
ه ا سرم

وزیر نفت در گفت و گو با «شهروند از ازدحا کارمندان
ه نیرو در وزارتخانه ا گالیه کرد اب و بکارگیرى ب 

  کارمندان وزار نفت را بیشتر از 3 برابر کرد اند  و حدود  هزار نفرشان کارکنان حراست اند
یال فوق دی به پایین د از نیروهاى استخدام وزار نفت داراى ت 7 در   حدود 

ت نفت هستند ن یرمرتب با  یا کارشناس 

نفت با کارمند اضافه

چشم ها را باید شست
بدون تردید برخ از آســیب ها اجتماع به 
وضوح افزایش یافته اند. ازجملــه آنها م توان به 
کودکان کار اشــاره کرد که در اکثر چهارراه ها 
ه تهران فعال هســتند و بسیار  شــهرها به وی
از آنان بســیار کم سن و ســال به نظر م رسند و 
تصور م شــود که نوع از سازمانده پشت این 
حضور خیابان کودکان کار وجــود دارد. تفاوت 
این آسیب با سایر آسیب ها در این است که نه تنها 
به چشم م آید و روح وروان جامعه را جریحه دار 
م کند، بلکه به علت حضور کــودکان و منفعل 
و غیرمختاربودن آنان، زمینه ســاز آســیب ها 
بزرگتــر در آینــده خواهد شــد. کودکان که 
استفاده ها گوناگون  آموزش نبینند، مورد سو
قرار گیرند، رونــد ادغام اجتماع شــدن را ط 
نکننــد، در نوجوان و بزرگســال جذب رفتارها 
و جمعیت های م شــوند که م توانند منشــأ 

بزرگترین آسیب ها و جرایم باشند.
بنابراین در وجود و مشــاهده این آســیب نزد 
جامعه تردید نیســت، پس چگونــه م توان 
با آن مقابلــه کرد و به تعبیر دقیق تــر، آن را حل 
کرد؟ گفت وگو «شــهروند» با معاون سیاس 
فرمانــدار تهــران م تواند آغازگــر بحث در 
این باره باشد. در یک کالم باید به این شعر سهراب 
سپهر اســتناد کرد که «چشم ها را باید شست، 
جور دیگــر باید دید». واقعیت این اســت که اگر 
نگاه ما در گذشــته نسبت به مســأله آسیب ها 
اجتماعــ ازجمله کودکان کار، نگاه درســت 
و کامل بود، به طور طبیعــ امروز با این معضل و 
آسیب مواجه نبودیم، یا کمتر بود، نه آنکه افزایش 
هم داشــته باشــد. بنابراین باید تغییر نگاه را در 

دستور کار قرار داد. چگونه؟
اولین نکته این اســت که بپذیریــم، وجود این 
تعداد زیاد از کودکان کار یا حت سایر آسیب ها 
، بیش از آنکه مسأله آن افراد و کودکان  اجتماع
باشد، مســأله جامعه و حکومت است. اگر یک نفر 
مرتکــب قتل یا ضــرب و جرح شــود، این اتفاق 
مســأله اوســت، ول هنگام که تعداد زیاد از 
افراد مرتکب این عمل م شــوند، در این حالت 
مسأله جامعه و حکومت است، نه فقط مسأله آن 
فرد و کودك. برا این مســأله نم توان راه حل 
جمع آور را به شکل گذشته در نظر گرفت. این 
کار مثــل آن م ماند که یک جا لوله آب ســوراخ 
شود و نشت داشته باشد، بعد ما رطوبت را خشک 
کنیم. خــب! دوباره و در اســرع وقت این رطوبت 
بازم گردد. باید ریشه ا تر با مسأله برخورد کرد 
و در ابتدا آن آسیب را نه فقط مسأله کودکان بلکه 
مسأله امروز و  آینده خودمان دانست. باید خودمان 
را ســرزنش کنیم، نه آنچنان که شهردار فالن 
شــهر  کودك آدامس فروش را مثل قاچاقچیان 
موادمخدر به صف کرده و کودکان نیز دست ها 
خود را از جلو گره زده و ســرها خود را از شرم 

به پاییــن انداخته اند و تصویــر آن نیز در فضا 
مجاز منتشر شــده اســت، گوی که مأموران 
تن از مجرمان باسابقه ا را که مخف  سد معبر 
شــده بودند، دســتگیر کرده اند. در واقع این ما 
هســتیم که باید از وجود چنین وضع شرمگین 
باشیم. ما شامل همه کســان م شود که قدرت 
و مســئولیت حل این مشــکالت را داشــته اند 
ول به جــا آن حقوق گرفته انــد و هیچ کار 
نکرده اند. باید یک نگاه کامال انســان و اجتماع 
و مسئوالنه را جایگزین یک نگاه ادار و مدیریت 
کرد. نــگاه مدیریت و ادار مســأله را در بیرون 
از ســاختار مدیریتــ تعریف م کنــد و در پ 
جمع یا پاك کردن مســأله است؛ درحال که یک 
نگاه انســان و اجتماع و مسئوالنه، مسأله را در 
داخل خــودش تعریف م کنــد و حت خودش 
را نیز جزی از مســأله م داند و بخش مهم از 
مسئولیت را متوجه خود م داند و دقیقا متوجه 
اســت که جمع کردن یا پاك کردن صورت مسأله 

موجب حل آن نم شود.
تغییــر دیگر که باید در مواجه شــدن با این 
مسأله یا مسائل مشــابه به وجود آید، مشارکت 
سازمان ها مردم نهاد اســت. موضوع که در 
گفت وگو معاون سیاســ فرماندار تهران به 
آن اشاره شده اســت. واقعیت این است که نگاه 
دولت در ایران از یک ســو بســیار انحصار طلب 
و برتر جو اســت و از ســو دیگر، امکانات و 
حت نیرو انســان کارآمد بــرا انجام همه 
امور را نــدارد. در نتیجه م خواهــد همه کارها 
از طریق خودش انجام شــود و همه به شــکل 
به زیرمجموعه آنها درآیند. این ســاختار درك 
درســت از ســازمان ها داوطلبانه و مردم نهاد 
نــدارد. نم داند که ایــن نهادها تا چــه اندازه 
واجد تخص و امکانات و نیز عشــق و عالقه به 
کار هســتند. اگر به مشــارکت گرفته شوند، به 
یک باره ســط کار را در حل هرمســأله ا ارتقا 
اســتفاده  م دهند و حت درموارد که با سو
از این سازمان ها مواجه شــده ایم، عمدتا به این 
علت اســت که ســازمان ها اصیل و سالم را به 
حاشــیه رانده ایم. دولت و نهادها دولت باید 
به این نتیجه برسند که وظیفه اصل آنها بسی 
نیروها مردم است که از رو تعهد اخالق و 
مسئولیت انسان وارد کمک به هموطنان خود و 
ع  کودکان کشور م شــوند. جمعیت امام عل
که هزینه ا برا دولت ندارد، سهل است که بار 
زیاد را از دوش آن برم دارد؛ نمونه روشــن از 

موفقیت، این نهادها مردم هستند.
اگر این چند تحول پیش گفته در نحوه مواجهه 
با آسیب ها اجتماع رخ دهد، انتظار م رود که 
اتفاق مبارک در ایــن زمینه رخ دهد، در غیر این 
صورت چند سال دیگر شــاهد عمیق ترشدن این 

مسأله خواهیم بود.
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روحانى: 
مشکل ما احساس وظیفه
 [و     وعده بیخود دادن ودست در 

جیب مردم کردن و سخنرانى 
مجانى کردن ورانت خوارى] 

زیادى است!
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شهر فرنگ

تماشاخانه

روحانى: 
مشکل ما احساس وظیفه

 [و     وعده بیخود دادن ودست در جیب مردم 
کردن و سخنرانى مجانى کردن ورانت خوارى] 

زیادى است!
    آخرین خبر: پل عابر پاکدشت از احساس وظیفه زیادى فرو ریخت!

    خودروسازها اینقدر احساس وظیفه زیادى نکنند!

    ریزگردها: ما و احساس وظیفه مون، شماها همه!

#اختالس_وظیفه_زیادى #امانشد#مسئوالن_خیابان_انقالب #شهرونگ

یس |  على درخشى|   کارتو

تزريقات

اخبار ایران از نگاه خارجى ها!

سوشیانس شجاعى فرد                

وس ن

اخبار ایران از نگاه خارجى ها!

سوشیانس شجاعى فرد                

soshiyans.fard@gmail.com

واشنگتن پست: در ایران تعدادى ایرانى 

که به یــک میهمانى رفته بودند، دســتگیر 

شدند. آنها به جاى این که بنا به قوانین ایران 

در میهمانى هاى مرد با مرد و زن با زن حضور 

داشته باشــند، در محلى حضور پیدا کردند 

که مردها بــا زن ها در یک محل هســتند. 

در ایران حضــور مرد و زن در یــک مکان با 

اشکاالتى روبه روســت، ولى پلیس و قوانین 

ایران از میهمانى هاى مرد با مــرد و زن با زن 

که در بسیارى کشورها ممنوع است، حمایت 

مى کند. همچنین یک مقــام پلیس گفت 

که آنها شــاد بودند و شــادمانى مى کردند و 

این برخالف عرف جامعه ایران است که باید 

مردها با مردها جمع شوند و ناراحت باشند! 

این مقام گفت، ما اجازه نمى دهیم که مردها 

با زن ها شادمان باشند و آنها باید در اجتماعات 

مردانه درباره چیزهایى به سیاست ربط ندارد، 

اظهار ناراحتى بکنند و با هرگونه اجتماع مردانه 
سیاسى هم برخورد مى شود. 

  
نیویورك تایمز: پلیــس ایران تعدادى از 

شهروندان این کشــور را به دلیل نپوشیدن 

لباس کافى دستگیر کرد. پلیس احتماال به 

دلیل موج سرما و به جهت حفاظت از سالمت 

ایرانى ها نسبت به پوشش آنها حساس است 

و به هر کس که گرمایى باشــد و خوب خود 

را نپوشانده باشــد، اصرار مى کند که با لباس 

بیشترى به خیابان بیایند. مراقبت پلیس از 

مردم به  حدى است که معموال کسانى را که 

لباس کمى پوشیده اند و امکان سرماخوردگى 

دارند را به اداره پلیس که گرم است، برده و از 

خانواده آنها مى خواهد تا براى بچه هایشــان 

لباس گرم تــرى بیاورند. این چیزى که مردم 

سوییس و سوئد از آن محروم و بى خبر هستند 

و رســانه هاى اروپایى اجــازه آگاهى مردم از 

امکانات کشورهاى خاورمیانه را نمى دهند.
  

فیگارو: در ایــران، رئیس جمهورى این 

کشــور در ســخنانى از دولتش انتقاد کرد و 

همزمان عملکرد 5ساله خود و وزراى کابینه را 

زیرسوال برد. این اقدام که از جهاتى بى سابقه 

نیســت و قبال هم تکرار شــده، نوعى سنت 

حکومتى در ایران است که مسئوالن کشور 

سخنانى در انتقاد از وضع اداره کشور مى گویند 

و در مقابل مردم راهکارهایى براى اداره بهتر 

مى دهند. این درســت در مقابل دموکراسى 

غربى اســت که فقط احزاب اجــازه فعالیت 

سیاسى دارند. در ایران با ممنوعیت فعالیت 

احزاب در زمان غیرانتخابات، زمینه مشارکت 

سیاســى عموم مردم به مدیریت راننده هاى 

تاکسى فراهم شده اســت. چیزى که اکنون 

اتحادیه تاکسیرانان در پاریس و نیز اتحادیه 

تاکسى دارهاى نیویورك خواستار آن شده اند.
  

آسوشیتدپرس: در پى برخى تظاهرات ها 

در ایران مقام هاى این کشور به طور یکپارچه 

از این اعتراضات حمایت کردند و خواســتار 

اصالح در وضع موجود شدند. محافظه کاران 

در ایــران که عمده کارتل هــاى اقتصادى و 

کنترل معادن و بنادر و فرودگاه ها و مخابرات 

ایران را در دست دارند، با انتقاد از سیاست هاى 

اقتصادى خود، خواستار کاهش فساد در بین 

خود شــدند و همکاران خود را به خاطر رتبه 

پایین در شفافیت اقتصادى سرزنش کردند. 

محافظــه کاران همچنین بــر آزادى بیان و 

اجتماعات براى اظهار اعتراضات و خواسته ها 

تأکید کردند. از سوى دیگر، رفورمیست هاى 

ایرانى خواستار آزادى بیان و اجتماعات براى 

اظهار اعتراضات و خواسته ها شدند. همچنین 

گروه هاى اپوزیســیون حکومت ایران که در 

خارج از این کشور ساکن هســتند، بر لزوم 

آزادى بیان و اجتماعات براى اظهار اعتراضات 
و خواسته ها تأکید کردند.

   
رویترز: یک کنسرت موسیقى در ایران به 

دلیل وجود سازهاى موسیقى در آن لغو شد. 

طبق قوانین ایران، کنســرت هاى موسیقى 

درصورتى قابل اجراســت کــه در آن زنان، 

سازهاى موسیقى، میکروفن و پایه میکروفن 
وجود نداشته باشد.

شهاب نبوى
وس ن

چند روزى مى  شد که نه دانشــگاه مى رفتم، نه 

آژانس براى کارکردن. دســت و دلم به هیچ کارى 

نمى رفت. از دانشگاهى خارج از کشور پذیرش گرفته 

بود. چند روز پیش این خبر را با بغض و ناراحتى بهم 

داد و گفت: «خیلى دلم گرفته. دوســت ندارم برم. 

یعنى اگه تو بخواى و بهم بگى اصال نمى رم.» خیلى 

خوشحال شدم و خواستم بگویم، من دوست ندارم 

یک دقیقه هم از هم جدا بشــیم و لطفا همین جا 

بمان که هنوز حــرف از دهانم بیرون نیامده، گفت: 

«مرسى عشقم که جلوى پیشرفت من رو نمى گیرى 

و همیشه پشتیبان من بودى. خدا رو شکر معلومه 

توام راضى هســتى و االن مى تونم با خیال راحت 

برم.» گفتم: «آره من خیلى دوست دارم پیشرفت 

کنى اما...» گفت: «دیگه اما نداره عزیزم. همین که 

تو راضى هســتى، برام کافیه. االن دیگه دلم قرص 

شــد و با خیال راحت مى رم.» دیگر نشــد حرفى 

بزنم. توى رودربایستى، شــروع کردم به درآوردن 

اداى آدم هــاى راضى. روز رفتنــش، رفتم فرودگاه 

بدرقه اش. راســتش هیچ وقت فکر نمى کردم یک 

روز این قدر با کالس بشم که براى بدرقه کسى بروم 

فرودگاه. همیشه ته تهش، ترمینال جنوب یا آزادى 

را توى ذهنم تصور مى کردم. وقتى از گیت رد شد، 

دیگر ندیدمش، نشستم روى نیمکت هاى فرودگاه 

و شــروع کردم مثل شیر ســماور به اشک ریختن. 

یهو یک نفر نزدیکم شــد و گفت: «خاك بر سرت 

کنم، این چه وضعیه براى خودت درست کردى؟» 

همین طور کــه گریه مى کردم، گفتــم: «رفت آقا، 

رفت.» گفت: «بلند شــو جمع کن خودتو بابا. مرد 

گنده نشســته گریه مى کنه که رفت.» بلند شدم 

و رفتــم روى یک صندلى دیگر نشســتم تا راحت 

به گریه ام برسم. دوباره اســتارت را زدم که یک نفر 

نزدیکم شد و گفت: «داداش، دستشویى کجاست؟» 

به روى خودم نیاوردم و سعى کردم به گریه ام برسم 

اما طرف انگار خیلى فشــار رویش بود و به نظرش 

انگار فقط به قیافه من مى خورد که دستشــویى را 

بلد باشم. اشک هایم را پاك کردم و گفتم: «داداش، 

تو حال منو نمى بینى؟» درحالى  که داشت شدیدا 

به خودش مى پیچید، گفت: «تو چى؟ حال من رو 

نمى بینى؟» دیدم راســت مى گوید. وجدانا اوضاع 

او از من خراب تر اســت. براى همین چند لحظه اى 

بى خیال خودم شدم و دستشویى را نشانش دادم. 

رفتم ته سالن روى آخرین صندلى نشستم و دوباره 

سعى کردم گریه کنم؛ اما مگر فکر کردید استارت 

ماشین اســت که هروقت اراده کردم موتور روشن 

شود؟ هى استارت مى زدم تا دوباره اشک بریزم اما 

دیگر نمى آمد. البته یکى دوبار به زور نیش استارتى 

خورد اما روشن نشد. احتمال دادم که موتورم سرد 

شده. سعى کردم تمرکز کنم تا دوباره بتوانم اشک 

بریزم که در همین لحظات گوشــى ام زنگ خورد. 

خودش بود. زنگ زده بود، خداحافظى آخر را قبل 

از این که سوار هواپیما شود، بکند. بعد از قطع کردن 

گوشى، موتورم به صورت خودکار روشن شد و انگار 

سیفون را هرچه محکم تر کشیده باشى، همین طور 

اشک مى ریختم. یک نفر که عینک دودى زده بود، 

آمد و کنارم نشست. با خودم گفتم، این حتما از اون 

نقش یک دقیقه اى هاست که توى فیلم ها، این طور 

مواقع میان و یک جمله تاثیرگذار مى گن و مى رن. 

همزمان که گریه مى کردم، حواسم بهش بود تا وقتى 

جمله طالیى را گفت، از دســتش ندهم. باالخره به 

حرف آمد و گفت: «دنیاى عجیبیــه  . این فرودگاه 

ماکت کوچیکیه از دنیاى ما. نگاه کن، آدما میان و 

مى رن. هر کدوم از یه جا اومدند و به یه جایى مى رن 

تا سرنوشت شون رو به دوش بکشند.» دیگه مطمئن 

شــدم که حاجى این خودش هست و زیرچشمى 

گشــتم تا دوربین را هم پیدا کنم اما چیزى ندیدم. 

بهش گفتم: «این حق من نبود . این سهم من نبود . 

نباید این کار رو با من مى کرد.» لحن جنتلمنانه اش 

عوض شد و گفت: «داداش من سرم تو کار خودمه و 

دوست ندارم توى زندگى کسى فضولى کنم. فقط 

اومدم بهت بگم من همــه چى دارم.» گفتم: «خب 

دارى که دارى، به من چه؟ خدا بیشترش کنه. چرا 

به رخ من مى کشى؟» گفت: «برو بابا، معلوم نیست 

چى بهت دادن زدى که نشستى دارى عرعر مى کنى 

و اشک مى ریزى. حالتو دیدم خواستم بگم من آبکى، 

سفتکى، هرچى بخواى دارم  . مثل اینى هم که زدى و 

فاز گریه گرفتى، نیست . ضدافسردگى و شادى آوره.» 

بعد هم شماره اش را گذاشت کف دستم و رفت. آخر 

سر هم این قدر توى فرودگاه نشستم تا حراست زنگ 

زد اورژانس اجتماعى، آمدند و بردنم گرمخانه. 

بگذارید بدرقه ام را بکنم!

زمان صفحه بندی:۱۹/۰۰- ۱۸/۳۰
شروع صفحه بندی: 

پايان صفحه بندی:

|  على اکبر محمدخانى |   چند شب پیش خانومم زنگ زد 

گفت: «امروز زود بیا خونه، مى خوام پاتو با شیر ماساژ بدم» 

من گفتم: «اى کلک، این کارارو از کجا یاد گرفتى؟» گفت: 

«از تلویزیون» بعدم گفت: «راســتش من راه و رسم زندگى 

رو نمى دونستم، مى دونم تو این سال ها خیلى بهت سخت گذشته، ولى از 

امشــب مى خوام جبران کنم» من دیدم تا اخالق خانومم خوبه از فرصت 

استفاده کردم و گفتم: «مى شــه به جاى ماســاژ پاهام اجازه بدى شام و 

ناهار برم خونه مامانم اینا؟» خانومم پرسید «چرا عزیزم» گفتم: «راستش 

غذاهات خیلى خوشمزه هســتنا، ولى فک کنم مشکل از من باشه، چون 

هربار غذاهاتو مى خورم بعدش از خوشحالى سرگیجه مى گیرم، دهنم کف 

مى کنه، سیاهى چشمام مى ره، دندونام قفل مى شه و بدنم به لرزه مى افته» 

خانومم خندید و گفت: «خدا نکشدت ممدخانى، چقدر بانمکى تو، حاال ول 

کن این حرفارو، زود بیا خونه که خیلى باهات کار دارم.» 

خالصه وقتى رفتم خونه خانومم اومد استقبالم گفت: «برو تو پذیرایى 

آماده شــو تا من بیام.» منم ذوق زده جورابامو درآوردم رفتم توى پذیرایى 

دیدم یه قالده شیِر نَِر قلچماق نشسته توى یه تشت قرمِز پالستیکى داره 

با عروسکاش بازى مى کنه. من داشتم با وحشت به شیره نگاه مى کردم که 

خانومم اومد و گفت: «وا عزیزم هنوز که آماده نشدى!» من با ترس گفتم: 

«االن باید چکار کنم.» خانومم خندید و گفت: «پاتو بکن تو شــیر.» من 

آب دهنمو به ســختى قورت دادم و گفتم: «خیلى عذر مى خوام، از کدوم 

طرف بکنم تو شیر؟» که شیره با یه لبخند شیطانى گفت: «خودت چى فکر 

مى کنى گوگول مگولى؟» خالصه شیره دهنشو باز کرد، منم جفت پا رفتم 

تو حلقش، خانومم شروع کرد رو جفتمون گل ریختن.

انصافا از اون شــب عشق و عالقه بینمون خیلى زیاد شده، االنم مشکلى 

نیســت، فقط دارم دنبال یه جفت پا مصنوعى کارکرده قیمت مناســب 

مى گردم، اگه کسى ســراغ داشــت خبر بده، فقط اگه زنگ زدید دیدید 

آقا شــیره تلفن جواب داد،  بگید: «بال گرفته، چى تــو غذات مى ریزى که 

ممدخانى آن قدر غذاهاتو دوست داره؟»

فلكه اول
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سیاس

ه  ف  

اى مجازى هست
و خواهد بود

رئیس جمهوری در مراسم افتتاح ۱۰ مرکز فرهنگی
و موزه دفاع مقدس در ۱۰ استان کشور :

  اگر مرد به مقا هاى ارشد سیاس اعتماد نداشته باشند، به میدان نم آیند

ه جام و ف و

ر و پراکندگ و تاری مها    
هان در گفت و گو با در ایران و 

، استاد دانشگا تهران ر فکوه نا

دید سامانده کودکان     سیاست هاى 
اون  کار و خیابان در گفت وگو با م
ام فرماندارى تهران سیاس انت

وراى دایاس
ایرانى

ییر نگاه به  ت
ماعى سیب هاى اج

ه 17 ف    1 ه  ف    

ل

سند
پرافتخار

ه  ف    

ه جام

اعضاي شورای شهر تهران 
به كليات اليحه بودجه ۹۷ 

شهرداری رأی دادند

1 هزار 
یاردتومان بودجه  می

براى تهران

ه 17 ف    

: آیند فروش ف مد ع ن    م
در شهر را متو کردی

ور

زورآزمای 
زنانه

ه 18 ف    

شهروند     حاشیه نگارى خبرنگار 
ور زنان ایران روى تخته  ین ح از او

وزنه بردارى

سراخیه گزارش از روستاى 
ه هاى آب بر تاالب شادگان ایستاد است که با کو

   ورود گردشگران به داخل تاالب شادگان
ی این تاالب است یک از مشکال زیست م

زندگ روى آب

یادداش

نى نیست رهنگى ذیر یر کاه بودجه 

محمدجواد  شنا
رئیس کمیسیون فرهنگى و 
اجتماعى شوراى شهر تهران

چندان دور نیســت روزهایــى که «طهــران» را با 
خیابان هاى پرتــرددش از پیاده روها کــه گفت وگوى 
فرهنگ هاى مختلف بود، به تصویر مى کشیدند و حاال 
سال هاست که شهرمان را با تونل ها، اتوبان ها و پل هاى 
متعددش مى شناسند. شناسنامه طهران از برج آزادى 
و بــازار بزرگش به پل صدر و مال هــاى انبوه اش تبدیل 
شده اســت و این همان رویدادى اســت که شهروندان 
را با ســردرگمى مواجه ســاخته و حس تعلق شهرى را 
میان آنها کاسته است. شهرى پویا و سرزنده خواهد بود 
که فضاى گفتمان میان شــهروندانش به محیطى براى 
تبادل فرهنگ ها تبدیل شود، که بدین منظور نگاهمان 
در بودجه ریزى ها باید منو به توسعه انسان محور شهر 
باشد. در سال هاى گذشــته توسعه کالبدى شهرمحور 
بودجه ریزى و سیاست گذارى ها قرار گرفته و لذا طهران 
را به شهرى سرد، خشن و داراى بار ترافیکى سرسام آور و 
انباشتگى آلودگى هاى محیطى تبدیل کرد که این آسیبى 
براى زدودن جلوه تاریخى و میراثى و کمرنگ ســاختن 
هویت فرهنگى شهر منجر شــده است. اصالح طلبان با 

تعهد به گفت وگومحورى، توسعه انسان محور را برنامه اى 
براى بازگردان حس تعلق شهروندى به ساکنان تهران قرار 
دادند و انتظار مى رود که بودجه مناسبى براى رخداد این 
تحول فرهنگى در نظر گرفته شود، اما آنچه این روزها در 
بررسى وضع بودجه فرهنگى و اجتماعى شهردارى تهران 
در الیحه پیشــنهادى  سال  و مقایســه آن با بودجه 
مصوب  سال  مشاهده مى شود، حاکى از تضعیف حوزه 
مأموریتى فرهنگى و اجتماعى اســت که این برخالف 
رویکردى است که مدیریت شهرى در دوره کنونى آن را 
دنبال مى کند. نقد رویکردهاى کالبدمحور در گذشته، 
باید با اصالِح روندهاى نادرست، جامه عمل به خود بگیرد 
که متاســفانه باید گفت، این امر در عمل رخ نداده است. 
در بودجه مصوب  سال  شهردارى تهران، سهم حوزه 
مأموریتى فرهنگى و اجتماعى،  درصد از بودجه کل و 
به میزان  میلیارد تومان از  هزار و  میلیارد 
5 میلیارد  تومــان کل بودجه اســت. از این میــزان، 
تومان از منابع براى مصــرف در بخش هزینه اى مصوب 
شده و  میلیارد تومان، اعتبارات مصوب براى تملک 
دارایى هاى سرمایه اى و به تعبیر دقیق تر، سرمایه گذارى 
براى توسعه فرهنگى و اجتماعى شــهر تهران مصوب 
شده اســت. این اعتبارات، فارغ از سهم  درصدى حوزه 
فرهنگــى و اجتماعــى از اعتبارات نقــدى معاونت ها، 
سازمان ها و شــرکت هاى وابسته به شــهردارى تهران 

است که در راســتاى تروی فرهنگ شهروندى و ارتقاى 
سط فرهنگ پذیرى شــهروندان تهرانى در تبصره  
بودجه  سال جارى مصوب شده است. با این حال و با ابراز 
تأسف، در الیحه بودجه  سال  شهردارى تهران، سهم 
حوزه مأموریتى فرهنگى و اجتماعى به  درصد کاهش 
5 میلیارد تومان کل بودجه،  هزار  یافته و از  هزار و 
و 5 میلیارد تومان به این حوزه اختصاص پیدا کرده که 
55 میلیارد تومان به اعتبارات هزینه اى و  از این میزان 
55 میلیــارد تومان به تملک دارایى هاى ســرمایه اى 
 ، اختصاص دارد که در قیاس با بودجه مصوب  ســال 
 درصد کاهش را نشان مى دهد و این مقایسه نسبت 
، کاهش چشــمگیر سهم فرهنگى  به بودجه  ســال 5
و اجتماعــى از کل بودجه شــهردارى تهران را نشــان 
مى دهد. مضاف بر این که با حذف تبصره  بودجه، سهم 
 درصدى حوزه فرهنگى از اعتبارات نقدى دستگاه هاى 
زیرمجموعه شهردارى تهران حذف و به ردیف هاى بودجه 
منتقل شده است. شایسته بود شهردارى تهران در الیحه 
پیشــنهادى خود، توجه به حوزه فرهنگى و اجتماعى را 
لحا مى کرد که این مهم رخ نداده است. بى تردید شوراى 
شــهر نســبت به اصالح این رویه در بودجه پیشنهادى 
اقدامات الزم را انجام خواهــد داد. ما نگاهمان به ایجاد 
شهرى براى شهروندان است که بتوانیم امید و مشارکت را 

براى زیست مطلوب شهرى تحقق بخشیم.

میزان| عباس جعفرى  دولت آبادى در جلسه شوراى 
معاونان دادسراى تهران با اشاره به بازدید خود و معاونان 
دادســتان از زندان ها در ایام اخیر در بیان اقدامات انجام 
شده دادستانى نســبت به پرونده متهمان آشوب هاى 
اخیر، گفت: درحــال حاضر صرفا  نفر در این راســتا 
5 فقره کیفرخواست صادر شده که  بازداشت هستند و 

در نوع خود کار مهمى محسوب مى شود.
دادســتان تهران روشــنگرى در مورد عوامل و علل 
آشوب ها را اقدام دیگرى دانســت که در امر تنویر افکار 
عمومى اثرگذار است و با اشاره به این که اقدام آشوبگران، 
معارض بــا اهداف انقالب اســالمى بود، افــزود: مردم 
با هوشــیارى درك کردند که براى اعــالم اعتراض به 
مشکالت، راه هاى منطقى وجود دارد که مغایر با اقدامات 

تخریبى آشوبگران است.
دادســتان تهران مدیریت پرونده هاى قضائى در این 
زمینه را ناشى از سیاســت هوشمندانه دستگاه قضائى 
دانست و درخصوص تصمیمات اتخاذى در این پرونده ها و 
رویکرد دادستانى تهران، اظهار داشت: دیدگاه دادستانى 
تهران این نیست که هر کس در خیابان دستگیر شود، 

متهم بوده و الزاما دلیل بر انتساب اتهام به افراد نیست.
جعفرى  دولت آبادى ارزیابى کیفرخواست هاى صادره 
از سوى دادســراى شهید مقدس نســبت به متهمان 
آشوب هاى اخیر را با رسیدگى دادگاه ها میسر دانست و 

گفت: هدف این بود که افراد بى جهت در زندان یا فرآیند 
کیفرى گرفتار نشوند تا از غلبه حاشیه بر متن جلوگیرى 

شود.
دادستان تهران همچنین از صدور حکم محکومیت 
براى فردى که با  بار مالقات با مامور اطالعاتى آمریکا، 

اطالعات کشور ازجمله در زمینه تحریم ها و امور هسته اى 
را به سرویس اطالعاتى آمریکا و یک کشور اروپایى انتقال 
داده بود، خبر داد و گفت: در ایــن پرونده فرد مذکور به 
 سال حبس تعزیرى و ضبط و استرداد وجوه دریافتى 

محکوم شده است.

ر کرد:  دادستان تهران م
1 مته ناآرام هاى اخیر دور کیفرخواست براى 

سیاس

سخنگوی قوه قضائیه
مطرح کرد:

ت اتما ح
فان احتما  با متخ

ا دستگا 
ه  ف    

نگاهی به نقش هالل
در پیروزی انقالب اسالمی

ه اد

قصه
 روز اسار

1 ه  ف    

وان  شهروند با نو    گفت و گوى 
یان انسان در آنکارا  ا ا که توس 

زندان شد بود


