
روزانمه
شماره 1073  21 مرداد 1396

2

اقتصادجامعهسیاست
 پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون 
زنان از عدم معرفی زنان برای کابینه 
دوازدهم انتقاد کرد و گفت:  »اگر برنامه 
باید  می نویسیم  کشور  برای  توسعه 
بدانیم بدون حضور زنان توسعه محقق 
نخواهد شد. در کمال بهت و ناباوری 
نیمی از جامعه ایران از سوی رییس 

جمهور نادیده گرفته شدند، زنان فرهیخته ایران در میان کشورهای جهان 
از معدود کشورهایی هستند که در سطوح مدیریت کالن سیاسی حضور 
ناچیزی دارند این درحالی است که در سایر سطوح مشارکت سیاسی 
و اجتماعی بسیار فعال بوده اند. اکنون بیش از نیمی از فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها را زنان تشکیل می دهند و در فعالیت های مختلف سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موفق ظاهر شده اند اما هر زمان که بحث 
نظارت زنان مطرح می شود نداشتن رزومه برای آن ها مطرح می شود و 
این دور باطل همچنان ادامه دارد. ایجاد فرصت های برابر و منع تبعیض 
جنسیتی از وعده های ریاست جمهوری به زنان بوده است، متاسفانه در 
اولین گام هیچگونه فرصتی به زنان داده نشد، حال فرصت برابر بماند. 
رتبه ایران در شکاف جنسیتی که از شاخصه های توسعه یافتگی است در 
پایین ترین رتبه ها از میان 1۴۴ کشور جهان قرار دارد و در سال 2016 رتبه 
ایران 139 بوده است. اگر برنامه توسعه برای کشور می نویسیم باید بدانیم 

بدون حضور زنان توسعه محقق نخواهد شد.«
 منتظری، دادستان کل کشور در همایش دادستان های مراکز استان ها 
گفت: »یکی از مهمترین مواردی که دادستان ها در آن نقش محوری دارند 
ایجاد امنیت و آرامش در جامعه است و در کنار آن باید دادستان به عنوان 
مدعی العموم و مدافع حقوق مردم بدرخشد.« او خواستار سعه صدر و 
برخورد مناسب با مراجعان به دستگاه قضایی از سوی متولیان قضایی شد. 

منتظری تاکید کرد که دستگاه قضا به دنبال بستن فضای مجازی نیست.
 سیدمهدی مقدسی، نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: »به نظر می رسد تعدادی از وزرای پیشنهادی 
با توجه به کارنامه و سوابق و توانمندی ها مشکلی در اخذ رأی اعتماد 

نداشته باشند.«
 ۴۸ مقام پیشین آمریکایی به ترامپ درباره پیامدهای خروج از برجام 
هشدار دادند. جمعی از مقامات پیشین آمریکا با انتشار بیانیه ای نسبت به 
پیامدهای خروج واشنگتن از توافق هسته ای هشدار دادند و تاکید کردند 
که عدم تائید پایبندی ایران به توافق به منزله این خواهد بود که آمریکا به 
توافق پایبند نیست.۴۸ مقام پیشین،  شخصیت های دانشگاهی و افسران 
نظامی آمریکا روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای که در پایگاه خبری – تحلیلی 
نشنال اینترنت منتشرشده است، از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 

خواستند از توافق هسته ای ایران و گروه 1+۵ خارج نشود.

 سیف اهلل ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در مورد 
موضوع حذف عنوان طالق در شناسنامه بانوان گفت: »حذف عنوان 
طالق به اصالح قانون نیاز دارد و مجلس در این زمینه باید عمل کند. 
در حال حاضر صرفا طالق های باین غیرمنقوله یا زمانی که فرد مطلقه 
دوشیزه باشد امکان حذف از شناسنامه را دارد. برای این کار بعضی از 
نماینده ها پیشنهادی داده اند که گویا در مجلس پذیرفته نشده است و 
همان طور که گفتم این مسئله مربوط به قانون است و سازمان ثبت احوال 

نباید اقدامی در این راستا انجام بدهد.«
 محمدحسین بازگیر، رئیس اداره محیط زیست شهر تهران بابیان 
اینکه بوی فاضالب در سطح شهر و یا ایستگاه های مترو می تواند چند 
منشا داشته باشد، گفت: »شهروندان با تماس با سامانه 1۵۴0 این گونه 

مشکالت را گزارش دهند.«
 غالمحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه گفت: »آیا می خواهیم 

همه مشکالت را با مجازات و تشدید 
می گویند  برخی  کنیم؟  حل  مجازات 
مجازات را تشدید کردید اما هنوز جرم 
هست. در بحث مواد مخدر، قوانینی 
از سالیان قبل داشتیم و خیلی وقت ها 
تشدید شده و اآلن می خواهند تخفیف 
بدهند. می گویند اعدام جواب نداد و فالن 

مشکالت را هم دارد. باید ببینیم هدف ما از اعدام چه بوده؟ آیا کارهایی که 
باید در بحث مواد مخدر انجام می شده انجام شده است؟ من نمی خواهم 
از اعدام طرفداری کنم. آیا همه کارها را رها کردیم و همه نتیجه را از اعدام 
می خواستیم و حاال می خواهیم نباشد؟ حتی اگر اعدام در بحث مواد مخدر 
هم کم شود غربی ها نمی گویند کار خوبی کردید. مسئله دیگر این است که 
اعدام را برنداریم و دو سال دیگر بگوییم وضعیت بدتر شده است. اگر اعدام 
را کم می کنند حداقل یک مجازاتی را جایگزین کنند که نقش بهتر از اعدام 
را داشته باشد و اثر منفی اعدام را نداشته باشد و باید روی این مطالعه شود.«

 روزبه کردونی، مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت کار 
و رفاه اجتماعی از بازگشت ۴6 درصد از زندانیان آزاد شده به زندان به 
دلیل تکرار وقوع جرم خبر داد و گفت: »ضرورت رصد دائم مجرمان و 
محکومان یکی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه داشت؛ یعنی 
کسانی که از زندان آزاد می شوند و امکان تکرار جرم برای آن ها وجود 
دارد. این یک واقعیت است که مجرمان وقتی آزاد می شوند امکان تکرار 
جرم در مورد آن ها دارند. باید برای مجرمانی که در حوزه امنیت اجتماعی 
جرائمی را مرتکب می شوند؛ سیستمی وجود داشته باشد مثل مجرمان 
جنسی و کسانی که سابقه کودک آزاری و یا تجاوز را دارند تا در زمانی که 
آزاد می شوند سیستم یکپارچه قضایی- امنیتی و حمایتی آنان را تحت نظر 

داشته باشد تا امکان وقوع مجدد جرم کاهش پیدا کند.«

 صادرات سیب زمینی طی چهارماهه اخیر با بیش از 30 درصد کاهش اما 
27 درصد افزایش قیمت در بازارهای جهانی فروخته می شود که هم زمانی 
آن با گرانی این محصول در یک ماه اخیر جالب به نظر می رسد. در چهار ماه 
نخست امسال بیش از 60 هزار و ۵۵۵ تن سیب زمینی به ارزش 13 میلیون و 
۸26 هزار و 700 دالر معادل ۴۴ میلیارد و ۸69 میلیون و ۴73 هزار تومان به 
12 کشور مختلف صادر شد که از نظر وزنی 33.12 درصد و از نظر ارزشی 
20 درصد کاهش را نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته تجربه کرده 
است. روند صادرات سیب زمینی نسبت به گذشته تغییر کرده و با کاهش 
محسوسی مواجه شده و قیمت آن نسبت به چهارماهه نخست سال گذشته 
ازنظر ارزی )دالری( 21.0۵ درصد و ازنظر ریالی 27.10 درصد افزایش 
یافته است اما همچنان قیمت سیب زمینی صادراتی بسیار ارزان تر از آن 

چیزی است که در بازار داخلی به دست مردم می رسد.
 دبیر شورای عالی فضای مجازی از ارسال نامه ای به دادستانی برای ارائه 

اینترنت بدون فیلتر به برخی خبرگزاری ها و دانشگاه های بزرگ خبر داد.
 امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران گفت: »مرکز آمار ایران قویا به 
دنبال ایجاد نظام آماری ثبتی مبنا است. این موضوع جزو معدود مواردی 
است که مخالفی ندارد و همه ارکان نظام به دنبال ایجاد این تحول مثبت 
هستند. برای رسیدن به این هدف که به موجب آن سرشماری به شکل 
سنتی آن حذف خواهد شد، باید کلیه سامانه های الکترونیک دستگاه های 
اجرایی کشور به مرکز آمار ایران متصل شوند. در وهله اول نیز به دنبال 
آن هستیم که ثبت احوال، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت 

پست به مرکز آمار ایران متصل شوند تا 
به این ترتیب اطالعات موردنیاز کشور 
برای سرشماری از طریق سامانه های 

مختلف به دست آید.«
 نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی 
استاندارد ایران گفت: »به زودی تعداد 
مورد   ۸3 به  خودرو  استانداردهای 

افزایش خواهد داشت و خودروهایی که استانداردهای هشتادوسه  گانه را 
رعایت نکنند، تولید یا وارداتشان متوقف می شود.«

 مهم ترین برنامه های پیش روی وزارت نفت در دولت دوازدهم با معرفی 
مجدد بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت درحالی اعالم شده که صادرات 
روزانه بیش از 16 میلیون لیتر نفت گاز در سال 96، توسعه 27 فاز پارس 
جنوبی تا سال 9۸، عقد قراردادهای جدید نفتی، افزایش تولید به میزان 
حدود 1 میلیون بشکه در روز نفت خام همراه با افزایش ضریب برداشت 

و...برخی از این برنامه ها محسوب می شود.
 بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی درآمد دولت از مالیات 
بر شماره گذاری خودرو در دوماهه نخست امسال بالغ بر 200 میلیارد 

تومان بوده است.

فرهنگ
در  ابتهاج  خانه  ملی  ثبت  پرونده   
ثبت  شورای  تحویل  گیالن،  استان 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری شده و کارشناسان در حال 
فراهم کردن زمینه ثبت ملی این خانه با 

ارزش هستند.
امور  معاون  انتظامی،  حسین   

مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عدم توجه به 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات علیرغم اینکه این قانون در 
سال ۸۸ مصوب شد را ناشی از عدم اعتقاد برخی به آن دانست و گفت: 
»البته دولت یازدهم هم با چالش هایی در این مسیر روبه روست زیرا نظام 
دیوانی می خواهد اطالعات به عنوان ابزار قدرت نزد خویش قرار گیرد. 
مطابق این قانون هر دستگاهی موظف است ظرف 10 روز اطالعات را 
در اختیار سامانه اختصاصی این قانون قرار دهد. حتی بخش خصوصی 
هم که خدمات عمومی ارائه می دهند طبق قانون باید پاسخگو باشند.« 
او با ابراز تاسف از اینکه فقط ۴0 دستگاه و نهاد به این سامانه پیوسته اند، 
ادامه داد: »۴00 دستگاه و نهاد عمومی و دولتی مشمول انتشار و دسترسی 
آزاد به اطالعات هستند، در حالی که خبرنگاران با استفاده از این قانون 

می توانند در شفاف سازی عملکردها فعال شوند.«
 کنسرت آواز پارسی شهرام ناظری و حافظ ناظری، بر اساس اشعار 
حماسی شاهنامه فردوسی که مردادماه طی چهار شب در سالن وزارت 
کشور برگزار شد؛ در شهریور برای سومین بار تمدید می شود. در اجرای 
آواز پارسی در تاالر وزارت کشور، با وجود هماهنگی های انجام شده 
متاسفانه مراسم امضای آلبوم ناگفته با حضور حافظ ناظری به دالیل 
نامشخصی کنسل شد. به همین دلیل ناظری ها محل برگزاری کنسرت 
شهریور را از سالن وزارت کشور به کاخ نیاوران تغییر داده اند و برای 
اجراهای تمدیدی این کنسرت، برنامه ویژه ای برای مراسم امضا و دیدار 
با مخاطبان بعد از اتمام اجرا در نظر گرفته اند. سومین تمدید کنسرت 
آواز پارسی شهرام ناظری و حافظ ناظری، نهم و دهم شهریور، در کاخ 

نیاوران تهران برگزار خواهد شد.
 جان بایلی، فیلم بردار هالیوودی به عنوان جایگزین چریل بون 
ایساکس؛ رئیس آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار شد. او در 
نشست ماهانه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار، در کمال تعجب 
توانست با غلبه بر سایر رقبا جایگزین چریل بون ایساکس در راس 
آکادمی اسکار شود. بایلی 7۴ ساله که در کارنامه هنری خود فیلم برداری 
آثار چون مردم معمولی، ترس بزرگ، روز گراندهاگ، میهمانی سالگرد، 
قدمی در جنگل را دارد، در سال 201۴ جایزه یک عمر دستاورد سینمایی 
انجمن فیلم برداران سینمای آمریکا را دریافت کرد اما هیچ گاه در طول 

دوران فعالیت سینمایی خود نتوانسته نامزد جایزه اسکار شود.


