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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

این اسمش جریمه نیست
فاطمه رجبی
روزنامهنگار

چند وقــت پیش که خبــر آمد خریــد، فروش و 
مصرف ماری جوانــا در کانادا قانونی شــده، خیلی از 
مصرف کنند های وطنی ســر از الک خجالت بیرون 
آوردند و گفتند بفرما، دیدید ایــن ماده مخدر کامال 
بی ضرر اســت و بی خود مــا را ســرزنش می کنید! 
درحالی که همان موقع مسئوالن کشور فخیمه کانادا 
در مصاحبه های طوالنی دالیل این تصمیمشــان را 
توضیح می دادند و در بین حرف های آنها نکته ای که 
بارها تاکید می شد این بود که بازدارنده های قانونی توان 
محدودکردن مصرف این مخــدر را ندارند و اگر روی 
قوانین محدود کننده پافشــاری کنیم، یک جورهایی 
به کار غیرقانونی رســمیت داده ایم و این وهن قانون 
اســت. به زبان خودمان یعنی قانونی که زورش نرسد 
جلوی فالن کار را بگیرد، اسمش قانون نیست و اصال 
آبروی قانون و قانون گــذار را هم می برد. حاال حکایت 
بســیاری از قوانین داخلی ما و جریمه هایی است که 
نه تنها کارایی ندارند، بلکه پرداخت آنها به بخشــی از 
پروسه فعالیت های غیرمجاز تبدیل شده است. بماند 
که وقتی به کتاب قانــون مراجعه می کنیم می بینیم 
هنوز هم جریمه های خنــده دار زیر  هزار تومانی برای 
جرم هایی که اصال حاال دیگر جرم تلقی نمی شــوند، 
سر جای خودشان هستند، اما ماجرا وقتی پررنگ تر 
احساس می شود که به پروژه های ساخت وساز مراجعه 
کنیم، مثل شهرک باستی هیلز، مجتع عریض و طویل 
ایران مال، ساخت وسازهای کالت، زمین خواری های 
شــمال کشــور، ویالی دختر فالن مســئول و... که 
وجه مشــترک تمام آنها این است که خاطی جریمه 
ساخت وســاز غیرمجازش را پرداخت کرده اســت و 
خب االن دست کسی به چیزی بند نیست. دیروز هم 
تصویری از آسانسور یکی از همین ویالها منتشر شد که 
مثل خود بنا در دل کوه کنده شده بود، تا ساکنان ویال 
موقع باال رفتن از طبقات هم منظره را از دست ندهند. 
فکر می کنید توجیه سازندگان این پروژه ها چیست؟ 

بله، جریمه اش را داده ایم.
عجیب تر این که حرف مسئوالن مختلف از حفاظت 
محیط زیست گرفته تا منابع طبیعی و شهرداری هم 
همین است و اصال یک بخشی از چرخ اداره خیلی از 
مجموعه ها را همین جریمه ها می چرخاند. داستان 
طوری شده که خیلی از زمین خوارهای عزیز هزینه 
جریمه ها و رفع توقیف ساخت وســاز و... را روی نرخ 
فروش و داللی شان می کشند و کسی نمی پرسد اصال 
معنی جریمه چیست؟ کارکردش کجاست؟ تفاوت 
جریمه با عوارض و هزینه پروانه و هولوگرام چیست؟ 
کسی به این فکر نمی کند که این جریمه ها برای نسل 
بعد از ما کوه و دشت و جنگل نمی شود. این جریمه ها 
موقع زلزله جلوی بسته شــدن خیابان هشت متری 
را که برج 14 طبقه در آن ســاخته شده، نمی گیرد. 
جریمه و برخورد قانونی باید بازدارنده باشد، طوری که 
فالن بسازوبفروش و زمین خوار موقع ساخت وساز و 
خوردن زمین لقمه در گلویش گیر کند و اگر این طور 
نیست، اصال برای چه اسمش را گذاشته اید جریمه؟ 
می توانید به جای اســتفاده از این کلمه یک مرحله 
به کارهای اداری ساخت وســاز و زمین خواری اضافه 
کنید که هم آبروی قانون بیشــتر از ایــن نرود و هم 
 جریمه ها خیلی سریع تر و راحت تر به دست نهادها و 

سازمان ها برسد.  

یادداشت

 پیامک قطع رایانه را
جدی نگیرید

بنا بر گزارش های رسيده، اخيرا کالهبرداران 
در برخی از مناطق محروم و دور افتاده کشور در 
شگردی  جدید، پيامکی با این عنوان که »یارانه 
شما قطع شده است و جهت اطالع از یارانه خود 
به لينک زیر  مراجعه فرمایيــد« از طریق تلفن 
همراه به مردم ارســال می کنند و بــا این روش 
نسبت به سوءاستفاده از  حساب مشتریان بانکی 
اقدام می کنند .  در این روش، برخی از مشــتریان 
بدون در نظر گرفتن مخاطرات موجود به آدرس 
دریافتی مراجعــه و  اطالعات حســاب و کارت 
خود نظير رمــز دوم و   CVV2  را ثبت کرده که 
سارقان و کالهبرداران پس از  جمع آوری اطالعات 
مشتریان حساب های آنها را تخليه می کنند .  بانک 
ملی ایران از هموطنان و مشتریان عزیز تقاضا دارد 
برای پيشگيری از هرگونه کالهبرداری  احتمالی 
و متضرر شدن، به هيچ عنوان این گونه تماس ها 
را ترتيب اثر نــداده و در صورت دریافت این  گونه 
پيامک های مشکوک هوشــياری الزم را داشته 
باشند و مراتب را به حراســت بانک یا مسئوالن 

 انتظامی گزارش دهند.

اخبار و واکنش های متناقض به توقف نفتکش اماراتی در خليج فارس )آب های ایران( 
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محمود واعظی، رئيس دفتر رئيس جمهوری در حاشــيه جلسه هيأت دولت گفت: »اخيرا یک 
نامه خدمت رهبرمعظم انقالب تقدیم کردیم تا مبلغ جدیدی از صندوق توســعه ملی برداشت 
کنيم و دستور ایشان آمده اســت و با برداشــت ۵ هزار ميليارد تومان موافقت کرده اند، آن  را به 
دســتگاه ابالغ کردیم و اميدواریم با این پول یک جهش جدید در این زمينه در مناطق سيل زده 

به وجود بياید.«

رئيس دفتر رئيس جمهوری:  

 موافقت رهبری
با برداشت از منابع 
صندوق توسعه ملی
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تحقيقات نشان می دهد 
که خستگی راننده یکی از 
عوامل مؤثر در بيش از ۲۰ 
درصد تصادفات جاده ای و 

بيش از یک چهارم تصادفات 
کشنده و جدی است.

حقوق 20 میلیونی یک معلم!
حمیــــــدرضا 
حاجی بابایی،  رئــيس 
فراکســيون فرهنگيــان 
مجلس گفــت: »دولت ها 
معموال آموزش وپرورش را 
وزارتخانه ای می دانند کــه وزیرش باید برای رفع 
مشکالت به سایر وزرا تمسک جوید و در این ميان 
وزیر اقتصاد به یک شيوه و رئيس سازمان برنامه و 
بودجه به شيوه ای دیگر برای وزیر آموزش وپرورش 
ناز می کنند!... جالب است بدانيد روز گذشته حکم 
یکــی از معاونان االن آموزش وپــرورش را به من 
دادند که ماهانــه 20 ميليون و 80 هــزار تومان 
دریافتــی دارد و این فقط حقوق اســت و 17۵ 
ســاعت هم اضافــه کار می گيرد و با این اشــل 

20 ميليون محاسبه کنيد چقدر می شود!«

حق زنان از یک جام جهانی 
خیلی بیشتر است

ادامــه از صفحه اول| چرا بخــش بزرگی از 
هموطنان ما حاضرند از غیبتی ناگوار اســتقبال 
کنند؟ به نظر می رســد ایــن آرا و حرفی که مریم 
شجاعی می زند، ناشی از عدم نتیجه گیری میلیون ها 
زن اســت. زنانی که حضور در ورزشــگاه ها را حق 
خود می دانند و فکر می کننــد رایزنی ها در داخل 
کشــور نمی تواند این زخم دیرینه را درمان کند. 
کسانی که می گویند تیم ملی از رویدادهای جهانی 
بیرون گذاشته شود تا شاید منافذ باز شوند، در واقع 
تنها امیدشــان به این نوع پیگیری ها و پس از آن 
کاری اســت که صدای همه را دربیاورد و مخالفان 
حضور زنــان را متوجه مطالبات آنهــا و نتایج این 
مخالفت کند. واقعیت این است که براساس قوانین 
فیفا برای حضور هــواداران در ورزشــگاه ها نباید 
تبعیض فرهنگی و جنســیتی قایل شد. آن چه در 
ورزشــگاه های ما اتفاق می افتد- به عنوان آخرین 
نقطه جهان که هنوز قوانین فیفا و حقوق طرفداران 
فوتبال را به رســمیت نشــناخته ایم- تا امروز هم 
غیرقانونی بوده و با فیفا آن را زیرســبیلی رد کرده 
است. دفاع از حضور زنان نه مسأله ای فانتزی است، 
نه سیاسی و نه زیاده خواهی. این حق زنان است که 
فوتبال تماشــا کنند و تا امروز این حق از آنها دریغ 
شده. پیگیری حقوق نیمی از جامعه هم موضوعی 
شخصی یا خواسته یک اقلیت نیست که بشود پشت 
گوش انداخت. این روند نمی تواند تا ابد ادامه داشته 
باشد. طبیعی است که فیفا به تدریج فشار خود را 
بیشــتر خواهد کرد اما در داخل رئیس جمهور در 
تمام سال های گذشته بر حضور زنان در ورزشگاه ها 
تأکید داشته، بسیاری از نمایندگان مجلس، وزارت 
ورزش و فدراسیون فوتبال با همه مراکز ذیربط در 
تماس اند تا این مشکل پیش پاافتاده درعین حال 
پیچیده را حل کنند. اما اگر نشود، چه کار دیگری 
می شــود کرد. گویا دوســتداران فوتبال به جایی 
رسیده اند که بگویند به قیمت محرومیت تیم ملی. 
ما قبال همچنین هزینه هایی دا ده  ایم و بابت دخالت 
دولت در فوتبال در دولت هشتم تعلیق شده ایم. اگر 
سریع تر چاره ای برای این معضل اندیشیده شود، 
می توانیم امیدوار باشیم که دیگر محرومیت و تعلیق 

و تنبیه گریبان مان را نگیرد.

آیت وکيليان| یک نفتکش خارجی که به دليل نقص 
فنی در خليج فــارس )آب های  ســرزمينی ایران( دچار 
مشکل شده بود و خدمه آن از نيروهای ایرانی مستقر در 
 این آب ها درخواست کمک کرده بودند، توسط یدک کش 
به ســمت آب های  ایران کشيده  شــد و طبق مقررات 
بين المللی نيروهای ایرانی تعميرات الزم را  روی آن انجام 
دادند. روز سه شنبه نيز موضوع امدادرسانی و کمک به این 
 نفتکش را »عباس موسوی«، سخنگوی وزارت امور خارجه 
اعالم  کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه بحث امدادرسانی 
را زمانی اعالم کرد که  یک مقام آمریکایی اعالم کرده بود 
این کشور احتمال می دهد ایران یک  نفتکش متعلق به 
امارات عربی متحده به نام »ریاح« را توقيف کرده است. 
 آمریکایی ها درحالی ایران را متهم به توقيف این نفتکش 
کردند که یک مســئول  اماراتی بــا بی اطالعی از تعلق 
نفتکش ناپدید شده در خليج فارس به این کشور،  اصالت 
خبر را زیر سوال برد. اما این متحدان غربی آنها بودند که 
در اتهام  زنی بــه ایران هيجان زده شــده بودند. ناظران و 
تحليلگران حوزه بين الملل  معتقدند که مقامات سياسی 
و نظامی بلنــد پایه آمریکایی درحالی ایــران را متهم به 
 توقيف این نفتکش می کنند که  روابط بين تهران و لندن 
در روزهای اخير تحت  تاثير توقيف یک ابرنفتکش حامل 
نفت ایران در تنگه جبل الطارق قرار گرفته  است .   اتفاقی 
که رهبر معظم انقالب تعبير »دزدی دریایی« را برای آن 
به کار  برد و گفت: »انگليس خبيث دزدی دریایی می کند و 
کشتی ما را می دزدد؛  جنایت می کنند و شکل قانونی به آن 
می دهند .  « انگليسی ها هم که به نظر می  رسيد از سخنان 
رهبری انقالب دچار سردرگمی شده بودند، در واکنش  به 
این سخنان تأکيد کردند که »تشدید تنش در خليج فارس 
به نفع هيچ کس  نيست.« در ادامه واکنش ها و اخبار مربوط 

به نفتکش اماراتی را می خوانيم. 
رسانه های آمریکایی و اتهام زنی به ایران

همزمان با این اتفاق، خبرگزاری آسوشيتدپرس مدعی 
شده بود که »یک نفتکش  اماراتی به نام )ریاح( چند روز 
پيش، هنگام عبور از تنگه هرمز مسير خود را  تغيير داده 
و سپس ارسال اطالعات مربوط به مختصات جغرافيایی 
خود را  متوقف کرده است .   این خبرگزاری آمریکایی روز 
سه شنبه گزارش داد که »اگرچه فعال مشخص نيست برای 
نفتکش اماراتی که با پرچم پاناما حرکت می کرد  چه اتفاقی 
افتاده، اما با گذشــت چند روز از توقف ارسال اطالعات 
مختصات  جغرافيایی از ســوی این تانکر نفتی، احتمال 
گم شــدن آن رو به افزایش اســت.«   بنا  به این گزارش، 
تغيير مســير این نفتکش پس از ســاعت 2۳ روز شنبه 
گذشته به  وقت محلی اتفاق افتاده است .   در ادامه گزارش 
آسوشيتدپرس آمده اســت: »نفتکش   ۵8 متری )1۹0 
فوت( ریاح معموال از دوبی یا شارجه به سمت ساحل غربی 
 امارات حرکت می کرد و با گذشــت از تنگه هرمز به بندر 

الفجيره در ساحل  شرقی این کشور می رفت. «
شــبکه خبری ســی بی اس نيوز نيز در گزارش خود 

درباره نقش ایــران در ناپدید  شــدن نفتکش »ریاح« 
متعلق به امارات نوشت: »این کشتی درحالی که توسط 
 کشتی های ایرانی اســکورت می شد، رویت شده است. 
براساس آخرین گزارش  ها این کشــتی اماراتی در یک 
جزیره ایرانی لنگر انداختــه .  « مک کنزی درباره  ناپدید 
شدن این کشتی اماراتی گفت: »واضح است که ما این 

موضوع را بسيار  جدی می گيریم.«
اجابت درخواست کمک  

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به فرافکنی های 
آمریکا و رسانه های  همسو با این اتهام زنان نيز از کمک 
به یــک نفتکش خارجی کــه به دليل نقــص فنی  در 
خليج فارس دچار مشــکل شــده بود خبر داد و گفت: 
»همچنــان درحال ارایــه  کمک فنی مناســب به آن 
هستيم .  « »سيد عباس موسوی« سه شنبه شب با اعالم 
 این خبر گفت: »یک نفتکــش خارجی به دليل نقص 

فنی در خليج فارس دچار  مشکل شد که طبق مقررات 
بين المللی نيروهای ایرانی پس از دریافت درخواســت 
 کمک به سوی آن رفته و توســط یدک کش به سمت 
آب های ایران کشــيده شــده تا  تعميرات الزم روی آن 

صورت پذیرد .  «  
یک بام و دو هوای اماراتی ها  

همچنان که اشــاره شــد، یک مســئول اماراتی روز 
سه شنبه گفت که نفتکش ناپدید  شده در خليج فارس 
متعلق به این کشور نبوده و اصالت این خبر را زیر سوال 
 برد .   به گزارش خبرگزاری رسمی امارات )وام(، این مقام 
که خواست نامش فاش  نشود، دراین باره اعالم کرد که 
نفتکش )ام تی ریــاح(    MT RIAH  متعلق به  امارات 
نبوده اســت . وی ادامه داد: »نفتکش مفقود شــده در 
مالکيت یا خدمت امارات  نيست و هيچ یک از خدمه های 

آن نيز شهروند این کشور نبوده اند .

فعاالن ميراث فرهنگی تبریز و کرمان از وضع مسجد کریمخان و ارگ بم اظهار نگرانی کردند

از ساخت مناره تا خراب کردن  دیوارهای بم
آذری جهرمی در اجالس وزرای ارتباطات ترکيه، ایران، روسيه و جمهوری آذربایجان گفت:   

ایران به دنبال ایجاد حوزه ICT منطقه ای
ســاخت دو مناره جدید در جوار مســجد کریمخان تبریز که از چند روز قبل آغاز شده، 
واکنش بسياری  از فعاالن ميراث فرهنگی و دوستداران این مسجد را به دنبال داشته است. 
مسجد کریمخان متعلق به دوره  قاجاریه است و در سال 1۳8۳ به شماره 111۵۶ در فهرست 
آثار ملی کشور به ثبت رسيده است.  همچنين این مسجد به دليل موقعيت خاصی که در مرکز 
شهر تبریز دارد، با معماری منحصربه فرد و  زیبایش همواره مورد توجه گردشگران داخلی و 
خارجی و البته مردم این کهن شهر بوده، اما این مناره ها  اوضاع را به هم ریخته اند.   این درحالی 
است که مرتضی آبيار، مدیرکل ميراث فرهنگی آذربایجان شرقی در واکنش به ساخت دو 
 مناره برای مسجد تاریخی و ثبت ملی کریم خان تبریز گفت: »برای ساخت این دو مناره از 
ما هيچ  مجوزی دریافت نکرده اند.«  هرچند هرگونه کاستن و افزودن به بناهای تاریخی ثبت 
شده در فهرست آثار ملی جرم محسوب می شود،  اما آن طور که اسکان نيوز می نویسد اخبار 
غيرموثق حاکی از آن است که هيأت امنای مســجد رأسا اقدام به  این کار کرده است .   گفته 
می شود هيأت امنای مسجد کریمخان حتی ارتفاع بســيار زیادی برای ساخت  مناره ها در 
نظر گرفته بودند که با دخالت های نهادهای مســئول 8متر از ارتفاع آن کاسته شده است.   
در کنار این خبر که بسياری را نگران این مسجد کرده، تخریب دیوار های ارگ بم با لودر   خبر 
نگران کننده دیگر روزهای اخير در حوزه ميراث فرهنگی بود. فرماندار بم از نخستين مدیرانی 
بود  که به این موضوع واکنش نشان داد و تأکيد کرد که عرض ورودی ارگ بم و راهرو های آن 
2 متر است  و هيچ لودری نمی تواند وارد ارگ شود .   اما محسن موحدی، مدیر پایگاه جهانی 
ارگ بم در اظهاراتی  متناقض با فرماندار بم به ایرنا گفت: »پيمانکار مورد نظر که در قسمت 
کاروانسرای غرب و شرق ارگ  قدیم و مدرسه ميرزا نعيم در عامه نشين ارگ درحال فعاليت 
است، جایی که نباید ورود می کرده  کاروانسرای غرب و شرق بوده که نباید قسمتی از طاق نما 
و سقف کاروانسرا را تخریب می کرد که  متاسفانه انجام شده و با ورود ناظرین ما جلوی پيشروی 
کار گرفته شد.«   هرچند گفته شده که جلوی کار گرفته شده، اما نگرانی های گسترده برای 

ویرانی دیوارهای بم و باال رفتن  مناره های مسجد در تبریز همچنان ادامه دارد. 

اجالس چهارجانبه وزرا و مسئوالن ارتباطات و فناوری ترکيه، ایران، روسيه و جمهوری 
آذربایجان با  موضوع توســعه اقتصادی در حوزه ارتباطات و فناوری روز گذشته در تهران 
آغاز شــد. در این اجالس  محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری ایران ميزبان 
عمرعبداهلل کاراگوزاوغلو  رئيس  ارتباطات و فناوری اطالعات ترکيه، کنستانتين نسکوف وزیر 
ارتباطات و فناوری روســيه و رامين قلی زاده وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری آذربایجان 
است .  این اجالس چهارجانبه با هدف گسترش همکاری های اقتصادی حوزه ارتباطات و 
فناوری اطالعات،  ایجاد   منطقه  قوی تر و مقابله با یک جانبه گرایی ها برگزار می شود. آذری 
جهرمی در روز نخست این  اجالس گفت: »ایجاد زیرســاخت تبادالت تجارت در فناوری 
اطالعات از اولویت ما اســت. همچنين برای  پيگيری اهداف تعيين شده نيز یک کارگروه 
مشترک ایجاد می شود.« او در ادامه با اشــاره به تحریم های  آمریکا اضافه کرد که تاکنون 
تحریم های آمریکا تنها در فضای مجازی نبوده، اما در محدود کردن  کانال های مالی تأثير 
داشته اســت. »به صورت مشخص  برخی پلتفرم های ما را محدود و برخی  اپليکيشن های 

ایرانی را حذف کردند. بنابراین تحریم ها اثرپذیر بوده، اما کار ما را متوقف نکرده است .  «  
در ادامه این نشست وزیر روسيه گفت: »در چارچوب مذاکرات امروز تسهيالت  اقتصادی 
مطرح نشد، ما درباره تبادل هيأت های اقتصادی و همچنين ایجاد 8 نمایشگاه مذاکره کردیم 

و  اميدواریم طی مذاکرات آتی درباره تسهيالت اقتصادی نيز صحبت کنيم .«
وزیر ترکيه در ادامه این نشست گفت: »ما امروز برای گسترش همکاری بين شرکت های 

کشورها و ایجاد  زیرساخت ها آماده ایم و در آینده گام های بعدی برقرار خواهد شد.«  
همچنين وزیر آذربایجان اظهار داشت: »ما در حوزه استارت آپ با یکدیگر همکاری داریم و 

در آ ینده  عالوه بر دیجيتال در حوزه های مختلف همکاری خواهيم داشت.«  
آذری جهرمی هم در ادامه این نشست بر این نکته تأکيد کرد که ایران به دنبال ایجاد یک 
حوزه  ICT   منطقه ای است و در گام های بعدی کار کردن بر روی موتور جست وجو، سيستم 

عامل، همکاری های فضایی  و علوم مربوط به دیجيتال نيز در دستور کار قرار دارد. 

گروگانگیری نفتکش ها بخشی از جنگ است
فریدون مجلسی، کارشناس مسائل بين الملل: با اتهاماتی 
که آمریکا در ارتباط با  توقيف این کشتی به ایران زده است، طبيعتا 
ایران دست به کار خواهد شد و  برای حقانيت و اثبات بی گناهی خود 
فعاليت هایی را صورت خواهد داد؛  سخنگوی  وزارت خارجه با رد این 
اتهامات واهی گفت که ایران فقط به اجابت کمک از  سوی این نفتکش 
پاسخ داده. دو کشور آمریکا و انگليسـ  مخصوصا انگليسـ  در  راهزنی 

دریایی و استقرار کشتی در آب های آزاد با انگيزه و اهداف استعماری  سابقه طوالنی دارند.
 اتهام زنی به ایــران در ارتباط با توقيف نفتکش ها کــه در منطقه خاورميانه  صورت می گيرد، بخشــی از 
سياســت ها و عمليات روانی اســت که بر عليه ایران  انجام می دهنــد. فارغ از همه اتفاقــات و رویدادهایی 
که در ارتباط با موضــوع  نفتکش ها در ماه هــای اخيــر روی داده، بحث جنگ نفتکش ها بــه آن صورتی 
 که  تفســيرگران رســمی می گویند، عملی نخواهد شــد، اما می تــوان گفت که  گروگانگيری بخشــی

 از جنگ است.  
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