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گزارش «شهروند» درباره
«میل گنبد» که 6 سال پس از ثبت 
جهانى هنوز به خوبى شناخته نشده

جواد یحیوى از مجریان جنجال ساز 
سیما به «شهروند» مى گوید

نظر کارشناسان و فعاالن بازار
درباره کاهش قیمت خودرو

8 دخل و خرج

رقابت غیرحرفه ای
برای دیده شدن

و واقعا خودر
ارزان می شود؟
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امداد
در ساحل نجات

وایتی از آش ھای  ر
وف  «حاج حسین»  معر

  نجاتگران پایگاه امداد و نجات دریایی
شهید حقانی از عملیات هاي نجات 

در دریا و ساحل می گویند

 گزارش «شهروند» از ایرادات 
مهم بزرگترین استادیوم ایران

   همواره باید خطر سیل را در هر جایى
در نظر داشت. اما این خطر در نواحى پست

در کنار آبگذرها و سدها به مراتب بیشتر است

 آشپز قدیمى هیأت هاى مذهبى از 
حال وهواى نذرى پزى در ماه محرم و 

صفر مى گوید:

وط شرط و شر
برای آزادی!

در سیل
چگونه زنده بمانیم؟

11 آموزش

يادداشت

ماجراى یک کنوانسیون 
زهره آشتیانى  
روزنامه نگار و فعال سیاسى  

رفتارهاى سیاسى برخى گروه ها و شیپورزنى 
رسانه هایى که محتوایى جز تنش زایى ندارند، 
قابل تأمل اســت. نشر اطالعات نادرست و بعضا 
ناقص نسبت به موضوعاتى که مستقیم بر فضاى 
بین المللى کشــور تأثیر دارد به نفع منافع ملى 
نیست و البته سرمایه اجتماعى ملى را هم هدف 
قرار مى دهد. امروز کنوانسیون مبارزه با تأمین 
مالى تروریسم مصوب 1999 سازمان ملل متحد 
(یکى از لوایح چهارگانه گــروه اقدام ویژه مالى 
(FATF)) در مجلس جهت تصویب مورد بررسى 
قرار مى گیرد، بماند که برخى از نمایندگان محترم 
مردم به مخالفت با موضوعى مى پردازند که نه تنها 
تضعیف کننده منافع ملى نیست بلکه موجب 
ترفیع موقعیت ایران در نظام بین الملل مى شود، 
بى آنکه مواضع رســمى ما در قبال موضوعات 
مورد بحث و محل اختالف جریانى را زیرسوال 
ببرد. شــاید عدم اطالع کافى در رسانه ها و افراد 
سیاسى و حتى نخبگان نسبت به ابعاد حقوقى 
ماجرا دلیل ساخت فضاى مصنوعى و ذهنى براى 
یک موضوع مهم مى شود و مانع از تصمیم گیرى 

به موقع مى گردد.
شاید بد نباشد بدانیم که این کنوانسیون مصوب 
شوراى امنیت سازمان ملل متحد و تحت فصل 
هفتم منشور آن است، و به عنوان یک بند از 41 
مورد برنامه اقدام ج.ا.ایران با گروه اقدام مالى جهت 
خروج از صدر لیست کشورهاى غیرهمکار این 
گروه (نه الحاق گروه اقدام مالى) است. طبعا تبعات 
منفى، عدم پیوستن به این کنوانسیون با توجه به 
الزام قطعنامه مرتبط بسیار فراتر از FATF و حضور 
مجدد کشور در صدر کشورهاى غیرهمکار این 
گروه و بیانیه هاى صادره آن است. متاسفانه این 
موضوع در اثر مناقشات سیاسى برخى جریانات 
مخالف دولت به بهانه FATF مغفول مانده است. 
بنابراین نگاه سیاسى به موضوعى که داراى ابعاد 
حقوقى دقیق است، موجب مى شود تا تصمیمات 

سیاسى بر آن حاکم شود.
مســأله اصلى گروه هایى که بــه این مصوبه 
اعتراض دارند، مسأله تأمین منابع مالى گروه هاى 
آزادى بخشى چون حماس و حزب اهللا است که 
البته در لیست گروه هاى تروریستى قرار ندارند 
و آینده نگرى هاى برخى نسبت به اینکه شاید آنها 

زمانى در این لیست قرار گیرند، موجب مقابله با 
تصویب FATF شده است.

موضوع مهمى کــه باعث ایجــاد ابهام براى 
بســیارى از افراد شده، عدم تفکیک بین لیست 
کشورهاى مختلف و لیست سازمان ملل است. 
براســاس قطعنامه 1373 هرکشــورى داراى 
لیست تروریستى ملى است که براساس منافع 
ملى و چارچوب هاى قانونى خود تعریف مى کند. 
این لیست تنها براى آن کشور و سایر کشورهایى 
که بــا آن داراى تفاهمنامه همکارى باشــند، 
الزم االجرا است و الزامى براى سایر کشورها ندارد. 
لذا اگر به عنوان مثال آمریکا یا شوراى همکارى 
خلیج فارس برخــى گروه هاى مقاومت منطقه 
مثل حزب اهللا یا حماس یا... را در لیست خود قرار 
داده اند، هیچ الزامى به رعایت آن براى ایران یا سایر 
کشورها وجود ندارد. متاسفانه این موضوع نیز به 
غلط در ســطح برخى رسانه هاى خاص بشدت 
تبلیغ و گسترده شده است. از سویى دیگر، ایران 
مى تواند به مانند بسیارى از کشورهاى دیگر از حق 

شرط در کنوانسیون استفاده کند.
آن چه که مشــهود است، به علت عدم آگاهى 
نسبت به ابعاد ماجرا، موضوع در سطح رسانه هاى 
عمومى تبدیل به جنجالى شود که مى تواند مورد 
سوءاستفاده کشورهاى متخاصم قرار گرفته و 
به عنوان بهانه و مستمسک براى اعمال فشار بیشتر 
علیه نظامات حقوقى و مالى اقتصادى کشور قرار 
گیرد. همین رویه هاى سیاسى نسبت به مسأله 
مانع از اقدام موثر تا این لحظه شــده و لذا ممکن 
است که در اجالس پیش رو ایران محکوم به عدم 

همکارى شود، که تبعات آن مشهود خواهد بود.
بى شک رسانه ها موظف به حفظ منافع ملى و 
حرکت در جهت آن هستند و قطعا این موضوع باید 
در فضایى کارشناسى، تخصصى و فنى با راهبرى 
مسئوالن کشور پیش رود و بنابراین راه انداختن 
بازى سیاســى بــراى موضوعى کــه مى تواند 
آسیب هایى را در بعد بین الملل براى کشور داشته 
باشــد، به صالح نبوده و نفعى را براى هیچ یک از 

طرفین در برنخواهد داشت.
صداقت رســانه اى رسالتى اســت که هرگز 
نمى توان آن را قربانى منافع سیاسى و جناحى 
کرد، این درحالى است که به نظر مى رسد نسل 
جدید رســانه ها مفاهیم اولیه پیمــان و تعهد 
رســانه اى را فراموش کرده اند. باید براى حفظ 
منافع ملى و نشــان دادن چهره مقتدر ایران به 

جاى فرافکنى، انسجام ملى را پیشه کنیم .

 من ھم یک 
زلزله زده ام!

با صادق زیباکالم
که چند روز پیش براى توضیح حسابش 

از محل کمک هاى مردمى
به اداره آگاهى احضار شد

   صفحه  13

گفت وگو

این پراید هاى 
استیجارى

گزارشى درباره مالکانى که خودرویشان را
براى کار در اسنپ و تپسى اجاره مى دهند

   صفحه  8

   اجاره بهاى پراید 1/5 تا 2 میلیون در ماه است که بسیارى با پرداخت این هزینه 
سعى بر تامین مخارج زندگى دارند

   هالل احمر در 4 استان به  1400 آسیب دیده امدادرسانى کرد 

به رغم اطالع رسانى و آمادگى نیروهاى امدادى 

   صفحه 10

  سیل باز هم مردم  را  برد

تردیــدي نیســت که 
مطابــق هیچ منطــق اقتصادي، 

قیمت دالر نمی توانســت 19 هزار تومان 
باشــد. اگر چنین چیزي درســت باشد، 
یعنی کســی که در ایــران ماهانه حدود

2 میلیون تومان حقوق بگیــرد، معادل 
صددالر است. در حالی که می دانیم کسی 
در جوامع دیگر صــد دالر حقوق بگیرد، 
حتی چند روز هم نمی تواند زندگی کند، 
و این به معناي آن اســت که قدرت خرید 
دالر برابر 19000 تومان نیست. اگر قدرت 
خرید آن را حســاب کنیم، شاید همان 
4000 تومان باشد و شاید هم کمتر. ولی 
اگر ارزش بــازاري آن را بخواهیم بدانیم، 
مطابق محافظه کارترین محاسبات حدود 
8 تا 9 هزار تومان است، پس چرا به قیمت 
19 هزار تومان معامله شد؟ فقط یک پاسخ 
وجود دارد. ترس از آینده. ترس از اینکه در 
آینده نتوان همین مبادالت و دسترســى 
عادي را نیز داشــت. یکــی از مهم ترین 
عوامل موثر بر این نگرانی و ترس، احتمال

رد شدن FATF است. براي آنکه اهمیت 
ماجرا را بدانیم، کافی است که گفته شود 
تنها ایران و کره شمالی هستند که هنوز 
نتوانســته اند خود را وارد این توافق کنند. 
این توافق مربوط به انجام مقرراتی است که 
هر نظام سیاسی و در داخل بانک هاي خود 
به اجرا می گذارد تا مطمئن شود پول هاي 
کثیف و ناشــی از اختالس، مواد مخدر، 
قاچاق کاال، رشوه و دزدي، در نظام بانکی 

جابجا نشود. اگر هر دولت پذیرفت که این 
 FATF مقررات را اجرا کند، می تواند عضو
شــود و اگر نپذیرفت نیز مشکلی نیست، 
ولی کشورهاي عضو FATF روابط مالی و 
پولی خود با این کشــور را در شرایط قرمز 
قرار می دهند و بسیار سخت وارد مبادالت 
تجاري با چنین کشــورى خواهند شد.

در واقع مثل واکسیناسیون است که برخی 
از کشورها براي ورود اتباع کشورهاي دیگر، 
رعایت برخی ضوابط بهداشــتی را الزامی 
می دانند. اگر کســی رعایت نکرد، فقط 

اجازه حضور او را در کشور 
خودشان نمی دهند.

حاال وضع ما هم چنین اســت. ایران 
ســاالنه بیش از یک صد میلیارد دالر 
صادرات و به همین میزان واردات دارد 
و باید روابط مالی خود را با کشــورهاي 
دیگر روان کند. به عــالوه با این وضع 
بانک هــا، ایران یکی از مناطقی اســت 
که بــراي پولشــویی و جابه جا کردن 
امــوال ناشــی از دزدي و اختــالس و 
قاچــاق موادمخدر مناســب اســت و 
کمتر کســی در انجام این تخلف دچار 
مشکل می شود. بنابراین طبیعی است 
که کشــورهاي دیگر نسبت به سالمت 
مبادالت پولی در ایران شــک داشــته 
باشــند. در نتیجه روابط تجاري و مالی 
ایران با جهان خارج دچار بحران خواهد 
شــد و این یکی از ریشــه هاي ترس و 
نگرانی از آینده اســت. از این رو مردم 
با شنیدن خبر مخالفت برخی از افراد با 
الحاق به FATF ، بسیار نگران می شوند 
و براي خرید دالر و طال هجوم خواهند 
برد. از این رو پیشــنهاد می شــود که 
مجلس محترم فارغ از جوســازي هاي 
افراد کم مســئولیت موضوع را به دقت 
کارشناســی کنــد و اجــازه ندهد که 
سرنوشــت و منافع کشــور تحت تأثیر 
خواســت عده اي قرار گیرد که خواهان 
باز مانــدن راه هاي پولشــویی در نظام 

بانکی هستند.

وز شفافیت ملی ر
کسى دلش براى نویسنده ها

تنگ نمى شود!

نگاهى به کوچ شغلى فیلمنامه نویسان، ترانه سرایان و 
نوازندگان به مقابل دوربین

مردم با شنیدن خبر مخالفت 
 FATF برخی از افراد با الحاق به
، بسیار نگران می شوند و براي 
خرید دالر و طال هجوم خواهند 
برد. از این رو پیشنهاد می شود 

که مجلس محترم فارغ از 
جوسازي هاي افراد کم مسئولیت  
اجازه ندهد که سرنوشت و منافع 
کشور تحت تأثیر خواست عده اي 
قرار گیرد که خواهان باز ماندن 
راه هاي پولشویی در نظام بانکی 

هستند

14

که چند روز پیش براى توضیح حسابش 

13
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در دریا و ساحل می گویند

 FATF دیدگاه فیاض زاهد، تحلیلگر مسائل سیاسى، درباره ضرورت پیوستن ایران به  

راهبردى براى برون رفت از وضعیت تحریم
  گزارشى از موضع رسانه ملى علیه پیوستن ایران به FATF  که صداى خیلى ها را درآورد

بى طرفى، ماموریت غیرممکن صداوسیما
 FATF پاسخ به سه پرسش اصلى درباره  
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