پیشخوان
ثبات قیمت خودرو
اصالح سیاست میخواهد

«ابتکار» تاثیر الیحه اصالح قانون در بخش تعاون را
بررسی کرد

ضربه بیانضباطی مالی
به صنعت خودرو

لزوم رفع موانع توسعه بخش
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غیرشفاف بودن محدودیت دو هفتهای شهرهای کشور
مردم را دچار سردرگمی کرد

پیشگیری از شیوع کرونا
با چاشنی سردرگمی
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صفحه 9

تقابل اژدهای زرد با ایاالت متحده
چه سرانجامی دارد؟

نفسهای آخر!

حرکت آرام چین و آمریکا به سمت
جنگ جهانی سوم
صفحه 11

گروه فرهنگ و هنر – تقریبا  9ماه است که تمامی فعالیتهای هنری و فرهنگی در حالتی
بالتکلیف به سر میبرند .نه کامال تعطیلند و نه کامال مشغول به کار .خسارتهای بسیاری
هم به دلیل سیاستهای نامشخص به اهالی فرهنگ و هنر وارد شده است .با تمام این
اوصاف ،به تازگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفته است که هنر در جنگ تعطیل نشد،
در کرونا هم نمیشود .اما فعالیتهای فرهنگی و هنری در این  9ماه چگونه بوده است؟

سرمقاله
رضا دهکی

زمانی که در اسفندماه اعالم شد که کشور درگیر کرونا شده است ،اولین اقدام وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی تعلیق کلیه فعالیتهای فرهنگی و هنری کشور بود .بنابراین
فعالیت تمامی سینماها ،سالنهای تئاتر و گالریهای هنری تعطیل شد ،تعطیلی که
حدودا  4ماه طول کشید.
شرح درصفحه 4

گمشده در بیاطالعی

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله
با بیماری کرونا اعالم کرد

این که این روزگار عصر اطالعات و ارتباطات است سخنی
تکراری است .با این حال درک این زمانه گویا هنوز از سوی
تیمهای اطالعرسانی چنان که باید و شاید شکل نگرفته
است .عملکرد ضعیف در زمینه اطالعرسانی در شرایط
گوناگون نشان داده است که اهمیت اطالعرسانی خوب
و ارائه اطالعات جامع ،کافی ،دقیق و مرجعسازی مطمئن
ط عمومیها و مشاوران اطالعرسانی
چقدر از سوی رواب 
نهادهای گوناگون حاکمیتی مغفول مانده است .البته
این ضعف تنها متوجه این طیف نیست و درک اهمیت
فاز اطالعرسانی و روابطعمومی در تصمیمگیریها و
رویدادهای گوناگون در بسیاری از مسئوالن هم دیده
نمیشود.
طرحها و رویدادهای گوناگون در هر حوزهای ،اغلب
نیازمند پیوستهای فراحوزهای هستند که بی توجهی
به آنها عواقب نامطلوبی دارد .چنان که به عنوان مثال
طرحهای صنعتی به پیوستهای زیستمحیطی و
اجتماعی نیازمندند و برخی تصمیمگیریهای اقتصادی
باید پیوست امنیتی هم داشته باشند .به همین ترتیب
قابل پیشبینی است که تقریبا هر طرح رویدادی در عصر
اطالعات و ارتباطات ،نیازمند پیوستهای اطالعرسانی و
روابطعمومی هم باشد.مثالهای فراوان و ریز و درشتی
وجود دارد که نشان میدهد تصمیمگیری درباره
اطالعرسانی حتی درباره برخی طرحها و رویدادهای با
دربرگیری کالن ملی هم چندان حساب شده نیست.
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به  ۳۰میلیون نفر
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آیا بالتکلیفی و فعالیتهای یک در میان حوزههای فرهنگ و هنر به معنی زنده بودن آنها است؟

به دنبال انتشار خبر خودسوزی زنی در بندرعباس

توکلی:

نمایندگان مجلس واکنش نشان دادند

با دست اندرکاران فاسد پرونده هفت سنگان سریعتر
برخورد کنید
رئیس هیئت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت طی نامهای از رئیس قوه
قضائیه بابت پیگیری و صدور حکم بدوی پرونده هفت سنگان قزوین
تشکر کرد و خواستار اعالم هر چه سریعتر حکم دست اندرکاران این پرونده
شد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و
عدالت ،در متن نامه احمد توکلی خطاب به رییس قوه قضاییه آمده است:
دیدهبان شفافیت و عدالت که همواره بهدنبال احیای عدالت اجتماعی
و کشف و زدودن فساد از درخت پرثمر انقالب اسالمی بوده است ،بر
خود فرض میبیند که از زحمات اخیر شما و قضات پاکدست و دلیرتان
درخصوص رسیدگی به پرونده فساد و زمین خواری «هفت سنگان قزوین»
و اجرای قانون و عدالت و رسیدگی به تخلفات عاملین این رفتار خالف
قانون ،به کمال ،تشکر و تقدیر کند.
در ادامه این نامه آمده است :در این پرونده فساد ننگآور ،مسئوالن
استان ،از جمله رئیس کل دادگستری و دادستان وقت استان قزوین ،با
همدستی یکدیگر و با بدهبستان فاسد ،به تصرف ناحق زمین و ساختوساز
با جواز غیرقانونی دست زده بودند .اگرچه در بدو امر مطرح شدن چنین
پرونده ای ،مشوه کننده وجاهت نظام بود ،ولی رسیدگی به آن سبب تطهیر
نظام ،خاصه قوه قضاییه از لوث مفسدین حکومتی میشود.
توکلی یادآور شد :مهمترین اثر این رویکرد قضایی ،احیا و تقویت اعتماد
عمومی به قوه قضائیه و پیامی است که از جانب قوه به مردم شریف ایران
واصل میشود .پیام این است که مسئولین ارشد این قوه در سالمت و
استقالل قرار دارند و در رسیدگی به پروندههای فساد ،نفع یا انگیزه شخصی
یا صنفی به خود راه نمیدهند و بدون مالحظه و لکنت ،حق مردم شریف
ایران را از قانون شکنان و مفسدان میگیرند و در مسیر مبارزه با فساد
و برخورد قاطع و عدالتمحور با متخلفین ِ داخل قوه ،به قضات صاحب
منصب نیز رحم نمیکنند.
رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تاکید کرد :رسیدگی
قضایی به پرونده فساد مقامات قضایی و همدستان آنان در دستگاههای
دیگر ،حکم به مجازات مفسدان و ابطال پروانه ساخت و قلع و قمع فساد
ساختههای شان ،بهخوبی بیانگر پویشی نو و قانونمدار در مبارزه با فساد
است .در ادامه این نامه آمده است :خوشحالیم که حکم بدوی پرونده انشاء
گردید و امیدواریم که هر چه سریعتر حکم دستاندرکاران فاسد این پرونده
در دستان قدرتمند مجریان قانون قرار گیرد .حکم قضات فاسد نیز پس از
تعلیق حق قضاوت آنان در دادگاه محترم انتظامی قضات ،صادر خواهد
شد .طبیعی است که تسریع امر در دادگاه انتظامی قضات که همیشه
ملجاء تظلم خواهی از قضات قانون شکن بوده است ،بر اعتبار این محکمه
در چشم مردم بیفزاید.
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به دنبال انتشار خبر خودسوزی زنی در بندرعباس به دلیل
تخریب منزلش توسط ماموران شهرداری ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی با وعده پیگیری این موضوع بر لزوم محاکمه
متخلفان و خاطیان این حادثه و دلجویی از خانواده آسیب
دیده تاکید داشتند.
به گزارش ایسنا ،چند روز گذشته فیلمی در فضای
مجازی منتشر شد که ماموران شهرداری بندرعباس منزل
زنی را تخریب کرده و این بانوی  ۳۵ساله در واکنش ،اقدام
به خودسوزی میکند .در حال حاضر بنا بر گفته فاطمه
نوروزیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
این زن بندرعباسی با  ۱۷درصد سوختگی از ناحیه دست و
قفسه سینه ،در بخش سوختگی بیمارستان شهید محمدی
بندرعباس بستری است.
بعد از وقوع این حادثه ،مجتبی قهرمانی دادستان عمومی
و انقالب شهرستان بندرعباس از برخورد با مسببانش سخن
گفت و توضیح داد :پرونده قضایی برای متخلفین تشکیل
و چگونگی رویداد در دست بررسی است همچنین به
سازمانهای حمایتی هم دستور قضایی داده شده که به این
خانواده کمک فوری شود.
رضا مختاری بازرس کل استان هرمزگان نیز با تاکید بر
برخورد بدون اغماض و قانونی با عوامل و مقصران اظهار
کرد :این پرونده به صورت ویژه در دست بررسی است و
تا حصول نتیجه به طور جدی و مستمر پیگیری خواهد
شد .تصرف اراضی ملی به صورت غیرقانونی مجاز نیست و
امری غیرقانونی محسوب می شود اما باید این گونه مسائل
به شیوه صحیح و به دور از حادث شدن اینگونه اتفاقات
انجام شود.
در توضیح علت تخریب خانه زن بندرعباسی ،اسماعیل
موحدی نژاد معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس
گفت :منزل این خانم در زمینهای تصرفی ملی ساخته شده
بود و ساخت و ساز آن غیر قانونی بود .پیش از این ،چندین
مرتبه به این خانواده برای ترک محل تذکر داده شده بود

زیرا در منطقه غیرمجاز و نا امن در بستر رودخانه اقدام به
ساخت اتاقک کرده بودند.
او این را هم گفت که از این خانم با حضور گروهی از طرف
شهرداری بندرعباس دلجویی شده و طبق دستور شهردار
عالوه بر پرداخت تمام هزینههای درمان با هماهنگی وزارت
مسکن و شهرسازی زمینی به این خانواده اهدا شود.
نمایندگان استان هرمزگان در مجلس نیز با انتشار پیامی،
تخریب خانه زن بندرعباسی را غیرانسانی و وهن جامعه
اسالمی توصیف کرده که وجدان جمعی را به شدت آزرده
کرده است .این نمایندگان وعده پیگیری جدی این حادثه را
داده و ضمن محکومیت شدید آن خواهان محاکمه متخلفان
و خاطیان و دلجویی از خانواده آسیب دیده شدند .همچنین
پیشنهاد کردند که موادی به قانون شهرداریها اضافه شود تا
اختیار اقدامات قهری رأسا از شهرداریها سلب شده و یا این
نهاد جهت انجام این مهم ،ملزم به تربیت و آموزش جدی
مأموران خود شود.
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست نیز روز
گذشته در صفحه توییتر خود از سفر به بندرعباس برای
پیگیری روند ممنوعیت صید ترال و درمان این زن مظلوم
سرپرست خانوار سخن گفت و این را هم اضافه کرد که
اصالح قوانین موجود در مجلس و نیز توضیح از وزیر کشور
درباره چرایی تکرار مسائلی از این دست در دستور کار
خواهد بود.
رئیس و اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس با حضور
در بیمارستان شهید محمدی از مصدوم حادثه تخریب منزل
مسکونی توسط شهرداری بندرعباس عیادت کردند .آن ها
در جریان روند رسیدگی به وضعیت و مراحل درمان او قرار
گرفته و قول همکاری و مساعدت برای رفع مشکالتش را
دادند.
همچنین جمعی از مقامات استانی همچون علی صالحی
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز با عیادت از این
بانوی بندرعباسی از او به دلیل اتفاقات رخ داده دلجویی

کرده و دستورات الزم را جهت رفع هرچه سریعتر مشکالتش
صادر کرد.
با وقوع این حادثه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی نیز در صفحات شخصی خود در توییتر واکنش
نشان دادند.
فاطمه قاسم پور نماینده تهران و رئیس فراکسیون زنان
مجلس نوشت « :در اتفاقات دردناکی مانند آنچه در
س رخ داد ،مسئولین بدون توجه به کرامت انسانی
بندرعبا 
صاحبان خانه و تبعات ناگوار انسانی این برخورد ،عمل
کردند .در مواجهه با تبعات توسعه نامتوازن شهری ،باید
کرامت افراد به طور کامل تامین شود وزیر کشور نسبت به
این امر مسئول است و باید پاسخگو باشد».
الهام آزاد نماینده نایین و عضو فراکسیون زنان مجلس
گفت« :با بیتدبیری سرپناه کسی را خراب کردند که جز
خداوند یاوری نداشت .صحنه استعانت مادر و فرزند از
خداوند و فریاد خدای آن کودک دل هر انسانی را به درد
میآورد .عالج بعد از واقعه خود درد است و تکرار دو حادثه
مشابه در یک سال جای تامل دارد ،به پیگیری این حادثه و
علل آن خواهیم پرداخت».
فاطمه محمد بیگی نماینده قزوین و عضو دیگر فراکسیون
زنان در واکنش به این اتفاق در صفحه شخصی خود
نوشت« :سرپناه زن سرپرست خانواری که به سختی زندگی
می کند را خراب کردید در حالیکه به دادش نرسیدید و جایی
برایش فراهم نکردید؟! به صورت ویژه این اقدام غیرانسانی را
در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از سوی مجلس
پیگیری خواهم کرد».
علیرضا زاکانی نماینده قم و رییس مرکز پژوهش های
مجلس نیز گفت« :اتفاق تلخ بندرعباس رفتاری سرشار
از تبعیض و نمونهای از پلشتی ها و میراث شوم مدیریت
ی در
عناصر قدرت و ثروت در کشور است .مجلس انقالب 
تالش برای خشکاندن ریشه فقر ،فساد و تبعیض هاست».
احمد مرادی نماینده هرمزگان تصریح کرد« :تخریب

ی در حاشیه شهر بندرعباس متعلق به خانمی
اطاقک 
ی و ضجه های
سرپرست خانوار توسط مامورین شهردار 
التماس گونه دختر بچه معصوم ،دل هر انسان با وجدانی را
به در د می آورد.کجای شرافتو انسانیت است که در این
یپناه ویران کنیم؟»
شرایط بد اقتصادی خانه را بر سر مردم ب 
علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار با طرح چند پرسش
اینگونه واکنش نشان داد« :جلوگیری از ساخت و ساز خارج
از ضابطه انجام وظیفه است اما آیا تأمین حداقل سرپناه برای
یک خانواده محروم وظیفه نیست؟! چرا نمیتوانیم بفهمیم
که می شود ابتدا برای این خانواده فکری کرد و سپس بنای
غیرمجاز را تخریب نمود؟! همین کاری که حاال بعد از این
فاجعه و جریحه دار شدن احساسات مردم خواهیم کرد».
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تایباد و عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت « :فکر می کنم
فریاد خدا! از سوی این کودک بی پناه ،برای ویرانی شهرداری
ی و استانداری هرمزگان
س و وزارت مسکن و شهرساز 
بندرعبا 
و همه ما که مسئولیتی داریم ،کافی باشد! چقدر مسئوالن
اجرایی ما در این سرزمین قانون را بد می فهمند! چقدر بد
اجرا میکنند! چقدر قانون و مسوالن با مردم فاصله دارند!»
فراموش نکنیم چند ماه پیش یعنی اوایل خرداد امسال
حادثه مشابهی در کرمانشاه رخ داد و آسیه پناهی پیرزن
آلونک نشین به دلیل تخریب خانه اش فوت کرد .آن زمان
نیروهای اجراییات شهرداری کرمانشاه قصد تخریب خانه این
پیرزن کرمانشاهی را داشتند که او مقابل لودر آنها ایستاد تا
مانع تخریب شود اما پس از درگیری با مامورین اجراییات،
حین انتقال به اردوگاه چشمه سفید کرمانشاه جان باخت.
 ۶ماه گذشته نیز برخی از مسئولین کشوری و استانی
به این نوع برخورد مامورین شهرداری واکنش نشان دادند
اما ظاهرا آن قدر بازدارنده نبوده که مجددا حادثه غم انگیز
دیگری در بندرعباس رخ داد؛ انتظار می رود با اصالح رویه
و یا حتی بازنگری در قوانین دیگر شاهد تکرار این اتفاقات
تلخ نباشیم.

پمپئو:

به اعمال تحریمها علیه ایران ادامه خواهیم داد
در حالی که دولت ترامپ روزهای پایانی خود را طی میکند ،وزیر خارجه
آمریکا مدعی شد که در مواجهه با ایران ،ایاالت متحده تمام گزینهها را بر
روی میز در اختیار دارد.
به گزارش ایسنا ،مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در گفتوگو
با اورشلیم پست در پاسخ به این سوال که آیا در مواجهه با ایران تمامی
گزینهها بر روی میز قرار دارد یا نه ،گفت :البته .دولت در این چهار سال
کامال در این زمینه شفاف بوده است .دلیلی هم ندارد که این مسئله
امروز یا فردا تغییر کند .ازریابی من این است که ما بسیار موفق بودهایم و

تاریخ این مسئله را بازتاب خواهد داد .من زمانی که اولین بار کمپین فشار
حداکثری را آغاز کردیم به خاطر دارم .ما از برجام خارج شده بودیم و
جهان میگفت که کارمان جواب نمیدهد .میگفت که تحریمهای آمریکا
به تنهایی جواب نخواهند داد.
وی مدعی شد :تحریمها به طرز چشمگیری ظرفیتهای ایران برای
آسیبرسانی به جهان را کاهش دادهاند .همانطور که از غنیسازی مداومشان
مشخص است ،آنها همچنان فعال هستند و اساس فعالیتهایی که انجام
میدادند را تغییر ندادهاند.

پمپئو مدعی شد :مسیری که ترامپ انتخاب کرده ،ایران را از دسترسی به
منابع الزم برای به خطر انداختن اسرائیل و خاورمیانه منع کرده است.
وی ادامه داد :ترامپ کارهای مختلفی انجام داده است .وی پول را از آنها
ت .این پیامی قوی به خاورمیانه فرستاد که پیمان ابراهیم را
منع کرده اس 
تسهیل کرد.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه این دولت آمریکا ائتالفی قوی علیه
ایران ایجاد کرده مدعی شد که واشنگتن به اعمال تحریمها علیه ایران ادامه
خواهد داد.

