
پیچ خصوصی سازی
دولت همچنان برای   واگذاری ایران خودرو و سایپا  

تعلل می کند

معاون اول قوه قضائیه گفت: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی 
کیفــری ناظر بر مرحله تحقیقات مقدماتــی جرائم علیه امنیت 
داخلــی و خارجی و همچنین جرائم ســازمان یافته ای که دارای 
مجازات شــدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و باالتر 
هستند، است و نباید به سایر مراحل دادرسی تعمیم پیدا کند... 

نکاتی تعیین کننده درباره
تبصره ماده ۴۸ 

معاون اول قوه قضائیه تشریح کرد

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۵۳ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ دســامبر   ۲۲     ۱۴۴۴ جمــادی االول   ۲۷     ۱۴۰۱ دی   ۱ پنجشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۴

در «شرق» امروز  می خوانید:  فاجعه ای  در کمین باغ های تهران، اعضای جدید هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران  انتخاب شدند، کمبود گاز   و تعطیلی در گیالن  و یادداشت هایی از  مهدی افشار، سید علیرضا قهاری

شرق؛ ایران خودرو و هیوندای دو خودروساز تقریبا 
هم سن و سال جهان که هریک دچار سرنوشت بسیار متفاوتی 
شدند؛ ایران خودرو حاال با زیان انباشته سنگینی مواجه است 

که از سرمایه ثبتی آن باالتر است و هیوندای کره جنوبی 
به عنوان یکی از برندهای شناخته شده جهان حدود ۳٫۶ برابر 

درآمد نفتی ایران درآمد دارد...

ایران در آینده با چالش هایی نظیر رشــد نقدینگی، رشد نوسازی 
اقتصاد با متوســط پاییــن، تنگنای مالی و بودجــه ای دولت، تداوم 
بحران اشــتغال، کاهش قدرت خرید خانواده های ایرانی و چرخش 
به اقتصاد منطقه ای، سیاست همسایگی و توسعه اقتصاد پلتفرمی 
و در حوزه انرژی با چالش هایی مانند وابستگی فناوری، خام فروشی 
و آســیب پذیری بخش انرژی به تحریم، امنیت پایین انرژی، مدیریت 
ناصحیــح مصــرف، بهــره وری پاییــن انــرژی و ناتــرازی عرضه و 
تقاضای انرژی، به ویژه در بخش گاز دســت وپنجه نرم خواهد کرد. 
بحران فرســایش خاک و گســترش بیابان، آلودگی هوا به ریزگردها، 
جنگل زدایی، تشــدید غلظت گازهای گلخانــه ای، افزایش دفعات 
و شــدت رویدادهــای آب وهوایی شــدید نظیر ســیل، کمبود آب و 

مهاجرت های زیست محیطی در انتظار نسل آینده خواهد بود.
این مفاهیم ناامیدکننده برای نسل آینده (و البته نسل های فعلی) 
از زبان رســانه های دشمن و در فضای مجازی منتشر نشده، این آمار 
در سخنان و رسانه های داخلی اصالح طلبان که امروزه مورد هجوم 
مضاعف قرار گرفته اند، درج نشــده اســت. این مطالب در روزنامه 
همشــهری مورخ ۲۱ آذر ۱۴۰۱ از قول مرکــز پژوهش های مجلس 
شــورای اسالمی منتشر شــده است. مالحظه می شــود که عبارت 
«آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری» بر مسائل جاری و آتی کشور 
حکمفرماســت. آیا مردم کشوری که چنین سرنوشتی در انتظارشان 

است، می توانند به آینده امیدوار باشند؟
درخصوص مســائل یادشده مســئوالن فعلی دولت روحانی را 
مقصر جلوه می دهند و البته که دولت مذکور در این امر سهیم است، 
اما همه دولت ها و مجلس ها و مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
در قصور و تقصیراتی که منجر به وضع فعلی شــده اســت، سهیم 
هســتند. در این برهه زمانی پرداختن به مقصــران دردی را درمان 
نمی کند هرچند بالفایده نیز نمی تواند باشد و حداقل اینکه اظهارات 
مسئوالن گذشــته می تواند راهنمایی برای حاضران و آیندگان باشد. 
به هرحال سؤال اینجاست که با این حجم بزرگ خرابی ناامیدکننده 

چگونه می توان چشم انداز امیدوارکننده ای ارائه کرد.
جهادگران مخلص تبیین چگونه می توانند آینده مورد اشاره را به 
نحوی تعیین کنند که دلگرمی به مردم بدهد؟ شخص رئیس جمهور 
هفته گذشته در سخنانی گفتند که با کالم و سخن نمی توان مردم را 

امیدوار کرد بلکه با عمل و کار باید این امر انجام شود.
البته در فهرست تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، از 
مسائل ژئوپلیتیکی، روابط خارجی، فشارهای وارده از سوی استکبار 
جهانی و صهیونیســم و بســیاری دیگر از مسائل داخلی سخنی به 
میــان نیامده اســت، اما اگر فقط به مســائل ذکرشــده توجه کنیم، 
درمی یابیم که برای رفع مشــکالت یا حداقــل تعدیل و تثبیت آنها 
برنامه ای با درنظرگرفتن اولویت های حیاتی الزم اســت که در عین 
حال منابع مالی الزم را در آن به روشنی بیان کرده باشند. اینکه وزیر 
محترم نفت بگوید برای حســن جریان اســتخراج و صدور پاالیش 
نفت و گاز مبلغ ۲۴۰ میلیارد دالر الزم داریم، کفایت نمی کند. هدف 
از این اظهارنظر چیســت؟ آیا می خواهنــد بگویند چون این مبلغ را 
نداریــم، نمی توانیم کاری کنیم یا آنکه به دنبال تأمین آن هســتند و 
صدالبته باید بگویند چگونه و از چه طریقی. یا اظهارات وزیر ســابق 
راه و مســکن که اصالح سیســتم ترابری کشــور را منوط به تأمین
۳۰ میلیارد دالر می دانند، حاکی از ناامیدی است یا اعالم توان اجرائی 
و اینکه چگونه می خواهند آن را تأمین کنند؟ حقیقت آن اســت که 
بــرای اصالح امور بایــد تصمیمات انقالبی و البتــه مطابق منطق 
کارشناســی اتخاذ کرد و اال با تصمیمات مسامحه انگیز کاری پیش 
نمــی رود. به طور مثال درخصوص موضــوع آلودگی هوا می گویند 
۲۳ ســازمان مسئول هستند و به وظایف خود عمل نمی کنند. وقتی 
روزانــه صد میلیون لیتر بنزین ســوزانده می شــود و در مصرف گاز 
اسراف می شود و مازوت گوگرددار در نیروگاه ها مصرف می شود، آیا 
باید انتظار پاکی هوا را داشــت؟ آیــا هیچ تصمیمی نمی توان اتخاذ 
کرد؟ آمار نشــان می دهد که از هوای آلــوده عالو بر بیماری و مرگ 
هزینه های جانبی فراوانی به کشور مترتب می شود. اگر چنین است، 
مجموعه حکمرانی اعالم کند که در هیچ مورد از مسائل و مشکالت 
مبتالبــه هیچ کاری نمی تــوان کرد. آیا موضوع «مــا می توانیم» که 
شــعار آن در صداوسیما بارها گفته می شــود واقعیت دارد یا آنکه 
بایــد بگوییم «ما نمی توانیم»؟ ظاهرا تحلیل مرکز پژوهش ها بر «ما 
نمی توانیم» اســت زیرا اگر   جز این بود فهرست بلندباالی مشکالت 
آینده ایران را اعالم نمی کرد. دکتر محســن رنانی چندی پیش اعالم 
کرده بود که حکمرانی به مرحله ای رسیده است که هیچ تصمیمی 
در رفع مسائل و مشکالت کشــور نمی تواند اتخاذ کند. ظاهرا این را 
باید باور کنیم. چنین اســت که به طور مثال در موضوع قیمت ارز با 
وجــود تزریق ارز به بازار دولت نمی تواند روند صعودی آن را کنترل 
کند و البته مهاجرت ها و فرار سرمایه و نیز ورود قاچاقچیان در بازار 
ارز ســهم عمده ای در افزایش قیمت ارز دارد. اگر مســئوالن کشور 
چشــم را بر مسائل ارائه شده بر هم گذارند و آنها را مشاهده نکنند و 
با دفع الوقت آن را به مســئوالن بعدی بسپارند، یقین بدانند انبوهی 
مســائل طاقت پایداری ندارد و جامعه آسیب می بیند. برای تک تک 
مسائل باید برنامه حاوی روش کار، منابع مالی و منابع انسانی داشت 
تا حداقل مسائل تثبیت شود و از هرج ومرج در سطح کشور که مآال به 

دلخواه دشمنان کشور است، جلوگیری شود.
ادامه در صفحه ۵

حکمرانی برنامه نوین
سـرمـقـالـه

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

گزارش اختصاصی «شرق» از دهمین نشست جهانی 
علم در کیپ تاون آفریقای جنوبی

گزارشی از تبعات روحی -روانی کمیابی، نایابی و گرانی دارو

علم برای عدالت اجتماعی

پاسخ سازمان برنامه و بودجه 
به یک گزارش

تاج؛ بیمار قلبی دیروز
 قلدر امروز

برای دارودردهای پنهان خانواده ها 

۶

۱۰

۲

۹

سیدمصطفی هاشمی طبا

 وقتــی یکی از معاونان وزارت ارشــاد از هنرمندان دعــوت کرد که پا پیش 
بگذارند و کنســرت بدهنــد، اغلب مخاطبان عکس العمل نشــان دادند. یکی 
گفت که این حرف خیلی ســوررئال اســت، کنســرت دل خوش می خواهد و 
دل و دماغ. اما بیشــتر صحبت ها این بود که: باشــد، اما باید کنســرتی درخور 
شــرایط جدید گذاشــت. با حضور هنرمندان زن و با درون مایه  های امروزین و 
امیدوارکننده. تازه پای شــهرداری هم به میان کشــیده شد، زیرا شهر در دست 
اوست. گفته شد  اگر شهرداری می خواهد واقعا برای آشتی با مردم اقدام کند، 
خوب است معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری را با انتصاب یک زن تغییر 
دهد تا او به عنوان یک زن مدیــر بتواند به طور نمادین با این جمعیت متفاوت 
و معترض همراهی کند و بتواند فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مناســبی را 
پیــش ببرد. همچنین صحبت از بازنگــری در نظام نامه مدیریت محله به نفع 
فعــاالن محلی با اولویت زنان و در اختیار مردم و ســمن ها قراردادن ســرای 

محالت شد که قبال هم بارها همین جا درباره  آن نوشتیم.
آنچه مسلم اســت تعیین مدیرانی معتدل می تواند واقعا به شرایط کمک 
کند. اگر در ســینماها با گشاده دستی بیشتر فیلم های جالب نشان داده شوند... 
حتــی فیلم های قدیمی و با محتوا و خاطره انگیز تاریخ ســینما... بســیاری از 
کســانی که عرصه شــهر را بر خود تنگ می بینند تشــویق می شوند با خانواده 
به ســینما بروند و ساعتی را در پیاده روهای شهر با آرامش به گردش و تفریح 
بگذرانند و با شــهر آشــتی کنند. اگر مردم به جای اینکه ناچار شوند در گوشه 

خانه خود بنشینند و سریال های خسته کننده تماشا کنند با برنامه های فرهنگی 
به سینما و تئاترهای عالی، مثل همین نمایش پدر که ماه گذشته در تئاتر شهر 

دیدیم جلب شوند، سینماها دیگر پشت سر هم تعطیل نمی شوند.
ماه گذشــته تعطیلی ســینما عصر جدید برای همه سینماروهای اصیل و 
قدیمــی خبر بدی بود. خیلی از ســینماها در تهران و مراکز شهرســتان ها نیز 
در ســال های اخیر تعطیل شــدند و ســینماروها به مکان هایی کشیده شدند 
که چند ســالن  ســینما و پارکینگ و فودکورت دارد. پس می توان گفت که اگر 
مجتمع های سینمایی چارسو و کورش مشتری دارند، به ضرس قاطع می توان 
به احیا و بازســازی ســینماها و تئاترهای قدیمی، به خصــوص در مرکز تهران 
امیدوار بود، خاصه آنکه خیلی از کافه رســتوران ها هم در مرکز تهران شــکل 

گرفته اند و مرکز شهرمان دارد حالت بسیار جذاب تری به خود می گیرد.
اگر مردم شهر، به ویژه جوانانمان به مرکز شهر و جاهایی مثل الله زار جلب 
می شــدند، ســینماها هرگز تعطیل نمی شــد. هنوز هم دیر نشده. برای احیای 
الله زار کافی  اســت شهرداری منطقه ۱۲ و سازمان زیباسازی آن برنامه هایشان 
را ادامــه بدهند. جداره ســازی و مرمت بناهــای زیبای قدیمــی ادامه یابد و 
سرمایه گذارانی جذب شوند تا در الله زار کار کنند. همین امروز یکی از دوستان 
شهرداری می گفت که فردی می خواســته تئاتر نصر را به رستوران تبدیل کند 
(مدل رســتوران وکیل التجار در میدان محمدیه)، اما او تشــویقش کرده آن را 
بــه تئاتری تبدیل کند که کافه تئاتری هم در کنار خود داشــته باشــد. در حال 
حاضر بسیاری از خانه ها و مکان های فرهنگی قدیمی تهران در حال بازسازی 
و مرمت هســتند و شــهردار منطقه ۱۲، یعنی منطقه تاریخی شــهرمان نیز با 
آگاهی به لزوم رونق گرفتن تهران قدیم و به ویژه الله زار که ســمبل تهراِن آغاز 
دوران مدرن و خاطره انگیز اســت، خوب اســت تسهیالتی را برای این گام های 

اولیه مهم و شتاب دهنده در نظر بگیرد.
ادامه در صفحه ۵

یـادداشـت

تهران فضاهای فرهنگی اش را  الزم دارد

 جــام جهانی فوتبــال ۲۰۲۲ قطر بــا تمام شــادی ها، غصه ها 
و درس هــای مانــدگارش بــه پایان رســید. من هم بــه عنوان یک 
«تماشــاکننده مشــاهده گر» این رویداد بزرگ جهانی را دنبال کردم. 
صحنه ای را در پایان این رویداد یعنی فینال فرانســه و آرژانتین دیدم 
که برایم درس های زیادی داشــت و مطمئن هستم این قاب عکس 
از ذهنــم زدوده نخواهد شــد و  برای ســال ها در گوش و دل و جان 
و ذهنم طنین خواهد داشــت. حتما کنجکاویــد بدانید که این کدام 
صحنه است که این قدر مرا تحت تأثیر خود قرار داده و مجموعه ای 
از حســرت ها، غم ها، افسوس ها، تلخ کامی ها و در عین حال یادگیری 
عمیق را در وجود من به جا گذاشته است.           ادامه در صفحه ۴

قابی به یادماندنی از قطر ۲۰۲۲
یـادداشـت

نظریه پرداز توسعه پایدار
حسین ساسانی 

معمار و شهرساز
ترانه یلدا 

علی رضوان پور: 
آلمان و فرانسه   به عنوان یک «کوتوله سیاسی» و 

«غول اقتصادی»  توان تجاری باالیی دارند؛ اما قدرت 
تصمیم گیری سیاسی مستقلی از واشنگتن   ندارند

دیاکو حسینی:
 ایران در تصمیم نهایی خود «توافق» را یک مسیر 

درست می داند؛ اما توافقی که بیشترین فرصت و امتیاز را 
برای کشور و کمترین هزینه را برای منافع ما داشته باشد 

 اوج دوگانگی برجامی
گزارشی از شدت گرفتن  اظهارنظرها درباره برنامه جامع اقدام مشترک در کنار  رفتار متناقض تروئیکا و آمریکا

اینجا تهران است
خاکستری کمی مایل به تیره
تداوم وضعیت آلودگی هوا در پایتخت 

معاون محیط زیست تهران:  در شرایط پایداری دما هستیم؛ به عبارتی 
با انتشار هر سوخت و منبع انرژی، آلودگی آن در الیه های پایینی جو 
باقی می ماند و عمال راهی برای کاهش آلودگی وجود ندارد

این گزارش  را در صفحه  ۸ بخوانید

  عکس: مجید آزاد


