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8صفحه ورزشيضميمه رايگان

دوشنبه  27آذر  29 1396ربيعاالول  1439سال بيست و ششم

شماره  32 7273صفحه

تهران (با 152صفحه راهنما) و البرز 500 :تومان

آلودهترين
پاييز
 4سال اخير

آلودگي كالنشهرهاي كشور
تا چهارشنبه ادامه مييابد

كميته اضطرار
آ لـو د گـــي
هواي اســتان تهران شب گذشته و
در راســتاي پايداري جوي هوا در
پايتخت كه موجب افزايش آلودگي و
رسيدن شاخص هوا به شرايط ناسالم
براي همه شــده بود ،مدارس تمام
مقاطع تحصيلي تهران را براي امروز،
دوشنبه27 ،آذر تعطيل اعالم كرد.
حســن كريمي ،معــاون عمراني
اســتانداري تهران به فارس گفت:
براســاس مصوبــه ايــن كميته،
مهدهــاي كودك و كليــه مقاطع
تحصيلي اســتان تهران بــه غيراز
شهرستانهاي دماوند و فيروزكوه،
پرديــس و بومهن امــروز تعطيل
اســت .همچنين طرح زوج و فرد
امــروز از در منــازل اجرا شــده و
خودروهاي با پالك فرد تا ســاعت
 19:30اجازه تردد در شهر را ندارند.
همچنين كاميو نها به اســتثناي
حامالن مواد سوختي ،فاسد شدني
و حمل زباله تا  72ســاعت اجازه
تردد در شــهر را ندارنــد .آلودگي
هواي پايتخت به ســطحي رسيده
كه موجب شده امسال آلود هترين
پاييز در  4سال اخير را تجربه كنيم.
احد وظيفه ،مديركل پيشبيني و
هشدار ســازمان هواشناسي كشور
هم ديــروز در گفتوگو بــا ايلنا از
آلودهترين روزهاي هوا براي اروميه
و تبريز در شــمال غرب ايران خبر
داد.
ادامه در
صفحه3
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دهك ثروتمند جامعه ساالنه  84ميليون تومان بيش از متوسط كشور
و دهك فقير ساالنه  30ميليون تومان كمتر از متوسط جامعه هزينه ميكنند
دستيار ويژه اقتصادي رئيسجمهور ميگويد :صدك اول جامعه
در مقايســه با صدك آخر درآمدي به نسبت يك به  86دارد كه
عدد غيرقابلقبول و ناعادالنهاي است .مسعود نيلي در يك برنامه
تلويزيوني تأكيد كرد :اگر نظام مالياتي هدف خود را شناســايي

كند و از 800هزار نفر باالي جامعه ماليات
گرفته شــود و در ميان 8ميليون نفر دهك
پايين جامعه توزيع شــود ،اين دهك از فقر مطلق خارج خواهد
شد.
صفحه 4را
بخوانيد

كولبريميرود،پيلهوريميآيد

وعده وزير علومدرباره
دانشجويان ستارهدار
 |26شهر

از سوي عضو شورا صورت گرفت

عذرخواهيازمردم
برايضربوشتم
يكدستفروش

همراه با يادداشتي درباره
فرهنگ عذرخواهي
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وزير كشور گفت كه به كولبران كارتهاي پيلهوري داده ميشود و  15بازارچه مرزي ايجاد ميشود
همشهري در گفتوگو با نمايندگان مجلس اين موضوع را بررسي كرد
آژانس عكس همشهري /مسعودخامسيپور

ديروز وزير كشــور اعالم كرد« :مطابق
مصوبه دولت ،كولبري ممنوع ميشود».
عبدالرضا رحمانيفضلي در اجالس ماهانه
اتاق بازرگاني ايران با اشــاره به اينكه در
بحث كولبري تصميمــات خوبي گرفته
شــده ،گفــت« :مطابق مصوبــه دولت،

كولبري ممنوع ميشــود و هيچ فردي
حق ندارد كولبري انجــام دهد و مرزها
بســته ميشــود .در ازاي آن افرادي كه
حداقل 3سال ســابقه حضور در روستا را
دارند كارت پيلهوري دريافت ميكنند و
با ايجاد  ۱۵بازارچه مرزي ميتوانند كاال

صفحههاي 4و
 30را بخوانيد

را در آنجا عرضه
كنند .كولبري
با كرامات انسان و حقوق شهروندان ايراني
منافات دارد ».با توجه به تصميم تازهاي
كه دولت براي كولبران درنظر گرفته ،چند
پرسش مهم مطرح است.

محمد رحمانيان از نگاهش به تئاتر
و پايتخت ميگويد

دموكراسي زيرزميني

شهروندان در  10ايستگاه مترو در نظرخواهي درباره چگونگي توسعه حملونقل عمومي شركت كردند 3

يادداشت

شهرنامه
آلودگي هوا ،معضلي فراسازماني
آرش حسينيميالني

رئيس كميته محيطزيست شوراي شهر

آلودگــي هوا نفــس تهران را بــه شــماره انداخته و
پيشبينيها نشــان ميدهد كه تا پايان هفته آسمان
تهران و حتي برخي كالنشهرها خاكستري خواهد بود.
تجربه فعلي كميته محيطزيست در شوراي پنجم شهر نشان داده در مسئلهاي مانند
آلودگي هوا كه براي حل آن بيش از 15نهاد دولتي و عمومي داراي تكاليف قانوني
معين هستند ،نميتوان تنها از شوراي شهر و شهرداري تهران انتظار مسئوليت حل
مسئله داشت؛ بدون آنكه همپوشاني و تضاد وظايف نهادهاي مختلف را تحليل كرد.
از همين روست كه قائل شدن به نقشي تسهيلگر براي مديريت شهري تهران نقشي
اساسي دارد .در واقع اينجا تنها مسئله ،متوجه متن اســناد و قوانين نيست ،بلكه
الزامات اجرا ،نظارت و پايش اقدامات از اولويتهاي برزمين مانده است .اين در حالي
است كه بهنظر ميرسد از منظر راهبردي در برنامه دوم شهرداري تهران ،هدف مهم
دستيابي به هواي سالم ،جايگاه شايسته خود را نيافته است .غلبه بر معضل آلودگي
هوا در شــهر تهران نيازمند عزم جدي و تمركز همهجانبه شورا و شهرداري در اين
زمينه است .بهطور مثال هدفگذاري روشن در زمينه كاهش آاليندگي ذرات ريزتر
از 2/5ميكرون و تعيين سهم منطقي شــهرداري در تحقق اين هدف در كنار ساير
ذينفعان ،ميتواند جزو اهداف راهبردي برنامه سوم باشد.
از سوي ديگر تدوين سومين برنامه توسعه شهر تهران ،فرصتي است كه ميتوان حين
آن از نظرات و دغدغههاي شهروندان تهراني ،خبرگان ،مديران شهري و سازمانهاي
مردمنهاد بهره گرفت .همانطور كه چرخ توسعه تنها بهدست سياستگذاران و مديران
نميچرخد ،شهر تهران نيز تنها با احكام برنامه اداره نخواهد شد؛ برنامهاي كه راهنماي
عمل در سطح منطقهها و محلههاي شــهر تهران باشد ،بتواند مسائل شهر تهران را
آنگونه كه براي شــهروندان موضوعيت يافته ،حل و فصل كند و ناظر بر مشاركت و
همراهي شهروندان و نهادهاي مربوطه باشد ،امكان موفقيت
ادامه در
صفحه26
بيشتري خواهد داشت .در غير اينصورت با همان سنت حاكم
بر تدوين برنامه مواجه خواهيم بود كه مفاد برنامه ،سخت به برنامههاي عملياتي تبديل
ميشود و در مراحل اجرايي به مسيري غيراز هدف اصلي برنامه هدايت خواهد شد.

صيانت از رسانههاي فسادستيز
علي اكبرگرجي

حقوقدان و عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

رسانهها در دمكراسيهاي معاصر نقشها و كاركردهاي
گوناگوني دارند.يكي از مهمترين كاركردهاي رســانه
را بايد كاركرد نظارتي دانست.رســانه امروزه بهعنوان
يكي از مهمترين ابزارهاي نظارت عمومي بر قدرت به شمار ميرود .كاركرد نظارتي
رسانهها را ميتوان از چند منظر مورد توجه قرار داد كه در ادامه در چند سطر به آن
توجه ميكنيم.
در كشورهاي توسعهيافته مردمساالر ،قانونگذار و صاحبان قدرت سالهاست
1
به اين نكته ظريف پي بردهاند كه در چارچوب آزادي بيان ،رســانهها را بايد
بهعنوان نهادي مستقل از قدرت و آزاد به رسميت شناخت .طبيعي است كه در اين
كشورها آزادي رسانهاي و ملحقات آن توانسته است ميوههاي شيريني را در تأمين
منفعت عمومي به بار آورد .ازجمله فوايد آزادي رســانهاي در نظامهاي مردم ساالر
پيشگيري و مبارزه با انواع فسادهاي موجود در عرصه سياست است .در پارهاي از اين
كشــورها حتي قوانين و مقرراتي وضع شده كه رســما حقوق و آزاديهايي را براي
افشاگران فسادهاي اداري و اقتصادي شناسايي كرده و به تعبيري آنها نظام خاصي را
براي مصونيت افشاگران تعبيه كردهاند .بدين خاطر همچنان كه ما نيز در سالهاي
پيش در گفتوگو با نهادهاي مختلف نيز اين ايده را مطرح كردهايم ،امروز نيز ضرورت
اين قضيه را بيش از هر زمان ديگري آشكار ميدانيم و معتقديم كه نظام حقوقي ايران
نيز بايد به فكر تعبيه سازوكارهاي حمايتي از افشاگران مفاسد اقتصادي و اداري باشد.
از اين جهت ميتوان از تجارب اين كشورها براي اين شيوه بهره گرفت.
يكي از مهمترين شيوهها براي ايجاد آزادي رسانهاي ،مصونيت رسانههاست.
2
در اين رابطه نگارنده قائل اســت كه مبارزه با مفاسد اقتصادي ميتواند در
مرحله كشف فساد بسيار مورد توجه قرار بگيرد .براين باوريم كه مردم عادي ،كارمندان
شركتها و خبرنگاران رسانهها بهعنوان ابزار مردم براي اين
ادامه در
صفحه2
مقوله ميتوانند در اين جهــت گامهاي مهمي بردارند .وقتي
مردم يا كارمندان يك شــركت خصوصي ميبينند كه مديرشان در حال اختالس و
گرفتن رشوه است ،بايد به راحتي بتوانند افشاگري داشته باشند.
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بافتتاريخي مشهد
قرباني سوداگران
ساختوساز

سازهها 
ي
فراموششدهتهران
درپيكانجوانان 9
يادداشت
محالت؛ نخستين گام مشاركت جويي
دكتر سعيد معيدفر
جامعهشناس

دســتگاههاي مختلــف بــا اين
هدف نظرسنجي انجام ميدهند
تــا بتواننــد خدمات بهتــري به
مخاطبان و شهروندان ارائه كنند .اما تا به امروز دستكم در
ايران چندان معلوم نيست كه اين نظر سنجيها تا چه اندازه
توانسته در ارائه خدمات بهتر موفق باشد و يا تغيير در الگوي
خدماتدهي ايجاد كردهباشد .بنابراين ميتوان گفت كه اين
نظرسنجيها بيشتر بهمعناي احترام گذاشتن بهنظرات مردم
است ،نه الزاما افزايش يا بهبود خدمات .چرا كه تجربه نشان
دادهاست كه بعد از فرايند نظرسنجي در نحوه خدمات دهي
اتفاق چنداني رخ ندادهاست.
موضوع اصلي و مهم اين است كه نوع رويكرد ما به شهروندان،
يك رويكرد كامال انفعالي است .حتي هنگامي كه صحبت از
مشاركت مردم در اداره امور شهري به ميان ميآيد ،باز نگاهي
انفعالي به شهروندان داريم .رويكرد انفعالي به اين معناست كه
ما شهروندان را صرفا بهعنوان گروهي كه نيازمند و متقاضي
دريافت خدمات هســتند قلمــداد ميكنيم و دســتگاهها و

«بانو قدس ايران»
برگزيدهسينماحقيقت

نهادهاي مختلف وظيفه خود را ارائه خدمات ميدانند.
بنابراين اين تلقي بهوجود ميآيد كه مردم منفعل هســتند و
دســتگاهها فعال .نتيجه اين رويكرد افزايش سطح انتظارات
مردم است .از طرفي دستگاهها و نهادهاي مختلف توان زيادي
براي عمل كردن به انتظارات و خواستههاي مردم را ندارند.
نبايد فراموش كنيم كه ما در جهاني زندگي ميكنيم كه امكان
تحقق تمام آرزويمان وجود ندارد .محدوديت امكانات و منابع
اين اجازه را به كسي نميدهد تا بتواند به تمام خواستههايش
دست پيدا كند .قطعا نظر سنجيها و شيوههاي انفعالي سطح
توقع مردم را باال ميبرد و الجرم مردم همواره ناراضي خواهند
بود .تلقي اينكه شهروندان بايد منتظر ارائه خدمات باشند و
ديگران حتما بايد نيازهايشــان را رفع كنند ،تلقي درستي
نيست.
تصور كنيد مردم خودشــان در جريان كارها باشند و منابع و
مشكالت و محدوديتها و فرصتهاي هر سازماني را بدانند،
در اين شيوه امكان خود تنظيمي مردم باالتر ميرود و سطح
توقعاتشان نيز كاهش مييابد.
بهعنوان مثال اعضاي يــك خانواده در جريــان درآمدهاي
خانواده هستند .بنابراين تا حدي ســطح تقاضاهاي اعضاي
خانواده تنظيم ميشود .اما متأسفانه شهروندان كه مخاطب
شــهرداريها هســتند ،اصال در جريان آنچه در سازمانها
ميگذرد نيستند .فرايند تصميمگيريها
ادامه در
صفحه3
و مديريتهــا بهگونهاي اســت كه مردم
از آنهــا بياطــاع هســتند و از فرصتهــا و محدوديتها
اطالعي ندارند.

مصوبه نهايي سازمان ميراث فرهنگي
برايحفاظتازحريمحرممطهررضوي،
هنوز در شهر مشهد ابالغ و اجرايي نشده
و نگرانيها از تعويق اجراييشــدن اين
مصوبه همچنان پابرجاست.

 |10ميدان

بخشش! الزم نيست
اعدامش كنيد
12ســال از نخســتين روزي كه
جمعيــت امامعلــي(ع) آييــن
طفالنمسلم را براي آزادي نوجوانان
محكوم به قصاص راهاندازي كرد،
ميگذرد .اين افــراد چون هنوز به
سن قانوني نرســيدهاند ،در كانون
نگه داشته ميشوند تا به 18سالگي
برسند و سپس شرايط اجراي حكم
آنها بررسي شود.

