گزارش جلسه
محمد حسام مسلمی

بیستم آذر سال گذشــته محمدرضا کالیی حکم
خــود را به عنوان شــهردار مشــهد دریافــت کرد؛
حال پس از گذشــت یک سال ،محمدرضا کالیی
در نشســتی خبری به مــرور اقدامــات و عملکرد
مدیریت شهری در این مدت پرداخت و به سواالت
خبرنــگاران هــم پاســخ داد؛ شــفافیت و مبــارزه
با فســاد ،بافــت پیرامــون حــرم مطهــر ،فرهنگ
شهروندی ،حمایت از ورزش قهرمانی و 50اقدام
و پروژه محوری مدیریت شهری تا  1400از جمله
موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.
•طراحی  50پروژه اصلی تا 1400
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گزارش۱۵۰دقیقهایشهردار
ازعملکرد یک ساله

شده صورت می گیرد.
کالیی یادآور شد :راه اندازی خط  3قطارشهری
تــا  1400محــور چهارم اســت ،مــا باید هســته
مرکزی شهر به ویژه حرم مطهر رضوی را به حمل
و نقل ریلی متصل کنیم ،کار بسیار سختی است
اما امیدواریم با کمک همکاران بتوانیم خط  3را
در موعد مقرر به بهره برداری برسانیم.
وی افزود :محور پنجم تحولــی در بافت پیرامون
حرم مطهر اســت ،ســعی کردیم ذینفعــان را دور
هم جمــع کنیــم ،صبح چهارشــنبه هم شــورای
راهبردی در این باره تشکیل شده است که سعی
کردیم با کمک دستگاه قضا بخشی از مشکالت
را حل کنیم .مشکالتی که در سال های گذشته
بین شــهرداری ،راه وشهرسازی و استانداری در
این زمینه وجود داشت ســرمایه گذاران را دچار
مشــکل کرده بود ۲۹۲ ،پروژه در بافت پیرامون
حرم مطهر داریم که مشکل دار است و امیدواریم
بافت پیرامون حرم مطهر را به هویت واقعی خود
برگردانیم و مشــکالت ســرمایه گذاران را حل و
بناهای تاریخی را حفظ کنیم.
شهردارمشهددرادامهبابیاناینکهبهبودسیماو
منظرشهری،محورپروژهششمدراینزمینهاست،
تصریح کــرد :ما باید با اســتفاده از تمامــی ابزارها
تغییراتجدیدرسیماومنظرشهریداشتهباشیم
تا المانهاوفضایسبزسیمایشهربهترشود.
تحــرک بخشــی و ســامان دهــی اراضــی بزرگ
مقیاس در شــهر مشــهد ،برنامه جامع شــفافیت
و مبــارزه با فســاد ،اجرایی کردن منشــور حقوق
شهرنشــینی و شــهری بــرای همــگان ،عمــران،
برندینگ و بهره بــرداری اجتماعی توس ،بســته
جامع محله محوری و شورای اجتماعی محالت،
تهیــه و تصویب طرح هــای تفصیلی باالدســتی،
توسعه کسب وکارهای شهری با تاکید بر مناطق
کم برخوردار ،ســامان دهی کشــف رود و توسعه
کمربند ســبز ،اصالح ســاختار پرســنلی و منابع
انســانی ،طرح رفع آب گرفتگی ها ،پیاده سازی
نظامجامعاطالعرسانی،پروژهبرندینگشهری،
توســعه نظام بازاریابی از مبدأ و رفــاه زائر ،بهبود
ایمنی شــهری ،ســامان دهی ارتباط بــا نخبگان
شــهری ،حــل ترافیــک هســته مرکزی مشــهد،
اســتفاده از ظرفیت مالــی کمک از دولــت ،تئاتر
شــهر و خانه هنرمندان ،شــهرداری الکترونیک
و اپلیکیشــن های شــهروندی ،الگوهــای جدید
حمل و نقل و پیاده محوری ،تامین مالی مبتنی بر
بدهی ،ایجاد شهربازی در مقیاس بین المللی که
در پارک چهل بازه دیده شــده ،کارخانه نوآوری،
ایجاد میــدان مرکزی میــوه و تره بار ،پروژه شــهر
بدون گرسنه و متکدی و شهر یادگیرنده ،احداث
نمایشــگاه دایمــی گل و گیــاه در اراضــی آبشــار
و پــارک میدان تیر ســابق بــه عنوان بــزرگ ترین
پارک سرپوشیده خاورمیانه ،پروژه پایش ارزیابی
عملکــرد داخلــی ،مجموعــه ورزشــی طبرســی
شمالی ،پروژه حمایت از ورزش قهرمانی ،برنامه
جامع بازآفرینی شهری  ،توسعه خانه های هنری
و اجتماعی ،بهبود ســامت عمومی مردم ،کالن
پروژه آموزش فرهنگ شهروندی ،برقی کردن۱۰
هزارتاکسیدرمشهد،توسعهکمربندسبزجنوب،
توسعه و به سازی مسیرهای تشرف پیاده به حرم
مطهــر ،اســتفاده از ظرفیــت فاینانــس مبتنی بر

عکس :پایگاه اطالع رسانی شهرداری

به گزارش «خراسان رضوی» ،محمدرضا کالیی
در این نشست که در نمایشگاه بین المللی برگزار
شد ،گفت 20 :آذر ســال گذشته که کار را شروع
کردیم چند راهبرد اصلی را برای شــش ماه اول
تعریف کردیم ،راهبرد اول سروســامان دادن به
وضعیت مالی و تعیین تکلیف بدهی پیمانکاران
بود که از ســال های قبل عقب افتاده بــود و خدا
را شــکر این اتفــاق افتــاد .همــه کمــک کردند،
استاندار محترم ،دســتگاه قضایی و  ۳۳دستگاه
اجرایی کمک کردند که از آن ها تشکر می کنم.
وی تصریح کــرد :در شــش مــاه دوم ،فعالیت ها
نظم خاصی بــه خــود گرفــت ،از دل برنامه های
باالدستی و ظرفیت های شهر مشهد به تعدادی
محور اصلی رســیدیم و این محورها را با شــورای
شــهر به مشــورت گذاشــتیم و با افراد دیگری که
در طراحی برنامه  97تا  1400مدیریت شهری
نقش داشــتند به یــک جمــع بندی رســیدیم که
ســرجمع توانســتیم به  50محور اصلی مدیریت
شهری تا سال  1400برسیم .طی شش ماه ۵۰
محــور اصلی مدیریت شــهری را تا ســال۱۴۰۰
طراحی کردیم و شش ماه دوم در مسیر عملیاتی
کردن آن پیش رفتیم.
شــهردار مشــهد یادآور شــد :محــور اول احداث
تقاطع ها ،زیر گذرها و رو گذرها بود که ما در این
زمینه یــک عقب ماندگــی در برنامــه میان مدت
ترافیکی داشتیم ،احداث  11تقاطع را در دستور
کار قرار دادیــم که یکی از ایــن تقاطع های مهم،
تقاطع غیر همســطح مصلــی بود کــه ظرف یک
ماه آینده احداث ایــن تقاطع غیرهمســطح آغاز
میشــود .احداث تقاطع غیر همســطح مصلی،
ســه فایده اصلــی دارد ،یکــی این که بــه منطقه
شهرک شهید رجایی دسترسی جدید می دهد،
همچنین محور مصلی و شهید نواب صفوی از بن
بست بودن خارج می شــود و دسترسی دومی به
بهشت رضا (ع) ایجاد خواهد شد .شهردار مشهد
احداث تقاطــع غیر همســطح آزادگان را از دیگر
پروژه های اصلی بیان کرد و افــزود :احداث این
تقاطع ،ترافیک ورودی مشهد از سمت قوچان را
کاهش خواهد داد.
کالیــی اظهار کرد :محور دوم بســته زیرســاخت
ترافیکــی کاهــش ســرعت و رعایــت حــق تقدم
اســت ،در راســتای فرهنگ شــهروندی بیش از
 100عنوان بــرای این موضوع پیشــنهاد شــده
بود که مــا روی دو موضوع متمرکز شــدیم ،یکی
از آن مــوارد کاهش ســرعت و رعایت حــق تقدم
بود ،بخشــی از این محل ها برای عبــور معلوالن
باید طراحی می شــد که امیدواریم تا پایان سال
بتوانیم بســیاری از زیر ســاخت های آن را نهایی
کنیم ،همچنین تفکیک زباله از مبدأ نیز از جمله
طرح های فرهنگ شهروندی بود که در این زمینه
نرم افــزار ســیمپ طراحی و اجرا شــد کــه نتایج
خوبی داشــت .وی تامین منابع پایــدار آب برای
فضای سبز را به عنوان پروژه و محور سوم برشمرد
و افزود :عده ای از فعاالن محیط زیست می گویند
اقلیم مشهد خشک است و باید فضای سبز توسعه
داده نشود ،در حالی که ما با این موضوع مخالف
و معتقدیم راه حل دومی هم وجــود دارد ،ما باید
فضای ســبز را توســعه دهیم امــا دو نکتــه را باید
رعایتکنیمکهآبیاریفضایسبزازپسابتصفیه
شــده باشــد و نکته دوم این که به مــردم یادآوری
کنیم آبیاری فضای ســبز از طریق پســاب تصفیه

جامعه

گارانتی دولت ،توسعه فضای شهری در پایانه امام
رضا(ع)  ،دیپلماسی شهری با تاکید بر شهرهای
فارســی زبان ،توســعه ســرانه فضاهای شــهری،
توسعه و سامان دهی گردشگری سالمت ،تامین
پارکینگ هــای عمومی ،توســعه فضای ســبز در
مناطق کم برخوردار و استفاده از ظرفیت خیران
و نهادهای مدنــی در پروژه هــای اجتماعی نیز از
دیگرمحورهاوپروژههایاصلیشهرداریتاسال
 1400است که کالیی به تشریح آن پرداخت.
•ساز و کار مشارکت شهروندان در سوت زنی

در ادامه ،محمدرضا کالیی پاســخ گوی ســوال
خبرنگاران بود .وی در پاسخ به سوال «خراسان»
دربــاره طراحــی ســاز و کار اجرایــی مشــارکت
شهروندان در اعالم موارد تخلف و فساد به منظور
اجرای مصوبه ســوت زنی گفت :بعــد از تصویب
مصوبه ،در این زمینه کمیته هایی با حضور اعضا
تشکیل شده اســت و به صورت هفتگی جلسات
آن برگزار می شــود ،بحث نحوه اطالع رسانی و
استفاده از ظرفیت شهروندان که برنامه ای ارائه
شده و چکش کاری شده است که زیرساخت های
گزارش گیری اصالح می شــود و اطالع رسانی
نیز انجام خواهد شد.
وی همچنین در پاســخ به سوال دیگر «خراسان»
مبنی بــر ایــن کــه برخــی اقدامــات و فعالیت ها
همچون ادامه خط  3بی آرتی ،برخی مسیرهای
دوچرخه و ساز وکار الیت در شهر اجرایی می شود
که گاه موجبات نارضایتی برخی شهروندان را در
پی دارد ،آیا در اجرای این پروژه ها به خواســت و
نظر مــردم توجه می شــود؟ گفت :ما یــک برنامه
راهبــردی  1400-97در شــهرداری داریم ،ما
متوجهیم که اگر در مســیری خط بــی آرتی اجرا
کنیم ظرفیــت خودروهای ســواری را می گیرد.
برای ادامه خط بی آرتی چندین بار نظرســنجی
و مشــورت کردیم و به ایــده تک الینــه و خط فرار
رســیدیم که فیدبک هــا هم مثبــت بــود .درباره
مســیر دوچرخه نیز مــا باید مد حمــل و نقل پاک
دوچرخه و زیرساخت آن را در مشهد اجرا کنیم،
باید مسیرهای پراکنده را هم متصل کنیم ،شاید
برخی نقاط شهری اولویت ما نباشد ،مثال خیابان
سناباد اولویت احداث مسیر دوچرخه نیست ولی
اولویت اتصال مسیر دوچرخه است .درباره الیت

نیزمسیریکهبهسمتالکترونیکیسازیرفتیم،
فکر می کنم مسئله را تا حدود زیادی حل کند.
در ادامه مهــم ترین اظهــارات محمدرضا کالیی
شهردار مشــهد در پاسخ به ســواالت خبرنگاران
می آید:
* در پاســخ به ســوالی درباره ضابطــه حمایت از
ورزش قهرمانــی :ضابطهمنــدی پــروژه ورزش
همگانــی را در دســتور کار داریــم .در شــورای
ورزش قهرمانی که متشــکل از شورا و شهرداری
و مدیرکل ورزش و جوانان است ،موضوع حمایت
از تیمهــای ورزشــی مــورد بررســی قــرار گرفته
اســت .مکانیزم حمایت بر اساس گزارش و طرح
مدیرکل ورزش و جوانان اســت و اگر طرحی هم
ارائه می شــود با نظر ایشــان خواهد بود .بودجه
مصوب حمایت از ورزش قهرمانی طی امسال۴۶
میلیارد ریال اســت که  ۴۰درصد آن در فوتبال و
فوتسال ۲۰ ،درصد در کشتی و  40درصد هم در
دیگر رشتهها هزینه شده است .عالوه بر فوتبال و
کشتی از والیبال ،هندبال و بسکتبال برای آقایان
و بانوان نیز حمایت کردیم.
•استیضاح من جوک است

* در پاسخ به سوالی درباره چرایی تعیین تکلیف
نشــدن معاونت فرهنگی و اجتماعــی و همچنین
زمزمــه های اســتیضاح شــهردار :اســتیضاح من
جوک اســت و از ابتدای کار سعی شــده در زمینه
منافع مردم حرکت کنیم هرچه به نفع مردم باشد
اجرا مــی کنیم و هرچه بــه نفع مردم نباشــد اجرا
نمی کنیــم ،هر که مــی خواهد مخالف یــا موافق
باشــد .روزی اگــر نتوانیم کار کنیــم خداحافظی
می کنیم .معــاون فرهنگــی را بــه زودی انتخاب
میکنیم .آقای مصحفی تابهحال عملکرد خوبی

داشته است .از عملکرد وی نیز صددرصد راضی
هستم.
* ایــن کــه مــا گرایــش سیاســی داریــم و در این
چارچوب مسئولیتی به ما سپرده شده است یک
بحث اســت و این که در عمل چه وظیفهای داریم
بحث دیگــر ،من اصالحطلب هســتم و اعتقادات
خاص خودم را هم دارم اما وقتی شــهردار مشهد
شدم ،یعنی شهردار همه مردم شهر هستم یعنی
شهردار افرادی که نگاه سیاسی مرا قبول ندارند و
حتیباآندشمنهستندنیزهستم،بنابراینباید
حرفهای آن ها را هم شنید .من شهردار شهری
هستم که جریانات مختلف قدرتمند سیاسی در
آن حضور دارند و باید با همه آن ها گفت وگو کنم
و نقطهنظرات شان را بشنوم اما این سبب نخواهد
شد که از الگوهایی که به آن ها اعتقاد دارم کوتاه
بیایم .در این یک سال دریافتهام همدلی در شهر
مشهد باالســت .این که در اتفاقات اخیر ،مشهد
تقریبا هیچ آســیبی ندید در مقایسه با دیگر کالن
شهرها نشــان همین همدلی اســت .یک چیز را
عامل نگرانی خــودم می بینــم و آن نفســانیات و
منیت هاست .این که تصور شــود خودتان حقید
و بقیه غیرخودی .منیتها و خــود بزرگبینیها
فضای شهر را کسالتبار میکند.
* درباره جزئیات شورای راهبردی بافت پیرامون
حرم:دراینجلسهسهمسئلهبررسیشد؛ترافیک
هسته مرکزی مشــهد که کلیات آن تصویب شد،
طرح منظر حریم حرم و طرح تفصیلی ویژه آن بود
که روی چگونگی تهیه آن توافق شد.
* در پاســخ به ســوالی دربــاره ادعای بازداشــت
معاون پارلمانی و شــهردار منطقه ثامن :ما سعی
کردهایم کار کنیــم ،به همین دلیــل زمانی برای
پرداختن به هجمههــا نداریم .درباره بازداشــت
معاون پارلمانی که شــایعاتی در این باره منتشر
شــده بود ،ما اصال معاون پارلمانی نداریم ،دوما
بازداشتی در کار نبوده اســت یا درباره بازداشت
شــهردار منطقه ثامن ،کســی که در منطقه ثامن
کار عملیاتی میکنــد به صورت طبیعــی دایم با
دستگاه قضایی سر و کار دارد .هیچ خط قرمزی
در مواجهه و برخورد با فساد وجود ندارد.
•از ابتدا با فعالیت بازرگانی شهرآرا مخالف
بودم

* در پاســخ بــه ســوالی دربــاره بازداشــت ها در
شــهرآرا :ما موسســهای داریم به نام شــهرآرا ،در

حوزه تولید و نشــر خبــر و در حــوزه خبرنگاری و
عملکرد رســانه ای ،شــهرآرا برای ما یک سرمایه
بسیار ارزشــمند اســت .در این دو ســال شهرآرا
پیشرفت چشمگیری داشــت و حمایت کامل هم
از آن می کنم .با یک مســئله که از همان ابتدا که
معــاون مالی بــودم بــا آن مخالف بــودم ،فعالیت
بازرگانی موسسه شهرآرا بود اما چون مصوبه بود
به آن پایبند بودیم .بهرغم این که از نظر عملکردی
از دوســتان شــهرآرا بســیار ممنونم اما بررســی
موضوع پیشآمده حق دستگاه قضایی بوده و باید
روال خودش را طی کند.ما هم کمک می کنیم که
شهرآرا به عنوان سرمایه مهم در حوزه ای که به آن
اعتقاد داریم یعنی در حوزه رسانه تقویت شود.
* مسجد مروی ها حفظ خواهد شد و تحت هیچ
شــرایطی تخریــب نخواهــد شــد و فکر مــی کنم
خروجیکارچیزیمشابهمیدانگنبدسبزمشهد
خواهد شد.
* در خصوص شهر هوشمند از تهران بسیار جلوتر
هستیم ،هرچند راضی کننده نیست و باید بیشتر
به پیش رویم.
* در نشســت خبری قبلی هم گفتم کــه احداث
مجموعه آبادگران تصمیمی اشتباه بوده و محیط
زیست مشــهد را دچار مشــکل کرده است .برای
اجرای پروژه آبادگران مجوز مستقیم از ما گرفته
نشــد .آبادگران قــراردادی بــا راه و شهرســازی
داشــته که در آن بــه تعهــدات خود عمــل نکرده
است .در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور به
عنوان متولی رسیدگی به این موضوع ورود کرده
و جمعبندی این سازمان برای ما الزم االجراست.
* آن چــه بــه عنــوان کوهســتان پــارک بــه بنیاد
شهید واگذار شده در مجاورت موقوفه وکیلآباد
است؛ موقوفه ای که شهرداری مسئول موقوفه و
دادستان مشهد به عنوان ناظر وقف تعیین شده
اســت .ما قصد داشــتیم که کوهســتان پــارک را
تملک کنیم اما دادســتان محترم نامهای ارسال
کردند به عنوان ناظر وقف که بر اساس گزارشی
کــه اداره کل اطالعــات تهیــه کردنــد گــزارش
دقیقی بود ،این مســئله مطرح شده بود که زمین
کوهســتان پارک جزئی از موقوفــه مرحوم ملک
است و در اختیار شهرداری است و نیازی نیست
شهرداریخریداریکند.بحثتملکمتوقفشد
تا به آن رسیدگی شود.
* اراضــی بــزرگ مقیــاس درون شــهر از جملــه
دانشگاه فردوسی باید در اختیار تمام مردم قرار
بگیرد اما مقرراتشان باید رعایت شود.
* نهضت آســفالت معابــر را اجــرا کردیــم ،اما از
ایــن کــه نمیتوانیــم مناطــق منفصل شــهری و
روســتاهایی را که طرح تفصیلی مصــوب ندارند
آسفالت کنیم ،بسیار ناراحتم.
* اراضــی بــزرگ مقیــاس درون شــهر از جملــه
دانشگاه فردوســی باید در اختیار تمام مردم قرار
بگیرند امــا مقرراتشــان باید رعایت شــود ،قرار
نیست دیوارهای دانشــگاه را حذف کنیم ،بحث
این اســت دیوارهــای دانشــگاه را در بخشهایی
به عقب ببریم .انتظار مــن از دانشــگاه این بود که
خواست جامعه را بپذیرد .نه این که این طرح فقط
مختص دانشگاه باشد ،مثال دلیلی ندارد مجتمع
آیههابهعنوانیکمجتمعفرهنگیدراختیارمردم
نباشــد که این رویکرد با پذیرش مســئوالن سپاه و
ســردار نظری فرمانده محترم ســپاه امام رضا(ع)
مواجهشدومنواقعاتشکرمیکنمازایشان.

