2

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

چهارشنبه  20اردیبهشت شماره 141

سخن روز

نصیحتی کنمت ،بشنو
و بهانه مگیر ...
علی مرزبان  -فعال سابق دانشجویی

سال  78در آستانه انتخابات مجلس ششم از فاضلی فرهیخته که امروز در بین
ما نیست ،درخواست کردم که مقاله ای در خصوص انتخابات برای نشریه ارزش
بنویســند ،ایشان مقاله خود را با تیتر فوق شروع کردند ،امروز با آرزوی آرامش و
غفران الهی برای استاد فقید دکتر قاضی سعیدی به یاد ایشان ،دست نوشته خود
را با این تیتر شروع می کنم .روحشان شاد...
امروز نگرانم ،نگران از دســت دادن آنچه را که راحت به دســت نیاوردیم ،از
دورانی که تولید کنندگان شــرمنده کارگر بودند و بازرگانان شرمســار مشتریان
کلیدی ،زمانی نگذشته است.
از روزهایی که گرانی را روزانه باید به چشم می دیدیم و فشار بر اقشار ضعیف
جامعه را ،دیری نگذشته ...
امروز نباید تاریخ ایران به عقب بازگردد ،در هر زمانی که روشــنفکران جامعه
کنار کشــیدند ،بیشترین آســیب ها به ایران و ایرانی وارد شد و نوک پیکان این
مشکالت متوجه آنهاست.
ایرانیان امروز در نیمه راهیم ،نیمه راه توسعه کشور ،شاید همگان آنچه را که در
 4ســال گذشته اتفاق افتاده را به وضوح حس نکرده اند ولی بدانیم و آگاه باشیم
که برای لمس باید به ادامه راه کمک کنیم.
بیاییم مطالبات خود را از دولت بر روی کاغذ بنویسیم و برآورد کنیم چه مقدار
آن به نتیجه رسیده و چه مقدار باقی مانده است
صادقانه بنویسیم چه توقعی از دولت داریم و چه میزان از آن برای عملی شدن
در توان و اختیار دولت است.
آیا کسانی که امروز مدعی دولت هستند در جایگاهی که بوده اند به نحو احسن
توانسته اند وظایف خود را انجام دهند.
ایران امروز ،در حال برگشــتن به جایگاه قبلی خود در دنیا اســت .ایران امروز
در ابتدای برگشت مجدد به مســیر توسعه است .ایران امروز در نزدیکی بزرگراه
ثبات اقتصادی است.
آری ،ایرانیان دیگر جنگ نمی خواهند ،ما جنگ نمی خواهیم نه به دلیل ترس
از جنگ ،چون دیگر نمی خواهیم خون جوانان این وطن بر زمین ریخته شود.
ما از حرکت هــای اقتدارگرایانه ،از انزوا ،از خفقــان و از هزاران درد و مرض
اجتماعی و سیاسی دیگر که به چشم دیده ایم ،نمی هراسیم بلکه وحشت داریم.
انتخاب راه ،امروز با ماســت .این ما هســتیم که باید انتخاب کنیم هم رئیس
محترم جمهور را و هم شورای شهر را
شورای شهری را انتخاب کنیم که پلکان ترقی افرادی که در برابر کشور ایران
و ایرانیان هیچ تعهدی ندارند نشود.
امروز ما هستیم که می نویسم آینده فرزندامان را...
دوســتی می گفت اینکه همســایه شما چه کسی اســت در آرامش و آسایش
زندگی تاثیر دارد ،چطور برخی برایشــان فرقی نمی کند رئیس جمهور کشورشان
چه کسی باشد.
پس نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر ...
همه می آییم و همه به درستی انتخاب می کنیم.

اسحاق جهانگیری با مولوی عبدالحمید ،امام جمعه اهل سنت زاهدان دیدار کرد.
اسحاق جهانگیری در صفحه اینستاگرامش با اشاره به این دیدار نوشت:
دیدار امروز با مولوی عبدالحمید امام جمعه محترم اهل ســنت زاهدان :همان طوری که بارها گفتهام معتقدم هیچکس نمیتواند یک ایرانی را به دلیل اینکه از مذهب دیگری
است ،قومیت دیگری است ،از حقوقاش محروم کند.از نظر اجتماعی اقوام باید در همه جای ایران احساس همبستگی و انسجام کنند.کرد و بلوچ و آذری و لر و ترکمن و عرب
و فارس ،شیعه و سنِی ،همه یکی هستیم .همه برای ایرانیم .در ایران تنوع قومی وجود دارد .باید بپذیریم که این تنوع قومی تهدید نیست .هیچ قومی از دیگری ایرانیتر نیست.

دیدار جهانگیری با
مولوی عبدالحمید

20هزار میلیارد تومان بدهی ،میراث قالیباف برای شهردار آینده تهران

شهرداری تهران از بزرگترین بدهکاران
بانکی و جزو  4درصد است

رئیــس کل بانــک مرکزی در پاســخ به
انتقــادات اخیر قالیبــاف ،دربــاره عملکرد
شــهرداری تهران به بیان اظهاراتی پرداخت
که از جمله آن میتوان به بدهی پنج تا شش
هزار میلیاردی شهرداری تهران اشاره کرد.
به گزارش ایسنا ،اخیراً در جریان مناظرات
انتخاباتی محمدباقــر قالیباف درباره عملکرد
بانکهــا و مدیریت آن انتقاداتی مطرح کرده
و از ضدوبند بانکیها ســخن گفته بود .وی
همچنین تأکید داشت که چهار درصد هستند
که از منابع بانکی اســتفاده میکنند .این در
حالی است که ولیاهلل سیف رئیس کل بانک
مرکزی در اولین نشست خبری خود در بانک
مرکزی در پاســخ به سوال ایسنا در رابطه با
اظهارات این کاندیدای ریاســت جمهوری و
همچنین عملکرد شــهرداری تهران در حوزه
بانکی توضیحاتی ارائه کرد.
آن طور که ســیف میگوید این برخوردها
سیاســی بوده و نمیخواهد در چنین جریانی
حرمت افــراد را نادیده بگیرد .وی گفت :من
عمرم را در نظام بانکی گذراندهام و آشــنایی
کافی با نیروهای انســانی این مجموعه دارم.
بنابرایــن از اظهارات آقــای قالیباف تعجب
کردم .ایشان به هر حال در شهرداری تهران

کاظم جاللی رئیس مرکز پژوهش های مجلس:

دو برابر شدن یارانهها ،بنزین  3000تومانی را به همراه دارد

خبر

بازتاب ممنوع الخروجی زهرا نعمتی
در رسانههای خارجی

زهرا نعمتی ،ورزشــکار معلول تیروکمان ایــران در المپیک ریو  ۲۰۱۶پرچمدار کاروان
ورزشی ایران بود که توانست در المپیک و پارالمپیک حاضر باشد .اعالم ممنوع الخروجی
این ورزشکار از سوی همسرش ،بازتاب گستردهای در رسانههای خارجی داشت.
به گزارش ایلنا الموندوی اســپانیا در واکنش به این خبر نوشــت :ورزشکار ایرانی که
درخواست جدایی از همسرش کرده با اقدام عجیبی روبرو شد تا جایی که همسرش عنوان
کرد اجازه نخواهد داد حتی برای رقابتهای ورزشی از کشور خارج شود.
این ورزشکار  ۳۲ساله در تیروکمان در رقابتهای پارالمپیک لندن که به مدال طال رسید
و در رشته تیمی نیز مدال برنز را کسب کرد.
سال گذشــته اتفاق جالبی در کارنامه ورزشی او رخ داد و او توانست هم در رقابتهای
المپیک و هم در مسابقات پارالمپیک شرکت کند.
دی ولت آلمان نیز در بازتاب این خبر نوشــت :ورزشــکار پر افتخــار ایرانی به دالیل
خانوادگــی اجازه حضور در رقابتهای برون مرزی را ندارد .او در حالی که در رقابتهای
پارالمپیک توانســته برای ایران مدال کســب کند ،بنا به خواست همسرش نمیتواند در
رقابتهای خارج از ایران حضور داشته باشد.
زهرا نعمتی که ورزش را با تکواندو شــروع کرد ،در  ۱۸ســالگی با تصادف بدی مواجه
شد که باعث شد نتواند دیگر این ورزش را ادام ه دهد و به همین خاطر به رشته تیروکمان
روی آورد.
پیش از این در سال  ۲۰۱۵اتفاق مشابهی برای نیلوفر اردالن خانم گل فوتبال ایران رخ
داد و او نتوانست در رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت کند.
پروانه سلحشوری سلحشوری نماینده مجلس:

ما زخمخوردگان کسانی هستیم که
کرامت انسانی را زیر پا گذاشتند

نماینده مردم تهران تاکید کرد :روحانی مچکریم که یاد ســید محمد خاتمی محترم
ما را پاسداشتی
به گزارش ایلنا ،پروانه سلحشوری در همایش زنان حامی روحانی در ورزشگاه شهید
شــیرودی عنوان کرد :انشااهلل بتوانیم جشــن پیروزی روحانی را در ایام عید شعبانی
بگیریم در برهه حساس تاریخی قرار داریم ما باید انتخاب کنیم ما انتخاب میکنیم و
انتخاب ما روحانی است امام فرمود به پشتوانه شما ملت دولت تعیین میکند اکنون به
پشت شما زنان و مردم غیور دولت تعیین خواهیم کرد.
او افزود :روحانی مچکریم که سید محمد خاتمی محترم ما را پاسداری کردی .فکر
میکنند با سانســور عکس خاتمی او را از دل مــردم میبرند خاتمی در دل مردم جا
دارد نــه قاب عکس .روحانی مچکریم برای ارج نهادن به کرامت انســان چرا که ما
زخمخورندگان کسانی هستیم که کرامت انسانی زیر پا گذاشتند و ما زنان را برای رای
میخواستند و شما اولین نفری بودید که سه معاون زن و یک سفیر زن و فرماندار سنی
زن در دولت خود به کار گرفتید.
نماینده مردم تهران تاکید کرد :مچکریم برجام را به ســرانجام رساندید کسانی که
میگویند برجام چه کرد برجام عزت ایرانی را به ایرانیان برگرداند چه ناسپاس هستند
آنان که امنیت ما را قدر نمیدانند روحانی مچکریم که شــان ریاســتجمهوری را از
لودگی و بیهودهگویی نجات دادید .مچکریم که در فرهنگ و رسانه و ورزش وضع زنان
را بهبود بخشیدید کیمیا علیزادهها ارمغان روحانی هستند.
او افزود :دوســتان عزیــزم در دور اول روحانی مطالبهای داشــت که هنوز محقق
نشــده این بار همه با هم این مهم را محقق خواهیم ساخت ریاستجمهوری عزیز ما
گشت ارشاد برای دختران نمیخواهیم ما گشت ارشاد برای مبارزه با فساد میخواهیم
جناب رئیسجمهور در برنامه توسعه ششم حکمی برای زنان سرپرست خانوار داشتیم
میخواهیم به وضع آنها رسیدگی شود ما میدانیم مجلس نهم همراه نبود اما مجلس
دهم به شما امیدوار اســت تا وزیر زن معرفی شود دانشجویان ما از تفکیک جنسیتی
بیزارند نشریات دانشجویی توقیف میشود امیدواریم این موانع رفع شود.

کار میکند و من هیچگاه چنین نگاهی را به
شهرداری تهران و زیرمجموعه ایشان ندارم،
از ایــن رو انتظــار دارم که بــا نگاهی دیگر
بانکها را مورد توجه قرار دهند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به اینکه
آقای قالیباف میگوینــد فقط چهار درصد از
منابع بانکی اســتفاده میکنند ،گفت :در حال
حاضر شــهرداری تهران یکــی از بزرگترین
بدهــکاران بانکی اســت و بدهی حدود پنج
تا شــش هزار میلیارد تومان به بانکها دارد.

یعنی خود شــهرداری هم جــزو چهار درصد
است؟
سیف همچنین گفت :کلیه پروژههایی که
شــهردار تهران از آن سخن گفته و میگوید
مترو ،بزرگراه صدر و یا امثال آن را در تهران
ساخته و به بهرهبرداری رسانده است از منابعی
بوده که از طریق بانکها تأمین شد پس چرا
اینها را اعالم نمیکنند؟
وی همچنین به بانک شــهر بــه عنوان
مجموعه زیر نظر شــهرداری تهران اشــاره

کرد و گفــت :در این بانک نیز تمامی اصول
به درستی رعایت نشده و شاهد آن بودهایم که
شهرداری برای انجام عملیات خود این بانک
را مجبور به انجام اموری میکند که برخالف
چارچوب نظام بانکی است .با این حال حوزه
نظــارت بانک مرکزی همواره این موضوع را
مورد بررسی قرار داده و پیگرد قانونی داشته
است.
وی گفت که به دنبال مســائل مطرح شده
من خواستم تا در بانک مرکزی بررسی انجام
شود که در نتیجه آن مشخص شد  ۴۰درصد
از تسهیالت بانکی برای  ۲۰۰شخص حقوقی
پرداخت شده که از جمله آنها خود شهرداری
تهران است.
ولی اهلل ســیف اولین چهره سیاسی نیست
که از بدهیهای شــهرداری تهران ســخن
میگوید طی دو روز گذشــته سخنان احمد
مسجد جامعی عضو اصاح طلب شورای شهر
منتشر شــد که مؤید همین خبر بود و هنوز
پاسخی از روابط عمومی شهرداری یا شورای
شهر شنیده نشده است .احیان ًا در روزهای آتی
باید منتظــر برخوردهای تهاجمی و فرافکنی
شــهردار تهران نســبت به بانک مرکزی و
اعضای شورای شهر باشیم.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس
با تاکید بــر اینکه هرگونه پرداخت
یارانه نیازمند تصویب مجلس است،
گفت که اگــر یارانههای نقدی دو
برابر شود ،بنزین نیز  3000تومان
خواهد شد.
کاظــم جاللــی در نامــهای به
محمدباقــر قالیبــاف یکــی از
کاندیداهــای انتخابات ریاســت
جمهوری نسبت به وعده انتخاباتی
او درباره افزایش یارانههای نقدی
واکنش نشان داد و به تبیین اثرات
این موضوع پرداخت.
گزیده نامه جاللی به قالیباف را در
زیر می خوانیم:
بیتردید تصدیق میفرمایید که اینجانب
چــه در دوره تصــدی فرماندهــی نیروی
انتظامی توسط جنابعالی که نماینده مجلس
ششــم بودم و چه در دوران دوازده ســاله

شهرداری تهران ،همواره حامی شما بودهام
و باز هم تاییــد مینمایید که در طول این
دوران هیچگاه برای شــخص خودم حتی
یک تقاضا هم از شــما نداشــتهام و آخرین
دفاع اینجانب از جنابعالی در جریان تحقیق
و تفحــص مجلس شــورای اســامی از
شــهرداری بود که هم در نخســتین جلسه
کمیســیون عمــران حضور یافتــم و نوع
اظهارات و واکنشهای حقیر در آن جلســه
در جهت حمایــت از جنابعالی ،حتی گالیه
برخــی از همکاران بنــده را در مجلس به
همراه داشــت و پس از آن هــم در داخل
صحن علنی مجلس از هیچگونه تالشــی
دریــغ ننمودم و تمامی اینها به دلیل آن بود
که جنابعالی را شــخصیتی دلسوز و انقالبی
با سوابق درخشان در دوران دفاع مقدس و
خدمتگزار به مردم ،دانسته و میدانم.
لیکن واقف نیســتم که چرا در این میان
از یک ســخن کارشناسی و به حق ریاست
محترم مجلس شــورای اسالمی که ایشان
هم آنچنان کــه بنده از نزدیک اطالع دارم
در جهــت موفقیت شــما در دوران تصدی
شــهرداری تهــران از هیچگونه تالشــی
مضایقه نکردهاند ،اینچنین برآشفتهاید.

تردیدی نیســت که حمایت همهجانبه از
اقشار ضعیف نه تنها مستحسن بلکه امری
واجب برای مســئولین جمهوری اســامی
ایران میباشد اما توزیع یارانه به همه اقشار
جامعه اعم از توانمند و ضعیف ،توجیه علمی

و حتــی اخالقی ندارد .پرســش اصلی این
اســت که منابع مالی برای چند برابر کردن
یارانه نیازمندان از کجا تامین خواهد شد؟
رعایت اصول اخالقی حکم میکند که در
اینباره با مردم صادقانه صحبت کنیم .درک
گزینههای پیشرو چندان دشــوار نیســت.
یکی از راهها ،گران کردن قیمت حاملهای
انــرژی اعم از بنزین ،گازوییل ،برق و گاز و
 ...و توزیــع منابع حاصــل از آن بین مردم
اســت که نتیجه آن برای مردم به شــکل
تورم و رکود (به دلیــل افزایش هزینههای
تولید) آشکار شده اســت .برخی محاسبات
انجام شده نشــان میدهد اگر یارانه نقدی
فقــط بخواهد دو برابر شــود و منابع آن از
محل افزایش قیمت بنزین تامین شود ،نرخ
این فرآورده به حــدود لیتری  3000تومان
افزایش خواهد یافت.
راه دوم حــذف یارانه برخــی گروهها و
افزایش یارانه دیگران اســت .صرف نظر از
امکانپذیری شناسایی گروههای غیرنیازمند
و اعتراض گســتردهای که درباره معیارهای
حــذف همین چند میلیون نفری که تاکنون
حذف شدهاند وجود دارد ،بیان شفاف اینکه
منابع اضافه کــردن یارانه برخی گروهها ،از
محل حذف یارانه ســایر افراد تامین خواهد
شــد ،الزمه صداقت است .مزید استحضار،
اجرای دقیق قانون بودجه سال  1396درباره
هدفمندی یارانه مســتلزم حذف  14میلیون
یارانه بگیر اســت و هروعدهای که مازاد بر
آن داده میشــود به معنــای افزایش تعداد

افرادی است که باید حذف شوند.
راه سومی که برای اضافه کردن یارانهها
چه برای همه افــراد و چه برای گروههای
خاص وجود دارد ،توزیع همه منابع حاصله از
فروش حاملهای انرژی بین مردم و ندادن
هزینــه تولید این حاملها به شــرکتهای
تولید کننده بنزین ،گازوییل ،برق ،نفت ،گاز
و غیره است.
نتیجه اجرای این سیاست که در سه سال
نخســت اجرای قانون هدفمندی یارانهها
دنبال شد ،تضعیف توان تولید این شرکتها
و عدم تامیــن کافی منابع بــرای تعمیر و
نگهداری از تجهیزات ســرمایهای کشــور
بود که بخشــی از آن به صورت عدم وجود
تجهیزات ســرمایهای برای مواجه با بحران
ریزگردها در خوزستان شاهد بودیم.
مطلــب دیگــر آنکــه حتمــا تصدیــق
میفرمایید هرگونــه پرداخت یارانه نیازمند
تصویب مجلس شــورای اســامی است و
شــاید این یک تاکتیک غیراخالقی و غیر
صادقانــه هم مثل برخی از دولتهای قبلی
وجود داشته باشد و آن اینکه ما امروز وعده
میدهیم و با اینکار توپ را به زمین مجلس
شورای اســامی شــوت میکنیم ،حال یا
مجلــس میپذیرد که یارانههــا را افزایش
دهــد و یا نمیپذیرد ،در هــر حال برای ما
یک بــرگ برندهای خواهد بود و در صورت
عدم تصویب مجلس ،قــوه مقننه را عامل
عــدم توجه به مــردم و ممانعت از افزایش
یارانههای نقدی معرفی خواهیم کرد.

فرزند شهید شیرودی در همایش زنان حامی روحانی:

با وعده نان نمیتوان مردم را فریب داد

فرزند شهید شیرودی گفت :فریب کسانی
که با وعده نان مردم را شــیفته خود میکنند
نخورید .به گزارش ایلنا فرزند شهید شیرودی
در حمایش زنان حامی روحانی گفت :خواهران
و برادران با وعده نان نمیتوان مردم را فریب
داد .فریب کســانی که با وعــده نان مردم را

شیفته خود میکنند نخورید .روا نیست دزدان
آزادی مردم را شــیفته نان کننــد ،آزادی و
معیشــت با وعــده محقق نخواهد شــد .او
افزود :توسعه اقتصادی حق مردم ایران است،
توسعه اقتصادی زمینه توسعه فرهنگی است،
در دولتــی که پایه آن احترام و آزاداندیشــی

است منشور حقوق بشری تدوین شد و مردم
به حق بر زمین مانده خود رســیدند .فرزند
شهید شیرودی تاکید کرد :هموطنان ما شاهد
رشــد و توسعه معیشتی و فرهنگی هستیم و
کنار دولت تدبیر و امید خواهیم ماند .در کنار
روحانــی خواهیم ماند و از او حمایت خواهیم

کرد .همانگونه که مــردان از دامن زنان به
معراج میرسند و مردان بزرگی از دامن آنها
به جبههها رفتند این بار هم زنان حمایت خود
را از دولت تدبیر و امید اعالم میکنند .این بار
هم برای آزادی و فرهنگ ایران پشتیبانی خود
را از روحانی حمایت میکنیم.

فریلند وزیر امور خارجه کانادا در گفتگو با ظریف :

به اهمیت برگزاری انتخابات برای ایرانیان مقیم کانادا واقفیم

محمدجــواد ظریــف وزیر امــور خارجه
کشــورمان با خانم فریلند وزیر امور خارجه
کانادا در خصــوص برگــزاری دوازدهمین
دوره انتخابــات ریاســتجمهوری در کانادا
گفتوگــو کرد.بــه گــزارش ایســنا ،دکتر
ظریــف در این گفتگوی تلفنی با اشــاره به
درخواستهای مکرر ایرانیان مقیم آن کشور

برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در
کانادا و ضرورت پذیرش خواسته آنان گفت:
ایرانیان مقیم خارج همانند مردم داخل کشور
به شــدت عالقمندند با شرکت در انتخابات
ریاست جمهوری در تعیین آینده کشورشان
مشارکت داشته باشند.
خانم فریلند وزیــر امور خارجه کانادا نیز با

اشاره به حضور مثبت جامعه فرهیخته ایرانی
در کانــادا ،اظهار کرد :دولت کانادا به اهمیت
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کانادا
برای ایرانیان مقیم واقف است؛ اما در شرایط
فعلــی و نبود روابط سیاســی و عدم فعالیت
اماکن دیپلماتیک جمهوری اســامی ایران
در کانــادا و مقررات داخلی پیرامون برگزاری

واکنش لیلی رشیدی به یک حاشیه انتخاباتی:

َتکرار می کنم دوباره به حسن روحانی رأی میدهم

به گــزارش ایســنا ،این
بازیگــر تئاتــر و تلویزیون
در متنــی کــه در اینباره
نوشته ،آورده اســت :کار را
از مضحکــه و بالهت هم
گذراندهانــد .برداشــتهاند با
عکــس من و همــکاران و

دوستانم اســتیکری با این
عنوان ســاختهاند که «یک
اشــتباه را دوبار تکرار نکنیم
و به فکر مردم هم باشیم».
منظورشــان این اســت که
یعنــی ما از حســن روحانی
برائــت جســتهایم .احتماال

میخواهند ازین نمد کالهی
بــرای کســانی بدوزند که
سالهاســت هرچــه من و
همصنفانم میکشیم ،ریشه
در تفکر آنان دارد .اما ســرنا
را از سر گشادش زدهاند .من
لیلی رشیدی ،با صدای بلند

«تَکرار میکنم» که به رغم
تمام کاستیها و مشکالت،
دوباره به حسن روحانی رای
میدهم؛ بــرای خودم ،برای
مردمم و برای ایران .تا کور
شود هرآنکه نتواند دید.

انتخابات شهروندان دیگر کشورها الزم است
چند مورد فنی بررسی و برطرف شود.الزم به
یادآوری است که از بامداد روز سهشنبه یک
هیات سیاسی وزارت خارجه کانادا برای انجام
مذاکراتی پیرامون روابط دو کشور با مقامات
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در
تهران به سر میبرند.

سياسي
یادداشت روز

شوراهای شهر وپارادایم
شیفت طرح های عمومی

قاسم بزرگ زاده -مشاور حقوقی

ازنخســتین برنامههای اصالحات سیاسی و اقتصادی و
اجتماعی پس از دوران جنگ و ایجادثبات نسبی و امنیت
داخلــی و خارجی ،روی آوردن بــه اصول معطل و معوق
مانده قانون اساســی وحقوق ملتی بود که درپای انقالب
وآرمانهای آن جانفشــانی ها کرده بود .ملتی که بی شک
حق برخورداری از تمامیت حقوق مصرحه در قانون اساسی
را داشت و دارد.
یکــی از این حقوق مربوط به نحوه اداره کردن کشــور
بهصورت شــورایی بود که تا آنزمان حسب ضرورتها و
محذورات ،مقدمات تحقق آن فراهم نگردیده بود .اگرچه
قانون انتخابات وتشــکیالت شــوراهای شــهر و روستا،
ازمنظور و مقصود تصویب کنندگان قانون اساســی فاصله
گرفته وسخت دچار تمرکزگرایی قدرت سیاسی و اقتصادی
شــده اســت و آنکس که فصل هفتم قانون اساسی ما را
بنگرد و سپس قوانین عادی ناظر بر شوراهای شهر و روستا
را بخوانــد درمییابد که بازدارندگان فراوانی درعدم تجلی
اراده قانون اساســی درمقررات و آیین نامه های مربوط به
شــوراها دخیل بودهاند ،که اهم این موانع ،اراده به تمرکز
گرایی و عدم توزیع اختیارات و واسپاری امور به مناطق و
بخش هاســت تا نگاهها و تمناها همواره باید در نقطه ای
متمرکز شود .گویی به غلط این امر برای حفظ وحدت ملی
سودمند تعریف شده است.
و بدین سان شوراها صرف ًا درحوزه خدمات عمومی آنهم
محدود و منحصر به دایره شــهرداریها تعریف شدند .دون
کیشــوتهایی که باید با جاروی خاکروبی تمامی مسایل
و مشکالت روزافزون شــهری را بروبد که البته در ایجاد
بسیاری از این معضالت دستگاه های دیگر نقش نخست
را داشتهاند.
یکی از نمونههــای این رفتار دوگانــه دادن وظایف و
تکالیف فراوان و در مقابل محدودکردن اختیارات و امکانات
و مقــدورات و منابع ،طرحهای عمومی( طرح جامع-طرح
تفصیلی-طرح هادی) شهریست.
درگذشــته های دور بهموجب قوانینی با عنوان عمران
وآبادانی ،تهیــه وتدوین طرحهای بلند مدت و میان مدت
شــهری بهعهده دولت گذاشــته شــد تا پس از تصویب
درمجلس شــورای ملی  ،بــرای دولت و شــهرداریها و
شهروندان الزام آور باشد.
پس از انقالب نیــز علیرغم تغییرات فراوانی که ازحیث
کمی وکیفی در شــهرها رخ داده بود ،بازهم در اوایل دهه
هفتاد در قانون تاســیس شورایعالی معماری وشهرسازی،
همان روش با اندکی تغییر ادامه یافت و نقش شــوراهای
شهر و شهرداریها در تصمیم گیری نسبت به شکل و آینده
شهر خود حداقلی و به مثابه سیاهی لشکر باقی ماند.
قاعده چنین است که  ،شرکتهایی که (گرید) اجازه نامه
رســمی وگواهی فعالیت در سطح تهیه طرحهای کالبدی،
تفصیلــی وعمومی را دارند و غالب ًا در پایتخت مســتقرند
و از فضای فرهنگی و اجتماعی کالنشــهر تهران تغذیه
میشوند ،سفرهایی به شهرهای دیگر هدف کرده وشش
دانگ(جهات اربعه وزیروباال)شــهررا مشاهده می کنند و
ســپس با هزینه کرد ناقابل مردم شهر(شهرداری) طرحی
را براســاس باورها و معیارها و سالیق خود تهیه و ضوابط
اجرایــی آن را نیز تهیه میکنند که به هیات قانون درآمده
و برای مردم شهر بزرگتری میکند! امر و نهی می کند .از
نوع کاربری اراضی گرفته تا محدوده شهرو...
پس از آن شهروندان میمانند باشهرداری وکمیسیونهای
ماده صد وماده هفتاد وهفت شهرداری و ماده پنج قانون
تاســیس...که تحت ریاست و نظارت اســتاندار و معاون
عمرانی وی (دولت) اداره میشود.
اینگونه اســت که مردم ،که خــود بازیگران اصلی درام
زندگی شهری هســتند! نه تنها نقش موثری در پیشنهاد
طرح های عمومی شــهر خود نداشــته بلکه در مقابل آن
بی دفاع میماننــد و درپی آن مشــکالت محدودکننده
فراوانی ازجمله ،یک سلســله عوارض خلق الساعه مانند
تغییرکاربری ،تراکم اضافی ،ســطح اشغال وغیره بهوجود
آمده دامن گیر مردم شهر میشود.
در واقع خانه ما در شهرســتان را کسانی طراحی و پی
ریزی میکنند که با ما زندگی نمیکنند و از فرهنگ ،تاریخ
وســایق و ضمیر ناخودآگاه جمعی مــا بی خبرند و از ما
حرف شنوی ندارند.
چنانچه پیش بینی طرح های عمومی شهری با نظارت
مدیریت شهری وانجمن شهر ،با نگرش به نیازها والزامات
محلی وبومی تهیه شود  ،نیازی نخواهد بود تا جرایم تخلف
ساختمانی و عوارض موازی تبدیل به منابع مالی شهر شود
بلکه مدیریت شهری درپی درآمدهای پایدار و بهکارگیری
ظرفیتها وخالقیتهای شــهروندان وجلب مشارکت دایمی
آنان خواهد بود.
شــورای شــهر می تواند با تهیه لوایح متناسب و ایجاد
گفتمان و ارتباط موثر با قوه مقننه (نمایندگان مجلس که
عموما نگرش های کلی تر نسبت به امورداشته ودرمحدوده
یک یک شهر برنامه ندارند) پارادایم (الگوواره های) تهیه
وتصویب طرح های عمومی را که طی ســالها تنها شیوه
معقول به نظر آمده اســت ،را به نفع وخواست مردم شهر،
تغییر دهد.
مدیریت بحران به زائران حج  ۹۶آموزش
داده میشود

رئیس مرکز پزشــکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر
از ارائه دورههای آموزشــی کمکهــای اولیه و مدیریت
بحران برای زائــران ،مدیران کاروانهای ثابت در هتلها
و پزشکان در برنامه حج سال جاری خبر داد.
دکتر ســید علی مرعشی با اشاره به برنامهریزی و اتخاذ
تصمیمات کالن برای برگزاری حج و عتبات ســال جاری
گفت :طبق جلســ ه روز گذشته بر اســاس برنامه هفتگی
جلســات ،بنا شــد گزارش جمعبندی نهایــی دورههای
امدادونجات و مدیریت بحران برای فصل حج تشــریح و
بررسی شود.

