
بورس در آستانه ثبت 
ركورد تازه 

چند روز مانده به زمان برگزاري جشن 
50سالگي بورس، شاخص كل بورس 
تهــران در مرز 100هــزار واحد قرار 
گرفــت. روند صعودي شــاخص كل 
بورس تهران در مبــادالت ديروز هم 

ادامه پيدا كرد.

4 | اقتصاد

آلودگي هواي تهران 
چگونه نصف مي شود

3 | شهر

با سرمايه گذاري 7500ميليارد توماني 
انتشار آالينده ها كاهش مي يابد

فوتباليست ها
 به مردم بدهكارند

مسعود شجاعي در گفت و گو با 
همشهري ورزشي از دغدغه هاي

غيرفوتبالي اش گفت

91 سال قصه دوزي

11| پاتوق 

پاي صحبت هاي بي بي حاضر كه 
عروسك هاي قصه هايي كه از بر است 

را مي دوزد

5| همشهري ورزشي
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در هر كشوري كه نهادهايش درست كار مي كند،  دولت (در معناي همه نهادهــاي حاكميتي) نماد 1
اراده ملي و انتظام عمومي است كه هر بخش آن شاخه اي از 
كنش هاي عقاليي و عاطفــي جامعه را نمايندگي مي كند. 
دستگاه قضايي، نماينده وجدان عدالت خواهانه جامعه است؛ 
دستگاه قانونگذاري، نماينده مطالبات اجتماعي است و قوه 
مجريه كه در ايران دولت خوانده مي شــود نماينده توافق 
عمومي براي سامان دادن امور عمومي است. همين «تعهد 
به انجام امور عمومي» اســت كه قوه مجريه يا دولت را به 
نماينده اصلي نظام سياســي در داخل كشــور و نماينده 
انحصاري نظام سياسي در خارج كشور تبديل كرده است و 
همين كاركرد اســت كه آثــار و نتايج و مســئوليت عمِل 
نهادهاي ديگر را متوجه قوه مجريه كرده است. نگاه جامعه 
به مجموعه نظام سياسي، مبتني بر تفكيك وظايف نيست 
و ناكارآمدي در همه نهادهاي كشور را «ناكارآمدي دولت» 
به شمار مي آورد. «مسئوليت اجراي قانون اساسي» كه به 
موجب اصل 113قانون اساســي ايران بــه رئيس جمهور 

سپرده شده، ناظر به همين موضوع است.
قوه مجريه ايران تا ســال 1376، بر همين مدار و 

منوال عمل مي كــرد و رئيس جمهــور در همان 2
جايــگاه موصــوف در اصــل 113قانون اساســي يعني 
«عالي ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري»، قرار 
داشت. اما از آن سال و در پي جابه جايي هاي چشمگير در 
روابط نيروهاي اجتماعي و تسري اين جابه جايي به نهادهاي 
رسمي، به منزلت «نهاد رياست جمهوري»، خدشه اي جدي 
وارد شــد. سياســتمداراِن مخالــف قوه مجريــه به جاي 
حساب كشــي هاي قانونــي و حقوقي از دولــت كه جزو 
اختيارات و بيشتر از آن جزو وظايفشان بود، جامه «منتقد» 
پوشــيدند و نقدهايشــان بعضا مصداق «كلمه الحق يراد 
به الباطل» شد. بزرگ ترين استناد به كلمه حق براي تعقيب 
هدف باطل، اين بود كه به نام دفاع از تهيدستان و ضرورت 
تأميــن معاش ايشــان، اقدام هــاي سياســي و فرهنگي 
رئيس جمهور وقت را كه دســت بر قضا كارنامه اقتصادي 
موفقي هم داشت، خالف مصالح اقتصادي و معيشتي مردم 
نماياندند. اين وضع در سال هاي 1384تا 1392 در قالبي 
ديگر و بدبختانه با مباشرت خود قوه مجريه ادامه يافت. در 
اين مقطع «مسئول اجراي قانون اساسي» هم جامه منتقد 
پوشيد و همه اركان نظام سياسي به جان هم افتادند. نتيجه 
اين كشاكش، كاهش چشمگير و ملموس اعتبار «عالي ترين 

مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري» شد.
در گيرودار كاهش اقتدار نهاد قوه مجريه و كارگزار 

امور عمومي كشور، ايران هم مانند كشورهاي ديگر 3
در بحر بي پايان شــبكه هاي مجازي غوطه ور شد و انتقاد 
سياسي كه پيش از آن موضوعي نخبه گرايانه و محدود به 
محافل و تريبون هاي رسمي و رسانه هاي نظارت پذير بود، 
ســيماي عمومي يافت و صداهاي منفرد قوت گرفت. قوه 
مجريه كنوني مقارن اين دوران شكل گرفت و ناگهان خود 
را در اتاقي شيشــه اي و زير نگاه منتقدانه كل جامعه ديد. 

همــه صداهايي كــه از 3 دهــه پيش از حــد پچ پچ هاي 
خانوادگي و محفلي فراتر نمي رفــت، به فريادهاي بلندي 

تبديل شد كه بانگش در پهنه گيتي پيچيد. 
حســن روحاني كه وارث قــوه مجريه اي از نفــس افتاده 
اســت، حاال عالوه  بر وظيفه پاســخگويي اش به نهادهاي 
قانوني كشــور، با ســيماي تازه اي از حساب كشي مجازي 
هم روبه روســت.در چند مــاه اخير، نحــوه واكنش آقاي 
رئيس جمهور و دولت ايشــان به انتقادها و پرســش هاي 
مطروحه در فضاي مجازي، با منطق اين فضا ســازگاري 

نداشته است، زيرا:
بنياد گفت وگو در فضاي مجــازي، به ويژه توييتر، 

صدور گزاره هاي يقيني و رسوخ به عواطف مخاطب 4
است نه شرح و بسط منطقي و كارشناسي مسائل پيچيده 
كشور. منتقدان رئيس جمهور، چندي است با ادبيات فضاي 
مجازي از ايشان انتقاد مي كنند و رئيس جمهور با شركت در 
مصاحبه هاي تلويزيونــي به آنها پاســخ مي دهد. منطق 
متفــاوت ايــن دو فضا، موجــب شــده در 2 گفت وگوي 
تلويزيوني اخير رئيس جمهور، پيام به درستي منتقل نشود. 
كســاني كه ســخنان آقاي روحاني را از منظر كارشناسي 
شنيده و تحليل كرده اند غالبا قانع شده اند، اما مخاطباني 
كه از منظر فضاي مجازي و در چارچوب منطق اين فضا به 
سخنان ايشان گوش داده اند قانع نشده اند. علت اين تفاوت 
برداشت، روشن است: گروه نخست مخاطبان، مي دانند كه 
جايگاه رئيس قوه مجريه ايران در 2 دهــه اخير ديگر آن 
جايگاه پيشين نيست كه رئيس آن بتواند بار سنگين «تعهد 
به انجام امور عمومي» را بكشــد و همين مقدار كارش را 
كارســتان مي داننــد. اما گــروه دوم فقــط از آنچه خود 
مي خواهند خبر دارند و تضييقات دولت را مطابق ادبيات 
امروز، «مســئله خودش» به حســاب مي آورند. در چنين 
فضايي، وارد شدن رئيس جمهور به گفت وگويي كه طرف 
پرسشگر آن از ادبيات عاطفي و محرك نيازهاي اجتماعي و 
به ســبك فضــاي مجــازي اســتفاده مي كنــد و طرف 
پاسخ دهنده ناگزير است به «تعهد به انجام امور عمومي»، 

ملتزم بماند، ورود به ميدان نابرابر است.
جمع بندي: كشــاكش هاي سياسي 20 ســال اخير، قوه 
مجريه ايران را ضعيــف كرده و توانايــي آن را براي انجام 
2وظيفه خطير يعني «انجام امور عمومي» و «اجراي قانون 
اساسي»، كاهش داده است. آنچه از قدرت قوه مجريه كاسته 
شده، لزوما به نهادهاي ديگر حاكميت منتقل نشده و بايد 
آن را هدر رفت ملي به شمار آورد. تا اقتدار قوه مجريه مطابق 
قانون اساسي اعاده نشود، نمي توان از آن عامليتي مؤثرتر از 
وضع كنوني انتظار داشت. اعاده اين اقتدار در وهله نخست 
به شــخص رئيس جمهور بســتگي دارد كه بايد مرزهاي 
حســاب پس دادن را پيدا كند و بداند كه زبــان و ادبيات 
«پاسخگويي قانوني»، «تشــريح كارشناسي» و «اقناع در 
فضاي مجازي»، يكي نيســت؛ اولــي كار رئيس جمهور و 
معاونان و وزيران اســت، دومي كار كارشناســان دولت و 
سومي كار هواداران. همه پرسش ها پاسخ مي خواهند، اما 
همه پاســخ ها نزد رئيس جمهور نبوده و قرار نيست باشد. 
وقت آن است كه دولت از موضع متهم برخيزد و در قامت 
«نماينده توافق عمومي براي ســامان دادن امور عمومي» 
قد راست كند. قامت افراشــته دولت براي همگان، اعم از 
همراهان و منتقدان، خوشايندتر است زيرا همه، پا بر شانه 

يكديگر داريم.

خانه نيما به فهرست آثار ملي كشور بازگشت
خانه نيما يوشيج كه چندي پيش با رأي ديوان عدالت اداري و به 
درخواست مالكان كنوني آن از فهرست آثار ملي كشور به بهانه 
آنكه نام نيما يوشيج در سند خانه نبوده است خط خورده بود، 
صبح ديروز بار ديگر با ارائه مدارك جديد از سوي اداره ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشــگري استان تهران در جلسه 
ثبت و حريم آثار تاريخي – فرهنگي كشور كه در سازمان ميراث 
فرهنگي برگزار شد، با رأي قاطع اعضاي حاضر در نشست ثبت 

آثار تاريخي بار ديگر به فهرست آثار ملي كشور افزوده شد.
پيش تر اعضاي شوراي شهر تهران درخواست خود براي حفظ 
خانه نيما يوشيج به عنوان يك اثر ملي را داده بودند و شهرداري 
تهران نيز اعالم كرده بود كه حتي با خروج اين اثر از فهرست آثار 
ملي، مالكان بنا تا زمان تعيين تكليف در مورد خانه نيما اجازه 
دخل و تصرف در اين اثر را ندارند و پروانه ســاخت به آنها داده 

نمي شود.
صبح ديروز 6 اثر تاريخي اســتان تهران در جلســه ثبت آثار 
فرهنگي تاريخي كشور به ثبت ملي رسيد كه يكي از آنها خانه 
نيما يوشيج بود. 5 اثر ديگر شامل پل تاريخي كن، خانه هرمز 
پيرنيا، خانه سردار معتمد، سينما راديوسيتي و مسجد تاريخي 
كوچه آاليي بود. سپيده ســيروس نيا، معاون ميراث فرهنگي 
استان تهران در گفت وگو با همشــهري با اعالم اينكه ميراث 
فرهنگي استان تهران بار ديگر با ارائه مدارك جديد خانه نيما 
يوشيج را در نشست ثبت آثار تاريخي به فهرست آثار ملي كشور 
افزود، گفت: ثبت مجدد اين خانه در فهرست آثار ملي با موافقت 
همه اعضا صورت گرفت. معاون ميراث فرهنگي استان تهران 
در پاسخ به اين پرسش همشهري كه آخرين مذاكرات با ديوان 

عدالت اداري با توجه به ثبت مجدد خانه نيما يوشيج در تهران 
در فهرست آثار ملي كشور به كجا رسيده و آيا ثبت ملي خانه نيما 
موجب بازگرداندن رأي ديوان عدالت اداري خواهد شد؟ گفت: 
در مكاتبه اي كه براي ديوان عدالت اداري تنظيم شد به ماده79 
اشاره كرديم و با توجه به همان ماده نيز مستندات جديد مربوط 
به خانه نيما يوشيج به ديوان عدالت اداري ارائه شد. وي افزود: 
هنوز جلسه اي در مورد خانه نيما يوشيج از سوي ديوان عدالت 
اداري تشكيل نشده و پيش بيني مي شود كه ثبت مجدد اين اثر 
در فهرست آثار ملي كشور بتواند رأي مثبت ديوان عدالت اداري 
براي ماندگاري خانه نيما در فهرست ميراث ملي كشور را موجب 
شود. او درخصوص مدارك جديدي كه براي ديوان عدالت اداري 
درباره تعلق خانه محله دزاشيب به نيما يوشيج ارائه شد، گفت: 
مكاتبات بين ســازمان ميراث فرهنگي و شهرداري تهران كه 
مربوط به پرونده بايگاني اين بنــا بود و ارتباطي به پرونده ثبت 
ملي خانه نداشت، يافت شد و تصاوير نيما يوشيج داخل خانه 
خود به همراه يادداشت هاي روزانه نيما يوشيج مورد خانه اش در 
محله دزاشيب تهران و نوشته هاي ادبي جالل آل احمد مربوط 
به خانه نيما را نيز در پرونــده مكاتبات جديد خود براي ديوان 
عدالت اداري ارســال كرديم و در انتظار تشكيل جلسه ديوان 
به منظور تصميم نهايي در مورد خانه نيما يوشيج هستيم. او ابراز 
اميدواري كرد كه با مدارك جديد ارائه شده در مورد خانه نيما 
يوشيج به ديوان عدالت اداري و ثبت مجدد خانه نيما در فهرست 
آثار ملي كشور كه صبح ديروز صورت گرفت، نظر سازمان ميراث 
فرهنگي درخصوص خانه نيما يوشيج در ديوان عدالت اداري 

پذيرفته شود. 

يادداشت
محمود صدري،  روزنامه نگار

دولت،  قد    راست كند

حمايت از كسب و كار اينترنتي  روستايي
  وزارت ارتباطات از شركت هاي استارت آپي در 4 بخش كشاورزي، گردشگري، صنايع دستي و فروش محصوالت 

روستايي خواست طرح هاي اشتغال روستايي  خود را براي دريافت تسهيالت ثبت كنند 
  وزير رفاه از آغاز پرداخت وام اشتغال روستايي 

4در 5 استان از امروز خبر داد
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گزارشي از مدارس نيمه تعطيل 
و خاك گرفته خوزستان

رئيس آموزش و پرورش خوزستان: 
7500 معلم اين استان سال گذشته 

درخواست انتقال داده اند خانه نيما به فهرست آثار ملي كشور بازگشت

درس و مشق 
و خاك

اصرارآمريكا و انكار اروپا براي اصالح برجام
در روزهاي اخير 2مقام ارشد آمريكايي براي فشار به اروپا اظهاراتي تهديدآميز داشته اند
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بعد از تالش هاي نافرجام دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا 
براي برهم زدن يكجانبه توافق هسته اي، او حاال براي رسيدن 
به آن هدف، به دنبال شــريك مي گردد. مقامات آمريكايي 
در روزهاي اخير فشــار بــه اروپا براي تــن دادن به اصالح 
توافق هســته اي را به اوج رســانده اند. مايك پنس، معاون 
رئيس جمهور آمريكا در روز هاي اخير به اسرائيل رفته بود و 
ركس تيلرسون، وزير خارجه ترامپ هم به اروپا؛ هدف هر دو 

يكي بود؛ تهديد اروپا براي اصالح برجام.
به گزارش واحد مركــزي خبر، يك روز پــس از مذاكرات 
تيلرســون در لندن با مقامات انگليس، وزيــر امور خارجه 
آمريكا بــا ژان ايو لودريان، وزير امور خارجه فرانســه ديدار 

كرد؛ ديداري كــه انتظار مي رفت در 
آن مذاكرات ســختي صورت گيرد. 

هرچند ديدار 2وزيــر خارجه صميمانه بود امــا قبل از اين 
نشست، وزير خارجه فرانسه از اينكه آمريكا سعي دارد براي 
ممانعت از خروج ترامپ از توافق هسته اي ايران بر اروپا فشار 

آورد تا اين توافق را از نو بازطراحي كند، ابراز نگراني كرد.
 وي بدون اشاره به اينكه ناظران سازمان ملل پايبندي ايران 
را به توافق هسته اي تأييد كرده اند، گفت: يك اصل اساسي 
وجود دارد كه ما به شــدت درباره آن مصمم هســتيم و آن 
حفظ اين توافق هســته اي تا جايي اســت كه به آن احترام 

گذاشته شود.

صفحه 2 را 
بخوانيد

برخالف تصور رايج مبني بر نبود نيروهــاي كارآمدي كه بتوانند صرفا در 
زمينه مشــاغل مبتني بر ارتباطات و فناوري اطالعات كار كنند، توسعه 
كســب وكارهاي فضاي مجازي در مناطق روســتايي و محــروم داراي 
ظرفيت هاي بالقوه اي است. از آنجا كه مناطق روستايي و كم جمعيت محور 
اصلي توليد در بخش هاي كشــاورزي، صنايع دستي، دامپروري و... است، 
مي توان با ايجاد مشــاغلي مرتبط با اين نوع كسب وكارها نسبت به عرضه 
مستقيم محصوالت توليدي توسط روســتاييان اقدام كرد تا ضمن حذف 
واسطه و دالل  بازي به ايجاد اشتغال به خصوص براي جوانان تحصيل كرده 
در اين مناطق كمك كرد. به عبارت ديگر مي توان گفت كه فناوري اطالعات 
بستر مناســبي براي توسعه صنايع روستايي اســت. واقعيت آن است كه 
اكنون بسياري از صنايع روستايي در كشورمان به دليل مشكالت بازاريابي 
و بازاررساني در حال نابودي است كه مي توان با به كارگيري توانمندي هاي 
بخش فناوري اطالعات نسبت به راه اندازي كسب وكارها و مشاغل مرتبط 
با اين صنايع اقدام و ضمن جلوگيري از زيان توليد كنندگان و نابودي اين 
صنايع به توسعه اشــتغال در اين مناطق نيز كمك كرد. اكنون بسياري از 

صنايع دســتي از گليم و گبه و جاجيم گرفته تا حوله، دستمال، پوشاك و 
كيف و كفش و... به دليل نبود حمايت هاي الزم و شكل گيري حلقه واسطه 
توليد تا عرضه اين محصــوالت در حال از بين رفتن اســت. گرچه ارزش 
توليد اينگونه صنايع دستي بر هيچ كس پوشيده نيست اما به دليل ضعف 
اطالع رساني براي شناخت و عرضه، اين محصوالت بازار چنداني ندارد كه 
مي توان با بهره گيري از زيرســاخت هاي موجود در كسب وكارهاي فضاي 
مجازي نســبت به معرفي اين محصوالت و فراهم كردن زمينه فروش آن 
اقدام كرد. روي ديگر توسعه اشتغال سريع در مناطق روستايي و محروم از 
طريق كسب هاي استارت آپي و مبتني بر بستر ارتباطات و فناوري اطالعات، 
تأثير اين امر بر كاهش مهاجرت روستاييان به خصوص قشر تحصيل كرده به 
شهرهاي بزرگ است. پانگرفتن كسب وكارهاي مبتني بر فضاي مجازي در 
مناطق روستايي موجب شده است تا حتي بسياري از جوانان تحصيل كرده 
متقاضي فعاليت در اين زمينه به دليل نبود زيرساخت ها و امكانات يا ناتواني 
در رقابت با كسب وكارهاي اينترنتي موجود در كالنشهرها براي راه اندازي 
يا رونق فضاي كسب وكار خود راهي شهرهاي بزرگ شوند اما فراخوان اخير 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات براي حمايت از استارت آپ ها و طرح و 
ايده هاي مرتبط با بخش هاي كشاورزي، گردشگري، صنايع دستي و فروش 
محصوالت روستايي مي تواند به فرصتي براي حمايت از متقاضيان اين نوع 
كسب وكارها در مناطق روستايي و محروم تبديل شود. واضح است كه وقتي 
در روستاها از طريق ايجاد اشتغال، درآمدزايي شــود، بسياري از جوانان 
روستاها راهي شهرهاي بزرگ نمي شــوند و مي توان دركنار رونق اينگونه 
كسب وكارها به حفظ و توسعه كسب وكارهاي سنتي مبتني بر بخش هاي 
كشاورزي و دامپروري يا صنايع دستي نيز اميدوار بود. در واقع اجرايي شدن 
ايده هاي مبتني بر كســب وكارها در فضاي مجازي، زمينه حمايت توأم از 
توليد در بخش هاي سنتي و ايجاد اشتغال در كسب وكارهاي نوپاي نوين را 

فراهم مي كند. با وجود اين، توسعه مشاغل استارت آپي در مناطق روستايي 
و محروم نيازمند فراهم كردن زيرساخت هاي مناسب در بخش ارتباطات 
و فناوري اطالعات است كه اين كار در مناطق محروم از يك ماه پيش آغاز 
شده و شركت هايي كه در بخش خدمات اينترنتي فعال هستند، توسعه ارائه 
اين خدمات در مناطق روستايي و محروم را با حمايت دولت در دستور كار 
قرار داده اند تا دسترسي مناســب به اينترنت براي توسعه كسب وكارهاي 
اســتارت آپي در اين مناطق فراهم شــود. نكته قابل توجه ديگر آن است 
كه برخالف تســهيالت سنگيني كه طي ســال هاي گذشته تحت عنوان 
بنگاه هاي زودبازده براي ايجاد توليد و اشــتغال در برخي شهرستان ها و 
مناطق روســتايي پرداخت شــد اما عمال نتيجه اي جز بدهي متقاضيان 
توسعه اين بنگاه هاي توليدي به نظام بانكي نداشت؛ البته ميزان تسهيالت 
پرداختي به اســتارت آپ ها و ايده هاي نوين براي توسعه اشتغال بر بستر 
ارتباطات و فناوري اطالعات چندان چشمگير نبوده و اين تسهيالت خرد 
به شكل تدريجي و متناسب با روند شكل گيري ايده و پيشرفت طرح هاي 
استارت آپي پرداخت مي شــود و درصورتي كه اين ايده ها ثمربخش بود و 
به شكل گيري اينگونه كسب وكارها منجر شد، تحت پوشش حمايت هاي 
دولتي قرار گرفته و اين روند به بقيه كســب وكارهاي نوپا هم گســترش 
مي يابد. عالوه بر مزاياي مذكور مي توان حفظ بافت اجتماعي روســتاها 
و كاهش جرايمي مانند بزهكاري را از ديگر ظرفيت هاي توســعه مشاغل 
اينترنتي در مناطق محروم و روستايي تلقي كرد چراكه بسياري از جواناني 
كه به دليل بيكاري راهي شهرهاي كالن شــده و قادر به اشتغال به كار يا 
كسب درآمد متناسب با نياز خود نيســتند، دچار كجروي هاي اجتماعي 
مي شوند كه مي توان با توسعه اشــتغال و درآمدزايي بيشتر در چارچوب 
كسب وكارهاي نوين اين جوانان را در محيط زندگي با مشاغلي آبرومند با 

ميزان درآمد نسبتا مناسب حفظ كرد.

ظرفيت هاي توسعه مشاغل 
استارت آپي در روستاها

نگاه اقتصادي

مرتضي كوهنورد
دبير مجمع تشكل هاي فناوري ارتباطات 

همشهري ورزشيهمشهري ورزشي ||55

HAMSHAHRI 


