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اجتماعی

فرماندهسپاهامامرضا(ع)درنشستمشترک
بــا شــهردار و مدیــرکل آمــوزش و پــرورش:

مشهد ساالنه نیازمند 180دستگاه
اتوبوس جدید است

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشــهد گفت :برای تثبیت
سهماتوبوسرانیازحملونقلعمومیمشهد،نیازمندتزریق
ساالنه  180دســتگاه اتوبوس جدید به ناوگان هستیم .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد ،سید مهدی
حسینی پویا گفت :تصادفات رانندگی ســازمان از 3262
فقره در سال 89هم اکنون به 293فقره کاهش پیدا کرده
است .وی افزود :طبق برنامه پنج ساله کشور ،سهم حمل و
نقلعمومیازسفرهایدرونشهریبایدبه 75درصدبرسد
کهسهمناوگاناتوبوسرانی 40درصد،تاکسی 25درصدو
مترو 10درصداست.
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در گفت و گو با معاون شهردار مطرح شد:

جزئیاتمشوقهای
سرمایهگذاریبرایساختوساز
گفت و گو
ملیحه رفیع طلب

درچندسالاخیر،نوساناتقیمتارزوشرایط
پرتالطم اقتصادی ،بر همه حــوزه ها تاثیرات
ســوء گذاشــته و باعث رکود بازار شــده است.
صنعت ساخت و ســاز نیز از این قاعده مستثنا
نیست و در مشهد شاهد بر زمین ماندن پروژه
هاینیمهتمامساختمانیوتجاریوبیرغبتی
ســرمایه گذاران برای ایجاد پروژه های جدید
هســتیم .از نگاه فعــاالن صنعت ســاختمان،
این بی رغبتی در حوزه ســاخت و ساز به نبود
شرایط و بستری مناسب برای سرمایه گذاری
وسودآوریمربوطمیشود.اماپرواضحاست
کهبهموازاترونقساختوساز،آنهمنهفقط
پروژه های تجــاری بلکه با لحاظ شــدن حوزه
های فرهنگی ،درمانی ،آموزشــی و تفریحی
در دل مجتمــع هــای تجــاری ،شــاهد بهبود
فضــای ســاخت و ســاز و رونق گرفتن کســب
و کار در شــهر خواهیــم بــود .اما نــگاه عدالت
محورانه به مناطق کم برخــوردار را نیز نباید و
نمی توان نادیده گرفت .زمانی که پروژه های
تجاری با محورهای ذکر شــده در مناطق کم
برخوردارساختهشود،عالوهبراینکهازتمرکز
واحدهایتجاریدرمرکزشهرجلوگیریمی
شود ،اشاعه آن در تمام شهر ،در دراز مدت آثار
مثبتیدرمناطقکمبرخوردارخواهدداشت.
موضوعی که شهرداری و شورای پنجم مشهد
به روشــنی به آن پرداخته اند و برای تسهیل و
جذب سرمایه گذاری در مناطق مختلف شهر
به خصوص مناطق کــم برخــوردار در چهل و
هفتمینجلسهعلنیشورا،الیحهایباعنوان
«آییننامهاجراییمشوقهایسرمایهگذاری
درحوزهساختوساز»رابهتصویبرساندندتا

مشهد اولین کالن شهر کشور باشد که با ارائه
مشــوق هایی ،گامی جدی در صنعت ساخت
و ســاز به ویــژه در مناطق کم برخــوردار بر می
دارد و زمینه صدور پروانه را بــرای فعاالن این
حوزه آســان می کند .متولیان مدعی هستند
که در بطن این الیحه ،عالوه بر ارائه مشــوق و
تســهیالت به ســرمایه گذاران و ایجاد انگیزه
برای ســرمایه گذاری ،نظارت هایی دقیق نیز
در نظر گرفته شده است تا اگر سرمایه گذاری
بهتعهدخودعملنکردوفقطشیوهقبلیعنی
پروژه های صرفا تجاری را پیــاده کرد ،برایش
اقتصادیوبهاصطالحسودآورنباشد.

•تشریحجزئیاتالیحهمشوقهای
سرمایهگذاریاززبانمعاونشهردار
اما ایــن الیحــه دارای جزئیات فراوانی اســت
که به منظور اطــاع از این جزئیات و بررســی
آن با معاون مالی و اقتصادی شــهردار مشــهد
گفت و گو مــی کنیم.رضــا خواجــه نائینی در
گفت و گوی اختصاصی با «خراســان رضوی»
ابتدا به زمینه شــکل گیری ارائه و تصویب این
الیحه می پردازد و اظهار می کند :با آغاز به کار
شورایپنجموهمچنینحضوربندهدرمعاونت
اقتصادی،پسازبررسیپروژههاییدرشهرکه
قصدگرفتنپروانهیاتسویهحسابداشتند،به
این نتیجه رسیدیم که شــهرداری در خصوص
پروژه هایــی با فضاهــای فرهنگــی ،تفریحی
و ...رقم های سرسام آوری را دریافت می کند
و همیــن قضیه منجر بــه غیر اقتصادی شــدن
پروژه ها و بی کیفیتی آن ها می شود .از این رو
جلساتیباسرمایهگذارانبرگزارشدوآنهانیز
اعتقادداشتندپروژههایتجاریدرمشهدفاقد
نگاهیجامعوبهاصطالحخشکاستوحتی
از کوچک تریــن فضاها ،اســتفاده تجاری می
شود،درحالیکهیکیازانتظاراتمردمازرفتن
به یک پــروژه در کنار ویژگی تجــاری بودنش،
برآورده کردن نیازهای گردشگری ،درمانی،
تفریحیو...است.عالوهبراینسرمایهگذاران
اعتقادداشتندهزینههای شهرداریبهاندازه
ای باالست که مجبوریم نگاه صرف اقتصادی
را در پروژه ها دخیل کنیم.وی می افزاید :این
ذهنیت ها باعث شــد پــس از مشــورت به این
نتیجه برســیم که مشــوق هایی را به پــروژه ها

اختصاصدهیمتااگرسرمایهگذاردرمجموعه
اشمواردیمانندفضاهایفرهنگی،تفریحی،
گردشــگری و درمانــی را لحاظ کنــد ،به جای
پرداخــت هزینه های باال ،تشــویق به ســرمایه
گــذاری و ادامــه کار شــود.خواجه نائینــی که
در چــارت جدید و با ادغــام دو معاونت ،وظیفه
معاونت هــای مالــی ،پشــتیبانی و اقتصادی
شهرداریمشهدرابهعهدهداردبااشارهبهاین
کهمشوقهایموجوددرشهرداریهایکالن
شهرهایداخلیوخارجیرااحصاکردیمودر
روند جزئیاتش قــرار گرفتیم ،مــی گوید :پس
از انجام این اقدامات ،طرح جامعی پیشــنهاد
شدکهافق 1405شهررامشخصوتاکیدمی
کرددراینافقچندساله،بایدچهمیزانسرانه
خدماتی،سرانهدرمانی،آموزشی،ورزشیو...
داشتهباشیمومشخصشدماازاینطرحجامع
عقبهستیم.

•کمبودبیشتر،ضریببیشتر
وی تصریح می کند :بعد از آن که سرانه موجود
را با سرانه افق 1405مقایسه کردیم ،درست
اســت که یکی از وظایف شــهرداری و دستگاه
های دولتــی تامیــن این ســرانه هاســت اما با
وضعیت بودجه ،امــکان تامین این مهم فراهم
نیســت و از طرف دیگر پروژه ها باید اقتصادی
باشــد .برهمین اســاس تصمیــم گرفتیم این
دو قضیــه را باهم مرتبــط کنیم تا اگر ســرمایه
گذاری قصد تعریــف پــروژه را دارد ،اوال پروژه
اشاقتصادیباشدودرمرحلهبعدودرصورت
تامینسرانههایمدنظر،مواردتشویقیبهآن
هاتعلقگیرد،ایندوموضوعباهمترکیبشدو
کمبودهارادرمناطقمختلفشناساییکردیم.
بر اســاس این الیحه ،هرچه مناطقی که پروژه
های ســرمایه گذاری برای آن تعریف می شود
کمبرخوردارترباشد،ضریبتخفیفیبیشتری
بهآنمناطقتعلقمیگیرد،برایمثالمناطقی
کهدارایکمبودهایزیادیاست،ضریبیک
و مناطقــی که فاقــد کمبود اســت ،ضریب 3و
در مجموع نظام تشویقی را تعریف کردیم.وی
میافزاید:درحوزهدرآمدییکو 2کهمناطق
برخوردار محسوب می شود ،اگر سرمایه گذار
 10درصــد در یک پــروژه اقامتــی ،بحث های
خدماتی و رفاهی تعریف کند ،به سرمایه گذار

عکس :ایسنا

مدیرعاملسازماناتوبوسرانیمشهد:

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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آماده همکاری با شهرداری برای
تحقق شهری بدون بی سواد هستیم

فرمانده ســپاه امام رضا(ع) در خصوص پیشــنهاد شهردار
مشــهد برای تحقق شــهری بدون بی ســواد گفت :ما آماده
همکاری با شــهرداری در این زمینه هســتیم لــذا آموزش و
پرورش خراســان رضوی باید در این خصــوص جمع بندی
نهایی را انجام دهد و شــرح وظایف شــهرداری و ســپاه امام
رضــا(ع) را اعــام کنــد .به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی
شهرداری مشهد ،ســردار یعقوب علی نظری در نشستی با
شــهردار مشــهد و مدیر کل آموزش و پرورش استان ،اظهار
کــرد :در خصوص کمــک شــهرداری مشــهد به برگــزاری
اردوهایراهیاننور،یکتفاهمکلیباشورایقبلوادارات
دیگرداریموکاررابهصورتمشترکباآموزشوپرورشانجام
میدهیم.ویبابیاناینکهاعزامکاروانهایراهیاننوردر
دوبخشحملونقلواسکانوتغذیهتقسیممیشود،تصریح
کرد:درخصوصاسکاندرمقصدقراربودباکمکشهرداری
مشهداردوگاهثامناالئمه(ع)آمادهشودکهدرجلسهایکه
با شهردار سابق مشهد داشتیم قرار شد شهرداری طی سه
سال 10میلیاردتومانبهاینموضوعکمککندکهشورای
شــهر هم آن را تصویب کرد .نظری افزود :با توجه به تغییر و
تحوالت شورای شهر و مدیریت شــهری ،این موضوع بدون
اقدامباقیماندهاستکهپیشنهادمیکنیماینموضوعاگر
الزم است دوباره به صورت الیحه یا طرح جدید در خصوص
سیاست های کلی شهرداری مشــهد در خصوص اردوهای
راهیــان نور ارائه شود.شــهردار مشــهد نیز در این نشســت
گفت :با توجه به این که اردوهای راهیان نور فرصتی اســت
برای اســتفاده معنوی جوانانی که آینده شهر را می سازند،
در راستای اقدامات فرهنگی از این اردوها حمایت خواهیم
کرد.محمدرضاکالییافزود:البتهفرهنگسراهایمابهویژه
فرهنگسرایپایداریدرزمینهترویجفرهنگایثاروشهادت
فعالیت های خوبی دارند .وی با اشــاره به ایــن که با کلیات
طرح مشارکت شهرداری در اعزام دانش آموزان مناطق کم
برخوردار به اردوی راهیان نور موافق هســتیم ،اظهار کرد:
اما برای اجرای بهتر و هماهنگ این طرح نیازمند برگزاری
جلسات هماهنگی مشترک به منظور برنامه ریزی و تقسیم
کار هستیم که تا پایان دی ماه به جمع بندی نهایی برسیم.
شهردار مشهد گفت :در خصوص طرح شهر بدون گرسنه،
مذاکراتی با آســتان قدس رضوی و کمیته امداد انجام داده
ایم و از سپاه امام رضا(ع) و بهزیستی نیز دعوت می کنیم در
اجرای این طرح مشارکت داشته باشــند.مدیر کل آموزش
و پرورش خراســان رضوی نیز در این نشست گفت :یکی از
اقداماتمشترکآموزشوپرورش،بسیجوسپاهاعزامدانش
آموزان به اردوهای راهیان نور اســت که با درخواست های
زیادیازسویخانوادههاودانشآموزانبرایحضوردراین
اردوها روبه رو هستیم  .قاســم علی خدابنده با اشاره به این
که تاثیرگذاری اردوهای راهیان نور بر تربیت دانش آموزان
بر کســی پوشــیده نیســت ،تصریح کرد :برای اعزام دانش
آموزان به این اردوها با توجه به وضعیت اقتصادی آموزش و
پرورش با مشکالتی مواجه ایم لذا در این زمینه از شهرداری
مشهددرخواستمساعدتوحمایتداریم.ویدرخصوص
پیشنهادشهردارمشهدبرایتحققشهربدونبیسوادنیز
گفت :آمار و اطالعات افراد بی ســواد موجود است و در این
زمینهآمادههمکاریباشهرداریمشهدهستیم.

جامعه

 30درصد تخفیف در تغییر بهــره برداری می
دهیم اما اگــر پروژه تجاری بــود و 10درصد از
آنرابهموضوعاتدرمانی،آموزشییاتفریحی
اختصــاص داد 10،درصــد تخفیف بــرای آن
قائلمیشویم.اگردرپروژهاقامتی 20درصد
از آن به آمــوزش ،درمان یا فضاهــای تفریحی
اختصاص داده شــد 38 ،درصد تخفیف قائل
می شــویم و تخفیف های ما تــا  100درصد را
شــامل می شــود به این شــرط که بــرای مثال
پروژهایکهکاربریاقامتیدارد 100،درصد
درمانی استفاده شود یا تعریف ورزشی داشته
باشــد.معاون اقتصــادی شــهردار مشــهد در
خصوص ارائه مشــوق برای احداث پارکینگ
نیزمیگوید:این مشوقها ،پارکینگ ها راهم
شــامل می شــود بدین صورت که اگر سرمایه
گذاری 80درصدزیربنایپروژهاشپارکینگ
عمومی باشــد 20 ،درصد کاربــری تجاری با
هزینه بسیار ناچیز به آن تعلق می گیرد ،حتی
بدون این که عوارضی دریافت کنیم .عالوه بر
اینبرایپروژههایمسکونینیزمشوقداریم
امافقطدرپهنههایشرقی.

•کمبرخوردارترینمحدودهشهر
کجاست؟

ویتاکیدمیکند:باایناتفاق،سرمایهگذاران
سعیمیکننددرمناطقکمبرخورداربیشتر
سرمایهگذاریکنند.درهرکجایشهر،سرانه
ای کم باشد مشوق های ما بیشــتر است .اگر
منطقهایمحرومباشدشاملتخفیفبیشتری
میشودوبهمناطقبرخوردارتخفیفکمتری
تعلقمیگیرد.درواقعیکیدیگرازدالیلیکه
بهاینسمتوسورفتیماینبودکهوقتیسرانه
هــای فرهنگی و خدماتــی افزایــش پیدا کند
میزانفروشتجاریهمباالمیرود.

•تالشبرایتوسعهمشهدبهصورت
هدفمندویکپارچه
معاون مالــی و اقتصادی شــهردار مشــهد ،با

تاکید بر این که برای اولین بار در کشــور نگاه
تحقق پذیری و توسعه شــهر با سرمایه گذاری
گره می خورد ،تصریح مــی کند :می خواهیم
شهر را به صورت هدفمند ،یکپارچه و با کمک
بخشخصوصیتوسعهببخشیموکمکبخش
خصوصی باید به صــورت برد  -برد باشــد .ما
در نظر داریم نگاهی جامع را در ابعاد ســرمایه
گذاری داشــته باشــیم .این الیحه تشــویقی؛
در همه نقــاط شــهر و در همه حوزه هــا و همه
کاربری ها تزریق می شود .فقط به نقاطی که
نیاز بیشتری است ،مشوق بیشتری تعلق می
گیرد.اصلکلیایناستهرچهکمبودبیشتر
و منطقه محروم تر باشــد مشوق بیشتر است و
هرچه کمبود کمتر و منطقه پر درآمد تر باشد،
مشوقکمتراست.
وی این را هم می گوید که این مشوق ها برای
پروژه های گروه « د» اســت و در توضیح آن نیز
اظهار می کند :منظــور پروژه هایی اســت که
بیشــتر از 5هزار متر مربع زیربنــا دارند یا10
طبقه و بیشتر هستند .در چند ســال اخیر در
مشهد پروژه شــاخص گروه «د» اتفاق نیفتاده
است.دلیلشهمایناستکهشایدسهمپروانه
شهرداریدرساختپروژههادریکبازهزمانی
زیادبودهاست.

•توجهبهمنافعمردم،مدیریت
شهریوسرمایهگذار

ویبهتبادلنظرومشورتباسرمایهگذاراننیز
اشاره می کند و می گوید :با سرمایه گذاران از
طریــق مصاحبه و پرســش نامه موضــوع را در
میانگذاشتیمونتیجهاینشدکهپروژهتجاری
صرفوتکبعدیدرمشهدپاسخگونیستوبه
پروژهخانوادهمحورنیازاست.همچنینعالوه
برتمامیتشویقهاییکهدرنظرگرفتهایم،در
نحوه پرداخت باقی مانده ســهم سرمایه گذار
نیزتنفسقائلشدهایم.منافعمردم،مدیریت
شهری و سرمایه گذار یک رابطه بهینه است و
ســه ضلع مطالعات ما را در بر می گیرد که هر

سهموردرادرنظرگرفتهایم.
معــاون اقتصــادی شــهردار مشــهد بــا ابــراز
امیدواریازتاثیراتاینالیحهدرتوسعهصنعت
ساخت و ســاز بیان می کند :به نظرم طی سه
ماه ،تاثیرات این الیحه خود را نشان می دهد.
با وجود این که این الیحــه هنوز در فرمانداری
تصویب نشده اســت اما چندین سرمایه گذار
با ما مذاکره کرده اند و تفاهــم نامه های اولیه
منعقدشدهاست.

•نظارتها؛چطوروچگونه؟

ازخواجهنائینیدرخصوصچگونگینظارت
ها بر پروژه هایی که مشوق دریافت می کنند،
سوالمیکنیمکهدرتوضیحآناظهارمیکند:
درقراردادهایمختلفبرایپروژهها،ضمانت
نامه بانکی و وثیقه ملکی دریافت می کنیم که
دراینموضوعنیزشوراتاکیدکردهکهضمانت
هاوجریمههایسنگینیدرنظربگیریمتااگر
ســرمایه گذاری ،قول ســاخت ایــن ترکیب را
داد اما به آن عمل نکرد ،آن پــروژه برایش غیر
اقتصادیباشد.
معاون اقتصادی شــهرداری مشــهد با تاکید
بر این که در این الیحه عالوه بر ارائه تشــویق،
نظارت را نیز در نظر گرفته ایــم ،با ذکر مثالی
یادآورمیشود:پروژهایرادرمنطقههاشمیه
با 600درصــد تراکم و تجاری صــرف در نظر
بگیرید .هزینه پروانه این میــزان تراکم 186
میلیارد تومــان می شــود .اما اگــر  75درصد
زیربنــای ایــن پــروژه ،بــه حــوزه هایــی مانند
تفریحی،ورزشییا...اختصاصیابد،بااعمال
مشوق های ما  ،هزینه پروانه کاهش می یابد و
به 70میلیاردمیرسد،بهبیاندیگرکاهشی
حدود  120میلیاردی را شاهد خواهیم بود و
بهعبارتی 35درصدنرخبازگشتمیشود.اما
اگرسرمایهگذاریاینتعهدرااجرانکردوپروژه
اش را مطابق آن چه در پروانه ذکر شــده است
نســاخت ،همه آن چه که به آن پروژه به عنوان
تخفیفتعلقمیگیرد،پسگرفتهمیشود.

