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زنگ کتک

رویکرد قاسم محبعلی در گفتوگو با
«همدلی»

برجام زمینگیر 
شود
ایران هم ضرر میکند

گروه سیاسی :انتظارها به سر آمد و جمعه
شب ،ترامپ با اکراه ســند پایبندی ایران به
برجام را امضــا کرد .البته از این گفت که اگر
شرایطش طی چهار ماه آینده برآورده نشود،
آن را دیگــر تایید نخواهد کرد .وضع اقدامات
سختگیرانه در توافق هستهای و ...

«همدلی» از رشد خشونت در ساختار آموزشی گزارش میدهد

آسو محمدی :مهرماه گذشته بود که«پاره
شدن پرده گوش دانشآموزی بر اثر تنبیه معلم در
شهر شوش» به یکی از بمبهای خبری در رسانهها
تبدیل شــد؛ دانشآموزی 12ساله هنگامی که در
صف صبحگاه مدرسه از همکالسی خود خواسته
بود جایش را با او عوض کند از سوی ناظم مدرسه
با نواختن ســیلی تنبیه شد و طبق تائید پزشک
متخصص پرده گوش سمت راستش پاره شد .گویا
این داســتانها تمامی ندارد .ایــن روزها به لطف
ی است در گوشهای
گسترش رسانههای مجازی كاف 
از كشور اتفاقی بیفتد تا بهسرعت همه شهروندان از
آن خبردار شــوند و تبدیل به یک موج اجتماعی
شود .حاال چند روزی است که تصویر و خبری در
ت به دست میشود که با
شبکههای اجتماعی دس 
وجود تمام اخبار ب ه ظاهر پراهمیتتر ،واکنشهای

زیادی به دنبال داشــته اســت .تصویر متعلق به
پسربچهای است که صورتش ب ه شدت آسیبدیده و
مشخص است که دندانهایش شکستهاند؛ روایت
جدیــدی از داســتان تکراری تنبیههای شــدید
دانشآموزان ایرانی به دســت معلمان اســت و با
گذشت چهار ماه از آغاز سال تحصیلی و مدارس این
چندمین باری است که این اتفاق میافتد؛ «دانیال
رفیعی» دانشآموز ۱۴ساله جیرفتی 16روز پیش
چنان از مدیر مدرسه کتکخورده که هنوز قادر به
مدرسه رفتن نیست و بدتر این که به گفته پدرش
آقای مدیر ن ه تنها از آنها دلجویی نکرد ،بلکه سعی
میکند با ابزارهای مختلف خانواده دانیال را وادار به
رضایــت کند .در این میان بــرادر این دانش آموز
آزاردیده به توضیح ماجرای ضرب وشــتم دانیال
پرداخت و ...
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بعد ازگذشت یک هفته حواشی مدیریت بحران حادثه نفتکش ادامه دارد

داغنفت
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«همدلی» از داغ شدن واکنش مردم به
احتمال سهمیه بندی بنزین گزارش میدهد

کارت  نمیخواهیم

اینروزهــا زمزمههــای بازگشــت کارت
ســوخت و بنزین دو نرخــی باز هم بهگوش
میرسد .با افزایش مخالفان بنزین هزار و 500
تومانی حاال پرونده کارت ســوخت روی میز
بهارستانیها باز شده تا بنزین ...

محمود کالری برای حضور در شبانه پرمخاطب مهران مدیری
به تلویزیون رفت
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سید علی اسماعیلی

تحلیلگر محیط زیست

 -1حفظ و حراســت از محیط زیست ،هم رسالتی است
عام که همه شهروندان نســبت به آن مسئولند و هم از
مهمترین وظایف دولتها اســت ،و دولتها هم از منظر
ارزش ذاتی و اصالت داشــتن محیط زیست و هم از این
منظر که زیست ســالم و برخورداری از محیط زیست و
هوای ســالم و عاری از آلودگی از حقوق اولیه شهروندان
است؛ نسب به آن مسئولند و میبایست نسبت به حفظ
و حراست از آن ،در قبال شهروندان خود ،پاسخگو باشند.
 -2درمیان عناصر محیط زیست ،آب ،خاک و هوا ،نقش
بیبدیلی در حیات و سالمت جامعه بشری دارند ،و حفاظت
از آنها از جمله مهمترین رسالت و خطوط قرمز دولتهاست.
متاسفانه اینک ملت و کشور ایران به دلیل مدیریتهای
ناکارامد در هر ســه بخش آب ،خاک و هوا دچار بحران
شده و بحرانهای آب ،خاک و هوا موجب نگرانی عمیق
شهروندان و به چالشی بزرگ برای نظام تبدیل شده است.
علیرغــم وجود قوانین و آییننامههــای الزامآور ،تجربه
مثبت کشورهای دنیا و نتایج روشن تحقیقات مراکز علمی
وفنی ،اهتمام ویژه و اراده ملی برای حل بحرانهای مذکور
احساس نمیشود و همچنان از این قاعده طالیی و اصل
بنیادین حکمرانی خوب غفلت میشود که سالمت ،نشاط،
امید و اعتماد شهروندان ،سرمایهای ملی است و مراقبت از
این سرمایه ملی ،بدون نگاه ،اراده و اجماع ملی امکانپذیر
نخواهد بود.
 -3غفلت ،عدم اهتمام جــدی و رویکردهای غیرعلمی
مدیران باعث شده است تا آلودگی هوا به مرگ خاموش
شهروندان تبدیل شود؛ براساس اظهارات رسمی مدیران
سازمان محیط زیســت و وزارت بهداشت ،ساالنه حدود
35هزار نفر در ایران و  5هزار نفر در تهران بر اثر آلودگی
هوا جان خود را از دست میدهند و هزاران نفر نیز به انواع
بیماریهای صعبالعالج از جمله سرطان مبتال میشوند،
این آمار وحشتناک میتواند و میباید خواب راحت را از
چشم مدیران و شهروندان برباید.
 -4بحران آلودگی هوا و آثار زیانبار آن در حالی این ملت
و کشــور را در باتالق خود گرفتار ساخته است که منشأ
آلودگي هوا در تهران و كالنشــهرهاي ايران توسط دهها
مرکز علمی و پژوهشــی روشن و تبیین شده است و در
صورت مساله و شناخت علل و عوامل آلودگی هوا ،ابهامی
وجود ندارد .براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای
شهرداری تهران و سایر مراکز علمی کشور«طی سالهای
اخیر ،آالینده اصلی شــهر تهران کــه موجب قرارگیری
وضعیت هوا در شــرایط ناســالم بوده است ،ذرات معلق
با قطر کمتر از  2/5میکرون بوده اســت و منابع آالینده
اصلی شهر تهران در دو دسته «منابع متحرک» (به ترتیب
میزان آلودگی هوا :خودروهای فرسوده ،اتوبوس ،کامیون،
موتورسیکلت ،تاکسیها و خودروهای شخصی) و «منابع
ساکن» (شــامل صنایع آالینده ،نیروگاهها و پاالیشگاه،

سایه دودستگی

رضا نامجو« -هر چیزی را نخواندن» به
احتمال گوهر کم رونق آواز در روزگار ماست.
از ستارههای کممایه موسیقی پاپ گرفته تا
بسیاری از خوانندگان مطرح موسیقی سنتی
دیگر برای جمله آغازین این اشاره ...
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اخبار

آلودگی هوا ومدیریتهای ناکارامد
پایانههای اتوبوســرانی ،فرودگاه ،راهآهن ،-جایگاههای
سوخترسانی و شوفاژها و موتورخانههای منازل و منابع
خانگی و تجاری) مورد بررسی قرار گرفته است .سهم منابع
ســاکن و متحرک در تولید آالیندههای گازی به ترتیب
برابر  15و 85درصد و در تولید ذرات معلق به ترتیب  30و
70درصد است .در منابع متحرک ،کامیونها ،اتوبوسهای
سرویس ادارات ،اتوبوسهای شرکت واحد ،موتورسیکلت و
مینیبوسها و خودروهای فرسوده مهمترین منابع تولید
ذرات هستند؛ و نیروگاه ،پاالیشگاه و صنایع ،اصلیترین
منابع تولید ذرات در طیف منابع ساکن هستند»
 -5بر این اساس ،سیاســتها و برنامههای فوری ،کوتاه
مدت ،میان مدت و بلند مدت برای پیشــگیری و بهبود
کیفیت هوا ،میبایست بر اساس نوع و میزان منابع تولید
آالیندگی هوا اتخاذ شود ،و قاعدتا رویکرد غالب سیاستها،
باید معطوف به مدیریت منابعی باشد که بیشترین سهم
را در آلودگی هــوا دارند از قبیل خودروهای فرســوده،
اتوبوسها،کامیونها و موتورسیکلتها .طی سالهای اخیر
مهمترین و البته راحتترین اقدام کمیته اضطرار شــهر
تهران در مواجهه با بحران آلودگی هوا ،گسترش محدوده
طرح زوج و فرد خودروها به درب منازل و تعطیلی مدارس
بوده است؛ این درحالی است که ممکن است خودرویی
پاک اما پالکش زوج باشــد و خودرویی آلوده اما پالکش
فرد باشد و مهمتر اینکه مطابق آمارهای رسمی تاکسیها
و خودروهای سواری کمترین نقش و سهم را در آلودگی
هوا دارند؛ از منظری دیگر ،این بیتدبیریها و تصمیمات
غیر علمی موجبات افزایش آلودگی هوا را نیز فراهم کرده
اســت؛ به دلیل اینکه اجرای طرح محدوده طرح زوج و
فرد به درب منازل ،باعث افزایش اســتفاده از اتوبوسها
میشــود و افزایش اســتفاده از اتوبوسها ،موجب تردد
بیشتر و افزایش زمان روشن ماندن موتور آنها خواهد شد
و با توجه به آالیندگی بسیار بیشتر اتوبوسها در مقایسه
با خودروهای سواری ،ذرات معلق بیشتری تولید میشود
و بر آلودگی هوا میافزاید .بر این اســاس تصمیمات غیر
کارشناسی اتخاذ شده برای مدیریت آلودگی هوا ،نه تنها
کمترین کارکرد را در بهبود هوا داشته است ،بلکه موجب
افزایش آالیندههای هوا نیز شده است.
 -6مديران ما بايد توجه داشــته باشند كه جهان امروز
جهان دانايي است و درجهان دانایی ،علم و تكنولوژي ،کلید
بیبدیل مديريت و حكمراني است و راهکار حل بحرانها
و مشکالت کشور از جمله آلودگی هوا نه از رهگذر گفتار
درمانی و جمالت کلیشهای و تکراری کهاز رهگذر علم،
فناوری ،نوآوری ،بهرهگیری از تجارب برتر و اســتفاده از
کارشناســان متخصص میگــذرد .مطابق تحقیقات و
آزمایشــات مراکز علمی70 ،درصد آلودگی هوای تهران
و دیگر کالنشهرها ناشــی از منابع متحرک و  30درصد
آن ناشــی از منابع ساکن است و طبیعتا راهکارهای آن
نیز روشــن خواهد بود .ارتقای اســتانداردهای بنزین و
گازوئیل ،اصالح و بهبود کیفیت موتور وســایل حمل و
نقل عمومی و شخصی مطابق استانداردهای دنیا ،نصب
فیلتر دوده روی تمامی خودروهای سنگین و اتوبوسهای

حسین علیشاپور از حضور در
جشنواره موسیقی فجر می گوید

یک «دورهمی» باشکوه

نبودن یکی از قایقهای نجات دربرخی تصاویر ،امیدها درباره زنده بودن احتمالی خدمه ایرانی
را افزایش داده است

یادداشت
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بازتاب

بعد از اعالم تصمیم ترامپ درباره تمدید تعلیق تحریمها؛

حمل و نقل شهری ،نوسازی اتوبوسهای شهری ،اسقاط
وســایل حمل و نقل عمومی و شخصی فرسوده ،حذف
تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی و اعطای تســهیالت
ویژه برای خرید این نوع خودروها ،ســامان بخشــی به
وضعیت تردد خودروها ،منع و محدودیت تردد وســایل
حمل ونقل عمومی و شخصی با سن باال ،تولید و توسعه
منابع و انرژیهای پاک و تجدیدپذیر و کاهش اســتفاده
از انرژیهای فسیلی ،توسعه فضای سبز ،ارتقای دانش و
بینش شهروندان نسبت به نقش حیاتی و بیبدیل محیط
زیست در حیات و سالمت آنان و سایر موجودات زنده و
فرهنگسازی و نهادینه کردن فرهنگ عمومی حراست از
محیط زیست بهعنوان رسالت ملی و دینی امربه معروف و
هوشیاری عمومی نسبت به تخریب محیط زیست بهعنوان
رسالت نهی از منکر ،و اجرای درست و به موقع قوانین و
آییننامههای الزامآور موجود و ...در قالب یک برنامه جامع
و طی فرایند زمانی مشخص ،ازجمله مهمترین راهکارهای
بهبود کیفیت هواست که غالب متخصصان وکارشناسان
خبره نسبت به آنها اتفاق نظر دارند.
 -7بــا توجه به نکات فوق ،کیفیت هوا و رنگ آســمان
هرکشوری ،شاهد صادقی است بر کارآمدی و ناکارآمدی
مدیــران آن کشــور .گرچه مطابق بررســیهای مراکز
پژوهشــی ،آلودگی هوا ،تابعی اســت از منابع متحرک
و منابع ثابت پیش گفته ،اما بر کســی پوشیده نیست
که میزان و گســترش این منابع ،خود تابعی هستند از
اســتراتژیها ،راهبردها ،رویکردها و اقدامات مدیریتی.
مشــکالت محیط زیســت و آلودگی هوا پدیده خاص
کشــور ایران نبوده و نیســت ،بلکه غالب كشورها طي
دهها ســال با این پدیــده درگير بوده و بــا راهكارهاي
علمي و عملي مناسب این مشــکل را طی دوره زمانی
مشــخص حل کردهاند و تجارب موفق این کشورها نیر
میتوانســت و میتواند راهنمای اندیشه و عمل مدیران
مــا در حل این بحران باشــد؛ بنابرایــن پدیده آلودگی
هوای تهران و کالنشــهرهای ایــران و افزایش آن طی
چند دهه اخیر ،ناشــی از غفلــت و بیتدبیری مدیرانی
است که بدون توجه به الزامات زیست سالم شهروندان،
سیاســتها و رویکردهایی را در پیش گرفتند که هوای
آلوده موجود ،نتیجه آن سیاســتها و رویکردهاســت.
آخرین نمونــه از زنجیره بیتدبیریهــا و رویکردهای
غیر علمی ،افزایش قابل توجه تعرفه واردات خودروهای
هیبریدی در آذرماه ســال جاری(درست در اوج آلودگی
هوا) اســت؛ در حالیکه یکی از راهکارهای موثر کاهش
آلودگی هوا که غالب کارشناسان داخلی وخارجی بر آن
توافــق و تاکید دارند ،حذف یا کاهش تعرفه خودروهای
هیبریدی است .براین اساس گزافه نیست اگر گفته شود
منشأ آلودگی تهران و کالنشهرهای ایران نه منابع ثابت
و متحرک ،بلکه جماعتی از مدیران هستند که از دانش
و مدیریت علمی و راهبردی و از اهتمام و اراده الزم براي
حل اصولی مشكالت بیبهرهاند و عملکرد آنان نه تنها در
ارتقای ســطح زندگی و رفاه و آرامش ملت نجیب ایران
کارکردی نداشته که بر درد و رنج آنان نیز افزوده است.

اتحادیه اروپا بر تعهد بر اجرای کامل و مؤثر
برجام تأکید کرد

رویداد -۲۴یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا بعد از اعالم تصمیم رئیسجمهور
آمریکا درباره تمدید تعلیق تحریمهای ایران گفت که اتحادیه اروپا به تعهد در
قبال برجام پایبند است .یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا بعد از اعالم تصمیم
رئیسجمهور آمریکا درباره تمدید تعلیق تحریمهای ایران گفت که اتحادیه
اروپا به تعهد در قبال برجام پایبند است .یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا گفت
که مقامات این اتحادیه با آلمان ،فرانسه و انگلیس درباره تصمیم واشنگتن برای
تمدید تعلیق تحریمهای هستهای ایران رایزنی خواهند کرد.
بنا به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،این سخنگوی اتحادیه اروپا در بیانیهای
روز جمعه اعالم کرد« :بعنوان اولین گام ،ما با  E3و دیگر کشــورهای عضو
اتحادیه اروپا هماهنگیها برای ارزیابی مشترک این بیانیه و پیامدهای آن را
انجــام میدهیم».این مقام اتحادیه اروپا تأکید کرد که اتحادیه اروپا که 28
عضو دارد ،به «تداوم اجرای کامل و مؤثر» برجام متعهد است .برجام در سال
 2015به امضای ایران و ( 5+1آمریکا،انگلیس ،فرانسه ،روسیه ،چین بعالوه
آلمــان) درآمد اما ترامپ روز جمعه اعالم کرد که برای  120روز دیگر اجازه
تعلیق تحریمهای ایران را میدهد اما کشورش با اروپا برای اصالح برجام که
از نظر وی بدترین توافق قرن اســت وارد مذاکره میشود .آمریکا همچنین
تحریمهای جداگانهای را علیه چندین فرد حقوقی و حقیقی ایران وضع کرد.
پیشتر یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان اعالم کرد که برلین به رایزنی
با شــرکای خود در اتحادیه اروپا در خصوص یک موضع مشترک در زمینه
تصمیم آمریکا برای تعلیق تحریمهای ایران میپردازد .سخنگوی آلمان در
بیانیــهای گفت« :ما اعالمیه امروز آمریکا درباره برجام را مورد مالحظه قرار
دادهایم .ما به رایزنی با شرکای خود برای بحث درباره یک رویکرد مشترک
خواهیم پرداخت» .وی تصریح کرد که دولت آلمان به حمایت از اجرای کامل
برجام ادامه خواهد داد.
رییس جمهور در تماس تلفنی با ربیعی تاکید کرد

ضرورت اطالع هر چه سریعتر از وضعیت
خدمه ایرانی نفتکش

رئیس جمهور در مکالمه تلفنی با وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضمن اخذ
گزارش وی از آخرین وضعیت مهار آتش سوزی نفتکش سانچی تاکید کرد :تمام
اقدامات و امکانات الزم برای اطالع سریعتر از وضعیت و دسترسی به خدمه ایرانی
نفتکش بسیج شود .به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی
در تماس تلفنی با دکتر علی ربیعی که به نمایندگی از رئیس جمهور مامور
رسیدگی به وضعیت نفتکش ایرانی و خدمه آن شده و هم اینک در چین حضور
دارد ،افزود :ضروری است با ادامه مذاکرات و پشتیبانی بیشتر وزارت امور خارجه،
تمام نیازها و امکانات الزم برای دسترســی سریعتر و اطالع از وضعیت خدمه
نفتکش از کشورهای همجوار و تسریع همکاریهای دولت چین به کار گرفته شود.
رییس جمهور از وزیر کار خواســت ضمن ارائه مســتمر و مستقیم گزارش
پیگیــری حادثــه ،اطمینان یابــد کــه در اولین فرصت ممکــن نیروهای
ایرانــی و چینــی برای اقدامــات تکمیلی و امــدادی وارد نفتکش شــوند.
رییس کمیته ویژه رســیدگی به وضعیت نفتکش حادثه دیده سانچی نیز در
این تماس تلفنی گزارشــی را از نشست کمیته اضطراری رسیدگی به حادثه
نفتکش سانچی در شانگهای چین ارائه کرد و گفت که به نمایندگی از دولت
ایران از مقامهای چینی خواســته است ضمن بکارگیری تمام توان خود برای
نجات دریانوردان ایرانی ،در اجرای عملیات امداد و نجات بر میزان تالشهایشان
بیفزایند.

صدیقی،امام جمعه موقت تهران:

بی احترامی نکردم

امــام جمعــه موقت تهران بــا انتقاد از تحریــف اظهاراتش در
خطبههــای نماز جمعه ،گفت :امکان ندارد من بخواهم به مردم
حتی معترضین و آنهایی که بخاطر اعتراض بیرون آمدند هیچ
بی احترامی بکنم.
به گزارش خبرگزاری تســنیم ،حجتاالسالم کاظم صدیقی با
انتقــاد از تحریف اظهاراتش در خطبههــای نماز جمعه تهران،
گفت :مردم مایه افتخار ما هســتند و تمام پیروزیها در جنگ
و انقالب و فتنهها بواســطه همین مردم است .بنده خوشبختانه
در این خطبه بلندگوی مردم بــودم و آنچه را که معترضین به
مشکالت معیشتی توجه داشتند ،به نمایندگی همه آنها ،پشت
تریبون نماز جمعه جهانی کرده و دردشان را به گوش مسئولین
رساندم.
وی گفــت :وقتی بنده میگویم مردم جمع شــده اند ،معاذاهلل
نمیتوانم بگویم که مردم چه هســتند و روشــن است که اگر
دریایــی بوجود آمده و موج این دریا «آشــغال» را برده ،همان
فضای فتنه بوده اســت و اصال کاری به اشخاص ندارم .اجتماع
مردم همانند نهم دی هشــتاد و هشــت بود .فضایی که دشمن
بوجود میآورد مثل آشغالی است که مزاحم است و این اجتماع
مردم فضای فتنه و آشوب را میبرد.
خطیب موقت تهران افزود :الحمدهلل رب العالمین مردم ما را از
خودشان میدانند و من هم به مردم عشق دارم .من خدا را شکر
میکنم که در خدمتم مردم هســتم و در میان آنها هستم .در
ایــن خطبه هم من نماینده مردم و بلندگوی آنها بودم .در این
خطبه نهایت احترام را به مردم کردیم ،از آنها تشــکر کردیم و
امکان ندارد من بخواهم به مردم حتی معترضین و آنهایی که
بخاطر اعتراض بیرون آمدند هیچ بی احترامی بکنم.

