
جامعه 8
بيشتردرآمدهايشهرازمحلتراكمفروشياست

مصطفي سليمي، شهردار هميشه مغضوب شهرداري تهران: متاسفانه با وجود ادعاهاي مطرح شده اين اتفاق رخ نداده و شهرداري همچون گذشته به فروش تراكم و درآمد حاصل از ساخت و ساز وابسته است. اين درآمد ناپايدار تا 
جايي در رگ هاي شهرداري تهران نفوذ كرده كه ماهيت و هويت و عملكرد آن را به مخاطره انداخته و با مشكالت شديدي مواجه كرده است. در واقع اين مساله از بزرگ ترين آسيب هاي موجود و بحران ساز مديريت شهري است. در 

واقع هزينه شهر را تراكم  فروش ها تامين مي كنند. 
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از 10 سال سابقه شهرداري چهارمنطقه 
6، 18، 19 و 21؛ چندين بار سابقه عزل 
و خانه نش�ين ش�دن را در كارنامه خ�ودش دارد. 
به گفته خ�ود تنها جرمش براي ع�زل انتقادهايي 
بوده كه به سيس�تم مديريت شهري داشته و از آن 
مهم تر عضويت در طيف سياسي اصالح طلبان كه 
عنوان تنها شهردار اصالح طلب شهرداري تهران 
را با خود يدك مي كش�يد و با وجود حدود20 سال 
س�ابقه فعاليت ب�ه عن�وان مدير وكارش�ناس در 
بخش هاي مختلف در وزارت كش�ور و ش�هرداري 
تهران، از زمان كرباس�چي و الويري تاكنون، چند 
ماهي است كه با نزديك شدن به انتخابات شوراها 
و رياست جمهوري و شهردار تهران، دوباره و براي 
چهارمي�ن بار از كار بركنار ش�ده اس�ت. چهره اي 
كه اين روزها يك�ي از كانديداه�اي اصالح طلبان 
شوراهاي ش�هر تهران محسوب مي شود. در طول 
گفت وگوي مان، مصطفي سليمي، شهردار بركنار 
ش�ده منطق�ه 18، ك�ه در دوره گذش�ته انتخاب 
ش�هردار تهران نيز در كنار محس�ن هاشمي يكي 
از گزينه هاي اصالح طلبان براي ش�هرداري تهران 
بود، در پاسخ به سوال هاي تند ما، خيلي وقت ها از 
نمونه هايي از تخلفات و نابس�اماني هاي موجود در 
شهرداري سخن مي گويد ولي در عين حال در آخر 
جمالتش اكثرا تاكيد مي كن�د: »نمي خواهم باعث 
تشويش اذهان عمومي ش�وم...! شايد روزي، اين 
حرف ها را منتش�ر كردم. چون ترجيح مي دهم در 
فضايي آرام و تخصصي اين مسائل را بررسي كنم تا 
بلكه بتوانيم آنها را حل و فصل كنيم... . « ش�ايد به 
همين علت باشد كه دراكثر پاسخ هايش نيز ترجيح 
داده، تا ح�دودي به كليت نقاط ضعف ش�هرداري 
بپردازد تا انتقادهاي مش�خص از ش�هردار تهران 
داش�ته باش�د. درحقيقت گفت وگوي زير بررسي 
عملكرد 12 س�اله ش�هردار تهران از زب�ان يكي از 

مديران كهنه كارش است. 

ش�ما به عنوان يك اصالح طلب، شهردار مناطق 
مختلف بوديد و هم منتقد ش�هردار و سال ها به 
عنوان يكي از مديران ارش�د كار كرديد؟ هدف 
خود ش�ما از اي�ن انتقادها چيس�ت؟ آيا نوعي 

تبليغات پنهان است. 
شهرداري حزب سياسي نيست و نبايد با كاركنان و مردم 
رفتار سياسي شود و افراد، به ويژه كاركنان شهرداري به 
خاطر ديدگاه ش��ان با محدوديت و فش��ار و حذف مواجه 
شوند. تركيب شوراي شهر تهران هم مبين همين مطلب 
است. نزديك به نيمي از اعضاي شورا اصالح طلب و بيش 
از نيم��ي ديگر اصولگرا هس��تند كه نش��ان دهنده تنوع 
ديدگاه ها در بين مردم است، لذا سيستم مجبور به توجه 
به خواس��ت عمومي و حتي تمكين نظر ش��ورا است ولي 
دادن سهمي بسيار اندك از مديريت به يك تفكر و برخورد 
و محدود س��ازي و حذف ديدگاه هاي متفاوت حركت در 
همان مسير خس��ارت بار اس��ت كه باعث بي اعتمادي و 
نگاه منفي به سيستم مي شود. من هم، همچون بسياري 
ديگر از كاركنان ش��هرداري با س��ختي ها و گرفتاري ها و 
خانه نش��يني هاي طوالني مواجه بوده ام. از س��ويي چون 
كارمند رسمي شهرداري هستم و محل خدمت من بايد 
مشخص مي شد فراز و نش��يب زيادي و خانه نشيني ها و 
فشارهاي شديدي را تحمل كردم به اين اميد كه شايد به 
اين بلوغ فكري برسند كه افراد را با توان و تجربه و تخصص 
آنها بسنجند و آنها را به خاطر ديدگاه هاي متفاوت سياسي 
و اجتماعي محدود و حذف نكنند، ولي متاس��فانه تجربه 
ش��خصي من و دوستان س��ختكوش و متخصص من در 
ش��هرداري- با ديدگاه هاي متفاوت - نش��ان داد كه راه 
زياد و مسيري سخت و پر هزينه براي رسيدن به اين بلوغ 

داشته و خواهيم داشت. 
امي��دوارم با تالش هاي صورت گرفته  مش��كالت به طور 
اساسي مرتفع شود و افراد مجبور نشوند به خاطر يك لقمه 
نان حالل به ظاهر تابع نگاه سياسي ديگران شوند و براي 
ديدگاه هاي سياس��ي و اجتماعي خود هزينه هاي گزافي 
پرداخ��ت كنند و آبروي خود و خان��واده و گذران زندگي 
خود را در خط��ر ببينند. به اميد آن روز كه همه بتوانند با 
ديدگاه هاي متفاوت سياسي و اجتماعي و كاري در كنار 
هم بدون دش��مني و محدود س��ازي و حذف براي رشد و 
اعتال و عمران و آباداني خانه و ش��هر و كشور خود به طور 

مسالمت آميز گام بردارند. 
اصوال به عنوان يكي از مديران ش�هري قديمي، 
فكر مي كنيد ويژگي هاي مديريت شهري كارآمد 

چيست؟
اص��وال مديري��ت »ش��هري« ه��م مانن��د ديگ��ر انواع 
مديريت هاي تخصصي بايد داراي يكس��ري ويژگي هاي 
خاص باشد. از ديد بنده يك مديريت شهري كارآمد بايد 
متكي بر يك برنامه مشخص و مدون و داراي اولويت بندي 
حاصل از بررس��ي و مطالعه و برنامه ريزي كارشناس��ان 
خبره ش��هري در حوزه هاي مختلف باش��د. اي��ن برنامه 
زمان بندي شده و هدفمند بايد در راستاي توسعه پايدار 
ش��هري در تمام حوزه هاي مورد نظر تدوين شود و مسير 
حركت ش��فاف و روشن و با مش��اركت عمومي و انسجام 
درون سازماني را ترس��يم كند. ضمن آنكه نتايج حاصله 
در دوره هاي مش��خص نيز بايد مورد ارزيابي قرار گرفته و 
تمامي اقدامات و جريانات تصميم گيري و اجرا و نظارت 
به طور ش��فاف در منظر قضاوت عموم قرار گيرد. تنها در 
چنين شرايطي است كه نتيجه اين برنامه ريزي مي تواند 
منجر به ارايه خدمات مفيد و موثر و توسعه منطقي پايدار 
شهري و رشد و ارتقاي كيفيت زندگي شهري و در نهايت 

جلب اعتماد و رضايت عمومي شهروندان شود. 
براساس همين ويژگي ها، مديريت 11 ساله آقاي 

قاليباف را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كني��م، مديريت فعلي در 
چارچوب برنامه و بودجه ساالنه مصوب شوراي شهر و در 
برخي حوزه ها از جمله حوزه هاي عمراني و خدمات شهري 
به ويژه نظافت ش��هري، احداث تقاطع هاي غيرهمسطح 
و بزرگراه ها و راه ها و... گذش��ته از انتق��ادات وارده بر اين 
بخش ها، عملكرد مثبت و قابل دفاعي را داشته است. اما 
در عين حال، در انجام س��اير ماموريت هاي خود، ازجمله 
كنت��رل آلودگي ها به خص��وص هوا و كاه��ش ترافيك 
و رضايتمن��دي منابع انس��اني و رفتار س��ازماني و ديگر 
حوزه هاي فرهنگي و هنري، مالي و اقتصادي متاس��فانه 
با وجود زحمات صورت گرفته و هزينه هاي انجام ش��ده 
نتيجه قابل انتظاري كسب نشده و حتي در برخي مواقع 
تغيير سياست ها و تغيير مكرر افراد با ديدگاه هاي متفاوت 
و گهگاه متضاد نشان از عدم هماهنگي و عدم يكپارچگي 
در تصميم گيري ه��ا و گهگاه آزمون و خطا و در واقع عدم 

رعايت اصول و قواعد برنامه ريزي شهري دارد. 
اينكه خيلي كلي بود، بگذاريد سوالم را اينگونه 
مطرح كنم؛ اگر بخواهيد تحليلي برعملكرد دكتر 
قاليباف داشته باشيد، اصوال مهم ترين نقاط قوت 
و ضعف سيستم مديريت شهري كنوني را چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
سوال شما هم كلي است! چون اصوال صحبت در خصوص 
نقاط ضعف مديريت ش��هري از آن دست مباحثي است 
كه ساعت ها وقت مي برد. اما اگر بخواهم به عنوان مديري 
كه سال ها در بدنه ش��هرداري كار كرده اظهارنظر كنم و 
پاسخ تان را بدهم، مي گويم مهم ترين نقطه قوت مديريت 
فعلي، تمركز و وقت گذاري و اج��راي پروژه هاي عمراني 
مورد نياز شهر بر اس��اس طرح هاي مصوب تفصيلي بوده 
اس��ت. درمقابل معتقدم، مهم ترين نقطه ضعف مديريت 
شهري امروز ما، عدم حصول نتايج مورد انتظار در كسب 
درآمد پايدار شهري بوده و هس��ت كه باعث بروز بحران 
مالي و درآمد و فروش تراكم و ملك و اخذ وام هاي منجر به 
بدهي هاي كالن به سيستم هاي بانكي كه در نهايت سبب 
به مخاطره افتادن سيس��تم مديريت شهري شده، بود. از 
طرفي يكي ديگر از نقاط ضعف سيستم مديريت شهري 
كنوني را در توس��عه بي رويه و تصاعدي ساختار سازماني 
و افزايش س��اختار اداري و در نهايت افزايش بروكراسي 
اداري )آن ه��م برخالف سياس��ت هاي اصولي كوچك و 

چابك سازي سازماني( مي دانم. 
االن چند سالي است كه مديريت شهري مدعي 
اس�ت در صورت تصويب ط�رح اليحه مديريت 
يكپارچه شهري و اينكه شهرداري متولي اداره 
شهر و بالطبع بسياري از سازمان هاي ذيربط آن 
مثل آب و برق و آموزش و پرورش و بهداشت و... 
باش�د، مي تواند بسياري از مش�كالت كالنشهر 
ته�ران را ح�ل كن�د. ام�ا در عوض بس�ياري از 
كارشناسان اين ادعا را نيز نوعي بلوف تبليغاتي 
مي دانند. ش�ما چط�ور؟ ب�ه عنوان ي�ك مدير 
كهنه كار ش�هري، فكر مي كنيد واقعا شهرداري 
مي تواند با اين اليحه ش�هر تهران را ساماندهي 

كند؟
در اينك��ه اليح��ه مديري��ت يكپارچه ش��هري مي تواند 
»بخشي« از مشكالت تهران را حل كند، شكي نيست. اما 
اينكه فكر كنيد با تصويب اين اليحه معجزه اي رخ بدهد 
و تم��ام معضالت و موضوعات و مش��كالت كالنش��هرها 
و به خص��وص پايتخت، حل ش��ود يك تص��ور كودكانه 
است!واقعيت اين اس��ت كه مديريت شهري ما، نيازمند 
قوانيني مدرن و به  روز شده اس��ت اما عالوه بر آن نياز به 

برنامه ريزي و حركت بر اساس يك برنامه جامع و مشخص 
و البته با هم��كاري افرادي متخصص و توانا در حوزه هاي 
ش��هري و صدالبته با بهره گيري از مديران »پاكدست« و 

متخصص كامال احساس مي شود. 
ش�هردار تهران در چند س�ال اخير، به خصوص 
در اين ماه ه�اي آخر دوره خدم�ت خود مدعي 
ش�ده و مي ش�ود كه ب�ا اقداماتي ك�ه در تهران 
انجام داده است، موفق شده تا فاصله بين شمال 
و جنوب ش�هر را كم كند. ش�ما كه خودتان هم 
شهردار مناطق برخوردار و مرفه نشين بوده ايد 
و هم شهردار مناطق كم برخوردارتر، اين ادعا را 

قبول داريد؟
البته انصافا برخي از اقدامات عمراني و توس��عه ش��هري 
همچون اتصال خطوط متروي ش��مال به جنوب يا ايجاد 
فضاي سبز يا فضاهاي ورزشي، طي 12 سال گذشته، در 
جنوب شهر، باعث كاهش فاصله مناطق شمالي و جنوبي 
ش��ده، اما قطعا ش��كاف عميق مناطق جنوبي و شمالي و 
همچنين وضعي��ت طبيعي و جغرافياي��ي اين مناطق و 
جريان طبيعي ورود پس��اب و فاضالب و حتي زباله و... از 
شمال به جنوب و تفاوت هزينه زندگي در شمال و جنوب 
هنوز هم مويد وج��ود همان اختالف و ش��كاف تاريخي 
اس��ت كه ترميم و رفع آن به زم��ان و هزينه هاي هنگفت 
نياز دارد و مس��لما ش��هرداري به تنهايي قادر به اين كار 

نبوده و نيست. 
يك�ي از مهم ترين ش�بهه هاي موج�ود در مورد 
عملكرد شهرداري تهران، شيوه كسب درآمد و 
تحقق بودجه هاي كالن س�االنه است؛ بودجه اي 
كه به تنهايي، خودش به ان�دازه بودجه چندين 
وزارتخانه است. تا جايي كه خيلي ها شهرداري 
را متهم به شهرفروشي مي كنند ولي شهرداري 
خودش كام�ال اين مس�اله را تكذي�ب مي كند. 
ش�ما چط�ور؟ موافقيد ك�ه ش�هرداري از محل 

شهرفروشي درآمد كسب مي كند؟
يكي از اساس��ي ترين مشكالت شهرداري هاي كل كشور 
به ويژه ش��هرداري تهران عدم تحقق بودجه، به خصوص 
درآمده��اي پايدار آنهاس��ت. عاملي كه باعث مي ش��ود 
درآمدهاي شهرداري تهران به ش��دت به فروش تراكم و 
تغيير كاربري و ساخت وساز وابسته باشد. اين يك واقعيت 
اس��ت. اين معضل نيز حل نمي شود مگر اينكه شهرداري 
طي ي��ك فرآيند منطقي و معق��ول درآمد هاي ناپايدار و 

ناسالم را از چرخه مالي خود حذف كند. 
خب االن اين اتفاق افتاده است؟

مشكل همين جاست. متاسفانه با وجود ادعاهاي مطرح 
ش��ده اين اتفاق رخ نداده و ش��هرداري همچون گذشته 
به فروش تراكم و درآمد حاصل از س��اخت و ساز وابسته 
اس��ت. اين درآمد ناپايدار تا جايي در رگ هاي شهرداري 
تهران نفوذ كرده كه ماهيت و هوي��ت و عملكرد آن را به 
مخاطره انداخته و با مشكالت شديدي مواجه كرده است. 
در واقع اين مس��اله از بزرگ ترين آس��يب هاي موجود و 
بحران ساز مديريت شهري اس��ت. در واقع هزينه شهر را 

تراكم فروش ها تامين مي كنند. 
در س�ال ها و ماه هاي اخير ش�اهد انتشار برخي 
ازپرونده ها در موردمس�ائلي كه در ش�هرداري 
وج�ود دارد بوديم.  مواردي مث�ل همين امالك 
نجوم�ي و ... . واقعا چنين رانت هاي�ي تا اين حد 

گسترده وجود دارد؟
به هر حال نمي توان منكر اين ش��د كه فس��اد و رانت در 
هر دس��تگاهي وجود دارد. اين سيستم و اهتمام مديران 
آن اس��ت كه مي تواند سهم و درصد اين فساد و رانت ها را 
به حداقل برس��اند. اگر ضوابط و مقررات و آيين نامه هاي 
معامالت در خريد و فروش كامل به اجرا درآيد و عوارض 
متعلقه به امالك ثبتي ش��هروندان شفاف و روشن باشد 
و هيچ ك��س حق تغيير اين ضوابط و مقررات را نداش��ته 
باش��د و عقد هرگونه قرارداد با درج در روزنامه رسمي و با 
مشاركت و رقابت سالم در برگزاري مناقصات و مزايدات 
ص��ورت گيرد، قطعا هي��چ گونه رانت و سوءاس��تفاده اي 

توسط هيچ فردي صورت نخواهد گرفت. 
به هر حال شما شهردار چندين منطقه بوده ايد. 
قاعدتا با انواع اين سهم خواهي ها مواجه بوده ايد. 
حتي اگر نخواهيد خودت�ان را خيلي هم درگير 
عواقب پاسخ به اين سوال كنيد، باز هم مي توانيد 
با يك كلمه پاس�خ كوتاهي به س�وال ما بدهيد. 
اينكه فساد مالي گسترده در شهرداري را تاييد 

مي كنيد يا خير؟
همان طور كه گفتيد، پاسخ تفصيلي به اين سوال مي تواند 
عواق��ب مختلفي را به دنبال داش��ته باش��د. تا حدي كه 
مي تواند باعث بروز تنش در بين مردم شود. به همين دليل 
ترجيح مي دهم به همان پاسخ بس��نده كنم كه در مورد 

ابعاد فس��اد در شهرداري بايد نهادهاي نظارتي اظهارنظر 
كنند. چيزي كه مس��لم اس��ت اينكه اگر نظارت از سوي 
نهادهاي مرتبط به خوبي انجام گيرد هيچگاه شاهد بروز 

چنين شائبه هايي نخواهيم بود. 
از ديگر انتقادهاي وارده به ش�هرداري، انتصاب 
مدي�ران بي تجرب�ه و ناكارآمد ب�راي بخش هاي 
مختلف است. به طوري كه گفته مي شود شهردار 
تهران مديرانش را به صورت اتوبوسي و هياتي با 
خود دارد و هر جا مي رود از وجود آنها اس�تفاده 
مي كند. ش�ما كه س�ال ها از مديران شهرداري 

بوديد با اين مساله موافقيد؟
اين هم يكي ديگر از حلقه هاي مفقوده ش��هرداري است. 
اصوال انتصاب مديران بي تجربه و نا آشنا به مديريت شهري 
باعث نارضايتي كاركنان و كارشناسان و همچنين ايجاد 
هزينه براي سيس��تم و آزمون و خطاي مديران بي تجربه 
شده و كاهش اعتماد عمومي كاركنان و مردم را به همراه 
دارد. خصوصا مديراني كه خارج از سيس��تم و بدون هيچ 
گونه تجربه اي وارد سيستم مديريتي مي شوند. متاسفانه 
ما االن در ش��هرداري از اين دس��ت موارد زياد داريم. كم 
نيستند مديران ارش��دي كه حتي يك روز هم سابقه كار 
مديريتي كه هيچ، حتي س��ابقه كار در ش��هرداري را هم 
نداشته اند و آن وقت يك شبه به عنوان مدير ارشد يكي از 
بخش هاي شهرداري منصوب شده اند. از آن سو مديراني 
را در ش��هرداري داريم كه بيش از      30-20 سال سابقه 
كار »مديريت« شهري را دارند و به خاطر انتقادهايي كه به 
شهردار يا سيستم شهرداري دارند يا به خاطر خط و ربط 
سياس��ي خود كه به زعم برخي از آقايان خوش نمي آيد، 
يك شبه از كار بركنار شده، خانه نشين شده اند و به جاي 
آنها فردي بسيارجوان و بدون داش��تن هيچ گونه تجربه 

جايگزين شده است. 
ساخت وس�ازهاي غيرقانون�ي هم از آن دس�ت 
مواردي است كه ش�هرداري همواره به خاطر آن 
مورد انتقاد شوراي شهر و كارشناسان بوده است. 
با اين وجود شهردار تهران هميشه مدعي است 
كه با تخلف هاي ساخت وسازي به شدت برخورد 
كرده و آنها را كاهش داده اس�ت. شما اين مساله 

را تاييد مي كنيد؟
به طور طبيعي، برخورد با تخلفات ساختماني جزو وظايف 
ذاتي ش��هرداري اس��ت، اما به داليل متعدد متاسفانه به 
علت س��ودجويي عده اي، تخلفات س��اختماني هنوز نيز 
همچنان ادامه دارد. تشكيل پرونده هاي وسيع ماده صد 
و ص��دور آراي تخريب و جريمه نش��ان از ادامه اين روند 
دارد كه بخش عمده اي از توان ش��هرداري را درگير خود 
كرده كه اين امر ناش��ي از عدم اجراي قوانين و سودآوري 
تخلفات س��اختماني و عدم هماهنگي ادارات و نهادهاي 

ذي مدخل و... است. 
واقعيت اين اس��ت كه در برخورد با تخلفات س��اختماني 
عوامل قضاي��ي و انتظامي ش��هرداري ها بايد هماهنگي 
كام��ل را داش��ته باش��ند در غير اين ص��ورت حتي خود 
نهادهاي نظارتي در مورد تخلف هاي ساخت و سازي هم 
مي توانند راهي براي س��ودجويي عده اي و تخلف برخي 

كاركنان شوند. 
خيلي ه�ا معتقدن�د ك�ه بس�ياري از اقدام�ات 
ش�هرداري جنب�ه تبليغات�ي دارد. اين دس�ته 
به م�واردي چ�ون جم�ع آوري كارتن خواب ها، 
برنامه هاي ش�عاري ش�هرداري در مورد زنان و 
ك�ودكان و معلوالن ي�ا برنامه هاي ب�ه اصطالح 
»فرهنگ�ي« اس�تناد مي كنن�د و تم�ام آنها را 
اقدامات�ي ب�راي افزاي�ش محبوبي�ت مديريت 
ش�هري در بين مردم و براي حضور در انتخابات 
مي دانند. يكي از استدالل هاي آنها نيز اين است 
كه اصوال چرا شهرداري بايد در همه چيز حضور 
داشته باشد؟ تحليل شما در اين مورد چيست؟ 
شما هم اقدامات شهرداري را اقداماتي تبليغاتي 

و انتخاباتي مي دانيد؟
شهرداري هم مثل تمام سازمان ها وظايف تعريف شده اي 
دارد و مكلف به انجام ماموريت هاي اصلي خود است. پس 
چه بهتر كه براي جلب نظر ديگران و رضايت ش��هروندان 
ماموريت هاي اصلي شهرداري به نحو احسن صورت گيرد. 
با همين استدالل، اگر اقدامات صحيح بابت جلب رضايت و 
محبوبيت شود خوب است و جاي نگراني نيست. اما ديگر 
دخالت در اموري كه در وظايف اصلي شهرداري نيست و 

صرف هزينه هاي كالن، در اموري كه شايبه بهره برداري 
سياسي و انتخاباتي را در پي دارد، اصال توجيه پذير و قابل 
قبول نيست خصوصا كه شهرداري طي سال هاي گذشته 
به علت وابس��تگي درآمد به ساخت و س��از و عدم وصول 
درآمد مورد نظر، همواره با كاهش درآمدمواجه بوده و در 
نتيجه بدهي هاي سنگين به پيمانكاران و بانك ها داشته 
است. درحقيت اي كاش شهرداري به ماموريت هاي اصلي 
خود كه ارايه خدمات عمومي و عمراني و نگهداشت شهر 
است، بپردازد و از فعاليت هاي مشكوك و غيرمرتبط پرهيز 
كند تا زحمات كارگران و كارمندان و كارشناسان خدوم 
در تمام نقاط ش��هرداري اعم از مناطق و سازمان ها كه در 
سخت ترين شرايط فعاليت مي كنند بي جهت مورد شك 

و ترديد قرار نگيرد. 
يكي از مش�كالت امروز تهران، بح�ث آلودگي 
هواس�ت. ش�هردار ته�ران اعالم ك�رده كه اگر 
مسووليت تام و تمام داشته باشد مي تواند 6 ساله 
مشكل آلودگي هواي تهران را حل كند. خيلي ها 
اي�ن را هم يك بلوف تبليغات�ي مي دانند. به نظر 
ش�ما چنين ادعاي�ي مي تواند عملياتي ش�ود؟ 
درمورد آلودگي هوا و ترافيك بيش از 30 اداره و 
سازمان نقش دارند. البته در اين بين شهرداري 
تهران، مراجع قضايي، س�ازمان محيط زيست و 
راهنمايي و رانندگي )نيروي انتظامي( بيشترين 

نقش را مي توانند داشته باشند. 
مسلم است كه هماهنگي اين مجموعه ها با هم، مي تواند 
توفيق كنترل آلودگي هوا و حتي حل مس��اله ترافيك را 
سرعت بخش��د. ولي اينكه طي مدت 6 س��ال اين اتفاق 
رخ دهد، اطالعي از پش��توانه علمي زمان اش��اره شده يا 
مطالعات صورت گرفته آن ندارم. اما در عمل آنچه رخ داده 
و مايه تاسف است، آلودگي شديد هوا و ترافيك پيچيده و 

گره خورده در سطح شهر است كه حل اين معضالت نياز 
به عزم ملي و هماهنگي كليه دس��تگاه ها با يكديگردارد 
و قطعا رقابت ه��ا و برخوردهاي سياس��ي و... به حل اين 

موضوع لطمه خواهد زد. 
از ديگ�ر معض�الت پايتخت ك�ه اتفاق�ا كامال به 
مديريت ش�هري برمي گردد، بحث ترافيك هاي 
س�نگين آن اس�ت. فكر مي كنيد واقعا مديريت 
شهري قادر است مشكالت ترافيك شهري چون 
تهران را حل كند يا اينكه بخواهد تمام مشكالت 

را به گردن ساير نهادها بيندازد؟
همانطوركه ع��رض كردم س��ازمان ها و ادارات متعددي 
در موضوع ترافيك دخيل هس��تند. ش��هرداري و نيروي 
انتظام��ي نقش موثرتري دارند. ام��ا وضعيت فعلي چنان 
پيچيده وگره خورده است كه حل آن عزم ملي را مي طلبد. 
توجه ويژه به حمل و نقل عمومي مي تواند راهكار مناسبي 

در اين خصوص باشد. 
در يك كالم كنترل ترافيك از دس��ت مسووالن آن خارج 
شده و حتي گاهي با كوچك ترين اتفاق تمام شهر يا نيمي 
از شهر دچار انس��داد كامل مي شود. به طوري كه چندي 
پيش يكي از مس��ووالن مربوطه گفته بود ترافيك تهران 
ب��ه كما رفته، يعني ديگ��ر كاري نمي توانند براي حل آن 
انجام دهند. در اين بين ش��ايد بهترين گزينه اين باش��د 
كه ش��هرداري به ج��اي رودررويي با دول��ت از آن كمك 
بگيرد چراكه تجربه ثابت ك��رده كه برخوردها و رقابت ها 
و چالش هاي سياسي نه تنها باعث حل موضوع نمي شود 
بلكه گ��ره ترافي��ك را كورتر خواهد ك��رد. در حقيقت تا 
وقتي ش��هرداري رقيب دولت اس��ت اين مشكل بعيد به 
نظر مي رسد كه حل ش��ود. مگر اينكه مسووالن مربوطه 
تجديد نظر اساس��ي داشته باشند و ش��هرداري و دولت 
در ي��ك جه��ت، آن ه��م در جهت رفع مش��كل آلودگي 
هوا و ترافيك ش��هر براي مردم حركت كنن��د و به جاي 
برخوردهاي سياس��ي و حزبي كه دود آن به چشم مردم 
م��ي رود در جهت همكاري تخصصي و فني براي رفع اين 

معضالت گام بردارند. 
به نكته خوبي اشاره كرديد، از جمله مواردي كه 
سال هاس�ت مردم تهران با آن را آشنا هستند، 
بحث اختالف بين دولت و ش�هرداري اس�ت. به 
عنوان يك�ي از مديران ارش�د ش�هرداري فكر 
مي كنيد ريش�ه ش�كل گرفتن اخت�الف از كجا 
نش�ات مي گيرد و اص�وال چرا در س�ه دهه اخير 
هيچ تالش�ي براي حل آن نشده اس�ت و اينكه 
واقعا ك�دام يك براي آش�تي، تمايل�ي ندارند؟ 

شهرداري يا دولت؟
همانطور كه گفتيد، اين اختالف يك اختالف ريش��ه اي 
و تاريخي اس��ت. در گذش��ته، بحث اختالف شهرداري و 
دولت در مورد دريافت بودجه بيشتر از دولت بود. اما بعد، با 
خودگرداني شهرداري و استقالل آنها، كار به جايي رسيد 
كه شهرداري سكوي پرش براي به دست آوردن صندلي 
رياس��ت دولت ش��د. درحقيقت كار زماني گره خورد كه 
شهردار سابق از خيابان بهشت، تمام تالش خود را به كار 
گرفت تا با استفاده از جايگاه شهرداربودنش و استفاده از 
امكانات آن براي تبليغ خود و ايجاد رابطه، صندلي پاستور 
را تصاحب كند. عجيب اينكه طي مدت حدود 2 سال كار 
در ش��هرداري توانست براي نخس��تين بار با انتخابات دو 
دوره اي به پاستور راه پيدا كند! در واقع به اين طريق وي، 
راه جديدي را براي اس��تفاده از پتانسيل هاي شهرداري 
براي تصاحب دولت به شهرداران بعدي نشان داد. البته اين 
راه متاس��فانه براي تهران و شهروندان تهراني هزينه هاي 
زيادي دربرداش��ته و االن هم هنوز اين مسير ادامه دارد و 
توان مديريتي، هم نگاهي بر عمران و توسعه و آباداني شهر 
دارد و هم نگاهي بر پاستور. همين نيم نگاه كافي است كه 
مشكالت و گرفتاري هايي از جمله آلودگي هوا و ترافيك 
ش��هر كه بايد در تداوم همكاري دولت و ش��هرداري حل 
شود، نه تنها حل نشده بلكه به كما برود و يكي از آلوده ترين 
هواها و پيچيده ترين ترافيك ها را داش��ته باشيم و از همه 
بدتر اينكه هيچ كس مس��ووليت آن را نمي پذيرد. گويي 
آلودگي هوا و ترافيك بچه س��رراهي هس��تند و متولي و 
مسوولي ندارد. اما در مواقع لزوم، ده ها پدر و مادر و مسوول 
پيدا مي كند. بيش از 30  اداره و سازمان مسوول آن است 
ولي هيچ كس پاس��خگوي وضعيت فعلي آن نيست و هر 
يك ديگري را متهم مي كنند. در حقيقت متاسفانه هنوز 
ياد نگرفته ايم دركنار هم با اختالف نظر و ديدگاه سياسي 

متفاوت، زندگي كنيم و به وظاي��ف خود در برابر مردم و 
قانون عمل كنيم. سياس��ت زدگي بر همه امورات ما سايه 
افكنده كه سايه شوم آن در آلودگي هوا و ترافيك شهري 

مشهود كه هيچ، بلكه كشنده و آزاردهنده است. 
اصال به نظر مي رسد، شهرداري در تهران به يك 
نهاد سياس�ي تبديل ش�ده تا نه�ادي خدماتي، 

موافقيد؟
بله، متاسفانه همينطور شده است. همانطور كه قبال عرض 
كردم يكي از داليل مش��كالت م��ردم همين رقابت هاي 
سياسي به جاي همكاري در رفع مشكالت شهري است. 
اي��ن رقابت خواه يا ناخواه به طور ع��ادي در امور جاري و 
هزينه كرد فعاليت هاي خاص ي��ا ورود در حوزه هايي كه 
ج��زو ماموريت هاي اصلي نيس��ت، در زمان هاي نزديك 
انتخابات اثر گذاش��ته و هزينه هاي خارج از عرف زيادي 
را بر دوش شهرداري و بالطبع شهر و مردم تحميل كرده 
و مي كند. آن هم در ش��رايطي كه شهرداري با مشكالت 
شديد مالي مواجه اس��ت و به پيمانكاران زيادي بدهكار 
است و بدهي هايي كه به ساير بخش ها از جمله سازمان ها و 
شركت ها و بانك ها دارد باعث ايجاد ترديد در فعاليت هاي 

آن است. 
در واق��ع حمايت خ��اص از گروه هاي ويژه تش��كل هاي 
خاص ب��ه وي��ژه جريان هاي سياس��ي هم��راه و همفكر 
همگي مي تواند ش��ائبه اس��تفاده از توان و قدرت اجرايي 
در ديدگاه هاي سياس��ي را تش��ديد كن��د. البته حقوق 
شهروندي كس��ي را براي حمايت از جريان هاي سياسي، 
نمي توان مانع شد ولي بايد شهردار كسي باشد كه روياي 
رياس��ت جمهوري از طريق منابع ش��هرداري را نداشته 
باشد چرا كه به طور طبيعي شهر با خسارت جدي مواجه 

مي شود. 
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مشكالت شهر 
تالش كنند

اليحهمديريت
شهريمعجزه

نميكند
در اينكه اليحه مديريت 
يكپارچه شهري مي تواند 
»بخش�ي« از مش�كالت 
تهران را حل كند، شكي 
نيس�ت. اما اينك�ه فكر 
كنيد با تصويب اين اليحه 
معجزه اي رخ بدهد و تمام 
معض�الت و موضوعات و 
مشكالت كالنش�هرها و 
به خصوص پايتخت، حل 
ش�ود يك تصور كودكانه 
اس�ت!واقعيت اين است 
ك�ه مديريت ش�هري ما، 
نيازمند قوانيني مدرن و 
به  روز شده است اما عالوه 
بر آن نياز به برنامه ريزي 
و حرك�ت بر اس�اس يك 
برنامه جامع و مش�خص 
هم�كاري  ب�ا  البت�ه  و 
افرادي متخص�ص و توانا 
در حوزه ه�اي ش�هري و 
صدالبت�ه ب�ا بهره گيري 
از مديران »پاكدس�ت« و 
متخصص كامال احساس 

مي شود.

دليلاستيضاح
نشدنشهردار

فك�ر مي كن�م منتقدان 
ن  ا ته�ر ي  ر ا د ش�هر
و خيل�ي از ش�هرها در 
اقلي�ت  در  ش�وراها، 
هستند. درحقيقت قدم 
بعد از س�وال اس�تيضاح 
اس�ت كه با توج�ه به در 
اقليت ب�ودن منتقدان يا 
سوال كنندگان، طبيعي 
اس�ت كه اقدام�ي جدي 
صورت نگرفته اس�ت. از 
طرفي به هر حال موافقان 
مديري�ت اجراي�ي- كه 
اكثريت اف�راد ش�ورا را 
ش�امل مي ش�وند - نيز 
عالوه بر دفاع از عملكرد 
ش�هرداري نس�بت ب�ه 
توجيه و الب�ي فعال براي 
متقاع�د ك�ردن ديگ�ر 
منتقدان اقدام مي كنند 
كه در اكثر م�وارد موفق 
بوده اند تا طرح س�وال يا 
اس�تيضاح به ح�د انجام 

نرسد. 

حميدرضا خالدي

گفت وگو با مصطفي سليمي، شهردار بركنار شده مناطق 6، 18، 19 و 21 پايتخت

شهردارينبايدحزبسياسيباشد

مهري جمشيدي/ اعتماد

مديرانيكهيكشبهمديرميشوند!
كم نيستند مديران ارشدي كه حتي يك روز هم سابقه كار مديريتي كه هيچ، حتي سابقه كار در شهرداري را هم نداشته اند و آن 
وقت يك شبه به عنوان مدير ارشد يكي از بخش هاي شهرداري منصوب شده اند. از آن سو مديراني را در شهرداري داريم كه بيش 
از      30-20 سال سابقه كار »مديريت« شهري را دارند و به خاطر انتقادهايي كه به شهردار يا سيستم شهرداري دارند يا به خاطر خط 
و ربط سياسي خود كه به زعم برخي از آقايان خوش نمي آيد، يك شبه از كار بركنار شده، خانه نشين شده اند و به جاي آنها فردي 

بسيارجوان و بدون داشتن هيچ گونه تجربه جايگزين شده است. 


