بهمنکشاورز
حقوقدان نامآشنای ایرانی درگذشت

خداحافظ
آقای وکیل مدافع

پیشخوان
هزینهها گران است ،نه جمعآوری جواب میدهد
و نه فضای جمعآوری کافی است

چالش بیپایان
«معتادان متجاهر»
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با رأی نمایندگان

پرونده اصالح قانون انتخابات
در مجلس بسته شد

صفحه 4

قیمت نفت خام به باالترین سطح خود
در سال جاری رسید

ممنوعیت
سر راه طالی سیاه؟!

صفحه 7

سکوت دولت در غبار شایعه

سرمقاله

ژوبین صفاری

کرمانشاه که قرار بود در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری صورت گیرد ،لغو شد.
پیش از این نیز اعالم شده بود که رئیسجمهوری صبح روز گذشته سهشنبه  3اردیبهشت
در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران حاضر میشود که این برنامه نیز
بهدلیل برنامه پیشبینینشده ،بدون حضور حسن روحانی برگزار شد.

گروه سیاسی  -ماجرا باز هم بر میگردد به تیم رسانهای دولت حسن روحانی؛ در واقع
مدتها است ضعف تیم رسانهای دولت در بسیاری موارد داد همگان را در آورده است.
تیمی که اخیرا یک منبع آگاه جایگزین آن شده است .روز گذشته خبر آمده که تمام
سفرهای هفته جاری روحانی لغو شد .در واقع به فاصله چند ساعت سه برنامه حسن
روحانی پیاپی لغو شد .سفر حسن روحانی رئیسجمهوری به دو استان کردستان و

شرح درصفحه 2

سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد

اقتصاد را برای همه جراحی کنیم

تاکید رئیسی بر اجرای قانون
رسیدگی به داراییهای مسئوالن

تحریمهای آمریکا از زمان روی کار آمدن ترامپ هر روز
ابعاد تازهتری به خود میگیرد و در هر مرحله بار روانی
جدیدی بر اقتصاد ایران تحمیل میکند .عدم تمدید
معافیتهای نفتی توسط آمریکا اینبار میتواند دولت
را با کسری بودجه بیسابقهای روبهرو کند که بیشک
فشار اصلی آن متوجه مردم خواهد بود .اما در این بین،
کارشناسان بارها از لزوم تحول در ساختارهای اقتصادی
کشور سخن گفتهاند و البته برای این جراحی بزرگ باید
تمام ارکان جامعه از حاکمیت ،نخبگان و مردم در این امر
سهیم باشند .مطالعات کارشناسی نشان میدهد با چند
اقدام اساسی میتوان کشور را تا حد زیادی از تحریمها
مصون نگه داشت .از جمله این اقدامات ساماندهی یارانه
بنزین ،اخذ مالیات از خانههای خالی ،شناسایی فراریان
مالیاتی ،مولدسازی اموال دولت و البته ساماندهی مسئله
ارز در مبادالت تجاری را نام برد .در این بین اما به نظر
میرسد عزم دولت به تنهایی نتواند در این جراحی بزرگ
کارآمد باشد .آنچه مسلم است تحوالت اقتصادی کشور
تابعی از شرایط سیاسی است که به عنوان یک پیششرط
اصلی برای ایجاد این تغییر ضروری است .در واقع برای
یک جراحی تمامعیار در اقتصاد ،ابتدا باید همه نهادهای
حاکمیتی به صورت شفاف در این عزم جمعی شرکت
کنند.
ادامه درصفحه 2

صفحه 2

معاونحقوقیرئیسجمهوری:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در افتتاحیه سیودومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران مطرح کرد

کتاب ،راه مقابله با تحریم

خبر

تخلف آمریکا در ممانعت از
کمکهای نقدی به سیلزدگان را
پیگیری میکنیم

صفحه 5

صفحه 2

در جلسه شورای فناوری اطالعات تصویب شد

 ۵وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی آسیا -چین به پایان رسید

تعیین تکالیفی جدید برای دستگاههای دولتی

درخشش آزادکاران ایران با  ۳طال و  ۲برنز

تیم ملی کشتی آزاد ایران در پایان رقابتهای  ۵وزن نخست قهرمانی
آسیا با  ۳مدال طالی رضا اطری ،بهمن تیموری و رضا یزدانی و  ۲مدال برنز
پیمان بیابانی و یونس امامی پیشتاز شد.
به گزارش ایسنا ،در روز نخست مسابقات کشتی آزاد قهرمانی  ۲۰۱۹آسیا
در شی آن چین ،تیم ملی کشتی آزاد ایران در پایان رقابتهای  ۵وزن
نخست با  ۳مدال طالی رضا اطری در  ۵۷کیلوگرم ،بهمن تیموری در ۷۹
و رضا یزدانی در  ۹۷کیلوگرم به همراه  ۲برنز پیمان بیابانی در  ۶۵و یونس
امامی در  ۷۰کیلوگرم ،با نمایشی درخشان به کار خود پایان داد.
در رقابتهای  ۵وزن نخست ،بهمن تیموری نماینده وزن  ۷۹کیلوگرم
ایران و دارنده مدال برنز آسیا در سال  ۲۰۱۷در دیدار فینال برابر پراوین رانا،
دارنده مدال برنز آسیا  ۲۰۱۲از هند ،با نتیجه  ۳بر صفر به برتری رسید و
مدال طالی آسیا را از آن خود کرد.
تیموری کشتیگیر جوان و باآتیه کرمانشاهی که چندی قبل نیز با
نمایشی زیبا مدال طالی جام تختی را از آن خود کرده بود ،پیش از این
در دور نخست استراحت کرد ،سپس با نتیجه  ۱۱بر  ۴اویبک نصیراف از
قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمهنهایی راه یافت .وی در این مرحله
نیز زوپینگ لین از چین را با نتیجه  ۱۲بر  ۲و ضربه فنی مغلوب کرد و به
دیدار فینال راه یافت.
آخرین نماینده ایران در  ۵وزن نخست این رقابتها ،رضا یزدانی دارنده ۲
مدال طال و  ۲برنز جهان بود که پس از  ۲سال دوری از میادین چندی پیش
به میادین بازگشته است ،در دیدار فینال به مصاف باتزول اولزیسایخان از
مغولستان رفت و درحالیکه تا یک دقیقه و نیم به پایان مبارزه  ۴بر  ۲عقب
بود درنهایت با نتیجه  ۷بر  ۴به برتری رسید و سومین مدال طالی خود در
آسیا را بر گردن آویخت.
یزدانی پیش از این در دور نخست با نتیجه  ۵بر صفر سلیم موحامت
موحادیف از ترکمنستان را مغلوب کرد .وی در دور دوم مقابل ماگومد
موسی یف از قرقیزستان با نتیجه  ۱۶بر  ۴پیروز شد و به مرحله نیمهنهایی
راه یافت .وی در این مرحله با نتیجه  ۹بر  ۳علی شیر یرگالی از قزاقستان را
مغلوب کرد و راهی دیدار پایانی شد.
پیش از این ،رضا اطری نماینده وزن  ۵۷کیلوگرم ایران و دارنده مدالهای
برنز آسیا و بازیهای آسیایی در دیدار نهایی مقابل کوم سونگ کانگ دارنده
مدال نقره بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸از کرهشمالی با نتیجه  ۹بر  ۳به برتری
رسید و اولین مدال طالی ایران در این رقابتها را بر گردن آویخت.
آخرینمرتبه حسن رحیمی دارنده مدالهای طالی جهان و برنز المپیک
در سال  ۲۰۱۲موفق به کسب مدال طالی آسیا در وزن  ۵۷کیلوگرم شده
بود.
در وزن  ۶۵کیلوگرم نیز پیمان بیابانی در دیدار ردهبندی برابر
سراجالدین حسناف از کشور ازبکستان به روی تشک رفت و در پایان
در یک کشتی سخت و دشوار با نتیجه  ۳بر  ۲به پیروزی رسید تا
صاحب مدال برنز شود.
همچنین در وزن  ۷۰کیلوگرم یونس امامی دارنده مدال برنز زیر  ۲۳سال
جهان در دیدار ردهبندی برای کسب مدال برنز برابر باتیر بورجاکوف از
ترکمنستان به روی تشک رفت و در پایان در یک مبارزه یکطرفه با نتیجه
 ۱۱بر صفر به برتری رسید و مدال برنز آسیا را از آن خود کرد.
بهنام احسانپور در  ،۶۱محمد نخودی در  ،۷۴کامران قاسمپور در ،۸۶
علیرضا کریمی در  ۹۲و یدالله محبی در  ۱۲۵کیلوگرم  ۵نماینده دیگر ایران
در این رقابتها هستند که امروز به مصاف رقبایشان میروند.
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«ابتکار» از عملکرد ضعیف اطالعرسانی دولت در لغو برنامههای رئیسجمهوری گزارش میدهد

دوازدهمین جلسه شورای فناوری اطالعات ظهر سهشنبه
به ریاست معاون اول رئیسجمهوری برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیسجمهوری با اشاره به تأثیر اجرای کامل طرح دولت
الکترونیک در ارتقای رضایتمندی مردم از خدمات دولتی
گفت :تبادل اطالعات بیندستگاهی یکی از ضرورتهای
تحقق دقیق و کامل دولت الکترونیک است .دستگاهها با
لحاظ همه شرایط الزم برای حفاظت از اطالعات خصوصی
شهروندان ،در زمینه اشتراکگذاری اطالعات در سامانههای
ملی مرکز ملی تبادل اطالعات ،باید همکاری کامل و جدی
داشته باشند و تعلل همکاری برای ایجاد دولت الکترونیک از
هیچ دستگاه و نهادی پذیرفته نیست.
وی اظهار کرد :شفافیت اطالعاتی که در نتیجه اجرای
کامل دولت الکترونیک ایجاد خواهد شد ،ضمن تسهیل
امور زندگی مردم ،تأثیر چشمگیری بر پیشگیری و مقابله با
مفاسد خواهد داشت و از سوی دیگر کمک بزرگی به برقراری
عدالت در عرصههای مختلف خواهد کرد و گامی مؤثر نیز

یادداشت

در اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد کشور در برابر
تکانههای خارجی و داخلی خواهد بود.
محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات ،نیز در این جلسه با بیان اینکه «رئیسجمهوری
در دیدار نوروزی ابتدای سال تاکید کردند که امسال باید در
ازای  ۱۲ماه ،حداقل  ۱۲خدمت ملموس الکترونیک به مردم
ارائه شود» ،تصریح کرد :یکی از نمونههای خدمت ملموس
الکترونیک ،ثبتنام الکترونیکی کارت سوخت از مردم بود.
مردم برای ثبتنام دور جدید کارت سوخت بدون نیاز به
هیچگونه مراجعه حضوری ،در مدت بسیار کوتاهی از طریق
تلفن همراه خود در سامانه دریافت کارت سوخت ثبتنام
کردند و هیچ هزینهای نیز نپرداختند.
در این جلسه که وزیر آموزش و پروش ،رئیس سازمان
امور استخدامی کشور ،دبیر شورای عالی فضای مجازی
حضور داشتند ،مصوب شد کارگروه خوشه سالمت در
مدت یکماه ،برنامه تحقق اهداف موردنظر قانون برنامه
ششم مبنی بر استقرار و بهرهبرداری  ۱۰۰درصدی سامانه

سالمت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان ،به نحوی که
شامل معماری کالن ،اهداف عملیاتی ،برنامه اقدام و میزان
استقرار و بهرهبرداری  ۴پروژه کلیدی پرونده الکترونیکی
سالمت ،استحقاقسنجی و رفع همپوشانی کلیه بیمهها،
ارجاع و نسخه الکترونیکی ،رسیدگی الکترونیکی در بازههای
زمانی سه ماهه باشد ،به همراه نیازمندیها و الزامات از سایر
دستگاهها تدوین و به دبیرخانه شورا اعالم نماید.
همچنین بر اساس مصوبه دیگر این شورا ،دولت مکلف
است تا پایان اجرای قانون برنامه سامانههای مالیات
الکترونیکی ،معامالت دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه،
مزایده ،خرید کاال) و سالمت الکترونیکی را با پوشش کلیه
ذینفعان مستقر و مورد بهرهبرداری قرار دهد .بر این
اساس ،پایگاه اطالعات مؤدیان بهویژه دستگاههایی که
همکاری کمتری داشتهاند حداکثر در مدت  ۶ماه باید تکمیل
شود.
تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف برنامه ،شامل اخذ
اظهارنامه الکترونیکی ،رسیدگی و ممیزی الکترونیکی و اخذ

الکترونیکی مالیات و استقرار با پوشش کامل ذینفعان با
تفکیک اهداف در بازههای زمانی سه ماهه و ارائه برنامه
اجرایی ،اجرای قانون پایانههای فروشگاهی با همکاری وزارت
ارتباطات و سایر دستگاههای ذیربط نیز بخش دیگر مصوبه
این جلسه درباره نظام مالیات الکترونیکی بود.
شورای اجرایی فناوری اطالعات ،ارائه برنامه زمانی تکمیل
و توسعه سامانه بهمنظور پوشش کلیه انواع معامالت و
امکان اتصال با سامانههای توسعهیافته سایر دستگاههای
اجرایی بر اساس قانون به نحوی که در تعامل حداکثری،
فعل معامله در سامانه ستاد انجام گیرد ،در مدت  ۶ماه،
تکمیل فهرست تأمینکنندگان کاال و خدمات با همکاری
وزارت صمت در خصوص اصناف و سازمان برنامه و بودجه
کشور در خصوص پیمانکاران و مشاوران در مدت  ۲ماه با
هماهنگی دبیرخانه شورا ،تدوین برنامه ارزیابی و نظارت بر
نرخ کاال و خدمات در سامانه و الزام به همکاری دستگاهها
با همکاری وزارت اقتصاد ،سازمان برنامه و بودجه و سایر
دستگاههای نظارتی از سوی وزارت صمت را نیز تصویب کرد.

وضعیت رسانههای مکتوب ،دیجیتالی و فضای مجازی عربستان

امین جمشیدزاده *
دولت ریاض به لحاظ سانسور و بایکوت خبری یکی از کشورهای پیشتاز در میان
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است که البته با قتل مرموز«خاشقچی» این
وضعیت مستور و پنهان به ناگاه عیان و آشکار شد و ماهیت رسانههای عربستان
را بیشتر از پیش در جلوی دید جهانیان و افکار عمومی قرار داد .عربستان را
میتوان از پیشگامان راهاندازی رسانههای فراملی در منطقه خاورمیانه به حساب
آورد ،در داخل این کشور نیز حداقل ده روزنامه و دهها مجله به چاپ میرسد و
همچنین روزنامههای فرامنطقهای عربزبان بهویژه «الشرق االوسط» و «الحیاه»
همزمان در این کشور و دیگر کشورهای خاورمیانه ،اروپا و آمریکا چاپ و منتشر
میشوند .مهمترین روزنامههای داخلی عربستان سعودی عبارتند از :الوطن،
الریاض ،الجزیره و عکاظ و دو روزنامه عربنیوز و سعودیگزت نیز که به زبان
انگلیسی منتشر میشوند .در این کشور دو خبرگزاری داخلی به نامهای «سپا»
و «آینا» نیز وجود دارند که همگی زیر نظر خاندان آلسعود اداره میشوند.
همچنین شبکه تلویزیونی ماهوارهای الشرق االوسط و تلویزیونهای العربیه و
امبیسی توسط این دولت راهاندازی شده است .کنترل شدید دولت سعودی،
مانع ظهور رسانههای مستقل در عربستان است .در این کشور ،رسانهها به طور
کلی زیر نظر دولت بوده و سیاست کلی تبلیغات را شورایی به نام «شورای عالی
تبلیغات» تدوین میکند .در اکثر رسانهها ،تبلیغ مسائل دینی در درجه اول قرار
دارد و در مسائل سیاسی اغلب نویسندگان ،به وسیله دولت تغذیه میشوند و
خطمشی خود را از دولت میگیرند .عربستان در فیلترینگ سایتهای اینترنتی
دارای رتبه باالی جهانی است ،با این حال ،کاربران اینترنت توانستهاند با استفاده
از شبکههای اجتماعی مجازی مانند فیسبوک و توئیتر به ابراز نظرات خود
بپردازند .سیاست تازه دولت عربستان برای ممانعت از سرایت انقالبهای عربی

به این کشور ،خرید سهام این شبکهها و فعال کردن هواداران دولت در این
شبکههاست .پادشاه عربستان گرچه از پیشتازان شبکههای ماهوارهای تلویزیونی
و روزنامههای فراملی عربزبان است ،اما فضای رسانهای داخلی کشور را به
شدت تحت کنترل قرار داده است .خودداری رسانههای رسمی عربستان از
انعکاس دیدگاهها و مواضع واقعی مردم این کشور موجب شده است شهروندان
عربستانی به شکلی گسترده به پایگاههای اینترنتی و شبکههای اجتماعی
مجازی روی آورند .همچنین افشای فساد و اختالس گسترده شخصیتهای
بانفوذ آلسعود در شبکههای اجتماعی مجازی موجب شده تا جوانان و فعاالن
سیاسی عربستانی توجه و اعتماد زیادی به این پایگاهها پیدا کنند .دیک کاستلو
مدیر اجرایی اینترنتی توئیتر اعالم کرده بود« :بیشترین میزان رشد مشترکان
این پایگاه اینترنتی مربوط به عربستان بوده است ».این اظهارات موجب شد
ناظران درصدد یافتن علل و پیشزمینههای افزایش مشترکان این پایگاه اینترنتی
بر آیند .حکومت عربستان سعودی پس از قتل مرموز جمال خاشقچی در
سفارت این کشور در ترکیه و افشای آن و بازتاب و انعکاس گسترده آن در
رسانههای جهان اعالم کرده است آندسته از رسانههای این کشور که به زیان
امنیت ملی خبر منتشر میکنند را تعطیل یا جریمه میکند .براساس این حکم
صادرشده از سوی ملک سلمان پادشاه جوان و سلطهطلب سعودی ،رسانهها
از گزارش هرگونه اخباری که در تضاد با قوانین اسالمی (باقرائت وهابیون) و
یا منافع خارجی«با قرائت آلسعود» باشد منع شدهاند .بر اساس این حکم،
ناشران باید تنها به انتقاد سازنده و به دور از غرضورزی که در خدمت منافع
عمومی است ،بپردازند .متخلفان پانصدهزارریال سعودی که معادل۱۳۳هزار
دالر آمریکاست ،جریمه میشوند .یکی دیگر از جریمههای در نظر گرفته شده
برای عربستانیها ،محرومیت همیشگی از همکاری با رسانهها در این کشور

است .رسانههای عربستان به شدت از سوی خاندان آلسعود تحت نظارت قرار
دارند و بیشتر روزنامههای پرتیراژ این کشور متعلق به افرادی هستند که روابط
نزدیکی با خاندان سلطنتی این کشور دارند .در همین حال صدها روشنفکر
عربستانی به دلیل مطرحکردن درخواست خود برای انجام اصالحات در این
کشور در حبس هستند و در کل دولت ریاض در سه سطح با مسئله رسانهها
درگیر میباشد -۱:در سطح اول ،این کشور و رژیم حاکم بر آن تسلط عمدهای بر
جریان اصلی رسانهای در این کشور دارد و انحصار رسانههای مکتوب ،صوتی و
تصویری و خبرگزاریها در دست خاندان سعودی است .این رژیم از پتانسیل و
ظرفیت مذکور برای کنترل افکار عمومی در داخل و تأثیرگذاری بر مردم منطقه
استفاده میکند؛  -۲در سطح دوم ،این کشور به توسعه نفوذ ضریب اینترنت و
اجرای طرحهای دولت الکترونیک پرداخته است بهطوریکه اکنون به بزرگترین
جامعه اینترنتی کشورهای عرب منطقه خاورمیانه تبدیل شده است .با وجود
این ،دولت عربستان یکی از سختگیرانهترین تدابیر فیلترینگ در دنیا را در مورد
سایتهای اینترنتی به اجرا گذاشته است؛ -۳در سطح
سوم ،شبکههای اجتماعی مجازی بهعنوان تنها تنفسگاه مردم و مخالفان
دولت برای ابراز درخواستهای مدنی محسوب میشود .علیرغم سیاستهای
کنترلی شدید مانند تالش برای خرید سهام توئیتر و فیسبوک و فعالسازی
هواداران دولت در این شبکهها ،این شبکهها کماکان آکنده از دیدگاه ناراضیان
سیاسی بوده و تنها مفری که برای عرضاندام مخالفان سیاسی در عربستان
وجود دارد همین شبکهها هستند .برهمیناساس میتوان اذعان کرد رخدادن
تحوالتی نظیر آنچه در کشورهای تونس ،مصر و لیبی به وقوع پیوست در
درازمدت در این کشور چندان بعید و دور از دسترس نیست.
* فعال سیاسی و روزنامهنگار

