
نقش علی کریمی در گرم شدن کره زمین
یک نماینده مجلس: دولت می توانس�ت با شیب 
مالی�م قیمت ها را باال ببرد؛ اما این کار را انجام نداد و 
می خواست یکباره همه را یک جا اعمال کند که شدنی 
نبود؛ به عبارت دیگر، اقتصاد کش�ور نمی توانس�ت، 

یکباره این میزان افزایش را تحمل کند.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( واردات کشک باید کاهش پیدا کند.
ب( صادرات مدیر کشکی باید افزایش پیدا کند.

ج( کمر ملت باید مقاوم سازی بشود وگرنه می شکند.

د( تولید نرم کننده ها در کشور باید افزایش پیدا کند.
وکیل ملی پوش سابق: احضار آقای کریمی هیچ 

ارتباطی به "کمپین گران نخرید" نداشت.
ب�ا توجه به این اظهارنظر به کدام یک از دالیل 

زیر "علی کریمی" را احضار کردند؟
الف( پیگیری دالیل گرم شدن کره زمین.

ب( ب��ه عن��وان مطلع در پرونده قتل ش��وهرعمه 
رهبر کره شمالی.

ج( مناقشات مرزی افغانستان و پاکستان.
د( گل به خودی بازیکن مراکش.

عبارت زیر از کیست؟
اگر کاالیی گران فروخته می ش�ود، نباید کسی 

آن را بخرد.
الف( افالطون حکیم.

ب( آدام اسمیت - پدر علم اقتصاد.
ج( اشکان اشکانی - دوم ابتدایی از تهران.

د( برادر نوبخت - سخنگوی دولت.

ننجون

آزمون دوره  آموزش تسهیل گری اقتصادی 
و اجتماعی بنیاد برکت برگزار می شود

بنی��اد برک��ت وابس��ته به س��تاد اجرای��ی فرمان 
حضرت امام)ره( در طرح های توانمندس��ازی اقتصادی 
اجتماع مح��ور خ��ود از جمله »طرح آس��مان«، ایجاد 
اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعه یافته  کشور را به 

شکل جدی در دستور کار دارد. 
در طرح آس��مان ب��ا هدف نهایی ایجاد اش��تغال، 
گروه ه��ای 15 تا 20 نف��ره با رویکرد توانمندس��ازی 
اقتصادی و اجتماعی در مناطق هدف تشکیل می شود. 
در مبحث توانمندسازی اجتماعی، افراد متقاضی شغل 
از طریق آموزش، خودباوری و اعتماد به نفس، آمادگی 
پذیرش شغل را کس��ب می کنند که این مهم برعهده  
تسهیل گران بنیاد برکت خواهد بود. عمده تسهیل گران 
حال حاضر در کشور بیش تر بر مسایل اجتماعی تمرکز 
دارند و کم تر مباحث اقتصادی با رویکرد اشتغال زایی را 
مورد توجه قرار می دهند. از این رو، بنیاد برکت تصمیم 
به برگزاری دوره  آموزش تس��هیل گری گرفته است تا 
اف��راد عالقه مند به فعالیت در این حوزه را با مفاهیم و 
مبانی کلی اقتصادی، مالی و جامعه شناسی آشنا نموده 
و توانای��ی همکاری در فرآیند ایجاد و تثبیت مش��اغل 

خرد را در مناطق هدف کسب نمایند.
آزمون ورودی دوره  آموزش تسهیل گری با حضور 
صدها داوطلب فردا اول تیرماه از ساعت 10 تا 12 به طور 
همزمان در 11 ش��هر در 7 استان کشور، با همکاری 
دستگاه های اجرایی برگزار می شود. آذربایجان غربی، 
لرستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال 
و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ایالم اس��تان هایی 
هس��تند که این آزمون در آن ها برگزار خواهد شد. از 
بین داوطلبان این آزمون، 140 داوطلب پذیرفته شده  
نهایی پس از انجام مصاحبه به تهران اعزام می ش��وند 
و از س��وی بنیاد برک��ت به طور رای��گان در دوره های 

آموزشی تخصصی شرکت خواهند کرد. 

حامی

شهادت یک جانباز پس از ۳۳ سال
فرهاد علیمرادی از جانبازان نیروی انتظامی پس 
از ۳۳ س��ال درد و رنج به یاران ش��هیدش پیوست و 

آسمانی شد.
فرهاد علیمرادی از جانبازان نیروی انتظامی که طی 
جنگ تحمیلی دچار قطع نخاع ش��ده و حدود ۳۳ سال 
در بستر بیماری بود، شب سه شنبه بر اثر وخامت بیماری 
و پس از تحمل درد و رنج فراوان در بیمارستان به آرزوی 

دیرینه خود رسید و به دوستان شهیدش پیوست.
این رزمنده دالور در هشتم مردادماه سال 1۳64 
در منطقه عملیاتی خوزس��تان بر اث��ر اصابت ترکش 

خمپاره مجروح و قطع نخاع شده بود.

فانوس

یاد   کالنتری: قوچ  های پیر ز
آب می خورند، شکار شوند

علی کشمیری

یست مشهد فعال محیط ز

پنجش��نبه 97/۳/24 مش��هد میزبان دکتر عیسی 
کالنت��ری ب��ود. روزهایی که هنوز ب��وی خون و باروت 
و رد پای ش��کارچیان خارجی از پناهگاه حیات وحش 

حیدری پاک نشده بود.
فرصتی اندک اما مناسب بود تا صدای اعتراض مخالفان 
صدور پروانه های شکار را منعکس کنم.در جلسه حضوری 

با عیسی کالنتری از دغدغه های هزاران نفر گفتم.
اینکه وضعیت حیات وحش و زیستگاه ها شکننده تر 

از آن است که تاب حضور شکارچیان را داشته باشد.
اینکه شکارفروشی، راه کسب درآمد نیست و مسیر 
توسعه پایدار را نباید در خون چارپایان جست وجو کرد. 
اینکه به گواه فع��االن این حوزه، اکنون فصل زادآوری 

حیات وحش است نه فصل شکار آنها.
گفتی��م که ما احساس��ی نیس��تیم و جرممان این 
است که قلبمان برای محیط زیست ایران می تپد، بیش 

از تپش قلب شکارچیان به وقت چکاندن ماشه.
گفتیم که بدنه س��ازمان ش��ما در این چند روز جز 
سانس��ور اخبار و پرهیز از بیان حقیقت کاری نکرد و در 
این شرایط حق داریم با تردید به این تصمیم نگاه کنیم.

گفتیم این حق ماس��ت که نظراتمان شنیده شود 
و در جلس��ات تخصصی سازمان حضور داشته باشیم تا 

خروجی جلسات، وضع کنونی نباشد.
اما پاسخ ها و نظرات عیسی کالنتری شنیدنی بود.

مرد اول پردیسان از اولویت های چهارگانه سازمان 
محیط زیس��ت گفت که توسط ریاس��ت جمهور تبیین 

شده: هوای کالنشهرها، ریزگرد، پسماند و تاالب  ها.
او گف��ت که تخصص حیات وح��ش ندارد و در این 
حوزه فقط به نظرات کارشناس��ی س��ازمانش اس��تناد 
می کند. گفت توازن جمعیت میان نرها و ماده ها بر هم 

خورده و کارشناسان سازمان چاره را در شکار دیده اند.
گف��ت کارشناس��ان س��ازمان معتقدند ق��وچ پیر 
چندی��ن برابر ماده ها آب می خورد. و با توجه به بی آبی 
زیس��تگاه ها، ش��کار قوچ باعث می ش��ود به ماده ها آب 
بیشتری برس��د. گفت قوچ هشت ساله مانع انتقال ژن 
برتر بین گله می ش��ود و با شکار آن، قوچ های جوان با 
ژن بهتر فرصت جفت گیری خواهند داشت. گفت این 

تصمیم نتیجه بررسی حدود بیست کارشناس بوده.
در فرصت باقی مانده به دو نکته اشاره کردم.

اینکه با این توجیهات می توان پلنگ پیر را هم شکار 
ک��رد. به خصوص که ش��کارچیان خارجی حرص و ولع 
بیشتری برای شکارش دارند و دالر بیشتری هم پرداخت 
می کنند. و اینکه ژن هیچ حیوانی از پشت دوربین تفنگ 
شکارچیان قابل تشخیص نیست و به عالوه حیوانی که 
با شرایط اسفبار کنونی زیستگاه ها دوام آورده و به گفته 

شما پیر شده، ژن نیست، ابرژن است.

تاکسینوشت

اذان ظهر:13:06 اذان مغرب: 20:44 اذان صبح فردا: 4:02 طلوع آفتاب فردا: 5:49

 پنج شنبه  31 خرداد 1397  شماره 4771 

یست بـوم ز

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور  مدیر مسئول: محمد پیرعلي  سردبیر: محمد صفري  دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 
 رویداد: کتایون مافی  رویکرد: مائده شیرپور  فرادید: قاسم غفوری  دیپلماسی: هدی دهقان بذرافشان  معیشت: سارا علیاری  زیست بوم: محسن رجبی  سایت: سید مهدی لنکرانی  ترجمه: حسین ارجلو  عکاس: ثنا صفری - فرجاد جوالنی 
 سازمان آگهي ها: 88006969  چاپ: بامشادسبز 44545054  نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، کوچه بابک، پالک 16  تلفن: 6-8801۳870  نمابر: 88007575  کدپستي: 14۳86۳4871  شاپا: ۳947 - 2008

سال های  طی  در  دی�د اخیر تالش برخی زاوی�ه 
رس��انه ها برای نشان دادن سلبریتی ها 
به عنوان مرجعی��ت اجتماعی افزایش 

یافته، اما واقعیت چیست؟
سال ها است که سلبریتی ها )چهره 
هن��ری، ورزش��ی و ی��ا پدی��ده جدید 
س��لبریتی های ش��بکه های اجتماعی( 
در فض��ای عمومی کش��ور خبرس��از 
ش��ده و جای اصلی را در بس��یاری از 
رسانه های کش��ور اشغال کرده اند. این 
حضور گسترده سلبریتی ها محدود به 
بحث های فرهنگی و تفریحی نیست و 
از انتخابات ها گرفته تا مسائل اقتصادی 
را شامل می شود. کار به جایی رسیده 
اس��ت که برخی ب��ر این باورن��د؛ این 
سلبریتی هستند که تحوالت سیاسی، 
اجتماع��ی و اقتص��ادی کش��ور را رقم 
می زنن��د و جامع��ه چش��م ب��ه دهان 
چهره هایی دوخته اس��ت ک��ه تا چند 
دهه پیش نق��ش مجلس گرمکن های 

غیرجدی داشتند.
ریشه مرجع اجتماعی نشان دادن 
س��لبریتی ها ب��ا تاکید ب��ر چهره های 
س��ینمایی و ورزش ه��ای اصل��ی )در 
ایران فوتب��ال( به نیمه نخس��ت قرن 
بیس��تم در آمریکا باز می گردد. فراگیر 
شدن س��ینما باعث شد تا نظام حاکم 
به دنب��ال ایجاد تغییرات اساس��ی در 
فرهنگ آمریکایی باشد و برای رسیدن 
به این مقصد بس��ته ای جامع ش��امل 
چهره های سینمایی، رسانه های کنترل 
ش��ده و هواداران به خط، را آماده کرد 
که ه��ر ی��ک کارویژه خ��اص خود را 
داشتند. چهره های معروف سینمایی را 
ب��ه ازدواج هم در می آوردند، برای آنها 
خانه ای قصرگونه می ساختند که جلب 
توجه کند، رس��انه هایی که به زندگی 
خصوصی آنها مدام سرک می کشیدند 
و هوادارانی که برای گرفتن امضا سر و 
دست می شکستند. این گالدیاتورهای 
نرم عصر جدید در بزنگاه ها به خدمت 
نظ��ام حاک��م در آم��ده و ایفای نقش 
می کردند. دیوارهای شهرها و صفحات 
اصلی رسانه ها به تسخیر این چهره های 

نوظهور درآمده بود.
در ایران، اما، سلبریتی ها به داخل 
خدم��ت نک��رده و نقش��ی مبه��م ایفا 
می کنن��د. فارغ از اینک��ه نقش آفرینی 
اجتماع��ی آنه��ا ب��ه نف��ع چه کس��ی 
اس��ت، باید ابتدا مش��خص ک��رد که 
آیا واقعا کنش��گرانی فع��ال در عرصه 
اجتم��اع هس��تند و ی��ا بادکنک هایی 
که با تبلیغات رس��انه ها باد ش��ده اند. 
حمای��ت همه جانب��ه س��لبریتی ها در 
آمریکا از هیالری کلینتون و در نهایت 
پیروزی ترامپ که منفور جامعه هنری 
و روش��نفکری آمری��کا ب��ود تردیدها 
درب��اره می��زان موثر ب��ودن این طبقه 

در آمری��کا را افزای��ش داده اس��ت. به 
زبان ساده، عصر س��لبریتی ها در مهد 
تولد آن هم ب��ه آخر عمر خود نزدیک 
ش��ده است، چه برسد به کشورهایی با 
فرهنگ و تاریخ که��ن مانند ایران که 
ظاهرا مرده به دنیا آمده اس��ت. اگر از 
دریچ��ه نیازهای واقعی م��ردم و آنچه 
جامعه شبه روش��نفکری ب��ه دنبال القا 
آن اس��ت به اتفاقات اجتماعی بنگریم 
بهتر می توانیم پاس��خی روشن به این 
س��وال بدهیم که، آیا سلبریتی ها واقعا 

مرجعیت اجتماعی دارند؟
بزرگتری��ن کمپینی ک��ه در ایران 
با ظرفیت س��لبریتی ها توس��ط دولت 
یازدهم ساماندهی ش��د، کمپین نه به 
یارانه نق��دی بود ک��ه مقام های دولت 
حس��ن روحانی ب��ه راه انداختن��د تا با 
انص��راف مردم از دریاف��ت یارانه نقدی 
بر ای��ن طرح مهر پای��ان نهند. انبوهی 
از چهره ه��ای س��ینمایی، موس��یقی و 
ورزش��ی به خط ش��ده و هر یک در ذم 
یارانه نقدی فصلی پرداختند. عده ای آن 
را گداپروری دانسته و عده ای سیاستی 
ضدتولید خطابش کردند. خالصه اینکه 
یارانه نقدی ریشه همه مشکالت کشور 
معرفی ش��د. رفران��دوم دول��ت که به 
صورت ثبت نام مجدد برای یارانه نقدی 
انجام ش��د، با رای ب��االی 95 درصدی 
مردم به ت��داوم پرداخ��ت یارانه نقدی 
همراه ب��ود و اکثریت مردم خواس��تار 
دریافت یارانه نقدی ش��دند، در حالیکه 
لشکر س��لبریتی ها با عینک های دودی 
و لباس های گران قیمت از آنها خواسته 

بود طرفدار گداپروری نباشند! چرا؟
پاسخ به این سوال نیازمند توجه به 
جمیع جهات و انبوهی از متغیرها است. 
مردم به راحتی از خود می پرس��ند که 
اگر یارانه نقدی که باعث افزایش قدرت 
خانوارها ش��ده به طوریکه هر خانواری 
این حقیقت را بی واسطه دیده است، بد 
اس��ت، چرا قبل از اجرای هدفمندی و 
در دولت های قبل تر که یارانه به مصرف 
داده می ش��د مردم سهمی نمی بردند و 
فقط پرمصرف ها و میلیاردرها بهره مند 
می شدند؟ س��لبریتی ها برای این سوال 
پاس��خی منطقی ندارن��د و تکرار اینکه 
گداپروری نکنید، کس��ی را تحت تاثیر 
قرار نداد. قرار دادن مردم بر سر دوراهی 
تحقیر ثبت نام مجدد برای دریافت یارانه 
نقدی با هوچی گری، و س��رزنش کردن 
م��ردم برای وادار کردن آنها به انصراف، 
جوانمردان��ه نبود، و البته س��ودی هم 
نداش��ت. هر چه باش��د ثبت نام جلوی 
دوربین های صداوس��یما انجام نش��د و 

نوعی رای گیری مخفی اتفاق افتاد.

بی ام و سواران دشمن سمند!
عل��ی کریم��ی بازیک��ن فوتب��ال 
س��ال های نه چندان دور فوتبال ایران 

از چن��د روز پی��ش کمپی��ن نخریدن 
خودرو از خودروس��ازان داخلی به راه 
انداخته و م��ردم را دعوت به نخریدن 
خ��ودروی ایرانی کرده اس��ت. کریمی 
نخستین کسی نیست که علیه انحصار 
خودروسازان پرچم بلند می کند. بیش 
از ۳0 ه��زار ثبت ن��ام خری��د خ��ودرو 
نش��ان داد که این سلبریتی هم مانند 
س��لبریتی های ن��ه ب��ه یاران��ه نقدی 
شکس��ت خورده است. ش��اید وی نیز 
مانند سلبریتی های خانوادگی فعال در 
عرصه سیاست بعد از رای مردم در سال 
88 به گزینه ای که پس��ند سلبریتی ها 
نب��ود با عصبانی��ت بگوی��د »عصبانی 
نیس��تم«، ام��ا واقعیت این اس��ت که 
مردم می دانند چه چیزی به سودشان 
اس��ت و چه چیزی به سودشان نیست 
و تصور درستی از امکانات خود دارند. 

حتی اگر سلبریتی ها عصبانی باشند!
م��ردم می دانن��د ک��ه نمی توانن��د 
خودروهای غیرایرانی و یا همان وارداتی 
بخرند و کسی که ماشین میلیاردی سوار 
می ش��ود نمی تواند بفهمد کسی که به 
دنبال خرید یک پراید، پژو 405، سمند 
و... برای استفاده شخصی و مسافرکشی با 
هدف امرار معاش است در چه وضعیتی 
ق��رار دارد و نمی تواند ب��ه کمپین های 
شیکی که سلبریتی ها از سر شکم سیری 
طراحی می کنند، بپیوندد. س��لبریتی ها 
چ��را کمپینی علیه بی عمل��ی دولت در 
برابر بیکاری ب��ه راه نمی اندازند؟ تجربه 
نشان داده است که در کمپین هایی که 
با نیاز مردم همس��و باش��د، مردم از آنها 
تبعیت می کنند! به زبان خیلی س��اده تر 
اینکه، حتی اگر س��لبریتی ها نبودند هم 
اتفاق��ی نمی افتاد و مردم خواس��ته های 

واقعی خود را تعقیب می کردند.
س��لبریتی ها تنها زمانی توانسته اند 
موفق باش��ند که نظری موافق اکثریت 
جامع��ه ارائه کرده ان��د و هرگز در به راه 
انداختن کمپین های خودساخته موفق 
نبوده اند. عدم مماس بودن با متن جامعه 
از آنها موجودات��ی متوهم و خودبزرگ 
بین ساخته است که به دنبال تقلیدهای 
تیپیکال از ظاهر جوامع غربی هس��تند. 
کمپین حمایت از سگ و گربه، و یا نه به 
یارانه نقدی برای مردمی که دهه ها شاهد 
حیف و میل منابع عمومی علی رغم نبود 
یارانه نقدی؛ و به اس��م سرمایه گذاری 
و... بوده ان��د همواره ناموفق بوده اس��ت. 
مردم به کسانی که می خواهند یارانه ها 
مختص عده ای ب��ا روش هرچه مصرف 
بیش��تر یاران��ه بیش��تر، ن��ه می گویند. 
نخریدن خودروی ایرانی برای کس��انی 
که قیمت یکی از خودروهای پارکینگ 
منزل ده ها میلیاردی شان از درآمد چند 
خانوار در تمام عمر بیشتر است، همواره 
پاسخ قاطعانه و منفی مردم را به دنبال 

داشته است.  تسنیم

کارنامه یک ساله اصالح طلبان 
در شورای شهر تهران

جفت پوچ
ش��ورای پنجم در  یتخ����ت آستانه یک سالگی پا
از فعالی��ت خ��ود ق��رار دارد و در این 
مدت اصالح طلبان نه تنها اقدام خاصی 
را برای ش��هروندان و ش��هر نکرده اند 
بلک��ه فرصت ها را نی��ز از بین بردند و 
خب��ری از بهره ب��رداری از پروژه ه��ای 

منطقه ای و فرامنطقه ای و... نیست.
مدیری��ت ش��هری اصالح طلب��ان 
همچنان مورد انتقاد ش��هروندان است، 
مدیریتی که نتواس��ته اس��ت انتظارات 
ش��هروندان را برآورده کند. وعده های 
که نجفی شهردار سابق تهران داده بود 
و نتواست به آنها عمل کند و در نهایت 
ش��هرداری را ت��رک کرد. اما داس��تان 
بی تدبیری این دوره از مدیریت شهری 
فق��ط ب��ه دوره نجفی ختم نمی ش��ود 
چراک��ه در دوره آقای افش��انی نیز این 
روند ادامه دارد تا جایی که پایتخت در 
سکوت و خاموشی قرار دارد و خبری از 

احداث پروژه های عمرانی و... نیست.
مدیری��ت ش��هری اصالح طلبان تا 
اینجای کار نش��ان دادند که برنامه ای 
ب��رای اداره ش��هر ندارند و ب��ه دنبال 
مقاصد سیاسی خود هستند و به دلیل 
اینک��ه ت��وان کار کردن ندارن��د مرتباً 
مسائل حاش��یه ای را مطرح می کنند، 

مسائلی که هیچ کدام صحت ندارد.
اعضای ش��ورای شهر تهران در این 
دوره از زم��ان حضورش��ان در پارلمان 
محلی نتواستند پاسخ اعتماد شهروندانی 
که به آنها رأی دادند را بدهند به طوری 
که بیش��تر جلس��ات ش��ورای شهر به 
حواش��ی و نطق های سیاسی اختصاص 
پی��دا می کند ت��ا آن جا که تع��دادی از 
اعضای ش��ورا از جمله الویری و محسن 
هاشمی به جلسات شورا انتقاد کرده اند.

انتخاب افش��انی به عنوان دومین 
شهردار در این دوره از فعالیت مدیریت 
ش��هری هم نتواسته است ش��رایط را 
سامان بخشد چراکه افشانی هم همان 

مسیری را می رود که نجفی رفت.
زم��ان زیادی از حضور افش��انی در 
ش��هرداری نمی گذرد اما وی در همین 

زمان اندک هم کار خاصی را در ش��هر 
انجام نداده است، افتتاح خط 7 موضوعی 
است که بارها از سوی مسئوالن شهری 
چه در این دوره و چه در دوره قبل بارها 

اعالم شد اما هیچ گاه عملیاتی نشد.
س��ایر پروژه ه��ای ش��هری نیز یا 
متوقف ش��دند و ی��ا به کن��دی پیش 
می روند و این در حالی اس��ت که پیش 
از این و در ش��ورای قبل شاهد اتفاقات 
خوبی در ش��هر بودیم و ه��ر ماه پروژه 
افتتاح می ش��د. مس��ئوالن  جدی��دی 
ش��هری در ای��ن دوره بن��ای برای حل 
مشکالت ش��هروندان ندارند به طوری 
که در هفته های اخیر بارها شاهد تجمع 
گروه های مختلف در مقابل س��اختمان 
شهرداری و شورای شهر تهران بوده ایم.

مهدی چمران رئیس سابق شورای 
شهر تهران نیز درخصوص عدم کارآیی 
مدیریت ش��هری در ای��ن دوره اظهار 
کرد: ش��هرداری در این م��دت کاری 
انجام نداده اس��ت و امروز کارهایی که 
در گذش��ته انجام ش��ده، نه  تنها انجام 
نگرفته بلکه متوقف شده و روی زمین 
مان��ده اس��ت، به عنوان مث��ال دو خط 

مترو را متوقف کرده اند.
وی تصریح کرد: امروز وقتی مردم 
به خاطر »۳۳ درصد تسهیالت تشویقی 
عوارض  نق��دی  پرداخت کنندگان  ب��ه 
س��اختمانی« ب��ه ش��هرداری مناط��ق 
مراجعه می کنن��د، می بینند که این ها 
کار نمی کنن��د و گالیه من��دی مردم از 
عدم کار کردن این مجموعه زیاد است 
و ما ه��م کاری ندیده ای��م. چمران در 
زمینه توقف پروژه های گذش��ته و عدم 
اج��رای پروژه های جدید اظه��ار کرد: 
مشخص است که این ها باید پروژه های 
دوره گذشته را اجرا کنند و در واقع باید 
جهادی عمل کنند، طبعاً با شعار و نطق 

و ایرادگیری کار به جایی نمی رسد.
وی عن��وان ک��رد: در ته��ران کار 
کردن ساده نیس��ت، مشکل و پیچیده 
اس��ت و همین ک��ه بخواهند چند صد 

میلیون حقوق کارمندان شان را بپردازند 
کار آس��انی نیست، چه رس��د به اینکه 
بخواهند کار عمرانی هم انجام دهند. کار 
عمرانی اعتبار می خواهد و باید بتوانند 
تحصیل درآمد کنند. چمران ادامه داد: 
وقتی ک��ه کارها بخوابد قاعدتاً درآمدی 
نیست و وقتی درآمدی نباشد، نمی شود 
کار کرد البته گفته ش��ده که درآمدها 
محقق ش��ده، حاال درست است که این 
درآمدها صد درصد محقق نشده اما اگر 
50 درصد هم محقق ش��ده باش��د باید 
حداقل شاهد 50 درصد کار باشیم ولی 
در حال حاضر شاهد هیچ کاری نیستیم 

و همه کارها متوقف شده است.
عضو س��ابق ش��ورای ش��هر تهران 
نی��ز ضمن انتف��اد از عملک��رد ضعیف 
اصالح طلبان در اداره شهر گفت: شورای 
ش��هر و شهرداری توجهی به مسئولیت 
پذی��ری در ش��هر ندارن��د در حالی که 
باید پاسخگوی رأی مردم باشند، امروز 
شورای شهر در قبل رأی مردم مسئول 

پاسخگویی به انتخاب شهرداری است.
ابوالفض��ل قناعتی گف��ت: به نظر 
می رس��د ش��ورای ش��هر و ش��هرداری 
توجهی به مس��ئولیت پذیری در ش��هر 
ندارن��د در حال��ی که باید پاس��خگوی 
رأی مردم باش��ند، امروز ش��ورای شهر 
در قبال رأی مردم مسئول پاسخگویی 
به انتخاب ش��هرداری اس��ت که قریب 
به یک س��ال از کار کردن برای شهر و 
ش��هروندان را از بین برد و بس��یاری از 
فرصت های عمرانی، خدماتی و فرهنگی 
شهر را با بی توجهی وضعف مدیریت از 
دست داد. مسلماً اصلی ترین سوال مردم 
از شورای ش��هر این است که با نزدیک 
ش��دن به یک س��ال از آغاز دور کاری 
جدید شورا و شهرداری تهران دستاورد 
اصالح طلبان برای شهر و شهروندان چه 
بوده اس��ت؟ آیا آنها در سه سال آینده 
قادر به جبران خدمات از دست رفته و 
بازآفرینی خدمات و مطالبات مورد نیاز 

مردم خواهند بود؟  تسنیم

امام علی علیه السالم:
بی اعتنایی و امید نداشتن بدانچه در دست مردم است 

بزرگترین توانگری است.
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یون بازگشت ویز پرستویی به تلویز پر
مجموعه »س��تارگان راه« با موضوع خوانش 
فرازهای��ی از وصیتنامه ش��هدا با ص��دای پرویز 

پرستویی هرشب به روی آنتن می رود.
مجموعه ۳65 قسمتی »ستارگان راه« با صدای 
پرویز پرس��تویی هر ش��ب با وصیت خوانی یکی از 
شهدای دفاع مقدس از جمعه یکم تیرماه میهمان 

خانه های مردم در شبکه سه سیما می شود.
این مجموع��ه در قالب کلیپ و نماهنگ های 
کوت��اه دو الی س��ه دقیقه ای ه��ر روز قبل از اذان 
ظهر و هر ش��ب قبل از اذان مغرب به فرازهایی از 
وصیتنامه یکی از ش��هدای دفاع مقدس می پردازد. 
مجموعه »ستارگان راه« در 4 فصل و ۳65 قسمت 
تدارک دیده ش��ده که هر فصل در لوکیش��ن های 

مختلفی ضبط و آماده پخش شده است.
سازمان هنری رسانه ای »اوج« تهیه کنندگی 

این مجموعه کلیپ را برعهده دارد.

جعبه جادو

ورش منطقه ۲ عزل مدیر آموزش و پر
طبق اعالم آموزش و پرورش ناصر کوهستانی 
مدیر آموزش و پرورش منطقه دو از س��مت خود 
اس��تعفا داد، همچنین دوره اول متوسطه مدرسه 

معین تعطیل شد.
درپی استعفای ناصرکوهستانی، دیروز در مراسم 
تودیع و معارفه مدیر آم��وزش و پرورش منطقه 2 
تهران، هوشنگ میرشفیعی به عنوان سرپرست این 
مدیریت معرفی شد. در این مراسم باقری مدیرکل 
آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: امیدواریم 
میرش��فیعی با توج��ه به توانمندی ه��ا و تجربیات 
ارزش��مند و طوالنی خود در حوزه تعلیم و تربیت، 

بتواند منشا خدمات ارزنده در منطقه باشند.
علیرضا راهپیما رئیس اداره اطالع رسانی آموزش و 
پرورش شهر تهران نیز گفت: دوره متوسطه اول مدرسه 
معین که این اتفاق در آنجا افتاد تعطیل ش��د و دوره 

ابتدایی و متوسطه دوم آن به کار خود ادامه می دهد.

نیمکت

»اجاره نشین ها« کتاب شد
»ماالمود« در »اجاره نشین ها« داستان نویسنده ای 
را روایت می کند که مشغول نوشتن داستانی درباره یک 
نویسنده است. متافیکشن یا فراداستان ماالمود روایتی 

متفاوت برای مخاطبان خود فراهم کرده است.
اجاره نش��ین ها همگ��ی س��اختمان را ت��رک 
کرده اند و اگر »هری لسر«، نویسنده، اسباب ببندد، 
»لونس��پیل« دیگر برای خراب کردن س��اختمان 
مشکلی ندارد. »هری« تا فصل آخر کتابش را تمام 
نکند، آرامش و س��کوت خان��ه اش را رها نمی کند؛ 
درحالی که او فکر می کند تنها س��اکن س��اختمان 
است، صدای ماشین تحریر نویسنده ای سیاه پوست، 

او را به یکی از واحدها می کشاند.
»اجاره نش��ین ها« را »میالد شالیکاریان« به 
فارس��ی برگردانده و انتش��ارات چترنگ آن را در 
178 صفحه و به قیمت 18000 تومان منتشر و 

روانه بازار کرده است.

کافه کتاب

ساخت مسکن مددجویان تا پایان سال
رئی��س کمیت��ه ام��داد ام��ام خمین��ی)ره( 
گف��ت: واحدهای مس��کونی مددجویان زلزله زده 

کرمانشاهی تا پایان امسال ساخته خواهد شد.
س��یدپرویز فت��اح ب��ا تاکید بر اینک��ه مردم 
کرمانش��اه پ��س از زلزله تنه��ا نماندن��د و تمام 
مس��ئوالن نظام و م��ردم در کنار آنها هس��تند، 
اع��الم کرد: امروز 500 واحد مس��کونی مجهز به 
لوازم ضروری خانگی به خانوارهای تحت حمایت 
ساکن در مناطق زلزله زده تحویل داده می شود.

وی گفت: ای��ن واحدها با تس��هیالت دولتی 
و کمک ه��ای مردمی برای مددجوی��ان زلزله زده 
کرمانش��اهی ساخته شده است. فتاح تصریح کرد: 
با توجه به زلزله اخیر کرمانشاه و وضعیت ویژه در 
برخی از ش��هرستان های این استان، کمیته امداد 
تدابیر ویژه ای در نظر گرفته است تا محدودیت های 

دفتر این  نهاد در کرمانشاه به حداقل برسد.

پیگیری

توهم مرجعیت اجتماعی

چرا سلبریتی ها اعتبار ندارند؟

تهیه کننده و فیلمبردار باسابقه سینما  منتق�د گفت: بنده یک سوأل خیلی جدی از می�ز 
سیاس��ت گذاران و مسئوالن سینمای کش��ور دارم، سوأل 
بنده این است که در کجای جهان یک مکان فرهنگی را به 
ورزش و فوتب��ال اختص��اص می دهند؟ چرا م��ا این همه 

کارهای ضد فرهنگی در حوزه فرهنگ انجام می دهیم؟
اصغر رفیعی جم افزود: چند سالی است مرتباً به لطف 
حضور بخش خصوصی به تعداد س��الن های سینمایی در 
سطح ش��هر تهران افزوده می شود اما سیاست گذاری های 
غلط و نابخردانه مدیران و مسئوالن باعث شده تا افزایش 
س��الن ها هم نتواند موجبات رونق سینما را فراهم کند و 

برخالف آنچه ما فکر می کردیم سینماها رونق پیدا خواهند 
کرد روز به روز از رونق سینماها کاسته شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه این روزها ما در بدترین دوران 
سینما به سر می بریم؛ آمار فروش روز به روز پایین می آید، 
تعداد تولیدها بسیار اندک شده و خیل عظیمی از سینماگران 
در صنف ها و رشته های مختلف بیکار، خانه نشین و افسرده 
حال ش��ده اند اما هیچ تدبیری از سوی مسئوالن سینمایی 
برای اعضای بخت برگشته خانه سینما صورت نمی گیرد و 
به جای آنکه دردها را از ریشه درمان کنند می روند و به فکر 
سرمایه داران می افتند و برای خوش آمد سرمایه داران فوتبال 

در سالن های سینما نمایش می دهند!

رفیعی جم:
در کجای جهان یک مکان فرهنگی را به ورزش و فوتبال اختصاص می دهند؟
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ت


