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دولت ها و کارهای نکرده برای شهرداری ها

هماهنگی میان دولت و شهرداری
به نفع شهروندان است

یادداشت

دهــه هاســت کــه چنــد مســأله مهــم و
حل ناشده مدیریت شــهری را در ایران آزار
میدهــد اما بــرای کاهش یــا حل آنهــا کمتر
اقــدام گره گشــا و جدی انجام شــده اســت.
این یادداشــت تالش دارد تــا نگاهی به این
مســائل انداختــه و توجــه دولتمــردان را به
حسین ایمانی جاجرمی
کارهایی کــه میتوانســتند بکننــد و نکردند،
جامعه شناس شهری
جلــب کنــد .شــاید بتواننــد در این دوســال
باقیمانــده از عمــر دولــت ،حداقــل به قول
معروف کلنگش را بــه زمین بزنند تا بعدها بــه احتمال فرجی حاصل
شود:

شهردار تهران از ایجاد دیالوگ و رسیدن به ادبیات مشترک با دولت میگوید
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عکس :علی محمدی /ایران

پراکندگی و ناهماهنگی دســتگاههای ادارهکننده شهر :از دهه
 1970میالدی به این ســو بســیاری از کشورها برای اداره بهتر
امــور محلــی و تمرکــز دولت ملــی بــر سیاســتهای کالن ،نظارت و
پایــش عملکــرد واحدهــای فرو ملی دســت بــه تدویــن برنامههای
آمایش سرزمین و تمرکز زدایی گسترده زدند و بسیاری از وظایفی را
که تا پیش از این دولتهای مرکزی انجام میدادند به شــهرداریها
واگــذار کردنــد .آنها ایــن کار را بر مبنــای اصول تفکیک امــور ملی از
امــور محلــی و همیاری انجام دادند .اما متأســفانه در ایران از همان
دوران پیش از انقالب که رژیم شــاه شــبانه روز بر طبل انقالب سفید
در مملکت میکوبید و میخواست یک تنه ایران را به دروازه تمدن
بــزرگ رهنمون شــود ،راه عکس پیموده شــد و اموری کــه تا پیش از
آن جنبه محلی داشــت مثل آب ،برق ،فعالیتهای رفاهی ،ساخت
کتابخانه و مدرســه و مانند اینها را از شــهرداریها گرفته و برایشــان
دستگاههای عریض و طویل و پرخرج دولتی ساخته شد .این خشت
کــج اول آن وقت کشــور ســبب شــد تا ثریــای امــروز دیــوار مدیریت
شــهری در ایــران کــج بــرود .شــهرداری رفتــه رفته بــه یکــی از دهها
دســتگاهی که در شــهرها به رتق و فتق امور مشــغول بودند بدل شد
و با سیاســتگذاریهای عجیب دهه  70خورشــیدی که دستگاههای
عمومی را همچون کاســبان خصوصی به کســب درآمد تشویق کرد،
راه شهرفروشــی از ســوی زعمــای شــهرداری در پیــش گرفتــه شــد و
شــد آنچه نباید بشــود .ساخت و رشــد قارچی دهها برج و ساختمان
بلنــد مرتبه بدون رعایت کمترین ضوابط شهرســازی و معماری در
تهران و عمده کالنشهرهای کشور و از میان رفتن نظم نصفه و نیمه
شهری بخشی از پیامدهای این سیاستهای نادرست پیش و پس از
انقالب در حوزه مدیریت شهری بود .در حالی که بسیاری از مدارس
از دسترســی به ساختمانی مناســب و وسایل کمک آموزشی محروم
بودند از آن جایی که شــهرداریها مســئولیتی در حوزه آموزش شهر
نداشــتند دســت بــه کارهایــی عجیــب زدنــد .در تهــران ،شــهرداری
میلیاردها تومان صرف ساخت برج میالد و در چند سال بعد اتوبان
دو طبقــه صــدر کــرد که فایــده هــر دو برای شــهر معلوم نیســت در
حالــی که هر ریال ســرمایهگذاری مدیریت شــهری در حوزه آموزش
میتوانســت هــزار ریال در قالب ســرمایه انســانی برای کشــور فایده
داشــته باشــد .اما این انجام پذیر نبود زیرا شــهرداری برخالف همه
جای دنیا در خصوص آموزش و پرورش مسئولیتی نداشت.
بیتکلیفــی منطقه شــهری تهــران بزرگ :اگــر بخواهی تــا میدان
آزادی با وسایل حمل و نقل عمومی بروی همه چیز تا اندازهای
معلوم و منظم است ،اما درست از همین دروازه غربی تهران است
کــه آشــفتگی حمــل و نقل در حومه تهران آشــکار میشــود .شــمال
تهران که بنبســت اســت و تکلیفش معلوم اما دروازههای شرقی و
جنوبی هم تعریفی ندارد .دهها شهرداری و دهیاری در حومه تهران
هر کدام ساز خودشان را میزنند و چاله خود را بدون کمترین دغدغه
برای همسایه بزرگ خود میکنند .شهر تهران هم البته همین رفتار
را نسبت به شهرها و روستاهای اطراف خود دارد و از این منظر جای
گله برای هیچ کدام نیســت .اما مســأله این اســت که این آشفتگی و
بینظمی تبدیل بهُپتک های ســنگینی میشــود که شبانه روز بر سر
تهرانیهــا و حومــه تهرانیهــا در حوزههای مختلــف از حمل و نقل
گرفته ،تا مســکن و آب و کشــاورزی وارد میآید .بازهم باید گفت که
از اواخر دهه  1980میالدی در کشورهای مختلف وقتی مسأله ظهور
کالنشــهرها واقعیتهــای تلــخ خــود را نشــان داد ،دولتهــا به فکر
چاره اندیشــی افتادند و با تشــکیل مدیریتهای منطقه کالنشهری،
به سروســامان دادن به اوضاع پرداختند .کافی اســت نگاهی شود به
اســتانبول و آنکارا در همســایگی مــان ،به لندن و روتــردام در اروپا و
ســیدنی و اوکالنــد در اقیانوســیه .در وضعیت فعلــی اداره فضاهای
خالــی میان شــهرها و روســتاها بــه پایینترین ســطح دولــت یعنی
بخشــداریها ســپرده شده اســت و این در حالی اســت که اصوالً این
ســازمانها توانایــی و مأموریت عمل بهعنــوان حکومتهای محلی
ندارنــد .در نتیجه میدان عمل گســتردهای برای بــروز هزاران تخلف
و قانون شــکنی در عرصههای ساخت و ساز ،تصرف منابع طبیعی و
ســودجویی فراهم شده اســت که پایانی بر آن متصور نیست .البته از
انصاف دور اســت که اشــاره نکنیم به فعالیتهایی که در اوایل دهه
 1380در قالب طرح مجموعه شهری تهران برای ساماندهی به این
وضعیت نامناسب شد اما متأسفانه راه به جایی نبرد.
معلوم نبودن سیاســتهای مالی شــهرداری ها :در ســال 1362
دولــت وقت بــرای کاهش هزینههــای خود کــه در آن دوران به
ســبب درگیری کشور در جنگ تحمیلی ،توجیه پذیر مینمود ،اقدام
به قطع کمکهای مالی خود به شهرداریها کرد و با تصویب قانونی
در مجلــس ،واژه مجهولــی را بــا عنــوان «خودکفایی شــهرداری ها»
وارد فرهنگ مدیریت شــهری کرد که با گذشــت نزدیک به  40ســال
هنــوز وعده روشــن کــردن مفهوم و ابعاد آن بر ســر جــای خود باقی
اســت .رهــا کــردن شــهرداریها بــه حال خــود و غمض عیــن کردن
نســبت به راههایی که آنها برای کســب درآمد در پی آن بودند ،حتی
اگــر بــه معنــای دور زدن قانون بود ،ســبب شــده که هیــوالی عظیم
تراکم فروشی ،ضابطه فروشی و پروانه فروشی راه بیفتد و طرحهای
جامع شــهری بدل به ســند بیخاصیتی برای هدایت جریان توسعه
کالبدی و فیزیکی شــهر شــوند .حتــی برای ســالیان طوالنی پایتخت
کشــور از داشــتن طرح توســعه محروم بود و این مسأله مهم کسی را
در دولــت و البته در شــهرداری ناراحت نمیکــرد! در هر حال اکنون
که کفگیر شــهر فروشی به ته دیگ خورده و مصائب اداره حسینقلی
خانی شــهرها آشــکار شده است ،جا داشــت و دارد که دولت تکلیف
مســأله خودکفایــی شــهرداریها را روشــن کند و راههای مشــخص و
درستی پیش پای شهرداران برای کسب درآمد بگذارد.
ایــن قصه ســر دراز دارد امــا اگر تا حدی همین ســه مســأله گفته
شــده هم از سوی دولت پاســخ روشــنی بگیرد ،بازهم جای شکرش
باقی است.

حمیده امینی فرد
خبرنگار حوزه شهری

پیروزحناچی،درست9ماهپیشبا11رأیشوراییها،شهردارتهرانشد.دردورهایکهنهادشهرداری
تهــران،پرچالشترینوالبتــه پربحثترینروزهایخودرامیگذراند.محمدعلینجفی،براثر
بیماریاســتعفادادهومحمدعلیافشانیهمبهخاطرقانونمنعبهکارگیریبازنشستگانمجبور
بهاستعفاشدهبود.حناچیآرام،امادرکارزاریسختدررقابتبارئیساش«عباسآخوندی»،
با یــک رأی جلو افتاد تا عنوان چهاردهمین شــهردار بعد از انقالب پایتخت ،بهنــام او گره بخورد.
حناچی 55ســاله اگرچه در قامت تجربــه ،یکی از برازنده ترینها برای شــهرداری تهــران بود ،اما
تخصصشدرمعاونتشهرسازیومعماریوزارتراه،باعثشدتابعداز«محمدتوسلی»(اولین
طترینشهردارانپایتختهملقببگیرد.بااینهمهاودر
شهردارتهرانبعدازانقالب)یکیازمرتب 
اینچندماهبیشازآنکهنامشبهافتتاحهایپرسروصداگرهبخورد،بیشتربهدوچرخهسواریهای
معروفش ،پیوند خورده اســت .بهطوری که میتوان گفت بعد از حضور تقریباًهمیشــگی اش در
کنار اعضای کابینه ،رکاب زدنهای پر ســرو صدایش ،نقطه شروع از سرگیری روابط گرم دولتیها با
شــهرداری تهران باشد؛ رابطهای که تقریباً 18ســال به کما رفته بود و با انتخاب محمدعلی نجفی و
رفتنمحمدباقرقالیبافدوبارهاحیاشد!حناچیحاالدرچندیننوبت،هیأتدولترابهپیوستن
به کمپین «سهشنبههای بدون خودرو» دعوت کرده اســت ،وزیر جوان کابینه (محمد جواد آذری
جهرمی) و معاون امور زنان روحانی (معصومه ابتکار) جزو کســانی هستند که فعالً درخواست او
را اجابت کردهاند .رابطه او اما با دولت ،فراتر از سهشنبهها و چهارشنبههاست .او در این دوره جزو
معدود شــهردارانی است که توانسته ،تکلیف بدهیهای پرحاشــیه دولتیها به شهرداری تهران را
توگو حناچی ،به
توگوی ما با او را بهمناسبت هفته دولت میخوانید .در این گف 
روشن کند .گف 
ابعادمختلفروابطشــهرداریبادولتمیپردازد؛اینکهچهبدهوبستانهاییانجامشدهوچقدر
حضوراودرکابینهبرایتهراننشینهامفیدواقعشدهاست؛
 ëëتقریباً  10ماه از حضور شما در کسوت شهردار
منتخب تهران در شهرداری میگذرد ،با توجه
به فراز و فرودهــا و چالشهایی که در این مدت
پشــت ســر گذاشــته اید ،رابطه میــان دولت و
شــهرداری تهران را در این دوره چگونه ارزیابی
میکنید؟
ابتدا باید بگویم که ایجاد یک رابطه حسنه
توگو بین دولت و شهرداری تهران،
و قابل گف 
هــم به نفع دســتگاههای دولتــی و هم به نفع
مدیریــت شــهری و شــهروندان اســت .چراکه
ن مباحث حاکمیتی را در این حوزه
هم میتوا 
پیگیــری کرد و به ســرانجام رســاند و هم از آن
طــرف به ســراغ طــرح موضوعات مــورد نظر
شــهرداری رفــت و در ایــن زمینــه مطالبات و
درخواستهایی را که وجود دارد اعالم و محقق
کرد .بــه مثالهای زیادی هم میتــوان در این
زمینــه اشــاره کرد .فکر می کنــم مصداقهای
خوبــی وجــود دارد .مثــل ســیل فروردیــن ماه
امســال که مشــکالت زیادی را برای شــهرهای
مختلــف کشــور ایجــاد کرد .خــب بــا توجه به
شــدت و حجم بارشهــا ،دولــت نگرانیهای
زیــادی از ایــن بابــت در تهــران داشــت ،شــما
فکــر کنیــد اگر ایــن حادثــه در پایتخــت اتفاق
میافتاد ،چه تبعات و چالشهایی ممکن بود
گریبــان تهــران را بگیرد؟ اما مدیریت شــهری
در کنار دولت ایســتاد و با کنترل ضرایب خطر
و افزایش ایمنی ،وضعیت را به بهترین شکل
در تهــران مدیریــت کــرد .یــا از آن طــرف نگاه
کنیــد ما سالهاســت که بهدنبــال تأمین قطار
برای خطوط مترو هستیم .ایستگاه ،ریل ،تونل
و بــه عبارتی همــه تجهیــزات ثابــت و پایهای
در تهــران وجــود دارد ،امــا دغدغــه اصلــی ما
تأمین واگن و قطار است .مسألهای که از عهده
شــهرداری تهران خارج است .این جزو همان

مــوارد حاکمیتــی اســت که دولــت بایــد ورود
کــرده و به مدیریت شــهری کمک کند .ببینید
مباحث حاکمیتی ناشــی از آلودگی ،ترافیک و
آرامش تهران اگرچه مســتقیماً به شــهرداری
تهران مرتبط اســت ،اما در اصل یک موضوع
حاکمیتی اســت .یعنی هر دو طــرف در ایجاد
و پیشــبرد آن نقــش جــدی دارنــد و در نهایت
هــم هر دو ســود خواهند برد .مطمئن باشــید
اختــاف عمیــق یا گــپ طوالنی بیــن دولت و
شــهرداری بهنفع هیچ یک از طرفین نیســت
حتــی ب ه نفع مــردم تهــران هم نخواهــد بود.
مــا تــاش کردیم محیــط را آرام نگــه داریم تا
برایند تصمیمات و تالشهایمان برای مردم
تهــران هم مفید باشــد .الزمه چنیــن اتفاقی،
اســتفاده از همــه ظرفیتهــا و بضاعتهــای
ممکــن بــود .برای تحقــق این موضــوع هم با
همه دستگاهها و نهادها چه در دولت و چه در
توگو و مشــورت کردیم .به
خــارج از کابینه گف 
صراحت میگویم با همه افراد و گروههای ذی
نفعی که همکاری با آنها ،منافع شهر تهران و
شــهروندان را تأمین میکند و میتواند در این
توگو
حوزه مؤثر باشــد ،پای میز مذاکــره و گف 
مینشینیم.
ëëپــس بــا وجــود رضایــت طرفین ایــن قبیل
همکاریهــا میــان دولــت و شــهرداری ادامــه
خواهدیافت؟
همــه تــاش مــا ایــن اســت تــا بتوانیــم
ایــن جنــس خدمــات را افزایــش دهیــم.
درحال حاضــر بهدنبال افزایــش همکاریها
میــان دولــت و شــهرداری در حــوزه توســعه
حملونقــل عمومی همچون متــرو ،اتوبوس
و تاکســیهای هیبریــدی هســتیم .زمینههای
دیگری هم با وزارت راه و شهرسازی بهعنوان
یک دســتگاه همکار و همینطور با آموزش و

پــرورش و ســایر ســازمانها و نهادها به وجود
آمده است.خب همه این اتفاقات و اقدامات
ناشــی از حضــور شــهردار تهــران در هیــأت
دولــت اســت .البتــه مــا هــم بهــره میدهیم
وهــم بهــره میگیریــم و اینطــور نیســت که
ارائــه خدمــات یکطرفــه باشــد .خوشــبختانه
رابطــه نزدیکی بــا ســازمانها و معاونتهای
دولــت داریم .همــکاری اخیر ما بــا معاونت
علمــی رئیسجمهــوری هــم نمونــهای از
ایــن توافقهای دو طرفه محســوب میشــود.
هماکنون شهرداری تهران با معاونت علمی
رئیــس جمهــوری در زمینــه حمــل و نقــل
پیشــرفته و خودروهای برقی همکاریهایی را
شــروع کرده که قرار اســت با راهانــدازی مرکز
نــوآوری ،از اســتارتاپها برای حل مشــکالت
شــهر حمایت شــود .در تهران استارتاپهای
زیادی وجود دارند که در حوزه مسائل شهری
فعالیت میکنند که اتفاقاً دستاوردهای خوبی
هــم داشــتهاند .در زمینه شفافســازی بنا به
تجربهای که دولت پشت سر گذاشت ،باز هم
شهرداری تهران دستگاه اول نهادهای دولتی
و عمومی شد و توانســت رتبه اول را در زمینه
شفافســازی بهدســت آورد و ایــن افتخــاری
بــرای شــهرداری تهــران اســت! بههرحال ما
جــزو اولیــن نهادهایی بودیم که بــا راهاندازی
ســامانه شــفافیت درحــوزه شفافســازی در
کنــار دولــت ایســتادیم و بــا انتشــار جزئیــات
قراردادهــا ،حســابهای مالــی و حتــی حکم
حقوقی معاونــان و مدیران شــهرداری اجازه
ندادیــم تجربــه گذشــته در غیرشــفاف بودن
عملکــرد برخی مدیران و شــهرداران مناطق
در انعقــاد قراردادها و مناقصات و مذاکرات،
پنهان و محرمانه بماند و شــهروندان را امین
خود دانستیم.
ëëدولتها طی سالیان گذشته ،سهم ناچیزی
از تعهــدات خــود را پرداخــت کردهانــد و
هماکنون بدهی سنگینی از این ناحیه بر دوش
دولت دوازدهم مانده .قطعاً امکان پرداخت
همه بدهیها بویژه در شــرایط امروز اقتصادی
وجود ندارد ،فکر میکنید چگونه باید بخشی از
این بدهیها را تسویه کرد؟
س بندی که بتازگی در قانون بودجه
براسا 
آمــده اســت ،درحــال حاضــر امــکان تهاتــر
بدهیها وجــود دارد .طبق همیــن بند ،حتی
میتــوان بدهیهــای دولت بــا بانکها را هم
تهاتر کرد .براین اســاس ،سازمان حسابرسی
در شــهرداری تهران مستقر شــد و بدهیها را
احصا کرد.
 ëëدر بحــث بدهیهــا مبالــغ متفاوتــی اعالم
میشــود .برخی اعضای شــورای پنجم از رقم
 5هزار تــا  7هزار میلیارد تومان نام میبرند و از
زبان برخی مســئوالن شــهرداری رقم پایینتر
حتی در حدود  2هزار میلیارد تومان هم شنیده
میشــود .جالــب اینکــه در دوره گذشــته رقم
بدهی دولت به شــهرداری تهران باالی  20هزار
میلیــارد تومــان هم اعالم شــده بود .ســازمان
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شما هم در این چند ماه اخیر ،تقریباًدر همه این جلسات شرکت کردهاید ،میتوانید بگویید حضور شما در کنار هیأت وزیران چه
دســتاوردهایی برای مردم تهران داشته و به چه نکات مثبت و مطلوبی منتهی شــده است .به هرحال شهروندان حق دارند که
بدانندحضورپیروزحناچی،صرفاًیکحضورتشریفاتیونمایشینبودهاستوتوانستهتاحدودیانتظاراتشانرابرآوردهکند؟
قطعاً طرح مســائل تهران در مقیاس دولت ،اولین دســتاورد حضور شــهردار تهران در جلسات هیأت وزیران است .اگر
بخواهیم از سمت دولتیها هم به این موضوع نگاه کنیم؛ نگرانیها و حساسیتهای اعضای کابینه درباره مسائل مرتبط به
شهر تهران به مدیریت شهری منتقل شده است .برای مثال فقط در ماه رمضان و کمی پیش از آن ،براساس گزارشی که ما
درباره نقش میادین میوه و تره بار در تنظیم بازار و کنترل نرخها به دولت ارائه کردیم موجب شد تا با همکاری دستگاههای
مختلــف در زمینــه تأمین و توزیع ارزاق عمومی ،مشــکل اقالم خوراکی حل شــود .درایام نوروز شــهرداری تهران همچنین
همکاری ویژهای با وزارت جهاد کشــاورزی برای تأمین میوه شــب عید داشت .بعد از آن هم در قالب تأمین مواد پروتئینی
این همکاری ادامه یافت .ما حدود  240مرکز میوه و تره بار اعم از محلی و منطقهای در تهران داریم که بهطور کلی نرخهایی
که عرضه میکنند 40 ،درصد ارزانتر از ســایر مراکز فروشــگاهی اســت .بنابراین تأمین این ارزاق ،بزرگترین کمکی بود که
امکان انجام آن وجود داشــت .قطعاً این امر ناشــی از ایجاد دوباره دیالوگ بین دولت و شــهرداری بود .حتی زمانی که این
گزارش را خدمت آقای رئیس جمهوری ارائه دادیم ،ایشان تأکید داشتند که آن را منتشر کنیم .چرا که اقداماتی که از سوی
مدیریت شهری برای تنظیم بازار انجام گرفت ،باعث خوشحالی رئیس جمهوری شد.

حسابرســی چه میــزان بدهــی را احصــا کرده
است؟
رقمی که به ما اعالم شــده حــدود  5هزار
میلیــارد تومــان اســت .در بحــث بافتهــای
فرســوده ،حمــل و نقــل عمومــی و حتــی
شــمارهگذاری و ســوخت تمــام بدهیهایــی
که از قبل مانده و تاکنون تســویه نشــده بود را
به حســاب شــهرداری تهران گذاشــتند والبته
تــاش بــرای تســویه آن آغــاز شــده اســت.
همانطــور که میدانید ،وقتــی بدهیها احصا
میشــود بهعنوان بدهی قطعــی دولت به ما
تلقــی میشــود .بنابراین رقــم بدهی قطعی
دولت به شهرداری همین حدود است.
ëëدولت در حوزه حمل و نقل عمومی تاکنون
بــه چه میزان از تعهداتش عمل کــرده و در این
چند ســال اخیر چــه میزان کمک نقــدی و غیر
نقدی در قالب تهاتر و فاینانس داشته است؟
لونقل
عمــده کمک دولت در حــوزه حم 
عمومی به شــهرداریها اجازه فاینانس بوده
است .این اتفاق در دوره گذشته هم میافتاد
در آن زمان هم دولتها از طریق فاینانس به
شــهرداریها کمک میکردند .اما در شــرایط
تحریــم در این زمینه با مشــکالتی مواجهیم.
البتــه اجازه برقراری خطــوط اعتباری را برای
لونقــل عمومی داریــم .در این دو ســال
حم 
اخیــر هــم از ظرفیتهایــی کــه در خطــوط
لونقل عمومی داشتهایم،
اعتباری برای حم 
با عنایت ویژه دولت ،دستور رئیس جمهوری
و معــاون اول ،درحــال پیگیــری هســتیم تــا
لونقــل
بتوانیــم از آن بــه نفــع توســعه حم 
عمومــی و خطــوط متــرو اســتفاده کنیــم.
خوشــبختانه اتفاقــات مثبتی هم افتــاده و به
نتایج مطلوبی رسیدهایم.
ëëمیتوانیــد به نمونهای که اخیراًدر خالل این
نوع همکاریها به وجود آمده اشاره کنید؟
مثــل  70واگن متــرو که در گمرک شــهید
رجایــی مانــده بــود ،مــا پیگیریهایــی کــه در
هیــأت دولــت انجــام دادیــم ،از آن  70واگن،
 4قطــار بــزودی به خــط  6و  7تزریــق خواهد
شــد .یعنی حدود  28واگن! هر قطار در طول
یک ایســتگاه  7واگن دارد .بنابراین با این نوع
همکاری و پیگیریها که تاکنون اتفاق افتاده،
من بســیار به روابط بین مدیریت شهرداری و
دولت برای پیشبرد کارها به نفع مردم خوش
بین هســتم .چون از آن امکانی که در مقیاس
دولت قابل دسترســی است ،اســتفاده کرده و
میکنیم.
ëëدر حوزه پســماند نیز اتفاقــات مثبتی افتاده
اســت .درباره تأثیر این روابط در این حوزه هم
توضیحمیدهید؟
بلــه مــا اخیــراً در حــوزه پســماند و تولیــد
زباله در دولت مصوبهای داشــتیم که بخشی
از ســهم فروش آن به پایتخــت تعلق بگیرد.
من مطمئن هســتم که سهم بسزایی نصیب
تهران خواهد شــد و امیدوارم که از این طریق
بتوانیم مشکل پسماند تهران را به طور جدی
حل کنیم.
ëëبا این توصیف آینده تهران را در سایه همین
روابطروشنمیبینید؟
ببینید من نمیخواهم در این زمینه خیلی
رؤیایــی فکــر کنــم .بــه هرحــال ما در شــرایط
ســختی هســتیم.از یک طرف بــا تحریمهای
غیرمنصفانه بینالمللی مواجهیم و از طرفی
هم شــرایط اقتصادی کشــور غیرعادی است
و خــب در مدیریــت شــهری هــم بدهیهای
ســنگینی بر دوش مــا مانده اســت.اما در این
شــرایط ســخت بــا همــکاری دولــت تــاش
میکنیــم تا هزینهها را کاهــش داده و کیفیت
خدمات و ســرویس دهی به مردم را افزایش
دهیم.
 ëëمعتقد بــه این هســتید که تهران به واســطه
پایتخــت بودنــش ،هزینههــای بیشــتری را در
مقایسه با کالنشــهرها صرف میکند ،پس باید
سهم بیشتری هم از منابع مالی نصیبش شود؟

آیا تالش میکنید تا با اســتفاده از این ظرفیت
و روابط با دولتمردان ،به نفع تهران ،این ســهم
را افزایــش دهید؟ یکــی از دغدغههــای اصلی
تهران نشــینها ،هزینههای اضافی است که بر
همین مبنا به آنها تحمیل میشود ،هزینههایی
مثــل هزینه اجاره بهــا و پرداخت عــوارض که
زندگی در تهران را برای مردم ســخت و بشدت
گران کرده است .اما در مقابل شاید عوایدی که
نصیب آنها میشود ،چندان قابل توجه نباشد
و تهران از نظر ســرانه در مقایسه با جمعیتی که
دارد ،یک کالنشهر فقیر محسوب شود.
مــن ترجیح میدهم ادبیــات این بحث را
تغییر دهم تا بتوانیم به نتیجه بهتری برسیم.
در یــک نظرســنجی از پایتخت نشــینها البته
قبل از تشدید شــرایط اقتصادی فعلی ،سؤال
کردنــد کــه بزرگترین مشــکل شــما در ســطح
شــهر تهران چیســت؟ جالــب اینکــه همه به
اتفاق گفته بودنــد ،آلودگی هوا و ترافیک! این
موضــوع اتفاقــاً در هیــأت دولــت هــم مطرح
شــد .یعنــی ایــن دو موضــوع از منظــر مــردم
تهران ،بســیار طاقت فرســا و حاد اســت .البته
اگر االن سؤال کنید مشکالت اقتصادی در رتبه
اول قــرار میگیــرد امــا قطعاً رتبه دوم و ســوم
بــاز هم بــه آلودگی هــوا و ترافیــک اختصاص
خواهد یافت .وقتی آلودگی هوا و ترافیک جزو
اولویتهــای اصلــی مــا قــرار میگیــرد ،یعنی
دیگر این موضوع مختص شهر تهران نیست
و کامالً یک موضوع حاکمیتی اســت و باید به
آن حساســیت ویژه نشــان داد .شما میدانید
وقتــی موضوعــی حاکمیتی میشــود ،حل آن
از عهده مدیریت شــهری تهران خارج است و
کمک همه دســتگاهها و ســازمانها و نه فقط
دولــت را میطلبد .یعنــی باید همه به میدان
بیایند ،نه فقط یک ارگان یا نهاد خاص! به این
معنا که توضیح دادم ما به این دیالوگ دست
پیدا کردیم و تالش میکنیم تا به نتایج خوبی
برسیم.
ëëدر این دیالوگ آیا دستاوردی هم برای تهران
بهدست آمده؟
ببینیــد مــا هماکنــون حــدود  10هــزار
میلیاردتومــان بدهــی بانکــی فقط بــه یکی از
بانکهــا داریــم .این  10هــزار میلیــارد تومان
هم فقط در حوزه حملونقل عمومی اســت.
خب ما این فشــار زیاد را برای تأمین و توسعه
قطارهای مترو تحمــل کردهایم ،امامعتقدم
که این فشــار باید تقسیم شــود ،نه اینکه فقط
بر دوش تهران باشــد .خوشبختانه دولت هم
این موضوع را پذیرفته است و تالش میکنیم
وضعیت بهتر شود.
ëëشــما هماکنــون در کنــار اعضــای کابینــه
مینشــینید و در صحبــت هایتــان مــدام از
تالشهایــی گفتهایــد کــه قــرار اســت مســیر
مشکالت شهر تهران را تا حدودی تسهیل کند،
به هرحال برخــی از این تالشها نتیجه بخش
بــوده و قطعاً بخشــی دیگــر نه! ممکن اســت
نقدی به تالشهایی باشــد که با همراهی هیأت
دولــت ،امــکان رفع آنهــا وجود داشــته ،اما در
زمــان خود اتفاق نیفتــاده اســت .از این منظر
چه انتظاراتی از دولت دارید؟ و البته بزرگترین
حسن این دولت به اعتقاد شما چیست؟
شــاید بهتــر باشــد کــه ایــن ســؤال را از من
نپرســید ،چــون من هــم حــاال عضــوی از این
کابینهام! اما فکر میکنم در این شرایط سخت
اقتصــادی کــه دشــمنان مــا تــاش میکننــد
رگههــای حیات اقتصــادی را قطع کننــد ،آرام
نگه داشــتن کشــور و تأمیــن مایحتاج عمومی
مــردم و ارائــه ســرویس و خدمــات عمومــی
مثــل بهداشــت ،آمــوزش و پــرورش و ارزاق
عمومــی و البته کنتــرل نرخ ارز در این آشــفته
بــازار ،بزرگترین دســتاورد این دولت اســت.
ما بایــد باور کنیم که در یــک جنگ تمام عیار
اقتصــادی قــرار داریم ،فقط گلولهای شــلیک
نمیشود وگرنه دشمنان ما ،همه شریانهای
مهم اقتصادی را هدف قرار دادهاند .بنابراین
در چنین شرایطی ،آرام نگه داشتن کشور یک
اصل مهم است که خوشبختانه دولت هم در
این زمینه موفق عمل کرده است .البته تالش
باید کــرد تــا بهــرهوری از امکانــات و نیروهای
داخلی را در شــرایط تحریــم مثل زمان جنگ
افزایش دهیم .من معتقدم حداکثر انســجام
داخلــی در ایــن وضعیــت ،الزمه عبــور از این
بحــران اســت .دولت البته تــاش میکند ،اما
ایــن وظیفهای اســت کــه همــه بایــد برعهده
بگیرند و نباید تنها بر دوش دولت باشد.
ëëاین جزو محسنات دولت بود ،اما توقع شما
چیست؟
شــاید دولت هماکنون در شرایطی نباشد
کــه مــا بودجــه مســتقیم از آنهــا درخواســت
کنیــم .مــا هــم ایــن موضــوع را متوجهایــم.
امــا امکانــات دولــت فقــط بودجــه نیســت.
بســیاری از همکاریهــای بیــن دســتگاهی و
همکاریهــای حقوقی بین دســتگاهی وجود
دارد کــه بــا حمایــت دولــت میتوانــد شــکل
بگیــرد .ایــن حمایتهــای حقوقــی میتواند
در قالــب مصوبــات و لوایــح بســیار تأثیرگذار
باشــد .مثالً با موافقت هیأت وزیران ،کارخانه
ســیمان ری عید امســال به مدت  30سال به
شــهرداری تهران واگذار شــد تا به یک فضای
ویــژه فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی در
جنــوب شــهر تهــران تبدیــل شــود .خــب این
قبیــل همکاری و توافقنامههــا میتواند بدون
تحمیل کوچکترین هزینــهای به دولت انجام
شده و ادامه یابد.

