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عکس :مهر

پیروز حناچی ،معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در گفت و گو با «ایران»:

تهرانبهشهرسوارههاتبدیلشدهاست

ساخت برخی پروژهها در تهران ،میلیاردها تومان پول بی حساب را به جیب پیمانکاران ریخت
حمیده امینی فرد

خبرنگار

پیروزحناچیحدودیکماهاستکهازخیابان«حافظ»به«ایرانشهر»آمدهاست.همان
جایــیکهخیلیهامعتقدبودندبایدازابتدابههمینجامیآمد!امایابختبااویارنبوده
یا اینکه میطلبید در زمان شــهردار شدن محمدعلی افشانی ،نســخه معاونت پر دردسر
معماری و شهرسازی بهنام او پیچیده شود .پیروز حناچی ،در دوره اصالحات ،برای 5سال
دبیرشورایعالیمعماریوشهرسازیبود،دردولتیازدهممعاونمعماریوشهرسازی
وزیرراهوشهرســازیشــد،بعدترهمپایشبهشهرداریتهرانبازشــدتادریکوقفهکوتاه
مــدت ،عالیق و تخصــصاش به معاونت فنــی و عمرانی شــهرداری تهران گــره بخورد.
اگرچهدیرینپاییدکهبارفتننجفی(شهردارسابقتهران)بهجایگاهیکههمهاوراالیقش
توگونشستیمکهحکمشبرایرفتن
میدانستند،بازگشت.بااوزمانیدربارهتهرانبهگف 
بهمعاونتمعماریوشهرسازیزدهشدهبود.برایهمینخیلیراحتترمیتوانستاز
اتفاقاتیپردهبرداردکهبرمعاونتفنیوعمرانیتهراندرسالهایقبل،گذشتهاست.او
البتهنه«مغرضانه»ونهحتی«جانبدارانه»بهوضعیتویژهایاشارهمیکندکهپروژههای
ساخته شــده برای تهران به ارمغان آوردهاند .پروژههای چند هزار میلیاردی همچون «دو
طبقــه کردن اتوبان صدر» که میلیونها تومان با هزینههای واقعیشــان فاصلــه دارند! از
پروژههایی که معلوم نیست به چه علت ،سالها زودتر از موعدشان ،روبان افتتاح را پاره
کردهاند.یادربارهساختپروژههاییمیگویدکهمعلومنیستباچهتوجیهی،میلیاردها
تومــانناقابلرابــهجیبپیمانکارانریختهانــد!پروژههاییکهوقت«رفتنشــان»تازه
«آمدهاند» .از حرفهایش البته میشــود اینگونه تعبیر کرد که تهران شــهر انســان محور
نیســت.یعنیهمهآنســالهاییکهدردنیاحکمبــهتوقف«خیابانهــا»«،اتوبانها»و
«پلهــای ســواره رو» میدادند ،یــک نفر یا چند نفر حکم به ســاختن شــهری دادند که دو
طبقه کــردن بزرگراههایش برعبور خطوط مترواش میچربید .برای همین حاال پایتخت
شــهر«ســوارهها»نامگرفتهنه«پیادهراهها»!ماطرحاجرامیکنیــم،بدونآنکهبهمنافع
ســاکنانش فکر کنیم .میســازیم ،فراری میدهیم و بعد که آســیبهایش فراگیر شــد ،به
طرحی افتخار میکنیم که حتی یکی از ســاکنانش «بومی» نیســت! «پیروز حناچی» در
ســن 54سالگی ،حاال در کســوت معاون شهرسازی و معماری شــهردار تهران به سابقهای
میپردازدکهکالنشهرتهرانازسالهایدوراززمان«غالمحسینکرباسچی»تابه«محمد
توگویتفصیلیمابااورادرزیرمیخوانید:
علینجفی»دیدهاست.گف 

ëëبهتراستسؤالاولراازاینجاشروعکنیم،
با توجه به پروژههای زیــادی که در تمام طول
اینســالها،درتهــراناجراییشــده،بهنظر
شماکدامپروژهضروریبودهوکدامنه؟
ببینیــد در مدیریــت اســتراتژیک بایــد بین
منابــع ،مأموریتهــا ،اهــداف و اولویتهــا
تناسب برقرار باشــد .بنابراین همه پروژهها
اولویــت مســاوی ندارند و باتوجــه به منابع
و زمانبنــدی تعریف میشــوند .شــهرداری
تهــران در دورههایــی به دالیــل مختلف که
یکی از آنها میتواند خاموش کردن سیستم
مانیتورینگ شهرسازی باشــد ،درآمدهایی
بهدســت آورد کــه ناشــی از فروریختن ســد
شهرسازی در شهر تهران بود .این درآمدها
کــه اوج آن در ســال  90بود ،موجب شــد که
پروژههایــی در تهــران تعریــف شــود کــه در
زمان عادی امکان مطرح شــدن نداشــتند.
شــاخصترین ایــن پروژهها هــم ،دو طبقه
کــردن پل صدر بود .جالــب اینکه در همان
زمــان همــه اتوبانهــای دو طبقــه بتنی در
دنیــا در حال جمــعآوری بودنــد .میتوانم
به بیــش از  20مورد اتوبان که معروفترین
آن سئول است ،اشاره کنم .یا در امریکا االن
همــه این اتوبانهــای دو طبقه به فضاهای
شــهری تبدیل شــدهاند که کیفیــت زندگی
را تحــت تأثیر قرار میدهند .در شهرســازی
تئوری وجود دارد که نشان میدهد افزایش
مســیر دسترســی لزوماً به کاهــش ترافیک
نمیانجامــد .یعنــی هرچقــدر اتوبانهــا و
خیابانهــای جدیــد خــارج از طــرح جامــع
بســازید ،تقاضای ســفر را افزایــش دادهاید
و ایــن نــه تنهــا تأثیری بــر کاهــش ترافیک

نــدارد کــه حتــی آلودگــی را هــم افزایــش
میدهد .االن سالهاســت که در کشــورهای
توسعه یافته ،هیچ خیابان یا اتوبان جدیدی
در داخل شــهرها ساخته نشده است ،اما به
جای آن شــبکه حمل و نقل عمومی و مترو
و قطار بین شهری مخصوصاً در کالنشهرها
توسعهپیدامیکند.
ëëبااینتوصیفمیتوانگفتدراین10سال
اخیر چه تعداد خیابان و اتوبان به کالنشــهر
تهراناضافهشده؟
بخش عمدهای از شبکهای که در تهران اجرا
شــده ،براســاس طرح جامع بــوده ،اما نکته
اینجاســت که مثــاً اگر افق اجــرای پروژهها،
 20سال آینده دیده شده باشد ،این حجم از
پروژهطیچندسالساختهشدهاست.وقتی
مثــاً این پروژه در  5ســال اجرا شــود ،قطعاً
تبعاتــی خواهــد داشــت .بویژه درشــرایطی
کــه شــهرداری منابع مالــی پایداری نــدارد،
ناخواســته به انجام کارهایــی در نقاط دیگر
شهر دست میزند .مثالً درمنطقه 22دست
بهساختتعدادزیادیبرجمیزندکهاساساً
نباید در آن منطقه ساخت و ساز بلند مرتبه
انجام داد .یا تعداد طبقات سطوح مسکونی
شهر را یک تا دو طبقه باالتر میبرد .مجوز به
مالهــای بزرگ هم در همین راســتا توجیه
میشود .در دوره مدیریت اسبق ،شهرداری
ادعا داشــت که شبکه راههای اصلی که باید
در افق طرح جامع ( 20سال) ،اجرا میشد را
تمامکردهاست!
ëëمیتوانیدبهیکیازمصادیقاینساختو
سازهااشارهکنید؟
در دوره قبــل زمانیکه قرار بــود نواب (آنچه

روی زمین اســت نه تونل) به آزادگان وصل
شــود ،بارهــا و بارهــا به خاطر مســائل مالی
و حقوقــی متوقــف شــد .خاطــرم هســت
زمانیکه وزیر مســکن تونس در ســال  77به
ایران آمده بود ،وقتی نقشــه یــک دو هزارم
نــواب را دید ،تعجب کرد و پرســید«،آیا این
پروژه اجرا شــده؟» بعد اصرار به دیدن این
پروژه کرد .وقتی به نواب رسیدیم( ،هنوز به
بهرهبرداری نرسیده بود) گفت اصالً امکان
نــدارد چنیــن پــروژهای در کشــور مــن پیاده
شــود .چون اوالً قانون از منافع ساکنان دفاع
میکند و ثانیاً اگر قرار به انتفاعی هم باشــد
باید به ساکنین این منطقه اختصاص یابد.
بعدهــا مــا در مطالعاتمان متوجه شــدیم
که با اجــرای این طرح ،حتی یک خانواده از
نوابیهــای قدیم هم در طــرح نواب زندگی
نمیکند .اصالً یکی از دالیلی که طرح نواب
به لحاظ اقتصادی و اجتماعی رد میشــد،
پیشبینیهمینمشکالتبود.
ëëیعنی این پــروژه از هر لحاظ مــردود اعالم
میشود؟
ایــن پــروژه در بخــش دسترســی چمــران
بــه آزادگان خــوب ظاهــر شــده و نمــره
 17-18میگیرد،امامتأسفانهتأثیراتمنفی
اجتماعــی زیــادی در منطقــه ایجــاد کــرده
است .نه تنها کیفیت زندگی را باال نبرده که
حتی بر اســاس مطالعات ما عمر متوســط
خانوارهایی که در نواب زندگی میکنند ،بین
 3تا  5ســال اســت .آمار خانههای مجردی
بســیار باالســت .اغلب هم کارکنــان دولت
آنجا زندگی میکنند و حالت اسکان موقت
پیدا کــرده و این ناپایداری در محله تعریف
میشــود کــه همیــن موضــوع آســیبهای
اجتماعی و جرایم را بشــدت در این منطقه
افزایــش داده اســت .ببینید وقتی پــروژهای
زودتــر از زمــان پیشبینــی شــده ،بــه پایان
میرســد ،قطعاً هزینه تمام شــده بیشتری
هم صرف میکند که منابع مالی بیشــتری
میطلبد و برای تأمین این منابع مالی باید،
بار شهر را سنگینتر کرد.
ëëپس همه پروژهها براســاس طرح جامع یا
ســاماندهی یا طرحهای مصوب ،اجرا شــده
است؟
خیــر ،بخشــی از ایــن پروژههــا مثــل تونــل
نواب ،تونل نیایــش و دو طبقه کردن اتوبان
صــدردر هیــچ طرحی دیده نشــده اســت و
جــزو طرحهای پیشــنهادی آقــای قالیباف
محســوب میشــود .البته تونلهــا میتواند
بــه نوعــی توجیــه پذیر باشــد ،امــا دو طبقه
کــردن صدر بهطور قطع هرگــز! بویژه اینکه
هزینههای زیادی را هم به شهر تحمیل کرد.
ëëاینگه گفته میشود در این دوره هیچ پروژه
جدیــدی در تهران کلیــد نخــورده و نخواهد
خوردراتأییدمیکنید؟آقاینجفیهمتأکید
داشتندهمینکهپروژههاینیمهتمامبهپایان
برسد،کافیاست؟
خیــر پروژههای جدیدی هم تعریف شــده
اســت .مثــاً دربــاره دریاچــه چیتگــر ،مــا
االن دسترســی شــمالی و عبــور از همــت را

داریــم ،هرچنــد بارگذاریهــای مســکونی
اطــراف دریاچــه کــه خــارج از برنامــه بوده
مشــکالت بســیاری را به وجود آورده است.
ادامــه حکیم هــم از جنــوب دریاچــه عبور
میکند .درحالیکه شما وقتی از حکیم عبور
میکنیــد ،دریاچــه را نمیبینید .مــا در این
زمینه طرحی را به مســابقه گذاشتیم که در
مرحلــه دوم آن  5شــرکت برنــده شــدند و
قرار اســت تا یکماه دیگر اعالم شــود .این
طرح قرار است در جنوب حکیم اجرا شود.
ســاماندهی رود درههای تهران هم از دیگر
پروژههای در دستور کار ماست .البته تغییر
نــگاه نســبت به برخــی پروژههــای قدیمی

خــب امــکان تخریــب چنیــن ســازههای
عظیمــی وجود ندارد ،ضمــن آنکه هزینه
تخریــب آن به مراتب باالتر از ســاخت آن
اســت .در دنیــا هــم پروژههــای اینچنینــی
را یــک بازطراحــی مجــدد با نــگاه اقتصاد
مبتنی بر فرهنگ میکنند.
 ëëمیتوانیــد بــه چند نقطــه بیدفــاع دیگر
شهریدرتهراناشارهکنید؟
بله،کارخانهدخانیات،سیلویتهران،روغن
نباتــی قو و برق آلســتوم نمونههای دیگری
از این فضاهای متروک هستند .البته تجربه
مثبت ایــن کار هم کشــتارگاه بهمن اســت
که به فرهنگســرای بهمن با همین نگاه در

شهرداریتهراندردورههاییبهدالیلمختلف
کهیکیازآنهامیتواندخاموشکردنسیستم
مانیتورینگشهرسازیباشد،درآمدهایی
بهدست آورد که ناشی از فروریختن سد
شهرسازی در شهر تهران بود .این درآمدها که
اوج آن در سال 90بود ،موجب شد که پروژههایی
در تهران تعریف شود که در زمان عادی امکان
مطرحشدننداشتند.شاخصتریناینپروژهها
هم ،دو طبقه کردن پل صدر بود .جالب اینکه
در همان زمان همه اتوبانهای دو طبقه بتنی در
دنیا در حال جمعآوری بودند
مثل پل گیشــا هم در این دوره کلید خورده
اســت کــه اینها از جنــس پروژههــای جدید
محسوبنمیشوند.
ëëدر زمــان مدیریــت شــما ،ظاهــراًبحــث
برداشتنپلگیشاهممنتفیشد؟
بلــه ،قــرار بــود در ابتــدا ،پل در قســمت باال
برداشــته شــود ،امــا بــا راهانــدازی یک خط
ایســتگاه متــرو ،بیشــترین دسترســی بــرای
دانشــجویان اســت و براین اساس تصمیم
گرفته شــد تا پل رو گذر بــه طور کامل جمع
نشــود و بخشی از آن (عرشه) تبدیل به یک
پیاده راه شود .شبیه پل طبیعت .ببینید پل
گیشــا جزو پلهای خســته تهران محسوب
میشــود و در صورت جمــعآوری هم قابل
بازیافت نیســت .بنابراین بهدنبــال ایدهای
بودیم تا به جای خودرو ،عابــران از روی پل
عبور کنند که فعالً در مرحله طراحی مجدد
قرار دارد.
ëëبدون شــک یکی از مهمتریــن معضالت
تهراندرحالحاضر،نقاطمتروکوبیدفاع
شــهریاســت،ایــندردراچگونــهمیتوان
درمانکرد؟
البتــه از ایــن مناطــق بهعنــوان مناطــق نا
امــن و فرامــوش شــده شــهری هــم یــاد
میشــود .مثــل کارخانــه ســیمان ری کــه
حتی میتوان ادعا کرد که تهران با سیمان
همین کارخانه ساخته شده است .االن این
کارخانــه به شــکل متروک درآمده اســت.

دهــه  ،70تبدیل شــد .اگرچــه مدیریت این
مجموعهها هم تأثیر مســتقیمی بر احیای
ایــن فضاهــا دارد .چــه آنکــه فرهنگســرای
بهمــن زمانــی کانــون تحــوالت فرهنگــی و
هنری تهران بود!
 ëëبــا آمــدن شــما بــه معاونــت معمــاری
وشهرســازی،ممکناســتاینپروژههاابتر
باقیماندهواحیاناًاجرانشود؟
به هرحــال تفکرات من پشــت این طرحها
بــوده و نمیتوانــم انکارکنــم .امــا همه این
مأموریتهــا در دو حوزه عمران و معاونت
شهرســازی قابل پیگیری است و از هم جدا
نیســتند .ضمن اینکــه در همیــن معاونت
(فنــی -عمرانــی) هــم بعد از مــن پیگیری
میشود
ëëاینکهگفتهمیشود3ماهاستکهدرتهران
هیچپروانهجدیدیبرایساختوسازصادر
نشدهراتأییدمیکنید؟
به هیچ وجه این حرف درســت نیست .این
مجــوز ندادن به این معنا نیســت که کســی
بــرای صــدور پروانــه مراجعــه نکــرده ،االن
مشکلی که برای آیین نامه کنترل ساختمان
بــه وجــود آمــده ،در فرآینــد صــدور پروانــه
ساختمانیوقفهایجادکردهاستکهآنباید
حل شود .اتفاقاًدر شرایطی که تورم باالست
مثل االن ،تقاضا برای ساخت و ساز هم باال
میرود.هماکنونقیمتامالکهمافزایش
یافتهاست.

 ëëگــرانشــدنمصالــحرویاینبــازارتأثیر
یگذارد؟
نم 
اتفاقاً وقتی قیمت تمام شده ملک افزایش
مییابد ،ســازندهها هم برای ســاخت و ساز
تمایلبیشتریپیدامیکنند.
ëëباتوجهبهوضعیتمالیشهرداریتهران
و وجود بیــش از 50هزار میلیــارد بدهی روی
دستشهر،چگونهقراربودپروژههایجدید
درتهراناجراییشود؟
ببینیــد مــا در معاونت فنــی ،حدود هــزار و
 400میلیارد تومان بدهی داشتیم که حدود
 800میلیــارد تومــان آن مربــوط بــه بدهی
پیمانــکاران و حســن انجــام کارشــان بــود.
خب معاونت فنی ،یک معاونت هزینهای
اســت و نــه درآمــدی! و به طور متوســط هر
ســال حدود  200تا  300میلیارد تومان برای
پرداخــت دیــون هزینه میشــد .مهمترین
بخــش هزینــهای هــم بــه پروژههــای نیمه
تمــام مثل تونــل آرش -اســفندیار ،تقاطع
صیاد-امــام علــی و ارتش ،پــل کریمخان،
زیر گذر یادگار امام و ادامه مسیر دولت آباد
اختصاص داشت .مثالً االن پل کریمخان از
یک پل موقت فلزی به یک پل دائمی ضد
زلزله تبدیل و به عمر مفید آن 20تا 25سال
اضافه شده است.
ëëاتمام پــروژه تونل اســفندیار-آرش چقدر
هزینه روی دســت شــما گذاشــت و در دوره
قبــلچهمیــزانهزینــهصرفســاختاین
تونل شــد؟ فکر میکنــم برای تحقق شــعار
شفافسازی در این دوره ،باید اعداد و ارقام از
ابهاموحدسوگمانخارجشود؟
بودجه سال  97این تونل (نقد و غیر نقد)
 490میلیارد تومان تعیین شده که برآورد
هزینه آن حدود  800میلیارد تومان است.
فکر میکنم تا پایان شــهریور این پروژه به
پایان برسد .ما تا االن بیش از  500میلیارد
تومــان در ایــن دوره هزینه کردیــم و برای
اتمــام پــروژه بــه  80میلیارد تومــان دیگر
نیاز داشتیم.
ëëدردورهقبــلچطور،چونحــرفاز 7هزار
میلیاردبرایصدروتونلنیایشبود؟
بلــه تونــل نیایــش و صــدر باهــم حــدود
 7هزار میلیارد تومان هزینه در برداشــته که
 2میلیارد تومان آن جزو هزینههای تملک و
آزادسازی امالک محسوب میشود.
اتفاقاً درباره هزینهها هم اگرچه بارها بحث
شــده ،اما همچنــان ابهامات زیــادی وجود
دارد .باالخــره معلــوم نیســت  600میلیارد
تومان هزینه شده یا 5هزار میلیارد تومان!
مــا هنوز کــه هنــوز اســت درحــال پرداخت
بدهیپلصدرهستیم.اماچونپیمانکاران
متفــاوت بودند ،نمیتوان گفــت دقیقاً چه
میــزان بدهی باقیمانده اســت .بــه هرحال
رقم بدهیها روز به روز تغییر میکند .البته
صــدر االن جــزو پروژههــای فعال نیســت و
پروژه دیون محسوب میشود.
ëëبههرحالاینپروژههاهزینههایسنگینی
رویدســتشهرگذاشــتهاندکهمردمبایداز
جزئیاتآنمطلعشوند؟
ببینید به چنــد دلیل پروژههــای اجرایی در
تهران گرانتر از حد معمول تمام میشود.
اول اینکــه در مــدت زمــان طوالنــی تمــام
میشــوند .دوم اینکه فهرســت هزینهها در
داخــل شــهر گرانتــر از بیابان اســت .عالوه
بر اینکــه وقتــی پــروژهای طوالنی میشــود
ضرایبی هم به آن اضافه خواهد شــد .پس
این طبیعی است و به مدیریت فرد خاصی
هم ربــط نــدارد .اما اینها صرفــاً قانعکننده
نیســت .هرچقدر بتوان پروژهها را به سمت
شــفاف شــدن قیمت تمــام شــده ،نزدیک
کرد ،می توان گفت این پروژه تا چه اندازه از
قیمتاصلیفاصلهداشتهاست.
 ëëطــرف قــرار داد چنــد درصد ایــن پروژهها
بخشخصوصیاست؟
االن چیزی در حدود  70درصد قراردادهای
پروژههای شهری با قرارگاه خاتماالنبیاست
و  30درصــد دیگر با پیمانکاران و مشــاوران
بخش خصوصی ،خب ممکن است برخی
بــه ایــن  70درصــد قراردادهــا ایــراد گرفته
و بگوینــد کــه بــا بخــش خصوصــی رقابت
میکنیــد ،امــا قــرارداد مــا بــا قــرارگاه ،یک
قرارداد و شامل  10-15پروژه بود.
 ëëتــا زمانیکــه در معاونــت فنــی بودیــد،
چــه میــزان از بدهی صــدر به پیمانــکاران
پرداخت شد؟
در آن دوره مــا منابــع بســیار محــدودی
داشــتیم ،فکــر کنــم در حــدود  20میلیــارد
تومان آن را توانستیم پرداخت کنیم.
 ëëچــهمیزانازایــنبدهیبهقــرارگاهخاتم
مربوطبود؟
میگویند به بیل گیتس گفتند چقدر ثروت
داری؟ گفــت :االن یــا االاااااان! ببینیــد ایــن
پروژههــا به طــور دینامیک اســت و شــامل
تعدیــل میشــود و قیمــت ثابــت نــدارد و
مشمولجریمههمممکن است،بشود.
ëëاشــارهکردیدبهاوجدرآمدیشــهرداریدر
سال،90ایندرآمددرآنسالهاچقدربودهو
حاالبهنسبتزمانچقدرشدهاست؟
اجــازه بدهید اول کمی ایــن روند را توضیح
بدهم .بودجه نقدی در زمان کرباسچی زیر
 50میلیارد تومان بود .زمانیکه او شهرداری
را به شهردار بعدی تحویل داد ،بودجهاش
بــه  200میلیارد تومان رســید .ملک مدنی،

شــهردار بعــد از او هــم شــهرداری را بــا
 550میلیــارد تحویل گرفت و بودجه هزار و
 200میلیاردیبست.احمدینژادبودجهدو
هزار و  300میلیاردی بست و آقای قالیباف
در آخــر دوره خــود ،بودجــه را بــه 17هــزار و
 500میلیارد تومان رســاند .این روند نشــان
میدهد بودجه در 10سال اخیر با یک شیب
تند ،افزایش پیدا کرده اســت .در ســالهای
 86تــا  94معــادل همیــن رقم هــم بودجه
غیر نقدی بسته شد که وقتی میگوییم غیر
نقدی،یعنیغیرشفاف.
ëëیعنینمیتوانرقمدقیقرااحصاکرد؟
خیــر چــون در آن زمــان خزانــهای وجــود
نداشت .یکی از اقدامات مثبت آقای نجفی
تأسیس خزانه در شهرداری تهران بود .االن
همــه درآمدها ابتــدا در خزانه ثبت شــده و
سپسهزینهمیشود.
 ëëچند درصــد پروژههایی که طی ســالهای
اخیر در تهران ســاخته شــده با هزینه واقعی
مطابقــتدارد؟یعنــیانحرافــیدرهزینــه
نمیبینیم؟
بایــد در ایــن زمینــه بــه پروژههای مــوردی
اشــاره کنــم .مثــاً دربــاره ســاخت تونــل و
زیرگــذر آرش-اســفندیار کــه هماکنــون
 94درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته ،فقط
در بودجــه  97در بخــش نقــد و غیــر نقــد
490میلیارد تومان پیشبینی شده ،درحالی
کــه برآورد هزینــه  800میلیارد تومــان بوده
اســت .همین رقم در بودجــه 96هم هزینه
شده است.
ëëخودتانهماشارهکردید800میلیاردتومان
نه چند هزار میلیارد تومــان؟ این ارقام باهم
تفاوتاساسیدارند!
به هرحال این سیاســتی اســت کــه معموالً
از ســوی مشــاورین پروژهها اعمال میشود.
ابتــدا هزینــه را کــم اعــام میکننــد امــا در
پایــان ،هزینــه تمام شــده بــا هزینه بــرآورد
شــده متفاوت میشــود .چون اگر قرار باشد
صراحتاً در این زمینه اظهار نظر کنند ،هیچ
پروژهایکلیدنمیخورد!
ëëولــی این مســأله موجب فســاد مالی هم
میشــود ،به هرحال وقتی رقم شفاف اعالم
نشود؛کموزیادهزینههانیزدستخودمدیر
پروژهاســتومیتواندباسلیقهخوداعمال
نظر کند .آیا این اتفاق طبیعی است؟ یعنی
نباید جلــوی انحــراف هزینههــا را از قیمت
مصوبگرفت؟
خیــر ،این غیر طبیعی اســت .اما میتواند
بــه دالیــل مختلــف رخ دهــد .مثــاً وقتی
خــط پــروژه در طول پــروژه تغییــر میکند
و عقبتــر مــیرود ،وارد امــاک مــردم
میشود و هزینهها تغییر میکند .بنابراین
بخشــی مربــوط بــه تغییراتی اســت که در
مســیر اجرا اتفــاق میافتــد .مثالً صــدر با
 700میلیــارد تومــان هزینه برآورده شــده
توانســت مجوز شــورای شــهر را بگیرد ،اما
آنچه در اجرا تمام شــد ،هزینه بین  5تا 7
هزار میلیارد تومان بود! (البته صدر و تونل
نیایش باهم)
ëëآیا بهتر نبود به جای ســاخت پل صدر که
درانحصارخودروهاست،خطوطمتروکهبه
نفعمردماست،گسترشپیدامیکرد؟
ما میتوانســتیم به جای ساخت پل صدر،
با همیــن هزینه دو خط مترو در این مســیر
را هاندازیکنیم.
 ëëدربارهتونلامیرکبیرچطور؟
خــب باید در تعریــف پروژههــا ،مطالعات
دقیقتری انجــام میگرفت .براین اســاس
اصلیتریــن ایــرادی کــه میتــوان بــه صدر
گرفت ،همین است که اجرای این پروژهها تا
چه اندازه در شــهر تأثیرگذار بوده؟ یا درباره
امیرکبیر هم همینطور ،باید ســؤال کرد که
این تونــل تا چه اندازه در تخلیــه ترافیک از
منطقه بازار به ســمت امام علی مؤثر بوده
اســت؟ هماکنون این پروژه افتتاح شده ،اما
به بهرهبرداری آنطــور که مورد انتظار بود،
نرسیده است .مثالً درباره صدر ،همان زمان
یکی از دوســتانم به مــن زنگ زد و گفت اگر
دستت میرســد کاری کن تا در زیر پل ،یک
خط مترو عبور کند .ببینید این حرف ،حرف
دقیقی است .مطمئناًبرای تهران خط مترو
بسیارتأثیرگذارتراست.درشهرانسانمحور،
نباید دسترسی ســوارها را توسعه داد .اینکه
ما چشــم اندازمان با اهــداف عملیاتیمان
هماهنــگ بــوده و در حرکت باشــد ،انتظار
معقولی از نظام مدیریت شهری است.
 ëëیکــی از مهمتریــن هزینههایــی کــه بــه
شهرداریتحمیلمیشود،هزینهنگهداشت
شــهر و پروژههاســت مثل پلهای فرسوده و
قدیمــیتهران!اماکســیدراینبــارهعددی
ارائهنمیدهدچرا؟
االن در تهــران چیزی در حدود  750دهنه
پل وجود دارد ،این پلها از ابتدای توسعه
تهران ساخته شده است .خب این تعداد،
حجــم ســرمایهگذاری زیــادی میطلبــد.
امــا متأســفانه فکری بــرای نگهــداری این
توســعه نشده اســت .نگهداری به معنای
رســیدگی ،تعمیــرات و مانیتورینــگ و
عارضههایــی که ممکن اســت بــه آن وارد
شــود .برای همیــن در دوره جدید با توجه
به اینکه منابعمان کم و پروژههایمان زیاد
بود ،بهســمت خالقیت و نــوآوری رفتیم و
پروژهها را امتیازبندی کردیم.

