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داســتان نخنمای قاچاق بنزین موضوع امروز و دیروز
نیست که دولت آن را بهانه کند و به تورم داخلی دامن
بزند اما این کار با فشــار بر افکار عمومیادامه داشت و
دارد .در ماههای گذشــته از سوی قوه مقننه بارها این
موضوع مطرح و اما تکذیب شــد ولی شواهد امر نشان
میدهد دولت این اختیار را دارد تا نســبت به تعیین
قیمت جدید بنزین اقدام کند.
داستان خروج دام از کشور به تنش اقتصادی در بازار
دامن زد .گوشــت قرمز مرزهای صد هــزار تومان در
هرکیلو را رد کرد و موفق شد از سفره فقرا پا پس بکشد.
این داستان در مورد گوشــت سفید هم ادامه یافت و
ی کردند .مدیران
مرغ و ماهی قیمتهای خود را نجوم 
ســازمان جهاد کشاورزی هم آنطرف گود نشستهاند و
تنها نظارهگر ادامه این ماجرا هستند و باید این سؤال
را مطرح کرد که چگونه دروازههای مرزی ما تا این حد
بدون نظارت و محافظ اســت که عدهای به این راحتی
دامهای زنده عشایر و ســایر دامداران را میخرند و با
خود میبرند.
ماجــرای افزایش قیمت خودرو ،کمبود دارو و ســایر
تجهیزات پزشکی ،کاغذ ،شکر ،بسیاری اقالم مصرفی
و مــواد اولیــه تولید همه و همه در ســال  97به اوج
خود رســید و دولت و مجلس تنها نظارهگر آن بودند.
در بخــش مداخله دولتــی و قوه مقننه با پیشــنهاد
سهمیهبندی اجناس و اجرای طرح دوباره کوپن مطابق
40ســال گذشته مواجه شدیم و باید این موضوع را در
بحث اوج توجهات دولت و مجلس به ملت مورد ارزیابی
قرار داد! این در حالی است که رئیس جمهور بارها اعالم
کردند که به عقب باز نخواهیم گشت!
این روزها و در ادامه تاراج ثروت ملت شــاهد اختالس
جدیــد  6میلیارد یورویی یک بانوی فراری از کشــور
بودیم که حیرت همگان را برانگیخت .ما در بحث تاراج
ثــروت ملت و در اولین اختالس ســه هزار میلیاردی
و فرار متهم اصلی آن به خارج باید شــرایط نظارتها
را بــه گونهای دیگر تعریف میکردیــم اما انگار آب از
سرچشمه گلآلود است و فریادرسی نیست! نفوذیها
در بدنــه دولت همچنان قربانی میگیرند ما نه تنها از
ماجرای انفجاردفتر نخستوزیریدردهه شصت عبرت
نگرفتهایم که به کرات شاهد تکرار همان قضیه در بعد
اقتصادی و تارج ثروت ملت هستیم .چراکه خودیها به
ما گل میزنند.
در بحث خودروهای ساخت داخل و افزایش سرسامآور
قیمتهای آن باید به ایــن موضوع توجه کرد که این
خودروها بیشتر مورد استفاده کدام گروههای اجتماعی
هســتند و گرانی بیش از حد و اندازه آن به کدام قشر
فشــار وارد میکند .پراید پــس از پیکان جای خود را
در بیــن خانــواده کمدرآمدها باز کــرد و حاال همان
کمدرآمدها از خرید آن عاجز ماندهاند.
ایــن کم درآمدها هســتند که مالیــات میدهند ،کم
درآمدها هستند که جریمه میشوند ،این کمدرآمدها
هســتند که از خوردن مرغ و گوشت محروم میشوند،
این کمدرآمدها هستند که لب مرزها کولهبری میکنند
و این کم درآمدها هستند که تحت فشار اقتصادی به
زنــدان میروند چراکه اختالس گران به کانادا و آمریکا
میرونــد .چراکــه قاچاقچیان به راحتــی از مرز عبور
میکنند و یک ریال هم مالیات نمیدهند.
باید دید نحوه انتخاب مدیران در کشــور برای پستها
حساس که قادر باشند به بیتالمال دستدرازی کنند
بر چه اساسی است .مدیرانی که خود را انقالبی معرفی
میکنند،در صف اول بسیاری مراسم کلیشهای که آفت
صداقتهاست خود نمایی میکنند .از فیلترهای نظارتی
میگذرنــد و به مجلس و دولت راه پیدا میکنند و در
عمل پی فرصت هستند.
نقطه ســر خط؛ باید از این زاویه به موضوع گرانیها و
اختالسها نگاه کرد که این داســتان در حال کشتار
صداقت و عاطفههاست .تمام مدیرانی که اختالس کرده
و ثروت ملت را تاراج کردهاند به نوعی نماینده حاکمیت
هستند .نمایندگان ،استانداران ،وزرا ،فرمانداران ،مدیران
کل دســتگاههای اجرایی ،مدیران بانکها و شعبات،
مرزدارانــی که در نقطه صفر مرزی جانشــان را کف
دست گرفتهاند ،یک پزشــک و یک پرستار در مراکز
درمانی ،یک تاجر که مشغول خرید اجناس درجه سه
چینی برای شهروندان ایرانی است ،یک صاحب نفوذی
که ارز 4200تومانی گرفت و پس نداد ،ما روزنامهنگاران،
آن نویســنده و کارگردان و البته آن کولهبر مرزی ،آن
کــودک کار ایرانی ،آن زن جوان ایرانی که به خط آخر
رسیده و در خیابانها درحال جمعآوری زباله و یا تکه
نانی برای خوردن اســت همه و همه به نوعی نماینده
این کشور هستند .ما چگونه خود را معرفی میکنیم؟ با
ثروتهای به تاراج رفته در بانکهای کانادایی ،ایستادن
در صف یک کیلو گوشــت با ثبت شــماره ملی و یا با
هزاران سال تمدن و آثار انکارناپذیر آن .در این روزهای
پایانی سال فقط میتوان خون دل خورد که پایه ظلم
در جهــان اندک بود و هرکه آمد بــرآن مزید تا بدین
غایت رسید .گلستان سعدی حکایت شمارٔه  :۱۲یکی
از ملوک بیانصاف پارسایی را پرسید از عبادتها کدام
فاضلتر اســت گفت تو را خواب نیم روز تا در آن یک
نفس خلق را نیازاری.

روحانی در دیدار رئیس جریان حکمت وطنی عراق:

آمریکا همواره بهدنبال توطئه ضد ملتهای منطقه است

رئیس جمهوری با بیان اینکه قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا همواره
به دنبال توطئه و برنامهریزی علیه ملتهای منطقه هســتند ،گفت:
ایران آمادگی دارد تا همچون گذشــته برای حل معضالت منطقهای
و توسعه گفت و گوها و تعامالت میان کشورهای منطقه گام بردارد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم
والمسلمین حسن روحانی ،روز سهشنبه در دیدار با سید عمار حکیم،
رئیس جریان حکمت وطنی عراق با اشــاره بــه اینکه امروز منطقه
و جهان به واســطه توســعه علم ،فناوری و ارتباطات شاهد تحوالت
گستردهای است ،خاطرنشان کرد :باید تالش کنیم تا به وظایف خود
در برابر ملتهای دو کشور به خوبی عمل کنیم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران و عراق نقش مهم و تأثیرگذاری در
منطقه ایفا میکنند ،گفت :باید متناسب با شرایط ،آرمانها و اهداف
دو ملت و دو کشور برنامهریزی کرده و در راستای توسعه همه جانبه
همکاریها و مناسبات تهران -بغداد گام برداریم.

در مقابل فضاسازیهای قدرتهای بزرگ علیه ایران ایستادگی
میکنیم
ســید عمار حکیم نیز در ایــن دیدار ضمن ارایه گزارشــی از اوضاع
اجتماعی ،سیاسی و فضای عمومیدر عراق ،گفت :امروز عراق توانسته
اســت از چالشهای بزرگ عبور کند و در مســیر بازسازی و توسعه
قرار بگیرد و مطمئناً توسعه بیش از پیش روابط و همکاریها با ایران
میتواند در تسریع این روند ،مؤثر باشد.
رئیــس جریان حکمت وطنی عراق با اشــاره به ضــرورت تالش در
راســتای حفظ وحدت و انســجام گروههای مختلف در عراق ،گفت:
وظیفه خود میدانیم تا در برابر فضاسازیها ،زیادهخواهیها و تبلیغات
گسترده مستکبران و قدرتهای بزرگ علیه جمهوری اسالمیایران
ایســتادگی کنیم .به گزارش ایرنا ،حجتاالســام والمسلمین حسن
ی ایران صبح دوشنبه به دعوت رسمی
روحانی رئیس جمهوری اسالم 
«برهم صالح» رئیس جمهوری و عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق

در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی -اقتصادی عازم بغداد پایتخت این
کشور شد .رئیس جمهوری اسالمیایران پس از ورود به بغداد پس از
زیارت حرمین شریفین کاظمین به صورت جداگانه با رئیسجمهوری،
نخســت وزیر و «محمد الحلبوســی» رئیس و برخــی از نمایندگان
مجلس عراق دیــدار و گفت و گو کرد .روحانی همچنین در همایش
تجــاری با حضــور بخشهای دولتی و خصوصی ایــران و عراق و در
نشست با نمایندگان و فعاالن سیاسی عراق سخنرانی کرد .در جریان
ســفر رئیس جمهوری ،هیئتهای عالیرتبه دو کشور در نشستهایی
مشــترک و همچنین جداگانه با همتایان خود دیدار و ضمن بررسی
آخرین وضعیت توافقات و سطح همکاریها و فرصتهای جدید برای
توسعه و تعمیق روابط دو کشــور دوست و همسایه ،در حضور دکتر
روحانی و نخست وزیر عراق ،پنج سند و یادداشت همکاری امضا و بین
مقامات دو کشــور تبادل شد .سفر رئیس جمهوری به عراق سه روزه
است و امروز چهارشنبه به تهران باز میگردد.

رئیسجمهوری در دیدار حیدرالعبادی:

باید همکاریهای چندجانبه را در منطقه گسترش دهیم

رئیــس جمهوری گفت :بایــد تالش کنیم عــاوه بر روابط
دوجانبه ،در زمینههای گوناگــون ترانزیت ،راهآهن و مبارزه
با تروریسم همکاریهای چندجانبه میان کشورهای منطقه
را گسترش دهیم.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری،
حجتاالســام والمســلمین حســن روحانی روز سهشنبه
در دیدار با حیدر العبادی نخســتوزیر ســابق عراق ،با ابراز
خرسندی از نشاط و فعالیت مسئوالن عراقی در روند توسعه
این کشــور و توسعه روابط و همکاریها با جمهوری اسالمی
ایران،گفت :خوشــبختانه روابط دولتها و ملتهای ایران و
عراق ،همواره روند مثبتی داشته و مسئوالن دو کشور توسعه
روزافزون مناسبات را به خوبی دنبال کردهاند.
رئیس جمهــوری با بیان اینکه ایران و عــراق در کنار دیگر
کشــورهای دیگر منطقه ماننــد ترکیه نقــش تأثیرگذاری
در منطقــه ایفا میکنند ،خاطرنشــان کرد :باید تالش کنیم
تا عالوه بــر روابط دوجانبه ،همکاریهــای چندجانبه در زمینههای
گوناگون مانند ترانزیت ،راهآهن و مبارزه با تروریسم را میان کشورهای
منطقه گسترش دهیم.
وی تصریح کرد :امروز باید با گسترش ارتباطات میان فعاالن سیاسی
و احزاب و روابط علمیمیان دانشــگاههای دو کشور و توسعه روابط

دو ملت در جهت گســترش بیش از پیش همکاریهای دو کشور در
بخشهــای مختلف از جمله تجاری ،اقتصــادی و آموزشهای عالی
مشترک تالش کنیم.
نخستوزیر ســابق عراق هم در این دیدار با مهم توصیف کردن سفر
رئیس جمهوری اســامیایران به عراق ،گفت :دو کشور در سالهای
گذشــته روابط و همکاریهای بســیار نزدیکی بویــژه در مبارزه با

تروریســم در منطقه داشــتهاند و امروز باید تالش کنیم تا
مناسبات فیمابین در زمینههای مختلف اقتصادی ،فرهنگی
و تجاری بیش از پیش گسترش یافته و استمرار داشته باشد.
حیدر العبادی افزود :همه احزاب و سیاسیون عراق از گسترش
همکاریهــا و روابط با جمهوری اســامیایــران حمایت
میکننــد و هیچ عاملی نمیتواند در این روابط اســتراتژیک
خدشهای وارد کند.
بــه گزارش ایرنا رئیس جمهوری اســامیایــران صبح روز
دوشــنبه به دعوت رســمی«برهم صالح» رئیس جمهوری
در صدر یک هیئت بلندپایه سیاســی -اقتصادی عازم بغداد
پایتخت این کشــور شــد .روحانی پس از ورود به بغداد پس
از زیارت حرمین شــریفین کاظمین به صــورت جداگانه با
رئیسجمهوری ،نخست وزیر و «محمد الحلبوسی» رئیس و
برخی از نمایندگان مجلس عراق دیدار و گفت و گو کرد.
در جریان ســفر رئیس جمهوری ،هیئتهــای عالیرتبه دو
کشــور در نشستهایی مشترک و همچنین جداگانه با همتایان خود
دیدار و ضمن بررســی آخرین وضعیت توافقات و ســطح همکاریها
و فرصتهای جدید برای توســعه و تعمیق روابط دو کشور دوست و
همســایه ،در حضور دکتر روحانی و نخســت وزیر عراق ،پنج سند و
یادداشت همکاری امضا و بین مقامات دو کشور تبادل شد.

چرا مردم فکر میکنند  6.5میلیارد یورو دزدیده شده است؟
تهران -ایرناپالس :تثبیت اطالعات غلط در ماجرای پرونده فســاد
ی در ســه مرحله صورت گرفته و نقش غلط رســانههای
پتروشــیم 
داخلی ،عناد برخی رسانههای غیررسمیو برخی زمینههای اجتماعی
در آن مؤثر است .موضوع فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمییکی از
ی است .ماجرا به دو
داغترین موضوعات این روزها در میان افکار عموم 
دلیل مشخص مورد توجه قرار گرفته است :نخست حجم تخلف و دوم
حضور برخی از چهرههای سیاســی یا منسوب به چهرههای سیاسی
داخل یا خارج از کشور در میان متهمان.
ی حرف از این اســت که
در مــورد حجم تخلف ،حاال در افکار عموم 
6ونیم میلیارد یورو یا صد هزار میلیارد تومان توسط متهمان از پول
مردم برداشت شده است.
مســعودی مقام ،قاضی این پرونده در حاشــیه جلسه دوم رسیدگی
بــه این پرونده گفتــه« :رقم اصلی اخالل در نظام اقتصادی کشــور
6میلیارد و  656میلیون یورو اســت؛ اما به این معنا نیست که تمام
این رقم توســط متهمان تصاحب شده باشــد .این گونه نیست که
بیان کنیم  100هزار میلیارد تومان توســط این افراد تصاحب شده

باشد ،بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است .بنابر این بحث اختالس
مطرح نیست بلکه بحث اخالل در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ
سوءاستفادههای متهمان هم غالبا  15میلیون یورو یا  8میلیون دالر
یا  31میلیارد اســت پس این به معنای تصاحب  100هزار میلیارد
تومان نیست ».با این حال هنوز هم در به همان پاشنه قبل میچرخد
و به نظر میرسد موضوع  6و نیم میلیارد «دزدی» برای مردم تثبیت
شده است .سوال این است که این اتفاق چگونه رخ داده است؟
مرحله اول
ماجرا در ســه مرحله رخ داد .در مرحله نخست اطالعاتی به صورت
خام و بدون توضیح به مردم داده شــد .به این ســخنان نقل شده از
حسینی ،نماینده دادستان در جلسه اول رسیدگی به این پرونده که
خبرگــزاری میزان آن را نقل کرده توجــه کنید 6« :میلیارد و 656
میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصوالت بوده که ثابت شده است
و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق بعالوه پورســانتهایی دریافت
کردند .در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی
پتروشیمیمتهم به مشارکت در اخالل کالن در نظام اقتصادی کشور

نمایندگان مجلس شورای اســامیبا امکان عزل نمایندهای با
اعالم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حکم دیوان عالی کشور
درصورت از دست دادن شرایط نمایندگی در طول دوره مجلس
شورای اسالمیمخالفت کردند.
به گــزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ،نمایندگان در ادامه جلســه
علنی روز سهشنبه مجلس ،ماده  64طرح اصالح موادی از قانون
انتخابات مجلس شورای اسالمیرا حذف کردند.
در این ماده آمده است :در صورتی که شرایط نمایندگی هر یک
از نمایندگان مجلس شورای اسالمیدر طول دوره نمایندگی با
اعالم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان زائل میشد با حکم دیوان
عالی کشور از نمایندگی عزل میشدند.
ی همچنین در ماده  66این
نمایندگان مجلس شــورای اســام 
طــرح ،مــواد  75،76،77،78قانون انتخابات مجلس شــورای

مجلس با امکان عزل
نمایندگان مخالفت کرد
ی را حذف کردند .در ماده  75قانون انتخابات مجلس آمده
اسالم 
اســت :مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (،)1
( )7( ،)6( ،)5( ،)4( ،)3( ،)2و ( )8ماده ( )66تا ســه ماه حبس
یا یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و هشــت ســال
محرومیــت از عضویت در هیأتهای اجرایی و نظارت و شــعب
اخذ رأی است.
همچنین براســاس ماده  76این قانون مجازات مرتکبین جرائم

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی:

اختالس پرونده پتروشیمی30میلیون یورو است
مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی پتروشــیمیگفت:
ارقامیماننــد  6.6میلیارد یــورو در پرونده بازرگانی
پتروشیمیدر حالی اعالم میشود که به گفته قاضی
پرونده میزان تحصیل مال نامشــروع به  30میلیون
یورو هم نمیرسد.
به گزارش ایرنا« ،مهدی شــریفی نیــک نفس» روز
سهشــنبه در آخرین جلســه هیئت نمایندگان دوره
هشــتم اتاق تهران ،ادامه داد :این پرونده چند سالی
است که مطرح شــده اما تاکنون دو جلسه از دادگاه
برگزار شــده و با توجه به شــرایط کشور و بحث صادرات ،در خواست کردیم بحث مربوط به دور زدن
تحریمها مطرح نشود .وی افزود :بعضی از تحلیلها روی این پرونده ،موجب سیاهنمایی در جامعه شده
و ممکن است ایران را در بازارهای جهانی و در مقابل رقبا با مشکل مواجه کند.
شــریفی نیک نفس با اشاره به اینکه در سالهای  90 ،89و  91این شرکت در بخش صادرات دولتی
بهعنــوان کارگزار حدود  10تــا  11میلیارد یورو صادرات انجام داده اســت ،ادامــه داد :از این رقم،
4.6میلیارد یورو عیناً به شــرکتها پرداخت شده و  1.5میلیارد یورو نیز مربوط به بدهی شرکتها به
سیستم بانکی و یا پرداخت هزینه خوراک به شرکت ملی نفت بوده است.
وی تأکید کرد 4.9 :میلیارد یورو نیز به صورت ارزی وارد کشــور شــده و در شــبکه بانکی به فروش
رسیده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت :به گفته قاضی پرونده ،از محل نقل و انتقالهای پول ،تحصیل نامشروع
در پرونده به  30میلیون یورو هم نمیرسد.
ی تســویه حساب شده و این ســیاه نماییها به ضرر جامعه
وی افزود :با تمام مجتمعهای پتروشــیم 
خواهد بود.
به گزارش ایرنا ،بررسی پرونده فساد مالی 6میلیارد و  656میلیون یورویی صادرات پتروشیمی(معادل
 100هــزار میلیارد تومان) که در دور قبلی تحریمها و در دولت دهم رخ داده ،اکنون در دســتور کار
دستگاه قضایی قرار داد و جلسات دادگاه آن در هفته جاری آغاز شده است.

به مبلغ  6میلیاردو 656میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع
بــه مبلغ  7میلیون و  65هزاریــورو و  8میلیون و  710هزار و 384
دالر بوده اســت ».در اینجــا ،در حقیقت هیچ توضیحی در خصوص
اصطالح حقوقی «اخالل کالن در نظام اقتصادی کشــور» ارایه نشده
و ظاهراً فرض شــده که مردم ،میدانند که این جرم به چه معناست
و تفاوت آن با برداشت شخصی پول یا «دزدی» در اصطالح عمومی
را میدانند.
گام دوم
مرحله دوم این ماجرا ،در اختیار مســئوالن امر و حتی رســانههای
داخلی نبوده و به طور مشخص توسط رسانههای غیررسمی(و شاید
معاند) صورت گرفته است .این مرحله تثبیت اطالعات با سادهسازی
اطالعات بوده است .یعنی در واقع کاری که رسانههای رسمیانجام
ندادند و در مــورد رقم هیچگونه ارزش افــزودهای به مخاطب ارایه
نکردند ،توسط برخی کانالهای تلگرامیصورت گرفته است .مث ً
ال به
این پســت دقت کنید« :ابعاد فساد پتروشیمی ،یک میلیون تومان از
جیب هر ایرانی به جیب اختالسگران رفته».
و تخلفــات مقــرر در بندهــای (،)13( ،)12( ،)11( ،)10( ،)9
س یا سه
( )15( ،)14و ( )18ماده ( )66از  6ماه تا دو ســال حب 
میلیون تا 15میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال
از خدمات دولتی از  6ماه تا دو ســال و  12ســال محرومیت از
عضویت در هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.
در مــاده  77قانون انتخابات نیز آمده اســت :مجازات مرتکبین
جرائم مقرر در بند ( )16ماده ( )66اعم از مباشر و یا معاون و یا
تحریککننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات
مقرر در ماده ( )617قانون مجازات اسالمیاست.
براساس ماده  78قانون انتخابات ،مجازات مرتکبین جرائم مقرر
در بنــد (  )17مــاده ( )66عالوه بر مجازات منــدرج در ماده (
 ) 555قانون مجازات اسالمی 12 ،سال محرومیت از عضویت در
هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.

با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف درحال برگزاری است

نشست مدیران اینستکس و ایران درباره نحوه
فعالیت نهاد متناظر ایرانی

نشست کارشناســان ایرانی با مدیران ارشد اینســتکس برای عملیاتی کردن سازوکار حمایت از مبادالت
تجاری ایران و اروپا و چگونگی همکاری آن با نهاد متناظر ایرانی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا در نشست کارشناسی ایران و مدیران اینستکس،غیر از بخشهای مختلف
وزارت امور خارجه ،نمایندگان دســتگاههای دولتی مرتبط از جمله بانک مرکزی ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،وزارت نفت ،وزارت اقتصاد و دارایی ،وزارت جهاد کشــاورزی ،وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشکی ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت نیرو ،سازمان بنادر و دریانوردی ،شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران و ایران ایر حضور دارند.
همچنین نشســتهای فرعی تخصصی میان برخی دســتگاهها (به ویژه در حوزه بانکی) با نمایندگانی از
هیئتهای طرف مقابل برگزار شده یا در حال برگزاری است.
در این جلســات ،انتظارات طرف ایرانی مشخصا از اینستکس در حوزههای تخصصی به تفصیل برای طرف
مقابل تشریح شده و طرفین بر روی راهکارهای ممکن برای رفع مشکالت ناشی از تحریمهای آمریکا در این
حوزه به بحثهای فنی و کارشناسی میپردازند.
این دور از نشســتها بر موضوع مشخص نحوه عملیاتی کردن اس پی وی اروپایی موسوم به اینستکس و
چگونگی همکاری آن با نهاد متناظر ایرانی که در شرف تاسیس میباشد متمرکز است.
بررســی و پیگیری میزان پیشرفت کار و گامهای بعدی در حوزه سایر تعهداتی که گروه  4+1برای جبران
اثرات تحریمهای غیرقانونی آمریکا علیه کشورمان داده اند و آخرین بار هفته گذشته در نشست کمیسیون
مشترک برجام در وین به آن پرداخته شد در دستور کار این نشست قرار دارد.
پر فیشر ،مدیر سازوکار حمایت از مبادالت تجاری ایران و اروپا ،موسوم به «اینستکس» به ایران آمد .بنابر
اعالم سفارت فرانسه در ایران او با رؤسای نمایندگیهای سه کشور آلمان ،فرانسه و انگلیس در تهران دیدار
کرده و قرار است با مقامهای ایرانی نیز در مورد «چگونگی عملیاتی کردن اینستکس» گفتوگو کند.
ن  97اعالم کردند کانال ویژه
وزیران امور خارجه ســه کشور اروپایی آلمان ،فرانســه و انگلیس یازده بهم 
پرداخت اروپا و ایران تحت عنوان «ســازوکار حمایت از مبادالت تجاری ایران و اروپا» به نام اینســتکس
 INSTEXبه ثبت رسمیرسیده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد:

دستور مقام معظم رهبری
برای رفع بوی نامطبوع مسیر
(ره)
فرودگاه امام

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست گفت :مقام معظم رهبری
(ره)
و رئیس جمهوری بهشدت از بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام
گلهمند هســتند و رهبر انقالب نیز دستور دادهاند تا پایان دولت
دوازدهم این مسئله رفع شود.
به گزارش ایســنا ،عیسی کالنتری اظهارکرد :مقام معظم رهبری
و رئیس جمهوری بهشدت از بوی نامطبوع مسیر فرودگاه حضرت
امــام گلهمند هســتند حتی رئیس جمهوری اظهار کرده اســت
هنگامیکه در مسیر فرودگاه هستم بوی منطقه سبب میشود از
خواب بیدار شــوم .مقام معظم رهبری دستور دادهاند که تا پایان
دولت دوازدهم بوی نامطبوع مسیر این فرودگاه باید رفع شود.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با اشــاره به این که این
بــوی نامطبوع ناشــی از صدمه به محیط زیســت و منابع ما در
حــال هدر رفتن اســت ،تصریح کرد :همیــن آب و فاضالبی که
اســتحصال میشود گرانبها اســت و نباید آن را از دست بدهیم.
مــا به عنوان دولت حق نداریم بگویــم که چون در منطقه تولید
صورت میگیرد و محل جمعآوری زباله است پس مردم باید این
بوی نامطبوع را حس کنند .کالنتری در ادامه گفت :دستگاههای
مختلف از جمله وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای موظف هستند
که بوی نامطبوع را رفع کنند .شــهرداری تهــران حق ندارد که
در ارزانترین جای ممکن زبالههای شــهری را دپو کنند .معاون
رئیسجمهوری با اشاره به این که بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام
خمینی (ره) ظلمیاست که به مردم کردهایم و باید حق آنان را به
آنان برگردانیم،اظهارکرد :تمام واحدهای آلوده کننده آب موظف
هستند که هر آبی را که آلوده میکنند هزینهاش را پرداخت کنند.
رها کردن فاضالب آســایش مردم را به هم میزند و جرم بزرگی
اســت .کالنتری با اشاره به این که شرکت پاندا میهن که اقدام به
راهاندازی تصفیهخانه فاضالب خود کرده است وظیفهاش را انجام
داده است،تصریح کرد :زندگی را نباید برای مردم غیرقابل تحمل
کنیم چرا که مسائل زیست محیطی حق مسلم آنها است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که ما عرضه
نداشــتیم که منابع کشور را پخش کنیم و همه آنها را در شعاع
 ۵۰کیلومتری تهران مستقر کردهایم ،خاطرنشان کرد :شهر را باید
محیطی قابل تحمل و قابل زندگی برای مردم کنیم .چنانچه این
کار را انجام ندادیم ،باید از آنان عذرخواهی کنم و من به سهم خود
به خاطر بوی بد مسیر فرودگاه امام (ره) که آلودگیهای محیطی را
به همراه داشت ،عذرخواهی میکنم.
دستور رئیسجمهوری برای انتقال مرکز دفن زباله آرادکوه
کالنتری در ادامه با اشاره به اینکه امیدواریم تا دو سال آینده بوی
نامطبوع مســیر فردوگاه امام رفع شود ،گفت :مسئله بزرگتر در
این رابطه پسماندهای آرادکوه است که در اینباره رئیس جمهوری
به شــهرداری تهران دستور داده است که مرکز دپوی زباله تهران
را بــه مکانی دیگر -حــدود  ۱۰۰کیلومتر پایینتر از محل فعلی-
منتقل کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با بیان اینکه بخش
خصوصی راغب به تولید برق از پســماند نیست ،تصریح کرد :باید
به سمتی حرکت کنیم که بخش خصوصی به این کار به ویژه در
شمال کشور تشویق شود.

با هدف توسعه مبادالت اقتصادی و گردشگری

ویزای ایران و عراق
رایگان شد

معاون رئیسجمهور :صدور ویزای رایگان ایران
و عراق از پایان فروردین
معاون رئیس جمهور اعالم کرد :صدور ویزای رایگان ایران
و عراق از پایان فروردین سال  ۹۸اجرایی میشود.
علی اصغر مونسان ،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری در پاسخ
به پرســش ایســنا درباره آخرین توافق ایران و عراق در
ارتباط با صدور ویزای رایگان توضیح داد :در زمان ســفر
وزیر گردشــگری عراق به ایران که همزمان با نمایشگاه
گردشــگری انجام شد ،درخواست کردیم با توجه به آمار
باالی گردشــگران دو طرف اوالً به موضوع افزایش قیمت
ویزای عراق (در حد  ۱۰دالر) رســیدگی و آن را کنترل
کننــد ،یا در صورت امکان ویزای دو کشــور لغو شــود.
خوشــبختانه این موضوع در سفر رئیس جمهور به عراق
پیگیری شد و طرفین توافق کردند.
وی اضافه کرد :طرف عراقی بنا به مالحظاتی با لغو کامل
ویزا موافقت ندارد اما قرار شــد دو طــرف هزینه صدور
ویزا را حــذف کنند .این اتفاق به مبــادالت اقتصادی و
گردشگری دو کشور قطعاً کمک خواهد کرد.
مونســان درباره زمان اجرایی شــدن ایــن توافق گفت:
رئیسجمهور تازه به کشــور بازگشــته اما احتماالً صدور
رایــگان ویزای ایران و عراق از پایان فروردین ماه ســال
 ۹۸اجرا شود.
رئیس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و
گردشــگری پس از ارائه گزارش برخی دستگاههای عضو
ستاد هماهنگی خدمات سفر ،در جمعبندی خدماتی که
قرار اســت در نوروز به مســافران ارائه شود ،گفت :بیش
از یــک میلون نفر مســتقیم خدمات ســفر را در فاصله
۲۵اســفندماه ســال  ۹۷تــا  ۱۷فروردینماه ســال ۹۸
پشتیبانی میکنند .عالوهبر این  ۱۴۰فروند هواپیما۳۸ ،
فروند هلیکوپتر سازمان هالل احمر برای امداد و نجات،
 ۱۴هزار و ۵۰۰دستگاه اتوبوس برای جابهجایی جادهای
مسافران ۷۶ ،فروند شــناور در مسیرهای دریایی جنوب
و شــمال کشــور ۱۲ ،هزار واحد اقامتی ۵۵۰۰ ،دستگاه
آمبوالنس ۶۰۰ ،کمپ ویژه در هر  ۴۰کیلومتر ۲۳۵ ،رام
قطار با ظرفیت جابهجایی روزانه  ۲میلیون نفر برای نوروز
تجهیز و آماده شده اســت .همچنین در نوروز امسال در
کنار قطارهای گردشــگری شمال ،قطار گردشگری غرب
نیز راهاندازی میشود.
وی همچنین از مردم درخواســت کــرد کمک کنند تا
آمارهای منفــی و حجم تصادفهــا در تعطیالت نوروز
کاهش یاید.
مونســان دربــاره نامهای که بــه تازگی بــرای وزیر راه
و شهرســازی در ارتبــاط با جلوگیری از صــدور مجوز
شهرکهای گردشگری نوشته است ،توضیح داد :دلیل این
مخالفت احتمال برخی سوءاســتفادهگریها بود .چرا که
این بیم میرفت به نام شــهرک گردشگری ،زمینخواری
اتفاق افتد برای همین از وزیر راه و شهرسازی درخواست
کردیم ایــن ابالغیه را برگرداند تا تمهیدات بهتری اتخاذ
شود.

