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آغاز سال جدید چه رنگ و بویی را به شهرهای جدید می  دهد؟ 
نقش مدیریت شهری چیست؟
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16 تصویر از سال جدید در شهرهای دنیا



سال نو برای هر شهر و كشوری رنگ و بویی خاص 
دارد. شهروندان هر شهر با برگزاری جشن  ها و مراسمی 
خاص به استقبال سال نو می  روند. در این میان نقش 
 مدیریت شهری یا همان دولت محلی برای برگزاری این 
برای  است.  متفاوت  مختلف  شهرهای  در  مراسم  ها 
عمدتا  بهار  فصل  آغاز  و  جدید  سال  ایران،  شهرهای 
برای  است.  همراه  شهرها  در  متفاوت  چهره  ایجاد  با 
آنکه رنگ و بوی بهار به خیابان  ها و كوچه  های شهر 
و  ابزارها  از  می توانند  شهری  ریزان  برنامه   شود  وارد 
 راهکارهای مختلفی استفاده كنند. اما به نظر می رسد طی 
سال  های اخیر استفاده از این ابزار برای آماده  سازی 
از  استفاده  بدون  و  محدود  شکل  چندین  به   شهر 
هیچ گونه خالقیت جدیدی محدود شده است. جانمایی 
تخم  مرغ  های رنگ شده، نصب سفره  های هفت  سین 
در میادین، گل كاری  های بلوار خیابان  ها معدود روش
هایی است كه مدیران شهری )در اغلب شهرهای كشور( 
با استفاده از آنها ورود بهار را به شهروندان یادآور می شوند. 
جالب آنکه بخش  عمده این اقدامات نیز در واپسین 
روزهای باقی مانده و بدون حسن توجه از سوی مامورین 
اجرایی انجام می  شود. این در حالی است كه بررسی 
الگوهای تجربه شده در شهرهای بسیاری از كشورهای 
دنیا در هنگام ورود به سال جدید نشان می دهد مدیران 
شهری سعی می کنند برای برگزاری مراسمات خاص 
با شهروندان و  بیشترین همکاری  و كهن هر كشور 
همچنین بیشترین خالقیت را به خرج دهند. هر ساله 
مدیریت شهری در شهرهای مختلف كشور با تشکیل 
ستادهای آماده  سازی شهرها تالش می کنند تا ابتکارات 
جدید و هماهنگی  هایی را برای ورود به فصل جدید به 
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كار بندند اما نظرسنجی  های انجام شده از شهروندان و همچنین مسافران نوروزی نشان می دهد میزان رضایت از 
سطح آمادگی مدیریت شهری برای آغاز سال جدید و سپری كردن ایام تعطیالت چندان باال نیست. در ایران با توجه 
به تعطیالت حدود دو هفته  ای آغاز سال جدید، یکی از مهم ترین اقداماتی كه باید از سوی مدیران شهری با برنامه  
ریزی مورد توجه قرار گیرد آماده  سازی شهر برای اسکان مسافران نوروزی است. این در حالی است كه به دلیل اغلب 

مسافران به دلیل نبود فضاها و اماكن كافی برای اسکان، با مشکالتی مواجه می شوند.
به عنوان مثال یکی از ابتکارات جدیدی كه مدیریت شهری پایتخت تالش كرد از سال گذشته در شهر تهران كه 
در ایام تعطیالت نوروز به دلیل خروج ساكنان از شهر و كاهش سفرهای درون شهری، فضای مساعدی را برای 

گردشگری دارد، اجرایی كند استفاده از نسخه رنگ  درمانی در سطح خیابان  ها و محالت شهر بود.
در قالب نسخه معرفی شده از سوی شهردار تهران قرار بود حال شهر تهران از »رنگ درمانی« احیا شود. مطابق با ایده 
وی، رنگ درمانی نسخه ای است كه از آن می توان به عنوان طب سوزنی یاد كرد. به این معنی كه با وجود ایجاد یک 
 طرح و رنگ در یک بستر محدود، اثرگذاری آن به محدوده ای وسیع و بزرگتر خواهد رسید. ایده ه ایی كه به نظر 
می رسد طی یکسال گذشته چندان از سوی سطوح اجرایی مدیریت شهری مورد پیگیری و اجرایی شدن قرار نگرفت.

پژوهش های مختلف شهری نشان می دهد در صورتی كه یک زیبا سازی سنجیده و حساب شده در گستره شهر ها 
به ویژه كالن شهرهایی كه اغلب ایام سال به دلیل حجم ترافیک  های گسترده رنگ وبوی زندگی در آنها وجود 
ندارد؛ پیگیری و اجرایی شود نه تنها زیست شهری ارتقا پیدا می كند، بلکه بازگشت زیبایی به شهر می تواند بازگشت 
سرمایه های بخش خصوصی به حوزه پروژه های توسعه شهری را نیز به دنبال داشته باشد. به نظر می رسد مدیریت 
شهری با استفاده از رنگ در فضای شهر كه تاكنون از آن غفلت شده است، به دنبال ایجاد یک محرک برای جذب 
سرمایه ها در حوزه توسعه پروژه های خوب شهری است. به تعبیر دیگر از طریق رنگ آمیزی فضای شهری، بدون 
نیاز به استفاده از منابع مالی قدرتمند و پروسه زمانی بلندمدت، مطلوبیت فضایی ایجاد خواهد شد، امید به زندگی 
در شهر افزایش پیدا می كند و در نهایت سکونت و زیست پذیری شهری نیز ارتقا پیدا می كند. كارشناسان حوزه 
شهری با تایید این دیدگاه رنگ  آمیزی پل های خاكستری و سازه های بی رنگ در اختیار شهرداری را نقطه شروع 

این رنگ درمانی می دانند.
مطالعات انجام شده حاكی از آن است كه رنگ آمیزی در شهر یک سیاست برای برقراری ارتباط میان شهرداری 
و شهروندان است. در این مطالعه كه تجربه كشورهای موفق درخصوص اجرای این سیاست نیز مورد بررسی قرار 
گرفته است، مشخص می شود: رنگ ها دارای كیفیت هایی هستند كه اگر در شهر به شکل سنجیده انتخاب و در 
سطوح شهری پخش شوند، زندگی شهری را سرزنده، خستگی شهروندان را كاهش و فضاهای شهری را در طول 
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روز برای اقشار مختلف شهروندان متنوع می كند. این در حالی است كه عمده شهرهای كشور هم اكنون 
وضعیتی متفاوت به لحاظ استفاده از رنگ برای تغییر روحیه شهروندان دارد. 

نمونه بارز موفق نبودن طرح های رنگ آمیزی شهری طی سال های گذشته، رنگ آمیزی ساختمان های مجاور 
اتوبان ها و بزرگراه های شهری است. بررسی ها نشان می دهد رنگ آمیزی انجام شده برای این ساختمان ها به 
لحاظ علم و هنر دو ایراد اساسی دارد؛ اول آنکه در مسیر تردد سریع خودروهای شخصی نباید از لکه های 
رنگی كوچک استفاده كرد چراكه مانع از تمركز و دید مناسب می شود و دوم آنکه از آنجاكه هر ساختمان 

توسط یک گروه رنگ آمیزی شده هیچ ارتباط معناداری میان آنها وجود ندارد. 
در قالب مطالعات انجام شده در تمامی شهرهای دنیا كه توانسته اند، سیاست تحول در روحیه شهروندان را 
پیاده سازی كنند طرح جامع رنگ در شهر تدوین و اجرایی شده است به طوری كه تجربه نشان داده در 
بسیاری از شهرها با رنگ آمیزی مناسب، حس تعلق به محله، سرزندگی و شهرگردی را محقق كرده اند. مطابق 
با این پژوهش، سطوح مختلف شهری امکان رنگ آمیزی برای ایجاد تحول در شهر را دارند. سطح اول مربوط 
به ساختمان هایی می شود كه مالکان شخصی دارند و ممکن است قدری همراهی آنها با این پروژه سخت 
باشد اما سطح دوم فضاهای عمومی شهر شامل پارک ها، اتوبوس ها، مترو و تابلوهای مغازه های شهری است. 
بررسی ها نشان می دهد از آنجا كه در پارک ها سبزینگی زیاد است و ممکن است منجر به كسالت بصری 
برای شهروندان شود با استفاده از گیاهان رنگی می توان فضای متفاوتی در پارک ها ایجاد كرد. در عین حال 
سطوح اتوبوس های شهری و مترو نیز بهترین ظرفیت برای رنگ آمیزی سنجیده و زیباتر شدن فضای شهر 
است. عالوه بر این هم اكنون تابلوهای مغازه های سطح شهر از یک ناهنجاری بصری عمده رنج می برند كه 
با استفاده از یک قاعده كلی در رنگ و شکل آنها می توان یک نمای جدید در فضاهای شهر ایجاد كرد. نکته 
مهم آنکه پژوهشگران پیشنهاد می دهند استفاده از تركیب نور و رنگ نیز می تواند در چالش رفع شب مردگی 

شهرهای كشور كمک كند.
اجرای طرح جامع رنگ یا »رنگ درمانی« در بسیاری از شهرهای دنیا توانسته نتایج مثبتی در روحیه 
شهروندان ایجاد كند. یکی از نمونه های موفق در این زمینه شهر اسلو پایتخت نروژ است. از آنجا كه این 
شهر نیمی از سال آّب و هوای برفی دارد، شهرداری برای مقابله با تاثیر بی رنگ كننده برف در فضای شهر، 
طرح جامع رنگ را اجرایی كرده است. اجرای این طرح سبب شده تا اسلو هم اكنون به رنگین ترین پایتخت 
اروپای شمالی مشهور شود. عالوه بر این تجربه موفق دیگری نیز در شهر لندن پایتخت انگلیس در زمینه 
استفاده از رنگ ها در فضای شهر به دست آمده است. برای اجرای این طرح در ابتدا یک خیابان برای استفاده 
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از یک هزار و 7۰۰ پرده رنگ های مختلف و خاص در 
نما ها، سقف و كف معابر انتخاب شده  است. حتی عالئم 
راهنمایی و رانندگی و ایستگاه های حمل و نقل عمومی 
نیز در این خیابان از رنگ های مختلف استفاده كرده اند. 
بررسی ها نشان داده است كه استفاده از رنگ ها در این 
بخش از شهر لندن توانسته تاثیر مثبتی بر روی روحیه 

شهروندان داشته باشد. 
در این میان، مراسم ها و جشن های معروف در شهرهای 
دنیا یکی از مهم ترین ابتکاراتی است كه مدیران شهری 
برای ایجاد حس تعلق و شادی در شهروندان در هنگام 
سال نو برگزار می كنند. شاخص ترین جشن های سال 
نو در 16 شهر دنیا در این گزارش مورد بررسی قرار 

گرفته اند.
   روتردام شهر آتش بازی هلند

روتردام، بزرگترین شهر بندری در اروپا است كه به 
معماری های چشم گیر و زیبا به همراه زندگی نشاط آور 
شبانه معروف است. در این شهر می توان از بزرگ ترین 
نمایش آتش بازی جشن سال نو در كشور هلند لذت 
برد. اصلی ترین جذابیت جشن های سال نو در روتردام 
همان آتش بازی های ملی است كه نشان دهنده آغاز 
سال نو میالدی است. آسمان در باالی پل اراسموس، 
با انفجار رنگ های مختلف صحنه باشکوهی به خود 
می گیرد. مکان های منتهی به این پل در شب سال 
نو میالدی بسیار شلوغ می شود و همه مردم تا قبل از 
ساعت 11 خود را به این مکان می رسانند تا صحنه با 
شکوه آتش بازی سال نو را از نزدیک مشاهده كنند. دو 
جشن بسیار معروف شب سال نو در كشور هلند به نام 
 TIKTAK .معروف است NYE و TIKTAK های
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از بزرگترین جشن های سال نو در این كشور است كه هر ساله در شهرهایی از جمله آمستردام، آیندهوون، 
اوترخت و بردا برگزار می شود. شهرداری ها مسئول نورپردازی ها و آتش بازی شب سال نو هستند تا ایمنی به طور 

كامل رعایت شود.
   جشن سال نو در دانمارک با شکستن تعلقات گذشته

یکی از عجیب ترین آداب و رسوم سال نو در دانمارک شکستن بشقاب و ظروف استفاده نشده است. در روز ۳1 
دسامبر، یعنی آخرین روز سال مردم دانمارک بشقاب، لیوان و هر ظرفی كه استفاده نشده باقی مانده را به درب 
خانه دوستان و عزیزانشان پرتاب می كنند و آن ها را می شکنند. دانماركی ها معتقدند كه با این كار ارواح پلید 
و بدیمن از خانه اعضای خانواده و دوستانشان دور می شود و سالی خوب و خوش یمن را آغاز خواهند كرد. در 
حین این جشن، شهرداری ُكِپنهاگ نیز مشغول به نظارت، نظافت و همچنین برگذاری جشن سال نو هستند. 
نیروی پلیس و مسئوالن شهری پیش از شروع این مراسم، آمادگی الزم برای پاک سازی محیط، پاسداری از 

خانه ها و حضور در نقاط مهم شهری را برنامه ریزی كرده و پس از این شب، اثری از ظروف باقی نمی ماند.
   وسواس 12 در سال نو اسپانیایی ها

از جمله آداب و رسوم سال نو در اسپانیا مربوط به خوردن انگور است. مردم اسپانیا معتقدند كه وقتی نیمه شب 
۳1 دسامبر فرا می رسد باید 1۲ دانه انگور به نیابت از 1۲ ماه سال خورده شود تا در سال جدید خوش یمنی و 
شانس همراه آن ها باشد. هر دانه انگور نشانه خوش شانسی در یک ماه از سال است و با خوردن این انگورها به 
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استقبال سالی خوب و پربركت می روند. حتی در برخی شهرهای اسپانیا مثل مادرید و بارسلونا، مردم 
در میادین اصلی شهر جمع می شوند و در كنار هم به خوردن انگور مشغول می شوند. در ماه دسامبر 
مسئوالن شهری امکانات الزم از جمله اطمینان از كفایت انگور برای شب سال نو را در دستور كار قرار 

می دهند و مناطق پر رفت و آمد را آماده میزبانی از دورهمی كریسمس می كنند.
   نعل اسب امید فنالندی ها برای سالی پربرکت

در فنالند آداب و رسوم سال نو بسیار متعدد است، اما یکی از جالب ترین آن ها ذوب كردن یک نعل 
اسب و ریختن مایع مذاب در آب است. سپس سعی می كنند با تفسیر شکل فلز در آب، آینده شان را 
پیش بینی كنند. اگر این فلز به شکل یک قلب یا حلقه در آمده باشد این طور پیش بینی می شود كه فرد 
در آن سال ازدواج خواهد كرد، اگر به شکل یک كشتی یا قایق باشد در آن سال سفری پیش رو خواهد 

داشت و اگر به شکل خوک در آمده باشد نوید سالی پربركت و پر از نعمت خواهد بود.
   مردی با موهای تیره آغازگر سال نو در انگلیس

یکی از عجیب ترین آداب و رسوم سال نو در انگلیس این است كه اولین نفری كه بعد از سال نو وارد 
منزل می شود باید مردی جوان با موهای تیره باشد كه همراهش هدایایی مثل نان، نمک و ذغال دارد. 
هر كدام از هدیه ها سمبل یک چیز است: نان سمبل بركت و نعمت، نمک نماد ثروت و ذغال نشانه 

گرمای خانه در سال جدید است.
   رنگ نو در سال نو اژدهای سرخ

یکی از آداب و رسوم سال نو در چین رنگ كردن درب منزل است. چینی ها معتقدند رنگ قرمز سمبل 
شادی و خوش یمنی در سال جدید است و به همین دلیل با قرمز كردن درب منزل شان به استقبال 
سال جدید می روند. به طور كلی رنگ قرمز، رنگ سال جدید در چین است و در هنگام آغاز سال نو 
فانوس های قرمز، لباس قرمز و هرچیز دیگری به رنگ قرمز را می توان در سطح شهر مشاهده كرد. 
حتی عیدی بچه ها هم در پاكت های قرمز داده می شود و هدایای بقیه هم در كاغذهای قرمز كادوپیچ 
می شود. شهرداری نیز شهر را ملو از المان های سرخ رنگ می كند و مسئولیت آتش بازی، نورپردازی و 

رنگ آمیزی شهری را بر عهده دارد.
   تعویض همگانی در سال نو آفریقای جنوبی

مردم آفریقای جنوبی، به ویژه كسانی كه در منطقه هیلبو در نزدیکی ژوهانسبورگ زندگی می كنند به 
مناسبت آغاز سال نو كل خانه و زندگی را تمیز می كنند. البته آن ها تنها به تمیز كردن اكتفا نمی كنند و 
حتی با عوض كردن مبلمان و اثاثیه منزل با ظاهری جدید به استقبال سال جدید می روند. البته اگر قرار 
باشد آداب و رسوم سال نو به طور سنتی اجرا شود باید لوازم قدیمی )حتی وسایل بزرگی مثل یخچال( 
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از پنجره به بیرون پرتاب شود. تهیه لوازم نو منزل یکی از امور مهم مقامات در این مناطق است.
  بیدار باش با پیاز در عید یونانی

یونانی ها یکی از عجیب ترین آداب و رسوم سال نو را دارند و آن هم آویزان كردن یک پیاز درشت در 
جلوی درب خانه است. پیاز در فرهنگ یونانی سمبل و نماد تولدی دوباره در سال نو است و به این 
ترتیب با آویزان كردن پیاز خود را برای سال جدید آماده می كنند. حتی این رسم جالب و عجیب 
هم وجود دارد كه پدر و مادرها صبح روز سال جدید آرام با پیاز به سر بچه ها می زنند و آن ها را 

بیدار می كنند.
   آتش به گذشته در استقبال از سال نو اکوادور

از جمله آداب و رسوم سال نو در اكوادور آتش زدن مترسک است. مردم اكوادور یک مترسک درست 
كرده و داخلش را با پوشال و كاغذ پر می كنند و بعد شب سال نو، درست نیمه شب آن را به آتش 
می كشند. آن ها همچنین عکس های قدیمی كه از سال گذشته مانده و احیانا نامه ها را هم آتش 

می زنند تا به این ترتیب با آمادگی كامل به استقبال سال جدید می روند.
   پول و سکه رمز موفقیت سال نو فیلیپین

بخش زیادی از آداب و رسوم سال نو در فیلیپین حول محور پول و سکه می گردد. خوش یمنی و 
خوشبختی در سال جدید برای فیلیپینی ها مصادف است با جیبی پر از پول و ثروت و رفاه. بنابراین 
مردم فیلیپین سعی می كنند هرچیز گردی كه شباهتی با سکه و پول داشته باشد را به مناسبت سال 
نو جمع آوری كنند. غذاهای گرد میوه های گرد مثل دانه انگور یا عدس، لباس های گرد و هرچیز گرد 

و سکه مانندی در مراسم سال نو مشاهده می شود.
   پرتاب بستنی ضامن سال خوش یمن سوئدی ها

یکی از عجیب ترین آداب و رسوم سال نو در سوئد اتفاق می افتد. برخی گمان می كنند افتادن بستنی 
روی زمین نشانه بدشانسی است اما در سوئد چنین باوری وجود ندارد. مردم سوئد سال نو را با 
انداختن بستنی روی زمین شروع می كنند و معتقدند كه این كار باعث خوش یمنی و خوش اقبالی 

در سال جدید می شود.
   سکه در کیک سال نو خوش شانس ترین بولیویایی

مردم بولیوی برای آغاز سال نو رسمی جالب دارند. با فرا رسیدن سال نو بولیوی ها چند سکه را 
داخل خمیر كیک و شیرینی قرار می دهند و بعد آن را می پزند. به این ترتیب هنگامی كه كیک 
بین اعضای خانواده تقسیم می شود سکه سهم هركس كه باشد در سال جدید شانس و اقبال همراه 
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او خواهد بود.
   چمدان خالی به امید سال پرهیجان در کلمبیا

از بین تمام آداب و رسوم سال نو در كشورهای مختلف دنیا، كلمبیایی ها رسم جالب تری دارند. آن ها معتقدند 
اگر می خواهید سال جدید سالی پر از سفر و ماجراجویی برای تان باشد باید از همین ابتدای سال آماده باشید 
و چمدان تان را ببندید. به همین دلیل، شب سال نو مردم با چمدانی خالی در اطراف منزل قدم می زنند تا 
به این ترتیب، خاطرات بد گذشته را به فراموشی بسپارند و با چمدان و ذهنی خالی و آماده به استقبال سال 

جدید بروند.
   برلین شهر مهمانی شبانه سال نو

برلین شهری است كه می توان در آن از بزرگ ترین مهمانی های خیابانی سال نو را دید و لذت برد. در جشن های 
سال نو برلین، گروه های مختلفی  موسیقی زنده و آتش بازی  اجرا می كنند. برنامه سال نو یک روز قبل، از ساعت 
19 آغاز می شود و آتش بازی ها تا نیمه شب ادامه خواهد داشت. مردم می توانند به مناسبت سال نو در مناطق 
مشخص شده شهر، از میان وعده های كه در غرفه های مختلف غذایی وجود دارد استفاده كنند. این غرفه ها 
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از سوی شهرداری  اداره می شوند و بودجه آنها از 
همین نهاد تامین می شود.

در  کریستالی  گوی  و  عدس  جشن    
نیویورک

مهمانی های  با  را   نو  سال  شب   ، آمریکایی ها 
خانوادگی و دوستانه، آتش بازی در فضای از پیش 
آماده شده شهری جشن می گیرند. از جشن های 
معروف سال نو در آمریکا، Ball Drop یا رها 
كردن توپ كریستال بزرگی با قطر ۳.7 متر است 
كه از سال 19۰7 میالدی آغاز شده است. آن ها 
گوی كریستالی را  از باالی برجی در »تایمز اسکوئر« 
به بلندی بیش از ۲1 متر به پائین رها می كنند كه 
نشانه تحویل سال نوی میالدی است. این مراسم 
با حضور جمعیت زیادی برگزار می شود، البته به 
طور زنده نیز از تلویزیون آمریکا پخش می شود. 
همچنین جالب است كه در جنوب آمریکاُ مردم 
شب سال نو عدس می خورند زیرا آنها معتقدند كه 
عدس همانند سکه برای سال نو برایشان شانس 

خواهد آورد.
  نمک پاشی رونق در سال نو ترک ها

مردم تركیه هم آداب و رسوم خاص خود را برای 
سال نو دارند. ترک ها نمک را نشانه بركت می دانند. 
به همین دلیل به محض اینکه ساعت 1۲ نیمه شب 
فرا می رسد و رسما سال جدید آغاز می شود در 
خانه را باز می كنند و كمی نمک در خانه می پاشند. 
ترک ها معتقدند كه با این كار رونق اقتصادی، بركت 

و نعمت را به خانه و كسب و كارشان می آورند.

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

16 



شماره دهم |  خبرگزاری ایمنا ■

17 



بررسی مدل اداره شهرهای كشور در سه دهه اخیر ردپای یک ویروس مشترک در تامین مالی همه شهرها از كالن شهرها گرفته 
تا شهرستان  های كوچک را مشخص می کند. »شیوع ویروس تراكم فروشی و تامین درآمد شهرداری  ها از محل فروش زمین و 
هوای شهر« چالش مشترک تمامی شهرهای ایران است. ویروسی كه به دلیل تعیین تکلیف نشدن یک قانون قدیمی ابتدا تهران 

و شهرهای بزرگ كشور و حاال دامن شهرهای كوچک را گرفته است.
مطالعات انجام شده از سوی مركز پژوهش  های مجلس نشان می  دهد: تکلیف قانون بودجه سال 6۲ مبنی بر ضرورت خودكفایی 
شهرداری ها به همراه اتخاذ تصمیمات سیاسی و مقطعی شورای عالی شهرسازی و معماری كشور طی دهه های گذشته، 

  چالش مشترک شهرهای ایران چیست؟

 شیوع ویروس »شهر فروشی«
 از تهران تا شهرهای کوچک

● بهشاد بهرامی
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شهرداری  ها را به سمت تقاضا برای دریافت مجوز فروش 
تراكم از شورای عالی شهرسازی سوق داده است. 

بر ضرورت خودكفایی  سال 1۳6۲،  بودجه  قانون  در 
شهرداری تاكید و دولت موظف شد ظرف 6 ماه الیحه 
خودكفایی درآمدی شهرداری ها را طی یک برنامه ریزی 
سه ساله تدوین كند، اما با وجود چنین تکلیفی پس از 

گذشت سه دهه فقط الیحه این قانون تهیه شده و طی 
یکی دو سال اخیر هنوز نتوانسته از پیچ و خم تصویب در 
دولت و مجلس خالص شود از این رو در تمامی این سال
ها شهرداری ها بدون اتخاذ منابع جایگزین رها و خودكفا 
شناخته شدند. غفلت از تدوین الیحه خودكفایی درآمدهای 
پایدار شهرداری ها عاملی شد تا شهرداری ها برای جبران 
به  شهر  اداره  هزینه های  تامین  و  خود  بودجه  كسری 
درآمد حاصل از تخصیص سهم حاصل از تغییر كاربری به 
ویژه تغییر كاربری باغات به كاربری تجاری و خصوصی، 
عوارض حاصل از امالک خارج از محدوده شهری و فروش 
 تراكم و تخلفات ساختمانی به عنوان یک نوع درآمدزایی 

سهل  الوصول متکی شوند.
در كنار این عامل، دو مصوبه شورای عالی شهرسازی و 
معماری كشور در اواخر دهه 6۰ كه در راستای درآمدزایی 
برای شهرداری ها بوده تاثیر مهمی در روند شهرسازی و 

شیوع فروش تراكم داشته است.
 براساس گزارش مركز پژوهش های مجلس، شورای عالی 
شهرسازی در تاریخ ۲4 دی ماه 1۳69، با تصویب »ضوابط 
و مقررات افزایش تراكم و بلندمرتبه سازی« موضوع تراكم را 
به صورت جدی به حوزه سیاست گذاری شهری وارد كرد. با 
تصمیم شورای عالی شهرسازی در این تاریخ، افزایش درآمد 
شهرداری ها با فروش تراكم جنبه قانونی به خود گرفت. 
این مصوبه عمال حق شکایت افراد بابت موضوع مشرف 
بودن ساختمان های بلندمرتبه و تضییع حقوق شهروندی 
خانه های  حذف  شهرها،  آلودگی  افزایش  به  و  گرفت  را 
حیاط دار و معضل تبادل صوت در میان خانه ها منجر شد. 
مصوبه دوم شورای عالی شهرسازی در سال 1۳71 با عنوان 
» ضوابط و مقررات منطقه بندی مسکونی شهرها به مجتمع 
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آپارتمانی، چندخانواری و تک واحدی« نیز موجب شد برای بخش هایی از شهر كه دارای تراكم كم 
یا متوسط ساختمانی بودند، مجوز فروش تراكم ساختمانی صادر شود تا با فروش تراكم كه به عنوان 
حقوق شهروندی تلقی می شود هزینه شهرداری ها تامین شود. همچنین دستورالعمل بند 6 این 
مصوبه به چگونگی تامین فضای باز كافی در ساختمان ها در كنار تراكم ساختمانی اشاره دارد كه 
عملکرد چند سال اخیر مدیریت شهری نشان می دهد این مصوبه حتی پس از تصویب طرح جامع 
و تفصیلی اجرایی نشد و همچنان تامین فضای باز ساختمان ها در كمیسیون های توافق مناطق 
شهرداری تغییر داده می شود و سپس طبقات دیگری به آن اضافه و آنچه بر فضای شهر تحمیل 

شده، تراكم فروشی می شود.
مجموعه این عوامل سبب شد تا شهرداری ها برای تامین هزینه  های اداره شهر از یک سو و اجرای 
طرح های توسعه شهری از سوی دیگر به كسب درآمد از محل انواع عوارض ساختمانی مغایر با 
ضوابط فرادست شهری روی آورند. نکته مهم این نوع كسب درآمد در شهرها این بود كه به دلیل 
سهاللوصول بودن، به تدریج پای شهرداری های سایر شهرها را نیز به این میدان باز كرد و منجر شد تا 
این ویروس به تدریج به شهرهای كوچک كه عمال ذات آنها با ساخت وسازهای بلندمرتبه همخوان 
نیست، برسد. تخریب باغات و خشک كردن درختان و جایگزین شدن آنها با آپارتمان  ها و برج  های 

سربه فلک كشیده نمونه روشنی از سرایت این ویروس به شهرهای كوچک است.
مجید غمامی كارشناس ارشد شهرسازی درباره چگونگی سرایت این ویروس از كالن شهرها به 
شهرهای كوچک كشور عنوان كرد: زمانی كه شهرداری  های سایر شهرهای بزرگ و در ادامه سایر 
نقاط شهری مختلف مشاهده كردند كه تهران از محل فروش تراكم و توافق بر سر تغییر كاربری، به 
شهری زیبا و آبرومند تبدیل شده است آنها هم نسبت به تکرار تجربه شهرفروشی اینبار در شهرهای 
خود ابراز تمایل كردند. دولت هم با مشاهده این حجم گسترده سازندگی بدون نیاز به اختصاص 
بودجه دولتی نسبت به این موضوع واكنش مثبت نشان داد چرا كه عالوه بر عمران و آبادانی تهران 
این روش كسب درآمد منجر به رونق صنعت ساختمان، اشتغال به كار حجم انبوهی از افراد بیکار 

و ایجاد اشتغال بدون صرف هزینه و توان دولتی شد.
اما كارشناسان شهری معتقدند: باغ ها، فضای سبز و آسمان شهرها، جزو دارایی های عمومی یک 
شهر محسوب می شود و مدیریت شهری نیز به مثابه مدیر مجموعه شهری، وظیفه دارد از این 
دارایی های متعلق به شهروندان كه سهامداران شهر به حساب می آیند، محافظت و مراقبت كند اما 
مجموعه اقدامات مدیران شهری در بسیاری از شهرهای كشور طی سال های گذشته نشان می دهد 
كه مسیر انتخابی خالف این هدف ریل  گذاری شده است. مسیری كه در آن برای تامین هزینه  های 
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اداره شهرها، حقوق عمومی شهروندان برای تامین  منافع عده ای خاص، دور زده می شود.
   مسیر رفته دنیا

طی سال های اخیر كسب درآمد از محل انواع عوارض ساختمانی شامل فروش تراكم، تغییر كاربری و ... سهم 
زیادی در بودجه اداره ساالنه شهرهای كشور داشته است. به عنوان مثال بررسی بودجه ساالنه هفت شهر 
بزرگ كشور نشان می دهد طی سال های اخیر سهم انواع عوارض ساختمانی از بودجه كل شهر تهران حدود 
4۰ درصد)در تهران این سهم طی سال هایی به بیش از 7۰ درصد نیز رسیده بود(، در كرج حدود 7۰ درصد، 
در مشهد حدود 6۰ درصد، در قم حدود 6۰ درصد، در شیراز حدود 5۰ درصد، در تبریز حدود 7۰ درصد و 
در اصفهان حدود 6۰ بوده است.) این نسبت ها در بودجه اداره شهرها در برخی سال ها بیشتر و در برخی سال

ها كمتر از نسبت ثبت شده بوده است. این در حالی است كه بررسی بودجه ساالنه شهرهای بزرگ دنیا نشان 
می دهد تکیه دولت های محلی بر كسب درآمد از محل فروش مجوزهای ساختمانی كمتر از ۲۰ درصد است.
تحقیقات جهانی درباره نحوه تامین مالی »سالم و پایدار« برای اداره شهرهای بزرگ نشان می دهد: درآمد 
اصلی شهرداری های حداقل 9 كشور دنیا شامل اسپانیا، كره جنوبی، سوئد، استرالیا، آلمان، فرانسه، كانادا، 
تایوان و تركیه، بدون آنکه ارتباطی با ساخت وساز داشته باشد، از دو منبع شامل »مالیات« و »كمک  دولت« 
تامین می شود. نتایج این تحقیق حاكی است: در پایتخت  یا شهرهای پرجمعیت كشورهای مورد بررسی، 
حداقل 7۰درصد بودجه شهرداری  از محل »اخذ مالیات  شهری، مالیات مشترک دولت مركزی و دولت 

محلی و همچنین كمک  های مستقیم دولت« به دست می  آید.
به عنوان مثال در شهر برلین )آلمان( سهم منابع حاصل از مالیات های مستقیم وصولی توسط شهرداری ها 
معادل ۳1 درصد، سهم مالیات مشترک از دولت معادل ۲۳ درصد و سهم كمک دولت معادل ۲4 درصد 
است. همچنین در این شهر درآمد حاصل از مالیات بر امالک، جذب سرمایه گذار و فروش كاال و خدمات 
معادل ۲۲ درصد است. این در حالی است كه مجموع درآمد حاصل شده برای شهرداری تهران از چهار 
محل شامل عوارض نوسازی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، بهای خدمات شهری و عوارض محلی حدود 

1۰ درصد از بودجه ساالنه است.
در اكثر شهرهای پیشرفته مورد بررسی كمک های دولتی سهم قابل توجهی در بودجه اداره شهرها ایفا كرده 
است در ایران نیز تا پیش از سال 6۲ دولت عمال سهم بزرگی در تامین مالی شهرداری های كشور داشت 
كه با پایین آمدن سهم دولت در كمک به شهرداری ها، به مرور سهم بودجه شهرداری ها از اعتبارات دولتی 

از حدود 5۰ درصد تا سال 6۲، به كمتر از 6 درصد در سال های اخیر رسیده است.
این سهم منابع درآمدی در بودجه شهرهای پیشرفته در حالی است كه طی سال های گذشته فقدان 
تعریف یک نظام درآمدی برای شهرداری ها، كاهش سهم دولت در بودجه شهرداری ها بدون درنظرگرفتن 
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هیچ گونه جایگزین مالی مناسب و كمبود منابع مالی موردنیاز برای انجام خدمات و عمران شهری و عدم 
تفویض اختیارات الزم برای شهرداری ها در زمینه مدیریت واحد شهری منجر به اتکای شدید شهرداری ها 
به درآمدهای حاصل از فروش تراكم، تغییر كاربری، جرایم ساختمانی و... شده است.  از این رو كارشناسان 
اقتصاد شهری پیشنهاد می كنند با توجه به الگوی استاندارد جهانی شهرداری ها در تامین منابع درآمدی پایدار 
و سالم باید هر چه سریع تر این تغییر نگرش در نظام مالیه شهرداری های كشور نیز به وجود  آید. چرا كه از 
یک طرف هزینه های اداره شهرها روزبه روز بیشتر و خدمات ارائه شده به شهروندان متنوع تر می شود و از 
طرف دیگر این هزینه به طرق مختلف باید تامین شود و امکان بر زمین ماندن تکالیف و وظایف شهرداری ها 
كه بعضا به طور روزمره باید انجام شود، وجود ندارد. در كنار این موارد، ارائه خدمات شهری مناسب، نگهداشت 
پروژه های شهری كه سال به سال بر تعداد و حجم آن افزوده می شود نیز از جمله مهم ترین حوزه هایی است 

كه نیازمند اتخاذ تدبیر و راهکارهای ویژه است.
در واقع نظام درآمدی شهر ها به دلیل وابستگی بیش از حد به درآمد حاصل از ساخت وساز دارای چهار اشکال 
اساسی است. اشکال نخست این نوع درآمد شهری ناپایداری است و چون درآمدهای حاصل از این منبع 
وابسته به چرخه های اقتصادی مسکن است می تواند حجم آن تغییر كند و با نوسان همراه باشد. عالوه بر 
این امکان برنامه ریزی بلندمدت و منظم را برای دخل و خرج شهر سلب می كند. چراكه در دوره های ركود 
درآمد حاصل از این محل كاهش پیدا می كند و بالتبع بودجه ساالنه شهرداری ها دچار كسری می شود و 
شهرداری به دلیل بدهکاری از پروژه های حیاتی و ضروری چشم پوشی می كند. در مقابل در دوره هایی از 
چرخه تجاری بازار مسکن كه رونق اتفاق می افتد و ساخت وساز افزایش پیدا می كند، منابع شهر دچار اضافه 
درآمد می شود در نتیجه مدیران شهری به خرج تراشی و اجرای پروژه های غیرضرور و بعضا نمایشی در شهر 
روی می آورند. تجربه نشان داده  است كه این پروژه ها غالبا ابرپروژه ها هستند و منابع زیادی را به سمت خود 
جذب می كنند و متاسفانه در دوره های ركود در اولویت تامین مالی قرار می گیرند. اما سومین اشکال این نوع 
تامین مالی وابسته به ساخت وساز این است كه ساخت وساز غیر هدفمند را تحریک می كند، باعث افزایش 
ظرفیت جمعیت پذیری شهرها خارج از حد و گنجایش شهر می شود و نهایتا این گسترش جمعیت پذیری 

اشکال چهارم یعنی ایجاد فشار به فاكتورهای زیست محیطی شهر همچون آب را شکل می دهد.
  پیامدهای پنجگانه شیوع ویروس همگانی 

در مطالعات انجام شده از سوی مركز پژوهش های مجلس، مشخص شده اگرچه كسب درآمد از محل فروش 
تراكم، تغییر كاربری یا جریمه تخلف ساختمانی منابع زیادی را نصیب شهرداری های كشور می کند اما پیامدها 

و تبعات این نوع درآمدزایی در یک دوره زمانی بلندمدت برای شهرها بیش از منافع كوتاه مدت آن است. 
بر این اساس، پدیده تراكم فروشی در تهران و سایر كالن شهرهای كشور طی سه دهه گذشته پنج آسیب 
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جدی را به شهرها وارد كرده است؛ آلودگی هوا، افزایش جرم و جنایت، كاهش كیفیت زندگی، تاثیرگذاری 
بر قیمت زمین و فساد اداری و سفته بازی زمین در نظام های اداری مهم ترین تبعاتی است كه فروش تراكم 
ساختمانی از سوی دولت های محلی به دنبال داشته است. این درحالی است كه فروش تراكم مترادف 
با مصرف منابع تجدیدناپذیر و درآمدهای ناپایدار شناخته می شود و باید نسبت به توقف آن اقدام شود. 
در واقع اگرچه مدیران محلی و برنامه ریزان شهری با این دیدگاه كه افزایش تراكم ساختمانی، كاهش 
هزینه های تامین زیرساخت های شهر را سبب می شود بر طبل افزایش تراكم ساختمانی كوبیده اند، اما 
تجربه جهانی نشان داده است این رابطه در صورت عبور از مرز جمعیت پذیری تعیین شده در قالب طرح 
جامع و تفصیلی، نتیجه معکوس خواهد داد. به این معنی كه مدیریت شهری به دلیل كاهش نیافتن هزینه 
تامین زیر ساخت های شهر مجبور به ارائه طرح بزرگ شهری و عمرانی برای كسب درآمد و اداره شهر 

می شود.
به تعبیر دیگر كارشناسان اقتصاد شهری معتقدند: تراكم زیاد ساختمانی بیش از آنکه مساله ای را حل كند 
به ایجاد مسائل جدید همچون رفتارهای ناهنجار می انجامد. یک تحقیق انجام شده در كشور امریکا در 
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این خصوص نشان می  دهد: ارتفاع ساختمان ها با میزان جرم و جنایت رابطه مستقیمی دارد به طوری كه 
میزان وقوع جرم و جنایت در ساختمان هایی با تراكم مسکونی زیاد ۳8 درصد بیش از سایر ساختمان ها است.
یکی از مهم ترین تبعاتی كه فروش تراكم می تواند به درون مجموعه مدیریت شهری وارد كند افزایش تخلفات 
اداری است. پیامدهای فروش تراكم در ساختار اداری زمانی مضاعف می شود كه امکان دور زدن قانون و تبدیل 
جرم و تخلف به جریمه و پرداخت نقدی به صراحت پیش بینی و تضمین شده باشد كه نهایتا امکان دریافت 
و پرداخت رشوه را تضمین می كند. طی سال های گذشته میزان رضایتمندی پایین مردم از شهرداری ها و 

تمایل باال به ساخت وساز درستی این فرضیه را تایید می كند.
آنطور كه كارشناسان مركز پژوهش  های مجلس عنوان می  كنند: تراكم فروشی از یک سو موجب می شود 
ارزش تراكم به قیمت ملک افزوده شود و ملک را در حد كاالیی در خدمت بازار تنزل دهد و از سوی دیگر 
زمینه مالحظات غیرقانونی و بروز فسادهای مرتبط را فراهم می كند و درحال حاضر این عمل به  الگوی 

نادرست كسب درآمدهای ناپایدار برای شهرداری ها تبدیل شده است.
  راهکار جهانی

در این میان با توجه به تبعات و پیامدهای این مدل اداره شهرها در كشور، كارشناسان شهری این سوال را 
مطرح می  كنند كه روند كسب درآمد از محل درآمدهای ناپایدار شهری به ویژه فروش تراكم و  تغییر كاربری 

تا چه زمانی امکان ادامه دارد؟
مجید غمامی معتقد است در صورتی كه این روند ادامه پیدا كند؛ دائما جمعیت در كالن شهرها و شهرهای 
بزرگ اضافه می شود و به تناسب آن فضاهای تجاری، مسکونی و ... نیز افزوده می شود. در كنار افزایش جمعیت 
انسان ها و ساختمان ها با افزایش فروش خودرو، تعداد زیادی خودرو هم در سطح این شهرها مشاهده می  شوند. 
حجم زیادی از خودروهای شخصی كه فراتر از تحمل ظرفیت كالنشهرها است. به گفته او نگاهی به تجربه 
اداره شهرهای بزرگ دنیا مانند پاریس نشان می دهد كه هیچ گاه این شهرها دستخوش شهر فروشی 
نشده  اند. به عنوان مثال شهری مانند پاریس كه به لحاظ قیمت زمین بسیار گران قیمت هم هست و زمین 
در این شهر به مراتب از شهر تهران گران تر است اگر درگیر شهر فروشی شده بود االن دیگر اثری از پاریس 

بر جای نمانده بود.
نسخه  جهانی برای ترک شهرفروشی كه بخش هایی از آن در قالب الیحه درآمدهای پایدار به آن توجه شده 
نشان می دهد توجه به چندین ردیف درآمدی ثابت می تواند در یک پروسه زمانی چند ساله وابستگی 

شهرداری ها را به درآمدهای حوزه ساخت وساز كاهش دهد.
ردیف نخست پیشنهادی بندی است كه براساس آن شهرداری ها اجازه پیدا می كنند از طریق مشاركت با 
بخش خصوصی، درآمد حاصل از مشاركت در سرمایه گذاری شهری را در خدمت هزینه كردهای اداره شهر 
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قرار دهند. )محل مشاركت های شهرداری معموال زمین یا 
پروانه ساختمانی است( اگرچه در سال های اخیر شهرداری ها 
از جمله مدیریت شهری پایتخت بخشی از منابع خود را از 
این مسیر تامین كرده است اما از آنجا كه ساختار مشخصی 
برای این نوع تامین مالی در قوانین وجود نداشت همواره 
ابهاماتی در مشاركت های شهرداری با بخش خصوصی وجود 
داشت. در دیگر بند پیشنهادی، برای ایجاد تحول اساسی در 
تامین مالی شهرداری ها تعریف یکسری عوارض برای دسته ای 
از امالک در شهر ارائه شده كه به واسطه اجرای پروژه های 
شهری دچار ارزش افزوده می شوند. محور سوم تحول منابع 
مالی شهرداری ها، تغییر و به روزرسانی پایه یکسری عوارض 
و مالیات های شهری است. همچنین مطابق با الگوی جهانی، 
یکی از پایه  های اصلی منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها 
می تواند عوارض سوخت یا عوارض حاصل از مصرف بنزین در 
شهرها باشد. بررسی ها نشان می دهد در ابرشهرهای توسعه 
یافته دست كم 4۰ درصد از منابع مالی موردنیاز برای توسعه 
شبکه حمل و نقل عمومی از محل دو نوع عوارض تردد و 

عوارض سوخت حاصل می شود. 
كارشناسان شهری پیشنهاد می  دهند فرآیند كاهش عوارض 
ساخت وساز و كاهش سهم این نوع درآمد از بودجه ساالنه 
شهرداری ها در یک دوره 15 ساله دیده شود. همچنین به 
جای آنکه هدف، كاهش سهم عوارض ساختمانی صفر درصد 
باشد باید این عوارض در دوره 15 ساله به سطح كمتر از 
وضعیت فعلی كاهش پیدا كند و همزمان با این اتفاق نیز 
سهم عوارض نوسازی به 5۰ درصد بودجه ساالنه شهرداری ها 
باید جانشین عوارض  برسد. به عبارت دیگر شارژ شهری 

حاصل از ساخت وساز شود.
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وعده  های عجیب و پرتعداد نامزدهای انتخاباتی برای كسب رای از مردم یکی از اتفاقات تکراری 
در هر دوره از انتخابات مجلس است. هر نامزد انتخاباتی برای آنکه بتواند رضایت بیشتری در میان 
مردمان یک شهر برای كسب رای ایجاد كند سعی می کند وعده  هایی برای ایجاد تفاوت  های 
اساسی در سطح شهر قبل و بعد از انتخابات بدهد. تفاوت  هایی كه از دیدگاه نامزدها بیشتر از مسیر 
 ایجاد طرح  های بزرگ مقیاس و ملموس در شهر می  تواند به وجود آید. ساخت خط ویژه، احداث 
اتوبان های دوطبقه، تعریض خیابان ها، ایجاد فضاهای تفریحی، حتی ساخت سد و ... تنها تعداد محدودی 
از وعده  هایی است كه در روزهای گذشته از برگزاری زمان تبلیغات نامزدهای مجلس كه در دوم 
اسفندماه برگزار شد، شنیده و دیده شد. نکته جالب آنکه از دیدگاه بسیاری از شهروندان نیز مسیر 
پیشرفت و ترقی شهرها به ویژه شهرستان های كوچک نیز با اجرایی شدن چنین طرح هایی عملیاتی 
 می شود. همین موضوع سبب می شود تا طرح های توسعه و اسناد فرادست شهری جای خود را به 
چانه  زنی های فردی و همینطور تامین منافع عموم شهروندان جای خود را به تامین منافع گروهی 
خاص بدهد. اما آیا اساسا اجرای چنین طرح هایی می  تواند یک شهر را به »شهری زیست  پذیر« كه 

امکان افزایش كیفیت زندگی شهروندان را می دهد، تبدیل كند؟
  فضاهای گمشده شهر

دكتر داریوش شایگان در كتاب »در جستجوی فضاهای گمشده«  می گوید: »تا آنجا كه به یاد دارم 
همیشه در فضاهای از هم گسیخته زندگی كرده ام فضاهایی كه نه تنها شکل و محتوا در آن ها هم 
زیستی و هم پیوندی منسجم و مطلوب نداشتند، بلکه یکسره حاكی از گسست ها و كژتابی های ذهنی 
بودند. هیچ چیز سر جایش نبود، چرا كه در وضعیت بینابینی به سر می بردیم، وضعیتی كه در آن 
بقایای دنیای قدیم به مدرنیته كج و معوجی كه به زحمت استقرار می یافت، پوزخند می زد. همجواری 
تکه های بی تناسب و عوامل ناهمگون و روی هم قرار گرفتن تصادفی اشکال نا همساز، همواره برای 

شهر زیست پذیر از زاویه دیگر
بررسی نقش وعده  های نامزدهای انتخابات در توسعه شهرها
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من حسی از زندگی كردن در برهوتی بی نام و نشان را داشت...«
بنابراین سوال اساسی این است كه، آیا اصوالً با توسعه شهر، تمام خیابان های آن هم باید تعریض شده و 
به معبر )محل عبور و مرور خودرو( بدل شود یا حتی اگر حركت خودرو به هندسه اقلیدسی نیاز دارد آیا 

بسنده كردن این هندسه به خط لبه آسفالت كفایت نمی كند و باید بدنه ها نیز از آن تبعیت كنند؟ 
دكتر شایگان می گوید: "شهر اصیل لوحی چند الیه و رنگ باخته است، پوست نوشته ای كه رد و نشان 
الیه های عمیق تاریخ را بر پیکرش حفظ كرده... در یک شهر نسبتاً ایده آل باید شهروند بتواند در پیاده روها و 
پیاده راه های آن به راحتی حركت كند...". با این قیاس در شهرهای ما حتی با فرض پیاده  روسازی مناسب، 
به خصوص رفع اختالف سطح های ناشی از شیب معبر به وسیله شهرداری باز هم حتی یک پیاده  رو را 
نمی توان كامالً و بدون نیاز به رفت و برگشت به خیابان طی كرد. دلیل این امر در وهله اول آن است كه 
در هر خیابان الاقل یکی دو ساختمان در حال ساخت وجود دارد و آن ها خود را مجاز می دانند پیاده رو و 

یک سوم خیابان را در طول ساخت اشغال كنند.
  وضعیت کنونی شهرهای ایران

حسین ایمانی جاجرمی، جامعه  شناس شهری، معتقد است برای سنجش كیفیت زندگی از دو رویکرد 
عینی و ذهنی می توان استفاده كرد. در رویکرد عینی یا مادی، بر اساس شاخص  هایی همچون درآمد 
سرانه، تسهیالت، امکانات و دارایی  ها وضعیت كیفیت زندگی افراد سنجیده می شود. در رویکرد ذهنی، 
از سنجه  های كیفی همچون سنجش میزان رضایت افراد از زندگی استفاده می شود. این رویکرد را عموما 
»پیمایش رضایت زندگی ذهنی«  می  نامند. در این پیمایش ها از افراد پرسش هایی مانند اینکه آنها بطور 
كلی چقدر از زندگی خود راضی هستند؟ یا اینکه چقدر در فعالیت های جمعی و گروهی مشاركت دارند؟ 

پرسیده می شود. 
از دیدگاه او آنچه در نگرش زیست شهری اهمیت دارد توجه به ابعاد ذهنی و عینی در كنار یکدیگر است. به 
عبارت دیگر نمی  توان تنها به بناها و زیر ساخت  های مادی توجه كرد بدون آنکه متوجه باشیم شهروندان 

چه نگرش و ذهنیتی نسبت به زندگی خویش در شهر دارند و بالعکس.
او در عین حال می گوید: با وجود اهمیت نگرش زیست شهری یا نگرش  های مشابه مانند كیفیت زندگی 
به نظر می رسد گزارش  های جامعی از بررسی این موضوع در شهرهای كشور در دست نیست و برای مثال 
یک گزارش ملی مبتنی بر تشریح كیفیت زندگی شهرها وجود ندارد. او علت این مساله را بی توجهی 
سیاست  گزاران و مدیران شهری به این نگرش و ابزارهای آن می داند و اضافه می کند: از همین رو فهم 
 مساله زیست شهری و داوری در مورد وضعیت آن در شهرها به سادگی امکان پذیر نیست. بررسی برخی 
مولفه  های كالبدی و اجتماعی نشان دهنده وجود مسائل اساسی در زیست شهری در كشور همچون 
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كیفیت پایین خانه  ها و بناهای ساخته شده در كشور و همچنین بحران  های اساسی در زمینه مشاركت 
شهری، آسیب  های محیط زیستی و توسعه اندک زیرساخت  هایی مانند حمل و نقل عمومی و اینترنت 

است.
اما شهر ایده آل چه ویژگی هایی دارد؟ سهراب مشهودی كارشناس ارشد شهرسازی معتقد است: در یک 
شهر، حداقل در حدی كه نتوان به آن عنوان غیر ایده آل داد، وقتی یک شهروند خسته به مسکن )محل 
سکنی گزیدن( می رود باید بتوانند از آلودگی صوتی در امان باشد، اما آیا شهرهای ما از آلودگی های 
صوتی در امانند؟ اگر از مثال های معمولی بلندگوها و آژیر دزدگیر خودروها بگذریم، در محل احداث 
ابنیه كارگاه های ساختمانی، جوشکاری با صدای مهیب، روشن بودن مداوم موتورهای جوش، از مهمترین 
مسائل منجر به آلودگی صوتی هستند. ضمن آنکه برای تسهیل آمد و شد روزانه، مصالح شب ها به محل 
احداث بنا آورده می شوند و گاهی مثل تخلیه تیرهای آهن روی زمین با صدای مهیبی همراه است. عالوه 
بر این، به علت توأم شدن استقرار بنا با عملیات كارگاهی مانند سنگبری و دیگر كارهای زمان احداث 

ساختمانها كه تعداد آنها نیز روز به روز در حال ازدیاد است، بسیار طوالنی می شود.
با بررسی چنین مسائلی سوال بعدی كه به وجود می آید این است كه آیا نمی شود مثل كشورهای دیگر 
كارگاه های آهنگری، سنگبری و غیره در مکان های مناسب باشد و در محل استقرار بنا فقط مونتاژ آن ها 
با حداقل صدا و زمان انجام پذیرد؟ مشهودی می گوید: شهر با كیفیت باید "خیابان" داشته باشد. خیابان 
با معبر متفاوت است. معبر محل عبور خودرو و خیابان محل زندگی و تعامل شهروندان است. تجربه سفر 
به شهرهای مختلف ایران به من نشان داده است كه در شهری دیگری به  غیر از تهران، فضای خیابان ها 
به گونه  ای است كه شهروند به خودی خود به قدم زدن و تعامل در خیابان جذب می شود. چون هنوز 
شهرهای دیگر تعدادی خیابان دارند كه ساكنان آنها تمایل به عبور و مرور به شکل پیاده و قدم زدن در 
آنها را دارند. اما شهر تهران و همینطور برخی دیگر از كالنشهرها به گونه ای توسعه پیدا كرده  اند كه بخش 

عمده ساكنان آنها با عجله فقط به فکر عبور از خیابان و رسیدن به منزل هستند.
این كارشناس ارشد شهرسازی شهر با كیفیت و زیست  پذیر را اینگونه توصیف می  كند: شهر با كیفیت 
باید حمل  ونقل عمومی ساده و بدون ترافیک را ممکن سازد، بنابراین باید ارجحیت به آمد و شد وسائط 
نقلیه عمومی داده شود. اگر مترو ندارد، دست كم شبکه اتوبوسرانی در خطوط ویژه اش تمام شهر را 
پوشش دهند. حتی اگر الزم باشد نه تنها 5۰ درصد تمام معابر بلکه 1۰۰ درصد تعدادی از معابر را به 
خود اختصاص دهد . به گفته او در  شهر ایده آل شهروندان )و یا الاقل حداكثر شهروندان( باید بتوانند 
از مواهب طبیعی آن بهره  مند شوند. در این زمینه چشم اندازهای طبیعی از جمله كوه ها نباید از دیده 
پوشیده شوند، ورودی شهرها نباید بسته باشد، حریم رودخانه باید باز و سبز و قابل دسترسی باشند، نه 
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اینکه به ورود فاضالب و ساخت و سازها اختصاص یابد. حقوق همسایگی حداقل در اخذ اشعه زمستانی و یا 
فاصله مناسب نسبت به ارتفاع ساختمان همسایه رعایت شود. در این شهر ]شهر با كیفیت[ اگر اجباراً پل ساخته 
می شود باید به آن به عنوان یک مجسمه شهری نگریسته و به وسیله طراحان هنرمند طراحی شود نه اینکه با 

مشتی آهن و بتن زمخت پل ساخته و اسباب آزار بصری دائمی را فراهم آورد.
راه عبور از شهرهای کنونی

مرور و بررسی عملکرد برخی نمایندگان مجلس در دوره  های گذشته نشان می  دهد اجرای طرح های عمرانی 
بزرگ  مقیاس اگر هم به مرحله عملیاتی رسیده باشد نتوانسته شهرها را به طور كامل به محل بهتری برای 
ساكنان آنها تبدیل كند. میترا عظیمی استاد دانشگاه راه عبور شهرها از وضعیت كنونی و تبدیل آنها به یک شهر 
ایده  آل را اینگونه توضیح می دهد: در تمامی شهرهایی كه توانسته  اند جایگاه مناسبی در حوزه زیست  پذیری 

داشته باشند یکپارچگی مدیریت شهری یکی از ویژگی های بارز آنها است.
به گفته او مدیریت یکپارچه شهری نظریه نوینی است كه در دو دهه اخیر مطرح شده است. ناهماهنگی  های 
موجود بین سازمان های مدیریتی باعث سردرگمی اداره شهر و اتالف سرمایه  های مادی و معنوی می شود به 
گونه  ای كه تصمیم  گیری سازمان ها و دستگاه های خدمات  رسان شهری در برخی موارد در تضاد با یکدیگر قرار 
می گیرند. نبود مدیریت یکپارچه شهری هزینه های باالیی بر پیکر اقتصاد شهری تحمیل می  كند و در نهایت 

فرهنگ شهرنشینی را با چالش  های زیادی مواجه ساخته است.
او همچنین عنوان می  كند: قوانین باالدستی تصویب شده برای شهرداری  ها از زمان تصویب قانون بلدیه تا 
كنون وظایفی را برای شهرداری ها در نظر گرفته است كه بیش از نیمی از این وظایف در تداخل با نهادها و 
ارگان های دیگر است. به بیانی دیگر شهرداری برای انجام نیمی از وظایف خود نیازمند هماهنگی با دیگر نهادها 
و دستگاه  های اداری است. طبیعتا در این شرایط نباید انتظار داشت اتفاق ویژه ای رخ دهد زیرا بستر قانونی 
محیط مناسبی را برای اجرای وظایف فراهم نکرده است و بخش زیادی از زمان و انرژی مدیران شهری صرف 
پاسخگویی به تداخل ها و هماهنگی با دیگر دستگاه ها می گذرد و زمان برای پرداخت به اصول همانند حوزه 

زیست پذیری باقی نمی ماند.
از نظر او اتفاقات مثبتی هم كه رخ می دهد مدیر محور است و با تغییر مدیر به دلیل نبود یک بستر مناسب 

دوام و بقا ندارد.
او اعتقاد دارد: برای رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری باید ابتدا فهم درستی از آن داشت، سپس محیط را 
اصالح و در ادامه قوانین مورد نیاز را تصویب كرد. در ایران مدیران شهری مدیریت یکپارچه را با مدیریت واحد 
شهری یکسان تلقی می كنند. همین برداشت موجب سوء تفاهم از یک مفهوم شده و به مانعی در برابر استقرار 

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

۳۲ 



مدیریت یکپارچه شهری تبدیل شده است. بر خالف تصور مدیران سیستم مدیریت یکپارچه با مدیریت واحد متفاوت 
است و هیچ دستگاهی به تنهایی نمی تواند متولی همه امور باشد یا خود به تنهایی مسائل را حل كند. مدیریت یکپارچه 
نیازمند انسجام، همپایانی، هماهنگی، دیدگاه سیستمی، تعامل در دستگاه  های اجرایی متولی امور شهری است. بنابراین 

مدیریت یکپارچه از جنس هماهنگی نه مدیریت واحد و اداری است.
عظیمی تاكید می کند: مدیریت یکپارچه عالوه بر قانون نیازمند ساختار است، ساختار مدیریتی متمركز در ایران به دولت 
های محلی اجازه عرض اندام نمی دهد. در حالی كه در بسیاری از كشورهایی كه رتبه مطلوب و مناسب در حوزه زیست 
پذیری دارند مدیریت محلی از اختیار و اقتدار مناسب در حوزه مدیریت شهری برخوردار است. در برخی از شهرها مقام 
 های محلی حتی اجازه نرخ گذاری برای مالیات و عوارض محلی را دارا هستند. در حالی  كه در ایران تمامی مالیات  های 
جمع آوری شده به خزانه واریز و از طریق دولت توزیع می شود. بنابراین در صورت بهبود اداره شهرها و تبدیل آنها به 
محلی بهتر برای زندگی باید ساختار نیز اصالح شود در این صورت تمركز كنونی شکسته و دایره اختیارات دولت  های 
محلی گسترش می یابد. مادامی كه در سطح كالن مدیریت متمركز دولتی وجود دارد و سیستم یکپارچه مدیریت 

شهری مستقر نشده نمی توان انتظار داشت در حوزه همانند زیست پذیری عملکرد مطلوب و ماندگاری داشت.
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تمام تعطیالت نوروز با مرور روزگاری خاطرات سفر های نوروزی در خانه گذشت. اگر کابوس 
کرونا به پایان رسید 1۰ مکانی که کمتر شناخته شده هستند را برای سفر پیشنهاد می کنیم.

  1- »اویی«، یک شهر چند طبقه و تودرتو در قعر زمین
شبکه ای از تونل های مخفی دست كند را تصور كنید كه برای صدها و شاید هزارها سال در شهری 
كویری، پناه ساكنان شهر بوده اند از گزند غارتگران و مهاجمان. شهری زیرزمینی كه از حدود 1۲ 
متر زیر خانه های مردم در قالب تونل ها و حفره هایی به قد و قواره یک آدم كنده شده و چند طبقه ای 

هم پایین رفته و در مارپیچی تودرتو به هم متصل شده است. 
ساز و كار بسیار كارآمدی هم برای تهویه این شهر زیرزمینی اندیشیده شده كه هنوز به خوبی كار 
می كند. برای دیدن شهر زیرزمینی »اویی« در نوش آباد كافی است سری به كاشان بزنید و بی آنکه 
اسیر شلوغی و انبوه جمعیت گردشگران نوروزی شهر كاشان بشوید به نوش آباد بروید و از این شهر 
زیرزمینی كه دست كم 15۰۰ سال قدمت دارد بازدید كنید. در نوش آباد اقامتگاه های بوم گردی و 

دیگر امکانات مورد نیاز شهری برای بازدیدكنندگان فراهم است. 

بهشت گمشده
1۰ مکانی که پس از پایان کرونا باید دید

● مسعود بربر
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  2- »شیمبار«، دروازه ای رنگارنگ به بهشت
دیواره های عمود و تیغه ای كوه هایی بلند را در نظر بگیرید كه دامنه هایشان از درختان بلوط چند ساله پوشیده شده و در 
میان این تیغه ها تاالبی وسیع را تصور كنید كه درختچه هایی به رنگ بنفش، زرد، سبز و … با ساقه های پیچ در پیچ از آن 
بیرون زده است. تاالب شیمبار از بکرترین و خیال انگیزترین چشم اندازهای طبیعی ایران است. از این تاالب، در زمان ساسانی 
آبراهی زیرزمینی هم به دره ای پشت تاالب حفر شده كه آبشار زیبای »نگین« را شکل داده است. برای دیدن شیمبار باید 
به شهرستان اندیکا )قلعه خواجه( در شمال شرق استان خوزستان بروید و از آنجا 45 كیلومتر دیگر به سمت شمال حركت 

كنید. در شیمبار چادر و امکانات اقامتی و خوراكی اولیه برای گردشگران فراهم شده است. 
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  3- »غار اسپهبد خورشید«، گنجینه ی طبیعت و تاریخ
این بار كه از جاده فیروزكوه به شمال می روید، از ورسک كه 
تابلوی  با  كه  هست  فرعی  جاده ای  راستتان  سمت  گذشتید، 
»خطیركوه« نشان گذاری شده. كافی است همین جا بایستید و 
سمت راستتان را نگاه كنید. دایره عظیمی به قطر 8۰ متر می بینید 
كه همچون نشانه ای شگفت و رازآمیز از گنجی دیرینه بر دامنه 
كوه نقش بسته است. باالی این دیواره ی شگفت انگیز ورودی غاز 
اسپهبد خورشید است. آخرین بازمانده دودمان ساسانی كه حدود 
1۰۰ سال پس از حمله اعراب به ایران هنوز در مازندران حاكم 
بود و خلیفه عباسی او را فریب داد و مازندران را درنوردید. اسپهبد 
خورشید، زن و دختران و تعدادی از سپاهیانش را در این غار 
گذاشت و رفت تا سپاهی برای نبرد فراهم كند و اعراب غار را 
ماه ها محاصره كردند تا سرانجام راه آب آن را پیدا كرده و آب غار را 
مسموم كردند و آخرین خط مقاومت ایرانیان نیز در هم شکست.                 
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   4- »کان«، زیر سایه ی درختان استوایی
یک رودخانه نسبتاً عریض را تصور كنید، كه بسترش پوشیده از شن های 
سفید باشد و دو طرفش انبوه درختان استوایی، نخل، انبه، پاپایا و … 
بعضی ها درخت ها آن قدر بلند شده اند كه شاخه هایشان به هم رسیده و 
رودخانه را همچون تونلی از برگ مسقف كرده اند. بعد تصور كنید بین این 
انبوه درخت ها روستایی هم باشد با كودكانی كه لباس های سوزن دوزی 
دنبال گاومیش ها می دوند. روستای »كان« در  و  دارند  به تن  رنگارنگ 
شهرستان سرباز، در استان سیستان و بلوچستان دقیقاً چنین جایی است. 
برای دیدن روستای »كان« كافی است از ایرانشهر یا چابهار به سمت سرباز 
بروید و از جاده سرباز به جاده فرعی كوهمیتگ خارج شوید و موازی بستر 
رودخانه پیش بروید و از افراد محلی بخواهید روستای كان را به شما نشان 
بدهند. اقامتگاه بوم گردی هم با امکانات اولیه روستایی برای گردشگران 

عالقمند به دیدن و ماندن در این روستا فراهم است.

  ۵- »ساسنگ«، در قلب جنگل های سبز و انبوه
خانه ای روستایی، با دیوارهای كاهگلی و در و پنجره های چوبی آبی رنگی كه 
از همه طرف به جنگل باز می شود. تا چشم كار می كند همه طرف جنگل 
انبوه و یک دست سبز است و اگر همت كنی و بیست سی دقیقه ای از خانه 
دور شوی، زیر سایه ی انبوه درختان به باالی آبشاری خواهی رسید كه 
خنکای آبش تا همین باال می رسد. اگر هم شجاعت كافی برای پایین رفتن 
از شیب تند آبشار را داشته باشی می توانی در  چند قدمی آبشار بایستی 
و ریزقطره های خنک آب را بر پوست صورتت حس كنی. البته كه اگر 
فرصت و حوصله داشته باشی تا گورستان خالد نبی، برج قابوس، پارک ملی 
گلستان و چند آبشار دیگر هم یکی دو ساعتی بیشتر فاصله نداری. اینجا 
روستای ساسنگ در نزدیکی مینودشت است كه در قلب كوه های پوشیده 
از جنگل های استان گلستان گردشگران را میزبانی می كند. در ساسنگ 
یک اقامتگاه بوم گردی هم راه اندازی شده كه از مجموعه امکانات رفاهی 

خوبی برای یک اقامتگاه روستایی برخوردار است. 
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  6- »نایبند« ساحل پرتگاهی، با آب ها و آواها
اگر تماشای آب های نیلگون و ساحل تمیز و خلوت كرده باشید 
حتماً باید به جنوب بروید. اما شاید ساحل پرتگاهی، جنگل های 
حرا، گوش دادن به آوای پرندگان و تماشای دلفین ها شما را یاد 
است  آن  واقعیت  مگر عسلویه!  بیاندازد  همه شهرهای جنوبی 
كه یکی از زیباترین و بکرترین سواحل طبیی ایران با مناظری 
شگفت انگیز در فاصله بسیار كمی از شرق عسلویه و بر كرانه 
خلیج نایبند قرار گرفته است. در پارک ملی نایبند، می توانید از 
لبه دماغه صخره ای به تماشای ساحل پرتگاهی بنشینید، یا در 
میان جنگل های حرا به گشت و گذار بروید و یا حتی ساعتی 
بی صدا و آرام میان درختچه های كنار، كهور ایرانی، انجیر معابد، 
انار شیطان، استبرق، دافنی و صبرزرد بنشینید و به صدای انواع 

پرنده ها گوش بسپارید. 
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  ۷- »سوسن«، دشت سبز و اسطوره ای 
دشتی سرسبز و پرآب كه دورتادورش را كوه گرفته و رودخانه ی كهن 
كارون دورتادورش چرخیده است و بلوط های چند صد ساله بر تپه ها 
و كوه هایش به تماشا نشسته اند. باالی یکی از درخت ها را اگر نگاه 
كنی لک لکی می بینی كه بر النه نشسته و آن سوتر روستایی پله پله و 
خوشرنگ به نام ثریا كه پشت باغی از درختچه های انار و گل های قرمز 
آتشین دشت را به تماشا نشسته است. اینجا دشت سوسن است. در 
نزدیکی ایذه در خوزستان. ده ها اثر تاریخی با قدمت تمدن ایالم و پس 
از آن در این منطقه هست كه می توان به دیدنشان رفت و البته رود 
كارون كه می توان با كرایه كردن قایقی، روی آب های جاودانه اش، از 
بکرترین كوهستان ها و دره های زاگرس عبور كرد. بركه ها و آبگیرهایی 
هم برای آب تنی و قایق سواری هست و فضاهایی سبز و خوش آب و 
هوا برای چادر زدن و صبح را با تماشای طبیعت آغاز كردن. سوسن 
در ۳5 كیلومتری شمال غرب ایذه قرار دارد و رود كارون آن را به دو 

بخش تقسیم كرده است. 

  ۸- »پیران«،تماشای آبشار بلند از لبه ی پرتگاه
از كرمانشاه به سمت سر پل ذهاب كه می روید، حدود 15 كیلومتر مانده به 
سرپل ذهاب جاده ای به سمت شمال خارج می شود كه از میان جنگل های 
بکر و زیبای بلوط می گذرد. در میانه این جاده روستایی هست به نام ژالکه 
كه اگر وارد آن شوید سنگفرشی می بینید. چند قدمی كه این سنگفرش 
را دنبال كنید با یکی از مهیب ترین مناظر زندگی تان رو به رو خواهید شد 
. شما بر لبه پرتگاهی به بلندی حدود ۲۰۰ متر ایستاده اید و دیواره ای به 
همین بلندی با اندكی فاصله رو به رویتان قرار دارد و از این دیواره آبشار 
سه طبقه پرآبی پایین می ریزد كه البه الی درختان پایین دره گم می شود. 
اینجا آبشار پیران یا ریجاب است كه ارتفاع مجموع سه طبقه آن به 18۰ 
متر می رسد و بی تردید یکی از بلندترین و البته دیدنی ترین آبشارهای ایران 

به شمار می رود. 
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  9- »کالته خیج«، به تماشای حیات وحش، جنگل و ابر
آسمانی كه به كوه های پوشیده از درختان سبز و جنگلی می رسد اما افقش را انبوه سفید ابرها 
پوشانیده اند. نام جنگل ابر و تصاویر حیرت انگیزش شناخته شده تر از آن است كه نیازی به معرفی 
داشته باشد اما شاید ندانید كه در آستانه جنگل ابر یکی از دیدنی ترین مناطق ایران از نظر حیات 
وحش را می توان دید. كالته خیج در 45 كیلومتری شاهرود و در بخش بسطام و در 15 كیلومتری 
جنگل ابر قرار دارد. همان روستایی كه در آن داوود میرباقری كارگردان سینما زاده شده و 
صخره های آن لوكیشن كشته شدن حرمله در فیلم مختارنامه بوده است. زنان این روستا با احیای 
یک خانه قدیمی مجموعه ای دلپذیر و آرام برای اقامت گردشگران فراهم كرده اند و صنایع دستی 
متنوع این روستا به ویژه انواع پارچه بافی سنتی روستا نیز فعال شده و محصوالتش در اختیار 
گردشگران است. باغ های روستا با درختانی چون آلو و زردآلو، نزدیکی به زیستگاه های حیات 
وحش همچون خوش ییالق و خارتوران، منطقه بسیار دیدنی اولنگ، جنگل ابر و البته نزدیکی 
به بسطام و خرقان می تواند كالته خیج را به یک مركز گردشگری جذاب برای مسافران بدل كند. 
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  1۰- »مرق«، چشم اندازی از طبیعت و معماری
جاده ای پیچ در پیچ هم مسیر با رودخانه ای كه اطرافش را 
انبوه درخت ها گرفته و شهری در طول آن شکل گرفته 
است. در انتهای جاده آرامگاه شاعری قرار گرفته كه از 
بلندای آن می توانید تمام درختان و كوه های اطراف را تماشا 
كنید. َمَرق در میانه ی جاده كاشان به برُزک قرار گرفته و 
عالوه بر رودخانه و درختان و بافت قدیمی كه در كنار هم 
فضایی آرام و خوش آب و هوا را برایتان رقم می زند، میزبان 
آرامگاه بابا افضل مرقی هم هست كه سکوتی عرفانی  بر آن 
حاكم است و چشم اندازی اسطوره ای از تصویر الیه الیه ی 

كوه ها و انبوه درختان بلند و سرسبز مهمانتان می كند. 
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8۰ روز از روزهای پرالتهاب انقالب اسالمی نگذشته بود كه فرمان تدوین قوانین شوراها و واگذاری امور 
مردم به خودشان توسط امام )ره( به شورای عالی انقالب داده می شود.

توجه به شوراها در قانون اساسی تفاوت قانون اساسی جمهوری اسالمی با قوانین پیشین است. قوانینی 
كه مرحوم طالقانی در جهت ترویج و شهید بهشتی برای تدوین آن تالش های بسیار كردند. اما این 
قوانین می تواند در این حوزه پاسخگوی نیازهای شوراها باشد؟ ابزارهای الزم در اختیار اعضای شوراهای 

شهر برای نظارت بهتر در شهر قرار دارد؟
برخی فعاالن این حوزه معتقدند، همین قوانین موجود درحوزه شوراها اجرایی نمی شود و در صورت 
اجرا می توان به خوبی شورا را اداره كرد. رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری موضوع مشتركی است 
كه همه كارشناسان شهری به آن تاكید دارند. آرزویی كه رسیدن به آن با توجه به روحیات دولتمردان 

ایرانی كمی دست نیافتنی به نظر می رسد.
رضا احمدی، كارشناس حوزه شهری و شوراها معتقد است قوانین سال 1۲86 مجلس ملی سابق در 
حوزه حکمرانی محلی بسیار قوی تر از قوانین حال حاضر است.به گفته او 1۰7 سال قبل بهتر تصمیم 
گرفته اند تا حاال و ما هر سال این قوانین را محدودتر كرده ایم. یکی از افتخارات نظام این است كه 
شوراهای شهرها را دوباره احیا كرده است ولی ما به سمت كاهش اختیارات این نهادهای مردمی حركت 
می كنیم. شورای شهر هووی كسی نیست. مجلس، دولت و قوه قضاییه باید بدانند شورا كمک آنها است 
و كارهایی كه آنها نمی توانند در سطح شهرها انجام دهند توسط شوراها انجام می شود. در واقع آنها باید 
بدانند شوراها بازوی اجرایی این نهادها هستند و شوراها بازوی توانمند قوه ها هستند و نباید به شکل 
رقیب به آنها نگاه كرد.وی ادامه می دهد: در قانون برنامه سوم و چهارم قانون واحد شهری تکلیف شده 
اما این اتفاق هرگز نیفتاد. ما باید به دنبال مدیریت یکپارچه شهری باشیم. در دنیا نیز این دو جایگاه با 
یکدیگر تفاوت دارند. در این سطح می توانیم همه حوزه های اجرایی را با یکدیگر تنظیم و هماهنگ كنیم. 
شورا باید هماهنگ كننده این حوزه های اجرایی باشند. در مدیریت یکپارچه بر روی موضوع NGO ها و 
شهروندان تاكید می شود. در این شکل مردم و بخش خصوصی در فرایند تصمیم گیری حضور دارند و 

نگاهی به جایگاه شوراها پس از گذشت بیش از دو دهه فعالیت 

 مقاومت تاریخی در برابر شوراها 
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شورا آنها را با یکدیگر هماهنگ می كند.
این كارشناس حوزه شوراها با بیان اینکه شوراباوری به مفهوم واقعی اش در نظام اجرایی محقق نشده 
است می گوید: اگر دولت خود را كوچک كند هزینه های جاری اش به شدت پایین می آید، اما متاسفانه 
در كشور ما 9۰ درصد بودجه كشور هزینه های جاری است و 1۰ درصد هزینه عمرانی كه این در همه 
جای دنیا برعکس است. دولت و وزارتخانه های ما عیالوارند و می توانند برای سبک سازی موضوعاتی 

مانند آب و برق و گاز و تلفن را به مدیریت شهری واگذار كنند.
حسن بیادی دو دوره در شورای شهر تهران نایب رییس بوده است. او درباره جایگاه شوراها درقانون 
اساسی و چالش هایی كه در راه شوراها وجود دارد می گوید: بر اساس اصول قانون اساسی این طور 
استنباط می شود كه شوراها به عنوان قوای چهارم كشور از اركان تصمیم گیری مطرح باشند چرا كه 
اصل 7 قانون اساسی شوراهای استان ها، شهرستانها و محالت را در كنار مجلس شورای اسالمی از 
ارگان های تصمیم گیرنده و تصمیم ساز در اداره امور كشور نام برده و آنها را هم تراز دانسته است. در 
واقع شوراهای شهر و روستا پارلمان های محلی هستند كه در اصل 1۰۰ قانون اساسی نیز بر آن تاكید 

شده است، اما در تمام این قوانین هیچ وقت نامی از دولت آورده نشده است.
به گفته او متاسفانه آیین نامه ها و شرح وظایفی كه برای شوراها نوشته شده كافی نیست و در آن نقایصی 

وجود دارد كه همین كمبودها مانعی در راه پیشرفت شوراها است.
اگر بخواهیم شوراها را بر اساس نظر امام )ره( و همان طور كه در قانون اساسی آمده تشکیل دهیم باید از 
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سطح محالت آغاز كنیم تا به سطح منطقه و شهر برسیم. ما به یک پارلمان شهری نیاز داریم كه اعضای آن 
نباید كمتر از 7۰ نفر باشند. چنین پارلمانی اگر تشکیل شود حتماً نیاز به یک دولت محلی دارد و مجموعه 

دولت محلی و پارلمانی باید برایش سیستمی تعریف كرد كه بتواند خودشان را اداره كنند.
بیادی اضافه می كند: شوراها باید در سال 59 تشکیل می شد اما تا زمان دولت هفتم تشکیل نشد. نهادهای 
اجتماعی مانند شوراها در آغاز شکل گیری نهال هستند و از همان ابتدا تنومند شکل نمی گیرند و برای 
رسیدن به جایگاه واقعی خود نیاز به قدمت دارند اما زمانی این نهال تنومند می شود كه ارگان های دیگر نیز 
به آن توجه كنند نه اینکه هر روز این نهال را تضعیف كنند. ما در این سال ها در بحث شوراها از اهداف امام 
و قانون اساسی بسیار فاصله گرفته ایم كه این موضوع نشان دهنده آن است كه شوراها در بدو تشکیل بر 

اساس نظارت و نگاه امام )ره( شکل نگرفته است.
او به نقش شورای اول تهران در تهیه دستور العمل های اجرایی اداره شوراها اشاره می كند و می گوید: هر 
چند شورای اول بسیار در تحقق اهداف شوراها زحمت كشیده است و بر خالف برخی كه شورای شهر 
اول را تنها سیاسی می دانند معتقدم كه نمی توان گفت شورای اول تنها سیاسی بود و هیچ كاری نکرد زیرا 
در زمان آنها هیچ آیین نامه، شرح وظایف و ساختار اداری نبود. همین كه شوراها را شکل دادند و برایش 

ساختار تعریف كردند و بسترهای شکل گیری شورایاری ها را آماده كردند فعالیت بزرگی انجام دادند.
به گفته بیادی اما وظیفه اصلی شوراها نظارت بر عملکرد شهرداری ها است. موضوعی كه ما همچنان 
نتوانسته ایم به طور كامل در شوراها آن را اجرایی كنیم. روزانه حجم باالیی از قرارداد در شهرداری بسته 
می شود كه نیاز است برای نظارت بر این حجم از نظارت سنتی گذر و به سمت نظارت مدرن و علمی 
بیاییم. با این وجود به دلیل تالش هایی كه مدیریت شهری در 1۰ سال گذشته برای مبارزه با فساد انجام 
داد شهرداری ۳ سال رتبه نخست در كاهش آسیب های مالی و اداری را كسب كرد هرچند شخص شهردار 

هم از این موضوع راضی نبود و اعتقاد داشت در میان بچه تنبل ها رتبه نخست را كسب كرده است.
متاسفانه قوانین شهرداری ها به روز نیست نمی توان تمام جرایم را با یک قانون و آن هم نیز با قانون قدیمی 
رسیدگی كرد متاسفانه از این قوانین قدیمی می توان تفاسیر مختلفی هم داشت در حالیکه باید قوانین به 

گونه ای شفاف و واضح باشد كه نتوان با برداشت های مختلف از آن از اجرای قانون فرار كرد.
همه رفتارهای ما باید بر اساس قانون باشد، متاسفانه استثناها، تبصره ها در قوانین بسیار زیاد شده كه این 

استثناها عمل و اجرای قوانین را سخت كرده است.
بیادی یادآوری می كند: بسیاری از مشکالت شهر به دلیل مدیریت جزیره ای است در موضوع آلودگی هوا 
حداقل 15 ارگان به صورت محسوس و غیرمحسوس نقش دارند. اما می بینیم كه هیچ اتفاق قابل توجهی 
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در این حوزه نیفتاده است یا در حوزه تولید زباله كه به جز شهرداری، سازمان های دیگری نیز برای فرهنگسازی 
درگیرند. روزانه در تهران بیش از 6 هزار تن زباله تولید می شود كه 7۰ درصد آن زباله های آشپزخانه ای است.

سید عبدالرزاق موسوی، نایب رئیس شورای عالی استان ها هم معتقد است برای ارزیابی عملکرد شوراها و 
همچنین چالش های پیش روی آنها باید ابتدا به وظایفی كه قانون برای شوراها تعریف كرده و اختیاراتی كه به 
شوراها داده شده است، توجه كنیم. قطعاً برای اجرای درست وظایف تعریف شده در قانون باید الزاماتی فراهم 
شود كه در جهت تحقق آنها بخشی به عهده خود نهاد شوراها و بخش دیگر بر عهده دولت و سایر سازمان ها 

و نهادها است.
او با بیان اینکه مشکالت و موانعی كه بر سر راه شوراها وجود دارد باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار 
گیرد، می گوید: قوه مجریه عالقمند نیست وظایفی كه شوراها می توانند به خوبی آنها را اجرا كنند؛ به آنها واگذار 
كند. به عنوان مثال در حوزه تعیین تکلیف الیحه مدیریت یکپارچه شهری باید دولت این الیحه را به مجلس 
ارائه می كرد و تا امروز تصویب می شد، اما به دلیل همین نگاه این امر محقق نشد و نهایتاً شورای عالی استان ها 
با همکاری مجلس این موضوع را به عنوان طرح تهیه و به مجلس ارائه كرد كه باز هم با مخالفت خود دولت و 

با اختالف 6 یا 7 رأی در این دوره مجلس به تصویب نرسید.
سید پیمان موسوی عضو شورای شهر كرمانشاه هم معتقد است: متأسفانه پس از تشکیل شوراها نیز توجه 
جدی به این نهاد صورت نگرفت و به جای واگذاری اختیارات به آن ها در جهت اداره بهتر امور متأسفانه مدام از 
اختیارات آن ها كاسته شد و الیحه مدیریت یکپارچه شهری و روستایی با گذشت چهار دهه از تصویب قانون 
شوراها هنوز در مجلس قرار دارد و تصویب نشده است. در حقیقت از زمانی كه شوراها شروع به كاركردند ارتباط 
مناسب با سازمان ها ایجاد نشد این در حالی است كه افرادی كه به شوراها راه پیدا می كنند از حمایت جمعی 
و پتانسیل های خوبی برای كمک به اداره امور برخوردار هستند. لذا باید به این منتخبین مردمی اعتماد شود و 

اختیارات و وظایف بیشتری به آن ها محول شود.
به گفته او عدم تحقق رفتار شورایی در میان شوراها یکی از ضعف های جامعه شورایی است و بعضاً در هیئت حل 
اختالف شاهد هستیم كه بیشترین اختالفات امروز در شوراها به دلیل عدم تحقق رفتار شورایی ایجاد می شود. 
در حقیقت در جامعه شورایی و چهارچوب ایجادشده جایی برای تک روی وجود ندارد. موضوعی كه به خوبی 
مورد توجه قرار نمی گیرد و بهره گیری از خرد جمعی در رأس كارها قرار داده نشده كه این  یک آفت برای جامعه 
شورایی محسوب می شود. بعضاً عدم اتحاد میان شورا و شهرداری در شرایطی كه شوراها تنها به شهرداری 
خالصه شدند باعث می شود مشکالت بسیاری فراهم شود. در این میان آموزش شوراهای شهر و روستا از جایگاه 

بسیار مهمی برخوردار خواهد شد. لذا باید آموزش ها به طور جد در دستور كار قرار گیرد.
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كرونا این روزها به اندازه همه كره زمین چرخیده و هنوز مبهم است، مرموز و اسرارآمیز.
و به گوش تک تک ساكنان كره خاكی برخورد كرده است؛ بارها و بارها و بارها.

و وسواس به جاِن جهان انداخته؛ آن گونه كه قیافه شهرها و كشورها را تحریف كرده است. آن گونه 
كه آغوش هم محدودتر از پیش شده و فاصله ها، متر پیدا كرده اند.

شایعه و واقعیت را آن گونه در هم تنیده است كه هراس با هر لمس روی دست ها و صورت می 
نشیند و ماسک، شاخص ترین تصویر این روزهای جهان شده است.

كرونا روی همه چیز نشسته است؛ تحریم، نفت، جنگ و همه را به بازی خودش گرفته است و اما 
تشویش ویروس هنوز آن چنان كه باید همه گیر نشده است و وحشت گریبان برخی را نگرفته؛ آن 

جا كه »گرسنگی« طاقت را طاق كرده است.
  روایت اول

نگاهم به لب های چرک ُمرد كودک 1۰ ساله ای خیره است كه »محمودآباد« از میان آن بیرون 
می ریزد. اینجا یکی از گودهای حاشیه تهران است؛ در تسخیِر نفوذناپذیر زباله.

و كودک با دست هایی كه سیاهی به خورِد آن رفته است، خم، روی زباله هایی كه بوی نان می دهد، 
در گالویز با تفکیک خاشاک.

نشانه های ویروس، البه الی زباله ها دلبری می كند؛ ماسک ها و دستکش های رنگ رنگ كه همه جا 
خودش را به تن پسماند می مالد.

جدال نابرابر؛

مرموز مانند کرونا، مطلوب همچون نان

● سیامک صدیقی
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میرفیض هشت صبح تا هشت غروب، خم روی زباله ها »نان« جست و جو می كند؛ از پدر و 
مادری افغان كه پیش از تولد او به ایران گریخته اند.

زاغه ای آن سو تر میانه رقص بوهای كهنه، سرپناه شب هایی است كه با برادر بزرگترش و موش 
و مارمولک ها به خواب می رود.

»كرونا« برایش غریبه نیست: »زیاد شنیده ام«
چیزهای دیگری هم شنیده است؛ اینکه ویروس از چین آمده، جهان را تسخیر كرده و با شست 

و شوی دست ها از بین می رود.
حتی نحوه شستن دست ها را نشانم می دهند؛ كه نشانش داده بودند. 

اما اینجا خبری از هیچ شوینده ای نیست.
احمد، با كوله ای از زباله نزدیک می شود؛ برادر بزرگتر »كتفی« است، روزی 15 تا ۲۰ كیلو 

ضایعات روی دوش می كشد.
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كمی آن سو تر و باز كمی هم آن سو تر انباشته است از كودكان كم سن و سال افغان و دست هایی كه 
با بیماری، نان و كرونا را می كاوند.

  روایت دوم
1۳  سالگی عقدم كرد و حاال اینجا با شوهر و دو تا پسر ۳ و 7 ساله ام زندگی می كنیم؛ با كلی زن و مرد 

و بچه كه مثل خواهر و برادریم.
ِگل، تا باالی بازوها و بخش وسیعی از صورتش نشسته است و او پیوسته چنگ در خاک می زند. خشت 

می زند و آوای زنانه تا دوردست، یگانه صدایی است كه به گوش می رسد.
اینجا اشرف آباد است، در همسایگی با كوره های آجرپزی.

آن سوتر، دخمه های 1۲ متری چسبیده به هم، نام خانه به خود گرفته اند و لبریز از ذوق كودكانی است 
كه میان هم می لولند و كنار این اتاق ها بازی می كنند.

به جای چهره های نهفته میان ِگل، لهجه ها و آواهاست كه هویت شان را فریاد می زند؛ بیتشر، تربت 
حیدریه و افغانستان.

4۰ خانوارِ تنیده در هم، به گاهِ كار و خفتن.
 و با دردهای مشترک؛ ناخوشی در كمر، پا و نان.

اینجا دستشویی و حمام هم مشترک است؛ یکی برای همه زنان، یکی برای همه مردان.
 آوای خراسانی زن، این بار به كسب و كار می رسد: »هر 1۰۰۰ خشت،  65هزار تومان«. و كار از نیمه 
شب آغاز می شود، تا غروب فردا. چنگ در خاک و آب و تالش برای دانه دانه افزودن بر خشت ها و آجرها.
آوازه كرونا به اینجا هم رسیده است. مردان و زنان، درباره حریِم فاصله ها هم شنیده اند، اما ِگل را تنیدگی 

خشت می كنند.
  روایت سوم

 شب تا سبزه ها هم رسیده بود و من ابتدای تاریکی ایستاده ام؛ بی هیچ پیوندی با جماعت پیِش رو. درست 
در هم آغوشی خیابان و بوستان.

روبه رو، میزبانی باشکوه كارتن خواب ها و رقص شعله های كوچِک آتش است؛ دورهمی گسترده جامه های 
چرک مرده و از هم دریده كارتن خواب ها، كه از جبِر سرما توی آنها تحلیل رفته اند و گونی های تنومندی 

كه بوی ماسیده زباله می دهد.
هر چه به نیمه شب نزدیک تر می شویم، بر جمعیت كارتن خواب های بوستان افزوده می شود، انگار 
طوری ژولیده پوش به بوستان تزریق می شوند كه جای نفس كشیدن باقی نماند. جماعت ۲۰۰ نفره 
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كارتن خواب ها هر كدام جانمایی 
می شوند و بخشی را كه ظاهرا در 
پاتوق  به  پیشین  شب های  طول 
اشغال  شده،  بدل  شخصی شان 

می كنند.
آشفته  حجم  میان  می خورم  سر 
بیدادی  ناتمام؛  گفت وگوهای 
زنانه  تَردی  روی  »شیشه«  كه 

می كشد، الیق سوگواری است.
سرشت زنان اما با دلبری درآمیخته 
است، با رژهای اغراق شده قرمزرنگ 

و بزِک به افراط، تقال می كنند.
گذشته  شب  نیمه  از  ساعت  دو 
فندک ها  تق  تق  صدای  و  است 
یک لحظه متوقف نمی شود. كارتن 
مدت  كوتاه  چرت  توی  خواب ها 
نیم  از  كمتر  می روند؛  نشئگی 
ساعت. بعد با بازشدن چشم ها و آن 
گونه كه بتوانند دست و پاشان را 
تشخیص دهند، راه می افتند سمت 
ساقی ها. باز هم 1۰ تومان می دهند 

و تق تق فندک و...
البه الی  كشیدن  سرک  با  روز 
زباله و شب در  بزرگ  سطل های 
تمام  نشئگی  بزرگ  گردهمایی 
زندگی  كجای  ویروس،  می شود؛ 

این هاست؟

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

5۰ 



شماره دهم |  خبرگزاری ایمنا ■

51 



پیامدهای احتمالی شیوع بیماری كرونا برای اقتصاد جهانی در كانون توجه رسانه ها و تحلیلگران مسائل 
اقتصادی قرار دارد. ویروس كرونا كه از بازار غذاهاي دریایي ووهان شروع شد به مرور به یک پاندمیک 
جهاني تبدیل شد و بر اكثر شهرهاي بزرگ جهان سایه افکند. تعطیلي حمل و نقل عمومي؛ تعطیلي 
اجتماعات شهري و ضد عفوني كردن مکرر فضاي شهري پیامدهاي حضور این میهمان ناخوانده در 
شهرها است. تاكنون قرنطینه شدن به همراه محدودیت هاي تردد بر اقتصاد شهرها تاثیر گذار بوده است. 
اگرچه این رویداد سبقه تاریخي داشته و طاعون، تب زرد، سفلیس و وبا از جمله بیماری های واگیردار 
تاریخ بوده اند كه كار شهرهای بزرگ را به قرنطینه كشانده اند. طبق برخي آمارها شهر نیویورک با 194۰ 
مرگ و میر مركز حادثه كرونا ویروس در ایاالت متحده است و به گفته كارشناسان بر تعداد مرگ و میر 
در همه شهرهاي آمریکا اضافه مي شود و سیاستمداران را به این نتیجه مي رساند كه قرنطینه شهرها 
ضروري است اما سوال اینجاست كه تاثیر كرونا بر اقتصاد شهرها چه خواهد بود؟ آیا در بودجه شهري 

وقوع چنین حوادث ناگهاني پیش بیني شده است ؟
  متضرر شدن جوامع شهري از بیماري کرونا

حجت میرزایي، معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی درباره شرایط اقتصاد شهري بعد از 
بیماري كرونا مي گوید: كرونا بیشترین تاثیر اقتصادي را بر شهرها و كمترین تاثیر را بر اقتصاد روستایي 
گذاشته است. هرچه  نرخ شهر نشیني باالتر باشد شیوع كرونا بیشتر است، زیرا كرونا اجتماعات و تعامالت 
انساني را مورد هدف قرار مي دهد و اقتصادي شهري هم بر مبناي تراكم و انباشت جمعیت بنا شده 

● بهاره نوروزی 

بررسي تاثیرات کرونا بر اقتصاد شهرها  

بار سنگین بیماري بر پیکره اقتصاد شهري  

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

5۲ 



است همچنین به طور كلي 4۰ دسته شغلي در شهرها از كرونا به طور مستقیم آسیب دیده و برخي به طور غیر 
مستقیم آسیب دیده اند.

وي افزود: حمل نقل شهري، صنایع فرهنگي و هنري، چاپ و انتشارات و مراكز فرهنگي هنري، هتل ها و مراكز 
تفریحي، صنایع غذایي گرم به طور مستقیم از این وضعیت آسیب دیده اند. معموال در این وضعیت مجموعه 
هایي كه زیر 1۰۰ نفر نیرو دارند؛ بیشتر مورد خطر قرار گرفته اند، زیرا كارفرما در این شرایط مجبور به تعدیل 
نیرو شده و یا تنها بیمه كارگران را پرداخت مي كنند. مشاغل غیر رسمي مثل دستفروشان وكساني كه در حمل 
و نقل فعالیت دارند از این وضعیت بیشترین آسیب را متحمل مي شوند. به طور كلي اقتصاد شهري به ركود 
عمیقي دچار شده كه عمق ركود منوط به ادامه بیماري است و شهرداري ها از این بابت بسیار متضرر مي شوند.

  عدم تحقق 3۰ درصد از درآمد شهري پایتخت 
میرزایي با اشاره به عدم تحقق درآمد شهرداري تهران در سال جاري گفت: به طور كلي شهرداري تهران در سال 
98، ۳۰ درصد از درآمدهایي را كه در متمم بودجه پیش بیني شده است را نتوانست به دست بیاورد كه احتماال 
این بخش مربوط به درآمدهاي ساخت و ساز است كه هنوز قابل ارزیابي نیست و احتماال در سه ماهه نخست 
امسال با افت شدیدي رو به رو است و با شرایط فعلي امکان جبران آن با تکیه بر رونق ساخت و ساز وجود ندارد. 
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مانند  نقل شهري  و  درآمدها هم در حوزه حمل 
طرح ترافیک و چه حوزه هاي مربوط به حمل نقل 

ریلي، مترو و اتوبوس را شامل مي شود.
دلیل شیوع  به  هزینه شهرداري  افزایش   

بیماري کرونا
افزایش هزینه هاي شهرداري در  به  با اشاره  وي 
این دوره گفت: هزینه هاي خدمات شهري ناشي از 
ضد عفوني شهري، هزینه هاي شهرداري را افزایش 
داده است این درحالي است كه با در نظر گرفتن 
شرایط ركود اقتصادي درآمدهاي حاصل از مالیات 
بر ارزش افزوده نیز براي دولت شهرداري ها از این 
مورد چشمگیر نیست و مثال شهرداري تهران ۳۰ 

درصد از درآمدهاي خود را از دست مي دهد.
در  شهرداري  هاي  هزینه  جبران  امکان   

کوتاه مدت میسر نیست
میرزایي خاطرنشان كرد: راهکار كوتاه مدتي براي 
ندارد  وجود  شهرداري  رفته  دست  از  درآمدهاي 
ضمن اینکه هزینه شهرداري افزایش یافته است. 
اگر در ماه هاي كرونا ساخت و ساز افزایش پیدا 
كند و رونق حمل و نقل شهري شبیه سابق شود؛ 
درآمدها به سطح سابق باز مي گردد. اما رونق بخش 
ساختمان به سیاست هاي كالن ملي و سیاست 
هاي شهري بستگي دارد. همچنین افزایش درآمد 
حاصل از ارزش افزوده به رشد اقتصادي در ماه هاي 
آینده مرتبط است. اگر نرخ رشد اقتصادي مثل دو 
سال گذشته صفر یا منفي باشد، امیدي به تغییر 
نیست مگر اینکه رشد اقتصادي صفر و یا مثبت 

شود.
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دو ماه گذشت از زمانی كه به طور رسمی آژیر قرمز ورود كرونا به كشور به صدا درآمد. از همان ابتدا مهم 
ترین محل انتشار این ویروس را حمل و نقل عمومی عنوان كردند. برخی از شهرها به طور كامل حركت 
مترو و اتوبوس را متوقف كرده اما برخی شهرها مانند تهران با وجود تاكید پارلمان محلی شان نتوانستند 

فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی را متوقف یا محدود كنند . 
به گفته مسئوالن بهداشتی كشور سهم حمل و نقل عمومی در شیوع ویروس كرونا ۲6 درصد است. 
تجربه های جهانی هم سهم باالی حمل و نقل عمومی در شیوع بیماری های واگیر دار را تایید می كند.  
تحقیقات منتشر شده در مجله بیماری های عفونی BMC نشان می دهد افرادی كه از وسایل نقلیه 
عمومی در هنگام شیوع آنفلوآنزا استفاده می كنند، شش برابر بیشتر از افراد دیگر مبتال به عفونت حاد 

تنفسی بخصوص در فصل آنفلوآنزا هستند.
 این امر به ویژه در شهرهای با چگالی جمعیتی باال همچون لندن، با شدت بیشتری مشاهده شده است. 
اگرچه سل متفاوت به آنفلوآنزا سرایت می كند اما مطالعه دیگری در هوستون در سال ۲۰11 نشان داد 
كه شیوع سل در بین مسافرانی كه بیش از یک ساعت در روز را در اتوبوس می گذرانند، تقریباً هشت 

برابر بیشتر بوده است.
از 15 ژانویه بیش از 8۰ درصد استفاده از سیستم های اصلی حمل و نقل عمومی در شهرهای اروپا و 
آمریکا كاهش یافته است. بر اساس داده های اپلیکیشن Moovit، كه یک اپلیکیشن تحرک شهری با 
75۰ میلیون كاربر است، توقف روند زندگی شهری ناشی از بیماری همه گیر كرونا قابل مشاهده است. 

سفرهای ردیابی شده توسط این اپلیکیشن كه شامل اتوبوس، قطار، مترو، راه آهن سبک و گزینه های 
سفر مشترک مانند دوچرخه و اسکوتر می شود، مقادیر كاهشی را این چنین ثبت كرده اند: در میالن و 

لومباردی 86 درصد، مادرید 84 درصد و منطقه شهر نیویورک 54 درصد.

نگاهی به تصمیم های جهانی در خصوص فعالیت  ناوگان حمل و نقل عمومی در ایام کرونایی ؛

 همسفر با کرونا   
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  وضعیت حمل و نقل عمومی در شهرهای مختلف دنیا قبل و بعد از شیوع کرونا 
در لندن ناوگان حمل و نقل عمومی  خدمات خود را كاهش داده است و از كارمندان می خواهد تا حد 
ممکن از رفت و آمدهای اولیه صبحگاهی خودداری كنند. در این شهر  تعداد 4۰ ایستگاه مترو تعطیل 

شده و محدودیت هایی برای ورود به ۲4 ایستگاه در نظر گرفته شده است.
همچنین به منظور تردد آسان كاركنان همه محدوده های ترافیکی در این شهر به صورت موقت لغو شده 

و به مدت سه ماه مستأجرین امالک مربوط به اداره حمل و نقل لندن از پرداخت اجاره معاف شدند.
 برای كاركنان مشاغل كلیدی در لندن سرویس های ویژه در نظر گرفته شده و سرفاصله قطارهای شهری 
و اتوبوس های این شهر افزایش یافته و برنامه ای مشخص برای نظافت و پاكسازی فضای مربوط به حمل 

و نقل عمومی در نظر گرفته شده است.
 در شهر نیویورک مركز شیوع ویروس كرونا در ایاالت متحده هم در مترو و قطار ارائه سرویس به صورت 
محدود و با كاهش امکانات و خدمات به مشتری روبرو شده است و شیوه استفاده فقط از درب عقب برای 

اتوبوس ها به كار گرفته می شود تا مسافران را از رانندگان اتوبوس دور نگه دارد.
 گروهی از آژانس های حمل و نقل ایاالت متحده از كنگره خواسته اند حداقل ۲5 میلیارد دالر حمایت از 

شماره دهم |  خبرگزاری ایمنا ■

57 



حمل و نقل عمومی را در بسته امداد فدرال خود درج كند. در این شهر برای مقابله با ویروس كرونا در ناوگان حمل 
و نقل عمومی  ظرفیت خطوط مترو كاهش یافته و قطارهای شهری در ایستگاه های مشخصی توقف می كنند.

ظرفیت خطوط اتوبوسرانی این شهر ۲5 درصد و تعداد مسافران این خطوط نیز ۳۰ درصد كاهش داشته است.
در شهر كواالالمپور هم از ابتدا ورود این ویروس تاكنون اقدامات مختلفی صورت گرفته است. در اوایل زمان شیوع 

كرونا در این شهر سرفاصله قطارها به 1۰ دقیقه افزایش یافت.
پس از مدتی سرویس دهی قطارهای درون شهری كواالالمپور به ساعات 6 تا 1۰ صبح و 15 تا ۲۲ شب محدود 
شد و سرفاصله قطارها به زمان ۳۰ دقیقه افزایش یافت. از ورود مسافران فاقد تجهیزات الزم به متروی این شهر 
جلوگیری شد و ضدعفونی كردن  قطارهای درون شهری و اتوبوس ها در این شهر به صورت مداوم انجام می شود.
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همه شهرهای بزرگ دنیا محدودیت های ترددی پیش بینی كرده اند به طور مثال تردد افراد در شهرهای فرانسه 
به جز در موارد ضروری محدود شده و خروج از خانه تنها با دریافت تائیدیه مجاز است ، در شهر پاریس  سرفاصله 
سرویس های حمل و نقل عمومی افزایش داشته به طوری كه سرفاصله زمانی مترو پاریس دو برابر شده است. 

همچنین سرفاصله زمانی خطوط اتوبوسرانی این شهر 1.4 برابر شده است.
 سرویس های ویژه ای به صورت تمام وقت از چندین  مبدأ به مقصد بیمارستان ها و مراكز درمانی در نظر گرفته شده 
است. اما در بسیاری از شهرهای ایران وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی تغییری نداشته است، شاید در یکی دو 
شهر بزرگ مدیران شهری تصمیم هایی درخصوص توقف و كاهش فعالیت ها داشته اند، اما در شهری مانند تهران با 

جمعیت میلیونی هنوز هم استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در مترو و اتوبوس توصیه ای است.
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چندمین  است،  خانگی  قرنطینه  روز  چندمین  نمی دانیم 
و  با خویشاوندان  و  نرفته ایم  بیرون  خانه  از  كه  است  روز 
دوستانمان تنها از طریق فضای مجازی ارتباط گرفته ایم، 
نمی دانیم چندمین روز است كه به این فکر كرده ایم كه پس 
از كرونا چه در انتظارمان خواهد بود؟ تمام این »نمی دانیم ها« 
را كرونا، این ویروس ناشناخته تاجدار برایمان رقم زده است. 
 در میان تمام این »نمی دانیم ها« كه بسیاری از ما می پرسد، 
هستند عده ای كه با كرونا راحت تر كنار آمدند، بسیاری از 
شهرها فاصله گذاری اجتماعی را جدی تر گرفتند. در میان 
قشر  از  اجتماعی  حمایت  به  بسیاری  داوطلب  گروه های 
فرودست روی آوردند و بسیاری از صاحبان مشاغل و كاال 
از خیر قسط و پول های ودیعه ایشان گذشتند و همبستگی 

 در گفت وگو با معصومه کمال الدینی، 
جامعه شناس بحران مطرح شد: 

● سوگل دانائی
  

 انگ اجتماعی در روزگار 
پساکرونا را جدی بگیریم
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اجتماعی شکل دادند. از آنطرف اما كم نبودند آن هایی كه پرخاش كردند، به گروه هایی كه خواسته یا 
ناخواسته منجر به شکستن قرنطینه خانگی شدند. 

رفتارهای متناقص گاه روشن و گاه تیره در جامعه باعث شده كه بسیاری از ما از خود بپرسیم كه بعد از كرونا 
چه سرنوشتی در انتظارمان خواهد بود؟ پرسشی به جا كه البته برای پاسخ به آن نیاز داریم تا دست كم 
رفتارهای جامعه ایرانی را در این روزهای كرونایی بار دیگر مرور كنیم. معصومه كمال الدینی، دكترای جامعه 
شناسی بحران و مددكار اجتماعی كه سابقه حضور در بحران هایی نظیر زلزله بم را داشته است، در این باره 
نظرات متعددی دارد، به طور مثال او معتقد است كه باید بحران كرونا را فرصتی برای ایجاد همبستگی 

اجتماعی تلقی كرد. نشریه شهرگاه در ادامه گفت وگویی با او ترتیب داده كه در ادامه می خوانید. 
   بسیاری این روزها می گویند می توان بحران کرونا را از یک تهدید به یک فرصت تبدیل کرد 

و آن را ابزاری برای ایجاد همبستگی اجتماعی دانست، چه قدر این گفته را صحیح می دانید؟ 
من معتقدم كه بحران ها و فجایع همیشه پیامدهای منفی و كاركردهای نامناسب ندارند، در بعضی از زمان ها 
این بحران ها برای ما فرصت  مطالعه و بررسی یک جامعه و رفتار انسان ها را مهیا می كند. در واقع فجایع 
می توانند مثل یک آزمایشگاه حقیقی باشند برای اینکه ما ببینیم چرا و چطور و چگونه انسان ها با بحران ها 

كنار می آیند و با هم چگونه رفتار می كنند. 
 با توجه به مشاهدات شما از جامعه، آیا این روزها این همدلی اجتماعی در جامعه ما اتفاق 

افتاده است؟
به شخصه معتقدم كه همدلی اجتماعی یک مفهوم فردی و تک بُعدی نیست، همدلی اجتماعی یک مفهوم 
چند بُعدی است و تنها نمی توانیم به عنوان یک پدیده اجتماعی به آن نگاه كنیم،. همدلی اجتماعی یک 
پدیده روانشناسی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و در واقع ما می توانیم از چند بُعد به آن نگاه كنیم. ما 
همیشه یک پدیده اجتناب ناپذیر و طبیعی در بحران ها داریم و آن شور اجتماعی و همبستگی اجتماعی 
است كه گاهی اوقات به صورت كوتاه مدت جواب می دهد و مردم به صحنه می آیند و كمک می كنند اما 
این اتفاق به صورت پایدار و مستمر نمی افتد. همدلی اجتماعی یک قدم بزرگتری است كه توسط مردم باید 
برداشته شود، چون همدلی یعنی من این قدرت را داشته باشم كه خودم را جای دیگری بگذارم و احساس 
آنها را درک كنم، رفتار مناسب از خودم نشان دهم و بتوانم منافع شخصی خودم را كنار بگذارم و به سمت 
منافع جمعی و عمومی بروم، در بعضی از موارد ما دیدیم كه در همین مسیر مقابله با كرونا مردم مشاركت 
اجتماعی و همدلی اجتماعی خیلی خوبی داشتند، بنابراین می توان گفت كه همدلی اجتماعی افزایش پیدا 
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كرده است، اما كاستی هایی هم دارد. 
 چگونه می توان همدلی را افزایش و کاستی هایش را کاهش داد؟ 

 نیاز به آموزش دارد و همچنین نیاز است كه روی اعتماد اجتماعی و اعتماد سیاسی مردم كار شود و مردم از كودكی در 
مدارس و خانواده ها و دانشگاه ها و از طریق رسانه ها همدلی كردن را آموزش ببینند تا بتوانند در بحران ها آنها را پیاده 
كنند. یکی از دالیلی كه همدلی اجتماعی كاهش پیدا می كند این است كه من اصال نمی دانم همدلی چیست، یا برای 
من همدلی مهم تعریف نشده است. پس منافع شخصی، منافع جمعی، حس تعلق به یک سرزمین و كمک به دیگران و 

مشاركت اجتماعی از مفاهیمی است كه باید از كودكی آموزش داده شود.
 یکی از مشکالت عمده ای که این روزها دست کم در فضای مجازی به کرات دیده می شود، شکایت و پرخاش 
از یکدیگر است، به طور مثال یک عده به آن هایی که سفر رفتند خرده می گیرند و عده ای به آن هایی که 

قرنطینه خانگی را جدی نمی گیرند توهین می کنند، این رفتارها از منظر جامعه شناسی نشانه چیست؟
به طور كلی همه بحران ها و خصوصا بیماری های مسری و واگیردار كه ترس و هراس اجتماعی زیادی در مردم ایجاد 
می كند، عواطف، احساسات و هیجانات را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از دالیل این تاثیرات ترس از بیماری و رنج و مرگ 
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است، ولی این ترس و احساسات به ظاهر روانشناختی هم هركدام می تواند از الگوهای اجتماعی افراد، 
تاب آوری فردی، تربیت های اجتماعی و خانواده و جامعه نشات بگیرد. 

  می توانید مثالی بزنید؟
یکسری افراد هستند كه هیجان های خود را به صورت پرخاشگری نشان می دهند، یا به صورت افزایش 
خشم است و بعضی ها سکوت می كنند و افسردگی پیدا می كنند و انزوا طلبی دارند. اما به طور كلی ما 
در همه دوران ها شاهد افزایش خشم و پرخاشگری هستیم، خصوصا در بحران هایی مثل بیماری كرونا كه 
باعث می شود افراد از یکدیگر جدا بیفتند. سوروكین اولین جامعه شناس فاجعه در جهان معتقد است وقتی 
فرد خودش را به ناگهان از جامعه و خانواده جدا می بیند دچار نوعی خالء اجتماعی می شود و این احساس 
انزوای اجتماعی باعث احساس خشم می شود، اگر من و شما برای ۲4 تا 48 ساعت از افرد خانواده مان دور 
باشیم احساس ناراحتی و خشم پیدا می كنیم، پس این احساسات طبیعی و اجتناب ناپذیر است اما آیا چقدر 
دوام پیدا می كند؛ این خالء اجتماعی و فاصله اجتماعی كه در جامعه اتفاق افتاده است توسط حمایت های 
اجتماعی تامین و این خالء پر می شود. در این مقطع ما برای اینکه احساس خشم و پرخاشگری یا احساسات 
شبیه به آن را در جامعه مطالعه كنیم نیاز داریم كه روانشناسان و مددكاران اجتماعی كه برای مداخله در 
بحران آموزش دیده اند از طریق رسانه های رسمی و غیر رسمی مشاوره های آنالین دهند و این احساسات 
كم كم مدیریت شود، اگر این احساسات باقی بماند منجر به فجایع می شود اما در حد كم، طبیعی و اجتناب 

ناپذیر است.
  در فضای مجازی این روزها تصاویری از شهرهایی وجود دارد که موارد بهداشتی جلوگیری از 
کرونا را جدی گرفتند و به طور مثال خودجوش به قرنطینه روی آوردند، من در کانال تلگرام شما 
تصاویری از شهر بم را دیدم که این خود قرنطینگی را جدی گرفته بود، علت این جدی گرفتن ها 
در یک شهر و عدم آن در شهری دیگر نشانه چیست؟ البته اگر بخواهیم مسائل اقتصادی را کنار 

بگذاریم. 

رفتارهای هر شهر بستگی به فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ ایمنی و میزان آموزش دریافت شده، چون 
شهر مجموعه ای از انسان ها و گروه های اجتماعی است، در واقع رفتار یک شهر را رفتار انسان های آن شهر، 
رفتار گروه های اجتماعی، رفتار نهادها و سازمان ها شکل می دهد، در بحران ها یک ارتباط ۳ جانبه بین فرد 
و سازمان و جامعه به وجود می آید كه اگر این بحران ها مبتنی بر اعتماد اجتماعی و سیاسی باشد، حرف 
شنوی ها و پیروی از الگوهای مدیریت بحران در آن شهرها و آن مناطق بیشتر و بهتر می شود. در بعضی از 
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شهرها روابط و مناسبات شان ممکن است متفاوت باشد، در بعضی از شهرها حرف شنوی خانواده ها 
از ریش سفیدان و معتمدان و بزرگان خیلی بیشتر از دستورالعمل های سیاسی و كالن كشوری است. 
احساس تعلق به یک شهر و دوست داشتن یک شهر و اینکه ما می خواهیم شهرمان را سالم نگه 
داریم خیلی مهم است، در كنار این هم افراد باید معتقد باشند كه خانواده هایشان هم باید در سالمت 
باشند بنابراین رفت و آمدشان را كنترل می كنند، تعلق به شهر و عشق به آن شهر خیلی مهم است.

 آیا تجربه بحران در گذشته هم می تواند مهم باشد؟ مثال بم چون در گذشته بحران را 
پشت سر گذشته، مردم شهر آموختند که چگونه باید با بحران مقابله کنند. 

دقیقا همینطور است در شهر بم عالوه بر اینکه فرهنگ غنی شهرنشینی و تمدن در پشت سر دارد و 
میزان آموزش هایی كه بعد از زلزله شهر بم در این شهر اتفاق افتاده است، رنج و دردی كه عزیزانمان 
در شهر بم تجربه كرده اند روی الگوی توقف سیکل شیوع یک بحران تاثیر گزار است؛ گرچه تمام 
اینها نیازمند تحقیقات بیشتری است كه نیاز است محققان و دانشجویان روی این كار كنند و این 
فرصت خوبی است برای اینکه میزان همدلی اجتماعی افراد را باال ببریم و یک فرصت خوبی برای 

تحقیق و آموزش و یادگیری و مطالعه شهرها و جامعه شناسی شهر است.
 شما پیش تر درباره ضرورت اجتماعی و کاهش آسیب های کرونا گفته بودید و تاکید 
کرده بودید که اگر حمایت اجتماعی از افشار مختلف جامعه و به خصوص اقشار فرودست 
صورت نگیرد احتماال بحران کرونا بیش از پیش خواهد شد، باتوجه به اینکه اکنون جامعه 
ما حدود یک ماه و نیم است که درگیر بحران کروناست، چه قدر این حمایت اجتماعی در 

جامعه توسط سازمان های مردم نهاد و دولت اجرا شده است؟ 
 بله من و همه افرادی كه در این زمینه فعالیت داریم معتقد هستیم كه نقطه آغاز هر بحران نقطه 
آغاز مداخالت اجتماعی و روانی است و حمایت اجتماعی به این دلیل كه بحران در یک جامعه 
انسانی رخ می دهد و انسان ها همانطور كه نیاز به مشاوره درمانی و حضور پزشک دارند نیاز به 
مراقبت های اجتماعی هم دارند، جامعه نیاز به حمایت اجتماعی مثل همدلی اجتماعی، مشاركت 
اجتماعی دارد؛ در حال حاضر ضرورت این خدمات در همه جای جهان و در همه بحران ها ثابت 
شده است، تا جایی كه مطالعه كردم و با آنها در ارتباط هستم می دانم كه انجمن های مددكاری 
اجتماعی در تهران در این زمینه فعالیت دارند و مطمئن هستم مددكاری اجتماعی كه تحت پوشش 

این انجمن ها هستند در شهرستان ها فعالیت دارند. 
  بهترین فعالیت مددکاران اجتماعی در این بحران چه می تواند باشد؟ آیا آن را کافی 
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می دانید؟
و  آنالین  مشاوره های  زمان  این  مددكاری اجتماعی در  فعالیت  بهترین 
غربالگری، آموزش و تسهیل گری آموزش، شناسایی افراد پرخطر و آسیب پذیرتر مثل 
كودكان و معلوالن، افرادی كه طبقه اقتصادی پایین دارند و افرادی كه دارای مشکالت و 
بیماری های خاص هستند، است. اینها باید شناسایی شوند كه این كار حمایت اجتماعی 
است. می دانم كه یکسری مددكار اجتماعی به صورت داوطلب دارند در این حوزه كار 
می كنند، دفتر سالمت اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان و بهداشت روان در این 
زمینه اطالعات خوب و دستورالعمل های خاصی را ارائه داده اند، همچنین در بعضی از 
سازمان ها كارگروه های مددكاری اجتماعی تشکیل شده است، اما ما همچنان نیاز داریم 
چون این حمایت اجتماعی باید به صورت پایدار، مستمر و منظم باشد و هدف آن باید 
توسعه اجتماعی باشد نه فقط درمان های مقطعی و رفتارهای مقطعی كه در زمان خاصی 
انجام می شود. پس برای رسیدن به این مسیر ما همچنان باید كار انجام دهیم و كارهایی 

كه تا االن كرده ایم كافی نیست و همچنان نیاز به حمایت اجتماعی وجود دارد.
  یکی از موضوعاتی که این روزها بیشتر مردم درباره آن ابهام دارند، پسا 
کروناست. آیا جامعه بعد از این بحران دچار تغییر و تحول می شود؟ این فاصله 
گذاری اجتماعی چه تاثیری در مردم خواهد داشت؟ بعد از این بحران رفتار 
جامعه باید در قبال افرادی که مبتال به کرونا بودند و حاال وارد جامعه می  شوند، 

چگونه باید باشد؟
 فاصله اجتماعی یک پله باالتر و اجتماعی تر و آموزش دیده تر از قرنطینه خانگی و 
شهری است؛ ما باید بعد از این دوران به مردم مان مقداری در خصوص رفتارهای مناسب 
و مدیریت شده آموزش بدهیم، مثال آیا واقعا كرونا از منطقه ما رفته است، آیا آن ترس ما 
همچنان باقی است؟ ضمن اینکه این را هم در نظر بگیریم كه در این دوران یک سری 
موارد است كه به وجود می آید مثال انگ اجتماعی، ما از یکسری افراد و قومیت ها ممکن 
است فاصله بگیریم، همینطور ممکن است در دوران پسا كرونا بیمارانی كه بهبود پیدا 
می كنند وارد سازمان ها می شوند، اینها افرادی هستند كه به حمایت اجتماعی ما نیاز 
دارند و اگر ما این افراد را طرد كنیم یا از آنها خیلی فاصله بگیریم، این انگ اجتماعی یا 

انگ فردی و روانی افراد تاثیر منفی در روحیه آنها و خودمان خواهد گذاشت. 
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 توسعه شهرهای ما به سمت الگوی شهر هوشمند یکی از چالش های پیش روی جامعه امروز است. این به 
معنی توسعه پیوسته و به كارگیری فن آوری های فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور ایجاد بسترهایی كه 
 دولت ها ، مشاغل و شهروندان بتوانند در آن ارتباط برقرار كرده و با هم تعامل كنند و ارتباطات الزم بین شبکه ها 

)اعم از مردم ، مشاغل، فناوری ها، زیرساخت ها، انرژی و فضاها( كه پایه خدمات شهری است برقرار شود.
  شهر هوشمند چیست؟

شهر هوشمند یک منطقه شهری است كه از انواع سنسورهای الکترونیکی، اینترنت اشیا )tol(برای جمع آوری 
اطالعات و پس از این اطالعات برای مدیریت دارایی ها، منابع و خدمات شهری استفاده می كند. 

این فرایند شامل جمع آوری اطالعات از شهروندان برای پایش و مدیریت ترافیک خودروها و سیستم های حمل 
و نقل، نیروگاه های برق، تأسیسات شهری، شبکه های تأمین آب، مدیریت پسماند،كشف جرم، دستگاه های 

اطالعاتی، مدارس، كتابخانه ها، بیمارستان ها و دیگر خدمات اجتماعی، آنالیز و پردازش می شود .
فناوری شهر هوشمند به مسئوالن یک شهر اجازه می دهد به صورت مستقیم با جامعه و زیرساخت های شهری 

تعامل برقرار كنند و بتوانند به راحتی آنچه را اتفاق می افتد و در حال تحول است پایش كنند.

به کارگیری قابلیت شهر هوشمند  در مدیریت بحران کرونا 

 شهرهای هوشمند در مقابل 
کرونا ،توانمندترند

● بابک نادعلی
کارشناس ارشد فناوری اطالعات
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   ظرفیت شهر هوشمند در مقابله با بحران 
حال سوال اساسی این است كه نحوه مواجهه یک شهر هوشمند با بحران هایی نظیر كرونا چیست؟ آیا زیر 
ساختی كه با هدف افزایش تعامل و ارتباطات و توسعه شهری طراحی شده قادر است نیازهای شهروندان 
را در شرایطی كامال متفاوت برآورده سازد؟ یا به عبارت دیگر هریک از معیار های شهر هوشمند در شرایط 

بحران آن هم از نوع بیماری فراگیر چگونه ارزیابی می شوند.
بر اساس آخرین نظریه مدیریت شهری، شهر هوشمند بر پایه فناوری اطالعات و ارتباطات، داری شش 
معیار اصلی  هستند؛  حکمرانی هوشمند، شهروند هوشمند، محیط زندگی و محل زندگی هوشمند، اقتصاد 

هوشمند، حمل و نقل هوشمند و انرژی هوشمند.
   حکمرانی هوشمند

از منظر حکمرانی در اغلب موارد سیاست های شهری منتج از سیاست های كالن دولت ها هستند و لذا 
برخورد شهرهای مختلف می تواند متفاوت باشد.

در تجربه ووهان تلفن هوشمند نقش موثری در اطالع رسانی و همگرایی جمعی داشت و هم چنین فناوری 
تشخیص هویت و ردیابی در كنترل رفت و آمد و ارتباطات افراد موثر بود. گرچه بسیاری از كشورها برای 

استفاده از این فناوری محدودیت قایلند.
در كشور خودمان هم در اغلب شهرها از فناوری تلفن هوشمند استفاده های متعددی شد از جمله 
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▲کوثر| استاد محمود فرشچیان

غربالگری اطالع رسانی.
  شهروند هوشمند 

شهروندان هوشمند مهم ترین ابزار مدیران شهری برای 
شهروندان  هستند.  مناسب  های  سیاست  سازی  پیاده 
هوشمند اطالع رسانی را به صورت شبکه ای بسط می 
دهند. گر چه خطر اخبار غلط و شایعات و گسترش آنها را 
باید جدی گرفت اما استفاده از قابلیت شهروندان هوشمند 

در انتقال سریع اطالعات بسیار مفید و موثر است.
منابع  به  اتصال  مدد  به  هوشمند  شهروند  این  از  فارغ 
مختلف و متنوع اطالعاتی بسیار آموزش پذیر ظاهر می 
شود و پروتکل ها و دستورالعمل ها را بهتر اجرا می كند.

   اقتصاد هوشمند
 اقتصاد هوشمند بدون شک مهم ترین و موثرترین معیار 
شهر هوشمند در اجرای برنامه های كنترل كرونا بوده 
است. خرید و پرداخت آنالین نیاز شهروندان به مراجعه به 

بازار و بانک را به حداقل رسانده است.
بر اساس شبکه  از كسب و كارهای  همچنین بسیاری 
كماكان قادر به كار هستند و عالوه بر تامین نیاز های  
شهروندان با ادامه بقا به حفظ تعداد قابل توجهی شغل 
كمک می كنند. فراموش نکنیم عالوه بر مرگ و میر این 
پاندمی عواقب اقتصادی اجتماعی گسترده ای دارد كه می 

بایست در سیاستگذاری مد نظر داشت.
  انرژی هوشمند 

گرچه مصرف سوخت های فسیلی به علت كاهش رفت 
و آمد كاهش می یابد اما به طور مثال مصرف آب به طور 

قابل مالحظه ای افزایش می یابد.
مدیریت هوشمند انرژی در شرایط بحران كرونا به مجموعه 
مدیریت شهری امکان می دهد بر أساس بازخورد های 
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مصرف الگوهای عرضه را مدیریت كند. تضمین دسترسی 
بیمارستان ها و سایر نهاد های درگیر بحران از اولویت های 

تامین مدیریت انرژی است.
همچنین شهروندان را قادر می سازد با بهره گیری از جریان 

مداوم انرژی بهتر دستورالعمل ها را اجرا كنند.  
  حمل و نقل هوشمند 

كنترل  معمولی  شرایط  در  هوشمند  شهرهای  چالش 
ترافیک های سنگین و آلودگی هواست. 

در شرایط بحران كرونا این چالش به حداقل می رسد اما 
كنترل رفت و آمد هم می تواند به كمک ابزار هوشمند بهینه 
شود. دوربین های ثبت تخلف در ووهان این بار برای توقف 
مطلق رفت و آمد شهروندان به كار گرفته شدند. همچنین 
در كشور خودمان اس ام اس هایی برای خودروهایی كه 
مقررات رفت و امد را رعایت نکردند، فرستاده شده است. 
به نظر می رسد چهارچوب شهر هوشمند قابلیت باالیی 
برای مدیریت بحران های نظیر كرونا دارد. شاید بی ربط 
پیشروان هوشمند  از  به عنوان یکی  نباشد كره جنوبی 
سازی شهرها در جهان بهترین عکس العمل را در كنترل 
بحران و كاهش تلفات داشته است.در كشور خودمان نیز 
مدیریت كالن و به تبع آن مدیریت شهری زمانی كه وارد 
ابزارهای شهر هوشمند استفاده  عمل شد از بسیاری از 
كرد. گرچه شهرها از نظر میزان هوشمند سازی متفاوت 
هستند، اما تجربه كرونا در واقع نشان داد كه هر چه یک 
شهر هوشمندتر باشد یا به عبارت دیگر معیارهای هوشمند 
سازی را بیشتر پیاده كرده باشد نه تنها در شرایط عادی 
عملکرد بهتری دارد بلکه در شرایط بحران نیز بهتر عمل 
می كنند. شاید بتوان گفت مدیریت بحران اساسا در مفهوم 

شهر هوشمند نهادینه است.
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 در تاریخ دوره قاجار وبا بیش از 7 بار در ایران شیوع پیدا می كند. حصبه و طاعون همه گیر و سروكله آنفوالنزای 
اسپانیایی هم پیدا می شود. بیماری كه شیوعش باعث شکست قشقاییان در جنگ با انگلیسی ها شد. در تمام 
این اپیدمی ها، افراد زیادی كشته شدند. به گواه تاریخ عده ای قرنطینه را شکستند و عده ای دیگر فراری به دشت 

و كوهسار شدند. 
پس از شیوع كووید 19، بسیاری به این فکر افتادند كه آیا بیماری های همه گیر در تاریخ باستان نیز حضور 
داشتند؟ پادشاهان آن دوره چگونه با آن ها مقابله می كردند؟ فرشید ابراهیمی، پژوهشگر تاریخ ایران باستان كه 
سابقه انتشار كتاب های چون »پدرخوانده ای برای تاریخ« و »اسکندر مقدونی به روایت متن های پهلوی« را در 
كارنامه كاری خود دارد، به شهرگاه می گوید كه نه تنها ایران سابقه شیوع بیماری های همه گیر در دوران باستان 

را داشته، بلکه حتی رفتار مردم دیروزی نیز مشابهت هایی با مردم امروزی دارد. 
آقای ابراهیمی! پس از شیوع كووید 19 در جهان بسیاری از محققان گفتند كه ویروس ها بیش از هزار است كه 
دارند با ما زندگی می كنند و اینگونه نیست كه بگوییم این اولین بار است كه سروكله آن ها پیدا شده است، آیا 
مشخصا نمونه های مشخصی وجود دارد كه ما ببینیم كه چه ویروس یا شاید بهتر باشد بگوییم بیماری همه 

گیری  در دوران باستان وجود داشته و پزشکان چه راه درمانی را برای آن پی گرفته اند؟ 

 بررسی مشابهت های تاریخی بیماری های همه گیر 
در تاریخ باستان

   ردپای وجود قرنطینه شهرها 
در تاریخ باستان 

●  سوگل دانایي
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در كتاب باستانی وندیداد، به معنی قانون ضد دیو )كه در اینجا دیو بیشتر به عنوان پلیدی و بیماری 
معنی شده( كه در این گفتگو به دلیل اهمیتش چندبار از آن نام می برم، یکی از دانشنامه های دینی، 
اما سرشار از آگاهی پزشکی و شیوه های بهداشتی است كه در آن با بیماری هایی با نام های ناشناخته 

روبرو می شویم:
»....)بخش هفتم:( ای درد، ای مرگ، ای سوختن، ای تب، ای سردرد، ای تب لرزه، ای بیماری اژانه، ای 
بیماری اژهوه، ای بیماری پلید، ای مارگزیدن، ای بیماری دوركه، ای بیماری ساری، ای نظر بد، به تو 
نفرین می كنم....)بخش نهم:( با بیماری ایشیره، با بیماری اغوایر، با بیماری اغرا، با بیماری اوغرا، با درد، 
با مرگ بی هنگام، با سوختن، با تب، با سردرد، با تب لرزه، با بیماری اژانه، با بیماری اژهوه، با بیماری 
پلید، با مارگزیدن، با بیماری دوركه، با بیماری ساری، با نظر بد و گندیدگی و چركینی یافت كه اهریمن 

در تن مردم آورد، نبرد می كنیم....«
امروز كارشناسان زبان های باستانی و پژوهشگران موفق شده اند با شکافتن برخی از این واژه ها به 

چگونگی یا برابری آن ها با برخی بیماری های امروز پی ببرند.
 )Ajahva( یک گونه بیماری همانند حالت تهوع دانسته شده و اژهوه )Ajana( برای نمونه واژه ی اژانه
یک گونه بیماری یا برهمخوردگی دماغی و حواس و بدخویی و سرماخوردگی شدید و سرفه حیوانی، و 
بیماری پلید – بیشتر همانند جذام و پیس شناخته شده است. مارگزیدگی كه روشن است و به فراوانی 

اتفاق می افتاده. دروكه )Droka( بیماری و اختالل دماغی، الغری.
بیماریهای ساری كه گویا بیماریهای بومی بوده و  نظر بد یا بدنظری كه به نظر میرسد همان بدچشمی 

و یا چشم زخم باشد....
البته نباید فراموش كرد كه در میان این بیماری ها، بیماری های شناخته شده ی امروزی نیز رایج بوده 

است.
برای نمونه واژه تب در اوستا به شکل تفنو و تپنو دیده می شود، كه معنی آن همان تب، باالرفتن دمای 
طبیعی بدن آدمی است و واژه های تپیدن و تپش و مانند آنها از همین خانواده هستند. بجز تب، واژه 

تب گرم )كه شاید آفتاب زدگی باشد( نیز دیده شده است.
باید گفت تب كه یکی از نشانه های بیماریها و بخشی از آنهاست، خود به تنهائی محل و مکان ویژه ای 
در پزشکی یافته است. دیو تب آن تبی بوده است كه آدمی را پریشان و گیج و بیهوش می كرده است. 

شاید اشاره به تب های شدید بر اثر بیماری های عفونی و یا سرسام بوده است.
سردرد نیز درست به همینگونه در اوستا با نام بیماری های دیگر آمده است. در بخش هفتم  وندیداد به 
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روشنی گفته می شود كه : » ..... ای سردرد 
به تو نفرین می كنم......« 

 )Paesak( و یا در اوستا واژه ای به نام پئسه
دیده می شود كه همان پیس یا پیسی می 
باشد كه به تازی آن را برص میگویند. فرد 
پیسی دور از مردم زندگی می كرده است. 
بیماری پیسی در بیشتر نسخه های پزشکی 
این  اوقات  برخی  است.  شده  دیده  قدیم 
بیماری را با جذام)Lepre ( و یا با یکی از 

نشانه های جذام اشتباه كرده اند. 
تاریخ  در  را  قرنطینه  تجربه  ما    
معاصر دیده ایم، آیا در زمان باستان هم 
نمونه هایی از این قرنطینه و جداسازی 
افراد بیمار از سالم وجود داشته است؟ 

بله ما حتی امروز نیز بازمانده های یک آیین 
باستانی با نام »برشنوم« را در برخی نواحی 
ایران، به ویژه در میان زرتشتیان می بینیم 
كه  در حقیقت گونه ای از قرنطینه به شمار 
می رفته و خود میراثی از ایران كهن است. 

بِرشنوم )بِرسنوم( از جمله آیین ها و باورهای 
بینی  جهان  در  پاكیزه سازی  و  پاكسازی 
ایرانیان باستان است كه افزون بر پاكسازی 
تن بر تطهیر درون نیز تاثیر داشت. این آیین 
كهن در پیش از اسالم در ایران به گستردگی 
رواج داشت و پس از اسالم و تا به امروز نیز 
نمونه هایی از آن در نواحی زرتشتی نشین 

ایران )بویژه در كرمان( برگزار می شود.
برابر با آیین برشنوم كه در دفتر باستانی 
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»وندیداد« )بخشی از اوستای امروزی( از آن بسیار یاد شده، هنگامی كه بیماری های پر مرگ )مثل 
طاعون، وبا، آبله( جایی را فرا می گرفت مردم بیشتر در گوشه گیری می زیستند، جامه ی سپید می پوشیدند، 
دستکش سپید به دست می كردند و با یکدیگر كم تماس می گرفتند؛ حتی كسان یک خانواده، هر كدام در 
بستری جدا می خوابیدند، از آوند )ظرفی( جداگانه می خوردند و می آشامیدند، گیاهان و صمغ های خوشبو 
و سودمند بر آتش می نهادند و در پایان مدت با آداب ویژه ای شستشو نموده خود را به وسیله ی گیاهان و 

صمغ ها بخور می دادند.
در آیین برشنوم، زرتشتیان جایگاهی را با نام »برشنومگاه« می ساختند كه حصاری گرد به شعاع نزدیک 
به 7 متر بود و دارای 9 جایگاه ویژه بود كه بیماران یا افراد در معرض خطر ابتالء به بیماری عفونی كه 
اصطالحاً »برشنوم گیر« خوانده می شدند به آنجا انتقال یافته و توسط موبدپزشکی كه »برشنوم ده« خوانده 

می شد، به مدت 9 روز تحت مراقبت های ویژه و شستشوهای خاص و.... قرار می گرفتند.
مراقبت بیمار در نُه شبانه روز انگیزه ای شد تا در بسیاری مناطق ایران این روش درمانیآیینی اندک اندک 
نام آیین »نُشوه« را به خود بگیرد كه دگرگونه ی همان واژه ی نُه شبه است و جایگاه آن نیز » نُشوه خانه« 

نام گرفت. 
آیین »برشنوم« )نُشوه( ورای اهمیت مذهبی آن، یکی از روش های مبارزه با گسترش بیماری های عفونی و 
ایمن نگهداشتن افراد تندرست در برابر یورش این بیماری ها )اپیدمی( بود. برشنوم از دو راه انجام می شد: 
راه نخست با آگاه كردن مردم از داده های بهداشتی و دلگرم ساختن آن ها به رعایت موازین بهداشتی )دقت 
و كوشش در پاكی بدن، خوراک، لباس، پیرامون و محیط زندگی و...( و دومی تشویق آن ها به مایه كوبی، 

علیه بیماری بود كه »پیش پاسی« نیز نامیده می شد.

  این در چه دوره ای بوده است؟
همانطور كه اشاره شد، از آنجا كه این شیوه به ویژه در میان زرتشتیان یزد و كرمان رواج دارد، بیانگر 
وامگیری آن از آیینی كهن تر است كه دست كم پیشینه اش به ساسانیان، دوره ی نیرومندی كیش 
زرتشت بازمی گردد، اما اشاره  به این آیین در وندیداد به روشنی نشانگر آیینی كهنتر و نمادی از برخورد 

هوشمندانه ی اندیشمندان عصر باستان دارد.

  آیا اطالعاتی در دست است که بدانیم کدام کشور در کدام سرزمین ها نگاه کارآمدتری 
داشته است؟
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از آنجا كارنامه ی من پژوهش در تاریخ دانش ایرانیست، تنها می توانم در این زمینه نظر دهم؛ اما نباید 
فراموش كرد كه پزشکی در دیگر همتایان تمدن ایرانی همچون چین و مصر و بابل و یونان نیز پیشرفت 
داشته است. همچنین تاریخ نگاران و دانشمندان تمدن های نامبرده هم در آثارشان به سهم چشمگیر 

دانش ایرانی در پزشکی و تاثیرش بر دانشمندان دیگر سرزمین ها اشاره های روشنی دارند. 
یکی از نمونه های بُهت آور دانش پزشکی، همانطور كه می دانید دستاوردهای پزشکی یافت شده در شهر 
سوخته ی سیستان )55۰۰ سال پیش( است. از آن جمله، جمجمه ی ترافیناسیون شده ی یافته  شده در 
یکی از گورهای این محوطه ی باستانیست كه بیمار دچار بیماری هیدروسفالی )آب گرفتگی مغزی( بوده 
و پس از عملی جراحی بر روی مغز او، آب مغز خارج شده و دختر جوان تا چندین ماه زنده بوده است 

كه نشان دهنده ی موفقیت جراحی نامبرده است.
ترافیناسیون نام علمی روشی است كه در آن پیشینیان با كاربرد برخی ابزار كاسه سر را سوراخ مي كردند 
و در بیشتر موارد ویژگی آیینی و درمانی داشته است. مته كاری انواع گوناگونی داشته كه نوع سه گوش 

و چهار گوش از نخستین انواع آن به شمار می رود.
در كاوشهای باستان شناسی سال 1۳56 در شهر سوخته در زابل )استان سیستان و بلوچستان(، یک 
گور دسته جمعی پنج هزارساله كشف شد كه در میان بازمانده های سیزده اسکلت به خاک سپرده شده 
در آن، جمجمه دختر جوان 1۳ ساله ای پیدا شد كه دارای یک سوراخ شدگی سه گوش در قسمت 
پاریتال راست سر بود كه نشانه های ترمیم استخوانی در آن دیده مي شود و این گواه بر زنده ماندن پس 
از عمل داشت. در این پژوهش پس از ارزیابی آسیب های ایجاد شده در استخوان، اندازه گیری های 

سفالومتریک آن با كولیس و بررسی حجمی آن با نمک نرم در موزه تاریخ پزشکی تهران انجام شد.
  برگردیم به بیماری های همه گیر در تاریخ باستان، چیزی که ما االن در رفتار مردم مشاهده 
می کنیم، یک رفتار مشترک بین همه جوامع است، یعنی مثال در ایران یا خیلی از کشورهای 
دیگر می بینیم که بعضی مردم شروع به خرید اقالم خیلی زیادی می کنند که حتی نمی دانند 
ممکن است از آن استفاده کنند یا نه، یا خیلی ها رو به شایعه می آورند، خیلی ها رو به طب 
سنتی یا طب اسالمی می آورند که شاید خیلی در رده علم پزشکی نیست، می خواهم بدانم 
که این رفتار احتماال در تاریخ باستان هم ریشه داشته است؟ ایرانی ها در آن زمان چه رفتاری 

از خود نشان می دادند؟ اسنادی وجود دارد؟
ببینید فردوسی در شاهنامه ی كه راوی اندیشه ی ایرانیان كهن است می گوید : 

پزشکی و درمان هر دردمند / در تندرستی و راه گزند....
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در هرصورت در بینش و جهانبینی ایرانی، همانگونه كه از ادبیات و فرهنگ كهنسالش پیداست، آشتی جویی 
)صلح( و همیاری، یاری و عیاری از آموزه های جدایی ناپذیر و پایدار آن است. ما این همکاری و همیاری به 
هم نوع را حتی امروزه هم با همه ی دشواری های جانکاه جامعه ی ایرانی، هنگام وقوع سیل و زلزله در میان 
ایرانی ها می بینیم. برپایه ی همین نگرش، پزشکان ایرانی نیز از دیرباز، آیین نامه ی اخالقی و درمانگری را همسو 

با فلسفه ی پزشکی ایرانی می دیدند و به آن عمل می كردند.
از آنجا كه هنگام رویدادن بیماری های فراگیر و واگیردار بهترین رهبران جامعه پزشکان هستند، بی گمان 
شیوه ی برخورد با بیماران و نگهداری و پرستاری از آنان همواره رعایت می شده و خود بهترین الگو برای دیگر 

افراد جامعه بوده است.
  می شود این را در تاریخ باستان مثال بزنید؟

بدون شک یکی از كانون های برجسته و الگوهای بهداشت و درمان دانشگاه پزشکی جندی شاپور )ُگندی شاپور( 
است كه در دوره ی ساسانیان بنیان گذاری می شود كه خود در پس از اسالم الگوی اصلی مدارس نظامیه می شود 

كه خواجه نظام الملک توسی از پایه گزاران آنها بود.
به روایت بیشتر نوشتارهای تاریخ پزشکی دوره ی اسالمی، این مركز علمی در انتقال دانش پزشکی یونانی، ایرانی 
و هندی به عالم اسالم سهم فراوانی داشته  است. همانطور كه گفتیم نخستین بیمارستان های دوره ی اسالمی 
طبق الگوی بیمارستان گندی شاپور بنا شد. برابر با داده های تاریخ نگاران نزدیک به دوره ی رونق جندی شاپور، 
بافت جمعیتی این شهر شامل بسیاری از دانشمندان و صنعتگران انطاكیه، ازجمله پزشکان و فیلسوفان كه 
این شهر و دانشگاه ایرانی حضور و نظرات آنان را با رواداری ویژه ای می پذیرفت. بنابراین می توان فرض كرد كه 
در آن زمان، گندی شاپور وارد دوران شکوفایی فرهنگی و فکری، به ویژه در علوم اثباتی مانند فیزیک، شیمی، 

زیست شناسی و ریاضیات شد.
  ما مشخصا درباره قرنطینه صحبت کردیم که در متن های باستان چه عنوان و اسمی داشته است، 
رفتار حاکمان برای مبارزه چه بوده است؟ احتماال مثل االن یکسری از پزشکان آن دوره جمع می 

شدند و شروع برای پیدا کردن راه مبارزه با آن بیماری می کردند.
به گمان من با نگاهی به تاریخ همیشه آن دسته از فرمانروایان و رهبران ستایش و نامشان ماندگار شده كه 
در بحران های فراگیر، دانش پرورتر بوده اند! یعنی به دانشمندان و كارشناسان و پزشکان میدان و امکان بیشتر 

داده اند تا پژوهش ها و درمانگری ها شتاب و نیروی بیشتری بگیرند.
برای نمونه دانشگاه جندی شاپور كه به آن پرداختیم، اوج پیشرفت و اعتالیش در زمان انوشیروان ساسانی 
)خسرو نخست( است كه در دانش اندوزی او داستان های فراوانی سروده شده است. او نسطوریان )كه بعدها 
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▲ همنشینی خودخواسته| رنه مارگاریت  

جز فعاالن اقتصادی نیز شدند( و دانشمندان یونانی را )به دلیل اختالفات مذهبی از سرزمینشان طرد شدند( را 
در گندی شاپور گرد آورد و با برگزاری مناظرات و گفتگوهای علمی، انگیزه ی رواج بیشتر این دانشگاه و پیشرفت 
دوچندان دانش پزشکی و آفرینش گونه ای از پزشکی تلفیقی و بین المللی شد كه پزشکان ایرانی و پزشکی ایرانی 

در آن نقش چشمگیری داشت.
  چیزی که االن به ذهن من رسید این است که احتماال در دوره باستان خیلی از این بیماری ها را می 
توانستند به خرافات ارتباط دهند، یعنی احتماال مثل االن که خیلی از کشورها برخوردهای نامتعارفی با 
ویروس کرونا داشته باشند و آن را به چیزهای مختلفی ربط دهند و حتی ممکن است توهم توطئه هم 
در خصوص این ویروس وجود داشته باشد، احتماال آن زمان هم این موارد بوده است که بیماری ها را به 

خرافات ربط دهند آیا برای این هم نمونه هایی در تاریخ وجود دارد؟
 بله، اما اگر نگاهی از درون داشته باشیم، خرافات ممکن است در همه ی كاربردهایش، دراینجا واژه مناسبی نباشد.
 ببینید همانطور كه فلسفه، سیاست، و گونه های گوناگون دانش در شرق باستان رنگ و بوی آسمانی و ماورایی 
دارند، بدون تردید پزشکی هم دانشی آمیخته با اندیشه های عرفانی و اشراقی به شمار می رفته است. پزشکان هم 
همانند فرمانروایان، چهره های مذهبی و كاهنان بودند. همانگونه كه در سنت های بازمانده ی فرمانروایی، حکیم 
همان حاكم است، در عین حال دانشمند و درمانگران، همان روحانیون و دین مردان عصر باستان بودند كه سهم 
چشمگیری در پزشکی و انتقال و آموزش آن به جامعه داشته اند. در این قالب، دانشمند همانند آنچه كه سپس در 

سنت دانش در پس از اسالم می بینیم، اندیشمندی جامع االطراف است.
در این باره برای نمونه ما پور سینا )ابن سینا( پزشک شگفت انگیز همه دوران ها را می بینیم كه در عین حال فیلسوف 
و  از برجسته ترین اندیشمندان اسالمی محسوب می شود. سرآغاز این سنت را باید در ایران و شرق باستان جستجو 

كرد. 
طبیعتا اندیشمندان كهن برای برقراری قوانین همگانی، از جمله روش های درمانگری و رعایت بهداشت تن و روان، 
ناخودآگاه بهره گیری از ابزارها و مشوق های آسمانی را با زبان مذهبی بر جامعه تاثیرگزارتر می یافتند. پس با این 
زبان مردم گفت و گو می كردند و آنها را برای نمونه تشویق به رسیدگی های پزشکی و تندرستی می كردند. اما نباید 
فراموش كرد كه این كار لزوماً به معنی ترفند نبود، چرا كه شخص كاهن یا شمِن درمانگر، خود برپایه ی چنین 
سنِت اعتقادی و همگانی دست به درمانگری و قرارگیری در چنین جایگاهی می زده و خود را شایسته ی فراگیری 

دانش های بایسته می دیده است. 
نباید فراموش كرد كه بدون شک همانند امروز یکی از مصداق های برجسته ی درمان و پزشکی، روان درمانی و 
بهداشت روانی بود كه خود به سبب جنبه ی نرم افزاری روان، پیوندی عرفانی و متافیزیکی میان بیمار و پزشک 
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)كاهن( و آسمان  پدیدار می كرده است. یعنی وقتی صحبت از روان و درمان روان می شود، ناخودآگاه ارتباط هایی با 
آسمان دیده می شود كه در بهره گیری و یاری خواهی از نیروهای ماورالطبیعی و متافیزیکی )ایزدان( در جوامع عصر 

باستان نمود پیدا می كرده است. 
كوتاه سخن اینکه آنچه كه ما امروز نام آن را خرافات می گذاریم، برای انسان عصر باستان ممکن است حقیقت بوده 
باشد. چرا كه او به تاثیر طبیعت اعتقاد داشته، آن را می دیده و درمان می یافته و برای فراگیری درمان، به همنوعانش 
آموزش می داده است. جالب است بدانید كه در زبان انگلیسی واژه ی جادو )Magic( به معنی »ُمغی« )منسوب به 
مغ( و دانش ُمغانه است. همانطور كه می دانید منظور از مغان، دانشمندان و دین مردان آیین مهر و سپس مزدیسنا 
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)كیش زرتشت( در عهد باستان بودند كه به گفته ی منابع یونانی به دانش های ماورایی و فرازمینی دست داشتند؛ از 
این رو یونانیان و سپس فرزندان معنویشان )اروپائیان( جادو یا همان دانش متافیزیک را »ُمغانه« نام نهادند. این دانش 
ناشناخته گونه ای از روانپزشکی و فرادرمانی را به عنوان یاری گیری از نیروهای آسمانی دربرمی گرفت و مردم برای درمان  
بیماری های العالج و ناشناخته به آنها پناه می بردند. بنابراین ما گوشه هایی از جادو و گوشه هایی از خرافات به تعبیر 
امروز را ممکن است در پزشکی عصر باستان ببینیم كه شاید خود دلیلی بر ناشناخته ماندن دانش های عصر باستان دارد.

یعنی عدم شناخت ما نسبت به دانش های پیشرفته دوره گذشته ممکن است باعث شود كه ما به طور خاص همه را 
خرافات بدانیم كه این خود جای بحثی مستقل دارد.
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یکی از عمده ترین تغییراتی كه به واسطه كرونا بوجود آمده، دگرگون شدن چهره شهر و بروز رفتارهای خود دارانه از 
سوی مردم است. در دنیای سینما، چهره شهرها متناسب با موضوع و فضای فیلم ها به گونه های مختلف و متنوعی 

بارها نمایش داده شده است.
داشته   شهری  فضاهای  به  متفاوتی  و  خاص  نگاه های  فیلم های شان  در  كارگردان ها  از  برخی  میان،  این  در   
است. به خیابان های شهر  متفاوت شان  نگاه  به  متکی  فیلم های شان  داستان  از شکل گیری   و بخش عمده ای 

فرزاد موتمن از جمله كارگردانانی است كه نگاه خاصش به فضای شهری حوادث خاصی را در برخی از فیلم هایش از 
جمله »شب های روشن« و »آخرین بار كی سحر را دیدی« رقم زده است.

با او به گفت وگو نشستیم تا دیدگاه های سینمایی او را درباره تاثیر كرونا بر حال و هوای شهر و جامعه جویا شویم.
 اگر فیلم »شب های روشن« شما در زمان کرونا ساخته می شد، چه تغییراتی در ساختار قصه و فضای 

فیلم به وجود می آمد؟
در شب های روشن تغییر خاصی بوجود نمی آمد. چرا كه اكثر حوادث داستان در ساعت یازده شب رخ می داد و 
كاراكتر اصلی قصه آن ساعت شب، شروع به قدم زدن در شهر می كرد. این روزها هم ساعت یازده شب خیابان ها 
خلوت است. من خودم هر شب ساعت ده و نیم تا یازده شب در خیابان قدم می زنم. در این ساعات خیابان خالی 

است و انگار تمام فضای آن مال من است.)می خندد(
  اگر کرونا را به جای یک ویروس به مثابه یک رویداد فرهنگی در نظر بگیریم، به نظر شما پتانسیل 

ایجاد چه فانتزی هایی را دارد تا بر اساس آن فیلمی ساخته شود؟

گفت وگو با فرزاد موتمن

کرونا فانتزی نیست؛هزل است... 
یک هزل بسیار تلخ 

● پگاه ماسوری
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من همین اآلن در حال نوشتن فیلم نامه ای بر اساس كرونا 
هستم؛ به نظرم كرونا فانتزی نیست. هزل است...یک هزل 

بسیار تلخ؛
من فکر می كنم در تاریخ سینما هم فیلم های بسیار زیادی 
ساخته شده كه چیزی مثل كرونا را پیش بینی كرده باشد.

چه در بین فیلم های قدیمی و چه در بین فیلم های جدید. 
چند سال پیش »سودربرگ« فیلمی ساخته بود درباره 
 ویروسی كه از طریق خفاش منتقل می شود به نام »شیوع«.

در فیلم های قدیمی نیز نمونه های بسیاری از این دست 
را می توان مشاهده كرد. من این روزها در اینستاگرام، به 
معرفی فیلم  های مختلف با موضوعات آخرالزمانی می پردازم. 
فیلمی قدیمی وجود دارد به نام »آخرین مرد روی زمین« 
كه در آن، یک ویروس باعث تبدیل تمام انسان ها به زامبی 

می شود. )می خندد(

 کرونا باعث شده زندگی ما انسان ها بیشتر شبیه کدام فیلم شود؟
این ویروس از جهاتی ما را شبیه ومپایرها كرده است؛ ما روزها نباید از خانه بیرون برویم و نمی توانیم نور 
است.  ترسناک  فیلم های  آمده است شبیه  به وجود  و فضایی كه در شهر  را مستقیم حس كنیم   آفتاب 
 کرونا چه صحنه های تلخ، دردناک و یا حتی وحشت آوری را می تواند به سینمای جهان اضافه کند 

که تا پیش از این وجود نداشته است؟
شاید خیلی چیز زیادی را به سینما اضافه نکند! چرا كه سینما خیلی پیش گویانه كرونا را از قبل دیده است. 
من تلخ ترین تصویری كه این روزها در دنیای واقعی دیده ام فیلمی مربوط به اكوادور بود كه شخصی در خیابان 
می افتد و می میرد تعداد قربانیان آن جا آنقدر زیاد است كه اجساد را  درخیابان آتش می زنند. كركس ها بر فراز 
آسمان بیمارستان های این كشور به پرواز درآمده اند، كه این نشانگر وجود اجساد فراوان در بیمارستان است و 
این ترسناک ترین چیزی بود كه من دیدم. پنجاه سال پیش در سینما، فیلمی به نام آدمخوار وجود داشت كه 
شهری پر از اجساد را نشان می داد. پس ما مشابه این اتفاق را هم پیش از این، در سینما دیده بودیم. واقعیت 
هرگز نمی تواند از سینما جلو بزند و هرگز قدرت رو دست زدن به سینما را ندارد. سینما بسیار جلوتر از واقعیت 
 حركت می كند و تمامی حوادثی را كه امروز به واسطه كرونا در جامعه می بینیم پیش تر در سینما رخ داده بودند.
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   به نظر شما سلیقه فرهنگی مردم در دوران پساکرونا چه 
فرقی خواهد کرد؟

ماحصل  كرونا  دهد!  تغییر  را  مردم  زندگی  امیدوارم سبک  بیشتر 
مجموع اتفاقاتی است كه در چهل سال اخیر در دنیا اتفاق افتاده 
به طور  آسیایی  به خصوص در جوامع  است. چهار دهه است كه 
ما  می كنند.  زندگی  غیرخوددارانه  شیوه  به  مردم  وحشتناكی، 
مردمان شرق آسیا، استانداردهای جهانی غذا را در نظر نمی گیریم 
و همین مساله مسبب مخاطرات زیادی می شود. ماها در سفر رفتن 
ایران! و  چین  ملت  دو  ما  خصوص  به  می كنیم.  افراط  حتی   هم 

این سفرها كه بعضا غیرضروری هستند مسبب انتقال و جا به جایی 
ویروس خواهند شد.

طول  در  را  متعددی  سیاحتی  و  زیارتی  سفرهای  ایران  در  ما 
انواع  تهاجم  معرض  در  گذشته  سال های  در  و  می رویم  سال 
یا  یک  به  را  سفرش  فرد  یک  گرفته ایم.  قرار  آنفوالنزا  اقسام  و 
و  می كند  تکرار  بارها   ،... و  كاری  التزام  بدون  یکسان  نقطه  چند 
می آورد.  سوغات  به  را  ویروس  هم وطنانش  برای  خودش  با   هربار 
 و در كل به نظرم می شود حتی در دوران پس از كرونا خوددارانه تر 
زندگی كرد. رفتارهای كنونی ما حتی پیش از انتشار كرونا بسیار 
وحشتناک و آسیب زننده بود. معلوم نیست تا چند وقت دیگر به خاطر 
كرونا مجبور به »خودایزولگی« باشیم اما باید یاد بگیریم كه ایزوله 
زندگی كردن اساسا چیز بدی نیست. ما در تنهایی می توانیم كتاب های 
بیشتری بخوانیم، فیلم های بیشتری ببینیم و به موسیقی های بیشتری 
گوش بسپاریم و از این طریق باعث رشد خودمان بشویم. امیدوارم 
از این پس بتوانیم از اوقات ایزولگی مان بیشتر استفاده مفید كنیم. 
حتی در دوران پس از كرونا نیز به جای آنکه برای پر كردن اوقات 
فراغت مان مدام در ماشین بنشینیم و در خیابان ها دوردور كنیم و با 
این كار، ترافیک و آلودگی هوا را به كره زمین تقدیم كنیم بهتر است 
ایزولگی هایی را گاهی برای خود ایجاد كنیم و از آن به عنوان فرصت 

بهره ببریم. 

■  نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

84 



شماره دهم |  خبرگزاری ایمنا ■

85 



این روزها كرونا، عالوه بر تغییر دادن چهره شهر و رفتار روزمره زندگی مردم، دگرگونی های فراوانی را نیز در 
سلیقه و رویکرد مردم به هنرهای مختلف ایجاد كرده است. 

بسیاری از فیلم های سینمایی كه در دوران پیش از كرونا، از اقبال خوبی برخوردار نبودند این روزها طرفدار پیدا 
كرده اند. كشش مردم به مطالعه كتاب هایی با موضوعات آخرالزمانی زیاد شده است. تماشای آن الین موزه های 
و گالری ها رونق گرفته و یافتن سرنخ از ادوار مختلف تاریخ برای درک علت پاندمی كرونا در دنیای هنر، تبدیل 

به یکی از سرگرمی های مردم شده است.
اما جهان كرونایی و پساكرونایی از دیدگاه هنرمندان كه خالق آثار هنری ای هستند كه مردم این روزها را با آن ها سپری 
می كنند چگونه است؟ در فانتزی یک كارگردان، كرونا چه جلوه ای می یابد؟ از دیدگاه یک سینماگر چه عواملی باعث 
 جلب توجه برخی از آثاری شده است كه در گذشته از سوی مخاطب كم اقبال بودند ولی این روزها محبوب شده اند؟
می خوانید: ادامه  در  كه  نشسته ایم  گفت وگو  به  باره  دراین  سینما  كارگردان  محسنی نسب  محسن   با 

   وضعیت امروز جامعه ایران را در مواجهه با کرونا چگونه می بینید؟
 رویکرد دولت، این روزها در مواجهه با كرونا جلوگیری از شیوع كامل و متوقف سازی آن نیست. بلکه هدف آن 
است كه این بیماری با سرعت كندتری همه گیر شود و 8۰ درصد جامعه به آن مبتال شوند! اما مردم باید آگاه 
باشند و این خطر را جدی بگیرند. تصور كنید بیرون از خانه تان در اقصی نقاط شهر، عده ای مشغول تیراندازی 
هستند و به ناچار برای حفظ جان، باید در خانه ماندن را انتخاب كنید. بسیاری از مردمی كه ناقل ویروس 

هستند، عالئم اولیه را ندارند ولی باعث ابتالی عده زیادی به این بیماری خواهند شد.

بررسی بیماری های فراگیر در آثار سینمایی 

 تیرهایی که درهوا مانده اند 

● پگاه ماسوری
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  این حرف شما مرا به سوال دوم نزدیک کرد، خواستم بگویم کرونا در فانتزی یک کارگردان 
چه جلوهای در شهر پیدا می کند؟

 باید به كرونا به چشم »تیر« و افراد ناقل بیماری را »تیرانداز« ببینیم. اما بُعد فانتزی تر ماجرا، آن جاست 
این تیرها فراتر از بُعد معمولی زمان و مکان عمل می كنند؛ مثال یک فرد تیری را چند ماه پیش در ووهان 
چین شلیک كرده و این تیر، پس از شلیک شدن شروع به سفر در نقاط مختلف جهان می كند و با 
سرعتی آرام، افراد مختلف را نشانه می گیرد. البته تیرهایی هم هستند كه شلیک شده ولی در فضا معلق 

مانده اند تا فرد یا افرادی رد شوند و مستقیم به آن ها اصابت كنند.
  از دیدگاه شما سلیقه هنری و فرهنگی مردم پس از کرونا چه تغییری خواهد کرد؟ و در کل 

تا به اینجا کرونا چه تاثیری روی سلیقه هنری مردم گذاشته است؟
به نظر من، بعد از اتمام كرونا، قطعا مردم از فیلم هایی كه با موضوع این بیماری ساخته شوند لذتی 
نخواهند برد؛ چرا كه مردم از یادآوری خاطرات روزهای تلخ و سخت، فراری هستند و ترجیح می دهند 
كه آن ها را به فراموشی بسپارند. به عنوان مثال فیلم های جنگی عموما فروش خوبی ندارند و بسیاری از 

ارقامی كه در مورد فروش باالی آن ها گفته می شوند عددسازی است!
 اما این روزها فیلم هایی که با موضوعات بیماری های همه گیرساخته شده اند و بعضا در زمان 
اکرانشان که مربوط به چند سال پیش است کم فروش بوده، این روزها طرفدار پیدا کرده اند؛ 

به عنوان مثال فیلم »شیوع« که مربوط به سال 2۰11 است.
رسانه ها  و  مطبوعات  بین  در  روزها  این  و  است  سال ۲۰11  محصول  كه  »شیوع«  فیلم  ببینید 
این گونه جلوه داده می شود كه در داستانش كرونا پیش بینی شده است، در واقع محتوای اصلی اش 
مرتبط با بیماری سارس است! و این این فیلم در زمان اكرانش با شکست جدی در فروش، مواجه 
كه  دارند  این  بر  سعی  خودشان،  بیزینس  برای  رسانه ها  همکاری  با  فیلم  عوامل  اكنون  ولی  شد. 
داستان فیلم را به گونه ای جلوه دهند كه انگار این فیلم، پیشاپیش خبر از وقوع كرونا داده است! و 
 مردم را برای كشف تئوری توطئه در مورد شیوع ویروس كرونا، به دیدن این فیلم تشویق می كنند!

در طول تاریخ سینما، چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان فیلم هایی كه مستقیما به بیان روایت 
برخوردار  خوبی  فروش  از  هیچ گاه  می كنند  همه گیر  بیماری  یک  پس  از  آمده  پیش  تلخ  حوادث 
نبوده اند و فروش كم یک فیلم، نشان گر آن است كه مورد پسند مردم واقع نشده است. به عنوان مثال 
 می توان از فیلم »یتیم خانه ایران« نام برد كه علی رغم تبلیغات گستره از اقبال تماشاگر بهره مند نشد.
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  پس از دیدگاه شما فیلم هایی که با رویکرد واقع گرایانه به مساله پاندمی کرونا و یا بیماری های 
واگیردار دیگر بپردازند، موردپسند مردم واقع نخواند شد، و اگر این روزها مردم سراغ این گونه 
فیلم ها می روند، هدف شان کشف پیش گویی  کرونا در این فیلم ها بوده تا تکثیر این ویروس در 

همه جهان را به عنوان یک توطئه قلمداد کنند؟
بگذارید از بعدی دیگر بگویم؛ اگر در سینمای جهان فیلمی با موضوع یک بیماری همه گیر به صورت فانتزی 
و هیجانی ساخته شود از اقبال مخاطب برخوردار خواهد بود. مثال فیلم هایی كه درباره »طاعون« در سینمای 
كشورهای مختلف ساخته شده اند، اكثرا با چاشنی خیال همراه بودند و در سبک فانتزی یا ژانر وحشت 
ساخته شده اند! به هرحال در سراسر جهان برخی از مردم به سینمای وحشت و ژانرهای هیجانی عالقمند 
هستند. مثال فیلم هایی كه درباره موجودات خیالی مانند زامبی ها ساخته شده اند در بیشتر كشورهای جهان 
 طرفداران زیادی را با خود همراه ساخته اند در صورتی بن مایه اصلی فیلم، از اساس غیرواقعی و خیالی است.

  به نظر شما چه عوامل فرهنگی در شیوع ویروس کرونا، تاثیر منفی گذاشته و به انتشار بیشتر 
ویروس کمک کرده است ؟

به نظر می رسد رسانه ها در بیان آمار و ارقام مبتالیان واقعی كرونا در ایران از صداقت كافی برخوردار 
 نیستند و البته ممکن است علتش عدم صداقت مسئولین با اصحاب فرهنگ و رسانه نیز باشد. 
اكثر كشورهای پیشرفته از آزادی رسانه ها و مطبوعات برخوردارند، و من آزادی رسانه را یکی از 
مهم ترین عوامل پیشرفت هر كشوری می دانم؛ شاید اگر رسانه های ایران صداقت كامل در بازتاب 

اخبار داشتند قطعا آمار مبتالیان كشور عددی متفاوت را نشان می داد. 
البته ناگفته نماند بسیاری از منتقدان قلم به مزد نیز، در این فرآیند به افزایش آسیب های فرهنگی 
كمک می كنند. من به بسیاری از منتقدان قلم به مزد، اعتراض دارم؛ نه فقط در رابطه با موضوع 

كرونا بلکه در سایر موضوعات مختلف.
چرا كه آنان با دریافت پول از عوامل فیلم یا سریال های مختلف به تمجید، تحسین  و بنا به 
از  نوروز  ایام  در  كه  پایتخت  سریال  مثال  می پردازند.  هنری  آثار  از  بسیاری  تخریب  مصلحت 
تلویزیون پخش می شد، شامل بدآموزی های بسیاری بود و رفتارهای نامناسب و ناهنجاری های 
اجتماعی را موجه جلوه می داد. در این سریال شاهد توهین های زیادی به زنان بودیم و بی ادبی 
پسران در این سریال مقبول نمایش داده می شد؛ اما در اكثر رسانه ها شاهد تمجیدهای فراوانی 

از سوی منتقدان نسبت به این سریال بودیم.
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اگر قرار باشد بین فوتبالیست های حال حاضر ایران شخصی را به عنوان با اخالق ترین انتخاب كنیم قطعاً یکی 
از گزینه های آن هافبک ۳۲ ساله ملی پوش پرسپولیس است.

وحید امیری كه سیزدهم فروردین ماه 1۳67 در خرم آباد به دنیا آمده است یکی از با اخالق ترین و مودب ترین 
فوتبالیستهای حال حاضر تیم ملی ایران محسوب می شود . او كه در فصل جاری رقابت های لیگ برتر نیز نقش 
پررنگی در صدرنشینی سرخ ها در لیگ برتر ایران داشته است فوتبالش را خیلی دیر از همان خرم آباد آغاز كرد 

اما خیلی زود موفق شد پله های ترقی را طی كند.
هافبک تند و تیز فعلی سرخ ها كه خیلی دیر به حقش در فوتبال ایران رسید تاكنون نزدیک به 6۰ بازی ملی 
با پیراهن تیم ملی فوتبال ایران انجام داده است. هافبکی كه توانایی های زیادی در امر گلزنی دارد و امسال هم 

نقش پررنگی در موفقیت های این تیم در لیگ برتر داشته است.
امیری كه فصل گذشته با پوشیدن پیراهن تیم فوتبال ترابوزان اسپور تركیه طعم لژیونر شدن را چشید پس 
از یک سال نسبتا ناموفق در این باشگاه به پرسپولیس بازگشت تا موفقیت های خود را با پیراهن شماره 19 
پرسپولیس ادامه دهد. او در باره شهری كه در آن متولد و بزرگ شده می گوید : خرم آباد همیشه به من حس 

آرامش می دهد. كوچه های آرام و سنتی كه همیشه پابرجاست.  
   فکر می کنم یکی از معدود فوتبالیست های ایرانی باشی که باید درباره درس دانشگاه از او سوال 

بپرسم.
 اینطور نیست! به نظرم فوتبالیست های زیادی هستند كه تحصیالت عالیه دارند؛ چه در پرسپولیس و چه 
تیم ملی هم بازیانی دارم كه توجه زیادی به تحصیالتشان می كند. شاید در گذشته چنین برداشتی بود كه 

  کوچه های سنتی خرم آباد 
به من آرامش می دهد 

● مهدی مرتضویان 
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فوتبالیست ها سواد ندارند، اما به هر حال زمان عوض شده است و طبیعی است كه درس خواندن هم اهمیت 
زیادی نسبت به گذشته در بین فوتبالیست ها داشته باشد.

  اما تو هم به خاطر همین درس خواندن خیلی دیرتر از سایرین سمت فوتبال آمدی.
 فکر می كنم تقدیر نقش زیادی در زندگی هر فرد دارد. من تالشم را كردم و اتفاقاتی رقم خورد كه در دوران 
نوجوانی، نتوانم به صورت حرفه ای به این ورزش بپردازم. البته در دوران دانشگاه، فوتبالم را دنبال كردم و به 

این ورزش روی آوردم.
وقتی سال 86 وارد دانشگاه شدم متوجه شدم برای فوتسال دانشگاه تست می گیرند. فوتسالم خوب بود و در 
تست قبول شدم. همان سال با تیم دانشگاه قهرمان خرم آباد شدیم و من یکی از بهترین های تیم مان بودم.

   فکر می کردی به عنوان کسی که مدرک کارشناسی ارشد دارد فوتبالیست شوی؟
 اتفاقا مدرک كارشناسی ارشدم را تقریبا همزمان با فوتبال بازی كردنم توانستم بگیرم.  به نظرم همه چیز 

بستگی به اهداف دارد. هر فوتبالیستی سبک زندگی خاص خودش را دارد و نمی توان از آن ایرادی گرفت.
    چطور شد وارد فوتبال شدی؟

سال 87 بود كه از طریق تعدادی از بچه های دانشگاه كه هم تیمی بودیم پایم به فوتبال باشگاهی باز شد. 
تعدادی از بچه های تیم دانشگاه در پرسپولیس خرم آباد كه آن زمان در لیگ سه حضور داشت بازی می 
كردند و من را به تمرینات این تیم بردند. آنجا قبولم كردند. نیم فصل را بازی كردم و سال بعد همان تیم به 
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داتیس تغییر نام داد و این بار یک فصل كامل بازی كردم.
  گویا قبل از آمدن به لیگ برتر ایران قصد داشتی بیخیال فوتبال شوی.

بله همینطور است. نه پارتی داشتم و نه رابطه ای! با هزاران اتفاق به تهران آمدم تا تست بدهم. آقای سیاوش 
بختیاری زاده مربی نفت مسجدسلیمان بود. از من خواست به تمرینات این تیم بروم. خوشبختانه اتفاقات 

خوبی هم رخ داد و توانستم رفته رفته وارد چرخه فوتبالیست های حرفه ای شوم.
   حاال به عنوان کسی که درآمدش از راه فوتبال است چه نکته ای را دوست داری به گسانی 

که از تو الگو می گیرند بگویی؟
 قطعاً به آنها می گویم در هر كاری تالش و پشتکار داشته باشند. راه موفقیت همین است نباید فکر كنیم 

چون شکست های كوچک میخوریم به هدفمان نمی رسیم.
  خودت هم همین راه را رفتی؟

من در خرم آباد بزرگ شدم و تالش زیادی كردم تا در هر رشته ای می روم بهترین باشم روزهای خیلی 
سختی را طی كردم تا بتوانم درسم را تمام كنم و به صورت حرفه ای فوتبالم را ادامه دهم. شاید خیلی ها فکر 
كنند كه من دیر به فوتبال ایران معرفی شدم پس زمین خاكی ندیدم اما باید اعتراف كرد كه من هم روزهای 

خیلی سختی را برای موفقیت طی كردم تا توانستم در تیم ملی و پرسپولیس بازی كنم.
   اگر بخواهی اولویت خود را در فوتبال ایران بیان کنید چه خواهی گفت؟

 دوست دارم با پرسپولیس به موفقیت های زیادی در لیگ برتر ایران برسم و با این تیم قهرمان آسیا شوم.
 برای هر فصلی كه بازی می كنم هدفی را تعیین می كنم و طبق آن پیش می روم. امسال هم امیدوارم بتوانیم 
با پرسپولیس قهرمان شویم و در آسیا هم موفقیت های زیادی را كسب كنیم. شخصاً خیلی خوشبین هستم 

كه با مجموعه فعلی به این هدف برسیم.
  هنوز هم وقتی به خرم آباد بر می گردی حس و حال گذشته را داری؟

 وطن همیشه وطن است. هیچ وقت احساس غریبی نمی كنم و به لحظه هایی كه بزرگ شدم تا بتوانم مسیر 
پیشرفت در زندگی شخصی و فوتبالی ام را طی كنم، فکر می كنم. خرم آباد همیشه به من حس آرامش می 
دهد. كوچه های آرام و سنتی كه همیشه پابرجاست. من گذشته ام را فراموش نمی كنم و هر وقت به من 

مرخصی بدهند به جای دبی و تركیه به خرم آباد می روم تا با خانواده ام تجدید دیدار كنم.
   در پایان صحبتی نداری؟

در این روزهای سخت دوست دارم از هموطنانم بخواهم تا به حال همدیگر دعا كنند تا سالمتی در زندگی 
افراد باقی بماند. امیدوار هستم هرچه زودتر بازی های لیگ هم شروع شود تا بتوانیم قهرمانی خود را در لیگ 

برتر تثبیت كنیم.
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