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نگاه غير ورزشي به ورزش 
چند س��ال اس��ت كه قرار بر اين 
ش��ده تا س��ازمان نظام ورزشي 
تاس��يس ش��ود. درس��ت مثل 
سازمان نظام پزشكي يا سازمان 
نظام مهندس��ي، اما اي��ن اتفاق 
روحان��ي  دول��ت  در  تاكن��ون 
رخ نداده اس��ت. در دولت اول كه 
عزمي در وزير ورزش ديده نمي ش��د و در اين دولت هم 
تا به حال در حد ش��عار باقي مانده است. دستگاه ورزش 
هفت سال است كه از سازمان تربيت بدني رخت بربسته 
و به وزارتخانه تبديل ش��ده اما هنوز قانون ورزش كشور 
تغيير نكرده اس��ت. قانون فعلي متعلق به سال 1350 
اس��ت. يعني زماني كه به چش��م آماتوري ب��ه ورزش 
نگريسته مي ش��د. در اين قانون هيچ نگاهي به ورزش 
حرفه اي و باشگاهي وجود ندارد. بازار سرمايه براي ورزش 

پيش بيني نشده  است. 

سرمقاله

سعيد   فائقي
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مثل شما 
بدبين نيستم

 گفت وگو با  مسعود سلطاني فر
 وزير ورزش و جوانان

امير جديدي / اعتماد

واقعيت اين اس��ت كه قضات ش��ريف و پايبن��د بر اصول 
اخالقي كه وظايف ش��ان را مطابق قان��ون انجام مي دهند، 
بس��يار زياد اس��ت و تعداد اين گروه از قضات نس��بت به 
معدود قضات متخلف قابل مقايسه نيس��ت اما مساله اين 
اس��ت كه ما به دنبال رضايتمندي مردم هستيم و حقيقتا 
اين رضايتمندي صرفا در گروي استقالل راي و نظر قضات 

است. 
به اين اعتبار الزم اس��ت قضات عالوه بر پايبندي نس��بت به وظايف اخالقي و 
حرفه اي خ��ود، بايد در ص��دور راي و احكام مختلف نيز مس��تقل عمل كنند و 

شرايط نيز بايد به گونه اي باشد كه استقالل راي قضات محفوظ بماند. 
بر اي��ن اس��اس درحال��ي صحبت ه��ا و زمزمه هايي از ل��زوم اصالح س��اختار 
قوه قضاييه داخل و خارج دستگاه قضايي به گوش مي رسد كه درصورت انجام 
اين اصالحات، الزم اس��ت از ابعاد گوناگون موضوع را مورد ارزيابي قرار دهيم. 
حال آنكه اگر بنا به انجام چنين اصالحاتي باش��د، طبيعتا اي��ن مهم بايد روال 
قانوني خود را از طريق مجاري ذي ربط طي كند. در اين راس��تا، بحث استقالل 
قاضي و عدم دخالت در عملكرد قض��ات، حفظ حرمت آنها و پايبندي به اخالق 

حرفه اي و قانوني ازسوي قضات مسائلي است كه بايد مدنظر قرار گيرد. 
همزمان بحثي كه اين روزه��ا در جريان تصويب اليحه بودجه س��ال آينده در 
مجلس با حواشي بس��يار روبه رو شد، مس��اله ماليات بر درآمد و حقوق اساتيد 
دانش��گاه و اعضاي هي��ات علم��ي و همچنين قضات ب��ود. بر اين اس��اس، در 
شرايطي كه به نظر مي رسد با نوعي رويكرد عوام فريبانه سعي مي شود اين طور 
وانمود كنند كه دول��ت قصد دارد از پرداخت حقوق هاي هنگفت به بخش��ي از 
كاركنان خود ممانعت كند، واقعيت اين اس��ت كه اتفاقا اين اقش��ار فرهيخته 
جامع��ه نيازمند توجه بيش��تر هس��تند و ف��ارغ از بحث اعضاي هي��ات علمي 
دانش��گاه ها كه نقش��ي كليدي در تربيت نيروي انس��اني متخصص و درنتيجه 
توس��عه و پيشرفت كش��ور دارند، قضات نيز مس��ووليتي خطير برعهده داشته 
و جان، م��ال و ناموس م��ردم در گروي تصميمات آنها اس��ت و اتفاق��ا با توجه 
به جايگاه خاص اجتماعي ش��ان، از پذيرش ش��غل دوم معذورند؛ درنتيجه بايد 
توجهي وي ژه به آنها داشته باشيم. بنابر اين عالوه بر اصالح ساختار قوه قضاييه، 
بايد نسبت به حمايت از قضات نيز توجه داشته باشيم. قضات بايد ابتدا به لحاظ 
مالي تامين باش��ند تا بتوانند اس��تقالل خ��ود را حفظ كنن��د. بنابر اين فارغ از 
برخوردهاي س��لبي و معرفي قضات متخلف، بايد مشكالت قضات را نيز درنظر 

بگيريم و نسبت به رفع آن تالش كنيم. 
سخنگوي فراكسيون اميد مجلس 

توجه به مشكالت قضات مستقل
نگاه روز

بهرام پارسايي

افزايش قيمت دالر در ايران، آن هم در شرايطي كه نرخ برابري اين 
ارز در مقابل واحدهاي پولي ديگر در حال تضعيف اس��ت، قبل از 
هر چيز يك پيام را به اقتصاد ايران مي دهد؛ ريال در حال تضعيف 
شدن است. اين امر طبعا ناشي از مجموعه اي سياستگذاري هاي 
نادرست است كه همچنان در اقتصاد كش��ور ادامه دارد و پيامي 
كه به سرمايه گذار مي دهد اين اس��ت: دست نگه دار! در شرايطي 
كه بازارهاي جهاني ش��اهد كاه��ش ارزش دالر امريكا در مقابل 
ارزهاي معتبر ديگر است، ارزش اين واحد پولي در مقابل ريال ايران تقويت مي شود. اين 
امر هنگامي كه مورد واكاوي بيشتر قرار مي گيرد مي توان مش��اهده كرد كه ارزش ريال 
در مقابل تمام ارزهاي معتبر ديگر نيز در حال تضعيف شدن است؛ درنتيجه اتفاقي كه 
در حال رخ دادن اس��ت، يك پيام دارد، واحد پول ملي ايران در مقابل تمام ارزهاي ديگر 
ارزان تر شده است. ريال ضعيف مي ش��ود چون بيماري مزمن اقتصادهاي نفتي دهه ها 
است در اقتصاد ايران حاكم است. دولت ايران سعي مي كند از طريق تزريق منابع حاصل از 
فروش نفت پول ملي كشور را در يك قيمت ثابت نگه دارد ولي اين سياست هر بار شكست 
مي خورد. كنترل دستوري قيمت دالر آن هم در شرايطي كه اقتصاد كشور تورم را تجربه 
مي كند نهايتا به انباشت قيمتي و پس از آن سرريز شدن منجر مي شود. اتفاقي كه در آغاز 
دهه 90 يك بار افتاد و اگر باز هم در دهه هاي گذش��ته تمركز شود، تكرار اين روند قابل 
مشاهده شدن اس��ت. دولت دوازدهم نيز كار تازه اي نكرد، سراغ همان ترفندهايي رفت 
كه دولت هاي ديگر نيز رفته بودند و البته نتيجه اي هم حاصل شد مشابه كشورهاي ديگر 
است.  افزايش قيمت دالر هر چند سال يك بار تنها نيازمند يك اتفاق ويژه است، اين اتفاق 
در سيكل اخير به دليل كاهش نرخ سود بانكي رخ داد. دولت و بانك مركزي بدون آنكه 
تبعات تصميم خود را بررسي كند، نرخ س��ود بانكي را از 22 درصد تا 15 درصد كاهش 
دادند. اين اقدام سبب شد تا سرريز بازار بانكي به بازار ارز رود و با افزايش تقاضا قيمت ارز 
باالتر برود. از سوي ديگر در بخش عرضه نيز با توجه به مناسب بودن رقم صادرات نسبت 
به واردات، باز هم ارز كافي در كشور وجود ندارد. اين امر مي تواند ناشي از آن باشد كه همه 
ارز حاصل از مبادالت كشور وارد نشده است. از سوي ديگر دولت و حكومت هزينه هاي 
ويژه اي ه��م دارند كه طبيعتا تا حدودي منابع ارزي كش��ور را به س��متي ديگر مي برد. 
همچنين دو مكان براي دور زدن تحريم ها براي ايران وجود داشت، يكي تركيه و ديگري 
دوبي كه اختالفات سياسي سبب كاهش روابط اقتصادي ايران با اين دو كشور شده است 
و همين امر تا حدودي مب��ادالت ارزي ايران را متاثر كرده اس��ت. تاثير رواني تحوالت را 

نيز نبايد ناديده گرفت. هنگامي كه دولت دايم وعده كاهش قيمت ها را 
به مردم مي دهد ولي در عمل اتفاق ديگ��ري مي افتد و مردم نمي توانند 

متوجه شوند منظور مسووالن چيست، طبيعي خواهد بود كه با وجود توصيه مسووالن 
دولتي، باز هم مردم به بازار ارز سرازير شوند. 

تبعات سقوط ريال 
اقتصاد-1
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غالمرضا سالمي

اينكه زنان به عنوان متهم رديف اول فس��اد اقتصادي در سطوح 
كالن معرفي شوند، پديده  نادر اما محتملي اس��ت كه اين روزها 
ذهن برخي فعاالن حقوق زنان را معطوف به وجوه مثبت و منفي 
خود كرده است. سوال اصلي اينجاست كه تجربه و عملكرد زنان 
در بس��ترهاي وقوع فس��اد اقتصادي، به ويژه آنجا كه پاي برخي 
تصرفات زنان در جايگاه ها و مشاغل مديريتي و حاكميتي به ميان  
آيد، چگونه است؟ شايد بتوان نرخ اندك فساد در تجربه مديريتي 
زنان در ساختار سياسي و اقتصادي كشور در دهه هاي اخير را با اين گزاره توجيه كرد كه 
اساسا اكثريت جامعه زنان محروم از امكان تصدي بسياري از مشاغل ممكن الفساد هستند! 
اما در كنار اين گزاره مي توان به نتايج برخي پژوهش هاي اجتماعي جديد نيز استناد كرد 
كه جملگي با جنسيتي خواندن فس��اد اقتصادي، تاكيد دارند كه اعضاي جامعه زنان از 
بعد انقالب تا به اكنون، به مراتب عملكرد ش��فاف تري در حوزه تصدي مناصب مديريت 
اقتصادي كالن جامعه نس��بت به مردان از خود بروز داده اند. تجربيات بين المللي نيز در 
بسياري از جوامع پيش��رفته و حتي برخي كشورهاي درحال توس��عه بر اين مدعا صحه 
مي گذارد كه زنان معموال بيش از مردان نس��بت به مقوله فساد از خود حساسيت نشان 
مي دهند. در اين زمينه هرچند نمي توان با قطعيت سخن گفت اما حداقل برخي يافته هاي 
تحقيقات علمي در ايران به خوبي توضيح مي دهند كه درصد قابل تاملي از زنان )صاحب 
منصب( در كشور، نسبت به ضرورت مبارزه با فساد اقتصادي جديت بيشتري در مقايسه 
با مردان از خود نشان داده اند. با وجود اين، اما همچنان نمي توان با قطعيت علمي، فساد 
اقتصادي را با تاكيد بر نظريات تقسيم بندي جنسيتي، معضلي صرفا مردانه به شمار آورد. 
هستند زناني كه شايد حتي در مواردي، فساد بزرگي را در بخش خصوصي به نام خود ثبت 
كرده باشند اما اين حداقل تا به امروز در بخش دولتي موضوعي نادر به شمار مي رود چراكه 
با يك بررسي اجمالي در پرونده هاي فس��اد كالن اقتصادي مي توان عملكرد مطلوب تر 
زنان نسبت به مردان را در زمينه شفافيت و سالمت مالي در عرصه هاي شغلي فسادزا به 
وضوح مشاهده كرد. اما اين سوال همچنان وجود دارد كه از لحاظ علمي چگونه مي توان 
اين گزاره را كه زنان در موقعيت هاي شغلي كالن، عملكرد بهتري در زمينه جلوگيري از 
وقوع فساد نسبت به مردان دارند، توضيح داد؟ در اين رابطه خأل علمي و فقدان يافته هاي 
معتبر پژوهشي در كشور كه بتواند به توليد نظريات متقن و قابل استناد و معتبر بينجامد، 
كار را به ميزان زيادي مشكل كرده است. از اين رو ناگزير بايد به نتايج برخي پژوهش هاي 
علمي صورت گرفته در اين خصوص در جوامع مشابه با جامعه خودمان توجه كرد. هرچند 

به لحاظ ايدئولوژيك و بسياري از مختصات اجتماعي، مالحظات سياسي 
و آموزش هاي فرهنگي، نمي توان تشابه زيادي ميان جامعه زنان ايراني و 

همتايان شغلي و اجتماعي ايشان در كشورهايي مانند تركيه و پاكستان قائل شد اما شايد 
بتوان با تاكيد بر تعدادي از خصوصيات مشترك فرهنگي زنان در خاورميانه...

مواجهه با فساد اقتصادي
اقتصاد-2
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احمدصالح صفار

»بسيار سفر بايد تا پخته ش��ود خامي« اين زبان حال طرح 
و ايده اي اس��ت كه با عنوان »طرح توس��عه فراگير مسكن 
جوان« در سال 1377مطرح شد و دوراني پرتالطم و آكنده 
از درد را طي بيست س��ال با عنوان »طرح سراسري احياي 
محالت« تا سال 1397 طي كرد تا ش��ايد بتواند روزي درد 
تاخير در تامين مس��كن به خصوص نس��ل جوان را جبران 
كند. ط��رح و ايده اي كه ابت��دا در پيش وزي��ر محترم وقت 
مسكن و شهرسازي در سال 77 رونمايي ش��د و با آنكه به عنوان طرحي ضربتي 
مورد تاكيد معاونت محترم برنامه ريزي وزارت قرارگرفته بود، وزارت از ظن خود 
به تاسيس صندوق مس��كن جوانان بس��نده كرد و طرح را بدون توجه به تمامي 
زواياي آن تنها به اس��م آن و بدون خروجي مناس��ب رها كرد. اما اكنون »برنامه 
ملي بازآفريني شهري« با سخنان س��نجيده و مستدل رياست محترم جمهوري 
اس��المي ايران جناب آقاي دكتر حس��ن روحاني آغاز ش��ده اس��ت. توضيحات 
رييس جمهوري در سخنان ش��ان با توضيح درباره جزييات طرح، چش��م اندازي 
بس��يار عالي را تبيين كردند. از همين رو تاريخ ش��روع اين طرح را بايد در تاريخ 
انقالب اس��المي به خاطر س��پرد، چراكه اين طرح ملي مي تواند در تمامي ابعاد 
زندگي مردم فهيم و رنج كشيده ايران عزيز، در چهل سالگي انقالب تاثير داشته 
و يأس و ناامي��دي را به اميد و تحول مبدل س��ازد؛ طرحي ك��ه مي تواند اقتصاد 
شهري را به حركت درآورد، اشتغال را در تمامي ابعاد آن رونق بخشد و درآمدي 
پايدار را براي مردم ايجاد كند. در كنار تاثيرات شگرف فرهنگي در تغيير عادات، 
رفتار و تعامالت بين مردم در جهت س��ازنده و اثربخش گام بردارد. خوشبختانه 
مجموعه اي از پارامترهايي كه در طرح توس��عه فراگير مس��كن ج��وان1 به آن 
تاكيد ش��ده بود نظير زمين رايگان، حذف عوارض و ماليات و تشويق سازندگان 
با پرداخت وام ه��اي ارزان قيمت و... تماما در توضيح��ات رييس جمهور محترم 
مشهود بود و اين مي تواند موفقيت را تضمين كند به شرط آنكه به محله به عنوان 
اس��اس كار توجه ش��ود به عبارتي ما بايد سه اصل خانه، مس��جد و محله را پايه 
اصلي طراحي معماري و شهرس��ازي با در نظر گرفتن فرهن��گ غالب محله قرار 
دهيم، به طوري كه بتوانيم به س��ه اصل مهم ديگر دس��ت پيدا كنيم كه زندگي 
جمعي را ش��اداب و س��رزنده نگه مي دارد. اين س��ه اصل عبارتند از: 1- خانه به 
عنوان مفهومي فراتر از س��رپناه بلكه فراهم آوردن زمينه آسايش افراد محله در 

حريم خصوصي شان. 2 -  مس��جد به عنوان عنصر هويت بخش و 
محل تجمع مردم حول يك محور و نماد آرامش. 3- محله، جايي 

كه نشاط و س��رزندگي را براي مردم آن محل و فضاي امن تعامالت بين ايشان را 
فراهم مي كند. 

مظلوميت 20 ساله
جامعه
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 »اعتماد« سقف مجاز قيمت دالر را بررسي كرد

پول داغ

 دست ايران 
در مذاكرات 
غيرهسته اي ُپر است

 گفت وگو  با ناصر هاديان

5

رجوع به صفحه  15 

شركت خدمات مسافرتي پرسپوليس

8305

 ســازمــان آگــهـي هــاي
 روزنــامه  اعتــمــاد

تلفن:66124025

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شناسه آگهی : 140359

جمهوري اسالمي ايران
وزارت ورزش و جوانان

اداره كل استان خوزستان

نوبت اول

رجوع به صفحه11

با نهايت تأسف و تاثر به اطالع ميرساند مراسم ختم

روزسه شنبه24بهمن ماه از س�اعت 16الی 17/30 در مسجد نور 
واقع در ميدان فاطمی برگزار می گردد .

مرحومه ام الشهید حاجیه خانم سروری
والده محترمه آقای  سید مرتضی مبلغ

 رفتار شناسي رونق بازار دالر

12

ترجيح منافع شخصي 
بر منافع جمعي


