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درﯾﭽﻪ

 ۱۰درصد جمعیت باالي  ۱۸سال
کشور سیگار ميکشند
 ایلنا :سخنگوي وزارت بهداشت با بیان اینکه مرگ
ســاالنه هفت میلیون نفر در دنیا بر اثر مصرف سیگار
است ،گفت ۱۰ :درصد از جمعیت باالي  ۱۸سال کشور
سیگار ميکشــند .ایرج حریرچي ،با اشاره به افزایش
مصرف دخانیات گفت ۱۰ :درصد از جمعیت باالي ۱۸
ســال کشور سیگار ميکشــند و  ۱۴درصد از جمعیت
بهصورت روزانه سیگار و قلیان مصرف ميکنند .شیوع
مصرف سیگار در میان جوانان  ۳٫۴درصد است و ۴٫۸
درصد پسران و  ۲٫۱دختران سیگار مصرف ميکنند .در
ایران هفت میلیون نفر از جمعیت باالي  ۱۵سال و ۱۰۰
هزار نفر از نوجوانان  ۱۳تا  ۱۵ســال سیگار ميکشند،
درصورتيکــه دخانیات بزرگترین عامل ســرطان در
دنیاست و ســیگار هفت هزار ماده شیمیایي دارد که
 ۷۰نوع آن قطعا ســرطانزا هســتند .او با بیان اینکه
مرگ ســاالنه هفت میلیون نفر در دنیا بر اثر مصرف
سیگار اســت ،گفت ۹۰۰ :هزار نفر از این جمعیت در
معرض دود سیگار قرار دارند .در ایران نیز ساالنه ۵۵
هزار نفر به دلیل مصرف سیگار و دخانیات جان خود
را از دســت ميدهند .همچنین بیــش از  ۹۰درصد از
موارد ابتال به سرطان ریه ناشي از مصرف سیگار است.
او ادامه داد :مصرف سیگار و دخانیات حداقل  ۱۴نوع
سرطان ایجاد ميکند .در ایران ساالنه  ۱۰هزار میلیارد
تومان صرف خرید ســیگار ميشــود .او افزود :هزینه
درمان مستقیم بیماريهاي ناشي از مصرف مستقیم
دخانیات و سیگار ساالنه  ۲۰تا  ۳۰هزار میلیارد تومان
و هزینههاي غیرمســتقیم آن حدود  ۴۰هزار میلیارد
تومان اســت .هر ســال  ۸۰هزار میلیارد تومان صرف
خرید هزینه درمان مستقیم و غیرمستقیم بیماريهاي
ناشي از مصرف سیگار ميشــود ،درحاليکه بودجه
وزارت بهداشت از محل هدفمندي یارانهها در صورت
تخصیص کامل چهارهزارو  ۸۰۰میلیارد تومان است.
ســخنگوي وزارت بهداشــت درباره نقش آموزش و
پیشــگیري در کاهش مصرف سیگار گفت :مهمترین
و مؤثرترین اســتراتژي براي کاهش مصرف دخانیات
مخصوصا در سنین جواني و نوجواني و اقشار متوسط
و پاییــن جامعــه افزایش مالیات ســیگار و گراني آن
است که درآمد حاصل از آن ميتواند صرف آموزش،
ورزش و بهداشــت و درمان شــود .گراني در مصرف
مواد دخاني و مخدر بســیار مؤثر است؛ چراکه قدرت
خریــد مردم در ایــن موارد کاهش ميیابد .ســازمان
بهداشــت جهاني بهترین نرخ مالیات بر سیگار را ۷۵
درصد در ســطح عرضه ميدانــد .در ایران پس از ۱۱
ســال از تصویب قانون جامع کنترل دخانیات ســود
حاصل از دخانیات به ســرمایهدار ميرسد .در صنایع
دخاني در کشور سه هزار نفر اشتغال دارند که البته با
منافع حاصل از مالیات ۷۵درصدي در سطح عرضه،
ميتواند در سایر صنایع استفاده شود.

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

فرار مغزها
واقعیتي که بزرگنمایي شد
 یکي از بحثهاي مــورد عالقه همگاني در ایران،
مهاجرت بهترینها اســت و معموال هر کسي از ظن
خود چند روایت دســته اول از مهاجرت نخبگان دارد
که ميتوانــد در مواقع لزوم به آنها اســتناد کند؛ اما
هیچکس بــه واقعيبودن این آمــار و ارقام توجهي
نکرده و بيتوجه به واقعیات موجود تنور این شایعات
را گرمتــر ميکننــد .بهرام صلواتي ،یکــي از نخبگان
ایرانــي که براي ادامه تحصیل کشــور را ترک کرد اما
پــس از اتمام تحصیل دوباره به ایران بازگشــت و به
کمک پژوهشــکده سیاســتگذاري علــم ،فناوري و
صنعت دانشگاه صنعتي شــریف در زمینه مهاجرت
ایرانیان به دیگر کشــورها تحقیقات زیادي انجام داده
اســت ،ميگوید» :هفت میلیــارد و  ۵۸۰میلیون نفر
جمعیت کل کره زمین است که از این جمعیت حدود
 ۲۵۰میلیون نفر مهاجر هســتند؛ بــه این معنا که در
خارج از موطن خــود زندگي ،تحصیل یا کار ميکنند.
یعنــي از هر  ۳۰نفر در دنیا یک مهاجر وجود دارد که
ایــن عدد پنج ســال پیش ،از هر  ۳۵نفــر بود و با این
روند پنج ســال آینده از هر  ۲۰نفر خواهد شــد؛ یعني
با روند روبهرشــدي در زمینه مهاجرت در دنیا روبهرو
هستیم« .او تصریح ميکند» :از  ۲۵۰میلیون جمعیت
مهاجر دنیــا ،حــدود  ۸۵میلیون نفــر تحصیلکرده
دانشگاهي هستند )یعني از هر سه نفر یک نفر( .طبق
آمارهاي رســمي بینالمللي ایران یک میلیون مهاجر
ثبتشده در منطقه کشــورهاي توسعهیافته دارد که
 ۵۰۰هــزار نفر از این مهاجران ،تحصیلکردگان ایراني
هستند .بر اساس جمعیت مهاجران کشور کمتر از یك
درصد جمعیت مهاجران دنیا متعلق به ایران اســت
و جمعیت تحصیلکردههاي ایراني مهاجر کشور نیز
کمتر از نیم درصد جمعیــت مهاجران تحصیلکرده
دنیا اســت« .متأسفانه در سالهاي اخیر با یک فضاي
وهمآلود و پر از شایعه درخصوص فرار مغزها از ایران
مواجه هســتیم؛ چراکه عدهاي از افراد و ســایتهاي
خبري آمار دقیقــي را درباره مهاجرت نخبگان ایراني
به خارج از کشــور مطرح نميکنند .حتما این شایعه
را در خبرهاي غیرمعتبر شــنیدهاید که مثال ميگویند
ســاالنه بیش از  ۱۸۰هزار نخبه ،ایران را ترک ميکنند.
اما با کمي تأمل در ميیابیم که آیا ما این تعداد نخبه
در کشور داریم که ساالنه  ۱۸۰هزار نفرشان کشور را به
قصد مهاجرت ترک کنند؟! متأسفانه هر فردي چنین
آمارهایي را براســاس برداشــتهایی شخصي که به
دست آورده بیان ميکند.
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شرق :تفاهمنامه همکاري تهران و ژاپن براي ارتقاي اندازهگیري آلودگي هوا،
روز دوشــنبه در مراسمي در تهران امضا و مبادله شد .طبق این تفاهمنامه
دولــت ژاپن  ۱۱٫۳میلیــون دالر کمك بالعوض خــود را در قالب تجهیزات
آزمایشگاهی تجزیه و تحلیل آلودگی هوا به شهرداری تهران ميدهد.
معاون حملونقل و ترافیک تهران و سفیر ژاپن در تهران این تفاهمنامه
را امضا کردند .محســن پورســیدآقایی در این جلسه با بیان اینکه همکاری
بین دولت ایران و ژاپن به زمینه تأمین تجهیزات اندازهگیری ،تجزیه و تحلیل
آالیندههای هوای تهران محدود نمیشود ،گفت :جایکا پروژههای زیادی را
در کشــورمان اجرائی کرده است .او با بیان اینکه در راستای کاهش آلودگی
هوای تهران این تفاهمنامه به امضا رســیده است ،تصریح کرد :مجری این
طرح در ایران »شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری« و
مجری این همکاری در دولت ژاپن نیز »آژانس جایکا« خواهد بود.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه سابقه همکاری ایران و جایکا به سال
 ۱۹۹۶میرســد که در آن برای اولین بار جایــکا در برنامه مقابله با آلودگی
هوا شــرکت کرد و نتیجه آن ارتقای استاندارد بنزین بود ،گفت :بهطوریکه
در پی آن همکاری ،اکنون سرب به سطح سالم رسیده است و این امر نتیجه
تجارب موفق قبلی بوده اســت .او با بیان اینکه مؤسســه جایکا پروژههای
متعددی در زمینه محیط زیســت اجرا کرده است ،گفت :همکاری جایکا و
شهرداری تهران در دوره جدید از سال  ۲۰۱۷شروع شد و این همکاریها در
راستای ارائه تجهیزات فنی در دوره جدید خواهد بود .بهگونهایکه در پروژه
دوم کمکهای تحقیقاتی براساس ارائه تجهیزات کامل درباره اندازهگیری،
تجزیه و تحلیل منابع آالیندگی خواهد بود و در پایان پروژه ،اولین آزمایشگاه
بررسی آالیندگی موتورهای دیزلی با استاندارد یورو  ،۶آزمایشگاه تخصصی
شــیمی تجزیه مرتبط با آالیندههای هوا و هفت ایســتگاه سنجش آلودگی
هوا و نیز پیشرفتهترین دســتگاههای پرتابل اندازهگیری خودروهای در حال
حرکت بنزینی و دیزلی خواهیم داشت .پورسیدآقایی با بیان اینکه از طرف ما
شــرکت کنترل کیفیت هوا با اختیارات کامل وارد خواهد شد تا هر کاری که
به موفقشدن پروژه میانجامد ،انجام دهد ،گفت :من از حمایت و مساعدت
دولت و ســفارت ژاپن و همچنین دفتر جایکا تشــکر میکنم و امیدوارم این

پروژه شــروعی برای حل مشکل آلودگی هوای تهران باشد .او با بیان اینکه
با حضور ســفیر ژاپن و موافقت دولت ژاپن تجهیزات آزمایشــگاهی کاملی
بــرای اندازهگیــری ذرات معلــق و آالیندگی خودروهای دیزلی ســنگین و
اندازهگیری سموم در سواریهای بنزینی به شهرداری تهران اعطا میشود،
گفت :ارزش این موافقتنامه  ۱۱٫۳میلیون دالر اســت که در مدت سه سال
از سوی ژاپن این آزمایشــگاه تجهیز خواهد شد و به موازات آن کارشناسان
ژاپنی نیز آموزشهای الزم را ارائه خواهند داد .معاون شهردار تهران با بیان
اینکه درحالحاضر در ایران آزمایشگاهی که با دقت باال ،خروجی خودروها
بهویژه موتورهای دیزلی را آزمایش کند ،نداریم ،گفت :این آزمایشگاه کمک
میکند تا خروجی اگزوز موتورهای دیزلی را بررسی کنیم تا بر پایه آن بتوانیم
تصمیمگیری بیشتری کنیم .او با بیان اینکه تفاهمنامه ابتدایی شهرداری با
جایکا در ســال  ۲۰۱۷بیشــتر جنبه کمک فنی و کارشناســی داشت؛ اما این
تفاهمنامه جنبه تجهیزاتی دارد و برای اولین بار است که رخ میدهد ،گفت:
امیدواریم با آزمایشهای دقیقی که دربــاره خروجی اگزوزهای موتورهای
دیزلی انجام میشود ،بتوانیم برنامهریزی دقیقتری داشته باشیم.
همچنین هیرویاســو کوبایاشــی ،ســفیر ژاپن در ایران ،نیز با بیان اینکه
افتخار بزرگی اســت که در این مراسم از طرف دولت ژاپن صحبت میکنم،
گفت :امروز کمک بالعوضی در راستای تأمین تجهیزات اندازهگیری دقیق از
طرف دولت ژاپن به شــهرداری تهران ارائه میشود .او با بیان اینکه از زمان

شروع دولت آقاي روحانی ،این دولت سیاستگذاریهای زیستمحیطی را
در اولویت کار خود قرار داده و ژاپن نیز با درک مشــکالت زیســتمحیطی،
برنامههایی را در راســتای مدیریت منابع آب ،مقابله با گرمشدن هوا و ...در
ایران به اجرا درآورده اســت ،گفت :یکی از پروژههایی که از ســوی ژاپن در
ایران انجام شد ،مشــارکت در برنامه احیای دریاچه ارومیه است که نمونه
بارز همکاری بین دو کشور اســت .او با بیان اینکه دولت ژاپن  ۱۱٫۳میلیون
دالر را برای تأمین تجهیزات اندازهگیــری آالیندههای تهران با عنوان کمک
بالعوض به شــهرداری تهران خواهد داد ،گفــت :این پنجمین پروژه کمک
از زمان انعقاد برجام تاکنون اســت؛ چراکه بســیار واضح است که به دلیل
توسعه سریع شهرنشــینی و مختصات زمینشناسی تهران ،آلودگی هوا به
یک چالش تبدیل شده که اثرات مخربی بر زندگی مردم دارد و امیدواریم با
اجرای این برنامه عالوه بر حفاظت از محیط زیســت به کاهش آلودگی هوا
نیز کمک شــایانی شود .او با بیان اینکه دولت ژاپن در دهه  ۵۰و  ۶۰میالدی
بهویژه در شهر توکیو با چالش بزرگ آلودگی هوا و مشکالت زیستمحیطی
مواجه بود؛ اما در اواخر دهه  ۶۰با کمک مردم ،دولت ،بخش خصوصی و...
این چالش حل شــد ،گفت :امیدواریم از طریق تأمین تجهیزات اندازهگیری
مــردم تهران هوای ســالمتری داشــته باشــند .در این مراســم یوکیهارو
کوبایاشــی ،رئیس دفتر ســازمان همکاریهای بینالمللی ژاپن )جایکا( ،با
بیان اینکه تهران بهعنوان پرجمعیتترین شهر کشور هر روز با کیفیت پایین
هوای محیط دســتوپنجه نرم میکند ،گفت :صرفنظر از دالیل مربوط به
کیفیت پایین هوا ،باید آلودگی هوا برطرف شود و در یک قرن گذشته بسیاری
از کشــورها با اینکه با چنین مشکلی مواجه بودند؛ اما توانستند این مشکل
را حل کنند .او بــا بیان اینکه ما آموختهایم که ســرمایهگذاری در اقدامات
زیستمحیطی برای دستیابی به توســعه پایدار در کشور بسیار مفید است،
گفت :سابقه همکاری جایکا با شهرداری تهران در زمینه کنترل آلودگی هوا
به مدتها قبل برمیگــردد و پروژه موجود در قالب همکاری فنی با عنوان
توســعه ظرفیت کنترل آلودگی هوا در شهرداری تهران در حال اجراست و
در این راستا ضروری است که تهران به تجهیزات بهروزی مجهز شود تا ابزار
اندازهگیری ،تجزیه و تحلیل را در اختیار داشته باشد.

نا امیدی ؛ نردبان برآمدن پوپولیستها
اســتحاله و بيتوجهــي بــه
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ12
مطالبات ،اهــداف و امیدهاي
متنوع و متکثر در جامعه ،خصلت هر دو اردوگاه سنتي و
مدرن است .هر دو اردوگاه سنتي و مدرن با معرفيکردن
اهداف و مقاصد خود به عنوان اهدافي آرمانگرایانه که
بازتابدهنده منافع و مطالبات عمومي جامعه اســت،
مطالبات و خواستههاي اقشار و گروههاي دیگري که در
چارچــوب ایــن منازعــه ایدئولوژیــک و آرمانگرایانــه
نميگنجد را به حاشیه ميرانند .به این ترتیب تضادها و
رقابتها به جاي آنکه بازتاب مطالبات ،امید و آرزوهاي
عیني و واقعي نیروهاي مختلف اجتماعي باشند ،تبدیل
به تضادها و رقابتهایي آرمانگرایانه ميشــوند که در
پس آنها تنها مطالبات ،آمال و آرزوهاي دو نیروي رقیب
عمــده در جامعه نهفته اســت .در این فضــاي رقابت
آرمانگرایانــه و ایدئولوژیک ،نه تنها اردوگاه مســلط بر
جامعه بلکه حتي اردوگاه مقابل آن نیز تنها مقاومتها
و تضادهایي را به رسمیت ميشناسد که ذیل این دوگانه
تعریف ميشوند و اینگونه است که بخش قابل توجهي
از جامعــه و مطالبات و امیدها و آرزوهاي آنها از عرصه
منازعــات و رقابتهــا در جامعه حذف ميشــوند .این
نیروهــاي اجتماعــي ،بــه تدریــج عرصــه منازعات و
رقابتهــاي کالن جامعــه و مطالبــات و امیدهــاي
مطرحشــده در چنیــن عرصهاي را با مطالبــات ،امید و
آرزوهاي خود بیگانه دیده ،از هر دو اردوگاه ناامید شده،
راه انفعال و بيتفاوتــي را در پیش خواهند گرفت .هم
روایتهاي تاریخي را با خود بیگانه ميبینند و هم امیدها
و مطالبات به رســمیت شناختهشده در جامعه را .نه در
روایتهاي تاریخي و نه در امیدها و مطالبات به رسمیت
شناختهشده جامعه ،بازتابي از خود نميبینند .محصول
چنین وضعیتي ناامیدي و اســتیصال بخش عمدهاي از
جامعه است که مورد بيتوجهي قرار گرفتهاند .استیصال
و ناامیدياي که آن را در برهههایي به صورت خشــم و
نارضایتي علیه هر دو اردوگاه نشان ميدهند.
 در صحبتهایي که کردید ،گفتید ما باید ببینیم
چه اتفاقي افتاده که در یک برهه مشخص بحث
امید مطرح شده است .شما فکر ميکنید چه شده
که در شعارهاي انتخاباتي صحبت از امید ميشود
و اینقدر این مسئله مطرح ميشود.آیا در شرایط
بحراني قرار داریم؟
به نظر من ،مطرحشدن مقوله امید در جامعه ،بازتاب
ناامیدي اقشار مختلف جامعه از نسخههاي امیدبخش
موجــود در جامعه یا بــه تعبیر ررتي ،پیشــگویيهاي
ناکامیاب اســت .همانگونه که ررتي توضیح داده است
در غــرب هم ،مسئلهمندشــدن مقوله امیــد ،محصول
ناکامي پیشگویيهاي امیدبخش در نسخههاي مختلف
عهد جدید ،کمونیســم و حتي لیبرالیســم است .صرف
مسئلهمندشدن مقوله امید در جامعه را نميتوان نشانه
وضعیتــي بحراني تلقي کرد ،بلکــه آنچه این وضعیت
را تبدیــل به بحران خواهد کرد به تعبیــر توین بي ،نوع
پاســخي اســت که به این چالش خواهیم داد .ناکامي
نسخههاي امیدبخش در جامعه به این معني نیست که
هیچکدام از آنها دیگر نميتوانند الهامبخش و امیدآفرین
باشــند .بلکه به این معني است که هم اردوگاه سنتي و
هم اردوگاه مدرن نیازمند بازنگري واقعبینانه در آرمانها
و امیدهــاي خود هســتند به گونهاي کــه بازتابدهنده
امیدهــا و آرزوهــاي عینــي و واقعــي اقشــار مختلف
اجتماعي باشند.
بــراي توضیح ایــن مطالــب الزم اســت که بحث
انضماميتــر شــود .ببینید ،سلســله رخدادهایي که به
انقالب اسالمي منجر شــد ،محصول ائتالف جریانها و
نیروهاي اجتماعي با مشــربهاي سیاســي و آرمانها
و مطالبــات اجتماعي متنوع و حتي متضــاد بود .پس
از پیــروزي انقــالب ،در نتیجه ترکیــب و وزن نیروهاي
اجتماعي و سیاســي و مناسبات قدرت حاکم بر جامعه،
مجــددا ،این تکثر و تنوع ذیل دوگانه ســنتي -مدرن اما

با شکل و فرمي که متناســب با شرایط جدید بود ،مورد
بيتوجهــي قــرار گرفت و تنهــا مطالبــات ،منازعات و
رقابتهاي سیاســياي به رسمیت شناخته شدند که در
چارچوب اردوگاه سنتي و مدرن البته به اشکال جدیدش
در برههاي راســت و چپ و در برههاي دیگر اصولگرا-
اصالحطلــب ،قرار ميگرفتند .بنابراین مجددا ،بخشــي
از امیدها و آرزوهاي برخي از نیروها و اقشــار اجتماعي
در عرصــه رقابتها و منازعات سیاســي آرمانگرایانه و
ارزشمدار به حاشــیه رانده شــد یا اینکه مورد غفلت و
بيتوجهــي قرار گرفــت .این وضعیت ادامه داشــت تا
اینکه در انتخابات ریاســتجمهوري سال  ،۱۳۸۴آقاي
احمدينــژاد زمین بــازي را عوض کرد و رقابت بر ســر
آرمانها ،جاي خودش را به طرح مسائل معیشتي اقشار
فرودســت داد .احمدينژاد با این کار توانســت جریان
اصالحطلبي ،روشــنفکري و طبقه متوسط را که با تأکید
بر آرمان آزادي و توسعه سیاسي از پرداختن مستقیم به
نیازهاي معیشتي و عیني اقشار محروم جامعه که بخش
درخورتوجهي از روستانشــینان و حاشیهنشینان شهري
را دربر ميگرفت ،غافل شــده بــود ،در میدان رقابتها
شکســت بدهد .البته در گام بعدي ،اردوگاه اصولگرایان
نیز از این ماجرا بينصیب نماند؛ چراکه احمدينژاد پس
از ازمیدانبهدرکردن جریان طبقه متوســط ،آرمانهاي
اصولگرایــان را هــم هدف قــرار داد و با طــرح آنها به
مبتذلترین و نازلترین شکل و آمیختن آنها با شعارهاي
پوپولیستي ،این اهداف را به نفع خود مصادره کرد.
پس از ایــن اتفاقــات ،عرصه رقابتهاي سیاســي
از رقابت بر ســر اهــداف آرمانگرایانه به رقابت بر ســر
پاسخگویي به مطالبات معیشتي و اقتصادي تغییر مسیر
داد .معیــار ارزیابي مردم از جریانات سیاســي هم دیگر
نه تمایالت آرمانگرایانه و ارزشــي آنها؛ بلکه وعدهها و
برنامههــاي اقتصادي و اجتماعــي کامال عیني و مرتبط
با زندگي روزمره آنها شــد .این وضعیت باعث شــد که
در عرصه رقابتهاي سیاســي ،مطالبات و خواستههاي
جدیدي اهمیت پیدا کنند و جریانهاي سیاســي رقیب
بــراي رأيآوردن و جلب رضایت افــکار عمومي ،ناچار
توجه خــود را به مطالبــات و خواســتههایي از جنس
متفاوتي با مطالبــات و اهــداف آرمانگرایانه معطوف
کننــد .مطالباتــي کــه پیشازایــن اهمیــت و وزني در
رقابتهاي سیاسي نداشــتند و ذیل اهداف و شعارهاي
آرمانگرایانه به حاشیه رانده شده بودند .تحلیل محتواي
مناظرههــاي انتخاباتــي نامزدهاي رقیــب و اهداف و
برنامههــاي تأکیدشــده آنهــا در شــعارها و تبلیغات
انتخاباتي بهخوبي ميتواند این تغییر را در هر دو اردوگاه
نشــان دهد و این به معني اهمیتیافتن و فعالشــدن
نیروهاي اجتماعي جدید در عرصه رقابتهاي سیاســي
است .البته جدیدبودن نه به لحاظ موجودیت اجتماعي؛
بلکــه به این لحــاظ کــه پیشازاین یــا موجودیت این
نیروها به رســمیت شناخته نشده یا اینکه مطالبات آنها
مشروعیت نداشتهاند :نیروهایي مانند کارگران و طبقات
محروم جامعه )با محوریــت مطالبات اقتصادي( ،زنان
)با محوریت عدالت و برابري جنســیتي( ،قومیتها )با
محوریت تکثر فرهنگي و عدالت اجتماعي( ،جوانان )با
محوریت تنوع سبک زندگي( و. ...
فعالشــدن این نیروها ،تقســیمبنديهاي پیشــین
نیروهاي اجتماعي براســاس دوگانههاي سنتي -مدرن،
دینمدار -ســکوالر ،طبقه متوســط -غیر متوســط و...
را بــه چالش ميکشــد؛ زیرا ایــن دوگانههــا در تقاطع
)اینترسکشنالیتي( با مؤلفهها و عواملي مانند جنسیت،
قومیت و ...در شکافها و نیروهاي جدید توزیع شدهاند.
بهعنوان مثال طبقه متوســط دیگر یک طبقه متوســط
یکپارچه و یکدست نیســت؛ بلکه در نیروهاي مختلف
اجتماعي توزیع شــده است .بخشــي از آن در بین زنان
اســت ،برخي دیگر در دل قومیتهاست و بخشي دیگر
خاستگاه و منشأ کارگري دارد .براي مقولههاي دیگر نیز
وضع به همین منوال اســت.و این به معني فعالشدن

خواســتهها و مطالبات و امیدهــاي متفاوت و متکثر در
جامعه است که دیگر بهراحتي در چارچوب دوگانههاي
پیشین نميگنجند .بهاینترتیب جریانهاي عمده سیاسي
در کشــور باید این واقعیت اجتماعي جدید را درک کرده
و آرمانهــا و امیدهاي خود را متناســب با این شــرایط
اجتماعــي بازنگــري کنند؛ به گونهاي کــه طیف متنوع
آرمانها و امیدهاي اقشــار متکثر اجتماعي را نمایندگي
کــرده و در بر بگیرند .بخشــي از ناآراميها و اعتراضات
اخیــر را ميتوان در همین چارچــوب فهم و تبیین کرد:
خشــم و خروش اقشــاري که نادیده گرفته شدهاند .این
خشــم و خروش چنانکه پاســخ درخوری نیابد ،ممکن
است زمینهساز نوعی پوپولیسم در جامعه و باعث ظهور
برخی منجی -پوپولیستها شود .برخی شعارهای جدید
مطرحشده در این ناآرامیها را که پیشتر سابقه نداشت،
میتوان نشانه نطفههای چنین احتماالتی دانست.
 آیــا این تکثر و تنوعی که به آن اشــاره شــد ،به
این معنی اســت که دیگر نمیتوانیم یک امید کلی یا
امید ملی داشته باشــیم که همه تنوعات و گروههای
اجتماعی را در بر بگیرد؟
هم بله و هم نــه .نه ،به این معنی که هر گروهی با
توجه به موقعیت و شرایط اجتماعی امروزی و تاریخچه
خــاص خودش ،ممکن اســت دارای مطالبات و آمال و
آرزوهای متفاوتی باشــد .نهتنها زنان با مردان مطالبات
متفاوتــی دارند؛ بلکه مطالبات زنان شــهرهای کوچک،
زنان حاشیه شهرها و ...نیز با مطالبات زنان طبقه متوسط
شــهرهای بزرگ متفاوت اســت؛ بنابرایــن نمیتوانیم
بهراحتــی از مطالبات زنان به معنای عام کلمه صحبت
کنیــم .مطالبات طبقه متوســط نیز همینطور اســت.
مطالبات طبقه متوسطی که در تهران است ،با مطالبات
طبقه متوســطی که متعلق به یکی از قومیتهای این
جامعه است ،متفاوت اســت؛ اما آیا این تکثر به معنای
نبود امــکان مطرحکردن یک امیــد اجتماعی فراگیر در
جامعه اســت؟ خیر؛ چون همه ایــن مطالبات و آمال و
آرزوها ذیل دو آرمان کلی دســتیافتنی است :آزادی و
برابری؛ امــا آزادی و برابریای که محدود یا منحصر به
گروه خاص یا جریان خاصی نباشــد .آزادی و برابریای
که همه تنوعات و تکثر موجود در جامعه را در بر گیرد.
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 با این شرایط درباره وضعیت امید در جامعه چه
قضاوتی میتوانیم بکنیم .آیا مردم ایران را میتوان
امیدوار به آینده دانست؟
پاســخدادن بــه ایــن ســؤال نیازمنــد مطالعات و
مشاهدات میدانی و دادههای روندی است که براساس
آنهــا و واقعیتهای اجتماعی بتوانیم بگوییم که مردم
ما ،مردمی امیدوار هستند یا خیر؛ یا اینکه در طول زمان
امیدوارتر شــدهاند یا از امیدواری آنها کاســته شده .در
پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران که دادههای
آن در اواخر آبــان و اوایل آذر  ،۱۳۸۴در ســطح ملی،
گردآوری شــدهاند ۴۱ ،درصد پاســخگویان گفته بودند
که وضعیت کشــور روزبهروز بدتر میشود و در مقابل
تنها  ۲۵درصد پاســخگویان ،وضعیت کشــور را رو به
بهبود ارزیابی کرده بودند .بقیه پاســخگویان هم مردد
بودند .در پیمایشــی که به همان شیوه در اواخر مرداد
۱۳۹۳؛ یعنی حدود  ۹ســال بعد اجرا شــد ،باز هم ۴۱
درصد اعتقاد داشتند که وضعیت کشور روزبهروز بدتر
میشــود ،اما نســبت افرادی که اعتقاد داشتند اوضاع
کشــور روند رو بــه بهبــودی را طی میکنــد ،با کمی
افزایش به  ۲۸درصد رســیده بود .دادههای مشــابهی
درخصوص مقایســه میزان امید به آینده شــهروندان
تهرانــی در فاصله زمانی  ۱۳۸۴تــا  ۱۳۹۳وجود دارد.
در پیمایش  ،۱۳۸۴تنها  ۲۳درصد شــهروندان تهرانی
اعتقاد داشــتند که اگر اوضاع بــه همین صورت پیش
برود ،در  ۱۰ســال آینده ،زندگی در ایــران امنتر و بهتر
خواهد شــد .درمقابل ۶۲ ،درصد پاســخگویان تهرانی،
بدترشــدن اوضــاع در  ۱۰ســال آینــده را پیشبینــی
میکردند .در پیمایش مشــابه  ،۹۳نســبت افرادی که
باور به بهبود اوضاع در  ۱۰ســال آینده داشــتند باز هم
کمتر شــده و به حدود  ۱۶درصد رسیده بود ،اما درصد
افراد ناامید از بهبود اوضاع در آینده ،حدود سه درصد
افزایــش یافته بود .هرچند که بر اســاس این دادههای
انــدک نمیتــوان درخصــوص روند امیــدواری مردم
قضاوت کرد ،اما حداقل میتوان گفت که وضعیت امید
در جامعه ما خوب نیست و مطرحشدن امید بهعنوان
یک مسئله اجتماعی ،با واقعیتهای اجتماعی جامعه
همخوانی دارد.

با کشف محققان دانشگاه منچستر با عضویت
مؤثر محقق ایرانی صورت گرفت

امید به درمان قطعی بیماران
کلیوی و دیالیزی
 شرق :بیماریهــای نارســایی کلیوی ) (ESRDو
هزینههای دیالیز بیماران ،بار ســنگینی را بر اقتصاد
درمــان کشــورها و خانوادههــا تحمیــل میکنند و
ســالهای زندگــی پررنجــی را برای بیمــاران رقم
میزننــد .بــا کشــف محققان دانشــگاه منچســتر،
میتوان در آینــده نهچندان دور امیــدوار به درمان
این نوع نارســاییهای کلیوی و کاهــش هزینهها و
ارتقای سالمت جامعه بود .گروه محققان دپارتمان
)ماتریکس ســلولی و پزشــکی بازتولید( دانشــگاه
منچســتر که یکی از محققان ایرانی ژنتراپیست به
نام خانم دکتر پریســا رنجزاد نیز عضو مؤثر این گروه
تحقیق هســتند ،برای اولینبار در جهان توانستند با
استفاده از ســلولهای بنیادی انسانی ،مینیکلیهای
را در یک محیط زنده رشــد دهند که بالغتر و کاملتر
از نمونههای قبلی است .این مینیکلیه دارای عروق
خونی انســانی بوده و میتواند خون بدن میزبان را
فیلتر و تولید ادرار کند .نتیجه این تحقیق ،به سرعت
و به صورت ویژهای مورد توجه مراکز دانشــگاهی و
تحقیقاتی در دنیا قرار گرفته و روزنامههای انگلستان
در شــماره روز  ۱۱فوریــه  ۲۰۱۸خــود ،بــه تجزیه و
تحلیل آن پرداختهاند .رژنراتیو مدیســین یا پزشــکی
بازتولید ،شاخه علمی بسیار جدیدی در دنیاست که
بیشتر به بازتولید سلولهای انسانی از دیفرنشیشن یا
تمایز سولی سلولهای بنیادی میپردازد و موفقیت
اخیــر یکی از مهمترین موفقیتهــای علمی در این
زمینه است .انتظار میرود این تکنولوژی نوین بتواند
در آینده برای درمان نارســایی بسیاری از ارگانهای
دیگر نیز تکامل یابد و دانش رژنراتیو مدیسین را وارد
مرحله جدیدی کند.

پرداخت عیدي بازنشستگان
در نیمه نخست اسفند
 مهــر :مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعي از
پرداخت عیدي بازنشســتگان و مستمريبگیران این
ســازمان در نیمه نخست اســفند خبر داد .سیدتقي
نوربخــش گفــت :در صورتي که پنجهــزار میلیارد
تومان بر اساس ابالغیه هفته پیش سازمان مدیریت
در ماه اســفند بــراي تأمین اجتماعي محقق شــود،
عیدي بازنشستگان و مستمريبگیران این سازمان در
نیمه نخست اسفند پرداخت خواهد شد.
سرکنسول ایران در شانگهاي خبر داد:

پیکر جانباختگان سانچي
چهارشنبه وارد تهران ميشود
 ایسنا :سرکنســول ایــران در شــانگهاي گفت :با
پیگیريهــاي انجامشــده ،فردا پیکــر جانباختگان
نفتکش ســانچي به کشــور انتقــال خواهد یافت.
علیرضــا ایــروش درخصــوص انتقــال پیکرهــاي
جانباختگان نفتکش ســانچي خاطرنشان کرد :با
پیگیريهاي بهعملآمده و با توجه به نزدیکشــدن
به تعطیالت طوالنيمدت ســال نــوي چیني ،تالش
مــا بر این بــود که پیکرهــاي این عزیزان تــا قبل از
تعطیالت به ایران منتقل شوند .سرکنسول کشورمان
در شانگهاي در پاسخ به این سؤال که آیا این آخرین
پیگیريها خواهد بود یا اینکه همچنان پیگیريهاي
وزارت خارجــه ادامه خواهد داشــت؟ تأکید کرد :ما
همچنــان موضوع را تا رســیدن بــه نتیجه قطعي
پیگیري خواهیم کرد .همانطور که هیئت کمیسیون
امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس در شانگهاي
حضور داشــته و این موضوع را از مقامهاي مربوطه
پیگیري کردهاند .پیشــنهادهاي مختلفي وجود دارد
تــا بتوانیم این موضوع را پیگیري کرده و انشــاءاﷲ
به نتایج دیگري برسیم .ایروش تصریح کرد :موضوع
)نفتکش سانچي( بههیچوجه خاتمه نیافته است.
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عملیات انتقال گاز درنظر دارد مناقصه انجام تعمیرات ســطوح  D,C,Bهفت دســتگاه توربین زیمنس مدل SGT۶۰۰درا پس از ارزیابي کیفي به پیمانکاران داراي صالحیت واگذار
منطقه دو ل ا
طق
نماید ،لذا متقاضیاني که واجد شــرایط اعالم شــده باشند ،مي توانند درخواست کتبي خود را به همراه مدارك مورد نیاز جهت اعالم آمادگي حداکثر ظرف مدت  ۷روز پس از چاپ آگهي نوبت
دوم به دفتر امور پیمانهای منطقه دو عملیات انتقال گاز ارایه نمایند.
اطالعات مناقصه:
دستگاه مناقصه گزار :منطقه دو عملیات انتقال گاز
مدت اجراء پیمان ۱۲ :ماه شمسي
مکان اجراء پروژه :استان کهگیلویه و بویر احمدروستاي پتاوه – شهرستانهاي دهق و دهاقان
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ۲,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ :ریال
پیمانکار بایستي توانایي ارایه ضمانتنامه هاي انجام تعهدات و شرکت در فرآیند ارجاع کار )مطابق با یکي از موارد درج شده در آیین نامه تضمین معامالت دولتي به شماره /۱۲۳۴۰۲ت۵۰۶۵۹
هـ .مورخ  ۹۴/۹/۲۲هیات محترم وزیران( را دارا باشد.
زمان عودت فرمهاي استعالم ارزیابي کیفي و اسناد مناقصه :ظرف مدت حداقل  ۱۴روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه
محل دریافت فرمهاي استعالم ارزیابي کیفي و اسناد مناقصه :کیلومتر  ۱۷جاده اصفهان– نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز– امور پیمانها -تلفکس۰۳۱-۳۶۲۸۱۴۱۳ :
فرایند مناقصه :عمومی -یك مرحله اي– ارزیابي کیفي
محل گشایش پاکات پیشنهاد قیمت :کیلومتر  ۱۷جاده اصفهان– نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز
زمان گشایش پیشنهادها :متعاقباً اعالم مي گردد.
مدت اعتبار پیشنهادات :حداقل  ۳ماه شمسی
ضمناً هزینه اسناد مناقصه بعهده برنده خواهد بود.
شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان
ارایه گواهینامه معتبر اصل /برابراصل شامل :تایید صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ۵نفتالزامي است.
WWW. SHANA.IR
کد اقتصادي
WWW. NIGC-NIGTC. IR
شناسه ملي
WWW. NIGC-DIST2. IR
گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقي در نظام مالیات بر ارزش افزوده
http://iets.mporg.ir
گواهي امضاء مجاز و تعهد آور صاحبان امضاء براساس آگهی آخرین تغییرات معتبر
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﺎﺯ
صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال ۱۳۹۵
مدارک ارزیابی کیفی شامل :توان مالي ،تجربه مرتبط ،حسن سابقه کافي ،توان تجهیزاتي ،توان فني-برنامه ریزي و الزامات  HSEبراي اجراي موضوع پیمان

ضمنا آگهي فوق در سایتهاي ذیل نیز قابل مشاهده مي باشد.

