«مردمساالری آنالین» پیامدهای اجرای بسته جدید ارزی را بررسی میکند

پیش بینی آینده قیمت ارز

پنجشنبه 18مرداد 26-1397ذیالقعده  9-1439آگوست - 2018سال هفدهم -شماره  12 -4665صفحه 1000-تومان

صفحه8

همزمان با روز خبرنگار در صحن علنی مجلس مطرح شد

انتقاد کواکبیان به قطع توزیع روزنامه
در ادارات به بهانه صرفه جویی
صفحه1
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وزیر آموزش و پرورش در حاشیه هیئت دولت:

اردوی گرجستان
بدون اطالع مقامات بود

استیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رای آورد

خداحافظی پرحاشیه ربیعی
از کابینه
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از ورود هیجانی به بازار سرمایه پرهیز کنید

استقبال بورس از تحریمها
با فرش قرمز  2062واحدی
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عکس:ایرنا

اقدام اروپایی علیه تحریم آمریکایی اعمال میشود

اسحاق جهانگیری:

ش روی کشور است
شرایط خطیریپی 

حرکت بروکسل
در مسیر درست برجام

گروه سیاســی :واکنشها به آغاز رســمی مرحلــه تحریمهــای آمریکا علیــه ایران به ســوژهای داغ
تبدیل شــده اســت.اتحادیه اروپا گفته اســت که شــرکتهای این بلوک را برای ادامه کار در ایران تشــویق
خواهد کرد.
اقدام دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اعمال مجدد بخشی از تحریمها پس از خروج او از توافق
اتمی ایران و قدرتها در ماه مه انجام میشود.بخش اول تحریمها صبح سه شنبه شروع شد و بخش دیگر شامل
صنعت نفت و بانک مرکزی اوایل نوامبر باز خواهد گشت.
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سرمقاله

صفحه2

یادداشت

استیضاح ربیعی و اعتماد مردم

ایران در سرازیری لرزش

حمیدرضاشکوهی

مــن نه طرفدار علی ربیعی بودم و نه مخالف او.
اما قبل از اســتیضاح او ،یک نکته ذهنم را مشغول
کرده بــود که چرا باید علی ربیعی در کمتر از یک
سال ،سه بار مجبور به جذب رای اعتماد نمایندگان
مجلس شــود؟ او مردادماه گذشته ،به عنوان وزیر
رفاه کابینه دوم حســن روحانی به مجلس معرفی
شــد و رای اعتماد گرفت .چند مــاه بعد برای بار
اول اســتیضاح شــد و رای اعتمــاد گرفت و حاال
در اســتیضاحی دیگر به مجلس رفت ولی این بار
نتوانســت رای اعتماد بگیرد .این همــه اصرار به
اســتیضاح وزیر رفــاه را درک نمیکنم .آن هم در
شرایطی که در یک سال گذشته دو بار رای اعتماد
گرفته .مگر قرار بوده در شش ماه اخیر چه اتفاقی
رخ دهد که نداد و اســتیضاح کننــدگان ربیعی،
خواستار حذف او شدند اما وزرای اقتصاد و صنعت
و حتی کشور ،از استیضاح مصونیت پیدا کرده اند؟
نکتــه دوم مــواردی اســت که چه از ســوی
استیضاح کنندگان و چه از سوی ربیعی در صحن
علنی مجلس مطرح شــد .این که فالن مســئول
زیرمجموعــه ربیعی ،صدها میلیــون تومان تخلف
کرده یا فالن نماینده ،چون فرد موردنظرش توسط
ربیعی ،مدیر نشــده یا فالن فــرد ،توقع مالی برای

یادداشت

یک مدیر از ربیعی داشــته و برآورده نشده ،کمر به
اســتیضاح ربیعی بسته اند ،فقط نشان از یک چیز
دارد و آن هم فســاد سیستماتیک است .هم وزیر،
ادعاها را تکذیب کرده و هم نمایندگان .من هم به
دنبال اثباتش نیســتم .اما نکته اینجاست که آنقدر
قبح فساد مالی و اقتصادی و پارتی بازی و سفارش
در کشــور شکســته شــده که چنین حرفهایی از
تریبون مجلس مطرح میشود .آن هم فقط موقعی
که کارد به استخوان وزیر یا برخی نمایندگان برسد.
سوال این است که اگر توافقات پشت پرده انجام
میشد و مثال فرد موردنظر فالن نماینده مسئولیت
میگرفت ،باز هم اســتیضاح انجام میشد؟ یا اگر
ربیعی ،کارش به استیضاح کشیده نمیشد ،باز هم
در مورد آن چند نماینده که درخواستهای خارج
از عرف داشتند افشاگری میکرد؟ به نظرم ،پاسخ
به این پرسشها منفی است.
فساد به حدی در ارکان مختلف کشور نفوذ کرده
که دیگر قبح همه چیز شکســته است .نمایندگان
استیضاح کننده ربیعی ،اولویتهای اصلی موکالن
خــود را نمیشناســند چراکه خواســت مردم در
شــرایط فعلی ،نه تغییر در وزارت رفاه ،بلکه ایجاد
ثبات اقتصادی و جلوگیری از فساد است .مجلسی

دکتر امیر ساعدی داریان*

که وزرای اقتصادی را برای شرایط فعلی بازخواست
نمیکند یا به تحقیق و تفحص از فساد اثبات شده
در شــهرداری تهران رای نمیدهــد ،اما وزیری را
که یک بار پنج ماه پیش اســتیضاح شــده دوباره
اســتیضاح میکند ،اولویت مردم را نمیشناســد.
هرچند که این بــه معنای تایید عملکرد وزیر رفاه
نیست که اگر او هم شــفاف سازی را در مجموعه
ثروتمنــد وزارت رفاه ،اولویت خود قرار میداد و به
وضع بازنشستگان و  ...بیشــتر رسیدگی میکرد،
میتوانست خود را در معرض استیضاح قرار ندهد.
امــا آنچه از جلســه اســتیضاح ربیعی حاصل
میشود دو نکته است .اول اینکه اغلب نمایندگان
مجلس اولویتهای مردم را فراموش کرده و راه خود
را میروند و دوم اینکه فســاد به حدی گســترش
یافته که عبارات اثبات کننده اش مثل نقل و نبات
از دهان مســئوالن و نمایندگان شنیده میشود و
یکدیگر را بــا همان عبارات متهــم میکنند .این
هــر دو ،بهترین دلیل برای اثبــات ناامیدی مردم
از مسئوالن اســت و فرقی ندارد این مسئوالن در
مجلس باشــند یا دولت یا نهادهایی که از نظارت،
مســتثنی مانــده انــد .ای کاش کمــی اوضاع را
دریابند...

در ماههای اخیر بحث زلزله در فضای کشور به
نقل مجالس تبدیل شده و همه از کوچک و بزرگ
در خصــوص افزایش قابل توجه رخداد زلزله بحث
میکنند .در این مقاله قصد دارم اندکی در خصوص
چرایی این مساله صحبت کنم .ایران کشوری لرزه
خیز اســت و بر روی کمربند لرزه ای قرار دارد .لذا
رخداد زلزله در این کشــور مساله ای عجیب و دور
از ذهن نیست .براساس شرایط ایران ،نوع گسلها،
ســابقه فعالیت آنها و همچنین توان لرزه زایی هر
یک از آنها بر اســاس آمار میتوان اطالعاتی را به
صورت ذیل ارائه نمود .به طور معمول در ایران در
هر سال حدود  200زلزله  4تا  6ریشتر و همچنین
دو زلزله  6تا  7ریشتر پیش بینی میشود .این آمار
برای زلزلههای باالی  7ریشتر به دو مورد در هر ده
ســال محدود میشود .این اعداد علمی ولیکن غیر
قطعی میباشند .نگاه موشکافانه به تعداد زلزلههای
رخ داده در بیســت سال اخیر تا پیش از زلزله 21
آبان ماه سال  96ازگله کرمانشاه نشان میدهد در
این مدت صرفا دو زلزله باالی  7ریشتر در ایران رخ
داده یکی مربوط به ســال  76قائن که بزرگی آن

 7.3ریشــتر بود و دیگری مربوط به زلزله سال 92
ســراوان که بزرگی  7.5ریشتر داشت .در خصوص
زلزلههای باالی  6ریشــتر نیز در ده سال پیش از
زلزله کرمانشاه صرفا  11مورد زلزله رخ داده است.
آمار زلزلههای  4تا  6ریشتر نیز بسیار کمتر از حد
توقع خود بوده است.
حال اگر آمار رخداد زلزلهها را در کشــور بعد از
زلزله ازگله بررســی کنیم به خوبی مشخص است
که صرفا در  6ماهه بعــد از این زلزله حدود 200
زلزله  4تا  6ریشــتر در کشــور اتفاق افتاده است.
لذا به طور خالصه میتــوان اینطور نتیجه گیری
کرد که اگرچه بررســی وضعیت رخداد زلزلهها در
یک یا دو ســال اخیر ممکن است این احساس را
حاصل نماید که رخداد زلزلهها غیرطبیعی اســت
ولیکن همین بررسی برای یک دوره طوالنی تر مثال
 50یا  250سال همان نتیجه معمول و مورد توقع
از وضعیــت لرزه خیزی ایران را نشــان میدهد .و
بــه طور خالصه میتوان عنوان کرد که پوســته از
لحاظ انرژی درونی در حال رسیدن به وضع تعادلی
مورد انتظار میباشد و عمال کسری رخ داد زلزلهها

در بیست ســال اخیر در حال جبران میباشد .لذا
انتظار میرود این روند ادامه دار باشــد تا جایی که
کســری رخ دادها جبران شود .میتوان گفت ایران
در سراشیبی لرزش قرار گرفته است و در سالهای
اخیر لرزشهای متعددی را شاهد خواهیم بود.
در خصوص تهران نیز باید گفت  188سال است
که هیچ زلزله بزرگی (بین  6.5تا  7.5ریشــتر ) در
شــعاع  50کیلومتری تهران رخ نداده است .آخرین
زلزلــه بزرگ تهران مربوط به ســال  1830میالدی
میباشــد که بزرگی در حدود  7.1ریشــتر داشته و
در اثر فعالیت گسل مشــا رخ داده است .در اثر این
زلزله کل شــمیرانات و دماوند ویران شــده است .با
توجه به این مســاله که در تهران هر  170سال یک
بــار انتظار رخداد زلزله باالی  7ریشــتر میرود و با
توجه به شروع ســالهای پر لرزه در کشور ،احتمال
رخداد زلزله شــدید در تهران بسیار بسیار محتمل
اســت و توجه بیش از پیش مســوولین در نوسازی
بافتهای فرســوده و افزایش کیفیت ساخت و ساز
ضروری است .
*عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

خبر
روحانی در دیدار وزیر امور خارجه کره شمالی:

بررسی حمایتهای قانون از خبرنگاران

مجید قاسم کردی*

فعالیت رســانهای حوزهای وســیع اســت که
شــامل همه فعاالن عرصه رسانه میشود و از این
رو خبرنگاران نیز از این دایره مســتثنی نیستند
فعالیتی که اگر بخواهیــم در خصوص چگونگی،
شرایط و موارد قانونی آن بررسی بکنیم ،قطعا باید
رو به سوی ،قانون مطبوعات مصوب  1364ببریم
چرا که برای خبرنگاران قانون خاصی وجود ندارد
و همه موارد در این حوزه را میتوان در آییننامه
نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب 1354
که در راستای اجرای مواد  1و  2قانون مطبوعات
مصوب شــده اســت مورد نظر قــرار داد .قانون
مطبوعات هرچند در ســال  79مــورد اصالحات
قــرار گرفت امــا گویا اصال بنا نیســت این قانون
کاری به صنف خبرنگاری داشــته باشــد از اینرو
همــه نگاه آن به مطبوعات ،از جنبه شــخصیت
حقوقــی آن اســت و بیشــتر به رفتار ســردبیر،
مدیر مســئول و صاحب امتیاز توجه شده و برای
نویســندگان و خبرنگاران بار مسئولیت چندانی
در نظر گرفته نشــده اســت .و حتی به ابزارهای
حمایتــی قانونی در این حوزه اشــارهای نمیکند
و مشــخص نیســت که خبرنگار از چه اختیاراتی
برخوردار است.
این نــگاه قانــون مطبوعــات فقط بــه خود
مطبوعــات باعث میشــود بجهت بــی توجهی

بــه ارکان مطبوعــات و جهــل بــه وظیفــه و
رســالت خبرنــگار در قانــون اشــکالهایی
ایجاد شود.
پایههای اساســی مطبوعات کــه رکن چهارم
دموکراســی بحســاب میآید خبرنگاران هستند.
جماعتی که همواره بجهت رسالتشــان در تکاپو،
چالش و دست به پنجه با ارکان ثروت و قدرت هستند
خبرنگارانی که حقوق و حدود مسئولیتهایشــان
مشخص نیست .واز ســوی دیگر طیف وسیع این
صنــف هیچ اطالعی ازقوانین ندارند و همین جهل
به قانون و رعایت نکردن الزامات حقوقی همیشــه
دردســرهایی برایشــان ایجاد کرده است که هم
خود هم رســانه شــان را با گرفتاریهایی مواجه
ساخته است.
نبود اشراف کامل به ادبیات حقوقی و بی توجهی
به اســتفاده از الفاظ و کلمات در جایگاه ناصحیح،
هیجان زدگــی و برخورد احساســی ،نبود قانون
جامع و کامل در ایــن صنف،عدم توجه قانونگذار
به خبرنگار به عنوان شخصیت مستقل و ...موجب
میشــوند برخی خبرنگاران بــه مخمصه بیفتند
زیرا نســبت به اثر حقوقی کلمات آگاهی ندارند.
حال اگر بنا باشد این خبرنگاران مورد بازخواست
قانونــی قرار گیرند و دســتگاه قضایی با الزامات
قانونی با آنها مواجه شــوند ،جرایــم خبرنگاران
براساس قانون مجازات اســامی تعیین میشود.
چرا که در قانون مطبوعات به نظر میرسد برخی
مســائل مجمل است و شفاف نیســت .و بجهت
عــدم حمایت قانونی ،خبرنگاران براســاس قانون

مجازات اسالمی ،محاکمه میشوند .موضوعی که
باعث شــده اســت با راهکار قانونی دست قاضی
باز باشــد .قانون مجازات بنابر تفســیر مضیق ،به
نفع متهم است ،اما زمانی که خبرنگاری قرار است
مجازات شــود در قانون مطبوعات برمبنای قانون
مجازات ،تفسیر موســع صورت میگیرد .آن قدر
کلمات مجمل و مبهم هستند که هر قاضی با هر
ایــدهای میتواند هر نوع تفســیری را ارائه کند و
خبرنگارانی که میتوان گفت بخش اعظمی از آنها
جاهل به موارد حقوقی و قانونی هستند ،ناخواسته
وارد پروســه و مجاری قضایی شده و محکوم هم
میشــوند .از اینرو خبرنگاران بجهت آسیب پذیر
بودن ونبــود ابزار حمایتی و قانونی و شــکننده
بودن در برابر قانون خشــک و بــی انعطاف رو به
خود سانســوری کرده و بجای شفایت و صداقت
به چند پهلو گویی و اشــاره گویــی رو میآورند.
خبرنگاران نه در قانون مطبوعات و نه درهیچ یک
از قوانیــن دیگر مورد حمایت قانون قرار نگرفته
است و نسبت به جرایم انتسابی و موارد قضایی و
قانونی بسیار شکننده و آسیب پذیر هستند و این
در حالی اســت که قانــون میتواند در این زمینه
هدفمندتر مواد قانونی را اعالم کند حمایت قانونی
از خبرنــگاران وبهره مندی ایــن صنف از قوانین
حمایتی تنها بــا بازنگری قانــون مطبوعات و یا
تصویب قانون جامع وکاملی در خصوص مســایل
مبتال به حوزه رســانه و خبرنگاران قابل دستیابی
خواهد بود.
*کارشناس حقوقی

آمریکای نامطمئن و غیرقابل اعتماد ،به هیچیک از تعهدات خود پایبند نیست
رئیس جمهور ،برقراری صلــح و امنیت کامل
در منطقه شــبه جزیره کره را خواست جمهوری
اسالمی ایران دانست و با بیان اینکه تحوالت شبه
جزیره کره برای تهران حائز اهمیت است ،تصریح
کرد :اراده تهران بر توســعه و گسترش مناسبات
و همکاریهــای همه جانبه بینالمللی از جمله با
پیونگ یانگ است.
به گزارش ایســنا ،حجتاالســام والمسلمین
حســن روحانــی روز چهارشــنبه در دیدار «ری
یونــگ هــو» وزیر امــور خارجه کره شــمالی با
اشــاره به روابط دوســتانه و صمیمانــه تهران _
پیونــگ یانگ در طول دهههای گذشــته ،گفت:
ایــران و کــره شــمالی در بســیاری از مقاطع
حســاس بینالمللی و مجامع جهانی دیدگاههای

مشــترکی داشــته و همــواره از یکدیگر حمایت
کردهاند.
رئیس جمهور با اشــاره به خــروج یک جانبه
آمریکا از برجام به عنوان توافقی بینالمللی ،گفت:
عملکرد دولت آمریکا در این ســالها به گونهای
بوده که امروز آمریکا به عنوان کشوری نامطمئن
و غیرقابل اعتماد در جهان شناخته می شود که به
هیچیک از تعهدات خود پایبند نیست.
روحانی خاطر نشــان کرد :در شرایط کنونی،
کشورهای دوست باید با توسعه روابط و گسترش
مناســبات و همکاریهــا در مجامــع بینالمللی
درکنار یکدیگر قرار داشته باشند.
«ری یونگ هو» وزیر امور خارجه کره شــمالی
نیز با اشــاره به روابط دوســتانه و صمیمی تهران

 پیونگ یانگ و مواضع و دیدگاههای مشــترکدو کشــور درباره مســایل گوناگــون منطقهای و
بینالمللی ،گفت :سیاســت راهبردی کره شمالی
توسعه روابط با جمهوری اسالمی ایران و مقابله با
یکجانبهگرایی است.
وزیر امور خارجه کره شــمالی خروج آمریکا از
برجــام و تالش برای بازگردانــدن تحریمها علیه
ایران را اقدامی نادرســت و برخالف موازین بین
المللی دانســت و ضمن ارائه گزارشی از مذاکرات
کره شــمالی با آمریکا در سنگاپور و تحوالت شبه
جزیره کره به رئیس جمهور کشــورمان ،توســعه
روابط مقامات عالی رتبه دو کشور را در گسترش
مناســبات و همکاریهای فی مابین حائز اهمیت
عنوان کرد.

***
همزمان با روز خبرنگار در صحن علنی مجلس مطرح شد

انتقاد کواکبیان به قطع توزیع روزنامه در ادارات به بهانه صرفه جویی
نماینده مــردم تهران در مجلس از قطع توزیع
روزنامه در ادارات به بهانه صرفه جویی انتقاد کرد.
به گــزارش خبرنگار مردمســاالری مصطفی
کواکبیان در نشســت علنی دیروز مجلس شورای
اسالمی و در جریان اســتیضاح وزیر تعاون ،کارو
رفــاه اجتماعی گفــت :نتیجه اســتیضاح امروز
هرچه باشــد ان شــاءاهلل برای مردم مایه خیر و
برکــت گردد .وی در ادامه با اســتناد به ماده 18
آییننامــه داخلی مجلس و پایبندی به ســوگند
گفــت :رعایت بی طرفی هیأت رئیســه در اعالم

وصول استیضاح وزرا ضرورت دارد .نماینده مردم
تهران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در
مجلس شورای اســامی بر همین اساس تصریح
کرد :موضوع اســتیضاح برخــی وزرا قبل از علی
ربیعی مطرح بود از این رو الزم اســت استیضاح
دیگــر وزیــران از جملــه وزیر کشــور نیز اعالم
وصول شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد:
امروز روز خبرنگار اســت و دوســتان خبرنگار از

صبــح زحمت کشــیده اند از این رو الزم اســت
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی برای تأمین امنیت
شــغلی خبرنــگاران و موضوع بیمــه خبرنگاران
جدیت داشــته باشــند همچنین اخیرا باب شده
برخی دستگاهها عالوه براینکه خبرنگاران را پشت
درهای اتاق مسووالن نگه میدارند به بهانه کاهش
هزینههــا میگویند اولین قلــم روزنامهها را قطع
کنید در حالی کــه آنقدر هزینههای غیر ضروری
دیگر هســت که باید جمع شود و نباید کارمندان
ادارات را از روزنامهها محروم کرد.

