آﻗـﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﻣﻤﻨـﻮن ﮐـﻪ ﺣـﺎﻣﯽ
ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داری در ﻫﻤﺪان ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺠﺎزی و
ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ راه اﻧﺪازی اوﻟﯿﻦ ﻣﻮزه
ﺧﺼﻮﺻﯽ را در ﻫﻤﺪان ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دار ﻣﺤﺘﺮم در ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎ
و ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ و ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻔﺮد ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺳﻮاد ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﺛﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎدی از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻮن
ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺠﯿﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ او را ﻫﻢ ﻓﺎﻗﺪ داﻧﺶ
ﮐﺎﻓﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ؟
اﯾﺸﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻤﺪان ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺮات ﻋﺪه ﻣﺤﺪودی را ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ  .آﻗﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪار اﮔﺮ ﻋﻀﻮی در ﺧﺎﻧﻮاده رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ
اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﻏﺮض دارد؟ ﺳﻮاد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد؟ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد اﺳﺘﺎد
رﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ ؟
آﻗﺎی ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺸﯽ در ﻫﻤﺪان ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ
در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﺗﻌﺪادی از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم ﻫﻨﺮی ﺑﺪون
اﻃﻼع اﯾﺸﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﺎم اﯾﻦ اﻓﺮاد را اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﺳﺎس اﺷﺘﺒﺎه و ﺳﭙﺲ ﺑﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد .ﺣﺎل اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ
ﺣﺎﻣﯽ را ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮدا در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ

ﭘﻮﺳﺘﯽ زاده ﺑﺎ ﻗﺮاردادی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن واﮔﺬار ﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی
را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد آن وﻗﺖ ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﺪان ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی آﯾﻨﺪه دﺳﺘﻮر
اﻣﺮوزﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ؟
آﻗﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﺷﺨﺼﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮ واﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﻮﺳﺘﯽ
زاده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دار ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺪه اﯾﺪ  ،آﻗﺎی ﺻﻮﻓﯽ ﺷﻬﺮدار ﻣﺤﺘﺮم
ﻫﻤﺪان دﯾﺮوز در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺎ
واﺟﺐ اﺳﺖ و راه اﻧﺪازی ﻣﻮزه ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻫﻤﺪان زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن
ﮔﺮدﺷﮕﺮان را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ  .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻤﺪاﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ﻣﻮاﻓﻖ راه اﻧﺪازی ﻣﻮزه ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻫﻤﺪان ﻫﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﻧﻪ در
ﺟﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮﺳﺘﯽ زاده  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دار
 .ﭼﻪ اﯾﺮادی دارد ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻼت ﻫﻤﺪان ﻣﺮﻣﺖ ﺷﻮد و ﺗﺤﻮﯾﻞ
اﯾﺸﺎن داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮﺳﺘﯽ زاده
را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﻘﻄﻪ ی دﯾﮕﺮی از ﺷﻬﺮ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ و ﻓﻀﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .
در ﭘﺎﯾﺎن آﻗﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺟﺎ دارد از ﺷﻤﺎ و اﻟﺒﺘﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ
ﻫﻤﺪان ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﺎر ﺧﻮﺑﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺑﭙﺮﺳﻢ ﺷﻤﺎ آﻣﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارﻫﺎی ﻫﻤﺪان را دارﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﻧﮕــﺮان ﺑﻨــﺎی ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺮﮐــﺖ ﻓــﺮش ﺷــﺪه اﯾﺪ؟ﻻﺑــﺪ ﻣــﯽ ﭘﺮﺳــﯿﺪ
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ﮐﺎرواﻧﺴﺮای زﻏﺎﻟﯽ ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻠﺪﯾﺪ؟ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ
اﺳﺖ؟
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﺳﺖ ،آﻗﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻗﻨﺎت ﻫﺎی ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﮑﺮ
ﮐﺮده اﯾﺪ؟
اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن از ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﻣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺷﻬﺮ
ﺟﻠﺴﻪ وﯾﮋه ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ از ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺪان اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﺠﯿﺮ ﺧﻀﺮﯾﺎن

اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ؟
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز دﻧﯿﺎی ﮔﺮدش آزاد اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ،
ﮔﺮدش آزادی ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎی ﮔﺮدش آزاد اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﻧﺘﻘﺎد ،ﺷﺮوع ﯾﮏ دﯾﺎﻟﻮگ اﺳﺖ .ﻏﺮض از اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺻﺤﺒﺖ از ﮔﺮدش
آزاد اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎزﮐﺮدن ﺑﺎب ﯾﮏ دﯾﺎﻟﻮگ رﺳﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ در آن
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭘﺸﺖ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ و در
ﺟﻤﻊﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﺷﺎﯾﺪ  10ﯾﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ دﯾﺮوز ﺷﻬﺮﻣﺎن را
ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدای اﯾﻦ
دﯾﺎر را ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﻮج ﮐﺸﻮری
ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻫﻤﺪان ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﺻﻨﺪوق رای را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮑﺸﻨﺪ  ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن و ﭘﺲ از ﮐﻢ
وﺑﯿﺶ ﭘﯿﺮوزﯾﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ و آرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن
را ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺑﻪ اﺗﮑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ ،دوﺳﺘﯽ و راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﺪرت ،ﻫﺪف ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎن از ﺳﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ دﻟﺴﻮز ﺷﻬﺮ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻗﺮارﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﺒﻮد و ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﺪان ﺷﻬﺮی ﺷﻮد ﺑﺮای
زﯾﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﯾﺎ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ
ﭼﻪ ﻣﯿﮕﺬرد و ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺧﺮاب ﻧﮑﻨﯿﺪ  .ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ اﺻﻞ ﺑﺮ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ  .ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﻤﻮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رای ﻣﺮدم ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﻗﺪم اول ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ  .آﮔﻨﺪه ﮔﻮﺷﯽ
در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاب زدن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻧﺪارد .

ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻣﻬﺪی ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﯿﺒﯽ ﺑﻮد
ﺑﺮ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ  ،از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را دﺑﯿﺮان اﺣﺰاب اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ
و در اﺗﺎقﻫﺎی درﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮی ﭼﻮن ﻫﻤﺪان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯿﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﮑﯿﻪ زده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺻﻼح اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﮐﻤﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻗﺪرت ﻣﯿﺮاث ﻫﯿﭻ ﺣﺰب و ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم اﺳﺖ
ﮐﻪ آن را در ﻫﺮ دوره ای ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪد
ﺳﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎزه واردان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮاﻟﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه “ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﭼﻪ ﮐﺮدﯾﺪ؟!”
اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮوز اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺰﺑﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻟﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﮑﺘﻮب و ﻣﻘﺘﻀﯽ را در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﻨﻨﺪ  .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی رﺳﺎﻧﻪ ای و ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺣﻀﻮری ﻣﺎ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
و ﭼﻮن ﺟﻨﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻣﺎن آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .
اﯾﻦ دﯾﺎﻟﻮگ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻫﺎی رودررو ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد
راﻫﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﯿﺎر دﻟﺴﻮزی و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﭼﺮاغ
راه آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﯾﻢ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ اﺣﺴﻦ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮم ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﻬﺪی ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﺑﺎور دارم اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزﻧﺪه ﻗﻄﻌﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،اﮔﺮ و ﺷﺎﯾﺪ…؟!

ﯾﺎدداﺷﺖ :ﻣﺠﯿﺮ ﺧﻀﺮﯾﺎن

ـﺪاﻧﯽ
ـﺪان ﻫﻤـ
ـﻮﯾﯽ از ﺷﻬﺮوﻧـ
دﻟﺠـ
ﺑﺮای ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ »روز
ﻫﻤﺪان«
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز از ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ
ﻧﺎم ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻘﺎم »اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ« ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ »روز ﻫﻤﺪان«؛ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺷﻬﺮداری ﻫﻤﺪان آﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ.
ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺟﺸﻦ
ﺧﺮﻣﺎ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ
ﻫﻤﺪان و ﺑﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺰام ﮐﺎروان ﺷﺎدی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻤﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﻫﻤﺪاﻧﯽ و اﺧﺘﺼﺎص ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ و… در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن و ﺑﻢ
اﻗﺪام ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻮرا در راﺳﺘﺎی اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪ.
ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﻫﻤﺪان ﺗﺄﮐﯿﺪ دارم ﮐﻪ
ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع و ﻗﺒﻮل ﺧﻮد در روز ﻫﻤﺪان« را
ﮔﺰارش دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ از ﺷﻬﺮداری ﻫﻤﺪان ﮔﻼﯾﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ؛
زﯾﺮا ﺣﺮﻣﺖ اﻣﺎمزاده ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻧﻌﮑﺎس ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی

ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻬﻦﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب و ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﯿﭻ اﻗﺪام
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﯽ از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از
دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،اﻗﺪام داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﮑﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﺻﻨﺎﺑﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
ﻫﻤﺪان و روز ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮ ﺑﺎم آراﻣﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺪرداﻧﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ؟! آﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ روﯾﺪاد
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪای و ﺗﮑﺮاری ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ )ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ ﻋﻠﯽﺻﺪر و دﻫﮑﺪه ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﮔﻨﺞﻧﺎﻣﻪ( ،ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺷﺐﻫﺎی ﻓﯿﺮوزهای ﻫﺴﺘﯿﻢ -ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهای در
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد و از ﻗﻀﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﺗﺪارک دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻬﺮﯾﻮر در ﻫﻤﺪان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ -در اﯾﻦ وﯾﮋهﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﻫﻢ از ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان در
ﺷﺒﮑﻪ  5ﺳﯿﻤﺎ -ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮاﺳﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ -ﺑﺮ
روی آﻧﺘﻦ زﻧﺪه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻤﺎ ،ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﺪان ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪون ﺣﺼﻮل ﻫﯿﭻ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ،ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻋﺰام واﺣﺪ ﺳﯿﺎر
ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺐﻫﺎی ﻓﯿﺮوزهای ،اﻗﺪام ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ اﻧﺠﺎم
ﻧﺪاده اﺳﺖ؟!
آﯾﺎ زﻣﺎن آن ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪ؟!
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﺪان؛ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮد از
اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای اﻧﻌﮑﺎس ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮان ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
داﺷﺘﯿﻢ؟! در ﻣﺠﻤﻮع از ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی دارای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ؟!
ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺷﻬﺮی ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎمِ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺗﻠﺦ ﺷﻮد؛ از اﯾﻦ
رو ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻬﺮداری ﻫﻤﺪان در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺗﮑﺮاری در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و

ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟!
وﻗﺖ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺸﺎوران ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ در
ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ؟ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻢﻃﺮاز ﺧﻮد از ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪای ،ﻣﺠﺎزی و ﻣﮑﺘﻮب ﺣﺘﯽ
اﺟﺮای ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد
ﺑﻮدﺟﻪ و… ﮐﺎر ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ و اﺻﺮار
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ؛
آﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻗﺪام دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﯾﻢ؟!
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻓﺮادوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و… ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﻫﻤﺪان در
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟!
ﻫﻤﮕﺎن در ﻣﻘﺎمِ ﺣﺮف ،ﻣﺪﻋﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎمِ ﻋﻤﻞ؛
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ »ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم ،دﺳﺘﻢ ﺑﻮد .ﺗﻘﺼﯿﺮ آﺳﺘﯿﻨﻢ ﺑﻮد…«
اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻬﻦﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﺪان در
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺷﻬﺮی ،ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﺘﺮاض و ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮده و
اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در راﺳﺘﺎی دﻟﺠﻮﯾﯽ از
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،اﻗﺪام ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
در ﭘﺎﯾﺎن از آﻗﺎی ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺑﻼغ
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮔﺰارش دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺎ
ﻣﺤـﻮرﯾﺖ اﻗـﺪام ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﺑـﺮای ﺑﺰرﮔـﺪاﺷﺖ »روز ﻫﻤـﺪان« ﻫﺴـﺘﯿﻢ و
اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص،
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﻢﮐﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻗﺪام ﺷﻮد.
* ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮاﺑﺎﻏﯽ
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ
ﻫﻤﺪان

ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻮرا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ درﺧﺖ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،ﮐﺎﻣﺮان ﮔﺮدان در دﻫﻤﯿﻦ ﺻﺤﻦ ﺷﻮرا ،اﻓﺰود:
اﮔﺮ درﺧﺘﯽ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه ،اﺛﺒﺎت ﺷﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺖ دارد ،ﻣﻘﺎم
ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﭘﺮدازد ،اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ وﺟﻮد
دارد؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺻﺤﺖ ﻧﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪا از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺒﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﺷﻮرا و ﻋﺪم
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن اردوﮔﺎه ﻓﺠﺮ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮداری ﻫﻤﺪان
ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﮑﻮاﯾﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻄﻊ ﺗﻌﺪادی از درﺧﺘﺎن
اردوﮔﺎه ﻓﺠﺮ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻃﺮح ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان در اداﻣﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﻬﺮدار ﻫﻤﺪان ،ﮔﻔﺖ:
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود  430ﭘﺮوژه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻣﺴﺎل آﻏﺎز ﻧﺸﻮد؛ زﯾﺮا
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﺮدار ﻫﻤﺪاﻧﯽ،
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ آﻗﺎﺟﺎﻧﯽﺑﯿﮓ ،ﭘﻞ ﻏﺪﯾﺮ ،آرامﺳﺎزی ﺑﻠﻮار ارم ،دورﺑﺮﮔﺮدان
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ آﯾﺖا… ﻧﺠﻔﯽ و… ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮدان ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺣﺎدﺛﻪای در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ آﯾﺖا…
ﻧﺠﻔﯽ رخ دﻫﺪ ،ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ  4ﻣﺴﺌﻮل آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻓﺰود :ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل از اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﭘﺮوژه ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭼﺮاﯾﯽ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪن ﭘﺮوژه ﺑﻠﻮار آﯾﺖا… ﻧﺠﻔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ

ﯾﺎدآور ﺷﺪ :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﯽﺑﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻮرا ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد؟؛ در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرا
ارﺳﺎل ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ دادهاﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻣﻀﺎ ﺷﻮد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر آﻏﺎز ﺷﻮد؛ اﻣﺎ
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮداری ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﯿﺰ
ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮدان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ در ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه
و ﺗﺮهﺑﺎر ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن اردوﮔﺎه ﻓﺠﺮ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻀﻮر ﺷﻬﺮدار و
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺳـﯿﻤﺎ و ﻣﻨﻈـﺮ ﺷﻬـﺮی ﺷﻬـﺮداری در ﺻـﺤﻦ ﺷـﻮرا و
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﺷﺪ.
* ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن :درﺧﺘﺎن اردوﮔﺎه ﻓﺠﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ،ﺑﺎزرﺳﯽ و اﻣﻮر اداری ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ از ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن ،ﺑﺎزدﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ
ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﯿﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻢ در ﺑﺎزدﯾﺪ
از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن در اردوﮔﺎه ﻓﺠﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻗﻄﻊ درﺧﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﻮز ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ اﯾﻦ ﺑﻮده
ﮐﻪ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  7ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز
اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﻣﺒﺤﺚ ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  10ﺗﻤﺎس از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﻤﺪاﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی
ﺷﻬﺮداری ﻫﻢ اﻧﺘﻘﺎل دادم.
ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻓﻆ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  130ﺗﺎ  140درﺧﺖ در
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ
درﺧﺘﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ،ﭘﺎﺟﻮش ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

* اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  7ﺑﺮای ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن اردوﮔﺎه
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻋﺼﺮ
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزدﯾﺪی از اردوﮔﺎه ﻓﺠﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮداری ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻮاﯾﯽ و
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن و ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
رﺿﻮان ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ درﺧﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد،
ﻧﻮع و ﺳﻦ درﺧﺘﺎن آن اردوﮔﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﻓﺰود:
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  7در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 7
در ﺣﻮزه ﻗﻄﻊ درﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻠﻮار
آﯾﺖا… ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ درﺧﺘﺎن
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺠﺪد در ﺣﺪود ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
* آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ در ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه
ﺷﻬﺮدار ﻫﻤﺪان در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﻞ ﺳﺮدار ﻫﻤﺪاﻧﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ ،اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﻋﺒﺎس ﺻﻮﻓﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﻞ ﻏﺪﯾﺮ ،اداﻣﻪ داد :ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺪ روز
ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.

آﯾﻨﺪه

آﻏﺎز

ﻣﯽﺷﻮد

و

اﮐﻨﻮن

ﻣﺒﺎﺣﺚ

وی از ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ دﯾﻮار ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﯿﻮان ﻫﻤﺪان در ورودی ﺷﻬﺮ و ﮐﺴﺐ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ دادﺳﺘﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﻮﻓﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آﻗﺎﺟﺎﻧﯽﺑﯿﮓ ﻧﯿﺰ
ﻣﺠﺪد آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻃﺒﻖ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
* ﻣﻬﺪیآزاد :ﺑﺮای درﺧﺘﺎن اردوﮔﺎه ،ﻣﺠﻮزی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮداری ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻦ ﺷﻮرا ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻋﺼﺮ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  7از اردوﮔﺎه ﻓﺠﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ

ﺣﺪود  8ﻫﮑﺘﺎر از زﻣﯿﻦ اردوﮔﺎه ﻓﺠﺮ ،درﺧﺘﺎن ﮔﺮدو و اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ،ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﺑﮏ ﻣﻬﺪیآزاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اردوﮔﺎه ﻓﺠﺮ ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﻗﻄﻊ ﯾﮑﺴﺮی درﺧﺖ ﭘﺎﺟﻮش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮐﺎﺷﺖ ﻫﺰار و
 500اﺻﻠﻪ ﻧﻬﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر و ﻗﻄﺮهای ﮐﺎﺷﺖ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای واﮐﺎوی ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ،ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 7
و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ
از اردوﮔﺎه ﻓﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻼم ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد درﺧﺘﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه،
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﻮاﯾﯿﻪ ﻣﺎ
آﻣﺎده اﺳﺖ.

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﭘﯿﺸﮕﺎم
در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﭘﯿﺸﮕﺎم در اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﻪ ﻧﻈﻢ رﺳﺎﻧﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﯿﺎز
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ
دوﻟﺘﯽ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ .
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از
دل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ
ﻣﺮدم را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان اﻟﺤﻖ واﻟﻨﺼﺎف اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ادارات در
ﺑﺤﺚ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی ﺑﺎ
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺑ ُﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ
ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﯿﻤﺎﻧۀ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺑﺮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺟﺮای درﺳﺖ آن ﺑﺎﻋﺚ و ﻻزﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷﮏ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺮآﻣﺪه از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و آﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺪﯾﺮان دﯾﮕﺮ ادارات ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺗﺠﺎرب ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان در ﺣﻮزه اﯾﺤﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ
و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﯽ
ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ.

ﻣﻮﻟﻮی و ﻋﻠﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر و ﻧﺎﻇﺮ
روﯾﺪادﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﯾﺎد دارم روزﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﮐﻪ در آن اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ و ﺗﮑﺮار آن وی
را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
راﯾﺸﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن واژه ﭼﻬﺎردرﺻﺪﯾﻬﺎ را
ﯾﺎدﻣﺎن ﻫﺴﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژه ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺮدن ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در
ﻫﺮﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ زاﯾﯿﺪه ذﻫﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﺎﻧﻪ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ واﺣﺪی ﻫﻢ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان و ﻋﻀﻮ اﺳﺒﻖ دﮐﺘﺮ
ﻣﻮﻟﻮی دارد؟ ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﻮﻟﻮی ﻋﺰﯾﺰ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺻﺤﺒﺖ از ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺤﺜﻬﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻮﻟﻮی ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ
ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻏﻠﻈﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯿﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻗﺪرت ﺗﮑﯿﻪ
زده اﻧﺪ و اﺳﺎﺳﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﺠﻮﯾﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و ﺑﯽ ﺷﮏ
اﯾﺸﺎن از ﻫﺮ ﮔﺮوه و دﺳﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺮﯾﻒ
ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﺎر آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻀﺮ

ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ در رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی آﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯽ ﺷﮏ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه و ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ
اﻧﺪازد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ای اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ رﻗﯿﺐ را از ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ در ﮐﻨﺪ .
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﺎر دﮐﺘﺮ ﻣﻮﻟﻮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﺷﺪﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ
اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺘﯽ از دﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﺎرج
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﺒﻪ ﻓﮑﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻼغ ﭼﻬﻞ ﮐﻼغ ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور
رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺗﺎ در
رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪی ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن و ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺎج ﺣﻤﻼت رﻗﺒﺎ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺣﺎل ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﺑﯽ ﺷﮏ دﮐﺘﺮ ﻣﻮﻟﻮی ﮐﻪ روزی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻟﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪ ﻫﻤﺪان ،وارد ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺷﺪه،
اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن آﮔﺎه و
آزاده ای اﺳﺖ و ﻣﺎ در آﻣﻮزه ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺰرﮔﺎﻧﻤﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﻢ ،اﮔﺮ
زﺷﺘﯽ دﯾﺪﯾﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺨﺺ را
ﺑﺎزدارﯾﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ زﺷﺘﯽ ﺣﯿﻄﻪ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮد ،ﺑﺪون
ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ اﯾﻦ زﺷﺘﯽ را در ﻣﺤﻀﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدم اراﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ .
اﻣﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﻮﻟﻮی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم راﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﯾﺎ ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی اﺋﺘﻼﻓﯽ داده ﺷﺪه ،رای ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ رای ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺷﻮد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪی و ﭘﺎی ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ
و اﺋﺘﻼف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد  ،ﺿﺮر آن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎور ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ دارﻧﺪ .
اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﻮﻟﻮی ﺷﻔﺎف ،
ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ اﮔﺮ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﺸﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎوت اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺤﺚ را از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی اﯾﺸﺎن اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ،
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﺑﺎﺷﺪ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎوت ﺗﺨﻠﻔﺎت را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﯾﺎر ﺧﻮﺑﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
اﯾﺸﺎن ﻧﻪ ﺟﺪل ﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪادی اﻓﺮاد اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﺠﺎع  ،ﺻﺮﯾﺢ و ﭘﺎﮐﺪﺳﺖ اﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و
اﯾﺸﺎن از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻟﻄﻔﺎ اﻓﺸﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﺎدداﺷﺖ از :ﻣﺠﯿﺮ ﺧﻀﺮﯾﺎن

ﺑﺲ ﮐﻨﯿﺪ!
ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ از ﻟﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮم ﯾﺎد ﺷﻮر و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﻢ
ﮐﻪ در رﮔﻬﺎی ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻬﺮ و ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎرﻗﻪ اﻣﯿﺪی ﺷﺪ از ﺧﻮﻧﯽ
ﺗﺎزه ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺮخ ﻫﻤﻪ رﺷﺎدت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﺻﻼح
آﻧﭽﻪ از ﮐﮋی و ﻧﺎراﺳﺘﯽ اﺳﺖ  .اﻣﯿﺪ و اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی دوﻟﺖ
روﺣﺎﻧﯽ و ﻟﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪ ﺷﻮرا و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺷﻮراﯾﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ  ،ﻫﻤﺪان اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﻮد،
ﺣﻀﻮر ﺣﺘﯽ رای اوﻟﯽ ﻫﺎی ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و رای ﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﺪف
اﻋﺘﻤﺎد دوﺑﺎره و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻣﯿﺪواری ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼﺣﺎت را ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﯽ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺴﯿﺎری را ﻫﻢ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ و
ﮔﺮدن اﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در
ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺴﻤﺎن ﻫﺴﺖ  ،ﻏﺎﻓﻞ
از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮﺻﺖ دوﺑﺎره ای ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﺎور ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺎور ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ،اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

دارد و در ﺑﺰﻧﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺷﺮﯾﻒ اﯾﻦ دﯾﺎر اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﯽ رﻧﮓ ﮐﺮد و ﻣﺮدم را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ،ﻫﺮ زﻣﺎن
ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رای ﻣﺎ ﻧﺒﻮد ،
ﺻﺪاﯾﯽ از اﺣﺰاب اﺻﻼح ﻃﻠﺐ درآﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺲ اﻻن زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ
.
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع از واﮐﻨﺶ را در ﻫﻤﺪان ﻫﻢ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ  ،ﻣﺮدم
در ﻫﻤﺪان اﺻﻮﻟﮕﺮا  ،ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ از ﻟﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪ رای اﻋﺘﻤﺎد دادﻧﺪ ﺗﺎ
ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺪل ﺷﮑﻞ
ﺑﮕﯿﺮد  ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻮرا ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا ﻧﺸﺎن داد ﻓﺸﺎر اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ آن
ﺷﺎﯾﺪ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺼﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻤﺪان ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ در ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻠﯿﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ
در ﻫﻤﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﺳﺨﻨﯽ از رﻗﯿﺐ  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻋﯿﻨﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ  ،اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ و ﻣﺮدم دﯾﺎر ﺧﻮﺑﺎن در ﺳﮑﻮت و ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﻣﯿﺪواراﻧﻪ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ  ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ
دﻋﻮا ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﻨﺪﻟﯿﻬﺎی ﮐﺬاﯾﯽ ﻗﺪرت در ﻫﻤﺪان ﺗﻤﺎم ﺷﻮد  ،اﻧﮕﺎر ﻗﺮار
اﺳﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ و ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻓﻘﻂ از ﺟﺎﻧﺐ رای دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رای ﻣﯽ آورﻧﺪ  ،اﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﻢ رای ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺷﻬﺮ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ  ،ﺟﻮاد و ﺣﻤﯿﺪ رواﻧﻪ ﺷﺪه  ،اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷﻤﺎر اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺟﻮاد ﻫﺴﺖ  ،رای ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و اﯾﻦ ﺑﮕﻮﻣﮕﻮﻫﺎ
ﻓﻘﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮔﺰاف را ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ رای دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺮام اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﯽ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮد آن را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﻌﺪی ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم
و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﮐﯽ
از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮج و ﺑﺎروی ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﻧﺪارﻧﺪ  ،اﮔﺮ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮده روزی اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ  ،در ﻧﻘﻄﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭘﺎی
ﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﺎر ﺧﻮﺑﺎن ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺪای ﺳﻬﻢ
ﺧﻮاﻫﯿﻬﺎ ﮐﺮدﻧﺪ  ،در ﻣﮑﺎن دوم ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺠﺎی ﺑﺎور
ﺑﻪ روﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮ ﻧﺎم ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻧﺪ و در آﺧﺮ دود آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
آﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ،ﻣﯽ رود  .ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﯿﻨﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﻧﮕﺸﺘﺮی ﻏﺮب ﮐﺸﻮر اﻣﺮوز آوردﮔﺎه ﺑﮕﻮﻣﮕﻮﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ
ﺻﻨﺪﻟﯿﻬﺎی ﻓﺎﻧﯽ ﻗﺪرت ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﺲ ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﺎدداﺷﺖ از :ﻣﺠﯿﺮ ﺧﻀﺮﯾﺎن

ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬـﺮی ﺑـﺎ ﭘﯿﻮﺳـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ،
ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ اﺳﺖ
ﻫﻤﺪان ،اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﯾﺮانزﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺬرﮔﺎه ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻬﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاﻧﻊ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
روز ،ﭘﯿﺶروی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﻨﺎی ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺎ
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی رﺳﯿﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﺷﻮرا ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه
ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﻮﺛﺮی در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧﯽ ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺗﻤﺪن اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
* ﺑﺮﮔﺰاری اﺟﻼس ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ رؤﺳﺎﻫﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ
ﺑﺮﮔﺰاری ﺷﺼﺖودوﻣﯿﻦ اﺟﻼس ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺸﻮرﺗﯽ رؤﺳﺎی ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺷﻬﺮداران ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ در ﻫﻤﺪان ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ رؤﺳﺎی
ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ وﺣﺪت روﯾﻪ ای

رﺳﯿﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮارد و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎً در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ ﺷﻮد.
ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﺮادات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ و
دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎل داد.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ رؤﺳﺎﻫﺎی
ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎ
و ﺷﻬﺮداری را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮاردی و ﻣﺸﮑﻼت ﯾﮑﺴﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای رﻓﻊ آﻧﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ.
* درآﻣﺪﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮ و ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪوﻳﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻋﻮارض و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻲ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ و درآﻣﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ،از ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺗﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻓﻨﻲ و
ﻇﺮﻓﻴﺖﺳﺎزي در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺻﻠﻲ در داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﭽﻮن
ﮐﺎﺳﺘﻲ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻓﻨﻲ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي و ﻧﻮآوري ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨﺪه ،ﻧﻘﺸﻲ اﺳﺎﺳﻲ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺎدي دارد.
درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮارض ﺑﺮ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻳﮑﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ درآﻣﺪﻫﺎي
ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻘﺶ ﺑﻲﺑﺪﻳﻠﻲ در ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ درآﻣﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮداري دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻳﮑﻲ از
اﺑﺰارﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ،اﻳﺠﺎد درآﻣﺪ ﭘﺎﻳﺪار
ﺑﺮاي ﺷﻬﺮداري اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﺤﻮل ﻧﻮﻳﻨﻲ در درآﻣﺪﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮﻳﻦ
اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﻴﺎر در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ در اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
اﻓﺰوده )ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﻣﺠﻠﺲ در ﻫﺮ ﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ( و ﺗﻘﻮﯾﺖ

ﺷﻬﺮي
و ﮐﻞ
ارزش
ﻧﻘﺎط

ﻗﻮت و رﻓﻊ ﻣﻌﺎﯾﺐ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ از ﻋﻮارض
ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
* ﺿﺮورت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺷﻬﺮ داﻧﺶﻣﺤﻮر
در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت روزاﻓﺰون ﺷﻬﺮﻫﺎ و
ﻟﺰوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی داﻧﺶ ،ﻣﻔﻬﻤﻮم »ﺷﻬﺮ داﻧﺶﻣﺤﻮر« ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮی و ﻧﺤﻮه ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوي ﻋﻠﻤﻲ-
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺑﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ
9ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮان و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه ﺷﻬﺮداری و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
داﻧﺶ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺎﺗﯿﺪ در راﺳﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﺎری ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮ و ﺗﺴﺮی
آن در ﺑـﺪﻧﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬـﺮی و ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻔﮑـﺮی راﻫـﺒﺮدی و
آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ،اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﻃﺮحﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬار در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد،
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺻﺤﯿﺢ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
ﺷﻬﺮی در ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎ و اﺗﺎقﻫﺎی ﻓﮑﺮ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ.
* ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﭘﺎی ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ و
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﺧﻮد -ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺗﻤﺪن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ -ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و
ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻫﻤﮕﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﺪ و اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﺳﺎزﻧﺪه در اداره ﺷﻬﺮ
ﺟﺎری ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖﻧﮕﺎری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی

ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺷﻮرای دور ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮرای
ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺣﺮفﻫﺎﯾﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان در ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮ ،وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﯾﺎدداﺷﺖ :ﺣﻤﯿﺪ ﺑﺎداﻣﯽﻧﺠﺎت ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان

ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد رﺳـﺎﻧﻪای ﻓـﺮدای ﻫﻤـﺪان
ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ
ﺳﻼم و ادب
ﺧﺒﺮ ﻣﺴﺮت ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑﺎن و
ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن دﯾﺎر ﮐﻬﻦ ﻫﻤﺪان دل و ﺟﺎن ﻣﺮا ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺮور اﺧﺒﺎر
ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮی زادﮔﺎﻫﻢ ﮐﺮد .ﺑﯽ ﺷﮏ از ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎون
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری در ﺧﻼﻗﯿﺘﯽ ﺑﺪﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﺟﻮاﻧﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ
اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ از ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ذﻫﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪی
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن دارد .ﺟﺎی ﺗﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎس دارد

ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪام ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ﻣﻬﻤﺎن ﺟﻤﻊ ﺟﻮاﻧﺎن
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﻤﺪان ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎنﻣﺎن
.ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن زدﻧﺪ
ﺑﯽ ﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻨﺪه ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻫﻤﺪان ﻣﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﯿﺸﻤﺎر  ،ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﺗﻌﺎرف و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ از ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﻤﺎن
ﺑﺮدارﯾﻢ  .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﻣﺠﺮب و ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺸﻤﺎن ﺑﯿﻨﺎ و ﮔﻮشﻫﺎی ﺷﻨﻮای آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ را ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ از ﭘﯿﺶ ﭘﺎی
.ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮدارﻧﺪ
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﻃﻠﺒﯽ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  .ﻟﺬا ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻮان و ﻋﻀﻮ ﮐﻮﭼﮑﯽ از
ﺧﺎﻧﻮاده رﺳﺎﻧﻪ در ﻫﻤﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ رﺳﺎﻧﻪ
ای ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن را ﺟﻮاﻧﺎن دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻨﺪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﺳﺘﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﺎ و ﮔﻮش ﺷﻨﻮای
ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮده
 .ﺑﺮدارﻧﺪ
رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺮدان
اﺻﻠﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻤﯿﺰی و وﯾﺮاﺳﺘﺎر آن ﺑﺎﺷﻨﺪ  .اﯾﻦ
رﺳﺎﻧﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺗﯿﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﻠﯽ اﺳﺘﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﭙﺮدازد و اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در ﻣﻨﻈﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ،
.از ﺳﻤﺖ ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ اداری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺒﺮی ﻣﻨﺘﻔﻊ ﮔﺮدد
ﺑﯽ ﺷﮏ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ،
رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽ ﺷﺎﺋﺒﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن
ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی
 .ﻧﻮﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪانﻣﺎن رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ
ﻋﺮض ادب و اﺣﺘﺮام
ﻣﺠﯿﺮ ﺧﻀﺮﯾﺎن :ﺟﻮان ﻓﻌﺎل رﺳﺎﻧﻪ و ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان

ﭘﺲ رای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ در ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﺳﺒﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﻤﺪان ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﺎمﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد،
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ و در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮادی ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻮﻋﯽ از ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﻣﻮج
ﻣﯿﺰﻧﺪ؛ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی از ﺟﻨﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻌﺪادی از
اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ و
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ را ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﻀﻮر وی دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﺮای اﻫﺪاف و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ادﻋﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺨﺖ و اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﺎﻟﺘﺎ
ﯾﺎﺳﻮﺟﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻨﺎر زدن وی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ رﻓﺘﻦ را
ﻫﻢ ﻗﺪم رﻧﺠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﭼﺮﺧﺸﯽ ﯾﮑﺒﺎره ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی
.اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻧﺘﻘﺎد و ﭼﺮا دﻓﺎع ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ؟
دﻟﯿﻞ آن ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد دوران اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ در ﮐﺎخ ﺳﺒﺰ ﻫﻤﺪان ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﻣﺎ ﻫﻨﻮز دوران
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن اﺣﺰاب و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺎن و ﻣﺮدم
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﻫﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﮐﻪ
ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻌﺪی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻌﺪﯾﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻌﻠﯽ
رﺋﯿﺲ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) ﮔﺰﯾﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ
ﯾﺎران و ﻣﺸﺎوران
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  ( ۱۴۰۰در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺘﺎن و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن و ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺷﻬﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻌﺪی اﺳﺖ و ﺷﺎﻧﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺒﻮل و دﻟﺨﻮاه ﺟﺎﻣﻌﻪ
 .ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ
ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪی از اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻢ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
از ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭘﺲ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻤﮑﯿﻦ اراده ﻣﺮدم اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻨﯿﺪم اﺣﺰاب در ﻫﻤﺪان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری
ﻧﺪارﻧﺪ  .ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی و رای ﺷﻮرا اﯾﻦ ﺟﻮاب را
ﺷﻨﯿﺪم و اﯾﻦ ﺑﺎر در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻌﺪی  ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ
اﺣﺰاب در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺮ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺲ و اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻦ ﮔﻮی و اﯾﻦ ﻣﯿﺪان .در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻌﺪی ﺗﻤﮑﯿﻦ اراده رای
 .دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ

