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ويژه نامه شماره پنجم / 

جايگاه محيط زيست در برنامه هاى توسعه تهران
ــت در حد  ــعه به مقوله محيط  زيس به طور معمول در برنامه هاى توس
ــده  است. حتى در طرح جامع جديد تهران نيز  قابل قبول پرداخته ش
ــت تهران لحاظ شده است، اما  ــمندى در حوزه محيط زيس نكات ارزش
مشكل هميشه در اجراست. به گونه اى كه موارد مطرح شده در طرح ها 
و برنامه ها به اجرا در نمى آيد. به عنوان مثال در طرح هاى جامع معموالً 
سقف جمعيتى براى شهر در نظر گرفته مى شود اما هنگامى كه مجوز 
ــود، يا وقتى تراكم فروشى صورت  ــازى فراتر از طرح داده مى ش برج س
مى گيرد و به طور كلى اقداماتى كه  جاذب جمعيت است انجام مى شود 

گوياى اين حقيقت است كه به برنامه ها بى توجه هستيم. 
بارگذارى بيش از ظرفيت محيط

نكته قابل توجه در بحث محيط زيست، ظرفيت پذيرش محيط است. 
ــئله اين است كه آيا 1/2 درصد مساحت كشور (استان  مهم ترين مس
ــور را دارد؟ در  ــران) ظرفيت پذيرش 20 درصد جمعيت كل كش ته
ــور و 85 درصد امور بيمه اى و  حالى كه اكنون 35 درصد صنعت كش
بانكى در شهر تهران مستقر است، آيا اين تمركز مطابق ظرفيت اين 
بخش از سرزمين ايران است يا نه؟ مشكل اساسى شهر تهران در عدم 
توزيع مناسب فعاليت و جمعيت است. وقتى كليه فعاليت ها در تهران 
ــت كه بيش از ظرفيت  ــود هم به تهران ظلم شده اس متمركز مى ش
ــاير شهرهاى ايران كه از صنعت  محيط بارگذارى كرده ايم و هم به س
و فعاليت هايى محروم مانده كه مى توانسته در آنجا صورت پذيرد. در 
كشورهاى توسعه يافته ابرشهر نداريم بلكه تمام شهرهاى يك سرزمين 

به يك ميزان توسعه يافته اند. 
ــاخت شهرك هاى صنعتى در حومه تهران، جاذب جمعيت  اقدام به س
است. در حالى كه از سال 1346 احداث صنايع در فاصله 120كيلومترى 
تهران ممنوع است، باز هم شاهد شكل گيرى صنايع متعدد در پيرامون 
تهران هستيم. صنايع به كارگر ساده نيازمند است كه عمدتاً از شهرستان 
ــاهد  ــال آن خانواده خود را مى آورد و بدين ترتيب ش ــد و به دنب مى آي
مهاجرت به تهران هستيم. كليه صنايع جديد و شهرك هاى وابسته به 
آن مى توانست در ساير شهرهاى ايران مستقر شده كه هم زمينه توسعه 

آنها را فراهم شود و هم از نابسامانى تهران جلوگيرى نمايد.
سهيم بودن مجريان قانون در منافع تخلفات

ــامانى هاى موجود، نبود رابطه  بين اسناد باالدستى و  يكى از علل نابس
اسناد اجرايى است. با اينكه تصميمات تأثيرگذارى در اسناد راهبردى 
ــده اما اين موارد در روند اجرا دگرگون مى شود. يعنى  ــهر اتخاذ ش ش

اجراكننده اسناد عملياتى، هيچ ارتباطى با اسناد باالدستى خود ندارد.
مسئله دوم اين است كه متأسفانه مجريان قانون در كشور ما،  نسبت 
به تخلف، بى اعتنا هستند. يعنى شهردارى اقداماتى انجام مى دهد كه 
مطابق با طرح جامع نيست و باعث بى اعتنايى به طرح جامع مى شود. 
ــت كه شاهد ساخت و ساز با مجوز! در  در نتيجه اين گونه اقدامات اس
حريم هاى غير قانونى هستيم؛ ساختارهاى اجرايى ما به گونه اى است كه 

تخلف از برنامه ها و طرح ها به امرى عادى بدل شده است.
هزينه واقعى زندگى در تهران

كسى كه در تهران زندگى مى كند بايد هزينه زندگى در تهران را بپردازد؛ 
همان گونه كه اگر ما در يك برج مناطق شمالى تهران زندگى كنيم هزينه 
شارژ ساختمان را مى پردازيم، براى زندگى در اين شهر نيز بايد عوارض 
واقعى آن را بپردازيم. تاكنون عوارض ناچيزى دريافت مى شد كه هزينه 
ــكونت در تهران نيست. امسال اقدامات خوبى صورت گرفته و  واقعى س
ــازى كه در سال جارى دريافت شد، بسيار به جا و مهم بود؛  عوارض نوس
عوارض بايد به قدرى افزايش يابد كه شهر را بتوان با پول مردم ساخت.

مسئولين براى آينده مردم بايد از خود شهامت نشان دهند و تصميماتى 
اتخاذ كنند كه ساختارهاى كنونى را به سمت استقالل مالى شهردارى ها 

از دولت سوق دهد.
انتقال پايتخت و مديريت آينده نگر

به نظر بنده انتقال پايتخت مشكلى را حل نمى كند. تهران همچنان رشد 
خواهد كرد چنان كه استانبول همچنان رشد مى كند. الزم است كه مشكل 

ــت صحيح تهران  را در مديري
جستجو كرد. مديران ما نبايد 
منافع كوتاه مدت شهروندان را 
به منافع بلندمدت آنها ترجيح 
دهند. عوام فريبى و وعده هاى 
نادرست كه ظاهر زيبايى دارد 
ــران لطمه هاى  ــده ته ــه آين ب
جبران ناپذيرى وارد خواهد كرد. 
ــفانه امروز براى رضايت  متأس
مردم، منافع كوتاه مدت را مورد 
ــد. يك مدير  توجه قرار داده ان

قوى تصميم گيرى مى كند، در حالى كه تصميم بر مدير ضعيف تحميل 
مى شود. اين نكته مهم را فراموش نكنيد كه مديران معمولى طبق نظر 

مردم عمل مى كنند، اما مديران موفق نظرات مردم را اصالح مى كنند. 
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نكتــه قابل توجه در بحث محيط زيســت، ظرفيت 
پذيرش محيط است. مهم ترين مسئله اين است 
كه آيا 1/2 درصد مساحت كشور (استان تهران) 
ظرفيت پذيــرش 20 درصد جمعيت كل كشــور 
را دارد؟ در حالى كــه اكنــون 35 درصــد صنعت 
كشــور و 85 درصــد امــور بيمــه اى و بانكى در 
شــهر تهران مستقر اســت، آيا اين تمركز مطابق 
ظرفيت اين بخش از سرزمين ايران است يا نه؟
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