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 در شورای شهر همدانشفافیت 

 از دفتر مطالبه عدالت دانشگاه بوعلی سینا همدانگزارشی 

ftaremotalebeh.blog.irhttp://da 

 یمبسم اهلل الرحمن الرح

لی )ع( است و امیرالمؤمنین ع قرارگرفتهمستمر از الزامات هر نظام مردمی است. این شیوه مورد تأکید اولیای دین  شفاف و رسانیاطالع

یتی هر امن فرمایش آن حضرت جز در موارد بر بنا. "را از شما نپوشانم جز سر جنگ چیزهیچ بر من است که"که  فرمایندمی راحتصبه

اختار شفافی ، چنان سکاریپنهان هرگونه دورازبهتعبیر دیگر حاکمیت  به. شود رسانده مردم اطالع به بایستی  گذردمیاکمیت در ح آنچه

جریان امور بخصوص از مجموعه عملکرد  از روزبهباشد که مردم به شکل مستمر و  ایشیشهباشد و به تعبیری یک اتاق  داشته

سئول م مقام معظم رهبری بوده است شفافیت معنایش این است که تأکیدکه مرد  گونههمان باشند و باخبرنمایندگان و وکالی خود 

 .بدهد؛ این معنای شفافیت است، باید هم بکنند واضح در اختیار مردم قرار طوربهدر جمهوری اسالمی عملکرد خودش را 

های بخشی از روال اکنون بهاهمیت اساسی داشته و هم ایو اثربخشی هر مجموعه کاراییسنجش میزان  باهدفارزیابی عملکرد 

ر شورای اسالمی شهر همدان د جملهمننهادهای شورایی کشور  متأسفانه بیندرایناست .  شدهتبدیلمعمول سازمانی در سراسر جهان 

ارائه  غیر شفاف کامالًسنجش و  غیرقابل،  غیراستانداردکلی ،  صورتبهها نیز اند و عمده گزارشارزیابی عملکرد مغفول مانده حوزه

  .شودمی

ارائه  رنهایتدجلسات معمول و مرسوم و  پژوهشی باید گفت که صرف وجود سازمانی شبه شورایی و تشکیل مؤسساتیکی از  به تعبیر

 است . ضروریحقیقی دینی را رقم زند ساالریمردم تواندنمی، شدهگرفتهتصمیمات  از ایخالصهگزارش از تعداد جلسات و 

فاقات آن مورد ، کلیه اتایشیشهاتاقی  مثابهبهدید عموم باشد که  انواع ابزارها چنان شفاف در معرض وسیلهبهسازمان تشکیالتی شورا 

 . در صورتشودمیدینی محقق  ساالریمردمارزیابی مستمر مردم قرار گیرد. در این صورت است که معنای واقعی  نظارت و

تاریک، محلی  هایداالناحقاق حقوق مردم را انتظار داشت. وجود چنین  تواننمی شفاف غیر ردمی و ایجاد مناسباتعدم نظارت م

 اف،شف صریح، یرساناطالع. کرد خواهد فراهم مسکن و امالک  و حضور دالالن حوزه طلبانفرصتبسیار مطلوب و جذاب برای نفوذ 

 .استکارفرما، از شورای مردمی  عنوانبهحداقل انتظار مردم  دقیق و بهنگام

این حرف  تأییدنیز نشان از /http://council.hamedan.ir  شورای اسالمی شهر همدان به نشانی رسانیاطالعپایگاه  هایبررسی

 .است

و نکات اصلی و حائز اهمیت همچنان  شودمیپرداخته  شورای شهرمربوط  ایرسانه هاگزارش، تنها به درج اخبار و  سایتوباین  در

 .استغیر شفاف 

http://daftaremotalebeh.blog.ir/
http://council.hamedan.ir/
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 شورای شهر در اختیار عموم مردم قرار هایفعالیت سازیشفاف منظوربه بایستمیاطالعاتی که 

 : از اندعبارت گیردنمیاز اطالعات زیر از طریق این سایت در اختیار مردم قرار  کدامهیچ متأسفانهگیرد که در حال حاضر 

 و صحن علنی، پیش از برگزاری + مستندات هاکمیسیون جلسه دستور -

 صوتی فایل و ویدئو همراه به  مشروح مکتوب جلسات صحن علنی شورای اسالمی -

 و سالیانه ماههشش صورتبهشورا و شهرداری  هایهزینهصورت بودجه و  -

 محل تحصیل، سوابق و جایگاه (اطالعات مشاوران و کارشناسان شورا )میزان و  -

  لیست سفرهای داخلی و خارجی شهردار، معاونین،نمایندگان، مدیران و کارمندان شورا -

 نمایندگان تفکیک به  و صحن علنی هاکمیسیونآراء نمایندگان در  -

 تعداد سؤال و تذکرات به مسئولین به تفکیک شهردار، معاونین و مدیران مناطق با جزئیات کامل -

 نمایندگی شغل واسطهبه  لیست سفرهای داخلی و خارجی نمایندگان شورا -

 لیست هدایای دریافتی نمایندگان از محل شغل نمایندگی و ثبت مکان و زمان دریافت با احتساب ارزش ریالی -

 های مختلف به تفکیک هر نمایندههای اعضا برای افراد ، نهادها و مجموعهنامهتوصیه -

 هاآننان و مدعوین نمایندگان در شورا + سمت و شغل لیست میهما -

و  های ارزیابی عملکرد برای رئیس، شاخص خألمطالبه عدالت جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا با شناخت این  دفتر

ان نمایندگ دانشگاهی داعیه مطالبه از نهادیک عنوانبهمطرح کرد تا  اینامهجداولی طی  صورتبهاعضای محترم شورای شهر همدان 

 رپذیامکانعملکرد اعضا در حوزه وظایف قانونی ایشان  امکان سنجش هاشاخصشورای شهر همدان را داشته باشد. بر اساس این 

 .شودمی

( هیچ  1931فروردین22تاکنون )مورخه  کهطوریبه باشدمیبه نامه مذکور  عدم توجه شورای شهر همدان بیندراین توجهقابل نکته

داشته  اییژهو تأکید این در حالی است که مکرر مقام معظم رهبری بر پاسخگویی مسئوالن به مردم پاسخی مکتوبی داده نشده است و

نشجویان حاکی از این است که عالوه بر عدم جامعه اسالمی دا سیاسی واحد و دارند. موضوع پاسخگویی از این فراتر است و گزارش

هیچ واکنشی در  دهدمیحوزه رسانه نیز نشان  هایبررسیکتبی ، تاکنون هیچ تماس تلفنی و یا ایمیلی نیز برقرار نشده است و  پاسخ

 سازدیم متبادرذهن  خبر و گزارش ( به این مسئله از سوی شورای شهر داده نشده است و این را به مصاحبه ، صورتبه) ایرسانهسطح 

 .پاسخگویی ندارند یزمینه در ایدغدغهکه گویی منتخبان مردم در شورای شهر هیچ داعیه و 

کشور،  دپایهبلن که مسئوالن تأکیددارندمسئوالن مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و معظم له  این در حالی است که بارها پاسخگویی

باید پاسخگو باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی  مأموران و مدیران، همه ، از خود رهبری تا آحادگانهسهقوای 

ن پایبند حقیقت اسالمی است و همه باید به آ اند؛ این معنای پاسخگویی است؛ این یکاند و تصمیمی که گرفتهبر زبان آورده سخنی که

 .باشیم



 transparency4iran.ir |شفافیت برای ایران 

9 

 

شورا به  جلساتصورت دریگمیو در اختیار مردم قرار  شودمی سازیشفافدر سایت شورای شهر همدان از جمله مواردی که 

 صورت چندماهه گاه و ایچندهفته تأخیر با  بعضاً که آن هم  باشدمی  http://council.hamedan.ir/approvals.aspx  نشانی

 67مصوبه مربوط به مصوبه شماره آخرین هددمینشان  22/11/1931نه بررسی سایت شورای شهر در مورخه برای نمو . گیردمی

 خبربیروز است که مردم از مصوبات نمایندگان خود در شورای شهر  31که بیش از  و این بدین معناست باشدمی 27/11/1931مورخه 

 .باشندمی

ا کرد مصوبات شورای شهر پید جلسهصورتدر  توانمیرا  شدهارائهاطالعات  سنجش بودن غیرقابلو  غیراستاندارد،  گوییکلینمونه 

یک از روسای کمیسیونهای شورای اسالمی  هر " که است آمده گونهاین  26/12/1939 مورخه  112شماره  جلسهصورتنمونه در  برای

جهت اطالع  را 1939فاهی از اهم عملکرد خود در سال شورای اسالمی شهر گزارش ش هایپژوهش شهر و نیز ریاست مرکز مطالعات و

آرزوی سالی خوب و پربار برای شهروندان و اعضاء و همکاران  مطالب و بندیجمعاعضاء بیان کردند. آقای نظری ریاست شورا در 

ت اپیشنهادطه نظرات و اعضاء نق شد. تعدادی از 1931سال  در شوراشهرداری خواستار اجرای دقیق و قانونی مصوبات  محترم شورا و

 " .شورا و شهرداری مطرح کردند 1931سال  اجرای هایسیاستو  مشیخطخود را در خصوص 

 20/10/93 مورخ 971711/12/61شماره  نامهدعوتحسب "آمده که :  گونهاین 22/11/1939مورخه  21و یا در صورت جلسه شماره

شهرداری در صحن شورا حضور  هایسازمانمدیران عامل  مدیران ستادی وآقای رسولی شهردار همدان ، معاونین، مدیران مناطق، 

 وظایف مسئولین شهرداری و از هاییگوشهگفته و به  خیرمقدمجلسه آقای نظری ریاست شورا به مدعوین  پیدا کردند. در ابتدای

 ادامه جلسه هر یک از اعضای شورا و نیزبه شهروندان محترم اشاره کرد. در  وابسته در جهت ارائه خدمت هر چه بیشتر هایسازمان

 " .کردند مدیران نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در مورد مسائل شهر و شهرداری اعالم

)شهردار  قبلی آقای رسولی آمدهعملبه هایهماهنگیطبق  "آمده که :  21/2/1939مورخه  71 شماره جلسه صورت  و همچنین در 

فامنین در مجلس شورای اسالمی در صحن شورا حضور پیدا  جسته نماینده محترم مردم شهرستان همدان ومحترم همدان( و آقای خ

انتخاب شهردار، درآمد  قانون شوراها، ازجملهمورد مسائل مختلف شهر و شهرداری  در شهرشورای اسالمی  کردند. تعدادی از اعضای

 هایدستگاهارات و نهادها، ورود نمایندگان محترم برای هماهنگی الزم بین اد ،هاسازماناز  هاشهرداری، وصول مطالبات هاشهرداری

 ".و نهادها نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند هاسازماندولتی و 

 و غیراستاندارد ، گوییکلی فهم  مهم است و عدم ذکر جزئیات موجود در این نهاد هاگوییکلیهمین سه نمونه خود بیان  بررسی

 .کندمیرا توسط شورای شهر همدان را برای ما آسان  شدهارائه اطالعات بودن سنجش غیرقابل

 71ماره ش جلسهصورتمربوط  شورای شهر نیز سایتوبموجود در  جلسهصورتشورای شهر نیز باید گفت که آخرین  درباره مصوبات

 اطالعبی امالً ک 1939مردم از مجموعه مصوبات نمایندگان خود قبل از آبان  و این بدین معناست که باشدمی 21/2/1939مورخه 

 .و همچنان این روند غیر شفاف ادامه دارد باشندمی

http://council.hamedan.ir/approvals.aspx%C2%A0
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 هااطالعیه و هاپیام رسانیاطالع شورای شهر در پایگاه یصفحهعملکرد نیز عالوه بر سایت شورای شهر ، بررسی  برای بخش گزارشات

حاکی از این است http://announce.hamedan.ir/Organizer.aspx?org=Council  مربوط به مدیریت شهری به نشانی

 .فته شده استنگر صورت سازیشفاف همدان شریف مردم برای نهاد این سوی از جامعی گزارشی هیچ تاکنون  که

رئیس و اعضای محترم شورای اسالمی شهر همدان  انتهای این گزارش جهت درگیر کردن مردم به امر مطالبه از مسئولین بخصوص در

 ایشان هاپیام که از مجموعه بیانات و شدهبندیدسته صورتبهمدنظر رهبر انقالب اسالمی  هایروشو  هاشاخص، مجموعه نکات ، 

  .قرار بگیرد موردتوجهتا در مطالبه عموم مردم  گرددمی، ارائه است شدهاستخراج

 :باشدمیمدنظر رهبر معظم انقالب به شرح ذیل  هایروشو  هاشاخصنکات، 

 ادسترسی آسان مردم به اعض .1

 در مراجعات مردمی اعتمادسازیوجه به چهاراصل تسهیل، تسریع، تکریم و ت .2

 هاى شبه قانونى و قانون فروشیاز آن با حیله تخطیعدمپافشاری بر رعایت دقیق قوانین و  .9

 عدم مماشات با فساد .1

 بسیجی باروحیهخدمت به مردم  .1

 با وظایف مرتبط غیرعدم پرداختن به امور  .7

 توجه به تفاهم و همدلى و دوری از مناقشات سیاسى و جناحى .6

 ساده زیستی عملی .2

 علمی و محققان برجسته در اداره شهر هایاستفاده از روش .3

 دادن و پاسخ گرفتن مسئولیتى خود و لزوم کمک کردن و فرصت دادن به شهردار برگزیده .11

 و اشخاص محروم هامحلهبه  گسترعدالتو نگاه  نشین مستضعفمحرومان و اولویت دادن به مناطق  رعایت ویژه .11

 و فاقد نتایج سوء ضرربیتوجه به کسب درآمد از یک راه قانونى معقول  .12

 شهرداری و توسط شورا  الزم غیرالمال با تجمالت زائد و سفرها و مراسم آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن بیت .19

 و عدالت و فراگیری در خدمات شهری رسانیخدمت سازیآسان .11

 توجه به نیازهای جانبازان و مصدومان جسمی .11

 توجه ویژه به بانوان و جوانان .17

 ثروت از نفوذ ثروتمندان و جاذبهتأثیرناپذیرى  .16

های ها باید ضمن همخوانی با پیشرفتزیباسازی و هاگذارینامها، ها، احداث خیابانسازیساختمان ازجملهخدمات متنوع  .12

 .باشند اعتقادات دینی، بافت اجتماعی و شرایط آب و هوایی هر منطقه نیز متناسب روز، با معماری ایرانی،

 

 :که ایگونهبهر اسالمی توجه به طراحی شه

http://announce.hamedan.ir/Organizer.aspx?org=Council
http://announce.hamedan.ir/Organizer.aspx?org=Council
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 .طراحی فضاها باعث احساس گرایش مردم به معنویات شود .1

 .کنندمیاهل دین و پرهیزگاری و پارسایی در فضاهای شهری احساس امنیت  .2

 .ولی خودشان احساس امنیت دارند کنندمیاهل فساد برای فسادشان احساس ناامنی  .9

 ترویج فرهنگ نظم و قانون .1

 و اسالمى و فرهنگىِ سالماستقرار بخشیدن به ج .1

 گسترش نمادهای دین و اخالق .7

 زیستمحیط سالمتبهتوسعه فضای سبز و اهتمام  .6

 متجلی بودن فرهنگ ایرانی و بنا و معماری ایرانی و اسالمی .2

 رعایت زیبایی و استحکام بناها .3

ی ت جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه بوعلعدال پیگیری مطالبات رهبر انقالب اسالمی توسط دفتر مطالبه شودمیانتها یادآوری  در

 .داردمیمردمی اعالم  هایمجموعهمطالبه عدالت آمادگی خود را برای همکاری با  سینا ادامه خواهد داشت و دفتر


