اگــر با فرهنگ پیوند نخورد بیهوده اســت .مثال در تهران ما
تعداد زیادی پل ســاختیم ولی مردم هیچکدام را در ذهن
ندارنــد و هنــوز دربــاره فرهنگســراها و روزنامه همشــهری
حــرف میزننــد .بهنظــر مــن ماندگارتریــن کار در شــهرها
ارزش گذاشــتن به انســان اســت و تالش من این اســت که
در ایــن شــهر انســانمحور باشــم و مــردم احســاس کننــد
برای انســان کاری انجام شــده اســت .البته اینطور نیســت
که از ابعاد دیگر غفلت شــود اما برای من انســان مهمتر از
ماشین ،جاده و ساختمان است.

تأکیــد شــما بــر انســان بهعنــوان مهمتریــن
رکــنبودامامتأســفانهنگاهبقیهشــهرهابهشــهر
مشهدآنچناننگاهمثبتینیست.برایتغییراین
نگاهچهبرنامهایدارید؟

منظــور شــما از اینکــه نــگاه مثبتــی وجــود نــدارد،
چیســت؟ چه نگاهــی به این شــهر در ذهن مــردم دیگر
شهرها وجود دارد؟
عکس :محمد زائرنیا

شهردار مشهد:

تمام تالش من این است
که در این شهر انسانمحور باشم
زهراپزشــکیان/دریکیازروزهایپایانیسال96بهدفترشهردارمشــهدرفتیمتابااودربارهمهمترینمسائلدومینکالنشهر
ایران گفتوگو کنیم .قاسم تقیزاده خامسی که پیش از این سمتهای مختلفی ازجمله 11سال معاونت در شهرداری تهران
ازجملهدردورهغالمحسینکرباسچیدرکارنامهداردازاینکهپساز 25سالبهزادگاهشبازگشتهتاامورآنرابهدستبگیرد
بســیار رضایت دارد .وی رویکردش را با مدیران گذشــته در این شــهر بســیار متفاوت میداند و قصد دارد در مدت مسئولیتش
بیشــتربرمقولهفرهنگتمرکزکند.تقیزادهتخریببافتتاریخیاطرافحرمامامرضا(ع)رامهمترینمعضلشهرمشهد
میداندومعتقداستبرایجبراناینخسارتبایددرحدتوانخانههاوبازارهایتاریخیراحفظوتعمیرکرد.ویبرنامههای
بسیاریبرایهوشمندسازیشهرمشهدداردوقصدداردبرایرفاهحالزائراندرایامنوروزازاپلیکیشن«مشهدیشو»کهیک
اپلیکیشنخدماتیابدرسطحشهراسترونماییکند.درادامهمشروحاینگفتوگورامیخوانید:
پــسازانتخاباتشــورایشــهراســامیافراد
مختلفی برای تصدی پست شــهرداری مشهد در
افکارعمومیمطرحبود.چهاتفاقیافتادکهآقای
قاسمتقیزادهخامسیشهردارمشهدشد؟

یک ماه پس از انتخابات شورای شهر ،برخی از اعضای
شــورا به تهران آمدند و به من ســمت شــهرداری مشهد را
پیشــنهاد دادنــد .در آن مقطــع من بــه دوســتان گفتم که
برای تصدی این پست آمادگی الزم را ندارم و چون حدود
دوازدهسالبودکهدربخشدولتیسمتینداشتم،تمایل
چندانــی هم برای بازگشــت به این بخش نداشــتم .لذا به
اعضای شــورا توصیه کردم که بهدنبال گزینههای دیگری
باشــند و حتی چندین گزینه هم خود من به آنها پیشــنهاد
دادم .پــس از تأیید انتخابات شــورای شــهر توســط وزارت
کشــور ،مجددا دوستان شورا از من خواستند که این سمت
را بپذیــرم و بــاز هم من پیشنهادشــان را رد کــردم؛ اما آنها
از من خواســتند که در فهرســت نامزدهای تصدی پســت
شهرداری قرار بگیرم تا فهرست به رأی گذاشته شود .ابتدا
یک لیســت شش نفره تهیه و به معرض رأی شورا گذاشته
شــد .در رأیگیری اولیه که ســه نفر انتخاب میشــدند من
کمترین رأی را آوردم و از این بابت بســیار خوشــحال بودم
زیــرا کار همانگونــه که من تمایل داشــتم پیش میرفت.
اما پس از گذشــت چند روز یکی از ســه نفر منتخب به نفع
اصالحطلبــان کنارهگیــری کــرد و رقابــت بین مــن و آقای
غالمرضا انصاری شــکل گرفت .تا آن زمــان هم من برای
صحبت با اعضای شورا به مشهد نیامده بودم نهایتا برای
روز رأیگیری به مشهد آمدم و در صحبت با اعضای شورا
به همه اعضا تأکید کــردم که به آقای انصاری رأی بدهند.
همــان روز بعــد از کنفرانس خبــری من و آقــای انصاری و

بیاننظراتمانجلسهشوراتشکیلورأیگیریانجامشدو
اکثریت اعضای شورا به بنده رأی دادند.

ازاینکهشهردارشدهایدراضیهستید؟

بلــه ،االن از اینکه این ســمت را پذیرفتم بســیار رضایت
دارم .در 25ســال گذشــته هرزمــان کــه به مشــهد میآمدم
بیشــتر از  48ســاعت در این شــهر توقــف نداشــتم و این 48
ساعت هم به زیارت امام رضا (ع) و دیدن اقوام میگذشت
و هیچ دید کارشناســی به مشهد نداشــتم .اما االن که در این
شــهر هســتم ،میبینم که ظرفیتهایی در این شــهر وجود
دارد کــه پیــش از ایــن برای مــن ناشــناخته بود و ایــن یکی از
دالیل رضایتمندی من اســت .دلیل دیگــر رضایت من این
است که مشــهد زادگاه خودم است و با این شهر پیوند دارم.
همچنین این شهر بســیار منحصربفرد است زیرا شما هیچ
شــهری در ایران سراغ ندارید که ســاالنه پذیرای  25میلیون
نفر گردشگر و زائر باشد.

باتوجــهبــهاینکهچندیــنماهازحضورشــما
درشــهرداریگذشــتهاســتعملکــردخودتــان
را چگونــه ارزیابی میکنیــد؟ فکر میکنیــد تا چه
میزان میتوانید به اهداف و چشــماندازهایی که
ازابتدایحضورتاندراینشهردرذهنداشتهاید
تحققببخشید؟

معموال رســم نیســت کســی خودش را نقد کنــد و همه
عملکــرد خودشــان را مثبــت ارزیابــی میکننــد ،بنظر من
هم مــردم بهتریــن قضاوتکنندهها هســتند .رویکرد من
نســبت به کسانیکه قبال در این ســمت فعالیت میکردند
کامــا متفاوت اســت .دلیلش هــم میتواند این باشــد که
من تجربه  25ســاله مدیریت شــهری دارم و ماحصل این
تجربه این است که همه کارهایی که در شهر انجام میشود

برخی از زائران و گردشــگران نگاه مثبتی به
مشهدندارند.

ببینیــد ایــن مســأله هــم بــه همــان مقولــه فرهنــگ
بازمیگــردد .اوال مــن نمیتوانــم به ایــن زودی این ذهنیت
را تغییــر دهــم امــا کارهایــی را شــروع کردهایــم .مثــا بــه
تاکســیرانان و اتوبوسرانان داریم آموزشهایی میدهیم
زیــرا اولیــن برخورد زائــران با ایــن دو گروه اســت .همچنین
گفتوگوهایــی با اصنــاف انجام دادیــم تا با زائر و گردشــگر
بهگونــهای رفتــار کنند که آنها از این شــهر بــا رضایت بروند.
البته این مســائل ارتباط مستقیمی با شهرداری ندارد اما ما
بــه این مقولههــا ورود پیــدا کردهایم .نکته مهمــی که وجود
دارد این اســت که در ایام شــلوغ سال مثل عید نوروز بیش از
دوبرابرجمعیتمشهدوارداینشهرمیشوندوکنترلاین
شرایط سخت اســت ضمن اینکه عدهای که بومی این شهر
نیســتند در آن ایام برای کسب درآمد وارد مشهد میشوند و
کنترل آنها بســیار دشوار اســت ولی تمام تالش ما این است
که امســال زائران نسبت به ســالهای قبل رضایت بیشتری
داشتهباشند.

اتفاقاتــی کــه در پدیــده و میــزان افتــاد
باعــث شــد ســرمایهگذاران تمایــل زیــادی
برای ســرمایهگذاری در مشهد نداشــته باشند.
بهطــور مشــخص برنامــه شــما بــرای جــذب
سرمایهگذاران به شهر مشهد چیست؟

متأســفانه شــهر مشــهد یک دوره بســیار بد اقتصادی را
تجربه کرده است و عامل اصلی این اتفاق هم گردش مالی
بســیار زیاد در این شــهر اســت .خوشــبختانه از روزیکه من
به اینجا آمدهام افراد زیادی برای ســرمایهگذاری پیشــقدم
شــدند و تقریباًبزرگترین سرمایهگذاران داخلی و خارجی با
مــا تفاهم نامه و قرارداد منعقد کردهاند .بهنظرم وضعیت
درحال بهبود اســت .بایــد بپذیریم کــه در دوره رکود بهویژه
در بخــش ســاختمان ســرمایهگذاران بــا مشــکل مواجــه
میشــوند ولی ما بهعنوان یــک نهاد عمومــی باید درصدد
رفــع این مشــکالت باشــیم .خود مــن برای حل مشــکالت
ســرمایهگذاران در حوزههایی که به حوزه من ارتباطی ندارد
ورود میکنم و با ارگانهای دیگر وارد تعامل میشوم.

آقای شــهردار در اولین نشســت خبری شــما
پس از انتصابتان بهعنوان شــهردار مشهد اعالم
کردید که من بــه تصمیمات و تعهداتشــهردارو
شورای شــهر قبل پایبندم و ســعی میکنم همان
تصمیماترابااصالحاتیدنبالکنم.امادرهمان
زمان میزان بدهی شــهرداری مشــهد حدود ســه
هزار میلیارد تومان بود ،در حالــی که اکنون ارقام
باالتری اعــام میشــود .باتوجه به ایــن حجم از
بدهــی و تعهدات آیــا هنوز هــم پایبندی شــما به
همانقوتسابقاست؟

هر مدیری باید به نظرات و عهدهای گذشتگان خودش
پایبند باشد مگر اینکه کاری غیرقانونی صورت گرفته باشد.
بنابراین من همچنان به تصمیمات شهردار محترم سابق
پایبندهستم.دربارهبدهیهاهمبایدبگویممنتااالنهیچ
رقمیرابهعنوانبدهیاعالمنکردهامومهمترازاینمیزان
بدهی رقمی برای قضاوت عملکرد شــهردار نیست زیرا اگر
منابع مالی صرف ســاخت مترو ،پارک و دیگر زیرساختها
شــود و صرفــا بــرای پرداخــت حقــوق و مزایــای کارکنــان
شهردارینباشدنکتهمثبتیاست.

سالنامه 96

گزارش
وژیهاقتصادی
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