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یادداشت مدیرمس�ول

یادداشت سردبیر

ع برزشی محمدرضا زار

وجیهه هوشیارفر

شــهر  اســالمی  شــوراهای  دوره  ششــمین  اعضــای 
ریاســت  دوره  ســیزدهمین  بــا  همزمــان  روســتا  و 
جمهــوری ایــران اســالمی در روز جمعــه ۲۸ خــرداد مــاه 
ســال ۱۴۰۰ بــا رای مســتقیم مــردم انتخــاب می شــوند.
ــه واســطه حضــور رســانه ها در  مســئله مهمــی کــه ب
ح گردیــد و افــکار عمومــی آن را مطالبــه  جامعــه مطــر
در  محــوری  تخصــص  و  تخصــص  موضــوع  می کننــد، 
انتخــاب اعضــای شــورای اســالمی شــهرها و روســتاها 
اســت. حــال ایــن پرســش نیــز بــه وجــود می آیــد کــه بــا 
چــه معیارهایــی بایــد کاندیــدای اصلــح را انتخــاب کــرد 
ــان  ــرز می ــد م ــی بای ــه خط کش ــا چ ــاده تر ب ــان س ــه زب ــا ب ی

ــرد. ــدا ک ــا را ج ــل کاندیداه ــعار و عم ش
بـه عبارتـی دیگر با چه معیاری بایـد میان کاندیدایی 
کـه بـه صـورت شـعاری پـا بـه رقابـت گذاشـته بـا فـردی 
کـه بـا برنامـه و اهـداف عملیاتـی پـا بـه عرصـه گذاشـته 

صندوق هــای  پــای  اســت  قــرار  کــه  خودمــان  محــک 
ظهــور  منصــه  بــه  را  خوبــی  انتخابــات  و  انتخــاب  رأی 
برســانیم. اســترات�ی انتخابــات خــوب شــاید در بعــد 
کشــور  در  خــاص  برهــه  ایــن  در  و  مهم تــر  سیاســی 
انتخابــات  ماننــد  انتخاباتــی  در  امــا  باشــد  ضــروری 
شــورای شــهر کــه اولویــت تخصــص محــوری اســت، 

دارد. بیشــتری  اهمیــت  خــوب  انتخــاب 
یک  اعضای  که  می یابد  معنا  خوب  انتخاب  زمانی 
آگاه  شهروند  کسوت  در  شهروندان  همان  یا  شهر 
ایفای نقش کنند. در انتخابات شورای شهر تنها توجه 
به حزب سیاسی و وعده های آرمانی کفایت نخواهد کرد 
بلکه دقت در نقطه نظرات تخصصی و خط فکری اجرایی 
در حوزه مدیریت شهری در اولویت قرار خواهد گرفت.
انتخابات  در  شهروندان  از  زیادی  درصد  اینکه 

کاندیدای برنامه محور یا برنامه محوری به جای ر�ومه محوری؟

انتخابات شورای شهر میدان مح� است اما نه مح� کاندیداها یا احزاب سیاسی!

تمایـز قائـل شـد؟ مـردم چطـور می تواننـد تفـاوت بیـن 
شـعار و عمـل را در بیـن کاندیداهـا تشـخیص دهنـد؟

بــرای  شــاخص هایی  و  معیارهــا  بایــد   
ً
مســلما

تشــخیص افــراد توانمنــد از ســایر افــراد کــه فقــط ادعــا 
کــرد. مشــخص  دارنــد  ادعــا  و  می کننــد 

یکــی از مهمتریــن معیارهــا و شــاخص ها موضــوع 
برنامه محــوری و برنامــه داشــتن اســت و تنهــا رزومــه 
داشــتن کافــی نیســت بــه طــور مثــال اگــر کاندیدایــی 
می خواهــد در وضعیــت حمل ونقــل همگانــی تغییــر 
ایجــاد کنــد بایــد بــه ایــن پرســش پاســ� دهــد کــه از چــه 
برنامــه ای و چــه ابزارهایــی بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف 
ایجــاد  ادعــای  کــه  فــردی  یــا  بگیــرد  بهــره  می خواهــد 
درآمــد پایــدار در شــهرداری دارد بایــد مــدل پیشــنهادی 

و راهــکار خــود را ارائــه دهــد.
بیــان آمــال و آرزوهــای نامزدهــای انتخاباتــی بــدون در 

شورای شهر شرکت نکرده یا به صورت اتفاقی از بین 
اسامی نصب شده روی دیوار یا آنچه که از همسایه و 
آشنا و همکار شنیده اند برگه انتخابات را پر می کنند، 
گاهی از وظایف شورای شهر است. نشان دهنده عدم آ
اینکـه هنـوز هم مردم نمی دانند که اعضای راه یافته 
نماینـدگان  عنـوان  بـه  اسـت  قـرار  شـهر  شـورای  بـه 
آبادانـی  خصـوص  در  را  تصمیمـات  مهم تریـن  مـردم 
مدیریـت  حوزه هـای  همـه  در  شهرشـان  پیشـرفت  و 
و  مسـئول  کارآمـد،  افـراد  حضـور  و  بگیرنـد  شـهری 
متخصص می تواند سـبب توسـعه سـریع تر و افزایش 
سـطح کمـی و کیفـی محیـط زندگی شـان گـردد، نشـان 

اسـت. گاه سـازی  آ و  اطالع رسـانی  در  ضعـف  دهنـده 
نتای� انتخابات در دوره های گذشـته نشـان می دهد 
دلیـل  بـه  شـهر  شـورای  انتخابـات  شـوربختانه  کـه 

نظــر گرفتــن ظرفیت هــا، محدودیت هــا و واقعیت هــا 
نقطــه چالشــی موضــوع بحــث مــا اســت کــه قطعــا بایــد 
متخصصیــن بــه مــردم در این زمینه کمک کنند و اجازه 
ندهنــد افــرادی کــه حرف های قشــن� ولــی غیرعملیاتی 
شــوند. شــهر  شــورای  وارد  دارنــد  برنامــه  بــدون  و 

بنابرایــن اگــر کاندیدایــی همــه جوانــب یــک موضــوع 
را ســنجیده باشــد و از نخبــگان و صاحــب نظــران آن 
عرصــه مشــورت گرفتــه باشــد در مواجهــه بــا مســائل با 
در نظــر گرفتــن اولویت هــا راهکارهــای صحیــح را بــرای 
رســیدن بــه اهــداف عالــی بــا برنامــه ارائــه خواهــد نمــود.

شایســته اســت مــردم مــا نیــز بــا توجــه بــه برنامه هــا 
و راهکارهــای عملیاتــی و واقعــی کاندیداهــا بــه قضاوت 
نشســته و فــرد اصلــح را انتخــاب نماینــد، چــرا کــه توجــه 
صــرف بــه رزومــه بــه جــای برنامــه باعــث پیشــرفت و 

آبادانــی شــهر نخواهــد شــد.

همزمانـی بـا انتخابـات ریاسـت جمهوری درگیر حواشـی 
آورد کـه  سیاسـی شـده و در نتیجـه حزبـی رأی خواهـد 
پیروز انتخابات ریاسـت جمهوری اسـت و اینکه آیا این 
لیسـت بـه غیـر از منافـع سیاسـی تأثیـر مث�ـت دیگـری 
نیـز خواهـد داشـت یـا نـه، جای سـؤال اسـت! حـال آنکه 
سیاسـی  انتفاعـات  از  غ  فـار می بایسـت  شـهر  شـورای 
بـوده و تخصـص محـوری را اصـل قـرار دهـد امـا آنچـه تـا 
کنـون واقع شـده خـالف این موضوع را نشـان می دهد.

ــرای  شــاید بهتــر باشــد ایــن روزهــا در کنــار نگرانــی ب
انتخابــات رئیــس جمهــوری کــه بتوانــد اوضــاع کشــور را 
ســر و ســامان بدهــد، بــه فکــر انتخــاب افــراد مناســب 
 ، اســت شــهر قــرار  کــه  باشــیم  بــرای شــورای شــهری 

محلــه و کوچه هایمــان را نیــز رونــق ببخشــد.
کم ما و کرم شما / خرداد ۱۴۰۰
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۴۶ حزب سیاسی در مشهد فعالیت دارند

امکان برگزاری انتخابات الکترونیک در مشهد فراهم است

هزار نفر در انتظار گرفتن کرسی پارلمان شهری مشهد!

بحث در جلسه علنی امروز شورای شهر مشهد باال گرفت

در سال تحصیلی پیش رو با کمبود ۲۳ هزار معلم در استان مواجهیم

۱۶ درصد رد صالحیت ها اصالح طلب و ۱۷درصد اصولگرا هستند

که فقط موقع انتخابات سر و کله شون پیدا میشه!

البته معموال تا روز انتخابات میگن امکانش هست 
ولی در نهایت همون آش و همون کاسه

کم کم به دوران احساس وظیفه و ادای دین نزدیک میشیم

احتماال برق نبوده، بدون میکروفن مجبور بودن فریاد بزنن 
صداشون شنیده بشه!

به نظر میرسه بجای بازنشسته ها، 
جوانان رو استخدام کنید مشکل حل میشه!

پس چجوری بگن از انتخابات محروم شدن!
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رد صالحیت سه عضو فعلی شورای شهر برای دوره ششم

آیت اهلل علم الهدی: حاشــیه مشــهد نباید ســوژه ای برای کاســبان سیاســی باشد

در شهرهای قرمز تجمع انتخاباتی ممنوع است

۳۹ تخلف انتخاباتی در مشهد

آیت اهلل علم الهدی: نباید کاندیدایی را به علت انتقاد از من رد صالحیت کنید

امام جمعه موقت مشهد: شرکت کردن در انتخابات حق مردم و بر گردن آنهاست

اینایی که صالحیت ندارن چجوری االن دارن برای شهر تصمیم می گیرن!؟

خیلی وقته نزدیک انتخابات همه یاد حاشیه شهر میفتن!

یعنی شهرهای دیگه برگزار کنن تا قرمز بشن؟!

واال کاندیدا هنوز یه هفته اس تبلیغات رو شروع کردن!

خدا کنه دوستان کاسه داغ تر از آش نباشن!

مسئوالن چی حاج آقا؟ عمل به وعده ها گردنشون نیست!؟

ءءءءءءءیس
سیا

نز 
ط

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره 7
----------
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در  حضــور  بــرای  افــراد  مشــخصات  کلــی  طــور  بــه   -۱
کمیســیون های تخصصــی شــورای شــهر بــرای کمیســیونی 
کاراتــر و موفق تــر نســبت بــه ادوار گذشــته، چــه بایــد باشــد؟
مهم تریــن ویژگی هــای عمومــی کــه در اکثــر نماینده هــا 
در درجــه اول بــرای حضــور در شــوراها و بعــد از آن حضــور 
در کمیســیون های تخصصــی حائــز اهمیــت می باشــد، 
روابــط  و  اقنــاع  قــدرت  تحول گرایــی،  و  تعاملــی  روحیــه 
عمومــی بــاال اســت. در یــک کمیســیون تخصصــی ماننــد 
معمــاری و شهرســازی لزومــا داشــتن تخصــص معمــاری 
یــا شهرســازی کافــی نیســت. در تجربــه شــوراهای قبــل به 
کــرات دیــده شــده کــه افــراد بــا داشــتن مــدرک تخصصــی 
محــض بــه دلیــل نداشــتن تجربــه، عــدم گفت وگــو پذیــری 
کارآمــد  بــاال  عمومــی  روابــط  عــدم  و  تحول گــرا  روحیــه  و 

نبوده انــد.
نکتــه دوم: افــرادی کــه در ایــن کمیســیون حضــور پیــدا 
می کننــد بــه هیــچ وجــه نبایــد دارای تعــارض منافــع در 
داخــل شــهر باشــند بــه طــوری کــه موجــب گــردد شــاهد 
پدیــده درب هــای گــردان باشــیم و می بایســت افــراد بعــد 
بــه  از ورود بــه شــورای شــهر از شــغل های قبلــی خــود 
طــور کامــل اســتعفا بدهنــد و در یــک فضــای کامــال ســالم 

فعالیــت داشــته باشــند.
نکتــه ســوم: کمیســیون معمــاری و شهرســازی محــل 

آزمــون و خطــا نیســت!
مثــل  شــهری  شهرســازی  و  معمــاری  کمیســیون 
مشــهد بــا مســائل بســیار فــوری و مهمــی روبــرو اســت، 
مســائل  شــبکه  بــا  تــازه  بخواهنــد  کــه  افــرادی  حضــور 
کســب تجربــه داشــته  بــه  نیــاز  و  آشــنا شــوند  مشــهد 
باشــند ســبب ایجــاد شــبکه مشــکالتی خواهنــد شــد. بــه 
عنــوان مثــال فــردی بخواهــد وارد کمیســیون معمــاری 
ح جامــع ســوم  و شهرســازی شــود امــا از سرنوشــت طــر
ح هــای  طر و  مانــده  باقــی  اســناد  و  فرنهــاد  مشــهد 
تفصیلــی بــی خبــر باشــد و تــازه در حــوزه کمیســیون بــا 
شــناخت  عــدم  از  نشــان  شــود،  مواجــه  مســائل  ایــن 

اســت. میدانــی  واقعیــت 
ســوال مهــم و اساســی از افــرادی کــه می خواهنــد بــه 
ایــن  شــوند  کمیســیون ها  ایــن  وارد  نماینــده  عنــوان 
اســت کــه تــا چــه حــد بــا مســائل و مشــکالت روز آشــنایی 
شــناخت  و  بپرهیزنــد  مســائل  در  کلی گویــی  از  دارنــد؟ 
کامــل از مســائل و جزئیــات داشــته باشــند و اولویت هــا 

را مشــخص کننــد.

و  پایــدار  درآمدهــای  کســب  شــعار  بــا  کــه  افــرادی   -2
جلوگیــری از درآمدهــای غیرمعقــول ماننــد تراکــم فروشــی 
و … وارد ایــن کمیســیون می شــوند امــا بعــد از مدتــی بــه 
نتیجــه دلخــواه نمی رســند و بــه سیاســت های دوره هــای 

ع می کننــد چــه نقطــه ضعفــی دارنــد؟ قبــل رجــو
مهم تریـن نقطـه ضعفـی کـه در دوره چهـارم بـارز بـود 

و بعـد در دوره پنجـم هـم شـاهد آن بودیـم، ایـن بـود کـه  
افرادی که وارد این کمیسیون شدند اساسا تصور دقیقی 
نداشـتند. شـهر  درآمدزایـی  و  تراکم پذیـری  وضعیـت  از 
کــه  هســتیم  ایــن  شــاهد  انتخاباتــی  شــعارهای  در 
ــه  ــردن درآمدهــا ب نامزدهــا از جلوگیــری تراکم فروشــی و ب
افــزوده  ارزش  بــر  و مالیــات  زمیــن  بــر  عــوارض  ســمت 
صحبــت می کننــد امــا وقتــی وارد شــورا می شــوند شــاهد 
آن هســتند کــه بســیاری از ایــن زیرســاخت ها بــا مســائل 
تصــوری  دیگــر  طــرف  از  نــدارد.  ســازگاری  مــا  حقوقــی 
درآمدهــای  بــه  شــهرداری  واقعــی  وابســتگی  میــزان  از 

ندارنــد. ســاختمانی  عــوارض  از  حاصــل 
حــدود ۷۵ درصــد از منابــع جــاری شــهرداری بــه طــور 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم وابســته بــه عــوارض شــهرداری 
اداره  و  می باشــد  تخلفــات  یــا  ســاختمانی  عــوارض  یــا 
نیســت.  پذیــر  امــکان  منابــع  ایــن  بــدون  شــهر  جــاری 
نظــر  صرفــه  خــود  اولیــه  شــعارهای  از  افــراد  نتیجــه  در 
ــر  ــا شــیب تندت می کننــد و بعضــا همــان مســیر قبلــی را ب
طــی می کننــد. اتفاقــی کــه در دو ســال دوم دوره چهــارم 
ــا  فــروش اوراق مشــارکت شــاهد آن بودیــم. در ارتبــاط ب
ریشــه ایــن موضوعــات می توانــد حضــور نماینــدگان از 
ج از شــهرداری و شــورا باشــد کــه  محیط هــای کامــال خــار
بنــا بــر دالیــل مختلــف در لیســتی قــرار گرفته انــد و رای 
آورده انــد کــه ســبب پیشــنهادات غیرمنطقــی می شــود.

گاه و متخصصــی اســت  معضــل بعــدی حضــور افــراد آ
کــه بــا مســائل آشــنایی دارنــد امــا تالشــی بــرای کســب 
درآمدهــای پایــدار نمی کننــد و تســلیم شــرایط می شــوند 
و فــروش تراکــم را از روش هــای توســعه شــهری قلمــداد 

گاه خطرناک ترنــد. می کننــد کــه بــه مراتــب از افــراد نــاآ
از  شــدند  اجــرا  کــه  پروژه هایــی  از  زیــادی  بخــش 
آمدنــد.  بدســت  تراکــم  فــروش  از  حاصــل  درآمدهــای 
ح هــای تفصیلــی ابــالغ نشــدند زیــرا  بــه همیــن دلیــل طر

می شــوند. شــهرداری ها  درآمــد  کاهــش  باعــث 

شــورای  کــه  مســائلی  جدی تریــن  و  اساســی ترین   -3
چــه  اســت  مواجــه  آن  بــا  آینــده  ســال  چهــار  در  شــهر 

اســت؟ چیزهایــی 
آذرمــاه بــا ورود شــورای  آبــان و  نکتــه اول: از ابتــدای 
ســامانه  در  جدیــدی  تفصیلــی  ح هــای  طر جدیــد 
شهرســازی بارگــذاری می شــود کــه ایــن امــر حجــم زیــادی 
از مســائل و مشــکالت شــهری را در رابطــه بــا پیاده ســازی 
ح هــای تفصیلــی جدیــد بــه همــراه دارد و مســائل و  طر
ح هــا  مشــکالتی کــه شــهروندان در نتیجــه اجــرای ایــن طر

بــا آن مواجــه هســتند.
غربــی  میانــی  حــوزه  تفصیلــی  ح  طــر تکلیــف  تعییــن 
اولیــن  از  و  بــوده  کلیــدی  بســیار  کــه  شــرق  شــمال  و 
اقدامــات کمیســیون شهرســازی و معمــاری جدیــد بایــد 
باشــد زیــرا تمــام پهنه هــای حاشــیه شــهر را دربرمی گیــرد

ح هــای تفصیلــی بــر اســاس  نکتــه دوم: بــا اعمــال طر
ــرد  ــد ک ــدا خواه ــش پی ــهرداری کاه ــد ش ــبات درآم محاس
ح هــا را خواهــد  بنابرایــن شــهرداری جلــوی اجــرای ایــن طر
از  بــه تاخیــر خواهنــد انداخــت بنابرایــن یکــی  گرفــت و 
ــن  ــازی ای ــاری و شهرس ــیون معم ــای کمیس پارادوکس ه
تفصیلــی  ح هــای  طر می خواهنــد  آیــا  کــه  بــود  خواهــد 
ح هــا  جدیــد را ابــالغ کننــد یــا تمایــل بــه تاخیــر در اجــرای طر

و کســب درآمــد دارنــد.
ح جامــع فرنهــاد مشــهد  نکتــه ســوم: رســیدگی بــه طــر
کــه ابــالغ شــده امــا دو پیوســت بســیار مهــم آن یعنــی 
شــهر  حریــم  پهنه بنــدی  پیوســت   و  بلندمرتبه ســازی 
باقــی مانــده کــه در هــر دو مســاله دچــار چالــش هســتیم 
و اکثــر زمیــن خواری هایــی کــه انجــام شــده بدلیــل اعمــال 

نشــدن ســند پهنه بنــدی می باشــد.
نکته چهارم: در بحث نما و منظر اســت که شــهرداری 
کاری بــرای ســاختمان های معمولــی انجــام نــداده اســت.

در  بی قاعدگـی  و  مشـهد  معمـاری  آشـفته  وضعیـت 
ساختمان سازی در غالب کمیته نما و منظر و به روزسازی 
ضوابـط رسـیدگی و بررسـی شـود کـه در ایـن شـورا بـه طور 
کامـل انجـام نشـد و بـه شـورای بعـدی محـول می شـود.

نکتــه پنجــم: شــفاف ســازی در عــوارض و اخــذ پروانــه 
و اعطــای تراکــم

بــودن  آنالیــن  و  بــودن  سیســتمی  و  کوتاه ســازی 
ــش  ــت کاه ــه جه ــای پروان ــد اعط ــت ها  در فراین درخواس

ت تخلفــا
تــا  جامــع  و  تفصیلــی  ح هــای  طر افــق  ششــم:  نکتــه 
بــه  ورود  محــض  بــه  نماینــدگان  می باشــد.   ۱۴۰۵ ســال 
آینــده مشــهد را پایه ریــزی کننــد. ح هــای  شــورا بایــد طر
کــه  مطهــر  حــرم  حریــم  ح  طــر اجــرای  هفتــم:  نکتــه 
نیازمنــد هماهنگی هایــی در ســطح کالن و دولتــی دارد.

را  نظــر  مــورد  کاندیــدای  مالک هایــی  چــه  ۴-براســاس 
کنیــم؟ انتخــاب 

بــه جــای ســوال در مــورد کلیــات در مــورد موضوعــات 
بافــت حــرم  اساســی و مهــم شهرســازی مشــهد مثــل 
و  کنیــم  پرســش  تــوس  مســاله  و  جنوبــی   کمربنــد 

کنیــم. بررســی  را  افــراد  موضــع  و  دقیــق  راه حل هــای 
رویکــرد  و  افــراد  فکــری  شناســی  جریــان  دوم:  نکتــه 
بررســی  مــورد عملکــرد ســه دوره قبــل  را در  کاندیدهــا 
را بیشــتر  کــدام شــهردارها  کنیــم و مشــخصا بپرســیم  
می پســندید کــه بــا جریــان فکــری شــما نزدیک تــر اســت.
پیشنهاد کاندیداها در مقابله با تعارضات و نهادهای 

امنیتی و خط قرمزها به صراحت پرسیده شود.

تهیه و تدوین: الهه رحیم زاده 
کارشــناس خبرنــگار پایــگاه خبــری تخصصــی افــق اندیشــان 

مشهد

بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن ایــام انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــوراهای شــهر و بــا نظــر بــه اینکــه انتخابــات 
شــوراها در کنــار یــک رویــداد مهــم ملــی ماننــد انتخابــات ریاســت جمهــوری قــرار می گیــرد، عمدتــا در حاشــیه 
قــرار گرفتــه کــه ایــن امــر ســبب عــدم توجــه کافــی مــردم بــه اهمیــت حضــور افــراد بــه عنــوان نماینــدگان خــود در 
شــوراها می شــود و ایــن موضــوع تاثیــر بســزایی در آینــده زندگــی شــهری خواهــد داشــت. بــر همیــن اســاس و بــا 
توجــه بــه دغدغــه حضــور افــراد متخصــص و بــا تجربــه در شــورای شــهر مشــهد بــه ویــژه کمیســیون های تخصصــی 
معمــاری و شهرســازی اولیــن گفت وگــوی تخصــص محــور پایــگاه افــق اندیشــان بــا حضــور دکتــر ســعید شــعرباف 
مدیرعامــل شــرکت عمــران و مسکن ســازان ثامــن پیرامــون موضــوع بررســی ویژگی هــای کاندیداهــای راه یافتــه 

بــه انتخابــات در کمیســیون های تخصصــی در قالــب چنــد ســؤال اصلــی مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

گفتگوی اختصاصی با مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان ثامن 

گی های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد  ویژ یژه
ی و

گتو
گف

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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۱- بــه نظــر شــما درآمدهــای پایــدار شــهری در شــهر مشــهد 
چگونــه بــه وجــود مــی آیــد؟

در بحــث درآمدهــای پایــدار شــهری بــه نظــر می رســد 
امکانــات،  شــهر  هــر  بوم هــای  زیســت  بــه  بایســتی  کــه 
بــا  و  شــود  توجــه  شــهر  آن  فرصت هــای  و  تهدیــدات 
ــث  ــا بح ــدات و فرصت ه ــات و تهدی ــن امکان ــه ای ــه ب توج
درآمدهــای پایــدار شــهری بــه آن توجــه شــود. در شــهر 
مشــهد بــا توجــه بــه ایــن کــه عمــده درآمدهــای شــهرداری 
از طریــق صــدور پروانه هــا و تخلفــات احضــار می شــود 
ــه  ــهد توج ــوص مش ــه خص ــهرداری ها ب ــه ش ــه در هم البت
بــه اینکــه در واقــع مــا از تکیــه بــه درآمــد از طریــق صــدور 
پایــدار  درآمدهــای  ســمت  بــه  بریــم  تخلفــات  و  پروانــه 

مهــم و قابــل توجــه اســت در مدیریــت شــهری! 
از آنجایـــی کـــه زیســـت بـــوم شـــهر مشـــهد زائرپذیـــر 
اســـت و پتانســـیل گردشـــگری در زمینه هـــای مختلـــف 
از جملـــه زیـــارت گردشـــگری، درمانـــی و بالـــغ بـــر ۵ نـــوع 
گردشـــگری دیگـــر کـــه می توانیـــم نـــام ببریـــم می توانـــد 
پـــس  باشـــد؛  داشـــته  پایـــدار  درآمدهـــای  پتانســـیل 
بـــرای  برنامه ریـــزی  و  سیاســـت گذاری  و  ســـرمایه گذاری 
درآمـــد پایـــدار از طریـــق گردشـــگری یکـــی از مولفه هـــای 
کـــه  وقتـــی  اســـت  پایـــدار  درآمدهـــای  بحـــث  در  مهـــم 
صحبـــت  مشـــهد  شـــهر  فرصت هـــای  دربـــاره ی  مـــا 
می کنیـــم بـــارگاه منـــور علـــی بـــن موســـی الرضـــا؟ع؟ یکـــی 
شـــهری  فضـــای  در  ارزشـــمند  بســـیار  فرصت هـــای  از 
ـــد هـــم در زمینه هـــای مختلـــف  مشـــهد اســـت کـــه می توان
جـــذب ســـرمایه گذار کنـــد و بحـــث درآمدهـــای پایـــدار را 

بـــرای شـــهر مشـــهد رقـــم بزنـــد و در زمینـــه گردشـــگری و 
، مســـئله  زائـــر بـــودن بعـــد از آن بحـــث درآمدهـــای پایـــدار
اقتصـــاد مبتنـــی بـــر دانـــش اســـت کـــه شـــاید تـــو ایـــن 
ســـال ها کمتـــر بهـــش توجـــه شـــده در بحـــث اقتصـــاد 
بســـیار  می توانـــد  مشـــهد  شـــهر  دانـــش،  بـــر  مبتنـــی 
توانمنـــد و پویـــا حرکـــت کنـــد بـــه دلیـــل اینکـــه مـــا نخبـــگان 
بســـیار زیـــادی در ســـطح مشـــهد داریـــم؛ دانشـــجویان، 
در  می تواننـــد  کـــه  دانشـــمندان  و  آموختـــگان  دانـــش 
و  علـــم  پارک هـــای  و  بنیـــان  دانـــش  و  اقتصـــاد  زمینـــه 
فنـــاوری در تولیـــد دانـــش در بحـــث انتقـــال دانـــش از 
دانشـــگاه بـــه صنعـــت و صنعتـــی کـــردن آن و بـــه مرحلـــه 
تولیـــد رســـاندن دانـــش در فضـــای اقتصـــاد کمـــک کننـــد 
و بحـــث اقتصـــاد دانـــش بنیـــان در شـــهر مشـــهد بتوانیـــم 
از آن اســـتفاده کنیـــم بخصـــوص در فضاهـــای اســـتارتاپی 
و فضاهـــای پـــارک علـــم و فنـــاوری و مشـــهد می توانـــد 
یـــک قطـــب مهـــم بـــرای اقتصـــاد دانـــش بنیـــان کـــه یـــک 

درآمـــد پایـــدار حســـاب می شـــود باشـــد.

2- چگونــه مشــهد می توانــد بــه ســمت شــهر اســالمی 
قــدم بــردارد؟

مقــام  نــگاه  از  اســالمی  شــهر  مقتضــات  مبحــث  از 
ح می فرمایند  معظــم رهبــری ایشــان چنــد موضــوع را مطــر
ــی  ــن روح ــهری ۲( تأمی ــات ش ــیم خدم ــت در تقس ۱( عدال
و امنیــت معنــوی ۳( ظهــور و اعتــالی مظاهــر اســالمی و 
انقالبــی ۴( عمــران و آبادانــی و زیبایــی ۵( حفــظ طبیعــت و 

فضــای طبیعــی ۶( حفــظ اصالــت و هویــت شــهرها 

موضــوع  معنــوی  امنیــت  و  روحــی  تأمیــن  بحــث  در 
معنــوی  و  روانــی  ســالمت  بحــث  واقــع  در  مهــم 
شــهروندان اســت، توجــه ویــژه بــه ســالمت روان زنــان 
اســالمی  شــهر  مختصــات  ایــن  مصادیــق  از  جوانــان  و 
برنامه ریزی هــای  کــه در  بــه نظــر می رســد  بــود.  خواهــد 
ــاخت های  ــر س ــه زی ــود ک ــم بش ــوری تنظی ــد ط ــهری بای ش
مولفــه ســالمت روان مــردم و شــهروندان بــه خصــوص 
جوانــان و زنــان تأمیــن بشــود چــرا کــه ایــن دو قشــر پایــه 

هســتند. خانوادگــی  اصلــی  پایه هــای  اصلــی 

3- چگونــه مــی توانــد در شــهر مشــهد ســالمت روان 
دهیــم؟ افزایــش  را  بانــوان 

در بحــث افزایــش ســالمت روان زنــان وقتــی کــه مــا از 
ســالمت روان بانــوان صحبــت می کنیــم کــه تنهــا از نیمــی 
از جمعیــت جامــع صحبــت نمی کنیــم در واقــع مــا داریــم 
ــاد  ــالمت روان کل آم ــه س ــم ک ــت می کنی ــری صحب از قش
بانــوان  و  باشــه  زنــان  روان  ســالمت  گــروی  در  جامعــه 
مــا بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا در واقــع پایه هــای اســتحکام 
خانــواده هســتند و افزایــش ســالمت روان آنهــا باعــث 
کاهــش تعارضــات خانوادگــی خواهــد شــد و همچنیــن 
روان  و  ســالمت  ســطح  ارتقــای  بــه  مــا  کمــک  واقــع  در 
بانــوان منجــر بــه فرزنــد پــروری موثــر کــه آن هــم در فرآینــد 

تمدن ســازی اســالمی موثــر خواهــد بــود

تهیه و تدوین: سید شایان حسینی راد
دبیر سرویس شهری پایگاه خبری تحلیلی افق مشهد

گفتگوی اختصاصی با سرکار خانم سمیه سادات ابراهیمی مدرس حوزه و  دانشگاه

گی های کمیسـیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد  یژهویژ
ی و

گتو
گف

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
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ششمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر مشهد مقدس

در حاشیه لیست بندی های انتخابات شورای شهر

م�شــور امر �ــه مع�وف و نهی از م��ــر نام�دهای ان��ا�ا�ی

�ــا  ����ــی  شــهر  شــورای 
سیاســی؟ مســ��ه ایــ� اســ�!

افـــق  خبـــری  پایـــگاه  گـــزارش  بـــه 
مشـــهد، باحضـــور دبیـــر ســـتاد امـــر 
بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر خراســـان 
ــروف و  ــه معـ ــر بـ ــور امـ ــوی، منشـ رضـ
ــات  ــای انتخابـ ــر نامزدهـ ــی از منکـ نهـ
رونمایـــی  شـــهر  اســـالمی  شـــورای 

شـــد.
منشــور امربــه معــروف و نهــی از 
نامزدهــای  التــزام  بــه منظــور  منکــر 
بــه  شــهر  اســالمی  شــورا  انتخابــات 
فراینــد  در  اخــالق  و  ع  شــر قانــون، 
تبلیغــات، حیــن و بعــد از انتخابــات 
بــا  منشــور  ایــن  شــد.  رونمایــی 
از  پیشــگیری  کمیتــه  هماهنگــی 
تخلفــات انتخاباتــی خراســان رضــوی 
و  معروفــات  گســترش  هــدف  بــا  و 
و  منکــرات  و  تخلفــات  بــا  مقابلــه  
از  بــه معــروف و نهــی  امــر  تســهیل 
منکــر و نظــارت همگانــی در ۱۳ بنــد 
تدویــن گردیــده و برنامه ریــزی شــده 
انتخابــات  نامزدهــای  از  تــا  اســت 
شــوراهای اســالمی شــهر در سراســر 
ــور  ــه ایــن منش ــزام ب ــرای الت اســتان ب

آیــد. دعــوت بــه عمــل 

بـا  زمـان  هـم  و  چهارسـال  هـر  شـهر  شـورای  انتخابـات 
هـم  ایـن  می گـردد.  برگـزار  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
می توانـد  هـم  کـه  اسـت  چاقویـی  تیـز  لبـه  ماننـد  زمانـی 

بی رحـم! قاتـل  یـک  هـم  و  باشـد  دهنـده  نجـات 
ــتر  ــون بیش ــا کن ــز ت ــه ی تی ــن لب ــد ای ــر می رس ــه نظ ــا ب ام
مضــر بــوده اســت تــا مفیــد، چــرا کــه انتخابــات و یــا بــه 

ارائـه نماینـد بـه مراتـب مهم تـر و مفیدتـر از سیاسـیونی 
اسـت! مـردم  از  مهم تـر  برایشـان  جایـگاه  کـه  اسـت 

راه حـل در انتخـاب صحیـح اسـت. انتخـاب بـر اسـاس 
تخصـص نـه لیسـت! کمیسـیون شهرسـازی و معمـاری 
شـورای شـهر نیـاز به افـرادی دارد که تخصصشـان نجات 
بخش اوضاع نابسامان شهر باشد وگرنه اصالح طلب یا 
اصول گرایی که الفبای کیفیت فضای شهری را نشناسد 
چـه سـودی بـرای مـا و شـهر و محله مان خواهد داشـت؟

دوره هـای  قـوت  نقـاط  آنکـه  امیـد  بـه  بـار  ایـن  بیاییـد 
بـه  چالش هـای  بـرای  راه حلـی  و  داده  ادامـه  را  پیشـین 
جامانده بیابیم، عطای سیاست را به لقایش ببخشاییم 
نکنیـم… جناحـی  مصلحت هـای  فـدای  را  تخصـص  و 

میالد خراسانی
خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی افق مشهد

اینجانــب نامــزد انتخابــات شــورای اســالمی شــهر ضمــن اعــالم پایبنــدی بــه اصــول قانونــی، شــرعی و اخالقــی در تبلیغــات 
ــه کار می گیــرم. ــرای رعایــت و ترویــ� مــوارد ذیــل ب انتخاباتــی، روز برگــزاری و اعــالم نتایــ�، تــوان خــود را ب

تقویــت امیــد و نشــاط ملــی و تعالــی کشــور را ســرلوحه کارخــود قــرار داده و عمــوم مــردم چــه طرفــداران و چــه مخالفــان و • 
آنهایــی کــه در رای دادن مــردد هســتند را تشــویق بــه حضــور پرشــور در انتخابــات می کنــم.

در تبلیغات و موضع گیری هایم مصالح نظام و مردم را بر منافع حزبی و فردی ترجیح می دهم.• 
گاهانه می کنم.•  برنامه خود را ارایه داده و مردم را دعوت به انتخاب آ
در برنامه هــا و وعده هــای انتخاباتــی بــه مســتضعفان بــه عنــوان ولــی نعمــت خــود توجــه ویــژه کــرده و وعده هایــی نمی دهــم • 

کــه قابــل انجــام نبــوده و توقــع بی جــا ایجــاد کنــد.
ــه •  هزینه هــای تبلیغــات انتخاباتــی ام را شــفاف کــرده و از دریافــت پول هــای کثیــف ( رشــوه، دارای منشــا مبهــم و متصــل ب

کانون هــای قــدرت( پرهیــز می کنــم.
از امکانــات دولتــی و بیــت المــال در تبلیغــات اســتفاده نکــرده و بــا اســتفاده از فرصت هــای رســانه ای خصوصــا فضــای • 

مجــازی، در هزینه هــای تبلیغــات انتخاباتــی ام صرفــه جویــی می کنــم.
در دوره تبلیغــات، اعضــای ســتاد و طرفــداران خــود را نســبت بــه حفــظ محیــط زیســت و رعایــت حــق النــاس از جملــه مــواردی • 

چــون آلودگــی صوتــی، مزاحمــت بــرای همســایگان و… متذکــر می شــوم.
دســتاوردهای کشــور و کارهــای خــوب مســوولین قبلــی را نفــی نکــرده و اتهــام زنــی بــه رقبــا و تخریــب ایشــان را خــالف اصــول • 

یــک رقابــت ســالم دانســته و از آن پرهیــز مــی کنــم.
حفظ کرامت انسانی را سرلوحه کارخود قرارداده و خرید رای و تطمیع رای دهندگان را مذموم می دانم.• 
تک رای دادن را امری غیر منطقی و برخالف مصالح مردم دانسته و از طرفدارانم می خواهم به صورت کامل رای دهند.• 
وحدت آفرین بوده و ایجاد دوگانگی بین قومیت ها و مذاهب برای رای آوری را تقبیح می کنم.• 
هر گونه مطالبه را از مسیر قانونی خود پیگیری کرده و از اتهام زنی به دستگاه های قانونی انتخابات پرهیز می  کنم.• 
در صورت پیروزی به نامزدهای رقیب و طرفدارانشان احترام گذاشته و برای وحدت و همدلی تالش می کنم، همچنین درصورت • 

عـدم رای آوری، بـه نامزدهـای پیـروز در انتخابـات تبریـک گفتـه و برایشـان آرزوی موفقیـت در خدمـت رسـانی بـه مـردم می کنم.

تهیه و تدوین: شایان حسینی راد  /  دبیر سرویس شهری پایگاه خبری تحلیلی افق مشهد

عبارتــی افــرادی کــه در لیســت کاندیداهــای شــورای شــهر 
بــر  غالــب  سیاســی  جنــاح  تأثیــر  تحــت  می گیرنــد  قــرار 
انتخابــات ریاســت جمهــوری بــوده و احــزاب بــر اســاس 
کمیســیون ها  بــرای  خودشــان  صالحدیــد  و  معیارهــا 

تخصصــی افــراد را مــورد گزینــش قــرار مــی دهنــد.
امـا چنـد در صـد از ایـن معیارهـا بـر اسـاس تخصـص 

اسـت؟ گرایـی 
بـه نظـر می رسـد سیاسـت و بازی هـای سیاسـی نقـش 
بیشـتری در ایـن انتخابـات دارد و فرامـوش کرده ایـم کـه 
تصمیم سـازی های  و  تصمیم گیـری  محـل  شـهر  شـورای 
تخصـص محورسـت خصوصـا در کمیسـیون هایی مانند 
آن علـم،  اسـاس  کـه  و معمـاری  کمیسـیون شهرسـازی 

تخصـص و فـن اسـت!
استفاده از متخصصان با تجربه که بتوانند راه حل های 
شـهری  معضـالت  حـل  بـرای  کاربـردی  و  علمـی  درسـت، 

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره ۷
----------
بــــهــــــــار ۱۴۰۰
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) : آفتاب نیوز کاریکاتور از این هم روش فقرزدایی در ایام انتخابات!  )

باالخره 5 میلیون یا ۶ میلیون شغل؟ )طراوت(

: هیات( کاریکاتور از در انتخابات شرکت کنید   )

: هیات( کاریکاتور از به من رای بدین   )

انتخابات و تحریم های بی اثر )محمود نظری(

تور
یرکا
کا

فـصـــلنـامـه
تــلــخـــــــــنــد
مــشــــــــهـــد
----------
شــــــــمـــاره 7
----------
بــــهــــــــار 1400
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