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رویداد

 کارخانه هاى مواد غذایى
 به خودشان نظارت مى کنند!

مریم شکرانى
روزنامه نگار

تشــت های کهنــه و کثيف پالســتيکی که 
مگس ها محاصره شــان کرده انــد... کارگرانی 
که چکمــه های ســياه و جــرم گرفتــه به پا 
دارند... شــلنگ های آب و شيرابه های آلوده ... 
بسته های فاسد گوشــت، پنير و يا هر آنچه که 
مواد اوليه اش می دانند و ... اينها تصاويری است 
که از برخی کارخانه های مواد غذايی منتشــر 
می شــود. تصاويری تهــوع آور کــه حال هر 
بيننده ای را دگرگون می کنــد اما چه فايده؟ 
ساليان ســال اســت که ايرانی ها به ديدن اين 
عکس ها عادت کرده اند و ماجرا ريشــه ای حل 

نمی شود. ريشه ماجرا چيست؟
 ريشــه ماجرا آنجاســت که ناظــران فنی و 
بهداشــتی کارخانه های مواد غذايی از کارفرما 
حقوق می گيرند. اين اتفاق درســت مانند اين 
اســت که شــما فردی از اعضای خانواده تان را 
مســئول نظارت بر خود کنيــد! چقدر احتمال 
می دهيــد که اعضــای خانواده تان مــو به مو 
تخلفــات شــما را گــزارش کنند که نــه تنها 
کااليتان نفروشد که نهادهای باالدستی هم يقه 
تان را بگيرند و برايتان جريمه بتراشند؟! جايی 
نيره پيروزبخت، رئيس سازمان ملی استاندارد 
را ديدم و از او پرســيدم که خانــم پيروزبخت، 
کيفيت کاال يکی از مولفه های اصلی استاندارد 
اســت، چرا قانون اســتقالل مالی ناظران فنی 
از کارفرما رعايت نمی شــود و رئيس ســازمان 
اســتاندارد جــواب داد که چيــزی حدود ٣٠ 
هزار کارخانه تحت پوشــش سازمان استاندارد 
فعاليت مــی کنند و اگر هــر کارخانه يک ناظر 
فنی و کنترل کيفی داشته باشد، حداقل چيزی 
حدود ٣٠ هزار ناظر فنی اين وسط وجود دارد. 
ما اگر بخواهيم اين ٣٠ هزار ناظر را به استخدام 
خودمــان دربياوريــم، دولت بــزرگ و بزرگتر 
می شود و طبيعی اســت که دولت نمی خواهد 
اين اتفاق بيفتد. گرچــه پيروزبخت تاکيد کرد 
که حواس شــان به تمام اين ناظران فنی هست 
و با سختگيری آنها را رصد می کنند اما پاسخ او 

برايم چندان قانع کننده نبود.
 از آن سمت نگرانی دولت برای بزرگتر نشدن 
هم منطقی است اما راهکار کشورهای پيشرفته 
برای اين ماجرا چيســت؟ کشورهای پيشرفته 
نظارت بــر کيفيت کاال را خصوصــی کرده اند. 
آنها چندين و چند سازمان و موسسه دارند که 
کيفيت کاالهای مختلف را ارزيابی می کند و به 

آنها رتبه اعتباری می دهد. 
طبيعی اســت که هرچه کيفيت کااليی رتبه 
اعتباری باالتری بگيرد، مشــتريان بيشــتری 
دارد و از آنجا که ارزيابــی کيفيت کاال زير نظر 
يک موسسه واحد نيســت، احتمال فساد و زد 
و بند کم و کمتر می شــود زيرا يــک کارخانه 
نمی تواند صدها موسســه اعتبارسنجی کاال را 
بخرد و منطقی تر است که به جای هزينه گزاف 
روی اين موضــوع، کيفيــت کاالی خودش را 

باالتر ببرد. 
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و آن که چنین دست تطاول 
به خود گشاده منم...

ادامه از صفحه اول| اين که سياست های 
ما اقتضا می کند يکی از شاعران بزرگ ملی 
معاصرمان را بت بينگاريم و قصد شکستنش 
را داشــته باشــيم و امکانی هم برای دفاع 
از او و ســخنان طرفداران پرشــمارش که 
بسياری شان دانشــگاهی ها و فرهيختگان 
جامعه هستند، فراهم نکنيم، آيا نه اين است 
که رسانه ملی را در حد يک رسانه  نه چندان 
خوش ســليقه و برای طيف کوچکی از مردم 
تقليــل داده ايم؟ آيا اين تقليل در راســتای 
خواست مديران اين رسانه است؟ اگر نيست 
که می دانيم چنين نيتی وجــود ندارد، چرا 
اين گونه بر جداســازی راه و روش اين رسانه 
از خواســته های جماعتی که کتاب های اين 
بــزرگان را می خرند، اشعارشــان را زمزمه 
می کنند و حداقل اين که احترام شان را نگه 

می دارند، پافشاری می شود؟
آيا کســی را ديده ايد که چنين بی رحمانه 

دست تطاول به خود گشوده باشد؟

وب سایت هاى غیرقانونى دانلود فیلم و سریال محدودتر مى شوند؟

ونتکرارسرنوشت تاینى موویز براى دیباموویز
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معاون اول رئيس جمهوری با بيان اين که ثبات و امنيت آبراه های بين المللی و ســواحل شمال 
و جنوب و تنگه هرمز به عنوان دغدغه اصلی و خط قرمز ايران اســت و برای آن ســال ها تالش و 
هزينه کرده، گفت: «ما حضور نيروهای خارجی در خليج فارس را عامل بی ثباتی و افزايش تنش 
می دانيم و معتقديم امنيت منطقه را تنها و تنها کشورهای منطقه می توانند و بايد برقرار کنند و 
دخالت و حضور قدرت های فرامنطقه ای تحت هر نام و ائتالفی را خطری بزرگ برای صلح، ثبات 

و امنيت منطقه می دانيم.»

اسحاق جهانگیرى:  

ثبات و امنیت
 تنگه هرمز خط قرمز 
ایران است

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

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

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

در هر اتاقى ، محل هاى امن را 
مشخص کنید  ( مثالً زیر یک 
میز محکم یا کنار ستونها یا 

دیوارهاى مجاور آنها). 

اخبار مطرح شده درباره پیشنهادات 
فرانسه گمانه زنى رسانه اى است 

سید عباس موسوى، 
ســخنگوی دســتگاه 
گفت  در  ديپلماســی 
 وگويی دربــاره برخی 
مطالب منتشرشده در 
رسانه ها مبنی بر ارايه پيشنهاداتی از سوی 
مکرون به روحانی در تماس ها و رايزنی های 
اخير ازجمله دعوت از روحانی برای شرکت 
در نشســت گروه هفت و... گفــت: «بعد از 
تحوالتــی کــه بــه وقــوع پيوســت و با 
واکنش هايــی کــه ايــران نســبت بــه 
بی عملی های اتحاديه اروپا نشان داد، برخی 
کشــورهای اروپايی تالش هايی را شــروع 
کردند کــه بتوانند بر اين مشــکالت فائق 
بياينــد. برخی اخباری که گفته می شــود، 
خيلــی قابل اعتنــا نيســت و از چيزی که 
قطعيت داشته باشد و بشود روی آن حساب 

کرد تا االن چيزی وجود ندارد.»

50 تحقیق و تفحص در کمیسیون 
اقتصادى درحال پیگیرى است 

الیــاس حضرتى، 
کميســيون  رئيــس 
اقتصادی مجلــس  با 
ارايــه  بــه  اشــاره 
درخواســت تعدادی از 
نمايندگان درباره انجام تحقيق و تفحص از 
بحث تخصيص ارز يارانــه ای گفت: «حدود 
٥٠ تحقيق و تفحص در کميسيون اقتصادی 
درحال پيگيری اســت و از سوی ديگر پنج 
اليحه مهم اقتصادی هم در دستور کار قرار 
دارد و حداکثــر تا آبان ماه برای بررســی و 
تصويب تحقيق و تفحص ها، طرح ها و لوايح 
در مجلس فرصت نداريم، لذا بايد تا شهريور 

آنها را به صحن علنی ارايه کنيم.»

مسأله کشمیر از مسیر عقالنیت 
قابل حل است، نه سرنیزه 

حجت  االســالم 
محمــد حســن 
ابوترابــى  فرد، 
خطيب نماز عيد قربان 
تهــران در خطبه های 
نماز ايــن عيد که در مصلــی امام خمينی 
برگزار شد، با اشاره به مسأله اخير کشمير 
گفت: «عقالنيت، مديريت مبتنی بر اخالق 
و علم وحدت کشــور را خلق می کند، مبادا 
به ســرنيزه روی بياوريد. ملت مســلمان 
کشــمير جزيی از امت اســالم است و هر 
حرکــت غيرقابل دفــاع و غيراصولی با هر 
فردی از جامعه اســالمی، برخــورد با امت 

اسالم است.»

مهرنوش گرکانی |   در ايران سايت های 
مختلفی فيلم ها و سريال های ايرانی و خارجی 
را منتشر می کنند که يا برای آنها هزينه ای 
 دريافت می کنند يا به صــورت رايگان تمام 
اين موارد را در اختيار کاربرانشان می گذارند. 
بعضی از اين ســايت ها  در کشورمان مانند 
فيليمو، آيو، فيلم نت، نمــاوا، کاناپه، پالن و 
زوم از وزارت ارشــاد اســالمی مجوز دارند و 
 مخاطبان می توانند با پرداخت اشتراک هر 
فيلم يا سريالی را از گذشــته يا حال تماشا 
کنند. اما در کنار اينها هم  سايت هايی فعاليت 
می کنند کــه فيلم های بســياری را رايگان 
بارگذاری می کنند اما مشــخص نيســت 
مجوزی برای  فعاليتشان دارند يا نه؟ يا حتی 
برای فيلم های ايرانی که در سايت هايشــان 
دارند هزينه ای پرداخته اند يا آنها را  از سايتی 

ديگر ربوده اند؟  
چنــد روز پيش مدير ســايت ديباموويز 
پيامی را برای کاربرانش منتشر و در آن اعالم 
کرد که به خاطر  شــکايت وب ســايت نماوا 
مجبور شده اند بخش دوبله فارسی را تعطيل 
کنند. اين که سايت ديباموويز ممکن است 
 هيچ مجوزی برای ارايه فيلم ها نداشته باشد، 
اصال بعيد به نظر نمی رسد و در هيچ کجای 

سايتشان نام و نشانی  از مجوز وجود ندارد.  
مهــدی صفی يــاری، يکــی از مديران 
ســايت نماوا درباره شکايتشان از ديباموويز 
به «شــهروند» گفت: «ما بــرای  فيلم های 
دوبله شده وب ســايت نماوا هزينه دوبله را 
پرداخت می کنيــم و دوبله های اختصاصی 
و سفارشــی  می گذاريم، اما اين ســايت و 
چندين سايت ديگر برای بارگذاری فيلم های 
دوبله شــده ای که در نماوا منتشر  شده  اند، 
هزينه ای پرداخت نکرده و اين فيلم ها را روی 

سايت خود قرار داده اند.» 
صفی يــاری دربــاره شــکايت از ايــن 
وب سايت ها توضيح داد: «ما به دليل اين که 
اين سايت و چندين سايت ديگر  بدون مجوز 
و غيرقانونی فيلم های دوبله شــده ما را روی 
سايت هايشان قرار دادند شکايت کرديم و با 
توجه به  اين شکايت مسئوالن مربوطه با اين 
سايت ها برخورد کرده اند. هر سايتی می تواند 
برای خود هزينه کند و  فيلم ها را دوبله کند و 

روی سايت خود قرار دهد.» 
سايت نماوا مجوزهای الزم برای فعاليت را 
دارد و به گفتــه صفی ياری  VODهايی که 

در اين وب ســايت وجود  دارند مورد نظارت 
وزارت ارشاد است و تمام موارد از جمله دوبله 
آنها توسط ناظران مورد نظارت قرار می گيرد  و 
اگر از نظر ناظران وزارت ارشاد فيلمی مشکلی 
داشته باشد، به سايت نماوا ابالغ می شود و آن 

فيلم از روی  سايت برداشته می شود.  
سايت های زيادی هستند که بدون مجوز 
فيلم ها را برای دانلود يــا نمايش بارگذاری 

می کننــد و البتــه 
که اگر تنهــا  فيلم 
خارجــی و بــدون 
احتماال  باشد  دوبله 
بتوانند برای هميشه 
ادامه  فعاليتشان  به 
دهنــد يــا نهايتــا 
می شوند،  اما  فيلتر 
فيلم هــای ايرانی و 
دوبله شــده احتماال 
نياز بــه مجوزهای 
قانونــی دارنــد. اما 

تعداد اين وب سايت ها به قدری زياد  شده و هر 
روز هم بيشتر می شود که انگار ديگر نمی توان 
همه آنها را کنترل کرد و شايد تنها آنهايی که 
کمی  بيشتر کار می کنند و معروف شده اند را 

بتوان رصد و پيدا کرد.  
ســال ها پيش هم بحثی درباره وب سايت 
تاينی موويز در همين راســتا شکل گرفت و 
سرانجام به تعطيل شــدن  اين سايت منجر 
شــد و حاال هم کاربران همان سرنوشت را 

بــرای ديباموويز پيش بينــی می کنند. اما 
به نظر  می رسد ســاز و کار درســتی برای 
وب ســايت های دانلود فيلم و سريال وجود 
دارد. حدود دو ســال پيــش  محمدمهدی 
جعفری، مدير عامل موسسه قرن ٢١ درباره 
سايت تاينی موويز گفته است: «آغاز فعاليت 
 سايت هايی از اين قبيل به ۷ يا ۶ سال پيش بر 
می گردد و هيچ کس از جمله خود ما در ابتدای 
کار، آنهــا را  جدی 
نمی گرفت و به نظر 
شــوخی بود. در آن 
زمان منابع تامين آنها 
فيلم هايی بود که يا 
تلويزيون يا مؤسسات 
رســانه   ويديــو 
می کردند.  پخــش 
در حقيقــت آنهــا 
فيلم هايی از اين قبيل 
را بر می داشتند و با 
کيفيت های خوب و 
 کامل روی سايت خود بارگذاری می کردند. 
موضوع از زمانی جدی شد که نامشان پيچيد 
و مردم به جای خريد  از ما شــروع به خريد از 

اين سايت ها کردند.» 
در آن زمــان ايــن ســايت ها از روی 
پلت فرم های ساده کپی می گرفتند و بسياری 
می گفتند رايگان کار می کنيم و  بعضی ديگر 
پول بسياری به دست می آوردند. منابع آنها 
سايت های غيرمجاز و منابع داخلی آنها نيز 

زيرنويس و  دوبله به هر نحوی بوده اســت. 
حدود ۲۳ هزار فيلم و ســريال روی سايت 
تاينی موويز بود و با برخوردی که  نسبت به اين 
سايت صورت گرفت، جريان فعاليت متوقف 
شــد. تاينی موويز برای اين که در ابتدای کار 
توجه  چندانی را جلب نکند، سراغ فيلم های 
ايرانی نرفته بود و سايت های ديگر اين کار را 
انجام می دادند. به دليل  اين که ســايت های 
ايرانی در ابتــدای ورود توجه زيادی به خود 
جلب می کنند، چندان به سمت آن نمی روند. 
 بيشتر به سمت فيلم های خارجی با اين فکر 

می روند که صاحب درستی ندارند. 
اما به هر حــال هر کدام از اين ســايت ها 
بايد مجوزهــای قانونــی خود را داشــته 
باشــند، هرچند که ســايت های  مجوزدار 
هم غيرقانونی فيلم هــای خارجی را دوبله يا 
زيرنويس می کنند و روی ســايت های خود 
قرار می دهند،  اما  اين به قوانين بين المللی و 
ملی مربوط است و نمی توان زحمات عده ای 
که دوبله می کنند را ناديــده گرفت و  بدون 
پرداخت حق الزحمه به آنها صداهايشــان 
روی فيلم ها را به رايــگان در اختيار ديگران 
گذاشت. اين حق  تمام مولفان است که برای 
کاری که انجام می دهند حق الزحمه دريافت 
کنند يا آن را بفروشند. با توجه به محدوديت 
ايجاد شده برای ديباموويز بايد ديد اين روند 
ادامه خواهد داشــت يا ســايت های دانلود 
فيلم و سريال با قدرت قبل به کار خود ادامه 

خواهند داد.

شــهروند| «مرتضی رکن آبــادی»، برادر 
ديپلمات سابق ايران در لبنان (غضنفر رکن آبادی) 
که جزو جان باختگان فاجعــه منا بود، همزمان 
با ســالگرد آن حادثه، در برنامه تلويزيونی جهان 
آرا در شبکه افق مدعی شد اسناد و منابع موثقی 
دارد که نشان می دهد ايران برای باز شدن راه حج، 
توافق نامه ای را امضا کرده که در آن پذيرفته مقصر 
فاجعه منا ايرانی ها بوده انــد. رکن آبادی در ادامه 
گفته: «واقعا تعجب آور است مسئوالن جمهوری 
اسالمی  سال گذشته توافق نامه ای را در مذاکرات 
حج امضا کردند، يعنی روی خون شهدای منا پا 
گذاشته شد. اطالع دقيقی دارم و به موقع منبع 
را اگر نياز بود، حتما معرفی می کنم.»  فاجعه منا، 
مرگبارترين حادثه حج تمتع در  سال ۹۴ بود که به 
کشته و مفقود شدن بيش از ٧ هزار نفر از حاجيان 
انجاميد. زائرانی از ۳۹ کشور جهان در اين حادثه 
کشته، مفقود يا زخمی شدند. بعدتر بسته شدن 
گذرگاه شــماره ۲۰۴ و ازدحام جمعيت، دليل 
اصلی وقوع اين حادثه اعالم شد. براساس آخرين 
آمار منتشر شده، شــمار زائران کشته و زخمی 
ايران از کشــورهای ديگر بيشتر است. يکشنبه 
۲۰ مردادماه با ســالگرد فاجعه منا مصادف بود؛ 
واقعه ای که در پی آن اعالم شد ۴۶۴ زائر ايرانی در 
آن به شهادت رسيده اند. آمار واقعی کشته شدگان 
آن فاجعه هرگز از طرف عربســتان اعالم نشــد 
و تعداد جان باختگان پراکنــده و متناقض بود. 
بيشترين عددی که گزارش های رسانه های غربی 
برای کشته شدگان منا اعالم کردند، حدود ٢هزار 
نفر بود، اما مقامات حج ايران که در صحنه حاضر 
بودند و از غسالخانه ها بازديد داشتند، مدعی بودند 

اين عدد به ٧ هزار نفر می رسيد. عربستان هرگز 
مسئوليت آن فاجعه را نپذيرفت. حاال حرف هايی 
که رکن آبادی درباره مذاکرات پشت پرده و قبول 
مسئوليت از جانب ايران زده، آن هم همزمان با به 
وقوع پيوستن اين رويداد تلخ، خيلی ها را نگران 
کرده است.البته خيلی از چهره های سياسی که 
به نوعی با اين پرونده در ارتباط بودند، حرف های 
رکن آبــادی را تکذيب کردند، مثــال «عليرضا 
رحيمی»، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس 
در توييتر خود در اين مورد نوشت: «پس از حادثه 
حج  سال ۹۵ در منا، ظريف شخصا گزارش کاملی 
از اقدامات وزارت امور خارجه به کميسيون امنيت 
ملی مجلس ارايه کرد. وزارت خارجه برای احقاق 
حقوق شهدای منا همه اقدامات ممکن حقوقی 
و سياسی را انجام داده است. سازمان حج و بعثه 
مسئول مستقيم مذاکرات و توافقات حج در هر  

سال هستند.»

حرف های رکن آبادی
 يک دروغ مسلم است 

در حالــی که برخی از رســانه ها از بی نتيجه 
بودن هر گونه توضيح يا پاسخ از مقامات «بعثه» 
(هيأت هــای نمايندگــی و اجرايی کشــور و 
شخصيت های مذهبی اعزام شده به موسم حج) 
خبر دادند، اين «حجت االسالم قاضی عسکر» 
بود کــه به اظهــارات «مرتضــی رکن آبادی» 
درباره پذيرش تقصير از ســوی ايران در فاجعه 
منا واکنش نشــان داد و آن را ادعايی نادرست 
دانســت و گفت: «تفاهم نامه حج موجود است 
و هرگز چنين چيزی در آن نيســت.» نماينده 
پيشــين ولی فقيه در امور حج و زيارت در پاسخ 
به حرف هــای رکن آبــادی گفــت: «اين يک 
دروغ مسلم اســت. نه نظام و نه مسئوالن نظام 
هرگز حاضر نيستند عزت شان را با هيچ  چيزی 
معاوضه کنند.» او گفــت: «در تفاهم نامه حج 

ايران و عربســتان دقيقا ذکر شده که مسأله منا 
بايد روشن شود و حقوق شــهدا بايد داده شود، 
آنها (عربســتان) هم  آن را امضا کرده اند. ايشان 
(مرتضی رکن آبادی) دراين باره فقط ادعا کرده 
و هيچ گونه مدرک معتبــری در اختيار ندارد.» 
قاضی عســکر گفت: «با توجه به اين که ايشان 
مســئوالن نظام را متهم کرده، به نظر می رسد 
شبکه افق بايد پاسخگو باشد که چطور چنين 
اتهامی منتشر می شود، اما نظر مسئوالن نظام 
پرســيده نمی شــود؟» او گفــت: «قطعا هيچ 
سندی ندارند. تفاهم نامه امضاشده در اختيار ما 
است.» قاضی عســکر گفت: «در تمام مذاکرات 
با وزير حج عربســتان و حتی امسال مسأله منا 
به  جد پيگيری شده اســت. آنها (عربستان) در 
مورد مسجدالحرام اظهار می کنند که غرامت و 
ديه را پرداخت می کنند، ولی با کمال تاسف به 
خاطر بدی روابط، اين پرداخت با مشکل مواجه 
شده است.» اين مقام مطلع در امور حج در پاسخ 
به اين ســوال  که پس از حادثه منا مطرح شــد 
عربستان، ايران را مقصر آن فاجعه دانسته است 
و آيا اين مسأله در مذاکرات يا رسما بين طرفين 
مطرح شــد، گفت: «اين حرف ها شايعاتی بود 
که مطرح شــد، وگرنه آنها (عربستان) تاکنون 
هيچ نظر رســمی ای نداده انــد. همگان بدانند 
قطعا ايران مقصر نبوده، چراکه آن خيابان اصال 
مســير حرکت زائران ايرانی نبوده و اطمينان 
داشته باشيد هيچ تقصيری متوجه زائران ايرانی 
نبوده است.» همچنين حميد محمدی رئيس 
پيشين سازمان حج و زيارت اظهارات مرتضی 

رکن آبادی را خالف واقع دانست.

برادر غضنفر رکن آبادى از جان باختگان فاجعه منا مدعى شد ایران با امضاى توافق نامه اى پذیرفته که مقصر فاجعه منا ایرانى ها بوده اند

ابهام و جنجال در پذیرش مسئولیت فاجعه منا

 مهدی صفی ياری، يکی از مديران 
سايت نماوا: ما به دليل اين که اين سايت 

و چندين سايت ديگر  بدون مجوز و 
غيرقانونی فيلم های دوبله شده ما را 

روی سايت هايشان قرار دادند شکايت 
کرديم و با توجه به  اين شکايت مسئوالن 
مربوطه با اين سايت ها  برخورد کرده اند

 تنگه هرمز خط قرمز 


