از شایعه تا واقعیت خبر لغو موقت تحریمهای غیرهدفمند علیه ایران
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هربامداد در سراسر کشور
مرگ دلخراش نوجوان ۱۴ساله در پارک الله تهران

سخنگوی قوه قضائیه:

سازمانزیباسازی

هیچ رسانهای در یک سال گذشته

از زیر بار مسئولیت

از سوی قوه قضائیه توقیف نشده است

شانه خالی میکند
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سرمقاله

پوتین رئیس جمهور روسیه اعالم کرد

همهعلیه فساد؛
همه علیه شفاف سازی!

این کشور واکسن کرونا را کشف و آزمایش کرده است

نظرپزشکانایرانی

منصور مظفری
مدیرمسئول

در مورد ادعای روسها
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مهندسبازرگانواعظمطالقانیصاحبخیابانشدند
محمدجواد حق شناس در گفتگو با آفتاب یزد:
شورای شهر به حاشیهها توجهی نشان نمیدهد

آخرین دفاع طبری:

تماماتهاماتمرا
ردمیکنم

قرائیمقدم:پیشداورینکنیم

مینو محرز :نمایش است

صفحه 11

مردانی :باید صبر کرد

ِ
بهداش�ت روسیه موفق به ساخت
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روس�یه میگوید «:وزارت
واکسن کرونا شده است و یکی از دخترانم در برابر کروناویروس واکسینه شده است .این واکسن
با همکاری مشترک وزارت دفاع این کشور و موسسه تحقیقات گامالیا ساخته شد .آزمایشات
بالینی این واکس�ن در هجدهم ماه ژوئن انجام گرفت و تمامی  ۳۸داوطلب دریافتکننده این
واکسن در برابر ویروس مصون هستند ».پوتین که در جمع اعضای دولت سخن میگفت ،بیان
کرد« :روس�یه اولین کش�ور در جهان است که موفق به ثبت واکس�ن بیماری کووید ۱۹-شده
اس�ت ».به گزارش ایسنا ،وی همچنین از وزیر بهداشت روسیه درخواست کرد تا او را در مورد
واکس�ن مطلع سازد این درحالیست که پوتین تاکید کرد او از تاثیرگذاری کامل این واکسن و
مصون س�اختن افراد در برابر ویروس آگاهی دارد .همچنین رئیس جمهوری روس�یه از تمامی
افرادی که در جریان کشف و تولید واکسن بیماری کووید ۱۹-نقش داشتهاند تشکر و قدردانی
و این اقدام را گام مهمی برای جهان توصیف کرد.
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یادداشت1-

داغ پرسوزتر از
دارا!..
نساء نژاد زارع

روزنامهنگار

تصور کنید که سوار تاکسی میشوید تا به یک
مقص��د بروید اما به محض اینکه س��وار خودرو
میش��وید راننده ابتدا از ش��ما بخواه��د « اول
پول را باید بپردازید یا اینکه ش��ما اصرار داشته
باش��ید باید او پیش از پرداخت پول ،شما را به
مقصدتان برساند!» در چنین شرایطی چه حسی
به شما دس��ت میدهد!؟ حتما شما هم به این
فک��ر میکنید که در دنیای بدون اعتماد چقدر
زندگی سخت و گاهی خندهدار خواهد بود.
ش��اید بحث در م��ورد اعتماد به م��ردم مانند
موضوعی لوکس و خوش��ایند به نظر رسد ،اما
این روزها اقتصاددانها به این نتیجه رسیدهاند
که اهمیت آن بسیار بیشتر است .اعتماد چیزی
بیش از این قضیه اس��ت که آیا شما میتوانید
بدون قفل کردن در خانه از منزل خارج ش��وید
یا نه .همین موضوع اعتماد مسئول تفاوت بین
فقیرتری��ن و ثروتمندترین کشورهاس��ت .یک
اقتصاددان ارشد بانک جهانی به نام استیو ناک
ب��ه مدت بیش از یک ده��ه به مطالعه در مورد
«اقتصاد اعتماد» پرداخته است .مطالعات او که
 15س��ال پیش اعالم شد حاکی از این بود که
س��االنه  12/4تریلیون دالر از اقتصاد آمریکا به
مقوله "اعتماد" وابسته بوده که این مقدار 99/5
درصد از درآمد کل این کش��ور است! یعنی اگر
س��الی  40هزار دالر درآمد داشته باشید200 ،
دالر آن مربوط به کار س��خت است و 39800
دالر آن مربوط به وجود اعتماد!
ادامه در صفحه 8

یادداشت2 -

اندر احواالت
روز شمار بورس!
امین ابوعلی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

روزی که ع��زم حضور در بازار س��رمایه کردیم
به توصیه بزرگان به س��راغ فراگیری تحلیلهای
تکنی��کال و بنیادی رفتیم! بگذریم از س��اعتها
مطالعه و ویدیو دیدن! بگذریم از س��اعتها وقت
گذاشتن و تحلیلها رو بررسی کردن! بگذریم از
نحوه ورود به بورس و خریدن و نخریدن س��هام
چالشی و برسیم به دوشنبه  20مرداد !1399
م��رور اخبار ط��ی این روزه��ا از این ق��رار بود؛
آغاز پذیره نویس��ی صندوق دارای��ی دوم دولت
از  2ش��هریور ( س��ازمان بورس و اوراق بهادار-
 10مرداد )99
عرضه بلوکی شرکتهای پاالیشی ( 13مرداد)99
هج��وم م��ردم ب��رای خری��د س��هام پاالیش��ی
(چهارشنبه  15مرداد)
آغاز پذیره نویس��ی صندوق دارایی دوم دولت از
2شهریور (یکشنبه  19مرداد -صدا و سیما)
و اما مرور اخبار روز دوشبه از این قرار بود؛ هجوم
مردم و صف خرید باالی ش��رکتهای پاالیش��ی
( 9صبح دوشنبه) سازمان بورس :صندوق دارایی
دوم به دلیل عدم همکاری وزارت نفت لغو ش��د
(س��اعت  10صبح) صف فروش میلیونی س��هام
پاالیش��ی ( )10:30تکذیب خبر توس��ط معاون
ب��ورس ( )10:40تایی��د خبر لغو توس��ط رئیس
سازمان خصوصی سازی (ساعت  )11اخبار ضد
و نقی��ض از تایی��د و لغ��و در کانالهای مختلف
( )12:30تایی��د خبر لغو توس��ط وزیر اقتصاد و
دارایی ( )13
و این داستان ادامه دارد...
و حاال ماحصل مطالب باال را بدون توجه به نتیجه
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صفحه 12

نهایی با چند نتیجهگیری ساده بیان میکنم:
 -1تایید نگرانی و دلهره مردم و کارشناس��ان از
خبر گشایش اقتصادی رئیس جمهور که نتیجه
آن افزای��ش بیاعتمادی ب��ه صحبتهای آینده
مس��ئولین کش��ور و باالخص عدم نتیجهگیری
طرح گشایش اقتصادی دولت است.
 -2نگرانی و سردرگمی شدید مردم در گروههای
مختلف و نشان دادن وضعیت آشفته بورس ایران
است!
 -3مش��اهده حرکات کامال احساسی و هیجانی
م��ردم در ب��ازار س��رمایه و قرار گرفت��ن در دام
حقوقیهای سهام و حقیقیهای حقوقی است!!
 -4افراد مس��ئول به صورت مشهود ضعف مفرط
در حیطه تصمیمگیری دارند.
 -5روز دوش��نبه صفح��ه س��بز ب��ورس ای��ران
به صفح��های تمام��ا قرمز تبدیل ش��د ( حدود
 250س��هم بورس��ی ایران امروز به حالت منفی
درآمدند).
 -6سهمهای خوب از دست مردم خارج شد و یا
به تعبیری آنها را از دست مردم خارج کردند!
در این بین س��والی که مطرح میشود این است
که اگر چنین خبری صحت داش��ته باشد یعنی
س��ازمان خصوصیس��ازی و س��ازمان بورس از
قبل اطالع داش��ته و در این روز آشفته،سرمایه
عظیم��ی از محل تبادل س��هام مردم بدس��ت
آورده است! کسی قصد تحقیق و تفحص از این
س��ازمان در این موضوع را ن��دارد؟ آقای رئیس
جمهور بعنوان مجری قانون اساسی برای حفظ
بازار س��رمایه و اعتبار خود قص��د ورود ندارند؟
وق��ت آن نرس��یده که م��ردم از ای��ن حرکات
هیجانی دس��ت بردارند؟ اما در پایان باید گفت
 20م��رداد  99در تاریخ ب��ورس ایران به یادگار
خواهد مان��د و به گنجین��ه یادگاریهای ملت
افزوده خواهد شد.

یادداشت3 -

سنتور ناکوک دولت
ِ
و نواهای گوش فرسا
مهدی مالمیر

روزنامه نگار

میرزا ملکم خان ناظم الدوله یکی از قلمزنان دوره
مشروطه ،در باب بوروکراسی مثال نغزی دارد به
نام «س��نتور» .او دولت را به مهمانیای ش��بیه
میکند که همه شرکت کنندگانش ،موسیقیدان
و هنرمند هستند و به دقایق و ظرایف وگوشههای
موسیقی آشنا هستند .وسط تاالر ،سنتوری کهنه
قرار دارد .میزبان از هنرمندان موس��یقی شناس
میخواهد که یکی نوایی در دس��تگاه شور بنوازد.
از دیگری میخواهد که قطعهای در مایه دش��تی
ساز کند اما صدایی نادلنواز و نابه هنجار از داخل
سنتور به گوش میرسد .علت آن هم برمی گردد
به سنتو ِر گرد گرفته وسط تاالر که نه سیمهای
درست و درمانی دارد نه کوک است و نه زخمهها
از آس��یب به دور مانده اند .ملکم خان دس��تگاه
بوروکراس��ی آن زمان را به سنتوری که شرحش
گذش��ت ،تش��بیه کرده ک��ه هرچ��ه نوازندگان
چرب دست باشند ،باز هم قادر نیستند نوای خوشی
از آن بیرون بکش��ند که هر چیز ،نیازمند ابزاری
اس��ت که بیآن نمیش��ود قدم از قدم برداشت.
ح��اال امروز ه��م میش��ود مثال س��نتو ِر ملکم
خان را تازه دانس��ت .در اینکه رئیس جمهوری
و تی��م همراهش نیت ش��ان بر گش��ودن کالف
به هم بافته مش��کالت است ،شکی نیست .همه
وزیران میخواهند که ریش��ه فساد را بسوزانند و
تخ��م رش��وه و پارتی بازی و رفیق ن��وازی را در
دولت برکنند اما وقتی س��ا ِز بوروکراس��ی کشور
ناکوک اس��ت و برخی در جایی تکیه زدهاند که
سزاوارش��ان نیس��ت و کاری از پیش نمیبرند،
نتیج��ه آن میش��ود اینکه با هم��ه نیت خیر و

حرص خ��وردن رئی��س و وزیر باز ه��م هر روز
شاهد اختالسهای هنگفت از بیت مال هستیم
و هنوز س��وراخ سنبههای فس��اد پوشانده نشده
اس��ت واقتصاد کش��ور هر روز بینواتر میشود.
اگر بوروکراسی کشور را افراد الیقتری بر عهده
گیرند و نس��بت به مال مردم حساستر باشند،
میشود از خیلی از این اختالسها و فساد اداری
جلوگیری کرد اما متاسفانه نظام اداری ما همانند
سنتور میرزا ملکم خان سیم و در و پیکرش از جا
در رفته و قادر به کنترل س��وء استفاده چیها و
جیب کنها نیست .این که چگونه افراد پلههای
مناصب اداری را میپیمایند ،شرایط تصدی یک
مقام اداری باال چیس��ت و مسائلی از این دست،
هنوز هیچ کدام مبنای روشنی ندارد و انتخابها
بیش��تر بر م��دار رفیق ب��ازی و نزدیکی به فالن
خان��واده پُر نفوذ میگ��ردد و آنچه در این میان
فوت میشود ،شایس��تگی برای بر دوش گرفتن
مس��ئولیت است .نظام اداری ما که خود مسئول
اصالح بس��یاری از بیماریهای رایج در کشور ما
است ،خود بیمار است و توان مبارزه با فساد را از
کف داده است .با سنتور خراب و داغان هم هیچ
موزیس��ینی هر اندازه هم در هنر خود استادکار
باشد جز نواهای گوش فرسا چیز دیگری نصیب
ش��نونده نمیکند .آقای روحانی در این هش��ت
س��ال برای اصالح نظ��ام اداری آنچن��ان که در
ش��عارهای ش��ان درج کرده بودند ،گام نمایانی
برنداشتهاند و متاسفانه مشکالت نظام اداری ما
به قوت خود پابرجا است .ما برای اصالح ،نیازمند
ن��ه فقط یک س��نتور که امروز محتاج ارکس��تر
مجهزی هس��تیم ب��ا نوازندگان چیره دس��ت و
آالت موسیقی کوک شده و مرغوب .گام نخست
برای هر اصالحی اصالح ابزار اس��ت و تا این ابزار
افق جامعه ما
برق اصالحی در ِ
اصالح نشود ،هیچ ِ
نخواهد درخشید.

یادداشت4 -

جوهره ساخت
واکسن کرونا
نادر صادقیان

جامعه شناس

در این که در کشورهای مختلف رقابتی برای ساخت
واکس��ن کرونا شکل گرفته است شکی نیست اما
اثبات این که این رقابت به نوعی سیاسی است به
دالیل بیشتری نیاز است اما اگر بخواهیم واقع بین
باشیم باید بگویم سیاست در همه زمینهها دخیل
است .ولی فی النفسه نمیتوان گفت هر امری که
در حوزه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ورزش��ی
و ...که با سیاس��ت عجین میش��ود ،امری منفی
است یعنی اگر حکومتها را ایده اصلی بحثهای
سیاس��ی بدانیم؛ سیاستهایی که اتخاذ میکنند
نش��ان میدهد که قابل دفاع هستند یا خیر .اگر

سیاس��تها واقعی و برای جلوگیری ،پیشگیری و
درمان باشد ،این ارتباط سیاسی بد نیست اما اگر
سیاس��ت به این معنی باشد که به سالمت و جان
مردم کمتر توجه شود،امر بدی است که نمونههای
آن را دیده ایم .از سوی دیگر اینکه دولتها بخواهند
مسائل اقتصادی را به سالمتی مردم ترجیح بدهند،
جای س��وال دارد و در واقع رویدادی وحش��تناک
و خطرناک اس��ت .در زمینه بیم��اری کووید ۱۹
بس��یاری از کش��ورها تصمیمات خوب��ی را اتخاذ
کردهاند به طوری که تا حد زیادی توانستهاند این
ویروس را کنترل کنند .در مورد س��اخت واکسن
کرونا توسط روسیه هم باید گفت که تا زمانی که
این واکسن نتیجه خود را پس ندهد نمیتوان در
مورد آن اظهار نظر کرد و ساخت زود هنگام آن را
سیاسی یا رقابت ناسالم تلقی کرد.
ادامه در صفحه11

ک��ی ب��رای اولین ب��ار گفت« :س��نگ بزرگ
نش��انهی نزدن است» را نمیدانم اما «چاره»ای
اندیشیدهایم که اگر سنگ بزرگی که «نشانه ی
نزدن» اس��ت را زدند چه باید گفت و چگونه
باید واکنش نشان داد؟! یعنی صرف ًا در سایه ی
یک «ضرب المثل» خوابیدن ،درس��ت است؟
مثال وقتی میگویندُ « :مش��ت ،نشانه ی خروار
اس��ت» یعنی؛ تمام؟! یعنی دیگر الزم نیست
«مداقه»کنیم؟!
چند روزی اس��ت؛ بیربط و باربط ،بیدلیل و
با دلیل ،مستند یا حتی غیر مستند! گوشهای از
حرفه��ای «پرویزفتاح» را آویزان میکنند در
«ایوا ِن رس��انه» و آن چنان ب��دان میتازند که
گویی ،رئیس بنیاد مس��تضعفان؛ چون ممکن
اس��ت یک��ی از نامزدهای احتمالی ریاس��ت
جمهوری  1400باش��د ،حق اظه��ار نظر در
هیچ زمینهای حتی در حوزه ی کاری خودش
ندارد! تازه ،بای بس��م اهلل ِ نقدها و تاختنها و
نواختنها؛ ریاست جمهوری 1400است؛ حتی
خودِ ما نیز در «آفتاب یزد» وقتی میخواستیم
به موضوع«پرویزفت��اح» بپردازیم از پنجره ی
پاستور به موضوع نگریستیم و نه از دریچه ی
نگاه ِرئیسبنیادمستضعفان!
اصال میپذیریم که «بریده ،بریده» حرف زدن
و «فهرستی هدفمند» را در «تلویزیون» در یک
«برنامه زنده» قرائت کردن کار درستی نیست
اما  72ساعت بع ِد غائله؛ خوب که به موضوع
مینگریم میبینیم اگرچه همه خواهان «مبارزه
با فساد» هستیم اما هیچکدام مان تاب و تحم ِ
ل
«شفاف سازی» نداریم یعنی یادمان ندادهاند یا
یاد نگرفتهایم که مقدمه ی «مبارزه با فس��اد»،
«شفاف سازی» است یعنی «میدا ِن نقش جهان
اصفهان» هم اگر خواسته باشیم بنا کنیم ،حتما از
یک جایی باید شروع کرد.
موض��وع «پرویزفت��اح» از آن جه��ت مهم و
تأثیرگذاربودکهجامعه،مصداقبارز«مارگزیده»
بود و ترسیدن از«ریسما ِن سیاه و سپید» یعنی
چون «احمدینژاد» نامی ،سالها قبل با شعارها
و «بگم بگم»ها آمد و بنیان «مدیریت و نظم و
ِ
دستخوش ویرانی
اندیشه» را در این سرزمین
کرد؛ حاال تا یکی « َع َل ِم» «عدالتخواهی» و «دفاع
از بیت المال» روی شانه میگذارد ،ترس همه
را فرا میگیرد که بازهم یک «شبه احمدینژاد»
دیگ��ر؟ و این یعنی جامعه دیگر تاب و توانی
برایبردوشنهادنیک«شعارزدهیپوپولیست»
که روی شانه ی مردم بنشیند و هی شعار بدهد
و هی افشا کند اما در عمل نه تنها«خیر» نرساند
که«شرمطلق»باشد؛ ندارند واگرنه ،کیست که از
مبارزه با «ویژه خواری» و «مبارزه با فس��اد» و
«شفافسازی واقعی» رویگردان باشد؟!
آن چ��ه نگاهها را به خود جلب کرد ،محتوای
کالم نبود ،به قول یکی از کارشناسان« ،مردم» از
حرف «پرویزفتاح» جا نخوردند ،از لحن و طرز
بیان او ترسیدند که باز «موسم انتخابات» شد و
یک «احمدینژادی» تام و تمام وارد گود شد!
موضوع مهمی که ال به الی متن و حاش��یه ی
گفتگوی«پرویزفتاح»باتلویزیونگمشد،تالش
برای دیده شدن نبود یا پرخاش به این و آن که
ِ
شفافیت برخی ماجراها بود که انگار ،نصفه
مهم
و نیمه نیز نمیخواهیم بپذیریم.
عین این موضوع را ِ
بعد آمدن آقای «رئیس��ی»
نیز شاهد بودیم یعنی همین که دست گذاشته
ش��د روی پروندههای درش��ت ،همه دادشان
درآمد که چرا از کوچه ی فالن؟ بروید از سر
میدان آغاز کنید گویی مبارزه با فس��اد ،این و
آن جایش مهمتر از اصل موضوعش است بعد
هم وقتی دیدند بار  100کیلویی اول را «قوه ی
قضائیه» صحیح و سالم به مقصد رسانید داد و
هوار به راه انداختند که چرا بار  100کیلویی؟!
مگر قوه ی قضائیه ،ـ زبانم الل ـ ناتوان است،
از بار 1000تنی آغاز کند و اما گنجایش جامعه
و درک اجتماعیِ موضوعی مهم به نام «مبارزه با
فساد» را کسی در نظر نگرفت.
این جا است که احساس میشود همه با یک
مسئله موافق هستند و آن«مبارزه با فساد» است
اما هیچ کس نمیخواهد بپذیرد «مبارزه با فساد»،
«شفاف س��ازی» میخواهد ،طرز و طور دارد،
ظرافت دارد و ه��زار باید و نباید دیگر؛ اص ً
ال
وقتی مجال نمیدهیم امثال«پرویزفتاح» ،ـ حاال
که زب��ان باز کردهاند ـ ،حرف ش��ان را بزنند
یعنی نمیخواهیم راهی که در ذهن به تصویر
کشیدهایم نیز صورت واقعی به خود بگیرد فقط
کناری نشستهایم و « ِوردِ زبان» مان شده«:مبارزه
با فساد»« ،مبارزه با فساد»« ،مبارزه با فساد»...
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