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جهــت بیــان انتقــادات و پیشــنهادات و یــا درج تبلیغــات در فصلنامــه تلخنــد مشــهد میتوانیــد
از طریــق راههــای ذکــر شــده بــا مــا در ارتبــاط باشــید.

یادداشت مدیرمسؤول
محمدرضا زار ع برزشی

دوگانه جان ملت یا اقتصاد ملت ؟!
کرونـا معضـل بزرگـی اسـت کـه چنـد سـالی اسـت شـاهد آن بـوده و هـر روز شـاهد
مـرگ صدهـا نفـر از هـم وطنانمـان هسـتیم کـه ایـن خسـارت بـزرگ جبـران شـدنی
نیسـت .دولتهـا در ایـن اپیدمـی معمـوال بایـد بـا تمـام قـوا ورود کـرده و مـردم را آگاه
سـازند ،امـا خـود درگیـر معضلـی هسـتند بیـن انتخـاب جـان مـردم یـا اقتصـاد کشـور!!
چرخـه تولیـد بیمـاری بـا نهضـت واکسیناسـیون در حـال رونـد نزولـی اسـت امـا آیـا
توانسـتیم در ایـن چرخـه اقتصـاد مـردم را هـم تامیـن کنیـم؟ کشـورهای مختلفـی

یادداشت سردبیر
وجیهه هوشیارفر

جای چهار باغهای مشهد خالی!
بلــوار یــک کلمــه هلنــدی اســت کــه معــادل فارســی آن چهاربــاغ اســت .خیابانهایــی
کــه بــا دو ردیــف درخــت از هــم جــدا شــده و غالبــا بیــن ایــن دو ردیــف پیــادهرو قــرار
گرفتــه اســت .ایــن یعنــی کنــار هــر خیابــان یــک ردیــف درخــت قــرار دارد .در واقــع هــر
ردیــف درخــت یــک بــاغ محســوب میگــردد کــه بــا احتســاب دو خیابــان و چهــار ردیــف
درخــت ،مجموعــا چهــار بــاغ خوانــده میشــوند.
آنچــه بــه عنــوان چهاربــاغ ایرانــی مشــهور اســت و تــا کنــون باقــی مانــده میتــوان بــه
چهاربــاغ طــاق بســتان کرمانشــاه ،چهاربــاغ بلــوار کشــاورز تهــران و چهاربــاغ عباســی
اصفهــان اشــاره کــرد.
امــا خــدا بیامــرزد چهارباغهــای مشــهدمان را ،بلــوار وکیلآبــادی کــه اگــر درختــان
تنومنــد و کهنســالش را قطــع نکــرده بودنــد و بــرای تعریــض خیابانهــای خــودرو
محــور جویهــای آبــش خشــک نمیشــد ،االن نــام خیابــان وکیلآبــاد را بــه خــود
نمیگرفــت و یــا بلــوار فرودگاهــی کــه تفرجــگاه روزهــای تعطیلیمــان محســوب
میشــد ولــی در حــال حاضــر تنهــا جایــگاه خودروهــا شــده اســت.
طبــق اصولــی کــه در ابتــدای بحــث بــه آن اشــاره شــد طوالنیتریــن بلــوار شــهری
ایــران پــس از بلــوار ولیعصــر تهــران ،بــه بلــوار وکیلآبــاد مشــهد تعلــق میگرفــت

بحـران کرونـا را در کشـور خودشـان بـا قرنطینـه
و شـرایط سـختگیرانه کرونایـی کاهـش دادنـد
و بعضـا قطـع کردنـد امـام یـک نکتـه مهـم را مـد
کهـای معیشـتی
نظـر داشـتند و آن هـم کم 
و حمایـت از اقتصـاد کشـور .در ایـن مسـیر
راههـای فراوانـی وجـود داشـت کـه هـر کـدام از
کشـورها یکـی از آنهـا را انتخـاب کـرد ،از کشـور
چیـن کـه بسـتههای غذایـی را تـا درب منـزل
مردم میرسـاند تا کشـورهای پیشـرفته آسـیایی
تهـای
و اروپایـی کـه بـا وضـع قوانیـن معافی 
مالیاتـی و  ...سـعی در کمـک بـه مـردم داشـتند.
امـا نکتـه حائـز اهمیـت ایـن کـه آیـا در کشـور مـا
ایـن دو مسـاله بـا هـم و در کنـار هم تامین شـد؟

کــه برطبــق اســتانداردها دیگــر بلــوار نیســت!
شــاید باید از استقامت آستان قدس رضوی
در خصــوص عــدم اجــازه بــه شــهرداری بــرای
تعر یــض خیابــان و نفــوذ بــه بــاغ ملــک متشــکر
باشــیم کــه باعــث شــده اســت در قســمتی از
ایــن مســیر بــا استشــمام خــوش رایحــه درختان
و تغییــر محســوس آبوهــوا بیــن میــدان
پــارک تــا میــدان فلســطین هنــوز هــم خاطــره
روزهــای خــوش قدیــم برایمــان زنــده میشــود.
نهــا بــرای حــل مســئله تعدیــل
تعریــض خیابا 
بــار ترافیــک تنهــا مســکنی مقطعــی اســت کــه
تجربــه ثابــت کــرده اســت هــر چقــدر هــم مــرز
فضــای ســبز را بــه نفــع خودروهــا عقــب بکشــیم،
ســال بعــد و ســالهای بعــد هــم بایــد بــه ایــن
عقبنشــینیها پاســخ مثبــت بدهیــم کــه در
نتیجــه از با غهــای چندهکتــاری تنهــا یــک مســیر
باریــک پیــاده بــا چنــد درخــت خشــک باقــی
خواهــد مانــد!
دیدگاههــا بایــد تغییــر کنــد نــه اصــول! تــا
زمانــی کــه اصــل خــودرو باشــد نــه انســانی
جایــگاه دارد ،نــه طبیعــت و نــه فضاهــای بــاز و
جمعــی …

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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ﻓﺮﻫﮕﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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رئیس پلیس راه خراسان
رضوی :افزایش  ۲۰درصدی
تردد در جادههای
خراسان رضوی

پیش به سوی
پیک بعدی کرونا،
حداقل بذارین عرق
کادر درمان کمی
خشک بشه

بیش از  ۱۰هزار نفر از
کارکنان شهرکهای
صنعتی خراسان رضوی
واکسینه شدهاند

ای کاش کارگران
در برابر بیکاری هم
واکسینه میشدن

سرپرست انتقال خون
خراسان رضوی :نفس
ذخایر خونی استان به
شماره افتاد

از دوستانی که خون
ملت رو مکیدن،
قرض بگیرین

باند مخوف رها و عامالن
دستبردهای مسلحانه
به منازل مشهد
دستگیر شد

مشهد یکم
گانگستری نشده
بنظرتون

تامین  ۶۰۰کپسول اکسی�ن
توسط بخش خصوصی
برای بیمارستانهای
خراسان رضوی

از مردم برای مردم؛
جز این چارهای نیست

دبیر اجرایی خانه کارگر در
خراسان رضوی :کاهش
قدرت خرید کارگران در عین
افزایش حقوق نسبت
به سال گذشته

در عوض قدرت خرید
مدیران خوب شده

اگر میخواستن
حقشون رو بدن
که حقالتدریس
نمیگرفتن

این روزا
اخبار شده تخریب،
یا تخریب مسجد یا
تخریب سینما…

اینکه یا اسم
یا لباس عوض بشه
آخرش تیم میشه

ﻓﺮﻫﮕﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

البته از اینجا
استعفا میدن ،جای
دیگه پست خواهند
گرفت

استعفای دو مسئول
دانشگاه فردوسی در پی
خودکشی یک دانشجو

حقالتدریس،
حقی که ادا نمیشود

عضو شورای
اسالمی شهر مشهد:
در بافت پیرامون حرم
 ۳۰مسجد تخریب
شده است

پدیده دوباره
شهرخودرو شد

حتما کیفیت خدمات
خوب بوده مشتری
جذب کرده

مدیرکل بهزیستی
خراسان رضوی ٣٠ :درصد
معتادان مراکز ترک اعتیاد
استان غیر بومی
هستند

چجوری دلتون اومد
بجای مجوز پاساژ مجوز
پارکینگ بدین

افتتاح پارکینگ طبقاتی
پرستار مشهد

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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۳

شءءرهءءءءءی

کمیسیونساماندهیحاشیهشهر شورایشهر مشهد :آشتیمتن
باحاشیه،پهنهمستعدحاشیهشهر مشهدجزئیاز شهر میشود

اون مناطق جز شهر بودن ،مسئوالن قهر بودن با اونجا

مدیرعامــل ســازمان اتوبوســرانی شــهرداری مشــهد :جلوگیــری
از ورود مســافران بــدون ماســک بــه اتوبوسهــا
چه فایده وقتی سوار اتوبوس میشن ماسک نمیزنن

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد :محدودیتهای
آبی در پروژههای کالن فضای سبز مشهد لحاظ شده است
یعنی پروژهها رو کوچک کردین یا آبیاری کم کردین

چه چیزی بافت اطراف حرم را احیا میکند؟

هر چی هست مجتمع تجاری نیست

رئیــس ششــمین دوره شــورای شــهر مشــهد :کاهــش هزینهها
فســازی رویکرد شــورای ششــم
و شفا 
در شعار یا در عمل ،مسئله این است!
فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد

---------شــــــــمـــاره 8
---------تابستان 1400

4

بدهــی  ۱۸هــزار میلیــارد تومانــی شــهرداری مشــهد در پایــان
دوره پنجــم و اظهــار نظرهــا پیرامــون آن
بدهی هم مثل مهریه است ،کی داده کی گرفته

شءءرهءءءءءی

رئیــس کمیســیون اصــل  ۹۰مجلــس شــورای اســامی :احتمــال
ورود کمیســیون اصــل  ۹۰بــه پرونــده بافــت حــرم رضــوی
هنوز از احتمال میگین! مرگ یکبار ،شیون هم یکبار.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی :ثبت چهارمین
روز پیاپی وضعیت هشدار در هوای کالنشهر مشهد
تا کروناست مسئوالن نگران آلودگی هوا نیستن

مدیر بوستان ملت :معابر بوستان ملت نامگذاری شدند

امیدواریم هر دوره تغییر نکنه

توضیحاتعضوشورایششمشهر مشهددربارهاشتغالبانوان

امیدوارم مرز بین توضیح و توجیه حفظ شده باشه

اســتاندار خراســان رضــوی :لــزوم برنامهریــزی بــرای کالنشــهر
مشــهد در مقیــاس ملــی و بینالمللــی
امیدوارم لزوم نظارت ،پیگیری و بودجه در همین تراز لحاظ بشه

تجــارت مجتم عهــای خالــی کــه حــدود  ۴۳درصــد از مجتمعهــای
تجاری کشــور در مشــهد هســتند
بــا اینهمــه مجتمــع ،قطب هیچ صنعت و تجارتی هم نیســتیم

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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ﺳﯿﺎءءءءءءءﯽﺳ
فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد

مطالبــه دانشــجویان مشــهد از مســئوالن دربــاره
کرونــا ،پاســخگوی عملکــرد خــود باشــید

عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان :خراســان رضــوی
بــه اســتانداری توســعهگرا نیــاز دارد

دوستان به خودشون پاسخگو نیستن
به دانشجویان پاسخگو باشن

باید بب�نیم مافیای قدرت و پول به چی نیاز دارن

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی :دریافت
درصد توسط مسئوالن اجرایی برای احداث باغویال

اســتاندار ۱۱ :روســتا در خراســان رضــوی بــه شــهر
ارتقــاء مییابــد

دوستان قصدشون راه افتادن کار ملت بوده

زودتر ارتقاء میدادین
انتخابات شورای شهر برگزار کنن

تخریب یک سینمای تاریخی دیگر در مشهد

فرمانده نیروی انتظامی مشهد :سرقت میلیاردی
با نفوذ از یک سوراخ در صرافی

اینکه چیزی نیست ،بگی من نبودم،
کی بود کی بود حل میشه…

اوناییکه اختالس میکنن از کدوم سوراخ نفوذ کردن؟!

---------شــــــــمـــاره ۸
---------تابستان ۱۴۰۰

۶

اﻗﺘﺼﺎءءءدءءءءءی

رئیس اتحادیه صنف مواد غذایی در مشهد:
افزایش۳۰درصدیقیمتبرن�ایرانیدر بازار مشهد

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران خودرو مشهد:
کاهش  ۳۰تا  ۴۰درصدی قیمت خودرو در صورت آزاد
شدن واردات

مشکلی نیست هنوز مدیران قدرت خرید دارن

کاش واردات خانه هم داشتیم؛
شاید امید خانهدار شدن زنده میشد

بالتکلیفی قیمت لب�یات در بازار مشهد

مدیرکل دفتر مدیرکل دفتر خدمات بیمه سالمت:
هزینهتستدارویدرمان کرونابابیمهچقدر است؟

از بالتکلیفی قیمت به سرگردانی ملت رسیدیم

چیزی نیست؛ برابر با حقوق یک ماه کارگران

رئیــس اتحادیــه نمایشــگاهداران مشــهد :بازگشــت
بــه عصــر پیــکان بــه دلیــل افزایــش قیمــت خــودرو و
محبوبیــت خودروهــای فرســوده

مدیر کلامور عشایر خراسانرضوی:خریدحمایتی
بیش از  ۲هزار رأس دام از عشایر خراسان رضوی

عص ــر پی ــکان ش ــروع ش ــده ب ــود ،بازگش ــت هم ــه ب ــه
س ــوی � ی ــان اس ــت!

امیدوار یـم از خریدتـون حمایت بشـه تا موقع تسـویه
حسـاب نگیـد بودجه نداریم

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد

---------شــــــــمـــاره ۸
---------تابستان ۱۴۰۰

۷

یاءءءدءءءداءءتشها

در حاش ـ ـ ــیه پیشـ ـ ــنهاد ن ـ ــام کمیسـ ـ ــیون
شهرسازی و معماری اسالمی

آیـــا مقصـــــــران اصــلی
اسامی هستند؟

بـه یـاد دارم در دوران تحصیل دوسـتی داشـتم دورگه
کـه ثمـره ازدواج پـدر ایرانی تبارش با دختری آمریکایی
سیاهپوسـت بـود و تحصیـل در آمریـکا سـبب ایـن
آشـنایی شـده بـود .مـادرش پس از آشـنایی با اسلام
و البتـه آشـنایی بـا همسـرش ،شـیعه علـوی شـده
بـود و مـن در همـان دوران و بـا همـان سـن کـم از
همصحبتـی بـا چنیـن زن فعالی که پوشـش اسلامی
بـا لهجـهی آمریکایـی غلیـظ داشـت و با عشـق وصف
ناپذیـری از اسلام آوردنـش سـخن میگفـت ،لـذت
میبـردم .زنـی کـه حتـی اسـمش بـه قـول خودمانـی
مذهبیطور و از القاب ائمه نبود اما دلش نور خدایی
داشـت و اسـامی فرزندانش زهرا و علی گذاشـته بود.
سـالها بعـد دوسـت قدیمـیام را از طریـق فضای

مجازی پیدا کردم اما این زهرا کجا و آن زهرایی که میشـناختم کجا؟ عکسهای عروسـی
لب سواحل اروپایی با کنار گذاشتن دین اسالم و ازدواج با مردی مسیحی مذهب! یادم
نمیآید مادرش را در عکسها دیدم یا نه اما در کامنتها هنوز هم زهرا خطابش میکردند!
چنـد روز پیـش کـه خبـر پیشـنهاد تغییـر نـام کمیسـیون شهرسـازی و معماری شـورای
شـهر را بـه کمیسـیون شهرسـازی و معمـاری اسلامی شـنیدم یاد ایـام قدیم و ایـن خاطره
دور افتادم .به نظر میرسد زیاد از حد درگیر ظواهر و اسامی شدهایم! تا زمانی که مفهومی
اسلامی نباشـد ،رنگ اسلامی نداشته باشـد و شمیم محمدی از آن بیرون نیاید اسالمی
نـام بگیـرد یـا نگیـرد چـه سـود؟ تـا زمانـی کـه زهرایـی نباشـیم ،یـا علـیوار زندگـی نکنیـم نـه
تنهـا شـأن صاحبـان حقیقـی نا مهـا را تنـزل دادهایم که به مفهوم اسلام هم ضربـه زدهایم.
یهـا گاهـی تلنگری بـه خودمـان بزنیم
درسـت اسـت کـه شـاید بـا تکـرار اسـامی نمـاد پاک 
کـه کجـا هسـتیم و چـه میکنیـم امـا اگر نتوانیـم مسـلمان واقعی تربیت کنیم مسـئولیتی
بـر دوشـمان خواهـد مانـد کـه بـه راحتـی از گردنمـان برداشـته نخواهـد شـد و زمانـی کـه بـر
شـهرمان نام اسلامی میگذاریم و تنها هرجا که الزم شـد از امام مهربانیها مایه بگذاریم
در حالـی کـه در زمـان حسـاب کتـاب مالـی بـرای امضاهـای طالیـی یادمـان بـرود کـه اصـول
اسلامی چیسـت ،قطعـا بایـد در روز قضاوتـی کـه از آن گریـزی نیسـت پاسـخگوی هـزاران
قشـان را رعایـت نکردهایـم.
انسـانی باشـیم کـه ح 
ای کاش روزی شـهری داشـته باشـیم که کوچهها و خیابانها و خانههایش فریاد بزند
کـه ایـن شـهر مضجـع شـریف پاکتریـن و بهترین انسانهاسـت که وجودش به شـمس
و شـموس بودن معنا بخشـیده اسـت نه القاب به او!
نویسنده :وجیهه هوشیارفر

مدیرمسئول و سردبیر پایگاه خبری اختصاصی افق اندیشان مشهد (حوزه شهرسازی و معماری)

عوامــل موثــر بــر کاهــش آســیبپذیری شــهرها در زمــان وقــوع زلزلــه

توجهبهمحلقرارگیری گسلهادر ساختوسازهایشهری

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد

---------شــــــــمـــاره 8
---------تابستان 1400
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وقوع زلزله تاثیرات مخربی بر سکونتگاههای انسانی
گذاشـته و تلفـات سـنگینی بـر سـاکنان آنهـا وارد
میسـازد و بنابرایـن الزم اسـت چارهاندیشـیهایی
جهـت کاهـش تاثیـرات ایـن سـانحه بـر روی شـهرها
صـورت گیـرد .شـهرها دارای کالبـدی هسـتند کـه
بـه مثابـه ظرفـی انسـانها و فعالیتهایـی را در
خـود جـای دادهانـد .هرچـه ظـرف قرارگیـری انسـان و
فعالیتهـا یعنـی کالبد شـهرها آسـیبپذیرتر باشـد،
میـزان تلفـات نیـز بیشـتر میگـردد .از جملـه مـواردی
کـه آسـیبپذیری را افزایـش میدهنـد میتـوان بـه
تراکـم بـاالی جمعیتـی سـکونتگاهها ،بافت فشـرده و
پـر تراکـم سـاختمانی ،عـرض کـم و محصوریـت بـاالی
معابـر و نبـود و کمبـود فضاهـای بـاز اشـاره نمـود.
شـهرهای کشـور ما با توجه به توسـعه بدون برنامه
شـان ،اغلـب دارای بافتـی فشـرده بـوده و عوامـل
مختلـف جغرافیایـی ،فرهنگـی ،اقتصـادی و حتـی
سیاسـی مانـع از شـکلگیری فضاهـای بـاز و عمومـی
در آنهـا شـده اسـت .مسـاله ارزش اقتصـادی زمیـن
نیـز توجـه بنگاههـای اقتصـادی را بـه خود جلـب کرده
و موجـب شـده اسـت کـه حداکثـر بهرهبـرداری از آن
صـورت گیـرد کـه نتیجـه ایـن امـر افزایـش تراکمهـای
ساختمانی ،عرض پایین معابر و فقر شدید فضاهای
بـاز در شـهرها و مخصوصـا کالنشـهرها میباشـد .از
طرفـی تاکنـون نـگاه مسـئوالن و مدیـران شـهری بـه
زلزله بیشـتر متوجه به مقاومسـازی بناها بوده است

و تـا کنـون سـاخت و بافـت شـهرها و فضاهـای بـاز شـهری و نقـش و تاثیرشـان در کاهـش
اثـرات و بهبـود رونـد امـداد رسـانی و اقدامـات بعـدی آن ،کمتـر مـورد توجه قرار گرفته اسـت.
چهار گسل مهم شهر مشهد عبارتند از :گسل کشفرود که در شمال شهر وجود دارد.
گسلطوس،گسلسنگبست-شاندیز وگسلجنوبی.سهگسلابتداییخارجاز مشهد
و قسـمتی از گسـل جنوبی در داخل شـهر قرار گرفته اسـت .هر چند تا این لحظه هیچ یک
از گسـلها مسـبب زلزله بزرگ و ویرانگری طی سـده اخیر نبودهاند .شواهد وجود ساختاری
گسل به معنای فعال یا غیرفعال بودن آن محسوب نمیشود و ثبت وقوع زلزله و سوابق
تاریخی ،مبنای لرزهزا بودن آن اسـت .طبق درجهبندی خطر نسـبی زلزله ،شـهر مشـهد دارای
خطر نسبی زیاد میباشد .به طور کلی بین بخشهای مختلف شهر ،بخش مرکزی ،شمال
و شـرق شـهر درجـه آسـیبپذیری بیشـتری دارنـد کـه دلیـل اصلـی آن تمرکـز بـاالی جمعیت،
عـرض کـم معابـر ،وجـود بافـت فرسـوده و بـاال بـودن شـتاب زلزلـه در ایـن مناطـق میباشـد.
بر اسـاس بررسـیهای انجام شـده بر معابر شـهر مشـهد ،در برخی مناطق شـهر با توجه
به عدم رعایت تناسب ارتفاع ساختمان به عرض معبر ،در موقعیت خطرناکی قرار خواهند
نهـا ،دارای سـازگازی کاملا نامناسـب
گرفـت و در صـورت تخریـب سـاختمانهای بدنـه آ 
میگردند و در صورت بروز فاجعههایی چون زلزله و دیگر حوادثی که نیاز به امدادرسانی فوری
داشـته باشـد ،عملیـات تخلیـه اضطـراری بـه خوبـی انجـام نشـده و نمیتوانند نقـش چندان
موثری در کاهش آسیبپذیری و امدادرسانی فوری ایفا نمایند بنابراین پیشنهاد میشود از
مسیرهای اصلی به عنوان بهترین راهها برای دسترسی به نقاط مختلف شهر استفاده شود.
توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه تنها یک شـبکه زیرسـاختی از هـر نوع وجـود دارد
بـه عبـارت دیگـر نمیتـوان دو شـبکه یکـی بـرای حالـت عـادی و یکـی بـرای شـرایط بحـران
داشـت بنابرایـن شـبکه حملونقـل بایـد در حالـت عـادی و بحرانـی نیازهـای کاربـران را بـه
بهتریـن نحـو تامیـن نماید.
نویسنده :الهه رحیم زاده
کارشناس خبرنگار پایگاه خبری اختصاصی افق اندیشان مشهد

ﮔﻔﮕﺘﻮی وﯾﮋه

محمدرضــا کالئ ــی شــهردار ســابق مشــهد

بدون سا�سور
بدون روتــــوش
مهمترین وی�گی مشهد و خواستههای� که اجرای� نشد
روزی کـه قـرار شـد بیایـم ،یکـی از دوسـتان گفـت کلی�ـی آمـاده کنیـم و قـرار شـد دربـاره
آرزوهای مشـهد در آن صحبت کنم .در یک فضایی نشسـتیم و صحبت کردیم .در طول
این مدت هر  ۶ماه یکبار آن را نگاه کردم .تقریبا همه آن چیزهایی که گفتم اتفاق افتاده
اسـت بـه جـز بافـت اطـراف حـرم مطهـر رضـوی .پیچیدگیهـای زیـاد و دخالتهـای شـورا
باعـث شـد آنچـه بایـد رخ مـیداد رخ ندهـد.
نمونههـا را بایـد بررسـی کنیـم؛ هرجـا کـه شـورا از مـا جلوتـر بـوده ،چـه اتفاقـی افتـاده
اسـت و هـر جـا کـه مـا از شـورا جلوتـر بودیـم ،چـه اتفاقی افتاده اسـت .در منطقـه ثامن هم
شـورا جلوتـر بـود و برخـی از اعضـا هـم در آن محـدوده صاحبنظـر بودنـد و آقـای نعمتـی
هـم خودمختـار بـود .کار بـه دعـوا رسـید و بـه بهانـه احقـاق حقـوق مـردم اجـازه رخ دادن
اتفاقـات بـزرگ از مـا گرفتـه شـد .اگـر دخالـت نمیکـردم ،وضـع بدتـر هـم شـده بـود .بـا همـه
دعوا کردیم؛ با وزارت راه و شهرسـازی ،اسـتانداری ،سـرمایهگذاران .همه و همه با ما دعوا
کردنـد ،ولـی خـب شـورا معتقـد بـود کار درسـتی اسـت .ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه از دیـد
نظری شورا در همه کارهای ما سهیم است و در این زمینه هیچ تردیدی نیست ،اما آنجا
کـه آنهـا جلـودار بودنـد و مـا پشـت آنهـا میررفتیـم و آنجا که مـا جلودار بودیم و آ نها پشـت
مـا میآمدنـد را بایـد مقایسـه کـرد .بسـیاری از اهدافـم را پیـاده کـردم ،امـا برخـی دیگـر هـم
بودنـد کـه شـرایط اجـازه آ نهـا را نـداد ،مثل حیات شـبانه مشـهد کـه کرونا جلـو آن را گرفت.
ثبت نام ریاست فدراسیون فوتبال
فشـار شـورا زیـاد شـده بـود .میخواسـتم بـه جایـی بـروم کـه همزمانـی با شـهرداری داشـته
باشـد و نقشـم بـه مـرور کمتـر شـود و در نهایت بروم .ایـدهاش از گفتوگو بـا آقای اصولی
درآمد .یکی از بزرگترین خیرات دوران تصدی من در شهرداری همین موضوع بود؛ باعث
شد مرز ما و شورا مشخ� شود .آنجا همان روزی بود که تصمیم گرفتم شهردار باشم.
مردم شما را شهردار موفقی میدانند
چیـزی کـه نشـان میدهـد مـا موفـق بودهایـم ایـن اسـت کـه مـردم از مـا افسـانه میسـازند
یـا نـه .در اقتصـاد نفتـی رانتـی بـا مـردم دارای حافظـه تاریخـی ضعیـف افسانهسـازی اسـت
کـه نشـان مـی دهـد مـردم راضـی بودنـد یـا نـه .مـن بـه افـراد مختلفی بـرای گرفتـن تجربیات
آنهـا مراجعـه کـردهام .آقـای کرباسـچی حرف جالبی مـیزد ،میگفت من در تهران به شـدت
حسـاس بودم که کسـی در روزهای غیرکاری با ماشـین اسـتفاده اختصاصی ممنوع ،تردد
کنـد یـا از آن اسـتفاده شـخصی کنـد .یـک روز جمعـه داشـتم در سـعادتآباد پیـادهروی
میکـردم کـه دیـدم یـک ماشـین اداری پـارک شـده اسـت .حسـاس شـدم و زنـگ در خانـه را
زدم و از آن فرد س�ال کردم ،آن فرد هم بهانهای آورد و در نهایت من او را توبیخ کردم .بعد
از آن افسانه ساخته بودند که کرباسچی با دوچرخه در شهر میگردد تا بب�ند چه کسانی
از خـودرو دولتـی اسـتفاده شـخصی میکننـد .ایـن موضـوع کـه اصالتـا واقعیـت نداشـته
و تنهـا یـک بـار رخ داده اسـت ،امـا مـردم برایـش افسـانه سـاختهاند .شـما فکـر میکنیـد
همـه پروژههایـی کـه بـه آقـای شهرسـتانی نسـبت میدهنـد ،درسـت اسـت؟ واقعیـت
اینطـور نیسـت .ایشـان کمتـر از  ۳سـال شـهردار مشـهد بـوده اسـت ،امـا مردم دوسـتش
داشـتند و بـرای او افسـانه سـاختهاند .امـا نمیدانـم بـرای مـن افسـانه میسـازند یـا نـه.

ارتبا�ات برای مشهد در سط� ملی
در خصـوص بنـد »و« تبصـره  ۵مـا حداقـل  ۵۰جلسـه
بـا آقایـان در سـطح مدیـران عالـی رتبـه نظـام برگـزار
شـده اسـت .برای حل بسـیاری از پروژهها با رؤسـای
قـوا صحبـت کـردم .نمونـه دیگـرش میشـود کال
چهلبـازه .در گذشـته اگـر در ایـن منطقـه یـک بیـل
خـاک خالـی میکردیـم یـا آبیـاری درختـان را انجـام
میدادیـم ،دههـا نفـر از نهادهـای مختلـف اعتـراض
میکردنـد و کار بـه دادگسـتری کشـیده میشـد و
ً
احتمـاال بـه دلیـل ورود عدوانـی برخـورد میکردنـد.
حـاال مـا داریـم در آن منطقـه  ۴۰هکتـار رودپـارک
میزنیـم و کسـی اعتراضـی نمیکنـد.
فضای متفاوتی شکل گرفته است ،اما من در
این مدت اهل عکس گرفتن نبودم ،بیشتر تالش
میکردم ضرورتهای مشهد حل و فصل شود.
البته رویکردم این بود که ما پول داریم و به شما
احتیاجی نداریم ،اما اگر شما خودتان به شهر حضرت
رضا؟ع؟ کم لطفی کنید ،گناهش پای خودتان است.
تعامالت با آستان قدس
نظــر مــن ایــن اســت کــه شــهر مشــهد هرچــه دارد
از حضــرت رضــا؟ع؟ اســت .ا گــر حضــرت رضــا؟ع؟
نمیبــود ایــن شــهر یــک شــهر کــم جمعیــت بــود
و وضعی�ــش شــاید از شــهرهای سیســتان و
بلوچســتان هــم بدتــر میبــود .ایــن چــراغ بایــد
همیشــه روشــن بمانــد البتــه دســت مــا نیســت.
مــا در ایــن دوره گرههــای بزرگــی از شــهر را بــا
آســتان قــدس حــل کردیــم .ا گــر تنهــا  ۲مــاه دیرتــر
آقــای رئیســی بــه قوهقضاییــه رفتــه بودنــد ،مــا
میتوانســتیم اتفاقــات بســیار بزرگــی را در شــهر
مشــهد رقــم بزنیــم .طبیعــی بــود بــا تغییــر تولیــت،
مدیــران هــم تغییــر کردنــد و یــک ســالی طــول کشــید
تــا دوبــاره شــروع کردیــم .امــا در مجمــوع مــن از ایــن
همــکاری بســیار راضــیام و بــه نظــرم آســتان قــدس
هــم بایــد از ایــن همــکاری بــا شــهرداری راضــی باشــد.
آینده محمدرضا کالئی؟
معلــوم نیســت .هرچــه پیــش بیایــد .مهــم ایــن
اســت که مثل یک تخته پارهای روی موج بنشــینی.

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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گفگتوی ویژه

ارجائـی شـیرازی بـا اشـاره بـه  ۵حـوزه اسـناد فرادسـتی در مدیریـت شـهری تصریـح کـرد:
مهمتریـن ایـن اسـناد گزار ههـای چهارچـوب چشـمانداز تحقـق تمـدن نویـن اسلامی،
مطالبات رهبری و بسـته سیاسـتی شـورای شـهر مشـهد در دوره ششـم اسـت .در بسـته
سیاسـتی شـورا گفتـه شـد کـه سرمشـق دوره ششـم مدیریـت شـهری مشـهد ،مدیریـت
عالمانه و جهادی با سه رویکرد مردمی ،تعاملی و ظرفیتمحور است و شعار مشهد هم
جهانشـهر برکت و کرامت تعیین شـده اسـت .بازوی اجرای این سرمشـق مدیریتی هم
شـهرداری اسـت و البته شـورا باید کمکم به سـمت مدیریت یکپارچه شهری حرکت کند.

رویکرد جهادی در شهرداری مشهد
شـهردار منتخـب مشـهد رویکـرد مدیریـت شـهری جدیـد در بحـث اقـدام و انتخـاب
همـکاران را گفتمانـی ،مردمـی ،علمـیو جهـادی دانسـت و در تشـریح ایـن رویکـرد گفـت:
گفتمانـی یعنـی اینکـه گفتمـان انقلاب اسلامیمالک همـه کارهاسـت.
مردمیبودن هم به این معناست که نظر مردم مالک انجام برخی از پروژهها قرار خواهد
گرفت .در برخی از شهرهای دنیا برای انجام و تعریف پروژههای بزرگ و هزینهبر شهری ،به
آرای عمومیمراجعه میکنند و خرده پروژههای محالت هم با مشارکت مردم اجرا میشود .در
مشهدبخشیاز بودجهعمرانیدر اختیار شورایاجتماعیمحالتاست.منظور از علمیبودن
هم این است که به هیچ عنوان فعالیت سلیقهای نداریم و همه فعالیتها و کارها
علمیپیش خواهد رفت .آن هم علمیکه با اجرا آمیخته است .جهادی هم در اقدام است.
یعنیسراغکارهایسختونشدنیخواهیمرفتوشبانهروزیوهفتروز هفتهکار میکنیم.
ارجائـی شـیرازی بـا تأکیـد بـر مشـاهده افـق  ۲۰سـاله در برنامهریـزی بـرای مشـهد ،ادامـه
داد :برنامه شـهری مشـهد باید در تراز انقالب اسلامیو آیندهنگر باشـد .ما نباید مشـهد
را فقـط بـرای خودمـان طرحریـزی و اجـرا کنیـم .ایـن شـهر بایـد در افق  ۲۰سـاله دیده شـود و
برنامـهای هـم کـه نوشـته میشـود بایـد تحولـی باشـد .بـا حرکـت الکپشـتی و نگهداشـت
شـهر و مدیریـت وضـع موجـود بـه جایـی نمیرسـیم.
وی بـا اشـاره بـه رویکـرد اصلـی پیشـنهادی بـرای مدیریـت شـهری آینـده تأکیـد کـرد:
رویکـرد مـا بصیـرت کامـل و قاطعیـت اسـت .بـا چشـمان بـاز و مشـورتپذیری تصمیـم
میگیریـم و بـا قاطعیـت اجـرا میکنیـم.

سید عبداهلل ارجائی شهردار جدید مشهد:

مشـهد به بهشت
ســـــرمایـــهگــــذاری
تبـــدیـل میشــــود
فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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اولیـن مدیر یـت شـهری بعـد از بیانیـه گام دوم
انقلاب اسلامی
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه امـام رضـا؟ع؟ امـام مهربانـی،
گفتگـو و علـم و دانـش اسـت افـزود :وظیفـه اصلـی
مدیریـت شـهری ایـن اسـت کـه بتوانـد ایـن صفـات
را بـه شـهر تسـری بدهـد .دوره ششـم مدیریـت
شـهری اولیـن دوره کامـل بعـد از صـدور بیانیـه گام
دوم انقلاب و آخریـن دوره قبـل از پایـان چشـمانداز
 ۱۴۰۴جمهـوری اسالمیاسـت و امیدواریـم کـه در
دوره جدیـد بتوانیـم آغازگـر و نهادینهسـاز سـبک
مدیریـت انقالبـی در مدیریـت شـهری باشـیم.

استخراج  ۵محور مهم شهر
شـهردار منتخـب مشـهد بـا بیـان اینکـه از  ۱۷راهبـردی کـه شـورای ششـم در نظـر دارد و
ابلاغ کـرده اسـت ۵ ،محـور هویـت شـهر ،کالبـد شـهر ،محیـط زیسـت شـهر ،اقتصـاد و
ارتباطـات شـهر را اسـتخراج کـرده اسـت ،تصریـح کـرد :در هویـت ،شـهر بـه  ۵منظر مختلف
تقسـیمبندی میشـود .یکـی اینکـه مشـهد شـهری اسـت کـه بسـتر زیسـت مومنانـه
بـا هویـت رضـوی و الگـوی سـبک زندگـی خـادم ،زائـر و مجـاور اسـت و همچنیـن راهبـرد
فرهنگـی شـهرداری ایـن اسـت کـه ایـن سـبک زندگـی را پیادهسـازی کنـد .براسـاس ایـن
رویکـرد هـر کسـی کـه در مشـهد حضـور دارد یکـی از ایـن سـه شـاخصه را دارد .کسـی کـه به
مشـهد سـفر میکنـد زائـر اسـت ،آنکـه در مشـهد زندگـی میکنـد مجـاور اسـت.
ویادامهداد:مجاورتمفهومیبسیار عمیقتر از شهروندیاست.امروز در آپارتمانهای
مجلل سبک و شأن خاصی برای زندگی و همسایگی دارند که قبل از خرید به خریدار اعالم
میکنند .شأن همسایگی با امام رضا؟ع؟ چیست و چرا نباید خودمان را همسایه ایشان
بدانیـم .اصـل همسـایگی خیلـی مترقیتر از همشـهری بودن و فرهنگ شـهروندی اسـت.
ارجائـی شـیرازی افـزود :خادمییعنـی بسـط و گسـترش خدمـت از چارچـوب حـرم
بـه بیـرون .خـادم بـودن فقـط کفشـدار و دربـان بـودن نیسـت .همـه اتوبوسرانهـا،
تاکسـیرانها و شـاغالن در اصنـاف مختلـف بایـد لبـاس خدمـت امـام رضـا؟ع؟ بـر ذهن و
روح بکننـد و اولویـت مدیریـت شـهری در دوره جدیـد ایـن مسـئله اسـت.
 ۳گزاره مهم هویت شهری
وی خانوادهمحـوری ،نشـاطآوری و زیسـتپذیری را از گزار ههـای مهـم هویـت شـهری
برشـمرد و گفـت :مهربانـی مـردم بـا شـهر و شـهر بـا مـردم بخـش دیگـری از هویـت شـهر
اسـت .مثلا اگـر کودکـی سـوار اتوبـوس شـود ،چطور دسـتش باید به میله وسـط اتوبوس
بـرای نگهداشـتن خـودش برسـد و اگـر در اتوبـوس خوابش برد و از ایسـتگاه مدرسـهاش
عبـور کـرد ،شـهر او را چهطـور بـه مدرسـه خواهـد رسـاند؟ شـهر مهربـان یعنـی بـرای همـه

مشهد باید بهشت سرمایهگذاری ایران شود
وی مشـهد آینـده را اعتمادآفریـن در عرصـه اقتصـادی خوانـد و ادامـه داد :مشـهد،
اقتصـادی پایـدار ،نوآور ،دانشبنیان ،مشـارکتپذیر و رقابتجو و اسـالمیخواهد
داشـت و در ایـن شـهر بایـد بسـتری فراهـم شـود تـا بـه بهشـت سـرمایهگذاری
تبدیل شـود .در محیط زیسـت شـهری هم ،مشـهد شـهری پاکیزه و سـالم ،سـازگار
بـا اکوسیسـتم در همـه جوانـب ،مقـاوم و ایمـن و تـابآور میشـود.
ارجائی شیرازی با اشاره به چالشهایی که بر سر راه این موضوعات وجود دارد،
گفت :همه این چالشها را به فرصتی طالیی تبدیل میکنیم ،ولی برای ایجاد تحول
و عبـور از چالشهـا چنـد چرخـش نیـاز اسـت .برخـورد سیسـتمیو بسـتن مجـاری
فساد به جای انفعال و مبارزه با مفسد .یکی از مسائلی که نقش کلیدی در حذف
امضای طالیی و کمیسیونهایی با صفهای طوالنی دارد ،هوشمندسازی است.
اگر فرایندها کوتاه و هوشمند و به دور از دخالت انسان شود ،تا حد زیادی با فساد
برخورد سیستمیشده است و تحققپذیر است .بسیاری از فرایندها در شهرداری
مکانیزه شـده اسـت ،اما نیاز به هوشمندسـازی دارد .یعنی یک نفر از منزل بتواند
بـه راحتـی پروانـه سـاختمان بگیـرد و نیـازی بـه حضور در شـهرداری نداشـته باشـد.
شـهردار منتخـب مشـهد ادامـه داد :انتصـاب مدیـران جـوان و مشـاوران
پیشکسـوت و همچنیـن خدمترسـانی محسـوس و منطقـی بـه جـای تزیینـی از
دیگـر چرخشهـای مهمیاسـت کـه در مدیریـت شـهری بایـد اتفـاق بیفتـد.
ضرورت ت�ییر در ضواب� شهرسازی
وی بـا بیـان اینکـه ضابطههـا بایـد برای مردم باشـند نـه مردم بـرای ضابطهها ،تأکید
کـرد :ضوابـط شهرسـازی در قسـمت برخـوردار شـهر بـا کمبرخـوردار برابـر اسـت .در
حالـی کـه در منطقـه برخوردار شـهر ،یک خانواده دو خـودرو دارد و در کمبرخوردار و
در یک مجتمع هشـت واحدی ،شـاید فقط دو خانواده خودرو داشـته باشـند ،ولی
ضوابـط پارکینـگ بـرای هردو یکسـان اسـت .چـرا باید این طور باشـد؟
شهردار منتخب مشهد افزود :مسئله مهم دیگر سهمبری شهرداری از ثروت
انباشـت شـده یا سـهمبری از فرصت شـهروندان برای تولید ثروت اسـت .آیا بهتر
است صبر کنیم تا مردم تخلف کنند و از آنها پول بگیریم ،یا اعتقاد داشته باشیم
کـه شـهروندان ثروتمنـد مدیریـت شـهری را از نظـر درآمـدی تقویـت و قویکننـد.
ارجائـی شـیرازی ،بـا تأکیـد بـر موضوعـات مهـم در نظـر گرفتـه بـرای هرکـدام از
برنامههـای پن�گانـه بیـان کـرد :در هویـت ،موضوعاتـی مثـل ریخت شـهری ،میراث
فرهنگی ،تاریخی ،معنوی و انسانی و نظام مدیریت مطرح است .موضوعات مهم
در بخش کالبد شهر ،مدیریت فضا و مدیریت زمین است .زمین زیادی در درون
شـهر بـرای مدیریـت شـهری وجـود نـدارد ،ولـی مدیریـت فضـا صددرصـد در اختیـار
مدیریـت شـهری اسـت و قابلیت مدیریـت و تأمین درآمد پایـدار دارد .در ارتباطات
هم بحث دی�لماسی شهری ،مشارکت و همراهی و شبکه عبور و مرور مطرح است
و به آن میپردازیم .در اقتصاد نیز به حوزه معیشت و درآمد پایدار وارد میشویم.

ﮔﻔﮕﺘﻮی وﯾﮋه

اقشـار جامعـه ،آمـاده اسـت و خدمـات ارائـه میدهـد .زیسـتپذیری هـم بـه معنـی
ایـن اسـت کـه عدالـت تخصیصـی جـای توزیعـی را خواهـد گرفـت.
شـهردار منتخـب مشـهد بـا بیـان اینکـه کالبـد شـهر بایـد خوانـا ،متـوازن ،زیبـا،
روحنـواز ،یکپارچـه و منسـجم باشـد ،خاطرنشـان کـرد :شـهر مشـهد بایـد الگـوی
سـاختیافته شـهری انقـالب اسالمیباشـد .نمـاد دوران انقـالب اسـالمیدر ایـران
کجاسـت؟ چـرا مشـهد ایـن نمـاد نباشـد؟ مـا میتوانیـم ایـن کار را انجـام بدهیـم.
وی در ادامـه و بـا اشـاره بـه موضـوع ارتباطـات شـهری افـزود :ایـن ارتباطـات بایـد
روان ،متصـل ،متنـوع ،دسـترسپذیر ،مب�نـی بـر حمـل و نقـل عمومـی ،تأثیرگـذار
در سـطح ملـی و کانـون پیونـد و تجلـی تشـیع و الگـوی شـهر تعاملـی و مقـوم
سـرمایههای اجتماعـی و حلقههـای میانـی باشـد .ایـن حلقههـای میانـی کـه همـان
نخبـگان ،تشـکلهای فرهنگـی و اجتماعـی هسـتند ،رابط مدیریت شـهری بـا آحاد
جامعـه هسـتند و میتواننـد سـاختار مدیریـت شـهری را تقویـت کننـد و باعـث
تعامـل دوسـویه میـان شـهرداری و مـردم شـوند.

امـکان تحقـق  1۶هـزار میلیـارد تومانـی
درآمـد در سـال جـاری
شـهردار منتخـب شـهر مشـهد بـا اشـاره بـه
نگرانیهـای اخیـر دربـاره بدهیهـای شـهر
مشـهد ،تصریـح کـرد :در ایـن بـاره خیلی نباید
نگـران بـود؛ حداقـل  ۱۶هـزار میلیـارد تومـان
درآمـد در سـال جـاری بـرای شـهرداری مشـهد
قابـل دسـتیابی اسـت و از نظـر درآمـدی
مشـکلی در تأمیـن اعتبـار نخواهیـم داشـت
و کسـانی هـم کـه تمایـل بـه سـرمایهگذاری
دارنـد ،بداننـد کـه مشـهد شـهر بدهـکاری
نیسـت و نخواهـد بـود و شـهر بسـیار
پرظرفیتـی اسـت .وی در ادامـه از توجـه
وی�همدیریـت شـهری بـه اقشـار کمدرآمـد
سـخن گفت و افزود :تکمیل زنجیره ارزش و
تولید و ایجاد فرصت برابر برای اقتصاد مردم
و سـاکنان مناطـق کمبرخـوردار برنامهجـدی
مدیریـت شـهری خواهـد بـود.
ارجائـی شـیرازی بـا برشـمردن کاروی�ههـای
مدیریت شـهری در دوره ششـم خاطرنشـان
کرد :تعیینتکلیف تقسـیمات شهری ،ایجاد
بنـدر خشـک حمـل و نقـل و ترانزیـت شـرق
کشـور ،طراحـی و ایجـاد الگوی زیسـت رضوی
برمبنـای سـهگانه خادم ،زائر و مجـاور ،طراحی
و اجـرای الگـوی سـاختیافته شـهری انقالب
اسالمیدر پهنه منتخب ،ساماندهی مکانی،
فضایـی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و اقتصـادی
حاشـیه شـهر مشـهد ،تشـکیل گـروه
سـرمایهگذاری و توسـعه اقتصـادی و تغییـر
سـاختار معاونـت اقتصـادی بـرای مدیریـت
دارایـی شـهرداری ،ایجـاد هلدینگهـا،
مدیریـت منابـع آبهـای بازیافتـی و تولیـد
آب پایـدار ،توسـعه نیروگاههـای تولیـد بـرق
از زبالـه ،تکمیـل خـط سـه متـرو و طراحـی
سـرزمین شـادی در مشـهد از کاروی�ههـای
شـهرداری مشـهد در دوره ششـم خواهـد
بـود .آن چیـزی کـه از دوره فعلـی بـه جـا
خواهـد مانـد ،تصویـری ذهنی اسـت که مردم
مدیریـت شـهری را بـا آن صفـت یـاد خواهنـد
کرد .دوره ششـم شورای اسالمیشهر دوران
مدیریـت عالمانـه و جهـادی خواهـد بـود.

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد

---------شــــــــمـــاره ۸
---------تابستان ۱۴۰۰
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کایرکاتور

مسیر واردات خودرو باز شد!
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(احسان گنجی)

---------شــــــــمـــاره 8
---------تابستان 1400

عطاری برادران جالینوس پلمب شد! (محمدرضا میرشاه ولد)

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد

ببینید بازار سیاه فروش مجوز به کجا رسیده! (کاریکاتور از :مهدی عزیزی)

