
كاهش كم سابقه 
قيمت وام مسكن

قيمت اوراق تسهيالت مسكن در پايين ترين سطح 
به 54 هزار تومان رسيد، اين  كم ترين قيمت در 5 سال گذشته 

محسوب مي شود
در كم سابقه ترين رويداد در بازار اوراق تسهيالت مسكن در 5سال 
گذشته قيمت نزديك ترين سررســيد هاي اين اوراق به كمتر از 
54هزار تومان رسيد. هم اكنون قيمت 60درصد از اين اوراق به 
زير 60هزار تومان كاهش پيدا كرده است. به گزارش همشهري، با 
وجود رونق معامالت مسكن در سال قبل، قيمت اوراق تسهيالت 

مســكن در فرابورس با كاهش مواجه شده 
است به نظر مي رسد علت اين كاهش قيمت 

ناشي از انتظار براي انتشار اوراق مسكن بانك ملي باشد. همزمان 
با وقوع اين رويداد ها زمزمه هاي افزايش سقف وام مسكن هم به 

گوش مي رسد.

اليحه 7ماده اي وزارت ارتباطــات و فناوري اطالعات براي رفع 
موانع كسب و كارهاي نوپاي اينترنتي به دولت ارائه شده و انتظار 

مي رود با تصويب نهايــي و ابالغ اين اليحه برخي تنگناهاي پيــش روي راه اندازي و 
توسعه اين كسب و كارها مرتفع شود.

زمستان، كرمانشاه زلزله زده را رها كرد. با همه پس لرزه هاي 
وقت و بي وقتش، با همه باد و باران هاي شرمساري كه به ناچار 

باريد در هواي مه آلود وعده ها. بارها و بارها خيمه هاي امدادي را آب برد و كانكس ها 
را باد. با وجود همه وعده ها و تالش ها، پناهگاه موقت امني در مناطق زلزله زده داير 

نشد و آرامش و آسايش روي شهر سايه نينداخت.
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شهرنامه
سيد حسن رسولي ، عضو شوراي شهر

استعفاي آقاي نجفي از شهرداري تهران ناشي از دو دليل عمده است. دليل اول 
فشارهاي بي امان كه از ابتداي انتخاب او به عنوان شهردار به او و خانواده اش وارد 
شد و تا به امروز ادامه دارد. در شرح دليل اول استعفاي آقاي نجفي بايد گفت 
كه از همان روزهاي نخســت فعاليت او در شهرداري تهران، برخي تحليلگران 
سياســي به صورت رســمي اعالم كردند كه آقاي نجفي بعد از گذشت 6 ماه 
شــهرداري را ترك خواهد كرد. اكنون كه در پايان هشتمين ماه فعاليت او در 

كسوت شهرداري تهران هستيم، اين تحليل رخ نموده است.
بگذاريد كمي روشن تر و شفاف تر ســخن بگويم. چرا كه وعده فهرست اميد، 
شفافيت و صداقت با مردم بوده اســت. بعد از ماجراي برج ميالد براي شهردار 
پرونده تشكيل، احضار و بازجويي شدند. چنين برخوردي طي 14سال گذشته 
در شهرداري تهران بي سابقه  بوده اســت. بنابراين چندان عجيب نيست كه 

فشارهاي سياسي را اصلي ترين دليل استعفاي شهردار تهران بدانيم.
دومين دليل براي استعفاي آقاي شهردار، همان مسئله اي است كه بارها اعالم 
شده است؛ بيماري آقاي شهردار. البته از نظر من به عنوان نماينده مردم تهران در 
شوراي شهر، اصلي ترين دليل استعفا  همان دليل اول بوده است. اگرچه شهردار 
محترم در بيان دليل استعفا  با ســعه صدر بر بيماري تأكيد كرد، اما فشارهاي 

سياسي بيشترين نقش را داشته است.
از طرفي بيماري در ميان مســئوالن كشــور چندان عجيب نيست. بسياري 
از مسئوالن كشــور هم اكنون بيمار هستند و اتفاقا مســئوليت هاي حساسي 
نيز به عهده دارند. به عنوان مثال رئيس اســبق دســتگاه  قضايي جناب آقاي 
آيت اهللا شاهرودي و رئيس فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي معالجه 
بيماريشان به كشور آلمان هم اعزام شدند، اما همچنان به فعاليت در سمت خود 
مشغول هستند. بنابراين بيماري شهردار تهران كه چندان هم بحراني نيست 
باعث نمي شــود تا آقاي نجفي بعد از گذشت 40ســال تالش بي وقفه و شبانه 
روزي و فعاليت در مقاطع حساسي چون 8ســال دفاع مقدس، وظيفه و كاري 
كه به عهده اش گذاشته شده را رها كند. اما شــايد دليل اصلي كه مي تواند بر 
بيماري او بيفزايد، فشارهاي سياسي و غيرمنتظره اي است كه از سوي نهادهاي 

مختلف وارد مي شود.
بنابراين، بنده به عنوان يكي از اعضاي شــوراي شــهر تهران اصلي ترين دليل 
استعفاي شهردار تهران را فشارهاي وارده مي دانم و آقاي نجفي به اين نتيجه 
رســيده كه فشــارها به قدري زياد بوده و خواهد بود كه امكان ادامه خدمت 

پاكدست و صادقانه را نخواهد داشت.
بعد از اينكه آقاي شهردار در جلسه هم انديشي صحبت كردند، 18نفر از 21عضو 
شورا طي مذاكرات مفصل و كامال منطقي و هوشمندانه در يك فضاي شفاف و 

بدون مالحظات و سانسور به نتايج خوبي رسيدند.
من بر اين باورم كه اعضاي شــوراي شــهر در روز نوزدهم فروردين ماه با رأي 
قاطع خود با استعفاي آقاي نجفي مخالفت خواهند كرد، چراكه آقاي نجفي در 
8 ماه گذشــته با تجارب مديريتي خود و هماهنگي و هم سويي با شورا و دولت 
توانسته است گذار ميراثي 14ســاله را به يك عرصه جديد مديريتي به شكل 

مطلوب مديريت كند.
اعضاي شوراي شهر تهران، با تكيه بر رأي بي نظير شهروندان تهراني، بر همان 
عهدي كه با مردم بستند، پاي بندند. اميدواريم كه ساير دستگاه هاي كشور نيز 
با تكيه بر اصل 57قانون اساســي هر يك از قواي جمهوري اسالمي، به صورت 
مســتقل كاري كه به عهده دارد را به اجرا درآورد. از طرفــي به عنوان يكي از 
افراد فهرست اميد كه افتخار اعتماد شــهروندان تهراني را دارد، به همه مردم 
قول مي دهم كه به هيچ وجه و در هيچ شرايطي، شوراي شهر پذيراي شهردار 
انتصابي براي پايتخت نخواهد شــد چرا كه معتقدم انتصاب مديريت شهري، 

جفايي در حق مردم است.

داليل استعفاي آقاي شهردار

يادداشت
حسن كاظمي قمي،   عضو تيم مذاكره كننده در آستانه

تحوالت ميداني و روند سياسي سوريه نشــان مي دهد كه دولت بشار اسد در حال 
بازيافت تدريجي است، به عبارتي امروز دنيا اين واقعيت را پذيرفته كه با وجود همه 
خباثت ها و حمايت هاي همه جانبه از تروريست ها،  بعد از گذشت 7سال،  تالش ها 
براي سرنگوني اسد راه به جايي نمي برد و نظام سياسي ســوريه در حال بازيافت 

مشروعيت در سطح جامعه جهاني است.
در عرصه ميداني امروز تروريسم به مفهوم واقعي دچار اضمحالل و شكست و ضعف 
جدي شده است و از ســوي ديگر ارتش و قواي مسلح با حمايت جبهه مقاومت در 

حال بازپس گيري مناطق اشغال شده كشور هستند.
از طرف ديگر مقبوليت نظام در بين مردم سوريه روزبه روز در حال افزايش است و 
مردم فارغ از مسائل قومي و مذهبي به ماهيت گروه هاي تروريستي و افراطي مورد 
حمايت آمريكا و ارتجاع منطقه مانند سعودي ها پي برده اند. نبايد از اين غفلت كرد 
كه با حركت هاي تروريستي نه تنها امنيت ســوريه بلكه ثبات منطقه تحت الشعاع 
قرار گرفته درحالي كه در دمشق نظام و دولتي حاكم بود كه از فرايند دمكراسي و 

انتخابات روي كار آمده است.
واقعيت هاي ميداني سوريه باعث شــده روند آستانه كه در ابتدا در جهت كمك به 
برقراري ثبات و امنيت ســوريه و توجه به كمك هاي انساندوستانه و كاهش آالم 
مردم بود، كم كم به سمت روند سياسي كشيده شــود كه در اين رابطه چند نكته 

قابل ذكر است:
در موضوع اقدامات سياسي،  تجربه ژنو را شاهد بوده ايم كه تحت حمايت 

كشورهاي غربي ازجمله آمريكا بود اما هيچ دستاوردي نداشت درحالي كه 1
مي بينيم اجالس آستانه توانسته است هم در زمينه آتش بس،  مناطق كاهش تنش 

و تسريع امداد رساني موفق باشد.
جمهوري اسالمي ايران از ابتدا تأكيد داشــته كه بحران سوريه از طريق 

سياسي قابل حل است ،  البته موضوع تعقيب تروريسم در جاي خود و به 2
قوت خود باقي است و نبايد حل بحران سوريه با اينكه بايد با تروريسم مقابله شود 

اشتباه شود.
نكته ديگر اينكه اجالس آستانه توانست نخستين كنگره ملي گفت وگوي 

ملي سوري سوري را برگزار كند كه در نشست هاي بعدي اين كنگره بايد 3
به آينده نظام سياسي سوريه توجه شود از طرفي،  هدف از نشست هاي سه جانبه 
ايران، روسيه و تركيه ارزيابي اقدامات صورت گرفته در زمينه هاي مناطق كاهش 
تنش،  نظارت بــر آتش بس،  تقويت كمك هاي انساندوســتانه و كمك به فرايند 
سياسي است،  ارزيابي اين اســت كه روند آستانه با وجود برخي مشكالت و موانع 
كارنامه خوبي به نسبت كنفرانس هاي ديگر داشته و اعتماد سازي  نسبي در داخل 
سوريه ايجاد كرده است و در نتيجه روند آستانه كمك هاي انسان دوستانه به سوريه 
ارسال شــده و تبادل هاي زندانيان نيز صورت گرفته و كنگره ملي در سوچي نيز 
به دليل موفقيت اجالس آستانه برگزار شد اما در هر صورت واقعيت هاي ميداني 
باعث نتيجه بخش شــدن مذاكرات موســوم به آستانه شده اســت.روند آستانه 
همچنين به دنبال اين است كه يك نقشــه راه براي آينده اجالس ترسيم كند كه 
تشكيل كارگروه تبادل بازداشتي ها و يافتن مفقودين ازجمله نتايج مهم مذاكرات 

آستانه بوده است.
فضاي ميداني فعلي ســوريه نشــان داده اقدامات همه جانبه تروريستي 

نتوانسته نظام سوريه را ساقط كند و امروز دستگاه نظامي سوريه از حالت 4
پدافندي خارج شده و به صورت تهاجمي عليه تروريسم مي جنگد. به عبارتي دولت 
سوريه در فضاي مردمي،  سياسي،  ميداني و بين المللي شرايط بهتري به نسبت قبل 

دارد و طبيعتا دنيا هم با اين واقعيت مواجه شده است.
كشورهاي ايران،  روســيه و تركيه به عنوان 3ضامن 

آتش بس سوريه كه در اجالس آستانه مذاكرات سه جانبه را آغاز كردند تا 5
به ثبات و امنيت سوريه كمك كنند. 

از آستانه تا آنكارا

يادداشت
صديقه ببران، كارشناس ارتباطات و رسانه

موضوع مديريت شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي در كشور ما به يك مسئله تبديل 
شده است و هر از چند گاهي اخبار مربوط به فيلترينگ يا رفع فيلترينگ يك پيام رسان 
خاص، مورد توجه رسانه ها، افكار عمومي و مسئوالن قرار مي گيرد. در ارتباط با مديريت 
فضاهاي مجازي، چند نكته وجود دارد؛ در جهان امروز، رســانه هاي اجتماعي نقش 
مكمل رسانه هاي رسمي را ايفا مي كنند و اين نقش آفريني در جامعه ما طي سال هاي 
اخير كامال قابل مشاهده است. بنابراين ما بايد شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي را 
به عنوان يك واقعيت بپذيريم و به دنبال پاك كردن صورت مسئله نباشيم. بايد بپذيريم 
كه پيام رسان هاي مختلف چه در قالب اينترنتي و چه در شكل اپليكيشن هاي موبايلي 
آن، به جهت جذابيت ها و مزيت هايي كه براي مــردم و كاربران دارند، مورد اقبال آنها 
واقع شده اند. اما موضوع اساسي نحوه مديريت اين پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي 
است. آنچه مسلم است اين است كه فيلترينگ، راه حل مناسب براي مواجهه با فضاي 
مجازي نيست. نحوه مديريت ما در حوزه شبكه هاي اجتماعي بايد ايجابي باشد نه سلبي. 
اينكه گفته مي شود انحصار يك پيام رســان خاص بايد شكسته شود، ايده قابل قبولي 
است. اما شرط شكستن انحصار تلگرام فيلتر كردن آن نيســت. بلكه ايجاد و معرفي 
آلترناتيوهاي مناسب و مؤثر براي آن اســت. اگر آلترناتيوهاي مورد نظر قادر به رقابت 
با پيام رسان هاي موجود نباشد، به طور طبيعي با اقبال مردم و كاربران مواجه نخواهد 
شد. چرا كه اين آلترناتيوها به لحاظ سطح تكنولوژي به كار رفته در آنها، حفظ امنيت و 
حريم خصوصي كاربران و استفاده آسان، پاسخگوي نيازهاي مردم نيستند. به همين 
جهت تأكيد مي شود كه فيلترينگ آخرين راه حل است نه نخستين راه حل. فيلترينگ 
پيام رسان هاي موجود، كاربران را با يك مشكل مضاعف روبه رو مي كند. نتيجه طبيعي 
فيلترينگ، قانون گريزي كاربران و استفاده از فيلترشكن براي دور زدن فيلترينگ خواهد 
بود. اينكه به طور ناخواسته كاربران را به سمت قانون گريزي هدايت و ترغيب كنيم، براي 
جامعه مدني بسيار خطرناك است و يك خسارت جديد براي جامعه محسوب مي شود.

اما پيام رســان هاي اجتماعي قابل مديريت هســتند؛ به شــرط اينكه ما هم از نظر 
تكنولوژي و فراهم كردن امكانات زيرساختي در اين حوزه و هم از نظر توليد محتوا 
بايد بسيار قوي عمل كنيم. نهايتا بايد به مردم حق انتخاب بدهيم تا كاالي مطلوب و 

مورد نظر خود را از اين بازار انتخاب كنند.
موضوع ديگري كه بايد در مديريت شبكه هاي اجتماعي مورد توجه قرار بگيرد، مديريت 
محتواست. در اين زمينه، دستگاه هاي فرهنگي و مسئوالن ذي ربط بايد تالش كنند تا 
سواد رسانه اي كاربران را ارتقا دهند. به هر ميزاني كه ما سواد رسانه اي و قدرت تجزيه 
و تحليل كاربران رسانه ها را افزايش دهيم، موفقيت ما در مديريت فضاي اجتماعي را 
سبب خواهد شد. دستيابي به اين هدف نيازمند ايجاد يك نظام سياستگذاري يكپارچه و 
واحد است كه بتواند راهبردهاي اجرايي ارائه دهد. يعني عالوه بر سياستگذاري منسجم، 
در مرحله اجرا هم ما نيازمند يك مديريت كالن و فرابخشي هستيم. عملكرد جزيره اي 
دستگاه ها در حوزه مديريت رسانه هاي اجتماعي و فضاي مجازي موجب شده كه ما با 
چالش هاي متعدد در اين زمينه مواجه بوده و شاهد يك مديريت آشفته باشيم. وضعيتي 

كه مي تواند خسارات و مشكالت گوناگوني را براي جامعه و مردم به وجود آورد.

خسارت فيلترينگ

تهران (با 32صفحه راهنما) : 1000تومان استان ها (8صفحه راهنما ي كشوري) : 500تومان  40 صفحه  شماره 7352   سال بيست و ششم 18رجب 1439  پنجشنبه16  فروردين 1397  24صفحه  ضميمه پنجشنبه ها
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20سال انتظار 
هامون نشينان  براي 

تأمين حقابه

قيچي ترسناك

رئيس شوراي شهر يزد به همشهري
خبر داد

وعده شمخاني
براي بازگشت نيكنام 

به شورا

جناب آقاي حاج مرتضي نيري
ارتحال والد بزرگوارتان را به جنابعالي و ساير بازماندگان محترم از طرف 
خود و ساير همكاران تسليت مي گويم و براي آن مرحوم رحمت و غفران 

واسعه الهي از خداوند متعال مسئلت مي نمايم.
دفتر مقام معظم رهبري
محمدي گلپايگاني

روحاني: جغرافياي منطقه نبايد تغيير كند

نگراني زلزله زدگان از گرما
و آشيانه هاي لرزان

اليحه رفع موانع كسب و كارهاي نوپا  
روي ميز هيأت وزيران

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات: اليحه 7ماده اي رفع موانع 
كسب و كارهاي نوپا تا ارديبهشت ماه در دولت بررسي مي شود

مردم زلزله زده سرپل ذهاب  از مشكالت شان به همشهري مي گويند

روحاني، پوتين و اردوغان در نشست آنكارا بر همكارى اطالعاتى وكمك رسانى  بيشتر به مردم و بازسازى سوريه تاكيد كردند

از مستطيل سبز
تا جعبه جادو

گفت وگو با پژمان جمشيدي
بازيگر پركار اين روزهاى سينما

گل تماشايي رونالدو جهان فوتبال 
را وادار به تحسين كرده اما با اين 
اتفاق اتمسفر فوتبال ايران بيشتر

از قبل ملتهب شده است

ضميمه پنجشنبه ها
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«پايتخت» ديگري
در كار نيست
محسن تنابنده در گفت وگو با همشهري
از جبهه گيري هاي سياسي عليه پايتخت انتقاد كرد

2 هفته خوش بارش در راه است

 مديركل شبكه پايش سازمان هواشناســي كشور گفت: با ورود ســامانه بارشي از روز 
دوشــنبه هفته آينده 2هفته خوش بارش پيش روي كشور اســت. مسعود حقيقت در 
گفت وگو با ايرنا، افزود: پيش بيني ها نشــان مي دهد از 20 تا 26فروردين سامانه بارشي 
فعالي وارد كشور مي شود كه در مناطق مركزي و غربي كشور بارش فراتر از نرمال را رقم 
خواهد زد. همچنين پيش بيني شده با ورود سامانه بارشي ديگر از دوشنبه 27فروردين تا 
يكشنبه دوم ارديبهشت، بارش در كشور به ويژه در غرب و شمال غرب فراتر از حد نرمال و 
معمولي باشد. وي درباره ميزان بارندگي در سال زراعي جاري گفت: تا روز دوشنبه گذشته 
(13فروردين) ميانگين بارش كشور 93/3 ميلي متر اما ميزان بارش در سال گذشته در 
زمان مشــابه 174/9 بود. همچنين بارش نرمال از اول مهر 96 تا روز گذشته در كشور 

178/6ميلي متر گزارش شده اســت. حقيقت با اعالم اينكه ميزان 
كمبود بارش نسبت به نرمال و بلندمدت (30ساله) حدود 52 درصد 

بود و بر اين اساس، 52درصد كاهش بارش داشتيم، گفت: سال زراعي از مهر هر سال تا 
مهر سال آينده است و مدت بارش هم در اين مدت اندازه گيري مي شود.

ادامه در 
صفحه6

صفحه6 را 
بخوانيد
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صفحه4  را 
بخوانيد صفحه5را 

بخوانيد

ادامه در 
صفحه2

2

ناشي از انتظار براي انتشار اوراق مسكن بانك ملي باشد. همزمان 
با وقوع اين رويداد ها زمزمه هاي افزايش سقف وام مسكن هم به 

از مستطيل سبز

ضميمه پنجشنبه ها


