نخستین شهردار زن سِبِه رانگ

چگونه نخستین شهردارِ زن سِبِه رانگ پِرای،حجم پسماندرا کم می کند وبرتعلّق شهروندان
می افزاید؟
( به قلم کریستوفر سائوپ،ششم آگوست ) 2016

اصطالح "سه  "Rرا شنیده اید؛ یعنی بازکاهش( ،)Reduceبازمصرف( ،)Reuseوبازیافت( .)Recycleهمیین ویور "سیه "R
یعنی مشارکت(،)Partnershipبخش دولتی( ،)Publicوبخش خصوصی(.)Private
خانم میمونه مُحد شریف به هردویِ این ها ،همتای چهارمی اضافه می کند.او مایل است از"چهار "Rو "چهار "Pصحبت کند.
خانم شریف رئیس شورای شهرداری سِبِه رانگ مالزی است؛ شهری باحدود یک میلیون جمعیت در شما ل کواالالمپیور .او کیه
در سال 2011از ورف حکومت ایالت پِنانگ منصوب شده نخستین شهردار زن در شهر است که عهده دارکاری است که لزومیا
کارِشهرداراست.
اخیرا درگردهم آیی شهردارن درسازمان ملل،با خانم شریف صحبت کردم .او برای من گفت که حکایت چهار Pو چهار Rاز چیه
قراراست وتوضیح داد که داشتن یک شهردار زن برای شهر اوبه چه معنی است .این مصاحبه به لحاظ حجم و شفافیت ویرایش
شده است.
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کرستوفر سائوپ :لطفا برای ما از چهار Pوچهار Rبگویید.
خانم شریف :اجازه بدهید با Rها شروع کنییم .وقتیی مین پسیت شیهرداری را تحوییل گیرفتم متوجیه شیدم میا بایید وضی
درآمدهایمان را بهبود ببخشیم و از هزینه های کسب وکارمان را کم کنیم .اگیر درآمید داشیته باشییم ،میی تیوانیم تسیهیال
وامکانا بیشتری برای مردم فراهم کنیم .بودجه ی ساالنه ی ما حدود 200میلیون دالرامریکا است .ولیی وقتیی مین در سیال
2011سرکارآمدم ،ما42درصد این مبلغ را صرف ساماندهی پسماند جامد می کردیم.
سوال :عجب! 42درصد؟
پاسخ :بله درست است ،خیلی زیاد است.از من دعو کردند تجربه ی خودمان را در کاواساکی ژاپن ارائیه بیدهم .وقتیی گفیتم
هزینه ی ساماندهی پسماند جامد 42درصد بودجه ی ما ست،دوستان ژاپنی پرسیدند "گفتید 4.2درصد یا 42درصید؟" چیون
این رقم درآن جا نزدیک402درصدبود.آن ها به کلی شوکه شده بودند.
وقتی  42درصدبودجه ی ما صرف ساماندهی پسماند جامد شود،برای توسعه پول چندانی نمی ماند .من بیه یی نفعیان گفیتم"
ببینید من از شما عوارض می گیرم .وپول تان را به تبدیل به زباله می کنم .چنین چیزی را می خواهید؟
این شد که در تاالر شهر یک گردهم آیی ترتیب دادم .تا این جا بازکاهش ،بازمصرف و بازیافت را عملی می کردیم .گفتم  " :ما
باید بازاندیشی کنیم".
سوال :منظورتان از بازاندیشی چیست؟
پاسخ :من این مثال را در مدرسه ها می زنم .شما می خواهید غذا بخورید؛می روید سلف سرویس.حاال بازاندیشی کنید .ممکن
است به وورعادی د و تکه نان بردارید .ولی شکم شما نیمه سیر است .پس فقط یک دانه بردارید،چون در غیر این صیور نیان
ضای می شود.در شهر من 50درصد پسماند ها ،آلی است ،یعنی پسماند غذایی است .و پسماند غذایی در قیاس با پسماند های
دیگر بسیار بسیار سنگین است.
یا اسباب بازی ها را در نظربگیرید .مادری به من گفت پسرش می خواست اسباب بازی اضافی بخرد .وبیرادر بزرگتیر پسیربه ام
می گوید " شهردار گفته بازاندیشی کنید؛ توهمین االن هم کلّی اسباب بازی توی خانه داری.دوباره فکر کین!" پییام را خیلیی
خوب گرفته بودند .حاال در شهرمن وض این گونه است :بازاندیشی کن ! یعنی دوباره و دوباره فکرکن!
سوال :بازاندیشی چه تفاوتی با بازکاهش دارد؟
وقتی شما مصرف راکاهش می دهید ،نیت تان مصرف است .قبال عاد داشتید زیادمصرف کنید،حاال کمتر مصرف می کنیید.
ولی االن بازاندیشی می کنید :چه بسا اصال نیازی به مصرف نداشته باشید .لزومی هم نداردپسماند درست کنیید ،چیون همیان
قبلی ها بس است.
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هم چنین می گوییم وقتی چیزی می خورید،آن را تا آخر می خورید .پس اول بازاندیشی کنید .شکم شما نیمه سیراسیت،پس
فقط یک دانه نان بردار نه دوتا! بازاندیشی کن :ولی وقتی آن مقداری را که باید،برداشتی باید آن را تا آخر بخیوری! چیون مین
نمی خواهم غذا ضای بشود.
سوال :این کار چطور خط مبنای 42درصدی بودجه ی شما را که صرف ساماندهی پسماند می شود،تغییر داد؟
پاسخ :درسال  2015این رقم به  32درصد کاهش یافت که حدود 9میلیون دالرامریکا می شد.
سوال :فکر می کنید این پیام ها سهمی در آن چه کاهش یافته داشته است؟
پاسخ :بله
به عالوه ما برنامه ای داریم که به آن "منطقه ی مسکونی پایدار" می گویند .میا مسیابقه ای دارییم بیین محلیه هیا تیا تولیید
پسماند را کم کنند .کارگران شهرما زباله ها را هفته ای سه با جم می کنند .در آن منطقه هایی که متعهید میی شیوند ویرح
منطقه ی مسکونی پایدار را اجراکنند  ،ما فقط یک بار درهفته زباله جم می کنیم.این کار هزینه های ما را کاهش می دهد .ما
هم چنین درست کردن کود کمپوست از زباله ی آشپزخانه ای راتشویق می کنیم.
شهر من اولین شهر مالزی است که توزی رایگان کیسه های پالستیکی را ممنیوع میی کنید.حاال اگرشیما بخواهیید از کیسیه
پالستیکی استفاده کنید باید بیست سنت پول بدهید.پالسوفوم هم ممنوع شده است.
سوال :درباره ی چهار Pچه می گویید؟
پاسخ :حکایت چهار Pاز این قراراست که فضای شهری را چطورباید مدیریت کرد ونگه داشت .میا مشیارکت()Partnership
بخش دولتی( )Publicوبخش خصوصی ( )Privateرا داریم؛ ولی مردم( )Peopleهم هستند.به آن ها می گویم :ایین محلیه
ی خودِ شماست .تا این جا من امکانا را برایتان فراهم کردم؛می توانید متولی آن باشید؟ آیا می توانید از ایین فضیاها ویوری
نگهداری کنید که کمترین هزینه را برای شهرداشته باشد؟
گزینه ی دیگراستفاده ازپیمانکاران ،شرکت های چند ملیتی ویا هر صاحب امتیاز بهره برداری دیگری است که بتواند عهده دار
نگهداری فضای عمومی شود.آن ها می توانند فضا را بهسازی کنند،وبعد هم با ما قراداد نگهداری پنج ساله ببندند.نگهیداری بیه
عهده ی آن هاست ولی ما به آ ن ها مجیوز میی دهییم محصیوال شیان را تبلییغ کنند.فضیا میی توانید پیار
باشد،میدان باشد ویا یک جای پررفت وآمد.ما فعال 34پروژه ی چهار Pبرای پار

باشید،خیابان

ها داریم.

سوال :این کار برای شما چقدر درآمد دارد؟
درآمدش چندان مطرح نیست ،ولی ما را از نگهداری پار

ها معاف می کنید.آن هیا پینج سیال نگهیداری میی کننید ،وسیائل

وتجهیزا می آورند و با همیاری مردمی که آن جا هستند وبه کمک انجمن اهالی،محل را به مید پینج سیال نگهیداری میی
کنند.من نه فقط می توانم هزینه ی کسب وکارم را کم کنم بلکه می توانم سطح اعتماد مردم را هم بیاال ببیرم .بیه میردم میی
گویم :من به عنوان شهردار به شما اعتماد دارم،و شما هم به من اعتماد دارید.
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سوال :دیگر از چه راهی سطح اعتماد مردم را باال می برید؟
پاسخ :هرسال قبل از این که بودجه ی مان را ببندیم مردم را به جلسه ای در تاالرشهر دعو می کنم و ازایشان می پرسم:
از ما می خواهید با پولی از شما می گیریم،به چه کارهایی اولویت بدهیم؟ در پینج سیال اول،تمییزی شیهر اولوییت باالداشیت.
درجلسه ی امسالِ تاالر شهر،درصد یی نفعانی که می گفتند تمیزی باالترین اولویت رادارد،به26درصد تنزل کرد ،وایین یعنیی
حاال شهر ما تمیز تر شده است.
ما خیلی شفاف هستیم .به مردم نشان می دهیم درآمیدمان چقدراسیت.می گیوییم هزینیه هیا صیرف ایین کیار وآن کیارو آن
کاردیگرمی شود .واین همان راهی است که ما اعتماد در میان مردم را باالمی بریم.
سوال :می توانم بپرسم به عنوان زنی که شهرتان را اداره می کنید ،آیا چیزتازه ای بوده است که در شهر مطرح کنید کیه چیه
بسا قبال نبوده است؟
پاسخ :بله،فکر می کنم باشد.اولین چیز برای من احساس تعلق همگانی است ،چون ما نظرمردم را می پرسیم.
موضوع دیگری که دارم مطرح می کنم،فعالیت و نشاط است چون دریافته ام شهرِبدون نشاط مثل بدن بی روح است.وقتی وارد
شهرداری شدم از کارمندانم پرسیدم شما از اول تا اخر هفتیه چکیار میی کنیید؟ گفتنید :هیی کیار .بعید بیه سیرا فضیاهای
باز،وفضاهای عمومی رفتم.آن جا خیلی ساکت بود.گفتم درشهرباید نشاط وجود داشته باشد.
خودم ورزش آئروبیک را درفضاهای عمومی شروع کردم .ورزش همگانی .وحاال زومبا .خیلی ها گفتند حاالچرا شهردار این همه
خواهان رقص در میدان های بزرگ است؟ مگر نمی بیند ما خجالت می کشیم برقصیم؟ گفتم نه!چون ضمن ورزش آئروبیک بیا
مردم دیدار می کنم .مردم موسیقی را دوست دارند ومن آن ها را خوشحال می کنم.
کم کم دارم دفتر وخدما خودم رابه میان مردم می برم.من یک دفتر سیار دارم ،بنابراین حتی در روز های تعطیل یک شینبه
آن ها می توانند خدما دریافت کنند .من این دفتر سیار را به محل ورزش ائروبیک می آورم .ومردم

می توانند بیا شیهردار

صحبت کنند و درباره ی ع وارضی که باید بپردازند یا مجوزی که باید برای گرفتنش فرم پر کنند،پرس و جوکنند .آن ها حتیی
می توانند با کار اعتباری پول پرداخت کنند.
من پرستارخودم را نیز همراهم می برم تا یک معاینه ی ساده ی سالمتی بکند .مردم قبل از این کیه مشیغول ورزش همگیانی
شوند می توانند فشا ر خون شان را اندازه بگیرند .واز این فرصت استفاده می کنند.حاالهمه ی محله ها خواهان ورزش آئروبیک
هستند .هم چنین فعالیت دیگری را شروع کرده ام به اسم صبح بدون خودرو .آن روز صبح یک خیابان را می بندیم وبه میردم
می گوییم خیابان در اختیار شماست! می توانید برقصید،لَم بدهید ،بچه هاتان را بیاورید،سواردوچرخه شوید وخالصه هر کیاری
دلتان می خواهد آزادید! .این روز،اولین یک شنبه ی هرماه است.حاال درخواست می کنند نمی شود دوتا ییک شینبه در میاه را
بدون خودرو اعالم کنید؟
منب cityscope:
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