شهردار منطقه  12با بیان اینکه این کمیته به منظور دستیابی به راهکارهای افزایش ایمنی در بازار بزرگ تهران تشکیل شده است ،تصریح کرد :سازمان آتش نشانی در بازدیدهای مختلف ،موارد متعدد عدم ایمنی در
بازار همچون وجود کابلهای غیر مجاز برق  ،انشعابات غیر مجاز آب و ضرورت تکمیل شبکه فاضالب در بازار را احصاء کرد و همچنین در بررسیها ضرورتهایی همچون جمع آوری و رفع سد معبر در ورودی سراها و
داالن ها با توجه به بحث میراثی بازار مورد تاکید قرار گرفت .عابد ملکی ،با بیان اینکه طی جلسات مختلف  ۹۹۳نقطه ناایمن در بازار تهران شناسایی شد ،گفت :در بازار تهران تعداد  ۴۰پالک ،سرا و داالن در اولویت
شماره یک خطر قرار گرفتهاند که عالوه بر آموزش به مالکان و کسبه آن ،کلیه اقدامات الزم در خصوص تشکیل پرونده قضایی آنها هم صورت گرفت تا در صورت عدم رعایت موارد ایمنی نسبت به پلمب اقدام شود.
او با بیان اینکه معاون دادستان تهران از روند ایمن سازی و اقدامات صورت گرفته در  ۱۰سرا بازدید و در جریان روند اقدامات در دست اجرا از سوی منطقه قرار گرفت ادامه داد :معاون دادستان تهران همچنین از
پاساژ طال و جواهر «حکیم هاشمی» که حکم پلمب آن توسط شهرداری صادر شده بازدید کردند و قرار شد ظرف هفته جاری اقدام قضایی آن صورت گیرد.

در گفتوگوی همدلی با علی بیدارمغز دیپلمات پیشین وزارت خارجه مطرح شد

رعایت تشریفات؛ از روابط شخصی تا مذاکرات بینالمللی

همدلی | داود نخکوب نیاسر :آداب و تشریفات بخش
مهمی از زندگی امروز ما اســت و اساسا کاری وجود ندارد
که برای آن برنامه و دستورالعملی نوشته نشده باشد .رعایت
اصول و قواعد تشریفات نه تنها راهبرد موفقیت است ،بلکه
به ما کمک میکند برای رسیدن به مقاصد ،نیتها و اهداف
مان درست رفتار کنیم.
تشریفات عالوه بر اینکه به ما چارچوب و قالب میدهد،
بلکه به ما این توانایی را میدهد که تاثیر خوش اخالقی و
نزاکت ،درست گوش دادن ،به موقع سکوت کردن ،ضوابط
راه رفتن ،ایستادن ،لباس پوشیدن ،غذا خوردن ،نشستن و
چهره به چهره مذاکره کردن را در روابط شخصی ،خانوادگی
و حتی شرایط اجتماعی و اقتصادی خود به روشنی ببینیم.
با آموختن اصول تشریفات یاد میگیریم که چگونه رابطه
چشمی و رابطه دوستانه برقرار کنیم و چگونه هنرمندانه از
دستانمانبرایتفهیمحرفهایماناستفادهکنیم.تشریفات
به ما یاد میدهد تا بتوانیم حالتهای طرف مقابل را ارزیابی
و تحلیل کنیم و این توانایی را داشته باشیم که با کالممان و
حالتهای صورت و آوای صدا ،خوشایند و دوست داشتنی
و در عین حین حال باهوش و مقتدر جلوه کنیم ،چه یک
بازرگان ،یک دیپلمات و حتی یک مقام عالیر تبه در یک
مذاکره ســطح باال باشیم .اگر قواعد و اصول تشریفات را
یاد بگیربم ،تمرین و رفتار کنیم ،این تعارفات و تجمالت
از روابط ما به راحتی حذف میشوند .برای آشنایی هرچه
بیشتر با اصول تشــریفات دیدگاههای دیپلمات پیشین
وزارت خارجه و مدرس دانشگاه را جویا شدیم.
نگاهی کوتاه به برخی مسئولیتهای «علی بیدارمغز» نشان
از تجربههایش در عرصه ملی و بینالمللی دارد؛ سمتهایی
چــون؛ «رایــزن اول کادر سیاسی(بازنشســته) – وزارت
امور خارجه جمهوری اســامی ایران»«،دبیرسوم ،سفارت
جمهوری اسالمی ایران – مسکو»« ،کاردار اسبق و نفر دوم
سرپرست امور دانشــجویی و رییس روابط عمومی سفارت
ایران -دهلی نو»« ،معاون اداره نمایندگیها -تشریفات کل
وزارت امور خارجه جمهوری اســامی»« ،رییس تشریفات
نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران -سازمان ملل متحد
نیویورک»« ،مدیر سابق آموزش تشریفات در مرکز آموزشهای
دیپلماتیک– وزارت امور خارجه» و «مشاور تشریفات اداره
کل روابط عمومی و بین الملل -شهرداری تهران»

«ظاهــر مرتب آدمها ،هویت آنهــا را نمایش میدهد ،چطور
میخواهیــم مردم مــا را تحویــل بگیرند در حالــی که حتی
خودمــان ،خودمان را تحویل نمیگیریــم ،مردهای ایرانی فقط
شب خواستگاری ،خودشــان را تحویل میگیرند و لباس شیک
میپوشند».؛ اینها بخشهایی از گفتههای «علی محمد بیدارمغز»
از اساتیدی است که سالها در زمینه تشریفات بینالملل فعالیت
داشته؛ بسیاری او را جزو الگوها و افتخارات کشور میدانند چراکه
او از جمله افرادی اســت که تشــریفات را هم بهصورت تئوری و
هم بهصورت عملی(در محیط واقعی) به بروز و اجرا درآورده و با
تجربیات ارزشمندی که طی سالیان گذشته کسب کرده ،هماکنون
آموزشهــای خود را در قالب کتاب و دورههای آموزشــی کوتاه
مدت و بلندمدت به افراد ،عالقهمند و نیازمند به مباحث تشریفات
آموزش میدهد.
آقای بیدارمغز میگوید که «تشــریفات در ایران ،معادل کلمه
پروتکل()Protocolدر بســیاری از زبانهای خارجی است؛ در
معنا و مفهوم کلی ،پروتکل عموما به ترتیبات مراسم دیپلماتیک
و رســمی دولتی نظیر مالقاتها ،مذاکرات ســران و مقامات تراز
اول ،نحوه برگزاری میهمانیهای رســمی ،نظام نگارش مکاتبات
میان دولتها با یکدیگر و وزارت خارجه کشورها با سفارتخانههای
مقیم ،انجام امور دیپلماتیک از جمله تقدیم استوارنامه ،تقدم سفرا
و امور پشتیبانی دیپلماتیک مربوط میشود؛ در کشورهای عربی
پروتکل را مراســم ،میهمانی و یا مالقات مینامند ،که وقتی این
کلمه به فارسی برگردانده و ترجمه شد ،در انتخابی هوشمندانه آن
را «تشریفات» نام گذاری کردیم که از مصدر «تشریف» و از ریشه
«شرف» می آید و به معنی مجد و بزرگی است».
به گفته دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه«رعایت تشریفات
باعث مجد و بزرگی اســت .کســی که آداب تشریفات را رعایت
میکند عالوه بر این که به مخاطب ،میهمان و طرف مقابل خود
احترام می گذارد و او را بزرگ میشمارد به شان و شخصیت خود
نیز احترام گذاشته و متانت خود را نیز نشان میدهد».
این کارشــناس روابط بین الملل ،میگوید که «یک دیپلمات
گاهــی با «پا روی پا انداختن» در یــک مالقات و در مواقعی با
«دست در جیب شلوار کردن» و یا «کت در آوردن» در دیدار و
در مواقعــی با «داد زدن» و یا حتی با «ترک میز مذاکرات» می
تواند سیاســتهای کشور را اجرا و اقتدار ملی را نیز نشان دهد.
باید از مزیت ها و فرصت های کشور در چارچوب زمان استفاده
کنیم؛ وقتی یک کشــور قدرت دارد ،اما از آن نتواند یا نخواهد
استفاده کند قطعا یک مزیت را ازدست داده است؛ باید با مدنظر
گرفتن منافع ملی ،قدرتمندانه چانه بزنیم .وقتی بقیه کشورها هم
می بینند که قدرت مذاکره و چانه زنی ایران افزایش یافته است
روی ایران حساب باز می کنند ،وقتی سرمایه گذاران خارجی می
بینند ایران مزیت های اقتصادی مناســب دارد ،بیشتر به ایران
سفرمیکنند».
تشریفات ایران بر اساس اصول دین اسالم و ارزشهای
انقالبی است
این مدرس دانشــگاه توضیح داد که «در اوایل پیروزی انقالب
اسالمی میگفتند «نباید تشریفات داشته باشیم» چون به مفهوم
تجمالت تلقی میشد ،زیرا اساسا تشریفات مربوط به دربار پهلوی
بود و با دستورات اسالم نیز منطبق نبود ،اما پس از پیروزی انقالب
اسالمی ،در جمهوری اسالمی تشریفاتی را مبتنی بر آیات قرآن،
سنت های اسالمی و سیره و فرمایشات پیامبر اسالم (ص) ،ائمه
اطهار(ع) ،اصول دین اسالم و ارزشهای انقالبی با عنوان «تشریفات
برتر» تعریف ،برنامه ریزی و مطرح کردیم .در این نوع تشــریفات
هیچ چیزی که مخالف اسالم و مذهب شیعه و ارزشهای انقالب

اسالمی باشد اصال وجود ندارد؛ به خاطر همین وقتی خارج از ایران
میرویم ،تاکید میکنیم بر روی میزهای پذیراییها و ضیافتهای
مقامات ما اصال شــراب قرار ندهند .البته بســیاری از کشورهای
مسلمان این موضوع را رعایت نمیکنند».
تشریفات بین المللی به آداب و فرهنگ بومی احترام می گذارد
این کارشناس ارشد تشریفات با اشاره به این که در صحنه بین
الملل وقتی یک هیات به کشــوری سفر میکند تابع قواعد بین
المللی و آداب و رسوم آن کشور است ،تاکید کرد« :حوزه اقتدار در
مناسبات و تشریفات بینالمللی در دیدارها و سفرها زمانی مشخص
میشود که در برخی سفرها ،کشور میهمان تعیین کننده نوع و
نحوه تشریفات پذیرایی در آن کشورها هستیم ».او توضیح داد که
«به همین دالیل مقام های ایرانی در سفر به ایتالیا بر سر میز ناهار
و شام دیپلماتیک -که شراب سرو میشود -حاضر نشدند و ضمن
توافق ،زمان پذیرایی را به صبح (صبحانه کاری) تبدیل شد چون بر
سر میز صبحانه کسی شراب سرو نمی کند .در مالقات رسمی مقام
کشورمان با پادشاه اسپانیا نیز وقتی رسم بر سرو شراب بر سر میز
پذیرایی بود ،زمان مالقات را محدود و به یک دیدار مختصر تغییر
دادیم؛ یعنی به دیدار پادشاه رفتیم ،اما میهمانی وی را نپذیرفتیم».
به اعتقاد بیدارمغز این نوع رفتار مقتدرانه در تشریفات دیپلماتیک را
فقط جمهوری اسالمی ایران انجام میدهد و بسیاری از کشورهای
مسلمان این قواعد دین اسالم را در عرصه بین الملل و در مالقات
و پذیراییها نادیده میگیرند .هیاتها و مقامهای دیگر کشورهای
اســامی در ســفرهای خارجی وقتی به میهمانیهای رسمی و
دیپلماتیک و ضیافتهای شام و ناهار در کشورهای غربی دعوت
میشــوند ،ممکن است شراب ننوشند ،اما در میهمانی و ضیافت
حاضر میشوند و درخواست هم نمیکنند که بر سر میز آنها شراب
سرو نشود و اکثرا شرکت میکنند.
ما انقالب کردیم ،فقیر که نشدیم
این مدرس تشــریفات و فنون مذاکره ،خوش پوشــی ،خوش
رفتاری و خوش زبانی را از نشانههای انسان های موفق و از عوامل
مهم موفقیت اشخاص دانست و اظهار داشت« :یک مقام یا نماینده
رسمی جمهوری اسالمی ایران ،یک بازرگان و تاجر ،یک ایرانی باید
خوش پوش باشــد؛ ما انقالب کردیم ،فقیر که نشدیم .هر ایرانی
سفیر فرهنگی ایران است .هر ایرانی و هر مقام ایرانی وقتی از کشور
خارج می شود نماینده نظام ،ملت ،تمدن و تاریخ ایران است».
او تاکیــد کرد که «اگر یک ایرانی احســاس کند به محفل یا
مجلســی وارد می شود که به او بی احترامی خواهد شد ،نباید به
آنجا برود .اگر هم در میهمانیهای رســمی یا در سفر سیاحتی و
زیارتــی در هر جایی حتی در یک هتل و رســتوران و  ...به او بی
احترامی شــود باید از آن مکان خارج شود .شان یک ایرانی باید
همیشه محفوظ باشد و نباید کم بیاورد».
شان میهمان را باید رعایت کنیم
این دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه بیان کرد« :چندین سال
قبل وزیر مسکن و شهرسازی یک کشور آسیایی به ایران سفر کرد،
یک رئیس دفتر اداره را برای استقبال وی به فرودگاه فرستادند ،و
آن وزیر را با تاکسی فرودگاه را به شهر آوردند؛ قرار بود او سه روز
در ایران اقامت داشته باشد ،و دیدارهایی را انجام دهد اما بعد از ظهر
همان روز به کشور خود بازگشت ،وقتی از او پرسیدند ،گفت« :شان
من را رعایت نکردند».
پرستیژ ایرانیان در پسابرجام افزایش یافته است
این کارشناس ارشد تشریفات و فنون مذاکرات سپس چند
تصویــر از مذاکرات برجام را نشــان داد و گفت که «معموال از
توگوهای مقامها در نشســتها و
روی تصاویر و فیلمهای گف 
دیدارها نحوه مذاکره و تعامل مقام-های ایران با طرفهای مقابل
را ارزیابی میکند .وی ادامه داد :مذاکرات «محمدجواد ظریف»
وزیر امور خارجه و تیم مذاکــره کننده ایران در برجام (توافق
هسته ای) هماوردی تیم ایران با آمریکا و در کل با کشورهای
گروه  5+1بود».
بیدارمغز با بیان اینکه هر ژستی و هر رفتاری در مذاکره عالوه
بــر این که دارای یک یا چند پیام و پیامد اســت قطعا عواقب و
بازخوردهــای خاص خود را نیز در بــر دارد ،به تصویر دیگری از
مذاکرات برجــام که «جان کری» کت خود را درآورده اســت و
«سرگئی الوروف» همتای روسی او نیز چنین کاری را (متقابال)
انجام داد اشاره کرد و توضیح داد« :در آن جلسه ظریف هم اقدام
متقابــل انجام میدهــد و کت خود را در آورد در حالی که ســه
وزیر خارجه فرانســه ،انگلیس و آلمان کت بر تن دارند .الوروف با
رفتارهای متقابل در مقابل همتای آمریکایی خود در حال نمایش
قدرت هماوردی روســیه به عنوان یک ابرقــدرت در مقابل یک
ابرقدرت دیگر (آمریکا) اســت .وقتی ظریف هم این ژست و رفتار
را در مقابل همتایان خود انجام داد یعنی قدرت هماوردی و قدرت
حاکمیت خود را مانند ابرقدرت ها به نمایش گذاشت».
این کارشــناس تشــریفات و روابط بین الملل معتقد است که
توآمدهای هیاتهای خارجی به ایران
«پس از مذاکرات برجام ،رف 
افزایش یافته است و تاکید کرد بر مبنای سیاست خارجی ،افزایش
میزان و سطح رفت وآمدهای دیپلماتیک ،به مفهوم ارتقای حیثیت

بین المللی ایران و پرستیژ ایرانیان است».
رعایت تشــریفات و آداب گونهای از نمایش قدرت و
دست پر داشتن در مذاکرات است
بیدارمغز با بیان این که «رعایت تشــریفات و آداب گونه ای از
نمایش قدرت و دست پر داشتن در مذاکرات است» گفت« :رفتار،
گفتار و حضور ما در مذاکره و معامله باید به گونه ای نمایشــی از
قدرت باشــد که حتی اگر دستمان هم خالی است ،ظاهرمان آن
را نشان ندهد:.
این مدرس تشــریفات و فنون مذاکرات معتقد است که «یک
بازرگان شاید وجه نقدش خیلی کم باشد ،حساب بانکی اش خیلی
هم باال نیســت ،شــاید انبارهایش هم خالی است و در چند تا از
معامله هــای خود نیز ضرر کرده ،ولی در مذاکره به گونه ای باید
ظاهر شــود که گویی تمام اموراتش را با توفیق طی کرده است،
حســاب بانکی پر از پول دارد و انبارهایش هم پر از کاال است .او
وانمود میکند که بی نیاز است؛ اگر نیازش را نشان بدهد کسی او
را جدی نمی گیرد .باید با دست پر مذاکره کرد و حتی معتقدم باید
نمایش داد که با دست پر برای مذاکره نشسته است».
تشریفات راهبرد موفقیت است
بیدارمغز با تاکید بر این که آداب و تشریفات محدوده کاربردی
اخالقیات را مشخص می کند و اساسا تشریفات اخالقیات است،
تصریح کرد« :در صحنه بینالملل هیچکس نمیتواند یک جلسه را
بدون اجازه مقام باالتر خود خود ترک کند و در صورت نیاز حتما
باید بیاید کنار او بنشیند(نباید دوال شود چون پشتش به افراد دیگر
میشود و بی احترامی است) به نحوی که سر او از سر مقام مافوق
پایین تر باشد و پس از توضیح برای ترک جلسه کسب اجازه کند».
در مذاکرات گاهی باید نرمش داشته باشیم و گاهی هم
بایدقدرتمندانهامتیازبگیریم
این کارشناس ارشد تشریفات با تاکید بر این که هیچگاه به شکم
خالی و گرسنه در مذاکره حاضر نشوید افزود« :حتما قبل از مذاکره
یک چیزی بخورید و ناشــتا نباشید .حتما در مورد موضوع مورد
بحث ،مطالعه کنید و درباره طرف مقابل مذاکرهتان ،تحقیق کنید
و اطالعات الزم را کسب کنید .برای بیان مطلب خود در مذاکره،
شیوه و سناریو ارائه مطلب داشته باشید و زمانبندی سخنان خود
را در نظر بگیرید که چقدر فرصت دارید».
این کارشناس تشریفات با اشاره به اینکه «برای مذاکرات باید
استراتژی و تاکتیک داشت» گفت« :استراتژی با تاکتیک متفاوت
است ،اینکه ایران در افق  1404در چه نقطه ای و در چه سطحی
در حوزه سیاســت ،علم و اقتصاد باشیم استراتژی است ،مراحل
اجــرای گام به گام و زمانبندی شــده آن و این که چگونه به آن
جایگاه برسیم ،تاکتیک محسوب میشود».
وی بیــان کرد که «در تاکتیک گاهــی دو گام به جلو حرکت
میکنیم و شاید در زمانی باید یک گام به عقب برویم ،در مذاکرات
گاهی باید نرمش داشته باشیم و گاهی هم باید قدرتمندانه امتیاز
بگیریم .اســتراتژی خط مستقیم برای رسیدن به هدف است ،اما
تاکتیک به مفهوم این است که کجا باید صبر و تامل کنیم ،در کجا
مکث کنیم و کجا باید قدرتمندانه به جلو پیش برویم و حرفمان
را بزنیــم ،کجا لبخند بزنیم و کجا آرام حرف بزنیم و کجا هم داد
بزنیم ».وی با بیان این که ممکن است یک کشور دارای قدرت هم
باشد ،اما نمایندگان و مقام های آن نتوانند این قدرت بالقوه را بروز
دهد و به نمایش بگذارد این فایده ندارد ،گفت« :تیمهای مذاکره
کننده دیپلمات های ایران ،سفیران ،سایر وزیران ما و نمایندگان
مجلس و بازرگان های ما وقتی از کشور خارج می شوند ،در دیدارها
و مذاکرات با مقامات و نمایندگان خارجی باید این قدرت ناشی از
مولفههای قدرت ملی را بدانند و به خوبی هم به نمایش بگذارند و
گرنه این فرصت را از دست میدهیم».
دستی که از باال می آید و کف آن به سمت پایین است
نشانه سلطه است
این کارشناس ارشد تشریفات توضیح داد که در روابط بین الملل
«دســت دادن» با طرف مقابل در حالی که کف دست به سمت
پایین است ،یا یک دست را در جیب شلوار قرار دادن در زمان رو به
رو شدن و گفت و گو کردن« ،کت در آوردن» در جلسه مذاکره،
«پا روی پا انداختن» به نحوی که تخت کفش رو به صورت طرف
مقابل باشــد از مولفه ها و نشانه های «رفتار استکباری» در نظام
سلطه و بیاحترامی به طرف مقابل است.
رهبران و مقامهای برخی کشــورهای غربی در دیدار و گفت و
گو با مقامات و همتایان خود در کشورهای آسیایی و آفریقایی با
این کارها توانایی به رخ کشیدن قدرت استکباری و سلطه خود را
در برابر طرف مقابل خود آشــکار می سازند ،اما وقتی طرف دیگر
مذاکــره و مالقات نیز مقتدرانه و آگاهانه و با اقدام متقابل همین
ژستها و رفتارها را به نمایش میگذارد ،نشان از هماوردی و مقابله
با خوی استکباری و سلطه طلبی آن ها است .در مقابل نشانه های
استکبار نشانه های ضعف نیز وجود دارد .در جلسات مذاکرات با
همتایــان و هیات های هم تراز برای معارفه هیات همراه خود ،به
جایی که بگویید «همکاران را خدمت شما معرفی میکنم» حتما
بگویید که «همکارانم را به شما معرفی میکنم».

بیدارمغز توضیح داد که وقتی از عبارت «خدمت شــما معرفی
میکنم» اســتفاده میکنید یعنی مقام طرف مقابل از شما باالتر
اســت؛ حال آن که این مذاکرات در سطحی هم تراز و هم سطح
برگزار شــده است و اگر به اشتباه این رفتارها انجام شود عالوه بر
اینکه نشان ضعف اســت ،بلکه طرف مقابل نیز احساس غرور و
بزرگــی خواهد کرد .در مذاکرات همتراز و هم ســطح از عبارات
«عرض میشــود» نباید استفاده شــود و حتما به مترجمها نیز
سفارش و تاکید شود در تنظیم اسناد مذاکرات ،محتوای ترجمهها
را به صورت صحیح تنظیم کنند و به اصل محتوای این گفتوگوها
وفادار باشند.
نحوه صحیح دستدادن نمایش قدرت و اقتدار است
وی بــا بیان این که « نحوه صحیح دســت دادن یک نماینده
قدرتمند -فرقی نمی کند بازرگان ،وزیر و یا یک رئیس جمهوری
باشد-نمایش قدرت و اقتدار او است» افزود :اوال دست باید گرم و
خشک باشــد ،ثانیا دست باید به صورت عمودی دراز شود یعنی
شصت دست باید به سمت باال باشد .در صحنه بینالملل دستی
که از باال میآید و کف آن به سمت پایین است نشانه سلطه است
و روحیه استکباری و ســلطه جویی است .و دستی که زیر (کف
دســت به باال) قرار می گیرد نشــانه تسلیم و تبعیت و به مفهوم
ضعف و پذیرش سلطه است ،ثالثا ،هنگام دست دادن باید دست
طرف مقابل را با گرمی و صمیمیت و در یک مدت زمان منطقی
و معقول فشرد ».بیدارمغز گفت« :همچنین در صحنه بینالملل
هیچ مقام دولتی ،هیچ سفیری ،هیچ وزیر و نماینده کشوری نباید
به شیوه سلطه طلبی دست بدهد و اگر هم خواست به چنین شیوه
ای دست بدهد توصیه می شود که ضمن دست دادن باید دست
وی را تا حدی که دســت به شکل عمودی و استاندارد قرار بگیرد
باید دست او چرخانده شود ».این کارشناس روابط بین الملل بیان
کرد» :گاهی برای من حسرت بود که ما این همه قدرت داریم ،اما
در مجامع بینالمللی ،در مذاکرات ،نمیتوانیم یا نمیخواهیم این
قدرت ها را نمایش بدهیم .شاید آن کاری را که میخواهیم و دنبال
میکنیم نشــود ،اما همیشه از شما یک تصویر قدرتمند خواهند
داشت .حتی اگر در روند مذاکره به شما «نه» گفته اند ،ولی تردید
خواهند کرد که چرا به شــما پاسخ منفی داده اند و قطعا با خود
میگویند که شما قدرتمند هستید».
واژهها و عبارتهای مختلــف در ادبیات بینالملل،
مفهوم ،هویت و کاربرد خاص خود را دارند
بیدارمغز با بیان این که «واژه ها و عبارت های مختلف در ادبیات
بینالملل هر کدام مفهوم ،هویت و کاربــرد خاص خود را دارند،
گفت  :در بیانیه های شــورای امنیت سازمان از عبارات مختلف
مانند« :محکوم کرد»« ،شدیدا محکوم کرد» استفاده می شود و در
برخی از آن ها نیز میگویند « :سرزنش کرد» و یا «تقبیح کرد»
و در بیانیه ای دیگر می گویند «ابراز انزجار کرد» تمام این کلمات
و عبارت ها در عالم سیاســت دارای بار معنایی و مفهوم خاصی
هســتند .در عرصه روابط بین الملل با شناخت هویت عبارتها
و کلمات میتوان به موضع صادرکننده بیانیه یا مواضع آن کشور،
وزارت خارجه ،ریاست جمهوری ،یا شورای امنیت یا مجمع عمومی
سازمان ملل متحد درقبال موضوع یا مساله که ورود کرده اند پی
برد و آن بیانیه را مورد ســنجش قرار داد این طور نیست که می
توانیم همینطوری حرفی را بزنیم.
سورمهای شما را باهوش و مقتدر نشان میدهد و رنگ
بژ ضعیف و کمهوش
این کارشناس ارشد تشریفات با بیان این که «در عرصه بینالملل
پوشــیدن لباس سورمهای نشان از هوش و اقتدار یک مقام است؛
توصیه میشــود در مذاکرات با لباس به رنگ «بژ» حاضر نشوید
چــون کم هوش و ضعیف به نظر می آییــد»  ،گفت :وقتی یک
مقام با لباس مرتب ظاهر نمیشــود مردم درباره او نظر دیگری
خواهند داشت؛ در مذاکرات و در جلسات و در میهمانیها به هیچ
وجه لباس نامرتب نپوشید .اگرچه در تشریفات ،روانشناسی اصل
نیست ،اما چون این نظرات روانشناختی غالب و با معنا است؛ پس
بسیار با اهمیت است .کارشناسان بررسی کرده اند متوجه شده اند
کــه آدم های باهوش و قدرتمند  -فرقی نمی کند صاحبدولت یا
بازرگان -لباس سورمهای میپوشند.
مردهای ایرانی فقط شــب خواستگاری شیکپوش
هستند
این دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه تصریح کرد :ظاهر مرتب
آدم ها ،هویت آنها را نمایش میدهد؛ به چه صورت میخواهید
مردم شما را تحویل بگیرند در حالیکه حتی خودتان ،خودتان را
تحویل نمیگیرید ،مردهای ایرانی فقط شب خواستگاری خودشان
را تحویل میگیرند و لباس شیک می پوشند .مرد ایرانی هر شغل
و جایگاهی داشته باشد خیلی شیک و مرتب به مراسم خواستگاری
میروند .یک مرد یک تاجر ،یک کارمند و یک شهروند هر روز باید
(مثل شب خواستگاری) مرتب ،شیک و باوقار باشد؛ باید در جلسات
و مذاکرات و در بین مردم ،خودتان را متین و باهوش نشان دهید؛
شیک و زیبا عرضه کنید تا مقبول باشید .این شما هستید که با
«خوب حرف زدن» و «حرف خوب زدن» ،با زبان بدن و رفتارهای
مناســب و مودب مردم را تحویل می گیرید و مردم نیز شــما را
تحویل می گیرند.
خارجشدن از یک مراسم مانند ورود به آن تشریفات و
آداب ویژه خود را دارد
بیدارمغز با بیان این که «در عرصه دیپلماتیک و روابط بینالملل
تکیه و تاکید ما بر قالبهای تشریفاتی است» تصریح کرد :کارها
با تشــریفات شروع میشود ،با تشــریفات ادامه پیدا میکند و با
تشــریفات هم تمام می شود .ورود به جلسه مذاکره و یک سالن
همایش و مراســم آداب خاص خود را دارد؛ حضور ،نشســتن و
صحبت کردن در یک میهمانی ،مذاکره و یک نشست و یا جلسه
رسمی هم آداب تشریفاتی مخصوص خودش را دارد؛ حتی خارج
شدن از یک مراسم نیز آداب ویژه (خروج از) آن مراسم را دارد.
سخنرانی کردن ،نگاه کردن ،ایستادن ،دست دادن ،ارائه و بیان
یک مطلب ،حتی غذا خوردن و میوه خوردن ،نوشیدن و ...هر کدام
آداب ویژه و تشریفات خاص خود را دارد؛ به طوری کلی هیچ کاری
در عرصه بین الملل وجود ندارد که آداب و شــرایط ویژه خودش
را نداشته باشد.
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سال ۹۶ازنظر مالی برای شهرداری
دشوار خواهد بود

محمدعلی نجفی گفت :سال  ۹۶از نظر مالی سال دشواری برای
شهرداری خواهد بود.
به گزارش مهر ،محمدعلی نجفی شهردار منتخب شورای پنجم
شهر تهران در گفتگوی خبری شبکه پنج سیما با اشاره به بودجه
ســال  ۹۶شهرداری تهران گفت :در ســال  ۹۶بودجه شهرداری
تهران ۱۷هزار و  ۹۰۰میلیارد است که این رقم به نسبت سال۹۵
که  ۱۹هزار و  ۵۰۰میلیون بوده کاهش ده درصدی را دارد.
او افزود :بنابراین ســال ۹۶از نظر مالی ســال دشــواری برای
شهرداری تهران خواهد بود.

مخالفت خانواده نابغه ریاضی با
نامگذاری معبری به نام «میرزاخانی»

رئیس کمیســیون نامگذاری شورای شهر تهران گفت :خانواده
مرحــوم مریم میرزا خانی با نامگذاری معبری به نام وی مخالفت
کردند و معتقد بودند بجای اسطوره سازی باید الگوسازی شود.
مجتبی شاکری در گفتگو با مهر ،درخصوص سرانجام دو فوریت
معبری بــه نام نابغه ریاضی مریم میرزاخانی گفت :مطابق نظری
که منتخبان شورای پنجم درخصوص نامگذاری معبر به نام مریم
میرزاخانی نابغه ریاضی داشتند موضوع را پیگیری کردیم و متوجه
شــدیم پدر وی مهندس میرزاخانی مسئول خیریه ای به نام رعد
هستند که سابقه  ۳۰ساله در حوزه آموزش و کارآفرینی معلوالن
و جانبازان دارد و خیریه ای فعال و تاثیرگذار است.
او ادامه داد :جمع آوری امضا در شــورای چهارم برای نامگذاری
معبری به نام مریم میرزاخانی قرار شد معبری در نزدیکی مدرسه
تیزهوشانی که وی در آن تحصیل کرده به نام وی نامگذاری شود
تا دانش آموزان این مدرســه بدانند در سال های دور یکی از ۱۰
نخبه برتر دنیا در این مدرسه تحصیل کرده است بنابراین خیابان
طوس برای این نامگذاری در نظر گرفته شد .اما مسئوالن مدرسه
که از این موضوع اســتقبال کرده اعالم کردند خانواده وی به این
موضوع رضایت ندارند.
رئیس کمیته فرهنگی شورای شــهر تهران با ا شاره به رایزنی
هایی که با پدر مریم میرزاخانی انجام شد گفت :احمد میرزاخانی
اعالم کرد به سه دلیل نیاز به این نامگذاری نیست ،نخست اینکه
باید بجای اســطوره سازی الگوسازی شــود و نباید از دختر وی
اســطوره دست نیافتنی ســاخت که قابل تکرار نباشد .دوم آنکه
موفقیت مردم در آرامش خانواده اســت و سوم اینکه هرگز پول و
درآمد تاثیر در این موفقیت نداشته و این خانواده مرفه نبوده و این
روال را صحیح نمی داند.
او با اشــاره به ســخنان پدر میرزاخانی گفــت :مگر نامگذاری
خیابانی بنام امیرکبیر کمکی در شــناخت امیرکبیر داشته است
که نامگذاری معبری بنام فرزند وی چنین کاربردی را داشته باشد.
شاکری اضافه کرد :ما به پدر وی گفتیم با وجود مخالفت های
شما اگر شورا این نامگذاری را انجام دهد مخالفتی دارید یا خیر،
که مهندس میرزا خانی با کمال متانت پاسخ دادند شما در جایگاه
قدرت هســتید و می توانید این کار را بکنید اما ما راضی به این
کار نیســتیم حتی در زمانی که مرحوم مریم میرزاخانی در ایران
بود و دولتمردان آن زمان قصد داشــتند مکان یا معبری را به نام
وی کنند .راضی نبود و آن را درســت نمی دانست .حتی بسیاری
از جایگاه های علمی خود را پنهان می کرد زیرا همیشــه از حس
خودبزرگ بینی پرهیز داشت.
به گفته شاکری این نوع نگاه ،نگاه جدیدی به نامگذاری معابر بود
که بسیار ارزنده و قابل تقدیر است.

نحوه پرداخت قسطی جرایم تخلفات
رانندگی اعالم شد

رئیــس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا بااعالم این خبر گفت:
رانندگان با ارســال بارکد  ١٧رقمی پشت کارت( ،)vinبه شماره
پیامک  ،١١٠١٢٠٢٠٢٠آخرین وضعیت تخلفات معوقه خودروی
خود را استعالم کنند.
به گزارش مهر ســرهنگ احمد کرمی اسد ،با اشاره به اینکه،
امکان فوق العاده جالبی که ســایت راهور  ١٢٠برای هم وطنان
فراهم کرده این اســت که می توانند نسبت به پرداخت موردی یا
همان قسطی جرایم راهنمایی و رانندگی اقدام کنند ،توضیح داد:
هم وطنان می توانند با مراجعه به ســایت راهور ،اطالعاتی را که
الزم است ثبت کرده و وارد سابقه تخلفات خودرو شوند .سیستم
به صورت هوشمند ،برای هر ردیف تخلف ،شناسه قبض و پرداخت
تعریف می کند .هر شهروند می تواند با وارد کردن شناسه قبض از
طریق خودپرداز و یا درگاه های عابربانک ها ،جریمه را به صورت
جداگانه و موردی پرداخت کند ٢٤ .ساعت بعد از پرداخت ،جریمه
پرداخت شده از لیست تخلفات حذف می شود.
رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا در پایان خاطر نشان کرد:
بنابراین رانندگانی که قادر به پرداخت یکباره جرایم خود نیستند،
بهترین راهکار پرداخت به صورت مرحله ای و قسطی و مراجعه به
سایت راهور  ١٢٠است.

