
ارزیابی شـما از عملکرد آقای دکتر قالیباف که 12 سـال 
شـهردار تهران بودند، چیست؟ شما نقاط قوت و ضعف 

دوره مسئولیت ایشان را چه می دانید؟
نقطه قوت آقای قالیباف اجرای پروژه های متعدد در شهر است که متاسفانه همین 
مورد در بعضی موارد از نقاط ضعف عمده ایشان می باشد. بهترین مساله در شهر 
بزرگی مانند تهران انسـان محور بودن توسـعه شهر می باشـد که در پروژه های 
اخیر به جز چند پروژه، گسترش پارک ها نادیده گرفته شده است. هنگامی�که در 
فضای شهر تهران و نه پارک�ها قدم می زنید به نحوی احساس حقارت در برابر 
ساخت و ساز شهری می کنید. گویا اصل ساختمان های شهر هستند و انسان�ها 
صرفا مهره�هایی که جابجا می شوند و در خدمت ساختمان ها هستند. جدای از این 
مطلب بسیاری از پروژه ها و ساختمان  سازی های با افزایش مشکالت شهر قرین 
بوده و عمال باری را از دوش شهر برنداشته است. ایجاد یک بزرگراه و یا یک پل 
که بالفاصله پس از بهره برداری دارای ترافیک سنگین است، چه مشکلی را حل 
نموده است؟ آیا صرفا نیاز به سفر را در شهر اضافه ننموده است؟ آیا این سفرهای 
اضافه، آلودگی هوا را در بر ندارد. عالوه بر این جهت اجرای همین پروژه ها، شهر 

فروخته شده و مشکالت متعدد دیگری به بار آورده است.

وضعیت شهرداری و انتخاب شهردار را بعد از دوران آقای 
دکتر قالیباف به چه صورت ارزیابی می کنید؟ در حالی که در 
طول ۸ ماه گذشـته شـهرداری 3 مدیر مختلف را به خود 
دیده است به نظر شما این موضوع چه آسیب هایی دارد و 

چطور می شود از تکرار آن جلوگیری کرد؟
مادامی�که مسـئولیت های تخصصی با سیاست بازی ها گره بخورد پایداری های 
طویِل بدون فایده و ناپایداری های مضر مدیریت را مشاهده خواهید نمود. شهر 
بزرگی مانند تهران می�بایست به چندین شهر کوچک تر تقسیم گردد و هر شهر 
شورای شهر و شهردار خود را داشته باشد. بدین ترتیب امکان دسترسی و کنترل 
سیسـتم مدیریتی برای مردم فراهم می شـود و مدیران نیز بـا توجه به محدوده 
و قلمـرو خـود امکان رسـیدگی و مدیریت الزم را خواهند داشـت. تمرکز��زدایی 
سیاسـتی اسـت که در کل ایران می بایسـت صورت پذیرد. امکان ندارد یک نفر 
بتواند برای چندین میلیون نفر به درستی تصمیم بگیرد و تمامی تصمیم های او 
درست باشد. و حتی اگر این تصمیم درست گرفته شود امکان اجرایی شدن آن 

در سازمان های عریض و طویل موجود نیست.

گفته می شـود ساخت و ساز بلند در منطقه 22 تهران که 
عمدتا در دوره مدیریت آقای قالیباف اتفاق افتاد، حرکت 
و جریان باد را در شـهر تهران مختل کرده که به ماندگار 
شدن آلودگی و افزایش تعداد روزهای با هوای ناسالم در 
تهران منجر شده است. نظر شما در این رابطه چیست؟

وجود سـاختمان های بلند مرتبه در جلوی مسـیر باد یک عامل آلودگی می تواند 
باشد ولی تمام دلیل نیست. سایر دلیل های آلودگی نیز به سیاست ها و مدیریت 
شهری بر می�گردد. به هر حال در صورتی�که طرح جامع برای کالنشهری نظیر 
تهران ریخته می شود کلیه موارد از جمله موارد محیط زیستی می بایست مدلسازی 
شده و دیده شود. برای این کار نیاز به آمایش سرزمین نیز می باشد. لیکن چنین 
مواردی را ما در شهر نمی بینیم که انجام شود و حتی حساسیتی روی آن ها وجود 
ندارد. همواره به دلیل مشـکالت روزمره، محیط زیسـت نادیده انگاشته می شود 
و نتیجه آن شـهری اسـت که جای نفس کشیدن نیسـت. چطوری آب آلوده را 
نمی آشـامید ولی هـوای آلوده را تنفس می کنید. صرفا بـه خاطر عدم علم ما به 
مضرات این قضیه و ندیدن نتایج آنی تنفس در هوای آلوده اسـت که ما در این 

شهر به راحتی و با چشم پوشی از آلودگی زندگی می کنیم.

شهر تهران از مشکالت بسـیار زیادی رنج می برد که از 
جمله آن ها می توان به هوای آلوده در اکثر روزهای سـال، 
ترافیک غیر قابل تحمل در بازه وسـیعی از سـاعات روز، 
کمبود آب، خطر زلزله و ... اشاره کرد. از دید شما به عنوان 
عضو هیئت علمی دانشگاه، چرا در کشور ما نقش دانشگاه 
در حل مشکالت تهران و به طور کلی کشور ایران بسیار 

ناچیز است؟
به طور کلی صنعت و به طور خاص شـهرداری ها از دانشـگاه ها اسـتفاده ابزاری  50
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می نمایند و راه حل نهایی مشکالت خود را در دانشگاه نمی بینند. دانشگاه نیز کم 
کم با این قضیه کنار آمده است و عمال تالش زیادی انجام نمی شود. وقتی قرار 
است هزینه هایی جهت تحقیق پرداخت شود غالبا به صورت ناکارآمد و بعضا به 
صورت صوری مناقصات انجام می شود. با تمام تفاسیر اگر کار پژوهشی درستی 
نیـز صـورت پذیرفت در کتابخانه ها خاک می خورد و کسـی آن�را�اجرا نمی کند. 
باالترین مقام�های این شـهر در خصوص آلودگی نظر خاصی ندارند و بالفاصله 
دولت دسـت به دامان خارجی�ها می شـود. آن�ها باید به دانشگاه رو بیاورند. البته 
بدیهی اسـت یک نسـخه آماده در دانشـگاه برای این مشـکل وجود ندارد و با 
تالش و پشتکار و همچنین آزمایشات متعدد که بعضا ممکن است به شکست 
بیانجامد راه حل پیدا خواهد شد. در هر صورت رفع مشکل آلودگی پکیج متنوعی 
از تصمیم های کالن در خصوص مسـائل مختلف شـهر را می طلبدکه بعضا از 
حیطه مدیران شـهری نیز خارج بوده و سیاسـت گذاری کالن کشور را می طلبد.

از دید دیگر می توان گفت در کشـور ما ارتباط دانشـگاه 
بـا صنعت نیـز ناچیز و ضعیف اسـت و در حالی که هوش 
و پتانسیل علمی دانشگاه ها می تواند برای حل مشکالت 
صنعت کشور استفاده شود، تمام توان علمی دانشگاه ها 
روی تولید مقاالت ISI متمرکز شـده اسـت که تقریبا به 
هیچ درد صنعت کشور نمی خورد و نتیجه این عدم ارتباط 
این اسـت که 3۰ سـال است خودروسـازهای داخلی به 
نوعی درجا می زنند و حتی کیفیت محصوالتشان کاهش 
می یابد. آیا اشـکال از دانشـگاه اسـت یا صنعت و دیگر 
این که در کشـورهای پیشرفته چگونه دانشگاه و صنعت 

با یکدیگر تعامل دارند؟
یکـی از مـواردی که سیاسـت گذاری کالن را می طلبد نگاه غلـط وزارت علوم، 
تحقیقـات و فناوری به دانشـگاه ها اسـت. وزارت علوم، آمـوزش و تحقیق را در 
راسـتای رفع مشـکالت روزمره مردم نمی خواهد. وزارت علوم می خواهد در دنیا 
صرفا بدرخشد و بین المللی باشد. مجموعه ای از تحقیقات و مقاالتی که صرفا در 
نشریات معتبر چاپ می شوند و کوچکترین کاربردی در شهر و زندگی روزمره ما 
ندارند. برای مثال ما در ظریف ترین و دقیق ترین نکات علمی، مقاله می نویسیم 
ولـی هرگز آن ها را بـه فن آوری تبدیل نمی کنیم. هنگام نیاز به فن آوری، دانش 
فنـی، تجهیـزات و نرم افزارهـا را از خـارج خریداری می کنیم. گویـا وزارت علوم 
فراموش نموده اسـت که در انتهای اسـم خود فن آوری دارد و سایر دستگاه های 

دولتی نیز از این قابلیت وزارت علوم هیچ بهره ای نمی خواهند ببرند.

از دیـد شـما به عنـوان یـک دکتـرای عمران و اسـتاد 
دانشـگاه دالیل عمـده رکود صنعت سـاختمان در ایران 
چیسـت و چگونـه می تـوان از ایـن رکـود خارج شـد؟

صنعت ساختمان به دلیل ناپایداری های اقتصادی بیش از آن�که در ید متخصصین 
باشد، در دستان سرمایه داران و نهادهای دارای رانت می باشد این افراد و نهادها 
جهت اسـتفاده اقتصادی، پروژه های کالن را راه اندازی می نمایند و هنگام رکود 
اقتصادی آن�ها را می خوابانند. اگر شما برای نیاز خود مسکن بسازید در سخت ترین 
شرایط سعی به اتمام پروژه مسکن خود می نمایید ولی وقتی ساخت و ساز از روی 
نیاز نیست و صرفا جهت سودآوری است در هنگام رکورد اقتصادی شاهد رکود 
صنعت ساختمان هستیم. با توجه به آمارها قاعدتا هر ساله نیاز به تعداد مشخصی 
واحد مسکونی داریم که حدود ششصد هزار واحد در سال می باشد. اگر این واحدها 
سـاخته نشـود بعد از مدتی کشـور دارای کارتن خواب خواهد بود. به دلیل وجود 
خانه های خالی اضافی ممکن اسـت چند سـالی طول بکشد ولی به هر حال نیاز 
به مسکن به یکباره سر باز می کند و با افزایش قیمت ها مواجه می شویم. با وارد 
کردن متخصصین به حوزه ساخت و ساز و جلوگیری از استفاده های اقتصادی در 
مسکن جلوی تورم و رکود بی مورد مسکن می بایست گرفته شود. هر ایرانی این 
حق را دارد که یک مسکن داشته باشد و سیاست های غلط موجب دور شدن از 
واقعیت شده است. اگرچه مسکن سبب اشتغال می شود و ساختن و خراب کردن 
بی مورد و بی کیفیت صرفا از بین بردن منابع است. اشتغال صرف در این خصوص 
مانند آن است که یکی چاله بکند و دیگری آن� را پر نماید. یک مسکن مناسب 
قاعدتا باید صدسـال عمر نماید و به جای سـاخت و ساز بیهوده باید معطوف به 
کارهای مولد بشویم که متاسفانه دید کنونی چنین نیست و گویا صرفا اشتغال و 

تورم بی مورد در مسکن را هدف گذاری کرده است.
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