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پنجــاه و نهمین انتخابات ریاســت جمهوری 
ایاالت متحده آمریکا برگزار شد؛ انتخاباتی که پس 
از پاندمی کرونا یکی از خبرســازترین رویدادهای 
بین المللی است و در صدر اخبار رسانه های جهان 
قرار دارد. اتفاق جالبی کــه این دوره از انتخابات 
آمریکا را با دیگر دوره ها متمایز می کند، شــور و 
هیجانی اســت که در مردم و طرفداران کاندیداها 
شکل گرفته و میزان بی سابقه یکصد میلیون آرایی 
که قبل از روز اصلی انتخابات به صندوق ها سرازیر 
شده اســت.همچنین این رویداد تاثیر محسوسی 
در خارج از مرزها داشــته و موجب درگیر شــدن 
بخش عمده ای از گروه ها و مردم جهان، نهاد های 
سیاســی و اقتصــادی بین المللــی در این رقابت 

تنگاتنگ شده است.
در ایــاالت متحــده آمریکا دو حــزب عمده 
دموکرات و جمهوری خواه همیشه قدرت سیاسی 
را در اختیار دارند لذا مواضع و عملکرد این احزاب 
در سیاســت داخلی و خارجی آمریکا تفاوت های 
ملموســی را در ســطوح ملی و فراملــی بدنبال 
خواهد داشــت. حزب دموکرات که نماینده طبقه 
متوســط جامعه آمریکا است طرفدار دموکراسی، 
عدالت و سوسیالیسم است. دموکرات ها با تاکید بر 
جمع گرایی در سیاست داخلی در واقع اخذ مالیات 
بیشتر از ثروتمندان و حمایت و رفاه بیشتر دولت 
در زمینه آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی را 
در دســتور کار قرار داده اند. در سیاست خارجی 

نیز بر توســعه دموکراسی با قدرت نرم و تعامل و 
گفتگو و محافظت از منابع طبیعی و زیستی جهان 
با اجماع جهانی و مشــارکت دیگر قدرت ها اعتقاد 
دارنــد. در مقابل حزب جمهوری خواه بر محافظه 
کاری، پیــروی از ملی گرایی و ســنت های اصیل 
آمریکایی، حمایت از فردگرایی و اقتصاد بازار آزاد 
تاکید دارد. در سیاســت خارجی هم قطبی سازی، 
تکروی و خودمحوری و مداخله مستقیم با قدرت 
ســخت در مقابله با چالش ها را بــر قدرت نرم و 

دیپلماسی ترجیح داده است. 
اتفاق مهمی کــه در این دوره چهار ســاله با 
روی کار آمدن دونالد ترامپ در سیاســت خارجی 
ایاالت متحده تحت سیاســت برگشتن به عظمت 
و هیبت جهانی آمریکا رخ داده اســت شانه خالی 
کردن جمهوری خواهان از تعهدات و مسئولیتهای 
بین المللی، خروج از معاهــدات بین المللی، وضع 
تحریم های ســخت و شکننده برای برخی دولتها، 
تغییر تعرفه های گمرکی و ســخت شدن واردات 
کاالهای خارجی به آمریکا، برگشــتن به مرزهای 
ملی و خودیاری اســت. بخش عمده ای از هیجان 
و هیاهوی انتخابــات 2020 بدلیل مواضع تند و 
شالوده شکنانه دونالد ترامپ در چهار سال گذشته 
و تغییر شــرایط و پرداختن هزینه های بیشتر در 
دیگر نواحی جهان اســت و جامعه جهانی نسبت 
به تحوالت سیاسی در آمریکا حساس شده است.

در این رویداد مهم دولت و ملت ایران با توجه 

به تحریم های حداکثری وضع شــده و تحمل رنج 
و صدمات مادی و معنوی، حساســیت بیشــتری 
نســبت به نتیجه رقابت سیاسی در آمریکا دارند. 
عدم ثبات و استقالل اقتصادی در ایران و تغییرات 
ناگهانــی و لحظه ای در قیمــت ارز و طال و دیگر 
اقالم، جامعه ایران را با شرایطی مالل آور و خسته 
کننده روبرو کرده و مردم ایران به شــدت بدنبال 
ثبات و فرا رفتن از تحریم و تورم و رکود هســتند 
و شوربختانه این گشایش و تغییر به شرایط آینده 

سیاسی ایاالت متحده گره خورده است.
امروزه حوزه سیاســت قطعــا تعیین کنندگی 
اساسی در دیگر حوزه ها دارد. سیاست نه تنها در 
حیات انســانها بلکه در حیات گیاهان و حیوانات 
و سرنوشــت محیط زیســت جهانی نقش تعیین 
کننــده ای دارد لذا اهمیت امر سیاســی و جدیت 
و عمیق شــدن در تعیین سرنوشــت و واگذاری 
قدرت سیاســی بــه سیاســتمدارانی اخالق مدار 
و جامع نگر امری مهم و اساســی اســت. با توجه 
به تعیین کنندگی غیــر قابل انکار ایاالت متحده 
در اقتصاد و تجارت بین الملل و سیســتم سیاسی 
آمریکا که ریاستی است و تصمیم گیری فردی در 
راس هرم قدرت تعیین کننده است. لذا فردی که 
تعیین می شود تغییر عمده ای در امنیت، اقتصاد، 
میزان افزایش یا کاهش فقر و استقرار دموکراسی 
در جهان و شــرایط فضای زیست جهانی خواهد 

داشت.

انتشــار تحقیقــات جدید نشــان می دهد که 
ویــروس کرونــا می تواند چندین ســاعت در هوا 
زنده و معلــق بماند. این ویروس تــوان انتقال از 
طریق امــواج صوتــی را هم دارد.مــا تمهیداتی 
برای مواظبت از ایــن ویروس تبیین کرده ایم. اما 
 ساختمان ها نیز به مانند انسان ها نیازمند مواظبت 

مستمر هستند.
انباشــت نامتناســب و ناهمگــون جمعیت به 
نســبت زمین نتیجه ای می دهد که امروز گریبان 
گونه بشــر را گرفته: زنده ماندن کنار یکدیگر در 

فضایی به نام آپارتمان!
در آپارتمان ها از تهویه هایی با داکت مشترک و 
وجود فضاهای مشــاع با مکث زیاد مانند آسانسور 

،باعث انتشار ویروس ها می شوند.
شاید این دگردیسی کوتاه مدت زیستی، برای 
معماری ســنتی ما غریب هم نباشد. معماری ما 
بیماری های مسری و معاصره های طوالنی زیادی 
را تجربه کرده اســت. از ایــن رو معماری ما فرد 
گرا بوده، مشــاعات مرکزی توان تــاب آوری در 

اجتماعات کوچک را در خود داشته است.
معماری ســنتی ایرانی نگاه ویــژه به موضوع 
تطهیر داشته است. ره یافت را شاید بتوان، بازنگری 
در روش های معماری گذشــته که دچار ســایش 

انقراض تکنیکی شــده اند یافت.استفاده  زمانی و 
از زغــال بــرای جلوگیری از فســاد آب و کاربرد 
 نمک در مصالح از شــگردهای نیاز به روزرســانی

 هستند. 
البته نگاه بــه مصالح تکنولوژیــک مدرن هم 
می تواند در مســیر تکمیلی مصالــح »های تک« 
باشــد.بکار گیری بلوک های تصفیــه هوا و خلق 
ســاختمان هایی که ورود اکسیژن از بدنه آنها نیز 
اتفاق می افتد .ساختمان های عمومی  فاقد سیستم 
تصفیه هوا هســتند.تکمیل ایــن فرایند با مصلح 
کردن جدارهــا به فیلتر هایی بــرای ورود هوایی 
تصفیه و مطبوع، نقش ماســک های ساختمان را 

ایفا می کنند.
اســتفاده از بتن هایی لیتراکــن که نور را خود 
عبور می دهند، نیز به منظــور تامین نور طبیعی 
و گندزدایــی میتوان بکار برد. ضــد عفونی فضا 
توسط امواج با طول موج های گذرا از دیگر راه های 

اکولوژیکی می باشد.
قرن بیســتم قرن قهر با طبیعت بوده اســت، 
آشتی با اکوسیستم راهبردی دیگر را برای مبارزه 
با ویروس هــا با معماری ســبک »اکوتک« به ما 

پیشنهاد می هد.
اســتفاده گیاه گاردنیــا gardenia که دارای 

برگ هایی همیشه سبز و گندمی serratula که 
گیاهی ست ارزان و زیبا از خانواده مارچوبه سانان.

وجــود این گیاهــان در تصفیه هــوا و تامین 
رطوبــت و تولید هــوای مطبوع نقــش ریه های 
ســاختمان را ایفا می کنند. ضمن اینکه سرگرمی 
و همزیســتی با گیاهان کاهش افســردگی را در 

قرنطینه به همراه دارد.
معماری برایند خلق فضا اســت و رویدادی که 
در آن اتفاق می افتد. این ویروس رویداد های تمام 

فضاهای معماری را تحت الشعاع قرار داده است.
از طرفی نگرانی از به روز شــدن و همیشــگی 
شــدن؛ از طرفی دیگــر امکان به وجــود آمدن 

نمونه هایی همسان در آینده نیز وجود دارد.
اصــالح ضوابطی چون فواصل تــردد و تدوین 
اســتاندارد های فضاهای مشترک باید راهبرد های 

اصلی در معماری فردای ما باشد.
 سازمان نظام مهندسی باید رابطه این ویروس 
را با معمــاری، تحلیل و با هم اندیشــی نخبگان 

معماری، به ترکیبی کارا دست یابند.
نتیجــه می تــوان به خلــق یا ذیــل مبحثی 
 بــه نــام »پدافند غیــر عامــل ویروســی« در 

ساختمان برسد.
*کارشناس معماری

مهدی رحمانیان مدیرمســئول روزنامه شــرق و 
کاندیدای انتخابات نمایندگان مدیر مسئول در هیئت 
نظــارت بر مطبوعات در بیانیه ای، دالیل حضور خود 

را تشریح کرد. 
به گــزارش »مردم ســاالری آنالین« متن بیانیه 
مهدی رحمانیان که مورد حمایت تشکل های صنفی 
این حوزه است، به شرح زیر است:۱-انتخابات نماینده 
مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات، بار دیگر 
از راه رسید. انتخاباتی که یکی از جلوه های رقابت های 
صنفی است و با توجه به پیشتاز بودن رسانه ها در حوزه 
آگاهی رسانی و قرار داشتن در معرض مشاهده جامعه، 
مشــارکت در آن اهمیتی دو چندان می یابد. هیئت 
نظارت بر مطبوعات به واســطه نظام انتشار رسانه ای 
ایران که نظامی مبتنی بر اخذ مجوز است و همچنین 
مسئولیت های قضائی واگذار شده به آن، از جایگاهی 
مهم، حساس و ظریف در فعالیت های رسانه ای کشور 
برخوردار است. این نهاد فراقوه ای اگرچه برای نظارت 
بر فعالیت صنف رسانه ای ایجاد شده؛ اما در ترکیب، 
وزن اعضای دولتی و حاکمیتی بر اعضای مدنی تفوق 
دارد. در واقع بر اساس قانون، یکی از اعضای هفت نفره 
هیئت نظارت بر مطبوعات، از میان مدیران مســئول 
رسانه ها و با رأی مستقیم آنها برگزیده می شود. حیات 
رسانه با مجوز و تأیید صالحیت از سوی هیئت نظارت 
آغاز می شــود و در طول حیات نیز بر بقای شــرایط 
تبصره ماده »۱۱« و عدم تحقق یکی از موارد مندرج 
در مــواد »6« و »7« ق م نظارت دارد. این هیئت در 
موارد احراز تخلف، می تواند رســانه ها را از ادامه کار 

خود باز  دارد.
2-نام هیئت نظارت بر مطبوعات متأسفانه بیشتر 
در زمان توقیف مطبوعات شنیده می شود. در حالی که 
به باور من، این باید آخرین ویژگی ای باشد که از این 
هیئت شــناخته می شــود. این نهادینه کردن آزادی 
مســئوالنه است که باید  شناسه و معرف و همزاد نام 
این هیئت باشد. رسانه ها انعکاس دهنده دیدگاه جامعه 
هستند و بر دولتمردان نظارت دارند و به همین دلیل 
به نگهبانان جامعه شهرت یافته اند. هیئت نظارت بر 
مطبوعات نیز ناظر بر این نگهبانان جامعه است؛ یعنی 
با نظارت خود می تواند آزادی بیان را تقویت کند. این 
هیئت با توجه به مسئولیت هایی که قانون بر عهده آن 
نهاده و ظرفیت  و نقشی که در پایش فضای رسانه و 
اعطای مجوز به نشریات برای آن ترسیم شده است، 

حتما می تواند در رشد فرهنگ و ارتقای سطح آگاهی 
جامعه ، مؤثر عمل کند. اینها جمالتی شعاری یا آغازی 
رسمی برای ســخنانی تکراری نیســت.۳- ترکیب 
اعضای محترم هیئت، براســاس قانون تعیین شــده 
است و شــاید به باور برخی، حضورداشتن یا حضور 
نداشتن یک فرد، اثر چندانی بر جهت گیری های آن 
نداشته باشد؛ اما من بر اساس تجربه سال های سال کار 
رسانه ای در سطح دانشگاهی، محلی و ملی، معتقدم 
مدیران مسئول نشــریات، خبرگزاری ها و پایگاه های 
خبری ظرفیت هایی دارند کــه انتخاب یک نماینده 
واقعی می تواند آن را بالفعــل کند؛ نماینده ای که با 
ویژگی های منحصربه فرد مدیران مسئول رسانه های 
کشور و ظرفیت های آنان، مطابقت داشته و از زیر و بم 
دشــواری های کار در این حوزه به خوبی آگاه باشــد. 
۴- در صورت کسب افتخار نمایندگی مدیران محترم 
مسئول در این هیئت، اقداماتی را آغاز خواهم کرد که 
تصور می کنم همه ما با هر گرایش و اعتقادی، از نبود 
آن در دوره های گذشته گله مند بودیم. این اقدامات به 

صورت تیتر وار تقدیم می شود:
-ایجاد یک ســامانه برای ارتبــاط با همه مدیران 
مســئول و دریافت دیدگاه ها و حتی گفت وگو با آنان 
به دلیل گستره توزیع وسیع نشریات در سطح کشور 

پهناور عزیزمان
- ارائه گزارش فصلــی مکتوب از عملکرد هیئت 

نظارت به مدیران
- پیگیری فعال مســائل رســانه ها و دنبال کردن 
مســائل صرفا از زاویه صنفی فارغ از دیدگاه و برنامه 

سیاسی هر رسانه
- ارتباط منظم و تقویت شده با رسانه های برخط 
اعــم از خبرگزاری ها و پایگاه هــای خبری و مدنظر 
قرار گرفتن دغدغه های متفاوت صنفی آنان و حضور 

در جلسات
- تعامــل فعال با همه اعضــای هیئت نظارت در 

چارچوب قوانین و مقررات برای رشد و توسعه جامعه 
مطبوعاتی کشور

- برگــزاری جلســات هم اندیشــی دوره ای بین 
مدیران رسانه ها و اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات 
حتی االمــکان بــه صورت چرخشــی بــا حضور در 

رسانه هایی که ظرفیت فیزیکی این جلسات را دارند
- پیگیری ایجاد سازوکاری برای مدیران رسانه ها 
و دفاع از خود در راســتای کاهش پرونده های قضائی 
و رفع ابهامات ایجاد شده برای هیئت نظارت از سوی 

خود مدیران مسئول
- تالش برای تســریع ســاز و کار رســیدگی به 

درخواست های مجوز و تسهیل در این زمینه.
۵-در دوره های اخیر و البته در دوره گذشته، نحوه 
انتخاب نماینده مدیران مســئول رسانه ها به گونه ای 
بوده که شرایط الزم برای برگزاری یک رقابت عادالنه 
و منطقی از بین رفته بود و با وجود شرایط ناعادالنه 
و نابرابر، با توجه به درخواســت جمعــی از مدیران 
رسانه های کشور و در راستای تفکیک نماینده دولت 
از بخش خصوصی در این هیئت و اصل بدیهی گردش 

مسئولیت ها، این جانب وارد میدان رقابت شدم.
انسجام درخور

 توجهی نیز بین مدیران مســئول همه رسانه های 
مســتقل برای دفاع از جایگاه نماینده خود، شــکل 
گرفت که بار دیگر از یکایک آنان تقدیر می کنم. این 
بار انتظار مــی رود مجموعه دولت و وزارت فرهنگ  و 
ارشاد اسالمی فرصت، امکانات و شرایط را برای همه 
نامزدها به شکل عادالنه تقسیم کند و امکان انتخابات 
رقابتی فراهم شود.در پایان از همکاران واجد شرایط 
در انتخابات درخواست می کنم با حضور در این عرصه 
مهــم، حرکتی جمعی را که با هــم آغاز کرده ایم، به 
نقطه نهایی برسانند. از اصطالح نقطه پایانی استفاده 
نمی کنم؛ چرا که از فردای انتخابات، ارتباط تنگاتنگ 
ما برای آسیب شناســی وضع موجــود و فعال کردن 
همه ظرفیت هایی که این هیئت می تواند برای بهبود 
شرایط رسانه های کشور ایجاد کند، تازه آغاز خواهد 
شد. درد مشــترک رســانه ها، فارغ از هر خط کشی 
سیاســی و جناحــی، نیازمند همدلــی، هم زبانی و 
همراهــی برای درمــان زخم های پیکــر این جامعه 
فرهیخته و تأثیرگذار در ایران است.مهدی رحمانیان، 
نامزد نمایندگی مدیران مسئول در هیئت نظارت بر 

مطبوعات و خبرگزاری ها.

تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدار خود 
در لیگ بیســتم برابر ســایپا با تساوی بدون گل 

متوقف شد.
به گزارش ایســنا، در آغاز هفته نخســت لیگ 
برتر فوتبال ایران، تیم فوتبال ســایپا در ورزشگاه 
دستگردی میزبان پرســپولیس بود که این دیدار  

در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.
گزارش نیمه اول:

در ۱۵ دقیقه نخســت این دیدار، بازی نسبتا 
پایاپایی را شاهد بودیم اما در برخی از دقایق، این 
شاگردان گل محمدی بودند که عملکرد بهتری در 
ایجــاد موقعیت گل داشــتند. در دقیقه ٩ و روی 

یک پاس در عمق، مهــدی عبدی با اکبر منادی 
تک به تک شد و می توانســت دروازه سایپا را باز 
 کند اما ضربه او با دخالت دروازه بان ســایپا راهی

 اوت شد.
در دقیقه 2+۴۵ مهــدی عبدی درون محوطه 
جریمه ســایپا صاحب توپ شــد و با یک شــوت 
پای راســت دروازه را هدف قرار داد اما شــوت او 
 به تیــرک عمودی دروازه برخــورد کرد و به گل

 تبدیل نشد.
گزارش نیمه دوم:

در آغــاز نیمــه دوم این دیدار، سفیدپوشــان 
روی  را  فشــار  داشــتند  ســعی  پرســپولیس 

گل  بــه  تــا  کننــد  بیشــتر  ســایپا  دروازه 
 برســند امــا پــس از گذشــت دقایقــی بــازی

 متعادل تر شد.
در ادامه این بازی، پرســپولیس ســعی داشت 
فشار بیشــتری روی دروازه سایپا ایجاد کند تا با 
برتری عــددی در نفرات، موفقیــت گلزنی ایجاد 
کنند امــا تراکم خط دفاع ســایپا اجازه نمی داد 

فرصت گلزنی خلق شود.
در دقیقــه ٨0، کمــال کامیابی نیــا کــه یک 
کارت زرد داشــت، با خطا روی ابوالفضل جاللی، 
 کارت زرد دوم را مقابــل خــود دید تــا از بازی

 اخراج شود. 
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سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: در یک شبانه روز ۴2۴ بیمار مبتال به کرونا جان 
خود را از دست داده اند و به این ترتیب شمار جانباختگان بیماری در کشور به ۳7 هزار 
و ۴0٩ نفر رسید.به گزارش ایسنا، سیما سادات الری در این باره گفت: از روز ۱۵ آبان 
تا روز ۱6 آبان ۱۳٩٩ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ٨٨6۴ بیمار جدید مبتال 

به کووید-۱٩ در کشور شناسایی شد که ۳2۳۴ نفر از آنها بستری شدند.

آموزش در هر کشــوری یکی از مهمترین اولویت های دولت ها برای پرورش نسلی 
است که قرار است در آینده آن کشور موثر واقع شوند؛ در همه کشورها قوانینی برای 
این موضوع درنظر گرفته شده است و در غریب به اتفاق کشورهای جهان این آموزش ها 
رایگان یا با حداقل شــهریه انجام می شــود. در کشور ما هم براساس اصل سی قانون 

اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و...

شناسایی ۸۸۶4 بیمار جدید
 و 424 فوتی در یک شبانه روز

ساعتی 17 نفر با کرونا 
درکشور کشته می شوند

»مردم ساالری آنالین«
 گزارش می دهد

گذر از آموزش رایگان
 در سایه درآمدزایی!

گمرک اعالم کرد

همه راه های ترخیص فوری 
میلیون ها تن کاال

ظریف در کاراکاس:
هژمونی غرب به پایان رسیده است

»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران بامداد جمعه با انتشــار پیامی توئیتری، گزارشــی از دیدارها و ســخنرانی خود در کشــور 
ونزوئال ارائه کرد. به گزارش ایرنا، ظریف با انتشــار تصاویری از مالقات های خود در کاراکاس، نوشــت: در ونزوئال بــا رئیس جمهوری نیکوالس مادورو، معاون 

رئیس جمهوری رودریگز، وزیر خارجه آرئاسا و دیگر وزرای ونزوئالئی در خصوص گسترش روابط دوجانبه مالقات داشتم.
وی افزود: همچنین در موسســه ســاموئل رابینسون در ارتباط با تاکتیک های ایجاد رعب  آمریکا و غرب در راستای تالش برای متوقف کردن مسیر تاریخ به 

سوی یک جهان پسا غربی سخنرانی کردم.

آنطور که معاون فنی گمرک می گوید با تسهیالت و راهکارهایی که برای تسریع در ترخیص میلیون ها تن کاال پیش بینی شده و از روز شنبه اجرایی می شود حدود 
60 درصد کاالهای اساسی و 70 درصد کاالهای غیراساسی و مواد اولیه تولید امکان ترخیص فوری دارند، از این رو صاحبان کاال باید به سرعت نسبت به انجام فرایند 
ترخیص اقدام کنند. مهرداد جمال ارونقی -معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران -در گفت وگو با ایسنا تمامی جزئیات مربوط به ترخیص فوری کاالهای دپو شده 

در گمرک و بنادر و راهکارهای پیش روی وارد کنندگان که در مذاکرات و جلســات اخیر بین دســتگاه های مربوطه مصوب شده است را تشریح کرد.  
وی با اشاره به دپوی حدود هشت میلیون تنی کاال در گمرک و بنادر که ۳.۵ میلیون تن آن را کاالهای اساسی موجود و یک میلیون تن دیگر در شناورها و حدود 

چهار میلیون تن را کاالهای غیر اساســی غیرکانتینری - که ٨0 درصد آن نهاده ها و تجهیزات تولید است - گفت...
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تحقیر رئیس جمهوری ورشکسته آمریکا


