ازآغــازاجــرایطرحنوســازیبافتتاریخی
اطرافحرممطهر22سالگذشتهوتابهامروزاین
طرح54درصدپیشرفتداشتهوطبقشنیدهها
بدهــیبســیارزیــادیهــمدارد.باتوجهبــهاینکه
بیان کردید به تعهدات مدیــران پیش از خودتان
پایبندهستیدآیارویکردشماهمبهبافتتاریخی
اطرافحرممانندمدیرانگذشتهاست؟

 25ســال پیــش وزارت مســکن و شهرســازی ایــن طرح
را بــرای تصویــب در کمیســیون ماده پنــج آماده کــرده بود؛
در آن زمــان من معاون اســتاندار خراســان رضــوی بودم و
تا زمانیکه من در این ســمت بودم این طــرح را نپذیرفتم؛
زیرا معتقد بودم درکنار شــهر جدید که سجادشــهر فعلی
اســت ،شــهر قدیــم ما کــه همــان اطراف حــرم مطهــر بود
باید حفظ شــود .مدت کوتاهی بعــد از تصویب طرح من از
مشــهد رفتم و تا امروز که شهردار مشهد شــدهام در جریان
ایــن کار نبــودهام .از طرفی در مدت زمان شــش ماههای که
در شــهرداری مشهد خأل وجود داشت یعنی شهردار سابق
میدانســت که دیگــر در این ســمت نخواهد بود و شــهردار
جدیدهمهنوزنیامدهبودهمان دوستانی که 22سالپیش
طرح نوســازی بافت را ارائه کرده بودند آن را بازبینی کردند
تا بافت قدیم را حفظ کنیم اما متأسفانه بافت قدیم در این
 22ســال تخریب شــده و عمالً هیچ چیز باقی نمانده است.
تنهاکاریکهمامیتوانستیمدراینمدتکوتاهانجامدهیم
این بــود که خانههای تاریخــی بافت و بازارهایــی مثل بازار
سرشــور و بازار قالیفروشها را که هنوز تخریب نشده است
حفــظ و تعمیر کنیم .همچنین درحــال احداث 10هزار متر
مربع پارک در اطراف حرم هستیم.

محمدرضا حیدری ،رئیس شورای اسالمی مشهد:

مشهد ،بهشت گم شده
سرمایهگذاران

آقــای شــهردار در مشــهد در بحــث هویــت
بصریهیچتغییرمحسوســیدراینمدتایجاد
نشدهاست.باتوجهبهاینکهشماخودتانمعتقد
بــهکارفرهنگیهســتیدآیابهفکــرتدوینهویت
بصریبرایشهرمشهدافتادهاید؟

مــا در تغییــر ذائقــه هنری مردم مشــهد دچار مشــکل
هســتیم مثال بســیاری از این المانهای شــهری در ســطح
شــهر مشــهد مورد پســند من نیســت زیــرا از دید مــن این
المانها مناســب شــهر نیســت و بیشــتر برای مکانهایی
مثل پارکها مناســب اســت .از نظر من باید از المانهای
ثابــت و معنادار مثل مجســمه فردوســی در ســطح شــهر
مشــهد اســتفاده کنیم که مقبــول اهل هنر هم باشــد .ثانیا
شهر را نباید با المانها پر کنیم.
نکتهدیگراحداثمکانهایفرهنگیمثلسالنسینما
و تئاتر و بازار کتاب در شــأن شــهرمشهد اســتکه باید به آن
مبادرتکنیم.همچنیندراطرافشهرفرصتهایزیادی
وجــود دارد تا بتوانیــم ذائقه مردم آن مناطــق را هم تغییر
دهیم .امسال ما بخشی از کارهای فرهنگیمان را به سمت
ن کارها زمانبر اســت.
اطــراف شــهر بردهایم ولــی همه ایــ 
مــن در تهــران یازده ســال معــاون شــهردار بودم کــه زمان
بســیار مناسبی برای به ثمررســاندن کارهاست اما در چهار
سال بســیاری از کارهای طوالنیتر را نمیشــود انجام داد با
اینحالتمامتالشمانرامیکنیم.

شــعار شــما بــرای مدیریــت شــهر
شــهروندمحوری و هوشمندســازی شــهر بــود.
برنامهشــمابرایایجادیکشهرهوشمنددراین
چهارسالچیست؟
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وقتــی صحبــت از شــهر هوشــمند میشــود ذهنها
به ســمت مقولههایی مثــل آیتی مــیرود ،در حالیکه
طبــق تعاریــف موجــود در تمــام دنیــا پایه اصلی شــهر
هوشــمند ســامت اســت و شــهری هوشــمند اســت که
مســأله سالمت ،محیط زیســت و حملونقل در آن حل
شــده باشــد .در همین راســتا برای جشــنواره خانــه بهار
که شــعار آن «مشــهدی شــو» است اپلیکیشــنی درست
کردهایمکهزائری کهواردمشهدمیشود،بتواندازطریق
این اپلیکیشــن تمام خدمات موردنیازش در شــهر مثل
پارکینگ ،رستوران ،بیمارستان و . . .را پیدا کند.
دربــاره ســامت هــم درحــال رایزنــی بــا ســایر ارگانها
هســتیم تا بتوانیــم کلینیکهــای محلــی را برای آســایش
شــهروندان راهانــدازی کنیــم .در بحــث حملونقــل در
اردیبهشــت بیآرتی ســوم را راهاندازی میکنیــم و در حوزه
محیطزیســت برنامــه ما این اســت که در ســال  97هشــت
تبکاریم.
میلیونمترمربع در اطراف شهر درخ 

بــه لطــف حضــور مضجــع نورانــی علــی بــن
موســی الرضــا(ع) در شــهر مشــهد هــر ســاله
بیــش از بیســت میلیــون زائــر و گردشــگر بــه این
شــهر مقدس ســفر میکننــد .خدماترســانی به
ایــن حجم از مســافر ســبب شــده که این شــهر به
عنــوان یکــی از بهترین شــهرهای کشــور از جهت
زیرســاختهای گردشگری به شــمار رود .بر این
اســاس میتوان شهر مشــهد را قطب گردشگری
ایران معرفی کرد.
مضاف بر ایــن موارد و عالوه بــر حضور بارگاه
نورانی امام هشــتم شیعیان ،مشهد دارای منابع
قابــل توجهــی در حــوزه گردشــگری اســت کــه با
توجه به زیرســاختهای مناســب ،شــهر مشــهد
قابلیــت تبدیــل شــدن بــه جاذبــه گردشــگری را
نیــز داراســت از آن جملــه میتــوان بــه آرامــگاه
فردوسی ،مجموعه فرهنگی–ادبی توس ،بافت
تاریخی هزار ســاله مرکز شهر ،ســنگ نوشتههای
چنــد هــزار ســاله کوههــای جنوبــی شــهر ،آیین و
ســنتهای بومــی و غذاهــای محلــی بــا شــهرت
جهانی ،در کنار منابع طبیعی که شــاید در کشــور
کم نظیر باشند ،اشاره داشت.
از میان انواع گردشــگری ،مشــهد را باید قطب
گردشــگری فرهنگــی دانســت کــه نیازمنــد توجه
کافی است .البته برای دستیابی به این مهم توجه
به مفهوم «سرمایههای فرهنگی» بسیار ضروری
و الزم میباشــد .در ادبیــات علمــی کشــور به نظر
اولین بار این مفهوم توســط جنــاب آقای روحانی
رئیسجمهــوری محتــرم در مقالــهای بــا عنــوان
درآمدی بر نظریه ســرمایه فرهنگی( )1386بیان
گردیــده اســت .ایشــان در آن مقاله ضمن اشــاره
بــه انواع مختلف ســرمایه و تقســیم ســرمایههای

فرهنگی به دو بخش ملموس و ناملموس و تأکید
بر این نکته که این ســرمایه نیز همچون سایر انواع
سرمایهها هم میتواند دچار اضمحالل و نابودی
گــردد و هــم میتوانــد منشــأ تولیــد ثــروت و رونق
اقتصــادی شــود .ارتبــاط مابیــن ارزش فرهنگی و
ارزش اقتصــادی را اینگونه تشــریح میکنند «یک
مــورد از ســرمایههای فرهنگــی ملموس(ماننــد
یک بنــای تاریخــی) را در نظر بگیریــد .این دارایی
ممکــن اســت دارای ارزشــی اقتصــادی باشــدکه
صرفاً از وجود فیزیکی آن به عنوان یک بنا(صرف
نظر از ارزش فرهنگی آن) ناشــی شود؛ ولی ارزش
اقتصــادی ایــن دارایــی میتوانــد( ،شــاید تــا حــد
زیادی) بــه دلیل ارزش فرهنگــی آن افزایش یابد
بنابرایــن میتوانیــم یــک رابطــه عالــی مشــاهده
کنیــم کــه ممکــن اســت ارزش فرهنگــی ،موجب
ارزش اقتصادی شود.
از این رو فارغ از حضور ســاالنه بیش از بیســت
میلیــون زائــر کــه خــود فرصــت مغتنمــی بــرای
ســرمایهگذاری در حوزههــای مختلــف و خلــق
فضاهــای فرهنگــی– تفریحــی جدیــد اســت.
ایــن شــهر منابــع کافــی بــرای ایجــاد جاذبههای
گردشــگری نیــز دارد کــه میتــوان آن را بهشــت
گمشده سرمایهگذاری در شرق ایرانمعرفیکرد.
شــورای پنجــم نیــز در دوره جدیــد اهتمــام
خــود را بــر حمایــت از ســرمایهگذاران قــرار داده
کــه از آن دســت میتــوان بــه الیحــه مشــوقهای
ســرمایهگذاری اشــاره کــرد .همچنیــن در دوره
جدیــد تــاش میگــردد تــا بــا در نظــر گرفتــن
دغدغههــای ســرمایهگذاران نســبت بــه ثبات در
تصمیمگیریها ،فضایی آرام و به دور از مناقشات
سیاسی در شهر بوجود آید.

