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پرونده هفته

SAT 19 Jan 2019/Fourteenth Year /No.286

گفتوگوی «شهرراز» با مدیرکل برنامهوبودجه شهرداری شیراز دربارهی برنامه پنجساله سوم شهرداری شیراز

انسانمحوریوعدالتمحوری
دو شاخص برنامه سوم توسعه است

،،

حسین مالکی

احاطه مدیــرکل برنامهوبودجه شــهرداری به آمار
و ارقام برنامههای ســهگانه پنجســاله توســعه شــیراز
تحسینبرانگیز اســت .گفتوگوی ما با وی خلقالساعه
و ناگهانی بود و در طول ســاعتی که در حضورش بودیم
کمتــر به رایانه پیــش رویش نظــر میانداخت .حاصل
ایــن گفتوگو که ما آن را موشــکافی نام گذاشــتهایم،
برآیند اقداماتی اســت که برای آینده پنجســاله شــهر
شیراز توســط معاونت برنامهریزی شهرداری پیشبینی
شــده اســت .محمدعلی راضی در پاسخ به پرسشهای
شهرراز میگوید :برخالف دو برنامه قبلی که با مشارکت
مشاورین تنظیم شــده بود ،تدوین برنامه پنجساله سوم
بــا  29مطالعه پایه باالدســت با همــکاری تمامی بدنه
کارشناسی و حوزه معاونین شهرداری شکل گرفته است،
که میتواند امتیاز مثبتی باشد.
بهعنوان نخستین پرسش به ما بگوئید که راهبرد
شــما و تیم مهندسین و مشــاورینی که برای نوشتن و
تدوین برنامه ســوم پنجســاله توسعه شــهرداری شیراز
تــاش کردهاند ،حاوی چه چشــماندازی بوده اســت؟
میخواهیم ببینیــم آیا نگاهتان به بودجــه ،انقباضی یا
انبساطی بوده و هم اینکه بدانیم مؤلفههایی مانند زیست
پایدار یا هوشمندســازی در ایــن برنامه از چه جایگاهی
برخورداراست؟
در آغاز باید بگویم که یکی از وظایف من بهعنوان
مدیرکل برنامهوبودجه شــهرداری ،تبییــن برنامههای
بلندمدت و کوتاهمــدت و همچنین تدوین بحث بودجه،
اصــاح بودجه و متمم آن و همچنیــن آمار و اطالعات
است .باید این نکته را هم یادآوری و تأکید کنم که در دو
برنامهی پنجساله قبلی با همکاری مشاوران و کارشناسان
شهرداری صورت گرفت که به نوعی انتقال آکادمیک به
مجموعهی بدنهی کارشناســی شهرداری صورت گرفته
بود ،اما تدوین برنامه پنجساله سوم با استناد به مطالعات
پایه باالدست با همکاری تمامی بدنه کارشناسی و حوزه
معاونان شــهرداری شکل گرفته است که میتواند امتیاز
مثبتی باشــد .در تدوین این برنامه الگویی که در برنامه
سوم توســعه به کار برده شده ،الگوی توسعه پایدار است
که سه محو ِر بهبود محیطزیست ،عدالت اقتصادی ،توزیع
منابــع و توجه به ارزشهــای فرهنگی اجتماعی و حفظ
هویت اجتماعی را در برمیگیرد.
آیا آماری دارید که نشــان دهد چند درصد از
برنامههای توسعه اول و دوم که بهعنوان یک
الگو در روند پایش شما و مشاوران قرار گیرد،
محقق شده اســت؛ با توجه به اینکه معموالً
برنامههای اینچنینی بهصــورت کامل و صد
درصد محقق نمیشــود ،آیــا میتوانید به ما
بگوئید که برنامه ســوم تا چه درصدی قابلیت
اجرایی را شدن را دارد؟

در برنامه دوم توسعه ( )92-96که برای سال 1397
نیز تمدید شــد ،تقریب ًا  11هزار میلیارد تومان برنامههای
عمرانــی پیشبینی شــده بود که از ایــن رقم در بحث
درآمدی ،حدود  9هزار میلیارد تومان محقق شد .افزون بر
این ازنظر اجرای پروژههایی که در بودجه ردیف گرفتند،
حدوداً  80تا  85درصد در برنامه مذکور ردیف اجرایی در
بودجه دریافت کردند .اینکه چند درصد آن محقق شده،
بعد از ارائه تفریغ بودجه  97دقیق ًا مشــخص خواهد شد
که چند درصد از برنامــه ازنظر عددی و فیزیکی تحقق
یافته است .در بحث درآمدی برنامه پنجساله فعلی هم با
توجه به تجربهای که در برنامهی قبلی داشــتیم ،در حال
پایدارسازی یک نظام الگوی پایش و ارزیابی عملکرد در
برنامه هستیم .برنامه پنجســاله جدید در چهار سناریوی
«بســیار بدبینانه»« ،بدبینانه»« ،معقوالنه یا میانه» و نیز
سناریوی «خوشبینانه» ارائه شده که با توجه به شرایط
اقتصادی که در آن هســتیم با توجه به ارزیابی ســالیانه
میتوانیم از سناریوهای جایگزین خود در بخش درآمدی
استفاده کنیم.
شــما به راهبرد اشــاره کردید؛ میخواهیم
ببینیم رویکرد شما در برنامه پنجساله سوم به
چه شکل و چه سویی بوده است؟

برنامه سوم توسعه شــهرداری شیراز در پنج محور
فرهنگی اجتماعی ،اقتصادی ،ســامت و محیطزیست،
کالبدی (شــامل بخش شهرسازی و حملونقل ،مدیریت
شهری) تقسیم میشود .هرکدام از این محورها یک نگاه

برنامه سوم توسعه
شهرداری شیراز در پنج
محور فرهنگی اجتماعی،
اقتصادی ،سالمت و
محیطزیست ،کالبدی
تقسیم میشود .هرکدام
از این محورها مکمل
یکدیگرند و با یک نگاه
برنامهریزی مسئلهگرا،
در راستای یکدیگر
به حل مسائل شهری
کمک میکنند

،،

بخشــی و یک نگاه مکمل و بینبخشی دارند .میتوان
گفت که مکمل یکدیگرند و در جهت حل مسائل شهری
عمل میکند.
یکی از شــعارهای مدیریت شهری جدید در
دوره پنجم شــورای شهر و شهرداری شیراز،
رویکرد انســانمحوری بوده است .این شعار
چقــدر مالک تدوین برنامه ســوم توســعه
شهرداری شــیراز بوده است و نمودهای این
شعار را در برنامه ســوم چگونه میبینیم؛ به
بیــان دیگر تفاوت این برنامــه با برنامههای
قبلی در چیست؟

رویکرد انســانمحوری در برنامه سوم پنجساله را
میتوانیم اینگونه متصور شــویم که احترام به انسان و
کرامت انســانی ،ارائه خدمات باکیفیت و توسعه امکانات
و خدمات ما به مردم میتواند در آن مســتتر باشــد .در
ایــن برنامه ،گــذار از خودرومحوری به انســانمحوری
نقــش مهمی دارد و در این بخــش برنامههای موردنظر
ما احداث مســیرهای دوچرخه ،حملونقل پایدار ،کاهش
حوادث رانندگی و باال بردن ایمنی شبکه دیدهشده است.
در بخش شهرسازی نیز فرم شهری پایدار مدنظر ما بوده
است؛ یعنی تمام خدمات و امکانات را بهصورت مساوی و
عدالتمحور در اختیار شهروندان قرار دهیم که این اتفاق
باعث میشود سفرهای شهری شهروندان کاهش یابد .در
بحث هوشمند ســازی ما موضوع شهر هوشمند را داریم
که در آن درگاههای الکترونیک ،دولت الکترونیک ،بحث
ارائه خدمات باکیفیت از طریق شــبکههای الکترونیکی
مثل صدور پروانه الکترونیکی دیده شــده است که سبب
میشــود شهروندان بســیاری از خدمات خود را در خانه
دریافت کنند .در بخــش فرهنگی و اجتماعی هم مراکز
فرهنگــی و اجتماعی بزرگمقیاس ماننــد مجتمعهای
چندمنظــوره بهاضافه تاالر و پردیسهای ســینمایی در
برنامه قــرار دارد .یکی از نیازهایی که در برنامه بســیار
احساس شــد ،ایجاد فضاهای اجتماعی در سطح شهر یا
میدان اصلی شیراز برای تعامالت اجتماعی بود که میدان
توپخانه بهعنوان میدان اصلی و نماد برای شهر مدنظر و
یازده میدان در مناطق شهر برای تجمعها و مناسبتهای
اجتماعی پیشبینی شده است.

به محالتی که امکانات در حد اســتانداردتری دارند ،تنها
بودجههای نگهداری تزریق کنیم .ما اکنون بهعنوانمثال
برای دسترســی به فرهنگسرا شعاع  1500متر را مدنظر
گرفتهایم تقریب ًا از این نظر بررسی کردیم که چند درصد
از محالت ما برخوردار و چند درصد غیر برخوردار هستند
که این مطالعات روی ســایت شهرداری شیراز به آدرس:
 – shiraz.irخدمات الکترونیک – انتشــارات و همچنین
ســایت اداره کل برنامهوبودجه وجود دارد؛ و ما بر اساس
نقشــههای موضوعی که تهیه شده پروژههای مدنظر را
براساس امکانسنجی ،مکانیابی و تعریف کرهایم.
در فرایند کاهش هزینهها و کاهش درآمدها
چــه رویهای را پیش گرفتید با توجه به اینکه
میدانیم شهرداری با حدود  12هزار نیرو یک
سازمان فربه است و از طرفی میدانیم که این
مدیریت شــهری قصد ندارد که دیگر تراکم
بفروشد ،یا دستکم زیاد بفروشد .شما در این
دو زمینه چه الگویی را پیشبینی کردید؟

تمام حوزههای شهرداری و مناطق ما بحث بودجهریزی
عملیاتی ما به این صورت اســت که بهای تمامشده هر
کاال و محصول و هزینه ظرفیتها مشــخص میشود و
دقیقــ ًا هزینهها و کارایی اضافه را مشــخص میکند که
بهاینترتیب میتوان بحث مدیریت هزینه را انجام داد.
در بحث جذب سرمایهگذار و سرمایهگذاری
در ایــن شــیوه از رویکرد برنامــه ،چه کار
میخواهیــم انجام دهیم؟ بــا توجه به اینکه
امروز در شــرایط تحریم به ســر میبریم و
امکان استفاده از سرمایهگذاری خارجی برای
ما کمتر شده است؟

در این برنامه ما دو بخش داریم ،یکی از راهبردهای
ما در بسترســازی جهت جذب سرمایهگذار در پروژههای
گردشگری و یکی هم در بخش خصوصی است .از سویی
یکی از راهکارهای ما تهیه بســتههای سرمایهگذاری و
تســهیلگری جهت سرمایهگذار و تضمین امنیت برگشت
سرمایه سرمایهگذار و کاهش بروکراسی اداری است.

در بخــش اقتصادی یکــی از راهبردهای ما تغییر
چگونه میتوان امنیت سرمایهگذار را تأمین
رویکرد شهرداری از بخش درآمدهای ساختمان به بخش
درآمدهای پایدار است .در این بخش یک سری مطالعات
کرد؟
انجــام گرفته و پروژههایی را تعریــف کردیم که بتوانیم
واقعیت آن اســت که شهرداری بهتنهایی نمیتواند
رویکــرد درآمدی شــهرداری را از بحث صدور پروانه به ایــن کار را انجام دهــد و این مهم با همکاری ســایر
منابــع درآمدی پایــدار و بحث اجــارهداری و همچنین دستگاهها انجام میپذیرد.
دریافت هزینه بهای تمام شــده خدمــات تغییر دهیم .از
ســوی دولت هم الیحــهی درآمدی پایــدار در مجلس
پس از ارائه برنامه ســوم توسعه شهرداری
در حال بررســی اســت که اگر به تصویب برسد شرایط
شــیراز ،رئیس کمیســیون گردشگری شورا
درآمدی شــهرداری تغییر میکند (مــا اکنون  15درصد
نقدی بر این موضوع داشت که در این برنامه
درآمد پایدار داریم.
گردشــگری ذیل بودجه فرهنگی دیده شده
است؛ با توجه به اینکه گردشگری قرار است
محور توسعه شــیراز و استان باشد این نگاه
چگونه حاصل شده است؟

دربــاره دریافــت هزینه خدمــات از مردم
منظورتــان چه بود؟ مث ً
ال آیــا مانند تهرانکه
قرار است پلها و تونل پولی شود ،به اینگونه
مــا بایــد اینگونه به قضیــه نگاه نکنیــم و نباید
است؟
مقولههای فرهنگی و گردشگری را از هم جدا کنیم .مث ً
ال

خیر .اتفاقی که میافتد این اســت که در بســیاری توسعه آرامگاه سعدی و توسعه و بهسازی آرامگاه حافظیه
کشورها وقتی یک ملکی ساخته و یا عارضه شهری ایجاد این موضوع فرهنگی یا گردشگری است؟
میشــود ،در نگاه اول عوارضی از آن گرفته نمیشــود؛
بلکه به میزان هزینهای کــه مصرف میکنند مالیات بر
امــا توجه دارید که گردشــگری تنهــا در جنبهی
مصرف میبندند؛ یعنی ســالیانه مانند عوارض نوســازی فرهنگی نیست؛ بلکه طیفهای فراوانی مانند گردشگری
در برنامهی پنجساله سوم شهرداری شیراز
بابت متــراژ خانهای که داریــم و امکاناتی که در اختیار زیارتی ،تاریخی ،خرید ،ســامت و انــواع مختلف دیگر
بحثی را با عنوان محــات و تبعیض مثبت را
شــود
ی
م
این
کنیم.
ی
م
دریافت
را
هایی
ه
هزین
ماســت،
دارد.
گفتم.
که
بحثی
همان
داریم ،این موضوع را توضیح میدهید؟
گردشگری چند کارکردی دارد و این
ج ) شهر شیراز،
ِ
کل
اداره
مــا در حــوزه معاونــت برنامهریــزی و
کام ً
ال منطقی است .ما گردشگری سیاحتی ،زیارتی ،ادبی،
ً
و
دادیم
انجام
برنامهوبودجه تقریب ًا یک سری مطالعات را
لطفا این موضوع را روشن کنید؛ زیرا ممکن فرهنگی و تاریخی و ســامت داریم؛ اما بحثی که وجود
تقسیم
محله
152
بر اساس آن ،محالت شهر شیراز را به
است باعث نگرانی شهروندان شود؟
دارد این است که باید طرح جامع گردشگری وجود داشته
سواد
میزان
ســنی،
کردیم و آنها را ازنظر جمعیت ،هرم
موضــوع به این صورت اســت کــه بهعنوانمثال باشــد و مسیر را و حدود توسعه را مشخص کند .موضوع
وک ً
های
ص
شــاخ
اســاس
ال جغرافیای جمعیتی و بعد بر
بــه میزان حجم زبالهای که تولیــد میکنیم بهای آن را دیگر آنکه شهرداری تنها میتواند در زیرساختها ورود
محالت،
ســرای
ورزش،
ســراها،
گ
فرهن
مانند
خدماتی
پرداخــت کنیم .این مثال دو وجه دارد ،یکی اینکه ما در پیدا کند ،زیرا مأموریت اصلی در حوزهی گردشــگری با
آتشنشــانی میادین ترهبار و باغات خانواده انجام شــد نــوع تولید زباله و موادی که مصرف میکنیم تجدیدنظر میراث فرهنگی است و شهرداری تنها میتواند زیرساخت
که شعاعهای دسترســی و کمبودها را مشخص کردیم .کــرده و دوم اینکه این موضوع به کاهش هزینه شــهر و بهســازی را انجام دهد .در برنامه راهبردی شــهر ،سه
منظور ما از تبعیض مثبت این اســت که به محالتی که بینجامد .مــا در معاونــت برنامهریــزی در حال حاضر دسته راهبرد برای شهرداری در نظر گرفته شده است که
امکانات کمتری دارند ،بودجههای بیشتری تزریق کنیم و بودجهریزی عملیاتی بهای تمامشــده را کار میکنیم .در دارای یکی از موضعهای زیر نسبت به شهرداری باشد:

،،

در بخش شهرسازی
فرم شهری پایدار
مدنظر ما بوده است؛
یعنی تمام خدمات و
امکانات را بهصورت
مساوی و عدالتمحور
در اختیار شهروندان
قرار دهیم که این اتفاق
باعث میشود سفرهای
شهری شهروندان
کاهش یابد

،،

،،

در بخش اقتصادی
یکی از راهبردهای ما
تغییر رویکرد شهرداری
از بخش ساختمان
به بخش درآمدهای
پایدار است .میخواهیم
رویکرد درآمدی
شهرداری را از بحث
صدور پروانه به منابع
درآمدی پایدار و بحث
اجارهداری و همچنین
دریافت هزینه بهای
خدمات تغییر دهیم

،،

