ماجرای نماینده مجلسی که نتوانست
دو واژه انگلیسی را درست بکار ببرد

از کنار این گافها به سادگی نگذرید 12

هربامداد در سراسر کشور

نمرهمنفیشرق
درآزمونشانگهای

فائزه هاشمی:

فشار و مانع وجود ندارد

 15سال بعد از درخواست ایران برای عضویت کامل در سازمان
شانگهای ،جهانگیری در نشست این سازمان بار دیگر تالش کرد
از ظرفیتهای ایران برای اعضا سخن بگوید اما به راستی چرا
درخواست عضویت تهران بیپاسخ مانده است؟

دولت دچار سوء مدیریت است
2

سهشنبه  11آذر 1399

محمدعلی بصیری در گفتگو با آفتاب یزد
به این پرسش پاسخ میدهد:

پوتین

کنارهگیری میکند؟!
پوتین کنار خواهد رفت و اصراری برای
ماندن نخواهد داشت اما اینکه جایگزین
چگونه اســــت حدسم ایـن است که
متفاوتتر از آقای مدودف باشد
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سرمقاله

بررسی میزان رفتارهای الکچری در حوزه بهداشتی در کشورهای منطقه و غرب

ایران و سازمان
همکاریهایشانگهای

آیا فقط در ایران

مهدی مطهرنیا

هتلبیمارستانداریم؟
صفحه3

شوخیمعاونرئیسجمهوری

سفر عجیب داماد ترامپ به عربستان
فریدون مجلسی دیپلمات اسبق در گفتگو با آفتاب یزد
سفر کوشنر به عربستان و قطر را بررسی کرده است
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یادداشت1-

کرونا کاهش مییابد
اگر...
بابک قرائی مقدم

پزشک

خوشــبختانه ایــن روزهــا با کاهــش آمار
مرگومیــر و مبتالیــان به کرونــا رو به رو
هستیم .به نظرم محدودیتهایی که دولت و
ستاد مقابله با کرونا در خصوص کاهش شیوع
کرونا ایجاد کرده اســت باعــث روند نزولی
شدن آمار شده اســت .از همینرو خوشبین
هســتم که این آمار بازهم کاهش پیدا کند
اما اگر ایــن محدودیتها برای مدت دیگری
هم ادامه پیــدا کند و مهمتــر از آن ،مردم
همچنان رعایــت پروتکلها را جدی بگیرند.
در واقع رعایت این نکات تنها راهی است که
باعث میشــود آمار مــرگ و میر و مبتالیان
بــه این ویــروس کاهش پیدا کنــد .یکی از
محدودیتهایی که دولــت در این خصوص
ایجــاد کرده منــع رفت و آمد از ســاعت ۹
شــب به بعد است .دلیل این اتفاق این است
که در حال حاضــر تعدادی از افراد به خاطر
دورهمیهــای خانوادگــی مبتال بــه کرونا
شدهاند .چرا که این تصور غلط در بین برخی
افراد وجــود دارد که از نزدیکانشــان کرونا
نمیگیرند .از همین رو دولت با این محدودیت
میخواهد کــه جلوی این نــوع دورهمیها
گرفته شــود .بنابرایــن محدودیتهایی که
دولــت در خصــوص کاهش شــیوع کرونا
درنظر گرفته کام ً
ال مفید اســت اما تا زمانی
که این محدودیتها و پروتکلهای بهداشتی
رعایــت نگردد باز هم به زمــان اوج بیماری
برخواهیم گشت.
ادامه در صفحه 3

صفحه7

با خودروسازی یا مانور انتخاباتی!؟

استاد دانشگاه و آینده پژوه

روابط ایران با شرق و غرب همواره به عنوان
بحثی مجادله برانگیز مطرح بوده است .ایران در
عین آن که از منظر جهت گیریهای سیاسی در
پرتو رهیافت انقالبی خود در میدان مغناطیسی
نظام بینالملل با غرب هم جهت نیست و با
وجود آنکه به لحاظ جغرافیایی در موقعیتی
به نسبت دور با غرب قرار گرفته اما به لحاظ
برخی منافع سیاســی و به ویژه اقتصادی در
کنار همگراییهای ارزشی نظیر باورمندی به
دین الهی با غرب همسویی دارد .این موضوع
ریشه در تاریخ تمدنی ایران دارد حال آنکه
نظامهای شرقی با ارزشهای مکاتب غیرالهی
نظیر بودائیســم یا کنفسیوسیسم و متاخرتر
اندیشههای مادیگرایانه مارکسیستی از تمدن
ایرانی بســیار دور هستند .در این چارچوب
جامعه ایران متکی بر تمدنی دیرپا تالش دارد
در آشفته بازار نظم بینالملل بتواند با استفاده
از ظرفیتهای اســامی و ایرانی جهتگیری
خود را در میدان مغناطیسی بینالملل چنان
تنظیم کند که در مرکز بازیهای قدرت در
نظام بینالملل قرارگرفته و با تواناییهایی که
دارد براساس یک منطق اثرگذار در راستای
بهبود جایگاه ایران گام بردارد .در واقع ایران
با توجه به ژنوم ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک
خود درحالی پل بین شــرق و غرب است
کــه دارای قابلیتهای اثرگــذاری بر این
دوطیف را همزمان با دستیابی به یک قدرت
منطقهای دارد.
ادامه در صفحه 2
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آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :چند روز پس از
ترور و شهادت محسن فخریزاده ،جرد کوشنر،
مشــاور و داماد ترامپ به عربستان سعودی و
قطر سفر میکند .برایان هوک ،رئیس پیشین
گــروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا
نیز کوشــنر را در این ســفر همراهی میکند.
تالشهای جــرد کوشــنر در خاورمیانه برای
دولت ترامپ چند دستاورد بزرگ داشته است.
از آنجمله میتوان به توافق صلح امارات متحده
عربی و بحرین با اسرائیل اشاره کرد .سودان نیز
گامهایی در عرصه عادیسازی مناسبات خود با
اســرائیل برداشته است .کوشنر ،داماد و مشاور
ترامپ در همراهی با برایان هوک و آوی برکویتز
ـ مردی که به تعبیر رسانهها زمانی برای داماد
ترامپ قهوه ســرو میکــرد! ـ این هفته راهی
دو کشور عربستان و قطر میشود .خبرگزاری
فرانسه با انتشار گزارشی از واشنگتن و به نقل از
مسئوالن کاخ سفید ،از سفر کوشنر به دو کشور
یاد شده خبر داده است.
گفته میشود موضوع بر سر کسب توافقهای
دیپلماتیک بیشتر در منطقه است .بدیهی است
که تنشزدایی در مناسبات عربستان سعودی و
قطر میتواند یکی از اهداف سفر کوشنر به این
دو کشور باشد .کوشنر در این سفر قرار است با
محمد بن سلمان ،ولیعهد و به باور کارشناسان
"حاکم واقعی" عربســتان دیــدار و گفتوگو
کند .افزون بر آن نشــریه وال استریت جورنال
به احتمال طرح مباحث دیگری در جریان این
دیدار نیز اشاره کرده است .دو موضوع مهم به
باور گزارشــگر خبرگزاری فرانسه میتواند در
ارتباط با این سفر مطرح باشد:
ـ نخســت اینکه این ســفر چنــد روز پس از
شــهادت فخریزاده ،دانشمند هستهای ایران
صورت میگیرد.
ـ دوم اینکه برایان هوک ،رئیس پیشــین گروه
اقدام ایــران در وزارت امور خارجه آمریکا نیز

کوشنر را در این سفر همراهی میکند .به این
ترتیب ،میتوان حدس زد که جمهوری اسالمی
یکی از محورهای اصلی مذاکرات کوشــنر در
منطقه خواهد بود.
از ســوی دیگر ،گســترش توافق صلح ابراهیم
نیز میتواند مطرح باشــد .دیدار روز  ۲۳نوامبر
محمد بن ســلمان با بنیامین نتانیاهو در شهر
نیوم عربستان ســعودی به گمانهزنیهایی در
ارتباط با توافق صلح احتمالی دو کشــور دامن
زده بود .رسانههای اسرائیل خبر از عادیسازی
مناســبات این کشــور بــا بزرگترین قدرت
خاورمیانه دادهاند.
هر احتمالی قابل بررسی است

فریدون مجلسی تحلیلگر مســائل سیاسی و
دیپلمات اسبق با تأکید بر این مسئله که اساساً
در این روزهای آخر نمیشــود ســر از کارها و
تصمیمات و اقدامات ترامپ و اطرافیان او درآورد
میگوید :مدتها اســت بهانهای دست آمریکا
ندادهایم که بخواهد دســت به اقدامی بزند ،اما
ســه روز پس از ترور دانشمند هستهای ایران؛
فهمیدن این مســئله که برای تبلیغات است،
تضعیف روحیه است یا پشت پرده اتفاقاتی در
حال رخ دادن است ،اندکی سخت است.
مجلسی ضمن تأیید تئوری «زمین مینگذاری
شده» پیش روی بایدن خاطرنشان میکند :در
هر صورت عربستان حامی بالمنازع ترامپ است
و بعید نیســت این دو کشور دست به اقداماتی
تخریبــی علیه دولت آینده ی آمریکا بزنند گو
این کــه محافل غربی نیز چنین مســائلی را
محتمل و قابل پیشبینی دانسته اند.
این دیپلمات اســبق ادامه میدهــد :این که
ترامپ خواسته باشد پیش دستانه ،عادی شدن
روابط دوحه ـ ریــاض را به نام خود تمام کند
نیز بخشی از سناریوی این سفر میتواند باشد...
ادامه در صفحه 11

جنابآقایحسینعلیحاجیدلیگانی
عضو هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسالمی

با نهایت تاســف و تاثر درگذشــت
اخویگرامیتان را تسلیت عرض نموده
از خداوند منان برای آن مرحوم علو
درجــات ،برای جنابعالــی ،خانواده
محترم و سایر بستگان صبر و طول
عمر مسئلت مینماییم.
جمعی از حقوقدانان
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یادداشت2 -

چالشهای
تاریخ 99/9/9
کامیل احمدی

مردم شناس

فرهنــگ متجاهر بودن و میل به دیده شــدن
یکی از عادات کهن بشــریت است و این مورد
از منظــر روانشناســی در تیــپ آدمهای به
اصطالح خودشــیفته یا نمایشی ،بیشتر دیده
میشود اگرچه صرفا مختص این دسته نیست.
میل به دیده شــدن یا کشیده شدن به سمت
مظاهری از این دست که باکالسی یا الکچری
نام گرفته شامل :تولد الکچری ،ازدواج الکچری
و حتی طالق الکچری میشــود .عدد به نوعی
در زندگی ما نقش به ســزایی پیدا کرده است.
اما ما غافل هستیم از مکانیزم قدرتمند دیگری
که در این عصر ارتباطات شــکل گرفته به این
معنی کــه در پس « میل به زندگی الکچری»
قدرت رسانه و تفکر اقتصادی تجاری پررنگتر
شده اســت .تبلیغات گستردهای در رسانهها و
شــبکههای اجتماعی برای این تاریخها توسط
افرادی که از تجارتهای رســانهای و مجازی
کســب ســود میکنند صورت گرفته اســت
ازجمله تجارتهای مرتبط با مراسمات عروسی
و عقــد ،بیمارســتانهای خصوصی و کســب
و کارهایــی از این قبیل .میل به دیده شــدن
به دلیل پایین بودن سواد رسانهای و عقدههای
فرهنگی بیشــتر به جوامع شرقی نسبت داده
میشــود در صورتی که به طــور کامل اینطور
نیســت و در جوامع دیگر هم وجود دارد مثال
در سال  2000اتفاقاتی از این دست در عرصه
اروپای مسیحی نیز رایج شد و جامعه شناسان
زیادی به نقد این پدیده پرداختند .عالوه بر این

در روزهای رند کریسمس نیز این مسئله اتفاق
میافتــد .در خصوص ایران چون خیلی قوانین
و مقــررات خردمندانهای بــر فضای مجازی و
اینترنتی و فضای کســب و کارها رایج نیست،
افراد از این نوع تبلیغات ســود بســیار باالیی
کسب میکنند .حتی آمار طالقها هم در این
روز روند افزایشــی پیدا کرده است به عبارتی
مردم از این روز برای ثبت هر مناسبتی استفاده
کردهاند .موضــوع دیگری که نباید از آن غافل
شــد و حائز اهمیت اســت تغییر نگرش نسل
جوان است .نسلی که در گذشته دارای فرهنگ
عامهای منتسب به اعیاد مذهبی یا اعیاد به یاد
ماندنی بود که به نظر میرسد دچار تغییر شده
است.
نســل جوان امروز با اســتفاده از شبکههای
مجازی به صورت مستقل به نوآوری میپردازد
و از سنتها جدا شدهاست و این قوه محرکهای
است برای جذب هر چه بیشتر نسل جوان .این
میل به دیده شــدن ،پیامدهایی دارد از جمله
انجام سزارین زودرس که سالمتی مادر و نوزاد
را در معــرض خطر قــرار میدهد و همچنین
هزینههــای بیمــورد که در فضای ســخت
معیشــتی و تنگنای اقتصــادی حال حاضر به
خانوادهها فشار مضاعف وارد میکند .درخصوص
ایــن تولدهــای زودرس متاســفانه بــه جان
مادر و فرزند تعرض شده است و مدافعان حقوق
کودک به این عملها معترض هســتند و آنها
را کارزار هدفمند میدانند و از سیستم درمانی
خصوصی بیمارستانهایی که به صورت زودرس
به ایــن عملها اقدام میکنند انتقاد کردهاند و
این عملهــا به نوعی تعرض بــه حقوق اولیه
کودکان محسوب میشود که متاسفانه ما شاهد
تبلیغات آن به صورت گسترده هستیم.

صدور چک در وجه حامل از  22آذر ممنوع شد

معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با بیان
اینکه از  22آذر ماه صدور چک در وجه حامل ممنوع
است،گفت:ازاینتاریخصادرکنندهچکملزمبهثبت
اطالعات چک در سامانه صیاد و دریافتکننده چک
هم موظف به اخذ استعالم و تطبیق اطالعات چک
با اطالعات درج شده در این سامانه است .به گزارش
فارس ،آمنه نادعلی زاده ،در برنامه صبح بهخیر ایران
درباره اصالحیه قانون جدید چک ،اظهارداشت :این
قانونیکاصالحیهرویقانونقبلیاستورویکرداین
قانونبهاقداماتپیشینیاستدرحالیکهقانونقبلی
اقدامات پسینی را مدنظر قرار داده بود .وی افزود :در
قانونصدورچکوقتیچکبرگشتیخوردروالهای
حل اختالف دیده شــده بود امــا در این اصالحیه
از زمان تخصیص چک تا صدور چک توسط مشتری،
تمهیداتی اندیشیده شده که بتوان تعدد صدور چک
بالمحل را کاهــش داد .این قانون همچنین اهداف

مبارزه با پولشویی را پیگیری میکند و تمهید جدید
دیگری که در این قانون اندیشیده شده بسترسازی
برای صدور چک الکترونیکی اســت .معــاون اداره
نظامهایپرداختبانکمرکزیتصریحکرد:ضوابطی
برای دارندگان چکهای برگشتی وضع شده اعم از
اینکهاینافرادنمیتواننددستچکدریافتکنند،به
راحتی افتتاح حساب کنند و تسهیالت و ضمانتنامه
دریافت کنند .وی در پاسخ به این سوال که آیا میتوان
با این روش از سابقه صادرکننده چک کسب اطالع
کرد ،گفت :ممکن است مردم بپرسند چرا باید ثبت
الکترونیکیچکداشتهباشیم؟دقیقابههمینمنظور
صادرکننده و دریافتکننده چک باید در سامانه صیاد
اطالعاتراثبتکنند.اگرچکبرگشتبخورددیگربه
دارنده چک اجازه ثبت اطالعات در سامانه صیاد داده
نمیشــود و وقتی این امکان برای وی وجود نداشته
باشد ،دیگر نمیتواند چک جدیدی را صادر کند.

قلم مو
بر آذر مشکوک!
امید مافی

روزنامه نگار

قرار نبــود آذر اینگونه باشــد.چقدر تاریکی
بــر این ماه که روزگاری ارج و قربی داشــت
باران بیقرار آذر قدم
ریخته.می خواهــم زیر ِ
بزنم اما یک نفر از پشــت سر میگوید :این
روزها به بــاران هم نمیشــود اعتماد کرد.
بعد بیآنکه به خــرده ریزههای دلربای پاییز
توجهی کند با جملــهای دیگر روی اعصابم
رژه میرود :شنیدی باران هم کرونا را منتقل
میکند؟
ســعی میکنم حرفش را در لحظه فراموش
کنم.آذر حتی اگر اینقدر گزنده باشد باز به ما
رحم خواهد کرد و محال است لطافت باران
را از ما دریغ کند.
بی چتر و بیکاله زیر بــاران گام برمی دارم
و خیابانــی که انگار انتها ندارد را گز میکنم.
برای آنکه حالم بهتر شــود باید به چیزهای
خوب فکر کنم.بــه گیسهای بافته مادرم.به
تیلههایــی که همین چند شــب پیش برای
پسرم خریدم.به بانویم که هر شب باالی سرم
پوســت نارنج و پرتقال میگذارد تا عطر آن
خوابم را آکنده از آرامش کند.
شاخص هوای تهران امروز حرف ندارد.این را
دکه داری میگوید که در خیابان ولی عصر به
عابری جوان ،سیگار مارلبرو! تعارف میکند.
مرور ویترین روزنامهها در این هوای رمانتیک
برای من بهترین اتفاق دنیاست.تیترها کمی
بوی یأس میدهند و این اتفاق بعیدی نیست.
باالخره در این روزهای آذر حال همه ما شبیه
یبُته است.حال همه ما زمستان
ته خیارهای ب 
است در کشاکش پاییز.
به ســیاق هر روز،دو ســه روزنامه را از صف
روزنامههــای کز کــرده در پیــاده رو جدا
میکنم و لمس کاغذ کاهی بر خوش باوریام
میافزاید.البــد روزنامهها قرار اســت خبر از
تغییر فصل دهند.
به وقت خداحافظی با مرد دکه دار بدون قرار
قبلی دو عطسه پیاپی میزنم.خانمی که از راه
رســیده با تندی و با سگرمههای درهم رفته
میگوید :عطسه و سرفه نشانه کروناست.این
را میگویــد و به اندازه کافــی از من فاصله
میگیرد تا گلبرگهای روسریاش زبانم الل
پرپر نشوند!
نه ،قرار نبود آذر اینگونه باشد.لبالب از نسیان
و نامهربانی و نجواهای نامیزان.
ماســک را روی صورتــم جابجــا میکنم و
به عطر پوســت پرتقال روی رف میاندیشم.
در این بالروزگار خانه امنترین جای دنیاست
احتماال.
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