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ماجرای بی توجهی به بودجه اجتماعی- فرهنگی تازه  نیست. حجت نظری، از 
اعضای کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر تهران به »شهروند« می گوید 
این ماجرا در بودجه  سال 99 هم مانند گذشته تکرار شده است: »امسال به لحاظ 
عددی شاهد افزایش بودجه این بخش هستیم، اما ماجرای افزایش بودجه این 
است که هزینه های جاری و حقوق و مزایا در سرجمع حوزه های تخصصی در نظر 
گرفته شده است. به این ترتیب، عمال شاهد افزایش خاصی در حوزه فرهنگی و 
ج هزینه های جاری و حقوق و  اجتماعی نخواهیم بود و این مبلغ اضافه شده خر
مزایا خواهد شد.«  به گفته او،  سال گذشته بودجه اجتماعی- فرهنگی 1172 میلیارد 
تومان بود و امسال حدود 2100 میلیارد تومان شده که  یک هزار میلیارد افزایش 
ج حقوق و دستمزدی خواهد شد که دیگر محلی  دارد، اما این افزایش عمدتا خر
برای پرداختش وجود ندارد و باید از همین افزایش پرداخت شود: »بحث درباره 
ح شده و البته شهرداری چند سالی است  محله محوری در چنین شرایطی مطر
سایر  و  بودجه  در  شهرداری  پیشنهادهای  در  اما  می کند،  صحبت  درباره اش 
و  اجتماعی  مباحث  به  توجه  و  محله محوری  دغدغه  می دهد،  ارایه  که  لوایحی 

فرهنگی محالت وجود ندارد.«
نظری معتقد است که پروژه های محلی در حال حاضر در شهرداری یک متولی 
ندارد و مسئولیت عمل به این پروژه ها با یک نهاد خاص در شهرداری نیست. 
از  آینده باشد. »سازمان نوسازی  نکته ای که می تواند باعث ضعف عملکرد در 
طریق دفاتر توسعه محالت در این حوزه فعال است و معاونت فرهنگی- اجتماعی 
از طریق ستاد راهبری مدیریت محله. به غیر این دو بخش، بخش های دیگر هم 
پروژه تعریف می کنند و همین تشتت در حوزه سیاست گذاری باعث ناامیدی 
خ داده است  شده است« او  امیدوار نیست با رویه موجود، اتفاقاتی که تاکنون ر
و کنشی که از معاونت اجتماعی - فرهنگی شهرداری دیده اند، شاهد رخدادهای 
شگرفی در  سال 99 در حوزه اجتماعی باشیم و الزم است تدبیری در شهرداری 
اندیشیده شود که شاهد یگانگی در سیاست گذاری و کنش های محله ای باشیم. 

»در غیر این صورت نمی توان چندان به آینده این حوزه امیدوار بود.«

رویکرد حداقلی بودجه شهری به آسیب های اجتماعی
اردیبهشت  سال گذشته بود که به گزارش ایلنا محسن  هاشمی، رئیس 

شورای شهر از بودجه فرهنگی و اجتماعی شهر تهران انتقاد کرد ودر جلسه 
مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان 
تهران گفت: »مقدار زیادی از بودجه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
شهرداری  دلیل  همین  به  می شود.  مختلف  مناسبت های  صرف  تهران 

نمی تواند به تنهایی از پس آسیب های اجتماعی بربیاید.« 
بود.  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  در  دشوار  سال های  ازجمله   97 سال 
محمدجواد حق شناس اسفندماه  سال 96 درباره بودجه  سال 97 گفت: »در 
حالی  که حوزه های مأموریتی مانند »شهرسازی و معماری« و »ایمنی و مدیریت 
بحران« به  ترتیب 29 و ۵ درصد افزایش بودجه نسبت به  سال 96 در الیحه 97 
به خود می دیدند، در این الیحه، بودجه حوزه حمل ونقل و ترافیک 7 درصد، 
میزان  به  نسبت  2۴ درصد  اجتماعی  و  فرهنگی  و  10 درصد  شهری  خدمات 

مصوب آنها در  سال 96 کاهش یافته بود.«
وضعیت در  سال 98 هم به همین شکل ادامه یافت. حق شناس بار دیگر 
و در اسفندماه  سال گذشته به انتقاد از بودجه فرهنگی و اجتماعی پرداخت: 
»قانون به صورت شفاف و روشن این مسأله را بیان کرده است که حداقل باید 
8 درصد از بودجه کل شهرداری به حوزه فرهنگی- اجتماعی اختصاص پیدا کند، 
 اما متأسفانه این روند در  سال قبل به 6 درصد و امسال به ۵ درصد کاهش

پیدا کرده است.«
آسیب های اجتماعی در این سال ها هرچند ازجمله مواردی بوده که برایش 
سند هم نوشته شد و  سال گذشته نوربخش عسکری، معاون هماهنگی 
برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از پایان تدوین 
سند آسیب های اجتماعی استان تهران با مشارکت ۴0 دستگاه خبر داد، اما این 

سند هم نتوانست در دریافت بودجه نقش بسزایی داشته باشد. 
محمدکریم آسایش، کنشگر شهری به »شهروند« می گوید مدیریت شهری 
در تمام سال های گذشته نگاهی به مسأله آسیب ها داشته که در دوره اخیر 
تئوریزه شده و آن نگاه رویکرد برون سپاری مسائل اجتماعی و مسئولیت زدایی 
رویکردی  اجتماعی  آسیب های  حوزه  به  سال ها  این  در  »شهرداری  است. 
حداقلی داشته و مسائل اجتماعی را مسائل خود و شهر تلقی نمی کرده است. 
به این ترتیب این نگاه نهادینه شده تا مسئولیت اجتماعی از بخش عمومی 

ح های اجرایی به آخرین الیه آسیب محدود شوند که نمونه   زدوده شود و طر
این تقلیل یافتگی تمرکز بر ساخت نقاطی مانند گرمخانه هاست.

برنامه ای  ترتیب قرار نیست مسأله ای اجتماعی حل شود؛ صرفا  این  به 
این  شود.  جمع  چشم  جلوی  از  شهر  مشهود  مشکالت  تا  می شود  ریخته 
درحالی است که ما به چنین نگاهی نیاز نداریم. الزم است سیاست اجتماعی 
در چارچوب توسعه اجتماعی محالت شکل گیرد و بعد هم رفته رفته مقابل 
حرکت گروه های آسیب پذیر به سمت آسیب سد ایجاد کرد که این اتفاق با 

تواناسازی گروه های اجتماعی عملیاتی می شود.«
او می گوید توجه دقیق به دغدغه هایی از این دست نشان می دهد بودجه 
بیش از هر چیز بازی با اعداد است؛ آن هم زمانی که امکان تحقق کامل آن 
از  کمی دور  کشور هم تحقق بودجه  اقتصاد  و در شرایط فعلِی  ندارد  وجود 
که بودجه هایشان قربانی  به نظر می رسد و در نهایت هم حوزه هایی  ذهن 
بحث  به  می خواهیم  که  »زمانی  بود.  خواهد  اجتماعی  حوزه های   می شود 
کنیم  توجه  نکته  این  به  امر  ابتدای  در  باید  بپردازیم،  شهری  بودجه  درباره 
آیا این شهر برای ما جسمی بی جان است یا شهر دارای کالبدی بااهمیت و 
همگان  استفاده  برای  و  برابر  شهر  است؟  انسانی  گروه های  از  مجموعه ای 
است یا شهری گران و برای عده ای خاص است؟ شهر و شهرداری چه نقشی 
دارند و آیا نقش شان پیمانکار بزرگ ساختمانی است یا کارکرد خدماتی و بنگاه 
نشان  که  است  موارد  این  پاسخ  درواقع  است؟  اجتماعی  نهاد  و  اقتصادی 
 می دهد بودجه ای که برای شهر تدوین شده دقیق و حساب شده و برای مردم

». است یا خیر
نکته دیگری که آسایش بر آن تأکید می کند بحث بی عدالتی در تخصیص 
بودجه مناطق است که بدون منطق و ضابطه عملیاتی می شده و هنوز رویه 
اختصاص آن در  سال بعد مشخص نیست:   »بودجه مناطق باید براساس 
محرومیت، جمعیت و وسعت منطقه پخش می شد ولی چنین رویه ای حاکم 
نبوده و آنچه بودجه را شکل داده ترکیبی از سهم مناطق از درآمد شهرداری و 
سهمی است که هر منطقه در چانه زنی پشت پرده از بودجه توانسته  کسب کند. 
برای مثال یکی از مناطق که سهم باالیی از بودجه داشته منطقه 6 بوده است؛ 
درحالی  که میزان محرومیت این منطقه یا منطقه یک که بودجه زیادی دریافت 
می کند قابل قیاس با مناطق دیگر نیست و مسأله همان قدرت چانه زنی در 
فرآیندی غیرشفاف است و این شفاف نبودن در بخش های مختلف مشکالت 
عمده ای ایجاد کرده است.« او می گوید صحبت از افزایش بودجه محالت در 
ح می شود که از شورای محالت یا شوراهای دانش آموزی هیچ وقت  حالی مطر
 درباره نیازهای محالت شان نظرخواهی نشده است و همین هم مشکالتی

ایجاد کرده است.

پروژه های محلی به سرنوشت پروژه های بزرگ دچار نشود
بودجه امسال تاکنون در حد بررسی کلیات است و هم اعضای شورا و هم 
فعاالن این عرصه هنوز با قاطعیت درباره اش نظر نمی دهند. نمونه اش نفیسه 
ح و برنامه ستاد مدیریت محله شهر تهران  آزاد، جامعه شناس و معاون طر
است. او ازجمله کسانی است که »پول را التیام بخش زخم های تهران نمی داند« 
و پیش از این در مقاله ای با همین عنوان که  سال گذشته منتشر شد به مسأله 
ح کرد که چرا راه   حلی اساسی برای مشکالت  بودجه پرداخت و این سوال را مطر
این کالنشهر در نظر گرفته نمی شود؟ او در مطلبش به پیمایش انجام شده 
شهرداری در  سال 96 اشاره کرد و نوشت: »کافی است به عنوان یک شهروند 
ج شده است، کنیم:    عادی یا حتی توریست نگاهی به پول هایی که در تهران خر
پروژه های چندین و چند میلیارد ریالی از سر و روی شهر می ریزد، اما دریغ از اینکه 
در این سال ها بحران های گریبانگیر تهران را دست کم در دید شهروندانش 
بهتر کرده باشد. امروز نزدیک به 60 درصد مردم تهران به ترک کردن شهر فکر 
می کنند؛ این یعنی تهرانی ها حتی چشم انداز بهترشدن شرایط را در آینده هم 

ندارند.«
او حاال که بحث اجرایی شدن پروژه های کوچک مقیاس و محلی در بودجه 
ح است به »شهروند« می گوید که از  سال گذشته محله محوری در دستور  مطر
کار قرار گرفته و از دفاتر تسهیل گری و سازمان نوسازی خواسته شده تا اسناد 
توسعه محلی تدوین کنند. »رویکرد کلی این است که دیگر گنجایش پروژه های 
بزرگ مقیاس وجود ندارد و باید به سمت بهبود کیفیت زندگی محالت حرکت 
کنیم. همچنین رویکرد معاونت برنامه ریزی این بوده که با توجه به ماده 23 

برنامه توسعه، محالت کم برخوردار بیشتر مورد توجه قرار گیرند.«
او می گوید این تالش بسیار مثبت است اما مشخص نیست با توجه به 
اینکه محدودیت مالی و اداری وجود دارد چه میزان امکان تحققش مهیاست 
و از طرفی زمان زیادی گذشته تا مدیریت شهر به سمت این نگاه حرکت کند. 
، معلوالن، کودکان و سالمندان  »واقعیت این است که گروه های آسیب پذیر
در شهری چون تهران هرگز حاضر نبوده  و جایی نداشته اند. تهران شهری است 
برای زندگی مردان سالم. در سال های اخیر ادبیات توجه به اقشار کمتر دیده 
شده وارد مدیریت شهر شده است. درباره مناسب سازی معابر برای معلوالن 
صحبت می شود یا شهر دوستدار کودک و سالمند مدنظر قرار گرفته   که همین 

هم حرکت خوبی است.«
صورت  به  تهران  در  اجتماعی  امر  به  توجه  درباره  صحبت  می گوید  آزاد 
حرکت های  همین  اما  است،  اندک  پیشرفت ها  و  شده  انجام  قطره چکانی 
کوچک هم جای امیدواری دارد. »وقتی درباره اختصاص بودجه در این مقطع 
ح شده و قطعا در مذاکرات  صحبت می کنیم، باید بدانیم که صرفا کلیات مطر
و بررسی های آینده تغییرات بسیاری خواهیم داشت و نکته بعد این است 
که باید تالش شود ضربه ها و صدماتی که پروژه های بزرگ به شهر زده اند در 

پروژه های کوچک و محلی تکرار نشود.«
او معتقد است شهر شرایط سختی را در سال های گذشته به دلیل ساخت 
پروژه های عمرانی بزرگ از سر گذرانده؛ پروژه هایی که بسیاری از آنها شهر را به 
محلی برای گذر ماشین بدل کردند و حق مردم پیاده را نادیده گرفتند: »با توجه 
و  ساخت وسازها  افزایش  گذشته،  سال های  در  مدیریت  اشتباه  سابقه  به 
و  ح ها  طر گرفتار  تا  بود  محالت  مراقب  باید  حاال  اجتماعی  امر  به  بی توجهی 
جدی  مطالبه گری  و  دقیق  رصد  نکته  این  که  نشوند  اشتباه  برنامه های 
پروژه های  و  کالبدی داشت  نگاه  به شهر  آزاد، نمی توان  نظر  از  می خواهد.« 
اجتماعی را پروژه هایی جدا از کالبد دانست؛ چرا که هر پروژه با عملیاتی شدنش 
تحت تأثیر را  آنها  زندگی  کیفیت  و  است  موثر  مردم  زیست   در 
نشاط  بودجه  هزینه کرد  چگونگی  به  پاسخ  در  همچنین  او  می دهد.   قرار 
بگیرد،  بودجه  ردیف  توانست  نخستین بار  برای  گذشته  سال  که   اجتماعی 
می گوید: »نشاط عنصری نیست که جدا از فضای کلی اجتماعی و ساختار کالن 
خ دهد و به همین دلیل با جدیت نمی توان گفت ردیف بودجه تعیین شده  ر
. هرچند رویدادهایی برای ایجاد نشاط اجتماعی برگزار  برای آن کارآمد بوده یا خیر
شد، اما همه چیز در گام های ابتدایی است و باید برایش سازوکار تدوین کرد و 

بعد امیدوار بود که در روندی طوالنی به ثمر بنشیند.« 

تهران  کارشناسانشهریمیگویندمیزانافزایشبودجهاجتماعی-فرهنگیشهر
نمیکند اینحوزهباز سال99گرهیاز

هزار میلیارد توماِن ناچیز
محلی :افزایشبودجهاجتماعی-فرهنگیعمدتاخرجحقوقودستمزدیخواهدشدکهدیگر حجتنظری،عضوشورایشهر

نتیجهرقمیبرایپروژههایاینحوزهباقینمیماند همینافزایشپرداختشود،در برایپرداختشوجودنداردوبایداز

]فروغ فکری[ حدود 10 روز از تقدیم الیحه بودجه  سال 99 شهرداری تهران به هیأت رئیسه شورای شهر می گذرد. قرار است اعضای شورا به رویه همیشگی الیحه تقدیمی 
آورده، با افزایش 25 درصدی نسبت به بودجه  آن را به شورا  را بررسی کنند و درنهایت ابتدای اسفندماه به تصویب برسانند. بودجه ای که پیروز حناچی، شهردار پایتخت 
ازجمله  افزایش داشته و حمل ونقل عمومی هم  گرفته شده است. بودجه عمرانی شهر 43 درصد به نسبت  سال قبل  200 میلیارد تومان در نظر  98 شهرداری، 30 هزار و 
دیگر بخش هایی بوده که مورد توجه است. 500 میلیارد تومان برای خرید اتوبوس و برای توسعه مترو هم 3420 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اما نکته اساسی 
بودجه امسال توجه به محالت است و قرار است بخش عمده ای از بودجه ها در مقیاس محلی تعریف شوند. آن طور که در جزییات بودجه فعلی می بینیم، بودجه محالت 
2 هزار میلیارد تومان تعیین شده و سهم هر محله به صورت تقریبی حدود 6 میلیارد است. جزییات اختصاص بودجه محالت هنوز مشخص نیست و این درحالی است که 
هر ساله ناعادالنه بودن تخصیص بودجه محالت نگرانی های بسیاری ایجاد کرده است.  سال 97، بودجه منطقه یک از بودجه تمام مناطق باالتر بود؛ 3623 میلیارد ریال برای 

این منطقه در نظر گرفته شده بود و  مناطق 2،4،5 و 12 در ردیف بعدی قرار داشتند. 

کریم آسایش، کنشگر 
شهری: شهرداری در این 

سال ها به حوزه آسیب های 
اجتماعی رویکردی حداقلی 

داشته و مسائل اجتماعی 
را مسائل خود و شهر تلقی 

نکرده است و به این ترتیب 
این نگاه نهادینه شده 

تا مسئولیت اجتماعی از 
بخش عمومی زدوده شود 

نفیسه آزاد جامعه شناس: 
با توجه به سابقه اشتباه 

مدیریت در سال های 
گذشته، افزایش 

ساخت وسازها و بی توجهی 
به امر اجتماعی حاال باید 

مراقب محالت بود تا گرفتار 
ح ها و برنامه های اشتباه  طر

نشوند که این نکته رصد 
دقیق و مطالبه گری جدی 

می خواهد  

سعید غالمحسینی/شهروند


