معاون اقتصادی شهردار مشهد خبر داد

اقتصاد مشهد را رونق میدهیم
تا اقتصاد شهرداری رونق پیدا کند
ســپهراستیری/طیماههایاخیروبارویکارآمدنشورایشهرجدیدمشهدخبرهایبسیاریازتحوالتپیشآمدهازمدیریت
شهریاینشهربهگوشرســید.یکیازاینخبرهاتهیهطرحجامعاینشهرپسازسالیانمتمادیبودوپسازاینمهمطرحی
باعنوانالیحهمشــوقهایسرمایهگذاریدراینشــهرمعرفیشــدکهخودمیتواندنویدبخشتغییراتیدرفضایمدیریتیو
اقتصادیاینشــهرباشــد.اینکهچطورمیتوانبامشــکالتیازقبیلتأمیندرآمدهایپایداربهتحققطرحهایجامعشــهری
مبادرتورزیدواینالیحهمشــوقهاچگونهمیتواندبهتوســعهمتوازنفضایشــهرییاریرســاندو...همــهوهمهازمجموع
ابهاماتوسؤاالتیبودکهمارابرآنداشتتابهگفتوگوییدوستانهبادکتررضاخواجهنائینی،معاوناقتصادیشهردارمشهد
ومدیرسازمانسرمایهگذاریومشارکتهایمردمیاینشهربنشینیمکهدرادامهمشروحاینگفتوگوراخواهیمخواند.
شــما به عنوان معاون اقتصادی شهردار مشهد
ورئیــسســازمانســرمایهگذاریومشــارکتهای
مردمی ،معاونت اقتصادی را متولی اقتصاد شــهر
میدانیدیااقتصادشهرداری؟!
طبیعتاًمســئول اقتصاد شــهر چــرا که اگر اقتصاد شــهر
رونق داشــته باشــد اقتصاد شــهرداری نیز رونق مییابد اما
برعکساینمهمممکناستبهوقوعنپیوندددرنتیجهما
خودمانرامسئولاقتصادشهرمیدانیم.
در شــرح وظایــف معاونــت اقتصــادی تأکید
بســزاییبــرتأمیندرآمدهایپایدارشــدهاســت،
شــما در این معاونت چه تدابیری برای تحقق این
درآمدها اندیشیدهاید؟
تقریباً در تمــام دنیا ،درآمدهای پایــدار از مالیاتهای
اخــذ شــده از فعــاالن اقتصــادی شــهرها نشــأت میگیرد
امــا در ایــران واگذاری کلیــه امــور اقتصادی در شــهرها به
مدیریــت واحــد شــهری هنــوز تحقــق نیافته اســت گرچه
بعضاً روشهای جایگزینی توســط شــهرداریها بررســی
و مطــرح میشــود امــا هیچــگاه ایــن روشهــا نمیتوانند
جایگزینی برای درآمدهای مالیاتی باشند.
به طور کل یکی از دالیل تشــکیل معاونت اقتصادی نیز
ایــنبودهکــهنگاهشبــهدرآمدهــایپایدارتــروروشهای
جدیدکســبدرآمدباشــدونخســتینگاماینمعاونتنیز
شروعپروژههایمشارکتیبودهبهاینمعناکهبهجایاینکه
شــهرداریدرروزنخستمبلغیرابهعنوانپروانهدریافت
کردهوازپروژهخارجشود،درپروژهمشارکتمیکندوزمانی
که پروژه به ثمر نشســت از ســاخت و ارزش افزوده پروژه نیز
بهرهبردهودرآمدبیشــترینیزکســبمیکند.ضمناینکه
زمانــیکهپــروژهمتعلقبهخودشــهرداریباشــدمیتواند
مشوقهای بهتری ارائه دهد و به توسعههای منطقهای نیز
کمــک کند .یکی دیگــر از کارهایی که در ایــن زمینه میتواند
صــورت پذیرد تبدیــل کدهای هزینــهای به درآمدی اســت
بــرای نمونــه در گذشــته شــهرداری هزینهای بابــت هرس
کردندرختانپرداختمیکردهاماامروزهماپولمیگیریم
ودرختهــارادراختیــارمیگذاریــمتــاشــرکتیبیایــدهــم
درختها را هرس کنــد و هم از چوبش بهره ببرد .اینجا یک
کد هزینهای به کد درآمدی در شــهرداری تبدیل شده است.
یا در بحث زبالهها کــه درآیندهای نزدیک قرارداد BOTاش
منعقد خواهــد شــد از زبالهای که همــواره برای شــهرداری
جزوبیشترینهزینههابودهاست،برقتولیدشدهوفروخته
خواهدشدوحداقلبخشیازآنبهدرآمدیبرایشهرداری
تبدیلمیشــود.ایننیزنوعیکاهشدرآمدوتحققدرآمد
پایدارپسازاتمامدورهبهرهبرداریسازندهاشمیباشد.
پس از رونمایی از طرح جامع مشهد ،صحبت
از الیحــهای بــا عنــوان الیحــه مشــوقها از ســوی
معاونت اقتصادی شــهرداری مشهد شــد ،درباره
این الیحه توضیح دهید.
اخیــراًشــهرداریمشــهدطــرحجامــعایــنشــهررابــه
تصویــب رســاند در این طــرح بحثهایی از قبیــل عدالت،
محرومیتزداییوتوســعهبخشیمتوازنومتناسبنیزدر
نظرگرفتهوتعیینشــدهاســتکهشــهربایدبهچهســمتی
بــرود.مــانیــزدرهمیــنراســتاودرمعاونــتاقتصــادیبه

بررســیمشــوقهایســرمایهگذاریدرشــهرهایمختلف
داخلــیوخارجیپرداختهایــمودرمواردینیزبهمصاحبه
با مدیران شــهری دیگر شــهرها نیز پرداخته شد که حاصل
ایــن مطالعــات در الیحــهای بــا عنــوان الیحه مشــوقهای
ســرمایهگذاری در دســت پیگیــری اســت .در ایــن طــرح
کمبودهــایســرانههادرهــرمنطقــهبــاتوجهبــهوضعیت
موجــود و اهداف طرح جامع اندازهگیری شــده اســت برای
مثال ســرانه آموزشــی منطقهای کم ارزیابی شــده اســت از
همینروشــهرداریبرایتحققسرانههایآموزشیدراین
منطقه یکسری مشــوقهایی برای ســرمایهگذاری در حوزه
آموزشی ارائه خواهد کرد تا نسبت به دیگر مناطق بهره مند
وضعیتشبهبودیابد.
ایــن مشــوقهای ســرمایهگذاری کــه در
صحبتهایتان به آنها اشــاره کردید چه مواردی
را شامل میشوند؟
ابتداالزمبهذکرمیدانمکهاینالیحهوطبعاًمشوقهای
تبیین شــده بــرای آن در حوزه ســاختمان هســتند .در حوزه
ساختماننیزچهارعاملهزینهزمین،هزینهپروانه،هزینه
ساختوفروشبسیارتأثیرگذارندامادراینمیانجزهزینه
پروانهباقیعواملخارجازکنترلشهرداریهاستوتابعی
ازوضعیتاقتصادیکشــورهستند.مانیزسعیکردهایمبا
تغییر قیمت پروانه ســاختمانها کاری کنیم که نه تنها نرخ
بــازده پروژههــا بــرای ســرمایهگذاران جذاب باشــد بلکه به
توسعهبخشیشهرنیزکمکیکردهباشیمبهاینمعناکهاگر
درمنطقهایســرانهبهداشتیکماســت،محاسبهکردهایم
برای فردی که تمایل به احداث کلینیک در این منطقه دارد
بــا توجه به قیمت زمیــن ،هزینه ســاخت و درآمد حاصل از
بیماران ،چه مبلغ پروانهای میتواند نرخ بازدهاش را بیش
ازسپردهگذاریدربانکفزونیبخشد.
شمادرابتدایصحبتهایتانبههدفازتشکیل
معاونــتاقتصــادیوتالشهایایــنمعاونتدر
تحققدرآمدهاینوینوپایداراشــارهکردید.یکیاز
ظرفیتهایشهرمشــهدنیزجاذبههایگردشگری

آنمیباشــدآیابرنامهایبرایتوسعهظرفیتهای
گردشگریشهرمشهددارید؟
دو ویژگــی بارز موجــود در تمامی ایرانیــان بعد مذهبی
وملیآناناســتوجالبترآنکهمشــهدنیزبرایاینابعاد
ملی و مذهبــی از دو ظرفیت بارگاه مطهر رضــوی و آرامگاه
فردوسی بهرهمند میباشد .بهرهمندی بهینه از این دو بال
گردشگری مشــهد میتواند به رونق گردشــگری این شهر و
افزایشماندگاریگردشــگرانکمککندنگاهشــورایشهر
درایندورهنیزنسبتبهگردشگریمتفاوتاستکمااینکه
نخســتین شــورایی اســت که کمیســیون ویژه آبادانی توس
را تشــکیل داد .در کل بــاور ما این اســت که بهرهمنــدی از دو
ظرفیتارزشمندمشهدمیتواندمنجربهماندگاریهرچه
بیشترزائرانگشتهواینبهآنمعناستکهمسافرانیکروز
بیشــتر هزینه اقامت میدهند ،یک روز بیشتر موادغذایی و
هزینهایابوذهابصرفمیکنندوبهطورکلگردشمالی
درمشهدافزایشمییابد.
شماپیشترنیزمدیرمرکزخدماتسرمایهگذاری
خراســان رضــوی بودیــد و بــه ایــن مهــم واقــف
هســتیدکهیکیازحلقههایمفقــودهفعالیتهای
سازمانهایدولتیدرکشوروبهطورخاصدرحوزه
ســرمایهگذاریعدموجودشفافیتمیباشد،شما
درراســتایافزایششفافیتدرمعاونتاقتصادی
چهکرد هاید؟
ببینیــد من میتوانــم قــرارداد بســیاری از پروژههــا را در
دفترکارموپشــتدرهایبســتهبهنتیجهبرسانمامادراین
راســتا ســعی کردهایم اگر قرار بر واگذاری پروژهای هســت با
تبلیغاتی گســترده یا فراخوان و خیلی شــفاف مطرح کنیم
تا هر فردی که در ســطح کشــور ایده یا طرحی را داراســت به
میــدان بیایــد ،ثمره ایــن شفافســازی نیز واقعیتر شــدن
اطالعات و قیمتها میباشــد .اولین فراخوان جدی نیز که
گذاشــتیم برای یکی از شهربازیهای مشــهد بود که چند روز
پیش انجام شــد و برنده آن پیشنهادی دو و نیم برابر امسال
ارائه داد یعنی شــهرداری در ســالی که گذشت5.7میلیارد
تومانازمحلاینشــهربازیدرآمدداشــتاماازسالدیگر
اینمبلغبه18میلیاردتومانافزایشخواهدیافت.
بهعنوانســؤالآخرمیخواهیمبدانیممشهد
چهویژگیهاییداراســتکهیکســرمایهگذارباید
سرمایهاشرابهمشهدبیاورد؟!
ویژگــی ذاتی مشــهد و فــارغ از ادوار مختلــف مدیریتی،
تقاضــای بــاالی آن در حوزههــای مختلــف اســت بــه طــور
میانگین 20الی25میلیون زائر ســالیانه به مشــهد میآیند
یعنی جمعیتی چندین برابر شــهروندان مشهدی در شهر
مشــهد تقاضاها مختلفی را دارا میباشند ،درصدی از آنان
ممکن اســت به بحثهای درمانی ،برخی دیگر تفریحی و.
..نیازداشتهباشند.
ازنکاتمهممدیریتشــهریمشهدنیزمیتوانبهاین
مهم اشاره داشت که شهردار مشهد تجربه 10سال فعالیت
در کســوت معاون شــهردار تهران (در دوره شــهرداری آقای
کرباســچی)درمعاونتهایمختلفخدماتشــهری،فنیو
عمــران و اداری و مالی را در کارنامه خود داراســت و عالوه بر
مواردیادشدهسابقهفعالیتدربخشخصوصیوهمچنین
بــهعنــوانمعاونفنــیوعمــراناســتانداررادارامیباشــد.
امانکتهایکهدرایندورهازشــورایشــهروشــهرداریوجود
دارد هماهنگی میان این دو نهاد اســت .عــاوه بر این مهم،
در این دوره شــهردار و معاونان وی همگی مشهدی هستند
واینموضوعمهمیاســتکهوقتیبهسرمایهگذارپروژهای
رادرســیمتریدومطــابمعرفیمیکنیــمخودمانیک
ذهنیت40ســاله از آن منطقه و اصنافی که در آن مشغول به
فعالیتهستند،دارامیباشیم.
نکتــه دوم اینکــه اکثــر افــرادی کــه بــه حــوزه مدیریت
شــهری اضافه شــدند نه تنهــا از تخصص مرتبــط با حوزه
خودشــان نیز بهرهمند بودند بلکه سابقهای در این زمینه
داشتند .شرایط ســنی مدیران منصوب شده در مشهد نیز
بــه نحوی اســت کــه آمادگی تــاش را دارا میباشــند ،این
اتفاق نادری اســت که سه معاون شهردار هم در رده سنی
 40سال باشــند و هم تجربهای 15ســاله در حوزه مدیریت
شــهری را دارا باشــند .نکتــه دیگــر هماهنگــی اعضــای
شوراســت در بســیاری از شــهرها ترکیبــی از لیســتهای
مختلــف رای آورد اما در مشــهد لیســت کامل و یکدســت
پیروز شــد و جالبتر آنکه کمترین رای لیســت از بیشترین
نفر لیست دوره قبل چندین برابر بیشتر رای آورد.
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