ایران بار دیگر یک پیروزی حقوقی بر آمریکا به دست آورد

رفع توقیف از  5میلیارد دالر
اموال ایران در ایتالیا

پنجشنبه 19مهر  1-1397صفر  11-1440اکتبر -2018سال هفدهم -شماره  12 -4714صفحه 1000-تومان

صفحه11

سخنگوی شورای نگهبان :

ایرادات قانون مبارزه با پولشویی
و پالرمو برطرف شد

در مناظره تلویزیونی احمد توکلی و مصطفی کواکبیان مطرح شد

شفافیت مهمترین ابزار مقابله با فساد

کواکبیان:پروندههایی که به دستگاه قضایی رفتهاند ،به ثمر نرسیدهاند
توکلی :امر به معروف و نهی از منکر فقط تذکر دادن به خانم بدحجاب نیست ،اصلیترین هدفش ،سالمت حکومت است

صفحه1

برلین مصونیت دیپلمات ایران را نقض کرد

استرداد غیردیپلماتیک به بلژیک

صفحه2

صفحه11

نماینده آمریکا در سازمان ملل تا سه روز دیگر معرفی میشود

چشم «ایوانکا» به دنبال صندلی «نیکی»
صفحه10

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد

بدهی خارجی 11میلیارد
و  885میلیون دالری ایران
صفحه4

جزئیات دستگیری متهم اصلی سکه ثامن از زبان رییس پلیس فتای ناجا

اقدامات برای استرداد مبالغ خارج شده
از کشور در حال انجام است
برای ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی صورت گرفت

ارسال  ۲۰۰تن دارو
و تجهیزات مصرفی پزشکی
به عراق

رئیس مرکز پزشــکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر گفت  ۲۰۰ :تن دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی
برای ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی به کشور عراق از صبح دیروز ارسال شد .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی جمعیت هالل احمر ،سید علی مرعشی دیروز در...
صفحه1

سرمقاله

صفحه2

روسیه در بازار نفت؛ خرس یا روباه مکار؟!
سعیدساویز

سوختهای فســیلی یکی از پر مصرف ترین و
گران بهاترین مواد معدنی در دنیا هستند .کنترل
و قیمتگــذاری مهمترین بخش هیدروکربوریها
یعنی نفت توسط اوپک یا همان سازمان همکاری
کشــورهای تولید کننــده نفت انجام میشــود.
کشــورهای عضو اوپــک روزگاری چنان متحد و
تعیین کننــده بودند که با وضــع تحریمها علیه
آمریــکا و متحدانش آنها را به زانو در آوردند و اگر
چــه طول مدت این تحریمها آنچنان طوالنی نبود
اما درس خوبی برای وابســتگان به ســوختهای
فســیلی در غرب به یادگار گذاشت .اما با گذشت
زمان امروز شــرایط به گونه ای تغییر کرده است
که دیگر نمیتوان نفت را سالح دانست و در واقع
نفت و اوپک جایگاه اســتراتژیک خود را در دنیا از
دست دادهاند.
اصلیترین دالیــل کندی تیغ اوپک را میتوان
در این موارد دانست:
 بســیاری از کشــورها چون آمریکا ،روسیه وکانادا که عضو اوپک نیســتند خود به تولید کننده
عمده نفت تبدیل شدهاند.
 گاز به عنوان گونه ای دوستدار محیط زیستاز انرژیهای فســیلی نقش رو به رشدی در سبد
مصرف انرژی بینالمللی بازی میکند.
 انرژیهای نو که بدون آسیب زیست محیطیو در همه جای جهان فراوانند ،این روزها محبوب،
آسان و اقتصادی در دسترس بشر است.
 نیــاز بیش از پیش کشــورهای تولید کنندهنفت به ارز حاصل از فروش آن در بازار بینالمللی
برای اداره کشــور خود به نقطه ضعف تبدیل شده
است.

خبر

به دالیل بر شمرده شده برای تولید کنندگان تا
گریبان وابسته به پول نفت ،تهدیدهای استفاده از
نفت به عنوان سالح بیش از فرصتهای آن است.
از این روســت که قطع یکباره صادرات نفت برای
هیچ کدام از اوپکیها میسر نیست؛ عالوه بر آن به
دلیل عرضه زیاد و متنوع ،جنگ ســختی در بازار
برای بدســت آوردن سهم عرضه و بازار مصرف در
جریان اســت و خروج یک بازیگر عمده معموالً با
جایگزینی بازیگران جدید همراه است .برای مثال
روســیه و عربســتان قصد دارند تا در سال آینده
میــادی بین  1.5تا  2میلیون بشــکه تولید خود
را افزایش دهند ،همچنین صــادرات نفت آمریکا
که در ســال  2013به  100هزار بشکه میرسید
تا نوامبــر  2017به  1.53میلیون بشــکه در روز
رسیده است .در این میان سهمیه ایران برای تولید
در قالب اوپک  3.8میلیون بشــکه در روز است و
این در حالی اســت که عربســتان به عنوان تولید
کننده اصلی اوپک روزانه  7.5میلیون بشــکه نفت
صادر میکند.
ایران برای حفظ تولید جــاری به  10میلیارد
دالر و برای افزایش تولید تا  4.2میلیون بشکه به
 20میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد .بسیاری
از کارشناســان معتقدند که کشمکشهای ترامپ
با ایران نه به دلیل وجود دالیلی مســتدل بلکه به
دلیل حذف ایران از بازار به این بهانه و جایگزینی
بازیگران جدید به جای ایران در بازار است .درست
همان اتفاقی کــه برای ونزوئــا رخ داد .در واقع
ترامپ ســعی میکند که چینش بازیگردانان بازار
انرژی را تغییر دهد و برای این کار از همه ابزارهای
سیاسی خود استفاده میکند.

اما عکسالعمل ســایر کشورهای اوپک و سایر
تولید کننــدگان نفت چگونه خواهــد بود؟ طبعا
اگر بنا باشــد حمایتی از ایــران صورت گیرد باید
به شــکل عدم پذیرش افزایش تولید باشــد ،زیرا
این خود عاملی در راســتای برآورده نشدن کمبود
بــازار و افزایش قیمت نفت خواهــد بود .افزایش
سرسام آور قیمت نفت درست همان چیزی است
که پاشنه آشــیل طرح حذف ایران میتواند باشد.
آرامش بازار و تامین کســری عرضه ایران به معنی
کودتا در اوپک و در میان متحدان ایران است.
جالب اینجاســت که اخیرا ً رویکرد کشورهایی
مانند عراق و مهم تر از آن روسیه به عنوان متحد
سیاســی ایران در مســاله تحریم ایران به سمت
افزایــش تولید بوده اســت .اگر چه روســیه بارها
اعتراض خود را نســبت به تحریمهــای یکجانبه
آمریکا علیه ایران ابراز داشــته است اما در عمل و
در جایی که پای منافع در میان آمده رفتاری کام ً
ال
دو گانه در پیش گرفته و نشان داده است که هرگز
نباید به روسها اعتماد کرد .در واقع هر کشــوری
که تولید را افزایش دهد عم ً
ال با تحریمهای آمریکا
موافقت کرده است و روسها برای افزایش تولید در
حال برنامه ریزی هستند ،که خود به مفهوم صحه
گذاشــتن بر تحریمهای آمریکاست گویی روسیه
نه در قالب همان خرس آشــنا که نماد این کشور
اســت ،بلکه در قالب روباهی مــکار در بازار نفت
خودنمایی میکند .شاید بهتر بود که ایران متحد
مطمئن تری به جای روسیه برای خود برمیگزید
که در شرایط پیش آمده با امتناع از افزایش تولید
طرح آمریکایی -سعودی را برای حذف ایران ناکام
میگذاشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد

 ۲۱۰مقام دولتی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان
رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور
درباره وضعیت جانبــازان و ایثارگران در قانون منع
بهکارگیری بازنشســتگان گفت :جانبازان باالی ۵۰
درصد و آزادگان دارای بیش از  ۳ســال دوره اسارت
میتوانند بکارگیری شوند.
به گزارش ایلنا،جمشــید انصــاری در خصوص
اظهــارات مختلف دربــاره نحوه اجــرای قانون منع
بکارگیری بازنشســتگان و اصالحیــه اخیر یکی از
تبصرههای این قانون گفت :این قانون مصوب ســال
 ۹۵اســت ،آنچه اخیرا در این قانون اصالح شــده،
تبصرهای اســت که دربــاره بکارگیری کلیه مقامات
موضوع ماده  ۷۱بود .براســاس قانون تا پیش از این
اصالحیه میتوانستیم از این مقامات حین بازنشستگی
بکارگیری کنیم ،اما براســاس اصالحیه انجام شــده
مقامــات ذیل بند د و ح از شــمول این قانون حدف
شدند.
وی بــا بیان اینکــه حذف تعــدادی از ایثارگران
از شــمول قانون منع بکارگیــری از دیگر اصالحات
انجام شــده است ،خاطرنشان کرد :پیش از این تمام
ایثارگران میتوانستند حین بازنشستگی بکارگیری

شوند اما براساس اصالحیه جدید تنها جانبازان باالی
 ۵۰درصــد و آزادگان دارای بیــش از  ۳ســال دوره
اسارت میتوانند بکارگیری شوند .همچنین براساس
قانون قبلی استثنائاتی در بکارگیری بازنشستگان در
وزارت دفاع و وزارت اطالعات وجود داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد:
قبال به صورت مطلق گفته میشد که نیروهای مسلح
از قانون منع بکارگیری بازنشســتگان معاف هستند،
امــا در اصالحیه جدید گفته شــده کــه بکارگیری
بازنشستگان در این مجموعه با اجازه فرماندهی کل
قوا امکانپذیر اســت .در وزارت اطالعات نیز براساس
تبصره جدید ،تنها یک درصد از نیروی انســانی این
مجموعه آن هم در مشــاغل مدیریتی را میتوان از
میان بازنشستگان بکارگیری کرد.
وی با اشــاره به این که براساس اصالحیه جدید
فقط حوزه بکارگیری بازنشستگان محدود شده است
و اتفاق دیگری رخ نداده ،گفت :براساس اطالعاتی که
جمعآوری شده است در اجرای اصالحیه قانون منع
بکارگیری بازنشستگان  ۲۱۰نفر از مقامات و مسئوالن
دولتــی به جــز وزارت اطالعات و نیروهای مســلح

مشمول میشوند که دســتگاهها فرصت دارند تا ۲۶
آبان نسبت به جایگزینی آنها اقدام کنند.
انصــاری درباره منع بکارگیری بازنشســتگان در
سمت شهرداری شــهرها ،گفت :براساس قانون منع
بکارگیری بازنشستگان که اردیبهشت سال  ۹۵ابالغ
شده اســت ،کماکان شهرداران مشــمول این قانون
هستند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در
کشور شهرداری یک شغل است و شهرداران یک شهر
با شهر دیگر تفاوتی ندارند ،گفت :زمانی که قانون در
مجلس به تصویب میرسد ،ممکن است برداشتهای
حقوقی مختلفی از سوی افراد مطرح شود ،اما براساس
نظریه تفســیری که شورای نگهبان در سال  ۷۶داده
است در همه قوانین مصوب مجلس تا زمانی که مورد
اصالح و تفسیر مجلس قرار نگیرد ،نظر مجری معتبر
است یعنی زمانی که قانونی از سوی رئیس مجلس به
رئیسجمهوری و دولت ابالغ میشود و این قانون از
سوی رئیس جمهوری به ما به عنوان اداره استخدامی
ابالغ میگردد نظر سازمان اداری و استخدامی معتبر
است.

خبر
برای ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی صورت گرفت

ارسال  ۲۰۰تن دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به عراق
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل
احمر گفــت  ۲۰۰ :تــن دارو و تجهیزات مصرفی
پزشــکی برای ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین
حسینی به کشور عراق از صبح دیروز ارسال شد .به
گزارش پایگاه اطالعرسانی جمعیت هالل احمر ،سید
علی مرعشی دیروز در مراسم بارگیری و ارسال دارو
و تجهیزات مصرفی پزشــکی هالل احمر به عتبات
عالیات همزمان با اربعین حسینی اظهار کرد۴۰۰ :
قلــم دارو و  ۸۰قلم تجهیزات مصرفی پزشــکی به
همراه  2هزار پزشک و متخصص و امدادگر در قالب
کادر درمانی هالل احمر به عراق اعزام خواهند شد.
مرعشــی افزود 40 :پایگاه مرکز پزشــکی حج
و زیــارت هــال احمــر در داخل خاک عــراق در

خدمترســانی به زائران آماده خواهــد بود در این
زمینه روز گذشــته تیم راهانداز مراکز درمانی هالل
احمر به عراق اعزام شــدند و سایر تیمها به مرور تا
 25مهرماه به عتبات عالیات اعزام میشــوند .وی با
اشاره به اینکه جمعیت هالل احمر خدمات درمانی
سرپایی و تخصصی را به زائران در اربعین ارائه خواهد
کرد ،اظهار کرد :با توجه به اینکه تمامی زائران امسال
از طریق ثبت نام در ســایت ســما به عراق میروند
بنابراین از پوشش بیمه درمانی برخوردار هستند و
تمام خدمات درمانی کــه دریافت میکنند رایگان
اســت به عالوه نمایندگان بیمه در بیمارستانهای
هالل احمر در عراق حضور دارند و روند درمان آنها
را نظارت میکنند .مرعشی ،کادر تخصصی درمانی

هالل احمر را بالغ بر  ۹۰پزشک متخصص از جمله
جراحی ،ارتوپدی ،قلب ،زنان ،اطفال ،مغز و اعصاب و
روانپزشکی عنوان و بیان کرد :امسال برای نخستین
بار یک درمانگاه طب ســنتی نیز در کربال راهاندازی
شده است .وی با توصیه به زائران برای سفر به کربال
در اربعین گفت :با توجه به اینکه امسال دمای هوا در
شب و روز بسیار متغیر است بنابراین توصیه اصلی
به زائران این است که پوشش مناسب همراه داشته
باشند و از کفش و کوله مناسب راهپیمایی استفاده
بکنند و عالوه بر زائران که داروهای خاص مثل قلبی
ریوی ،فشــار خون و دیابت و غیره مصرف میکنند
داروهــای خود را به میزان کافی در اختیار داشــته
باشند.

***
سخنگوی شورای نگهبان :

ایرادات قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو برطرف شد
ســخنگوی شــورای نگهبان درباره جلسه دیروز
شورای نگهبان توضیحاتی ارائه کرد .عباسعلی کدخدایی
در گفتوگــو با ایســنا در این باره اظهــار کرد :طی
بررسیهای انجام شده درباره لوایح اصالح قانون مبارزه
با پولشویی و کنوانسیون پالرمو ،نظرات شورای نگهبان

تامین شد و از نظر شورای نگهبان ایرادات برطرف شده
است .وی افزود :اما مجلس به ایرادات مجمع تشخیص
مصلحت توجه نکرده بود که این قســمت به مجلس
اعاده شــد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت در
این رابطه تصمیم گیری خواهد کرد .کدخدایی در این

باره در توییتر نوشت« :ایرادات شورای نگهبان نسبت
به اصالح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو
برطرف شــد .هم چنین با عنایــت به نظرات مجمع
تشــخیص مصلحت نظام مقرر شــد این مصوبات به
مجلس اعاده شوند».

***
دادستان کل کشور:

چرا حکم انفصال رییس بانک مرکزی اجرا نشد؟
دادســتان کل کشور با طرح این پرسش از رییس
دیوان محاســبات کشور که چرا حکم انفصال رییس
بانک مرکــزی را اجرا نکرده و این موضــوع را به او
اطالع نداده اســت ،گفت :این از آن مســایلی است
که با هیچ منطقی ســازش ندارد ،اگر به این نتیجه
رســیدید که یک مدیر کارش در برخورد با وظایف
و مســئولیتهایش به گونهای است که باید منفصل
شــود به چه حقی اجازه میدهیــد مدتها در آنجا
همچنان باشــد .به گزارش ایســنا به نقــل از روابط
عمومی دادســتانی کل کشــور ،حجت االســام و
المسلمین منتظری دادســتان کل کشور در مراسم
معارفه دادســتان اصفهان که صبح دیروز برگزار شد،
ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی ،اصفهان را شهر
شــهیدان بزرگ و نامدار معرفی کرد و با گرامیداشت
یاد و خاطره شــهید مدافع حرم محسن حججی ،از

دادستان جدید مرکز استان اصفهان خواست که کار را
با برنامه پیش ببرد تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کند.
وی با اشاره به گستردگی دامنه وظایف دادستانها با
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری افزود :دادستان
مرکز اســتان نیز مطابق این قانون عالوه بر وظایفش
باید بر دادسراهای استان نیز نظارت داشته باشد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه وظایف دادستان
در سیستم قضایی کشور بسیار گسترده است به برخی
از این وظایف اشاره کرد.
دادستان کل کشور با اشاره به اظهارات معاون اول
رییس جمهور در رابطه با راه عبور از شــرایط فعلی و
اینکه تالش کنیم با راههای خوب و مدیران با انگیزه
از این دوران عبور کنیم ،اظهار کرد :این سخن معاون
اول رئیــس جمهور که بعد از ریاســت جمهور مقام
اول بر مجموعه دستگاه اجرایی دارد را قبول داریم و

شرایط امروز میطلبد مدیران سالم و با انگیزه باشند و
اگر کسی خیانت کرد مهر آن بر پیشانی اش زده و به
مردم معرفی شود و ما صددرصد این موضوع را قبول
داریم .دادستان کل کشور با طرح این سوال که شما
چند نفر از مدیران خائن را تاکنون به دستگاه قضایی
معرفی کردید؟ ادامه داد :رئیس دیوان محاسبات در
یک مصاحبه تلویزیونی در ارتباط با مسائل اقتصادی
و ارز نکتــهای گفتند مبنی بر اینکه طی بررســیها
و اقدامات کارشناســی انجام شــده در دی ماه سال
گذشته به این نتیجه رسیدیم که رئیس بانک مرکزی
و برخی از معاونین او مقصر هستند و آنها را محکوم
کردهایم ولی به دالیلی ایــن حکم را ابالغ نکردیم و
اجرا نشد ،حال ســئوال اینجاست که حکم انفصالی
که دیوان محاسبات صادر کرده اگر قطعی نبوده چرا
میگویید و اگر بوده چرا اجرا نشده است؟

***

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخالل در توزیع تلفن همراه
جعفری دولت آبادی از صدور  16فقره کیفرخواست
برای متهمان واردکننده گوشیهای تلفن همراه ظرف
سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر
داد.
به گزارش خبرگزاری میزان ،هشــتمین جلســه
دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخالل در توزیع
تلفــن همراه ،به ریاســت قاضی موحــد و با حضور
دادستان تهران برگزار شد.
قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه با اعالم آغاز
هشتمین جلسه شــعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم

اقتصادی دادگاه انقالب اسالمی تهران برای رسیدگی
به اتهــام متهمان اخالل در توزیع گوشــی همراه با
حضور دادســتان تهران برای دفاع از کیفرخواســت
اظهار کرد :جلســه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه
الزامی است.
عباس جعفری دولت آبادی دادســتان تهران در
این جلســه  ،با اشاره به نوســانات قیمت ارز و تاثیر
آن بــر قیمت انواع کاالهــا و نیازمندیها و مایحتاج
عمومــی ،در خصوص اقدامات دولت در مقابله با این
رخداد و اقدام متهمان این پرونده اظهار داشت :دولت

به منظور ثبــات در قیمت کاالهای مورد اســتفاده
عموم ،ارز مــورد نیاز برای واردات ایــن کاالها را به
نرخ دولتی و به مبلغ چهار هزار و دویســت تومان در
اختیار برخی شرکتهای واردکننده قرار داد؛ گوشی
تلفن همــراه نیز یکی از کاالهایی اســت که برخی
شــرکتها برای واردات این کاال ،ارز دولتی تحصیل
نمودند؛ اما تعدادی از واردکنندگان متعاقب دریافت
ارز دولتــی ،مرتکب رفتارهای مجرمانه شــدند که
به پیگرد کیفری آنان و تشــکیل پروندههای حاضر
منجر گردید.

