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جمشيدمشايخيبهدليلشكستگيپادرخانهبستريشدهاست.گويااينهنرمندبعد
  جشميد مشايخي
ازاينحادثهكهدرروزپنجشنبهاتفاقافتادبه3بيمارستاندرمنطقهولنجك،سعادتآباد
وشهركغربسرميزند،اماهيچكداممتخصصارتوپدنداشتند.

ساعت9

ساعت9:30

ساعت10:30

دقايقي از ساعت  9گذشته است كه«عابد ملكي» با 30سال
سن،جوانترينشهردارتهرانواردسالنكنفرانسشهرداري
منطقه ميش��ود و بع��د از چند لحظ��ه با راهنماي��ي كاركنان
روابطعموم��ي ،اهال��ي يك به يك وارد اتاق ميش��وند ،مقابل
شهردارمينشينندومسائلشانرامطرحميكنند.

موضوعاتي كه توسط شهروندان در ديدار عمومي مطرح ميشود
تنوع بااليي دارد .بنابراين بايد شهردار اطالع جامع و كاملي از همه
معاونتهاوحوزههايمجموعهكارياشداشتهباشد.البتهبيشتر
سؤاالت و درخواستهاي اهالي مربوط به حوزه معاونت شهرسازي
و معماري است كه گاهي با معاونش مشورت ميكند.

اهالي از زن و مرد و پير و جوان روبهروي شهردار مينشينند
و او با اينكه ديدار تا بعدازظهر ادامه خواهد داشت با آرامش
و صب��وري به حرفهايش��ان گوش ميده��د .گاهي لبخند بر
لبش مينشيند و با برخي شوخي ميكند ،اما با افرادي كه بر
مسئلهاي برخالف قانون پافشاري ميكنند با حالتي جدي تأكيد
ميكند كه قابل اجرا نيست ،چون منافع ديگر شهروندان به
خطرميافتد.بهبرخيافرادباتوجهبهضوابط،تخفيفوبهقول
شهروندانعيديميدهد.مسائلخانوادهشهيدانوجانبازاني
كه جزو مالقاتكنندگان هس��تند هم به سرعت از جانب او يا
رئيسدفترشپيگيريورسيدگيميشود.

ساعت11:30
چند لحظهاي كه سر شهردار خلوت ميشود فرصت را غنيمت
ميش��ماريم از سكاندار ش��هرداري تكه دوم پايتخت درباره
تكريم ارباب رجوع ميپرسيم .در دفتر شهردار و راهرويي كه
اهاليمنتظرميشوندتانوبتمالقاتشانبرسد،گلدانهايگل
بس��ياري وجود دارد كه شهردار دليل وجود آنها را آرامسازي
فضا ب��راي حضور اف��رادي كه معموال ً بيشترش��ان براي حل
مشكالت يا آنچه كه خودشان فكر ميكنند معضل است به آنجا
رفتهاند بيان ميكند و تكريم شهروندان را وظيفه مسئوالن
ميداند.

ساعت12

در روزهاي پاياني سال ،يك روز را با شهردار منطقه
سپري كرديم و از او درباره فعاليتهاي مختلف و نمره
شهرداري منطقه در سال  91پرسيدیم

ساعت13
ش��هردار كه گاهي در صحبت با شهرونداني كه مسائلشان را
مطرح ميكنند درباره ملك شخصي افراد ،اطالعاتي بيشتر از
صاحب ملك دارد ميگويد« :ما بايد ضوابط شهرداري را خوب
بدانيم تا بتوانيم مش��كالت مردم را حل و فصل كنيم .گاهي
مردم حقوق و قانونهاي منطبق بر نيازهايشان را به درستي
نميشناس��ند؛ يكي از مش��كالتي كه اكنون در ش��هرداري با
آن مواجه هس��تيم به دليل ناآگاهي مردم از حقوق است .به
همين دليل تالش ميكنيم بهصورت شفاف ،ضوابط و مقررات
و اختيارات قانوني را مشخص كنيم و بگوييم كه هر اقدامي در
چهارچوب ويژهاش قابليت اجرا دارد يا خير».

شهروندان
قضاوتكنند!
سحررمضانعلیپور

هنوز شهر از آرامش و سكوت شبانه به هياهوي روز نرسيده و منطقه آرام
است.صدايآوازگنجشكهابهگوشميرسد.شهرداريمنطقهوكوچههاي
اطرافش هم مانند ديگر مراكز و سازمانها در سكوت به سر ميبرد و كاركنان
يكي يكي وارد س�اختمان ميشوند .دوش�نبه و روز مالقات مردمي است.
برخالف همه دوشنبههاي سال كه ديدار با شهروندان از ساعت 7:30شروع

ساعت13:30
بعد از مالقات عمومي ،شهردار براي اقامه نماز و صرف ناهار به
دفترش ميرود و نيم ساعت بعد ،بررسي مسائل مختلف محله
كه در دفتر كارتابل او قرار داد آغاز ميش��ود هرچند هنگام
صرف ناهار نيز لحظات آرامي به ش��مار نميآيد چون مرتب با
وارد شدن مسئول دفتر به اتاق براي امضا يا پرسيدن درباره
موض��وع خاصي يا ب��ه صدادرآمدن زنگ تلفن ،س��كوت اتاق
ميشكند.

ساعت23
پيگيري به امور حوزهها تا پاسي از شب ادامه مييابد و زماني
كه ديگر كوچه شهرداري خلوت شده و بيشتر اهالي در جمع
خانواده خود هس��تند ش��هردار به منزلش م��يرود .البد اگر
بدانيد كه شهردار ،هممحلهاي ما و خانهاش در همين نزديكي
است برايتان جالب خواهد بود .شهردار ،جمعهها نيز برخالف
بسياري از ما در دفتر كارش حضور دارد .او درباره نحوه كارش
در نوروز ميگويد« :احتماال ً اول تا چهارم فروردين شهرداري
تعطيل است و از پنجم فروردين به همراه گروهي از كاركنان
دوباره كار آغاز ميش��ود ».آنطور كه شهردار منطقه ميگويد
فعاليتشهرداريمنطقهدرنوروزبهصورت2گروهودوشيفته
مديريتميشود.

ميشود،بهدليلديدارعابدملکیشهردارمنطقهبادكترشريفي،معاونامور

شهردار كه در طول پاسخگويي به مردم خوشروست ،ميگويد:
«بايد كار مردم را با خوش��رويي و احت��رام راه انداخت .چون
معموال ً مردم گرفتاريهايشان را پيش شهردار ميآورند؛ اگر
من در جايگاه ش��هردار آرامش داشته باشم اين احساس به
آنان هم القا ميشود .شهردار منطقه از اختيارات محدود خود
ميگوي��د« :در ديدار مردمي اقدام ويژهاي صورت نميگيرد.
چون من همان اقداماتي را انجام ميدهم كه در حد اختيارات
قانوني است بنابراين همه همكاران شهرداري نيز ميتوانند
آنها را انجام دهند ،اما در اين مالقاتها س��عي ميكنيم با نظر
مساعدتاجاييكهامكانداردكارمردمرابهسرانجامبرسانم».

ساعت14:30
ش��هردار در اتاق كارش درحالي كه در حال بررس��ي نامهها و
اقدامات است ،ميگويد ديدار با شوراياران بهصورت ماهانه
و بازديد از محلهها به همراه مسئوالن و معتمدان نيز روزهاي
چهارشنبهوپنجشنبههرهفتهبرگزارميشود.ملكيميگويد:
«بازدي��د از محلهها س��اعت  5:30تا  8:30صبح چهارش��نبه
و پنجش��نبه برگزار ميشود تا مسئوالني كه در بازديد حضور
دارند بتوانند به موقع و پيش از مراجعه ارباب رجوع در محل
كارشانحضوريابند».

مناطقشهرداريتهران،اوديدارخودراازساعت 9بامردمآغازميكند.ماهم
آن روز لحظه به لحظه با شهردار منطقه بوديم و همين كه دقايقي از كار فارغ
ميشددربارهمسائلمختلفشهرداريبااوگفتوگوميكرديم.

وقت اضافه
اصالت «عابد ملكي» شهردار منطقه به شهرري برميگردد .او
مدرككارشناسيمهندسيصنايعوفوقليسانسمديريتامور
فرهنگيدارد«.عليرضابرزگرمرادي»رئيسدفترشميگويد:
«براي ش��هردار منطقه رعايت 3اصل رضاي خدا ،منافع ارباب
رجوع و شهرداري مهمترين اهداف است ،چرا كه اعتقاد دارند
رعايت اين اصول در رس��يدن به وضعيت مطلوب تأثير بااليي
دارد ».شهردار منطقه تأكيد دارد كه همكاران خوبي در مجموعه
شهرداري منطقه فعاليت ميكنند و به همين دليل به آنان نمره
 20ميدهد ،اما نمره خودش را به شهروندان واگذار ميكند.
تبریک سال نو شهردار به
مخاطبان همشهری محله

