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«همدلی» از فضاهای شهری و سیستم حمل ونقل نامناسب برای معلوالن گزارش میدهد

همدلی| گروه اجتماعی -معلولیت برای معلوالن
محدودیت ایجاد نمیکند اگر آنان در بدو خروج از منزل
با انبوهی از مشکالت مواجه و متوقف نشوند .مشکالتی
مانند جویها ،پیادهروهای مســدود شده ،خیابانهای
پر از چالــه و گودال ،پلههای ادارات و فضاهای عمومی
شهری ،نبودسامانه حمل و نقل مناسب و هر آن چیزی
که برای افراد عادی مشکلی ایجاد نمیکند .در واقع آنچه
معلوالن را محدود و نگران کرده نه معلولیتشان است
بلکه بیتوجهی مسئوالن در فراهم کردن زیرساختهای
مناسب شهری برای تسهیل زندگی آنان است.
قصه معلولیت در ایران قصه تلخ و غریبی است .قصه
افرادی که در هیاهوی روزگار فراموش شده و نه تنها از
فرصتهای برابر با سایر افراد جامعه برخوردار نیستند
بلکه حق شهروندی آنان حتی در طراحی فضای شهری
و عمومی جامعه نیز نادیده گرفته میشود.
واقعیت این اســت که افــراد دارای معلولیت مانند
ســایر افراد جامعه از استعدادها و تواناییهای مختلفی
برخوردارند .الزمه به فعلیت درآمدن این اســتعدادها و
همچنین داشتن زندگی معمولی و نقش موثر آنان در
جامعه ،حضور در جامعه است .حضور این افراد در جامعه
نیاز به شــرایط و امکاناتی دارد که این موضوع از طریق
مناسبســازی در حمل و نقل معابر و مراکز عمومی و
تفریحی محقق میشود.
یک میلیارد معلول در جهان وجود دارد
آمارها میگویــد در جهان یک میلیــارد نفر دچار
معلولیت هستند و هر ساله حدود  15تا  20میلیون نفر
به دلیل حوادث نیز به جمعیت این قشر در جهان افزوده
میشــود .اگر چه در آمارها 10درصد جمعیت جهان
را به عنــوان میانگین معلولین اعالم کردهاند اما اگر به
جز معلولین طیف وسیعی از سالمندان ،کودکان ،زنان
باردار و افرادی که دچار بیماریهای قلبی روماتیسمی و
افرادی را که دچار کمتوانی و ناتوانی هستند اضافه کنیم،
میبینیم میانگین 10درصدی که اعالم شده بسیار باالتر
است .در ایران نیز ساالنه نزدیک  50هزار معلول یعنی
روزانه حدود 110نفر به علــل بیماریهای مادرزادی،
ژنتیکی ،حوادث و سوانح به جمعیت معلول کشور افزوده
میشود .اگر چه براساس ماده  2قانون جامع حمایت از
حقوق معلولین کلیه وزارتخانهها ،سازمانها و مؤسسات
و شــرکتهای دولتی و نهادهای عمومی موظفند در
طراحی ،تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و
معابر و وســایل خدماتی به نحوی عمل کند که امکان
دسترســی و بهرهمندی از آنها برای معلوالن همچون
افــراد عادی فراهم نماید اما در عمل در برخوردی کلی
با ساختمانها و معابر عمومی شهری دیده میشود که
این بناها عمدتا برای افراد جوان و چاالک طراحی شده
و در طراحی و اجرای آنان افراد ناتوان جسمی و حرکتی
دیده نشده است.

شهروندان فراموششده

مناسبســازی فضــای شــهری ،رویایی
فراموششده
نیم نگاهی به خیابانها و معابر شهری کشور به خوبی
نشا ن میدهد که مناسبســازی فضای شهری براس
اســتفاده معلوالن به شــکل یک رویای فراموش شده
درآمده اســت و حتی اماکن عمومی ،ادارات و فضاهای
شهری هم که مناسبسازی شده ،انگار تنها برای رفع
تکلیف بوده اســت .چرا که هیچ گونه استانداری در آن
رعایت نشده است.
تنها فضاهای شهری نیست که معلوالن را از یاد برده
است بلکه حملونقل عمومی شهر نیز مانند طراحی معابر
و فضاهای شهری معلوالن را نه تنها فراموش کرده بلکه
برای استفاده آنان هیچ تمهیدی نیز نیندیشیده است.
به نحوی که اغلب شــاهد هستیم که معلوالن به ناچار
مجبورند برای جابهجایی هزینه بیشتری را تقبل کرده و
از تاکسی سرویسهای سطح شهر یا تاکسیهای اینترنی
اســتفاده کنند .در صورتی که در بســیاری کشورهای
پیشرفتهحملونقلعمومیبهگونهایمناسبسازیشده
که برای افراد دارای معلولیتهای مختلف قابلاستفاده
باشد .به عنوان مثال اتوبوسهای سطح پایین (بدون پله)
و ایستگاههای مجهز به سطح شیبدار باعث میشود،
افراد بدون نیاز به دیگران قادر باشند با صندلی چرخدار
خود وارد اتوبوسهای درونشهری شوند.
در کنار اتوبوسها ،سیستم قطارهای شهری هم عموما

شرایط مناسبی دارند .تاکسیهای معروف لندن با نام به«
بلککپها» هم در این حوزه نقش مؤثری برعهدهدارند.
برخی کشــورها از این نوع تاکسیها برای حملونقل
عمومی استفاده میکنند که برای مسافران بسیار راحت
و البته قابلاستفاده توسط افراد دارای معلولیت است .این
تاکسیها به دلیل داشتن فضای کافی بین صندلی عقب
و ردیف صندلیهای جلو شرایط ورود کالسکه و ویلچر
را در خود دارند .در کشورهای مختلف ،قوانین مختلفی
وجود دارد که طراحان و معماران را مجبور میکند که
همان طور که ملزم هستند ساختمانها را برای مقابله با
آتشسوزی تجهیز کنند ،برای استفاده افراد معلول نیز
باید مناسبسازی شود .کشورهایی که میزبان اتفاقهای
بزرگ ورزشی بودهاند ،از شرایط بسیار بهتری برخوردار
هستند ،چراکه این نوع اجبارها باعث شده محیطهای
شــهری و عمومی برای استفاده تمام قشرهای جامعه
آماده و مهیا شود.
سامانه ویژه حمل و نقل معلوالن تهران 7سال
بدونپیشرفت
در تازهترین واکنش به نبود زیرساختها و نامناسب
بودن فضای شهری برای زندگی معلوالن ،رئیس انجمن
ندای معلوالن ایران گفت :در طول هفت ســال گذشته
ســامانه ویژه حمل و نقل معلوالن و جانبازان در شهر
تهران هیچ پیشرفتی نداشته و این مایه تاسف است که
در شهر تهران به نیاز افرادی که نیازمند جابهجایی خاص

هستند ،توجه نمیشود« .محمود کاری»(رئیس انجمن
ندای معلوالن ایران) با بیان اینکه سیستم موجود برای
افراد سالم هم راضیکننده نیست.گفت :سیستم حمل
و نقل عمومی در تهران و شــهرهای بزرگ مشــکالت
زیادی دارد ،در کالنشهرها که تراکم جمعیت زیاد است،
سیستم اتوبوســرانی و مترو ساعتهای شلوغی دارد و
بحث مناسبسازی و استانداردسازی نیز با شرایط افراد
دارای معلولیت ،ســالمندان ،خانمهای باردار و کودکان
مطرح است.
کاری از بهروزرسانی سامانه حمل و نقل آمار هولناکی
اعالم کرد .به گفته وی در طول هفت سال گذشته سامانه
ویژه حمل و نقل معلوالن و جانبازان در شهر تهران هیچ
پیشرفتی نداشته است .سامانه حمل و نقل ویژه معلوالن
در شهر تهران در اسفند  ۱۳۹۱افتتاح شد ۶۰ ،دستگاه
ون و  ۲۵دســتگاه اتوبوس نیز شــروع به ارائه خدمت
کردند ،این در حالی است که هر سال سیستمهای حمل
و نقل  ۱۵تا ۲۰درصد ارتقای پیدا میکند و ناوگان آنها
اضافه میشــود ،اما در طول این سالها این سامانه در
شهر تهران هیچ پیشرفتی نداشته است .رئیس انجمن
ندای معلوالن میگوید فقط دو درصد معلوالن در تهران
به خدمات حمل و نقل دسترســی دارند ،در حالی که
نزدیک به دهها هزار معلول نیازمند به دریافت خدمات
هستند.اگر چه با توجه به اصالح قانون جامع حمایت از
حقوق معلوالن ،شهرداریها مکلف هستند ،ناوگانهایی

پیشخوان
کمپینهای اخیر تاثیری در اعتماد مردم
به کمیته امداد نداشته است

را احــداث کنند تا معلوالن بــه صورت خاص جابه جا
شوند ،این قانون است و شهرداریها موظف به انجام آن
هستند .اما هنوز اقدام جدی را کسی شاهد نبوده است.
کاری با تاکید براینکه سیستمهای حمل و نقل بیشتر
کالنشهرها اصال پذیرای رفتوآمد افراد معلول نیست،
گفت :دلیل اول این است که ایستگاهها مناسبسازی
نشــده و در بسیاری از نقاط نیز آسانسور درنظر گرفته
نشدهاست و اگر آسانسور هم در نظر گرفته شده در اکثر
مواقع خاموش و قفل اســت که ایــن موارد آزار دهنده
اســت .دلیل دوم این است؛ اعمال کارهای فرهنگی در
رابطه با افراد دارای معلولیت در حوزه وســایل حمل و
نقل عمومی بسیار کم است ،در همه دنیا تبلیغاتی را در
نظر میگیرند تا سالمندان و معلوالن وقتی وارد سیستم
حملو نقل میشوند ،کسی در جایی که آنها باید مستقر
شوند ،نباشد ،اما در ایران شرکتهای واحد اتوبوسرانی،
قطارهای ریلی و حمل و نقل شهری در ارتباط با رعایت
حقوق افراد دارای معلولیت کاری انجام نمیدهند و باید
تجدیدنظر صورت گیرد.
ویلچرهایبیکیفیت
فقط فضاهای نامناسب شهری و سیستم معیوب حمل
و نقل نیست که معلوالن را آزار و زندگی آنان را مختل
میکند .بلکه ویلچرهای که از سوی سازمان بهزیستی
به معلوالن تحویل داده میشــود که حتی در مواردی
پروسه تحویل آن  4سال نیز طول میکشد از کیفیت
مناسبی برخوردار نیست .کاری گفت :افرادی که خواهان
ویلچر هستند ،هر  ۴یا  ۵سال یک بار میتوانند از ویلچر
رایگان استفاه کنند و ویلچرهایی که در اختیار افراد قرار
میدهند ،بسیار بیکیفیت است و معلوالن بعد از  ۶ماه
یا در نهایت یک سال باز هم متقاضی یک ویلچر دیگر
میشوند؛ یعنی مدت زمان استفاده بدلیل کیفیت پایین
تا این حد کم است و بعد از آن معلوالن مجبورمیشوند
که دوباره با وام و قرض ویلچر را بصورت آزاد از بازار تهیه
کنند که این برای آنها بسیار مشکلساز است.
سازمان بهزیســتی در سالهای گذشته اعتباراتی را
ویژه خرید وسایل کمک توانبخشی داشته است که بین
سه تا پنج سال یک بار ویلچر را به صورت رایگان به افراد
تحت پوشش ارائه میکرد ،اما در این بین بحث کیفیت
نیز مطرح اســت و برخی معلوالن ترجیح میدهند به
دلیل بیکیفیت بودن این ویلچرها از خدمات بهزیستی
استفادهنکنند.
اگر چه معلوالن در اردیبهشت  83صاحب قانون شدند
تا مطالبات خود را از مجراهای قانونی مطالبه کنند ،اما
چه بخواهیم چه نخواهیم قشــر معلول در کشورمان با
وجود اینکه عوارض شهرداری را مانند تمام شهروندان
پرداخت میکنند اما جایگاه شهروند معمولی در جامعه
را ندارند و با وجود ژســتهای حقوق بشری اما باز هم
حقوق معلوالن در ابعاد مختلف نادیده گرفته میشود.

گزارش

تحقیق و تفحص از همشهری ،فخاری را به دادگاه کشاند
همدلی| گروه اجتماعی -در روزهای پایانی سال گذشته بود که الهام فخاری عضو شورای
شهر با رأی اکثریت اعضای شورای شهر تهران کلید تحقیق و تفحص از موسسه همشهری
را کلید زد .وی در در چهل و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت :موسسه و روزنامه
همشهری ،نهاد و رســانهای است که پدیدآیی ،بالندگی و بلوغش ،وامدار هزینههایی است
که در قالب عوارض ،فروش فضا و تراکم و دیگر درآمدهای شهرداری از مردم این شهر اخذ
شده است.
فخاری گفت :همشهری موسسه و روزنامه متعلق به مردم بوده و هر گونه استفاده خارج
کارکرد قانون از آن توســط مدیران موسســه یا شــهرداری از آن ،به ویژه با توجه به پیوند
همیشگی این رسانه با مردم به عنوان پرتیراژترین روزنامه کشور ،امری مذموم و ناپسند است
و سکوت در برابر آن روا نیست.
فخاری توپ را به زمین مدیریت شهری گذشته انداخت و با اشاره به این که فساد رخ داده
در فرآیندهای مدیریت شهری در دوره 12سال گذشته ،گریبانگیر این موسسه و روزنامه نیز
بوده است ،با استناد به ماده  81قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور
در فاصله  84تا  96خواهان تحقیق و تفحص در همشهری شد.
موضوعات و مواردی که فخاری درخواســت تحقیق از آن را داشــت .موارد ذیل است )1
بررســی میزان اثربخشی نشریات همشــهری در جامعه هدف )2 ،بررسی دالیل استخدام
فوری در ســال  )3 ،1395بررسی چگونگی واسپاری آگهی موسسه همشهری )4 ،بررسی
قرارداد و کیفیت توزیع همشهری و محصوالت آن )5 ،بررسی دالیل خرید چاپخانه و بررسی
قیمتگذاری آن )6 ،بررسی تراز مالی و نحوه هزینهکرد موسسه )7 ،بررسی چگونگی تعیین
حقوق و دستمزد مدیران عالی و میانی موسسه.
به گفته فخاری هدف از تحقیق و تفحص از موسســه همشهری رویکرد مصونیتسازی
ساختار و فرهنگ شهرداری از تجربه فساد است .تحقیق و تفحص باید مصونیت باشد تا همه
مدیران باور کنند که شورای شهر به دلیل شأن نظارتی خود به موضوعات فساد و انحرافات
مدیریت حساس و پیگیری است.
زمان زیادی از طرح تحقیق و تفحص موسســه همشهری از سوی شورای شهر نگذشته
بود که الهام فخاری در توییتی خبر داد که در پی تصویب طرح تحقیق و تفحص موسسه

همشهری ،با شکایت «مهدی ذاکری»  ،مدیرعامل سابق این موسسه ،به دادگاه احضار شده
است .این موضوع سبب واکنشهایی از سوی برخی از مسئوالن شد .یکی از اعضایشورای شهر
در واکنش به احضار الهام فخاری به دادگاه در پی تصویب طرح تحقیق و تفحص از موسسه
همشهری ،ضمن ابراز تعجب گفت :این اتفاق نادری است که فقط در کشور ما میافتد.
محمود میرلوحی ،عضو شــورای شهر تهران نیز در واکنش به احضار فخاری به دادگاه از
سوی مدیرعامل موسسه همشــهری با بیان اینکه تحقیق و تفحص از موسسه همشهری
نظر شــورای شهر است نه الهام فخاری ،گفت« :قانون این حق را به شورای شهر داده تا در
همه مســائل گذشته تحقیق و تفحص کنند .طبیعتا ما روند باز شدن این پروند را مقایسه
خواهیــم کرد .همانطور که رفتارها نســبت به ماجرای برج میالد را با ۱۲پرونده مقایســه
کردیم .مدتهاســت که منتظرهستیم ببینیم رفتار قوه قضائیه با آن موارد چگونه است و
آن را با مواردی که نســبت به اعضای شــورای شهر مطرح میشود مقایسه خواهیم کرد».
مجید فراهانی ،یکی دیگر از اعضای شورای شهر ،ضمن ابراز تعجب از این مسئله با بیان اینکه
به همراه الهام فخاری در راه دادگاه است ،گفت« :تحقیق و تفحص حق نمایندگان مردم در

شــورای شهر اســت ».او ادامه داد« :حرف و حدیث در رابطه با مجموعه همشهری در ادوار
مختلف زیاد بوده است .به همین دلیل جمعی از نمایندگان از جمله خانم فخاری و بنده؛ طرح
تحقیق و تفحص از همشهری را امضا کردیم .انتظار این بود که مدیر سابقی که از خانم فخاری
شکایت کرده؛ منتظر نتایج طرح تحقیق و تفحص میماند».
فراهانی با تاکید بر اینکه نتیجه طرح تحقیق و تفحص از همشهری هنوز روشن نشده است،
گفت« :اینکه یک نماینده به خاطر تحقیق و تفحص و پیگیری یک موضوع به این شکل تحت
فشار قرار گیرد جزء مسایل نادری است که فقط در کشور ما دیده میشود ».فراهانی با بیان
اینکه هنوز اطالعات دقیقی از جزییات پرونده در دست نیست ،گفت« :پس از جلسه دادگاه
همه چیز مشخص میشود».
اولین جلســه بازپرســی این پرونده ،با حضور الهام فخاری و وکالی طرفین؛ صبح دیروز
( 28خرداد ماه) برگزار شد .مهدی ذاکری که پیش از این در مصاحبهای دلیل شکایتش را
نه تحقیق و تفحص از موسســه همشهری که نشر اتهام کذب از سوی فخاری نسبت به او
و همکارانش اعالم کرده بود ،در دادگاه حاضر نشــد و تنها وکیلش از جانب او در دادسرای
فرهنگ و رسانه حاضر شد.
«محمود قمشال»( ،وکیل الهام فخاری) در رابطه با جلسه دادگاه گفت« :در پی احضاریه
ابالغ شــده در شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه به همراه موکلم حاضر شدم .شکوایه
مطرح شــده در خصوص مصاحبههای خانم فخاری با رسانهها در زمان مطرح شدن طرح
تحقیق و تفحص از موسســه همشهری شکل گرفته بود که تمامی اظهارات موکلم چه در
صحن شــورا و چه در گفتوگو با رسانهها براســاس اطالعات گزارش کمیسیون فرهنگی
اجتماعی شورا بوده است .بازپرس پرونده در اولین جلسه از طرفین سواالتی در همین رابطه
مطرح کرد که به همراه موکلم به تمامی آنها پاسخ دادیم».
وی ادامه داد« :در این جلســه موکلم با اشــاره به متن مصاحبههای قبلی خود ،مجددا
تاکید کرد که فرآیندها ،روندها و عملکرد موسســه همشهری مورد سوال کمیته تحقیق
و تفحص اســت و مســاله شخصی از جانب اعضای شــورا مطرح نیست .نتایج کار کمیته
تحقیــق و تفحص پس از اتمام کار این کمیته ،منتشــر و در صورت نیاز از طریق قضایی
پیگیری خواهد شد».

خبر

تبعیض در پخش مسابقات فوتبال در فضاهای شهری خاص
آغاز مسابقات فوتبال جام جهانی و تصمیم استانداری مبنی بر
پخشنشدن مسابقات فوتبال در فضاهای باز شهری انتقادات فراوانی
را در پی داشــت و موجب تعطیلی عمدهای از برنامهریزیها برای
پخش فوتبال در  22بوســتان تهران و ورزشگاه آزادی شد؛ با این
حال آنگونه که عضو شورای شهر تهران میگوید این ممنوعیت
برای برخی افراد خــاص وجود ندارد و آنها میتوانند فوتبال را در
فضاهای باز تحت اجارهشان پخش کنند.
حجت نظری با بیان اینکه مصوبهای وجود دارد که بر اساس آن
اجازه پخش فوتبال در فضاهای باز شهری داده نمیشود،به ایسنا

گفت :بر اســاس این مصوبه با پخش فوتبال در منطقه  2برخورد
شد؛ اما متاسفانه شاهد برخوردهای دوگانه هستیم؛ به گونهای که
در مجموعه «بام لند» که از شهرداری تهران ،اجاره شده میبینیم
که در فضای باز با اخذ مبلغی تحت عنوان ورودیه ،فوتبال پخش
میشود.
وی گفت :اگر قرار باشد فردی کافهدار به واسطه شغل سابقش
و ارتباطاتی که دارد فوتبال را در فضای باز پخش کند ،جای سوال
اســت که چرا مابقی افراد نمیتوانند چنین کاری انجام دهند؟ بر
اســاس این مصوبه ،پخش فوتبال در فضای باز ممنوع است .حاال

چه فضای جلوی کافه باشــد و چه پارک ،علیالقاعده باید فوتبال
در فضای باز شــهری پخش شــود؛ اما حاال که ممنوع شده جای
ســوال است که چرا در یک جا این مسابقات پخش شده ؟ و مگر
بین افراد مختلف تفاوتی وجود دارد که قانون در مورد برخی طور
دیگری اجرا میشود؟
نظری در پاسخ به این سوال که آیا دریافت وجه غیرقانونی بوده
است؟ هم گفت :بلیت فروخته شده و نمیتواند غیرقانونی باشد اما
اصل این اتفاق یعنی پخش فوتبال در فضای باز خارج از مصوبه (
نهایی) بوده  .مساله این است که اگر بناست عدهای بتوانند مجوز
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اکــران فوتبال در فضای باز را بگیرند ،این مجوز باید برای دیگران
هم صادر شود.
عضو شورای شــهر تهران با بیان اینکه « شخصا از عدم پخش
فوتبال در تمامی بوستانها ،معابر و  ...که محل تردد عمومی مردم
است ناراحتم» گفت :اما ناراحتی بیشتر من این است که دوگانگی
در اجرای این مصوبه دیده میشود و در حالی ادامه پخش فوتبال در
بوستان نهجالبالغه ممنوع شده که در یک فضای دیگر این فوتبال
پخش میشــود؛ اقدامی که سبب میشود تا مردم گمان کنند با
پرداخت پول میشود مصوبهای را دور زد و لغو کرد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی ( ره) با اشــاره به رشــد
حداقــل  ٣٠درصدی کمکهای مردم به کمیته امداد طی
 ٣ماه نخست امسال ،تاکید کرد که تبلیغات و کمپینهای
اخیر ،تاثیری در میزان کمک و اعتماد مردم به کمیته امداد
نداشته است.
سید پرویز فتاح با اشــاره به رشد کمکهای مردمی به
کمیته امداد طی بهار و ماه رمضان امســال به ایسنا گفت:
حداقل رشــد کمکهای مردمی به این نهــاد  ٣٠درصد
نســبت به مدت مشابه ســال قبل بوده که در طرحهایی
ماننــد طرح اکرام تا  ۵۶درصد نیز رشــد داشــته اســت.
وی با اشــاره به اعتماد مردم به کمیته امداد برای پرداخت
کمکهای خود افزود :آنهایی که در سوی دیگر این مرزها قرار
دارندبدخواهاینمردمهستندوفکرمیکنندمیتوانندبافعالیت
در فضای مجازی ،به شکل واقعی روی مردم تاثیر بگذارند.
رئیس کمیته امــداد امام خمینی ( ره) در ادامه اظهار کرد:
این اشــتباهی است که همواره بیگانگان انجام میدهند اما
مردم همیشه گوش به فرمان رهبر و اعتقاداتشان هستند و
به کمیته امداد اعتماد دارند .این یک واقعیت است و حتی
خودمــان از این میزان لطف و اعتماد مردم به کمیته امداد
برای پرداخت صدقات متعجبیم.

پروژه قطار شهری کرج به کجا رسید؟

عضو شورای شهر کرج گفت :پروژه متروی کرج غیر فعال
نیست.
محمدحسین خلیلی اردکانی در تشریح آخرین وضعیت
پروژه قطار شــهری کــرج و اقدامات انجا م شــده در این
خصوص ،اظهار کرد :اقدامات رسمی و قانونی پیرامون اجرایی
شدن این پروژه بعد از اعالم نظر شورای عالی فنی نسبت به
تجدیدنظر در قیمتها انجام خواهد شد.وی تاکید کرد :در
حال حاضر پروژه متروی کرج غیرفعال نیســت و بر اساس
اعتماد طرفین امور مربوطه پیگیری و اجرایی میشود.خلیلی
اردکانی ادامه داد :متاسفانه شهرداری کرج نتوانسته مطالبات
خود را بهخوبی وصول کند.
به گزارش ایسنا ،عضو شورای شهر کرج با اشاره به اینکه
در حال حاضر جلسات متعددی در راستای رفع موانع پیش
روی این پروژه مهم برگزار شده است ،افزود :منتظر هستیم
مســائلی از قبیل چگونگی برقراری ارتباط مالی با پیمانکار
تحت پیگیری قرار گیرد تا اقدامات بهصورت رســمیتری
پیشگرفتهشود.
خلیلی اردکانی با تاکید بر اینکه با وجود تالشهای صورت
گرفته متاسفانه شهرداری نتوانسته مطالبات خود را بهخوبی
وصول کند ،تصریح کرد :این مسائل به شهردار منتخب ارائه
شده تا حداکثر همکاری در این خصوص صورت گیرد.

دختران ایرانشهری نباید در رابطه با جان
خود در خانواده احساس خطر کنند

امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به پرونده تجاوز به
دختران در ایرانشهر گفت :برای اینکه به این جنایت صحیح
و درســت رسیدگی شود ،کسانی که مورد آزار و تجاوز قرار
گرفتهاند ،حتما باید حتما شــکایت کنند و ترسی نداشته
باشند.
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی (امام جمعه اهل سنت
زاهدان) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از دختران ایرانشهری
که مورد تجاوز قرار گرفتهاند ،درخواســت کرد ،بدون ترس
طرح شکایت کنند.
وی در واکنش به این موضوع که ممکن است؛ دخترانی
که در ایرانشهر مورد تجاوز قرار گرفتهاند به دلیل ترس از آبرو
یا حاشیههای بعد از مطرح شدن این مساله پنهانکاری و از
طرح شکایت امتناع کنند ،گفت :این جنایت پیش آمدهاست
و برای اینکه به این جنایت صحیح و درست رسیدگی شود،
کسانی که مورد آزار و تجاوز قرار گرفتهاند ،باید حتما شکایت
کنند و ترسی نداشته باشند.
او تاکید کرد :این افراد نباید در رابطه با جان خود در خانواده
احساس خطر کنند ،چون این تجاوز به عنف بوده است ،آنها
گناهکار نیستند ،چرا که خودشان رضایت نداشتند .زمانی که
تجاوز انجام میشود ،چون به زور این اقدام صورت میگیرد،
کسانی مورد تجاوز قرار گرفتهاند ،گناهی مرتکب نشدهاند و
هیچ کسی حق ندارد با آنها رفتار بدی داشته باشد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در پایان تاکید کرد :افرادی
که موردتجاوز واقع شدهاند ،هیچ ترسی نداشته باشند و هیچ
کسی هم نباید با آنها برخورد کند ،چون همانطور که گفتم
آنها بیگناه هستند.

رونمایی از سامانه احراز هویت الکترونیکی

با رونمایی از ســامانه احراز هویــت الکترونیکی در دفاتر
پیشــخوان خدمات دولت ،از امروز نیازی به دریافت کپی
اسناد هویتی در دفاتر پیشخوان نیست.
دبیر کل کانون دفاتر پیشــخوان خدمــات دولت از آغاز
فعالیت سامانه احراز هویت الکترونیکی در سراسر کشور خبر
داد و گفت :از این پس نیازی به دریافت کپی اسناد هویتی (
شناسنامه و کارت ملی ) از مردم برای ارائه خدمات در دفاتر
پیشخوان دولت نیست.
علی فالح با بیان اینکه این فرایند از دوشنبه  ۲۸/۳/۹۷در
تمام دفاتر پیشخوان دولت الزم االجراست ،افزود :مردم برای
دریافت هر گونه خدمت در این دفاتر به جای کپی اســناد
هویتی فقط کافی است شماره ملی یا سریال کارت ملی خود
را ارائه دهند.
وی با تاکید براینکه این رویکرد با هدف اصالح فرایندها
و سهولت در ارائه خدمات به مردم اجرایی می شود ،تصریح
کرد :دفاتر پیشخوان دولت بالفاصله پس از دریافت شماره
ملی یا ســریال کارت ملی موظف به صدور کد رهگیری و
الصاق آن به پرونده الکترونیکی افراد متقاضی است.
به گزارش مهر،فالح با اشــاره به اینکه روزانه بیش از ۵۰
هــزار نفر از مردم فقط برای دریافت کارت ملی هوشــمند
به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه می کنند از حذف همین
میزان کاغذ کپی اسناد هویتی برای این خدمت خبر داد و
گفت  :این رویکرد نقش بسزایی در تکریم ارباب رجوع و نیز
صرفهجویی در مصرف کاغذ دارد.

