
سخن نخست
 از طهران تا تهران 

دکتر فرزاد خلفی 
است.  تهران  روز  مهر  چهاردهم  امروز 
روزی که انتظار می رود تهران دیده شود 
تا پایتخت برای ساکنانش همچنان غریبه 
از  برخوردار  و  رازآلود  شهر  این  و  نباشد 
شگفتی ها را شهروندان بیشتر کشف کنند .

طهران شاه طهماسبی و عهد ناصری با 
چشمه ها ، قنات ها ، کاروانسرا ، باغات ، بازار 
و دروازه های متعددش ، اکنون به تهران 

مدرن با هویت متضاد تبدیل شده است. 
بسیار از اولین های ایران در این شهر پا 
گرفته است. از خیابانی که نمادهای  ادیان 
کنیسه  کلیسا،  )مسجد،  آسمانی  بزرگ 
تا  و آتشکده( را در خود جای داده است 
کاخ ها و عمارت ها و خانه هایی که مملو 
از خدمت ها و خیانت ها و ظلمت ها و 
مظلومیت هاست و در همین فضاها فرمان 
حکومت قانون و مشروطه طنین انداز شده 
است.از دارالفنونی که بوی امیر کبیر می 
دهد تا گذر لوطی صالح که جوانمردی را 

فریاد می زند.
تهران در کنار توسعه بزرگراهها ، تونل ها 
، مترو ،بوستان هاو فضای سبز ، کتابخانه ها 
و فرهنگسراها ، اما سازه ها و آهن و سنگ 
را در باغ های بیشمارش جای داده است و 

دیگر آن باغ شهر نیست.
نگاهی به تاریخچه مدیریت شهری در 
یک قرن اخیر نشان می دهد که این شهر 
را کمتر انسانی دیده اند. شهر برای انسان 
کمتر بوده و بی محابا و نامتوازن رشد کرده 
است. رشد های عمودی و متراکم و انبوهی 
از آسیب های اجتماعی. شهری که امروز 
هزاران نفر بی خانمان و معتاد و بیمار روانی 
شب ها در زیر پل ها و حواشی بزرگراهها و 
بوستان هایش می خوابند و کودکان کارش 
چهره شهر را غمناک می کنند. کودکانی 
که باید یا در مدرسه مشق علم کنند و یا در  

محیط خانواده تمرین آرامش .
تهران باید شهر زندگی باشد.حس آرامش 
به شهروندانش بدهد نه عصبیت. چرا که این 
شهر پیشانی ایران است و جهانیان ایران را 
نگاه  با  تهران  تهران می شناسند.  به  اول 
شهروند محوری و متناسب با شاخص های 

زیست شهری باید توسعه یابد.
کنار  در  ترافیک  و  هوا  آلودگی  مشکل 
هویت بصری نامتوازن و ناهنجار تهران را 
می توان سه چالش اساسی شهر برشمرد 
مطلوب  های  تجربه  از  گیری  بهره  با  که 
جهانی و برنامه ریزی در کنار کار فرهنگی 
که شهروندان نقش مهمی در آن خواهند 

داشت ، مرتفع خواهد شد. 
مشارکت شهروندان در اداره شهر نباید 
و  شورا  انتخابات  در  حضور  به  معطوف 
مقطعی باشد. به هر میزان که  نقش جامعه 
مدنی در مدیریت شهر پر رنگ شود، شهر 

انسانی تر اداره خواهد شد.
و  فرهنگی  رویکرد  با  شهری  مدیریت 
اجتماعی می تواند شهر را به شاخص های 
جهانی زیست شهری نزدیک کند نه با نگاه 

اقتصادی و درآمد زایی.

موزه های پایتخت میزبان »روز تهران« می شوند
با صدور بیانیه ای مشترک

 هند و روسیه خواهان اجرای کامل و 
موثر برجام شدند

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از برگزاری برنامه های فرهنگی 
»روز تهران« در 11 نقطه تاریخی و فرهنگی پایتخت به مناسبت »روز 

تهران« خبر داد.
به گزارش ایسنا، مهدی سیف با اشاره به ویژه برنامه های شهرداری تهران در 
راستای برگزاری مراسم ویژه »روز تهران« به اجرای برنامه های فرهنگی در نقاط 
مختلف پایتخت اشاره کرد و گفت: قرار است در موزه های موسیقی، آب، گرافیک، 
فرش، مینیاتور، دکتر معین و باغ موزه قصر مجموعه برنامه های فرهنگی برای 

آشنایی شهروندان با هویت تاریخی تهران برگزار شود. 
وی ادامه داد: محوطه بیرونی برج طغرل، باب همایون، تئاتر شهر و برج آزادی نیز 

میزبان برنامه های روز تهران خواهند بود. 
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به محتوای ویژه برنامه های روز 
تهران که روز یکشنبه 15 مهرماه برگزار می شود، گفت: قرار است در این روز 

توضیحاتی درخصوص علت و ضرورت نام گذاری روز تهران به مخاطبان ارائه و 
در کنار آن از مفاخر و مشاهیر مرتبط با تهران تجلیل شود. برگزاری مراسم آیینی 
همچون پرده خوانی یا شاهنامه خوانی، خاطره گویی از احوال قدیم تهران، نمایش 
فیلم مرتبط با تهران، پذیرایی با قهوه به دلیل تقارن این روز با روز جهانی قهوه و 
بیان پیشینه قهوه خانه در ایران از برنامه هایی است که به مناسبت روز تهران اجرا 

می شود.
به گفته سیف، برگزاری مسابقه مرتبط با شناخت اماکن گردشگری و شاخص 
منطقه، معرفی پتانسیل های گردشگری و مشاهیر منطقه و توزیع کتاب داستان 
تهران مخصوص کودکان و نوجوانان از دیگر برنامه های شهرداری تهران به مناسبت 

روز تهران است. 
بر اساس گزارش شهرنوشت، گفتنی است؛ ویژه برنامه »روز تهران«، 15 مهرماه 

ساعت 15 در مناطق 1، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 14 و 20 برگزار می شود.

والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و نارندرا مودی 
 ، نو  دهلی  در  مشترک  ای  بیانیه  هنددر  وزیر  نخست 
توافق هسته ای جمهوری  و موثر  اجرای کامل  خواهان 

اسالمی ایران و کشورهای گروه 1+۵ )برجام( شدند.
پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه برای امضای چند 
توافق از جمله امضای قراداد فروش پنج سامانه موشکی اس-400 

به دولت دولت هندوستان، وارد دهلی نو شد.
به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت 
خارجه هند ، در این بیانیه آمده است: هند و روسیه بر اهمیت 
اجرای کامل و موثر برجام در ارتباط با برنامه هسته ای ایران جهت 
حمایت از صلح و امنیت جهانی، استحکام رژیم منع گسترش 
سالح های هسته ای و توسعه روابط اقتصادی مرسوم با ایران 
تاکید کردند. دو کشور همچنین خواهان حل تمام مسائل مربوط 
به برنامه هسته ای ایران از طریق مذاکره و به صورت صلح آمیز 

شدند.
در ادامه بیانیه مشترک هند و روسیه اشاره شده است که هر 
دو کشور همچنین خواستار توسعه کریدور حمل و نقل بین 
المللی شمال و جنوب از طریق تالش های نهادهای مربوط به 
گمرک، توسعه زیربنای جاده ها و راه آهن و تسهیل مالی از طریق 
مذاکرات دوجانبه و همچنین گفت گو با دیگر کشورهای شریک 

در اسرع وقت شدند.
دهلی نو و مسکو از نشست پیشنهادی سه جانبه بین هند، 
روسیه و ایران در حاشیه کنفرانس هفته حمل و نقل - 2018 در 

مسکو، در مورد حمل و نقل کاالهای هند از طریق سرزمین ایران 
به روسیه استقبال کردند.

دو کشور همچنین توافق کردند که برگزاری نشست همکاری 
کریدور حمل و نقل بین المللی شمال و جنوب را در اولویت امور 

قرار دهند.
هند و روسیه روز جمعه در حضور نارندرا مودی نخست وزیر 
هند و والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه قراداد خرید پنج 
سامانه موشکی اس-400 به ارزش پنج میلیاردو 430 میلیون 

دالر را امضا کردند.
دو کشور همچنین قراردادی برای همکاری فضایی با یکدیگر 
امضا کردند. به گفته مقامات هندی، بر اساس این قرارداد یک 
ایستگاه نظارت فضایی در نزدیکی شهر نوو سیبریک در روسیه 

برای هند احداث خواهد شد.
این قرارداد ها در حالی میان هند و روسیه امضا شدند که 
آمریکا بارها از هند خواسته بود از معامله های بزرگ با روسیه 
خودداری کند در غیر این صورت دهلی نو با تحریم های آمریکا 

مواجه می شود.
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قانونی به نام مبارزه با مخالفان 
آمریکا از طریق تحریم یا کاتسا امضا کرده است که بر اساس آن 
روسیه، ایران و کره شمالی شامل تحریم های واشنگتن شده اند. 
بند 231 قانون کاتسا، کشورهایی که دارای قرادادهای مهم با 
بخش های دفاعی و امنیت روسی هستند، واجد شرایط تحریم از 

سوی آمریکا خواهند بود.

شکایت های مردم
از وزارت بهداشت بحق است

مهمترین حربه دشمن تزریق
نا امیدی و یاس در جامعه است

 آیت اهلل جنتی: وزیر بهداشت:
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صفحه 7 

یکشنبه 15 مهر 1397- سال اول - شماره 248 -  8 صفحه - 1000 تومان

پیوستن به »FTAF« مبادالت اقتصادی ایران را تسهیل می کند
عضو هیات رئیسه مجلس: 

نگرانی مافیایی که پول های زیرزمینی چه در سطح ملی و چه در سطح بین 
المللی مبادله می کنند از دست دادن منافع شان است...

علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر ضرورت پیوستن 
یک  تروریسم  مالی  منع  با  مبارزه  کنوانسیون  »FATF«  گفت:  ایران 
کنوانسیون حقوقی و تشکیالتی است و هدف آن مبارزه با تروریسم است 

که در بخش منع مالی تروریسم فعالیت می کند و ارتباط مستقیمی با بخش 
اقتصادی داخلی ندارد، در واقع  تصویب مجموعه لوایح قانونی که مرتبط با 
بحث»FATF «هستند اثر روانی مثبت دارد منتها اینکه بخواهیم توقعات 
اقتصادی را باال ببریم و بگویم اینها در مسائل اقتصادی معجزه می کنند 

درست نیست .

قطعا  داد:  ایران ادامه  با عصر  گفت وگو  در  ملی  امنیت  عضوکمیسیون 
که  چرا  کند  می  تسهیل  را  ما  مبادالت  اقتصادی   »FATF« به  پیوستن 
همه کشورهایی که به کنوانسیون منع مالی تروریسم پیوسته اند همکاری 

بانکی شان را منوط به عضویت دراین کنوانسیون کرده اند.

Etehademelat

 شکست سکوت و تاریکی با نور افکنی 
بریادمان های تاریخی

 در ازای خروج هر بشکه نفت ایران
دو بشکه صادر می کنیم!

پایان سلطه اسپانسرها و شروع شهرت 
دختر پردردسر

انگلیس اجرای رأی دادگاه الهه توسط 
آمریکا را پیگیری می کند

سود 1400درصدی در جیب قاچاقچیان

 تخت جمشید با غروب آفتاب
همنشین تاریکی و سکوت می شود

خوش خدمتی ولیعهد عربستان برای ترامپ

همه اتفاقات منفی حواشی اخیر رونالدو

 فرستاده ویژه دولت انگلیس در امور تجاری ایران:

  پروژه های ملی
تشنه بودجه
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صفحه 4
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صفحه ۵

چرا امید به فردا زیر بمباران جنگ بیشتر بود تا امروز؟

 از ماست که بر ماست نه از ترامپ


