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رایزنیهــای دیپلماتیک کــه با محتوای
گـــــزارش کمــک بــه حفــظ توافــق هســتهای و در
گــروه ســـیاسی عیــن حــال فراهــم آوردن درگاههــای
اقتصــادی بــه عنــوان جایگزینهــای احتمالــی برجــام آغاز
شــده اســت ،در ســفر مشــاور مقام معظــم رهبــری در امور
بینالملل به مسکو پیگیری شد .روز گذشته علی اکبر والیتی
در رأس هیأتــی وارد مســکو شــد تا پیام مهــم مقام معظم
رهبــری و حســن روحانــی رئیس جمهــوری کشــورمان را به
رئیس جمهــوری روســیه برســاند .والیتی کــه در خبرها از او
با عنوان فرســتاده ویــژه رئیس جمهوری ایران نیز یاد شــده
اســت ،قرار اســت این دو پیــام را امروز در دیــدار با والدیمیر
پوتیــن بــه او ابــاغ کند .والیتــی همچنین در مســکو بــا وزیر
انرژی این کشور که ریاست کمیسیون مشترک ایران و روسیه
را برعهــده دارد ،دیــدار خواهد کرد .رایزنی پیرامون مســائل
دوجانبه سیاســی و اقتصادی و نیز آخرین تحوالت و مسائل
منطقهای از جمله موضوعات مطرح در این دیدارها اســت.
بــا این حــال چنانکــه بهرام قاســمی ،ســخنگوی وزارت امور
خارجه نیز اعالم کرده ،موضوع برجام و خروج امریکا از این

فرصتی برای گفتوگوهای اصالحی
در مورد صدا و سیما

موج انتقادات گســترده به پخش سخنان دختری هفده
ســاله کــه شــکل اعترافاتــی در یــک بازجویی داشــت از
اول دفتر
تلویزیــون ایران بی ســابقه اســت .شــخصیتها و افراد
مختلف با ســلیقهها و گرایشهای فرهنگی و اجتماعی
و سیاســی متنوع در فضای مجازی و رســانههای رسمی
و بــا دالیــل مختلف به پخــش این برنامه ایــراد گرفتند.
میزان و شــدت این انتقادات به اندازهای بوده اســت که
کامبیز نوروزی
ســازمان صدا و ســیما را وادار به پاسخگویی کرده است.
حقوقدان و
پاســخ ارائه شده قانع کننده نیســت و ایرادات زیادی به
کارشناس رسانه
آن وارد اســت .مدیرکل روابط عمومی صدا و ســیما در
توجیه دالیل پخش این برنامه سه دلیل ذکر کرده است
که به طور خالصه عبارتند از« :خواســت عمومی برای آسیبشناســی فضای
مجازی توســط صدا و ســیما»« ،درخواســت قوه قضائیه از صدا و سیما برای
پخش این برنامه»« ،مشارکت و درخواست ناجا برای پخش این برنامه» .هر
ســه دلیل مردود و ناموجه اســت و نمیتواند پاســخی به انتقادات و ایرادات
وارده به عملکرد تلویزیون در مورد این برنامه باشد.
نمیدانیم صدا و سیما چگونه این خواست عمومی را کشف کرده است که
باید وضعیت فضای مجازی را آسیبشناسی کند ،اما میپذیریم که به عنوان
یک رسانه تشخیص داده است آسیبشناسی فضای مجازی ضروری است و
اتفاقاً تشــخیص درســتی اســت .با این حال مسأله این اســت که چه خواست
عمومی چنین بوده باشد چه نباشد در هر دو حال صداوسیما مجاز به تخطی
از حقوق اشــخاص و نقض حریم خصوصی نیســت که شــرعاً و عرفاً و قانوناً
قبیح و مردود است .چرا صدا و سیما به دهها خواست مشروع و قانونی دیگر
مردم ،از عدم سانســور مســابقات ورزشــی گرفته تا رعایت بی طرفی سیاسی
و فرهنگــی و خیلــی چیزهای دیگــر اعتنایی نمیکند؟ از طرف دیگر خواســت
عمومــی آسیبشناســی فضای مجازی اســت نه نمایش برنامــهای که نقض
حریم خصوصی و تجاوز به حقوق شخصی افراد است و عالوه بر این حتی به
ترویج همان چیزی کمک میکند که این برنامه درصدد نقد و نفی آن بود.
در خبــری به نقل از یک منبع مطلع که در رســانهها منتشــر شــده اســت،
«پخــش اعترافــات دختر اینســتاگرامی در تلویزیــون ارتباطی با قــوه قضائیه
نداشته و درخواستی نیز جهت پخش از سوی مسئوالن قضایی وجود نداشته
اســت ».بنابراین تمســک جوابیه صدا و ســیما به قوه قضائیه اساســاً مردود
اســت .عالوه بر این فرض بگیریم قوه قضائیه نیز تمایل به آن داشــته باشــد
که این موضوع مورد توجه صدا و سیما قرار گرفته و بررسی شود .باز در اینجا
هم این تمایل فرضی قوه قضائیه مطلقاً دلیل آن نیســت که تلویزیون ایران
برنامهای پخش کند مغایر با اصول حرفهای و اخالق عمومی .تذکر این نکته
ضروری است که اصوالً جز در موارد بسیار استثنایی هیچ مقام قضایی مجاز
به این نیســت که به یک رســانه دســتور دهد مطلب یا برنامه معینی را عیناً
پخش و منتشــر کنند .در بعضی موارد معدود هم که به استناد قانون ،مانند
مــاده  23قانــون مطبوعــات و تبصرههای آن مقام قضایی دســتور مســتقیم
به انتشــار مطلبی معین داده اســت آن مطالب عاری از نــکات غیرقانونی یا
غیراخالقی بودهاند.
در مــورد نقــش و ســهم ادعایی نیــروی انتظامی در این برنامــه نیز همین
اســتداللها جــاری اســت و به طور خالصه حضــور و مشــارکت ادعایی نیروی
انتظامی در این برنامه توجیه کننده خطاهای پرشمار این برنامه نیست .هیچ
مرجعی نمیتواند دستور به انتشار مطلبی غیرقانونی یا غیر اخالقی بدهد.
نکته مهم این اســت که از نظر حقوق رســانه ،مســئولیت پخش و انتشــار هر
مطلب و برنامهای مستقیماً متوجه همان رسانه است .درخواستها یا تمایالت
دیگران برای پخش یا انتشار یک مطلب در یک رسانه رافع مسئولیت آن رسانه
نیست .بنابراین آنچه مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما در مورد این موضوع
گفته اســت ،فاقد هرگونه وجاهت قانونی و حرفهای
اســت و بیــش از آن کــه جنبــه یک پاســخ رســانهای
داشته باشد ،نشانه گریز از مسئولیت است.
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پرهیز از نگاه جزیره ای
به تصادفات جادهای

عکس :تسنیم

 اعضای دولت همزمان با تالشهای امریکابرای گسترده کردن جبهه ضدایرانی برای ابالغ پیامهای
دیپلماتیک به سران دیگر کشورها بسیج شدند
 والیتی و خرازی هم به کاروان حامل پیامهای دیپلماتیک پیوستندمعاهده بینالمللــی عمدهترین محور گفتوگوهای والیتی
و هیأت همراه در مســکو خواهد بود .محور اساســی که ســفر
این مقام مسئول کشورمان را در زنجیرهای از رفت وآمدهای
دیپلماتیــک هدفمنــد قــرار میدهــد کــه نخســتین بــار بــا
ســفرهای شــخص وزیــر امــور خارجــه بــه برخی کشــورهای
طرف برجام و خارج از آن که میتوانند در حمایت از برجام
و مقابلــه بــا تحریمهــای امریکایــی مؤثر باشــند ،آغاز شــد.
چنانکــه چین ،روســیه ،هنــد و بلژیــک از جملــه مقاصد این
رایزنیهــا بودنــد .بــا ایــن حــال ایــن رایزنیهــا در ســفرهای
دیپلماتیــک ظریــف خالصــه نمانــد .پــس از آن هــر یــک از
اعضای دولت و نهادهای مرتبط با آن در جایگاه فرستادگان
ویــژهای قرار گرفتند که در ســفر به کشــورهای اروپایی و دیگر
کشورهای مستقل جهان مأموریت ابالغ پیام برجامی دولت
ایــران را بر عهده گرفتند .سیاســتی که رونــد مقابله عملی با
خواســت امریــکا برای تحریــم ،انــزوا و در تنگنــای اقتصادی
قــرار دادن ایــران را در دســتور کار دارد و بــه عنــوان مکمــل
سیاستهای داخلی مواجهه با
جنگ اقتصادی عـمل میکند .ادامه در صفحه 3
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جانهایشعلهور

خبرنگاران «ایران» از جزئیات فاجعه تصادف مرگبار تانکر حمل ســوخت با اتوبوس
مســافربری در ســنندج ،که  11نفر از هموطنــان را به کام مرگ فرســتاد گزارش می دهند
با غمنامههایی از هوشنگ کامکار ،میرجاللالدین کزازی ،قطبالدین صادقی و صدیق تعریف

آمارها و گزارشها نشان میدهد تعداد تصادفات جادهای
در کشــور طی ســالهای اخیر با کاهش جــدی روبهرو بوده
یادداشت
اســت .بــه طوری کــه آمــار تصادفــات در ســال  ،84رقمی
معــادل  28هــزار فوتــی بــوده کــه ایــن تعــداد با گذشــت
بیــش از یک دهه به  16هزار نفر رســیده اســت .بهعبارتی،
بعــد از  40ســال با اقدام مؤثــر پلیس ،بــرای اصالح قانون
راهنمایــی و رانندگی ما شــاهد کاهش مــرگ و میر 12هزار
سیدمحمد
نفــر از هموطنــان هســتیم .همچنیــن ،میــزان بازدارندگی
حسین حمیدی
جرائم و قوانین نیز باعث رعایت انضباط در حوزه شهری
رئیس پلیس
راهور ناجا
شــده که اقدام بسیار مؤثری در کاهش تصادفات است و از
ســوی دیگر تعــداد مکانهای حادثهخیز در کشــور نیز از 8
هزار به حدود  5هزار محل رسیده است .البته سیستمهای امداد و نجات نیز در
طول ســالهای اخیر امکانات خود را گســترش و تقویت کردند و سرعت رسیدن
بــه محل حادثــه را افزایش دادهاند که نتیجه همه این اقدامــات ،کاهش  12هزار
کشــته در کشور است .ناگفته نماند هرچند شــرایط ما نسبت به سالهای گذشته
بسیار بهبود یافته اما همچنان ساالنه شاهد کشته شدن  16هزار نفراز شهروندان
هســتیم .این درحالی است که پلیس راهنمایی معتقد است نباید حتی یک نفر
هــم در جادهها کشــته شــود .بــه همین خاطر ضروری اســت تا بــرای کاهش این
تعــداد تصادفات جــادهای ،بازنگری مجــددی در قوانین و ســامانههای نظارتی
کشور و کاهش نقاط حادثهخیز ،برنامهریزی دقیقی صورت گیرد.
متأسفانه در سالهای اخیر ما شاهد بروز اتفاق خاصی در صنعت خودروسازی
نبودیــم و امنیت خودروهــای تولیدی به هیچ عنوان افزایش نیافته و این مســأله
باعث کشــته و مجروح شــدن تعداد زیادی از مردم شده اســت .البته ،در کنار این
مســائل ،اتفاقات خوبی هم در حوزه ناوگان اتوبوسرانی افتاده است .به طوری که
علیرغم اینکه تعداد اتوبوسها نسبت به سال  4 ،86برابر شده و سفرها افزایش
یافته اما حوادث اتوبوســی طی سالهای متوالی کاهش جدی داشته است .با این
حــال ،در حــوزه کامیونهای باری اتفاق مثبتی انجام نشــده اســت و متولیان این
حوزه همچنان بهدنبال هوشمندســازی ماشینهای سنگین و کامیونها نیستند و
با انجام روشهای ســنتی ،وقت کشــی میکنند .چندی پیش هم تعداد زیادی از
رانندههای حوزه باری کشــور به روشهای ســنتی در پرداخت کرایه و کنترل توزیع
بارها اعتراض کردند که تمام این انتقادها با راهاندازی سیستم هوشمند مدیریت
قابل کنترل اســت .مثال بارز این موضوع هم راهاندازی سیســتم اینترنتی ناوگان
مســافربری اســت که هم باعــث رضایتمندی بــرای رانندهها و هم بــرای مردم
شــد .بههمین خاطر ،ضروری اســت تا ایــن اتفاق در حوزه تریلــی و کامیونها نیز
انجــام شــود .چرا که پلیس راهنمایی و رانندگی به علت تعــداد و پراکندگی حوزه
کامیونهای باری نمیتواند نظارت دقیقی بر عملکرد آنها در جادهها داشته باشد
لــذا به مســئوالن ذیربط توصیه میشــود که دیگر روشهای ســنتی بــرای نظارت
بر حوزه کامیونهای باری جوابگو نیســت .متأســفانه در کنار این موضوعات ،این
ماشــینها حامل مواد خطرناکی هســتند و ب ا وجود آنکه دو وزارتخانه مســئولیت
رســیدگی بــ ه حمل و نقــل این مواد را بر عهده دارند شــاهد این موضوع هســتیم
کــه پس از تصادفات هیچ مســئولی پاســخگوی این حادثهها نیســت .در گذشــته
نیز حوادث مشــابهی مانند اتفاق ســنندج در کشــور رخ داده که باعث جریحه دار
شدن احساسات مردم شده است و همین مسأله ایجاب میکند مسئوالن قضایی،
استانداری ،وزارت نفت و شرکتهای متولی انضباط مسافران باید به موضوع نگاه
جدی تری داشــته باشند .یاد آور میشــوم فقط در سال  ،83ما شاهد کشته شدن
 100نفر در اثر انفجار یک تریلی بودیم که این حادثه به علت نبود فضای مجازی،
کمتر رســانهای شــد و خیلیها بیتوجه از کنار آن گذشتند .بههمین دلیل ،توصیه
میشود مسئوالن مربوطه به دور از نگاه جزیرهای به موضوع ورود کنند .چرا که این
خودروها حامل موادی هستند که همانند یک بمب هر لحظه ممکن است منفجر
شوند .در کنار این مسائل باید به انتخاب راننده و هوشیاری آن نیز توجه کرد .راننده
یک ماشین سنگین که حامل مواد آتشزاست نباید به جز حمل و نقل بار دغدغه
دیگری داشته باشد .متأسفانه در سالهای اخیر ،بهخاطر خستگی و خواب آلودگی
رانندهها تصادفات متعددی اتفاق افتاده است.
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تصویب آییننامه اجرایی تسویه مطالبات
و بدهیهای دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه

ســالم

 گفته میشود قوه قضائیههیچ حکمی به تلویزیون
برای پخش سخنان دختر
اینستاگرامیندادهاست

 وزیر ارتباطاتمطرحشدنشایعه
فیلتر اینستاگرام و پیش
کشیدن موضوع دختر
نوجوان را حاصل تصمیم
«اتاقفکر»هاییدانست
که منافعشان از موضوع
فسازی ارزی»
«شفا 
به خطر افتاده است

2

هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود ،صــدای
شــما ،حرف شــما و پیشنهاد شــما را می شــنویم و
میخوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

پرسش
امــروز
هیأت وزیران در جلســه روز چهارشــنبه به ریاســت حجتاالســام حسن روحانی
رئیس جمهوری یکی از آییننامههای اجرایی قانون بودجه ســال  1397کل کشور
در خصــوص تســویه مطالبــات و بدهیهــای دولت از طریق صدور اســناد تســویه
خزانه پرداخت را مورد بررسی و تصویب قرار داد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی دولت ،در این جلســه ،هیــأت وزیران به وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی اجازه داد نســبت به تســویه بدهیهای دولــت از طریق
صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول تا مبلغ  20هزار میلیارد ریال و نوع دوم تا مبلغ
یک میلیون میلیارد ریال اقدام کند.
اســناد نوع اول شــامل اســناد تعهدی خاصی اســت که به منظور تسویه بدهی
قطعی دولت با مطالباتش از اشــخاص متقاضی مشــمول صادر میشود و اسناد
نوع دوم نیز آن دســته از اســناد تعهدی خاص است که برای تسویه بدهی قطعی
دولــت بــه اشــخاص متقاضی مشــمول بــا بدهی اشــخاص مذکــور بــه بانکها و
مؤسســات اعتبــاری غیربانکی از طریق تســویه بدهی آنها به بانــک مرکزی صادر
میشود.
همچنین به موجب آییننامه یاد شــده ،بدهیهای قطعی دولت به اشخاص
متقاضی که تا پایان سال  1396ایجاد شدهاند ،از طریق صدور اسناد تسویه خزانه
نوع اول و بدهیهای ایجاد شــده تا پایان سال  ،1395از طریق صدور اسناد تسویه
خزانه نوع دوم قابل تسویه است.
همچنین تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی ،بانکها ،شــرکتهای
دولتــی تابعــه وزارتخانههای نیــرو ،جهاد کشــاورزی ،آموزش و پرورش و شــرکت
ملی نفت ایران ،اتحادیهها و آســتانهای مقدسه ،با اولویت مطالبات حسابرسی
شــده و قطعی ســازمان تأمیناجتماعی تا مبلغ  500هزار میلیارد ریال ،تا ســقف
 5هــزار میلیارد ریال از منابع این جزء به ســتاد اجرایی فرمــان حضرت امام (ره)
و شــرکتهای وابســته و تابعه آن که حداقل  30درصد از ســهام و یا مالکیت آنها
متعلق به ستاد مذکور باشد ،اختصاص مییابد.
هیــأت وزیــران همچنین به وزارت امــور اقتصادی و دارایی اجــازه داد تا بدهی
دولت به شهرداریها با مطالباتش از آنها را تا سقف  2هزار میلیارد ریال از طریق
اســناد تســویه خزانــه نوع اول و تســویه بدهیهــا و مطالبات اشــخاص حقوقی که
بیش از  50درصد سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص
متقاضی باشــد ،از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول یا دوم (حسب مورد)
تسویه کند.
ëëاعالم نظر دولت درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس
هیــأت وزیران در ادامــه ،ضمن اعالم نظــر درخصوص تعــدادی از طرحهای
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی ،نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین
کرد.

همکار گرامی جناب آقای کوروس سلیمانی (آزاد)

با نهایت تأســف ،درگذشــت پدر عزیزتان را تســلیت عرض نموده از
خداوند متعال برای آن عزیز از دســت رفته ،رحمت واسعه الهی و برای
شما و سایر بازماندگان صبر و اجر مسألت داریم .ضمنًا مجلس ترحیم آن
مرحوم روز شــنبه  97/4/23از ساعت  16/30الی  18واقع در مسجد
جامع روستای زرآباد الموت قزوین برگزار می شود.

مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران

چگونه صرفه جویی کنیم
از کجا شروع کنیم

منتظر پاسخها و نظرات شما هستیم

درخواست یک بازنشسته  /گیوهچی :اینجانب از بازنشستههای کشوری هستم
که در سال  58بنابر مصوبه دولت وقت و با اضافه کردن سنوات ،زودتر از موعد
مقرر بازنشســته شدیم ولی متأسفانه چند سال بعد سنوات ارفاقی را از ما کسر
کردنــد و از این حیث بســیار ضرر کردیم و مــا را در فقر کامل قرار دادند .حاال که
دولت تصمیم دارد با همسانسازی حقوق بازنشستهها ما را سروسامان دهد،
درخواست داریم با عنایت به وضع مالی ما بازنشستهها ،با باز گرداندن مبالغی
که از حقوق ما کســر شــده اســت و افزودن ســنواتی که به ناحق از حقوق ما کسر
کردهاند گوشهای از اوضاع نابسمان مالی ما را جبران کنند.
شــرایط دریافــت داروی جانبــازان  /احمــد ذوالفقــاری :جهت دریافــت دارو
میبایست جانبازان پوکه داروی قبلی خود را هنگام دریافت دارو تحویل دهند
در غیر اینصورت پول دارو پرداخت نمیشود .میخواستم بگویم مگر پادگان
است که پوکه تحویل دهیم .این چه قانونی است که برای جانبازان گذاشتهاند.
هر جانبازی که مورد تأیید بنیاد جانبازان است جهت درمان خود دارو میگیرد.
پزشک معتمد بنیاد نیز که تأیید کرده است پس چرا این قانون را گذاشتهاند؟
عــدم دســتورالعمل محاســبه انرژی خورشــیدی  /آقــای یــاوری :در خصوص
تشــویق مردم به اســتفاده از انرژی خورشــیدی ،اآلن مدت یکســال است که در
ساختمان منزل خودمان پنل خورشیدی نصب کردهام ولی سازمان توزیع برق
منطقه کرج ،دســتورالعمل محاسبه و صدور صورتحســاب را نمیتواند انجام
دهــد .حاال چطور مردم را تشــویق به ایــن کار میکنند .لذا الزم اســت اول وزیر
محترم نیرو راهکار و دستورالعملهای تسهیل در این کار را ابالغ کنند .کارهای
زیربنایی انجام شود و سپس مردم را تشویق به این کار کنند.
صرفهجویی در مصرف برق  /محمد ریس :بهوزارت نیرو پیشنهاد دارم حاال که
کشــور دچار کمبود برق اســت و مردم با قطع شــدن روزانه برق مواجه هستند.
جهت صرفهجویی برق جلوی این ریسهها و نورافشانیهای غیر الزم را بگیرید
تا انشاءاهلل شاهد قطع شدن برق مشترکان در طول شبانه روز نباشیم.

