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اجــازه بدهیــد اولیــن ســوال را بــا رویکــرد
انتقــادی آغــاز کنم ،بــه نظر شــما چــرا در طول
یک ســال گذشــته حــوزه فرهنگــی و اجتماعی
شــهرداری مشــهد فاقد گفتمــان واحــدی بوده
است؟
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه تغییر
گفتمــان یــک راه بیشــتر نــدارد و آن آوردن
مردم پای کار اســت .درواقع مــردم ،گروههای
اجتماعــی ،ســمنها و ...بایــد حضــور داشــته
باشــند و مــا نمیتوانیــم بــدون حضــور آنهــا
شــاهد تغییــر گفتمــان باشــیم؛ زیرا ایــن افراد
هســتند که نیازها را به خوبی تشــخیص داده و
مفهومســازی میکنند تا گفتمان جدید شــکل
بگیرد .ما در حوزه گفتمانســازی بســیار ناکام
بودیــم؛ یعنــی نتوانســتیم مــردم را درگیــر کار
خود کنیم.
تــاش کردیــم در دوره جدیــد چنیــن
اتفاقــی رخ دهــد و میخواهیم مســیر درســت
را بــه مــردم نشــان دهیــم .در این زمینــه تنها
میتوانیــم بســتری ایجــاد کنیــم تا آنچــه را که
مردم بدان عالقه دارند ،محقق شــود و انگیزه
الزم بــرای فعالیت در حوزههــای اجتماعی را
داشته باشند.
در نــگاه غالــب فعالیتهــای شــهرداری
مشــهد آنچــه کــه اهمیــت بســیار دارد ،کنــش

اجتماعــی اســت .درحــال حاضر نیاز اســت تا
جامعه بتواند کنشهای اجتماعی آســانتر و با
تعداد بیشتری شکل دهد.
شــهروند کســی اســت کــه میتوانــد در
بسترهای خرد و کالن موجود اجتماعی ،ایجاد
کنش اجتماعی کند و ما متأثر از این کنشهای
اجتماعی هســتیم؛ بدین معنــا که برای نمونه
انســان محــور بــودن حملونقل شــهر مشــهد
در حــوزه مدیریت شــهری ،متأثر از این اســت
که شــهروندآنچه کنشهای اجتماعی داشــته
باشند؛ چرا که کنش ،یک امر جمعی است.
جامعــه امروز دچار یک نوع محافظهکاری
شــده کــه ایــن محافظــهکاری بــه شــدت مانع
از گرفتــن تصمیمــات بهینــه و دارای بــرد در
جامعه شده است .اداره شهر مشهد بهویژه در
نظام شــورایی یک کار مشــارکتی اســت و برای
اینکــه بتوانیم اقدامات زیرســاختی و خدماتی
متهورانــه انجــام دهیــم بایســتی جمعــی را با
خود همراه کرده و ســطح محافظهکاری آنها
را کاهش دهیم.
آنچــه کــه محــل نگرانــی اعضــای شــورای
شــهر و بســیاری از متولیان شــهری بوده ،بدهی
زیاد به جا مانــده از دورههای پیشــین مدیریت
شــهری مشهد اســت ،در این رابطه توضیحاتی
بفرمایید؟

در واقع شــورای پنجم شهرداری را با حدود
 6هــزار میلیــارد تومــان بدهی قطعــی تحویل
گرفــت .اگرچه که گمــان میکنم که این میزان
بدهی برای شــهری چون مشــهد بــا اقتصادی
قوی ،زیاد نیست.
ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه بایســتی بــار
بدهیها را کاهــش دهیم تا امکان مانور جدی
در زمینه زیرساختها و خدمات داشته باشیم.
خوشــبختانه امکانــی چــون بنــد «و» تبصره 5
بودجــه و گفتوگــو بــا حوزههــای گوناگونی که
با ما حســاب فیمابین داشــتند به این مســأله
کمــک شــایانی کــرد .همــواره تــاش کردیــم
تــا بــار بدهیها را ســبک کنیــم و بــه همراهان
خــود اطمینان دهیــم که در ســال آینده بدون
برنامهریــزی اقدامــی انجــام نخواهیــم داد؛
بنابراین ســال  1398سالی سرشــار از فعالیت
و تغییر خواهد بود.
در ســال  1397رکــورد تاریــخ شــهرداری
مشــهد در تحقــق درآمــد ،هدفگــذاری شــد.
بایســتی توجه داشــت کــه این هــدف به لحاظ
درصــد ،تحقــق یافــت .نکتــه ایــن اســت در
ســالی کــه رکــود اقتصــادی وجــود داشــته و از
ابتدای ســال ،ناامیدی نسبت به این مساله که
شــهرداری شــاید نتواند حتی حقوق کارمندان
خــود را پرداخــت کند رکورد درآمدی داشــتیم
کــه این عملکرد دارای معنــای ویژهای خواهد
بود.
در مــورد برنامه جامــع  1397-1400توضیح
دهیــد و در ایــن مــدت چــه اقداماتــی انجــام
خواهید داد؟
یکــی از مهمتریــن اقدامــات شــهردار در
کالنشهری چون مشهد این است که همه افراد
را حــول هدف یــا اهدافی متحد و همــراه کند.
شــهردار و مدیریــت شــهری ،هماهنگکننــده
نظام شــهری بهویژه در یک کالنشــهر هستند
به گمان من متولی متغیرهای کالن اقتصادی
چون اشــتغال و رشــد مدیریت شــهری است.
اگر بخواهیم این تولیگری را در دســت داشته
باشــیم ،بایســتی همه افراد را در مــورد برخی
مفاهیم تشویق ،ترغیب و متحد کنیم .این کار
تحقــق نخواهد یافــت مگر اینکه ســندی برای
این اتحاد وجو داشــته باشد تا پیوسته بهوسیله
آن بتــوان همه را ســنجید و به آن ســند ارجاع
داد و براســاس آن تصمیــم گرفــت .برنامــه
عملیاتــی ســال  1400ایــن کارکــرد را بــرای مــا
خواهد داشت.
آیــا در مورد نارضایتی مردم نســبت به نهاد
شــهرداری آگاهــی داریــد و آن را چگونــه پایش
میکنید؟ چه برنامهای بــرای کاهش نارضایتی
مردم نسبت به نهاد شهرداری دارید؟
ایــن نارضایتی بــه نوعی ریشــهای تاریخی
دارد .درواقع بلدیه ،نظمیه و عدلیه سه نهادی
هســتند که اگر بهترین خدمتها را ارائه دهند
باز هم مردم به لحاظ تاریخی از آن نارضایتی

