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بی تردید اداره شهری همانند مشهد برای شهردار منتخب
شورایپنجمباچالشهاومشکالتیهمراهاست؛مشکالتی
که برخی از آن ها طی دوره های گذشته همواره با مدیریت
شهری همراه بوده و برخی مشکالت نیز با شدت و ضعفی کم
و بیش ،به عنوان میراثی از دوره های گذشته به دوره جدید
منتقل خواهد شد .بنابراین شهردار منتخب باید با بررسی
کارشناسانه و دقیق تر از آن چه در این مجال اندک مطرح
می شود ،به بازتعریف و ارائه راهکارهای اجرایی دقیق تری
در خصوص چالش های شهر مشهد دست یابد .گزارشی که
در ادامه می خوانید ماحصل رایزنی و گفت و گو با تنی چند از
کارشناسان مسائل شهری است.
▪حملونقلوترافیک

اماواگرهایدایمیکردنطرحزوجوفرد،ایجادچندینوچند
تقاطعهمسطحوغیرهمسطح،افزودنبهتعداددوربرگردان
ها و کارهایی از این قبیل یکی از چالش های آینده مشهد به
شمارمیآید.بهخصوصباتوجهبهاینکههرروزتعدادبیشتری
خودرویجدیدواردمشهدمیشودوافزایشاینآمارازتعداد
معابرو زیرساختهایترافیکیدرمشهدبسیاربیشتراست،در
نتیجهباوجوداِعمالبرنامههایمتعددبرایاینمهم،هرسال
بیشترازسالقبلبایدشاهدافزایشترافیکدرهستهمرکزی
مشهد باشیم .از این رو رسیدن به نسخه ای نه برای حل تمام
و کمال مشکل ترافیک در مشهد و بافت هسته مرکزی ،بلکه
رسیدن به نسخه ای که از حجم بار ترافیکی این شهر زیارتی
تا حدود زیادی بکاهد ،یکی از چالش های پیش روی شهردار
آیندهشهرمشهداست.شایدتعیینتکلیفهرچهزودترتردداز
زیرگذرحرمرضویوتسریعدرتکمیلایستگاههایباقیمانده
خط2وپیشرفتسریعترعملیاتاجراییخط3قطارشهریتا
حدودیالتیامبخشایندردکهنهباشد .دربخشحملونقل
همچنانشاهدترددبیشمارخودروهایتکسرنشیندرشهر
هستیم.خطوطقطارشهریهنوزتاتکاملهمهجانبه(فعالیت
همزمانچهارخط)فاصلهزیادیدارد،خطوطاتوبوستندروی
درون شهری به گونه ای طراحی شده که تقریبا به جز ارزان
بودن ،فاصله زیادی با مزیت های سهل الوصول و سریع بودن
دارد.دربخشترافیکیکیازچالشهایعمدهسامانهحملو

نقلمشهد،وجودالیت(پارکینگهایحاشیهای)باانبوهیاز
حاشیههاوشکایتهای ریزودرشتاست.حدوددوسالقبل
شهرداریمشهددرجلسهعلنییکماردیبهشتسال،94طی
الیحه ای موظف شد ظرف مدت شش ماه برنامه زمان بندی
برایحذفپارکینگحاشیهایوساختپارکینگغیرحاشیه
ای با مشارکت بخش خصوصی را به شورای شهر ارائه دهد؛
برنامه ای که با وجود گذشت 21ماه از پایان مهلت شهرداری
برای ارائه این زمان بندی ،هنوز از ارائه به شورای شهر خبری
نیست و همین موضوع انتقادهای بسیاری را به دنبال داشته
است.برایاینشرکتبهطورعمدهنارضایتیهاشاملاطالع
رسانی نامطلوب الیت درباره چگونگی کسر هزینه شارژ ،هم
قدمی پلیس با مأموران الیت ،برای جریمه خودروهای دارای
بدهی شارژ ،کسر شارژ از خودروهای پارک نشده خارج از
محدودهالیت،افزایشقیمتنامعقول،نصبتابلویالیتدر
کوچه های فرعی و کم تردد ،ابهام در درآمدها و دخل و خرج
الیت،مشخصنبودناساسنامهوازهمهمهمترشفافسازی
دربــاره پارکینگ های غیرحاشیه ای ساخته نشده از جمله
مشکالتالیتاست.
▪بافتفرسودهپیرامونحرم رضوی

تمام داشته های طرح  25ساله حرم مطهر رضوی با بیش از
10هزار میلیارد تومان هزینه و تنها پیشرفت 50درصدی این
پروژه انبوهی از نارضایتی ها بوده است؛ نارضایتی هایی که از
دوسالقبلمنجربهتغییرمشاوراینطرحوتهیهطرحبازنگری
توسطمشاوردیگریشدتابرخالفطرحگذشتهکهباارائهتراز
صفر ،اهمیت بیشتری به ایجاد مراکز تجاری و حضور بیشتر
زائران می داد ،در طرح جدید تمرکز اصلی بر حفظ و بازگشت
اهالی بومی به محل ،حفظ بناهای قدیمی ،مشارکت بیشتر
شهروندانوساکنانبومیدرساختوسازهاونیزکاهشتراکم
قرارگیرد.هماکنونآنچهپیشرویشهردارآیندهمشهدقرار
دارد،پسازابالغطرحبازنگریازسویشورایعالیمعماریو
شهرسازی،انجامبازسازیوبهسازیبافتفرسودهاطرافحرم
بادستورالعملهایطرحجدیداست؛طرحیکهاجرایآندر
دورهپنجمشهرخواهدبودوباتوجهبهکمبودهایمالی،تغییردر
اجرایترازصفرواحتمالبرقرارشدنکمکهایاندکدولتی
به این طرح ملی (مسئله ای که با توجه به رویه موجود تاکنون،
قابلپیشبینیاست)یکیازچالشهایمهمشهرداریمشهد
خواهدبود.همچنیننامهایباامضای 300نفرازنمایندگان
مجلسونخبگانبهسرانسهقوهدربارهبافتاطرافحرممطهر
نوشته شده وخواستارنجاتاینبافتشدهبودند.

خراسان درگزارش تحلیلی بررسیمیکند:

 8چالش شهردارآینده مشهد

▪درآمدهایپایداروسرمایهگذاری

درآمدهای پایدار یکی از همان  10سرفصلی است که «تقی
زاده خامسی» به عنوان منتخب شورای پنجم شهر مشهد از
آن ها به عنوان برنامه های عملیاتی خود برای مشهد یاد کرده
است .درآمدهایی که همین حاال 70درصد آن به ناف ساخت
و ساز و عوارض ساختمانی بند است و با کاهش این درآمد طی
سه سال اخیر ،درآمدهای شهرداری و به تبع آن اداره امور
شهر را در بخش هایی با مشکل مواجه کرده است .تقی زاده
خامسی که در شب رأی گیری نهایی و انتخاب خود به عنوان
شهردار منتخب شورای پنجم ،در مقابل پنج هزار میلیارد
تومان درآمد ناپایدار (تراکم فروشی و تخلفات ساختمانی)
تنها سه هزار میلیارد تومان از مجموع درآمدهای شهرداری
(شاملدرآمدهایارزشافزوده،عوارضوکمکهایدولتی)
را درآمدهای نسبتا پایدار شهرداری مشهد خواند ،بهتر از هر
مدیر شهری مطلع است که همین درآمدهای پایدار سه هزار
میلیاردی نیز در شرایط عادی بسیار ناپایدار است چرا که با
وجود الیحه ای که در انتظار رسیدگی در مجلس است و در
صورت تصویب ،حکم به ارسال تمام درآمد حاصل از ارزش
افــزوده به خزانه دولت خواهد کرد و بازتوزیع این درآمد به
مراکز استان ها را از تهران هدایت می کند (توزیعی که قطعا با
مقداری رسوب در پایتخت همراه خواهد بود) و با وجود این که
بهطورمیانگین،حداکثرشاهدتحقق 40درصدیکمکهای
دولتی به مشهد هستیم چاره ای جز این نیست که درآمدهای
یاد شده را هم در زمره درآمدهای ناپایدار شهر مشهد محاسبه
کنیم .پس از برجام برای توسعه سرمایه گذاری در مشهد،
خیلی ها انتظار رونق اقتصادی در کشور و به تبع آن در مشهد
را داشتند ،تیم های اقتصادی زیادی نیز در چین ،فرانسه و
آلمان با انگیزه سرمایه گذاری به مشهد آمدند ،نشست های
مشترک و اخبار انتشار یافته حکایت از آن داشت که سرمایه
گذاری در این شهر در حال تسهیل است اما دستاوردهای
این آمد و شدها به قرارداد یا نسخه قابل توجهی منجر نشد
و اگر چه انتظار می رفت حاصل حضور خارجی ها ،سرمایه
گذاری در امور زیربنایی نظیر خطوط قطارشهری مشهد-
گلبهار ،قطار برقی مشهد  -تهران ،بزرگراه مشهد – چناران

و برخی پــروژه های زیربنایی حــوزه آب باشد ،اما عملکرد
سرمایهگذاریخارجیدرمشهددرطولیکیدودههگذشته
هموارهناامیدکنندهبودوحتیباوجودوعدهمعاوناقتصادی
شهردار مشهد که وعده جذب هزار میلیارد تومان سرمایه
گذاری خارجی برای مشهد در سال 95را داده بود ،این وعده
نیز محقق نشد ،ضمن این که معاون اقتصادی شهرداری
مشهد نیز در تیرماه امسال به طور تلویحی موفق نبودن
پروژه جذب سرمایه گذاری خارجی در مشهد را اعالم کرد.
▪بدهیها؛میراثیماندگاربرایمدیریتشهری

بدهی ها همواره میراثی ماندگار برای هر دوره مدیریت
شهری است .شهردار فعلی مشهد در تیرماه سه سال قبل
اعالم کرد «وقتی مشهد را تحویل گرفتیم سه هزار و 500
میلیارد تومان به بانک ها بدهکاری داشت که این مبلغ
حدود  10برابر اعتبارات عمرانی امسال خراسان رضوی
اســت ».از سوی دیگر یکی از اعضای شــورای پنجم شهر
مشهد نیز تیرماه امسال در یکی از صفحات اجتماعی خود
«از رقم چهار هزار و  200میلیارد تومان بدهی شهرداری
مشهد و نصف شدن مشارکت اقتصادی خبر داد ».آن گونه
که شهردار فعلی مشهد در سال  95اعالم کرد ،بیش از هزار
و  600میلیارد تومان از بدهی های شهرداری مشهد در
دوره فعلی پرداخت شده است ،ضمن این که وی در تیرماه
امسال از تسویه حساب  400میلیارد تومان از مبالغ بدهی
شهرداری به پیمانکاران خبر داد .با این حال انتشار ناگزیر
اوراق مشارکت برای قطار شهری مشهد در اواخــر دوره
جاری یکی از همان بدهی هایی است که در آینده برای
مدیریت شهری مشهد باقی خواهد ماند .این که رقم اعالم
شده توسط عضو منتخب شورای پنجم شهر مشهد درباره
میزان بدهی های چهار هزار و  200میلیارد تومانی درست
است یا نظر معاون اقتصادی شهردار فعلی مشهد مبنی بر
انتقال تنها دو هزار و 200میلیارد تومان از بدهی شهرداری
به دوره آینده مدیریت شهری ،مسئله اصلی نیست؛ آن چه
مهم است این که بدهی ،میراث همیشگی و یکی از چالش
های مهم شهرداری بوده و خواهد بود.

▪حاشیهشهرمشهدواعتباراتیکهنیامد!

حاشیه شهر مشهد که بنا بر آمار و ارقام موجود یک میلیون
و  200هزار سکنه را در خود جای داده و به دلیل ساختار
شهری با کمبود شدید سرانه های خدماتی از جمله فضای
آموزشی ،فرهنگی ،سبز و  ...به عنوان زیرساخت های
سطح زندگی مواجه است.از طرفی با پیگیری های انجام
شــده توسط شــورای اسالمی شهر مشهد ،شــهــرداری،
مسئوالن و مدیران مشهد و استان و با کمک و پیگیری ویژه
برخی نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسالمی ردیف
بودجه برای حاشیه شهر مشهد و دو شهر مذهبی دیگر با
 40میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت اما این بودجه
به حاشیه مشهد نرسید .از مجموع اعتبارات  90میلیارد
تومانی ردیف بودجه سال  95و همچنین  175میلیارد
تومان اعتبار اعالمی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه
(اسفند ماه ،)95هم اکنون  102.3میلیارد تومان در قالب
دو اعتبار نقدی و اسناد خزانه اسالمی تخصیص داده شده و
به پروژه های حاشیه شهر مشهد تزریق شده است و با توجه به
زمان باقی مانده تا پایان سال مالی جاری(تیرماه) ،همچنان
امکان جذب بخش دیگری از این اعتبار وجود دارد .آن چه
مسلم است این که شهردار آینده مشهد با توجه به وضعیت
نسبتا پایدار اقتصادی دولت در سال های اخیر ،خیلی نمی
تواند انتظار بودجه اختصاصی برای حاشیه شهر مشهد را
داشته باشد.
▪شفافسازی؛مطالبهمهمازشهرداریها

شفاف ســازی در شهرداری ،نحوه دخل و خرج و تنظیم
قراردادها و جلوگیری از ایجاد شبکه رانت اقتصادی در
جریان انعقاد قراردادهای شهری و چگونگی آغاز ،پایان
و ارقام هزینه شده برای هر پروژه به تفکیک ،کوتاه کردن
دست اندک کارمندان متخلف که با استفاده از حفره های
قانونی در شهرداری به رانت های نجومی رسیدند ،تنها
بخشی از مطالبه مردمی برای شفاف سازی در شهرداری
مشهد به شمار می رود و این مهم یکی از دغدغه هایی است
که تقی زاده خامسی به عنوان کلیددار آینده مشهد ،بارها
در اظهارات و وعده های خود از آن به عنوان استفاده از
نیروهای پاکدست و شفاف سازی در شهرداری یاد کرد.
مرتضوی شهردار فعلی مشهد اگرچه در آخرین اظهار
نظر و دفاع از عملکرد زیرمجموعه اش 16 ،خرداد امسال
«تمام عملکرد شهرداری مشهد در خصوص مسائل مالی»
را شفاف توصیف کرد اما آن چه مشخص است این که در ابر
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نهادی همانند شهرداری همواره حفره های بزرگی برای
ورود و سوء استفاده از جایگاه و موقعیت های مالی وجود
دارد و اگر چه در دوره فعلی مدیریت شهری با راه اندازی
چند سامانه ،تــاش هایی بــرای شفاف ســازی در بخش
هایی از قراردادهای شهرداری صورت گرفت اما اقدامات و
تمهیدات بازدارنده مدیران شهرداری اندک بوده است .از
این نظر شهردار آینده مشهد که عملکرد مالی و داشته های
مالی و حرفه ای گذشته خود را «کامال شفاف» و «بدون حتی
یک پرونده قضایی» اعالم کرده ،باید ساز و کاری مطمئن
برای رسیدن به شفافیتی که شعار آن را داده ،فراهم کند.
▪مهمترینچالشهایفرهنگیمشهد

گسست کارکرد «شوراهای اجتماعی محالت مشهد» و
کم اثر شدن تأثیرات این نهادها ،نداشتن پیوست فرهنگی
برای بسیاری از پروژه های اقتصادی ،اجتماعی و عمرانی
که باعث بروز چالش های فرهنگی متعدد نظیر چالش
فرهنگی «پیوست فرهنگی میدان شهدا» ،چالش فرهنگی
هم جواری دو شهرک مهرگان و قرقی و  ...شده است ،ورود
تعامالت و رویه های سیاسی به الگوهای فرهنگی شهر طی
چند سال اخیر ،حضور کمتر تیم های کارشناسی در تصمیم
سازی های کالن فرهنگی ،ارائه نشدن الگوها و راه حل
های فرهنگی برای حل مشکالت و چالش های فرهنگی،
گسترش طالق در شهر طی سال های گذشته (به رغم
کاهش طی یک سال اخیر) ،هم نوایی و همراهی کمتر با
سازمان های مردم نهاد و عملیاتی نکردن الگوهای این
سازمان ها در امور فرهنگی ،نبود چاره و درمان قطعی برای
سامان دهی متکدیان موجود در شهر که روز به روز در حال
افزایشهستندوجمعآوریوساماندهیمعتادانمتجاهر،
ارائه نشدن راهکار و الگوی فرهنگی برای توسعه زیرساخت
های زیارت در شهر زیارتی مشهد که طی چند سال گذشته
با کاهش روزافــزون ماندگاری زائر در مشهد مواجه شده
است بخش هایی از چالش های فرهنگی امروز شهر مشهد
را تشکیل می دهد .ادامه این مطلب را می توانید در روزنامه
خراسان رضوی یا سایت اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی
 khorasannews.comمطالعه فرمایید.

CMYK

