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صاف تا كمى ابرى- وزش باد
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باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
جدا از رويت اى ماه دل افروز                                  نه روز از شو شناسم نه شو از روز
وصــالت گر مـرا گردد ميّسر                                  همه روزم شود چون عيد نوروز
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■ حديث:
امام على(ع):

اى مردم! به درستى كه مرا بر شما حّقى است و شما را نيز بر من حّقى است. اّما حّق شما بر 
من، خيرخواهى براى شما، زيادكردن ثروت هايتان و آموزش دادنتان است تا در نادانى نمانيد، 

و پرورش شما، تا آگاه شويد.     
نهج البالغة : الخطبة34
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وزن كشى جناح ها در بهار 
و كبودراهنگ 

فيض ا... مظفرپور  »
  انتخابات پيش رو براى اســتان همدان 
و به ويژه شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ 
از ويژگى هاى منحصر به فردى برخوردار 
اســت و نتايج انتخابات در اين حوزه وزن 
صاحبان نفوذ و تشــكل هاى سياسى را در 
تأثيرگذارى بر آراى مردم به خوبى نشــان 
خواهــد داد. ويژگــى انتخابات رياســت 
جمهــورى براى اســتان همــدان ويژه و 
مهم اســت يكى به لحاظ اينكــه دو تا از 
كانديداهايى كه به نظر مى رســد بيشترين 
آراى مردمى را به خود اختصاص خواهند 

داد به استان همدان تعلق خاطر دارند.
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ليست كانديداهاى فرهنگ دوست
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جدال تخصص با انحصار
در كارزار شوراى ششم نهاوند

مديرعامل برق استان :

عقد تفاهم نامه 
مديريت مصرف 

با 10200 مشترك بسته شد

۱۴۰۰/۳/۲۸
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كانديداهايى از جنس تجربه و تخصص
 صادقيان: مديريت شهرى بايد براساس طرح جامع برنامه ريزى شود

 رحمانى: بايد به دنبال تامين منافع و درآمد شهروندان باشد
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يـادداشت روز

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

وزن كشى جناح ها در بهار و كبودراهنگ 
 ادامه از صفحه يك: به طور مثال آيت ا... رئيسى سال ها پيش در همدان دادستان 
بوده اســت و با اين شهر و استان آشــنايى كاملى دارد. و آخرين سفر استانى نام 
برده به اســتان ها در ارديبهشت ماه گذشــته به همدان اتفاق افتاد سفرى كه چند 
بار به دليل شــيوع كرونا به تعويق افتاده بود و از طرفى نيز رئيســى در انتخابات 
سال 96 رياست جمهورى در شهر همدان از رئيس جمهور مستقر حسن روحانى 
آراى بيشترى كسب كرد. و دومين ويژگى اين انتخابات براى استان همدان داشتن 
كانديدايى بومى در بين 7 نامزد رياســت جمهورى تأييد صالحيت شــده است. 
عبدالناصر همتى رئيس سابق بانك مركزى اصالتى كبودراهنگى دارد. جالب است 
كه بدانيم نخستين رئيس جمهور منتخب كشور متعلق به استان همدان و شهرستان 

كبودراهنگ بود.
پس حضور اين دو چهره در انتخابات رياســت جمهورى مى تواند به شور و شوق 
انتخاباتى در اســتان و افزايش ميزان مشــاركت و ركوردشكنى در بين استان هاى 
كشــور كمك نمايد. به همين لحاظ نيز طرفداران اين دو كانديدا بايد از هرگونه 
تخريب عليه اين افراد خوددارى كنند. زيرا كه تخريب عالوه بر اينكه شايسته نظام 
اسالمى و مردم پايتخت تاريخ و تمدن ايران نيست معموالً نتيجه عكس در پى دارد 
و موجب محبوبيت كانديداى تخريب شده مى گردد.و لذا تبليغات طرفداران اين دو 
نامزد شاخص در استان بايد حول محور معرفى برنامه ها و ويژگى هاى مثبت آنان 
باشد نه در جهت سياه نمايى و تخريب شخصيت آنها و اما ويژگى هاى ياد شده در 

مورد انتخابات پيش رود.
استان براى شهرســتان هاى بهار و كبودراهنگ ويژه و خاص الخاص است. از دو 
جهت يكى اينكه در اين شهرســتان ها كه يك حوزه انتخابيه محســوب مى شوند 
همزمان با انتخابات رياســت جمهورى و شــوراهاى شهر و روستا انتخابات ميان 
دوره اى مجلس شوراى اسالمى نيز برگزار خواهد شد و يك نفر جايگزين مرحوم 
عيســى جعفرى در مجلس يازدهم خواهد شــد. و لذا صاحبان نفوذ و جناح هاى 
سياســى و گروه هاى تأثيرگذار در اســتان و اين دو شهرستان از مدت ها پيش از 
زمان فوت مرحوم جعفرى تاكنون مشغول فعاليت و برنامه ريزى بوده اند تا بتوانند 
كرســى نمايندگى اين حوزه را به جناح متعلــق به خود و يا افراد نزديك به خود 
اختصاص دهند.كما اينكه انتخاب مرحوم جعفرى هم حاصل همين روند در استان 
و شهرســتان هاى ياد شده بود. و هم اكنون تمامى جناح هاى سياسى افراد ذى نفوذ 
و باندهــاى ثروت و قدرت در اين حوزه فعال هســتند تا نماينده مدنظر خود را 
انتخاب كنند. و اما خاص بــودن انتخابات براى كبودراهنگى ها از يك نظر ديگر 
به اهميت انتخابات در اين شهرســتان و شهرستان همجوار بهار افزوده است و آن 
حضور عبدالناصر همتى به عنوان فرزند كبودراهنگ در انتخابات رياست جمهورى 
است. اين دو موضوع انتخابات در شهرستان كبودراهنگ را به شدت رقابتى خواهد 
كرد. و پيش بينى مى شــود ميزان مشاركت در اين دو شهرستان  در استان رتبه اول 
را كســب كند. كه اين حضور گســترده و رأى بدون توجه به اينكه چه كسى در 
رياست  جمهورى و يا نمايندگى مجلس انتخاب شود. جايگاه وسيع ترين شهرستان 
استان را در كشور باال خواهد برد. از طرفى نيز موضوع تفكيك حوزه هاى انتخابيه 
در اين دو شهرستان را همچنان در توجه مجلسيان و وزارت كشور قرار خواهد داد.

انتخابات شوراها نيز در كبودراهنگ اهميت بسيارى دارد. به علت وجود چالش در 
بين اعضاى شــوراهاى پنجم كبودراهنگ و نيز نبود شورا در شهر شيرين سو مردم 
اين دو شــهر را ترغيب به شركت گســترده در انتخابات خواهد كرد. پس منتظر 

حماسه آفرينى كبودراهنگى ها هستيم.

صعودى با 
اقتدار و جشن

 پايان تلخ در دور رفت مرحله نخست مقدماتى جام جهانى 
در قاره آسيا با شكست مقابل بحرين و عراق و كسب 6 امتياز، 
موجب شــد تا تيم ملى ايران در شرايط سختى براى راهيابى 
به مرحله نهايى انتخابى قرار بگيرد، اما شــاگردان اسكوچيچ 
توانستند در خاك بحرين دست به كار بزرگى بزنند و با گرفتن 
چهار پيروزى پياپى مقابــل هنگ كنگ، بحرين، كامبوج و در 
نهايت عراق كه با تك گل ســردار آزمون به دســت آمد، در 

صدر جدول گروه C بايســتند و بدون امــا و اگر راهى دور 
عرصه انتخاباتى كد كانديدانام و نام خانوادگى رديفنهايى مقدماتى جام جهانى 2022 شوند.
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كانديداهاى فرهنگ دوست
 اين كانديداها  از مجموعه فرهنگى رسانه اى همدان پيام با ظرفيت توليد اخبار، توليد محتوا، گزارش، آگهى،  چاپخانه پيام رسانه، چاپ پوستر، 

فضاى مجازى به روش هاى مختلف با ما همكارى كردند و به استقبال پويايى و گردش اقتصاد در شهرمان كمك كردند.
به پاس احترام به نگاه اين كانديداهاى محترم  كه با مجموعه همدان پيام همكارى كردند اطالعات آنها را منتشر مى كنيم باشد كه همواره توجه 

به فرهنگ براى توسعه در جامعه اولويت يك همه مردم، كانديداها و منتخبان باشد.
ضمناً مجموعه به دليل پوشــش فراتر از اســتان به ده ها كانديداى محترم از ساير استان هاى همجوار و نيمه شمالى كشور خدمات مشاوره اى  و 

بخصوص چاپى  ارائه كرد.

مديرعامل برق استان :

عقد تفاهم نامه مديريت 
مصرف با 10200 مشترك 

بسته شد
 مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان 
همدان با اشــاره به اجراى طرح هاى تشويقى 
مديريت مصرف در تعرفه هاى مختلف گفت: 
امســال ده هزار و 209 تفاهم نامه با مشتركين 
كشــاورزى، ادارى، صنعتى و داراى مولد در 
مجموع حدود 220 مگاوات منعقد شده است.

بــه گــزارش روابط عمومى شــركت توزيع 
نيروى برق استان همدان، شيرزاد جمشيدى 
در نشســت خبرى با اصحاب رســانه كه به 
صورت مجازى برگزار شــد، با اشاره به گرم 
شــدن هواى كشور و به تبع آن استان همدان 
گفت: با توجه به اين امر مديريت مصرف برق 

بيش از پيش حائز اهميت است.
جمشــيدى افزود: چاه هاى آب كشــاورزى 
امســال زودتر وارد مدار شدند كه در 2 ماهه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 206
درصد افزايش مصرف در اين بخش را داريم.
وى با تأكيد بر كاهــش ده درصدى مصرف 
توسط مشتركين برق اســتان گفت: با توجه 
به اينكه بخشــى از توليد برقابى را از دست 
داده ايم و تناســب بين توليد و تقاضا بر هم 
خورده اســت، در صورت مديريت نداشتن 
مصرف بخشــى از جامعه هدف ما با مشكل 
تأمين برق مواجه مى شوند.مديرعامل شركت 
توزيع نيروى برق اســتان همدان بيان كرد: از 

رســانه ها انتظار مى رود يارى گر ما در ترويج 
فرهنگ مديريت مصرف انرژى و كاهش ده 
درصدى مصرف برق باشــند تا بتوانيم برق 

پايدار را براى مشتركين فراهم كنيم.
وى با اشــاره به برخى راهكارهاى مديريت 
مصرف گفت: ســاعات اوج مصرف در روز 
از ســاعت 12 تا 18 و در شــب از 20 تا 24

است كه بايد سعى كنيم از كولر گازى و لوازم 
پرمصرف برقى در اين ساعات استفاده نكنيم.

وى با بيان اينكه توصيه مى شود در استفاده از 
كولر آبى از دور ُكند آن اســتفاده كنيم، گفت: 
25 تا 26 درجه دماى محيط مناسب است كه 
خواهشمند است مردم اين را مدنظر قرار دهند 
و در صورت اســتفاده از كولر گازى آن را بر 

روى اين دما تنظيم كنند.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان 
المپ هاى  كــردن  خاموش  افــزود:  همدان 
اضافــى، اســتفاده از نور طبيعــى و... نيز از 
راهكارهاى ساده مديريت مصرف برق هستند 
كه با رعايت آنها مى توانيم با كمترين مشكل 
و تنش، پيك بار تابستان را مديريت كرده و از 

اين مرحله عبور كنيم.
وى با اشــاره به اجراى طرح هاى تشــويقى 
مديريت مصرف در تعرفه هاى مختلف بيان 
كــرد: امســال  ده هــزار و 209 تفاهم نامه با 
مشتركين كشاورزى، ادارى،  صنعتى و داراى 
مولــد در مجموع حدود 220 مگاوات منعقد 
شــده است كه در ســاعاتى كه نياز است به 
كمك ما بياينــد و در قبال آن پاداش دريافت 

كنند.

جمشــيدى از ارســال 7 هزار و 419 پيامك 
از ابتــداى خرداد ماه جهت اطالع رســانى به 
كشاورزان و 38 هزار پيامك براى مشترك پر 
مصرف خبر داد و افــزود: بيش از 817 اداره 
نيز توسط اكيپ هاى تشكيل شده با همكارى 
بسيج و دفتر حراست مورد بازديد قرار گرفته 
اســت كه گزارش هفتگى پايــش ادارات به 

استاندارى ارسال مى شود.
وى گفت: از ديگر اقدامات اجرايى بازديد از 
2 هزار و 108 مركز تجارى استان بود كه طى 
آن 780 اخطار و تذكر به مراكز داده شــد و 9

مشترك پرمصرف تجارى نيز كه به هشدارها 
توجه نكردند با هماهنگى مراكز قضايى قطع 

شد.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان 
همدان بيان كرد: استفاده از ظرفيت ائمه جمعه 
و جماعات، اطالع رسانى از طريق صداوسيما، 
رسانه ها، شــبكه هاى مجازى، ارسال پيامك 
براى مديــران و مردم بــراى رعايت الگوى 
مصرف برنامه ريزى شده و به صورت مستمر 

اطالع رسانى مى شود.
جمشــيدى با بيان اينكه در ارديبهشــت ماه 
ســال جارى پيك روز 8 درصد و پيك شب 
6 درصد رشد داشــت، گفت:  در خرداد ماه 
با همراهى مشتركين و مديريت مصرف اين 

رشد به 1/3 درصد رسيده است.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود از كشف 
91 مزرعــه رمز ارز غيرمجاز با وجود هزار و 
861 ماينر در استان خبر داد و افزود: اين تعداد 

حدود 3/4 مگاوات مصرف برق داشتند.

شكست واليبال ايران مقابل كانگوروها
 تيم ملى واليبال ايران در آغاز هفته چهارم  ليگ ملت ها كه در ايتاليا  جريان دارد مقابل ضعيف ترين تيم حاضر در 

مسابقات تن به شكست داد.
كشورمان در دهمين بازى از مسابقات ليگ ملت ها روز گذشته مقابل تيم بدون برد استراليا قرار گرفت و در حالى كه 

پيش بينى مى شد پيروزى آسانى به دست بياوريم اسير بازى خوب حريف شديم و شكست تلخى را پذيرفتيم.
در اين بازى شــاگردان االنو كانگوروها را دســت كم گرفتند و همين كوچك شــمردن  حريف باعث شد تا 

كنيم.  تجربه  را  تلخى  شكست 
در اين ديدار ملى پوشــان ايران  دست نخست را در كمال ناباورى واگذار كرد اما در دست هاى سوم و چهارم استراليا 
را شكست داديم تا اميد به اردو به كشورمان بازگردد. در دست پنجم اين كانگوروها بودند كه بهتر عمل كردند و در 

نهايت 15 بر 11 ايران باخت تا نخستين برد استراليا در اين رقابت ها رقم بخورد.
تيم ملى كشورمان قبل از اين ديدار مقابل تيم هاى هلند، ايتاليا، آمريكا، بلغارستان و كانادا پيروز شده بود و در مصاف 
با ژاپن، روســيه، صربســتان و آلمان بازى را واگذار كرديم. در پايان دور نخست از هفته چهارم تيم ملى واليبال ايران 

در رده هفتم قرار دارد.
تيم ملى واليبال امشب ساعت 23:30 دقيقه با صدرنشين مسابقات برزيل بازى دارد.

همــدان   كمالوند-خبرنــگار  نهاوند-معصومــه   
پيام: ششــمين دوره انتخابات شــوراهاى اســالمى و 
رياســت جمهورى در نهاوند در حالى رسماً آغاز به كار 
كرد كه ترس از كرونا دست كانديداها و حاميان شان را 
بســته بود و جو موجود براى افراد تازه  وارد به صحن 
ايــن رقابت ها كه نياز به فضاى ســتادى براى معرفى و 
ابراز وجود داشــتند، تا حدودى سنگين و سخت سپرى 

مى شد.
دو روز نخســت تبليغات قانونى بدون ســتاد و بيشتر 
در فضــاى مجازى و ديدارهاى محــدود پيش رفت تا 
اينكه روز ســوم كم  كم ستادها با تأكيد بر پروتكل ها در 
خيابان ها برقرار شد و شــهر حال و هواى انتخاباتى به 

خود گرفت و شور مشاركت را جان داد.
اگر چه پيش از اين تبليغاتى در ســايه انجام مى شد اما 

گويا شور انتخابات به همين ستادها گره خورده است.
روزهاى پايانى فرصت تبليغات قانونى را در حالى پشت 
سر مى گذاريم كه كانديداى شوراى شهر ششم در نهاوند 
هر كــدام با برنامه ها و ايده هاى خــاص خود وارد اين 
كارزار شــده و در معرض قضــاوت انتخاب مردم قرار 

گرفته اند.
اما بــه دور از تجربه برخى، ايده تــازه اى در ميان اين 

كانديداها به چشم نمى خورد و اغلب هم با تشابه شعار 
و برنامه ها حضور دارند.

حضور جوانان تحصيلكــرده و با جايگاه علمى در اين 
دوره بيشــتر به چشم مى خورد و در ميان اين رقبا اغلب 
هم با تخصص در حوزه شهرى و عمران حاضر شده اند.
اعالم ليســت هاى متفاوت از جانب گروه هاى اجتماعى 
سياســى و احزاب هم كمرنگ، اما براى نخستين بار در 
نهاوند انجام شــد و از نوآورى هاى اين دوره انتخابات 
در شــهر نهاوند به شــمار مى آيــد. رقابت ها در جوى 
ســالم پيش مى رود و تخريب ها نسبت به دوره يازدهم 

انتخابات مجلس كاهش چشمگيرى داشته است.
بيش از 15ســتاد تبليغاتى شــوراى شــهر در خيابان و 

مكان هاى مجاز اعالم شده، مستقر و فعال است.
 تازه واردها از تغيير مى گويند و ســابقون از 

تخصص!
اما حضور كانديداهاى مهاجر هم در شــهر قابل توجه 
اســت كه براى حضور در ايــن كارزار و رقابت ها وارد 
ميدان شده و اغلب هم با خودروهاى پالك پايتخت به 

صورت كارناوالى در حال فعاليت هستند.
ايــن افــراد در اين دوره تــالش در معرفــى خود به 

شهروندان دارند.

جدال تخصص  با انحصار
در كارزار شوراى ششم نهاوند

تانتانا گ مادساد
Mesessagsagee OOfOf MMadestan's History & Civi
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 varzesh@hamedanpayam.com غزل اسالمى »
شــوراهاى شهر در ايران پس از 22 سال فعاليت هنوز صرفًا در 
اختيار شــهردارى ها هستند و دســتگاه هاى ديگر توجه به آنها 
ندارند. شــايد علت آن نگاه دولتى حاكم بر دستگاه هاســت كه 
حاضر به از دســت دادن قدرت نيســتند و با دخالت شوراهاى 
شهر احساس خطر مى كنند. در صورتى كه حدأقل شركت هاى 
خدمات رسان مى بايســت زير نظر شوراى شهر اداره شوند. در 
مدت اخير مجلس شــوراى اسالمى به دنبال تصويب آن است 

كه حيطه اختيارات شــوراهاى شهر را گســترش داده و آنها را 
در تصميم گيرى ها و سياســت گذارى هاى بيشتر دخالت بدهد 
و بخش عمده اى از نظارت ها را به عهده شــوراى شهر بگذارد 

هرچند كه تاكنون اين امر محقق نشده است.
آنچه كه مشخص است شــوراهاى شهر تاكنون در حيطه كارى 
شــهردارى ها فعاليت داشــته اند كه با اما و اگرهايى همراه بوده 
اســت. يعنى گاهى كميته انطباق و گاهى ديوان عدالت برخى از 
مصوبات شــوراهاى شهر را لغو كرده اند. همين امر سبب شده تا 

اختيارات شــوراى شهر زير سؤال برود و وظايف آنها به درستى 
واضح نباشد.

در 22 سالى كه شوراها در كشور تشكيل شده و فعاليت كرده اند 
در حوزه مديريت شــهرى و تعدادى از آنها در مقياس شهردارى 
عملكرد نسبتاً موفقى داشــته اند و اما در برخى موارد بود و نبود 
شوراهاى شهر تفاوت چندانى نداشته است. در معدود شهرهايى 
نيز به  خاطر اختالفات اشــكاالتى به وجود آمد كه باعث حذف 

يا ابطال شوراها شد. 

ــپرى  ــود را س ــاى خ ــن روزه ــم آخري ــوراى پنج ــون ش اكن
شــوراى  ششــم  دور  انتخابــات  روز  تــا  روز  و2  مى كنــد 
ــا لحظــه تنظيــم خبــر 326 كانديــدا  ــده كــه ت شــهر باقــى مان
ــاى  ــه صندلى ه ــيدن ب ــراى رس ــدان ب ــهر هم ــوراى ش در ش
پارلمــان شــهرى در حــال رقابــت هســتند. در ادامــه مناظــره 
2 نفــر از كانديداهــاى شــوراى شــهر همــدان را بــا حضــور 3 
ــه  ــم ك ــام مى خواني ــگار همدان پي ــان و خبرن ــر از كارشناس نف

ــد. ــه 7 ســؤال پاســخ داده ان ــا ب هــر يــك از آنه

طبى مســرور: تهيه طرح هاى جامع براى شــهرها در سال 
1351 در شوراى عالى شهرسازى و معمارى تصويب شد. 
اما قبل از آن طرح مرجان در ســال 1347 تهيه و در سال 
1350 به تصويب رســيد طرح بعدى بــا عنوان «مژدا» در 
سال 1370 و ســپس طرح تدوين براى همدان تهيه شد. 
از ســال 95 تاكنون هم طرح جامع در حال تهيه است كه 
هنوز به مرحله تصويب نرسيده است. به اعتقاد كارشناسان 
طرح هاى جامع تضعيف شــده به نظر شما داليل ناكارآمدى 

طرح هاى جامع و تفصيلى چيست؟
 رحمانى:

موضوع اساســى در ناكارآمدى طرح هــاى جامع و تفصيلى چند نكته 
اساسى است. يكى اينكه طرح هاى جامع غالباً يك مطالعه پشتيبانى در 
حوزه هاى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و كالبدى و زيست محيطى دارد. 
اساساً اينها در دو بخش در مطالعات طرح جامع و طرح تفصيلى بسيار 
مورد اهميت هســتند؛ از اين جهت كه ابتدا شناخت كافى در مطالعه را 

براى اجرا پشتيبانى كند.
اساســى ترين مشــكل كه در طرح هاى جامع و تفصيلى وجود دارد به 
شــناخت مربوط مى شود. نخستين طرح شهرســازانه همدان كه گفته 
مى شود نخستين طرح شهرسازى در ايران است را كارل فريش طراحى 
كرده اســت وقتى اين طرح را مطالعه مى كنيم مى بينيم صرفاً يك نگاه 
كالبدى و طراحى دارد و به هويت فرهنگى و داشــته هاى اجتماعى و 
ضرورت هاى فرهنگى شهر توجه زيادى نشده است. اگر اين طراحى را 
با نگاه نقد بررسى كنيم مى بينيم كه متأسفانه، بافت اجتماعى و فرهنگى 
همدان را تكه تكه كرده اســت كه باعث شده امروز هر محله اى در دو 
طرف خيابان قرار داشته باشد. در اين مدل مفهوم فرهنگى و اجتماعى 
در حوزه محالت، كه يكى از اساســى ترين مشــكل برنامه ريزى براى 
توسعه است، را ناديده گرفته ايم و براى ايجاد شبكه معابر در افق توسعه 
براى ماشــينى كردن نيز فرهنگ را تكه تكه كرديم، نقشه شعاعى كه در 
اين طرح آورده شــده يك نقشه بومى از مكتب شيكاگو است و تفكر 

جامعه شناختى دارد.
اين تفكر جامعه شناختى شهر را به صورت متحدالمركز طراحى كرده 
كه به شــدت نظام كاستى را در اين شهر ايجاد كرده و تبعات اجتماعى 
به وجود آورده است. به طورى كه طبقات كارگرى در يك سمت شهر 

و طبقات مرفه و بازاريان در سمت ديگر قرار گرفته اند.
چنين طراحى كه در همدان پياده شده با مشكل جغرافيايى شهر منافات 
دارد چون قالباً طراحى دايره اى در شهرهايى كه به صورت دشت هستند 

و داراى وسعت مناسبى براى توسعه اند، پياده مى شود. 
مشكل اساسى در طرح هاى جامع همدان از همين  جا آغاز مى شود هر 
مشاورى كه براى طراحى طرح جامع يا تفصيلى آمد نقشه كارل فريش 

را پايه مطالعات قرار داد.
 صادقيان 

بنده پاسخ به اين سؤال را با نگاه اجرايى پاسخ مى دهم. در اين زمينه به 
4 نكته اشــاره مى كنم. يكى اينكه، در تهيه و تدوين طرح هاى جامع به 
نظرات كارشناسان، متخصصان و افراد ذى نفوذ توجه نمى شود. مى بينيم 
در طرح جامع همدان كه تهيه مى شــد از افــرادى كه اطالعات خوبى 
داشــتند و ايراداتى هم از طرح مى گرفتند استفاده شد. به نظر مى رسد 
مشــاور طرح جامع بهتر است در تهيه طرح با افرادى كه قرار است آن 
را اجرا كنند هم هماهنگ باشد. اگر مديريت شهرى طرحى را اجرا كند 
كه در تصويب آن دخالتى نداشــته نتيجه اش اين مى شود كه طرح هاى 

تفصيلى و جامع ناكارآمد مى شوند.
موضوع بعدى اين اســت كه بايد بودجه ريزى ها بر اساس طرح جامع 
و تفصيلى انجام شــود. به نظرم مديريت شهرى طرح جامع را پس از 
تصويب بايد نقشــه  راه خود قرار بدهد و بعد از اينكه يك برنامه 30

ساله نوشت برنامه هاى 4 ساله و يكساله هم ذيل آن بنويسد.
مسأله بعدى تغييراتى است كه در شهر ايجاد مى شود، اما در طرح جامع 

به روز نمى شود.
مورد چهارم اين است كه مديريت شهرى اصوالً به خاطر كمبود اعتبار، 
پروژه هاى مورد نظر طرح جامع را با تأخير انجام مى دهند در نتيجه ده 
ســال از عمر طرح جامع و تفصيلى مى گــذرد اما هنوز هم طرح ها به 
سرانجام نرسيده اند كه اين سبب مى شود تا طرح هاى جامع و تفصيلى 

ناكارآمد شوند.

محقق: يكى از معضالت مهم مديريت شهرى درآمد 
پايدار است كه مشــكالت زيادى را براى مديريت 
شــهرى به وجود مى آورد و براى دســتيابى به آن 
به شهرفروشــى دســت مى زنند. اگر وارد شوراى 
شــهر شــويد؟ برنامه اى براى ايجاد فضاى جديد 

درآمدزايى پايدار داريد؟
 رحمانى 

بنده به فضاهــاى ديگر درآمدى كه فكر مى كنم به اين نتيجه 
مى رســم كه به موقعيت ژئواســتراتژيك همــدان در غرب 
كشــور مى توان توجه ويژه داشت. بنده براى داشتن درآمد به 
حمل ونقل، بازرگانى و ترانزيت فكر مى كنم. شــهر همدان از 
گذشــته داراى عملكرد بازرگانى است متأسفانه اين بخش را 
از دســت داديم و هر كارى هم شده توسط مردم انجام شده 
است. به صالح آباد توجه كنيد، چرا مردم اين شهر اغلب داراى 
ماشــين سنگين هستند؟ به اينكه در طرح تفصيلى و جامع به 
جاى اينكه در دهستان مركز آموزشى براى رشته علوم انسانى 
بسازيم بايد به دنبال ساخت هنرستان باشيم تا نيروى كار مفيد 

با توجه به موقعيت ايجاد كنيم.
يا بــه عنوان مثال در حوزه گردشــگرى واقعاً چه برنامه اى 
داريم؟ همه گردشــگرى را نقطه محركه شــهر مى دانند. اما 
براى گرفتن چنين امتيازى براى شــهر بايد چه كار كنيم؟ ما 
مى دانيم شــهرها دچار نوعى گرفتگى است و شب ها خيلى 
زود بازار تعطيل مى شود و مردم به خانه ها مى روند برخالف 
شــهرى مانند شــيراز اگر برنامه اقتصادى براى شهر داشته 
باشــيم كه منافع آن به جيب مردم برگردد «حيات شــبانه» 
است. نبايد چراغ شــهر را شب ها خاموش كنيم اميدوارم با 
طرح هاى راهبردى و ساختارى بتوانيم شهر را در بخش هايى 
كه براى جذب جمعيت از جمله برنامه هاى فراغتى مناسب 

فعال كنيم. 
نكته ديگر اينكه در حوزه گردشگرى به روابط شهر و روستا 

توجــه زيادى نكرده ايم. در گردشــگرى روســتايى فعاليت 
نكرده ايم و به جاى اينكه شرايطى ايجاد كنيم كه روستاييان به 
شهر مهاجرت كنند بايد فضايى ايجاد كنيم كه از شهر به روستا 

بروند و گردشگرى زراعى و باغى را توسعه بدهيم.
ببينيــد، نكته اى كه مهم به نظر مى رســد اين اســت كه بايد 
فعاليت هايى داشته باشيم كه كســب وكارهاى كوچك براى 
مردم شــهر و روســتا ايجاد كنيم و منافــع آن به جيب مردم 
هم برود شوراى شهر كه شــوراى شهردارى نيست شوراى 

مردم هستيم.
دهكده گنجنامه را در نظر بگيريد وجود چنين سرمايه گذارى 

طبق كنوانسيون هاى جهانى خارج از قائده است.
در گنجنامه 64 زيســت بوم عشايرى وجود دارد كه مى توانيم 
گردشگرى عشــاير را راه اندازى كنيم بسيارى از توريست ها 
دوست دارند شــب را در جاده هاى عشايرى سر كنند منابع 
آن به جيب عشاير مى رود، اما شهردارى با گرفتن عوارض از 
آنها مى تواند منافع جاى خود را تأمين كند. به دنبال آن مسير 
همدان به تويسركان هم به مســير گردشگرى طبيعى تبديل 
مى كرديــم كه منافعى را به دنبال دارد. به جز اينها كالنشــهر 
همدان يك مجموعه شهرى است و اقتصاد آن بايد شبكه اى 

شود و كل مجموعه را اداره كند.
باعث تأسف است كه همدان پايتخت تاريخ و تمدن است اما 
1/2 درصد ماندگارى توريست داريم اين عدد نشان مى دهد 

كه شرايط خوبى نداريم و بايد تالش بيشترى كنيم.
در محالت حاشــيه شهر هم مى توان با ايجاد كسب وكارهاى 
كوچك اقتصادشــان را تأمين كرد. شــوراى شهر بايد براى 
راه اندازى كســب وكار با تمام دستگاه ها رايزنى كند تا بتواند 
صنايع دســتى را در اين محالت فعال كند. چون شهر جهانى 

صنايع دستى را در كنار خود داريم.
 صادقيان 

هميشه شــهردارى درآمد كافى داشته است اما به نظر درآمد 

پايدار قائم به بينش شهردار و شوراى شهر و قبل از راه اندازى 
شوراى شهر، استاندار بوده است. يعنى اگر بودجه شهردارى 
را منطبق با واقعيت و درست بنويسند به درآمد پايدار تبديل 
مى شود. بودجه شــهردارى بايد بر اساس طرح جامع قانون 
و مقررات و وضعيت موجود نوشــته شــود وقتى اين 3 بند 
در بودجه نويســى ديده نمى شود شاهد اتفاقاتى از اين دست 
مى شــويم كه بنرهــاى فراوانى براى فروش زمين در شــهر 
نصب مى شود. كه درآمد حاصل از فروش زمين را بايد براى 
پروژه هاى عمرانى هزينه كنيم نه براى هزينه هاى جارى، زيرا 

اين تخلف است.
به نظرم 7 بند درآمد پايدار شهردارى ها را تشكيل مى دهد.

1- درآمد حاصل از دريافت عوارض از خدمات شــهرى و 
صدور پروانه. 

2- دريافــت عــوارض ارزش افــزوده و ســهم دريافتى از 
قبض هاى آب و برق و تلفن.

3- بستانكارى از دستگاه هاى اجرايى مسأله بعدى است. 200 
دستگاه اجرايى وجود دارد كه عمده آنها به شهردارى بدهكار 
هستند كه بايد به كمك استاندار دريافت شوند در اين صورت 

درآمد خوبى عايد شهردارى مى شود.
4- بانك اطالعات كامل از امالك اســت كه مطمئن هســتم 
همه آنها در سيستم به عنوان زمين شهردارى ثبت نشده است.
5-  اعتبارات ملى، منطقه اى و اســتانى و تبصره هاســت كه 
بايد پيگيرى شــود و سهم استان دريافت شود كه تحقق آن با 
تعامل مجمع نمايندگان، شــورا، شهردارى و استاندار با مركز 

امكان پذير است.
6-  پروژه هاى درآمــدزا منبع ديگرى براى درآمدهاى پايدار 

است.
7- تصميم و استقالل پيشران ها مورد بعدى است بايد موضوع 
جذب توريست توجه ويژه اى شود چون آن را محور توسعه 

در نظر گرفته ايم.

عراقچيان : نظر خود را درباره كلمه هاى زير اعالم كنيد.
بلوارم ارم

رحمانى: به نظرم كار شايسته اى نبود
صادقيان: اى كاش قبل از آن پارك ارم اجرا مى شد.

پياده راه 
رحمانى: مناسب است چون شــهر را به سمت انسان محورى برده 

است، اما زيرساخت هاى آن بايد تأمين مى شد.
صادقيان: الزم اما متأسفانه پيش نيازهايى كه مشاور اعالم كرده ايجاد 

شد.
موزه ميدان امام(ره) 

رحمانى: بودن موزه به شــكل نمايشگاهى زيباســت، اما به شكل 
تخصصى اطالعاتى ندارم.

صادقيان: اجتناب ناپذير است.
پارك واليت 

رحمانى: اين مســير را خودم مطالعه كردم. در صورت ايجاد ارتباط 
خوب بين مســير حيدره، پارك واليت و مسير گنجنامه يك كار بسيار 
زيبــا در طراحى براى كم كردن حجم ترافيك از گنجنامه و عباس آباد 

مى شود.
صادقيــان: زمين اين پارك را خودم از وزير جهاد كشــاورزى براى 

شهردارى تحويل گرفتم اى كاش توجه بيشترى به آن مى شد.
پارك سد اكباتان 

رحمانى: نظر مثبت دارم
صادقيان: بد نيست، به نظرم نياز مردم همدان است.

پياده راه سازى در كل شهر 
رحمانى: به نظرم بهتر بود روى آنها بيشتر كار شود بخصوص براى 

افراد كم توان بايد كار بيشترى انجام مى شد.
صادقيان: حتماً الزم است و كار ستودنى است.

برج هاى زاگرس و سعيديه
رحمانى: مكان يابى و پاركينگ آن به يك چالش براى شــهر تبديل 

شده است.
صادقيان: اى كاش جاى ديگرى اجرا مى شد.

پل سردار همدانى 
رحمانى: انجام شــدن آن درســت بود اما ظاهراً در شكل طراحى 

مشكلى دارد.
صادقيان: اى كاش به خاطر سردار همدانى پول از محل هاى ديگرى 

براى تكميل آن اختصاص مى دادند.
اسكاى مال

رحمانــى: به هيــچ وجه موافق نيســتم چــون مردم همــدان با 
خرده فروشــى ها اداره مى شوند و بايد منافع مردم را توسعه همدان در 

نظر بگيريم.
صادقيان: به خاطر محدوديت مكان بايد ساختمان 2 تا 3 طبقه ساخته 

شود.
شهردارى بافت قديم

رحمانى: عقالنى ترين كار عمرانى با نگاه فرهنگى است.
صادقيان: واقعاً الزم است به شرطى كه ميراث فرهنگى به كمك بيايد 

و از ضوابط دست و پاگير كوتاه بيايد.
ادغام روستاها به شهر همدان

رحمانى: شهر رشد مى كند و ادغام روستاها با شهر طبيعى است اما 
چگونگى آن مهم است.

صادقيان:
طرح جامع 

رحمانى: مشــكل آن در جهت توســعه است. مشكل بعدى هويت 
برخى شهرها كه در حال ادغام باشد هستند در حال از بين رفتن است.

صادقيان: دوستش دارم و شــهرى كه طرح جامع داشته باشد از دو 
محل مديريت پســماند و حمل ونقل و ترافيك اعتبار خوبى دريافت 

مى كند و به رفاه در همدان كمك مى كند.
كالنشهر همدان 

رحمانى: همدان شايسته كالنشهر شدن است.
صادقيان: خيلى خوب اســت به شرطى كه مشكالت بين ذى نفوذان 

حل شود.
قطار شهرى 

رحمانى: به خاطر شــعاعى بودن همدان و بريده بريده بودن شهر به 
نظرم در عملكرد دچار مشكل خواهد شد.

صادقيان: موافقم به شرطى كه در رينگ دوم و سوم اجرا شود.
شوراى شهر دوره پنجم

رحمانى: بى تفاوت و غالباً در تعارض 
صادقيان:از 20، ده مى دهم.

شهردار فعلى 
رحمانى: چون مثل فرزندم است ترجيح مى دهم با خودش خصوصى 

صحبت كنم اما انسان توسعه طلبى است.
صادقيان: شهردار هم تابعى از مصوبات شوراى شهر است.

طبى مســرور: همدان 60 هكتار بافت تاريخى و 32 
هزار حريم شهرى دارد كه اين مناطق پتانسيل هاى 
زيادى براى درآمدهاى پايــدار دارند اما تا به حال 
توجهى به پتانســيل هاى نهفته در آنها نداشته شما 
اگر در جايگاه عضو شــوراى شهر قرار بگيريد چه 

برنامه اى براى استفاده از اين مناطق داريد؟
 صادقيان 

شــهردارى چند صد هكتار زمين در حوالى فرودگاه دارد كه 
مى توان در آن محل باغ ويال ســاخت و در اختيار مردم قرار 
داد. يا زيرســاخت هاى الزم را براى ساخت باغ ويال توسط 
شــهروندان آماده كرد كه آبادانى و اشتغال زيادى بخصوص 
براى روستاهاى اطراف خود به دنبال دارد و منابع خوبى براى 

شهردارى ايجاد مى كند.
در دوره سوم شورا طراحى را به استاندارى ارائه كرديم تا در 
حريم رودخانه گنجنامه به عباس آباد، از هر طرف 15 متر فضا 
ايجاد كنيم و منطقه توريست پذير ايجاد كنيم كه اگر وارد شورا 

شوم اين طرح را دنبال خواهم كرد.

به بافت تاريخى هم بايد توجه بيشتر مى كرد و با كمك دولت 
فضاهاى بهترى براى استفاده ايجاد كرد.

 رحمانى
2 مؤلفه اساسى در توسعه شهر وجود دارد كه اگر به آنها توجه 
نكنيم يعنى توجه به توســعه نكرده ايم، يكى توسعه درون زا و 

ديگرى توسعه برون زاست.
توسعه درون زا استفاده از ظرفيت هايى است كه در هسته اوليه 
شــهر وجود دارد كه غالباً ابنيه هاى تاريخى و ميراث فرهنگى 
را در بر مى گيرد. پس اگر توســعه درون زا مى خواهيم بايد با 

برداشتن موانع اقدام كنيم.
ايده و آرزوى من از ســال هاى دور اين بوده كه شــهردارى 
بافت تاريخى ايجاد شــود و همچنين حقوق مردم محله هاى 
بافت قديمى حفظ شــود كه در اين منطقــه با قوانين گاهى 
سخت گيرانه در حال زندگى هســتند و شهردارى بايد حلقه 
اتصال بين مردم و حاكميت ايجاد كند و گفتمان ايجاد كند و 
اين گفتمان را با نگاه فرهنگى و ميراثى به سمتى ببرد كه مردم 

احساس كنند منافع آنها هم تأمين مى شود.

اگر در تمــام خيابان هايى كه گــذرى از تاريخ معمارى دارد 
اصالح و بازســازى و زيبا شــود مطمئن باشيد مردم ديگر به 
ســمت آپارتمان ســازى در آن منطقه نخواهند رفت. مطمئن 
باشيد اگر درست عمل شود اين منطقه به ونيز ديگرى تبديل 
مى شــود كه هزينه هم ندارد، بلكه ثروت در ايده است. ما به 
دنبال شــهر خالق و توسعه طلب هســتيم كه منابع محيط و 
جغرافيا شــهر، بافت و اراضى زراعى را دستخوش تغييرات 

نكند تا در آينده شهر سالمى داشته باشيم.
در توســعه درونــزا (بافت كهــن) 3 عنصر اساســى ميدان، 
مسجدجامع و بازار را داريم كه اگر اينها به نحوى در عملكرد 
خوب ديده شوند مطمئن باشيد بخشى از اقتصاد شهر از بافت 

مركزى همدان تأمين مى شود و نيازى به پيشرفت نداريم.
اما در توسعه برون زا روستاهاى پيرامون را داريم اما مديريت 

شهرى در توسعه بيرون شهر دخالتى نداشته است.
به نظرم همدان در توســعه درونــى و بيرونى در حال مرگ 
است اگر مى خواهيم نسخه اى بپيچيم بايد افراد داراى مهارت 

و تخصص را به اتاق احيا ببريم.

محقق: براى شفاف ســازى كه يكى از بهترين شــاخصه هاى شهر الكترونيك است چه 
برنامه اى داريد؟

 صادقيان
هر كجا منابع هست تقابل هم هست. 

اين خيلى خوب اســت كه شــهر را به معناى واقعى هوشــمند كنيم تا وقتى شــخصى پروانه ساختمان 
مى خواهد بتواند مراحل دولتى را در كوتاه ترين زمان طى كند. بســيار مهم است اما متأسفانه تا امروز در 
اين بخش چالش داشته ايم و دستگاه ها حتى براى پاسخگويى به نامه ها دچار چالش هستند. اگر به معناى 
واقعى و تمام توان و تقابل نداشــتن در داخل سيســتم و با همكارى همه اعضاى شوراى شهر و شهردار 

سيستم الكترونيك شدن را ايجاد كنيم بسيار خوب است.
 رحمانى 

اميدوارم افرادى كه وارد شــورا مى شــوند به الكترونيك كردن شهر عالقه مند باشند تا بتوانيم موضوع را 
پيگيرى كنيم. به نظر مى رسد در همدان متخصص پيچيده كردن مسائل هستيم چون اجراى اين طرح اصًال 

موضوع پيچيده اى نيست.
مگر مى شود شهر بزرگى داشته باشيم اما شهر هوشمند در حوزه مديريت حمل ونقل نداشته باشيم؟ حتمًا 
بايد شهر در مديريت بحران هوشمند باشد تا يك دفعه غافلگير نشود و خسارت مادى و معنوى نبيند؟ يا 

مگر مى شود برنامه ريزى براى توسعه داشته باشيم اما شهرمان الكترونيك نباشد؟
در دنيا نيم قرن است كه شهر هوشمند اجرا مى شود اما در شهردارى يك افكارى وجود دارند كه مراجعات 

حضورى باشد و اين نياز به آسيب شناسى دارد.
بنده به عنوان يك متخصص اگر برنامه اى براى اين موضوع نداشــته باشــم حضورم براى شوراى شهر 

جاى سؤال دارد.

عراقچيان: 6 كلمه مى گويم شما به ترتيب اولويت آنها را بيان كنيد.
سرمايه اجتماعى، شــيخوخيت (ريش سفيدى)، تخصص عالى، ســالمت اقتصادى، شوق 

خدمت و تجربه.
صادقيان: 1-ســرمايه اجتماعى 2- شــيخوخيت 3- سالمت اقتصادى 4- شوق خدمت 5- 

تجربه 6- تخصص عالى 
رحمانى 

ذى نفع، ذى نفوذ، ذى ربط 
سرمايه اجتماعى، تخصص عالى، شيخوخيت، تجربه، سالمت اقتصادى و شوق خدمت

اســالمى:  در دوره هاى 
قبلى شوراى شهر سياست زدگى بسيار پررنگ بود كه 

باعث شد از بسيارى تصميم گيرى ها باز بمانند يا اينكه باعث بشود نتوانند 
كارى را پيش ببرند. يا اينكه به دليل جناح بازى در بسيارى تصميم گيرى هاى استان مانند 

طرح جامع شوراى شهر به بازى گرفته نشود و يا حضورشان كمرنگ باشد به نظر شما مى توان در 
شوراى ششم از سياست زدگى به دور ماند؟ يا اگر نمى شود چطور مى توانيد فضاى سياسى را تعديل كنيد؟

 صادقيان 
من يك فرد اجرايى هستم و حقيقتاً تا به حال به مسائل سياسى در اجرا فكر نكرده ام و با اين موضوع هم روبه رو شده ام كه كارى انجام بدهم 

و گروه هاى سياسى جلوى كار را در شوراى سوم كه حضور داشتم گرفته باشم. به نظرم نبايد در شوراى شهر سياسى بازى وارد شود و اگر هم 
وارد شورا شوم و افرادى بخواهند با سياسى بازى جلوى كار را بگيرند حتماً با روش هايى كه قبًال آموزش ديده ام جلوى آنها را خواهم گرفت.

 رحمانى 
فكر مى كنم بايد نقاب ها را از صورت برداريم شــهر بدون سياست اداره نمى شود. شهرها آنقدر سياست زده شده اند كه امروز رشته جديد 

ژئوپولوتيك شهرى به دانشگاه اضافه شده است.
به نظرم بخشى از سياسى شدن شهر قابل پذيرش است اما نبايد به شدت دوره پنجم باشد چون افراد و احزاب را به شكل عصبى 

در مقابل هم قرار داده و شهر را از عقالنيت به دور كرده و باعث شد شهر با خصومت مواجه شود.
اميدوارم تابوى وحشت در جناح هاى سياسى بشكند و خود واقعى باشيم. و واقعاً انسان هايى از جنس مردم 

براى شهر تصميم بگيرند تا آنقدر غمگين و عصبانى در اداره شهر نباشيم.

دكتر جعفر محقق 
كارشناس سياسى، مدرس دانشگاه

دكتر محمدرضا عراقچيان 
كارشناس معمارى و شهرسازى، برنامه ريز شهرى

دكتر حميدرضا طبى مسرور 
برنامه ريز شهرى، شهرساز و معمار

شــوراهاى شهر در ايران پس از 22 سال فعاليت ه

كانديداهايى از جنس تجربه و تخصص
 صادقيان: مديريت شهرى بايد براساس طرح جامع برنامه ريزى شود

 رحمانى: بايد به دنبال تامين منافع و درآمد شهروندان باشد

تانتانتانا ادسادسا هنگ مگمگ
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