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ديدار نمايندگان 

ستادهاي انتخاباتي 
سال88 با رهبري
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6 | ادب و هنر
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15 | كسب و كار

محمدعلــي نجفــي در اختتاميه 
ششــمين جشــنواره تئاتر شهر از 
خريــداري يكــي از قديمي ترين 

تماشاخانه هاي تهران خبر داد.

نشــريه خط حزب اهلل وابســته به 
پايگاه اينترنتي دفتر حفظ و نشرآثار 
مقام معظــم رهبري به مناســبت 
ســالروز حماســه 9دي روايتــي 
منتشرنشــده از ديدار رهبر انقالب 
با نمايندگان ستاد هاي انتخاباتي در 

سال۸۸ را منتشر كرده است.

كســب و كارهاي جديد وارد بازار 
خــودرو شــده اند؛ بــازاري كه  از 
آشفته ترين بازارهاي ايران است و 

سوداگري در آن  رواج دارد.

معاون وزيــر ارتباطات بــا تأكيد 
بر حفاظــت از اطالعــات كاربران 
به عنوان اعتبار و حيثيت اپراتورها 
مي گويــد هنــوز اين ســازمان به 
قطعيت درباره افشــاي اطالعات از 

سوي اپراتورها نرسيده است.

 همايش بررسي
 شخصيت و انديشه 
هاشمي رفسنجاني

۸ | سياست

حيثيت اپراتورها در گرو 
حفظ اطالعات مشتركان 

2۸| دانش و فناوري
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نشست هفته گذشــته وزراي خارجه چين، پاكستان 
و افغانســتان در پكن، از تالش چين براي پيوســتن 
افغانستان به پروژه 57 ميليارد دالری كريدور اقتصادی 
چين-پاكستان موسوم به CPEC حكايت دارد. وزير خارجه چين پس از برگزاری 
اين نشست اعالم كرد كه پكن و اسالم آباد بر اساس معامله برد-برد، در صدد گسترش 

اين كريدور به افغانستان هستند.
دولت افغانستان كه پاكســتان را به حمايت از گروه هاي شبه نظامي مخالف دولت 
افغانستان متهم مي كند، با توجه به روابط نزديك چين و پاكستان اميدوار است پكن 
بتواند با توجه به نفوذ خود بر اسالم آباد، فشــارهاي الزم را براي تأمين صلح و ثبات 
افغانستان به پاكستان وارد كند. چين اما به دنبال متنوع سازي  مسير  تأمين انرژي و 
مواد خام مورد نياز اقتصاد خود و در مقابل، فروش محصوالتش از راه هاي گوناگون 
به ويژه راه هاي زميني از طريق قاره آسيا و اروپاست. چيني ها به رغم توان مالي بااليي 
كه دارند، تا كنون در بازسازي اقتصادي و تأمين امنيت افغانستان هيچ قدم مثبتي 

برنداشته اند. با وجود اينكه هر دو كشور همسايه هستند، ولي 
راه ارتباطي كارآمدي بين آنها احداث نشده است؛ چرا كه چين 

بيم آن را دارد كه درصــورت وجود راه ارتباطي، نيروهــاي تكفيري و قاچاقچيان 
مواد مخدر، ثبات منطقه نسبتا آرام مسلمان نشين سن كيانگ را برهم بزنند.

كالنشهر تهران را مي توان نمادي از كشور 
دانســت و از اين منظر، هر تحولي در اين 
شهر، در عرصه ملي تأثيرگذار خواهد بود. 
تهران هم داراي جسم و هم روح اســت و نمي توان اين شهر را صرفاً 
با انبوهي از سازه ها، خودروها، تجارتخانه ها و بازار توصيف كرد. روح 
هر شهر، فرهنگ آن است و جامعه بدون روح، به سمت ميرايي سير 
خواهد كرد؛ بنابراين كالنشهر تهران نيازمند دميدن روح تازه اي است 
كه از آن به »فرهنگ و هنر« تعبير مي شــود. روح فرهنگي به معناي 
توجه و گرايش به فضايل، اخالق، انسانيت، سازگاري، انسجام، وفاق، 
اعتماد، مشاركت و رضايت اجتماعي اســت كه متضمن در كنار هم 

بودن و داشتن فهم مشترك نسبت به مسائل نيز هست.
دميدن روح فرهنگي در جامعه، مستلزم احياي ارزش هاي فرهنگي در 
اين كالنشهر و اين سرزمين است. مردم تهران اگرچه چندي است از 
مشكل آلودگي هوا در سختي و رنج هستند اما آشكار است كه تنفس 
در فضاي آلوده فرهنگي و اجتماعي به مراتب دشــوارتر است. امروز 
آسيب هايي چون اعتياد، خشــونت، تكديگري، فقر، حاشيه نشيني، 
طالق، ناامني و ده ها مســئله ديگر روح شــهر را آزرده كرده و براي 

رفع اين آزردگي بايد راهكارها و تمهيداتي انديشيد. اين امر مستلزم 
بازتعريف عنصر بسيار بااهميت »انسان« است. از اين منظر ضروري 
اســت كه جهت گيري بر مبناي ساخت شــهري با محوريت انسان 
باشــد. تهران امروز بيش از هر زمان ديگري به احياي فضايل انساني 
نياز دارد؛ چراكه با چالش افول معرفــت، اخالق ، همدلي، همنوايي 
 و همگرايي مواجه اســت كه همه اينهــا به عنصري به نام انســان

بازمي گردد.
براي سياســتگذاري و حركت در جهت تحقق شــهري فرهنگي و 
اخالقي، داشــتن تصويري صحيح و دقيق از جامعه متحول و پوياي 
كنوني از اهميت فراواني برخوردار اســت. مهم ترين چالش در نظام 
فرهنگــي و اجتماعي، مقدم بــودن تغييرات در جامعــه بر تدابير و 
سياست هاســت و از اين منظر دچار تأخر تحليلي، سياســتگذاري 
و برنامه ريزي نســبت به تغييــر و تحوالت اجتماعــي جامعه ايران 
هستيم. هنگامي كه از خشونت، حاشيه نشيني، طالق، كودكان كار، 
تكديگري، ناامني اجتماعي، فســاد، شــكاف طبقاتي و ده ها آسيب 
اجتماعي ديگر ســخن به ميان مي آيد، مقصود، مديريت كاهش يا 
توقف اين آسيب هاست و در حوزه تدبير به معناي پيش نگري و نگاه 
كالن دچار غفلت بوده ايم؛ چراكه رويكردي مقطعي و ســامان نيافته 

مدنظر بوده است.
ضرورت هاي حوزه فرهنگي و اجتماعي براي مواجهه با آســيب هاي 

اجتماعي را مي توان چنين برشمرد:
تبيين گفتمان مشخص اجتماعي و فرهنگي؛ طراحي و تدوين  اين گفتمان مشخص، نيازمند پرهيز از روزمرگي است.1
نيروها و اجزاي يك نظام در جهــت هدف واحد و حركت به 2 ايجاد انســجام؛ به معناي همگرايي و رابطه هماهنگ همه 

سوي قله تعالي و توسعه، نه به مفهوم ادغام و يكي شدن.
به كارگيري رويكرد اثربخشــي؛ اين رويكــرد بايد جايگزين  رويكرد فعاليت محوري باشــد؛ به اين معنا كه اثربخشــي و 3

مطالعه اثر و نتيجه فعاليت ها و اقدامات در اولويت قرار گيرد.
تغيير ريل و ريل گذاري جديد، متناســب با تحوالت جامعه  كنوني؛ بي ترديد اصل ثابت و دائمي در جامعه ما تغيير است 4

و نمي توان براساس ويژگي هاي جامعه گذشته برنامه ريزي كرد.
 بايد خاطرنشــان كرد كه تغيير در سياست هاي شهري الزاماً مربوط 
به سازوكارهاي ساخت وساز و كالبد شهري نيست كه البته در معناي 
كلي، اين تغييرات را هم شامل مي شــود اما تغييري كه مردم انتظار 
دارند، تغييرات بنيادي از جنس اخالقي و انســاني است. برنامه هاي 
فرهنگي و اجتماعي بايد به ســمت تقويت هويت اسالمي، انقالبي، 
ايراني و توسعه مشاركت هاي شهروندي و فرهنگ شهروندي باشد. 
همچنين، اصول، الگو و روش شناسي برنامه هاي مدنظر بايد بر مبناي 
رضايت، اعتماد، نشاط و مشــاركت اجتماعي و در يك مفهوم كالن 
علمي، »سرمايه اجتماعي« اتخاذ شود. نشــاط اجتماعي به معناي 
رضايت دروني نســبت به تحوالت محيطي اســت كه در آن زيست 
مي كنيم و از اين منظر زيســت در كالنشــهر تهران بايد با زيســت 

فرهنگي و اخالقي همراه باشد.
آنچه مسلم است، براي تحقق اين تحول فرهنگي به زماني بيش از يك 
دهه نياز است؛ چراكه در اين مورد با انسان سروكار داريم و نه سازه و 
قانون و مقررات. در نهايت اينكه جامعه اي سالمت محور، انسان محور 
و اخالق مدار بايد مدنظر قرار گيرد كه در آن اقتصاد فرهنگي رشد و 
گسترش يافته و فضاهاي جديد فرهنگي امكان بهره برداري بيشتري 

را ايجاد كند.

افغانستان و سياست خارجي نوساني تهران آينده؛ شهري انسان مدار

يادداشت شهرنامه

دكتر بهرام اميراحمديان
كارشناس مسائل بين الملل

سيد رضا صالحی اميری
استاد دانشگاه

ادامه در 
صفحه31

حذفويزايكاغذي
ورودبهايران

وزارت خارجــه، صدور ويزاي كاغذي ســفر به ايــران را در 
ارديبهشت ماه سال 97براي گردشگران خارجي كه از سامانه 

e-visa درخواست سفر به ايران داشته باشند، متوقف مي كند. اين خبر را حسن 
قشقاوي، معاون كنسولي، امور مجلس و ايرانيان وزارت خارجه در گردهمايي ساالنه 

تورگردانان در هتل اوين تهران اعالم كرد.

صفحه7 را 
بخوانيد

 سايه روشن
 اجراي طرح   جديد ترافيكي

تغيير در شيوه اجراي طرح ترافيك تهران مسئله اي است كه 
در روزهاي اخير از سوي شــهرداري تهران مطرح شده است. 

شهردار تهران نيز در مراسم اختتاميه جشنواره تئاتر شهر به نكاتي در اين باره اشاره 
كرد. به گزارش همشهري، محمدعلي نجفي در اين باره گفت: نظر ما اين است كه 

تغييراتي را از ابتداي سال آينده در طرح ترافيك اعمال كنيم.

صفحه26  
را بخوانيد

 كودكي هايي كه الي زباله ها
گم مي شود

گزارش همشهري از گاراژهاي تفكيك زباله

از اين طالي كثيف، 
 چيزي نصيب

قدهاي خميده اي 
كه كار دستگاه هاي 

تفكيك زباله را 
با دست انجام 

مي دهند، 
10نخواهد شد

اميد مردم را نشانه گرفته اند
معاون اول رئيس جمهور با فراخوان همكاري جريان هاي سياسي براي حل مشكالت كشور گفت:

  جامعه شناسان و چهره هاي اجتماعي و سياسي درباره  تبعات تزريق يأس  به جامعه به  همشهري  مي گويند
  گفت و گو با حسين مرعشي درباره كابينه و راه هاي عبور از انتقاد هاي اقتصادي

  گزارش همشهري از اصالح مسير شاخص هاي معيشتي در 5سال اخير
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