گزارش ویژه

دارنــد ،منتهــا نیــاز اســت فراتــر از ایــن عمــل
کنیــم .گمان میکنــم عوامل ایجــاد نارضایتی
مــردم ،فــارغ از عوامــل روانی در طــول تاریخ،
در حوزههایــی میتوانــد متأثــر از چنــد عامــل
کلیــدی باشــد که رفع آنهــا نیازمنــد تعدادی
فاکتور عملیاتی کلیدی است .مهمترین عامل
کلیــدی کــه در این مســیر وجــود دارد مبارزه با
فساد است.
فســاد بهشــدت اثــری منفــی روی اذهــان
دارد .بــرای آگاهــی همــکاران خــود و مردم در
زمینــه مبــارزه بــا فســاد بایســتی اعــام کنیــم
نزدیک به یک ماه و نیم است که در این زمینه
برخوردهــای شــدیدی را آغــاز کردیــم .تاکنون
 15نفــر از همــکاران مــا بــا قرارهــای صــوری
دستگیر شده و تحویل مقامات قضایی شدند.
درواقــع ایــن موضــوع فنــی و عملیاتی اســت.
شهروند بایســتی مبارزه با فساد را در خدماتی
که از شهرداری دریافت میکند ،احساس کند.
حــوزه شهرســازی یکــی از موضوعــات
فســادانگیزی اســت کــه لبه تماس شــهرداری
بــا شــهروندان محســوب میشــود .بنابرایــن
افرادی که مراجعات مکرر به شهرداری دارند
میتواننــد مبــارزه بــا فســاد را در مراجعــات
مکرر خود در زمینه شهرســازی احساس کنند،
بایــد توجــه داشــت که ایــن مبــارزه ،عمومی و
طوالنیمدت خواهد بود.
شهرداری چه اقداماتی برای مدیریت بهینه
آب شهر مشهد انجام داده است؟
یکــی از وظایف ما در شــهرداری این اســت
کــه شــهر مشــهد را زیســتپذیر نــگاه داریــم.
اگــر بخواهیــم ایــن زیســتپذیری را حفــظ
کنیــم توجــه به مســأله کیفیــت هــوا و رطوبت
شــهر بســیار اهمیــت خواهــد داشــت .یکــی از
تناقضهایــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد
موضــوع فضای ســبز اســت کــه نســبت به آن
دو نــگاه عمــده وجــود دارد .نخســتین دیدگاه
در ایــن رابطه این اســت که مشــهد ،شــهری با
اقلیم خشــک محسوب میشــود ،بنابراین اگر
بخواهیــم با ایجــاد فضای ســبز مصنوعی این
اقلیم را متعادل نشان دهیم ،موجب میشود
تــا مردم بــه موضــوع آب توجــه الزم نداشــته
باشــند و در نتیجه در مصرف آب صرفهجویی
نکنند .در نتیجه براســاس این دیدگاه بایســتی
اجازه دهیم اقلیم مشــهد همانطور که خشک
است ،خشک هم بهنظرآید.
براســاس دیــدگاه دوم ،اگــر مــا اقــدام
بــه خشــک نشــان دادن شــهر کنیــم موجــب
میشــود تا عمالً رطوبت هــوا پاییناید و منجر
به نامناســب شــدن زیســتپذیری شــهر شود.
از ســویی دیگــر کاهــش فضــای ســبز ،باعــث
باالرفتن حرارت شــهر و اقلیم شــهر بهســمت
خشــکتر شــدن خواهد رفت؛ بنابراین با ایجاد
فضای ســبز مصنوعی میتوان تا حدودی این
مــوارد را جبــران کــرد .مــن بهعنوان شــهردار،

طرفــدار دیــدگاه دوم هســتم؛ بایســتی فضای
ســبز را توسعه دهیم تا منجر به بهبود رطوبت
و زیســتپذیری شــهر شــود .ایــن امــر مانــع از
افزایش حرارت و تغییر اقلیم شــهر مشــهد به
ســمت خشــکتر شــدن میشــود .تنها راهحل
در ایــن زمینــه وجــود دارد یــک منبــع الیــزال
آب اســت کــه ایــن منبــع از نظــر مــن باید آب
خاکســتری باشــد؛ چراکــه بهطــور پیوســته  3و
نیم میلیون نفر جمعیت ساکن شهر بههمراه
زائران مصرف آب دارند که پســاب میشــود و
بــا بازچرخانی این پســابها میتوان آب مورد
نیاز فضای سبز را تأمین کرد .باید توجه داشت
مجموع آبــی که برای حــوزه صنعت و فضای
سبز استفاده میشود کمتر از  10درصد کل آبی
است که استان مصرف میکند ،در واقع مابقی
آب ،صرف کشــاورزی میشــود .بنابراین بسیار
روشن است که بایســتی در زمینه آب ،راه دوم
را برگزینیم.
از دیدگاه شــما دلیل رشــد حاشیهنشینی در
شهر مشهد چیســت و شــهرداری چه اقداماتی
برای این قشر از جامعه انجام داده است؟
بایــد توجــه داشــت کــه نخســتین گام برای
مقابلــه بــا مفهــوم حاشیهنشــینی ،تغییــر
نــام بــه واژه ی شــانههای شــهر اســت .گمــان
میکنم عوامــل گوناگونی موجب شــکلگیری
شــانههای شــهر شــده اســت .درواقــع بخشــی
از اقداماتــی کــه بهمنظور توســعه شــهر انجام
شــده منجر به بروز آثار و تبعــات جانبی چون
توسعه حاشیهنشینی شد .برای نمونه بزرگراه
معــروف بــه 100متری با هدف تســهیل عبور و
مــرور ایجــاد شــد ،اما موجب تقســیم شــهر به
دو بخش متن و حاشــیه گشــته است و موجب
قطع شــدن ارتبــاط میــان این دو بخش شــهر
شد.
موضــوع دومی که منجر بــه مهاجرتهای
بیشتر و حاشیهنشــینی در شهر شده ،جذابیت
شهر مشهد و اقتصاد قوی آن است ،همچنین
وجــود بــارگاه امــام رضــا(ع) که موجب شــده
افــراد بهعنوان مهاجــر به این شــهر بیایند .در
حوزه کالبدی ،تغییر سیما و منظر شهر مشهد،
بســیار اهمیت دارد .از ســویی دیگر نیاز اســت
تــا در زمینه اجتماعــی فعالیتهای بیشــتری
در حــوزه حاشیهشــهر ارائــه شــود ،زمینههــای
کســبوکار بهتــری فراهم شــود .در یــک کالم
پنجرههــای جدیدی را بــه روی جامعه بهویژه
در گروههای سنی پایینتر باز کنیم.
آیا برای سال  1398برنامهای برای شهربازی
کوهستانپارک به عنوان یکی از نوستالژیهای
شهر مشهد دارید یا درنظر گرفتهاید؟
در ســال  1397برای خرید کوهســتان پارک
مشــهد با بانک دی به توافق رســیدیم تا برای
تبدیــل شــدن کوهســتانپارک بــه یــک مــکان
تفریحی مدرن در اختیار یک سرمایهگذار قرار
دهیم .اما مسألهای در رابطه با حقوق مالکیت

اقتـــــصادی

و اســناد ایــن پارک پیش آمــد .از آنجا که ما در
قبال مردم متعهد هســتیم بــرای جلوگیری از
بروز مشــکل ،کار خود را بهصورت دقیق انجام
دهیم ،مشــغول بــه رایزنی با دســتگاه قضایی
هستیم تا این موضوع حل شود.
چــه برنامههایــی درنظــر گرفتهایــد تــا میان
دولــت ،شــهرداری ،آســتان قدس رضــوی و...
همگرایی مطلوبی ایجاد شود؟
مفهومی به نام مدیریت یکپارچه شــهری
وجــود دارد ،مــن بهطــور کل ناامیــد هســتم
کــه ایــن مفهــوم در کوتاهمــدت و بلندمــدت
محقق شــود ،درواقع وجود
مســائلی در قانون اساسی و
همچنین اختالف نظرهایی
که دولتها و مجالس با آن
همواره روبهرو بودهاند مانع
از ایجــاد مدیریــت یکپارچه
جامعه امروز
میشــود .بنابرایــن مــن بــه
دچار یک نوع
الگــوی یکپارچــه مدیریــت
محافظهکاری
محلــی قائــل هســتم .بــه
ایــن معنــا کــه بایســتی در
شده که این
ایــن زمینــه وارد ســطح
محافظهکاری به
همــکاری ،پــس از آن وارد
شدت مانع از گرفتن
ســطح هماهنگی و در انتها
تصمیمات بهینه و
بــه ســطح یکپارچگــی وارد
دارای برد در جامعه
شویم.
شده است .اداره
در میانمــدت ســطح
شهر مشهد بهویژه
هماهنگــی و در بلندمــدت
ســطح یکپارچگی مدیریت
در نظام شورایی
شــهری محقــق خواهــد
یک کار مشارکتی
شــد .امروز صرفاً در ســطح
است و برای اینکه
همــکاری قــرار داریــم؛
بتوانیم اقدامات
بنابراین بایســتی بهصورت
زیرساختی و
دوبــه دو بــا ذینفعــان
خدماتی متهورانه
گوناگــون وارد گفتوگــو
انجام دهیم بایستی
شــویم تــا بــه مفاهیــم و
چشــماندازهای مشــترکی
جمعی را با خود
دســت یابیم .نکتــه دوم در
همراه کرده و سطح
این رابطــه توجه بــه الگوی
محافظهکاری آنها
همــکاری برد-بــرد اســت.
را کاهش دهیم
اینکــه برخــی از بازیهــا
حاصل جمــع صفر دارد که
متأســفانه این دیدگاه حتی
در میــان اصالحطلبــان هم
شــناخته شده اســت؛ یعنی
همه فرضشان بر این است
کــه بــازی بــا حاصــل جمع صفــر خواهــد بود؛
بنابرایــن پیــروزی مــا ،مســتلزم باخــت طرف
مقابل اســت و بالعکس .حال آنکــه از دیدگاه
مــن هر دو طــرف میتوانند منفعت و ســود با
حاصل جمع غیرصفر داشته باشند .در الگوی
همــکاری میتوانیــم دســتآوردهای بســیار
زیادی داشــته باشیم به شــرط اینکه مشکالت
فرهنگــی را حل کنیم تــا بازی حاصل جمعی،
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