدایی میان کشورهای درگیر با معضل مین
و تســهیل نقشآفرینی جمهوری اسالمی ایران در سطح منطقهای و بینالمللی
در حوزه مین زدایی بشردوســتانه نیز در این نشســت مورد بررســی قرار گرفت .به
گفته وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح ،جمهوری اســامی ایران دیگراجازه
نمیدهــد جنگــی رخ دهد ،از ایــنرو برای حفاظــت از صلح و امنیــت حتماً توان
دفاعی خود را افزایش میدهیم.
امیر سرتیپ «امیر حاتمی» در ادامه افزود :مساحت زیادی از کشور در دوران جنگ
تحمیلی به مین و مواد منفجرهای آلوده شد که بسیاری از قدرتها در اختیار صدام
قرار داده بودند ،در  12سال اخیر  93شهید و  125جانباز در راه مقابله با مین تقدیم
کشــور کردیم ،محرومیتها در راســتای پاکســازی مناطق آلــوده به مین همچون
تحریمها مانع جمهوری اسالمی ایران نشدند ،ما علم الزم را کسب و نیازهای خود
را تأمین کردیم ،خوشــحالیم که بخشهایی از ســازمان ملل به ما کمک میکنند
اما متأسفیم که بخشهای دیگر همچون شورای امنیت تدبیر غلط میاندیشند؛
به ما میگویند شــما نباید موشک و تســلیحات دفاعی داشته باشید اما در کنار آن
به کشورهای صاحب کارخانههای بزرگتسلیحات اجازه میدهند منطقه را مملو
از سالح کنند.
وی تأکید کرد :باید تدبیری منطقی اندیشــیده شــود و به دور از منافع کارخانههای
اسلحهســازی به مــردمنگاه کننــد ،با مقاومــت در مقابل زیــاده خواهیها جنگی
رخ نمیدهــد و مــا هم با عوارض آن مواجه نمیشــویم؛ معتقدم جهــان عاری از
آثــار جنگهــا نیازمنــد اراده و افزایش کمک نهادهای بینالمللی برای پاکســازی
زمینهای آلوده به مین است.
ëëایرانبزرگترینقربانیمینگذاری
رئیس مرکز مین زدایی جمهوری اسالمی ایران گفت :بروز انواع جنگها و پیشرفت
سالحها مشکالت مختلفی را برای بشریت ایجاد کرده است که تهدیدی در راستای
صلح ،امنیت و ثبات محسوب میشــود .بر اساس گزارشهای بینالمللی ،ایران
دارای مناطــق آلــوده بــه مین و مهمات خوشــهای و مــواد منفجره باقــی مانده از
جنگ تحمیلی اســت .محمدحســین میراحمدی افزود 42 :هزار کیلومتر مربع از
خاک ایران در جنگتحمیلی به انواع مین و مواد منفجره آلوده است و این کشور
بزرگترین قربانی آن است.
ëëحمایتایرانازتالشهایسازمانمللبرایمینزدایی
بــه گفته رئیس مرکز مین زدایی ســازمان ملل متحد ،ایران همــواره از تالشهای
ی به مشکالت مین و
مجمع عمومی سازمان ملل برای تدوین قطعنامهها ،رسیدگ 
خلع سالح حمایت و در این راستا کمک کرده است.
«اگنس مارکایلو» افزود :ما در تالش هستیم تا کشورها بتوانند پس از جنگ ایمنی
خود را باز گردانند و در مسیر توسعه پایدار گام بردارند.
رئیس مرکز مین زدایی ســازمان ملل متحد همچنین گفت :جنگ عراق با ایران
میدانهای مین بسیاری به جا گذاشته است که امیدواریم با توجه به روابط خوب
امروز دو کشور خطرات ناشی از بقایای جنگ کاهش پیدا کند ،ایران همواره سعی
میکند در جاریســازی جنســیت در زمینه مین زدایی اقدام کند ،زیرا نمیتوان با
نیمی از نیروهای خود با مین مقابله کرد.
ëëاجرایپروژهآگاهسازیخطرمیندرایرانتوسطصلیبسرخ
نماینده کمیته بینالمللی صلیب سرخ در تهران نیز در این نشست اعالم کرد :این
سازمان بینالمللی با کمک هالل احمر پروژه آگاهسازی نسبت به خطرات مین را
در ایران اجرا میکند؛ این پروژه شامل پناهندگان افغان ساکن در ایران نیز میشود.
آخرمــن افــزود :تفاهمنامه را با وزارت امــور خارجه و مرکز مین زدایــی ایران برای
مقابله با مشکالت مین امضا کردهایم تا در راستای آگاهی رسانی ،تبادل دانش و
حمایت از فعالیتهای مین زدایی اقدام شود ،این نهاد بینالمللی از چندین دهه
پیش تالش میکند تا به مشکالت ناشی از جنگ و بقایای این پدیده شوم رسیدگی
کند .نماینده کمیته بینالمللی صلیب سرخ در تهران به مبارزه ایران با مشکل مین
اشاره کرد و گفت :پنج استان ایران در مساحتی معادل کشور سوئیس با مینهای
به جــا مانــده از جنگ درگیر هســتند که حجم قابل توجهی را نشــان میدهد .وی
همچنین از آمادگی صلیب سرخ جهانی به منظور پاکسازی بقایای باقی مانده از
مین در ایران خبر داد.
ëëایران،آمادههمکاریهایبینالمللیبرایمینزدایی
معــاون حقوقــی و بینالمللــی وزیر امور خارجه نیــز پیامدهای پس از جنــگ را از
مهمترین معضالت بشر دانست و گفت :استفاده از تجهیزات و تسلیحات نظامی
تا سالیان متمادی بعد از جنگ است که زندگی انسانها را به مخاطره میاندازد.
غالمحسین دهقانی ،افزود :جمهوری اسالمی ایران بهعنوان یکی از قربانیان مین،
تاکنون تالشهای بسیاری را در راستای پاکسازی مناطق آلوده انجام داده و در این
راستا با محوریت مرکز مینزدایی کشور یک برنامه ملی تهیه شده است.
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کسیهمنمیتواندجلویحاشیهسوداین
بازارغیرمجازرابگیرد،مابهعنوانمشتری
بــه ایــن منطقــه رفتیــم و جالــب اینکــه
براحتی میتوانستیم یک پشــت بام را به
قیمتمترییکیونیمتا 3میلیونتومان
بخریم یا اجاره کنیم .چطور در یک منطقه
از تهران ،چنین مافیایی براحتی فعالیت
میکند! البته این حال و روز اغلب مناطق
ضعیفوکمبرخوردارتهرانهمهست.
یعنی سند دارند؟
خیراصالً.
(شــهردار تهران در ایــن لحظه ،با محمد
محمد دوست ،شــهردار جدید منطقه 4
تمــاس گرفــت تــا از او کــه چنــد هفتهای
اســت به این منطقه آمده درباره صحت
و ســقم و عمومیت داشــتن پدیده پشت
بام فروشــی ســؤال کند .شــهردار منطقه
به ســؤال حناچی دربــاره اینکه آیا چنین
موضوعــی ،شــایع اســت یــا نــه ،اینطــور

کــرده و اگــر گزارش مســتندی بدســت ما
برســد ،حتماً پیگیری و برخورد میکنیم.
چون اگر حساسیت نشان ندهیم ،مسأله
شــایع میشــود .مثالً در دره ونک ،در ایام
محــرم و صفــر ،یعنــی زمانیکــه نظارت
بــه حداقل میرســد ،ســاخت و ســازهای
غیررســمی هم بیشــتر میشــود .مثالً در
یک هفتــه ،یــک خانه ســاخته میشــود.
در مجمــوع مــا در ایــن زمینــه دو ابــزار
قانونــی در اختیار داریم؛ یکــی جلوگیری
از ساخت و ســاز و دیگری صدور پایان کار
است .وقتی ملکی سند ندارد ،بخش دوم
اساساً منتفی میشــود .اما در بخش اول،
پیــش از این هــم منطقه  ،4جــزو مناطق
بینظم ما بود ،بنابراین حساسیت نشان
دادن شــهردار منطقه و ناحیه در شدت و
جلوگیری از شدت آن بسیار مهم است.
در خاک ســفید  ،بیــش از 90درصد خانهها
غیر مجاز ساخته شــده ،همه هم میدانند.

ترافیک میشود با یک فرد معمولی وجود
دارد ،عوارض که یکیســت! حتی ممکن
اســت یک فرد بــا درآمد کم هــم به خاطر
تأمین معاش ماهانهاش به اجبار بخواهد
از محــدوده چندین بــار عبور کنــد ،این با
حرف شما که عدالت در شهر برقرار باشد،
منافاتدارد.
بخشــی از ایــن درعوارض نوســازی لحاظ
میشــود .بههرحــال کیفیــت ســاختمان
و ارزش معامالتــی ملــک در عــوارض
تعیین کننده است .این عادالنه است .اما
فعالیتهای اقتصادی در داخل شهر که
از سوی افراد مختلف انجام میشود ،روی
دیگر این ماجراست.
خب این افــراد هم مالیات میدهند ،مگر
یک شــهروند چقدر باید مالیات و عوارض
بدهــد .در دنیا اگر فــردی در حوزه فرهنگی
سرمایهگذاری کند ،پولی به عنوان مالیات
یــا عــوارض نمیدهــد ،بنابرایــن یکــی از

ëëمن معتقدم شــهرداری و شورای شهر بدرستی رأی به لغو مصوبه برج باغ دادهاند .البته ضوابط جدیدی که
مصوبشدهبراستراتژیبرد-بردداللتداردکهممکناستباشرایطاقتصادیگذشتهقابلمقایسهنباشد،
نیم نگــاه
خبدرشرایطقبل،فقطیکنفریعنیسرمایهگذارنفعمیبرد،امادراستراتژیجدیدهممردم،همشهرداری
وهمسرمایهگذارباهمسودمیبرند.
ëëما هدفمان این است نه تنها باغها را به شکل باغ حفظ کنیم که مردم هم در توسعه آنها مشارکت کنند .براین اساس به جای یک
کاربریدرباغات،تنوعیازکاربریهاراتعریفکردهایمتااگرکسیدرمحدودهقانونیشهرباغیداشت،بستهبهتوافقیکهباشهرداری
انجاممیدهد،درآنسرمایهگذاریکند.مثالًخانهسالمندانتأسیسکند،مرکزگلوگیاهیاحتیرستوراندایرکند.
ëëدربارهپدیدهپشتبامفروشیازمعاونتشهرسازیدرخواستکردمتااینموضوعراپیگیریکند،آنهاهمگزارشیدراینزمینه
ارائه دادند ،اما این سیاست به عنوان یک سیاست عمومی نبود ،یعنی اینطور نبود که مناطق بهدنبال کسب درآمد از این طریق
باشــند.ببینیداجرایسقفهایســبکپدیدهجدیدینیست،قبالًهمدرتهرانوجودداشــتهاست.ضمناینکهاینموضوعات
هیچ وقتجنبهرســمیپیدانمیکنــد.یعنیدرپایانکارنمیآیدوزمانیکــهقراربهصدورپایانکارمیشــود،مجبوربهجمعآوری
دیوارهاوضایعاتمیشوند.
ëëدردرهونک،درایاممحرموصفر،یعنیزمانیکهنظارتبهحداقلمیرسد،ساختوسازهایغیررسمیهمبیشترمیشود.مثالً
در یک هفته ،یک خانه ســاخته میشود .در مجموع ما در این زمینه دو ابزار قانونی در اختیار داریم؛ یکی جلوگیری از ساخت و ساز و
دیگریصدورپایانکاراست.
ëëمناعتقادیبهگرانکردنشهرتهرانندارم،میگویمهرکسبایدبهاندازهایکهازشهراستفادهمیکند،هزینهاشرابپردازد.برخی
مردمحداقلاستفادهرادارند،خببایدحداقلهزینهراهمبپردازند.امایکرستورانکههرشب 100،برابریکواحدآپارتمان،زباله
تولیدمیکند،نبایدحداقلهزینهرابدهد.اینعادالنهاست.
ëëیکیاز برنامههاییکه بهشــورادادیم،اجرایالآرتییاخطریلیشــهریدرولیعصر بودکهاگراجراشود،همامکاندوطرفهشدن
خیابانولیعصرفراهممیشودوهماینکهمیتوانیمدرساعاتیازروز،بخشهاییازخیابانراپیادهروکنیم.مثالًازمنیریهتامیدان
ولیعصریاازپارکویتاتجریش .البتهاگراینخطریلیاجراشود،اینامکانهمبوجودمیآید.

پاســخ داد«:آقای دکتر درست میگویند،
یکی از مشــکالت ما در این منطقه ،دقیقاً
همین مســأله اســت .بویــژه در ناحیه  6و
».7شــهردار تهران در این لحظه با خنده
بــه او گفــت« :آبــروی مــا را کــه بــردی».
محمد دوســت ادامه داد« :این مسأله به
صورت یک اپیدمــی در منطقه درآمده و
خیلی هم خطرناک و شــایع شــده است.
متأســفانه هیــچ کــدام از زمینهــا ســند
ندارند و غیرمجاز ســاخته شــدهاند .البته
برخی اوقافی هستند .من در گشت شبانه
هم گزارشــی از این وضعیــت تهیه کردم
و دســتور دادم تا این مسأله بهطور جدی
پیگیــری شــود».در این لحظــه حناچی از
محمد دوســت خواســت تا در این زمینه
گزارش جامعی تهیه کرده و هر چه زودتر
به او ارائه دهند).
البته ایــن موضوع در افســریه هم گزارش
شده است! اما مســألهای که دغدغه ایجاد
میکنــد ،افزایــش افسارگســیخته قیمت
مســکن (اجــاره و خریــد) در شــهر تهــران
است.مسألهایکهبهرواجچنینپدیدهای
بشدتدامنمیزند.البتهبرخیگزارشها
از پدیــده کانکــس نشــینی در تهــران هــم
حکایــت دارد کــه در منطقــه ،22شــهردار
منطقه آن را تکذیب کــرد .با این توصیف
بایدمنتظرپدیدههایخارجازعرفدیگری
همدرتهرانبود.
یکــی از تبعــات افزایش قیمت مســکن،
کارتن خوابی و اســکان غیر رسمی است.
من این موضوع را قبول دارم .شــهرداری
در داخــل محــدوده موظــف بــه برخــورد
اســت .ما هــم در سیاســتهایمان دنبال

متأســفانه مقاومتهــای اجتماعــی
وســیعی در برابر اجرای احکام وجود دارد.
از طرفــی احــکام قضایــی و حتــی حکــم
تخریب کمیســیون ماده  100هم ضمانت
اجرایــی نــدارد ،بهطوریکــه متخلفــان
براحتی میتوانند احکام را دور بزنند .مثالً
میگویندبایدباکلیدسازدررابازکنید!
وقتــی خانه ســند نــدارد ،حکم مــاده 100
دیگر موضوعیت پیدا نمیکند .البته غیر
ممکــن نیســت و بــا گیتهایــی میتوان
کنتــرل کــرد .اما این مســأله به یــک رفتار
اجتماعی در منطقه تبدیل شــده است و
خب تغییر آن هم در کوتاه مدت هزینه بر
است .مثل بحث دستفروشان!
با وجــود این آیا همچنــان معتقد به گران
شــدن شــهر تهران هســتید ،یکی از تبعات
ایــن گرانــی رواج همیــن ســکونتگاههای
غیررسمیاست.
خیــر ،مــن اعتقادی بــه گران کردن شــهر
تهــران نــدارم ،میگویم هر کــس باید به
انــدازهای کــه از شــهر اســتفاده میکنــد،
هزینهاش را بپردازد .برخی مردم حداقل
استفاده را دارند ،خب باید حداقل هزینه
را هــم بپردازنــد .اما یک رســتوران که هر
شــب 100 ،برابر یک واحد آپارتمان ،زباله
تولیــد میکنــد ،نبایــد حداقــل هزینــه را
بدهد.این عادالنه است.
بحث این اســت آیا فردی که در یک خانه
 30میلیاردی در منطقه یک زندگی میکند
هم مثل فــردی که در جنوب تهــران ،خانه
دارد،هزینهمیپردازد؟یااینعوارضفقط
درتردددرشهرمعنامیشود.چهفرقیبین
فرد متمولی که هــر روز وارد محدوده طرح

دالیلی که مشــارکت افراد ضعیف است،
همیناست!
در دنیــا ،پروژههــای توســعه و عمــران
شــهری از ســوی بخــش خصوصــی
انجام میشــود .اما در کشــور مــا به علت
سوبسیدی که از ســوی شهرداری و دولت
پرداخــت میشــود ،بــه صرفه نیســت که
بخــش خصوصــی در ایــن حوزههــا ورود
کنــد .اآلن در مالــزی همــه اتوبانهــای
شــهری ،عوارض دریافت میکنند ،چرا؟
چون بخش خصوصی همه این اتوبانها
را خریده اســت! خب ما ایــن کار را انجام
ندادهایــم و حاال که میخواهیــم از مردم
عوارض بگیریم ،عجیب به نظر میرسد.
بله عجیب اســت مگر اســتانداردهای ما
با اســتانداردهای جهانی همخوانی دارد؟
آیا فاصله دسترســی هر شــهروند ایرانی با
ایســتگاه مترو مثــل یک شــهروند اروپایی
است؟ازطرفیمردممیگویندماعوارض
میدهیم ،از کجــا بدانیم کــه این عوارض
در حمــل و نقــل عمومی هزینه میشــود؟
و اینکــه در کجــای دنیــا فــرد هــم جریمه
میشود،همعوارضمیدهد!
ببینیــد  LEZیــا همــان طــرح ترافیکــی
جدیــدی کــه بــا هــدف کاهــش آالیندگی
تدوین شده ،درواقع طرح پیوستهای است
که با هدف کاهش مطلوبیت خودروهای
شــخصی اجــرا میشــود ،خب مــردم دو
راهــکار دارنــد ،یــا از خــودروی شــخصی
استفاده کنند و یا از حمل و نقل عمومی!
البتــه ایــن ایــراد هم به مــا وارد اســت که
اگــر همه مــردم بخواهنــد از حمل و نقل
عمومــی اســتفاده کننــد ،ظرفیــت بــه

