تب نمایندگان مجلس یازدهم در تقابل با دولت تند است

«ابتکار» اثر متقابل باال رفتن قیمت خودرو
در کارخانه و بازار را بررسی میکند

طرح  ۲۳۰سوال از وزرا در  2ماه!

پاس کاری گرانی
میان خودروساز و دالل
صفحه 10

شرح درصفحه 2

پیشخوان
سرمقاله

ادامه شرایط کووید 19چه تاثیری بر فعالیتهای سیاسی
و نتیجه انتخابات  1400دارد؟

باال رفتن پوپولیسم
از دیوار کرونا

علیرضا صدقی

بروز عالئم حیاتی در جامعهای محتضر
بدون تردید جامعه ایران در زمره پیچیدهترین جوامع
بشری در عصر مدرن محسوب میشود .در زمانهای
که بسیاری از معادالت و مناسبات اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی و اقتصادی رمزگشایی شده و در بستری جهانی با
پیوستهای ارتباطی وسیع تعریف میشوند ،پیرنگهای
موجود در جامعه ایران که یک پای در سنت و یک پای
در مدرنیته دارند ،به هیچ عنوان قابل طرح و تبیین
نیستند .هم از این رو است که در موقعیتهایی ویژه و
خاص مجموعه کنشها و واکنشهایی در جامعه ایران
بروز میکند که امکان ردیابی آنها در قوارههای معمول و
متداول اجتماعی وجود ندارد.
در چنین بستری است که جامعه ایران در حالی که
به نظر میرسد آرامآرام تمام عالئم حیاتی خود را از
دست داده و میرود تا مرگ اجتماعی را تجربه کند،
به ناگاه عالئمی حیاتی از خود بروز میدهد که یکسره
همه تحلیلگران را شگفتزده و متحیر میسازد .این
جامعه میتواند در سکرات موت نشانههایی حیاتی،
پرنشاط و شفاف را به جامعه جهانی مخابره کند و
در این رهگذر بسیاری از تحلیلهای مفروض را
دستخوش دگرگونی و دگردیسیهایی اساسی کند .در
این هنگامه است که روندها و فرآیندهای پیچیده در
جامعه ایران بار دیگر نشان میدهند که گویی هنوز
تا رمزگشایی از این جامعه فاصلهای بعید و شکافی
سترگ وجود دارد.
ادامه درصفحه 2

یادداشت

گروه سیاسی :در فاصله کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست
جمهوری سیزدهم ،سرنوشت آن هر روز بیشتر مورد توجه قرار
میگیرد .شرایط خاص کشور به ویژه از نظر تحریم و مشکالت
اقتصادی و میزان مقصر دانستن دولت در این روند از یک سو
و نتیجه انتخابات مجلس یازدهم در اسفند  98از سوی دیگر...

رئیسجمهوری در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت:

کشور توانایی عبور از این شرایط
دشوار را دارد

صفحه 2

آیا سند موسیقی ملی میتواند راهگشایی در حوزه
موسیقی ایرانی باشد؟

صفحه 2

زیر و بم سندی برای نتها
صفحه 4
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گروه سیاسی :در حالی که با حضور و تایید صالحیت نصفه و نیمه اصالحطلبان برای
انتخابات مجلس یازدهم و البته رویگردانی بدنه اجتماعی و پایگاه رای آنان از صندوقهای
رای در اسفند  ،98اصولگرایان تقریبا تمام صندلیهای صحن بهارستان را از آن خود کردند،
انتظار میرفت مجلسی که مرتبا عنوان «انقالبی» را برای خود تکرار میکند ،به تضاد
و تقابل با دولت برخیزد .هر چند این روند در روزهای اول رد شد و نمایندگان گفتند

مقابلهای با دولت نداشته و تنها مطالبهگرند ،اما ادبیات و رفتارهای نمایندگان فراتر از این
مطالبهگری و رویکرد نظارتی مجلس را نشان میداد .با گذر دو ماه از عمر مجلس یازدهم،
این روند تشدید شد تا جایی که در روز حضور محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه در
مجلس ،رفتارها عمال به توهین و تهمت رسید.

آالینده تابستانی هوای پایتخت
چه خطراتی برای شهروندان دارد؟

پای «ازن» روی گلوی تهران
صفحه 3

با پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی
کشور #اعدام_نکنید فعال نتیجه داد

اعالم رسیدگی دوباره به پرونده
۳محکوم به اعدام اعتراضات آبان ۹۸

روزهای مهم دیپلماسی
با همسایه غربی

آیا همراهی داوران با یک هشتگ باعث
قطع بی اطالع «عصر جدید» شد؟

عصر جدید مخاطبزدایی
در سیما
صفحه 4

صفحه 11

صفحه 2

در دوازدهمین جلسه دادگاه طبری و سایر متهمان مطرح شد

خطای ادراک سیاسی پمپئو

امین جمشیدزاده *
مایک پمپئو وزیر خارجه ایاالت متحده به تازگی مقابل دوربین
تلویزیونهای کشورش و رسانه های جهان اعالم کرد که ایران ،چین و
روسیه تهدید جدی برای آمریکا و منافع کشورش در جهان هستند.
اصل تغییر ناپذیری اندازه-فاصله میتواند مبنای ادراک بعضی از خطاهای
ادراکی باشد؛ درواقع خطای ادراکی ،دریافت ادراکی نادرست یا تحریف
شده است .بهترین نمونه خطای ادراکی اندازه ،خطای ادراکی ماه است.
ماه در نزدیکی افق ۵۰درصد بزرگتر از وقتی دیده میشود که در سمت
الرأس«وسط آسمان» باشد .به رغم اینکه تصویر شبکیهایی آن در هر دو
موقعیت یکسان است.توجیه این خطای ادراکی این است که فاصله ادراکی
از افق بیش از فاصله ادراکی از سمت الرأس ارزیابی میشود .از این رو ادراک
فاصله طوالنی تر به ادراک اندازه بزرگتر منجر میشود .یکی از راههای
کاستن از تأثیر نشانههای فاصله یا عمق که باعث دورتردیده شدن ماه در
افق میگردند سر و ته نگاه کردن به ماه است .به این ترتیب که پشت به ماه
بأیستید و خم شوید و از بین پاهایتان به ماه نگاه کنید .اگر هم عکسی از ماه
در افق داشته باشید میتوانید عکس را سر و ته نگاه کنید .بر همین شیوه
در سایر حواس نیز به ثبات ادراکی برمیخوریم .برای مثال ،اگر بسامد همه
نتهای یک آهنگ دو برابر شود ،باز هم همان آهنگ را میشنویم .در هریک
از حسها ،ثبات ادراکی به روابط بین ویژگیهای محرک وابسته است؛
مثال رابطه بین اندازه شبکیه ای و فاصله «در ثبات اندازه» رابطه بین شدت
درخشندگی دو ناحیه مجاور «در ثبات درخشندگی» و جز اینها نمونههای
آشکار و مبرهنی از خطای ادراکی ما انسانهاست در سپهر سیاست هم با
توجه به اتمسفری که بین کنشگران عالم سیاست در جریان است خطای
سیاسی ادراکی مردان سیاست نه تنها مستثنی از این قاعده و اسلوب نیست
بلکه گاهی بیشتر بوده و بر دیگر مسائل همتا در حوزههای دیگر غالب بوده
و میچربد که نمونه آن خطای ادراک سیاسی مایک پمپئو وزیر خارجه ایاالت
متحده آمریکا در مواجهه با ایران از زمان آمدن به کاخ سفید است و اخیرا
این خطا را به پکن و مسکو هم تسری و تعمیم داده است.خط و نشان تازه
و متوهم مایک پمپئو علیه مثلث پرقدرت و متحدان ژئواستراتژیک جهان
ایران-چین و روسیه نشان از شکست سیاست پارادوکس و هژمونی وارونه
و شکست خورده و اضمحالل قدرت رو به پایان رئیسش دونالد ترامپ در
این راستا دارد .مایک پمپئو که حاال کشورش در بحبوحه توأمان کرونا و
تبعیض نژادی علیه رنگین پوستان در جهان شهره آفاق و زبانزد خاص و عام
شده و دو سه ماهی است در این منجالب گیر افتاده و کشورش در صدر
رنکینگ مبتالیان و فوتشدگان کووید ۱۹با رکورد  ۱۴۳هزار قربانی قرار دارد و
اعترافات آگرچه با تأخیر جان بولتون مشاور ارشد سابق و حلقه وصل و یار
گرمابه و گلستان وی و ترامپ علیه رئیس کاخ سفید و نظرسنجی های تازه
و کاهش محسوس و معنادار محبوبیت دونالد ترامپ در ایالت های مختلف
و بویژه ایالت های که ترامپ قبال بیشترین رأی الکترال را در آنجا کسب کرده
و پیشی گرفتن با فاصله جوبایدن رقیب همتای دموکراتش در انتخابات ۳
نوامبر امسال « ۱۰آبان  »۹۹همه و همه حکایت از شکست احتمالی ترامپ
در انتخابات پیش روی ینگه دنیا دارد و اکنون مایک پمپئو با این راهبرد غلط
و موازنه وارونه و درواقع با این مهندسی معکوس و فرار از شکست آینده
رئیس و حزبش در تدبیر اشتباه تازهاش دایره خود را بسط و گسترش داده و
علیه سه قدرت بزرگ سپهر سیاست جهان خط و نشان میکشد و صحبت
از فشار مضاعف و تحریمهای جدید علیه آنها میکند که البته این سیاست
جبران کور و یک بام و دو هوای واشنگتن و رئیس منزوی شده و منفعلش
راه به جایی نخواهد برد.
* فعال سیاسی اصالحطلب

اهداف تهران و بغداد در دید و بازدیدهای مقامات ایرانی و عراقی چیست؟

بیژن قاسم زاده :اتهامات را قبول ندارم
قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اکبر طبری و
چند متهم دیگر این پرونده« ،تأثیر دادن نفوذ اشخاص
دولتی در تصمیمات قضایی» و «دریافت رشوه بالغ بر
مبلغ  ۲۸میلیارد ریال» را به عنوان دو اتهام بازپرس
مزاده ذکر
سابق و متهم فعلی این پرونده یعنی بیژن قاس 
کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه ،دوازدهمین
جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان
صبح امروز به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
در ابتدای دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات
اکبر طبری و سایر متهمین ،قاضی بابایی رییس دادگاه
رسمی و علنی بودن دادگاه را خطاب به حاضرین در
جلسه متذکر شد.
قاضی از متهم مهدی زاهدیان خواست در جایگاه
حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی از او پرسید آیا
اتهامات را قبول دارید؟
متهم ضمن رد اتهامات مطرح شده در کیفرخواست
درباره رابطه با دانیال زاده گفت :وکیل دانیال زاده
بودم .پس از تعیین حق الوکاله ،او  ۷میلیارد تومان برای
هزینههای دادرسی و قانونی و  ۳میلیارد تومان برای حق
الوکاله به من پرداخت کرد.
قاضی خطاب به این متهم گفت :چه مبلغی به بازپرس
سابق علیزاده متهم پرونده پرداخت کردید؟

متهم زاهدیان گفت :من پولی ندادم.
قاضی گفت :شما در چند مرحله اظهار کردهاید که
پول به علیزاده دادهاید .گفتهاید سه میلیارد تومان به
بازپرس علیزاده دادهام و این را در مواجهه حضوری
اظهار داشتهاید .گفته اید این مبلغ را در دو مرحله به
صورت یورو پرداخت کردهاید یک مرحله در شمال و یک
مرحله در تهران این پول را دادهاید.
قاضی از وکیل متهم زاهدیان خواست در جایگاه حاضر
شود.

وکیل متهم زاهدیان با حضور در جایگاه از موکل خود
دفاعیاتی در موضوعات مختلف کیفرخواست مطرح کرد.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی بابایی خطاب به متهم
مزاده گفت :در جایگاه قرار بگیرید.
قاس 
مزاده گفت :اتهام شما
قاضی خطاب به متهم قاس 
تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در تصمیمات قضایی
و دریافت رشوه از آقایان حاج رضا و شریف نجار بالغ
بر مبلغ  ۲۸میلیارد ریال میباشد ،آیا این دو اتهام را
قبول دارید؟

مزاده گفت :نمیپذیرم.
متهم قاس 
قاضی بیان کرد :شما به چه پروندههایی رسیدگی
میکردید؟
متهم پاسخ داد :بسیاری از پروندهها به من ارجاع
میشد.
رییس دادگاه سوال کرد :موضوع شکایت در حدود
صالحیت شما نبوده است.
در ادامه قاضی از وکیل متهم قاسم زاده خواست در
جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.
در ادامه مرتضی ناجی در جایگاه قرار گرفت و درباره
دو اتهام منتسبه به موکل خود دفاعیاتی را بیان کرد.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست در جایگاه
قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند.
وی افزود :مهدی زاهدیان فردی است مازندرانی که
مزاده و علیزاده بوده و دوست صمیمی
همشهری قاس 
این دو نفر است.
وی خطاب به متهم زاهدیان گفت :شما مشغول کار
چاقکنی در قوه قضاییه بودید ،ما از درونتان شما را
کشف کردیم و فردی از درون شما را افشاگری کرد.
در ادامه جلسه دادگاه فیلم اقرارهای دانیال زاده
نمایش داده شد.
قاضی بابایی با اعالم ختم جلسه گفت :زمان برگزاری
جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعالم میشود.

در هیئت دولت انجام شد

تصویب دستورالعمل حمایت قضایی و تشویق و ماندگاری شاغالن پستهای تخصصی حقوقی

دولت در اجرای تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تهیه
دستورالعمل به منظور حفاظت بهینه از بیتالمال و حقوق و اموال دولت،
دستورالعمل اجرایی قضایی و تشویق و ماندگاری شاغالن در پستهای تخصصی
حقوقی در دستگاههای اجرایی را به تصویب رساند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت ،هیئت وزیران
در جلسه  ۸تیر  ۱۳۹۹به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری ،معاونت حقوقی
رئیسجمهور و سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و

به استناد بند (خ) ماده ( )۱۱۳قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ،دستورالعمل
اجرایی بند یادشده درخصوص حمایت قضایی و تشویق و ماندگاری شاغالن در
پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی را به تصویب رساند.
بر این اساس ،احراز شرایط مشموالن این دستورالعمل ،موکول به تأیید
کارگروهی متشکل از معاون توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی ذیربط ،مدیر
واحد حقوقی و یک نفر حقوقدان صاحب نظر در مسائل حقوق اداری به انتخاب
باالترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.
دارندگان مدرک تحصیلی در رشتههای تحصیلی مندرج در شرایط احراز شغل
کارشناس حقوقی و نیز دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته
حقوق شاغل در پستهای سازمانی تخصصی کارشناس حقوقی و فاقد مدرک
تحصیلی کارشناسی حقوق یا فقه و مبانی حقوق مشروط به حداقل پنج سال
سابقه فعالیت مستمر در پستهای حقوقی و دارای حداقل رتبه پایه ،در زمره
مشوالن دستورالعمل مورد اشاره قرار میگیرند.
گفتنی است ،کسب حداقل  ۸۰درصد امتیاز در ارزیابی عملکرد ساالنه برای هر
دو گروه فوق الزامی است.
از جمله امتیازات این دستورالعمل عبارت است از امتیاز فوق العاده حمایت

قضایی به صورت غیر مستمر و صرفا ً به مدت یک سال که برای کارشناس
پایه ( )۴۰۰امتیاز ،کارشناس ارشد ( )۵۰۰امتیاز ،کارشناس خبره ( )۷۵۰امتیاز و
کارشناس عالی ( )۱۰۰۰امتیازخواهد بود.
همچنین به مشموالن دستورالعمل که با تنظیم دادخواست و لوایح و با
حضور در مراحل رسیدگی ،از پرونده مربوط و حقوق و اموال دولت ،دفاع
مؤثر کنند ،به گونهای که منجر به صدور رأی به نفع دولت یا دستگاه اجرایی
شود ،یا با انجام اقدامات و فعالیتهای حقوقی در امر حفاظت از بیتالمال
و حقوق و اموال دولت مشارکت مؤثر داشته باشند ،به پیشنهاد مدیر
واحد حقوقی و تشخیص باالترین مقام مجاز دستگاه ،در هر مورد عالوه بر
تشویقهای معنوی ،حداکثر به میزان  ۵۰درصد حقوق ثابت و فوقالعادههای
مستمر فرد به صورت غیرمستمر و حداکثر تا چهار بار در هر سال (در مقاطع
سه ماهه) پرداخت خواهد شد.
افزون بر این ،مدت تجربه و سنوات الزم برای ارتقای مشموالن دستورالعمل
از رتبه پایه به ارشد و ارشد به خبره و از خبره به عالی تا دو سوم مقررات مربوط
با تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تقلیل مییابد .این امتیاز در
طول خدمت کارمند ،صرفا ًیک بار برای ارتقای رتبه شغلی قابل اعمال خواهد بود.

