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گفتوگوی چالشی

گفتوگو با مهندس محمد حقانی ،عضو شورای اسالمی شهر تهران:

توسعه مترو میتواند ترافیک و آلودگی هوای تهران را
برطرفکند
در شمارههای پیشین نشریه«طبیعتایران»
بحثها و گفتوگوهای مفصلی در ارتباط با زیستبوم ایران
ازجمله وضعیت جنگلها و مراتع ،بحران آب ،چالشهای رویکردی و
مدیریتی در این حوزه و غیره با مسئوالن ،صاحبنظران و اساتید دانشگاه صورت
گرفت .در این شماره با تمرکز بر بحث «مدیریت شهری و محیطزیست»
و واکاوی بحرانهای زیستی کالنشهر تهران ازجمله آلودگی هوا ،ترافیک
و افزایش جمعیت که فصل مشترک وضعیت کالنشهرهایهای کشور است،
دکتر عادل جلیلی ،مدیرمسئول نشریه «طبیعت ایران» میزبان مهندس محمد
حقانی ،یکی از چهرههای شناخته شده شورای شهر تهران در دوره چهارم بود.
عالوه بر تجربه حضور در شورای شهر تهران در کارنامه کاری مهندس
حقانی که فارغالتحصیل دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران نیز هست
مدیرعاملی سازمان پارکها و فضای سبز اصفهان ،تأسیس سازمان
عمران زایندهرود ،معاون خدمات شهری و مشاور اجرایی شهرداری
تهران ،تأسیس حوزه معاونت فرهنگی ،اجتماعی شهرداری تهران محمد حقانی ،عضور چهارمین دوره شورای شهر تهران
و غیره نیز بهچشم میخورد.
مهندس حقانی با بیانی صریح ،حرفهایی شنیدنی در رابطه با علل و عوامل بحرانهای زیستی
پایتخت داشت .وی بیشتر مشکالت فعلی تهران را حاصل نگاه غیرکارشناسی به مسائل این
کالنشهر ،نبود مدیریت و برنامهریزی ،بیتوجهی به شایستهساالری ،نبود درک صحیح
از جایگاه شهرداری و شورای شهر ،ضعف شورا در نظارت بر عملکرد شهرداری،
بیتوجهی به توسعه مترو ،داشتن نگاه درآمدزایی به طرحهای جامع و
تفصیلی ،اضافه تراکمفروشی و غیره میداند.
توگوی مفصل و خواندنی پیش روی شماست.
این گف 
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دوره فعلـی شـورا و مدیریـت شـهری بـه اتمـام رسـید و طبیعت ًا
زحمـات زیـادی در مدیریـت شـهر تهران کشـیده شـده کـه نتایج
آن را شـهروندان نیـز دیدهانـد .امـا بههرحـال باید نقدی نسـبت به
گذشـته داشـته باشـیم تا انشـاءاهلل شـورای شـهر جدید و مدیریت
شـهری بـه عملکـرد گذشـته و مسـائل مختلـف در دوره قبـل
بهعنـوان یـک تجربـه توجـه کننـد .سـؤاالت بیشـتر بـر محوریت
مدیریـت شـهری و محیطزیسـت اسـت کـه از زوایـای مختلف به
آن میپردازیـم.
نخسـتین موضوعیکـه هـر شـهروند تهرانـی بـا آن دسـت بـه
گریبـان اسـت ،بحـث ترافیـک و اثرات آن بـر آلودگی هوا اسـت.
قـرار بـود در سـال  1404طـول بزرگراههـای تهـران بـه 550
عملا رسـیده اسـت .متـرو نیـز توسـعه یافته
ً
کیلومتـر برسـد کـه
امـا اثـرات ایـن اقدامـات بـر ترافیـک ،آنگونـه کـه شـهروندان
ال نسـبتبـه اوایل دهه  90سـرعت
بایـد احسـاس کنند نیسـت؛ مث ً
جریـان ترافیـک تهـران از  27کیلومتـر بـه  25کیلومتر رسـیده و
بـه عبارتـی کندتـر شـده اسـت؛ یـا بـا اتلاف  54درصـدی وقت
افـراد در جریـان حرکـت شـهری تهـران روبـهرو هسـتیم .علاوه
بـر اتلاف وقـت مـردم ،موضـوع آلودگـی نیـز بهویـژه در فصول
سـرما کـه ناشـی از ترافیـک اسـت بـه معضلات ایـن کالنشـهر
دامـن زده اسـت .فکـر میکنیـد چـرا بـا همـه ایـن اقدامـات و
سـرمایهگذاریهای انجـام شـده ،هنـوز نتیجـهای نگرفتهایـم؟
معتقـدم اگـر کار ،نظـم و نسـق کافـی نداشـته باشـد قطعـ ًا بـه
نتیجـه مطلوبـی نخواهـد رسـید .فکر میکنم در جواب سـؤال شـما
حداقـل بایـد یـک سـاعت صحبـت کـرد .قبلاً  70درصـد مـردم
کشـور در روسـتاها و  30درصـد در شـهرها سـکونت داشـتند که
متأسـفانه اکنـون ایـن نسـبت برعکس شـده و روز بـه روز هم این
فاصلـه بیشـتر میشـود .در شـرایط فعلـی در مدیریت کالنشـهرها
بـرای شـهری مثـل تهـران کـه پایتخـت نظـام اسـت ،بایـد بیش از
اینهـا حـرف زد ،فکـر کـرد و برنامهریزی داشـت .همچنیـن برای
اینکـه تهـران را به جایـگاه واقعی آن برگردانیم بایـد تصمیم و اراده
قاطعـی داشـته باشـیم .در قدیم تهـران را اغلب با «ط» مینوشـتند
و ای کاش میشـد تهـران را هماننـد گذشـته با «ط» مینوشـتیم و
برمیگشـتیم بـه همـان طهران اولیـه .تهـران بههرحـال مجموعهای
از روسـتاها ،آبادیهـا و باغهـا بـود که هـر کدام کارکرد خودشـان
را داشـتند .پـس از گذشـت حـدود  120سـال از بلدیـه ،بهاجبـار
و بهاصطلاح شـهرداریها بهوجـود آمدنـد و برخـی از عـوارض
بهتدریـج در شـهر حاکـم شـد .بـا توجـه بـه ظرفیتهـای بسـیار
باالیـی کـه بهلحـاظ زیسـتی یـا مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی در
شـهر تهران وجـود دارد ،ما نتوانسـتیم پاسـخگوی ورود بهاصطالح
مدیریت شـهری مدرن باشـیم و چنیـن اتفاقی افتاد .تهـران در دامنه
جنوبـی البـرز قـرار دارد و من همیشـه گفتـهام که این دامنه بسـیار
پرمهـر اسـت .رودها ،روددرههـا ،باغهـا ،فضاهای بـاز و فضاهای
بسـیار زیـاد و ذخیـره در شـهر تهران وجود داشـت و ما متأسـفانه
بـا مدیریتهـای غلط خود ،ناخواسـته تیشـه به ریشـه آنهـا زدیم.

بههرحـال
بیرودربایستــــی بایـد
بگویـم بیتوجهـی و دانـش ناقص
امـروزی ،متأسـفانه شـهر را بـه شـرایطی
رسـانده کـه امـروزه زندگـی کـردن در تهـران
بسـیار سـخت شـده و مردم در روزهـای تعطیل هر
طـور کـه شـده میخواهنـد از آن فـرار کننـد! باید این
مسـائل را آسیبشناسـی و ریشـهیابی کـرد .چرا شـهر به
ایـن روز افتـاده اسـت؟ شـهری کـه زمانی باغشـهر بـوده و
درختـان سـر به فلـک کشـیدهاش آن را به چنارسـتان معروف
کـرده و فیلتـر هوایـش درختـان و باغهـای آن بود .چـرا تهران
بـه ایـن روز افتـاده و چـرا در شـرایطی قـرار گرفتـه کـه آرامش
بهعنـوان الزمـه هـر زندگـی ،در آن وجـود ندارد؟
ایـن نکتـه را هـم بایـد یـادآوری کنـم کـه مـا مسـئوالن شـهری
(مدیریت شـهری) چه در شـورای شهر و چه در شـهرداری دستمان
در جیـب مـردم اسـت! مـا از جایی پـول دریافـت نمیکنیـم و پول
نفـت نداریـم بدهیـم .قانونی وجـود دارد که هر کس هـر عارضهای
بـه شـهر وارد کـرد باید هزینـه آن را تحـت عنوان عـوارض بدهد.
یعنی مشکل تهران پول بود؟
خیـر ،مشـکل ترافیـک تهـران ،نبـود مدیریـت و برنامهریـزی
اسـت .مـا دکتـر و مهنـدس و کارشـناس خـوب داریـم امـا مدیـر
خـوب نداریـم یـا اگـر داریم کـه قطع ًا هم داریم سـر جـای خودش
ننشسـته اسـت! دلیلـی ندارد کسـی کـه میآیـد اتاق شـما را خوب
رنگآمیـزی میکنـد ،همـان فـرد لولـه فاضالبتـان را هـم تعمیـر
کنـد .االن بدنـه شـهرداری و متخصـص شـهری در ایـن نهـاد کار
نمیکننـد .ایـن بدنـه جـدا شـده از مدیریـت شـهری ،بـه گوشـهای
رانـده شـده ،بازنشسـته شـد ه یـا اینکـه رفتـه اسـت .آیا هر کسـی
میتوانـد در کابیـن خلبـان بنشـیند؟ آیـا میتوانیـم جـای پزشـک
بنشـینیم و نسـخه بنویسـیم؟ طبیعت ًا به کسـی اجازه طبابـت میدهند
کـه برخـی شـاخصها ،اعتبارنامههـا و معیارهـا را داشـته باشـد.
البتـه قبـول دارم کـه بسـیاری از مدیـران شـمّ مدیریتـی دارنـد اما
ایـن کافـی نیسـت .اوایـل انقلاب حرفمـان این بـود کـه مدیران
مـا تازهکارنـد ،ولـی االن  40سـال از انقلاب میگـذرد ،پـس
چـرا آدمهـا سـر جـای خودشـان ننشسـتند؟ چـرا بعضیها را
کـه موفـق نبودنـد برمیداریـم و جـای دیگـری میگذاریم و
کسـی کـه موفق بـوده بایـد خانهنشـین شـود .این مسـائل
روز مـا در تهـران و در کالنشـهرها اسـت.
من به مسائل شهری اشراف دارم و وضعیت
مدیریت کالنشهرهای دنیا را هم خوب
میدانم .این کالنشهرهــای بهمراتب
پیچیدهتــر و سختتــر از
وضعیــت شهـر
1396
شهریور1396
مرداد-شهریور
شماره،3،3مرداد-
جلد،2،2شماره
ایران/جلد
طبیعتایران/
طبیعت
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تهـران
بهنحو احسن مدیریت
میشوند .فکر میکنم بههرحال
باید متمرکز شویم روی بحث ترافیک.
مشکل ما راهبرد حمل و نقل شهری است.
ما در مدیریت شهری ،جابهجایی شهروند را با
جابهجایی خودرو اشتباه گرفتیم .آیا شورای شهر
بهطور ویژه روی این موضوع کار کرده است؟

کــه شــهردار مــا شــهردار شــوراگرا نیســت و جنــاح خــود را
هدایــت میکنــد .بســیاری از لوایحــی کــه بــه شــورا میآیــد
و بســیاری از طرحهایــی کــه خودمــان در شــورا تهیــه
میکنیــم ،رأی نمیآورنــد .مــا نمیتوانیــم مدیریــت کنیــم.
بنده که حدود نیم قرن است در شهرداری حضور دارم ،هنوز نمیتوانم
نظارتی روی کار شهرداری داشته باشم تا چه برسد به فردی که برای
اولینبار وارد شورای شهر شده است .برای ما سازوکاری بهمنظور
نظارت فراهم نکردهاند.

مــن مصداقــی صحبــت میکنــم .چــرا پــل صــدر ســاخته
شــد؟ در شــورای ســوم کــه ایــن موضــوع بــه تصویــب
رســید ،چــرا بیــش از هفــت هــزار میلیــارد تومــان بــرای آن
خــرج شــد؟ آیــا ایــن ســازه حتــی توانســته مشــکالت منطقـهای
خــودش را حــل کنــد؟ قطعـ ًا نــه .متأســفانه االن ترافیــک ایــن پــل بــا
حضــور پلیــس بــاز میشــود؛ در حالــی کــه مــا وقتــی یــک طــرح
ترافیکــی را اجــرا میکنیــم بایــد آن را بــرای زمــان اوج مســافرت و
ترافیــک و همچنیــن خلوتــی تــردد در شـبها بســنجیم .ولــی ایــن پل
هماکنــون بــه یــک پارکینــگ دوطبقــه تبدیــل شــده اســت! در ایــن
میــان زندگــی مــردم مطــرح اســت کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت .همه
ســازمانها مردمــی هســتند امــا از گذشــته تاکنون شــهرداری یــک نهاد
مردمــی بــوده و از بــدو تشــکیل تــا االن ارتبــاط مســتقیم و تنگاتنگــی
بــا مــردم داشــته اســت .هزینـ ه طــرح را هــم مــردم پرداخــت میکننــد.
پــس چــرا مطالعــه نکــرده کار میکنیــم؟ در طــرح جامــع ترافیک شــهر
تهــران (مصــوب شــورای عالــی ترافیــک) قــرار بــوده وقتــی جمعیــت
شــهر بــه  10میلیــون نفــر رســید 75 ،درصد از زیرســاختهای شــهری
اجــرا شــده باشــد؛ یعنــی  75درصــد از بزرگراههــا ،متــرو ،اتوبــوس و
حمــل و نقــل عمومــی کــه بــه آن زیرســاخت میگوییــم بایــد ایجــاد
شــده باشــد .چــرا بایــد  100درصــد ســاخت بزرگراههــا بــه اتمــام
برســد امــا وضعیــت توســعه متــرو زیــر  20درصــد باشــد؟ در حالــی
کــه جمعیــت تهــران از  10میلیــون نفــر هم گذشــته اســت .قرار بــود در
افــق  1404جمعیــت تهــران  10میلیــون نفــر شــود امــا االن و در ســال
 1396جمعیــت تهــران بیــش از ایــن رقــم شــده اســت .تهــران با چنین
شــرایطی یک ابرشــهر اســت اما در مقابل شــهر ،شــهرداری و شــورای
شــهر تهــران را بهعنــوان نهادهــای مردمــی دس ـتکم گرفتیــم؛ آن را
جناحــی و سیاســی کــرده و خودخواســته طرحهــا را اجــرا کردیــم.
کدامیــک از طرحهایــی کــه در حــال اجراســت ،مصــوب شــورای
شــهر اســت؟
سـؤال اساسـی این اسـت کـه آیا شـورای شـهر ظرفیت
هدایـت را نـدارد یـا اینکـه به بـازی گرفته نمیشـود؟

پــس فکــر میکنیــد شــورا هنــوز ظرفیــت اعمــال حاکمیــت
مردمســاالری را نــدارد؟

دو دلیــل دارد :اول اینکــه طــوری برداشــت
میشــود کــه عــدهای میخواهنــد
افــراد قانونمنــد و دلســوز مملکــت
رأی نیاورنــد .مســأله بعــدی
هــم ایــن اســت
68

irannature.areeo.ac.ir

متأسـفانه ظرفیـت مردمسـاالری را نـدارد و این ،دقیقـ ًا مربوط به
مسـائل سیاسـی اسـت .افرادی باید در شـورا حضور داشـته باشـند،
اعـم از اصولگـرا یـا اصالحطلـب ،کـه دل به شـهر بسـته و دلسـوز
مردم باشـند و بخواهند وضعیت شهرشـان از لحاظ بهداشـت ،سالمت
و آرامـش ارتقـا پیـدا کند .متأسـفانه احترام بـه قانون وجـود ندارد.
از دیـد جنابعالـی ،وظیفـه شـورای شـهر جدیـد بهویـژه در بحـث
ترافیـک چیسـت؟ آیـا نیاز بـه تغییـر رویکرد اساسـی وجـود دارد؟
اکنـون مهمتریـن خواسـته مـردم تهـران ،رفـع آلودگـی و ترافیـک
اسـت .ایـن دو همانند چسـب دوقلو بههم چسـبیدهاند .نـگاه اکثریت
شـورای چهارم و مدیریت شـهری به مسـائل ،محیطزیسـتی نیسـت.
ایـن موضـوع در شـورای جدیـد باید مـورد توجه قـرار گیرد.
آیـا شـورا و مدیریـت شـهری ،فاقـد اطالعـات و سـواد الزم در
ارتبـاط با محیط زیسـت شـهری بـود یا اینکـه دغدغههـای دیگری
داشتند؟
دغدغههــای دیگــری داشــتند و بعضــی هــم ســواد مربوطــه را
نداشــتند .مــا کارهــای خدماتــی ارائــه میکنیــم .در یــک برهــه از
دهــه  70بنــده معاونــت ســیمای فرهنگــی را مطــرح کــردم کــه بایــد
کار خدماتــی بههمــراه اقدامــات فرهنگــی و اجتماعــی در شــهر
تهــران انجــام دهیــم .شــهرداری بایــد بــهدور از مســائل سیاســی
و جناحــی اداره شــود و خدماتــی را کــه برعهــده دارد بهصــورت
یکســان بــه همــه افــراد شــهر ارائــه دهــد .شــورای شــهر هــم بایــد
دقیقــ ًا بــه همیــن صــورت باشــد .شــورای شــهر  3تــا  4وظیفــه
داشــته کــه نتوانســته آن را بهدرســتی اجــرا کنــد و فقــط عــدهای
در شــورا ،بــاال و پاییــن میپریدنــد! مــا توانســتیم دیوارهــای
شــورا را فــرو بریزیــم و حرفهایمــان را از طریــق رســانهها
بــه مــردم برســانیم .متأســفانه چــون احــزاب بهمعنــای واقعــی در
کشــور مــا فعالیــت نمیکننــد ،امــروزه رأی دادن مــردم مــا بیشــتر
بــه چهرههــای شــناخته شــده اســت تــا اینکــه ببیننــد چــه کســی
بــهدرد مدیریــت شــهری میخــورد .مــا فقــط یــک بــار شــهردار را

انتخــاب میکنیــم و بعــد از آن نقــش چندانــی نداریــم .یــک وظیفــه
شــورا مربــوط بــه تعییــن مقــررات بــوده و وظیفــه بســیار مهــم آن
ا از آن بهــرهای نبــرده اســت .بنــده
نظــارت اســت کــه شــورا عمـ ً
بــا نیــم قــرن حضــور در ایــن نهــاد نمیتوانــم کار نظارتــی روی
شــهرداری داشــته باشــم؛ نمیتوانــم کارشــناس بفرســتم و حتــی
کارشــناس الزم در اختیــارم نیســت .شــورای شــهر بایــد یــک تیــم
کارشناســی قــدر داشــته باشــد.
جــدا از مشــکالت راهبــردی ،مشــکالت ســاختاری و فرهنگــی
هــم در مدیریــت داریــم؟
در همــه چیــز مشــکل داریــم .در اداره شــهر مشــکالت
ســاختاری فراوانــی وجــود دارد .نظــارت و اجــرا بــا هــم چــه
کردهانــد و کجــا میتواننــد بــا هــم نتیجــه بگیرنــد؟ همــه دوســت
دارنــد بــه بهشــت برونــد ،امــا بهشــت و جهنــم رفتــن هــم نظــارت
و قضاوتــی الزم دارد کــه ایــن را در شــورای شــهر نداریــم.
شــورای شــهر هنــوز هــم در لــوای شــهردار اســت .شــورا بایــد
خــودش مغــز متفکــر داشــته باشــد ،چــرا کــه پارلمــان شــهری
اســت ولــی متأســفانه مــا از آن بیبهرهایــم .شــورایاریها را در
شــورای اول راه انداختیــم کــه کاری بســیار اساســی بــود ،امــا در
عمــلبــه شــهردارییاری تبدیــل شــد .چــرا؟ چــون بســیاری از
اهرمهــای اجرایــی در اختیــار شــهرداری اســت .شــما میدانیــد
بودجــه شــورای شــهر مــا چقــدر اســت؟ حــدود  25میلیــارد
تومــان کــه پــول توجیبــی شــهرداری منطقــه یــک مــا هــم
نیســت .بنابرایــن ظرفیــت الزم را در شــورا ایجــاد نکردنــد .بنــده
کــه ســالیان بســیاری در شــهرداری و چهــار ســال هــم در شــورای
شــهر فعالیــت کــردهام ،بهســختی میتوانــم وظیفــه نظارتــیام را
انجــام دهــم .البتــه بهصــورت مقطعــی و مــوردی انجــام میدهــم
امــا اشــکال ســاختاری وجــود دارد .در قــرآن کریــم ایــن همــه
بــه اهمیــت شــور و مشــورت تأکیــد شــده و در قانــون اساســی
هــم شــوراها جایــگاه مهمــی دارنــد امــا در عمــل شــورای شــهر
اهمیــت و جایــگاه واقعــی خــود را پیــدا نکــرده اســت .شــهردار
هــم بایــد یــک فــرد شــوراگرا باشــد.
یعنـی بـرای مثال شـما نمیتوانسـتید جلوی اجرای طـرح صدر را
بگیریـد؟ در حالـی که اکثـر کارشناسـان نظر منفی بـه این موضوع
داشتند؟
طرح صدر در شورای سوم اتفاق افتاد و وقتی ما آمدیم آن را افتتا 
ح
کردند .تونل نیایش اجرا شده بود اما هنوز نمیدانستند بار ترافیکی آن را
به کجا منتقل کنند و باألخره تصمیم گرفتند تا اتوبان امام علی(ع) باشد.
طرحهای ما پیوستگی الزم را ندارد.
با این صحبتها برداشت میشود که ما یک مدیریت راهبردی و علمی
ال در دنیا ،امروزه رویکرد اساسی در حمل و نقل
برای شهر نداریم .مث ً

کالنشهرها،
رویکرد شهر بدون ماشین
است و دنیا به این مهم رسیده و به آن
عمل میکند .آیا این رویکرد در
تهران قابل پیاده شدن نبود
و نیست؟
حتم ًاقابلپیادهشدناست.
در این شهر تمام ظرفیتهای
ی رو به فناست .در
محیطزیست 
اصلمازیرساختهایشهری
نداریم .زیرساخت این است
کهبهطورمثالوقتیسیلبیاید
هدایت آب آن معلوم باشد.
ما  25سال پیش
جمـــــعآوری
آ بهـــا ی
سطحــی
را شروع
کردیم.

در دهـه ( 70دوران آقـای کرباسـچی) بـه کجـا رسـید؟ تونـل خیام،
ولیعصـر و غیـره را درسـت کردیـم امـا با شـهری با ایـن جمعیت
بـه کجا رسـیدیم؟ البتـه االن خوشـبختانه بهویژه بعـد از این چهار
سـال ،دولـت در حال اجـرای طرح آب و فاضالب اسـت که بنده
خیلـی در مـورد آن بحث دارم .در این شـهر حداقل  2000حلقه
چـاه وجـود دارد که بهطور مرتب از دل زمیــن آب اسـتخراج
میکننـد 2 .تـا  3هـزار چـاه کوچـک ،متفرقـه و غیرقانونی
وجـود دارد .آیا شـما هر چقـدر از بانک پـول بردارید و
مبلغـی هم وارد آن نشـود ،بانک میتوانـد ادامه حیات
بدهـد؟ آبخوانهـای مـا خشـکید ه و سفـــرههای
آب زیرزمینـی افـت کردهانـد .جایـی کـه در
 30متـری بـه آب میرسـید االن بـه150
متـر رسـیده اسـت .چـرا درختان
ولیعصر خشـکید؟
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،3مرداد -شهریور 1396
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لطفـ ًا برگردیـم بـه موضـوع حمل
و نقل شـهری کـه در شـرایط فعلی
مـادر مشـکالت ایـن شـهر اسـت.
اگـر شـورای شـهر جدیـد واقعـ ًا
بخواهـد مشـکل حمل و نقـل تهران
را حـل کنـد چـه کار بایـد بکنـد؟
اگـر مشـکل حمـل و نقـل تهران
حـل شـود ،قطعـ ًا آلودگـی هـوا هم
رفـع میشـود و تهـران در زمـره شـهرهای
پـاک قـرار میگیـرد؛ مثـل مکزیکوسـیتی و
توکیـو که پیشـتر هوای آلودهای داشـتند .در
شـهرهای اروپایـی هـم بهدلیل صنعـت ،دود
و آلودگـی ایجـاد شـد .بـرای رفـع آلودگی
هـوای تهـران سـه راه وجود دارد کـه نیازی
هـم بـه سـرمایه نـدارد -1 :توسـعه متـرو،
 -2توسـعه متـرو و  -3توسـعه متـرو .امـا
چـرا متـرو را توسـعه نمیدهیـم!؟ چـون در

دل زمیـن اسـت و کسـی آن را نمیبینـد .ما
در  12سـال گذشـته بهطـور متوسـط زیـر
 10کیلومتـر توسـعه متـرو داشـتیم .االن
میگوینـد متـرو که در گذشـته نبـود .بله در
زمـان شـاه و شـاهعباس هـم نبـود امـا بـا
توسـعه فنـاوری ،علـم و امکانـات جدیدی
یآِیـد .سـرعت قطارهـا اکنـون در ژاپـن
م
70

irannature.areeo.ac.ir

 300کیلومتر در سـاعت اسـت .ما االن 200
کیلومتـر متـرو داریم کـه قابل بهرهبـرداری و
مسـافرگیری اسـت .متأسـفانه فقط بـهدنبال
تبلیغات هسـتیم .وقتی جنابعالـی میخواهید
یک واحد مسـکونی بسازید ،نقشـهای دارید
کـه سـرویس بهداشـتی ،حمـام ،آشـپزخانه،
هـال ،اتاق خـواب ،اتـاق پذیرایـی ،تراس و
غیـره در آن مشـخص اسـت .شـما نمیآیید
یـک بار هـال را افتتاح کنید؛ یـکروز اتاق
پذیرایـیاش را و روز بعـد جشـن بگیریـد و
سـرویس بهداشـتیاش را افتتاح کنید! اینها
اسمشـان طرح نیسـت که جـدول میگذارند
و میگوینـد  309طـرح در فلان مرحلـه
بهرهبـرداری شـد .قـرار اسـت مـا خطـی
را راهانـدازی کنیـم و بـرای ایـن کار یـک
مجموعـه داریـم کـه شـامل چنـد رام قطار،
پلـه برقـی ،هواکشهـا ،ایمنی و غیره اسـت
کـه باید پیوسـت اقتصـادی و محیطزیسـتی
هـم داشـته باشـد .همـه اینهـا قـرار اسـت
روزی افتتـاح شـود و تعـداد مشـخصی
ایسـتگاه هـم داشـته باشـد .نمیشـود یـک
خـط را اجرا کنیـم و به بهرهبرداری برسـانیم
کـه فقـط  3قطـار را بکشـد یـا مثلاً هنـوز
هواکشهایـش درسـت نباشـد؛ یـا از لحاظ
ایمنـی مشـکل داشـته باشـد و پلهبرقـی آن
را هم دو سـال بعـد راه بیندازیـم .کار به این
صـورت به درد نمیخورد .متأسـفانه نشـانی
پاسـتور بدجوری همـه را گرفته اسـت! همه
میخواهنـد بـه پاسـتور برونـد و رئیـس
جمهـور شـوند و این درد بزرگی اسـت.
شـهردار تهـران (آقـای قالیبـاف)
خیلـی زحمـت کشـید و حسـابی
خسـته شـد (بـا صراحـت
میگویـم) امـا بـازدهاش
هیـچ بـود .مـا اصلاً
اقتصـاد شـهری نداریم.
شـهرداری تهـران االن
سـاالنه حـدود  40تـا
 50هـزار میلیـارد تومـان از دل شـهر بیرون
میکشـد امـا تهـران دیگـر نمیتوانـد ایـن
درآمد را داشـته باشـد .بودجه مـا ظاهرا ً 20
هـزار میلیـارد تومان اسـت.

بهعنـوان یـک اکوسیسـتم دارای ظرفیـت
محـدودی اسـت کـه بـر اسـاس ظرفیـت
اکولوژیـک و زیرسـاختها اسـت .شـهر
تهـران و سـایر کالنشـهرهای ایـران کـه
بـزرگشـدن آنهـا عمدت ًا بـه مدیریـت این
کالنشـهرها بازنمیگـردد ،تحـت تأثیـر
توسـعه نامناسـب کشـور قـرار گرفتهانـد.
امـا در عیـن حـال اعتقـاد بـر این اسـت که
شـورای شـهر بایـد بدانـد ظرفیـت شـهر
تهـران در پذیـرش جمعیـت چقـدر اسـت و
بایـد بهعنـوان یـک دغدغـه اعلام کند که
خـط قرمـز کجاسـت و کجـا بایـد ایسـتاد.
بـر اسـاس شـاخص سـرانه آّب ،جمعیـت
تهـران کـه از  6میلیـون نفـر رد شـد ،خـط
پایـدار برداشـت آب را رد کردیـم ،وارد
دوران بحـرانشـدیم و اکنون بـا بحران آب
مواجهیـم .شـورا بایـد بـا چـه ابـزاری ایـن
ظرفیـت محـدود تهـران را کنتـرل کنـد؟

ببینیــد دولتهــا هــم در ایــن زمینــه
مقصــر بودنــد .بایــد طــرح آمایــش
ســرزمینی بهدقــت و بــا جدیــت اجــرا
میشــد .در یــک جلســه هماندیشــی در
یکــی از شــهرهای شــمال کشــور اظهــار
کردنــد کــه دولــت کمــک نمیکنــد و مــن
عــرض کــردم دولــت نبایــد بــه شــما کمــک
کنــد .دولــت بایــد بــرود بــه سیســتان
و بلوچســتان کمــک کنــد و بــرای آنهــا
زیرســاخت بســازد ،چــرا کــه آنجــا هــم
انگیزههــای زیــادی وجــود دارد .مــا در
مرکــز تهــران ظرفیتهــای زیســتی زیــادی
داشــتیم .آقامحمدخــان قاجــار که تهــران را
بهعنــوان پایتخــت انتخــاب کــرد ،ظاهــرا ً
بــا حســاب و کتــاب ایــن کار را کــرده
بــود .البتــه بهلحــاظ شــرایط سیاســی و
جغرافیایــی و اینکــه دسترســی بــه بســیاری
از نقــاط داشــته باشــد تهــران را برگزیــد.
بــه هرحــال تهــران ظرفیــت زیســتی زیادی
داشــت .کارشناســان مربوطــه در ســال
 1376و ســپس در ســال  1382اعــام
کردنــد ظرفیــت محیطزیســتی تهــران
تمــام شــده اســت .تهــران بــرای  4یــا 5
میلیــون نفــر بارگــذاری شــده اســت ،ولــی
ی و اساسـی کـه از نماینــده محیطزیســت در کمیســیون
در بحـث بسـیار کلیـد 
خودتـان هـم بـه آن اشـاره داشـتید شـهر مــاده  5یــا در شــورای عالــی معمــاری و

شهرســازی ســؤال کنیــد کــه چــرا هنــوز
اجــازه میدهیــد بلندمرتبهســازی انجــام
شــود؟ شــما کــه میگوییــد آب نیســت
و ظرفیــت محیطزیســتی تمــام شــده یــا
وزارت نیــرو کــه میگویــد بــرق مصــرف
نکنیــد پــس چــرا نماینــده آن در کمیســیون
مــاده  5هنــوز اجــازه بلندمرتبهســازی
میدهــد؟
اشـاره مـن بـه ایـن نکتـه اسـت کـه آیـا
ابـزار مدیریـت قـوی کـه بتـوان بـا آن
جمعیـت شـهر را کنترل کـرد ،وجـود دارد؟
بلـه ایـن امـر کاملاً امکانپذیـر اسـت.
مـردم در همهجـا محـور توسـعهاند و اگـر
ایـن توسـعه ،پایـدار نباشـد وضعیـت فعلـی
پیـش میآیـد.
زمانـی بزرگـراه صدر یا بزرگـراه مدرس و
غیـره سـاخته شـده و ظرفیتی نیز بـرای آنها
پیشبینـی شـده اسـت .در اصـل هـر چقـدر
کـه میسـازید ایـن ظـرف را بـا مظـروف
پـر میکنیـد .چـرا در بزرگـراه مـدرس
بایـد ترافیـک داشـته باشـیم و سـاعتها
در پشـت ترافیـک بمانیـم؟ چـون در جـای
دیگـر ،کار دیگـری در حـال انجـام اسـت.
ایـن زیرسـاخت نقص دارد .بزرگـراه مدرس
ظرفیتـی داشـته و بـا بارگـذاری جمعیـت و
افزایـش تعـداد خـودرو دچار نقـص کارایی
شـده اسـت .چـون مـا آیندهنگـر نبـوده و
کالننگـر نیسـتیم .مـا جلـوی پایمـان را
بهسـختی نشـانه میرویـم!
در دل تهـران اداراتـی هسـتند کـه در ایـن
شـهر کاری ندارنـد .در دولـت نهـم و دهـم
بـهزور خواسـتند برخی از ایـن ادارات را به
خـارج از تهـران ببرنـد کـه نتیجهبخـش هم
نبـود .بایـد زیرسـاختهای حمـل و نقـل
عمومـی را بـرای مـردم فراهـم کـرد .بنـده
وقتـی میخواهـم از منـزل به شـورای شـهر
بیایـم بایـد چنـد بـار ماشـین عـوض کنـم.
وقتـی مترو باشـد و بتوانـم با متـرو جابهجا
شـده و  500متـر آن طرفتـر هـم ماشـینم
را پـارک کنـم قطع ًا ایـنکار را خواهـم کرد.
مـا نیـاز بـه حمـل و نقـل عمومـی و انبوهبر
داریـم .نیـاز مـا بـا تاکسـی رفع نمیشـود.

شـما بـه ظرفیـت جمعیـت اشـاره کردیـد .بــوده و هنــوز ســرگردان اســت .در ایــن فاصلــه،
اجـازه دهیـد مثالـی بزنم .بعـد از ابالغ طرح تهــران فروخته شــد.
جامـع شـهر تهـران ،طرحهـای تفصیلـی
مناطـق هـم ابلاغ شـد .امـا در حیـن اجـرا
پــس درواقــع دغدغــه مدیریت شهــــری
مـدام تغییراتـی در این طرحها ایجاد شـده و
در طـول چند سـال عـدد جمعیـت پیشبینی بـهویــــژه شهـــرداری کنترل جمعیت شــهر
شـده مناطـق در طـرح جامـع چندیـن بـار نبــوده و بهدنبــال آن بودهانــد کــه بتواننــد
جابهجـا شـد .حتـی فـروش تراکـم نیـز بـه تراکــم بیشــتری بفروشــند!
حـدی بـود کـه االن جمعیـت واقعـی ناشـی
طـرح تفصیلـی تبدیـلبـه پایهای شـد که
از فـروش تراکـم در بعضی مناطـق دو برابر
جمعیـت پیشبینـی شـده اسـت .آیـا نبـود درآمـدی برای شـهرداری ایجاد کنـد .جایی
نهـاد نظارتـی در شـورای شـهر یـا نبـود کـه بـاغ بود یـا آنجایـی کـه زمین بایـر بود
علـم مدیریـت باعث بـروز چنیـن معضالتی در منطقـه  Gقـرار میگرفـت .وقتـی کسـی
درخواسـتی مـیداد در قسـمتی کـه درختی
میشـود؟
نـدارد پروانـه بگیـرد مخالفـت میکردنـد و
مـن فکـر میکنم علم مدیریت در شـورای گفتـه میشـد کـه نمیتـوان در آن قسـمت
شـهر و شـهرداری وجـود دارد امـا اجـرا ساختوسـاز کـرد مگـر اینکـه هزینـهای
نکـردن و پایبنـد نبـودن به قانـون و مقررات پرداخـت شـود .ایـن درخواسـت بایـد در
باعـث بـروز چنیـن مسـائلی میشـود .کمیسـیون مـاده  5مطـرح میشـد تـا تغییـر
نخسـتوزیر اسـکاندیناوی بـا کارت کاربـری دهنـد .کمیسـیون مـاده  ،5همـه
سـوخت ادارهاش بـرای خـودرو شـخصی چیزش در اختیار خودشـان اسـت .از طرفی
سـوخت خریـده و مـورد بازخواسـت قـرار وقتـی میگفتیـد در  Mیـا  Rیـا  Sبـه مـن
گرفته اسـت؛ یا دادگاه پاکسـتان ،نوازشـریف پروانـه بدهیـد ،میگفتنـد نمیشـود ،اینجـا
را بهدلیـل آنچـه که فسـاد مالی عنوان شـده درخت اسـت.
برکنـار کرده اسـت .چـرا در کشـور ما وقتی
بـه مسـئله خوبـی اشـاره کردیـد .از
عـدهای خلاف میکننـد همینطـور بایـد
سـاکت بنشـینیم و نـگاه کنیـم؟ قـدرت قـوه نظـر سـاختاری آیـا کمیسـیون مـاده 5
قضائیـه ،مقننـه و مجریه کجاسـت؟ باید همه زیرمجموعه شـورای شـهر باشـد بهتر است
نقششـان را بهدرسـتی اجـرا کننـد .اگـر یا شـهردار؟ آیا شـهردار خـودش به خودش
دولـت مصوبـه را اجـرا نمیکند بایـد به قوه دسـتور میدهـد؟
قضائیـه شـکایت کرده و سـؤال کنـد که چرا
شــهردار یــک رأی دارد .آقــای قالیبــاف
آقـای رئیـس جمهـور آن را اجـرا نمیکند؟
بارهــا ایــن را گفتهانــد و درســت هــم
متأسـفانه بیکفایتـی وجـود دارد.
میگوینــد .شــهردار در کمیســیون مــاده ،5
بههرحـال طرحهـای تفصیلـی در مناطـق یــک رأی دارد ولــی وقتــی همــه همســو
باشــند ،هــر چــه شــهردار بخواهــد انجــام
عمدتـ ًا دور زده شـدند!
ا مــا نبایــد کمیســیون
میشــود .اصــ ً
طــرح جامــع در ســال  1386ابــاغ شــد مــاده  100داشــته باشــیم .کمیســیون مــاده
ا کســی
و تــا زمانــی کــه طــرح تفصیلــی در ســال  100بــرای پیشبینــی اســت؛ مثــ ً
 1391ابــاغ و اجــرا شــود 5 ،ســال فاصلــه تــراس منــزل خــود را آنگونــه که در نقشــه
افتــاد .در ایــن فاصلــه اتفاقاتــی رخ داد .آمــده اجــرا نکــرده اســت .کمیســیون مــاده
ا2
قــرار بــود بعــد از  3مــاه از ابــاغ طــرح  100بــرای ایــن نیســت کــه کســی مثـ ً
جامــع ،طرحهــای تفصیلــی مناطــق ابــاغ طبقــه غیــر مجــاز ســاخته ،در آن کمیســیون
شــوند ولــی متأســفانه  5ســال طــول کشــید .تصمیــم بگیرنــد جریمــهاش کننــد؛ یــا در
مــا مصوبـهای در شــورا داریم کــه  3دوره شــورا شــورای معمــاری در داخــل منطقــه بــا فــرد
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رویکــردی یــا راهبــردی وجــود دارد
یــک بحــث اســت و پایبنــد نبــودن بــه
ایــن اســناد هــم بحثــی دیگــر .چنــد مثــال
بیــاورم .یکــی از خطاهــای بزرگــی کــه
در طــرح جامــع داشــتیم ایــن بــودکــه
پهنــه بــاغ و زراعــت را زیرمجموعــه
پهنــه  Gبردیــم .یعنــی مــا پهنـهای بــه نــام
کشــاورزی و پهن ـهای بــهنــام بــاغ را در
شــهر بــه رســمیت نشــناختیم کــه قوانیــن
و مقــررات خــاص خــودش را دارد .فقــط
پهنــه  Gداریــم کــه بهعنــوان فضــای ســبز
شــناخته شــده اســت .البتــه امــکان اینکــه
آن را بــه یــک پهنــه دیگــــــر تبدیــل
کنیــم وجــود دارد و تخریــب باغهــا و
فضــای ســبز نیــز از همیــنجــا آغــاز شــد.
یعنــی اگــر قــرار باشــد نقــدی بکنیــم ابتــدا
بایــد طــرح جامــع و طــرح تفصیلــی را نقــد
کنیــم .در شــورا هــم مــا مصوبــه برجبــاغ
را بهعنــوان یــک ســند باالدســتی داریــم.
در برجبــاغ کــه مربــوط بــه شــورای دوم
بــود 30 ،درصــد مصــوب را بــا رمــپ و
لــوب میشــود بهراحتــی بــه  45درصــد
و بــا زیرزمیــن بــه  70درصــد رســاند.
یعنــی شــما هیــچ برجباغــی را در تهــران
پیــدا نمیکنیــد کــه بــاغ در آن باقــی
مانــده باشــد .قبــول داریــد کــه اســناد
باالدســتی هــم بهنحــوی تیشــه بــه ریشــه
شــهر تهــران زدهانــد؟

معاملــه
کننــد و جــواز
بدهنــد.
بزرگتریــن مشــکل مــا
نبــود پایبنــدی بــه قانــون،
مقــررات و ضوابــط اســت و
مشــکل دیگــری نداریــم .تــا
دلتــان بخواهــد قانــون و مقــررات
داریــم.
ولـی کسـی کـه یـک جایـی میخواهد
 5طبقـهای بسـازد ،بـرای اجـازه 20
طبقـه ،میآیـد بیـن قوانین مقـدم و مؤخر
میگـردد و از هـر کـدام ،یـک چیـزی
میگیـرد و مصوبـه خــــود را بــهدست
مـیآورد .سـر جهـان کـودک ،آفریقـای
شـمالی و جنوبـی (ورودی فرشـته)
سـاختمانهایی مثـل میـخ بـاال رفتـه و
دور و بـر آن هـم سـاختمانهای تکطبقه
بهچشـم میخـورد .اینهـا یعنی چـه؟ آیا
وظایـف مـاده  5اینهاسـت؟ مـن ایـراد
بسـیاری بـه کمیسـیون مـاده  5و اعضـای
آن دارم .در شـهری کـه میگویید آب ،هوا
و زمیـن نـدارد ،پس چـرا ایـن مجوزهای
تغییـر کاربـری را میدهیـد؟ حتـی زمیـن
سـبز تثبیـت شـده را که قـرار بود از سـال
 1385بهمـدت  10سـال تغییـر کاربـری
نداشـته باشـد ،فروختنـد .چـرا دوسـتان
مـا آن را فروختنـد؟ چقـدر مـا داد زدیـم
بنــده کــه خــودم را بیشــتر مدیــر اجرایــی
و شـکایت بـه جاهـای مختلـف کردیـم.
ا بــا طــرح پهنهبنــدی موافــق
متأسـفانه تمـام باغهـای شـهر تهـران را میدانــم اص ـ ً
فروختنـد و شـبانه درختانـش قطـع شـد .نیســتم .اگــر قــرار بــود مدیریــت را محلــی
کنیــم و از منطقــه خودمــان خــارج نشــویم،
الزم میدانـم اشـارهای بـه اسـناد مگــر اینکــه الزامــ ًا جایــی مهمــان باشــیم
باالدسـتی داشـته باشـم کـه مهمتریـن یــا بــه ترتیــب دیگــری الــزام بــه رفــت و
آمــد داشــته باشــیم ،بنابرایــن بایــد متناســب
آ نها
بــا هدفمــان برنامهریــزی و کار میکردیــم.
طــرح جامــع و طــرح تفصیلــی نیــاز ،ســفرها را ایجــاد میکند .در کشــورهای
اســت .البتــه ســایر مصوبــات دنیــا ،ایــن همــه بزرگــراه و غیــره نیســت .در
ن برابــر مــا
را هــم بنــده مطالعــه انگلیــس تعــداد ماشــینها چندیـ 
کــردهام .اینکــه در اســت امــا از متــرو اســتفاده میکننــد .آیــا
اســناد باالدســتی میدانیــد کــه پــل صــدر و بزرگراههــا
ضــد محیطزیســت هســتند؟ آیــا میدانیــد
مشــکل
زیــر ایــن جمــات و شــعارهای قشــنگ
نظیــر آســمان آبــی و زمیــن پــاک ،تمــام
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شــریانهای آبــی بــا  40 ،30یــا  50متــر
خاکبــرداری شــده و تمــام قناتهــا را از
بیــن بردهانــد؟ تونلســازیها راه قناتهــا
را کــور کردهانــد .چــرا االن تونــل توحیــد
آب میدهــد؟ چــون قنــات فرمانیــه پشــت
آن اســت.
یعنـی شـما بـا رویکـرد شهرسـازی کـه
طـرح جامـع بـر اسـاس پهنهبنـدی باشـد
مخالـف هسـتید؟

ایــن بــا شــعاری کــه شــهرداری داد مبنــی
بــر «مدیریــت محلــی» کــه بنــده هــم بــا آن
ا اینکــه منطقــه
موافقــم ،منافــات دارد .اص ـ ً
خاصــی بــرای موبایــل فروشــی یــا لوســتر
ا هــر
فروشــی باشــد درســت نیســت .قبــ ً
کــس بهدنبــال دریافــت پاســپورت بــود
بایــد بــه خیابــان ســتارخان میآمــد امــا
االن وجــود پلیــس  10+در هــر محــل کمک
بزرگــی بــه رفــع ایــن مشــکل کــرده اســت.

دیدگاهتــان درســت اســت .پهنهبنــدی
بهعنــوان یــک رویکــرد شهرســازی بــه
اوایــل قــرن بیســتم و عمدتــ ًا بــه آمریــکا
برمیگــردد کــه متکــی بــر خــودرو بــود و
االن هــم مــورد نقــد اســت.
مــا در دوران مدیریــت بلدیــه بــه بعــد
کــهخــودرو آمــد و بهاصطــاح فنــاوری
وارد کشـــــور شــد ،مدیریــت شــهر را
خودرومحــور کردیــم .مــا از فرهنگــی

واقعــ ًا نمیداننــد چــه کار بکننــد؟ امــروزه
نبــود ایمنــی رفــت و آمــد بهدلیــل
شــلوغی شــهر و تعــداد بســیار زیــاد
خــودرو و موتورســیکلت اســت 4 .یــا 5
میلیــون خــودرو و بیــن  2تــا  3میلیــون
موتورســیکلت در شــهر تهــران وجــود دارد
و آلودگــی شــهر هــم بیشــتر ناشــی از دود
خــودرو و موتورســیکلتها اســت؛ چــرا
کــه هــر موتورســیکلت بــه انــدازه  7خودرو

غنــی برخورداریــم امــا چــرا ورود
فنــاوری را ایرانیــزه نکردیــم؟ چــرا آن را
بــا آداب و رســوم و فرهنــگ خودمــان
ســازگار نکردیــم؟ تهاجــم فرهنگــی کــه
دغدغــه علماســت ،همیــن اســت .در
رفتوآمــد امــروزه ،آنهایــی کــه تمکــن
مالــی دارنــد ،خودشــان ،فرزندشــــان را
میبرنــد و میآورنــد ،یــا ســرویس
مدرســه میگیرنــد کــه بــاز هــم مطمئــن
نیســت .آنهایــی هــم کــه امکاناتــی ندارنــد

آلودگــی تولیــد میکنــد 95 .درصــد
موتورســیکلتهای مــا کاربراتــوری
هســتند و رانــت زیــادی در ایــن میــان
وجــود دارد! حداقــل ایــن موتورهــا را
برقــی کنیــد .مــا بــه زحمــت در شــورای
شــهر صــدای اعتراضمــان را بلنــد کردیــم
و دولــت هــم تصویــب کــرد کــه دیگــر
موتــور کاربراتــوری شــمارهگذاری نشــود.
نیــروی انتظامــی و راهنمایــی و رانندگــی
هـم اعــلام کردنـد کـه از اول مهـر ایـن

مو تو ر هـا
را شـمارهگذاری
نمیکنیـم .یـک نفـر
 400تـا  500هـــــزار
موتورسـیکلت عرضـه کـرده
بـود کـه  100میلیـارد تومـان
رانـت پشـت آن بـود .بایـد بـه این
مسـائل رسـیدگی کنیم و قـوه قضائیه
هـم بایـد وارد عمـل شـود .مـا امـروز
میبینیـم کـه بـرادر رئیس جمهـوری را
احضـار میکننـد و رئیـس جمهـوری هم
حمایـت میکنـد .امیدواریـم همـه برادرها
احضـار شـوند .بنابراین تا زیرسـاختهای
حمـل و نقـل نظیر متـرو راه نیفتد ما شـاهد
همیـن وضـع خواهیـم بود.
ی
شــما بــا داشــتن ســابقه طوالنــ 
بهعنــوان مدیــر ارشــد در مدیریــت شــهری
و همچنیــن عضویــت در شــورای شــهر
بهخوبــی میدانیــد کــه بحــث ایجــاد فضــای
کیفــی بــرای زندگــی از جنبــه هویتــی،
زیباییشــناختی و روانشــناختی در مدیریــت
کالنشــهرهای کشــور فرامــوش شــده اســت.
از جنبههــای مختلــف مثــل توســعه فضــای
ســبز ،ســاماندهی منظــر شــهری ،زیباســازی،
انتخــاب ســبک معمــاری ،شهرســازی
مناســب و غیــره در ایــن راســتا تــاش
میشــود .امــا بــا وجــود تمــام ایــن زحمــات
و ســرمایهگذاریهای صــورت گرفتــه چــرا
هنــوز کاســتیهای فراوانــی از ایــن جنبــه
در محیــط شــهری وجــود دارد؟ آرامــش
در شــهر احســاس نمیشــود و نمیتــوان
تهــران را بهعنــوان یــک شــهر ســنتی یــا
ا شــهر فاقــد
مــدرن فــرض کــرد .عم ـ ً
هویــت اســت و مناطقــی نیــز کــه
ا بنــا بــه دالیلــی دارای هویــت
قب ـ ً
محلــی -تاریخــی بــوده بهتدریــج
بــا دســتکاریهای مــا،
هویــت خــود را از دســت
میدهنــد .دالیــل
زیــادی ازجملــه
نبــود یــک

1396
شهریور1396
مرداد-شهریور
شماره،3،3مرداد-
جلد،2،2شماره
ایران/جلد
طبیعتایران/
طبیعت

73

ســبک ملی پذیرفته شــده در معماری
و شهرســازی ،نبــود همگرایــی در
برنامههــای سامــاندهـــی ،اســتفاده
از رویکردهــای متفــاوت و حتــی
متضــاد در توســعه فضــای ســبز
یــا طرحهــای زیباســازی در ایــن
ارتبــاط وجــود دارد .بههرحــال
و بــه زبــان ســاده هرکــس ســاز
خــودش را میزنــد لــذا ،تمــام ایــن
تناقضهــا تهــران را بــه یــک شــهر نازیبــا
تبدیــل کــرده اســت .ســؤال اساســی ایــن
اســت کــه آیــا ســاماندهی ایــن نارســاییها
دغدغــه شــورای شــهر بــوده اســت؟ آیــا
ا میدانــد کــه بایــد در
شــورای شــهر اص ـ ً
ایــن زمینــه چــه کار کنــد و شــهرداری را
چگونــه هدایــت کنــد؟
بنــده یکــی از اعضــای شــورای شــهر
بــودم ،امــا خروجــی کار متعلــق بــه تصمیــم
 31نفــر بــود .مــا در ســال  68بــه اتفــاق
آقــای کرباســچی بــه شــهری کــه قــرار
بــود پایتخــت شــود آمدیــم .در آن زمــان
وزارت مســکن و شهرســازی وقــت مطالعــه
میکــرد کــه پایتخــت بــه کجــا بــرود؟ بعــد
از  5 ،4ســال شــاهد بــودم کــه مرحــوم
آیــت اهلل هاشــمی بعــد از افتتــاح پــل
تقاطــع ولیعصــر -چمــران گفتنــد کــه
خوشــحالم پایتخــت در تهــران باقــی مانــد
و خوشــحالم از اینکــه امــروز هزینههــای
شــهر تهــران را از بودجههــای جاریمــان
پرداختیــم .براســاس قوانیــن بایــد دولــت
در تأمیــن برخــی زیرســاختها بــه
شــهر تهــران کمــک کنــد .مــا  4 ،3هــزار
مهمــان ناخوانــده در تهــران داریــم .همــه
چیــز و همــه تمرکــز در تهــران جمــع شــده
اســت .تمــام کارخانجــات ،جاذبههــا،
کنگرههــا ،مالقاتهــا و دانشــگاهها در
تهــران هســتند یــا دفتــر دارنــد (اگرچــه
دانشــگاه آزاد اقدامــات بســیار ارزنــدهای
انجــام داد و حتــی در شــهرهای بســیار
کوچــک نیــز دانشــگاههایی را تأســیس
کــرد کــه باعــث تمرکززدایــی شــد).
مــا نمیتوانیــم همــه آنهــا را بهطــور
دســتهجمعی ســوار اتوبــوس کنیــم و
بــه بیــرون از تهــران بفرســتیم .بلکــــه
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بایـــد برنامهریـزی کنیـم تا جمعیـت کاهش
پیـدا کنـد کـه ایـن مهـم در گـرو توجـه
بـه طـرح آمایـش سـرزمین اسـت .در ایـن
طـرح هـر جـا بایـد براسـاس ظرفیتهـای
محیطزیسـتی خـود جمعیتپذیـری داشـته
مثلا کارخانه
باشـد ،نه بیشـتر .چرا مـا باید ً
سـیب را بهجـای ارومیـه در بـاالی شـهر
مثلا بـرای سـاخت
ً
اصفهـان ایجـاد کنیـم؟
تلویزیـون میتـوان کارخانـه آن را در جاده
کـرج یا سیسـتان و بلوچسـتان درسـت کرد؛
در حالــی کــه مدیــران مــا کمتــر حاضــر
میشــوند بــه شــهرهای دیگــر برونــد.
مدیرانــی کــه ادعــای جهادگــری دارنــد بــه
شهرســتان دورافتــاده یــا شــهر خودشــان
برونــد و آنجــا خدمــت کننــد .البتــه برخــی
راهبردهــا و سیاسـتها را نیــز بایــد دولــت
تعییــن کنــد.
االن بحث جهانی شــدن و توســعه ارتباطات
مســائل را حــل کــرده و تجربیــات بهراحتــی
قابل دســترس هســتند .از لحاظ روانشناختی،
القــای آرامــش و زیباییشــناختی بحــث
میکنــم .شــهرداریها در شــهرها
ســرمایهگذاری میکننــد ،بــا بدبختــی
بودجــه را بهدســت میآورنــد و بــا
تــاش و زحمــت فــراوان طرحهــا را
اجــرا میکننــد .آیــا نمیتــوان بــا یــک
همگرایــی و هارمونــی مبتنــی بــر یــک
رویکــرد درســت آن را اجــرا کــرد؟ تهــران
تبدیــل بــه نمایشــگاه ســبک معمــاری
معمــاران ،شهرســازان و بســازبفروشها
شــده اســت .واقع ـ ًا مــردم مــا چقــدر بایــد
در خصــوص مردمســاالری هزینــه بدهنــد؟
حرکتــی کــه مــردم ایــران و خصوصـ ًا تهران
در انتخابــات شــورای شــهر نشــان دادنــد
در هیــچ شــهر توســعهیافته دنیــا چنیــن
عکسالعمــل جــدی دیــده نمیشــود.
انتظــار مــردم ایــن بــود کــه شــورای
شــهر و نمایندههــا بــا هــر جناحــی ،فرقــی
نمیکنــد ،مســئولیت هدایــت و ایجــاد
ایــن همگرایــی و هارمونــی را بــر عهــده
بگیرنــد .ولــی چــرا اتفاقــی نمیافتــد؟
یکـی از اسـاتید دانشـگاه لندن که اسـتاد
راهنمـای پسـرم نیـز بـود وقتـی بـه تهـران
آمـد در خیابانها از وضعیت شـهر وحشـت

کـرده بـود .ما در شـهر تهـران یـک معاونت
داریـم بهنـام معاونـت معماری و شهرسـازی
کـه نـه معمـاری میکنـد و نـه شهرسـازی!
ایـن معاونـت بـه معاونـت درآمد شـهرداری
تبدیـل شـده اسـت .تهـران دچـار بالیایـی
شـده کـه نمیتـوان مسـیر را برگردانـد مگر
اینکـه االن پایهگـذاری کرده و  50سـال بعد
نتیجـه آن را ببینیـم .امـروزه همـه زمینهای
ذخیـره شـهری فروختـه شـده اسـت .مـا
تنهـا توانسـتیم بـه داد باغهـای کن برسـیم.
باغهـای پراکنده شـهر تهـران کـه در اختیار
مـردم بـود ،اسـیر فعالیتهـای تجـاری
و رانتخـواری شـدند .جمعیـت بسـیار
کوچکـی هسـتند کـه باغـات را در حضـور
یـا غیـاب مأمـوران شـهرداری میخرنـد
و درختهایـش را از بیـن میبرنـد .مـا
قانونـی داریـم کـه طبـق آن هر کـس عالم ًا
و عمـدا ً درخـت و باغـی را از بیـن ببـرد،
بـاغ بایـد بـه نفع مـردم مصـادره شـود .این
قانـون مربـوط به سـال  59شـورای انقالب
اسـت کـه بعـد بازبینـی هـم شـد .پـس چرا
اتفاقـی نمیافتـد؟ بـرای اینکـه مـا در طرح
جامـع و مخصوصـ ًا طـرح تفصیلـی بهدنبال
درآمـد هسـتیم .چهـار سـال اسـت کـه
میگوییـم بایـد شناسـنامه باغها تهیه شـود
تـا بهعنـوان یـک سـند فرادسـت محسـوب
شـده و یـک الیـه در طـرح تفصیلی باشـد.
امـا متأسـفانه هنـوز نتوانسـتهایم بـه جایـی
برسـیم .شناسـنامه باغهـا شـامل سـن
درخـت ،نـوع ،بـن و غیـره یـک سـند برای
شـهرداری محسـوب میشـود تـا اگر کسـی
اقدامـی کـرد بـر اسـاس ایـن سـند بتوانیـم
پیگیـری کنیم .همـه عرصههای فضای سـبز
از بیـن رفـت .اگر فریـاد رهبری نبـود نوک
البـرز را هـم سـاخته بودند.
همانطــور کــه دولــت یــک اقتصــاد
تکمحصولــی بــه نــام نفــت دارد ،اقتصــاد
شــهر تهــران هــم تکمحصولــی بــوده و
آن هــم فــروش تراکــم اســت .بههرحــال
شــهر بایــد اداره شــود .از نظــر شــما بــرای
داشــتن درآمــد پایــدار غیروابســته بــه
زمیــن و تراکــم راهحلــی وجــود دارد؟
حتمـا وجـود دارد .در کشـورهای

دیگـر هـم بـه ایـن راهـکار رسـیدهاند.
هنـوز  80درصـد درآمـد شـهرداری تهران
وابسـته بـه تراکـم و پیشفروشهـای
تراکـم ،تغییـر کاربـری و فـروش زمیـن
اسـت کـه همـه آن هـم ناپایـدار هسـتند.
زمیـن را کـه نمیتـوان از خـارج منجمـد
شـده مثـل مـواد خوراکـی وارد کـرد.
متأســفانه زیرســاختها و ســرمایههای
زیربنایــی را از بیــن بردیــم و بــرای
اینکــه تهــران خــود را بازیابــی کنــد
کاری نکردیــم 12 ،10 .ســال اســت کــه
اداره درآمــد پایــدار داریــم امــا آیــا یــک
میلیمتــر هــم در راه رســیدن بــه اهدافــش
جلــو رفتــه اســت؟ دولــت بایــد حواســش
باشــد .در الیحــه مدیریــت جدیــد کــه ارائــه
دادیــم ،بنــده توصیــه کــردم اعضــای شــورای
پنجــم اعتــراض کننــد و جلــوی برخــی از
درآمدهــای شــهرداری گرفتــه شــود .مکــررا ً
شــهرداری عنــوان کــرده کــه وضــع خوبــی
دارم و ایــن آفتــی بــرای شــهر اســت .بایــد
هزینــه پارلمــان شــهری و مدیریــت شــهری
توســط مــردم آن شــهر تأمیــن شــده و
درآمدهــا و بودجــه هــم بــرای همــان شــهر
خــرج شــود .مــا حــق نداریــم یــک ریــال
پــول شــهر را در خــارج از آن هزینــه کنیــم
و اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد مجــرم هســتیم.
بهدلیــل سیاســیکاری و سیاســیبازی،
باقرآبــاد را بــه باقرشــهر تبدیــل کردنــد و
فــان روســتا ،شــهر شــد .بــه قــول معــروف
بــا حلــوا حلــوا کــردن کــه دهــان شــیرین
نمیشـــــود .پوســته حفاظتـــــی شــهر کــه
همــان حریــم حفاظتــی تهــران اســت بــه
مســاحت 6000کیلومتــر مربــع بایــد در
اختیــار شــهرداری باشــد.
شـاید دیگـران بـه شـهرداریها اعتمـاد
ندارنـد کـه بـه جـای حفاظـت از حریـم
شـهرها ،بـه محـض دسترسـی به آن شـروع
بـه توسـعه ساختوسـاز میکننـد.
کســی کــه میخواســته از فالنجــا
نماینــده مجلــس شــود ،قــول مــیداده،
اگــر بــه مــن رأی دهیــد ده شــما را شــهر
میکنــم! در حالــی کــه شــهر مفاهیــم،
معیارهــا و شــاخصهایی دارد .درآمــد

پایــدار ،ایــن اســت کــه بــر اســاس اســناد
توســعه شــهری (همیــن ســندهایی کــه ب ـه
آنهــا ایــراد دارم و االن بعــد از پنــج ســال
بایــد بازنگــری شــود) مــا نبایــد هرچــه
درآمــد داریــم مصــرف کنیــم .زمانــی در
دوره اصالحــات (مرحــوم نوربخــش)
صنــدوق ذخیــره ارزی را راه انداختنــد
در حالــی کــه مــا صنــدوق ذخیــره ارزی
یــا بــه عبــارت بهتــر صنــدوق ذخیــره
پسانــدازی در شــهر نداریــم .صنــدوق
اســپانیا و فرانســه از ظرفیتهــای
ذخیــره مــا ایــن اســت کــه میگوینــد 4
طبقــه تراکــم میدهیــم  2طبقــه را نگــه گردشگـــری خودشـــان بهــره میبرنــد
داریــد ،نفروشــید و امــروز بخوریــد .ایــن امــا در تهــران نمیتــوان اینگونــه
میشــود درآمــد پایــدار بــرای شــهرداری! ظرفیــت ایجــاد کــرد .مالهــا و
مگامالهایــی در تهــران ســاخته شــده
شهــــری
در شــهرهای
اروپایــی مطرح شــد
کــه طــی آن ظرفیــت
گردشــگری شــهرها را بــاال
بردنــد و اقتصــاد شــهر فعــال
شــد .آیــا تهــراندنبــال چنیــن
ظرفیتــی هســت؟

البتــه ایــن حــرف بنــده ناپختــه اســت امــا
معتقــدم هــر کســی کــه میخواهــد بنایــی
بســازد بایــد بــر اســاس قوانیــن شــهرداری
و اســناد توســعه بــه وی اجــازه ســاخت و
ســاز بدهیــم و غیــر از عــوارض زیــر ســطح
و غیــره پولـــــی گرفتــه نشــود.

کــه اگــر افتتــاح شــوند ،ایــن شــهر
قفــل میشــود! همانطــور کــه
کــوروش افتتــاح شــد و ایــن
کار خیابانهــای اطــراف آن
را قفــل کــرد .مــا بــدون
مطالعــه کار کردیــم.
هــزار
800
و ا حــد
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صنفــی در شــهر داریــم کــه بیــکار
میشــوند .بنــده نمیگویــم
مــال و مگامــال بــد اســت امــا
باید ابتــــدا شــرایط فرهنگـــی،
اقتصــادی و اجتماعــی خودمــان
را در نظــر بگیریــم و بعــد
بهوســیله مــال و مگامــا ل بــا
اســتفاده از معیارهــا و شــاخصها
شــغل ایجــاد کنیــم .متأســفانه
مطالعهنشــده دســت بــه ایــن کارهــا
میزنیــم .در آجودانیــه یــک مــال زدنــد
کــه متأســفانه باعــث قفــل شــدن ترافیــک
در خیابانهــــای اطــراف شــده اســت.
پارکینــگ ایــن مــال کجاســت؟ مطالعــات
اقتصــادی و اجتماعــی آن کجاســت؟ مــا
اقتصــاد شــهری نداریــم .مــا نبایــد لزوم ـ ًا
پــول بدهیــم و متــرو بســازیم .مــا بایــد
ســرمایهگذار بــرای متــرو بیاوریــم و بــا
دادن سوبســید بیشــتر نظیــر اتوبوسهــا
قیمــت بلیــت را کاهــش دهیــم .لزومــی
نــدارد ایــن همــه هزینههــای جــاری بــاال
ایجــاد کنیــم .البتــه فکــر نکنیــد منظــورم
ایــن اســت کــه در ایــن چهــار ســال تمــام
مشــکالت حــل میشــود امــا شــهرداری
بســیاری از مســائل زیرســاختی را میتوانــد
در ایــن چهــار ســالهایی کــه در پیــش
رو دارد ایجــاد کنــد .در همیــن محــور
ولیعصــر کــه محــور تاریخــی ،فرهنگــی
و اقتصــادی اســت بایــد پیادهراهســازی
شــده و جویهایــش برگردانــده شــود.
متأســفانه جدولهــا را ســر طوقــه درخــت
قــرار داده و کنــارش هــم اجــازه بــاال
رفتــن  5تــا  20طبقــه را دادنــد .درنتیجــه
تمــام شــاخههای درخــت از بیــن رفــت.
کار بســیار مهــم دیگــری کــه در آینــده باید
شــهردار و شــوراها انجــام دهنــد ،نظــم و
نســق دادن بــه اقتصــاد شــهر اســت .دولــت
هــم بایــد توجــه کنــد ،هــر عارضـهای کــه
بــه شــهر وارد میشــود ،هزینـهاش مربــوط
بــه شــهرداری اســت.
در نهایــت اگــر شــورای شــهر جدیــد
و شــهرداری آینــده بخواهنــد تنهــا دو
کار مهــم را ســرلوحه فعالیــت خــود قــرار
دهنــد ،ایــن دو کار مهــم چیســت؟
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توســعه متــرو ،جلوگیــری از اضافــه
تراکمفروشــی ،توجــه بــه اســناد توســعه
و جلوگیــری از تغییــر کاربــری بایــد در
کانــون توجــه باشــد .مســئله مهــم دیگــر
کــه جــزو وظایــف شــهردار آینــده اســت،
نگهــداری شــهر اســت .تعمیــر گاردریــل
شکســته،آســفالت خــراب ،ترمیــم فضــای
ســبز و غیــره همگــی بــه معنــای نگهــداری
شــهر اســت .مــن اگــر این امــکان را داشــتم
در ایــن چهــار ســال گذشــته بهجــای
اجــرای کمربنــد ســبزی کــه  1000تــا
 2000هکتــار اســت هزینــه آن را خــرج
خریــد باغهــا میکــردم .باغهــای تهــران
ریههــای شــهر هســتند و مــردم در داخــل
آن قــدم میزدنــد.

بهعنــوان آخریــن ســؤال ،شــورای شــهر
و مدیریــت جدیــد شــهر همــه اصالحطلــب
هســتند .آیــا مهنــدس حقانــی اصالحطلــب
در ایــن میــان نقشــی خواهــد داشــت؟
اگــر آن فــردی کــه بنــده دوســت دارم
شــهردار شــود و از بنــده دعــوت کنــد
میپذیــرم .در ســتاد بایــد افــراد باتجربــه
بــه همــراه جوانــان حضــور داشــته باشــند.
از وقتـی کـه بـرای ایـن گفتوگـو در
اختیار ما قرار دادید سپاسـگزارم .انشـاءاهلل
سلامت و موفق باشـید.

