گزارش ویژه

معاون اقتصادی شهرداری مشهد

براینخستینبارمشوقهایجامع
سرمایهگذاریدرمشهدراتدوینکردهایم

اگرچــه امــروزه اکثــر دســتاندرکاران و
تصمیمگیرندگان شــهرهای مختلف به روشهای
گوناگون در تالشاند تا چرخ توســعه اقتصادی را به
حرکت درآورند اما این ســخن الوین تافلر را در نظر
نمیگیرند که «اقتصاد پیشرفته ،به جامعه پیشرفته
نیاز دارد ».بهبیاندیگر هر اقتصاد زاییده جامعهای
اســت که آن را در برگرفته و بــه نهادهای کلیدی آن
جامعه تکیه دارد .لذا چنانچه شــهری به پیشــرفت
اقتصادی خود شتاب بخشد اما نهادهای اجتماعی
کلیــدی را در وضعیــت موجــود رهــا کنــد درنهایت
شــانس خود در ثروتآفرینی را محدود خواهد کرد.
لذا من بهعنوان معاون اقتصادی شهرداری مشهد
در پاســخ به این سؤال که چطور میتوانیم مفهومی
گسترد ه همچون توسعه اقتصادی را محقق سازیم؟
دیدگاه پیروان نظریه اقتصاد نهادگرا که بسیار در این
حوزه مطالعــه کردهام را بیان میکنم .خوب اســت
در اینجا این سخن داگالس نورث برنده جایزه نوبل
اقتصــاد را یادآور شــوم که بیان کرده اســت «نهادها
تأثیــر عمیقی بر موفقیت یا عــدم موفقیت جامعه
دارند .اگــر نهادهای یک جامعــه از حقوق مالکیت
پشتیبانی کنند و سختکوشی و کارآفرینی را تشویق
نمایند آن جامعه توسعه خواهد یافت و برعکس اگر
نتوانند اقدامات اشاره شده را تشویق کنند آن جامعه
توسعهیافته نخواهد شــد ».اقتصاد زمانی میتواند
توســعه پیــداکند کــه عدم اعتمــاد در شــهر کاهش
یابــد ،هزینههــای مبادالتــی کمتــر شــود ،معامالت
بهراحتی انجام شــود و همانطور کــه نورث میگوید
حقوق مالکیت تضمین گردد .یعنی بهصورت کلی
اطمینان نســبت بــه تصمیماتی که گرفته میشــود
افزایــش یابــد .اگر از جنبــه مدیریت شــهری به این
موضــوع نگاه کنیم و آن را به کار گیریم من بهعنوان
معاون اقتصادی باید در ذهن سرمایهگذارانی که با
آنها قرارداد داریم احساس اطمینان ایجاد کنم که
شهرداری به قراردادها و تعهدات خود پایبند است.
باید این حس را در فعاالن اقتصادی شــهر به وجود
آوریــم که در تعامالتمان به قوانین و مقررات پایبند
هستیم و چنان عمل خواهیم کرد که همه کسانیکه

به هر نحوی به اقتصاد شهر کمک میکنند احساس
رضایت داشــته باشــند و به فعالیتهایــی که انجام
دادنــد افتخار کنند .لذا بنا بــه این دیدگاه تئوریک در
حل هر مسئلهای این سخن پورتس را گوشزد کردهام
کــه «عالج همــه مشــکالت جامعه مــدرن توجه به
ســرمایهاجتماعی اســت و مهمترین مؤلفه سرمایه
اجتماعیاعتمادمیباشد».
بنابرایــن در فرآینــد تحقق این دیــدگاه در اولین
اقدامــات اجرایی نوع تعامل خود با ســرمایهگذاران
را بازتعریــف کردیم و بــه آنها اطمینــان دادیم که
در فعالیتهای مثبت اقتصادی که انجام میدهند
حتماً منتفع خواهند شد و تمام تعامالت برد  -برد
خواهــد بود .فعالیــت دیگری که در حــوزه مدیریت
شــهری باعــث کاهــش نااطمینانیهــا میشــود
تعامالت ما با دســتگاههای قدرت و دیگر ذینفعان
از شــهر اســت باید همه مردم احســاس کنند تمام
دستگاههای قدرت در سطح شهر ،اعم از شهرداری،
اســتانداری ،آســتانقدس ،دادســتانی و ...باهــم
هماهنگ هستند و بدین طریق برای سرمایهگذاری
در شهر اطمینان خاطر بیشتری پیدا کنند .ما در این
یک سال سعی کردیم تعامالتمان را با دیگر نهادها
قویتر کنیم زیرا معتقدیم روابط اقتصادی نیز مانند
روابــط اجتماعی ماهیتــی انتخابــی دارد و بازیگران
اقتصــادی باید مجاب شــوند که با اطمینــان خاطر
در شهر مشهد ســرمایهگذاری کنند .در همین راستا
ارتباطات شــهرداری مشهد با اتاق بازرگانی تا جایی
پیــش رفت که در قالب یک پــروژه تصمیم گرفتیم
تاریخشفاهیفعالیتهایکارآفرینانیکهبهاقتصاد
این شهر کمک کردهاند را مکتوب کنیم .آنهایی که
بــا فعالیتهای خــود برندهایی فاخر برای مشــهد
ســاختهاند .تــا بــاور مردم به این ســمت ســوق پیدا
کند که کســانیکهاز راهکار اقتصادی صحیح و مولد،
ســطح اقتصادی خود را بهمراتب عالی رســاندهاند
برای همه ما انسانهای بسیار محترمی هستند.
اقــدام دیگــری کــه برای نخســتین بار در ســطح
کشــور توســط شــهرداری مشــهد انجام گرفته است
طــرح الیحــه مشــوقهای ســرمایهگذاری اســت که

اقتـــــصادی

بــرای مطالعــه و تدویــن آن  13ماه (حــدود 1800نفر
ساعت) کار کارشناســی انجام شد .این حجم زیاد کار
بهاینعلت بود که معاونت اقتصادی بهعنوان متولی
تدوین و ارائه این طرح بســیار تأکید داشــت که حتماً
تمامی نهادهایی که بهگونهای میتوانند در این طرح
دخیل باشند نظراتشان را بیان کنند .کلیت این بسته
جامع ســرمایهگذاری به این صورت است که یکسری
ســرانههایی برای مشهد تعریف شــده که در هر پهنه
باید چه میزان ســرانه آموزشــی ،خدماتــی ،درمانی و
تفریحی در نظر گرفته شود .این سرانهها برای کل شهر
تعیینشدهومشخصمینمایدکهبایدبهچهاهدافی
در ســال  1404برسیم .با توجه به وضعیت اقتصادی
رکودی و کمبود نقدینگی ،شــهرداری نمیتواند راســاً
تمام ســرمایه را تأمین نماید برای همین مطالعهای
برای تک تک مناطق شــهری انجام شــد تا مشخص
گــردد میزان کمبــود هرکدام از ســرانهها در هر بخش
چقدر است و شهرداری برای تأمین آنها چهکارهایی
میتواند انجام دهد .لذا برای پیشــبرد اهداف ،بســته
جامع مشوقهای سرمایهگذاری در حوزه ساختوساز
را تهیــه و بــه تصویــب رســاندیم کــه بــرای مقابلــه با
نابرابــری و ایجــاد تــوازن در فضــای شــهری و رونــق
بیشازپیــش ســرمایهگذاری
بهصورت یکپارچــه و راهبردی
راهگشاســت .بــرای مثــال اگــر
اقتصاد زمانی
کســی بخواهــد یــک مجتمــع
میتواند توسعه
تجــاری بســازد هرچــه مــکان
پیداکند که
پروژه در مناطق کمبرخوردارتر
عدم اعتماد در
شهر مشهد باشــد مشوقهای
بیشتری از شهرداری میگیرد،
شهر کاهش یابد،
همچنیــن هرچــه بناهایــی که
هزینههای مبادالتی
ساخته میشــوند از حالت تک
کمتر شود،
فعالیتــی به ســمت پروژههای
معامالت بهراحتی
خانــواده محور و چنــد منظوره
انجام شود و
حرکــت کننــد نیز مشــوقهای
همانطور که نورث
بیشــتری دریافــت خواهد کرد.
میگوید حقوق
این فعالیتهــا گامهایی مهم
برای حیات شهر مشهد هستند
مالکیت تضمین
که قبل از هر کاری باید به آنها
گردد
توجه کرد .در انتهــا باید اذعان
کنــم امــروزه موفقیــت پــروژه
بازسازی مشهد تنها یک علت
دارد و آن روح دوبــارهای اســت
که در جســم شــهر دمیده شــده .زمانی بــود که مردم
هیچ آیندهای برای این شهر متصور نبودند ولی امروز
گزینههای زیادی را پیش روی خود میبینند.
زمانــی بود کــه افــراد ســرمایهگذاری در مشــهد را
یک اشتباه میدانستند ولی امروز مشتاقانه حاضرند
شــانس خــود را در آن امتحان کنند و دوبــاره در اینجا
نیــز باید مجدداً نقش ســرمایه اجتماعــی را یادآوری
کنم ،رشد مشهد به این دلیل نیست که اقتصاد رنگ
و رو باختــه آن امروز هزاران شــغل ایجاد کرده اســت
دلیل آن ،سیل عظیم سرمایهگذاران به این شهر هم
نیست .مشهد امروز ســر برافراشته است چون مردم
حــس بهتری به شــهر پیــدا کردهاند .عقــد  12قرارداد
کالن پروژه به ارزش حدود ســه هزار میلیارد تومان در
طول  18ماه در این شرایط اقتصادی کشور که معادل
بیش از چهار برابر کل دوره چهارم شورای شهر مشهد
است نشانهای از این تغییر میباشد.
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