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در شماره های پیشین نشریه»طبیعت ایران« 
بحث ها و گفت وگوهای مفصلی در ارتباط با زیست بوم ایران 

ازجمله وضعیت جنگل ها و مراتع، بحران آب، چالش های رویکردی و 
مدیریتی در این حوزه و غیره با مسئوالن، صاحب نظران و اساتید دانشگاه صورت 

گرفت. در این شماره با تمرکز بر بحث »مدیریت شهری و محیط زیست« 
و واکاوی بحران های زیستی کالن شهر تهران ازجمله آلودگی هوا، ترافیک 

و افزایش جمعیت که فصل مشترک وضعیت کالن شهرهای های کشور است، 
دکتر عادل جلیلی، مدیرمسئول نشریه »طبیعت ایران« میزبان مهندس محمد 
حقانی، یکی از چهره های شناخته شده شورای شهر تهران در دوره چهارم بود.

عالوه بر تجربه حضور در شورای شهر تهران در کارنامه کاری مهندس 
حقانی که فارغ التحصیل دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران نیز هست 
مدیرعاملی سازمان پارک ها و فضای سبز اصفهان، تأسیس سازمان 
عمران زاینده رود، معاون خدمات شهری و مشاور اجرایی شهرداری 
تهران، تأسیس حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری تهران 

و غیره نیز به چشم می خورد. 
بحران های زیستی  با علل و عوامل  رابطه  بیانی صریح، حرف هایی شنیدنی در  با  مهندس حقانی 

پایتخت داشت. وی بیشتر مشکالت فعلی تهران را حاصل نگاه غیرکارشناسی به مسائل این 
صحیح  درک  نبود  شایسته ساالری،  به  بی توجهی  برنامه ریزی،  و  مدیریت  نبود  کالنشهر، 

از جایگاه شهرداری و شورای شهر، ضعف شورا در نظارت بر عملکرد شهرداری، 
و  جامع  طرح های  به  درآمدزایی  نگاه  داشتن  مترو،  توسعه  به  بی توجهی 

تفصیلی، اضافه تراکم فروشی و غیره می داند.
این گفت و گوی مفصل و خواندنی پیش روی شماست.

گفت وگو با مهندس محمد حقانی، عضو شورای اسالمی شهر تهران:

توسعه مترو می تواند ترافیک و آلودگی هوای تهران را 
برطرف کند

گفت وگوی چالشی
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محمد حقانی، عضور چهارمین دوره شورای شهر تهران
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 دوره فعلـی شـورا و مدیریـت شـهری بـه اتمـام رسـید و طبیعتًا 
زحمـات زیـادی در مدیریـت شـهر تهران کشـیده شـده کـه نتایج  
آن را شـهروندان نیـز دیده انـد. امـا به هرحـال باید نقدی نسـبت به 
گذشـته داشـته باشـیم تا ان شـاءاهلل شـورای شـهر جدید و مدیریت 
قبـل  دوره  در  مختلـف  مسـائل  و  گذشـته  عملکـرد  بـه  شـهری 
به عنـوان یـک تجربـه توجـه کننـد. سـؤاالت بیشـتر بـر محوریت 
مدیریـت شـهری و محیط زیسـت اسـت کـه از زوایـای مختلف به 

می پردازیـم.  آن 
نخسـتین موضوعی کـه هـر شـهروند تهرانـی بـا آن دسـت بـه 
گریبـان اسـت، بحـث ترافیـک و اثرات آن بـر آلودگی هوا اسـت. 
بـه 550  بـود در سـال 1404 طـول بزرگراه هـای تهـران  قـرار 
کیلومتـر برسـد کـه عمـًا رسـیده اسـت. متـرو نیـز توسـعه یافته 
امـا اثـرات ایـن اقدامـات بـر ترافیـک، آن گونـه کـه شـهروندان 
بایـد احسـاس کنند نیسـت؛ مثًا نسـبت  بـه اوایل دهه 90 سـرعت 
جریـان ترافیـک تهـران از 27 کیلومتـر بـه 25 کیلومتر رسـیده و 
بـه عبارتـی کند تـر شـده اسـت؛ یـا بـا اتـاف 54 درصـدی وقت 
افـراد در جریـان حرکـت شـهری تهـران روبـه رو هسـتیم. عـاوه 
 بـر اتـاف وقـت مـردم، موضـوع آلودگـی نیـز به ویـژه در فصول 
سـرما کـه ناشـی از ترافیـک اسـت بـه معضـات ایـن کان شـهر 
دامـن زده اسـت. فکـر می کنیـد چـرا بـا همـه ایـن اقدامـات و 

نگرفته ایـم؟ نتیجـه ای  هنـوز  انجـام شـده،  سـرمایه گذاری های 

 معتقـدم اگـر کار، نظـم و نسـق کافـی نداشـته باشـد قطعـًا بـه 
نتیجـه مطلوبـی نخواهـد رسـید. فکر می کنم در جواب سـؤال شـما 
حداقـل بایـد یـک سـاعت صحبـت کـرد. قبـاًل 70 درصـد مـردم 
کشـور در روسـتاها و 30 درصـد در شـهرها سـکونت داشـتند که 
متأسـفانه اکنـون ایـن نسـبت برعکس شـده و روز بـه روز هم این 
فاصلـه بیشـتر می شـود. در شـرایط فعلـی در مدیریت کالن شـهرها 
بـرای شـهری مثـل تهـران کـه پایتخـت نظـام اسـت، بایـد بیش از 
این هـا حـرف زد، فکـر کـرد و برنامه ریزی 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« می نوشـتند 
و ای کاش می شـد تهـران را هماننـد گذشـته با »ط« می نوشـتیم و 
برمی گشـتیم بـه همـان طهران اولیـه. تهـران به هرحـال مجموعه  ای 
از روسـتاها، آبادی هـا و باغ هـا  بـود که هـر کدام کارکرد خودشـان 
را داشـتند. پـس از گذشـت حـدود 120 سـال از بلدیـه، به اجبـار 
و به اصطـالح شـهرداری ها به وجـود آمدنـد و برخـی از عـوارض 
به تدریـج در شـهر حاکـم شـد. بـا توجـه بـه ظرفیت هـای بسـیار 
باالیـی کـه به لحـاظ زیسـتی یـا مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی در 
شـهر تهران وجـود دارد، ما نتوانسـتیم پاسـخگوی ورود به اصطالح 
مدیریت شـهری مدرن باشـیم و چنیـن اتفاقی افتاد. تهـران در دامنه 
جنوبـی البـرز قـرار دارد و من همیشـه گفتـه ام که این دامنه بسـیار 
پرمهـر اسـت. رودها، روددره هـا، باغ هـا، فضاهای بـاز و فضاهای 
بسـیار زیـاد و ذخیـره در شـهر تهران وجود داشـت و ما متأسـفانه 
بـا مدیریت هـای غلط خود، ناخواسـته تیشـه به ریشـه آنهـا زدیم. 

به هرحـال 
بی رودربایستــــی بایـد 

بگویـم بی توجهـی 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 می خواهنـد از آن فـرار کننـد! باید این  
مسـائل را آسیب  شناسـی و ریشـه یابی کـرد. چرا شـهر به 

ایـن روز افتـاده اسـت؟ شـهری کـه زمانی باغ شـهر بـوده و 
درختـان سـر به فلـک کشـیده اش آن را به چنارسـتان معروف 

کـرده و فیلتـر هوایـش درختـان و باغ هـای آن بود. چـرا تهران 
بـه ایـن روز افتـاده و چـرا در شـرایطی قـرار گرفتـه کـه آرامش 

به عنـوان 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 نمی کنیـم و پول 
نفـت نداریـم بدهیـم. قانونی وجـود دارد که هر کس هـر عارضه ای 
بـه شـهر وارد کـرد باید هزینـه آن را تحـت عنوان عـوارض بدهد.

 یعنی مشکل تهران پول بود؟

برنامه ریـزی  نبـود مدیریـت و  تهـران،  ترافیـک  خیـر، مشـکل   
اسـت. مـا دکتـر و مهنـدس و کارشـناس خـوب داریـم امـا مدیـر 
خـوب نداریـم یـا اگـر داریم کـه قطعًا هم داریم سـر جـای خودش 
ننشسـته اسـت! دلیلـی ندارد کسـی کـه می آیـد اتاق شـما را خوب 
رنگ آمیـزی می کنـد، همـان فـرد لولـه فاضالب تـان را هـم تعمیـر 
کنـد. االن بدنـه شـهرداری و متخصـص شـهری در ایـن نهـاد کار 
نمی کننـد. ایـن بدنـه جـدا شـده از مدیریـت شـهری، بـه گوشـه ای 
رانـده شـده، بازنشسـته شـده  یـا اینکـه رفتـه اسـت. آیا هر کسـی 
می توانـد در کابیـن خلبـان بنشـیند؟ آیـا می توانیـم جـای پزشـک 
بنشـینیم و نسـخه بنویسـیم؟ طبیعتًا به کسـی اجازه طبابـت می دهند 
کـه برخـی شـاخص ها، اعتبارنامه هـا و معیارهـا را داشـته باشـد. 
البتـه قبـول دارم کـه بسـیاری از مدیـران شـّم مدیریتـی دارنـد اما 
ایـن کافـی نیسـت. اوایـل انقـالب حرفمـان این بـود کـه مدیران 
مـا تازه کارنـد، ولـی االن 40 سـال از انقـالب می گـذرد، پـس 

چـرا آدم هـا سـر جـای خودشـان ننشسـتند؟ چـرا بعضی ها را 
کـه موفـق نبودنـد برمی داریـم و جـای دیگـری می گذاریم و 

کسـی کـه موفق بـوده بایـد خانه نشـین شـود. این مسـائل 
روز مـا در تهـران و در کالن شـهرها اسـت.

دارم و وضعیت  اشراف  به مسائل شهری   من 
خوب  هم  را  دنیا  کان شهرهای  مدیریت 

می دانم. این کان شهرهــای به مراتب 
از  سخت تــر  و  پیچیده تــر 

شهـر  وضعیــت 
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تهـران 
مدیریت  احسن  به نحو 
به هرحال  می کنم  فکر  می شوند. 
ترافیک.  بحث  روی  شویم  متمرکز  باید 
است.  شهری  نقل  و  حمل  راهبرد  ما  مشکل 
با  را  شهروند  جابه جایی  شهری،  مدیریت  در  ما 
شهر  شورای  آیا  گرفتیم.  اشتباه  خودرو  جابه جایی 

به طور ویژه روی این موضوع کار کرده است؟ 

 مــن مصداقــی صحبــت می کنــم. چــرا پــل صــدر ســاخته 
ــب  ــه تصوی ــوع ب ــن موض ــه ای ــوم ک ــورای س ــد؟ در ش ش
ــرای آن  ــان ب ــارد توم رســید، چــرا بیــش از هفــت هــزار میلی
خــرج شــد؟ آیــا ایــن ســازه حتــی توانســته مشــکالت منطقــه ای  
خــودش را حــل کنــد؟ قطعــاً نــه. متأســفانه االن ترافیــک ایــن پــل بــا 
ــاز می شــود؛ در حالــی کــه مــا وقتــی یــک طــرح  حضــور پلیــس ب
ــان اوج مســافرت و  ــرای زم ــد آن را ب ــم بای ترافیکــی را اجــرا می کنی
ترافیــک و همچنیــن خلوتــی تــردد در شــب ها بســنجیم. ولــی ایــن پل 
ــن  ــل شــده اســت! در ای ــه تبدی ــک پارکینــگ دوطبق ــه ی ــون ب هم اکن
میــان زندگــی مــردم مطــرح اســت کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت. همه 
ســازمان ها 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. هزینــه  طــرح را هــم مــردم پرداخــت می کننــد. 
پــس چــرا مطالعــه نکــرده کار می کنیــم؟ در طــرح جامــع ترافیک شــهر 
تهــران )مصــوب شــورای عالــی ترافیــک( قــرار بــوده وقتــی جمعیــت 
شــهر بــه 10 میلیــون نفــر رســید، 75 درصد از زیرســاخت های شــهری 
اجــرا شــده باشــد؛ یعنــی 75 درصــد از بزرگراه هــا، متــرو، اتوبــوس و 
حمــل و نقــل عمومــی کــه بــه آن زیرســاخت می گوییــم بایــد ایجــاد 
ــام  ــه اتم ــا ب ــد 100 درصــد ســاخت بزرگراه ه ــد. چــرا بای ــده باش ش
برســد امــا وضعیــت توســعه متــرو زیــر 20 درصــد باشــد؟ در حالــی 
کــه جمعیــت تهــران از 10 میلیــون نفــر هم گذشــته اســت. قرار بــود در 
افــق 1404 جمعیــت تهــران 10 میلیــون نفــر شــود امــا االن و در ســال 
1396 جمعیــت تهــران بیــش از ایــن رقــم شــده اســت. تهــران با چنین 
شــرایطی یک ابرشــهر اســت اما در مقابل شــهر، شــهرداری و شــورای 
شــهر تهــران را به عنــوان نهادهــای مردمــی دســت کم گرفتیــم؛ آن را 
جناحــی و سیاســی کــرده و خود خواســته طرح هــا را اجــرا کردیــم. 
کدام یــک از طرح هایــی 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 نمی شـود؟

ــت  ــوری برداش ــه ط ــل دارد: اول اینک  دو دلی
می خواهنــد  عــده ای  کــه  می شــود 
افــراد قانونمنــد و دلســوز مملکــت 
رأی نیاورنــد. مســأله بعــدی 
اســت  ایــن  هــم 

ــود را  ــاح خ ــت و جن ــوراگرا نیس ــهردار ش ــا ش ــهردار م ــه ش ک
ــد  ــورا می آی ــه ش ــه ب ــی ک ــیاری از لوایح ــد. بس ــت می کن هدای
تهیــه  شــورا  در  خودمــان  کــه  طرح هایــی  از  بســیاری  و 
کنیــم. مدیریــت  نمی توانیــم  مــا  نمی آورنــد.  رأی  می کنیــم، 
بنده که حدود نیم قرن است در شهرداری حضور دارم، هنوز نمی توانم 
نظارتی روی کار شهرداری داشته باشم تا چه برسد به فردی که برای 
اولین  بار وارد شورای شهر شده است. برای ما سازوکاری به منظور 

نظارت فراهم نکرده اند.

ــت  ــال حاکمی ــت اعم ــوز ظرفی ــورا هن ــد ش ــر می کنی ــس فک  پ
نــدارد؟ را  مردم ســاالری 

 متأسـفانه ظرفیـت مردم سـاالری را نـدارد و این، دقیقـًا مربوط به 
مسـائل سیاسـی اسـت. افرادی باید در شـورا حضور داشـته باشـند، 
اعـم از اصول گـرا یـا اصالح طلـب، 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 به ویـژه 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 به  هم چسـبیده اند. نـگاه اکثریت 
شـورای چهارم و مدیریت شـهری به مسـائل، محیط زیسـتی نیسـت. 

ایـن موضـوع در شـورای جدیـد باید مـورد توجه قـرار گیرد.

 آیـا شـورا و مدیریـت شـهری، فاقـد اطاعـات و سـواد الزم در 
ارتبـاط با محیط زیسـت شـهری بـود یا اینکـه دغدغه هـای دیگری 

داشتند؟

ــه را  ــواد مربوط ــم س ــتند و بعضــی ه ــای دیگــری داش  دغدغه ه
نداشــتند. مــا کارهــای خدماتــی ارائــه می کنیــم. در یــک برهــه از 
دهــه 70 بنــده معاونــت ســیمای فرهنگــی را مطــرح کــردم کــه بایــد 
ــهر  ــی در ش ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــراه اقدام ــی به هم کار خدمات
ــه دور از مســائل سیاســی  ــد ب ــم. شــهرداری بای ــران انجــام دهی ته
ــده دارد به صــورت  ــه برعه ــی را ک و جناحــی اداره شــود و خدمات
یکســان بــه همــه افــراد شــهر ارائــه دهــد. شــورای شــهر هــم بایــد 
ــه  ــا 4 وظیف ــهر 3 ت ــد. شــورای ش ــن صــورت باش ــه همی ــًا ب دقیق
ــده ای  ــط ع ــد و فق ــه نتوانســته آن را به درســتی اجــرا کن داشــته ک
ــای  ــتیم دیوار ه ــا توانس ــد! م ــن می پریدن ــاال و پایی ــورا، ب در ش
شــورا را فــرو بریزیــم و حرف هایمــان را از طریــق رســانه ها 
ــای واقعــی در  ــه مــردم برســانیم. متأســفانه چــون احــزاب به معن ب
کشــور مــا فعالیــت نمی کننــد، امــروزه رأی دادن مــردم مــا بیشــتر 
بــه چهره هــای شــناخته شــده اســت تــا اینکــه ببیننــد چــه کســی 
بــه  درد مدیریــت شــهری می خــورد. مــا فقــط یــک بــار شــهردار را 
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انتخــاب می کنیــم و بعــد از آن نقــش چندانــی نداریــم. یــک وظیفــه 
شــورا مربــوط بــه تعییــن مقــررات بــوده و وظیفــه بســیار مهــم آن 
نظــارت اســت کــه شــورا عمــاًل از آن بهــره ای نبــرده اســت. بنــده 
ــی روی  ــم کار نظارت ــاد نمی توان ــن نه ــرن حضــور در ای ــم ق ــا نی ب
ــی  ــتم و حت ــناس بفرس ــم کارش ــم؛ نمی توان ــته باش ــهرداری داش ش
کارشــناس الزم در اختیــارم نیســت. شــورای شــهر بایــد یــک تیــم 

کارشناســی قــدر داشــته باشــد.

 جــدا از مشــکات راهبــردی، مشــکات ســاختاری و فرهنگــی 
هــم در مدیریــت داریــم؟

 در همــه چیــز مشــکل داریــم. در اداره شــهر مشــکالت 
ــه  ــم چ ــا ه ــرا ب ــارت و اج ــی وجــود دارد. نظ ــاختاری فراوان س
کرده انــد و کجــا می تواننــد 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. 
ــوای شــهردار اســت. شــورا بایــد  شــورای شــهر هنــوز هــم در ل
ــان شــهری  ــه پارلم ــز متفکــر داشــته باشــد، چــرا ک خــودش مغ
ــورایاری ها را در  ــم. ش ــا از آن بی بهره ای ــفانه م ــی متأس ــت ول اس
شــورای اول راه انداختیــم کــه کاری بســیار اساســی بــود، امــا در 
عمــل  بــه شــهرداری یاری تبدیــل شــد. چــرا؟ چــون بســیاری از 
ــد  ــار شــهرداری اســت. شــما می دانی ــی در اختی ــای اجرای اهرم ه
ــارد  ــدود 25 میلی ــت؟ ح ــدر اس ــا چق ــهر م ــورای ش ــه ش بودج
ــم  ــا ه ــک م ــه ی ــهرداری منطق ــی ش ــول توجیب ــه پ ــان ک توم
نیســت. بنابرایــن ظرفیــت الزم را در شــورا ایجــاد نکردنــد. بنــده 
کــه ســالیان بســیاری در شــهرداری و چهــار ســال هــم در شــورای 
ــی ام را  ــه نظارت ــم وظیف ــختی می توان ــرده ام، به س ــت ک ــهر فعالی ش
انجــام دهــم. البتــه به صــورت مقطعــی و مــوردی انجــام می دهــم 
ــن همــه  ــم ای ــرآن کری ــا اشــکال ســاختاری وجــود دارد. در ق ام
ــون اساســی  ــد شــده و در قان ــه اهمیــت شــور و مشــورت تأکی ب
هــم شــوراها جایــگاه مهمــی دارنــد امــا در عمــل شــورای شــهر 
اهمیــت و جایــگاه واقعــی خــود را پیــدا نکــرده اســت. شــهردار 

ــد. ــورا گرا باش ــرد ش ــک ف ــد ی ــم بای ه

 یعنـی بـرای مثال شـما نمی توانسـتید 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 افتتاح  
کردند. تونل نیایش اجرا شده بود اما هنوز نمی دانستند بار ترافیکی آن را 
به کجا منتقل کنند و باألخره تصمیم گرفتند تا اتوبان امام علی)ع( باشد. 

طرح های ما پیوستگی الزم را ندارد.

 با این صحبت ها برداشت می شود که ما یک مدیریت راهبردی و علمی 
برای شهر نداریم. مثًا در دنیا، امروزه رویکرد اساسی در حمل و نقل 

کان شهرها، 
ماشین  بدون  شهر  رویکرد 

است و دنیا به این مهم رسیده و به آن 
عمل می کند. آیا این رویکرد در 

تهران قابل پیاده شدن نبود 
و نیست؟

 
 حتمًا قابل پیاده شدن است. 

در این شهر تمام ظرفیت های 
محیط زیستی  رو به فناست. در 

اصل ما زیرساخت های شهری 
این است  نداریم. زیر ساخت 
که به طور مثال وقتی سیل بیاید 
باشد. معلوم  آن  آب  هدایت 

پیش  سال   25 ما 
جمـــــع آوری 

ی  ب هـــا آ
سطحــی 
را شروع 

کردیم. 

در دهـه 70 )دوران آقـای کرباسـچی( بـه کجـا رسـید؟ تونـل خیام، 
ولی عصـر و غیـره را درسـت کردیـم امـا با شـهری با ایـن جمعیت 
بـه کجا رسـیدیم؟ البتـه االن خوشـبختانه به ویژه 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 2000 حلقه 
چـاه وجـود دارد که به طور مرتب از دل زمیــن آب اسـتخراج 

می کننـد. 2 تـا 3 هـزار چـاه کوچـک، متفرقـه و غیرقانونی 
وجـود دارد. آیا شـما هر چقـدر از بانک پـول بردارید و 

مبلغـی هم وارد آن نشـود، بانک می توانـد ادامه حیات 
بدهـد؟ آبخوان هـای مـا خشـکیده  و سفـــره های 

در  کـه  کرده انـد. جایـی  افـت  زیرزمینـی  آب 
30 متـری بـه آب می رسـید االن بـه  150 

متـر رسـیده اسـت. چـرا درختان 
خشـکید؟  ولی عصر 
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300 کیلومتر در سـاعت اسـت. ما االن 200 
کیلومتـر متـرو داریم کـه قابل بهره بـرداری و 
مسـافرگیری اسـت. متأسـفانه فقط بـه  دنبال 
تبلیغات هسـتیم. وقتی جنابعالـی می خواهید 
یک واحد مسـکونی بسازید، نقشـه ای دارید 
کـه سـرویس بهداشـتی، حمـام، آشـپزخانه، 
هـال، اتاق خـواب، اتـاق پذیرایـی، تراس و 
غیـره در آن مشـخص اسـت. شـما نمی آیید 
یـک بار هـال را افتتاح کنید؛ یـک  روز اتاق 
پذیرایـی اش را و روز بعـد جشـن بگیریـد و 
سـرویس بهداشـتی اش را افتتاح کنید! این ها 
اسمشـان طرح نیسـت که جـدول می گذارند   
مرحلـه  فـالن  در  می گوینـد 309 طـرح  و 
خطـی  مـا  اسـت  قـرار  شـد.  بهره بـرداری 
را راه انـدازی کنیـم و بـرای ایـن کار یـک 
مجموعـه داریـم کـه شـامل چنـد رام قطار، 
پلـه برقـی، هواکش هـا، ایمنی و غیره اسـت 
کـه باید پیوسـت اقتصـادی و محیط زیسـتی 
هـم داشـته باشـد. همـه این هـا قـرار اسـت 
مشـخصی  تعـداد  و  شـود  افتتـاح  روزی 
ایسـتگاه هـم داشـته باشـد. نمی شـود یـک 
خـط را اجرا کنیـم و به بهره برداری برسـانیم 
کـه فقـط 3 قطـار را بکشـد یـا مثـاًل هنـوز 
هواکش هایـش درسـت نباشـد؛ یـا از لحاظ 
ایمنـی مشـکل داشـته باشـد و پله برقـی آن 
را هم دو سـال بعـد راه بیندازیـم. کار به این 
صـورت به درد نمی خورد. متأسـفانه نشـانی 
پاسـتور بدجوری همـه را گرفته اسـت! همه 
رئیـس  و  برونـد  پاسـتور  بـه  می خواهنـد 
جمهـور شـوند و این درد بزرگی اسـت. 
قالیبـاف(  )آقـای  تهـران  شـهردار 
خیلـی زحمـت کشـید و حسـابی 
صراحـت  )بـا  شـد  خسـته 
بـازده اش  امـا  می گویـم( 
اصـاًل  مـا  بـود.  هیـچ 
اقتصـاد شـهری نداریم. 
االن  تهـران  شـهرداری 
تـا   40 حـدود  سـاالنه 
50 هـزار میلیـارد تومـان از دل شـهر بیرون 
ایـن  امـا تهـران دیگـر نمی توانـد  می کشـد 
درآمد را داشـته باشـد. بودجه مـا ظاهراً 20 

هـزار میلیـارد تومان اسـت.

 در بحـث بسـیار کلیـدی  و اساسـی کـه 
شـهر  داشـتید  اشـاره  آن  بـه  هـم  خودتـان 

ظرفیـت  دارای  اکوسیسـتم  یـک  به عنـوان 
ظرفیـت  اسـاس  بـر  کـه  اسـت  محـدودی 
شـهر  اسـت.  زیرسـاخت ها  و  اکولوژیـک 
کـه  ایـران  کان شـهرهای  سـایر  و  تهـران 
بـزرگ  شـدن  آنهـا عمدتًا بـه مدیریـت این 
تأثیـر  تحـت  بازنمی گـردد،  کان شـهرها 
نامناسـب کشـور قـرار گرفته انـد.  توسـعه 
امـا در عیـن حـال اعتقـاد بـر این اسـت که 
شـهر  ظرفیـت  بدانـد  بایـد  شـهر  شـورای 
تهـران در پذیـرش جمعیـت چقـدر اسـت و 
بایـد به عنـوان یـک دغدغـه اعـام کند که 
خـط قرمـز کجاسـت و کجـا بایـد ایسـتاد. 
جمعیـت  ّآب،  سـرانه  شـاخص  اسـاس  بـر 
تهـران کـه از 6 میلیـون نفـر رد شـد، خـط 
وارد  کردیـم،  رد  را  آب  برداشـت  پایـدار 
دوران بحـران  شـدیم و اکنون بـا بحران آب 
مواجهیـم. شـورا بایـد بـا چـه ابـزاری ایـن 
ظرفیـت محـدود تهـران را کنتـرل کنـد؟ 

ــه  ــن زمین ــم در ای ــا ه  ببینیــد دولت ه
آمایــش  طــرح  بایــد  بودنــد.  مقصــر 
ســرزمینی به دقــت و بــا جدیــت اجــرا 
ــی در  ــه هم اندیش ــک جلس ــد. در ی می ش
ــار  ــور اظه ــمال کش ــهرهای ش ــی از ش یک
ــن  ــد و م ــت کمــک نمی کن ــه دول ــد ک کردن
عــرض کــردم دولــت نبایــد بــه شــما کمــک 
ــتان  ــه سیس ــرود ب ــد ب ــت بای ــد. دول کن
ــا  ــرای آنه ــد و ب ــک کن ــتان کم و بلوچس
ــم  ــا ه ــه آنج ــرا ک ــازد، چ ــاخت بس زیر س
ــا در  ــود دارد. م ــادی وج ــای زی انگیزه ه
مرکــز تهــران ظرفیت هــای زیســتی زیــادی 
داشــتیم. آقامحمدخــان قاجــار که تهــران را 
ــراً  ــرد، ظاه ــاب ک ــت انتخ ــوان پایتخ به عن
ــرده  ــن کار را ک ــاب ای ــاب و کت ــا حس ب
ــی و  ــرایط سیاس ــاظ ش ــه به لح ــود. البت ب
جغرافیایــی و اینکــه دسترســی بــه بســیاری 
ــد.  ــران را برگزی ــد ته ــته باش ــاط داش از نق
بــه هرحــال تهــران ظرفیــت زیســتی زیادی 
داشــت. کارشناســان مربوطــه در ســال 
1376 و ســپس در ســال 1382 اعــالم 
تهــران  محیط زیســتی  ظرفیــت  کردنــد 
ــا 5  ــرای 4 ی ــران ب ــت. ته ــده اس ــام ش تم
میلیــون نفــر بارگــذاری شــده اســت، ولــی 
کمیســیون  در  محیط زیســت  نماینــده  از 
ــاری و  ــی معم ــا در شــورای عال ــاده 5 ی م

 لطفـًا برگردیـم بـه موضـوع حمل 
و نقل شـهری کـه در شـرایط فعلی 
مـادر مشـکات ایـن شـهر اسـت. 
واقعـًا  جدیـد  شـهر  شـورای  اگـر 
بخواهـد مشـکل حمل و نقـل تهران 

را حـل کنـد چـه کار بایـد بکنـد؟
 

 اگـر مشـکل حمـل و نقـل تهران 
حـل شـود، قطعـًا آلودگـی هـوا هم 
رفـع می شـود و تهـران در زمـره شـهرهای 
پـاک قـرار می گیـرد؛ مثـل مکزیکوسـیتی و 
توکیـو که پیشـتر هوای آلوده ای داشـتند. در 
شـهرهای اروپایـی هـم به دلیل صنعـت، دود 
و آلودگـی ایجـاد شـد. بـرای رفـع آلودگی 
هـوای تهـران سـه راه وجود دارد کـه نیازی 
هـم بـه سـرمایه نـدارد: 1- توسـعه متـرو، 
2- توسـعه متـرو و 3- توسـعه متـرو. امـا 
چـرا متـرو را توسـعه نمی دهیـم!؟ چـون در 

دل زمیـن اسـت و کسـی آن را نمی بینـد. ما 
در 12 سـال گذشـته به طـور متوسـط زیـر 
االن  داشـتیم.  متـرو  توسـعه  کیلومتـر   10
می گوینـد متـرو که در گذشـته نبـود. بله در 
زمـان شـاه و شـاه عباس هـم نبـود امـا بـا 
توسـعه فنـاوری، علـم و امکانـات جدیدی 
می ِآیـد. سـرعت قطارهـا اکنـون در ژاپـن 
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ــوز  ــرا هن ــه چ ــد ک ــؤال کنی ــازی س شهرس
ــام  ــازی انج ــد بلندمرتبه س ــازه می دهی اج
ــت  ــد آب نیس ــه می گویی ــما ک ــود؟ ش ش
ــا  ــده ی ــام ش ــتی تم ــت محیط زیس و ظرفی
ــرف  ــرق مص ــد ب ــه می گوی ــرو ک وزارت نی
نکنیــد پــس چــرا نماینــده آن در کمیســیون 
مــاده 5 هنــوز اجــازه بلندمرتبه ســازی 

می دهــد؟

 اشـاره مـن بـه ایـن نکتـه اسـت کـه آیـا 
آن  بـا  بتـوان  کـه  قـوی  مدیریـت  ابـزار 
جمعیـت شـهر را کنترل کـرد، وجـود دارد؟

 
 بلـه ایـن امـر کامـاًل امکان پذیـر اسـت. 
مـردم در همه جـا محـور توسـعه اند و اگـر 
ایـن توسـعه، پایـدار نباشـد وضعیـت فعلـی 

می آیـد.  پیـش 
زمانـی بزرگـراه صدر یا بزرگـراه مدرس و 
غیـره سـاخته شـده و ظرفیتی نیز بـرای آنها 
پیش بینـی شـده اسـت. در اصـل هـر چقـدر 
کـه می سـازید ایـن ظـرف را بـا مظـروف 
مـدرس  بزرگـراه  در  چـرا  می کنیـد.  پـر 
سـاعت ها  و  باشـیم  داشـته  ترافیـک  بایـد 
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 
نبـوده و  شـده اسـت. چـون مـا آینده نگـر 
را  پایمـان  جلـوی  مـا  نیسـتیم.  کان نگـر 

می رویـم! نشـانه  به سـختی 
 در دل تهـران اداراتـی هسـتند کـه در ایـن 
شـهر کاری ندارنـد. در دولـت نهـم و دهـم 
بـه زور خواسـتند برخی از ایـن ادارات را به 
خـارج از تهـران ببرنـد کـه نتیجه بخـش هم 
نقـل  و  بایـد زیرسـاخت های حمـل  نبـود. 
عمومـی را بـرای مـردم فراهـم کـرد. بنـده 
وقتـی می خواهـم از منـزل به شـورای شـهر 
بیایـم بایـد چنـد بـار ماشـین عـوض کنـم. 
وقتـی مترو باشـد و بتوانـم با متـرو جابه جا 
شـده و 500 متـر آن طرف تـر هـم ماشـینم 
را پـارک کنـم قطعًا ایـن کار را خواهـم کرد. 
مـا نیـاز بـه حمـل و نقـل عمومـی و انبوه بر 
داریـم. نیـاز مـا بـا تاکسـی رفع نمی شـود. 

 شـما بـه ظرفیـت جمعیـت اشـاره کردیـد. 
اجـازه دهیـد مثالـی بزنم. بعـد از اباغ طرح 
تفصیلـی  طرح هـای  تهـران،  شـهر  جامـع 
مناطـق هـم ابـاغ شـد. امـا در حیـن اجـرا 
مـدام تغییراتـی در این طرح ها ایجاد شـده و 
در طـول چند سـال عـدد جمعیـت پیش بینی 
شـده مناطـق در طـرح جامـع چندیـن بـار 
جابه جـا شـد. حتـی فـروش تراکـم نیـز بـه 
حـدی بـود کـه االن جمعیـت واقعـی ناشـی 
از فـروش تراکـم در بعضی مناطـق دو برابر 
نبـود  آیـا  اسـت.  پیش بینـی شـده  جمعیـت 
نبـود  یـا  شـهر  شـورای  در  نظارتـی  نهـاد 
علـم مدیریـت باعث بـروز چنیـن معضاتی 

می شـود؟

 مـن فکـر می کنم علم مدیریت در شـورای 
اجـرا  امـا  دارد  وجـود  شـهرداری  و  شـهر 
نکـردن و پایبنـد نبـودن به قانـون و مقررات 
می شـود.  مسـائلی  چنیـن  بـروز  باعـث 
کارت  بـا  اسـکاندیناوی  نخسـت وزیر 
شـخصی  خـودرو  بـرای  اداره اش  سـوخت 
سـوخت خریـده و مـورد بازخواسـت قـرار 
گرفته اسـت؛ یا دادگاه پاکسـتان، نوازشـریف 
را به دلیـل آنچـه که فسـاد مالی عنوان شـده 
برکنـار کرده اسـت. چـرا در کشـور ما وقتی 
بایـد  همین طـور  می کننـد  خـالف  عـده ای 
سـاکت بنشـینیم و نـگاه کنیـم؟ قـدرت قـوه 
قضائیـه، مقننـه و مجریه کجاسـت؟ باید همه 
اگـر  کننـد.  اجـرا  به درسـتی  را  نقش شـان 
دولـت مصوبـه را اجـرا نمی کند بایـد به قوه 
قضائیـه شـکایت کرده و سـؤال کنـد که چرا 
آقـای رئیـس جمهـور آن را اجـرا نمی کند؟ 

متأسـفانه بی کفایتـی وجـود دارد.

 به هرحـال طرح هـای تفصیلـی در مناطـق 
عمدتـًا دور زده شـدند!

 
 طــرح جامــع در ســال 1386 ابــالغ شــد 
ــی کــه طــرح تفصیلــی در ســال  ــا زمان و ت
1391 ابــالغ و اجــرا شــود، 5 ســال فاصلــه 
ــی رخ داد.  ــه اتفاقات ــن فاصل ــاد. در ای افت
ــرح  ــالغ ط ــاه از اب ــد از 3 م ــود بع ــرار ب ق
ــالغ  ــع، طرح هــای تفصیلــی مناطــق اب جام
شــوند ولــی متأســفانه 5 ســال طــول کشــید. 
مــا مصوبــه ای در شــورا داریم کــه 3 دوره شــورا 

بــوده و هنــوز ســرگردان اســت.  در ایــن فاصلــه، 
ــران فروخته شــد. ته

 پــس درواقــع دغدغــه مدیریت شهــــری 
بـه ویــــژه شهـــرداری کنترل جمعیت شــهر 
ــد  ــد کــه بتوانن ــال آن بوده ان ــوده و به دنب نب

تراکــم بیشــتری بفروشــند!

 طـرح تفصیلـی تبدیـل  بـه پایه ای شـد که 
درآمـدی برای شـهرداری ایجاد کنـد. جایی 
کـه بـاغ بود یـا آنجایـی کـه زمین بایـر بود 
در منطقـه G قـرار می گرفـت. وقتـی کسـی 
درخواسـتی مـی داد در قسـمتی کـه درختی 
نـدارد پروانـه بگیـرد مخالفـت می کردنـد و 
گفتـه می شـد کـه نمی تـوان در آن قسـمت 
هزینـه ای  اینکـه  مگـر  کـرد  ساخت وسـاز 
بایـد در  ایـن درخواسـت  پرداخـت شـود. 
کمیسـیون مـاده 5 مطـرح می شـد تـا تغییـر 
همـه   ،5 مـاده  کمیسـیون  دهنـد.  کاربـری 
چیزش در اختیار خودشـان اسـت. از طرفی 
وقتـی می گفتیـد در M یـا R یـا S بـه مـن 
اینجـا  پروانـه بدهیـد، می گفتنـد نمی شـود، 

اسـت. درخت 
 

از  کردیـد.  اشـاره  خوبـی  مسـئله  بـه   
 5 مـاده  کمیسـیون  آیـا  سـاختاری  نظـر 
زیرمجموعه شـورای شـهر باشـد بهتر است 
یا شـهردار؟ آیا شـهردار خـودش به خودش 

می دهـد؟ دسـتور 
 

 شــهردار یــک رأی دارد. آقــای قالیبــاف 
بارهــا ایــن را گفته انــد و درســت هــم 
ــاده 5،  ــد. شــهردار در کمیســیون م می گوین
ــو  ــه هم س ــی هم ــی وقت ــک رأی دارد ول ی
باشــند، هــر چــه شــهردار بخواهــد انجــام 
کمیســیون  نبایــد  مــا  اصــاًل  می شــود. 
مــاده 100 داشــته باشــیم. کمیســیون مــاده 
ــاًل کســی  ــی اســت؛ مث ــرای پیش بین 100 ب
تــراس منــزل  خــود را آن گونــه که در نقشــه 
آمــده اجــرا نکــرده اســت. کمیســیون مــاده 
100 بــرای ایــن نیســت کــه کســی مثــاًل 2 
طبقــه غیــر مجــاز ســاخته، در آن کمیســیون 
ــا در  ــد؛ ی ــه اش کنن ــد جریم ــم بگیرن تصمی
شــورای معمــاری در داخــل منطقــه بــا فــرد 
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ــر  ــا 50 مت ــا 30، 40 ی ــی ب ــریان های آب ش
خاکبــرداری شــده و تمــام قنات هــا را از 
ــا  ــازی ها راه قنات ه ــد؟ تونل س ــن برده ان بی
ــد  ــل توحی ــرا االن تون ــد. چ ــور کرده ان را ک
ــه پشــت  ــات فرمانی ــد؟ چــون قن آب می ده

ــت. آن اس
  یعنـی شـما بـا رویکـرد شهرسـازی کـه 
باشـد  پهنه بنـدی  اسـاس  بـر  جامـع  طـرح 

هسـتید؟ مخالـف 

 
 ایــن بــا شــعاری کــه شــهرداری داد مبنــی 
بــر »مدیریــت محلــی« کــه بنــده هــم بــا آن 
ــه  ــات دارد. اصــاًل اینکــه منطق ــم، مناف موافق
ــا لوســتر  ــل فروشــی ی ــرای موبای خاصــی ب
ــر  ــاًلً ه ــت. قب ــت نیس ــد درس ــی باش فروش
کــس به دنبــال دریافــت پاســپورت بــود 
ــا  ــد ام ــتارخان می آم ــان س ــه خیاب ــد ب بای
االن وجــود پلیــس +10 در هــر محــل کمک 
بزرگــی بــه رفــع ایــن مشــکل کــرده اســت.

ــه  معامل
کننــد و جــواز 

ــد. بدهن
ــا  ــکل م ــن مش  بزرگتری
ــون،  ــه قان ــدی ب ــود پایبن نب
مقــررات و ضوابــط اســت و 
مشــکل دیگــری نداریــم. تــا 
ــررات  ــون و مق ــد قان ــان بخواه دلت

ــم.  داری
ولـی کسـی کـه یـک جایـی می خواهد 
 20 اجـازه  بـرای  بسـازد،  طبقـه ای   5
طبقـه، می آیـد بیـن قوانین مقـدم و مؤخر 
چیـزی  کـدام،  یـک  هـر  از  و  می گـردد 
می گیـرد و مصوبـه خــــود را بــه دست 
آفریقـای  کـودک،  جهـان  سـر  مـی آورد. 
فرشـته(  )ورودی  جنوبـی  و  شـمالی 
و  رفتـه  بـاال  میـخ  مثـل  سـاختمان هایی 
دور و بـر آن هـم سـاختمان های تک طبقه 
به چشـم می خـورد. این هـا یعنی چـه؟ آیا 
ایـراد  مـن  این هاسـت؟   5 مـاده  وظایـف 
بسـیاری بـه کمیسـیون مـاده 5 و اعضـای 
آن دارم. در شـهری کـه می گویید آب، هوا 
و زمیـن نـدارد، پس چـرا ایـن مجوزهای 
تغییـر کاربـری را می دهیـد؟ حتـی زمیـن 
سـبز تثبیـت شـده را که قـرار بود از سـال 
1385 به مـدت 10 سـال تغییـر کاربـری 
دوسـتان  فروختنـد. چـرا  باشـد،  نداشـته 
مـا آن را فروختنـد؟ چقـدر مـا داد زدیـم 
و شـکایت بـه جاهـای مختلـف کردیـم. 
متأسـفانه تمـام باغ هـای شـهر تهـران را 
فروختنـد و شـبانه درختانـش قطـع شـد.

اسـناد  بـه  اشـاره ای  می دانـم  الزم   
باالدسـتی داشـته باشـم کـه مهمتریـن 

نها آ

ــی  ــع و طــرح تفصیل  طــرح جام
اســت. البتــه ســایر مصوبــات 
مطالعــه  بنــده  هــم  را 
در  اینکــه  کــرده ام. 
اســناد باالدســتی 

مشــکل 

دارد  وجــود  راهبــردی  یــا  رویکــردی 
ــه  ــودن ب ــد نب ــت و پایبن ــث اس ــک بح ی
ــال  ــد مث ــن اســناد هــم بحثــی دیگــر. چن ای
ــه  ــی ک ــای بزرگ ــی از خطاه ــاورم. یک بی
ــه  ــود  ک ــن ب ــتیم ای ــع داش ــرح جام در ط
زیرمجموعــه  را  زراعــت  و  بــاغ  پهنــه  
پهنــه G بردیــم. یعنــی مــا پهنــه ای بــه نــام 
ــاغ را در  ــام ب ــه  ن ــه ای ب کشــاورزی و پهن
ــن  ــه رســمیت نشــناختیم کــه قوانی شــهر ب
ــط  ــودش را دارد. فق ــاص خ ــررات خ و مق
پهنــه G داریــم کــه به عنــوان فضــای ســبز 
ــکان اینکــه  ــه ام شــناخته شــده اســت. البت
ــل  ــر تبدی ــه دیگــــ ــک پهن ــه ی آن را ب
کنیــم وجــود دارد و تخریــب باغ هــا و 
فضــای ســبز نیــز از همیــن  جــا آغــاز شــد. 
یعنــی اگــر قــرار باشــد نقــدی بکنیــم ابتــدا 
بایــد طــرح جامــع و طــرح تفصیلــی را نقــد 
ــاغ  ــه برج ب ــا مصوب ــم. در شــورا هــم م کنی
ــم.  ــتی داری ــند باالدس ــک س ــوان ی را به عن
ــه شــورای دوم  ــوط ب ــه مرب ــاغ ک در برج ب
ــپ و  ــا رم ــوب را ب ــد مص ــود، 30 درص ب
ــد  ــه 45 درص ــی ب ــود به راحت ــوب می ش ل
ــاند.  ــد رس ــه 70 درص ــن ب ــا زیرزمی و ب
ــران  ــی را در ته ــچ برج باغ ــما هی ــی ش یعن
پیــدا نمی کنیــد کــه بــاغ در آن باقــی 
ــناد  ــه اس ــد ک ــول داری ــد. قب ــده باش مان
ــه ریشــه  باالدســتی هــم به نحــوی تیشــه ب

ــد؟ ــران زده ان ــهر ته ش

  بنــده کــه خــودم را بیشــتر مدیــر اجرایــی 
ــق  ــدی مواف ــا طــرح پهنه بن ــم اصــاًل ب می دان
ــود مدیریــت را محلــی  ــرار ب نیســتم. اگــر ق
کنیــم و از منطقــه خودمــان خــارج نشــویم، 
ــیم  ــان باش ــی مهم ــًا جای ــه الزام ــر اینک مگ
ــت و  ــه رف ــزام ب ــری ال ــب دیگ ــه ترتی ــا ب ی
آمــد داشــته باشــیم، بنابرایــن بایــد متناســب 
ــم.  ــزی و کار می کردی ــان برنامه ری ــا هدفم ب
نیــاز، ســفرها را ایجــاد می کند. در کشــورهای 
دنیــا، ایــن همــه بزرگــراه و غیــره نیســت. در 
انگلیــس تعــداد ماشــین ها چندیــن  برابــر مــا 
ــا  ــد. آی ــتفاده می کنن ــرو اس ــا از مت ــت ام اس
می دانیــد کــه پــل صــدر و بزرگراه هــا 
ــد  ــا می دانی ــتند؟ آی ــت هس ــد محیط زیس ض
ــنگ  ــعارهای قش ــالت و ش ــن جم ــر ای زی
ــام  ــاک، تم ــن پ ــی و زمی ــمان آب ــر آس نظی
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 دیدگاهتــان درســت اســت. پهنه بنــدی 
به عنــوان یــک رویکــرد شهرســازی بــه 
ــکا  ــه آمری ــًا ب ــتم و عمدت ــرن بیس ــل ق اوای
ــود و  ــر خــودرو ب ــه متکــی ب ــردد ک برمی گ

ــت. ــد اس ــورد نق ــم م االن ه
ــد  ــه بع ــه ب ــت بلدی ــا در دوران مدیری   م
ــاوری  ــالح فن ــد و به اصط ــودرو آم ــه  خ ک
وارد کشـــــور شــد، مدیریــت شــهر را 
خودرومحــور کردیــم. مــا از فرهنگــی 

ورود  چــرا  امــا  برخورداریــم  غنــی 
ــرا آن را  ــم؟ چ ــزه نکردی ــاوری را ایرانی فن
بــا آداب و رســوم و فرهنــگ خودمــان 
ــه  ــی ک ــم فرهنگ ــم؟ تهاج ــازگار نکردی س
در  اســت.  همیــن  علماســت،  دغدغــه 
ــن  ــه تمک ــی ک ــروزه، آنهای ــد ام رفت وآم
ــان را  ــان، فرزندشــ ــد، خودش ــی دارن مال
ســرویس  یــا  می آورنــد،  و  می برنــد 
ــن  ــم مطمئ ــاز ه ــه ب ــد ک ــه می گیرن مدرس
نیســت. آنهایــی هــم کــه امکاناتــی ندارنــد 

ــروزه  ــد؟ ام ــد چــه کار بکنن ــًا نمی دانن واقع
به دلیــل  آمــد  و  رفــت  ایمنــی  نبــود 
شــلوغی شــهر و تعــداد بســیار زیــاد 
ــا 5  ــت. 4 ی ــیکلت اس ــودرو و موتورس خ
ــون  ــا 3 میلی ــن 2 ت ــودرو و بی ــون خ میلی
موتورســیکلت در شــهر تهــران وجــود دارد 
و آلودگــی شــهر هــم بیشــتر ناشــی از دود 
ــرا  ــت؛ چ ــیکلت ها اس ــودرو و موتورس خ
کــه هــر موتورســیکلت بــه انــدازه 7 خودرو 

درصــد   95 می کنــد.  تولیــد  آلودگــی 
کاربراتــوری  مــا  موتورســیکلت های 
ــان  ــن می ــادی در ای ــت زی ــتند و ران هس
وجــود دارد! حداقــل ایــن موتورهــا را 
ــورای  ــت در ش ــه زحم ــا ب ــد. م ــی کنی برق
ــم  ــد کردی ــان را بلن ــهر صــدای اعتراضم ش
ــر  ــه دیگ ــرد ک ــب ک ــم تصوی ــت ه و دول
ــوری شــماره گذاری نشــود.  ــور کاربرات موت
ــی  ــی و رانندگ ــی و راهنمای ــروی انتظام نی
هـم اعـــالم کردنـد کـه از اول مهـر ایـن 

موتورهـا 
شـماره گذاری  را 

نفـر یـک  نمی کنیـم. 
هـــــزار   500 تـا   400

کـرده  عرضـه  موتورسـیکلت 
تومـان  میلیـارد   100 کـه  بـود 

رانـت پشـت آن بـود. بایـد بـه این 
مسـائل رسـیدگی کنیم و قـوه قضائیه 

هـم بایـد وارد عمـل شـود. مـا امـروز 
می بینیـم کـه بـرادر رئیس جمهـوری را 

احضـار می کننـد و رئیـس جمهـوری هم 
حمایـت می کنـد. امیدواریـم همـه برادرها 
احضـار شـوند. بنابراین تا زیر سـاخت های 
حمـل و نقـل نظیر متـرو راه نیفتد ما شـاهد 

همیـن وضـع خواهیـم بود. 

طوالنــی   ســابقه  داشــتن  بــا  شــما    
ــت شــهری  ــر ارشــد در مدیری ــوان مدی به عن
و همچنیــن عضویــت در شــورای شــهر 
به خوبــی می دانیــد کــه بحــث ایجــاد فضــای 
کیفــی بــرای زندگــی از جنبــه هویتــی، 
زیبایی شــناختی و روان شــناختی در مدیریــت 
کان شــهرهای کشــور فرامــوش شــده اســت. 
ــای  ــعه فض ــل توس ــف مث ــای مختل از جنبه ه
ســبز، ســاماندهی منظــر شــهری، زیباســازی، 
شهرســازی  معمــاری،  ســبک  انتخــاب 
مناســب و غیــره در ایــن راســتا تــاش 
می شــود. امــا بــا وجــود تمــام ایــن زحمــات 
ــرا  ــه چ ــرمایه گذاری های صــورت گرفت و س
ــه  ــن جنب ــی از ای ــتی های فراوان ــوز کاس هن
ــش  ــود دارد؟ آرام ــهری وج ــط ش در محی
ــوان  ــود و نمی ت ــاس نمی ش ــهر احس در ش
تهــران را به عنــوان یــک شــهر ســنتی یــا 
مــدرن فــرض کــرد. عمــًا شــهر فاقــد 

ــه  ــز ک ــی نی ــت و مناطق ــت اس هوی
قبــًاً بنــا بــه دالیلــی دارای هویــت 

محلــی- تاریخــی بــوده به تدریــج 
مــا،  دســتکاری های  بــا 

ــت  ــود را از دس ــت خ هوی
دالیــل  می دهنــد. 

زیــادی ازجملــه 
ــک  ــود ی نب
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ســبک ملی پذیرفته شــده در معماری 
و شهرســازی، نبــود همگرایــی در 
ــتفاده  ــی، اس ــای سامــاندهـ برنامه ه
از رویکردهــای متفــاوت و حتــی 
متضــاد در توســعه فضــای ســبز 
ــن  ــازی در ای ــای زیباس ــا طرح ه ی
به هرحــال  دارد.  وجــود  ارتبــاط 
ــاز  ــس س ــاده هرک ــان س ــه زب و ب
خــودش را می زنــد لــذا، تمــام ایــن 
تناقض هــا تهــران را بــه یــک شــهر نازیبــا 
ــن  ــی ای ــؤال اساس ــت. س ــرده اس ــل ک تبدی
اســت کــه آیــا ســاماندهی ایــن نارســایی ها 
ــا  ــت؟ آی ــوده اس ــهر ب ــورای ش ــه ش دغدغ
شــورای شــهر اصــًا می دانــد کــه بایــد در 
ــد و شــهرداری را  ــه چــه کار کن ــن زمین ای

ــد؟ ــت کن ــه هدای چگون
 

ــهر  ــورای ش ــای ش ــی از اعض ــده یک  بن
بــودم، امــا خروجــی کار متعلــق بــه تصمیــم 
ــاق  ــه اتف ــا در ســال 68 ب ــود. م ــر ب 31 نف
ــرار  ــه ق ــهری ک ــه ش ــچی ب ــای کرباس آق
ــان  ــم. در آن زم ــود آمدی ــت ش ــود پایتخ ب
وزارت مســکن و شهرســازی وقــت مطالعــه 
می کــرد کــه پایتخــت بــه کجــا بــرود؟ بعــد 
ــوم  ــه مرح ــودم ک ــاهد ب ــال ش از 4، 5 س
آیــت اهلل هاشــمی بعــد از افتتــاح پــل 
ــه  ــد ک ــران گفتن ــر- چم ــع ولی عص تقاط
خوشــحالم پایتخــت در تهــران باقــی مانــد 
ــای  ــروز هزینه ه ــه ام ــحالم از اینک و خوش
ــان  ــای جاری م ــران را از بودجه ه ــهر ته ش
ــت  ــد دول ــن بای ــاس قوانی ــم. براس پرداختی
بــه  زیرســاخت ها  برخــی  تأمیــن  در 
ــزار  ــا 3، 4 ه ــد. م ــک کن ــران کم ــهر ته ش
ــه  ــم. هم ــران داری ــده در ته ــان ناخوان مهم
چیــز و همــه تمرکــز در تهــران جمــع شــده 
جاذبه هــا،  کارخانجــات،  تمــام  اســت. 
در  دانشــگاه ها  و  مالقات هــا  کنگره هــا، 
ــه  ــد )اگرچ ــر دارن ــا دفت ــتند ی ــران هس ته
ــده ای  ــیار ارزن ــات بس ــگاه آزاد اقدام دانش
انجــام داد و حتــی در شــهرهای بســیار 
کوچــک نیــز دانشــگاه هایی را تأســیس 
شــد(.  تمرکززدایــی  باعــث  کــه  کــرد 
به طــور  را  آنهــا  همــه  نمی توانیــم  مــا 
و  کنیــم  اتوبــوس  ســوار  دســته جمعی 
ــه  ــتیم. بلکــ ــران بفرس ــرون از ته ــه بی ب

بایـــد برنامه ریـزی کنیـم تا جمعیـت کاهش 
توجـه  گـرو  در  مهـم  ایـن  کـه  کنـد  پیـدا 
بـه طـرح آمایـش سـرزمین اسـت. در ایـن 
ظرفیت هـای  براسـاس  بایـد  جـا  هـر  طـرح 
داشـته  جمعیت پذیـری   خـود  محیط زیسـتی 
باشـد، نه بیشـتر. چرا مـا باید مثـاً  کارخانه 
بـاالی شـهر  ارومیـه در  به جـای  سـیب را 
اصفهـان ایجـاد کنیـم؟ مثـًا بـرای سـاخت 
تلویزیـون می تـوان کارخانـه آن را در جاده 
کـرج یا سیسـتان و بلوچسـتان درسـت کرد؛ 
ــر  ــر حاض ــا کمت ــران م ــه مدی ــی ک در حال
می شــوند بــه شــهرهای دیگــر برونــد. 
مدیرانــی کــه ادعــای جهادگــری دارنــد بــه 
ــان  ــهر خودش ــا ش ــاده ی ــتان دورافت شهرس
برونــد و آنجــا خدمــت کننــد. البتــه برخــی 
راهبردهــا و سیاســت ها را نیــز بایــد دولــت 

تعییــن کنــد.
 

 االن بحث جهانی شــدن و توســعه ارتباطات 
مســائل را حــل کــرده و تجربیــات به راحتــی 
قابل دســترس هســتند. از لحاظ روان شناختی، 
القــای آرامــش و زیبایی شــناختی بحــث 
شــهرها  در  شــهرداری ها  می کنــم. 
بدبختــی  بــا  می کننــد،  ســرمایه گذاری 
بــا  و  می آورنــد  به دســت  را  بودجــه 
را  طرح هــا  فــراوان  زحمــت  و  تــاش 
ــک  ــا ی ــوان ب ــا نمی ت ــد. آی ــرا می کنن اج
ــک  ــر ی ــی ب ــی مبتن ــی و هارمون همگرای
رویکــرد درســت آن را اجــرا کــرد؟ تهــران 
تبدیــل بــه نمایشــگاه ســبک معمــاری 
بســازبفروش ها  و  معمــاران، شهرســازان 
شــده اســت. واقعــًا مــردم مــا چقــدر بایــد 
در خصــوص مردم ســاالری هزینــه بدهنــد؟ 
حرکتــی کــه مــردم ایــران و خصوصــًا تهران 
ــد  ــهر نشــان دادن ــورای ش ــات ش در انتخاب
در هیــچ شــهر توســعه یافته دنیــا چنیــن 
نمی شــود.  دیــده  جــدی  عکس العمــل 
انتظــار مــردم ایــن بــود کــه شــورای 
ــی  ــر جناحــی، فرق ــا ه ــا ب شــهر و نماینده ه
ایجــاد  و  هدایــت  مســئولیت  نمی کنــد، 
ــده  ــر عه ــی را ب ــی و هارمون ــن همگرای ای
ــد؟  ــی نمی افت ــرا اتفاق ــی چ ــد. ول بگیرن

  یکـی از اسـاتید دانشـگاه لندن که اسـتاد 
راهنمـای پسـرم نیـز بـود وقتـی بـه تهـران 
آمـد در خیابان ها از وضعیت شـهر وحشـت 

کـرده بـود. ما در شـهر تهـران یـک معاونت 
داریـم به نـام معاونـت معماری و شهرسـازی 
کـه نـه معمـاری می کنـد و نـه شهرسـازی! 
ایـن معاونـت بـه معاونـت درآمد شـهرداری 
تبدیـل شـده اسـت. تهـران دچـار بالیایـی 
شـده کـه نمی تـوان مسـیر را برگردانـد مگر 
اینکـه االن پایه گـذاری کرده و 50 سـال بعد 
نتیجـه  آن را ببینیـم. امـروزه همـه زمین های 
مـا  اسـت.  شـده  فروختـه  شـهری  ذخیـره 
تنهـا توانسـتیم بـه داد باغ هـای کن برسـیم. 
باغ هـای پراکنده شـهر تهـران کـه در اختیار 
تجـاری  فعالیت هـای  اسـیر  بـود،  مـردم 
بسـیار  جمعیـت  شـدند.  رانت خـواری  و 
کوچکـی هسـتند کـه باغـات را در حضـور 
می خرنـد  شـهرداری  مأمـوران  غیـاب  یـا 
مـا  می برنـد.  بیـن  از  را  درخت هایـش  و 
قانونـی داریـم کـه طبـق آن هر کـس عالمًا 
و عمـداً درخـت و باغـی را از بیـن ببـرد، 
بـاغ بایـد بـه نفع مـردم مصـادره شـود. این 
قانـون مربـوط به سـال 59 شـورای انقالب 
اسـت کـه بعـد بازبینـی هـم شـد. پـس چرا 
اتفاقـی نمی افتـد؟ بـرای اینکـه مـا در طرح 
جامـع  و مخصوصـًا طـرح تفصیلـی به دنبال 
کـه  اسـت  سـال  چهـار  هسـتیم.  درآمـد 
می گوییـم بایـد شناسـنامه باغ ها تهیه شـود 
تـا به عنـوان یـک سـند فرادسـت محسـوب 
شـده و یـک الیـه در طـرح تفصیلی باشـد. 
امـا متأسـفانه هنـوز نتوانسـته ایم بـه جایـی 
سـن  شـامل  باغ هـا  شناسـنامه  برسـیم. 
درخـت، نـوع، بـن و غیـره یـک سـند برای 
شـهرداری محسـوب می شـود تـا اگر کسـی 
اقدامـی کـرد بـر اسـاس ایـن سـند بتوانیـم 
پیگیـری کنیم. همـه عرصه های فضای سـبز 
از بیـن رفـت. اگر فریـاد رهبری نبـود نوک 

البـرز را هـم سـاخته بودند. 
 

 همان طــور کــه دولــت یــک اقتصــاد 
ــام نفــت دارد، اقتصــاد  ــه ن تک محصولــی ب
ــوده و  ــی ب ــم تک محصول ــران ه ــهر ته ش
ــال  ــت. به هرح ــم اس ــروش تراک ــم ف آن ه
شــهر بایــد اداره شــود. از نظــر شــما بــرای 
داشــتن درآمــد پایــدار غیروابســته بــه 

ــود دارد؟ ــی وج ــم راه حل ــن و تراک زمی
 

کشـورهای  در  دارد.  وجـود  حتمـا   
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رسـیده اند. راهـکار  ایـن  بـه  هـم  دیگـر 
هنـوز 80 درصـد درآمـد شـهرداری تهران 
پیش فروش هـای  و  تراکـم  بـه  وابسـته 
زمیـن  فـروش  و  کاربـری  تغییـر  تراکـم، 
ناپایـدار هسـتند.  هـم  آن  همـه  کـه  اسـت 
زمیـن را کـه نمی تـوان از خـارج منجمـد 
کـرد. وارد  خوراکـی  مـواد  مثـل  شـده 
ســرمایه های  و  زیرســاخت ها  متأســفانه 
بــرای  و  بردیــم  بیــن  از  را  زیربنایــی 
کنــد  بازیابــی  را  تهــران خــود  اینکــه 
ــه  ــت ک ــال اس ــم. 10، 12 س کاری نکردی
ــا یــک  ــا آی ــم ام ــدار داری ــد پای اداره درآم
ــه اهدافــش  میلی متــر هــم در راه رســیدن ب
ــد حواســش  ــت بای ــه اســت؟ دول ــو رفت جل
باشــد. در الیحــه مدیریــت جدیــد کــه ارائــه 
دادیــم، بنــده توصیــه کــردم اعضــای شــورای 
ــی از  ــوی برخ ــد و جل ــراض کنن ــم اعت پنج
درآمدهــای شــهرداری گرفتــه شــود. مکــرراً 
ــی  ــه وضــع خوب ــرده ک ــوان ک شــهرداری عن
ــد  ــرای شــهر اســت. بای ــی ب ــن آفت دارم و ای
هزینــه پارلمــان شــهری و مدیریــت شــهری 
توســط مــردم آن شــهر تأمیــن شــده و 
ــرای همــان شــهر  درآمدهــا و بودجــه هــم ب
ــال  ــم یــک ری ــا حــق نداری خــرج شــود. م
ــه کنیــم  پــول شــهر را در خــارج از آن هزین
ــتیم.  ــرم هس ــد مج ــاق بیفت ــن اتف ــر ای و اگ
سیاســی بازی،  و  سیاســی کاری  به دلیــل 
ــد و  ــل کردن ــهر تبدی ــه باقرش ــاد را ب باقرآب
فــالن روســتا، شــهر شــد. بــه قــول معــروف 
ــیرین  ــان ش ــه ده ــردن ک ــوا ک ــوا حل ــا حل ب
نمی شـــــود. پوســته حفاظتـــــی شــهر کــه 
ــه  ــت ب ــران اس ــی ته ــم حفاظت ــان حری هم
مســاحت  6000 کیلومتــر مربــع بایــد در 

ــد. ــهرداری باش ــار ش اختی
 

اعتمـاد  شـهرداری ها  بـه  دیگـران  شـاید   
حریـم  از  حفاظـت  جـای  بـه  کـه  ندارنـد 
شـهرها، بـه محـض دسترسـی به آن شـروع 

می کننـد.  ساخت وسـاز  توسـعه  بـه 
 

فالن جــا  از  می خواســته  کــه  کســی   
ــی داده،  ــول م ــود، ق ــس ش ــده مجل نماین
ــد ده شــما را شــهر  ــن رأی دهی ــه م اگــر ب
می کنــم! در حالــی کــه شــهر مفاهیــم، 
درآمــد  دارد.  شــاخص هایی  و  معیارهــا 

ــر اســاس اســناد  پایــدار، ایــن اســت کــه ب
ــه   ــه ب ــن ســندهایی ک توســعه شــهری )همی
ــال  ــج س ــد از پن ــراد دارم و االن بع ــا ای آنه
ــه  ــد هرچ ــا نبای ــود( م ــری ش ــد بازنگ بای
ــی در  ــم. زمان ــرف کنی ــم مص ــد داری درآم
نوربخــش(  )مرحــوم  اصالحــات  دوره 
انداختنــد  راه  را  ارزی  ذخیــره  صنــدوق 
ــره ارزی  ــدوق ذخی ــا صن ــه م ــی ک در حال
ــره  ــدوق ذخی ــر صن ــارت بهت ــه عب ــا ب ی
پس انــدازی در شــهر نداریــم. صنــدوق 
ــد 4  ــه می گوین ــت ک ــن اس ــا ای ــره م ذخی
ــه  ــه را نگ ــم 2 طبق ــم می دهی ــه تراک طبق
ــن  ــد. ای ــروز بخوری ــید و ام ــد، نفروش داری
ــرای شــهرداری!  ــدار ب ــد پای می شــود درآم

البتــه ایــن حــرف بنــده ناپختــه اســت امــا 
ــی  ــد بنای ــه می خواه ــر کســی ک ــدم ه معتق
بســازد بایــد بــر اســاس قوانیــن شــهرداری 
ــه وی اجــازه ســاخت و  و اســناد توســعه ب
ســاز بدهیــم و غیــر از عــوارض زیــر ســطح 

ــه نشــود. ــره پولـــــی گرفت و غی
 

 مسئـــــله ای تحـت عنـــــوان رنســانس 

شهــــری 
شــهرهای  در 

ــد  ــی مطرح ش اروپای
کــه طــی آن ظرفیــت 

ــاال  ــهرها را ب ــگری ش گردش
ــال  ــهر فع ــاد ش ــد و اقتص بردن

ــن  ــال چنی ــران  دنب ــا ته ــد. آی ش
ــت؟ ــی هس ظرفیت

 
ــای  ــه از ظرفیت ه ــپانیا و  فرانس  اس

ــد  گردشگـــری خود شـــان بهــره می برن
این گونــه  نمی تــوان  تهــران  در  امــا 

و  مال هــا  کــرد.  ایجــاد  ظرفیــت 
مگامال هایــی در تهــران ســاخته شــده 

کــه اگــر افتتــاح شــوند، ایــن شــهر 
ــه  ــور ک ــود! همان ط ــل می ش قف

ــن  ــد و ای ــاح ش ــوروش افتت ک
ــراف آن  ــای اط کار خیابان ه

را قفــل کــرد.  مــا بــدون 
ــم.  ــه کار کردی مطالع

هــزار   800
حــد  ا و
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صنفــی در شــهر داریــم کــه بیــکار 
نمی گویــم  بنــده  می شــوند.  
ــا  ــت ام ــد اس ــال ب ــال و مگام م
باید ابتــــدا شــرایط فرهنگـــی، 
ــان  ــی خودم ــادی و اجتماع اقتص
بعــد  و  بگیریــم  نظــر  در  را 
به وســیله مــال و مگامــال  بــا 
اســتفاده از معیارهــا و شــاخص ها 
شــغل ایجــاد کنیــم. متأســفانه 
کارهــا  ایــن  بــه  دســت  مطالعه نشــده 
ــد  ــال زدن ــک م ــه ی ــم. در آجودانی می زنی
کــه متأســفانه باعــث قفــل شــدن ترافیــک 
در خیابان هــــای اطــراف شــده اســت. 
ــات  ــت؟ مطالع ــال کجاس ــن م ــگ ای پارکین
ــا  ــت؟ م ــی آن کجاس ــادی و اجتماع اقتص
ــًا  ــد لزوم ــا نبای ــم. م اقتصــاد شــهری نداری
ــد  ــا بای ــازیم. م ــرو بس ــم و مت ــول بدهی پ
ــا  ــم و ب ــرو بیاوری ــرای مت ــرمایه گذار ب س
دادن سوبســید بیشــتر نظیــر اتوبوس هــا 
ــی  ــم. لزوم ــش دهی ــت را کاه ــت بلی قیم
ــاال  ــدارد ایــن همــه هزینه هــای جــاری ب ن
ــورم  ــد منظ ــر نکنی ــه فک ــم. البت ــاد کنی ایج
ایــن اســت کــه در ایــن چهــار ســال تمــام 
ــهرداری  ــا ش ــود ام ــل می ش ــکالت ح مش
بســیاری از مســائل زیرســاختی را می توانــد 
ــش   ــه در پی ــال هایی ک ــار س ــن چه در ای
رو دارد ایجــاد کنــد. در همیــن محــور 
ــی  ــی، فرهنگ ــور تاریخ ــه مح ــر ک ولی عص
و اقتصــادی اســت بایــد پیاده راه ســازی 
شــده و جوی هایــش برگردانــده شــود. 
متأســفانه جدول هــا را ســر طوقــه درخــت 
قــرار داده و کنــارش هــم اجــازه بــاال 
ــد. درنتیجــه  ــه را دادن ــا 20 طبق ــن 5 ت رفت
ــت.  ــن رف ــت از بی ــاخه های درخ ــام ش تم
کار بســیار مهــم دیگــری کــه در آینــده باید 
ــم و  ــد، نظ ــام دهن ــوراها انج ــهردار و ش ش
نســق دادن بــه اقتصــاد شــهر اســت. دولــت 
هــم بایــد توجــه کنــد، هــر عارضــه ای کــه 
بــه شــهر وارد می  شــود، هزینــه اش مربــوط 

ــت.  ــهرداری اس ــه ش ب
 

ــد  ــهر جدی ــورای ش ــر ش ــت اگ  در نهای
و شــهرداری آینــده بخواهنــد تنهــا دو 
ــرار  ــت خــود ق کار مهــم را ســرلوحه فعالی

ــت؟ ــم چیس ــن دو کار مه ــد، ای دهن

 
 توســعه متــرو، جلوگیــری از اضافــه 
ــعه  ــناد توس ــه اس ــه ب ــی، توج تراکم فروش
ــد در  ــری بای ــر کارب ــری از تغیی و جلوگی
ــر  ــم دیگ ــئله مه ــد. مس ــه باش ــون توج کان
ــده اســت،  ــف شــهردار آین ــه جــزو وظای ک
ــل  ــر گاردری ــت. تعمی ــهر اس ــداری ش نگه
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 به جــای 
اجــرای کمربنــد ســبزی کــه 1000 تــا 
ــرج  ــه آن را خ ــت هزین ــار اس 2000 هکت
ــران  ــای ته ــردم. باغ ه ــا می ک ــد باغ ه خری
ــردم در داخــل  ریه هــای شــهر هســتند و م

آن قــدم می زدنــد.

 
 به عنــوان آخریــن ســؤال، شــورای شــهر 
و مدیریــت جدیــد شــهر همــه اصاح طلــب 
هســتند. آیــا مهنــدس حقانــی اصاح طلــب 

در ایــن میــان نقشــی خواهــد داشــت؟
 

ــت دارم  ــده دوس ــه بن ــردی ک ــر آن ف  اگ
شــهردار شــود و از بنــده دعــوت کنــد 
ــه  ــراد باتجرب ــد اف ــتاد بای ــرم. در س می پذی
بــه همــراه جوانــان حضــور داشــته باشــند. 

 
ایـن گفت وگـو در  بـرای  از وقتـی کـه   
اختیار ما قرار دادید سپاسـگزارم. ان شـاءاهلل 

سـامت و موفق باشـید. 
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