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رویداد

دولت تذکر داد
گاندو تهدید کرد

ادامه از صفحه اول|  علی مطهری هم ديروز در 
روزنامه ايران يادداشــتی نوشت و بشدت به سريال 
تاخت. در يادداشــت  مطهری آمده بود: «ســريال 
«گاندو» درواقع رهبری را هم زير سوال برده است، 
چون اين گونه  تصميمــات و آزادی اين افراد بدون 
اطالع ايشان انجام نمی شود. اگر آزاد شدن جيسون 
رضاييان آن گونه که سريال بر آن تأکيد دارد صرفا 
برای دريافت پول های بلوکه شده بوده، پس تکليف 
مجازات  جاسوس چه می شــود؟ و اگر از اول برای 
معامله بازداشت شــده بوده قبح بيشتری دارد و با 
اصول اخالقی  اسالم سازگار نيست .   من اين اقدامات 
را افراطی و دنباله اقدامات کسانی می دانم که مصمم 
بودند برجام  اجرا نشود و آن قدر کارشکنی کردند تا 
به هدف شان رسيدند و زمينه خروج ترامپ از برجام 

فراهم شد.»  
البته که اين ســريال مدافعانی هم داشــت. مثل 
سردار کارگر، رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع  مقدس که می گويد:   «در سريال گاندو نشان 
داده شد که چه کســانی چه توطئه هايی عليه ملت 
بزرگ ايران  انجام دادند؛ اما برخی در داخل کشــور 
فريب معانــدان را می خورند .   اين ســريال درواقع 
مســئوالن نظام را  در اين زمينه (موضوع جيسون 
رضاييان) تطهير کرد و نشان داد که مسئوالن [در 
زمينه منافع ملی و  امنيت کشــور] باکسی تعارف 
و شــوخی نداشــته و حتی اگر نزديــکان آنان نيز 
تخلفی در اين زمينه مرتکب  شــده باشند؛ با آنان 
در کشور برخورد می شــود.» اما مطمئنا هيچ کس 
مثل روزنامه کيهان نمی توانــد در دفاع  از يک اثر و 
تخطئه منتقدان آن ســنگ تمام بگــذارد. روزنامه 
کيهان ديروز با حمله به روزنامه های ايران  و شرق و 
آرمان و «شهروند» و ديگر رسانه های منتقد سريال 
آنها را به تخريب، فضاســازی و توهين به  ســريال 
متهم کرده بود. يادداشــت روزنامه کيهان نشــان 
می داد اين سريال و موضعگيری اش در قبال دولت 
به  مذاق مخالفان برجــام و دولت خوش آمده و البد 
همه تالش خود را خواهند کرد تا گاندوهای ديگری 
 بسازند. ترفندی که به نظر هوشمندانه می رسد چرا 
که هم درآمدزايی مناسبی برای سازندگان اين گونه 
آثار  دارد و هم به اســم توليد محصول تلويزيونی و 
با تبليغات بســيار همان کاری را انجام خواهد داد 
که  رسانه های تندرو تالش دارند عملی کنند. پس 
بايد حرف های تهيه کننده ســريال گاندو را جدی 
گرفت که از  ســاخت گاندوهای ٢ و ٣ و ٤ می گويد:  
«برنامه ريزی شده که فصل های مختلف اين سريال 
ادامه پيدا کند.  سوژه فصل های بعدی گاندو چندين 
گزينه اســت که به آن بپردازيم و نسبت به شرايط 
روز جامعه و  اولويت های جامعه باشد. من پيشنهاد 
می کنم برخی عملکرد خود را اصالح کنند تا سوژه 
گاندو نشــوند.»  حرف هايی که بشــدت در فضای 
مجازی مورد توجه قرار گرفت و کاربران آن را نوعی 

تهديد عريان  قلمداد کردند.  
بايد ديــد رئيس ســازمان صداوســيما با توجه 
به اعتراضــات دولــت و تذکراتی که داده شــده و 
همچنين با توجه  به نارضايتی انبوهی از مخاطبان 
می خواهد اين شــيوه سريال ســازی را ادامه دهد 
يا رفتاری حرفه ای در پيش خواهــد گرفت و با در 
نظر داشــتن  شأن و جايگاه رســانه ملی مقابل اين 

اختالف افکنی ها خواهد ايستاد.

گزارش یک

پایتخت
 6 درجه گرم تر مى شود

دماى هواى پایتخت طى 48 ســاعت آینده  
(پنجشنبه و جمعه) 6 درجه گرم تر مى شود و به 
41 درجه سانتیگراد مى رسد. اداره کل هواشناسى 
استان تهران در اطالعیه اى با اعالم این خبر عنوان 
کرد که کمینه و بیشــینه دماى هواى تهران در 
روزهاى پنجشــنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه به 
ترتیــب (26، 37)، (28، 40)، (28، 41) و (27، 
40) درجه سانتیگراد پیش بینى مى شود. براساس 
بررسى داده ها و نقشه هاى پیش یابى هواشناسى، 
امروز (پنجشنبه) با بروز ناپایدارى جوى در بعضى 
ساعات، افزایش ابر و به خصوص در ارتفاعات گاهى 
رگبار پراکنده باران، وزش باد شدید و احتمال رعد 
و برق پیش بینى مى شود که در پاره اى نقاط به ویژه 
در بخش هاى غربى و جنوب غربى استان گاهى با 
باد و گرد و خــاك همراه خواهد بود. همچنین از 
جمعه آسمان صاف تا کمى ابرى گاهى با وزش 
باد پیش بینى مى شود. ایستگاه هاى فیروزکوه- 
امین آباد با دماى 11 درجه سانتیگراد و ورامین با 
دماى 42 درجه سانتیگراد به ترتیب خنک ترین و 

گرم ترین نقاط استان در چهارشنبه بودند. 

رئیس جمهورى در جلسه هیأت دولت:

دهتحریم ها را کنار بگذارید، شرایط متفاوت مى شود
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حجت االسالم سیدابراهیم رئیسى روز گذشته با حضور در جمع کارگران و نمایندگان شرکت هاى صنعتى 
اســتان مرکزى گفت: «پرونده هاى مربوط به خصوصى سازى باید از سوى ســازمان بازرسى، استاندارى و 
بخش هاى دیگر به صورت جدى پیگیرى شــود و اگر در جایى تخلفى صورت گرفته است، برخورد قانونى 
انجام شود.» رئیس قوه قضائیه با اشاره به وضع فعلى کارخانجات اراك افزود: «وقتى ما یک کارخانه واگن سازى 
با چنین ظرفیت مطلوبى داریم، واقعا واردات  واگن از خارج چه معنایى دارد؟ اگر تصمیم گیران از ظرفیت هاى 
این کارخانه بى اطالع هستند که خیلى بد است و اگر با وجود اطالع از این توانمندى دست به واردات مى زنند، 

کارشان عنوان دیگرى دارد.»

رئیس قوه قضائیه:  

واردات واگن
از خارج
چه معنایى دارد؟

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

اشـیاى بـزرگ یـا سـنگین و 
ظـروف شیشـه اى ،  همچنیـن 
ظـروف چینى و سـایر اشـیاى 
حـاوى  ظـروف  و  شکسـتنى 
مـواد خوراکـى و شـیمیایى  را 
در قفسـه هاى پاییـن کابینت و 

دهید. قـرار  کمـد 

نماینده دادستان از نفوذ یک روحانى
در پرونده بانک سرمایه خبر داد

در دادگاه روحانیت
اعالم جرم مى کنیم

 پاى یکى از روساى ادوار مجلس
به پرونده دادگاه بانک سرمایه باز شد

هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگى به اتهامات 
متهمان بانک ســرمایه در شعبه ســوم دادگاه 
رسیدگى به مفاسد و جرایم اقتصادى روز گذشته 
به ریاســت قاضى مســعودى مقام بــه صورت 
علنى برگزار شد و به جهت طرح برخى مسائل، 
بازتاب هاى گســترده در خبرگزارى ها داشت؛ 
ازجمله جمالت نماینده دادستان درباره نفوذ یک 
روحانى در پرونده فســاد بانک سرمایه. در ادامه 
بخش هایى از مهمترین صحبت هاى مطرح شده 

در دادگاه را مى خوانید.
نماینده دادستان: «تسهیالت اعطایى به شرکت 
جاوید گشت هیرمند که آقاى ضیایى مى گوید در 
60 میلیارد آن نقش دارد، به این صورت است که 
مصوبه هیأت مدیره مورد نظر ما اســت و این جا 
منشأ مفسده 130 میلیارد است که مصوبه آن را 
آقاى ضیایى صادر کرده بود. یکى از شرکت هاى 
آقاى ضیایى خرج کردن چک در دست بود. او پول 
را در حســاب خود نگه نمى داشت و با شناختى 
که از آقاى ضیایــى دارم، هیچ وقت ما حرف او را 
قبول نمى کنیم. متهم ضیایى دیروز در دفاعیات 
خود گفت که ما مجمع تشکیل دادیم و زیان بانک 
سرمایه را نشان دادیم در حالى  که باید بگویم شما 
درواقع نتوانستید زیان بانک سرمایه را بپوشانید. 
متهم ضیایى مى دانست دنبال چه کسانى باشد. او 
به خوبى مدیریت مى کرد و اطالعات را جمع آورى 
مى کرد که باعث جلب اعتماد ما مى شــد، اما ما 
هر گاه به آقاى ضیایى اعتماد کردیم به بن بست 

خوردیم.» 
قاضى: «شــما بــا این ســن کــم دایما عضو 
هیأت مدیره بسیارى از شرکت ها بودید. کسانى که 
شما را چینش کردند را نام ببرید. در جلسه دیروز 
شما 10 درصد فساد را گفتید و 90 درصد را پنهان 
کردید. ماجراى ده و هفتصد چیست؟ آن را از کجا 
آورده اید، آن واریز ها به درد ما نمى خورد، تحصیل 
مال نامشروع را به شخص برنمى گردانند متعلق به 

دولت است، منشأ آن چک مجرمانه است.»
متهم (ضیایى): «ده و هفتصد را از همین محل 

مثل هدایتى آوردم.»
قاضى: «سند واریزى چیست؟ به نام چه کسى 

است؟»
متهم: «چک به نام رئیس دفتر یکى از روساى 

ادوار مجلس است.»
نماینده دادستان: «جابر بیرقى کیست؟ شما در 
ماجراى قیر نقش مستقیم داشتید، توضیح بدهید 
که چرا کار قیر و نفتى مى کردید؟ با شخصى که 
آقاى خانى از او به عنــوان ناظر تعبیر کرد و خود 
را مدعى در کشــور مى داند و متهم ضیایى هم 
پرداخت هایى به او داشته است، خدمت آن فرد 
عرض مى کنم به زودى علیه او در دادگاه روحانیت 
اعالم جرم خواهم کــرد و خطاب بــه آن آقا ما 
مى گوییم دریافت هایى که از آقاى ضیایى داشتید 

را سریعا برگردانید.» 

دکتر حسن روحانى، رئیس جمهورى 
روز گذشــته در جلســه هیأت دولت، 
صحبت هایى داشــت کــه بخش هایى 
از آن بــا بازتاب هاى  فــراوان همراه بود. 
ازجمله اعتــراض به اقــدام انگلیس در 
توقیف کشتى نفتکش کشورمان و ایجاد 
ناامنى در دریا از سوى این کشور.  در ادامه 
بخش هایى از مهمتریــن صحبت هاى 
رئیس جمهــورى را انتخاب کرده ایم که 

مى خوانید:   
 دشــمن به دنبــال ایجــاد ناامنى 
در منطقه اســت و از ایــن رو به فضاى 
کشــورمان تجاوز کرد که البته با پاسخ 
قاطع مواجه شــد و از  سوى دیگر به طور 
نیابتى، کشتى نفتکش ایرانى را توقیف 
کردند که کار بسیار سخیف و غلطى انجام 
دادند .   انگلیسى ها در آب هاى  سرزمینى 
اسپانیا به ناروا این کشتى را توقیف کردند. 
درحالى که خودشــان در این سرزمین و 
منطقه جبل  الطارق اشغالگر هستند،  چرا 
که این سرزمین متعلق به اسپانیا است و 
دولتى اشغالگر که به ناروا در این منطقه 
حضور دارد این کار سخیف را انجام داده 
و این درحالى است که مردم اسپانیا هم از 

این کار انگلیس اعالم انزجار دارند . 
 اقــدام انگلیســى ها کارى بســیار 
سخیف، غلط و اشتباه بود و به زیان آنها 
است. همه باید تالش کنیم که در سطح 
جهان، خطوط  کشتیرانى از امنیت کامل 
برخوردار باشــد و به انگلیسى ها گوشزد 
مى کنم که شما آغازگر ناامنى هستید و 
تبعات آن را بعدا درك  خواهید کرد . البته 
ممکن است انگلیسى ها به دستور آمریکا 
یا آن چه گروه «ب» نامیده مى شود، این 
کار را کرده باشــند که البته  باز هم اقدام 
غلط و اشــتباهى اســت. ضمن این که 
مى دانیم در داخل انگلســتان شــرایط 
انسجام وجود ندارد و به هم ریخته است 
وهمچنین دولــت و  پارلمانــى به طور 

منســجم وجود ندارد، امــا در عین این 
سراســیمگى و به هم ریختگى، توقیف 

نفتکش ایرانى کارى احمقانه بود . 
 تحرکات امروز آمریکا، حکایت آدمى 
است که با دست پس مى زند و با پا پیش 
مى کشد. آمریکایى ها از یک طرف برجام 
را یک  توافق بسیار بد و به تعبیر خودشان 
بدترین توافــق مى داننــد و بدون هیچ 
بهانه اى از آن خارج مى شــوند و از طرف 
دیگر وقتى ایران  برخى از تعهدات خود را 
کاهش مى دهد، همگى از آن ابراز نگرانى 
مى کنند، درحالى که باید از آمریکا نگران 

بود که کل برجام را  زیر پا گذاشته است.
 آنها درخواست جلسه فوق العاده براى 
شــوراى حکام دادند که چرا ایران برخى 
از تعهدات برجامى را کنار گذاشته است 
و این  داستان خنده آورى است که امروز 
آمریکایى ها آن را انجام مى دهند که کمتر 
مى توان در تاریخ سیاسى جهان سراغى از 
این گونه  اقدامات گرفت .   آنها دلیلى براى 
عدم غنى سازى ایران اعالم نمى کنند و 
صرفا مى گویند کار بدى است یا این که 

هدف ایرانى ها بد  اســت. اما نمى توانند 
بگویند که اگر کار بدى است چرا خودشان 
آن را انجــام مى دهند و تنها کشــورى 
که در دنیا غنى ســازى بد انجام  داده و از 
سالح اتمى اســتفاده کرده است، امروز 
نصیحت گر دیگران شده و خود را مصلح 

معرفى مى کند . 
 آیا غنى ســازى که منجر به ساخت 
سوخت رآکتور شــده و نیازمندى هاى 
مردم را در زمینه شــیرین  کردن آب یا 
تأمین برق  بــرآورده مى کند و موجب 
اقدامات پزشــکى و تولید رادیوداروها 
براى درمان بیمارى ها مى شود و هزاران 
کاربرد صلح آمیز در  زمینه علوم و فناورى 
دارد، براى ایران بد و براى دیگران خوب 

است؟
 جمهورى اسالمى ایران در چارچوب 
برجــام و توافــق حرکــت مى کنــد و 
ساختارشکن نیســتیم و ساختار برجام 
را برهم نزدیم. ما 14  ماه به شــما فرصت 
دادیم و باز هم بــا اقدام جدید خود 2 ماه 
دیگر فرصت دادیــم و اقدامــات ایران 

کامال صحیــح، درســت و در چارچوب 
 قانون اســت .   البته ممکن اســت برخى 
ســلیقه دیگرى درخصــوص چگونگى 
اقدامات کشورمان داشته باشند که مثال 
چرا هیجانى و  جهشــى واکنش نشان 
نمى دهیم.  در مقابل اینها، مبناى ما این 
اســت که فضا و زمان الزم را براى حفظ 
برجام تا جایى که ممکن است  نگه داریم 
چرا که مى دانیم بــراى منطقه و جهان 

حایز اهمیت است . 
 وقتى صــدام خرمشــهر، مهــران و 
قصرشــیرین را در اشــغال خود داشت و 
همزمان از مذاکره با ما ســخن مى گفت، 
مشــخص بود که  اقــدام او نادرســت و 
فریبکارانه است، چرا که اگر به دنبال مذاکره 
بود باید ابتدا از مناطق اشغال شده، بیرون 
مى رفت .   همزمان با  اشــغالگرى، حرف از 
مذاکره معنا ندارد. اگر آمریکا بحث مذاکره 
را مطرح مى کند، قطعا فریبکارانه، نادرست 
و غلط اســت. اگر  فکر مى کنند که راه حل 
شرایط موجود مذاکره است، باید تحریم ها 

را کنار بگذارند و به تعهدات خود بازگردن د . 

 

گاه
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عضــو کميســيون قضائی و حقوقــی مجلس از 
ارســال گزارش های جديــدی در رابطه با فســاد 
در قرارداد هــای بازيکنان فوتبــال به مجلس خبر 
داد و گفت: «اخبار و گزارش های ناخوشــايندی از 
قرارداد های ميلياردی بازيکنان باشگاه ها به مجلس 
واصل شــده که واقعا اين قرارداد ها در اين شرايط 
اقتصادی که بعضی ها محتاج نان شب شان هستند، 

هيچ توجيهی ندارد.»
پورمختار، عضو فراکســيون ورزش مجلس ادامه 
داد: «بســتن قراردادهای يک، دو و سه ميلياردی با 
بازيکن فوتبال هيچ توجيهی نــدارد. اين قرارداد ها 
منطقی و عاقالنه نيست و حتی ضرورت نيز ندارد که 
قرارداد ها به اين شکل باشد. اين قرارداد ها می تواند 
دليلی بر وجود فســاد پنهانی باشد که در گزارشی 
که در مجلس نهــم تهيه کرديم، بــه آن پرداخته 
شد؛ متاسفانه اين فســاد در فوتبال همچنان ادامه 
دارد. قرارداد های ميلياردی برای بازيکنان فوتبال 
و پول هايی که از بيت المال پرداخت می شود، اصال 
درست نيســت و به گســترش دامنه فساد دامن 
می زند، حتی ممکن است بخشــی از اين پول ها به 
خوِد بازيکن هم نرســد، اما به نــام بازيکن و به کام 

دالالن باشد.»
خدمت جناب پورمختار ســالم عرض می کنيم و 
عارض می شويم که اشتباه می کنيد آقای پورمختار 
عزيز. در دنيای فوتبال منطقی بودن و عاقالنه بودن و 
ضرورت داشتن و نداشتن قرارداد با بازيکنان فوتبال 
را وضع اقتصادی کشور و دستمزد ديگر شهروندان 
و موافقت روزنامه نــگاران و وکالی مجلس تعيين 
نمی کند. اين موضوع کامال اقتصادی است و بستگی 
به درآمدزابودن يا نبودن فوتبال و باشــگاه ها دارد 
که شما متاسفانه به آن توجهی نداشته ايد. اينگونه 
برخوردها هم همان طور که عالقه مندان به فوتبال 

می دانند، بيشتر خوراک رسانه هاست تا تيتری از آن 
بيرون بياورند و دو سه روزی مشغول باشند. پيش از 
اين، بارها از برخورد با فساد فوتبال و نظارت مجلس 
صحبت شــده و پــای مربيان و مديــران زيادی از 
فدراسيون و وزارت ورزش به بهارستان کشيده شده 
است، اما همان طور که ما هم مثل شما می دانيم آبی 
از اين رفت وآمدها گرم نشده و بيشتر باب معاشرت 
و رفاقت باز شــده تا چيز ديگر. اين مورد جديد هم 
از آنها جدا نيست.  شما به عنوان يکی از نمايندگان 
محترم مجلــس که عالقــه زيادی هم بــه مقوله 
فوتبال داريد، حتمــا مطلعيد که طبق قوانين ليگ 
حرفه ای باشگاه ها ملزم هســتند در پايان هر فصل 
صورت های مالی خــود را ارايه کنند. اين صورت ها 
بايد نشــان بدهد که خريد بازيکن تنها ســهمی از 
هزينه های باشگاه اســت و نمی تواند بخش عمده 
هزينه ها را به خود اختصاص بدهد. براساس قوانين 
ليگ حرفه ای که مورد تأييد کنفدراسيون فوتبال 
آسياست، باشگاه ها در پايان هر فصل نبايد بدهی به 
بازيکنان و مربيان داشته باشند و اگر هزينه هايشان 
از درآمدهايشــان فاصله زيادی بگيــرد، با تذکر و 
جرايمی مواجه می شــوند که می تواند تا حذف از 
ليگ قهرمانان و ممنوعيت خريد بازيکن پيش برود. 
مشکلی که امروز اســتقالل و پرسپوليس به عنوان 
پرطرفدارترين و احتماال پردرآمدترين باشگاه های 
ما با آن مواجهند و ممکن اســت به حــذف آنها از 
ليگ قهرمانان آسيا بينجامد و مشمول کسر امتياز 
و بسته شــدن پنجره های نقل و انتقاالت شوند، به 
خاطر همين قوانين و بدهی های کالنی است که از 
فصل های گذشته به آنها ارث رسيده است، اما بدون 
اين که نظارت و جديتی در کار باشد، آنها در همين 
فصل هم با گشاده دستی به خريد بازيکنان فراوان با 
قيمت های باال مشغولند. بدون توجه به درآمدی که 

از هر بازيکن خواهد داشــت و بدون توجه به اين که 
چه بدهی و تعهداتی برای باشــگاه و مديرانش در 

فصول آينده به جا خواهند گذاشت.
شــما اگر می خواهيد اين مشــکالت را با جديت 
دنبال کنيد، بايد پيگير رعايت قوانين ليگ حرفه ای 
باشــيد که دســت مديران را بــرای ريخت وپاش 
می بندد. بايد به اين مسأله توجه کنيد که صداوسيما 
سال هاست از فوتبال کسب درآمد می کند اما سهم 
خود را بابت پخش مسابقات به باشگاه ها نمی پردازد. 
مديران فوتبال در اين زمينه هم بی درايتی به خرج 
داده اند و هم منافعی داشته اند. تا وقتی که تلويزيون 
حق فوتبال را ندهد، کاری نمی تــوان انجام داد. تا 
آن وقت حتی بايــد به AFC هــم دروغ بگوييم؛ 
چراکه چنين مشکلی باز هم امتيازات ما را خواهد 
کاست. اما تا آن موقع شما می توانيد پيگير موضوع 
باشيد و از وزارت ورزش و فدراسيون و سازمان ليگ 
فوتبال بپرسيد که چرا باشگاه ها صورت های مالی 
روشن و متناسبی نســبت به درآمدهايشان ندارند. 
اين کارها ممکن است ُبعد تبليغاتی مناسبی نداشته 
باشد و برای نمايندگان مجلس طرفدار جمع نکند، 
اما شما ان شاءاهللا جزو آن دسته از وکاليی هستيد 
که دنبال رأی گرفتن در انتخابات پايان  سال نيستند 
و همچنان کارهايشــان را با جديت و بدون نياز به 
تبليغات و پوپوليســم دنبال می کنند. پس قبل از 
اين که فکر قراردادهای بازيکنان باشيد، بايد برويد 
ســراغ شــرايط و قوانين حرفه ای فوتبال. اگر آن 
شرايط رعايت شود و باشگاه ها درآمد کافی داشته 
باشند، کسی نمی تواند بگويد چرا بازيکن متوسطی 
که چهار تا بازی ملی ندارد، ســالی دو سه ميليارد 
می گيرد، اما وقتی شرايط غيرحرفه ای است، حتی 
قراردادهای صد ميليون تومانی هــم می تواند زير 

سوال باشد. بله آقای پورمختار!

درباره صحبت هاى عضو فراکسیون ورزش مجلس و رسیدگى به فساد در فوتبال

قراردادهاى میلیاردى فوتبالیست ها مشکل ما نیست آقاى پورمختار
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واردات واگن

چه معنایى دارد؟


