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عکس :کاووس صادقلو ایران

محسنهاشــمی56ســالهکهحاالبرصندلیاولپارلمان
بهشــتتکیهزده،زمانینهچنداندور13،ســالبرکرسی
مدیرعاملــیمترویتهراننشســتهبــود.اوشــایدبهترین
گزینهایباشــدکهاینروزهــابتواندبیپــردهوحتماًبدون
قضاوت،عملکردچندینساله«کالنشهریچونتهران»
رابهچالشبکشــدکهبعداز14سالمدیریتاصولگرایانه
بهدســتاهالیاصالحاتافتادهاســت.اوجــزومعدود
آبانیهــایباارادهایاســتکــهچهدرزمــان«محمدباقر
قالیبــاف»وچهحــاالدرزمــان«محمدعلینجفــی»،به
خوبینبضادارهشــهررابهدســتگرفتهاست.محسن
هاشــمیاگرچهازدیــدخیلیهایکشــهردارعالــیبرای
کالنشــهرتهــراننامیدهمیشــود،امــابختشــهرداری
تهــراندرهیــچدورهایبااویارنبودهاســت.چــهآنزمان
کهدررقابتــینامنصفانه،نتیجهرابهمحمــدباقرقالیباف
واگذارکردوچهحتــیزمانیکهگمانهزنیهابرایآمدنش
بــه«بهشــت»قــوتگرفتهبــودبــاقــرارگرفتنشدرســر
لیستشــورایشــهر،عطایریاســترااز«ساختمانی»
به«ســاختماندیگر»بخشــیدتابایکخیابــاناختالف،
بهجای«طبقههفتــم»در«طبقهاولپارلمانبهشــت»،
بنشــیند!اوباوجودهمهشــایعاتوتشــویقوترغیبها،
حتیبعدازپیروزیپررنگشدرانتخاباتشوراهای،96به
رأییکمیلیونو 756هزارو 86نفریمردمتهرانوفادار
ماندتــاراهپرحاشــیه«ریاســت»رابرایشــخصدیگری
بازکند!محســنهاشــمیبهصراحتمیگویدکهباکسی
رودربایســتیندارد.حرفشامابریکپاشــنهنمیچرخد.
نظرمخالفانراتاآنجاکهبامنطقواستداللهمراهباشد،
میپذیرد،هرکهمیخواهدباشد...اماشعارشایناست!
«نــهبا ســیاهنماییمطلــقموافــقامونهباســفیدنمایی
محض»«،واقعبینی»شــایدبهترینشــعاریباشدکهاو
توگــویمابا
درهمــهاینســالهادنبالکردهاســت.گف 
اورادرحالیمیخوانیدکههفتههایپراســترسوشــلوغ
بودج هبندی 97گذشــتهاســت.امااوقراراستبیشتربه
وضعیتیاشــارهکندکهحاالدرشــهرتهرانحاکمشــده...
برایهمینازاوپرسیدهمیشودکهدرشرایطفعلی،تهران
اصالحطلبانهراچگونهمیبیند؟آیاازادارهشهرباروشیکه
رفیقدیرینهاشمحمدعلینجفیدرپیشگرفتهرضایت
دارد؟اوبیپردهپاســخمیدهداگرچهجانباحتیاطرادر
هرنقطهازکالمشرعایتکردهاست!

محسن هاشمی در گفتوگو با «ایران» :

با پولی کردن شهر مخالفم

سالنامه 96

اجتماعی

88

شــما خودتان جزو مدیران با سابقه مدیریت
شــهری هســتید و کامــاً بــه مســائل و مشــکالت
شــهر آگاهید ،با توجــه به ایــن ســابقه ،مهمترین
چالشهای پیش روی شــهرداری تهــران را در چه
حوزههایی ارزیابی میکنید و راهکارتان برای حل
هرکدام از این معضالت چگونه است؟
مسأله آلودگی هوا و ترافیک ،شاید مهمترین معضل
شــهروندان تهرانی باشــد ،چالشی که ســامتی و سرمایه
مادی و معنوی آنان را تهدید میکند ،بافتهای فرسوده
و آســیبپذیری در برابر زلزله و مدیریــت بحران نیز یکی
دیگر از چالشهای اصلی مدیریت شــهری تهران است.
مسائلی نظیر آسیبهای اجتماعی و معضالت فرهنگی
و اجتماعــی نیــز بــرای بســیاری از شــهروندان تهرانــی
آزاردهنده شده.
دربــاره راهکار بایــد نگاهــی واقعبینانه داشــت ،ما در
یــک دوره محدود و با کمبود منابع قادر به حل مشــکالت
نیســتیم اما میتوانیــم آنها را کاهــش داده و قابل تحمل
کنیــم .در مورد مســأله ترافیک و آلودگی هــوا ،مهمترین
راهکار توسعه حمل و نقل عمومی و انبوه بر ،غیرآالینده،
منظم و پرسرعت یعنی مترو است که طی سالهای اخیر
و با وجود توسعه زیرساختها ،بهدلیل کمبود تجهیزات،

ظرفیــت متروی تهران در حــد دو میلیون نفر در روز باقی
مانده که در صورت تأمین منابع مالی ،قابل افزایش به 5
تا  7میلیون سفر در طول  4سال آینده است.
در حــوزه نوســازی بافتهــای فرســوده و کاهــش
آســیبپذیری در برابــر زلزله نیــز ،اصالح سیاســت تراکم
فروشــی و راهبــری فعــاالن حــوزه صنعــت ســاختمان به
نوســازی ،بارگــذاری و بازآفرینــی در بافتهــای فرســوده
راهکار اصلی است که بتدریج در حال طراحی و اجرا است.
اما در حوزه مســائل اجتماعی و آسیبها و معضالت
آن ،ما معتقد به اســتفاده از ظرفیت مردم و تشــکلهای
مردم نهاد هستیم ،در دوره گذشته بودجه و توان فرهنگی
و اجتماعــی شــهرداری تهــران ،عمدتــاً صــرف فعالیت
در حوزههــای غیرمرتبــط و عمومــی بــا ســایر دســتگاهها
میشــده اســت که باید این رویکرد به رویکرد تخصصی و
فراهم کردن زمینه مشــارکت در فعالیتهای فرهنگی و
اجتماعی از سوی مردم تغییر کند.
فکــر میکنیــد بــا افزایــش بودجه شــهرداری
تهران و حمایتهای دولت میتــوان بر هر کدام
از این چالشها فائق آمد یا حداقل بخشهایی از
آنها را مرتفع کرد؟
بودجه شــهرداری تهران در حال حاضر با رقم بیش از

 17هزار میلیارد تومان ،بودجه مناســبی اســت اما تحقق
درآمدهای آن و هزینه کرد صحیح و اصولی آن باید مورد
توجه قرار گیرد .اگر مــا بتوانیم از اعتبارات مصوب دولت
بــرای توســعه سیســتم حمل ونقــل ریلی در کالنشــهرها
درســت استفاده کنیم ،بخشــی از کمبود اصلی تجهیزات
در متــرو یعنــی دو هزار واگــن برای خطوط شــش وهفت
مترو حل میشود.
بــاتوجــهبهمــواردفــوق،نقاطقوتشــخص
شــهردار را در اداره شــهر بیشــتر در چه حوزههایی
میدانیــد و فکــر میکنیــد ایشــان بهعنــوان مدیر
شــهر ،در چــه حوزههایــی دارای نقطــه ضعــف
هستند؟
آقــای دکتــر نجفــی ،از مدیران باهــوش و بــا تجربه در
نظام محســوب میشــوند ،ایشــان در حــوزه برنامهریزی
تســلط خوبــی دارنــد و بــه نظــر میرســد تیــم ایشــان در
حوزه عملیاتی و همچنین رســانه برای انعکاس درســت
فعالیتهــا بــه افــکار عمومــی و کاســتن از نگرانیهــا و
ابهامهای به وجود آمده نیاز به تقویت دارد.
اگــر شــما بــه جــای آقــای نجفــی بودیــد ،از
چــه شــیوههایی بــرای اداره بهتــر شــهر اســتفاده
میکردید؟

