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اخبار کوتاه

حاشیههای پخش مستند بیراهه ادامه دارد

رابطه جهانگیری و نهاوندیان صمیمی است

دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت با تکذیب انتخاب نهاوندیان به عنوان رییس
بانک مرکزی اعالم کرد که روابط جهانگیری و نهاوندیان ،همیشــه بر پایه همکاری
نزدیک و صمیمانه بوده است.
به گزارش ایســنا ،در پی انتشــار مطلبی در روزنامه اعتماد به تاریخ  ۱۹تیرماه
تحت عنوان «پشت پرده انتشار شایعه کناره گیری جهانگیری از دولت؛ آیا نهاوندیان
جایگزین سیف می شود؟» توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود:
 -۱اصل خبر پیشنهاد ریاست بانک مرکزی به دکتر نهاوندیان صحت ندارد
-۲آقای دکتر نهاوندیان در چند نوبت ،شخصا شایعه استعفای دکتر سیف و قبول
مسئولیت خود را تکذیب کرده اند
-۳روابط آقــای دکتر جهانگیری و دکتر نهاوندیان  ،همیشــه بر پایه همکاری
نزدیک و صمیمانه بوده است
 -۴جایگاه و کیفیت رابطه آقای جهانگیری با رئیس جمهور  ،نیز هرگز به گونه
ای نبوده اســت که ایشــان نیاز داشته باشد با تهدید به اســتعفاء  ،نظر خود را به
کرسی بنشاند
 -۵الزم اســت همه رسانهها و جناحهای سیاسی در شرایط تهدید خارجی ،هم
و غم خود را در مسیر تحقق وحدت و انسجام ملی و حمایت از دولت  ،قرار دهند

دولت تحرک جدیدی به دستگاه دیپلماسی بدهد

یک عضو شورای مرکزی حزب مردمساالری با اشاره به زمان تعیین شده از سوی
آمریــکا برای اعمال تحریمهای جدید ،اظهار کرد :دولت باید در حوزه دیپلماســی
فعالیت جدیدی آغاز و تحرکی نو به دســتگاه دیپلماتیک خود ببخشــد تا با انجام
یکسری اقدامات عملیاتی در جهت بیاثر کردن تحریمهای پیشرو تالش کند.
داریوش قنبری در گفتوگو با ایســنا ،درباره نابســامانیهای بازار ارز و سکه با
تاکید بر اینکه عوامل این نابســامانیها بخشی اقتصادی و بخشی مربوط به مسائل
سیاست خارجی است ،اظهار کرد :به نظر میآید آثار مسائل اقتصادی تاثیر بیشتری
بر وضعیت امروز بازار ارز و ســکه داشــته است .وی با اشــاره به تعیین سقف نرخ
ســود بانکی از سوی بانک مرکزی در سال گذشته ،خاطرنشان کرد :تغییر نرخ سود
بانکی باعث شــد که سپردهگذاران بانکی نقدینگی خود را به سمت بازار ارز و سکه
ببرند ،گرچه این اتفاق تنها دلیل وضعیت امروز نابســامانیهای اقتصادی نیست اما
همزمانی اجرای این سیاست با موضعگیری ترامپ درباره خروج از برجام و در نهایت
خروج آمریکا از برجام باعث ایجاد تاثیرات روانی در داخل و در نهایت مواجه شــدن
بازارهای مالی از جمله بازار ارز و طال با نوعی آشــوب شد .این فعال سیاسی با بیان
اینکه «کمتر کســی است که ریشه اتفاقات اخیر اقتصادی و نابسامانیهای بازار ارز
و طــا را در کارشــکنی آمریکا و خروج از برجام و اعــام تمایل مقامات آمریکایی
برای بازگرداندن تحریمها نداند» ،تاکید کرد :قطعا تا به امروز تهدیدات آمریکا برای
بازگرداندن تحریمها به معنای عملی اجرایی نشده است ،اما آنها زمانی را برای اعمال
تحریمهای خــود در نظر گرفتهاند؛ در این زمینه دولت باید در حوزه دیپلماســی
فعالیت جدیدی را آغاز کند و تحرکی نو به دســتگاه دیپلماتیک خود ببخشد تا با
انجام یکسری از اقدامات عملیاتی برای بیاثر کردن تحریمهای پیشرو تالش کند.
قنبری با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهوری به دو کشور اروپایی ،افزود :در این مسیر
دولت اقدامات خوبی را آغاز کرده اســت ،اما این اقدامات باید سرعت بیشتری پیدا
کند و با تحرکی مناسب ،دســتگاه دیپلماسی در مسیری حرکت کند که کمترین
آسیب را از تصمیم اخیر آمریکا داشته باشیم .
عضو شــورای مرکزی حزب مردمساالری همچنین با بیان اینکه «هدف آمریکا
از اتخاذ سیاســتهای جدید علیه ایران ،گســترش نارضایتیهای داخلی اســت»،
خاطرنشان کرد :آمریکا تحریمهای جدید را با هدف افزایش نارضایتیها وضع کرده و
میخواهد به نوعی میان حاکمیت و مردم در کشور فاصله ایجاد کند .در این شرایط
همه باید مراقب باشند و با اتخاذ مواضعی درست و منطقی به گونهای عمل کنند که
کمترین آسیب متوجه کشور شود .همگان باید هوشیار باشند و بدانند که کمترین
سوء محاسبه میتواند کشور را در معرض آسیبهای جدی از سوی آمریکا قرار دهد.
قنبری تصریح کرد :با تدوین و اجرای یکسری برنامههای کوتاه ،میان و بلند مدت در
حوزه سیاست خارجی و ترکیب آنها با یکدیگر میتوانیم بحران پیشرو را پشت سر
بگذاریــم؛ البته در این زمینه حرکت کردن با انعطاف ،تدبیر و عقالنیت توام با دفاع
از ارزشهای ملی و کوتاه نیامدن در برابر منافع حیاتی ما را به هدف خواهد رساند.

احتمال دارد کابینه دچار تحوالتی شود

مشــاور رئیس جمهور گفت :امروز نه فقط خلیج فارس بلکه همه پایتختهای
آسیایی و اروپایی صحنه شکست آمریکا است.
حسام الدین آشنا مشاور رئیسجمهور و رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک در
گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نظر سنجی توئیتری اخیر خود در
خصوص تغییر کابینه اظهار کــرد :همانطور که قبال هم رئیس دفتر محترم رئیس
جمهور مطــرح کردهاند؛ در دولت این آمادگی وجــود دارد که تحوالتی در زمینه
تطبیق سیاستها با شرایط فعلی و پاسخگویی به نیازهای جاری کشور اتفاق بیافتد.
مشــاور رئیسجمهور با بیان اینکه احتمال دارد کابینه دچار تحوالتی شود ,گفت:
تغییر کابینه حق رئیس جمهور است و در هر حوزهای و هر زمانی که صالح بدانند
اقدام میکنند .وی با اشاره به اخبار منتشره در خصوص انتصاب جهانگیری به ریاست
«ستاد ویژه اقتصادی» نیز گفت :معاون اول رئیس جمهور مسئولیتهای متعددی را
بر عهده دارند و مسئولیت سنگین ایشان به عنوان فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی
نشان میدهد که باالترین مسئولیتها در حوزه هماهنگیهای اقتصاد مقاومتی در
دولت را برعهده دارند .رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک با اشاره به اظهارات ترامپ
مبنی بر اینکه ایرانیها دیگر شعار مرگ بر آمریکا سر نمیدهد و قایقهایشان کمتر
اطراف ناوهای جنگی ما ظاهر میشوند؛ نیز گفت :آقای ترامپ دو ویژگی دارند که هر
دو آنها برای مردم ما جالب است .یکی اینکه او آرزوهای خود را در قالب گزارههای
مربوط به زمان گذشته بیان میکند؛ یعنی آرزوهایی که می خواهد واقع بشود را به
عنوان آرزوهای محقق شده به زبان میآورد .نکته دوم هم این است که از ضعفهای
خود به عنوان قوت و از قوتهای ما به عنوان ضعف یاد میکند.

به دانشجویان در صورت پذیرش اشتباهشان
عفو میدهند

وزیر دادگستری به تشریح آخرین رایزنیهای خود با دستگاه قضایی در رابطه با
وضعیت دانشجویان دستگیرشده در ناآرامیهای دی ماه پرداخت.
ســید علیرضا آوایی در گفتوگو با ایلنا ،درخصوص رایزنیهایش با قوه قضاییه
در رابطه با احکام صادر شــده برای دانشــجویان دستگیرشده در ناآرامیهای دی
ماه گفت :من مکاتبهای با مســئوالن قوه قضاییه داشــتم که اعالم کردیم برخی
از این دانشــجویان بالتکلیف هســتند .جوابی که برای من آمــد ،این بود که ما
دانشــجوی بالتکلیف نداریم .تعداد بســیار زیادی از آنها آزاد شــدهاند و تعدادی
دیگر هم پروندههایشــان به دادگاه فرستاده شده اســت .این عضو دولت تدبیر و
امید با اشاره به نامه دیگری اظهار داشت :هفته قبل من نامهای از سوی دادستان
کل کشــور دیدم که گفتهاند اگر شما افرادی را میشناســید که دانشجو بوده و
بالتکلیف هســتند ،به من معرفی کنید که براین اساس در حال پیگیری هستیم.
آوایی در پاســخ به این سوال چرا برای یک دانشجو حکم حبس هشت ساله صادر
شده در حالی که قرار بر عدم پروندهسازی بوده است ،تصریح کرد :معموال کسانی
که این گونه محکوم میشــوند ،بســته به نوع سلوک و رفتارشان در زندان ،کمتر
پیش میآید که هشت ســال در زندان بمانند چون نظام و سیستم قضایی دنبال
انتقام گرفتن از این بچهها نیســت .وی افزود :معمــوال پس از مدتی با دادن عفو
به این افراد کمک میشــود مخصوصا زمانی که دوستان احساس کنند که اشتباه
صورت گرفته ،قابل جبران اســت یا مشیشان عوض شده باشد .وزیر دادگستری
در پاسخ به این ســوال که تا چه اندازه احتمال تخفیف در آرای صادرشده وجود
دارد؟ خاطرنشــان کرد :احکام صادرشده ،احکام دادگاههای بدوی است .مشی بر
این است که در زمان تجدیدنظر ،تخفیف میدهند و کمک میکنند .از سویی ،اگر
فرد شرایطش را داشته باشد ،به این افراد با عفو کمک میشود.

نظر اکثریت فراکسیون امید
تغییر تیم اقتصادی دولت است

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی گفت :نظر اکثریت فراکسیون هم
تغییر تیم اقتصادی دولت اســت .انشــاءاهلل آقای روحانی اصالحات الزم را در تیم
اقتصادی برای کارآمدتر شدن انجام دهند که به نفع کشور خواهد بود.
به گزارش آنا ،محمدرضا عارف رئیس فرکسیون امید مجلس شورای اسالمی دیروز
در نشست خبری با اشاره به ضرورت توجه به گفتوگو میان جریانهای سیاسی فعال
در کشــور ،اظهار کرد :همواره از گفتوگو که یکی از چالشهای درون انقالب است
استقبال میکنیم ،جریانات سیاسی باید به این نتیجه برسند که منافع آنها در گرو
گفتگو کردن است .وی در همین زمینه ادامه داد :در مهرماه  97و همزمان با شروع
به کار مجلس بحث گفتگوی ملی را مطرح کردیم .اگر چه روند کند بود اما تا حدی
از این موضوع راضی هســتیم .رئیس فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه از زوایای
مختلف باید به بحث گفتگو پرداخته شــود ،گفت :بهترین راه برای پرداختن به این
موضوع رسانه است؛ البته باید ببینیم رسانهها امروز در چه جایگاهی قرار دارند .عارف
تصریح کرد :رسانهها در شکلگیری افکار عمومی ،هدایت افکار عموی و روشنگری
نقش بیبدیلی دارند .البته تا رسیدن به جایگاه مطلوب خود فاصله زیادی دارند .وی
با اشاره به مشکالت کشور و رسانهها گفت :باید عملکرد رسانهها آسیب شناسی شود،
یکی از مشکالت ما این است که فضای عمومی کشور اعتماد مناسبی به رسانههای
داخلی ندارند.

پخش مســتندی با عنــوان «بیراهه» در صداوســیما
با واکنشهای زیادی همراه شــده اســت .ایــن اولین بار
نیست که برنامههای صداوسیما با حاشیه و واکنش همراه
میشود ،اما این بار ماجرا به شکایت به شورای نظارت بر
صداوسیما رسیده است.
ماجرا از این قرار اســت که چند روز قبل صداوســیما
مســتندی به نام بیراهه درباره پخش اعترافات چند دختر
جوان مربوط بــه حرکات موزون آنهــا در فضای مجازی
پخش کرد پخش این مســتند با واکنش گسترده کابران
فضــای مجــازی همراه شــد و بعد واکنش مســولین را
برانگیخت ودر نهایت روز گذشــته یک عضو ناظر مجلس
در شورای نظارت بر صداوسیما از بررسی اقدام صداوسیما
در پخش مستند بیراهه و نشان دادن اعترافات ،در جلسه
دوشنبه هفته آینده این شورا خبر داد.
غالمرضا کاتب در گفتوگو با ایسنا ،اظهار داشت :اقدام
صداوســیما در پخش مســتند بیراهه و نمایش اعترافات،
اقدامــی غیرقانونی و غیراخالقی بــود که موجب به وجود
آمدن فضای بســیار منفی در جامعه شــد و شکایتهای
متعددی توســط انجمن حمایت از کــودکان و گروههای
اجتماعی گوناگون از صداوســیما به شــورا رسیده که در
جلسه هفته آینده به این شــکایات و آثار بسیار منفی به
وجود آورده در داخل و خارج از کشور رسیدگی میکنیم.
کاتــب ادامه داد :این اقــدام برنامهســازان بیراهه در
صداوسیما به ابزار و بهانه ای در دست معاندان و دشمنان
نظام به ویــژه رادیوها و تلویزیونهای خارجی به خصوص
بیبیســی و شبکههای آمریکایی و صهیونیستی برای زیر
ســوال بردن اهداف و آرمانهای انقالب اســامی تبدیل
شده است.
وی ایــن اقدام را غیرحرفه ای و غیراخالقی دانســت و
افزود :در نشســت شــورای نظارت بر صداوسیما حتما به
قصور نیروی انتظامی به دلیل در اختیار گذاشتن جزییات
اعترافات (م .ه) رسیدگی خواهد شد .بازجوییهای ناجا اگر
محرمانه باشــد نباید در اختیار صداوسیما قرار میگرفت
عالوه بر آن به اشتباه پلیس فتا نیز رسیدگی خواهد شد.
این عضو ناظر مجلس در شــورای نظارت بر صداوسیما
از برخورد با مســببان و مقصران برنامهساز در صداوسیما
خبر داد و افزود :در نشست هفته آینده با دعوت از مدیران
صداوسیما به ویژه مدیر شبکه یک و سایر شبکههایی که
احتماال این مستند توســط آنها پخش شده است از آنان
درباره این اقدام غیراخالقی و غیرحرفهای توضیح خواهیم
خواســت و به نسبت قصور انجام شده با متخلفان برخورد
میکنیم.
کاتب بــا رد ادعای مجری برنامــه «بیراهه» مبنی بر
درخواســت قوه قضاییه برای پخش اعترافات (م.ه) گفت:
بعید میدانم که چنین درخواســتی توسط قوه قضاییه از
صداوســیما شده باشد اما در عین حال در نشست شورای
نظــارت موضوع را با حجت االســام اژهای و محمدجواد
الریجانی در میان میگذارم.
وی ادامه داد :طبق قانون تا زمانی که حکم تخلف فرد
یا افراد صادر نشــود عقال ،شرعا و قانونی حق انتشار وجود
ندارد .این مسئله حتی درباره فساد اقتصادی و اخالقی نیز
ساری و جاری است چه رسد به موضوع پرونده خانم(م.ه).
پرداختن به مسئلهای در فضای مجازی با تعدادی معدود
کاربر و انتشــار آن در شــبکه یک صداوسیما با میلیونها
بیننده ،اصال درست نبود و انتشار یک ناهنجاری شد.
کاتب پخش مســتند بیراهه و اعترافات پخش شده را
«فرهنگســازی تخلف» دانســت و تاکید کرد :موظف به
حفظ حرمت افراد هستیم و هیچ بنایی برای بردن آبروی
شهروندان نیست گذشته از آن پخش چنین مستندهایی

شکایت از صداوسیما

باید دارای انعکاس مثبت باشد نه اینکه عالم و آدم نسبت
به مضرات و آثار منفی آن انتقاد داشــته باشند .این اقدام
صداوســیما «فرهنگســازی تخلف» نام داشت.این عضو
ناظر مجلس در شورای نظارت بر صداوسیما بازخوردهای
پخش مستند «بیراهه» را منفی دانست.
همچنین سیداحســان قاضیزاده در گفتوگو با ایسنا
در واکنش به پخش مستند بیراهه و اعترافات چند دختر
جوان از رسانه ملی و به دنبال آن واکنشهای گسترده به
این موضوع ،گفت :معتقدم همانطور که صداوســیما باید
استقالل رسانهای را در برابر آثار سفارشی حفظ کند باید
دقت نظر بیشــتری را هم داشته باشد یعنی حتی در برابر
آثار سفارشی ضریب دقتش را باال ببرد.
وی افزود :ممکن اســت هر اداره دولتی ،هر ارگان و هر
نهادی از مجلس ،دولت و قوه قضاییه درخواســت پخش
برنامههایی را داشته باشد که الزم است صداوسیما در این
موارد دقت نظر کافی را به کار گیرد.
قاضیزاده افزود :بررسیهای بنده نشان میدهد که در
این مستند به دلیل اطمینان به محتوای ارگان تولیدکننده
برنامــه ضریب دقــت به اندازه کافی وجود نداشــت حال
اینکــه باید این ضریب دقت درباره هر برنامهای از ســوی
صداوســیما وجود داشته باشــد .اینکه صرفا چند ،یک یا
دو نفر در این موارد آن برنامه را مورد بررســی قرار دهند
پذیرفتنی نیست آن هم با این توجیه که ارگانی مثل ناجا
چنین برنامهای را تولید کرده اســت و تنها صداوســیما
پخشکننده آن است.
این عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر صداوسیما در
پایان با تاکید بر اینکه این موضوع در هیات مورد بررســی
قــرار میگیرد ،گفت :بــا این وجود چنانچه هر شــخص
حقیقی و حقوقی نسبت به برنامههای صداوسیما شکایت
داشته باشد میتواند آن را به شورای نظارت بر صداوسیما
برای بررسی منعکس کند.
بحث انتقادات از صداوســیما ،بحث جدیدی نیست اما
اینبار حتی برخــی از اصولگرایان هم با این جریان همراه
شدهاند.
روزنامه کیهان در یادداشــتی به این موضوع پرداخته
است که در بخشی از آن آمده:
«واکنش قشــر متدین و مردم بــه این حادثه اما کامال
از سر «دلسوزی» است .این قشــر از جامعه حق دارند از
وضعیتی که به خاطر بیدر و پیکری شبکههای مجازی و
اینترنتی بر ســر جوانان و نوجوانانمان آمده ناراحت شوند
و به صداوســیما خرده بگیرند و از این بدســلیقگی ،گله

نمایند .صداوســیما با آن عریضــی و طویلی به قول رهبر
انقــاب که خطاب به کارکنان قــوه قضائیه فرمودند باید
در حوزه رسانه «هنرمندانه» فعالیت کند ،در این مستند،
«غیرهنرمندانه» وارد شد و «بدسلیقگی کرد ».انتخاب آن
قســمت از صحبتهای دختر نوجوان که گریهکنان ابراز
پشیمانی میکند برای مستند ،دل هر انسانی را میرنجاند
و همین حس گاهی ،برای پیدا شدن سر و کله «کفتارهای
سیاســی» که نه انسانیت سرشان میشود نه حقوق زن و
دختر میفهمند کافی اســت .آنهــا مترصد فرصتند تا در
جامعه «بحرانآفرینی» کنند .صداوسیما با این بدسلیقگی
برای این کفتارها فقط خوراک تبلیغاتی مهیا کرد».
پاسخ صداوسیما
انتقادات از صداوســیما به خاطر پخــش برنامه بدون
پاسخ نماند.
محمد حســین رنجبران مدیرکل روابط عمومی رسانه
ملی در واکنش به «برخی فضاســازیها درباره مســتند
«بیراهه» که از شــبکه یک سیما درباره آسیبهای فضای
مجازی پخش شده اســت و حواشی زیادی نیز در فضای
مجازی به دنبال داشــت» ،گفت :وظیفه ذاتی رسانه ملی
و خواست مردم بویژه خانوادههاست که اطالعات بیشتری
درخصوص آســیبهای فضای مجازی داشــته باشــند و
نباید وقتی مســئوالن مربوط در حــوزه فضای مجازی به
وظایفشان در ســاماندهی فضای مجازی عمل نمیکنند
ما دست روی دست بگذاریم و برنامههای آگاهی بخش به
خانوادهها ارائه نکنیم.
او ریشــه اصلی این معضل را بیقاعــده و قانون بودن
فضای مجازی کشــور دانســت و تصریح کــرد :بارها بر
این مســئله تاکید شــده اســت که نباید فضای مجازی
افسارگســیخته باشــد .این فضا مثل همهجای دنیا باید
قواعد و قانون مشخصی داشــته باشد و منتشر کنندگان
محتواهای نامناسب در این فضا بدانند که چه هزینههایی
در انتظارشان اســت .اما گویی ارادهای در این زمینه بین
مسئوالن مربوط وجود ندارد و این جای تاسف است.
رنجبران با تاکید براین که این مســتند تولید معاونت
اجتماعــی نیــروی انتظامی بوده اســت ،گفــت :یکی از
مهمترین مســئولیتهای مشــترک ما و ناجا حرکت در
مسیر پیشگیری اســت و همان طور که گفتم بسیاری از
خانوادههــا با ما تماس میگیرند و مطالبه جدی در زمینه
برنامههای آگاهی بخش در حوزه فضای مجازی دارند.
او افــزود :برخی خانوادهها با مــا تماس میگیرند و به
صراحــت میگویند ما خانواده ای مذهبی نیســتیم اما به

خانــواده و حفظ حیــا و حرمت خانواده اعتقــاد داریم و
همکاران ما را قســم میدهند که برنامههایی بســازید تا
جلوی این عرصه افسارگســیخته فضای مجازی را بگیرد
و به خانوادهها آگاهی دهد.
مدیرکل روابط عمومی رســانه ملی به برخی شایعات
در خصوص عدم صدور حکم قضایی برای این افراد اشــاره
کرد و گفت :بر اساس صحبتی که با مسئوالن ناجا داشتم
برای این افراد حکم قضایی صادر شده و حتی مقام قضایی
درخواســت کرده است تا موضوع این افراد حتما رسانهای
شود».
اما در این رابطه خبرگزاری ایســنا نوشــت« :خبرنگار
ی کرد
ایســنا این موضوع را از چند حــوزه قضایی پیگیر 
و به این پاســخ رسید که «پخش این مستند با هماهنگی
دستگاه قضایی نبوده اســت و دستگاه قضایی اوایل هفته
آینده در این زمینه اطالعرسانی الزم را خواهد کرد».
همچنین دیروز نایب رییس مجلس شــورای اسالمی
پخــش اعترافات یک دختر نوجوان در صداوســیما بدون
دریافت حکم از دادگاه صالح و بدون اجازه متهم را مصداق
ارتکاب جرم از ســوی این سازمان عنوان کرد و گفت که
باید با شــکایت کســانی که در این ماجرا حقشان ضایع
شده ،فرصتی برای دفاع از آنها از سوی تلویزیون اختصاص
یابد.
علی مطهری در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :پخش
اعترافــات یک دختر نوجــوان از فعالیــت خالف اخالق
اینســتاگرامی او با حالت گریه و بیپناهی از صداوســیما،
عواطف مــردم را بــه نفــع او تحریک کــرد .باید نبض
روانشناســی جامعه در دســت مدیران صداوسیما باشد تا
نقض غرض نکنند .مردم همیشه طرفدار مظلومند هر چند
کار او را و راه و فکر او را درست ندانند.
این عضو کمیســیون فرهنگی مجلس بــا بیان اینکه
تحریک غریزه جنســی جامعه کاری مذموم و جرم و گناه
محسوب میشود ،گفت :در عین حال پخش اعترافات یک
متهم درباره چنین موضوعی که الجرم منجر به شناسایی
او و گســترش موضوع در ســطح جامعه میشود ،مصداق
اشاعه فحشا است که خود جرم محسوب میشود.
نایــب رییس مجلس ادامه داد :عالوه بر این پخش این
اعترافات در حالی که هنوز در دادگاه صالح حکمی دریافت
نکرده اســت ،بدون اجازه متهم از صداوسیما جرم دیگری
است که این سازمان مرتکب شده است و البته صداوسیما
ید طوالیی در این رویه دارد .پخش صحنههایی از زندگی
خصوصی مرحوم سیدامامی فعال محیط زیست که متهم
به جاسوســی بود یا پخش دادگاههای معترضان انتخابات
ســال  ۸۸در حالی کــه هنوز اتهام آنها ثابت نشــده بود،
مشتی از خروار است.
مطهــری اضافه کرد :در عکسالمعلهایی که در مقابل
این اتفاق شــاهد بودیم برخیها استداللشان این بود که
با وجود این همه جرایم و نابســامانیهای اقتصادی نباید
به این مسائل پرداخت ،این منطق ،منطق درستی نیست.
به معضــات مختلف اجتماعی باید به طــور هماهنگ و
همزمان و موازی پرداخت نه اینکه مثال اول مشــکل ارز را
حل کنیم تا بعد ســراغ یک ناهنجاری فرهنگی برویم زیرا
فرصت از دست میرود.
این عضو فراکسیون امید مجلس در پایان گفت :به هر
حال کســانی که در این ماجرا حقشان ضایع شده است
میتوانند از طریق شــورای نظارت بر سازمان صداوسیما
شــکایت کنند تا بر اســاس ماده واحــده مصوبه مجمع
تشــخیص مصلحت نظام به آنها فرصت داده شــود تا دو
برابر زمانی که به ضرر آنها صحبت شــده اســت ،از خود
دفاع کنند.
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صداوسیما فاصله زیادی با دانشگاه عمومی و کالس اخالق دارد
جلسه عمومی بررسی مشکالت مردم منطقه  ۸تهران از
سلسله جلسات مناطق  ۲۲گانه تهران که که با پیگیری دکتر
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شــورای
اســامی و با همیاری فرماندار تهران از ســال قبل و به طور
منظم برگزار میشود ،سه شنبه  ۱۹تیر  ۹۷در مسجد جامع
نارمک منطقه  ۸تهران با حضور دبیران شــورایاری مناطق
مســئولین اجرایی ،غالمحســین آرام معاون فنی و عمرانی
فرمانداری تهران ،علیرضا محجــوب ،محمدرضا بادامچی و
پروانه مافی نمایندگان مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر
و پردیس در مجلس شورای اسالمی و همچنین افشین حبیب
زاده و محمد ساالری اعضای شــورای اسالمی تهران ،ری و
تجریش برگزار شد.
در این نشست حجت االســام صادق زاده امام جماعت
مســجد به تاریخچــه فعالیتهای مســجد از زمان مرحوم
مهندس بازرگان و ویژگیهای منطقه پرداخت و به حاضران
خیر مقدم گفت آنگاه دبیران شورایاری و شهروندان منطقه
به بیان مشــکالت عمده و مسائل شهری موجود در محالت
منطقه  ۸تهران پرداختند .کمبود سرانههای آموزشی ،فضای
سبز و بهداشت و درمان ،تراکم باالی جمعیت و عدم تناسب
خدمات شهری با جمعیت منطقه ،کمبود پارکینگ طبقاتی
و ترافیک ســنگین میادین و گذرهای اصلی منطقه همچون
هفت حوض ،نبود پردیس سینمایی و مجموعههای فرهنگی
چند منظوره در منطقه  ،۸سرپوشــیده نبودن مجموعههای
ورزشــی بانوان از جمله مشکالت مطرح شده توسط دبیران
شورایاری محالت منطقه  ۸بود.
در ادامه این نشست غالمحسین آرام معاون فنی عمرانی
فرماندار تهران با بزرگداشــت یاد و خاطره شهدای منطقه ۸
گفت :هرچه داریم به برکت خون شهدا است و شهدای منطقه
 ۸که برخی از آنها در همین مســجد نیز حضور داشته اند
برای ما شناخته شدهاند.
وی افزود :از دستاوردهای جلسات مناطق ۲۲گانه تهران
تا کنون  ۱۵۶مصوبه اســت که  ۱۰۶مورد اجرایی شده و ۵۰
مورد نیز در دســت اقدام اســت .از جمله این مصوبات آغاز
ســاخت  ۳بیمارســتان  ۱۰۰۰تختخوابی در شرق ،غرب و
جنوب تهران است.
نوری شهردار منطقه  ۸در خصوص مسائل منطقه  ۸گفت:
هیچ موضوعی واجب تر از احداث یک مرکز درمانی مناسب
در منطقه  ۸نیست .وزارت بهداشت  ۸۰۰۰متر زمین جهت
احداث بیمارستان در اختیار دارد که هم اکنون رها شده است.
در جهت ساخت مشارکتی این بیمارستان از بخش خصوصی
نیز دعوت کردیم که روند ساخت بیمارستان سرعت بگیرد.
شهردار منطقه  ۸خاطر نشان کرد :خدمات ارائه شده برای
شرق و غرب تهران یکســان نبوده و توجه به حل مشکالت
شرق تهران بسیار کمتر از غرب بوده است.
محمدســاالری عضو شورای اسالمی شــهر تهران ،ری و
تجریش گفت :متاســفانه با گذشت  ۴دهه از پیروزی انقالب
اسالمی با اینکه کالنشهرها درگیر مشکالت اساسی هستند
هنوز مدیریت یکپارچه شهری اجرا نشده است.
وی افزود :البته تشکیل جلسات مناطق ۲۲گانه تهران که
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به همــت دکتر کواکبیان و با همراهی فرماندار تهران برگزار
میشود را میتوان به منزله نمود عملی مدیریت واحد شهری
دانســت .برای حل چالشهای شهری بدون مشارکت مردم
نمیتوان کاری انجام داد .متاسفانه در سازمان خدمات شهری
و شهرداری تهران علیرغم خدمات فراوان انجام شده فساد و
رانتهای فراوانی به وجود آمده است.
ساالری خاطرنشان کرد :امروزه میدانیم بدون مشارکت
واقعی مردم اداره شهر امکان پذیر نیست ،بنابر این باید رانت
را از مدیریت شهر حذف کرده و مردم را در اداره کردن تهران
سهیم کنیم .ظرفیتهای فراوان درآمدزایی و پتانسیل فراوان
نیروی انســانی باتوجه به جمعیت باالی تهران نشان دهنده
وجود قابلیت اداره درســت شهر با اســتفاده از ظرفیتهای
موجود است.
سپس افشین حبیبزاده عضو شورای شهر تهران گفت :از
ابتدای سال جاری  ۲۰پروژه در منطقه  ۸تهران به بهرهبرداری
رســیده و تعدادی پروژه نیز در دست احداث است .ترمینال
شرق ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته و  ۵درصد باقیمانده
نیز به زودی تکمیل خواهد شد .یکی از موانع تعیین تکلیف
ایــن پروژه انتقــال ترمینال از محل قدیمی و آمادهســازی
زیرساختها جهت انتقال است.
وی افزود :یکی از کارهای خوب انجام شده در شورایاریها
تشکیل کارگروههای تخصصی برای هر منطقه است که هدف
از تشکیل آن مشــارکت بیشتر مردم به شکل تخصصی و با
کمک شورایاریها در امور شهری است.
حبیــبزاده در خصــوص بافتهای فرســوده گفت۵۰ :
میلیارد تومان جهت تحریک ســرمایه گذاری در بافتهای
فرسوده مصوب شده و برای ساخت پارکینگ طبقاتی نیز در
بودجه شهری امسال رقم مناسبی تخصیص یافته است.
ســرکار خانم پروانه مافــی نماینده مردم تهــران ،ری،
شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس گفت :منطقه  ،۸منطقه ای

پرجمعیت با بیش از  ۴۲۵هزار نفر جمعیت است که معادل
جمعیت برخی از شــهرهای بزرگ کشور است .این منطقه
دارای مردمی متدین و انقالبی است که شمار باالی شهدای
این منطقه نشان دهنده همین موضوع است.
وی افزود :سرانههای بهداشــت و درمان ،آموزش ،فضای
سبز ،پارکینگ و سایر سرانههای خدماتی شهری با توجه به
تراکم باالی جمعیت منطقه باید به شکل ویژه ای افزایش پیدا
کند تا پاسخگوی نیاز شهروندان باشد.
مافی خاطرنشان کرد :وجود فضای ورزشی مناسب برای
بانوان با توجه به ســبک زندگی کم تحرک شهری امروزی
ضروری است تا بتوانند در محیطی امن و سرپوشیده به ورزش
و تحرک بپردازند.
ســپس محمدرضا بادامچی نماینده مردم تهران ،ری،
شــمیرانات  ،اسالمشــهر و پردیس گفت :این جلسات که
در مناطق ۲۲گانه تهران برگزار میشوند مصوبات اجرایی
فراوانی داشــته که موجب حل برخی از مشــکالت مردم
تهران شــده اســت .در مصوبات و پیگیری خواســتههای
مردم هر منطقه باید سهم مشارکت شورایاریها را افزایش
دهیم ،چرا که شــورایاریها هستند که به طور تخصصی و
باجدیت پیگیر مشکالت محله و منطقه خود هستند.
در ادامه این نشست که با حضور گسترده مردمی همراه
بود علیرضا محجوب نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمشــهر و پردیس طی سخنانی گفت :جلسات مناطق
۲۲گانه تهران تا کنون باعث حل مســائلی از تهران شده
که نشــان دهنده موفقیت مدیریت واحد شــهری است.
قطعا همه مشــکالت تهران با این جلســات حل نمیشود
اما همین که برخی از مشکالت مردم هر منطقه حل شود
اتفاق مبارکی است.
وی افزود :پیگیری مشکالت مطرح شده در این جلسه در
فرمانداری صورت خواهد گرفت و به مردم منطقه  ۸اطمینان

میدهیم هیچ موضوعی از مشکالت مطرح شده از قلم نخواهد
افتاد و فرمانداری تهران با نظــارت نمایندگان تا حل کامل
مشکل پیگیر خواهد بود.
در پایان دکتر مصطفی کواکبیــان نماینده مردم تهران،
ری ،شــمیرانات ،اسالمشــهر و پردیس طی سخنانی گفت:
چون در منطقه  ۸هســتیم و هفته آینــده دهه کرامت آغاز
میشود که منجر به والدت حضرت علی بن موسیالرضا (ع)
میشود ،حدیثی از ایشان نقل میکنم .ایشان فرمودند« :ایمان
مومن کامل نمیشود مگر اینکه سه ویژگی در وجودش باشد
 ،ســنتی از خدا ،سنتی از پیامبر و ســنتی از امام و ولی در
وجودش باشد .سنتی که از خداوند است رازداری است».
دبیرکل حزب مردم ساالری با اشاره به مصاحبه صداوسیما
با یکی از «شــاخهای مجــازی» گفت :گاهــی در جامعه
رفتارهایی مشاهده میکنیم که کامال بری از این سنت الهی
است .صداوسیمای ما که باید دانشگاه عمومی و کالس اخالق
باشــد گاهی بی اخالقی میکند و بــا جایگاه واقعی خویش
فاصله زیادی دارد اگر کســی خطا کرده باید دستگاه قضایی
رسیدگی کند و آبروریزی کار خوبی نیست .از طرفی گاه در
مواردی که باید اختالسها و فسادهای اقتصادی افشا شود این
کار را انجام نمیدهیم.
دکتر کواکبیان افرود :ســنت دیگری کــه از پیامبر بر
میآید مدارا با مردم است .اگر با مردم خوب رفتار نکنیم،
امام راحل فرمودند «همه شــما را کنار میزنند و به جای
شما کسان دیگری را میآورند ،همانطور که شاه را برکنار
کردنــد» اگر ما هم در مجلس ،قــوه قضاییه و قوه مجریه
در مردم نارضایتی ایجــاد کنیم باید بدانیم اعتراض مردم
را نبایــد نا حق بدانیم و این موضوع به تشــنج و ناآرامی
میانجامد کــه قطعا به ضرر انقالب و نظام اســت لذا در
هر بخشــی که هســتیم باید تالش کنیم رضایت عمومی
را جلب کنیم.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت:
خصلت ســوم صبر در برابر مشکالت اســت که از امامان
معصــوم باید مقاومــت و صبوری را بیاموزیم .ما شــرایط
خوبــی در زمینه اقتصادی نداریم و ترامپ نابخرد با خروج
از برجام یک جنگ تمام عیــار اقتصادی را علیه ما به راه
انداخته است .البته همین امروز وزیر خارجه آمریکا بحث
معافیت برای تحریمهای نفتی را مطرح کرد که مشــخص
کرد تیر آنها در این زمینه به سنگ خورده است.
رئیس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای
اسالمی گفت :این ملت ثابت کرده در مقابل دشمنان ید واحد
است و همواره مقاوم بوده اما مسئولین نیز در داخل کشور باید
رضایتمندی مردم و وحدت کلمه را ایجاد کنند.
دکتر کواکبیان گفت :تا کنون جلسات  ۱۸منطقه تشکیل
شــده که جلســات مناطق ۱و  ۲۰با همیــاری فرمانداری
شمیرانات و فرمانداری ویژه ری انجام شد و هم اکنون جلسات
 ۴منطقه باقی مانده است.
وی تصریح کرد :منطقه  ۸نیاز به یک بیمارستان و فضای
درمانی مناســب دارد که با وجود زمیــن ۸هزار متری قول
میدهیم روند احداث این بیمارستان را پیگیری کنیم.

