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گزارش میدانی «ایران» از میزان آشنایی مردم با شورا و اعضای آن

بیشتر مردم از کارکرد شورای شهر اطالعی ندارند
هدی هاشمی

عکس :مهر

اردیبهشــت مــاه بــرای مــردم ایــران و
تهــران مــاه پــر خبــری خواهد بــود .از
یک ســو مردم سراسر کشــور خودشان
را بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری
آمــاده میکننــد و از ســوی دیگر مردم
تهــران  29اردیبهشــت مــاه اعضــای
شــورا را انتخاب میکننــد تا برای چهار
ســال دیگــر خیابــان بهشــت و میــدان
پاســتور کانــون سیاســیترین تحــوالت
شــهر و کشــور باشــد .شــوراهای شــهر
و روســتا یکــی از دســتاوردهای دوران
اصالحات اســت که انتخاب شــهردار،
نظــارت بــر عملکــرد او و تصویــب
بودجه شــهرداریها را بر عهــده دارد.
شورای شهر بهعنوان یکی از مهمترین
نهادهــای مدنــی از یکســو بــر ارتقــای
سطح زندگی شهروندان در حوزههایی
چــون حمــل و نقــل عمومــی و حفــظ
محیط زیست تأثیرگذار است و از سوی
دیگــر بــر عملکــرد مدیریــت شــهری
نظارت میکند ،به عبارتی شورای شهر
چشم مردم محســوب میشود .با این
حــال از آنجــا که شــورای شــهر یکی از
نوپاتریــن نهادهــای مدنی اســت هنوز
برخی از مردم با وظایف اعضای شورا
و کارکرد آن آشــنا نیستند .برای آگاهی
از اینکــه مــردم تهران چقدر بــا کارکرد
ایــن نهــاد آشــنا هســتند ،مهمتریــن
مشــکل تهران را چه میدانند و چقدر
شــورای فعلی توانســته انتظارات آنها
را بــرآورده کنــد بــه میــان آنهــا رفتیم
و تــاش کردیــم پاســخ دهنــدگان از
طیفها و سنین مختلف باشند.
پاسخ به این سؤاالت برای برخی از
شهروندان تهرانی سخت بود .بعضی
از تهرانیهــا نمیداننــد کــه شــورای
شــهر چه کارکــردی دارد و چــرا باید به
اعضای شورای شهر رأی دهند؟ برخی
میپرسیدند مگر اعضای شورای شهر
هم با رأی مردم انتخاب میشوند؟
محمــد ،جــوان  35ســالهای که در
خیایان نیلوفر تهران کلیدســازی دارد

اصالً نمیداند شــورای شــهر چیست:
«مــن شــورای شــهر را نمیشناســم.
اصــاً هــم برایــم اهمیتــی نــدارد کــه
ایــن افــراد را شناســایی کنــم .فقط در
انتخابات ریاســت جمهوری و مجلس
رأی دادهام و نمیدانســتم کــه باید در
انتخابات شورا هم شرکت کنم».
عاطفه ،مریم و نرگس دانشجویان
ســال آخر حســابداری هــم نمیدانند
که شــورای شهر چه نهادی است و چه
کارهایــی برای مــردم انجــام میدهد:
«اســم شــورای شــهر را شــنیدهایم اما
واقعاً با این نهاد آشنایی نداریم».
محســن شــجاعی هــم فروشــنده
یــک خواربــار فروشــی اســت .او در
پاســخ به اینکه چقدر با شــورای شــهر
تهران آشنایی دارید؟ میگوید« :اصالً
نخســتین بــاری اســت کــه نــام ایــن
ســازمان را میشــنوم .دقیقــاً چــه کار
یکنند؟»
م 
پاســخ آرش ،کارگــر خیاطــی هــم
درباره اهمیت کارکرد شــورای شهر در
تهران و اینکه چقدر با این نهاد مردمی
آشنا است این بود« :اطالعات چندانی
درباره شــورای شــهر نــدارم .کاری هم
به شــهر ندارم .فقط میخواهم بدانم
آیا شــورای شــهر نقشــی در کتابهای
درســی دانشآمــوزان دارد؟ چــون از
آمــوزش و پرورش انتقــاد دارم .حجم
کتابهــای درســی خیلــی زیاد اســت.
دختــرم کالس چهارم دبســتان اســت
و ســؤاالتی از مــن میپرســد کــه واقعاً
نمیدانــم چطــور پاســخش را بدهم.
پــول هــم نــدارم کــه برایــش معلــم
خصوصی بگیرم .همینطور وضعیت
بیمارستانهای دولتی هم اصالً خوب
نیســت .وقتــی بیمارســتان مــیروم از
شــب قبلــش عــزا میگیــرم .دارو هــم
گران شــده .اینها اگر مربوط به شــورای
شــهر میشــود امیــدوارم زودتــر ایــن
مسائل را حل کنند».
رضا  20ساله لباس فرم سربازی به
تن دارد و میخندد« :اصالً یعنی چی؟

اخبار

نیم
نگاه

ëëشورای شهر جای افراد متخصص است نه افراد سیاسی یا ورزشکاران
ëëمطمئنــاً ما اگر از حقوق شــهروندی خود آگاهی داشــته باشــیم میتوانیــم عملکرد اعضای شــورا را به چالش
بکشیم و آنها را وادار کنیم بدرستی به وظایف خود عمل کنند

ëëباید امسال افرادی وارد شورا شوند که تخصص مدیریت شهر را داشته باشند و به شهروندان تهرانی احترام
بگذارند

اگــر هــم بدانیم چــه فرقی بــه حال ما
میکند ».او هم اصالً با کارکرد شورای
شــهر آشنا نیســت و اصالً نمیداند که
اهداف و عملکرد این نهاد چه هســت
و چه کســانی برای شــهروندان تهرانی
تصمیمگیــری میکننــد« :خانــم چــه
فرقی میکند چه کسی وارد شورا شود.
هــر کســی کــه زورش بیشــتر و پولــش
بیشترباشد میتواند عضو شورا شود».
بــه او میگویــم چنــد ورزشــکار هم
داخل شورا هستند.
احمــد فروشــنده فــرش در خیابان
مفتــح تهــران اســت .او هــم مثــل
خیلیهــای دیگر برایش اصالً اهمیتی
نــدارد« :مــا کار خودمــان را میکنیــم.
کاری هم بــه آنها نداریم .نمیخواهم
هم اطالعاتی در این باره داشته باشم.
هر کســی بخواهد وارد شــورا میشود و
دلشان هم برای ما نمیسوزد».
خیلیهــای دیگر هم پاســخ ســؤال
خبرنگار «ایران» را نمیدادند و با شک

و تردید از کنار خبرنگار ما رد میشدند.
آنهــا در یک جملــه میگفتنــد« :اصالً
اطــاع نداریــم»« ،بــرای مــا فرقــی
ندارد»« ،کسی را نمیشناسم» یا «چه
اهمیتی دارد».
ëëافرادمتخصصواردشوراشوند
بــا اینکــه برخــی از مــردم بــا
کارکــرد و اهداف شــورای شــهر تهران
آشــنا نیســتند امــا گروهــی دیگــر هــم
میدانســتند اعضــای شــورای شــهر
چــه کســانی هســتند و هــم از اتفاقات
شــورا بخوبــی باخبــر بودنــد .ایــن
دســته مطالبات گســتردهای داشــتند؛
از رســیدگی بــه موضــوع ترافیــک
تهــران گرفتــه تــا تحقیــق و تفحص از
شــهرداری .البتــه برخی دیگــر هم به
موضــوع آلودگــی هــوا اشــاره کردند و
گفتنــد به نظر میرســد شــورای شــهر
سیاســی شــده و ایــن سیاســی کاری
موجب شــده تا شــورا نتواند به کارکرد
اصلی خودش بپــردازد .موضوعی که

رضا ،فروشنده نرم افزارهای رایانهای
بــه آن اشــاره میکنــد و میگویــد:
«متأســفانه اعضــای شــورای فعلــی
فعالیتهــای سیاســی زیــادی انجــام
دادند .مردم بجــز چند نفر از اعضای
شــورا از دیگــر افــراد رضایــت ندارند.
این وضعیت شهر تهران است .نفس
شــهر بریده شــده و آقایــان توجهی به
این موضوع ندارند .برخیهاشــان در
حق مــردم بــدی کردنــد .شــما دقت
کنیــد چــرا اینقــدر بیرویــه ســاخت و
ســاز انجام میشود و کسی هم به این
موضوع در داخل شــورا واکنشی نشان
نــداده اســت .این همــه اخبــار از ویژه
خواری و امالک نجومی مطرح شد اما
شورای شــهر چه کرد؟ این همه پاساژ
جدید در تهران راهاندازی شــده است
امــا کســی واکنشــی نشــان نمیدهد؟
معضــل ترافیــک ســرانجامش چــه
میشــود؟ پارکینــگ در ســطح شــهر
دیگر وجــود ندارد .ایــن همه معضل

در شــهر داریم آقایان امــا بیتوجه به
اینهــا فقط بــه کارهــای سیاســی خود
میپردازند».
ناهید دانشــجوی کارشناســی ارشد
علوم سیاسی هم شورا را چشم مردم
میداند« :شورا باید در خدمت مردم
باشــد .اخبــار خوشــایندی تــا اینجــا از
شــورا نشــنیدیم .بجز دو نفــری که در
خدمــت مطالبات مــردم بودند دیگر
اعضا توجهی به رفاه مردم نداشــتند.
مهمترین خواســتهای که شورا باید در
دســتور کار خود قرار دهد این است که
پــول مــردم را بــرای مردم خــرج کند.
ایــن موضــوع فعــاً دیــده نمیشــود
مردم در رفاه نیستند .به نظر میرسد
که پول مردم در درون بدنه شهرداری
هزینــه میشــود .او تأکیــد میکنــد:
«هیــچ کــدام از مــردم جامعــه مــا از
حقوق شــهروندی خود آگاهی ندارند
و همیــن امــر موجبات ســوء اســتفاده
برخــی از افــراد ســود جــو را فراهــم
میکنــد .مطمئنــاً مــا اگــر از حقــوق
شــهروندی خود آگاهی داشــته باشیم
میتوانیــم عملکــرد اعضــای شــورا را
به چالش بکشــیم و آنها را وادار کنیم
بدرستی به وظایف خود عمل کنند».
حســین فروشــنده مانتو هم انتظار
دارد تا مردم کمتر به ورزشــکاران رأی
دهند و بیشتر افراد متخصص شهری
وارد شــورای شــهر شــوند« :شــورای
شــهر بــرای مردم بســیار مهم اســت.
باید امســال افرادی وارد شــورا شــوند
کــه تخصص مدیریت شــهر را داشــته
باشند و به شــهروندان تهرانی احترام
بگذارند .متأســفانه در چند سال اخیر
افــرادی وارد شــورای شــهر شــدند که
کوچکترین اطالعی از وضعیت شــهر
نداشتند و فقط ژست سیاسی گرفتند.
مــا انتظار داریم که افراد به هر قیمتی
مجوز ســاخت و ســاز به افــراد ندهند.
فضاهــای مشــکل دار را از نزدیــک
ببینند .از پشت میز برای مردم نسخه
نپیچند».
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رئیس مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت خبرداد

جذب 2هزار عضو هیأت علمی
وزارت بهداشت در سال 96

رئیــس مرکــز امورهیــأت علمــی وزارت بهداشــت ،درمــان
وآموزش پزشکی از برنامههای این مرکز برای جذب  2000عضو هیأت علمی جدید
توگو با ایســنا ،با اشاره به نحوه اعالم
در ســال  96خبر داد .ســید علی حسینی در گف 
نتایــج فراخــوان جذب هیأت علمی ســال  95اظهارکرد :طی ماه جاری دانشــگاهها
مــدارک افرادی که در ســامانه ثبتنام کردهاند را دریافت میکننــد و آن را با مدارکی
که در سامانه اعالم شده تطبیق میدهند .وی ادامه داد :افراد ثبتنام کننده به مدت
دو ماه تا اواخر خرداد به مرور برای مصاحبه به دانشگاهها دعوت میشوند و افرادی
که شرایط عمومی و اختصاصی را بر اساس مدارک دارند و مدارک شان نیز تطبیق
داده شده است ،پس از اینکه مراحل عملی و عمومی در دانشگاهها را گذراندند توسط
دانشگاههابرایتأییدنهاییبهوزارتبهداشتمعرفیمیشوند.
حســینی گفت :بر اســاس دســتورالعمل وزارت بهداشــت ،طی دو هفته تــا یک ماه
نتایج بررسی مدارک به دانشگاهها اعالم میشود و افراد تأیید شده مشغول فعالیت
میشوند .وی تأکید کرد :خوشبختانه در وزارت بهداشت تعللی در انجام این فرآیند
وجود ندارد و بدون تأخیر مدارک و صالحیتها بررسی میشود.

آغاز ثبتنام اینترنتی کتابهای درسی از امروز

مدیــرکل دفتر نشــر و توزیع مواد آموزشــی از آغــاز ثبتنام اینترنتی
کتابهــای درســی دانشآمــوزان ابتدایــی ،پیــش دانشــگاهی،
فنیوحرفــهای و اســتعدادهای درخشــان از امــروز شــنبه به صورت
اینترنتــی خبــر داد .لیدا نیک روش در گفتوگو با تســنیم ،با اشــاره
بــه اینکــه ثبتنــام کتابهــای درســی ســال تحصیلــی آینــده برای
دانشآموزان ابتدایی و پیشدانشــگاهی به صورت اینترنتی اســت،
اظهار کرد :زمان ثبتنام اینترنتی کتابهای درسی از  19فروردین به
صورت فردی و گروهی آغاز میشــود و دانشآموزان باید به سامانه
اینترنتــی فروش کتابهای درســی بــه آدرس www.irtextbook.ir
مراجعه کنند .وی افزود :ثبت ســفارش گروهی و انفرادی برای پایه
دوم تــا ششــم ابتدایــی از  19فروردین  96آغــاز و تا  15خــرداد ادامه
دارد همچنین ثبت سفارش گروهی و انفرادی پایه اول ابتدایی از 15
تیــر ماه  96آغاز و تا  17شــهریور  96ادامــه دارد و دانشآموزان دوره
ابتدایــی برای اصالح ســفارش خود میتوانند از تاریــخ  15تیر  96تا
 17شــهریور ماه به ســامانه فروش کتابهای درســی مراجعه کنند.
مدیــرکل دفتر نشــر و توزیع مواد آموزشــی گفت :کتابهای درســی
دانشآموزان دوره ابتدایی نخســتین روز آغاز سال تحصیلی جدید
از طریق مدارس در اختیارشــان قرار میگیرد .وی با اشــاره به اینکه
ثبت ســفارش اینترنتی کتابهای درســی دانشآمــوزان دوره پیش
دانشــگاهی از  19فروردین  96آغاز و تــا  15خرداد ادامه دارد ،مطرح
کرد :کتابها از تاریخ  22خرداد تا  19تیر  96از سوی مدرسه در اختیار
یگیرد.
شآموزان قرار م 
دان 
او افــزود :امســال کتابهــای درســی تکمیلــی دوره اول متوســطه
مدارس استعدادهای درخشان نیز از طریق ثبتنام اینترنتی توزیع
میشــود و دانشآموزان پایه هشــتم و نهم برای ثبت سفارش باید
از امــروز تــا  15خرداد به ســامانه فروش اینترنتی کتابهای درســی
مراجعه کنند ،همچنین ثبت ســفارش دانشآمــوزان پایه هفتم از
تاریخ  15تیر  96آغاز و تا  17شهریور ادامه دارد.

