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رویداد

 بیشترین علت سقط جنین 
در ایران چیست؟

معــاون توســعه پیشــگیری ســازمان 
بهزیســتی کشــور از انجام ۱۲۴۸ ســقط 
جنین ناشــی از معلولیت شــدید در سال 
۹۶ خبر داد. فاطمه عباســی با اشــاره به 
اقدامات سازمان بهزیســتی در پیشگیری 
از معلول زایی گفــت: »هزینه نگهداری هر 
معلول به شــکل ماهیانه دو میلیون تومان 
اســت که این رقم در طول یک سال برای 
دولت نزدیک بــه ۲۴ میلیون تومان هزینه 
در بردارد.« او با بیان اینکــه میانگین عمر 
هر معلول شــدید نزدیک به ۱۷ سال است، 
تأکید کرد: »با انجــام غربالگری ژنتیک و با 
هزینه بسیار کمتر می توان از تولد کودکان 
معلول پیشــگیری کرد.« عباسی در پایان 
گفتــه: »صرف نظــر از هزینه مالــی نباید 
آسیب های عاطفی و اجتماعی وارد شده به 
خانواده این کودک و به ویژه مادر کودک را 

فراموش کرد.«

 تورم ونزوئال
 از ۸۲ هزار درصد گذشت

کنگره مخالفان ونزوئــال اعالم کرد تورم 
12 ماه منتهی بــه ماه ژوئیــه به ۸۲۷۶۶ 

درصد رسیده است! 
با فروپاشی اقتصاد وابسته به نفت ونزوئال، 
ابرتورم در این کشور با سرعتی باورنکردنی 

رو به افزایش است.
 از 3ســال پیش تاکنون دولت نیکالس 
مادورو انتشــار آمار مربوط بــه نرخ تورم را 

متوقف کرده است. 
در حال حاضر آماری که توســط کنگره 
تحــت اختیــار مخالفــان دولت منتشــر 
می شــود، تنها آمار موجود از نرخ تورم این 

کشور است. 
 صنــدوق بین المللــی پــول پیش بینی 
کرده اســت نرخ تورم این کشــور تا پایان 
امسال به یک میلیون درصد هم برسد. تورم 
تنها در ماه ژوئیه ۱۲۵ درصد بوده است که 

۳.۴ درصد کمتر از تورم ماه ژوئن است.

 خطرناک ترین کشور
 برای خبرنگاران

حرفــه خبرنــگاری از ایــن رو خطرناک 
اســت که فرد را در معرض انــواع خطرها 
به خصوص »مرگ« قرار می دهد و در طول 
تاریخ خبرنگاران بی شماری حین انجام کار 
جان خود را از دست داده اند. این قربانیان به 
دلیل مخالفت بــا کاری که انجام می دهند، 
اغلــب مــورد دسیســه ای مرگبــار قرار 
گرفته اند. اما آمار دقیق از قربانیان رسانه ای 
از  سال 92 میالدی به این سو موجود است، 
یعنی از 26 ســال پیش. از آن زمان تاکنون 
می دانیم چــه تعداد خبرنــگار در حوادث 
مختلــف جان خــود را از دســت داده اند. 
می دانیم اهل کدام کشور بوده اند و در کدام 
کشور کشته شــده اند. طبق گزارش آماری 
کمیته حمایــت از خبرنگاران از آن ســال 
تاکنون 755 خبرنگار جان ســپرده اند که 
بیشترین آمار متعلق به کشور عراق با 186 

کشته است.

 

بنا بر اعالم سازمان پزشکی قانونی کشور در سه ماهه 
نخست  سال جاری آمار تلفات غرق شدگی در کشور 
۲۴.۹ درصد کاهش یافــت و از ۲۹۷ فوتی در مدت 
مشابه  سال قبل به ۲۲۳ فوتی در بهار امسال رسید 
که از کل تلفات غرق شدگی در کشور ۱۹۲ نفر مرد و 
۳۱ نفر زن بودند. در این مدت استان های خوزستان با 

۳۲، فارس با ۲۱، بوشهر و تهران هر کدام با ۱۷ فوتی به 
ترتیب بیشترین آمار تلفات غرق شدگی را داشته اند. 
استان های گیالن و مازندران به ترتیب با ۱۵ و ۱۴ فوتی 
ناشی از غرق شــدگی طی بهار امسال در رتبه های 

بعدی قرار می گیرند.
منبع: ایرنا

آمار غرق شدگان 

گزارش تصویری اقتصاد سیاسی

بازار

شهروند| ژن خــوب اصطالحی است که در تیرماه 
ســال ۱۳۹۶ پس از انتشار گســترده کلیپی از پسر 
یک نماینده مجلس در فضای مجــازی، وارد ادبیات 
سیاسی  ایران شــد و ناظر به سوء اســتفاده مقامات 
سیاســی از قدرت برای نفع شــخصی و خصوصًا به 
دست آوردن پست و مقام برای فرزندان و نزدیکانشان 
است. به ســرعت، صحبت از »ژن خوب« و اعتراض 
ذاتی نهفته در آن به فســاد در قــدرت، به یک پدیده 
اجتماعی در ایران تبدیل شــد. پدیــده »ژن خوب« 
مصداق واضحی از تعارض منافع در بین مســئوالنی 
است که بین منافع کشــور و منافع خانوادگی، دومی 
را انتخــاب می کنند. اعتــراض به رانــت خانوادگی 
البته ســابقه طوالنی دارد و فرزندان مسئوالنی که از 
امتیازات خــاص برخوردارند، غالبًا بــا عنوان آقازاده 
خطاب می شــوند. اما عبارت »ژن خــوب« با کاربرد 

همگانی شده تازگی دارد. 
مجیــد فراهانی، عضو اصالح طلب شــورای شــهر 
تهران در گفت وگویی اظهار کــرده که»جلوی ورود 
ژن های خوب به شــهرداری را می گیریم.« به همین 
بهانه و در گفت وگو با »حســین کنعانی مقدم«، فعال 
سیاسی اصولگرا به این مســأله پرداخته ایم که اساسًا 
پدیده نوظهور »ژن خوب« چگونه به ادبیات سیاسی 
کشور رسوخ کرد و در ادامه به این مسأله پرداخته ایم 
که آیا این امکان وجود دارد کــه در نهاد قدرتمندی 
چون شهرداری از ورود ژن های خوب جلوگیری شود. 
این کار را چه کســانی و با چه مکانیســم هایی انجام 

می دهند.
 بحث ژن خوب از جملــه مفاهیمی بوده که 
در یکی، دو سال اخیر وارد ادبیات سیاسی ما 
شده است، نظر شــما در مورد واکنش جامعه 

نسبت به این پدیده چیست؟
 ژن خــوب را بایــد از چنــد منظر مورد بررســی

 قرار دهیم؛ ژن خوب به معنای اینکه فردی به لحاظ 
نسبی قدرت و ارتباطات فرافردی خود را در اختیار 

فرزند یا نزدیکان خود قرار می دهد. دوم، ژن 
وراثتی که به صورت ارثی به فرد می رسد. 
 در وضعیت کنونی ما با ژن خوب 
براساس تعریفی که در مورد اول 
اشــاره کردید، روبه رو هستیم؛ 
ژن خوب  تکثیــر  می کنید  فکر 
در مســئولیت های مختلف برای 
اذهان عمومی چه مفهومی خواهد 

داشت؟

ببینید، در مدیریت شهری ژن خوب اگر به معنای 
به صحنه آوردن رکن مردم در عرصه مشارکت جمعی 
در مدیریت شهری باشد که این مسأله مثبت ارزیابی 
می شــود. اما اگر به معنای انحصار در گرفتن شــغل، 

جایگاه و مقام باشد که طبیعتا صورتی منفی دارد. 
 در ســخنان یکی از اعضای شورای شهر 
تهران اشاره شــده که جلوی ورود »ژن های 
خوب به شهرداری را می گیریم«، به نظر شما تا 

چه اندازه این نوع رویکرد عملی است؟
ایــن رویکردی که به آن اشــاره کــردی در برخی 
جهات توانســته عملی شــود؛ یعنی بحث ژن خوب 
تنها در صورت افراد نیســت، بلکــه از رهیافت های 
مختلفی می توان مورد لحاظ قرار گیرد؛ برای مثال هر 
قراردادی که در شهرداری تهران بسته می شود، مردم 
و رســانه ها از آن باخبرند. هر معامله ای در شهرداری 

تهران به اطالع مردم می رسد. 
 تصور عمــوم مردم از مفهــوم ژن خوب، 
رســیدن یک فرد به واســطه ژن خوبش به 
مدیریت هایی در ســطح باالست. در این مورد 

موافق هستید؟
بلــه، در فرآینــد مقابله بــا خویشــاوندگزینی و 
گزینش هایی که براساس ژن خوب صورت می گیرد، 
شورای شهر توانســته گام های مثبتی بردارد؛ خبرها 
حاکی از این بوده که رزومــه همه مدیران درجه یک 
شــهرداری تهران از مدیران عامل، اعضا و روســای 
شــرکت ها، روســای مناطــق و همه را در ســایت 
شــهرداری تهران منتشــر می کنند و اســتخدام و 
جذب هر فردی که نسبت ســببی و نسبی با مدیران 

شهرداری دارد را ممنوع می کنند. 
 فکر می کنید تا چه اندازه فرآیند عدم ورود 
ژن های خوب به بدنه شــهرداری تحقق پیدا 

می کند؟
ببینید، شــهرداری بــه عنوان نهادی اســت که از 
ســه اهرم قدرت، ثــروت و امضای طالیی 
برخوردار است. بســیاری از افراد به 
واســطه یا به خاطر همین اهرم ها 
به دنبال موقعیت برتر هستند. 
شکل طبیعی به وقوع پیوستن 
چنین چیزی سخت است، اما 
این فرآیند با نظارت بیشــتر و 
مســتمر خود بدنه شهرداری و 
منتخبان قدرتمند مردم شــدنی 

است. 

حسين کنعانی مقدم در گفت وگو با »شهروند«:

حذف ژن های خوب از شهرداری 
شدنی است

  در رقابت پرهیجان بهترین های ارتش دنیا، ایران بعد از روسیه و چین به مقام سوم 
رسید. )مشرق نیوز(

  در این عکس یکی از این راننده ها را می بینید که با سواری خسته اش، یک اسباب کشی 
سنگین را انجام می دهد! )خبرآنالین(

  شهردار شهر ریزه ترکیه درپاسخ به فراخوان اردوغان برای فروش ارز و طال در بازار 
Store به منظور کاهش قیمت ارز خارجی، طالهای همسرش را فروخت. )مشرق نیوز(

  مسابقه هندوانه خوری در یک مهدکودک در شهر  هاندان چین. )رویداد 24(
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حسن روحانی، رئیس جمهوری در دیدار با »ری یونگ هو« وزیر امور خارجه کره شمالی با اشاره به خروج 
یک جانبه آمریکا از برجام به عنوان توافقی بین المللی گفت: عملکرد دولت آمریکا در این سال ها به گونه ای 
بوده که امروز آمریکا به عنوان کشوری نامطمئن و غیرقابل اعتماد در جهان شناخته می شود که به هیچ یک 
از تعهدات خود پایبند نیست.« رئیس جمهوری گفت: »در شرایط کنونی، کشورهای دوست باید با توسعه 

روابط و گسترش مناسبات و همکاری ها در مجامع بین المللی در کنار یکدیگر قرار داشته باشند.«

رئيس جمهوری: 

آمریکا به 
تعهدات خود 
پایبند نیست 

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱6

اتمام صفحه آرایی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

 

آرمین منتظری
روزنامهنگار

همین چند روز پیــش دور اول تحریم های 
آمریکا علیه ایران بار دیگر بازگشت. حاال فقط 
مانده تحریم های بخش انرژی و بانکی که قرار 
اســت آنها هم تا 3 ماه دیگر بازگردد. سوال این 
است که چه باید کرد؟ باید ترسید؟ باید مقاومت 

کرد؟ چگونه؟
پاسخ ساده است. آنکه می ترسد حتما شکست 
می خورد. بنابراین ترس بی معنا است؛ اما چه باید 
کرد؟ بد نیست بنشــینیم و محاسبه کنیم که 
تحریم های آمریکا در طول یک  سال کشور را از 
چه میزان درآمدی محروم می کند؟ ما در  سال 
گذشته چقدر نفت فروختیم؟ چقدر صادرات 
داشتیم و به کجا؟ اوال آیا همه این درآمدها را از 
دست خواهیم داد و یا اینکه بخشی از این درآمد 

از دستمان خواهد رفت. 
از سوی دیگر بد نیست بنشینیم و محاسبه 
کنیم که عواملی نظیر بازار آشفته ارز، قاچاق 
کاال، فساد مالی، عملکرد غیراصولی بانک ها و 
موسسات مالی و غیره در طول  سال چه اندازه 
به اقتصاد کشور ضرر می زند و تا چه اندازه منابع 
مالی را در کانال  های غیررسمی که نه به تولید 
و نه به اشتغال کمک می کنند، قرار می دهد.  
گفته می شــود کشور ســاالنه پذیرای 20 تا 
25 میلیارد دالر قاچاق کاال است. پول حاصل 
از این قاچاق کجا هزینه می شــود؟ آیا چیزی 
سهم تولید و اشتغال می شود؟ اخیرا دولت در 

راستای شفافیت فهرست دریافت کنندگان ارز 
دولتی را منتشر کرده است. بعدها معلوم شد 
که برخی از این دریافت کنندگان ارز 4 هزار و 
200 تومانــی دریافت کرده اند اما جنســی 
وارداتی را با ارز 9 هزار تومانی به بازار فرستاد ه اند. 
ما به التفاوت ارز دولتی و ارز آزاد چه یورو باشد و 
چه دالر به جیب چه کسانی رفته و در کدامین 
کانال های غیررسمی  پولی جریان یافته است؟ 
رئیس جمهــوری اخیــرا در گفت وگــوی 
تلویزیونی خود اعالم کرد که شرکتی ارز دولتی 
دریافت کرده تا کاال وارد کند اما ارز را از کشــور 
خارج کرده و هیچ کاالیی وارد نکرده است. اینها 
نمونه هایی از باب شاهد آوردن هستند واگرنه 

تعداد این تخلفات زیاد تر از این حرف ها است.
بیایید از خود بپرســیم همین شرکت های 
متخلف در  ســال چقدر مالیات می دهند؟ آیا 
مالیاتی که پرداخت می کنند حقیقتا براساس 
تراز مالی شان است یا اینکه با  هزار ترفند مالیات 
خود را کاهش می دهند. آیــا همه اینها منابع 
متعلق به ما و این مملکت نیســت که در حال 
هدرشدن اســت؟ آیا این اصراف و حیف و میل 

منابع نیز تقصیر ترامپ است؟ 
خالصه این که به نظر می رســد اگر مبارزه 
با فســاد حقیقتا و به صورتی جــدی انجام 
شود، نیازی نیســت از تحریم ها و  های وهوی 
آمریکا بترسیم. وجود فساد در کشور و دست 
روی دســت گذاشــتن در برابــر آن معنای 
دیگرش این اســت که ما قبل از اینکه آمریکا 
ما را تحریم کند، خودمان دســت به تحریم 

خودمان زده ایم. 

دادســتان تهــران در خصــوص وضعیت 
رســیدگی به پرونده های ارجاعی به شــعب 
بازپرسی ویژه رســیدگی به جرایم حوزه ارز و 
واردات خودرو و گوشی تلفن همراه اطالع رسانی 
کرد. به گزارش خبرآنالین، جعفری دولت آبادی 
با تاکید بر این که رسیدگی به این پرونده ها در 
شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام 
است، از بازداشــت ۶۵ نفر و ممنوع الخروجی 
۱۰۶ نفر از متهمان این پرونده هــا خبر داد و 
گفــت: از این تعداد ۵۳ متهــم در پرونده های 
ارزی و واردات گوشــی تلفن همــراه و ۱۲ نفر 
در پرونده واردات خودرو بازداشــت شده اند. او 
اعالم کرد دادستانی تهران در پرونده های ارزی 
و تلفن همراه تا کنون ۲۳ فقره کیفرخواســت 
صادر کرده که به موجــب آن ۲۴ متهم تحت 
تعقیب قضائی قرار گرفته و به زودی در دادگاه 

محاکمه خواهند شد. دادستان تهران با هشدار 
به شرکت های تجاری که در امر واردات کاال، ارز 
۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت کرده و بر خالف 
تعهد خود نسبت به واردات کاال اقدام نکرده یا 
در صورت انجام واردات، کاال های وارده را به نرخ 
آزاد به فروش رسانده اند، گفت: »تصور مدیران 
این شرکت ها مبنی بر این که می توانند به صرف 
پرداخت جریمه گران فروشــی بر اساس قانون 
تعزیرات حکومتی از مسئولیت خطیر خود در 
ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کاال شانه 
خالی نمایند، محکوم به بطالن است و به مدیران 
این شرکت هشدار داده می شــود که اقدامات 
ارتکابی از سوی آنان به موجب قانون مجازات 
اخالل گران در نظام اقتصادی کشــور مصوب 
۱۳۶۹ و اصالحــات آن مورد رســیدگی قرار 

خواهد گرفت.«

بیمی نیست اگر...

65 نفر  بازداشت، 106 نفر ممنوع الخروج

افزایش بازداشتی ها در پرونده واردات موبایل و خودرو


