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سرمقاله

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران :

مالقات مردمی شرکت 
توزیع برق به خط ۱۲۱ 

منتقل شد

 اصالحیه آگهی مزایده شماره 99/3
 بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان مازندران

 آگهی مزایده شماره 99/3 بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان مازندران نوبت 
دوم  در تاریخ ۱399/09/0۱ به شماره 778 که در این روزنامه چاپ گردید به شرح 

ذیل اصالح می گردد:

۱-سپرده تودیعی  ملک  در ردیف 78 بانک صادرات استان مازندران از 
مبلغ ۲/954/000/000  به  6/36۲/805/000 اصالح می گردد.

۲- مبلــغ سهم بانک در ردیف 8 آگهــی مزایـــده این بانــک از 
مبلغ58/3۱5/460/0۲5  به   5/83۱/546/0۲5  اصالح می گردد.

 مدیرکل شیالت مازندران :

صید ماهیان استخوانی 
در مازندران 46 درصد 

کم شد

رئیس پلیس راه مازندران :

بیش از 700 دستگاه خودرو
 در جاده های مازندران جریمه شدند

رئیس مجمع نمایندگان مازندران  خبرداد:

گشایش خط اعتباری 3 هزار میلیاردی 
بانک صادرات به واحدهای صنعتی 

مازنــدران
رئیس مجمع نمایندگان مازندران از گشایش خط اعتباری 3 هزار میلیارد تومانی بانک صادرات برای فعال کردن واحدهای اقتصادی 
مازندران خبر داد. نشست مشترکی بین مجمع نمایندگان مازندران با مدیرعامل بانک صادرات ایران درخصوص مسایل و مشکالت 
اقتصادی و سرمایه گذاری بانکی که در مازندران وجود دارد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.مهدی سعادتی رئیس مجمع نمایندگان 
مازندران در این رابطه از گشایش خط اعتباری 3 هزار میلیارد تومانی بانک صادرات برای فعال کردن واحدهای اقتصادی مازندران خبر داد 
و گفت: این خط اعتباری برای واحدهای تولیدی و صنعتی در مازندران و خروج امالک رهنی مزایده ای بنگاه های تولیدی در حمایت از 
عامالن اقتصادی است.وی با اشاره به مشکالت ناشی از عدم مشارکت سیستم بانکی در اجرای طرح های اقتصادی در مازندران خواستار 

رفع این نقض شد.سعادتی یکی از مشکالت جدی صاحبان سرمایه در مازندران را رهن ملکی وثایق بانکی ...

 شهردار رشت  خبر داد:

لزوم پیگیری اختصاص اعتبار برای 
اجرای طرحهای باز آفرینــی شهری

سرپرست شرکت گاز استان گلستان خبر داد:

  اطالع رسانی شفاف خدمات 
و آمادگی کامل  پرسنل 

شرکت جهت خدمات رسانی 
مناسب در  ایام سرد

معاون آب منطقه ای گیالن:

اولویت در واگذاری 
آب بندان ها با افراد 
بومی و محلی است

اهرم فشار کشورهای عربی برای تغییر برجام
»جو بایدن« و تیمش به خصوص با انتخاب وزیر خارجه یعنی »آنتونی بلیکن«، به دنبال بین الملل گرایی در مسیر ایجاد فضای مثبت هستند تا با استفاده 
از ابزار دیپلماتیک در راستای تحقق اهداف تعیین شده ایاالت متحده آمریکا گام بردارند.به دلیل رویکرد همگرایانه »دونالد ترامپ« با کشورهای عربی در 
ارتباط با ایران در استمرار آنچه که اوباما به عنوان ناتوی عربی از آن یاد کرده بود، دولت بایدن نیز به روش های متفاوت تالش خواهد داشت تا زمینه هایی 
را در جهت ایجاد فضای مثبت با هم پیمانان خود در منطقه در ارتباط با اهداف و منافع ملی آمریکا داشته باشند.در این دوران گذار وضعیت خاصی در 
ایاالت متحده آمریکا وجود دارد که ترامپ هنوز به پیروزی بایدن اذعان نکرده و این در حالی است که تا ۲۰ ژانویه باید روند انتقال قدرت صورت گیرد. از 
جهتی کشورهای عربی درصدد آن هستند تا از دو سوی جریان استفاده خاص خود را داشته باشند. تیم بایدن در پی ادامه و استمرار سیاست های کلینتون 
ـ اوباما حرکت خواهد کرد؛ به گونه ای که تعداد زیادی از اعضای کابینه کلینتون و اوباما اکنون به تدریج پست های اصلی در تیم بایدن را در اختیار می 
گیرند. متغیر دیگری که در دولت بایدن نباید از نظر دور داشت رویکردهای »کامال هریس« و افراد نزدیک به او است که بیشتر در جناح چپ دیدگاه های 
دموکرات قرار می گیرد و می تواند زمینه های ایجاد همگرایی و یا واگرایی را در درازمدت در تیم بایدن به وجود آورد.کشورهای عربی با توجه به البی 
قدرتمند عربستان در این زمینه تالش خواهند کرد تا پس از مشخص شدن تیم بایدن، نظرات خود را در خصوص مسائل موجود بیان کند. آمریکا نیز در 
عین حال که در دوران بایدن نگاه انتقادی به نوع رفتار خاندان آل سعود در عربستان دارد، نمی تواند نزدیکی ریاض به واشنگتن را نادیده بگیرد. از طرفی 
بایدن نسبت به اوباما به »بنیامین نتانیاهو« نزدیک تر است؛ در میان نیروهای دموکرات اوباما دورترین شخصیت به تل آویو محسوب می شد، اما این در 
حالی است که بایدن را می توان یکی از مهره های نزدیک به اسرائیل تلقی کرد. هم اکنون وزیر امور خارجه یهودی االصل او با رویکردهای دیپلماتیک 
همسو و موافق با برجام است، ولی در عین حال تجدید نظر در آن را دنبال می کند؛ تا بتوانند توافقی بهتر را با تعریف آمریکایی آن با تهران به پیش ببرد. 
در این بین همگرایی کشورهای عربی به عنوان اهرم فشار در جهت ایجاد تغییر در برجام مطرح است. آنچه که در این بین حائز اهمیت بوده این است که 
تهران با این موضوع چگونه برخورد خواهد کرد؟هم اکنون جک سالیوان مشاور امنیت ملی بایدن مقام ارشد مذاکره کننده با ایران در عمان در اواخر دوره 
دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود؛ مذاکراتی که به فرمان رهبری ایران در آن برهه آغاز شد. بنابراین تیمی که در دولت بایدن مستقر می شوند 
به خوبی از جنبه حکومتی و دولتی مذاکره کنندگان ایرانی را به خوبی می شناسند و از همین رو نوع رفتار و کنش های آنها را بهتر مورد شناسایی قرار داده 
اند.با چنین وضعیتی به نظر می رسد که یک فرصت برای مذاکره فراهم شده است. اما این در تقابل با یک پارادایم است؛ و به واسطه وقوع انقالب اسالمی 
در ایران و رویکردهای انقالبی که رهبری نظام جمهوری اسالمی بر آن تأکید دارد باید به آن نگریست. رهبری که در مقطعی فرمودند من دیپلمات نیستم و 
انقالبی ام. در عرصه سیاست خارجی نیز انقالب اسالمی در چارچوب یک ادبیات انقالبی و زبانی چپ، امپریالیسم جهانی را در مقام سمبلیک آمریکا قلمداد 
می کند و اکنون باید دید آیا ایران با در نظر گرفتن موضوع "نه جنگ و نه مذاکره" بار دیگر سر میز مذاکره با آمریکا خواهد نشست؟ و از همه مهمتر آیا 
خواهد پذیرفت که در برجام تغییراتی که مدنظر بایدن و تیمش است صورت گیرد؟ اگر چنین روندی شکل بگیرد اجبار ناشی از فشار حداکثری دوران 
ترامپ محسوب خواهد شد و از سوی دیگر جمهوری اسالمی ایران از منظر رویکرد انقالبی با چالش در گفتمان حاکم خود روبرو خواهد بود.در این مدت 
باقی مانده از دوره ریاست جمهوری ترامپ، احتمال آن بسیار ضعیف است که دست به اقدامی علیه ایران بزند. البته رویکردهای شخصیتی ترامپ و تیم او 
نیز می تواند میراث سختی را برای دولت بایدن برجای بگذارد که به نوبه خود در آخرین روزهای دولت ترامپ می تواند به موضوعی تبدیل شود که اگرچه 
ظاهرا دموکرات ها از آن استقبال نمی کنند اما می توانند در دوران بایدن از آن بهره ببرند. آنچه که در این زمینه نقطه ضعف بایدن محسوب می شود سن 
او و احتمال ایجاد ناتوانی در دوره نخست وی برای اداره امور ایاالت متحده آمریکا است؛ آنچه که او تالش دارد با حرکت های خود روی سن و دویدن به 
سمت تریبون برای سخنرانی آن را به نمایش بگذارد. در همین خصوص زبان بدن او نیز نشان می دهد که شخص بایدن در این زمینه آمادگی های الزم را 
نخواهد داشت. از همین رو آغاز یک اصطکاک احتمالی بین ایران و آمریکا در چارچوب برنامه ریزی جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری در 

سال ۲۰۲۴ نیز می تواند برای بایدن چالش برانگیز باشد./ مهدی مطهرنیا

قانون جرایم رانندگی و شرایط کرونایی مردم
مستحضر باشید طبق صریح ماده ۴ قانون نحوه جرایم رانندگی، پلیس راهنمایی و رانندگی ملزم می باشد تا نسبت به اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
به مالک وسیله ی نقلیه از ثبت شدن تخلف او در سامانه های الکترونیکی اقدام نماید.چرا که عدم اطالع رسانی به موقع از فلسفه ی وجودی ثبت 
تخلف و کاهش تکرار آن کامال تهی گردیده و شهروندان نیز در این حالت به یک جیب پر پول برای جبران کسری های وجوه عمومی تبدیل می 
گردند. در ادامه و در تبصره ماده 8 همان قانون مذکور برای جلوگیری از تضییع حقوق مالکین، سقفی را برای حد نصاب جرایم معین کرده اند که 
در حقیقت سقف هشدار به ماخذ یک میلیون تومان می باشد. این وظیفه ی قانونی از این منظر تصویب شده است که مالکین خودرو ها به ناگهان 
با جرایم سنگین حاصل از عدم آگاهی و اطالع رسانی قانونی پلیس راهنمایی و رانندگی مواجه نشوند.قانون گذار برای عدم تکرار تخلفات و صرفا 
بواسطه ی حفظ جنبه ی تادبیب موضوع این تکلیف قانونی را برای پلیس و شهروندان تدارک دیده تا جامعه بتواند با کمترین هزینه ، نسبت به 
منظم و قاون مدار شدن خود را تطبیق دهد. عدم توجه به وظیفه ی قانونی مصرح در این حوزه صرفا باعث پیچیدگی موضوع ، کالفگی مردم در 
وانفسای تعطیلی های ناشی از کرونا و به مثابه ی موی دماغ خواهد بود. سعی کنیم با عمل به وظایف قانونی از تشدید برخی ناآرامی های قابل تدبیر 
، و مزاحمت های مالی برای شهروندان بکاهیم.در روزهایی که تمام دنیا در بستر دولت الکترونیک در حال رفاه بخشی به جامعه ی خود می باشد ، و 
در ایامی که مردم باید در خانه بمانند تا از شر سرایت این ویروس منحوس در امان باشند ، صرف وقت و خطر پذیری برای مراجعه به دفاتر دریافت 
میزان خالفی ، بسیار ناپسند است و یقینا سامانه های صدور پالک های وسایل نقلیه که همگی مجهز به تلفن ثابت و همراه و نشانی مالکین می 
باشد ، عمال راه کار ساده ای را برای این اطالع بخشی محیا نموده است. این اطالع رسانی عمال کمک شایانی به عدم تکرار تخلفات ، عدم تحمیل 
هزینه های اضافی و جلوگیری از آمد و شد ها خواهد نمود.باشد تا با همدلی بین مردم و پلیس این معضل نیز به سادگی مرتفع گردد.ماده۴ قانون 
رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/1۲/۰8 بدین شرح می باشد: به مأموران موضوع ماده )۲( این قانون اجازه داده می شود متخلفین از 
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان 
و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند. در صورتی که متخلف از دریافت قبض 
جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابالغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می شود. 
چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می شود. در صورتی که 
متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطالع دارنده وسیله نقلیه 
می رسد.تبصره ماده 8 : در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون )1۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را 
به مالک خودرو اعالم و چنانچه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابالغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده )۵( 
این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در 

خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید./ مهدی حاج محمودعطار

زنان قربانیان
 »خشونت سفیــِد« 

دنیای مجازی
یک پژوهشگر ارشد حوزه مطالعات زنان با اشاره به خشونت  سفید در 
فضای مجازی به عنوان یکی از انواع خشونت علیه زنان، مطرح کرد: 
با بررسی هایی که در جهان بر روی فضای مجازی انجام شده است، 
کارشناسان متوجه شکل جدیدی از خشونت تحت عنوان قلدری و 
یا گردن کلفتی در فضای سایبر شدند که ما در ادبیات خود از آن به 
عنوان خشونت سفید یاد می کنیم، از سوی دیگر اغلب قربانیان این 
نوع خشونت زنان هستند.دکتر کتایون مصری در آستانه  روز جهانی 
مبارزه با خشونت علیه زنان )5 آذرماه( اظهار کرد: فارغ از مزیت های 
برای آگاهی زنان در  افراد و  برای تمامی  بی شمار فضای مجازی 
تمامی موضوعات، به دلیل پنهان بودن هویت اصلی افراد در این فضا، 
امکان استفاده ازهویت های جعلی و نبود ارتباط چهره به چهره زمینه 
مساعدی برای  اعمال بزه و خشونت و تخطی از ارزش های جامعه 
فراهم می شود. وی ادامه داد: یکی از مهم ترین خشونت هایی که در 
برخی کشورها تحت عنوان جرم نیز تلقی می شود خشونت  سفید است 
که شامل مواردی هم چون خشونت های جنسیتی در فضای سایبر، 
شبکه های اجتماعی، گپ های جنسی، جوک ها و لطیفه های غیر 
اخالقی، تصاویر مستهجن و… است.به گفته این پژوهشگر مطالعات 
زنان، فضای سایبر و رسانه های نو پدید خدمات بسیار زیادی در تبادل 
اطالعات و ارتباطات میان افراد داشته اند و شاید زندگی ما را در بسیاری 
از ابعاد در جنبه مثبت دکرگون کرده اند اما خشونت سفید علیه زنان 
نکته قابل تاملی است که تقریبا تمام کشورها با آن روبرو هستند و 
نسبت به آن ابراز نگرانی کرده اند. به طوری که کمیسیون پهنای باند 
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱5 گزارشی را تحت عنوان چالشهای 
فضای سایبر برای زنان منتشر و در آن به لذت بصری از زنان، ترغیب 
زنان به برهنه سازی، تهاجم جنسی و ترغیب به خود کشی زنان اشاره 
کرد.مصری گفت: از آن جایی که میزان مشارکت عمومی زنان در 
کشور ما بسیار کمتر از مردان است و از سوی دیگر علیرغم مستعد 
بودن زنان برای ایجاد تعامل با دنیای اطراف اما فرصت های کمتری در 
فضای واقعی به زنان داده می شود شاهد این هستیم که متمایل شدن 
زنان در فضای سایبر نسبت به مردان بیشتر است و اغلب مخاطبان این 

شبکه های مجازی خانم ها هستند....


