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بدرقه يوزها رييسجمهور
بامليپوشان
ديداركرد

پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري

هفته گذش��ته رييس پليس پيشگيري ناجا 
در س��خنان خود بر چند نكته مهم اشاره كرد. 
اول اينكه منشأ اقتدار پليس، سرمايه اجتماعي 
آن اس��ت. نكته ديگ��ر اينكه پلي��س درصدد 
برون س��پاري وظايف غي��ر ض��رور به بخش 
خصوصي اس��ت و به طور مشخص به نگهبان 
محله اشاره شده است. نكته سوم اينكه در سال 
1396، 30 ميليون بار مردم به كالنتري هاي كشور مراجعه كرده اند.  
نكته اول حرف درست و مهمي است. سرمايه اجتماعي پليس، اعتماد 
به آن و عملكرد دقيق و قانوني و شفاف آن است. عملكرد هر جامعه اي 
را با عملكرد دو نهاد انتظامي و قضايي آن مي توان ارزيابي كرد. عملكرد 
ساير نهادها به نسبت اين دو نهاد فرعي و حاشيه اي محسوب مي شوند. 
پليس اين را به خوبي مي داند كه در دنياي ديجيتال، همه رفتارها زير 
نگاه تيزبين جامعه است و رفتار پليس نيز از اين قاعده مستثنا نيست. 
اتفاقا ممكن اس��ت در اين راه به پليس ظلم شود. به اين معنا كه رفتار 
پليس در مواردي و برحسب ضرورت با يك فرد خشن ولي قانوني باشد 
كه مقصر نيز آن فرد باش��د و پليس را مجبور به استفاده از قدرت خود 
كند. قدرتي كه اگر در موقع ضرورت استفاده نشود، براي پليس هيچ 
اعتباري باقي نمي ماند. ولي ناظران كه از صحنه فيلم برمي دارند آن را 
نصف و نيمه نمايش دهند. از اين رو اقدام اخير پليس تهران كه اعالم 

كرده طرح نصب دوربين ها و تصويربرداري روي لباس 
پليس توسعه يافته و آنالين خواهد شد و رفتار پليس به 
طور مستقيم از مركز عمليات، رصد و نظارت مي شود، 

گامي بسيار مهم و رو به جلو است. چنين كاري موجب افزايش اعتماد 
و سرمايه اجتماعي پليس يا همان اقتدار نيروي انتظامي خواهد شد. 

اجرايسفتوسختقانون
نگاه روز
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عباس عبدي

هم اكنون مجلس ش��وراي اس��المي در حال 
بررس��ي و تصوي��ب قان��ون اصالح مب��ارزه با 
پولش��ويي اس��ت كه مباحث بس��ياري حول 
اي��ن قانون ش��كل گرفته اس��ت. صرف نظر از 
مباحث سياس��ي، مي توان گفت كه اين قانون 
گامي رو به جلو در فراهم س��اختن زمينه هاي 
توس��عه اقتصادي و ثب��ات اقتصادي اس��ت. 
پول هاي كثيف ناش��ي از فعاليت هاي مجرمانه و غيرمولد اقتصادي، 
آسيب هاي جبران ناپذيري بر نظام اقتصادي كشور بر جا مي گذارد. به 
همين دليل دولت تالش كرده است با اصالح اين قانون هم به مبارزه 
جدي تر با اين پديده بپ��ردازد و هم اين پيام را به جهانيان منتقل كند 
كه نظام پولي و بانكي ايران سالم و آماده جذب سرمايه است. اما آنچه 
در جاروجنجال هاي اخير نسبت به اين اليحه كمتر توجه شده است، 
نگاه به جنبه ه��اي حقوقي اين اليحه و مطابقتش با قانون اساس��ي و 
هنجارهاي برتر است. بررس��ي تك تك مواد اين اليحه از حوصله اين 

مقال خارج است و ما در ادامه به موارد مهم آن مي پردازيم. 
1. تبصره هاي يك و دو م��اده 2، ظن نزديك به عل��م به عدم صحت 
معامالت و تحصيل مال از طريق نامش��روع را معيار غيرقانوني بودن 
معامالت موضوع اين قانون قرار داده اس��ت و بار اثبات بر عهده متهم 
گذاشته است. به نظر مي رس��د مبنا قرار دادن ظن نزديك به علم كه 
معيار دقيقي براي آن وجود ندارد با حقوق ش��هروندان از جمله اصل 

برائت )اص��ل 37 قانون اساس��ي( و اص��ل 47 قانون 
اساسي را كه مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد را 

محترم مي داند در تضاد است، چرا كه مفهوم اين دو اصل اين است كه 
اگر كسي مدعي نامشروع بودن معامالت و اموال فردي ديگري است... 

راهكارفقطتشديدمجازاتنيست!
سياست
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علي اكبر گرجي

روز جهاني بزرگداشت موزه ها هر سال همزمان 
با 18 م��ه برابر با 28 ارديبهش��ت ب��ا يادآوري 
قطعنامه شماره پنج دوازدهمين مجمع عمومي 
كميته بين المللي موزه ه��ا )ICOM( كه در 
28 مه 1977 ميالدي در مس��كو منتشر شد، 
مورد توجه قرار مي گيرد و امسال در شرايطي 
در آستانه چنين روزي قرار گرفته ايم كه يكي 
از معتبر ترين موزه هاي جهان يعني موزه لوور بخش��ي از آثار خود را با 
همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در موزه 
ملي به معرض نمايش گذاشته، اتفاقي كه با توجه به استقبال مردمي 
مي تواند نقطه مناسبي براي برقراري تعامالت ميان طرف هاي ايراني 
و خارجي و رونق بيشتر موزه هاي كشور اس��ت. از ديگر سو در آستانه 
روز موزه ها، توج��ه به ظرفيت كم نظير بناه��اي تاريخي در تعميق و 
گسترش فرهنگ موزه و موزه داري، نكته اي است كه بيش از پيش بايد 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد.  امروزه در بسياري از بناهاي تاريخي 
احيا شده ش��اهد روند فزاينده ش��كل گيري موزه هاي محلي و بومي 
هستيم كه بخش هاي درخش��اني از تاريخ و هويت سرزميني ما را به 
تصوير مي كشد. در واقع پيوند ميان بناهاي تاريخي به عنوان يك كالبد 
قديمي با مجموعه اي از آثار ارزشمند برجاي مانده از گذشته ضرورتي 
انكارناپذير است كه مي تواند همراس��تايي گيرايي را براي گردشگران 
داخلي و خارجي ايجاد كنند و با تكرارجذابيت اثر در قاب پرمخاطب 

اين ثروت هاي ميان نس��لي، جريان زندگي كه عامل 
اصلي دوام و حفاظت از بناهاي تاريخي است را جاري 

سازد. در همين راستا افزايش تعامل بدنه فرهنگي جوامع محلي و در 
نگاه كالن تر مجموعه داران و ...

برپاييموزههايمحلي
جامعه

پرهام جانفشان

يك هفته از برگزاري انتخابات پارلماني عراق 
س��پري ش��ده اما هنوز هم ح��رف و حديث 
مخالف��ان و منتق��دان ادام��ه دارد و قاعدت��ا 
گروه هايي كه نتايج انتخاب��ات را به نفع خود 
نمي بينند، بيش از ديگران بر روند ش��مارش 
و تجميع آرا ايراد مي گيرند. ام��ا در هر حال، 
پس از آخري��ن اطالعيه هاي ش��وراي عالي 
انتخابات، حتي با وجود پيگيري ها و ادامه ش��كايات، راهي نمي ماند 
مگر پذيرفتن نتايج. در اين ميان، بخشي از احزاب و گروه هاي كردي 
نيز، به صف منتقدان و شاكيان پيوسته اند و گفته مي شود آراي حزب 
اتحاديه ميهني )به رهبري خاندان طالباني(، در اقليم و همچنين در 
بسياري از استان هاي خارج از اقليم كردستان، محل ترديد و گمان 
است. در همان روز نخست اعالم نتايج اوليه، بس��ياري از گروه هاي 
ك��ردي، اتحاديه را به اين مته��م كردند ك��ه  نرم افزارها و تجهيزات 
مرتبط با چندين حوزه انتخابيه را هك كرده و اع��داد را به نفع خود 
تغيير داده است! اين ادعا، از س��وي گروه هاي سياسي و كارشناسان 
فني مورد اس��تقبال قرار نگرفت اما هنوز هم از سوي منتقدان كرد 
اتحاديه و همچنين برخي گروه ها و عش��اير عرب، انگش��ت گمان و 
اتهام به سوي بازماندگان جالل طالباني دراز شده است. اين در حالي 
است كه اتحاديه، عمال در اين دوره از انتخابات، نتايج دلچسبي هم به 
دست نياورده و به شكل جدي دچار انشقاق، بالتكليفي و سرگرداني 

شده است. اما شواهد نش��ان مي دهد كه منتقدين و 
رقبا، دل ش��ان مي خواس��ت اتحاديه ميهني، بطور 

كامل درهم بشكند تا بتوانند شكست سنگين اين حزب را به حساب 
مخالفت خانواده طالباني با رفراندوم و ...

كردهاوانتخاباتعراق
جهان

ادامه در صفحه
05

محمدعلي دستمالي
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صناي��ع كوچ��ك و متوس��ط اگرچ��ه در 
رقابت پذيري و ايجاد اش��تغال س��هم بزرگي 
در كش��ورها دارند اما اگر راه توس��عه و بزرگ 
ش��دن روي آنان باز نش��ود و سياستگذاران به 
نحوي اقتصاد را مديريت كنند كه اين صنايع 
بلندم��دت نينديش��ند، عمرش��ان كوتاه تر از 
انگشتان يك دس��ت خواهد ش��د. مي توانيم 
نام ده ها برند را از الي كتاب خاط��رات كارآفرينان و فعاالن اقتصادي 
كشور بيرون بكشيم كه به دليل نداشتن استراتژي براي بزرگ شدن 
و تداوم در ميدان رقابت، در همان س��ال هاي ابتدايي زندگي خود به 
مرگ زودرس دچار شدند. اين اتفاق فقط مختص ايران نيست و روندي 
طبيعي است كه همه بنگاه ها با آن درگير هستند.  با توجه به بحث هايي 
كه اين روزها در خصوص گس��ترش همكاري با اروپايي ها در »برجام 
منهاي امريكا« مطرح است، توس��عه صنايع كوچك و متوسط مورد 
توجه قرار گرفته است. شركت ها و بانك هايي در سطح اروپا وجود دارند 
كه كوچك مقياس بوده و مبادالت مالي زيادي با طرف هاي امريكايي 
ندارند از اين رو براي ش��ان توجيه دارد تا با برخي ش��ركت هاي ايراني 
جوينت ش��ده يا به طور مستقل وارد س��رمايه گذاري در كشور شوند. 
اين نوع سرمايه گذاري و حضور شركت هاي اروپايي مانده در برجام را 
مي توان به عنوان »گزينه دوم« ياد كرد اما نبايد دستگاه ديپلماسي ما را 
از انجام مذاكرات براي حفظ برجام و ادامه همكاري با بزرگان اقتصادي 

دنيا محروم كند چون گزينه اول همان ارتباطات وسيع 
با دنيا و حضور ش��ركت هاي بزرگ و كوچك دنيا در 

ايران است. توسعه صنايع كوچك و متوس��ط مساوي است با افزايش 
ضريب نفوذ بخش خصوصي در اقتصاد و ...

گزينهدوم
اقتصاد
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داود  سوري

نقشورزشدرجامعه
ام��روزه ورزش در دني��ا 
تبدي��ل به اب��زار مهمي 
شده و كش��ورهايي كه 
تعري��ف جامع��ي از آن 
اس��تفاده هاي  دارن��د 
فرهنگ��ي، اجتماع��ي، 
سياس��ي و اقتص��ادي 
از آن مي برن��د. ورزش يك حرك��ت اجتماعي 
اس��ت كه در دنيا نقش آفرين اس��ت. در حوزه 
اقتصادي حدود 700 ميليارد يورو گردش پولي 
ورزش در دنيا اس��ت كه نش��ان دهنده اهميت 
آن در عرصه اقتصادي و توليد ناخالص داخلي 
كشورها است. در كشورهاي توسعه يافته بين 
4 تا 5 جي دي پي تولي��د ناخالص داخلي از راه 

ورزش وجود دارد و ...

سرمقاله

اميررضا واعظ آشتياني
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ماجراي فيلتر 
يك پرنده آبي

گزارش » اعتماد« از 
حضورسياستمداران 
درتوييتر

2

صد ر 
در جست  وجوي 

متحد    قدرتمند
5

 مذاكرات  براي تشكيل
 دولت ائتالفي درعراق آغازشد

تشويق ها ، متوهمم  
نمي كند...

7

گفت وگو  با محمود كالري

روزنامه اعتماد در راستاي حمايت از توليد داخل وظيفه خود مي داند 
تا در تبليغ و ترويج كاالي ايراني توليد كنندگان را ياري كند. لذا براي 

درج آگهي كاالي ايراني تسهيالت ويژه اي را در نظر مي گيرد.

حمايت از توليد داخلي

تلفن:66429409
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بهسا  گشت
66596370

نمايندهدايمايراندرسازمان
منعسالحهايشيميايي:
ايرانبارهابرايتعيينعامالن
حمالتشيمياييدرسوريه
اعالمآمادگيكرد 6

بدينوسيله درگذشت همشيره گرامی

 اناهلل واناالیه راجعون

روابط عمومی و ارتباطات

 جناب آقای افتخاری
  معاون  محترم  قضايی رئيس کل 

و سرپرست  دادگاه های کيفری يک استان تهران
 را به استحضار مي رس�اند. به همين مناسبت مراسم 
ختم آن مرحومه از ساعت ١٤ الي ١5:٣٠ روز سه شنبه 
مورخ 97/٣/1 در مس�جد نور واق�ع در ميدان فاطمي 

روحش شادبرگزار مي گردد .

درگذش�ت خواهر گرامی تان را تس�ليت گفته ، براي آن سعيده 
فقيده غف�ران و آمرزش اله�ي و براي ش�ما و بازمان�دگان صبر 

وسالمتي آرزومنديم.

 جناب آقای افتخاری

الياس حضرتي- حجت طهماسبي

  معاون  محترم  قضايی رئيس کل 
و سرپرست  دادگاه های کيفری يک استان تهران


