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  به نقل از روابط عمومی ســازمان نظام پزشــکی، محمد رئیس زاده، اظهار کرد: 
گذشته  پزشکی این کشور با نام بزرگانی چون ابن سیناها و زکریاهای رازی گره خورده 
اســت. ما به زنده نگاه داشتن نام و یاد مفاخر کشــور نیاز داریم؛ چراکه ویترین کشور 

هستند و رابطه مستقیم با رشد و تعالی یک کشور دارند.
وی افــزود: بی توجهی به مفاخر، بی حافظگی تاریخــی و خمودگی اجتماعی را 
به دنبال دارد. البته نباید لمیدگی به مفاخر اجتماعی داشــته باشیم؛ چراکه تقدیس 

مفاخر به تنهایی چیزی به دنبال ندارد.
رئیس زاده ادامه داد: گذشــته  پزشــکی ما پر از افتخار است و این را باید به همه 
گوشــزد کنیم که ابن ســینا در نام خالصه نشــود؛ چراکه یک نابغه و فیلسوف شهیر 

است. کتاب قانون ۷۰۰ سال رفرنس بالمنازع در اروپا بوده است.
رئیس ســازمان نظام پزشــکی کشــور بیان کرد: زنده  نگه داشــتن یــاد بزرگان و 

گذشتگان پزشکی از این حیث که می توانیم دوباره به اوج برگردیم، ضروری است.
رئیس زاده گفت: در حوزه دانش و فناوری ســالمت وضعیت بســیار مطلوبی با 
توجه به اسناد داریم اما در راســتای ارائه خدمات بهداشت و اقتصاد سالمت دچار 
نقصان هســتیم.  وی ادامه داد: نماینــدگان مجلس در رابطه بــا نقصان های ارائه 
خدمات که ناشــی از سیاســت نادرست یا اجرانشدن سیاســت درست است، خلط 
مبحث می کنند و آنها را به پای جامعه پزشــکان می نویســند. افرادی  که باید ســند 
را اجرا کنند و نمی کنند، مطالبه گر شــدند اما ما مدعی هستیم که در دولت، مجلس 

و شــورای عالی انقالب فرهنگی، قوانین درســت اجرا نشــده و باعث شده گرفتاری 
پیش بیاید.  رئیس ســازمان نظام پزشکی کشور خاطرنشان کرد: درصدی از مشکالت 

با ماســت اما درصد عمده مربوط به ما نیســت. آیا باید تمام مشــکالت را به پای ما 
بنویسید؟ زیرساخت نادرست باعث شــده همکاران ما را به سمت مسیرهای بعضا 
خالف بکشــاند. بیش از ۹۶ درصد در کنار مشکالتی که وجود دارد به سالمت ارائه 

خدمت می کنند.
رئیس زاده با اشــاره به تبعات این مســئله توضیح داد: نتیجه این کار این اســت 
که در چند ســال آینده پزشکی نخواهیم داشــت. در رشته های بسیار ضروری جراح 
نداریم و مجبور می شویم برای برخی درمان ها با چند برابر هزینه، عزیزان را به خارج 
از کشور بفرستیم یا با یک عقب گرد ۴۰ ساله واردات پزشک از هند، پاکستان و فیلیپین 

داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ما هشــدار و گوشــزد می کنیم و اعالم می کنیم اما درمان آن با 
مسئوالن است، خاطرنشان کرد: چون ما متهم به تعارض منافع شدیم؛ بنابراین فقط 

هشدار می دهیم و خود مسئوالن آن را تحلیل کنند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در پایان یادآور شد: تخصص جراحی قلب 
در سال جاری ۱۸ نفر ظرفیت داشته اما هیچ کس متقاضی نشده و در کل کشور فقط 

دو فارغ التحصیل جراحی اطفال داریم.

 رضا کیانی: در موسم روز خبرنگار نوشته ها در فضای مجازی یا از جنس تبریک 
و ســتایش بــود و یا روایتگر برخــی مصائب، تنگناها و نیازهــای صنفی اهالی 
شــریف خبر و رســانه. ضمن اهمیت انعکاس موارد فوق، شایسته است چنین 
مناســبت هایی را مثال تلنگری برای بازشناســی و آسیب شناسی عمیق و جدی 
درباره جایــگاه خبر و ارتباطات رســانه ای در زندگی روزانــه الیه های مختلف 
جامعــه در نظر گرفت. بــه جرئت می توان مقوله «خبر» و اطالع رســانی را در 
شــمار موضوعات سیال و میان بخشی جامعه دانســت. به دیگر سخن، تمامی 
صنوف، مقاطع ســنی، تحصیلی، اقوام، نحله هــای مختلف فکری و طبقات و 
مناصب اداری جامعه نه تنها بی نیاز از مقوله اطالع رســانی نیســتند که هریک 
به نوعی بخشــی از زمان خــود را معطوف به ایجاد مجراهــای ارتباطی برای 
دادوســتد اخبار می کند. همچنین اشــتیاق برای پذیرش اخبار از منابع جدید و 

فاصله گرفتن از نگاه رســمی و پرتکل به موضوع تولید و انتشــار خبر، روز به روز 
در حــال افزایش اســت. بی تردید یکی از دالیل مهــم افزایش حرارت انعکاس 
و انتقال اخبار را رشــد و توســعه فناوری ارتباطی می دانیم کــه تولید و انتقال 
ثانیه ای اخبار را به دل مشــغولی های افراد مختلف جامعه انضمام کرده است. 
اگــر در دورانی بــرای دریافت اخبار یا اثبــات صحت برخــی رویدادها باید در 
انتظار انتشــار روزانه جراید یا اعالم رسمی منابع صداوســیما می بودیم اما در 
روزگار اکنون مراکز ثقل اخبار در صفحات گوشــی های همراه اســت و حتی از 
دل ســاده ترین اتفاق، تولید محتوا و ایجاد امواج رســانه ای را در حداقل زمان 
ممکن می کند. ماحصل چنین رویکردی در شــکل گیری تفکر «هر شهروند، یک 
خبرنگار» در دنیای به شــدت رسانه ای شــده امروز قابل درک اســت. حال با این 
همه تفاسیر، به راســتی نوع نگرش آحاد جامعه نســبت به موضوع «خبر» از 

ابعاد مختلف تولید، دریافت و تحلیل و انتشــار، نســبت به سال های گذشته با 
چه ارزش افزوده ای مواجه شــده است؟ پاسخ روشن به این پرسش در نگرش و 
قدرت تحلیلی هر یک از شــهروندان قرار دارد. اگر ارتباطات روزافزون رسانه ای 
واقعیتی انکارناپذیر و فراگیر اســت و «رســانه» را دارای منزلتی تعیین کننده در 
توســعه می دانیم، شایســته اســت که به پویایی و زدودن انفعال در این وادی 
اندیشــه کرد. ارج نهادن به سرفصل «سواد رســانه ای» در زمره ضروریات عصر 
حاضــر قرار دارد و مانند کلیت موضوع خبر، دارای بســتر و کارکردی ســیال و 
میان بخشــی اســت؛ حائز اهمیت برای رده های مختلف، از دل خانواده ها و تا 
وسیع ترین بخش های اثرگذار جامعه.  بروز شایعات با رنگ و لعاب عوام پسندانه 
و همچنیــن ارائــه نظرات عاری از هرگونه پشــتوانه علمــی و کارآمد را در هر 
جغرافیایــی امکان پذیــر می دانیم، اما مهم نحوه تشــخیص و قــدرت تحلیل 
دریافت کننده اســت و جدی دانستن تهدیداتی مانند گرفتارشدن در عوام گرایی و 

خروج اذهان از مسیر صحیح توسعه.
شــبکه های مجازی فرصت خوبی برای اشاعه اندیشه ورزی، آگاهی بخشی و 
در نتیجــه تحول مثبت در اختیار افراد مختلــف جامعه قرار می دهند و در این 

میان تقویت ســواد رسانه ای به منزله فراهم آوردن بســتری برای نقش آفرینی 
عالمانــه مخاطب (یا در جهــان پرجاذبه دیجیتال بهتر اســت بگوییم، کاربر)، 
پررنگ  شدن حساســیت عمومی و کنشگری در مواجهه با اخبار و فاصله گرفتن 
از رکــود و انفعــال فکری خواهد بــود و نه تنها موجب اعتالی توان کشــف و 
شهود  بلکه اندیشه ورزیدن برای شناخت ریشــه ها و اثربخشی دادوستد نظری 
در فضای عینی و اجرائی خواهد شــد.  نمی توان «ســواد رسانه ای» را مقوله ای 
ســخت، انتزاعی، بخش نامه محور یا تک ســاحتی در نظر گرفت! هرچند برخی 
آموزش های کلی در وادی تحلیل محتوا، روش شــناخت و اصول خبرنویســی 
می تواند نقش مؤثری در اعتالی ســواد رســانه ای ایفا کنند اما نباید از نظر دور 
داشــت که پایه و اســاس این مهم به افزایش دایره مطالعات، هوشــمندی در 
تبیین اولویت ها و برخورداری از اطالعــات درباره مقتضیات زمان پیوند خورده 
اســت و هیچ بخش نامه و دســتورالعملی نمی تواند به طور مشخص متضمن 
شــکل گیری و جهش در این راه باشد. پس چه نیکوست تا از زوایه ای تعاملی، 
جامعه محــور و با میــل و رغبتی توأم با مســئولیت های خودجــوش فردی و 

اجتماعی به این مهم اهتمام بورزیم.

کسی امسال متقاضی جراحی قلب نبود
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور درباره وضعیت نامناسب برخی رشته های پزشکی در کشور هشدار داد

جور دیگر باید دید

  با گذشت یک سال از پایان دوره پنجم شورای شهر تهران ارزیابی شما از عملکرد   .
دوره پنجم چیست؟

در ارزیابــی عملکرد شــورای پنجم مؤلفه هایی وجود دارد کــه بدون توجه به آن 
ارزیابی درستی ارائه نخواهد شد. خاطرمان هست که یکی از بزرگان اصولگرا مصاحبه 
کرد، اصالح طلبان در باتالق شهرداری تهران غرق خواهند شد!  شورای پنجم شهرداری 
را به صورت ســازمانی بی در و پیکر با انبوهی از نیروی انسانی انباشته و بسیار متورم، با 
بدهی های نجومی، فســادی بســیار عمیق و در بدترین شرایط اقتصادی کشور تحویل 
گرفت. در وضعیت تحریم های ســخت و اوضاع بغرنج اقتصادی که بخش عمده ای 
از زمان آن در دوره اوج کرونا اداره شــد. عالوه بر این شــورای پنجم به شدت به لحاظ 
سیاســی  تحت فشار بود.  با وجود این شورای پنجم هیچ بدهی ای به بدهی های قبلی 
شــهرداری اضافه نکرد، نیروی انسانی شهرداری را انباشته تر نکرد، فساد در شهرداری 
را به پایین ترین حد ممکن کاهش داد و عمال فســاد گســترده یا سازمان یافته در سطح 
کالن شــهرداری به ویژه شورای شــهر رخ نداد، فعالیت های جاری شهرداری هیچ گاه 
متوقف نشــد، شهرفروشی به شدت کاهش یافت، تک تک کمیسیون های شورای پنجم 
طرح هــا و برنامه هایی را در دســتور کار خود قرار دادند و پیگیــری کردند؛ طرح ها و 
برنامه هایی که عمدتا در حوزه کیفی تعریف شده بودند. هدف نمایش و تبلیغات نبود 
بلکه بهترشــدن حال شــهر اولویت بود. به این ترتیب و با این توضیحات شورای شهر 
پنجم در حد ظرفیت ها و فرصت هایی که داشت، موفق بود و فعالیت ها و عملکرد آن 
قابل دفاع است.  اساسا اینکه اکثریت چشمگیری از اعضای شورای شهر برای انتخابات 
بعدی یعنی انتخابات دوره ششــم ردصالحیت شده یا از نامزدی بر حذر داشته شدند، 
نشــان از توفیق و تأثیر آن و البته دلیل غیر قابل انکاری برای محدودیت هایی بود که در 

مسیر فعالیت خود داشتند.
 شورای پنجم در عمل سه بار شهردار انتخاب کرد، منظور شما از محدودیت شورای   .

پنجم در انتخاب شهرداران چیست؟
 به طورکلی اصالح طلبان در انتخاب شــهردار آزادی عمل الزم را آن گونه که باید و 
شاید، نداشتند. بسیاری از مدیران و مهره های کلیدی اصالح طلب با پرونده ها و اتهامات 
عجیب و غریبی مواجه بودند و شــورای پنجم به ناچار  باید ســراغ کسانی می رفت که 
اوال اصالح طلب به اصطالح تابلودار نباشند و ثانیا پرونده ها و اتهامات سیاسی نداشته 
نباشند و ثالثا برای بخشی از قدرت اجرائی قابل تحمل باشند. بر همین اساس انتخاب 
اول شورای پنجم آقای دکتر نجفی بود که عمدتا یک تکنوکرات و مدیر باتجربه ۳۰ ساله 
با سابقه عضویت شش ساله در شورای شهر تهران بود. اما به نظر می رسد ورود آقای 
نجفی در حوزه بررســی فسادهای دوره قبل موجب شد مسائل و نقاط ضعف زندگی 
خصوصی وی به ابزاری برای حذف سیاســی و مدیریتی اش تبدیل شود و عاملی شد 
تا به بهانه بیماری مجبور به اســتعفا شــود. این اولین ضربه بــزرگ به اصالح طلبان 
بود. بالفاصله آقای افشــانی انتخاب شــد که آن هم با تصویب قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان که انگار قرار بود فقط درمورد آقای مهندس افشانی اجرا شود، عمال ادامه 
کار ایشان که مدیری توانمند، آشنا به کار، سالم و بی حاشیه بود با مشکل روبه رو شد! و 
در پایان انتخاب آقای پیروز حناچی بود که عمال به باور شخص من اشتباه اصالح طلبان 
در دوره پنجم شورای شهر بود و متأسفانه هم اصل انتخاب و هم تحمل تداوم حضور 

ایشان با نوع کارکردی که داشتند، ناشی از وجود همان فشارها و محدودیت ها بود.
 شما از انتخاب آقای حناچی به عنوان بزرگ ترین اشتباه شورای پنجم یاد می کنید! آیا   .

با این انتخاب مخالف بودید؟
خیر، برعکــس بود، از قضا در انتخــاب وی نقش کلیدی داشــتم و پیش از دیگر 
همکارانم به اشــتباه خود در این انتخاب اذعان دارم، با این توضیح که این انتخاب در 
سایه همان محدودیت هایی بود که ذکر کردم، البته فراموش نکنید که ایشان توانست 

با کسب ۱۱ رأی از ۲۱ رأی به این جایگاه برسد.
 آقای حناچی در مصاحبه ای که به تازگی در «شرق» منتشر شد، تأکید زیادی بر نقش   .

محوری شورای شهر و ضرورت هماهنگی شهردار با شورا داشته است؛ پس چرا عملکرد 
ایشان تا این حد از سوی شما زیر سؤال و مورد انتقاد است؟

از حرف تا عمل فاصله بســیار است. ایشان به محض انتخاب در توییتی که منتشر 
کــرد و البتــه از تذکرهایی کــه دریافت کــرد، بالفاصله هم پاک کرد، بــا این گفته که 
انتخابات تمام شده است، نسبت خود با تفکر اصالح طلبی و پیوند خود با شورای شهر 
اصالح طلب را به چالش کشــید! یعنی در عمل این طور نشان داد که اعتقادی به کار 

شورایی نداشته و با شورای شهر هماهنگ نیست.
 ممکن است برخی این نقد شما را ناشــی از مقاومت آقای حناچی در مقابل برخی   .

سهم خواهی ها بدانند. پاسخ شما چیست؟
عمده اختالفات بنده با آقای حناچی در تغییر موضع سیاسی ایشان بالفاصله بعد 
از انتخاب شــدن به سمت شــهرداری یا انتصابات فردی به سمت معاونت اجتماعی 
اســت که توانایی و انگیزه کافی نداشــت یا بحث انبوه ســازی و تغییر کاربری پادگان 
۰۶ و واگــذاری برخی موقعیت ها به اشــخاص خاص حقیقــی یا حقوقی و همچنین 
تمکین نکردن به قانون و مصوبات قانونی شــورا بوده اســت. با وجود چنین سوابقی 

سخن گفتن از سهم خواهی و امثال آن یک شوخی است.
 اساسا موضوع انتصابات در شهرداری و سهم خواهی را چگونه تفسیر می کنید؟  .

سؤال بسیار خوبی است. به نظر می رسد مفهوم سهم خواهی در حوزه سیاست به 
غلط جا افتاده است. اساسا حوزه سیاست حوزه سهم خواهی است. دموکراسی بدون 
سهم خواهی معنا ندارد و کار شورایی هم بدون سهم خواهی بی معناست. چرا باید یک 
فرد سیاسی در زمان تالش برای کسب پیروزی سیاسی سهم خود از هزینه های مادی و 

معنوی را بپردازد اما پس از پیروزی هیچ سهمی نداشته باشد؟
مضافا اینکه منظور از سهم چیست؟ آیا فرد سیاسی به دنبال منافع و منابع مادی 
برای فردیت خود است یا معتقد است باید سهم تفکر و بدنه ای که توانسته اند در یک 
رقابــت نفس گیر افکار رأی دهندگان را به خود جلب کرده و موجبات پیروزی را فراهم 
کرده اند، پرداخت شــود. همین انگ و اتهام این آقایان با عنوان ســهم خواهی بود که 
مسئولیت خود را در پاسخ گویی به بدنه متعهد و کارآمد اصالح طلب، از سر باز کردند 

و پشتوانه عمومی اصالح طلبان را تضعیف کردند.
 درباره انتصاب مدیران هم نظرتان همین است؟  .

 درباره انتصابات هم این نکته صادق است. تصور کنید دست کم یک ونیم میلیون نفر 
پایگاه رأی و بدنه اصالح طلب و نامزدهای انتخابات شــورای شهر دست به دست هم 
می دهند تا فهرســت امید وارد ساختمان بهشت شود. اعضای شورای شهر مسئولیت 
همه اعتماد و امید این یک و نیــم میلیون نفر و اصالح طلبان را بر دوش خود دارد. به 
فردی به عنوان شهردار اعتماد و او را انتخاب می کند و فرد انتخاب شده بالفاصله پس 
از رســیدن به صندلی قدرت می گوید انتخابات تمام شــد و شورا هم حق مداخله در 
انتصابــات را ندارد و همه انتصابات حق اختصاصی بنده اســت و ربطی به اینکه چه 

کسانی از طریق چه انتخاباتی و با چه رویکردی شهردار را انتخاب کرده اند، ندارد!
به این ترتیب همه تفکر اصالح طلبی و رأی دهندگان و اعضای شــورای شهر همه 
دســتاورد خود را دربست در اختیار فرد شــهردار بگذارند و ایشان به میل خود فارغ از 
اینکه چگونه به قدرت رسیده است، عمل کند و سراغ یک حلقه بسته و محدود برود! 
این پذیرفتنی نیســت.  آنچه در قانون به عنوان منع مداخله اعضای شورای شهر آمده 
اســت، به معنای ممنوعیت در انتصاب مستقیم از سوی اعضای شورای در شهرداری 
با رعایت اصل تعارض منافع اســت، نه به معنای مداخله نکردن و ممنوعیت مطلق 
مشــاوره و نظردهی اعضای شــورا در انتصابات یا اختیار مطلق شهردار در انتصابات 
بــدون رعایت نگاه و نظر اکثریتی که با رویکردی مشــخص بــه پای صندوق های رأی 
رفتند. چرا که اگر قرار بر اختیار مطلق شهردار در انتصابات باشد، عمال مدیریت شورایی 
و دموکراســی معنا ندارد. همان گونه که نمایندگان مجلس حق انتصابات مستقیم در 
حوزه های انتخابی خود را ندارند؛ اما از طریق رأی اعتماد به وزیران در انتصابات نقش 

کلیدی و تعیین کننده ایفا می کنند.
 درباره پرونده تخلفات شهرداری در دوره پیش از شما به ویژه پرونده رسا تجارت شورا   .

از همان ماه های ابتدایی پیگیر بود اما به ســرانجامی نرسید. خاطرم هست نامه ای به 
سردار باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نوشتید و در نطقی هم شهردار را تهدید 

به شکایت قضائی کردید... . این موضوع را توضیح می دهید؟
درحالی که شــهرداری اعالم می کرد این پرونده ها را پیگیری کرده، مشــخص شد 
که موضوع تضییع هزاران میلیارد تومان از اموال شــهرداری تهران از ســوی عوامل 
مرتبط با گروه یاس و تخلفات روشن قائم مقام شهردار وقت تهران از سوی شهرداری 
منجر به دادخواســت و شکایت نشده  اما دیگر نهاد شریک برای احقاق حقوق خود 
پیگیری و اقدام الزم را کرده بود و این در حالی بود که حجم تضییع حقوق شهرداری 
دســت کم مبالغی در حدود بیش از شش هزار میلیارد تومان با قیمت سال هاى ۹٤ 

و  ۹٥ بود.
بر اساس سخنان معاون دادستانی سازمان قضائی نیروهاى مسلح، شکایتی که از 
طرف شهردارى به این سازمان داده شده بود، به عنوان دادخواست تلقی نشده و حتی 
به ثبت هم نرســیده بود که در نطقی این موضوع را اعالم و تأکید کردم که شهرداری 
بالفاصله نســبت به ثبت قانونی شــکایت در مراجع قضائی اقدام و گزارش آن را به 
شورای شهر ارائه کند. موضوع دیگری هم که دنبال شد، بازپس گیری امالک شهرداری 
بود که با وجود مصوبات و پیگیری شــورا در خصوص ســاماندهی امالک شهرداری و 
برخورد با تخلفات و مفاســد مربوط به آن، شهرداری به جز مواردی که جهت تخلیه 
امالک به مراجع قضائــی مراجعه کرده بود، هیچ گونه شــکایتی برای احقاق حقوق 
تضییع شــده شــهرداری در حوزه واگذاری امالک و برخورد با متخلفان واگذار کننده یا 
استفاده کننده نداشت. یک هفته به شهرداری مهلت دادم که این موضوعات را پیگیری 
کند و به سرانجام برسد و هشدار دادم بنا بر اقتضای قانون و مسئولیت ناشی از وظایف 
نمایندگی مردم، در قالب ســؤال، اســتیضاح و اقدام قضائــی، کم کاری ها را پیگیری 
می کنیم که ســرانجام شهرداری قانع شد و به صورت رسمی این شکایت را در مراجع 

قضائی ثبت کرد.

 موضوع دیگری که در شــورای پنجم مطرح شــد، در اختیار قــراردادن اطالعات   .
دوربین های شهری به نهادهای خارج از شهرداری بود که حاشیه زیادی ایجاد کرد. شما 

در جریان این موضوع بودید؟
متأســفانه آقای حناچی شــورا را در جریان این موضوع قرار نداد و بدون اطالع و 
مصوبه قانونی شورا این تصمیم را گرفته بود. این موضوع را در جلسات هم اندیشی هم 

مطرح کردیم اما بدون اطالع و رضایت شورا این اتفاق افتاده بود.
 بحث ساخت وساز در پادگان ۰۶ هم یکی از تذکرهای پر تکرار شما و چند نفر از اعضا   .

بود... .
بله درست می فرمایید. ارتش می خواست از ظرفیتی که طرح تفصیلی در اختیارش 
قرار داده استفاده کند که البته مسبوق به سابقه بود و بخش بزرگی از مساحت پادگان 
را تبدیل بــه مجتمع های تجاری، اداری و مســکونی کند. مطابق با مصوبه شــورای 
عالی معماری و شهرســازی، ارتش می توانست در ۶۳۰ هزار متر مربع از پادگان اقدام 
به ســاخت ۲۸۰ هزار مترمربع مسکونی با جمعیت پذیری سه هزارو ۵۰۰ نفر، ۶۹ هزار 
متر مربع تجاری، ۲۱ هزار متر مربع خدمات مسکون، ۶۳ هزار متر مربع هتل و ۱۹۷ هزار 
مترمربع اداری کند. اما من و پنج نفر دیگر از همکاران به دلیل تعارض جدی محتوای 
توافق با رویکرد شهر نفروشــی شــورای پنجم، وجود ابهامات جدی در مبانی قانونی 
و محتــوای توافقات اولیه، وجود ابهامات جدی در برخی پنهان کاری ها و طی نشــدن 
مراحــل قانونی و اطالع رســانی و اخــذ مجوزهای الزم از شــورا در توافقــات اولیه، 
وجود نگرانی های جدی در مورد آثار زیســت محیطی، اجتماعی و فرهنگی، ترافیکی 
و اقتصادی و انجام نشــدن مطالعات الزم، معتقد بودیم هر گونه ساخت وســاز در این 

پادگان تاریخی و میراثی باید متوقف شود.  
معامالت مربوط به پادگان ۰۶ نیازمند تأیید شــورای شــهر و وزارت کشور بود و به 
شــهرداری یادآوری کردیم که تعهد بدون اخذ مجوز از شــورا و طی نکردن تشریفات 
قانونی را پیگیری قانونی می کنیم که خوشــبختانه و در نهایــت تا پایان دوره مدیریت 
شهری پنجم، با پیگیری هایی که انجام دادیم، اجازه ساخت وساز را ندادیم و این توافق 

به نتیجه نرسید.
 نظر شما درباره عملکرد شورای شهر ششم چیست؟  .

مدیریت شــهری از مشــکالت ســاختاری جدی ای رنج می برد. به نظر می رســد 
جناب زاکانی نیز وقع چندانی به شــورای ششــم که او را انتخــاب کرده، نمی گذارد  و 
این به جایگاه نهاد انتخابی شــورا لطمه جبران ناپذیری می زند. متأسفانه ظرفیت های 
ساختاری شورای شــهر در مقایسه با وظایف و مســئولیت های آن و سازمان گسترده 
شهرداری بســیار کم و نارساست و شهرداری تهران به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی 
و کم لطفی هــای دولت ها در شــرایط خوبی قرار ندارد. اما برخــی از حداقل ها نیز در 
برخورد انسانی با پرسنل و مدیران شهرداری که بعضا بدون هیچ توجیهی حتی بدون 
توجه به حداقل های معیشتی و گاهی با انگ های گزینش اخراج یا خانه نشین شدند یا 
ماه هاست حقوقشان پرداخت نمی شود، یا حفظ اصولی همچون پرهیز از شهرفروشی 
و تخریب باغات یا در حوزه اجتماعی توجه جدی به مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر 
رعایت نمی شــود! به جای پرداخت های آن چنانی برای امــور تبلیغاتی با رویکردهای 
سیاسی  که وظیفه شهرداری نیســت، بهتر و شایسته است توجه به نیازهای ضروری 
و مهم مانند حمل ونقل، ترافیک، آلودگی هوا و شادی و آرامش شهروندان در اولویت 

قرار گیرد و الزم است شورای شهر آن  را مد نظر قرار دهد.

گفت وگو با محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای پنجم
عملکرد شورای شهر پنجم قابل دفاع است
 در انتخاب حناچی نقش کلیدی داشتم و اشتباه کردم

یک سال از پایان عمر شورای شهر پنجم گذشته است، فاصله یک ساله این فرصت را به تصمیم گیران دوره گذشته می دهد تا نقد دقیق تری نسبت به 
عملکرد چهارساله خود داشته باشــند. محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون نام گذاری شورای پنجم تهران، شهر  
ری و شمیران یکی از اعضای منتقد آن دوره از مدیریت شهری بود. او بارها از کم کاری شهرداری در حوزه پیگیری های قضائی پرونده های بزرگ فساد 
گالیه کرد اما حاال از عملکرد آن دوره از مدیریت شهری دفاع می کند و معتقد است در دوره پنجم نه بدهی افزوده شد نه نیروی انسانی انباشته شد. 

اما او از رابطه شهردار سوم با شورا بعد از انتخاب رضایت ندارد و در این گفت وگو هم دوباره به آن اشاره می کند.
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