ماجرای زورگیری خشن از یک زن
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هربامداد در سراسر کشور

سوتیهای انگلیسی مسئوالن؛

بررسی برگزیت از تمام زوایا در گفتگوی تحلیلی ـ تفصیلی آفتاب یزد
با سیدوحیدکریمی ،کارشناس مسائل بینالمللی:

ساختارسیاسیوبروکراسی

از «وان دیقه» تا «لوبر»

اتحادیه اروپا فاسد است

اتحادیه دست و پای انگلستان را بسته بود
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سرمقاله

کاهش  50درصدی ورودی بیماران کرونایی به بیمارستان ها

قدردانی کادر درمان از ستاد مقابله با کرونا
یک متخصص بیماریهای عفونی :ما توانستیم یک سری از بخشها را تعطیل کنیم و به نیروهای خود استراحت بدهیم تا برای موج بعدی آمادگی بیشتری داشته باشیم

صفحه 3

سکوتروحانی
نطققالیباف

زنگنه وزیر نفت از چه سندهایی
رونمایی کرد و چه اهدافی را دنبال میکند؟

تولید 6میلیون
بشکه نفت درروز
تا سال 1420

هر چقدر حسن روحانی در ارتباطگیری با مردم
مشــکل دارد و نمیتواند از ابزار رســانه سود
ببرد ،آن طرف قالیباف در این امور خبره است.
رئیس مجلس اخیرا با صدا وسیما گفتگوی مفصلی
انجام داده که به نظر میرسد صرفنظر از اینکه
چقدر مردم اقناع شــده باشــند یک گفتگوی
رسانهای موفق بوده

یک کارشناس انرژی:
در مجموع عزم وزارت نفت و شــخص
بیژن زنگنه روی توســعه زیرساختها
ستودنی است .در واقع تردیدی نیست که
بهتر است روی صادرات فرآوردهها بجای
فروش نفت خام تمرکز کنیم و با ساخت
پاالیشگاههای جدید در این زمینه قدم
برداریم؛ زیرا فرآوردههای نفتی نخست
باعث جلوگیری از خامفروشــی میشود
و ارزش بیشتری نســبت به نفت دارد و
دوم اینکه کشــور از این طریق میتواند
درآمد بیشتری نســبت به فروش نفت
به دست بیاورد
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صفحه 5

فتح اله دهقان

دانش آموخته جغرافیای سیاسی

انســانها از راههای متنوع و متفاوتی به آرامش
میرســند.از جمله راههای ایجــاد آرامش در
انسانها نوای موسیقی است.
اجــرای موســیقی به شــیوه تک نــوازی و
تک خوانی که فرد به تنهائی به اجرای موسیقی
میپردازد.
نوع دیگر اجرای موســیقی گروهی اســت که
توســط تعداد محدودی از افراد ویا توسط گروه
ارکستر که شــامل تعداد بیشــتری از افراد با
استفاده از سازهای گوناگون است میباشد.
در اجرای گروهی موســیقی ،هماهنگی گروه
ارکستر امری مهم و اساسی است ،زیرا منجر به
تولید آهنگهای زیبا و دلنشین شده که موجب
آرامش انسانها میشود.
ناهماهنگــی در گروه ارکســتر منجر به تولید
نواهایی میشود که نه تنها آرامشی برای انسان
ایجاد نمیشــود بلکه آلودگــی صوتی آن روح
وروان افراد را صیقل میدهد.
از سوی دیگر وآن روی سکه در جهان سیاست،
در دنیای قدیم حاکمیت قائم به شــخص بود
وسیاست ورزی توسط شــخص حاکم و همه
تصمیمات به او ختم میشد.
تغییر و تحوالتی که در غرب منجر به رنسانس
شــد کلیه بخشهای این جوامع را متحول کرد.
به تبــع آن تحوالتــی در شــیوه حکمرانی و
سیاستورزی در جوامع غربی ایجاد شد.
به ایــن مفهوم کــه خرد جمعــی جایگزین
حکومتهای فردی شد.
ادامه در صفحه 8

زور تان به چند
خردهفروشرسیده؟!
سید علیرضا کریمی
سردبیر

این تصور غلطی است که عدهای از «مسئوالن
مرتبط» فکر میکنند میتوانند با بستن و پلمپ
چند مغازه خرده فروش قیمتها را کنترل کنند.
فی المثل طی چند روز گذشته به دفعات برخی
از مسئوالن مرتبط با دوربین صدا وسیما به سراغ
مرغ فروشیها رفته و چند مغازه را هم پلمپ
کردند.مسئول از مغازه دار میپرسد«:چرا گران
میفروشی؟مرغ باید کیلویی  20هزار و 400
تومان باشد .چرا  30هزار تومان میفروشی؟»
مغازه دار هم پاسخ میدهد«:این فاکتورهای
من 29 ،هزار تومان خریــدم  30هزار تومان
میفروشم!»مسئول مربوطه البته مقابل دوربین
تحکم میکند و دستور پلمپ میدهد.
این ســوژه بارها و بارها در تلویزیون به بهانه
هر گرانی تکرار شــده و البد کسی از مدیران
تلویزیون و یا مسئوالن مربوطه از خود نپرسیده
که با این برنامههای تلویزیونی قرار است چه را
ثابت کنند.آیا بناست با بستن چند مغازه گرانی
کنترل شود؟آیا بناست با این سوژههای تکراری
مردمقانعشوندکهمسئوالنبهفکرهستند؟پاسخ
هر دو منفی است.با این بگیر و ببندها نه گرانی
کنترل میشــود و نه مردم قانع.زیر اوال منشا
گرانی،تورم است و تورم نیز حاصل تحریمها
وسوءمدیریتهایضمیمهبهآناست.ثانیامردم
نیز قانع نمیشــوند زیرا هر روز با قیمتهای
جدید مواد غذایی مواجه میشــوند و متوجه
هستند برنامههای خبری و میدانی این شکلی،
نمایشی است که خروجی قابل ذکری ندارد.
ادامه در صفحه 2

یادداشت1-

ارکستر
ناهماهنگ
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یادداشت2-

بی تفاوتی
تا کجا؟
مجید ابهری

رفتار شناس

بارها فیلم های زور گیری ،کیف قاپی و خفتگیری
در فضای مجازی به شــکل های مختلف منتشر
شــده است .در اکثر این فیلم ها دو یا چند نفر با
خودرو یا اکثرا با موتورســیکلت اقدام به قاپیدن
کیف یک شهروند که غالبا از میان بانوان انتخاب
می شوند ،می نمایند .گاهی عالوه براین حرکت
غیرانسانی ومجرمانه ضرب وشتم و مجروح نمودن
هدف نیز مشاهده می شود .هراز گاهی این اقدام
منجر به جراحات سنگین وحتی مرگ قربانی می
شود .اینکه چرا عده ای از بزهکاران دست به چنین
رفتارهای وحشیانه می زنند باید از ابعاد مختلف
مورد آسیبشناســی وکالبد شکافی قرار بگیرد.
قبل از هر گونه تحلیل براســاس تجارب میدانی،
حدود هشتاد درصد از این مجرمین گرفتار اعتیاد
به مواد روانگردان بوده و قطعا این مرض جسمی
وروحــی عامل اصلی در ارتکاب بــه این بزه می
گردد.خوشبختانهمهارتوتسلطپلیسمخصوصا
در دســتگیری مرتکبان این گونه جرایم و بانک
اطالعاتی موجود ،باعث دستگیری سریع سارقین
گردیده و قوه قضاییه نیز با قاطعیت با آنها برخورد
می نماید .اما نکته قابل توجه این است که افزایش
جمعیت معتادین جوان و نداشــتن سابقه قبلی
همسو با بیکاری وفقر موجب ظهور طبقه جدیدی
از خالفکاران گردیده و مجازات زندان برای آنها ،
اعزامبهمرکزآموزشتجارببزهکارانهاست.تعیین
وتعریف مجازات های جایگزین زندان در اینگونه
موارد موجب کاهش جمعیت کیفری شده و آمار
بزهکاران را در مسیر نقصان قرار میدهد.
ادامه در صفحه 3

یادداشت3-

در تله ی انتحاری نقد
گرفتارنیاییم
رضا بردستانی

همه ساله ،فصل بودجه که میشود ،رسانهها
پر میشود از برخی ســرفصلهای بودجه و
بــازی کالمی با اعداد و ارقامی که از تصویب
تا تخصیص به اصطالح «سیبی» است که تا
به دست مصرف کنندهاش برسد«هزار چرخ»
میخورد .کم کم عادت مان شــده است که
دعواهای بودجهای له یا علیه این و آن به یک
بازی ســاالنه تبدیل شود؛ نخست هم دست
میگذراند روی ردیفهای دم و دستگاههای
دینــی ،فرهنگــی و مذهبی ،ســپس نوبت
میرســد به صدا و ســیما و چندجای خاص
و در نهایت آن چه البته به جایی نرســد؛ نقد
کارشناســانه و موشکافانه ی بودجه است که
باالخره ســاختارهای این بودجه اصالح شد
یا نه؟!
اگرچه بودجه ،پیشــنهادی اســت از سوی
دولت امــا اصلیترین بخش کار در ید قدرت
مجلس اســت پس آن قســمت از بازی که
از ســوی مجلس به میانه ی بــازار مکاره ی
فضای مجازی کشــانیده میشــود مصداق
بارز شــیطنت و ســهم خواهی است اما این
دستگاه علیه آن سازمان و این مؤسسه علیه
آن نهــاد دیگر از آن بازیهایی اســت که به
اصطالح ریشش درآمده و افکار عمومی قانع
نمیشود.
بحث بودجه ،بحث طوالنی اســت و در یک
مقالــه و چند یادداشــت نمیگنجد اما چند
مسئله در بحث بودجه بدیهی است:
ادامه در صفحه 11

یادداشت4-

دولت
شفافسازی کند
جالل میرزایی

نماینده مجلس دهم

طــرح اخیر مجلس که نماینــدگان از آن با
عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها»
یاد میکنند بــا واکنشهای مختلفی مواجه
شده است .در این میان رئیس مجلس نیز با
حضور در یک گفتگوی زنده تلویزیونی بخشی
از مصاحبــه خود را اختصاص به مزایای این
طرح داد و از آن به عنوان کمکی برای دولت
در پیش برد سیاست خارجی نام برد .در این
زمینه باید چند نکته را مورد توجه قرار داد.
نخســت اینکه گفتگوی اخیر رئیس مجلس
بار دیگر از هماهنگی و نزدیکی جریان حاکم
بر مجلس جدید و صداوسیما حکایت داشت،
در واقــع این فرصت درحالی به مجلس داده
شد که مباحثه برسر طرح جدید نمایندگان
بسیار بود .در این زمینه روشن نیست دولت
آیا درخواســتی برای گفتگو با مردم داشته
اســت یا خیر اما الزم است رئیس جمهور یا
دست کم وزیر خارجه تقاضای دریافت زمانی
برای حضور در صداوســیما برای بیان دالیل
مخالفت خود با این طرح را داشــته باشند.
دســت کم افرادی چون آقای عراقچی باید
در این زمینه بــرای حداقل توضیحات ورود
کنند .نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد
و در مصاحبه رئیس مجلس نیز شاهد بودیم
این است که نمایندگان تاکید دارند این طرح
به نفع دولــت و برای کمک به دولت تدوین
و تصویب شده است .در این زمینه دو پاسخ
وجود دارد .نخســت اینکه در چند روز اخیر
بعد از تایید طرح شــاهد بودیم که بسیاری
از کارشناسان روابط بینالملل اشاره کردهاند
که قانون جدیــد ،دولت را با چالشهایی در
حوزه سیاست خارجی و گفتگوهای احتمالی
آینــده مواجه خواهد کــرد .موضوع دوم که
از قضا مهمتر اســت اینکه هــر طرحی که
در مجالــس قانونگــذاری در نقاط مختلف
جهان در دســتور کار قــرار میگیرد بعد از
ماهها کار کارشناســی و گفت و شــنود با
طرفهای مختلــف دولتی و کارشناســان
به نتیجه میرســد اما آنچه در طرح جدید
مجلس دیدیم ســرعتی غیرعادی بود که در
واکنش به ترور شهید فخری زاده این سرعت
بیشتر هم شد و به فاصله چند روز موضوعی
با درجه اهمیت باال به تصویب رسید .درحالی
ادعا میشود این قانون برای کمک به دولت
است که دســت کم باید سلسله جلساتی با
دولت و وزارت خارجه برگزار میشــد و ادله
آنها شنیده میشد.
ادامه در صفحه 11

یادداشت5-

گلولههای شرقی بیخ گوش
جنگجویانسرخ!
امید مافی

روزنامه نگار

درست چهارده روز دیگر در هوای بهاری دوحه
ارتش ســرخ برای فتح قاره کهــن رودرروی
فینالیست خاور دور خواهد ایستاد .نبردی که
حکم مرگ و زندگی را برای تیمی خواهد داشت
که غایت آمالش نشــاندن یک ستاره دیگر بر
روی جامه مردانش میباشد.
چهــارده روز دیگــر در «جاســم بن حمد»
گلولههای شــرقی یکی پس از دیگری از بیخ
گوش قفس بان سرخها رد خواهد شد و فشار
خون ما پای جعبه رنگی به بیست خواهد رسید.
ابرام و اصــرار بر اینکه قرمزهــا باید با جالل
و جبــروت گام در نبرد نهایــی قاره بگذارند و
با تســخیر دوحه جام پرزرق و برق را به خانه
بیاورند دور از منطق نیست.
پسران یحیی با چنگ و دندان از کنار عربها
و ازبکهــا گذر کردند و از دوئــل با کابوهای
دشداشه پوش! سربلند بیرون آمدند.
این یعنی خیــز بلند برای تحقق رویایی بیات
شده و پایان دادن به قارقار کالغهایی که چشم
دیدن فوتبال زار و نزار ما را ندارند.
در این بین یحیی در قامت رهبر ارکستر سرخها
اگر بخواهد آرامش را از چشم فندقیها بگیرد و
بیست و نهمین روز آذر را به روز لبخند ماندگار
خود و توپچی هایش بدل کند،گریزی ندارد جز
آنکه به تمام جادههای منتهی به جاسم بن حمد
مشکوک باشــد و با هشیاری نقشه میخکوب
کردن شرق نشینان آسیا را ترسیم کند.نقشهای
زهردار و کارساز که در خنکای سحر آفتاب را
بیدار کند و چنان ضرب شستی به حریف نشان
دهد که چارهای جز تسلیم شدن و کادو کردن
جام برای پسران آریایی نداشته باشد.
بی شــک تیم اول شرق آسیا با سلبریتیهای
نامدارش هیچ شباهتی به شهر خودرو و نفت
مسجد سلیمان نخواهد داشت و به راحتی در
روز موعود دســت از سر کاپیتان سید جالل و
یارانش برنخواهد داشت.
در چنین شرایطی یحیی برای آنکه قطار را به
ایستگاه رفته برگرداند باید برای تمام خطوط
برنامه داشــته باشــد و برای خط آتشی که از
باروت تهی است چارهای بیندیشد.
پرسپولیس مدل  ۹۹روی سکوی قهرمانی آسیا
خواهد ایستاد اگر روی طناب قدم نزند و شمایل
یک تیم تا بن دندان مســلح را در دیدها قرار
دهد و تکلیف رقیب تیزچنگ خود را در دوحه
روشن کند.
این تیم با همه ضعفها و کاستیها میتواند،اگر
با دست پر به آن سوی آب پرواز کند و جوری
نمایش دهد که آب از سر تفنگدارانش نگذرد.
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حقوق کارمندان و کارگران؛
هر سال دریغ از پارسال!
علیرضا صفاخو

اگر چــه تعیین رقم دســتمزد کارگران بطور
سهجانبه و با حضور شرکای اجتماعی صورت
میگیرد ،اما در حقیقت دولت کارفرمای بزرگ
و اصلی کشور است و هر تصمیمی که در شورای
عالی کار به عنوان شورای سیاستگذاری حقوق و
دستمزد گرفته میشود با نظر اصلی دولت و به
گونهای است که به زیان خود دولت ،بنگاههای
دولتی و کارفرمای داخلی نباشد و تبعاتی نظیر
ریزش نیروی کار را به دنبال نداشــته باشد .در
این وادی شورای عالی کار از نماینده کارفرمای
دولتی ،نماینــده کارفرمای بخش خصوصی و
نماینده تشکلهای کارگری تشکیل شده است
و همین ترکیب نشــان میدهد که دو رأی در
برابر یک رأی قرار دارد.
برای بودجه  1400نیز دولت همچون همه ساله
حقوق کارمندان در قانون خدمات کشوری را بر
اساس نرخ تورم  25درصد افزایش داده است و
طبعا همین رویه هم در شــورای عالی کار در
انتهای سال در پیش گرفته میشود و این طور
نیست که در شــورای عالی کار رقمی باالتر از
این حد در نظر گرفته شود ،چون دولت بودجه
خود را مدتها قبل بسته و تقدیم مجلس کرده
و در آن سهم دستمزد نیروی کار را پیشبینی
کرده است.
در این میان فتح اله بیات رئیس اتحادیه کارگران
قراردادی و پیمانی روز گذشته پیشنهادی کرد
که در نوع خود قابل تامل است و نباید از کنار
آن به آسانی عبور کرد.
وی پیشنهاد کرد حداقل دستمزد سال آینده
کارگران در شــورای عالی کار به شکل پلکانی
و با درنظر گرفتن معوقات مزدی سالهای قبل
تعیین شود تا از این طریق بخشی از هزینههای
زندگی کارگران جبران شود.
در واقع این پیشــنهاد از آنجا مبنای منطقی
دارد کــه عدم اجرای ماده  ۴۱قانون کار یکیاز
مشــکالت اساسی تعیین دســتمزد کارگران
است .در حالی که به لحاظ قانونی مشکلی برای
تعیین دســتمزد وجود ندارد و ماده  ۴۱قانون
کار به صراحت مبنا و مالک تعیین حداقل مزد
کارگران را که بر پایه نرخ تورم بانک مرکزی و
سبد معیشت خانوار است مشخص کرده است.
حال اگــر به این نکته توجه گردد که ماده ۴۱
اجرا نمیشــود و نرخ تورم مطابق آنچه که از
سوی مراجع رسمی اعالم میشود ،مدنظر قرار
نمیگیرد ،پس تغییــر روش پرداخت حقوق
امری نــه تنها اجتناب ناپذیر بلکه ضروری نیز
هست.
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