
بولتون لندن را در ماجرای توقیف 
نفتکش ایرانی فریب داد؟ 

بینالملل
| شــواهد حاكى اســت تيم امنيت ملى بولتون مســتقيماً در توقيف 
نفتكش ايرانى دخالت داشته است. اين احتمال وجود دارد كه در شرايطى كه 
سياستمداران محافظه كار انگليس سرگرم انتخاب نخست وزير جديد بودند به 

دام بولتون افتادند.
آبزرور كه يكشنبه ها منتشر مى شــود، تاكيد كرد: بولتون، جنگ طلب اعظم 
دولت دونالد ترامپ، انگليس را به دام خطرناكى براى مقابله با ايران كشانده است.
اين نشريه افزود: مشاور امنيت ملى كاخ سفيد و جنگ طلب بدنام دوره حمله 
به عراق در حال انجام يك مأموريت است. او عمدتاً عامل تقابل آمريكا با ايران به 
شمار مى آيد. وى سخت براى مهار ايران تالش مى كند و در اين راه كوچك ترين 
اهميتى نمى دهد كه چه كسى لطمه مى بيند، حتى اگر كسى كه آسيب مى بيند 

متحد نزديكى كشورش مثل انگليس باشد.
بنابراين، بولتون، همزمان با روز استقالل آمريكا، وقتى شنيد كه نيروى دريايى 
انگليس نفتكش «گريس وان» حامل نفت ايران را در سواحل جبل الطارق توقيف 
كرده اند نتوانست خوشحالى اش را پنهان كند. او در توئيتر نوشت: يك خبر عالى: 

انگليس ابرنفتكش گريس وان را كه حامل نفت ايران بود، توقيف كرده است.
آبزرور در تحليل خود از رفتار مشــاور امنيت ملى كاخ سفيد افزود: واكنش 
بولتون اين تصور را ايجاد مى كند كه توقيف ايــن نفتكش يك غافلگيرى بوده 
است. اما شــواهد فزاينده حاكى است كه عكس اين مســاله صحت دارد و تيم 
امنيت ملى بولتون مســتقيماً در اين مســاله دخالت داشته است. اين احتمال 
وجود دارد كه در شرايطى كه سياستمداران محافظه كار انگليس سرگرم انتخاب 
نخســت وزير جديد بوده و براى تصاحب قدرت تالش كرده و مشغول برگزيت 

بودند به دام بولتون افتادند. به طور خالصه آنكه، به نظر مى رســد كه انگليس 
فريب داده شده است.

اين نشريه بريتانيايى ســپس اقدام انگليس در توقيف تانكر حامل نفت ايران 
در جبل الطارق و توقيف نفتكش متخلف آن در تنگه هرمز را كنار هم قرار داده 
و نوشت: انگليس به بحرانى بين المللى كشيده شده كه براى آن آمادگى ندارد. 
زمان وقوع اين اتفاقات بدتر از اين نمى شــد. «بوريس جانســون» كه احتماالً 
هفته جارى وارد خانه شماره 10 «داونينگ استريت» مى شود يك نخست وزير 
ناآزموده است. در عين حال، انگليس در آستانه يك خروج نامنظم از اتحاديه اروپا 
قرار دارد و نزديك ترين شركاى اروپايى را از خود رانده است. همچنين روابط اين 

كشور با آمريكاى دونالد ترامپ تيره شده است.
آبزرور به ريشــه يابى وضعيت بحرانى كنونى پرداخــت و ادامه داد: مخالفت 
انگليس با تصميم ترامپ براى خروج از توافق هســته اى با ايران سرآغاز بحران 
امروز است. لندن با نگرانى نظاره گر سياست «فشار حداكثرى» ترامپ و بولتون 
عليه ايران بوده اســت. هر چند انگليس از تالش هاى اتحاديه اروپا براى نجات 
توافق هســته اى حمايت كرده، «ترزا مى» نخســت وزير مستعفى و «جرمى 
هانت» وزير خارجه انگليس ســعى كردند هر دو طرف را داشته باشند؛ يعنى از 
طرف ديگر، ترامپ را هم نرنجانند. بنابراين، آن ها علناً از اظهارات واشنگتن عليه 

فعاليت هاى منطقه اى و برنامه موشكى ايران حمايت كردند.
اين نشريه يادآور شد: مساله مهم اينجاست كه دولت انگليس نتوانست حمايت 
از كشتى هاى حامل پرچم اين كشور در خليج فارس را افزايش دهد. اين مساله 
تا حدى بدين دليل است كه نيروى دريايى توخالى انگليس ظرفيت كافى براى 

گشتزنى ندارد. اما علت ديگر آن است كه مقام هاى انگليسى نگران بودند كه در 
صورت تكيه كردن بر وجهه نظامى خود، كشور به درگيرى مسلحانه كشيده شود.
با اين حال، نتيجه مطلوب بولتون آن بود كه انگليس بدون هيچ ترديد و ابهامى 
به سمت آمريكا كشيده شود. بنابراين، وقتى ماهواره هاى جاسوسى آمريكا كه 
مسئول مسدود كردن مسير صادرات نفت ايران را داشتند، نفتكش «گريس وان» 

را رديابى كردند بولتون فرصت را مهيا ديد.
روزنامه اســپانيايى «ال پائيس» به نقل از مقام هاى رسمى اين كشور ماجرا 
را چنين توضيح داد: گريس وان كه پرچم پاناما را برافراشــته، از ماه آوريل كه 
در ســواحل ايران پهلو گرفته بود، تحت جاسوسى ماهواره هاى آمريكا بود. اين 
ابرنفتكش بزرگ تر از آن بود كه بتواند از كانال سوئز عبور كند. بنابراين، دماغه 

اميد نيك را دور زد و راهى مديترانه شد.
آبزرور ادامه داد: بولتون اعتمادى به مادريد نداشت و آمريكا از قبل، انگليس را 
برگزيده بود. چهارم ژوئيه وقتى گريس وان وارد آب هاى سرزمينى جبل الطارق 
شد، تصميم سرنوشت ساز از لندن صادر شد و 30 تفنگدار به عرشه كشتى يورش 
بردند. هنوز معلوم نيست چه كسى در انگليس اين تصميم را صادر كرده است.

آبزرور در بخش ديگرى از تحليل خود به توقيف كشــتى انگليســى «استنا 
ايمپرو» توســط ايران پرداخــت و اذعان كرد كه توقيف اين كشــتى «انزواى 
ديپلماتيك انگليس و آســيب پذيرى آن از لحاظ نظامــى و اقتصادى را نمايان 
كرد. دولت به كشتى هاى انگليسى توصيه كرده كه از عبور از تنگه هرمز برحذر 
باشند. اين اعترافى اســت به اينكه انگليس نمى تواند از اين كشتى ها حفاظت 
كند. اما روزانه 15 تا 30 تانكر نفت با پرچم انگليس از تنگه هرمز عبور مى كنند. 

ســرمقاله
همراه با دستفروشان 

میهنم
| رضــا امیــری مهر- يك 
اقتصاددان مى گويد دستفروشى معضل 
نيست، نياز جامعه است. گاهى در شرايط 
اجتماعى و شــهرى معضالت كوچكى 
ايجــاد مى كند كه قابل كنتــرل و رفع 
است و اثرات آن كمتر از اثرات برخورد 
با دستفروشــى بر زندگى دستفروشان 
و خانواده هاى آنهاست.دستفروشــى از 
نمونه فعاليت هاى اقتصادى و به اصطالح 
كسب و كار هايى محسوب مى شود كه در 
قالب و چارچوب پيشه هاى غير رسمى 
از آن ياد مى شــود.هر ساله با نزديك تر 
شدن به روز ها و هفته هاى پايانى سال 
بر تعداد دستفروشــان فعال در شهر ها 
افزوده مى شود، پديده اى كه با تهديدات 
و فرصت هاى خاص به خود (در شرايط 
فعلى اقتصادى كشــور) همراه است.در 
ســاليان نه چندان دور گذشته، عموما 
بر نكات و ابعــاد منفى اين پديده تاكيد 
مى شد، اما بايد واقع بين بود و به ناچار 
در شرايط فعلى اقتصادى، نكات و ابعاد 
مثبتى بــراى آن متصور بــود. يكى از 
نخستين مشكالت اين پديده به موضوع 
ســد معبر و اختالل در رفــت و آمد در 
معابر باز مى گردد كه به واقع اصلى ترين 
توجيه و منطق شهردارى ها در برخورد 
و مقابله با دستفروشان به همين امر باز 
مى گردد، عارضه اى كه در ساليان گذشته 
مسبب بروز حوادث و حاشيه هايى شده 
اســت.وضعيت بى ثبات دستفروشان 
محصول پاره اى مقررات ضدشــهرى، 
ابهامات حقوقى، خالهاى قانونى، و فقدان 
نهادهاى قدرتمند حامى اين حرفه است. 
در رويارويى با دستفروشى با دو مسئله 
اصلــى طرفيم؛ تفســيرهاى مخدوش 
از قانون و جرم انگارى.1. تفســير هاى 
مخدوش قانونــى: مواد متعــددى در 
قوانين ايــران از جمله اصل 43، ماده 3 
قانون نظام صنفى، ماده 16 قانون بهبود 
مستمر محيط كســب و كار، ماده 30 
دستورالعمل اجرايى قانون ساماندهى و 
حمايت از مشاغل خانگى، و سياست هاى 
كلى اقتصاد مقاومتى مى توانند مجراى 
حمايــت و ســامان دهى قانونــى بــه 
دستفروشى را فراهم كنند. اما شهردارى 
تهران با تفســيرى غيرمردمى از برخى 
مواد قانونى نگاه منفى به دستفروشــى 
را ترويج مى كند.براى نمونه مى توان به 
استناد شــهردارى به تبصره 6 ماده 96 
قانون شهردارى ها اشاره كرد كه مى گويد 
«اراضى كوچه هاى عمومى و ميدان ها و 
پياده روهــا و خيابانها و بطور كلى معابر 
و بســتر رودخانه ها و نهرهــا و مجارى 
فاضالب شــهرها و باغ هــاى عمومى و 
گورستان هاى عمومى ودرخت هاى معابر 
عمومى واقع در محدوده هر شــهر كه 
مورد استفاده عموم است ملك عمومى 
 محسوب و در مالكيت شهردارى است .»

  ملکه در
تله امریکا

 ماجرای خاک سپاری
حضرت حافظ!

| من مرده و شما زنده. اصال چرا مقدمه چینی 
می کنم می خواهم برایتان قصه یک تشــییع جناه 
را رو کنم. اصال هم ربط بــه دادگاه و مادگاه و قتل 
وخودکشی و خودسوزی و بیت کوین و سرامیکحمام 
ندارد که ندارد. این داســتان نقل از  کتاب تاریخ 

ادبیات ایران نوشته ادوارد براون است:
روزي که حافظ از دنیا می رود برخي مردم کوچه و 
بازار به فتواي مفتي شهر شیراز به خیابان می ریزند 
و مانع دفن جسد شاعر در مصالي شهر مي شوند، به 
این دلیل که او شراب خوار و بي دین بوده و نباید در 

این محل دفن شود!
فرهیختگان و اندیشمندان شهر با این کار به 
مخالفت برمی خیزنــد. بعد از بگو مگو و جر و بحث 
زیاد، یک نفر از آن میان پیشنهاد می دهد که کتاب 
او را بیاورند و از آن فال بگیرند هر چه آمد بدان 

عمل نمایند .
کتاب شعر را دست کودکي می دهند

و او آن را باز  می کند و این غزل نمایان  می شود:
عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسي آن ِدرَود عاقبت کار که کشت

همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست
همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت

همه از این شعر حیرت زده می شــوند و سرها را 
به زیر می افکننــد. باالخره دفن پیکر حافظ انجام 
می شود و از آن زمان حافظ لسان الغیب نامیده شد.

کاتومات
نویسنده:کیشمیش

علیه اقتصاد 
پنهان

در مورد اقتصاد پنهان كه از آن با تعابيرى نظير اقتصاد 
غيررسمي، نامشهود،  ســايه، زيرزميني و سياه نيز ياد مى 
شــود، تعاريف و طبقه بندي هاي ارائه شده است. در اين 
تعاريف و طبقه بندي ها، اقتصاد پنهان با توجه به معيارهايي 
نظير ماهيت مبادالتي فعاليت ها، ثبت در مراجع قانونى، 
پرداخت ماليات و يا قانوني بودن، از ساير فعاليت ها متمايز 

مي گردند. 
قطعاً نمى توان تعريف كامًال دقيقــى از اقتصاد پنهان 
ارائه كرد ولى بر اســاس تعريف نظام حسابهاي ملي،  مى 
توان گفت بخش پنهان اقتصاد عمدتاً در حوزه فعاليت هاي 
زيرزميني، فعاليت هاي غيرقانوني، بخش غيررسمي، توليد 
خانوار بــراي مصرف نهايي خود و مــوارد از قلم افتاده در 
فرايند جمع آوري آمار قرار دارد. اقتصاد غيرقانونى بر اساس 
درآمد حاصل از فعاليت هايى اســت كه با ناديده گرفتن 
قوانين تجارى كار مى كنند فعاالن عرصه اقتصاد غيرقانونى 

در توليد، توزيع كاالها و خدمات ممنوع نظير قاچاق مواد 
مخدر، قاچاق اسلحه و فحشا كار مى كنند.اقتصاد گزارش 
نشده شامل آن دســته از فعاليت هايى اســت كه در آنها 
قوانين اقتصادى مالياتى تمرد مى شــود. بصورت خالصه 
مى توان گفت كه اقتصاد گزارش نشــده درآمد حاصل از 
دارايى هاى گزارش نشــده براى ماليات اســت همچنين 
اقتصاد گزارش نشده از شكاف مالياتى بين ماليات قانونى 
و ماليات جمع شــده به دســت مى آيد در اياالت متحده 
حقوق گزارش نشــده در حدود دو بيليون دالر ناشــى از 
شكاف مالياتى 450 تا 500 ميليارد دالر برآورد مى شود.
اقتصاد ثبت نشــده بر پايه فعاليت هاى اقتصادى است كه 
از قوانين ســازمانى، كه با توجه به نيازمندى هاى گزارش 
شــده از طرف اژانس هاى امارى دولتى تعريف مى شوند، 
تمرد مى شود بصورت خالصه درآمد حاصل از اقتصاد ثبت 
نشــده (با توجه به قوانين و عرف)، درآمدى است كه بايد 

در سيستم هاى حســاب دارى ملى (مانند حقوق ملى و 
حساب هاى توليدى) ثبت شود اما ثبت نشده است درآمد 
ثبت نشده در كشورهاى در حال توسعه كه از سيستم هاى 
حسابدارى سوسياليســتى به سيستم هاى استاندارد ملى 
سازمان ملل در حال گذار هســتند به عنوان يك مشكل 
مهم شناخته شده اســت روش هاى جديد براى تخمين 
ميزان اقتصاد ثبت نشــده (بررسى نشده) ارائه شده است 
اما توافق اندكى در مورد اندازه اقتصاد كشورهاى در حال 
 Informal economyتوسعه وجود دارد.اقتصاد غيررسمى
شامل فعاليت هاى اقتصادى است كه از هزينه ها تمرد كرده 
و از حقوق مصــرح از قوانين و قواعد ادارى در مورد روابط 
مالكيتى، اجازه تجارى، قرار دادهاى كارى، اعتبار مالى و 
سيستم هاى تأمين اجتماعى، مستثنا مى شود بطور خالصه 
اقتصاد غيررســمى درآمد ناشى از عوامل اقتصاد است كه 

بصورت غيررسمى كار مى كنند. 

ت
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فرمانده هوافضای سپاه :

دروغ ترامپ آنقدر بزرگ بود که خودمان نیز اول باور کردیم
| فرمانده هوافضاى سپاه اعالم كرد: دروغ بزرگى كه ترامپ گفت، آنقدر بزرگ بود كه خودمان نيز 

اول باور كرديم كه توانسته اند يك پهپاد ما را ساقط كنند.
سردار اميرعلى حاجى زاده پس از جلسه كميسيون آموزش، تحقيقات و فناورى مجلس در جمع خبرنگاران 
گفت: پس از ادعاى ترامپ در خصوص سرنگونى يك پهپاد ايرانى يگان هاى مختلف را چندبار كنترل كرديم، 

زيرا موضوع براى ما باورپذير نبود كه دروغ به اين بزرگى را خودش به صورت مستقيم در رسانه بيان كند.
وى افزود: به همين علت چند ســاعتى در تكذيب خبر تأخير داشتيم و در نهايت ديديم كه پهپاد بدون 
سرنشين ما فعاليت ناوگروه را قبل از تنگه هرمز و تا زمان خارج شدن از آن رصد كرده است. به گزارش كائنات 

و به نقل از ايسنا، سردار حاجى زاده گفت: خود آن ها نيز پس از مدتى تقصير را به گردن بولتون انداختند.
وى افزود: در جلسه روز گذشته كميسيون آموزش، تحقيقات و فناورى گزارشى از پيشرفت ها و دستاوردها 

در عرصه هاى مختلف موشكى، هواپيماهاى بدون سرنشين و بمب هاى هوشمند ارائه كرديم.
سردار حاجى زاده گفت: همه اين دستاوردها در واقع با تالش افراد و مسؤوالنى كه در مجموعه هوافضاى 

سپاه بوده اند و همچنين بكارگيرى نخبگان كشور، دانشگاه ها و جوانان بدست آمده است.
وى افزود: نكته مهم اين است كه اگر ما در ساير بخش ها كه مشكل داريم از دانشگاه ها و جوانان استفاده 
كنيم، مسائل با تكيه بر توان داخلى به سرعت قابل حل است.سردار حاجى زاده گفت: در جلسه روز گذشته 
كميسيون آموزش، تحقيقات و فناورى در اين باره صحبت كرديم كه ما از گوشه كوچكى از ظرفيت ها توانسته 
ايم استفاده كنيم و اين موفقيت ها كه ملت شريف ايران در ماه ها و سال هاى اخير ديده اند، حاصل شده است.
وى افزود: دســتاوردها با قدرت و ظرفيت هاى دانشگاهها، شركت هاى دانش بنيان و توانمندى هاى داخلى 

بدست آمده و خواهش ما اين است كه ساير مسؤوالن نيز اين روش را آزمايش كنند، ضرر نخواهند كرد.

 پرونده بزرگترین بدهکار بانکی روی میز
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

| دبير ســتاد هماهنگى مبارزه با مفاسد 
اقتصادى گفــت: فردا روند پرونــده بزرگ ترين 
بدهكار بانكى در اين ستاد به رياست معاون اول 

رئيس جمهور بررسى مى شود.
كاظم پاليــزدار دبير ســتاد هماهنگى مبارزه 
با مفاســد اقتصادى در مــورد موضوعات مورد 
بررسى در جلســه اين ســتاد خاطرنشان كرد: 
پيگيرى موضوع پرونده بزرگترين بدهكار بانكى 
و روند گزارش دهى بانك مركــزى و كميته فرا 
دستگاهى وصول مطالبات معوق در اين باره، يكى 
از موضوعات جلسه فرداى ستاد هماهنگى مبارزه 
با مفاسد اقتصادى به رياست اسحاق جهانگيرى 

است.
دبير ستاد هماهنگى مبارزه با مفاسد اقتصادى ادامه داد: موضوع ديگر بحث فرودگاه منطقه َطّالب 
قم اســت. اجراى احكام براى اين پرونده حكم صادر كرده است و بررسى اين موضوع نيز يكى ديگر از 
موارد جلسه فرداى ســتاد هماهنگى مبارزه با مفاسد اقتصادى خواهد بود. اين پرونده در حال تبديل 

شدن به يك «پديده شانديز» ديگر بود كه جلوى آن گرفته شد.

قضادفاعی

شهرُکشی در تهران
     شهرها با کدام روایت از پس فاجعه برمی آیند

پایان قمارمجازی

 مــرگ
مسعود رجوی 
 پس از سال ها
تائید شد
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جان بولتون 
امیدوار است 

انگلیس را به یک 
باتالق بکشد
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| دادستان كل كشور بخشنامه اى مبنى بر ايجاد وحدت رويه درباره 
سايت هاى قمار يا شــرط بندى در فضاى مجازى را خطاب به دادستان هاى 

سراسر كشور ابالغ كرد.
متن بخشنامه حجت االسالم منتظرى در اين باره به اين شرح است:

احتراما با عنايت به اينكه برخى از افراد در فضاى مجازى اقدام به راه اندازى 
سايت هاى قمار و نيز سايت هاى پيش بينى مسابقات ورزشى و اخذ وجه از 
كاربران جهت قماربازى و پيش بينى نتيجه مسابقات مى نمايند و پس از آن 
بخشى از وجوه به برنده در بازى قمار يا افرادى كه نتيجه مسابقات را به طور 
صحيح پيش بينى كرده اند پرداخت مى شــود؛ اما با رويه متفاوت قضايى در 
برخورد با اين پديده مواجه ايم كه بعضا منجر به تبرئه اين افراد شــده است. 
برخى از آن ها در راستاى توجيه كار خود به برخى از استفتائات فقهى استناد 
نموده اند كه قمار يا شرط بندى در فضاى مجازى را مشمول قمار ندانسته اند 
و مشاهده شده با استناد به تفسير مضيق قوانين كيفرى از مبالغ كالن درآمد 
نامشروع اين افراد رفع توقيف به عمل آمده است؛ لذا اين دادستانى در راستاى 
ايجاد وحدت رويه بدوا جنبه شرعى موضوع را از طريق مركز تحقيقات فقهى 
حقوقى قوه قضاييه مورد بررسى قرار داد كه نظريه آن مركز به شرح پيوست 
واصل گرديد؛ بنابراين با عنايت به نظريه مذكور و بررسى هاى انجام شده موارد 

ذيل اعالم مى گردد:

1. ارتكاب قمار با هر وسيله و ابزارى ولو در فضاى مجازى و سايت هاى قمار 
حرام و جرم است.

2. طراحى و راه اندازى سايت قمار همچون داير كردن مكان براى قماربازى 
محسوب شده و مشمول ماده 708 قانون مجازات اسالمى (بخش تعزيرات) 

است.
3. شرط بندى بر روى نتايج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان 
قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصيل مال از طريق نامشروع و مشمول ماده 2 

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبردارى است.
4. هركس كارت بانكى خود را به هر نحو براى وصول هزينه شركت در قمار 
و شرط بندى نتيجه مسابقات در اختيارى ديگرى قرار بدهد و همچنين هر 
شخصى كه در طراحى سايت يا اجاره فضاى ميزبانى همكارى داشته باشد عمل 

وى به علت تسهيل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
5. دادستان هاى محترم مراكز استان وظيفه نظارت بر اجراى اين بخش نامه 
را بر عهده دارند و در خصوص مواردى كه مراجع قضايى سابق بر اين احكام 
قطعى برائت بر اين گونه فعاليت ها صادر كرده اند ضمن جلوگيرى از رفع توقيف 
وجوه، نقود، آالت و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستاى اعتراض 
به احكام صادره در مهلت قانونى يا اعاده دادرسى و در نهايت جهت اعمال ماده 

477 قانون آيين دادرسى كيفرى اقدام نمايند.

بخشنامه دادستان کل کشور درباره سایت های قمار و شرط بندی

www.kaenat.ir
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بازگشت شمشیرزن

کاپیتان تیم ملی شمشیربازی ایران در رقابت های جهانی بوداپست مجارستان یک 

اولیِن دیگر را در تاریخ این رشته به نام خود ثبت کرد

سحـرمنشوری!
این روزها تیزرهای فیلم »نیوکاسل« از تلویزیون پخش 

می شود، اما نام و تصویر سحر قریشی در آن ها سانسور شده 

است. قریشی هفته گذشته در یک گفت و گو اعالم کرده بود 

که به هیچ عنوان در تلویزیون ممنوع الکار نیست

2 
ز  

گی
ن ان

جا
هی

نمی دانم دوباره کاندیدای انتخابات فدراسیون می شوم یا نه
منهای فوتبال

2

پنجره مجازی

آیا اوراق صکوک برای 

سرمایه گذاری مناسب است؟

نگاه به انتخابات شورایاری ها 

نباید سیاسی و جناحی باشد

بیضایی وضعیت امروز سینمای 

ایران را پیش بینی کرده بود

پاری سن ژرمن: هیچ پیشنهادی 

برای نیمار نداشته ایم
2

2

3

4

حساب رسمی کاربری اینستاگرام کنفدراسیون فوتبال آسیا )ای 

اف سی( با انتشار پستی سالروز خداحافظی »علی کریمی« اسطوره 

فوتبال ایران از دنیای فوتبال را یادآور شد

محمدباقر قالیباف در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: شروع 

کننده هیچ جنگی نخواهیم بود اما با اقتدار و شجاعت، پاسخ 

دزدی، نقض قوانین بین المللی و...

حمید سوریان پرافتخارترین کشتی گیر کشورمان در استوری 

اینستاگرامش بهمجتبی عابدینی پس از کسب مدال برنز تاریخی 

مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان در...

گل زالتانی عادل فردوسی پور در یک بازی فوتسال طی روزهای 

اخیر در فضای مجازی مخاطبات زیادی را جذب کرده و حال صفحه 

اینستاگرامی پرمخاطب 433 این ویدیو را...

راســيون دووميدانى در مورد حواشى  مطرح 
| رييس فد

ن فدراسيون از قبيل بحث انتخابات و انتخاب سرپرست 
شده در اي

ه عنوان كانديدا براى دوره بعد، تعدد 
ى فدراســيون، ثبت نام ب

برا

در سفرها، توزيع پاداش هاى وزارت ورزش و استعفا و گاليه هاى 

غياثى توضيحاتى داد. به گزارش كائنات به نقل از ايســنا، مجيد 

ورد موضوع انتخابات و حواشى ايجاد شده در خصوص 
كيهانى در م

ى اظهار كرد: هيچ 
اســيون دووميدان

انتخاب سرپرست براى فدر

ت. در آستانه انتخابات فدراسيون 
كدام از آن صحبت ها صحيح نيس

ون تابع قانون، وزارت ورزش و 
يم كه ما در فدراسي

دووميدانى هست

هيم بود. قطعا هر تصميمى براى انتخابات 
كميته ملى المپيك خوا

دراسيون ها گرفته شود براى دووميدانى هم در نظر خواهند 
ساير ف

با توجه به اينكه عضــو هيات اجرايى كميته ملى 
گرفت. من هم 

دراسيون دووميدانى 
خواهم بود. قطعا ف

المپيك هستم تابع قانون 

مستثنى از قانون نيست.

 هنوز دوره رياســت چهار ســاله من در 
وى در ادامــه گفــت:

اتمام دوره رياستم 
دراسيون دووميدانى پايان نيافته و حتما بعد از 

ف

طور كه گفتم تابع 
موضوع انتخابات انجام خواهد شــد. من همان

م. دوره رياستم تا 15 شــهريور است. البته حكم من 
قانون هست

ت. همانطور كه وزارت مى خواهد 
در 18 مهرماه 94 زده شده اس

قرار است انتخابات فدراسيون ها سر موعد برگزار شود. فدراسيون 

دووميدانى هم از اين موضوع مستثنى نيست.

دراسيون دووميدانى در پاســخ به اين سوال كه آيا در 
رييس ف

فدراسيون كانديدا خواهد شد يا خير 
دوره بعد براى رياســت اين 

جلو برويم و ببينيم چه مى شــود. ان شاءاهللا 
گفت: نمى دانم بايد 

بهترين تصميــم را در اين مورد خواهــم گرفت.كيهانى در مورد 

انتقادهايى كه به سفرهاى زيادش مى شود، گفت: تمام مسافرت 

هاى من در حد و حدود جلساتى بوده كه براساس سمتم به عنوان 

س فدراسيون انجام شده است. بايد براساس وظيفه ذاتى هر 
ريي

فدراسيون در آن ســفرها حاضر مى شدم. يكى از وظايف روساى 

ى و دفاع از آن ورزش است. 
فدراسيون ها توســعه روابط بين الملل

دووميدانى هم مستثنى از اين موضوع نيست. وظيفه من است كه 

اشــم و در مورد مسائلى كه مطرح مى 
در جلسات حضور داشته ب

تم را ارائه دهم. نمى شود كشورهايى 
شود در خواســت ها و نظرا

ثر داشته باشند اما 
مثل ماكائو در اين جلســات هميشه حضور مو

ما منفعل بمانيم.وى خاطرنشان كرد: من هميشه تالش كردم كه 

و از منافع دووميدانى 
حضورى فعال در همه جلسات داشته باشم 

م كه دســتاوردهاى خوبى هم داشته است. من به 
ايران دفاع كن

دراسيون دووميدانى آسيا و 
عنوان عضو كميسيون مسابقات كنف

راســيون دووميدانى غرب 
همچنين به عنوان نايب رييس اول فد

هم با كنفدراسيون 
آســيا انتخاب شــدم. همچنين روابط خوبى 

ريم. همه اينها ماحصل حضور من 
آسيا و كشــورهاى عضو آن دا

ف بوده و اگر غير اين بود بايد به من 
در جلسات كشــورهاى مختل

انتقاد مى شــد. من فكر مى كنم اين ها در ساير فدراسيون ها هم 

ســيون دووميدانــى گفت: گاهى هم 
اتفاق مى افتد.رييس فدرا

نتيجه حضورم در جلســات آن طور كه مى خواستم نبوده است. 

كنفدراسيون آسيا خيلى تالش كردم اما براى هيات رييسه به 
در 

دم و متاسفانه به اين سمت وارد نشدم. من 
جاى نفر هشتم، نهم ش

خود را كردم و منفعل نماندم. همه اين ها در راستاى منافع 
تالش 

دووميدانى ايران بوده و من از همــه مى خواهم منصفانه در مورد 

سفر هفته گذشته اش 
اين موضوعات نظر دهند.وى در خصوص 

كنفدراسيون آسيا 
ه گذشــته به دعوت 

به بانكوك گفت: من هفت

ـيون آسيا به بانكوك رفتم. براى 
براى افتتاح مقر جديد كنفدراسـ

اين افتتاحيه روساى فدراسيون هاى همه كشورها حضور داشتند. 

خوشبختانه در هيات رييسه هم به عنوان عضو كميسيون مسابقات 

دراسيون دووميدانى آسيا انتخاب شدم. همچنين در جريان 
كنف

اين مراســم، با دهالن االحمد در خصوص ساخت مركز تمرينى 

يم وپروپوزال تهيه شده را 
ر ايران مذاكره كرد

پرتاب هاى آســيا د

ون توسعه دووميدانى آسيا 
ت اوليه هم در كميسي

به او دادم. موافق

صورت گرفت، قرار اســت بررسى بيشتر شود و نتيجه نهايى به ما 

ى در مورد موضع نســبت به پاداش هاى وزارت 
ابالغ شود.كيهان

ورزش و حواشــى پيش آمده در خصوص آن گفــت: بارها گفتم 

ل، كاراته، واليبال 
ورزش دووميدانى با ساير رشته ها مثل بسكتبا

و ووشو متفاوت است. اگر 20 ملى پوش در دووميدانى باشد 20 

زام در كنار آن ها هستند اما هنگام 
مربى شــخصى دارند كه تا اع

اعزام تنها 6 تا 7  مربى مى توانند اعزام شوند. 

kaenat.ir
| عبداله جاویدی- شايد جالب باشد كه بدانيد نشست نقد و بررسى كتاب «شهر از نو» در 
تهران برگزار شده است. اين كتاب با عنوان فرعى «شهرها با كدام روايت از پس فاجعه برمى آيند» 
هشت مقاله و نويسندگان مختلفى دارد و نويد پورمحمدرضا آن را ترجمه كرده و اخيرا به همت 

نشر اطراف منتشر شده است.
سيدمحسن حبيبى در اين نشست گفته است: «از مباحث مهم اين كتاب جامعه شناسِى فاجعه 
است. موضوع رابطه  تاب آورى و ويرانى هم از موارد كليدى كتاب «شهر از نو» است. اما اين كتاب 
در بحث فاجعه تفكيك قائل نمى شود. ريشه  فاجعه ســانحه است و سانحه به دو شكل طبيعى 
مثل سيل و زلزله و نيز غيرطبيعى اتفاق مى افتد. اما در اين كتاب به سوانح انسان ساز مثل جنگ، 
تروريسم شهرى و شورش هاى مطرودان يا فرادستان شهرى اشاره نمى شود. شهر ثمره  تمدن يك 
جامعه  است و از آغاز تاريخ كه شهر شكل مى گيرد، با مفهوم شهرُكشى روبه روييم. در گرنيكا ژنرال 
فرانكو قصد شهركشى داشت. در شهركشى ها ثمره  تمدن يك جامعه كشته مى شود، جورى كه 
هيچ يادى از آن شهر هم باقى نماند. در تاريخ خودمان هم نمونه هايى از اين دست فراوان داريم. 
نيشابور مثالى براى اين ادعاست. طورى كه شــهر دوباره از ميان خاكسترها مثل ققنوس رشد 
مى كند و خود را بازمى يابد. شــايد مفهوم مقاومت به جاى تاب آورى مفهوم بهترى باشد. شايد 
بهتر باشد بگوييم در شهركشى تاب آورى مفهوم ضعيفى است اما مقاومت مردمان يك سرزمين 

براى يادآورى فاجعه مهم تلقى مى شود.»
حبيبى با اشاره به تروريسم شهرى و جنبش مطرودان در مبحث شهركشى گفته: «اين كتاب 
به ما مى گويد شهر چگونه دوباره رويش مى كند. براى ما كه همواره در معرض آسيبيم،  خواندن 

اين كتاب معنا پيدا مى كند.»


