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محمــد باقرزاده| منطقــه ای که قــرار بود بــه مرکز ملی 
گردشگردی ایران تبدیل شود، حاال مجموعه ای نامنظم از برج های 
سربه فلک کشیده  و مجتمع های خرید متنوع، البته با تخلف های 
چندده هزارمتری است. رشد جمعیت در غرب تهران و در فاصله 
بین کرج و پایتخت ایران، حدود پنج برابر دیگر مناطق است و این 
توسعه نامتوازن درحالی  است که سرانه های عمومی و خدماتی این 
منطقه بسیار پایین است. می گویند این منطقه نیاز به صدمدرسه، 
ده ها بیمارســتان، کالنتری، پارک و مجموعه ورزشی دارد تا به 
سرانه های استاندارد برســد، اما فعال که عزم جدی برای مقابله و 

جبران کمبودها دیده  نمی شود. 
»علی نوذرپور« که سال ها در وزارت کشور و سازمان دهیاری ها 
مشــغول به فعالیت بود، مهر ۹۶ و با حکم »محمدعلی نجفی« 
ســکان مدیریت منطقه 22 را به عهده گرفت. او که در دانشگاه 
جامعه شناســی خوانده بود، حاال باید یکی از خاص ترین مناطق 
تهران را مدیریت می کرد و دست کم توانسته روند صدور پروانه های 
برج سازی را متوقف کند. او صبح یک روز شهریوری در دفتر کارش 
به پرسش هایی درباره مشکالت پیشین منطقه 22 و روند توسعه 
آن ســخن گفت. نوذرپور در این گفت و گو ماجرای »ایران مال« 
و روند بررســی تخلفات تــا صدور حکم 2۴هــزار متر تخریب و 

۵۰۰میلیاردتومان جریمه را هم توضیح داد. 
 

جناب شهردار، شما در دانشگاه جامعه شناسی خواندید. 
از نگاه یک جامعه شناس، منطقه ۲۲ را می توان یک شهر 
به حســاب آورد، آیا مولفه های یک شــهر را دارد؟ این 
ساختمان های بلند مرتبه که به نظر بدون نظم و فضاسازی 

مشخص کنار هم قرار گرفتند.
این جا بخشی از شــهر هویت دارد؛ شهرک هایی مثل شریف یا 
دهکده المپیک یا شهرک پیکان شهر بیش از ۵۰ سال هویت دارند. 
در این مناطق هویت شــهری و حس تعلق محله ای شکل گرفته 
اســت، آن حداقل های اعتماد در بین مردم وجود دارد و فرهنگ 
شهرنشینی هم به تبع آن وجود دارد، اما برخی از شهرک ها جدید 
است، برخی از برج ها و بلند مرتبه سازی ها منجر به ورود جمعیت  
جدیدی از تهران یا دیگر نقاط پیرامونی شهر تهران شده که باعث 
شده در این قسمت ها حس تعلق به محل و پیوندهای اجتماعی 
ضعیف باشــد و قاعدتا یکی از وظایف مدیریت شهری این است 
که در این بخش برنامه ریزی داشته باشد. به همین دلیل یکی از 
اولین کارهای ما اجرای طرحی با عنوان »خیابان، محلی است برای 
زندگی، نه صرفا برای تردد« بود. براساس این طرح همکاران حوزه 
اجتماعی مکلف شدند با همکاران سرای محالت، خیابانی عریض 
و با تردد کم را برای ســاعاتی توســط پلیس ببندند تا خانواده ها 
در خیابان حضور پیدا  کنند و با هــم به تفریح، بازی و ورزش های 
دسته جمعی بپردازند تا در نتیجه برخی از آداب و سنن قدیمیان 
بازتولید  شود. هدف این است که این احساس تعلق در بخش هایی از 

شهر که ضعیف است، قوت بیشتری پیدا کند. 
  به بحث  برج سازی های منطقه برسیم. در دوره شما هم 

 مجوز برج سازی صادر می شود؟  
  در این دوره غیراز پروانه های ساختمانی مطرح  شده در  مدیریت 
گذشــته یا در دوره جدید، پروانه ساختمانی برای  هیچ کس، نهاد 
و ارگانی صادر نشده اســت. پروانه هایی که صادر  شده نهایتا برای 

۱۱طبقه، براساس طرح تفصیلی 
و در مناطق  تعیین شــده است. 
هرآن چه االن و هــر برجی را که 
 می بینیــد، مجوز از قبــل دارند. 
حتی همین برج نزدیک به  دریاچه 
خیلج فارس که االن بحث برانگیز 
شده، مجوزش را سال   ۹۵ دریافت 
کرده اســت. یعنی حکم و پروانه 
قانونی دارد و ما  نمی توانیم باطل 
کنیم مگر به حکم دادگاه. ما حتی 
یک پروانه  که صادر نکردیم هیچ، 
هر چه خارج از پروانه هم ساخته 
شــد؛ از  ناحیه هر ارگان و سازمان 
و فردی بــوده، پــس از احصای 
تخلفات  ساختمانی به کیمسیون 

ماده ۱۰۰ ارسال کردیم. 
دربارههمیندریاچهبحثاالنایناستکهخودش
کمکمداردبهیکمسألهمحیطزیستیتبدیلمیشود،
درحالیکهبانیتدیگریساختهشده.حتمادیدهایدکه
اعضایشوراپیشازاینانتقاداتیدربارهبویبددریاچه

یافاضالبآنمطرحکردند.ماجراچیست؟
اولاینکهبگویممدیریتدریاچهباشهرداریمنطقهنیست.

مگرمیشود؟
بله،تحتمدیریتمجموعهایبهنامشرکتعمرانکارکنان
شهرداریتهرانوابستهبهسازمانبازنشستگیشهرداریتهران
است.براساسدستوریکهســال۹۲شهرداروقتدادهاستاین
کارصورتگرفتهکهالبتهمابهاینتصمیمانتقادداریم،ولیهنوز
مدیریتدریاچهزیرنظرســازمانبازنشستگیشهرداریتهران
اســت.آنســازمانهمبرایمدیریتدریاچه،شرکتعمرانی
کارکنانرامســئولکردهکهحدود۲۵۰هکتــارآنرامدیریت
مســتقلیازشــهرداریمنطقهانجاممیدهد.خوباستافکار
عمومیاینرابداندچونبعضااشکاالترامتوجهشهرداریمنطقه
میدانند.امادربارهاینکهمشکالتزیستمحیطیدارد،اینطور
نیســت.تصفیهخانهخوبیایجادشــدهکهمدیریتآنباحوزه
معاونتعمرانیشهرداریمرکزاستوماهیباالی40-30میلیون
وســالی5-4 میلیاردتومانفقطهزینهتصفیهآبدریاچهاست.
هزینهآبدریاچهراهمیعنیسالیحدودیکونیممیلیاردتومان

شهرداریمنطقهمیدهدکهآبدریاچهتأمینشود.چونانگیزه
واگذاریدریاچهبهســازمانبازنشستگیکمکبهبازنشستگان
بوده،قاعدتامدیریتدریاچهبهســمتاخــذدرآمدمیرودکه
زمینهسازمجوزهاییبرایفعالیتهایتجاریمیشودکهبعضا
موردنقداستوشلوغیایجادکردهاست.ماهماعتقادداریمکهبه

فضایعمومیشهرنبایدنگاهتجاریداشت.
اینبحثهــماالنزیاد
مطرحمیشــودکهقلمرو
عمومیشهربهمردمواگذار
شودودرآمدشــهرهماز
طریقشهرفروشــیازبین
برود.دراینشرایطبرنامهای
برایدرآمدشهروجوددارد؟

بایــددرایــنزمینــهاصولی
کارکــرد.اگرفضــایپیرامونی
دریاچهرابهفعالیتهایکوچک
واگذارکنیــم؛درآمــدپایداری
ایجادنمیشــود.ماآنمنطقهرا
بهعنوانیــکناحیهمهمتعریف
کردیمکهبهصورتویژهباطرح
جداگانهایبرایآنتهیهشــودو

سپسبراساسآنپروژههایمختلفعمرانی،خدماتیو
درآمدزاییتعریفشود.

االنشروعکردهاند؟طرحمطالعاتیدرچه
مرحلهایاست؟

طرحدرحالانجاماستونتایجآنعملیخواهد
شــد،امادوگانگیدرمدیریتورویهغلطیکهدر
شهرداریتهرانبودهوبرایپروژههایمشارکتی
کهشــهرداریخودشذیسهمبوده،خودشان
راملزمبهصدورپروانههاساختمانینمیکردند،
حتیبرایســاختمانهایشهرداریهمپروانه
صادرنشــدهکهاالنبخشنامهشــدهکههمه

ساختوسازهایشهرداریبایدپروانهبگیرند.
همینموضوعهماتفاقامهموحاشیهساز
است؛اینکهسازندگانتخلفمیکنندو
بیشترازمجوزوپروانهمیسازندوبعدهم
جریمهپرداختمیکنند.اینروندبهنظر

ایراداساسیبرایشهردارد.
ماده۱۰۰یکــیازموادقانونیشــهرداری
اســت.دراینمادهقانونیآمدهکهاگردراحداث
ساختمانیمغایرتاساسیبااصولفنی،بهداشتی

وشهرسازیداشــتهباشــد،بایدتخریبشوداما
اگرمغایرتاساسینباشدبایدجریمهدهد.ماهمدر

منطقههمینکارراکردیموتمامپروژههارابررسیوتخلفاترا
بهکمیسیونماده۱۰۰ارسالکردیم.امااینکهچهرأییبدهند
دراختیارشهردارینیستوهررأییکهبدهندماملزمبهاجرای

آنهستیم.
شــماپیشازاینهمجاییگفتهبودیــدکهتمام
هزینههایسالجاریشهرداریمنطقهراجریمههای
ایرانمالتأمینکردهاست.ممکناستگروهیاینطور
مسألهراببینندکهشــهرداریدرشرایطیکنونیکهبا
بحرانبدهیودرآمدروبهرواستچشمبهرویتخلفات
میبنددتااینمواردســاختهشوندوبعداجریمهکالن
دریافتکند.مثالهمینایرانمالخیابانراتصاحبکرده

است.
نهاینشهرفروشینیست،چونقانونیاست.براساسقوانین
کشوردرمجموعهایتخلفشدهوشهرداریبهموقعمتوجهنشده
است)چونبخشیازاینتخلفاتراحداقلباتکنولوژیامروزی
نمیتوانبهسرعتتشخیصداد.برجی۴۰طبقهاگر۵سانتیمتر
تخلفداشــتهباشدعددبســیاربزرگیمیشــود،درحالیکه
۵سانتیمترممکناستبهراحتیتشــخیصدادهنشود(.البته
قانونمیگویدمسئولیتباشهرداریاستوبایدپاسخگوباشدکه
چرامتوجهتخلفنشده،اماهمینقانونبهکمیسیونماده۱۰۰ 
هممسئولیتدادهکهرأیدهد.مااگردرآمدیازایرانمالداشتیم
بهواسطهشهرفروشینیســتوبلکهنتیجهرأیاینکمیسیون
استکهگفته۲۴هزارمترمغایرتاساســیداردوبایدتخریب
شودومابقیمغایرتاساســینداردوبایدجریمهپرداختکند
که۳۰۰میلیاردتومانکمیســیونماده۱۰۰جریمهکردهاست
و۲۰۰ میلیاردتومانهممابهعنــوانعوارضدیوانیتعیینوبه

حسابخزانهشهرداریواریزکردیم.
حدودهفتبارپروانهرااصالحکردهبودند.

بله،هفتباراصالحکردهبودندومیتوانســتندبارهشتمهم
انجامدهند؛ولیچوندرگذشتهاینطورنبودوذینفعساختوساز
میکردوبعداصالحپروانهمیکردکهاالننمیشود.تراکمِپهنهاش
نیزاجازهمیداد.برایناساسمشاورینپروژهبراساسروالگذشته
مشورتدادند.فکرمیکردندباهمانروالگذشتهمیتوانندادامه
دهندامااینطورنیستوهرگونهساختوسازیمیبایدپساز

صدورپروانهساختمانیانجامشود.
ولیایناشتباهبرایشماوشهرداریکهبدنشد؟

قاعدتادرآمدیبرایشهرشدهاســتامامابههیچوجهاجازه
نمیدهیمهمکارانکسیرابهتخلفتشویقیاهدایتکنندواگر
ببینمحتمابرخوردمیکنموبشــدتهمدراینزمینهمراقبت

میشود.
ممکناســتبرایگروهیغیرقابلپذیرشباشدکه
تخلفیبهاینبزرگیدرایرانمالانجامشودوشهرداری
ناحیهومنطقهنبیند.ممکناســتاینافرادوناظران
موضوعرابهاینصورتببینندکهشهردارینیازبهدرآمد
داردوازلحاظدرآمدهمتحتفشاراستوبااینمنطق
ازبرخیتخلفاتدرزمانســاختچشمپوشیمیکند
کهاینتخلفبرایشهرداریتبدیلبهدرآمدشود.اگر
مهندسیهرروزایرانمالرازیرنظربگیرد،بعیداست

تخلفیبهاینبزرگیرخدهدواونبیند.
شــایددرگذشــتهاینگونهبودهاســت؛ولیاالننه.پروانه
ایرانمالحدودیکمیلیونوششصدهزارمترمربعبودهاستو
حدودیکمیلیونو۳۰۰هزارمترمربعساختهاست.اشتباهآقایان
محاسباتیبودهوجاییکهبایدپارکینگبسازند،انباریساختند
و...بخشعمدهتخلفپارکینــگودربخشهنری-فرهنگیو
بخشیتجاریاست.جاییباچشــماینتخلفاحرازنمیشود.
اینکهشــهرداریخودشبخواهدتخلفاتفاقبیفتدشــایددر
گذشتهبودهوشایددربرخیشهرهاهماالنباشدامادرشهرداری
تهرانودردورهجدیداینطورنیستولیاگرتخلفیاتفاقافتاد
بایددرکمیســیونماده۱۰۰بررسیشود.منســالهادراین
کمیسیوننمایندهوزارتکشوربودهام.بهنظرممشکلاصلیآن
طوالنیبودنروندرسیدگیاست.براساسقانونپروندهبایدظرف
یکماهبررسیشودامااالنبروید
روندپروندههارابررسیکنید
کهچقدرطوالنیمیشود؛
اینروندمنجربهفســاد
میشود.هرچقدرپرونده
بماندامکاناینکهافرادیاز
مفادپروندهاطالعپیداکنند،
بیشــترمیشــودوممکن
ذینفعان با اســت
مذاکره وارد

شوند.

اینبحثمهمیهمهســت.شماباســالهاتجربه
عضویتدرکمیسیونماده100،دلیلاینمشکلراچه
میدانید؟چراروندبرگزاریجلســاتاینقدرطوالنی

میشود؟
بهنظرمنظمیکهبایدباشــد،االنوجودندارد؛قبالمادوروز
درهفتهجلسهداشتیموپروندههاهمفیزیکیرسیدگیمیشد
ورسیدگیپروندهایبیشازدوماهطولنمیکشید.االناماسه
عضوکمیسیونباهمتشکیلجلسهنمیدهنددرحالیکهمعنی
کمیسیونحضورسهنفرتوأماناست.دوماینکهزمانکافیبرای
رسیدگیبایدایجادشــودکهرخنمیدهدوروندبررسیطوالنی
میشــودومااالنپروندههاییداریمکهیکسالدرکمیسیون

منتظررسیدگیاست.
  بحثایرانمالازاینجهتمهماســتکهمحتوای
بیانیهاشاینبودکهاگرتخلفکردیم،پولشرامیدهیم،
شلوغشنکنید؛دســتکمبخشیازافکارعمومیاین

بیانیهولحنآنرابهاینصورتدیدند.  
مابــهقانونعملکردیــمکهمیگویدوقتــیتخلفصورت

میگیردبایدبراساسرأیکمیسیونماده100برخوردشود.
 متوجهقانونهستمامانگاهعمومیبههمینپرونده
پرماجرایایرانمالرامیگویم،فکــرمیکنمبهرأی
کمیســیونماده100هماعتراضنکردنــدوجریمهرا

پرداختکردند.
بله،پرداختکردندواعتراضیهمنکردند.

  اینتخلفمربوطبهچهدورهایاســت؟ممکناست
بهزودیشاهدپروندهدیگریازتخلفاتمشابهباشیم؟

زمانیکهماورودپیداکردیم،تخلفشــکلگرفتهبود.موقعی
کهماآمدیمپروانهاصالحیههفتماشبودواتفاقیظاهرارخنداده
بود.ماطبقروالگفتیمازهمهاینساختمانهابایدبازدیدشود.
منازاواخرمهرماه96بهمنطقه22آمدم،درآبانماه96جلسه
گذاشتموگفتمبایدازایرانمالبازدیدشود.اوایلگفتندنمیشود،
نمیتوانیموبایدهماهنگیکنیموبحثهاییازاینقبیلدرحالی
کهبرایماایرانمالوتهرانمالورزمالبایکآدمعادیهیچفرقی

نمیکند؛قانونبایداجراشود.
  یعنیرونداینطوربودکهبهشــهرداریاجازهبازدید

نمیدادند؟
میگفتندبایدهماهنگشــودورونــدراطوالنیمیکردند.
باالخرهآنجاحراستوبازرسیدارندومجموعهبزرگیاست.ما
اولبررسیکردیمونتیجهآناحتمالتخلفبود.پسازآنبررسی
وتطبیقشدکهاواخرسال۹۶بهحدودواندازهتخلفرسیدیمو
اردیبهشتماه۹۷پروندهآمادهشدوبهکمیسیونماده۱۰۰رفت.
آنجاتابررسیشدحدودیکسالطولکشید.چندینبارگفتند
اطالعاتناقصاستویکبارنمایندهشورایشهرمنتظرتأیید
تمدیدحکمنمایندگیاشبودومواردیازاینقبیلباعثشدکه

اینقدرطولبکشد.
  اینرأیوجریمهیعنینتیجهبررسی۹6استوممکن

استبعدازآنهمتخلفاتیصورتگرفتهباشد؟
بله،ولیبعیدمیدانمدیگرتخلفیرخدادهباشد.

قاعدتااگرتخلفیصورتبگیرد،شدیدتربرخوردخواهدشد.
رأیکمیســیونماده۱۰۰،۲۴هزارمترتخریــببودواینچیز

کوچکینیست.
  ولیازکارشناسانشهریشنیدیمکهتخریببهطور

کاملاتفاقنیفتادهاست.
تخریبمراحلنهاییخودراطیمیکند.

  از حکم کمیسیون همه موارد انجام شده است؟ 
   هنوز ما عدم خالف ندادیم و هر وقت این عدم خالف صادر  شود، 

یعنی از نظر ما کار مورد تایید است و حکم کامل اجرا  شده است. 
  بحث فســاد هم که قصه طوالنی دارد. با اعداد و ارقام 

بگویید که تاکنون با چند نفر  برخورد شده است؟
  در منطقه 22 چون تکلیف با همه روشن است که مر قانون  عمل 
خواهد  شد و چیزی خارج از قانون وجود ندارد، باب  معامله، تفاهم 
و هر چیز دیگر را بســتیم. حتی در موقع اعالم  عوارض چون قبال 
بیشتر می گفتند و طرف می آمد پیش  شهردار و شهردار مقداری را 
کم می کرد اما من از روز اول این  باب را بستم و گفتم کسی برای این 
موارد پیش من نمی آید.؛ هر آن چه که هست طبق مصوبه شورای 
شهر به ذینفع اعالم  شود. خارج از طرح تفصیلی هم نه پروانه دادیم 
و نه تفاهم  کردیم. دیگر چیزی برای تخلف در این قضایا نمی ماند و 
در این  زمینه روشنگری هم کردیم که این جا هدف به این صورت 
 است. عالوه  بر این سعی کردیم نیروهای خوش نامی را هم  به  عنوان 

معاون و مدیر انتخاب کنیم. 
  فکر می کنم خیلی خوشبینانه باشــد که در چنین 
 شرایطی و با این توضیحات و روشنگری ها دیگر تخلف رخ 

 ندهد. 
  نه، نمی گویم نشــده اما دو تحقیق در این زمینه انجام شــده 
 است؛ یکی در ابتدای مدیریت شهری که از ۵هزار نمونه  پاسخگو 
به پرســش های تحقیق در تهران، ۳۰ درصد باورشان این  بود که 
فساد در شهرداری وجود دارد اما در تحقیقی که  اواخر  سال گذشته 
توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر  تهران انجام شد، این عدد 
به کمتر از ۱۰ درصد رسید و  این یعنی نگاه مردم تغییر کرده است؛ 
این ۱۰ درصد یعنی هنوز  فســاد وجود دارد و باید مشخص شود 

کجاها هست؟!  
  شما در وزارت کشور و سازمان دهیاری ها و شهرداری ها 
 هم بودید و بهتر در جریانید که در این سال ها چه تعداد 
 زیادی دهیار، شهردار و عضو شورا به اتهام تخلف و  فساد 
بازداشت شدند. االن صحبت شــما این است که در  این 
حدود دو سالی که شما در شهرداری منطقه ۲۲  هستید، 
پرونده ای دراین زمینه ایجاد نشــده و تخلفی  صورت 

نگرفته است؟
  در این دوره از مدیریت شهری جواب خیر است؛ ولی  پرونده هایی 
که در گذشته شــکل گرفته، همچنان مورد سوال  سازمان های 

نظارتی قرار می گیرد و ما هم پاسخ می دهیم. 

گفت وگوی »شهروند« با علی  نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲ تهران درباره تخلفات ساختمانی در این 
منطقه، وضع خدمات اجتماعی، مدارس و حاشیه های دیگر )بخش اول(

هزینهدریاچهایرامیدهیم
کهمسئولیتشبامانیست

  هزینه ساالنه تصفیه آب دریاچه خلیج فارس 5 میلیارد تومان است
  تخلفات قبل از  سال 96 و جریمه 500 میلیارد تومانی »ایران مال« که بدون اعتراض پرداخت کرد

  روند طوالنی رسیدگی به پرونده های تخلف در کمیسیون ماده 100 منجر به فساد می شود

هزینهتامینآبدریاچهساالنهحدود
یکونیممیلیاردتوماناست

رشدجمعیتمنطقه۲۲
پنجبرابررشدجمعیتتهراناست

منطقهحدودصدمدرسه
کمترازسرانهاستاندارددارد
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محسنهاشمی،رئیسشورایشــهرتهران،دربارهطرحزیستشبانهبااشارهبهتصویبطرحزیستشبانهدرشورایحل
اختالفمرکزیگفت:»برهمیناساسشهرداریتهرانمکلفشدالیحهایرادراینزمینهبهشورایشهرتهرانارسالکندکه
هنوزاینکارانجامنشدهاست.«اودرپاسخبهاینپرسشکهآیاشماهمچنانبهعنوانیکیازمخالفانطرحزیستشبانههستید
یاخیر،گفت:»منهیچگاهدراینموردبحثنکردهاموفقطگفتهامکهشبهازودمیخوابمومخالفطرحنبودهام.«هاشمی

ادامهداد:»انسانهرچهقدرپیرترشودقاعدتاًخوابشنیزکمترمیشود.«

شورایشهر
درانتظارالیحهشهرداری
برایزیستشبانه

درهراتاقی،محلهایامنرا
مشــخصکنید)مثاًلزیریک
میزمحکمیاکنارســتونها
یــادیوارهایمجــاورآنها(.


