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گزارش

پنج شنبه  ۲۰خرداد  ۲۹ ۱۴۰۰شوال  14۴2شماره ۳۵۷۳

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شورا زیر ذره بین کارشناسان
مسقف نیاز داریم .اگرچه در هر شهر یک پارک
بانوان داریم اما باید گسترش یابد و امکانات
بیشتری داده شود .همچنین در فضاها و اماکن
عمومی باید زنان با نیازهای ویژه دیده شوند
زیرا زنان معلول با محدودیت بیشتری مواجه
هستند.
او اظهارمی کند :در روستاها رشد مدیریتی
زنــان به این دلیل که مدیریت آن ها پذیرفته
شده است بیشتر از شهرهاست ،وقتی دهیار
یک روستا زن و عملکرد خوبی داشته باشد
مردم اعتماد می کنند و باز هم رأی می دهند.

 I Iدرآمد پایدار

حیدرزاده
تبلیغات نامزدهای پارلمان شهری آغــاز شده
و همه آن هایی که در این وادی قدم گذاشته
و عزم شان را جزم کــرده اند که برنده شوند،
اهدافی دارند و با توجه به آن ها ،شعارها و برنامه
های شان را روی دایره تبلیغات می ریزند تا گام
های اول را برای ماراتن ششمین دوره انتخابات
شورای شهر بردارند .در این میان آن چه مهم
اســت بررسی و انتخاب بهترین گزینه از بین
داوطلبانی است که قرار است  4سال به عنوان
نمایندگان ما در شــورای شهر باشند ،یعنی
جای ما فکر کنند ،تصمیم بگیرند و برنامه ریزی
کنند ،آن هم با مشورت تک تک اعضای شورا.
 4سال از فعالیت شورای فعلی گذشت اما این
که عملکرد شورای فعلی شهر چه بوده است،
چیدمان اعضای شورای شهر باید چگونه باشد
و چه مسائلی در شهر مورد بی مهری واقع شده
از جمله موضوعاتی است که در این گزارش در
گفت و گو با کارشناسان به آن ها پرداخته شده
است.

 I Iدرآمدزایی پارک ها

«قاسم مهرپویا» ،یکی از فعاالن عرصه فرهنگی
در بجنورد با بیان این که انتظارات از شورای
اســامــی شهر باید در مــحــدوده وظــایــف شان
باشد ،به این موضوع اشاره می کند که عملکرد

شورای فعلی چندان بد نبود اما باید بهتر از این
باشد زیرا انتظار ما این است که ظاهر و زیبایی
شهر حفظ شود به خصوص با توجه به این که
میلیون ها مسافر از این شهر عبور می کنند باید
زیباسازی آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد .او
که معتقد است پارک ها باید درآمدزا باشند نه
هزینه بر ،می گوید :از آن جایی که مسافران در
پارک هایی مانند بش قارداش و باباامان اتراق
می کنند باید برنامه هایی بــرای درآمــدزایــی
داشته باشند زیرا بیشتر استان هایی که چنین
ظرفیت هایی دارند بهره کافی را از آن ها می
برند.
به گفته او ،هر یک از اعضای شورای شهر باید
در رشته هایی مانند شهرسازی ،زیباسازی،
ورزشــی و فرهنگی تخصص داشته باشند تا
بتوانند انتظارات شهروندان را برآورده کنند.

 I Iجذب نشدن سرمایه گذار

در عین حــال یک کارشناس مسائل شهری،
عملکرد شـــورای شهر در چند ســال اخیر را
مورد انتقاد قرار می دهد و می گوید :شورای
فعلی حتی یک سرمایه گذار را هم جذب نکرد
و پارکینگ طبقاتی ،پایانه مسافربری ،میدان
بار ،هماگ و طالی سفید از جمله پروژه هایی
هستند که اعضای شــورا می توانستند برای
پیشبرد آن ها اقدامات موثری انجام دهند اما
چیزی غیر از آن می بینیم.

«اسدزاده» ادامه می دهد :قرار بود پارک دوبرار
مکان فرامنطقه ای باشد و اعتبارات زیادی برای
آن هزینه شد اما این اتفاق نیفتاد و از سوی دیگر
زیباسازی و نظافت شهر به فراموشی سپرده
شده است.
او مبلمان شهری ،آسفالت خیابان ها ،مسائل
زیست محیطی و راه اندازی کارخانه کمپوست
را از جمله مــوارد دیگری مطرح می کند که
شــورای شهر در آن ها کارنامه چندان خوبی
نداشته است.

 I Iفضاهایی برای زنان

سراغ «ملیحه یغمایی» ،مدیرکل امور بانوان و
خانواده استانداری خراسان شمالی می رویم،
او معتقد اســت :بدیهی ترین مسئله بــرای این
که نگاه زنانه در شهر وجــود داشته باشد رأی
دادن به زنان در انتخابات شورای شهر است تا از
دیدگاه آن ها هم به موضوعات شهری پرداخته
شود و بیشتر فضاها به گونه ای باشد که زنان هم
بتوانند از آن ها استفاده کنند.
او می گوید :انتظار داریم در شوراهای شهرها و
روستاها زنان نیز حضور داشته باشند مث ً
ال 50
عضو زن در شورای روستاها داشتیم که باعث
شد تعداد دهیاران زن ما  90نفر شود و اتفاق
خیلی خوبی بود.
به گفته او ،فضاهای اختصاصی زنان در شهرها
ایجاد شده ولی به فضاهای اختصاصی روباز و

اعضای
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شهر نباید با
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دارد

گزارش خبری

بورس بدون استرس انتخابات
اســدی -همیشه قــرار گرفتن در ایــام انتخابات
موجب تکاپو و تغییراتی در بازارها می شود ،این
بار هم بسیاری از بازارها مانند خودرو و مسکن در
انتظار نتیجه انتخابات نشسته اند .با این که همیشه
بازار سرمایه نیز از استرس روزهای انتخابات دور
نمی ماند اما به گفته کارشناسان این بار این بازار
از استرس ها و هیجانات انتخاباتی دور مانده و به
قــدری افت کــرده که دیگر جایی بــرای افت های
بیشتر باقی نمانده است.
از اردیبهشت سال گذشته تاکنون این بازار تغییرات
و هیجانات بزرگ و عجیبی را متحمل شده است؛
بسیاری که دارایــی های خود را فروختند و وارد
این بــازار شدند سرمایه خود را از دست دادنــد و
روزهــای ســرخ بورسی را تجربه کردند«.کیوان»
یکی از شهروندان بجنوردی است که به گفته خود
 90درصد سرمایه اش را از سال گذشته تا امروز از
دست داده است و نه راه پس دارد و نه راه پیش .وی
می گوید :به امید افزایش سرمایه وارد این بازار و با
سقوط عجیب و کاهش سرمایه ام مواجه شدم.

«ربانی» ،یکی دیگر از شهروندان هم می گوید :از
سال های بسیار قبل وارد بازار سرمایه شده ام ،همه
چیز خوب بود و رشد به طور منظم و آهسته در این
بــازار دیده می شد اما ناگهان در اردیبهشت سال
گذشته شاهد رشد و جهش عجیب و غریبی بودیم
که ناشی از ورود سرمایه های مردم به این بازار بود.
وی اضافه می کند :با این حال از خرداد سال گذشته
تاکنون بازار چهره دیگری به خود گرفته و بسیاری از
سهام داران قدیمی را نیز گرفتار کرده است و موجب
شده نتوانند پیش بینی درستی از بازار داشته باشند.
وی با انتقاد از سیاست های دولت که موجب تخریب
این بازار شد ،اعالم می کند :دیگر پولی برای مردم
نمانده و سرمایه چندین ساله من هم بر باد رفته
است و کسی پاسخگوی ضرر و زیان ما نیست.وی
می افزاید :امیدوارم پس از انتخابات آرامش به این
بازار برگردد.اما «خانی» ،مسئول کارگزاری بانک
کشاورزی در خراسان شمالی می گوید :اکنون بازار
شرایط بهتری پیدا کرده و به دلیل افت بیش از اندازه
در چند ماه اخیر در اکثر نمادها به تعادل رسیده و

احتمال رشد سهام ،بیشتر است.وی با اشاره به این
که در چند ماه گذشته نقدینگی زیادی از بازار خارج
شد و احتمال برگشت آن کم است ،ادامه می دهد:
بازار با مشکل نقدینگی مواجه است و به این دلیل
تب و تابی را که موجب رشد ناگهانی شاخص بورس
می شد امسال نخواهیم داشــت ،لذا همه نمادها
مانند سال گذشته با هم مثبت یا منفی نخواهد شد
بنابراین پیش بینی می شود در زمان های مختلف
گروه ها و صنایع مختلف مثبت یا منفی شوند؛ مث ً
ال
در بازه ای نقدینگی بازار به گروه پاالیش و پتروشیمی
وارد شود و این گروه را مثبت کند ،سپس نقدینگی از
این گروه خارج و مث ً
ال به گروه معدنی و فلزات وارد
و این گروه مثبت شود.وی در پاسخ به این سوال که
انتخابات چه تاثیری بر بازار بورس گذاشته است؟
می گوید :همیشه انتخابات اثراتی بر بازار داشته اما
امسال بازار بورس استرس انتخابات را نــدارد.وی
اعالم می کند :بازار متعادل شده است و افت خیلی
محسوسی نخواهیم داشت زیرا دیگر جایی برای افت
باقی نمانده است.

گزارش جلسه

استقرار بیش از ۲۰۰صندوق اخذ رأی تمام مکانیزه در شیروان
سرپرست فــرمــانــداری شــیــروان بــا اش ــاره بــه این
که انتخابات شــورای اسالمی شیروان به صورت
الکترونیکی برگزار می شود ،از استقرار بیش از
 ۲۰۰صندوق اخذ رأی تمام مکانیزه در  ۷۲شعبه
در شیروان خبر داد.
«ذوالفقاری» در جلسه توجیهی نامزدهای ششمین
دوره انتخابات شورای اسالمی شهرهای شیروان،
زیارت ،لوجلی و قوشخانه با بیان این که زیرساخت
ها و شرایط مشارکت حداکثری مردم در انتخابات
در شیروان آماده است ،اظهارکرد :با توجه به بحث
کرونا و تسهیل در تکریم مراجعه کنندگان ،تعداد
شعب اخذ رأی نسبت به دوره های قبل افزایش

داشــتــه اســـت.وی گفت :بــا توجه بــه رنــگ بندی
شهرستان شیروان (نارنجی) ،کاندیداها دقت
کنند که تجمع باالی  ۲۰نفر در فضای بسته ممنوع
است و تخلف انتخاباتی محسوب می شود و هرگونه
تجمع تحت عنوان میتینگ های تبلیغاتی ممنوع
است«.هدایتی نیا» ،دادستان شیروان در این جلسه
با بیان این که کاندیداها و طرفداران شان باید در
راستای قانون تبلیغات کنند ،افــزود :مطمئن ًا در
راستای حفظ حقوق یکسان کاندیداها و مردم ،با
متخلفان برخوردهای الزم انجام می شود .به گفته
«هدایتی نیا» تمام ستادهای انتخاباتی شهرستان
مــدام رصــد می شوند و امــیــدواریــم کاندیداهای

محترم از انجام هرگونه تخلفی خــودداری کنند.
فرمانده انتظامی شیروان در این جلسه خطاب
به کاندیداها گفت :نباید با نیت خدمت به مردم
تخلفی انجام شود.
سرهنگ «روهــنــا» ادامــه داد :با هرگونه تخلف
انتخاباتی در ایــام مجاز تبلیغات برخورد سریع
صــورت و طبق قانون راه انــدازی کــارنــاوال های
تبلیغاتی و راه بندان و سدمعبر تخلف محسوب می
شود .وی تصریح کرد :ناهنجاری های اجتماعی
نباید در ستادها نهادینه شود و به جای ساز و شام
و  ...باید برنامه های تان را ارائــه دهید تا مردم
انتخاب صحیحی داشته باشند.

رسالت رسانه در انتخابات

مهم ترین وظیفه مجریان انتخابات

محمودیان -رسالت مهم اصحاب رسانه باالبردن سطح آگاهی مردم در
آستانه انتخابات و حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رأی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی با بیان این مطلب در جمع
اصحاب رسانه گرمه اظهارکرد :همه تالشها این است که بستر مناسبی برای
داشتن انتخاباتی باشکوه فراهم شود و در این میان نقش رسانه در بهره گیری
از فضای مجازی در این عرصه بسیار مهم است«.فرخنده» افزود :انتخابات
پیش رو  2رخداد مهم ملی و محلی و هر  2در جایگاه خود از اهمیت باالیی
برخوردار است.

میم پرور -معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی ،حفظ و
صیانت از آرای مردم را مهم ترین وظیفه مجریان انتخابات بیان کرد« .بیگ
زاده» در جلسه پشتیبانی ستاد انتخابات شهرستان فاروج بر بسیج حداکثری
امکانات استان برای برگزاری انتخابات تأکید کرد« .نجفی» ،فرماندار فاروج
نیز با اشاره به آمادگی شهرستان برای برگزاری انتخابات در  ۲۸خرداد گفت:
قشرهای مختلف مردم در این شهرستان با حضور و مشارکت حداکثری خود
در این انتخابات سرنوشت ساز و انتخاب افرادی دلسوز و توانمند ،باعث یأس و
ناامیدی دشمنان نظام و انقالب خواهند شد.

از سوی دیگر ،مدیرکل امور اقتصادی و دارایی
خــراســان شمالی ،با اشــاره به ایــن که در هر
دوره ای از شوراهای شهر ،بیشتر گروه های
سیاسی شکل می گیرند در حالی که باید گروه
ها توسعه گرا و در این زمینه کار کرده باشند،
تصریح مــی کند :اعــضــای ش ــورای شهر باید
مسائل توسعه ای را در زمینه های اقتصادی،
عمرانی ،فرهنگی و اجتماعی در قالب بسته
ای ببینند.
«مجید درخشانی» می افزاید :با توجه به این
که بافت جمعیتی استان همچنان قومی است
این قضیه دیده نشده و اگر عملکرد شوراها را
نگاه کنیم در زمینه توسعه به نظرم اتفاق خاصی
نیفتاده است.
به گفته او ،یکی از عمده ترین معضالت ما به
خصوص در شهرداری بجنورد کسری بودجه
است و بارها درباره درآمدهای پایدار صحبت
کــرده اند اما عم ً
ال چیزی در این زمینه نمی
بینیم در حالی که باید در شــورای شهر بحث
های سرمایه گذاری از جمله در قالب مشارکت
مدنی شکل بگیرد که البته  3 ،2مورد در شهر
انجام شده اما به سرانجام نرسیده است.
وی می گوید :به عنوان مثال هماگ یکی از
اولین پروژه ها بود و بارها برخی دوستان اعالم
می کنند سهم شهرداری در این پروژه کم بوده
است اما شما نمی توانید قرارداد را به هم بزنید
و هم خودتان ضرر کنید ،هم سرمایه گذار و هم
افرادی که خرید کردند.
او با تاکید بر این که مدیران شهری که پروژه
هایی را به صورت مشارکتی انجام می دهند
اگر نگاه بلند مدت داشته باشند در کل به نفع
شهر است زیرا درآمد پایدار ،اشتغال و گردش
مالی ایجاد می شود ،ادامه می دهد :با توجه
به این که شوراها و شهرداری ها کسری بودجه
دارنــد باید مدیریت هزینه داشته باشند مث ً
ال

یادداشت

باران شعار!
سیستم یکپارچه ارائه خدمات شهری را اجرا
کنند؛ کاری که در یکی از شهرداری های کشور
شروع شده است.
او می گوید :دریافت عوارض و پروانه ساختمانی
باید در پنجره واحــد شهری انجام شود و این
موضوع در خیلی از شهرداری ها شروع شده
و موجب کاهش اتالف وقت ،نیروها و فساد و
همچنین افزایش کارایی ،ایجاد رضایتمندی
مردم و افزایش درآمد شهرداری می شود.
او خاطرنشان می کند :مدیریت هزینه ها و
ایجاد درآمدهای جدید باید در قالب درآمدهای
پایدار باشد یعنی اقدامات نباید صرف ًا زمین
فروشی ،دریافت پروانه و فروش تراکم باشد،
بلکه فعالیت هایی برای شهرداری تعریف شود
که درآمــد پایدار داشته باشد ،حال می تواند
در قالب سرمایه گذاری و مشارکت با سرمایه
گذاران و فعالیت های اقتصادی و گردشگری
باشد که شورای شهر بجنورد به این موضوعات
خیلی ورود نکرده است.

 I Iدرجا خواهیم زد اگر...

«درخــشــانــی» بــه پــارک هــای بــش قـــارداش و
باباامان اشاره می کند که می توانند با توجه
به بــرخــورداری از ظرفیت گردشگری ،برای
شهرداری درآمــدزایــی کنند .وی مــی افزاید:
اعضای شورای شهر نباید با رویکردهایی مثل
این که مال فالن قوم ،فامیل و طایفه هستند،
انتخاب شوند زیرا در این صورت درجا خواهیم
زد در حالی که ایــن رویکرد در مرکز استان
همچنان وجود دارد.
او خاطرنشان می کند 2 :سال است که ظرفیت
مناسبی تحت عنوان بند واو تبصره  ،5در قانون
بــودجــه وجــود دارد کــه مــوضــوع تهاتر بدهی
هاست و شهرداری می تواند مطالبات خود را
از دستگاه های اجرایی با گرفتن تسهیالت از
بانک ها تهاتر و آن ها را صرف امور توسعه ای
خود کند .سال قبل شهرداری بجنورد به این
موضوع ورود و حدود  10تا  15میلیارد تومان
استفاده کرد در حالی که رقمی نیست و بیشتر
از آن می توانست استفاده کند.
او با بیان این که ورود به بــورس ،تهیه اوراق
مــشــارکــت و شــیــوه هــای جــدیــد تامین مالی
باعث می شود خیلی از بودجه های شهرداری
تامین شود و کسری بودجه نداشته باشد ،می
افزاید :در شورای شهر باید مباحث اقتصادی،
مدیریتی ،مدیریت مالی ،ترافیک و شهرسازی
و مباحث فرهنگی مطرح شــود و در مجموع
اعضای آن تفکر توسعه ای داشته باشند.

نازلی حیدرزاده

n.heydarzadeh@khorasannews.com

تبلیغات کاندیداهای شــورای شهر از امــروز آغاز
شده است و  600نامزد یک هفته فرصت دارند
با تبلیغات خود بــرای جلب آرای مردمی اقدام
کنند ،هر چند برخی ها از مدت ها قبل با دور زدن
قانون ،وارد این وادی ،چه در فضای مجازی و چه
در فضای حقیقی شده اند.
تا روز گذشته شاهد بارش تبلیغات از سوی برخی
کاندیداها در شبکه های اجتماعی بودیم و حتی
کارت های ویزیت بعضی از این افراد که در کوچه
و خیابان ها پراکنده شده بود بخشی از شعارهای
آن ها را نشان می داد و حاال پوسترها ،تراکت ها و
بنرهای تبلیغاتی در شهر منتشر شده است ،ضمن
این که جلسه های سخنرانی آن ها نیز برگزار می
شود.
هر یک از کاندیداها با توسل به شعارها تالش
کرده اند نگرش ،اهداف و برنامه های خود را به
مخاطبان ارائه و به شکل مختصر و مفید خود را
معرفی کنند.
تنظیم شعارهای تبلیغاتی یکی از مهم ترین
عواملی است که می تواند در جلب آرای مردمی
موثر باشد اما بررسی شعارهای تبلیغاتی که تا
چندی پیش در فضای مجازی یا روی کارت ویزیت
برخی نامزدها بود نشان می دهد که بعضی از آن
ها در شعارهای طراحی شده دچار غلو و افراط
شده اند.
امروز که سوت آغاز تبلیغات زده شده است باران
شعارهای کاندیداها از فضای مجازی که شکل
پنهانی داشت روانه کوی و برزنها شده است اما
سوال این جاست که این کاندیداها آیا به صرف
این که تبلیغات خود را پررنگ و لعاب تر و جذاب
تر کنند برای تعیین این شعارها اقدام کرده اند
یا به راستی چیزی در چنته دارنــد و در صورت
پیروزی در انتخابات می توانند به شعارهای خود
جامه عمل بپوشانند؟
این در حالی است که بعضی از این شعارها در
همان وهله اول می تواند تأثیر معکوس در جلب
نظر افراد داشته باشد.
ب ــارش شــعــارهــای تبلیغاتی از امـــروز در شهر
شــروع مــی شــود و امید اســت مــردم بــا انتخاب
کــانــدیــداهــای اصــلــح ششمین دوره انتخابات
شــورای اسالمی شهر و روستا ،نخستین قدم را
در تشکیل شورا بردارند و اعضای جدید با ارائه و
پیشبرد برنامه های کارشناسی شده موجب بارش
باران توسعه همه جانبه در شهرها و روستاهای
استان شوند.

