علی محمدی  /ایران

شهرداریها به تراکم فروشی ادامه خواهد یافت؟
البتــه مــا االن دیگر به ایــن بحث دامــن نمیزنیم.
توســاز و نه
آخرین آمار وابســتگی ما به عوارض ساخ 
صرفاًتراکم فروشــی (قانونی و غیــر قانونی) در بین10
کالنشهر کشــور ،حدود  75درصد بود که االن با کاهش
میزان صــدور پروانه (حدودا  40درصــد) ،به حدود 60
درصد رســیده اســت .البته کســری بودجه هم داریم.
شــرایط قطعاً ســخت اســت و همه شــهرداریها هم
گرفتاراینمسألههستند.
 ëëاولین سفر خارجی شما به عراق و آخرین آن هم به
همین کشور بوده اســت .در این دو سفر چه اهدافی را
دنبال کردید و چه دستاوردهایی برای شهرداری تهران
داشته است؟
ســفر آخــر ما کــه البته تحــت تأثیر فضــای اربعین
بود و یک ســفر رســمی محســوب نمیشــد .نیروهای
مــا ســه هفتــه در عراق بــا عشــق زحمت کشــیدند .در
ســفرهای قبلی ما بــه عراق ،با شــهردار بغــداد بحث
خواهرخواندگــی مطــرح شــد و قــرار بــود ایشــان نیــز
مردادمــاه بــه تهران ســفر کنند ،امــا بــا بحثهایی که
در عــراق پیــش آمــد ،این ســفر به تعویــق افتــاد .این
همکاریهــا و اســتفاده از تجربیــات طرفیــن جــزو
برنامههــای جدی ماســت .درایــن زمینــه البته بحث
جدیای کــه من فکر میکنم یک وظیفه ملی اســت و
هــر ایرانی باید هر کاری از دســتش بر میآیــد برای آن
انجام دهد ،بحث کاخ کســری در جنوب بغداد اســت
که مقبره ســلمان فارســی هم در انجا قــرار دارد .طاق
کســری که یکی از آثار بیبدیل دوران ساســانی است و
به عنوان یک میراث مشترک بین ما و عراق به حساب
میآید ،هم اکنون وضعیــت خوبی ندارد و ما باید این
اثــر را که بخشــی از تاریخ و عقبه فرهنگی ما محســوب
میشود حفظ کنیم .ما در همان سفر اول این موضوع
را مطرح کردیم و در ســفر اخیر هم پیگیــر آن بودیم تا
بزودی تعدادی از همکاران میراث فرهنگی کشورمان
به عراق سفر کنند و با همکاری میراث عراق وضعیت
آن را از نزدیک بررسی کنند.
 ëëایــن روابط بیشــتر برمبنای کمکهــای مالی چیده
میشــود یا اینکه کامــاً دو طرفه اســت؟ همانقدر که
ما به آنها کمــک میکنیم ،آنها هم موظف هســتند تا
به نحوی جبران کنند؟ و دراین دیپلماســی شهری آیا
مشارکت سایر کالنشــهرها هم وجود دارد یا بار اصلی
بر دوش پایتخت است؟
در بعضــی زمینههــا بلــه ،و در بعضــی زمینهها نه!
البتــه آنهــا عالقمندند تــا شــهرداری تهــران ،منابعی
را بــه عراق بیــاورد و در انجــا هزینه کند .امــا ما توضیح
دادیم که به این شــکل نیســت و بهتر است آنها فضای
ســرمایهگذاری را امــاده کننــد تا بخــش خصوصی و به
عبارتی شــرکتهای زیــر مجموعه بخــش خصوصی
که تایید صالحیت شــدهاند به آنها معرفی شوند .مثالً
االنبخشیازظرفیتشرکتپیمانکاریمتروازادشده
و دســتگاههای حفاری تا حدودی ظرفیــت ازاد دارند و
میتوانند در ایجاد خطوط متــروی بغداد کمک کنند،
البتــه رقبای سرســختی مثــل کرهایها هم هســتند که
آنها معموالً سرمایه هم میآورند .توصیهای به طرف
عراقی داشــتیم و گفتیــم که مثل ما رفتــار نکنید ،کمتر
سوبســید بدهید تا بتوانید از ظرفیت بخش خصوصی
هم بــرای حمل و نقــل هم اســتفاده کنید .مــا در ایران
یــک دهم ارزش واقعی بلیــت را میگیریم و به همین
علت بخش خصوصــی تمایلی ندارد تــا در این زمینه

یکی از روشهای جدید تأمین منابع مالی و باال بردن کیفیت
زندگی در شهرها ،سرمایهگذاری بر توریسم است .این تجربه
همه کشورهای موفق دنیاست و ما قطعاً روی ارزشهای
گردشگری تهران سرمایهگذاری میکنیم .قدم اول ایناست که
باید جلوی تخریب ارزشها را بگیریم

ســرمایهگذاری کند .چون طول دوره ســرمایهگذاری را
افزایش میدهد و این به صرفه نیست.
 ëëبه جز عراق با کدامیک از کشورهای همسایه روابط
دیپلماسیقویتریداریم؟
بــا ترکیــه رابطــه خوبــی داریــم .چــون هــم از نظر
فرهنگی بهم نزدیک هســتیم و هم انصافاً در توسعه
گردشگری و بهســازی بافتهای تاریخی بسیار موفق
عمــل کردهانــد .آنهــا نعمــت الهــی نفــت را ندارند و
مجبور شــدهاند روی پــای خود بایســتند .انصافا در دو
دهه ی اخیر استانبول تغییر جدی کرده است.
 ëëهنــوز پیونــد خواهرخواندگی تهــران و اســتانبول
برقرار است؟ چه فوایدی برای دو طرف داشته؟
بلــه ،لغــو نشــده .اما مــا هنوز در حــوزه ترکیــه ورود
نکردهایم.آنهاتجربیاتموفقیدربافتهایتاریخی
دارنــد و ایــن یکــی از موضوعاتــی اســت که ما بشــدت
دنبال میکنیــم .بویژه آنکــه ما دو پروژه شــبیه به آنها
در دســت کار داریم .میدان تقســیم و خیابان استقالل
اســتانبول از نظــر تاریخی و کالبدی شــباهت زیادی به
میدان توپخانه و خیابــان الله زار تهران دارند .ما از این
شباهتمیتوانیماستفادهکنیم.اگردقتکردهباشید
االن در خیابان الله زارهم اقداماتی را شــروع کردهایم
و در حــال تعریض پیاده روها هســتیم .بهرحال وقتی
بخواهید تجربهای را اعمــال کنید باید از نزدیک نقاط
قوت و ضعف آن را بررســی کنید .در خیابان اســتقالل
واگــن ریلی وجــود دارد که ما میتوانیــم در الله زار هم
از ایــن الگو اســتفاده کنیم .همه اینها جــزو برنامههای

آیندهماست.
 ëëبا توجه به روابطی که در ســایه دیپلماســی شهری با
شــهرها برقرار میکنید تاچه اندازه درصدد هســتید تا
تهران را به عنوان یک مقصد گردشگری جذاب به دنیا
معرفی کنیــد؟ و از درامد حاصــل از آن به عنوان یک
درآمد پایدار بهره ببرید.
مطمئنــاً یکــی از روشهــای جدیــد تأمیــن
منابــع مالــی و باال بــردن کیفیــت زندگی در شــهرها،
ســرمایهگذاری بــر توریســم اســت .این تجربــه همه
کشــورهای موفق دنیاست و ما قطعاً روی ارزشهای
گردشــگری تهران ســرمایهگذاری میکنیم .قدم اول
اینســت که بایــد جلوی تخریــب ارزشهــا را بگیریم.
مــا در همیــن هفته در تهــران حــدود  5خانه-موزه را
افتتاح کردیم .اینها عالمت خوبی است.
البته شــما فوراً به دیپلماســی شــهری دست پیدا
نمیکنیــد ،مهــم اینســت که شــما هــم در ایــن قطار
در حــال حرکــت ،ســوار شــوید و بــه نقــاط ضعــف و
اشــتباهاتتان پی ببرید .مثالً در وین علی رغم اینکه
همه چیز به بخش خصوصی واگذار شــده ،اما بخش
پسماند دســت دولت اســت .پرســیدیم چرا؟ پاسخ
دادنــد کــه بخــش خصوصی بدنبال ســود اســت و ما
در پســماند ســود نمیخواهیــم .این برای مــا جالب
بــود ،چراکــه مــا در پســماند بدنبــال حداکثــر انتفاع
هســتیم ،در حالیکــه این بــه معنای کاهــش کیفیت
اســت .بنابراین ما متوجه شــدیم که باید دیدگاهمان
را اصالح کنیم.
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