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کــه مانند پــادگان به آنها دســتور دهیم که کجــا و چه خانــهای با چه
نوع معماری برای آنها بســازیم .بنابراین تمام سیاســتهای ما بر
اســاس بازآفرینی شــهری اســت .بازآفرینی هم دو حوزه عمومی و
خصوصی دارد .به لحاظ عمومی باید منزلت اجتماعی آن منطقه
یــا محلــه را باال بــرد و هویت فرهنگــی و تاریخــی را بــه آن برگرداند.
اقــدام هایــی کــه مــا در همیــن منطقه ســیروس انجــام دادیــم و با
بازســازی اماکن و ســاختمانها هویت فاخر به آن منطقه دادیم در
همین راستاست یا در دل بافتهای فرسوده شهر بوشهر دانشکده
معمــاریخلیجفــارسرااحداثوبتدریجســاختمانهاواماکنرا
نو کردیم .اینموجب شــد که منزلت اجتماعــی در منطقه باال برود
وســازماناجتماعیانضباطبیشــتریبهخودببینــد.ایجاداماکنی
کــه مردم بتوانند در آنجا به خودشــان هویت دهنــد در وهله بعدی
باید مد نظــر قرار گیرد .همچنیــن ارائه خدمات عمومــی آموزش،
بهداشــت،درمــانو...نیــزهمزمانافزایــشیابد.درکنــاراینوجه
عمومیبازآفرینیشــهری،وجهخصوصینیزوجــودداردوآنهم
توانمندسازیساکناناست.کاریکهانجامشدهایناستکهافرادی
کهدرایناماکنومحلههاساکنهستندتسهیالتبهمراتبارزانترو
باشرایطبهتریدریافتمیکنند.سیاستماایناستکهاینافراد
را توانمند کنیم .این در قالب سیاست مسکن مهر اصالً نمیگنجد.
اینکهآماربدهیموبگوییمسیاستمااینبودکهخانهبسازیموآمار
بدهیــم که چند میلیون مســکن ســاختیم .این مدل گــزارش دهی
مســکن مهر نمیتوانــد مورد اســتفاده ما قــرار بگیرد کــه چگونه به
بازآفرینیشهریپرداختیموسپسآماربدهیم.
مسکناجتماعیکهایدهآندراوایلدولتمطرحشدوسپس
چندانبهآنپرداختهنشــددراینقالبمفهومپیدامیکند؟
اکنونکهدرهیأتدولتموردتصویبقرارگرفتچهسمت
وسوییپیداخواهدکرد؟
در قالــب مســکن اجتماعی هم این ســؤال پیش میآیــد که چرا
میگوییــم مســکن اجتماعــی؟ بــه این دلیــل میگوییــم اجتماعی
چون این مسکن اصالً اقتصادی نیست .خانهسازی در مدل مسکن
اقتصادی است یعنی باید مسکن بسازید و بازگشت سرمایه صورت
پذیــرد ،ولی به گروههــای کم درآمدی برخــورد میکنیم که اصالً در
قالــب مدل اقتصادی امکان تأمین ســرپناه ندارند .در خارج هم که
اینها به اسم مســکن اجتماعی معروف است به این خاطر است که
اصالً مدل اقتصادی نیســت و بر اســاس مــدل اجتماعی پیش رفته
اســت .وقتــی مــدل اجتماعی مدنظــر قــرار گرفت این ســؤال پیش
میآید که متولی آن کیســت؟ چه کســی باید آن را تأمین کند .پاسخ
این اســت که نهادهــای حمایتی و نهادهایی که سیاســت اجتماعی
را تعقیب میکنند باید متولی شــوند؛ یعنی این میشــود بخشــی از
سیاســتهای اجتماعــی دولت .لــذا نهادهایی چــون کمیته امداد،
ســازمان بهزیســتی و بنیاد مســکن این مســکن اجتماعــی را دنبال
میکننــد .کاری که مــا باید در ایــن وزارتخانه انجــام دهیم کمک به
این نهادهاســت نه کمک به اشخاص .اشخاص از طریق آن نهادها
مــورد حمایت ما قــرار میگیرنــد .همیــن هفته پیش آقــای ربیعی
وزیر کار که برای تحویل آخرین واحدهای مســکونی به خانوادههای
دارای دو معلــول به میاندوآب رفته بود در قالب سیاســت مســکن
اجتماعــی قابل تعریف اســت .اگر  10درصد اعتباری که به ســاخت
مســکن مهر اختصاص یافت به نهادهــای حمایتی اختصاص پیدا
میکرد مســأله گروههای هدفی کــه دنبال توانمنــدی آنها بودیم تا
حاال حل شده بود.
اینکهمیگویندحتییکبرگهمطالعهکارشناسیدرخصوص
مسکن مهر صورت نگرفته ،درست است؟
منکهندیدم؛ کسانیکهدیدهاندبایدبیایندارائهکنند.
بدونمطالعهوبرنامهریزیســاختمسکنمهرچگونهوارد
عملیاتساختوسازوسیعوسریعآنشدند؟
خبمعلوماست.وقتیدرقالبیکجلسهقیاموقعودتصمیم
گرفته میشــود که شــهر پردیس 130هزار نفری بشــود 450هزار نفر،
شــیوهکاررانشــانمیدهدیااینکهپرند 150هزارنفــریرابه 650هزار
نفریتبدیلکنیم.اینهااصالًمعقولبهنظرنمیرسد!
مدلتصمیمگیریدفعتیوناگهانی؟
ابعــاد گوناگــون و پیچیــدهای دارد .نتیجــه هــم ایــن میشــود کــه
میبینیــد.چهواحدهایبدونمتقاضیوچــهواحدهایتحویلداده
شدهکهسکونتدرآنهاصورتنگرفتهاست.
آماریهمازاینکهچقــدرازواحدهایتحویلدادهشــدهمورد
استفادهوسکونتقرارگرفتنددارید؟
خب بحث پیچیده اســت و آمار دقیقی وجود نــدارد .ضمن اینکه
یکپروژهنیست؛  200-300پروژهاست.بستگیبهاینکههرپروژهکجا
جانمایی شــده موضوع آن متفاوت اســت .هر پروژه وضعیت خاص
خــودرادارد.بعضــیجاهادردلشــهربودهووضعیتبهتــریدارد.
بعضیدربیرونازشــهربودهاســتوهیچگونههویتیندارد،بعضی
در شــهرهای پر جمعیت بوده و در بعضی جاها ساختمان 4طبقه در

فاجعه مدیریت شهری تهران
از زمانی شروع شد که حکومت
قانون در شهر کنار گذاشته شد و امکان
فروش قانون و ضابطه به وجود آمد.
قانون حق عمومی است و هیچ مدیری
حق ندارد قانون را بفروشد .اوایل
این کار به صورت محدود بود ولی
در ادامه گسترش یافت و اخیراً سهم
این فروش قانون در تأمین بودجه
مدیریت شهری از  50درصد عبور کرد
شهر 20هزارنفریساختند!دریکشهر 15هزارنفرییا 20هزارنفری
کهمیشــودخانهویالییخوبداشــت،ساختمان 4یا 5طبقهساخته
میشود،خبمعلوماستنتیجهاشچهمیشود.
شمامتعهدبهاتمامپروژهمسکنمهرهستید؟
بلــهکامــاً.ازمنظرشــهروندیوقتیبــهاینقضیهنــگاهمیکنیم
بحثتعهدپیشمیآید.یعنیدولتتعهداتیرابهمتقاضیانیداده
ومــابایداینتعهداتراتاآخرینلحظهاجراکنیم.یعنیبحثهایی
کهبهلحاظسیاستگذاریمیکنمبرایآیندهاست.برایآنکهدرآینده
یک بار دیگــر چنین خطای بزرگی صورت نگیرد .حتــی فراتر از تعهد
تحویل واحدهای مســکن مهر ،برای اینکه بتوانیم این سکونتگاهها را
در قالب بازآفرینی شــهری و محلهای به مــکان مطلوبی برای زندگی
تبدیــل کنیم ،تعهد میدهیــم و کمک خواهیم کرد که به این ســمت
حرکــت کنیــم .در پردیــس همیــن کار را داریــم انجام میدهیــم و در
کنــارآمادهســازیدرحالتهیهخدماتاجتماعیمناســببرایآنها
هستیم.
برخیهاانتقاداتیدارندکهالبتهبعضاًغیرکارشناســیاست.
برخــیازمنتقدانمیگوینــددرایندولتچــوناعتقادیبه
مسکنمهروجودندارداینپروژهبهحالخودشواگذارشده
وبهاصطالحبودجهآنقطعشــدهاســت!چهپاسخیبهاین
انتقادهامیدهید؟
اصالً مســکن مهر بودجه دولتی نداشــت که بخواهیم قطع کنیم.
بودجــه آن از طریق تســهیالت بانکی و خود منابــع متقاضیان تأمین
شــدهومیشــودوایــنکامالًبحــثغلطیاســت.حتیازســایرمنابع
دولتیمامبالغقابلتوجهیرابرایتأمینخدماتزیربناییوروبنایی

و هزینه آمادهســازی زمین آن انجــام دادیم .در برخــی از این پروژهها
آنقــدرجانمایــینامناســبیداشــتهاندکــهحتــیهزینهآمادهســازی
زمین آن از خود هزینه ســاخت مسکن بسیار بیشتر است .در حالی که
اصالً برنامــهای برای تأمین اعتبار آن نداشــتند و بودجه آن صفر بود.
بودجه سازمان ملی زمین و مســکن را در این راستا اختصاص دادیم.
به ایــن خاطر که هیچ برنامهریــزی برای خدمــات رو و زیربنایی آن در
دولتقبلانجامنشــدهبود!مابرایبســیاریازایــنپروژههاخدمات
اجتماعی شــهری مثل مدرســه  ،مســجد ،بیمارســتان و ...ساختیم و
برنامههای وســیعی برای ایجــاد این خدمات در همــه پروژههایی که
به این خدمــات نیازمندند داریــم .ما مجبوریم بودجه ســازمان ملی
زمینومسکنرابهجایاینکهبرایتوسعهایرانخرجکنیم برایحل
مشکالتاینواحدهااختصاصدهیم.
شــمابهصورتمرتــبانتقادهاییرابهمدیریتشــهریوارد
میکنیــد.آنچهکــهدربیانشــمابهعنــوانفاجعــهمدیریت
شهریمعروفاستازچهزمانیشروعشدوعلتشچیست؟
فاجعه مدیریت شــهری تهران از زمانی شــروع شد که حکومت
قانوندرشــهرکنارگذاشــتهشــدوامکانفروشقانــونوضابطهبه
وجود آمد .قانون حق عمومی است و هیچ مدیری حق ندارد قانون
را بفروشــد .فاجعه از وقتی شــروع شــد کــه امکان فــروش قانون به
صورت رسمی آغاز شــد .اوایل این کار به صورت محدود بود ولی در
ادامهگسترشیافتواخیراًسهماینفروشقانوندرتأمینبودجه
مدیریت شــهری از 50درصد عبور کرد .درهمین بودجه سال آینده
شهرداریاز18هزارمیلیاردتومانبودجهتعریفشدهنزدیکبه50
درصد یعنی 8900میلیارد تومان آن از تراکم فروشی است .تبعات
و نتیجه آن هم کامالً مشــخص اســت .ســرعت حرکت در تهران به
کمتر از 7کیلومتر رســیده است .میلیونها نفر ساعتها در ترافیک
میمانندوسرعتحرکتبسیارکندشدهاست.نبودظرفیتزندگی
نیــز از دیگر تبعات آن اســت .هــزاران میلیارد تومان ســاالنه صرف
میشودوهیچتأثیریبرافزایشقابلیتزندگیدرتهرانندارد.
اگربخواهیدیکیازدســتاوردهایمســئولیتتانرادردولت
یازدهمذکرکنیدبهطورمشخصچهچیزیرامطرحمیکنید؟
اصلدسترسیآزادشهروندانبهاطالعات.
آیاایدهایدرذهنتانبودهاستکهنتوانستیداجراکنید؟
صدها مورد  ،ایده توســعه یکی از مهمترین آنهاست .اینکه محور
توسعه انسانی باشد و شــهروندان را در مسیر توسعه قرار دهیم .البته
موضوع بســیار ســختی اســت .متأســفانه در ایــران همه چیــز را کمی
کردهایمودرآخرانسانوآدمکهمحورهمهچیزاسترافراموش وگم
کردهایم.بیشازحدهمهچیزدرایرانکمیشدهاست.

