
سرمقاله

آمریکا پس از 35 سال مبادالت دالری ایران را به صورت مشروط آزاد اعالم کرد

   اوفک: بانک ها و موسسات خارج از مرزهای آمریکا می توانند با ایرانی ها مبادله داشته باشند
  نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران: دروازه های اقتصاد جهان به روی ایران گشوده شد

  رئیس سابق سازمان توسعه تجارت: شرط آمریکایی ها ضرر ندارد و محدودمان نمی کند

پایان تحریم دالر

فوتبال ما و فوتبال آنها
اين روزها اگرچه ايام محرم و عزاداري اســت، 
ولي فوتبال نيز تا حدي در بورس خبري اســت؛ 
دو دليل هم دارد، يكي مسابقات مقدماتي جام 
جهاني كه مهم ترين بازي ايران در روز سه شنبه 
با كره جنوبي برگزار مي شود و در صورت پيروزي 
مي توان بــا اطمينان زياد مدعي شــد كه ايران 
صعود خود به جام جهانــي را قطعي كرده و در 
اين صورت براي نخستين بار خواهد بود كه ايران 
دو دوره پياپي به جام جهاني صعود كرده است و 
طبعا چنين رويدادي براي ورزش فوتبال ايران 

مهم است.
دليل ديگر نيز حساســيت عجيبي است كه 
نسبت به برگزاري اين مســابقه در روز تاسوعا 
به وجود آمده اســت، در حالي كــه مي دانيم در 
گذشته نيز مســابقات بين المللي ايران در روز 
عاشــورا و در همين تهران برگزار شــده و هيچ 
حساســيتي به وجــود نيامده بود و مــردم نيز 
به صورت خودجوش در ورزشگاه آداب و شعاير 
خود را رعايت كرده بودند، ولي به نظر مي رســد 
كه اين بار برنامه ديگري از سوي برخي از نيروها 

ريخته شده است.
علي رغم فوتبال يك مســأله مهــم ديگر نيز 
مطرح اســت؛ فســاد و ابعاد آن  كه مثل خوره 
به جان هر نظــام اجتماعي مي افتــد. در ايران 
نيز نوعي اتفــاق نظر وجود دارد كــه به لحاظ 
شاخص ســامت اداري و فقدان فساد، وضعيت 
مناســبي نداريــم. ايــن يادداشــت در مقام 
طرح برخي از مســائل مرتبط با فســاد فوتبال 
 اســت تا بلكه از ايــن طريق به هــر دو موضوع

پرداخته شود.
فوتبال يكــي از جذاب ترين ورزش ها و ضمنا 
محبوب ترين آنهاســت. تعداد كســاني كه در 
دنيا فوتبال را به صورت حضور در ورزشــگاه يا 
از طريق تلويزيون تماشــا مي كنند، بيش از هر 
ورزش ديگري است. به همين دليل ارقام بسيار 
كانــي در فوتبال رد و بدل مي شــود. ارقام در 
زمينه خريد و فروش بازيكن، دســتمزد افراد، 
فروش البســه، شــرط بندي، حــق پخش هاي 
تلويزيوني، تبليغات تيم هــا و بازيكنان و... همه 
و همه صنعت فوتبال را شكل داده است. هر جا 
هم كه پول باشــد، به ويژه اگر زياد باشد، فساد 
هم شكل مي گيرد، به ويژه اگر بتوان مقررات آن 

را دور زد.
براي اينكه بدانيم فوتبال غرب چگونه به يك 
صنعت پيشــرفته و پولســاز تبديل شده است 
بايد نگاهي بــه مبارزه با فســاد در اين صنعت 
بيندازيم. در اينجا چنــد نمونه اخيرش را با هم 
مرور مي كنيم. تيم فوتبال انگليس با شكســتي 
كه از تيم كشور كوچك ايســلند خورد، از جام 
ملت هاي اروپا حذف شــد. تيمي كه بســياري 
معتقد بودند شــانس قهرماني دارد، حذف شد. 

پس از آن خيلي ســاده مربي تيــم كنار رفت و 
مربي ديگري را جايگزين كردند.

هنــوز چند ماه نگذشــته بود كه نخســتين 
مســابقه مقدماتي جام جهاني را با مربي جديد 
آغاز كردنــد، ولي يك اتفــاق غيرمنتظره تمام 
برنامه هــا را به هم ريخت. چنــد خبرنگار زبر و 
زرنگ خود را به عنوان دالل هاي فوتبال آسياي 
جنوب شــرقي جا زدند و آقــاي مربي را دعوت 
كردند تا با گرفتن پول آنان را راهنمايي كند كه 
چگونه قوانين فوتبال را دور بزنند. اســناد كافي 
از اين جلب توافق دســت آنان بود. اين اســناد 
از طريق رسانه های انگليســی منتشر شد. اول 
اينكه هيچ يك از روزنامه نگاران مزبور يا مديران 
رســانه های منتشــر كننده دســتگير نشدند، 
 سهل اســت كه براي آنان افتخار هم محسوب

مي شود.
كسي نگفت كه كار غيرقانوني كرده ايد. آقاي 
ســرمربي نيز هيچ توجيهي نكرد؛ مثا بگويد: 
هنوز كاري نشــده بود، مي خواســتم مشاوره 
بدهم، مشــاوره درباره دور زدن قانون كار وكا 
هم هســت، پس ايرادي ندارد يــا اين كه اينها 
مي خواســته اند مرا تخريب يا تيم انگليس را در 
بازي هاي پيش رو تضعيف كنند! او به جاي همه 
اين حرف ها خيلي ســاده عذرخواهي و استعفا 
كرد و رفت و نه كسي را به واسطه اين افشاگري 
بازداشــت كردند و نه كســي گفت كارشــان 
تضعيف روحيه تيم و خاف مصلحت است. چرا؟ 
براي اينكه مبارزه با فساد مقدم بر هر امري است 
و مصلحتي باالتر از آن نيســت. آقاي مربي هم 
جرأت نكرد توجيه كند و كوشش نكرد كه اتهام 
را پشت گوش بيندازد تا دادگاه رسيدگي كند، 
زيرا مي دانســت فضاي عمومي چنــان عليه او 
خواهد بود كه آبرويش بيش از اين خواهد رفت.

نمونــه ديگر چنــد بازيكن مشــهور جهاني 
هســتند، ازجمله نيمار، بهترين بازيكن برزيل 
كه اخيرا گفته است: »از دســت دادگاه اسپانيا 
به ســتوه آمده ام« يــا بهتريــن بازيكن جهان، 
 مســي كــه كارش بــه دادگاه و محكوميــت

كشيده شد.
حال اينها را مقايســه كنيد با وضع فســاد در 
فوتبال ايران. مبارزه با فســاد كــه هيچ، دولت 
نمي توانــد ماليات مردم را از آنان يا باشــگاه ها 
بگيرد. يك بازيكن متوســط جلوي قانون شاخ 
و شانه مي كشد، چه رســد به بازيكن مشهور و 
ملي. هنوز قضيه كارت هاي پايان خدمت جعلي 
را فرامــوش نكرده ايم، ولي اگــر در اين باره يك 
حكم عليه كســاني كــه اين كارت هــا را صادر 
كرده يا فروخته يا خريده اند، اطاع رساني شد، 
حتما به ما هم اطــاع دهيد. اين نحوه مبارزه با 
فساد نتيجه اي ندارد و جز وقت تلف كردن، چيز 

ديگري نيست.
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ایرنا| معاون رئيس جمهوری و رئيس ســازمان 
ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشــگری از 
ورود بيش از 40 شركت خارجی به بازار گردشگری 
كشور خبر داد و گفت: »اين شركت ها پس از اجرای 
برجام و دوران پساتحريم به اين نتيجه رسيدند كه 
بازار گردشــگری ايران با توجه به رشــد آن توجيه 

سرمايه گذاری دارد.«
محمد ســلطانی فر كه همــراه رئيس جمهوری 
به مالزی ســفر كرده اســت، درباره همكاری های 
گردشــگری ايران و مالزی توضيح داد: »روند ورود 
گردشــگران ايرانی بــه مالزی روز بــه روز افزايش 
می يابد و همچنين آمار گردشــگرانی كه از مالزی 
عازم ايران می شــوند، هم افزايش داشته و می تواند 
از جهات مختلف در اين حوزه تعادل ايجاد شــود. 
ضمن اين كه جاذبه های خوبی برای مردم ايران در 
مالزی وجود دارد؛ برای مردم مالزی هم جاذبه های 
فرهنگی، تاريخی و مذهبی- زيارتی در ايران وجود 

دارد كه مورد توجه قرار گرفته است.« 

آن طور كه اين مقام دولتي گفته است: »در برخی 
از ساختمان های تاريخی و بناهای بزرگ مالزی نيز 
نشــانه هايی از هنر ايرانی وجود دارد و مالزی يكی 
از 40 بازار هدف ما اســت كه برای جذب گردشگر 
برنامه ريزی گســترده ای را روی آن انجام داده ايم. 
دفتر جذب و اطاع رســانی در اين زمينه فعال شده 
و دفتر دوم نيز در آينده با استفاده از امكانات بخش 
خصوصی راه اندازی می شــود.« او با اعام رشد 30 
درصدي جذب گردشــگر از مالزي افزود: » ســال 
گذشته حدود چهار  هزار گردشگر از مالزی به ايران 
سفر كردند كه اين رقم  ســال قبل از آن بيش از دو 

 هزار نفر بود.«
رئيس ســازمان ميــراث فرهنگــی از راه اندازي  
21 دفتر جذب و اطاع رســانی گردشــگری خبر 
داد و گفت: »تا پايان  ســال آينده در 40 كشــوری 
كه هدف اصلی جذب گردشــگری است، اين دفاتر 
راه اندازی می شود. در سه  ســال گذشته روند ورود 
گردشــگر خارجی به ايران ساليانه حدود 10 درصد 

رشــد داشــته كه اين رقم بيش از دو برابر ميانگين 
جهانی است كه در كشــورهای مختلف 64. درصد 
بوده است.  ورود گردشگران از تعدادی از كشورهای 
اروپايی به ايران رشــد صددرصد داشــته اســت. 
از اروپــای غربــی متقاضيان زيادی قصــد دارند با 
جاذبه های گردشگری ايران آشنا شوند.« او درباره 
برخی مشــكات حوزه گردشــگری نيز گفت: »ما 
به ويژه در فصل افزايش گردشــگر خارجی كمبود 
هتــل داريم. در برخی از شــهرها مثــل اصفهان با 
كمبود هتل مواجه هســتيم. در ســه  سال گذشته 
تاش هايی انجام شــده و حــدود 35 هتل چهار تا 
پنج ســتاره به مجموعــه هتل های كشــور اضافه 
شده است. اما براســاس برنامه پنج ساله ششم بايد 
تا پايان ايــن برنامه 300 هتل چهار تا پنج ســتاره 
جديد ساخته شود كه 170 مورد آن تاكنون توسط 
بخش خصوصی در حال ســاخت است كه پيشرفت 
فيزيكی آن حــدود 10 تا 90 درصد گزارش شــده 

است.«

مهر| جنگنــده های ســعودی در ادامه حمات 
وحشــيانه و ددمنشــانه خود مراســم عزاداری در 
جنوب صنعا پايتخت يمن را هــدف قرار دادند كه 
منجر به شــهادت و زخمی شــدن ده ها شــهروند 

يمنی شد.
به گــزارش خبرگزاری المســيره، جنگنده های 
متجاوز رژيم ســعودی در ادامه حمات وحشيانه 
خود به مردم مظلــوم يمن، يك مراســم عزاداری 
را در پايتخــت يمن به خاک و خون كشــيدند. اين 
مراسم عزاداری در منطقه ای واقع در جنوب صنعاء 
پايتخت يمن هدف حمات مستقيم جنگنده های 
ســعودی قرار گرفت كه  به شهادت و زخمی شدن 
ده ها نفر منجر شــد. هنوز آمار دقيــق قربانيان اين 
حمله ددمنشــانه منتشر نشده اســت. اما تاكنون 
شــمار قربانيان و مجروحان اين حمله وحشيانه به 

بيش از 700 نفر رسيده است.
شاهدان عينی اعام كردند كه سعودی ها پس از 
حمله نخســتين به اين عزاداران، بار دوم نيز به آنها 

يورش بردند و مردم را هدف قرار دادند.
بر اســاس اين گــزارش جنگنده های ســعودی 
مراســم عزاداری و ترحيم پدر »جال الرويشان« 

وزير كشــور يمن در جنوب صنعــا پايتخت يمن را 
بمباران كردند. »عبدالقادر هال« اســتاندار صنعا 
نيز كه در اين مراســم حضور داشــت، شهيد شده 
اســت. به دنبال اين اقدام وحشــيانه ســعودی ها 
بيمارستان های صنعا آماده خونرسانی به مجروحان 
اين جنايت وحشــيانه ســعودی ها هســتند و از 

شهروندان يمنی درخواست اهدای خون كرده اند.
همچنين در پی بمباران وحشيانه بازار الخميس 
در منطقه مــران واقع در اســتان صعده توســط 
ســعودی ها، 7 شهروند يمنی شــهيد شده و 4 نفر 

ديگر زخمی شدند.
اين اقدام ســعودی ها يك روز پس از ســالگرد 
جنايت ســعودی ها در شهر ســنبان واقع در ذمار 
كه منجر به شهادت 40 شــهروند حاضر در مراسم 

عروسی شد، صورت گرفت.

سلطانی فر خبر داد:  

ورود 40 شرکت خارجی به بازار گردشگری کشور

خبر

شهروند| دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه گفت: 
»حكم اعدام بايــد به سردســته قاچاقچيان بزرگ 
محدود شود. اين نظر در حال بحث است و تا 7 -6 ماه 
به نخستين نتايج تجديدنظر خواهيم رسيد.« براساس 
اعام ســتاد حقوق بشــر، محمدجواد الريجانی، در 
آخرين روز سفر خود به برزيل با روزنامه »او استادو« 
يكی از سه روزنامه پرتيراژ برزيل در مورد موضوعات 
مطرح شده در سفر، توافقات و دستاوردهای آن، وضع 
حقوق بشر در ايران و انتخابات آمريكا مصاحبه كرد. 
الريجانی در اين مصاحبه دربــاره وضع جنبش كم 

كردن از مجازات قاچاق مواد مخــدر در ايران، گفت: 
»تعداد اعدام ها در ايران باالســت و همه طبق قانون 
انجام می گيرد، اما اعدام چيز خوبی نيست. 93 درصد 

اعدام ها در ايران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر است.«
 او افزود: »من موافق تغيير قانون هســتم، اما نه به 
اين معنی كه مبارزه با قاچاق مــواد مخدر را متوقف 
كنيم. ما ۸00 كيلومتر با افغانستان مرز داريم. توليد 
ترياک در افغانستان در دوره اشغال توسط ناتو چهل 
برابر شده است.« به گفته الريجانی، قاچاقچيان افراد 
عادی نيستند بلكه شبكه پيچيده ای داشته و مسلح 

و خطرناک هســتند. ايران برای مبارزه با قاچاق مواد 
مخدر ساالنه 200 ميليون دالر هزينه می كند.

الريجانی ادامه داد: »در مرحله دوم حكم اعدام بايد 
به سردسته قاچاقچيان بزرگ و مهم محدود شود. اين 
كار بافاصله تعداد اعدام ها را كاهش خواهد داد. اين 
نظر درحال بحث است. با واقع بينی می توانيم تعداد 
اعدام ها را كم كنيم. هيچ كســی نبايد فكر كند ايران 
مبارزه خود عليه قاچاق مواد مخدر را سست می كند، 
بلكه تاكتيك خود را عوض كرده و مبارزه را عملی تر 

می سازد.«

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اعالم کرد:  

تجدیدنظر برای کاهش حکم اعدام قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر 
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    صفحه های 6 و 19

جهان

رئیس جمهوری در جمع 
ایرانیان مقیم مالزی:  

برای خاموش کردن 
آتش آب و بنزین را 

اشتباه نگیرید

   صفحه 3

   صفحه 4

اقتصاد

ماجرای یک کالهبرداری جدید 
از یارانه بگیران 

 تقلب
»رفاه کارت«! 

   صفحه 5

نگاه

  حمایت های مالی که تحت عنوان وام به 
کارآفرینان داده می شود، چقدر اجرایی 

می شود؟

 بن بست ضامن
برای کارآفرینان

   صفحه 12

شهروند حقوقی

  نگاهی بر حق آموزش کودکان 
در نظام حقوقی ایران 

بچه های اعماق
   صفحه 8

جامعه

با قدیمی ترین آموزگار کردستان 
به مناسبت روز جهانی معلم  
حکایت 40 سال 
الفباي عاشقي

   صفحه 16

جامعه

  سازمان غذا و دارو نسبت به فعالیت 
سایت های غیرمجاز توزیع داروهای 
تقلبی و قاچاق در کشور هشدار داد

مرگ آنالین

   صفحه 16

جهان

  عراق: به تجاوزات پایان دهید

  ترکیه: نیروهای ما در عراق خواهند ماند

 نهیب عراق
  برای خروج

 »نیروهای اشغالگر«

   صفحه 3

معاون اول رئیس جمهوری در مراسم رونمایی از 6 فروند بالگرد امدادی:

 هالل  احمر الگوی بهره مندی
از توان داخلی است

  دستگاه های دولتی که برای تأمین تجهیزات مورد نیاز خود تمایل بیشتری به خرید خارجی دارند باید از هالل احمر الگو بگیرند و از توان داخلی بهره ببرند

  رئیس جمعیت هالل احمر: تا پایان سال، 3 فروند بالگرد به ناوگان امدادی جمعیت اضافه خواهد شد                         وزیر بهداشت: تقویت ناوگان هالل احمر ضروری است
  رئیس مرکز ملی فضایی:  2 بالگرد درحال ساخت است و تا قبل از دهه فجر رونمایی می شود                          جهانگیری: هالل احمرپیش قراول دستگاه ها در کنترل بحران در کشور است

گزارش

 خّیران
جور دولت را می کشند

 تحصیل
بی آب و نان

   صفحه 7

ورزش

چشم بادامی ها با چهره های 
عجیب وارد تهران شدند

جنجال در انتظار 
ایران- ُکره 

   صفحه 18

سعودی ها مراسم عزاداری در پایتخت یمن را به خاک و خون کشیدند


