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روستاهای
جنوب سیستان و بلوچستان
 4تا  8متر زیر آب

زمان در بازار ساعت قیصریه ایستاده است

 10و  11دقیقه به وقت پکن

مسئوالن و فعاالن حوزه شهری از اجرا نشدن حقوق شهروندی در پایتخت میگویند

الزام وجود محدودیت سنی برای «وام ازدواج»

سهم کمرنگ شهروندان در تصمیمگیریهای شهر
حمیده امینی فرد

خبرنگار

ëëشــهرداری موظف اســت اعتراض
شهروندان را بررسی کند
رئیس شــورای شهر تهران با بیان
اینکه شــهروندان بایــد در پروژههای
شهری مشارکت داشــته و در جریان
جزئیــات آن قرار بگیرند ،به «ایران»
میگوید« :در کشورهای توسعه یافته
اگر شــهروندی به پــروژهای اعتراض
داشــته باشــد ،شــهرداری موظــف
اســت آن اعتــراض را بررســی کنــد،
به این صــورت که قبــل از اجرای هر
پروژهای شــهرداری ابتدا باید درباره
آن اطالعرســانی کنــد ،شــهروندان
در مــدت یــک مــاه اجــازه دارنــد تــا
نســبت به ساخت یا اجرای آن پروژه
شــکایت و انتقاد خود را مطرح کنند.
یعنی شــهرداری نمیتواند بسرعت
شــروع به کلنگزنی کرده و ســاخت
و ســاز را شــروع کنــد .درواقــع ایــن
مدت زمان تعیین شــده تا اگر کسی
شکایتی داشت ،مطرح کند.
او ادامــه میدهد« :در صورتی که
شکایت شــهروندان مورد قبول واقع
نشــد ،شــما به عنوان یک شهروند یا
حتی نهــاد مردمی و ســازمان مردم
نهــاد میتوانیــد بــه شــعبه یــا دفتــر
شــهرداری کــه مخصــوص شــکایات
شــهروندان بــه شــهرداری دربــاره
پروژههــای عمرانی اســت ،مراجعه
کــرده و شــکایت خــود را مطــرح
کنیــد ،جالــب اینکه تــا زمانــی که به
شکایت شما رسیدگی نشده و جواب
نگرفتهایــد ،شــهرداری حــق نــدارد
پروژه را شروع کند .ممکن است این
پروسه  2تا  3ماه هم زمان ببرد».
به گفتــ ه هاشــمی ،در کشــورهای
توســعه یافتــه مثل ســوئیس هنگام
اجــرای پروژههــای بــزرگ مثــل پــل
صدر که هزینــه و اثرگذاری باالیی بر
شــهر و شــهروندان دارد ،رفرانــدوم
برگــزار میکننــد .درواقع شــهرداری
هرگــز بــدون برگــزاری رفرانــدوم،
پــروژهای به ایــن وســعت و هزینه را
شــروع نمیکند .به این علت که این
پروژهها بــا مالیات و عــوارض مردم
ســاخته میشــود و بــرای همین هم

 ëëدربــاره پروژههــای عمرانــی حتــی
اطالعرسانی هم نمیشود
بــه اعتقــاد حســین ایمانــی
جاجرمی ،جامعهشــناس براســاس
ماده  80برنامه ششــم توسعه ،باید
بــرای هــر طــرح کالن ملی پیوســت
اجتماعــی تهیــه کــرد .وزارت کشــور
هــم مســئول تدویــن آییننامــهای
بــرای این پیوســت اجتماعی اســت،
اما همچنان این آییننامه در دولت
مانــده و بــه آن توجهــی نمیشــود.
در حالــی که ایــن موضــوع میتواند
مقدمــهای برای توجــه به بحثهای
کالن حقــوق شــهروندی در هــر
جامعهای باشد .اگرچه دستگاههای
عمرانــی قطعــاً بــا پیوســتهای
اجتماعــی مخالفــت خواهنــد کــرد،
چون این موضوع به ضررشان است.
جاجرمــی میگویــد کــه ایــن
پیوســتهای اجتماعــی در هیــچ
دورهای جــدی گرفتــه نشــده اســت،
نــه بــرای ســاخت مالهــا و مراکــز
تجــاری و نــه حتــی بــرای بزرگراهها،
اتوبانهــا و تونلهــا! در حالــی که در
همه دنیا این پیوستهای اجتماعی
مــورد مطالبــه مردم اســت ،مردمی
کــه در درجــه اول از ایــن اقدامــات
مداخلهای متأثر میشــوند .در ایران
اما دربــاره پروژههــای عمرانی حتی
اطالعرسانی هم نمیشود و ساکنین
پیــش از اجــرا غافلگیر میشــوند .در
حالی کــه باید پیامدهــای اجرای هر
پروژه برای مردم تشریح شود.
به گفته او ،در بســیاری از کشورها،
مردم پیش از اجــرای پروژه مداخله
داده میشــوند .اول از همــه نیــز
ذینفعــان و افــرادی که ســهم دارند،
در جریــان قرار میگیرنــد .اگر برخی
اعتراض یا شــکایت دارند ،مسئوالن
شهری موظف به پاسخگویی هستند.
مثــل زمانی که قرار بود خط بیآرتی
بــرای بولوار کشــاورز راهاندازی شــود
و بایــد بخشــی از این بولــوار تخریب
میشد ،اما مطالعاتی که حول پروژه
انجام شد ،نشــان میداد اجرای این
پــروژه ،تبعــات منفــی زیــادی دارد
و بــه همیــن علت هــم لغو شــد .اگر
ایــن مطالعــات بــه درســتی انجــام
شــود ،چــون روش شناســی خاصــی
دارد ،قابــل اعتناســت .مــا انجمــن
بینالمللــی ارزیابــی تأثیــر داریم که
بخشــی از روشــی که در پی میگیرد،
براســاس رفراندومهــای محلــی و
نظرخواهی است .اتفاقاً روش بسیار
پیچیدهایاســت و شــما براحتــی
نمیتوانیــد اقدام مداخلــهای انجام
دهیــد .بلکــه مرحله بــه مرحله باید
پیــش بروید که هر مرحلــه هم قابل
بحــث اســت .جالــب اینکــه یکــی از
همیــن نظرســنجیها نشــان میداد
کــه  80درصد مــردم یــک منطقه از
اجــرای پــروژه ایکس خبر نداشــتند.
وقتــی از معــاون اجتماعــی وقــت
ســؤال کردنــد که چــرا اطالعرســانی
نکردیــد ،پاســخ قابــل توجهــی داد.

معاون وزیر بهداشت :تیمهای روانشناسی خانواده
جانباختگان را دریابند

ایسکا نیوز

پروژههــای عمرانی ،کیفیــت زندگی
مردم را تحتالشعاع قرار میدهند.
فرقی نمیکند شــمال شــهر ســاخته
شــوند ،مرکز یا جنوب ،چــه پاالدیوم
باشــند ،چــه پــل گیشــا و چــه اتوبان
صــدر! مــردم از اجــرای آنهــا زمانی
مطلــع میشــوند کــه تصمیمهــا
نهایی شده است .نتیجه اما میماند
بــرای ســاکنانی کــه بایــد هــر روز بــا
ترافیــک ،جــای پــارک ،ســر و صــدا
و آلودگــی هــوای آن دســت و پنجــه
نــرم کنند .وقتــی صــدای اعترضها
و گالیههــا هــم بــاال مــیرود ،بحــث
ارزیابــی اجتماعــی و نظرســنجی به
میــان میآیــد ،قــول و قرارهایی هم
گذاشــته و وعده وعیدهایی هم داده
میشــود ،امــا بــا اصالحــات جزئــی
نمیتوان بار ســنگین تبعــات منفی
یک پروژه را از دوش مردم برداشت.

شهروندان قطعاً باید با آن موافقت
کنند و شکایتی نداشته باشند.

گفــت اگر خبر میدادیــم ،جلوی کار
را میگرفتند.
جاجرمــی میگوید وقتــی پروژهای
برخالف خواســت مردم اجرا شود ،پر
مسأله میشــود و این به فرهنگسازی
سازمانی ما برمیگردد .بازسازی شهر
فردوس در سال  47در خراسان نشان
میدهــد باوجود آنکه مــردم خواهان
بازســازی در نقطــهای دیگــر از شــهر
بودنــد ،امــا چــون دســتگاهها بــه آنها
بــی اعتنایی کــرده و کارشــان را انجام
دادنــد ،مخالفــان اجــرای پــروژه بــه
نقطهای دیگر رفته و شــهر خودشــان
را با نام «اسالمیه» ساختند .این شهر
هنــوز هم با همین اســم وجــود دارد.
متأســفانه فرهنــگ ســازمانی ما ضد
مشــارکت اســت و متحول نشــده و ما
همچنان راه دســتگاههای اداری قبل
از انقالب را ادامه میدهیم.
ایــن جامعهشــناس معتقد اســت
که بی توجهی به این موضوع ،تبعات
زیادی دارد و اگر شهرداری به صورت
یــک نهــاد بــی طــرف و عــام عمــل
نکنــد ،ســرمایه اجتماعی را از دســت
میدهــد .به هرحال هــر پروژهای یک
طــرف برنده و یک طرف بازنده دارد،
شــما به عنــوان یک دســتگاه عمومی
باید تعــادل برقرار کنیــد ،اما مدیران
شــهری معمــوالً ســمت برندههــا
میرونــد .مثــل اتفاقی کــه در اکباتان
و ســاخت مگامــال افتــاد ،شــهرداری
از ایــن زمیــن بــه عنــوان آورده خــود
اســتفاده کرد و با ســرمایهگذار شریک
شد ،درحالی که دستگاههای عمومی
بایــد نهــاد بــی طــرف و داور باشــند
و تعــارض منافــع را کــم کننــد .بــه
علت همین ســوگیریها هــم اعتماد
عمومــی را از دســت دادهانــد و اتفاقاً
شــهرداریها جزو نهادهــای عمومی
هســتند کــه کمتریــن اعتماد بــه آنها
وجود دارد.

معــاون رئیــس جمهوری در امــور زنان و خانــواده گفت :جهــت جلوگیری
از امــکان سوءاســتفاده از وام ازدواج ســعی داریم بتوانیــم در قانون بودجه
محدودیت سنی برای وام ازدواج را مدنظر قرار دهیم.
معصومــه ابتــکار در گفتوگــو با ایســنا ،با بیــان اینکه کمیســیون فرعی
لوایح دولت نســبت به الیحه کودک همســری نظر مثبتی داده ،اظهار کرد:
بــا توجــه به آمارهایی کــه از میــزان ازدواج کودکان وجــود دارد باید هرگونه
ممنوعیت ازدواج زیر  ۱۳سال را در قانون تثبیت کنیم و به این مسأله توجه
شــود که چگونه بــه کــودکان وام ازدواج پرداخت میشــود؟ چراکه کودکان
نمیتوانند حســاب بانکی داشــته باشــند و از حســاب خود برداشــت کنند و
مشــخص نیســت که وام واقعاً به دســت این زوج میرســد .معاون رئیس
جمهــوری در امــور زنان و خانواده افــزود :یکی از مشــکالت ازدواج کودکان
این است که آنها به هیچ یک از امکانات حقوقی از جمله حضور در دادگاه
دسترسی ندارند و حتی نمیتوانند مهریه خود را در دادگاه تقاضا کنند.

ëëفعالً در دوران مقدماتی هستیم
آیا پیــش از اجرای هر پروژهای در
تهــران ،از مــردم محــل نظرخواهی
میشــود؟ پاســخ شــهردار منطقــه
 12بــه ایــن ســؤال منفــی اســت .بــه
گفتــه او ،مــا در نظــام شهرســازی و
مدیریــت شــهری تــا مرحلــهای کــه
شــهروندان مثل کشــورهای توســعه
یافته در این ســطح مشارکت داشته
و به صــورت فنی و دقیق نظر دهند،
فاصله زیادی داریم« :اگرچه ما باید
بازیگــران اصلــی ،ذینفعــان جــدی
و افــرادی کــه بــا اجــرای آن پــروژه
زندگی روزمرهشــان مختل میشــود
را شناســایی کرده و دربــاره آن پروژه
اطالعرسانی کنیم .اما نباید پروژهای
که بــا رعایت حقــوق عامــه طراحی
میشــود ،در تعارض با حقوق افراد
خــاص قرار بگیرد و شــهر از ظرفیت

نمایی از پل صدر

و ویژگیهایی چنین پروژهای محروم
شــود .مثل طــرح کنتــرل ترافیک که
برای عموم شهروندان اثرات مثبت
دارد ،اما ممکن اســت برای ساکنین
محدودیتهایی را ایجاد کند.
علیمحمد سعادتی میگوید :در
شــهرداری تهران موضوع مشــارکت
و مداخلــه شــهروندان در پروژههــا
در دوران مقدماتــی قــرار دارد و مــا
درحــال تمرین هســتیم .اکنون همه
پروژههــای مصوب شــورای شــهر در
منطقــه ( 12منطقــه مرکــزی) ،در
قالــب دفترچــهای بــه عنــوان طــرح
ارتقــای زندگــی چــاپ شــده تــا بــه
اطالع شــهروندان محل برســد .مثالً
بــازار میــوه و ت رهبــار در کجــا ســاخته
میشود .ما با شورایاریها به صورت
مســتقیم در ارتباطیــم .پروژههــا در
هر منطقهای از ســه زاویه شناســایی

میشــود که یک ضلع آن شورایاران
هســتند و بعــد نظرات با هــم تلفیق
میشود .مشکالتی که پیش از اجرای
پــروژه قابــل پیشبینــی اســت ،در
فرآیند تبادل نظر با شورایاران احصا
و اصالح میشود.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای پــروژه
اللهزار میگوید :ما عالوه بر برگزاری
جلســات متعدد ،با کســبه محل هم
صحبــت کردیــم و بــه جــای اینکــه
پــروژه را بــه صــورت یکبــاره انجــام
دهیــم و دو ماهه تمام شــود ،شــیوه
اجــرا را مرحلــهای کردیم کــه اگرچه
زمانــش طوالنی میشــود ،اما مردم
کمتــر دچــار مشــکل میشــوند .بــه
همیــن علــت این پــروژه بــا کمترین
تنش و اعتراض در حال اجراســت و
از خیابــان انقالب تــا تقوی هم پیش
رفته است.

معــاون وزیر بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی گفت :مــرگ  ۷۰نفر در
کرمــان و جان باختن  147ایرانی در ســقوط هواپیمــای اوکراین ،قلب همه
را آزرده .بایــد اجازه دهیم خانواده قربانیان ســوگواری کنند و جامعه ایران
میزبان مراسم آنان باشند.
علیرضــا رئیســی در گفتوگو بــا ایرنا افــزود :از نظر بهداشــت روان باید
قبــول کنیم که ســوگ مراحلی دارد .اول حالت خشــم و انــکار وجود دارد و
همه افرادی که متأثر هســتند باید خود را تخلیه کنند تا به آرامش برســند.
مســئوالن رده بــاالی کشــور بایــد بــه خانــواده قربانیــان ســر بزنند و بــا آنها
همــدردی کنند .وی تصریح کرد :اکنون عالوه بر اینکه بیش از  ۱۷۰خانواده
عزادار هستند ،دانشجویان کشور هم عزادار هستند .باید اجازه دهیم عالوه
بر خانواده قربانیان دانشــجویان هم دور هم جمع شــوند ،عزاداری کنند و
یــاد دانشــجویان از دســت رفته را گرامــی بدارند؛ خیلی مهم اســت که این
اتفــاق بیفتــد .چهره های فرهنگــی و هیأت علمی هم باید در این مراســم
شــرکت کنند .او ادامه داد :بعد از آن هم نیاز اســت تیمهای روانشناســی و
روانپزشــکی در کنار خانواده قربانیان قرار بگیرند و به این افراد کمک کنند.
حتــی بهصورت جداگانه بــرای خانوادههای این افراد مراســم برگزار شــود
و مــردم و جامعه میزبان این خانوادهها باشــند باالخره این افراد شــهدای
جامعــه هســتند ،باید از آنــان قدردانی کنیــم و بتوانیم تاحــدی تلخی این
حادثه را کم کنیم گر چه جبران برخی ضربات روحی بســیار ســخت است.
البته اینکه یکی از فرماندهان سپاه مسئولیت را پذیرفت اقدام خوبی بود و
تا حدودی میتواند قدم اول برای ایجاد آرامش محسوب شود.

انتصاب مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در حکمی احســاناهلل حجتی را بــه عنوان
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی منصوب کرد.
به گزارش ایســنا ،در حکم ســید عبــاس صالحی خطاب به احســاناهلل
حجتی آمده اســت« :نظر به ســوابق و تجربیات جنابعالی و بنا به پیشنهاد
معــاون محتــرم امــور مطبوعاتی و اطالعرســانی بــه موجب ایــن حکم به
سمت «مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی» منصوب میشوید.

