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درحالیكه بلیتقطارهاینوروزی پیشفروش وبخشنامه سفر و اقامت صادر شده
وزیر بهداشت میگوید سفر را در خیالتان هم تصور نكنید

یکبام و دوهوای
سفرهاینوروزی
18

همه چیز درباره داغ شدن دوباره ماجرای
«افایتیاف» و نظرات موافقان و مخالفان آن
عکس :افشینآقایی | 10-11

|

توجیه کمکاری
پشت دیوار «افایتیاف»

گفتوگو با عوامل و بازیگران
سریال «چوبخط» که از شبکه  3پخش میشود

مطرح شدن دوباره افایتیاف( ،سیافتی و پالرمو) را میتوان
منطبق با متغیرهای سیاسی دانست كه با توجه به شرایط سیاسی
و عوض شدن دولت ترامپ و روی كار آمدن جو بایدن همراه دانست.
در این میان حسن روحانی رئیسجمهوری كه در مقاطع مختلف
از لزوم اجرای تصویب لوایح افایتیاف میگوید ،دیروز
2
نیز در جلسه هیات باز در این مورد سخن گفت...

مهمانهای شب عید تلویزیون
ت ایران
توگو با مدیرعامل شرکتمخابرا 
گف 
درباره اوضاع نامناسب این مجموعه

چرخ مخابرات نمیچرخد

فرهاد مجیدی یک بار دیگر سکاندار
هدایت استقالل شد

بازگشت آبی محبوب

3

گزارشی از مراسم رونمایی کتاب«حماسه امام
سجاد(ع)» از منظر رهبر معظم انقالب

بررسینقشه تفصیلی
حیات طیبه امامسجاد(ع)

سالها میگذرد از الگو گرفتن از خطمشی حکیمانه زندگی
اهل بیت عصمت و طهارت(ع) که رهبر معظم انقالب در
دوران محنتبار پیش از انقالب شکوهمند اسالمی آن را سرلوحه عمل
قرارداده بودند و اینک پس از سالها به همت انتشارات انقالب اسالمی
همه درسهای حرکات سیاسی ائمهاطهار(ع) و بهویژه امام
12
سجاد(ع) از منظر رهبر معظم انقالب به زینت چاپ آراسته شد...

پایگاه اشغالگران آمریكایی در عراق هدف
راكتهای كاتیوشا قرار گرفت

سكته دوم در عیناالسد

4

یادداشت

نگاه

چشمانداز

پیوستن به  FATFاولویت ندارد

گردش بالتکلیفی

ابتکار جامجم در حمایت از نوآوران

ای ــن روزه ــا مس ــائلی ب ــا ای ــن عن ــوان مط ــرح
میشـــود کـــه تصویـــب افایت ــیاف میتوانـــد
مش ـ ــکالت اقتص ـ ــادی کش ـ ــور را ح ـ ــل کن ـ ــد و
همچی ـــن پذی ـــرش الح ـــاق ب ـــا ع ـــدم پذی ـــرش
الح ـ ــاق ،تاثی ـ ــری مثب ـ ــت و منف ـ ــی ب ـ ــر جی ـ ــب
احسان خاندوزی
م ـ ــردم و معیش ـ ــت آنه ـ ــا دارد .واقعی ـ ــت ای ـ ــن
ا س ـ ــت اسا س ـ ــا مس ـ ــاله ا فا یتـ ـ ـیاف و
نایب رئیس
کمیسیون اقتصادی
پیوســـتن یـــا نپیوســـتن بـــه آن ،جـــزو مباحـــث
ب ـــا اهمی ـــت و ض ـــروری در کش ـــور م ـــا محس ـــوب نمیش ـــود .در ح ـــال
حاضـــر کشـــور درگیـــر مســـائل و مشـــکالتی در حوزههـــای اقتصـــادی،
معیشـ ــتی نوسـ ــانات بـ ــازار ارز ،گرانـ ــی ،بیـ ــکاری ،وضعیـ ــت نابسـ ــامانی
برخـــی شـــرکتهای تولیـــدی اســـت و پرداختـــن بـــه موضوعاتـــی مثـــل
افایتــیاف اساس ــا از اهمی ــت چندان ــی برخ ــوردار نیس ــت؛ بنابرای ــن
نبایـــد حـــل ایـــن مســـائل ومشـــکالت را بـــه موضـــوع الحـــاق بـــه ایـــن
کنوانســیون گره زد.
م ـ ــن ب ـ ــه عن ـ ــوان رئی ـ ــس فراکس ـ ــیون محی ـ ــط تولی ـ ــد وکس ـ ــب وکار
وهمچنی ـــن نای ـــب رئی ـــس کمیس ـــیون اقتص ـــادی مجل ـــس ش ـــورای
اس ـ ــامی جلس ـ ــات متع ـ ــددی را ب ـ ــا تولیدکنن ـ ــدگان ،صادرکنن ـ ــدگان،
اعض ــای ات ــاق بازرگان ــی و کنفدراس ــیون صادرکنن ــدگان کش ــور داش ــتم.
در ای ـ ــن جلس ـ ــات یک ـ ــی از کمتری ـ ــن م ـ ــواردی ک ـ ــه م ـ ــورد اش ـ ــاره ق ـ ــرار
گرف ــت ب ــه عن ــوان تنگناه ــای تج ــارت و انتق ــال ارز مس ــاله افایت ـیاف
ب ــوده اس ــت .هیچک ــدام از ای ــن فع ــاالن اقتص ــادی درب ــاره افایت ـیاف
در ای ــن زمین ــه بحث ــی نداش ــتند و اش ــارهای ب ــه ای ــن موض ــوع نکردن ــد و
از اهمی ــت آن س ــخن نگفتن ــد .آن ــان در خص ــوص مباح ــث اقتص ــادی،
مس ـ ــائل دیگ ـ ــری را چال ـ ــش ام ـ ــروز اقتص ـ ــاد میدانن ـ ــد .فع ـ ــاالن
اقتص ـ ــادی اساس ـ ــا ب ـ ــر ای ـ ــن ب ـ ــاور نیس ـ ــتند ک ـ ــه مباح ـ ــث اقتص ـ ــادی
و مش ـ ــکالت معیش ـ ــتی ب ـ ــا افایتـ ـ ـیاف درگی ـ ــر اس ـ ــت .م ـ ــا باره ـ ــا در
کمیس ــیون اقتص ــادی ب ــا ای ــن کارشناس ــان جلس ــه داش ــتیم و بح ــث
افایت ـ ـیاف اصـ ــا در رده مباحـ ــث مهـ ــم و حتـ ــی دسـ ــته چنـ ــدم ایـ ــن
جلس ـ ــات نب ـ ــود .افایتـ ـ ـیاف ،ن ـ ــه ب ـ ــرای صادرکنن ـ ــدگان و ن ـ ــه ب ـ ــرای
واردکنن ـ ــدگان ج ـ ــزو اولویته ـ ــا نیس ـ ــت.
بـــه نظـــر میرســـد تـــا موانـــع بســـیار بزرگـــی کـــه پیـــش پـــای ارز و تحریـــم
در اقتص ـــاد ای ـــران ق ـــرار داده ش ـــده ح ـــل و فص ـــل نش ـــود جل ـــب نظ ـــر
افایت ـ ـیاف یـ ــا عـ ــدم جلـ ــب آن فعـ ــا اثـ ــری ملمـ ــوس بـ ــر گرهگشـ ــایی
از مش ـــکالت واقع ـــی صادرکنن ـــدگان و مب ـــادالت ارزی کش ـــور ن ـــدارد.
ب ــه عب ــارت دیگ ــر بای ــد گف ــت بح ــث افایتــیاف ی ــک موض ــوع بس ــیار
کم اهمیت در موضوع اقتصاد امروز کشــور ماســت.

در ارتباط با سفر در دوران کرونا ،نکته بدیهی و روشنی
وجــود دارد .اینکــه تــا جایــی کــه ممکن اســت نباید به
مســافرت رفت ،اما چرا حتی وقتی پای جان شهروندان
در میــان اســت ،ایــن نکتــه بدیهــی مایــه نگرانــی شــده
اســت؟ دربــاره ســفرهای نــوروزی آنچه بیــش از همه به
دکتر محمدتقی
چشــم میآیــد ســردرگمی و بیتدبیــری فراگیــر در بدنــه
رهنمایی
دولت اســت ،.آنها مدام به مردم و شــهروندان هشــدار
کارشناس گردشگری
میدهند به سفر نروند ،در حالی که برای ایجاد راهکاری
برای ســفرهای احتمالی عاجزند.
آنها هیچ سازوکار مشخصی برای انجام سفرهای نوروزی نداشته و حتی موارد
مورد نظر دولت در انجام این ســفرها هم بســتر اجرایی و منطقی ندارد .ســمت
دیگر این ماجرا هم خود مردم و شــهروندان هســتند و در رابطه با مردم ســوال
آشکاری وجود دارد؛ اینکه چرا پس از گذشت یک سال از فراگیری کرونا و اثبات
مخاطرهآمیــز بودن ســفر در ســرایت ایــن بیماری همچنــان در حال تالش برای
دور زدن قوانین موجود هســتند؟
پاسخ این سوال به مفهومی اجتماعی به نام کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد
عمومی به دولت برمیگردد .این چالش مهمی است که اتفاقا نشانههایش در
بحرانهایــی همچون یک بیماری عفونی فراگیر نمایان میشــود؛ مصداقهای
آن هم بسیار عیان است .در خوزستان که این روزها حال و روز خوبی به واسطه
کرونا ندارد اعالم شــده بســیاری برگههای تردد ســامت را که مجوز اصلی ورود
بــه خوزســتان بوده اســت خر یــد و فروش میکننــد .این اتفاق هولناکی اســت،
اینکه شــهروندان به این نتیجه برســند که میتوانند بیماری و ابتال و مرگ را به
این واسطه فریب بدهند.
ایــن اتفــاق میافتــد ،زیرا مردم به برخی مســؤوالن بیاعتماد شــدهاند .ماجرای
سفرهای نوروزی هم به نظر میرسد چنین سرنوشتی پیدا خواهد کرد .بسیاری
از مــردم ترجیــح خواهنــد داد فــار غ از جریمههای احتمالی به جــاده بزنند و البته
تا جایی که ممکن اســت از این جریمهها هم فرار کنند.
از سوی دیگر این گزاره که شهروندان به این نتیجه برسند که تصمیمات دولت
و ســتاد در رابطــه بــا ســفرهای نوروزی نه تالشــی بــرای محافظت از جــان آنها که
بهدلیل درآمدزایی دولت است ،میتواند بسیار آسیبزننده و خطرناک باشد،
گزارهای که البته عملکرد ســردرگم دولت در رابطه با ســفر آن را تقویت میکند.
این در حالی اســت که همه میدانیم بیشــترین آســیب در دوره فراگیری کرونا
نه در ایران بلکه در کل جهان به بخش گردشــگری وارد شــده اســت ،اما اینکه
بخواهیم به واســطه ترمیم بخشــی از این صنعت ســامت مردم را به مخاطره
بیندازیم ،اخالقی نیســت .حاال یک ســال اســت از گردشــگران خارجی در ایران
خبــری نیســت و بدتــر از آن اینکــه گردشــگر داخلــی هــم هنــوز تکلیفــی ندارد و
نمیدانــد چه کار کند.

در روزهایــی کــه از آغــاز طــرح نشــان ایرانــی 2روزنامه
یگ ـ ــذرد ،ضم ـ ــن مالق ـ ــات حض ـ ــوری ب ـ ــا
جامج ـ ــم م 
فعـ ــاالن شـ ــرکتهای خـ ــاق و نـ ــوآور و دانشبنیـ ــان
در تحریری ــه روزنام ــه ی ــا وقت ــی ص ــدای ای ــن فن ــاوران
یش ـــنویم بازخورده ـــای
را از پش ـــت گوش ـــی تلف ـــن م 
کاظم کوکرم
جالب ــی ه ــم دریاف ــت میکنی ــم؛ مث ــا نکت ــه مش ــترکی
ک ــه نماین ــدگان بیش ــتر ش ــرکتهای خ ــاق و ن ــوآور،
دبیر گروه
دانش و سالمت
آن ه ــم ب ــا لبخن ــدی از س ــر رضای ــت و البت ــه ب ــه کنای ــه
اش ــاره میکنن ــد ای ــن اس ــت ک ــه «چ ــه عج ــب باالخ ــره
از ی ـــک رس ـــانه ب ـــا م ـــا تم ـــاس گرفتن ـــد!» ای ـــن گالی ـــه را برخ ـــی ش ـــرکتهای
دانشبنیان نیز گاهی مطرح میکنند.
وقت ــی ب ــه فهرس ــت برنام هه ــای متع ــددی ن ــگاه میکنی ــم ک ــه از ش ــبکههای
مختلف رادیویی و تلویزیونی صداوســیما در خصوص معرفی دســتاوردهای
ش ـــرکتهای دانشبنی ـــان پخ ـــش ش ـــده اس ـــت؛ میبینی ـــم اتفاق ـــا تع ـــداد
ای ـــن برنامهه ـــا ک ـــم ه ـــم نب ـــوده اس ـــت .از «ب ـــر بنی ـــان دان ـــش» و «عل ـــم ت ـــا
ث ـــروت» و «ن ـــوآوران» در ش ـــبکههای ی ـــک و خب ـــر و حت ـــی برنام ـــه پربینن ـــده
«می ـــدان» در ش ـــبکه س ـــوم س ـــیما گرفت ـــه ت ـــا راهان ـــدازی ی ـــک ش ـــبکه وی ـــژه
تلویزیونـــی بـــه نـــام «ایـــران کاال» بـــرای معرفـــی محصـــوالت ســـاخت ایـــران و
دس ــتاوردهای فن ــاوران ایران ــی ،از حمای ــت تما مق ــد رس ــانه مل ــی ب ــرای کم ــک
ب ـــه توس ـــعه زیســـتبوم اقتص ـــاد دانشبنی ـــان در کش ـــور خب ـــر میده ـــد.
روزنام ـ ــه جامج ـ ــم نی ـ ــز از ح ـ ــدود چه ـ ــار س ـ ــال پی ـ ــش ب ـ ــا انتش ـ ــار صفح ـ ــه
«دان ـــش کســـبوکار» در روزه ـــای یکش ـــنبه ،ضم ـــن مطرحک ـــردن مباح ـــث
آموزش ــی در ح ــوزه کارآفرین ــی و خطده ــی ب ــه فن ــاوران کش ــور ب ــرای راهان ــدازی
کسـ ـ ـبوکارهای ن ـ ــو ،هم ـ ــواره ب ـ ــه معرف ـ ــی دس ـ ــتاوردهای ش ـ ــرکتهای
دانشبنیـــان در اقصـــی نقـــاط کشـــور پرداختـــه اســـت .بـــا ایـــن حـــال بهنظـــر
میرس ــد ظرفی ــت بی ــش از  5700ش ــرکت دانشبنی ــان و ه ــزاران اس ــتارتآپ
خ ـ ــاق و ن ـ ــوآوری ک ـ ــه در مراک ـ ــز رش ـ ــد ،ش ـ ــتابدهندهها و کارخانهه ـ ــای
ن ــوآوری در سراس ــر کش ــور مش ــغول کارن ــد ،از ت ــوان پوش ـشدهی رس ــانهای
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ش ــبکههای رادیوی ــی و تلویزیون ــی و رس ــانه مکت ــوب س ــازمان صداوس ــیما
بسـ ــیار فراتـ ــر بـ ــوده اسـ ــت؛ آنقـ ــدر کـ ــه هنـ ــوز تـ ــا نقطـ ــه مطلـ ــوب احسـ ــاس
اف ـ ــکار عموم ـ ــی از اینک ـ ــه رس ـ ــانه مل ـ ــی در حمای ـ ــت از تولی ـ ــدات داخل ـ ــی
ثابتق ـــدم اس ـــت ،فاصل ـــه داری ـــم.
اجــرای طــرح نشــان ایرانــی ،2روزنامــه جامجــم را در مســیر حمایــت حداکثــری
ای ـ ــن رس ـ ــانه از زیسـ ـ ـتبوم دانشبنی ـ ــان و ش ـ ــرکتهای خ ـ ــاق و ن ـ ــوآور
کشـــور بایســـتی ارزیابـــی کـــرد؛ زیس ــتبومی کـــه بـــا بهکارگیـــری فناوریهـــای
ن ـ ــو و تلفی ـ ــق ش ـ ــیوههای خدمترس ـ ــانی در مس ـ ــیر اش ـ ــتغالزایی و ارائ ـ ــه
خدمت ــی ن ــو ،باکیفی ــت و کارآم ــد ب ــه هموطن ــان ق ــرار دارد.
از ســـوی دیگـــر ،واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه تمرکـــز رســـانه ملـــی در ســـالهای
اخی ــر عمدت ــا ب ــر معرف ــی و حمای ــت از ش ــرکتهای دانشبنی ــان ق ــرار داش ــته
اس ــت .در صورت ــی ک ــه اکن ــون در ط ــرح نش ــان ایران ــی ،2ب ــا راهان ــدازی وب ــگاه
اختصاصــی ایــن طــرح بــه نشــانی  neshan.jamejamdaily.irروزنامــه جامجــم
ب ــا بســطدادن چت ــر حمای ــت رس ــانهای خ ــود ت ــا ش ــرکتهای خ ــاق و ن ــوآور
و حت ـــی اختراع ـــات ب ـــا قابلی ـــت صنعتیش ـــدن ،ب ـــرای آن دس ـــته از فن ـــاوران
داخلـــی کـــه بـــرای معرفـــی توانمندیهـــا و محصـــوالت خـــود معمـــوال جایـــی
در س ـــبد حمایت ـــی رس ـــانه مل ـــی نمییافتن ـــد نی ـــز جای ـــی ب ـــرای دیدهش ـــدن
در پرتیراژتری ـــن روزنام ـــه کش ـــور و در س ـــطح اف ـــکار عموم ـــی ت ـــدارک دی ـــده
اس ــت .ای ــن اتف ــاق مبارک ــی در حمای ــت از تولیدکنن ــدگان ایران ــی اس ــت ک ــه
فرات ــر از س ــودآوری اقتص ــادی ب ــرای رس ــانهها ب ــه ش ــیوهای مش ــابه در دیگ ــر
بنگاهه ـــای رس ـــانهای ب ـــزرگ کش ـــور نی ـــز تک ـــرار ش ـــود و ذی ـــل مس ـــؤولیت
اجتماع ــی رس ــانهها در حمای ــت از زیس ـتبوم اقتص ــادی کش ــور ق ــرار بگی ــرد.
در ســـالهای اخیـــر اســـتارتآپهای بزرگـــی در کشـــور شـــکل گرفتهانـــد کـــه
خدماتده ـ ــی آنه ـ ــا انج ـ ــام بس ـ ــیاری از کاره ـ ــا را آس ـ ــان ک ـ ــرده و خدم ـ ــات
باکیفیتت ـــری را ب ـــه م ـــردم ارائ ـــه میکنن ـــد .بهرهگی ـــری رس ـــانهها از ظرفی ـــت
رســانهای خــود بــرای کمــک بــه توســعه هــر چــه موثرتــر چنیــن کسـبوکارهای
موث ــری ،وظیف ـهای اس ــت ک ــه ب ــه اثربخش ــی رس ــانهها در توس ــعه بخشه ــای
گوناگون جامعه کمک میکند.

