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فاضل میبدی :
 دوچرخه سواری زنان 
هیچ اشکال شرعی ندارد

محمــد جــواد 
فاضــل میبــدی، 
استاد حوزه علمیه 
کنــش بــه  در وا
اظهــارات نماینده 

اصفهان در مجلس خبرگان که دوچرخه سواری 
زنان را در حکم توهین به خدا خوانده بود، گفت: 
این ها یا دنبال مقاصدی بوده و به خاطر آن اینطور 
رفتار می کنند یا اینکه فهم شان همین قدر است 
و هر دو این ها برای کشور خطرناک است. فاضل 
میبدی درباره مســاله دوچرخه ســواری زنان 
نیز گفت: این مســاله نه در اســام اصیلی که ما 
می شناسیم حرام نیست. این مثل ماشین سواری 
و استفاده از سایر مرکب ها است و هیچ دلیلی برای 
ممنوعیت آن نیســت مگر آنکه بخواهیم زنان را 
از حق خود محــروم کنیم. وی افــزود: این نگاه 
در راستای همان است ســالیان قبل می گفتند 
اگر زنان رای بدهند یا کاندیدا شــوند، برخاف 
اسام اســت. یا اینکه زن حق قضاوت ندارد. این 
حرف ها را می زدیم، اما االن نظر ها این است که 
زنان باید در عرصه باشند و در همه حوزه ها حضور 
داشــته باشــند. فاضل میبدی ادامه داد: کسی 
االن می گوید زنان نباید دوچرخه سواری کنند، 
بیست سال پیش می گفتند که زن نباید رانندگی 

هم کند کمااینکه در عربستان اجازه نمی دادند.
    

 نمایندگان برای حرکت 
در خطوط ویژه مجوز ندارند

رئیــس پلیــس 
راهور تهــران بزرگ 
گفت: مجوزی برای 
تردد نمایندگان در 
خطوط ویژه نداریم. 

سردار حمیدی با اشاره به خبری که در روزهای اخیر 
مبنی بر صدور مجوز تردد در خط ویژه به نمایندگان 
مجلس داده شده است به ایسنا گفت: بنده در چند 
رسانه این را دیدم که بعدا در همان جا هم تکذیب 
شــد. وی گفت: این خبر مربوط به سال ٩٧ بود که 
درخواستی در آن مقطع انجام شــد و اقدامی نیز 
صورت نگرفت، در حال حاضر نه درخواستی وجود 

دارد و نه مجوزی صادر شده است.
    

درخواست استخدام 
حق التدریس ها و نهضتی ها 

پس از انتشــار 
خبر بســته شــدن 
پرونده اســتخدام 
حق التدریس هــا و 
نهضتی ها تــا پایان 

برنامه ششــم یعنی پایان ســال آینده، گروهی 
از معلمان حق التدریســی به ان واکنش نشــان 
دادند و به وزیر آموزش و پرورش نامه نوشــتند. 
در بخش هایــی از این نامه خطاب به محســن 
حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش نوشــته 
شده اســت: در قانون تبصره ده ماده ۱٧ مصوب 
شده است که مشمولین باید بعد از گذراندن یک 
دوره آموزشی کوتاه مدت به استخدام آموزش و 
پرورش درآیند. در بخش های دیگری از این نامه 
که در سایت کارزار منتشر شده آمده است: چرا 
در حق نیروهایی با سوابق بعضاً ۱۰ تا ۱۵ سال که 
طی سال های اخیر در بدترین شرایط کمبود نیرو 
کاس ها را به صورت دو شیفت پوشش می دهند، 
اینگونه ظلم می شــود؟ درحالیکه ســکانداران 
وزارتخانه سال هاست در رسانه ها اعام می کنند 

کمبود نیرو را با حق التدریسی پوشش داده اند.
    

نوزاد کاشانی با راهنمایی تلفنی 
پرستار زنده ماند

نوزاد ۲۰ روزه  کاشانی که دچار انسداد راه تنفسی 
شده بود با راهنمایی پرستار واحد ارتباطات مرکز 

اورژانس و کمک مادرش از خفگی نجات پیدا کرد.
    

اگر کسی را با این ماسک ها دیدید 
بدانید که ناشنواست 

حجــت نیکــی 
ملکی، ســخنگوی 
ستاد اجرایی فرمان 
امــام در توئیتــی 
نوشت: این روزهای 

کرونایی به همه سخت می گذرد، ولی برای دوستان 
ناشنوا شرایط سخت تر اســت، چون دیگر امکان 
لب خوانی ندارند. اگر کسی را با این ماسک ها دیدید 
بدانید که ناشنواســت، با رعایت فاصله اجتماعی 

ماسک خود را بردارید و با او صحبت کنید.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

روز یکشنبه هیأت وزیران، آیین نامه 
نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( را تصویب کرد. آیین نامه ای که 
بخش هایی از آن، آه از نهاد پیکر نحیف 
مطبوعات برآورد و صدای بسیاری از 

اصحاب رسانه را بلند کرد.
در ماده ۱۴ این تصویب نامه آمده 
اســت: »در اجرای مــاده )۵۰( قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
مبنی بر انجــام تمامی مراحل فرآیند 
برگزاری معامات دستگاه های اجرایی 
به صورت الکترونیکی، انتشار دو تا سه 
نوبت فراخوان موضــوع بند )ب( ماده 
)۱۳( قانون برگزاری مناقصات صرفاً به 
صورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر 
و مکفی و مورد پذیرش می باشد و باید از 
انجام آن به صورت کاغذی خودداری 
گردد«. ماده ای که به دســتگاه های 
دولتی گوشــزد می کند که زین پس 
هزینه کرد برای آگهی در روزنامه های 
کثیراالنتشار و نشریات کاغذی محلی از 
اعراب ندارد و از طرق دیگر هم می توانند 
این اطاعیه های خود را عمومی کنند. 
بر اســاس برآوردهای انجام شده، 
تخمین زده می شــود، دو نوبت چاپ 
آگهی در روزنامه های کثیراالنتشــار، 
آن هم با تعرفه هایی که خود دولت آن 
را به شــکل حداقلی اعام کرده است، 
دست کم ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه 
دربردارد و دولت، پرداخت نکردن این 
پول را به چشم یک صرفه جویی بزرگ 
می نگرد که معنای آن مسدود کردن 

آب باریکــه ای از آگهی هــای دولتی 
است که در سال های اخیر شماری از 
مطبوعات -عموما غیرخصوصی- عمر 

خود را با آن سپری کرده  اند.
واکنش های منفی به حذف 

آگهی های دولتی
پس از انتشار این خبر علی مزینانی، 
مدیرعامــل روزنامه هفــت صبح در 
توئیتر خود نوشت: »شتِر حذف آگهی 
مناقصات و مزایده ها، باالخره جلوی 
خانه روزنامه ها خوابیــد. به روزهای 
سخت ولی شاید شــیرین روزنامه ها 

نزدیک می شویم«.
در کنار این واکنش که نگاه مثبت 
و منفی توامانی بــه مقوله آگهی های 
دولتی داشته اســت؛ از وزیر فرهنگ 
و ارشــاد گرفته تا نماینــده مدیران 
مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات، 
معاون مطبوعاتی و حتی دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام هم به این 
مصوبه واکنش منفی داشتند و نسبت به 
عواقب این حذف و خطر مرگ بسیاری 

از مطبوعات کاغذی هشدار دادند.
نامه نگاری با رئیس جمهور

پس از این مصوبه پدرام پاک آیین، 
نماینــده مدیران مســئول در هیات 
نظارت بر مطبوعــات نیز طی نامه ای 
به رئیس جمهوری با یادآوری شرایط 
دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو 
آیین نامه نحوه فعالیت دســتگاه های 
اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ســتاد( و بازگشت آگهی های 

دولتی به مطبوعات شد.
در این نامه با اســتناد بــه قوانین 
آیین دادرســی، تجــارت و برگزاری 
مناقصات کــه درج آگهی های دولتی 
را در مطبوعات الــزام می کند، اجرای 
این تکلیف قانونی، کمکی حداقلی و 

ضروری به مطبوعات توصیف شــده 
است.

در بخشی از این نامه آمده است: »در 
شرایط دشوار اقتصادی و همه گیری 
بیماری کرونا چراغ مطبوعات کشور، 
یکی پس از دیگری خاموش و مطبوعات 
رفته رفته از سبد خانوار حذف می شود؛ 
از دســتگاه های ذیربط انتظار می رود 
تا به وظیفه قانونی خود مبنی بر تامین 
حداقل های زنجیــره مالی مطبوعات 
عمل کنند و با تحرک و دلسوزی بیشتر 
باری از دوش مطبوعات نجیب و صبور 

کشور برگیرند«.
پاک آیین در این نامــه ادامه داده 
اســت: »واقعیت این اســت که اباغ 
آیین نامه نحوه فعالیت دســتگاه های 
اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( که انتشــار فراخوان ها 
بر بستر مذکور و حذف آگهی روزنامه 
بــرای مزایده ها و مناقصه هــا را مقرر 
داشته، جامعه مطبوعاتی را مایوس و 
حیرت زده کرده است. بنا به توضیحات 
فوق خواهشمند اســت مصوبه مورد 
اشاره را که به مرگ مطبوعات مظلوم و 
مستقل کشور می انجامد، لغو و کان لم 

یکن اعام فرمایید«.
 وعده طرح دوباره آیین نامه

 در جلسه هیأت دولت
پس از مصوبه حــذف آگهی های 
دولتــی از ســوی هیــات وزیــران، 
ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی در حساب توئیتری خود 
نسبت به این مصوبه این طور واکنش 
نشــان داد: »آیین نامه اباغی ســتاد 
موجب نگرانی جدی مطبوعات گردید. 
با توجه به این که در زمان عدم حضور 
اینجانب و در خــارج از نوبت در هیات 
دولت مطرح شــده بود، با جناب آقای 

دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر 
مساعد ایشان قرار شد که با درخواست 
اصاحیه در مــاده مربوطه، مجددا در 

جلسه چهارشنبه مطرح شود«.
همچنین محمد خدادی، معاون 
مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
نسبت به این مصوبه این طور واکنش 
نشــان داد  و گفت: »موضوع مطرح و 
مصوب شــده در هیات دولت در مورد 
آگهی دستگاه ها بدون اطاع معاونت 
تخصصی بوده! طبیعتا وظیفه معاونت 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسامی و وزیر محترم پیگیری و حل 
موضوع به نفع رسانه هاست که در حال 
انجام است. انتظار هم افزایی و همکاری 
برای حل مساله درون خانواده رسانه 

را دارم«.
 عمر طوالنی آگهی های دولتی 

در مطبوعات ایران
 آگهی یکی از اجــزای اصلی اکثر 
رسانه ها و از جمله نشریات محسوب 

می شود. 
در ایران نیز تقریبــاً از همان آغاز 
انتشار نخستین روزنامه، آگهی به دو 
شکل دولتی و بازرگانی در مطبوعات 

درج می شــد. در دهه هــای پیش از 
انقــاب در موضــوع درج آگهی های 
دولتــی مداخاتی از ســوی دولت 
صورت می گرفت تا این توزیع به شکلی 
منصفانه صورت گیرنــد، رویه ای که 
پس از انقاب با اندکی تاخیر پیگیری 
شــد. پس از انقــاب موضــوع درج 
آگهی های دولتی در اصل چهل و چهار 
قانون اساسی اشاره شد و در مصوبات 
سال های بعد مســئولیت توزیع این 
آگهی ها بــه وزارت فرهنگ و ارشــاد 
محول شد تا بر اســاس نوع آگهی ها و 
تعرفه مشخص آن را بین تمام رسانه ها 

توزیع کند.
در حالی کــه در دهه های پیش با 
رونق گرفتن مطبوعات کاغذی بسیاری 
از رســانه های خصوصی و مستقل به 
دلیل نرخ پایین تعرفــه چاپ آگهی 
دولتی، عاقه ای به درج آن نداشتند و 
ترجیح می دادند تا فضای صفحات شان 
را در اختیــار آگهی هــای بازرگانی 
خصوصی که رونق بیشتری نیز داشت 
و براســاس نرخ تعرفه آزاد و متناسب 
با تیراژ و کیفیت چاپ متغیر بود قرار 
دهند. اما گردونه بــه نفع مطبوعات 
کاغذی نچرخید و با افتادن نشریات در 
سراشیبی افول به دلیل شرایط سیاسی 
و اجتماعی، تغییــر ذائقه عمومی، باال 
رفتن نرخ کاغذ و هزینه چاپ، حیات 
انــدک مطبوعات به جا مانــده از این 
مشکات هر چه بیشتر به این آگهی ها 
گره خورد تا جایی که بسیاری به نحوه 
عادالنه توزیع این آگهی ها هم شکایت 

داشتند.
سال ٩٧ بود که دیوان عدالت اداری، 
به پروسه اجرای قانون انتشار آگهی های 
دولتی ورود کرد. طبق این قانون، تمام 
دســتگاه ها و ارگان های حکومتی و 
دولتی موظف شدند تا آگهی های خود 
را برای انتشــار به وزارت ارشاد ارسال 
کنند. این وزارتخانه نیز ملزم شد تا این 
موارد را از طریق سامانه جامع رسانه های 
کل کشــور، در اختیار مدیرمسئوالن 
مطبوعات دیداری قرار دهد تا به صورت 

عمومی منتشر شوند.  
 انحصار درج آگهی های دولتی 

در چند روزنامه
این در حالی بود کــه در این میان 
برخی وزارتخانه های عریض و طویلی 
مثــل وزارت نفــت، از عمل بــه این 
قانون ســرباز زده و ترجیح می داد که 
آگهی هــای مربوط به ۲۵۰ شــرکت 
زیرمجموعه خود را صرفا در مطبوعاتی 
منتشر کند که روی آنها با وزارت ارشاد به 
توافق رسیده بود. این یعنی انحصار مالی 
آن هم دقیقا در شرایطی که مطبوعات 
کشور با مشکات ریز و درشت اقتصادی 

دست و پنجه نرم می کردند.

در کنــار ایــن موضوع انتشــار 
آگهی های دانشــگاه آزاد در روزنامه 
فرهیختگان، آگهی های سازمان هال 
احمر در روزنامه شهروند، آگهی های 
شهرداری تهران در روزنامه همشهری و 
انتشار آگهی های برخی دادگستری ها 
هم نشان از موارد دیگر انحصار در این 

باره بود.
پس از این گونه توزیــع ناعادالنه 
آگهی بود که فعالین حوزه مطبوعات 
و رسانه نیز با کمک دیوان عدالت اداری 
کل کشور به مســئله ورود کردند و با 
رجوع به قانون اولیه و صحه گذاشتن 
بر آن، لزوم رعایت این قانون را به تمام 

دستگاه های حکومتی گوشزد کنند. 
هر چند این عدالت همچنان برقرار 
نشــد و بجز نشــریات فعال صاحب 
نفوذ، اکثر نشریات محلی و در حاشیه 
همچنان از اختصاص نیافتن سهمیه 

آگهی دولتی شکایت داشتند.
مطبوعات و بحران اقتصادی

در حالــی که در ایــن روزها اغلب 
مشاغل  به دلیل بحران های اقتصادی 
و البته فشار کرونا با ناامنی شغلی مواجه 
شــده اند، خبرنگاران و روزنامه نگاران 
چند ســالی اســت که دچار بحران، 
بیکاری، رکود و مشکات مالی هستند. 
کم اثری مطبوعات به دلیل فشارهای 
سیاسی و سانسور از یک طرف و قیمت 
باال و الغر شــدن محتوایی و حجمی 
نشریات، این رسانه ها را مدتی است از 
سبد خرید خانوار حذف کرده است. این 
در حالی است که مشکات اقتصادی 
نیز ســبب شــده تا آگهی های اغلب 
این نشــریات به حداقل یا حتی صفر 
برسد. در این شــرایط به نظر می رسد 
صرفه جویی دولت از جیب مطبوعات 
آنها را هر چه بیشتر به ورطه نابودی هل 

خواهد داد.

مصوبه حذف آگهی های دولتی از رسانه های کاغذی، مدیران مسئول روزنامه ها را حیرت زده کرد؛

صرفه جویی از جیب مطبوعات

خبر

پس از ورود دو محموله از واکســن کرونای 
اسپوتنیک از کشور روسیه، دیروز وزیر بهداشت 

از خریداری واکسن کرونا از چین نیز خبر داد.
 سعید نمکی در جلسه ستاد استانی مقابله با 
کرونا در استان قزوین تاکید کرد: ۳۰۰ هزار دوز 
دیگر از واکسن اســپوتنیک در راه است و منبع 
دیگر یک واکسن چینی به نام ساینوفارم است 
که در راه داریم. او ابــراز امیدواری کرد که با این 
واکسن ها تا قبل از عید گروه های آسیب پذیر را 

واکسینه کنیم.
وی ادامه داد: از سبد کووکس هم ۱۶ میلیون 
و ۸۰۰ هزار دوز خریدیم که از فوریه وارد می شود. 
ما بر حسب گروه های آسیب پذیر و اولویت دارها 
سند ملی واکسیناســیون کرونا آماده کردیم و 
هیچ کس به جز سن، بیماری ها و شغل در معرض 

خطر اولویتی بر دیگران ندارد.
وزیر بهداشت افزود: همزمان اقداماتی برای 
واردات واکسن صورت گرفت تا گروه های آسیب 
پذیر را زودتر واکســینه کنیم. واکســن کاری 

سیاسی در جهان است و کســی خارج از مرزها 
نمی گوید بدو بیا حراجش کردم و واکسن ارزان 
دارم، این خبرها نیســت. یکی از منابع موثر که 
باالی ٩۱ درصد ایمنی زایی داشــت مجموعه 
اسپوتنیک روســیه بود که وارداتش باهمکاری 

دوستان وزارت امور خارجه انجام شد.
او با اشاره به اینکه در مورد واکسن از اسفند 
سال قبل از ۳ مسیر اقدام شــده است گفت: از 
همان ابتدا ساخت واکســن داخلی را به شدت 
دنبال کردیم، خیلی هــا این بحث را در مملکت 
جدی نمی گرفتند و آن را عملی نمی دانســتند 
اما خودم تک تک افراد با انگیزه را دعوت کردم. 
خوشبختانه واکسن بنیاد برکت فاز اول مطالعات 

بالینی را با موفقیت بسیار باال گذراند.
وی ادامه داد: واکســن رازی اجازه مطالعات 
بالینی را گرفت و در شــرف مقدمات اجرایش 
اســت. واکســن مجموعه وزارت دفاع از هفته 
آینده به بحث کلینیکال ترایال انسانی می رسد. 
همچنین بــا انتقال دانش فنــی از کوبا که قبا 

درمورد واکسن هپاتیت و پنوموکوک هم با آنها 
همکاری کردیم،  یکی از موثرترین واکسن های 
کرونای دنیا را در پاستور خواهیم ساخت و زودتر 
از واکسن های برکت و رازی به آن دست خواهیم 
یافت؛ چون فاز ۳ مطالعات بالینی را طی می کند 
و امیدواریم تا حداکثر اوایل اردیبهشــت سال 

۱۴۰۰ واکسن پاستور را به بازار بیاوریم.
وزیر بهداشت گفت: تا ۳ ماه دیگر یکی از بزرگ 
ترین واکسن سازهای دنیا می شویم و به همه جا 
صادر می کنیم،  چه من باشم و چه من نباشم این 
ریل گذاری صورت گرفته است. ما قول می دهیم 
تا شــهریور آینده اکثر گروه های آسیب پذیر را 
واکسینه کنیم و انشاءهلل اولین کشور دنیا باشیم 
که گروه آســیب پذیر را واکسینه کردیم و تا سه 
ماه بعد ٧۰ درصد دیگری که باید زنجیره را قطع 

کنند واکسینه می کنیم.
  در ویروس جهش یافته 

فقط ۷۲ ساعت وقت داریم
وزیر بهداشت با اشاره به ویروس جهش یافته 
کرونا، گفت: ویروس جدید که آمد ما تمام تاش 
خود را برای جلوگیری از ورود آن به کشور انجام 
دادیم. در تمام مرزها نیرو گذاشــتیم، ما اولین 
کشور بودیم که ۳۶ گیت زمینی، دریایی و هوایی 
را در بهمن ٩۸ بررسی بهداشتی کردیم و اولین 

کشور جهان بودیم که پروازهایمان با چین را در ٧ 
بهمن ٩۸ قطع کردیم. اما ویروس ها می چرخند 
و ما همواره ترس داشــتیم که در گزند ویروس 
باشیم اما برخی چیزها هم دست ما نیست، کسی 
که غیرقانونی طول کشور را طی می کند، خیلی 
تحت نظارت و اشــراف ما نیست. ویروس با یک 
پرواز و در یک هواپیمای بدون مسافر هم می تواند 

منتقل شود.
وی افزود: اعــام خطر می کنم کــه با این 

ویروس نباید سهل انگاری کرد و باید حواس مان 
جمع باشد. راهی که طی دو هفته با ویروس قبلی 
می رفتیم با این ویروس جهش یافته ٧۲ ساعته 
می رویم. یعنی اگر از زمان افزایش تعداد بیمار 
ســرپایی تا افزایش تعداد بستری ۲ هفته وقت 
داشتیم، در این ویروس ٧۲ ساعت وقت داریم. 
باید کانون ها را زودتر شناســایی کنید. مراکز 
ســرپایی باید فعال تر شــوند و ما تست هرچه 

بخواهید برایتان می فرستیم. 

وزیر بهداشت خبر داد:

واکسن چینی در راه ایران

در نامه نماینده مدیران 
مسئول در هیات نظارت بر 
مطبوعات به رئیس جمهور 

آمده است: »ابالغ آیین نامه 
انتشار فراخوان ها بر بستر 

»ستاد« و حذف آگهی 
روزنامه برای مزایده ها 

و مناقصه ها، جامعه 
مطبوعاتی را مایوس و 
حیرت زده کرده است.

خواهشمند است مصوبه 
مورد اشاره را که به مرگ 

مطبوعات مظلوم و مستقل 
کشور می انجامد، لغو و کان 

لم یکن اعالم فرمایید«

مصوبه اخیر هیأت وزیران 
به دستگاه های دولتی 

گوشزد می کند که زین پس 
هزینه کرد برای آگهی در 

روزنامه های کثیراالنتشار 
و نشریات کاغذی محلی 
از اعراب ندارد و از طرق 
دیگر هم می توانند این 

اطالعیه های خود را 
عمومی کنند
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