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سخنگوی قوه قضاییه خبر داد

 بازداشت 67 نفر
در پرونده های اقتصادی اخیر
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مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر:

 پرونده قضایی
»یاسین رامین« شیرخشک نیست
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رهبر انقالب برای چندمین مرتبه بر مبارزه با فساد تاکید کردند؛

حجت بر مفسدین تمام شد

واکنش پلیس به ارتباط برخی دالالن ارزی با بانک مرکزی 
رئی��س پلیس آگاهی گفت: وظیفه ما به عنوان پلیس، دس��تگیری متهم و تحویل 
به مرجع قضایی اس��ت.بعد از آن باید بانک مرکزی، شاکی پرونده باشد ولی اگر بگوید 
این فرد دستگیر شده آدِم خود من بوده و به او ارز دادم و گفتم در بازار بفروش، خب 

تالش ما هم بی فایده است.
س��ردار محمدرضا مقیمی با اش��اره به عملکرد پلیس در مبارزه با جرائم اقتصادی و 
خصوصاً ماموریت ویژه ای که با نوسانات چند ماهه اخیر بازار ارز به پلیس واگذار شد اظهار 
کرد: ما از سال گذشته و بر اساس درخواست دولت، بانک مرکزی، مجموعه وزارت دارایی 
و ریاس��ت دفتر رئیس جمهور، در جلسات مشترک متعددی با بانک مرکزی، تعزیرات و 
وزارت اطالعات مش��ارکت داشتیم و در این مدت سعی کرده ایم تا حضور موثری داشته 
باشیم. وی با بیان اینکه پلیس به صورت روزانه بازار را رصد می کند و در این مدت مقادیر 
قابل توجهی ارز قاچاق، کشف و تعداد زیادی دالالن ارزی هم دستگیر شدند، گفت: این 
یک واقعیت است که وقتی دالر در مدت کوتاهی از 4 تا 5 هزار تومان به بیش از 10 هزار 
تومان می رسد، این یک اتفاق منطقی نیست و نمی توان آن را به عنوان موضوع اقتصادی 
منظور کرد؛ این ماجرا حتماً دست های پشت پرده دارد و حتماً یک سری افراد در این فضا 

دخالت داشته اند و قیمت ارز نمی تواند به صورت طبیعی تا این اندازه باال رود.
وی درخص��وص پیش بینی خود از ش��رایط آینده نیز گفت: تصور می کنم اگر همه 
مجری��ان و مرتبطان این موضوع، پ��ای کار بیایند و مجموعه بانک مرکزی و حوزه های 

اقتصادی کشور هم پای کار باشند می توانیم وضعیت بهتری را شاهد باشیم.
مقیمی در پاس��خ به این سوال که آیا سیاس��ت ارزی دولت در اواخر فروردین ماه 
مبن��ی ب��ر اعالم نرخ 4200 تومان��ی باعث به وجود آمدن رانت و زمینه فس��اد و طبعاً 
افزایش پرونده های فس��اد و رانت در این حوزه شده است یا خیر گفت: حتماً همینطور 
اس��ت؛ خب این اختالف قیمت باعث به وجود آوردن رانت ش��د و این رانت، حتماً یک 
س��ری را پای کار می آورد؛ البته ما در حال رصد اطالعاتی و برخورد هستیم ولی اینکه 

نتیجه این دستگیری ها و برخوردها چه می شود موضوع دیگری است.
رئیس پلیس آگاهی ناجا در پاس��خ به این س��وال که چرا علی رغم غیرقانونی بودن 
فعالیت دالالن ارز، برخی از دالالن ارزی با بانک مرکزی مرتبط هستند گفت: این موضوع 
را باید از دوستان قوه قضاییه پرسید؛ وظیفه ما به عنوان پلیس،  تنها شناسایی، دستگیری 
و تحویل متهمان است. وی ادامه داد: وظیفه ما به عنوان پلیس، تنها دستگیری متهمان و 
تحویل آن به مراجع قضایی است و از آن جا به بعد باید بانک مرکزی، شاکی پرونده باشد 
ولی اگر خود بانک مرکزی بگوید این فرد )دستگیر شده( آدِم خود من بوده و من خودم 
به او ارز داده ام و گفته ام برو در بازار بفروش، خب تالش های ما هم بی فایده خواهد بود.

مقیمی در پایان خاطرنش��ان کرد: ما به ش��دت تالش می کنی��م تا در کنار دولت، 
سعی کنیم عصای دست دولت در حوزه های اقتصادی باشیم و آنچه در مبارزه با جرائم 

و شفافیت از دست ما برمی آید انجام دهیم تا باری از دوش دولت برداریم. 

چگونگی گذراندن خدمت سربازی در شرکت های دانش بنیان اعالم شد
مع��اون علمی رئیس جمهور ش��رایط گذراندن خدمت س��ربازی در ش��رکت های 

دانش بنیان را تشریح کرد.
نشست خبری »تسهیالت س��ربازی افراد فعال در شرکت های دانش بنیان« دیروز 
با حضور س��ورنا ستاری معاون علمی رئیس جمهور، س��ردار موسی کمالی رئیس اداره 
س��رمایه انسانی ستادکل نیروهای مسلح و س��ردار فرحی رئیس قرارگاه مهارت آموزی 

ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.
ستاری اظهار کرد: ساالنه هزار نفر از نخبگان و کارآفرینان از سیستم جایگزین پروژه 
به جای خدمت سربازی استفاده می کنند و سال گذشته نیز با پیگیری های سردار باقری و 
تائید مقام معظم رهبری درباره ارائه امکانات جدید در حوزه سربازی به توافقاتی رسیدیم که 
این یک نوآوری جدید در راستای استفاده بهینه از نیروهای انسانی محسوب می شود. وی 
با بیان اینکه کسب وکارهای دانش بنیان و استارتاپ ها با شش حوزه اصلی سر و کار دارند، 
گف��ت: حوزه های مالیاتی، گمرکی، مجوزها، ش��هرداری، تأمین اجتماعی و نظام وظیفه از 
جمله این حوزه ها هستند که در حوزه آخر، ایجاد مسیر برای امریه سربازی در شرکت های 

دانش بنیان و اجرای طرح های تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی را پیگیری کرده ایم.
س��تاری با اشاره به تفاهم نامه امضا شده با ستادکل نیروهای مسلح گفت: براساس 
این توافق نامه نیروهای تحصیل کرده می توانند خدمت سربازی خود را در شرکت های 

دانش بنیان سپری کنند مشروط بر آنکه در زمان استفاده در داخل کشور باشند.

اخبار یک

 »بگم بگم« ها رسم دیرینه احمدی نژاد
 و یارانش بود که در طول هشت سال

ریاست جمهوری هر لحظه با در دست کردن 
 در جیب خود برای رو کردن سند

 تالش داشتند، مخالفان و منتقدان خود را
 از طرح مسائل منصرف کنند. با این حال

از آن زمان تاکنون سندی رو نشد

روحانی در اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر:

عبور شناورهای جنگی از دریای خزر ممنوع است
اخوان فرد در گفت وگو با سیاست روز: موضوع امنیت دریای خزر با قیام و قعود افراد حقیقی زیر سوال نمی رود

 نگاهی به میراثی که از دولت های قبل
به روحانی رسید

آن مرد رفت 
شیوه بگم بگم ها 

کهنه شد

سیاست روز اما و اگر های بسته حمایت از تولید را 
بررسی می کند؛

دغدغه های دیرباز 
بسته های بی اثر

توسعه گ�روه معیش�ت  4 س��ال از زمانی که  رئیس جمهور در همایش تبیین سیاست های چ�رخ 
اقتصادی دولت برای خروج ضدتورمی از رکود اعالم کرد که قرار 
اس��ت از بس��ته خروج از رکود رونمایی کند می گذرد اما نه تنها 
رکود از کشور رخت برنبسته که رشد بی حد و حصر نقدینگی در 
کش��ور کار را به جایی رسانده که نمی توان دیگر آینده ای را برای 

حوزه کسب و کار و تولید متصور بود. 

لبخند همسایگان به خزر

 

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

قزاقس��تان دیروز میزان نشستی 5 جانبه بود 
که سران همسایگان خزر یعنی جمهوری اسالمی 
ایران، روس��یه، قزاقس��تان، جمهوری آذربایجان و 
ترکمنس��تان در آن حضور داش��تند. آنچه در این 
نشس��ت رقم خورده اس��ت آن بود که 21 س��ال 
گفت وگ��و برای تدوین رژی��م حقوقی دریای خزر، 
چهار نشست در سطح سران و پنجاه و دو نشست 
گروه کاری برای تدوین این کنوانس��یون دیروز با 
پنجمین نشست س��ران در بندر آکتائو قزاقستان 
باالخره پای��ان یافت و کنوانس��یون رژیم حقوقی 
دریای خ��زر در 24 م��اده به امضای س��ران پنج 
کش��ور ساحلی خزر رس��ید. این دستاورد مهم در 
حالی رقم خورده اس��ت که در باب آن چند نکته 
قابل توجه وجود دارد. نخس��ت آنکه رژیم حقوقی 
مذکور برگرفته از اراده همسایگان خزر مبنی بر به 
نتیجه رس��اندن مذاکراتی است که می تواند ضامن 
آین��ده خزر و تعیین میزان بهره برداری هر کدام از 
اعض��ا از منابع و ذخایر خزر و البته س��هم آنها در 

نگهداری و حراست از آن باشد. 
دوم آنکه این مهم در ش��رایطی رقم خورد که 
بازیگران فرامنطقه ای بویژه کشورهای غربی تالش 
بسیار داش��ته اند تا نقش خود را در این منطقه پر 
رنگ س��اخته و آن را به یک��ی از قلمروهای نفوذ 
خود مبدل س��ازند. اقدامات سیاس��ی، اقتصادی و 
حتی نظامی که از س��وی غرب بویژه آمریکا برای 
تاثیرگ��ذاری بر سرنوش��ت خزر ص��ورت گرفته بر 
هیچ کس پوش��یده نیست چنانکه آنها برای تحقق 
این امر حتی به اختالف افکنی میان همس��ایگان 

خزر و بحران سازی در منطقه پرداخته اند. 
آنچ��ه در معادالت خزر مش��اهده و نشس��ت 
دیروز مش��اهده می شود آن اس��ت که همسایگان 
خزر با کنار نهادن القاها و فش��ارهای بیرونی برای 
رس��یدن به وض��ع مطلوب در قب��ال خزر گرد هم 
آمدند و توانس��تند گامی مهم را برای رس��یدن به 

این مهم بردارند. 
حال این س��وال مطرح می ش��ود ک��ه راهکار 
عملیات��ی س��اختن مصوب��ات و تصمیمات صورت 
گرفته در این نشس��ت چیس��ت و چگونه می توان 
آینده ای روش��ن را برای منطق��ه و اهداف تعریف 
ش��ده برای آن رقم زد؟ آنچه در ابتدای امر مطرح 
می شود لزوم اس��تمرار نزدیکی همس��ایگان خزر 
برای نزدیک تر س��اختن دیدگاه ها برایب تدوین و 
نهایی س��اختن کنوانس��یون خزر است به هر حال 
همچنان مباحثیب همچون چگونگی بهره گیری از 
منابع بس��تر و زیر بستر خزر الینحل باقی مانده و 

نیازمند رایزنی ها و توافقات گسترده تر است.
به هر تقدیر آنچه از س��وی بسیاری از ناظران 
حقوق بین الملل مطرح می ش��ود آن اس��ت که با 
به��ره گی��ری از اصل انصاف می ت��وان به این مهم 
دست یافت که می تواند منافعی عادالنه و منصفانه 

را برای همگان به همراه داشته باشد. 
در ای��ن می��ان در کنار رایزنی های سیاس��ی، 
اصل همگرای��ی اقتصادی نکته ای بس مهم و قابل 
توجه اس��ت. اینکه کش��ورهای حوزه خزر بتوانند 
یک کریدور اقتصادی مشترک تشکیل و به تامین 
نیازه��ای خود بپردازند می توان��د در کنار افزایش 
مناسبات طرفین زمینه ساز تسهیل در روند تدوین 
رژیم حقوقی خزر باش��د. به هر ح��ال هر کدام از 
کش��ورهای مذک��ور دارای ظرفیت ه��ا و نیازهایی 
هس��تند که در قالب بازار یا کمیس��یون مشترک 
اقتصادی خ��زر می توانند برای حمایت و کمک به 

یکدیگر اقدام کنند. 
نکته مه��م دیگر در حوزه خ��زر جلوگیری از 
نظامی شدن این منطقه اس��ت. قدر مسلم تامین 
امنی��ت خ��زر برعهده همس��ایگان آن اس��ت که 
تاکنون نیز به خوبی از عهده آن برآمده اند. ریش��ه 
این موفقیت نیز از یک س��و خودداری کش��ورهای 
مذکور از نظامی سازی خزر و از سوی دیگر مقابله 
ب��ا حضور نظام��ی بیگانگان در این منطقه اس��ت. 
ش��واهد نش��ان می دهد که ناتو در کنار آمریکا به 
ش��دت دنبال حضور نظامی در منطقه هس��تند و 
س��عی دارن��د با وعده ه��ای اقتصادی کش��ورها را 

پذیرنده این حضور کنند. 
کارنامه مناطق مختلف جهان از جمله آبراه ها 
و دریاهای جهان نش��ان می ده��د در هر نقطه ای 
ک��ه بیگانگان اقدام به حض��ور نظامی کرده اند جز 
بحران و ناامنی هیچ نتیجه ای حاصل نش��ده است. 
مس��ئله ای که نمود عین��ی آن را در خلیج فارس، 
مدیترانه، دریای س��رخ و عرصه خش��کی در غرب 
آس��یا )خاورمیانه( می توان مشاهده کرد. مناطقی 
که حض��ور نیروه��ای بیگان��ه موجب گس��ترش 
تروریس��م، اختالفات و درگیری میان همسایگان 

و بحران های امنیتی بسیار شده است. 
چنانکه جمهوری اس��المی ایران همواره تاکید 
داشته راهکار پایان ناامنی و اختالفات و بحران ها در 
غرب آسیا، خروج نیروهای بیگانه است که تحقق این 
مهم نیز به واسطه نزدیکی و همگرایی همسایگان و 

دوری از وابستگی به قدرت های غربی است. 
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