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سرمقاله

حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران، امروز در 
سفری رس��می راهی ترکیه می شود. این سفر در حالی 
ص��ورت می گیرد که محور رایزن��ی های رئیس جمهور 
در دو مح��ور قابل توجه اس��ت نخس��ت مذاکرات میان 
س��ران ایران و ترکیه است. نگاهی بر مناسبات تهران � 
آنکارا نشان می دهد که دو کشور دارای روابطی تاریخی 
می باشند که همزیس��تی منطقه ای الزام آوری را ایجاد 
می کن��د چنانکه عبدا... گل که زمانی س��مت وزیر امور 
خارجه ترکیه را برعهده داش��ت در س��فر به آمریکا در 
واکنش به این درخواست آمریکایی ها که خواستار قطع 
روابط ترکیه با ایران ش��ده بودند، گفت روابط دو کشور 
دارای قدمتی چند صدس��اله است که از قدمت تاسیس 
آمریکا بیش��تر اس��ت و آنکارا حاضر به کنار نهادن این 
روابط نیست.  در شرایط کنونی نیز که از یک سو آمریکا 
و اروپا در چارچوب سیاست های توسعه طلبانه اقدام به 
تحریم و اعمال فش��ار بر ترکیه کرده اند و از سوی دیگر 
ب��ا ادعاه��ای واهی تحریم ها و فش��ارها علیه جمهوری 
اسالمی وضع شده قطعا توسعه روابط و هماهنگی میان 
دو کشور می تواند مولفه ای برای مقابله با این تهدیدات 
باش��د. مواضع مقامات دو کش��ور مبنی بر عدم پذیرش 
سیاس��ت تحریمی غرب و تالش طرفین برای توس��عه 
روابط بویژه در حوزه اقتصادی بیانگر اراده دو کشور برای 
ارتقا مناسبات در سطوح عالی است که با حضور بخش 
خصوصی می تواند نتایج مطلوب تری به همراه داش��ته 
باشد.  در همین حال خطر تروریسم از جمله گروه هایی 
همچ��ون پ.ک.ک که ترکیه آنه��ا را مخل امنیت خود 
می داند و نیز تحرکاتی که تروریس��تهای اجاره ای غربی 
در منطقه علیه امنیت دو کشور صورت می دهند، مولفه 
ای اس��ت که می تواند زمینه توس��عه همکاری دفاعی و 

امنیتی طرفین باشد. 
دوم آنکه مح��ور دیگر دیدارهای روحان��ی در ترکیه را 
حضور در نشس��ت سه جانبه روس��ای جمهوری ایران، 
ترکیه و روس��یه تش��کیل می دهد. روحانی، اردوغان و 
پوتین روسای جمهور سه کشور در حالی گردهم می آیند 
که چند محور اصلی باب این مذاکرات مطرح اس��ت. با 
توجه به ماهیت این نشستها که از ابتدا در قالب بررسی 
و کمک به حل بحران سوریه بوده است اکنون نیز اصل 
اول، هماهنگی و برنامه ریزی منس��جم در قبال سوریه 
می باشد. این روزها س��وریه شرایطی حساس را سپری 
می کند چرا که گروه های تروریستی با حمایت گسترده 
آمری��کا در ادلب همچنان فعال هس��تند و دخالت های 
آش��کار غرب مانع از تسلط ارتش سوریه به این منطقه 
ش��ده است در همین حال آمریکایی ها با تحریک گروه 
هایی همچون جریان های کردی و عش��ایری به دنبال 
شکاف و حتی تجزیه سوریه هستند و البته با وعده هایی 
سعی کرده اند تا ترکیه را نیز در قالب ایجاد منطقه امن 
به بازی خود وادار س��ازند. مجم��وع این بحران در کنار 
استمرار ناامنی و بی ثباتی در سوریه موجب بحران های 
جدید در منطقه خواهد ش��د که قطعا ترکیه از قربانیان 
این وضعیت خواهد بود. کارنامه آمریکا چنانکه مقامات 
ترکی��ه از جمله اردوغان بارها اذعان کرده اند، سراس��ر 
خیان��ت و منفعت طلبی انحصاری اس��ت و بارها نیز در 
نهایت راه خیانت حتی علیه ترکیه را در پیش گرفته که 
مخالفت با خرید سیستم موشکی اس400 توسط ترکیه 

نمودی از این رفتار است. 
با توجه به این ش��رایط هماهنگی میان تهران، ترکیه و 
روس��یه برای حل بحران س��وریه به ویژه در حوزه ادلب 
می تواند ضمن تحقق ثبات در سوریه، زمینه ساز خنثی 
ش��دن طراحی های آمریکا نیز باش��د ک��ه قطعا به نفع 
امنیت ترکیه خواهد بود. ش��رط تحقق این مساله تغییر 
واقعی در رفتار ترکیه و همس��ویی آن با ایران و روسیه 
و پایبندی اش به تعهدات س��وچی و آستانه است. حل 
بحران آوارگان با برقراری ثبات در ادلب خود دستاوردی 
ب��زرگ برای ترکیه خواهد بود که می تواند با همراهی با 

تهران و مسکو به آن دست یابد.
نکته مهم دیگر در مذاکرات سه کشور را توسعه مناسبات 
اقتصادی تشکیل می دهد. آمریکا و اروپا رسما تحریم ها 
و فشارهای اقتصادی علیه سه کشور اعمال کرده آند که 
راهکار مقابله با آن نیز توس��عه مناسبات طرفین خواهد 
ب��ود. این همگرای��ی اقتصادی در کن��ار تقویت و بهبود 
ش��رایط اقتصادی طرفین می تواند زمینه س��از شکست 
فش��ارهای غرب باشد که قطعا دس��تاوردی بزرگ برای 

تهران، مسکو و آنکارا خواهد بود.
به هر تقدیر می توان گفت که سفر روحانی به ترکیه در 
قالب رایزنی های دو جانبه و سه جانبه می تواند در کنار 
کمک به توسعه اقتصادی سه کشور، زمینه ساز تثبیت 
ثبات و امنیت در سوریه و منطقه گردد که حاصل نهایی 
آن شکست سیاست های غرب علیه سه کشور و منطقه 
است. نشست س��ه جانبه آنکارا بدون حضور کشورهای 
غربی نش��انگر ظرفیت های منطقه برای حل مشکالت 
است که نقش برجسته و تاثیرگذار جمهوری اسالمی را 
نیز بیش از گذشته آشکار می سازد. همگرایی سه جانبه 
ای ک��ه پایبندی تمام طرفها ب��ه توافقات صورت گرفته 
می تواند منافع هر س��ه کشور در عرصه داخلی، منطقه 
ای و جهانی را محقق و دستاوردهای بلندمدتی را برای 

طرفین به همراه داشته باشد.

منطقه در انتظار 
تعامالت سه جانبه 
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سرپرس��ت آزمایش��گاه ژنتیک پزشکی قانونی استان فارس گفت: س��رطان خون و بیماری های 
خونی مانند تاالس��می با اس��تفاده از روش PGD HLA typing برای نخستین بار در ایران  
در ش��یراز در حال درمان است. رضا پژومند اظهار داشت: این روش علمی برای نخستین بار در 
کش��ور برای درمان بیماری های خونی با استفاده از خون بند ناف نوزاد خواهر یا برادر در شیراز 

امکان پذیر شد.
وی گفت: در این روش پیش��رفته ژنتیکی که پس از دو س��ال تالش متخصصان شیرازی فراهم 
شده برای یک خانواده ناقل تاالسمی و دارای یک فرزند مبتال به تاالسمی، جنینی به رحم مادر 
انتقال پیدا کرده که نه تنها سالم است بلکه می توان از خون بند ناف نوزاد تازه متولد شده برای 

درمان تاالسمی فرزند بیمار نیز استفاده کرد.
سرپرس��ت آزمایشگاه ژنتیک پزشکی قانونی استان فارس گفت: پس از آزمایشات ژنتیکی روی 
والدین و فرزند بیمار، جنین های حاصل از تخمک و اسپرم والدین از لحاظ ژنتیکی بررسی شدند 
و جنین پس��ر سالم و دارای فاکتور سازگاری بافتی دقیقاً همانند فرزند بیمار مبتال به تاالسمی 
به رحم مادر انتقال پیدا کرد و هم اکنون مادر در حال سپری کردن هفته های پایانی بارداری و 

فرزند بیمار در انتظار درمان نهایی است.
این پزشک متخصص ژنتیک بیان کرد: این روش ژنتیکی نه تنها برای بیماران مبتال به تاالسمی 
اس��تفاده می ش��ود، بلکه برای درمان بیماران مبتال به س��رطان خون نیز می تواند کاربرد داشته 
باش��د. پژومند افزود: این روش علمی  برای بیماران مبتال به س��رطان های خون و بیماری هایی 
که با پیوند مغز اس��تخوان درمان می ش��وند، می تواند به عنوان تنها روش درمانی استفاده شود.

سرپرست بخش ژنتیک آزمایشگاه پزشکی قانونی استان فارس تصریح کرد: در این روش که به 
آن PGD HLA matching گفته می شود به جای برداشت از مغز استخوان فرد دهنده که 
همراه با جراحی و عوارض جانبی برای فرد دهنده است از خون بند ناف فرزند متولد شده برای 

درمان فرزند بیمار استفاده می شود و هیچ اثر جانبی برای دهنده وجود ندارد.
مس��ئول فنی آزمایشگاه ژنتیک پزش��کی مرکز درمان ناباروری ش��یراز افزود: روش تشخیصی 
ژنتیکی قبل از النه گزینی )PGD( فرآیندی اس��ت که با آن می توان از تولد بیماران مبتال به 

بیماری های ژنتیکی جلوگیری کرد تا فرزندی  سالم متولد شود.  تسنیم

درمان سرطان خون و بیماری های خونی 
در شیراز امکانپذیر شد

برای نخستین بار در ایران 
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در س��ی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات بانک مرکزی در خصوص 
مدیریت بازار ارز تمدید شد.

۳ دستور اصلی این جلسه که روز شنبه و با حضور سران قوا و به ریاست حجت االسالم حسن 
روحانی رئیس جمهور برگزار ش��د؛ ادامه روند آرامش در بازار ارز، کاال و خدمات، پیش��گیری 
از رفتارهای س��ودجویانه در جهت حمایت از مصرف کنندگان و نیز هماهنگی بین سه قوه در 

خصوص مدیریت مناسب در شرایط تحریم بود.
بر این اساس مقرر شد با توجه به ثبات قابل قبول در بازار ارز و موثر بودن این روند اختیارات 
مصوبات گذشته تمدید گردد. همچنین در خصوص ستاد تنظیم بازار، گزارشی از روند اجرای 
مصوبات در بازه یکساله ارائه و مقرر شد مصوبات قبلی و اختیارات ستاد تنظیم بازار برای ایجاد 
تمرکز بر تصمیمات قیمت گذاری، کنترل قیمت و جلوگیری از چند قیمتی و الزام برچس��ب 
و سیاس��تهای قیمت گذاری بازار تمدید ش��ود. در بخش دیگری در این جلسه موضوع افزایش 
اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی به نحوی که کنترل و تنظیم بازار مناسب تر شده و بهبود 
یابد، مورد بحث قرار گرفت. بر این اس��اس مقرر ش��د ظرف یک هفته قوه قضاییه با هماهنگی 

دولت الیحه یک فوریتی در این زمینه را تنظیم و به مجلس ارائه نماید.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

اختیارات بانک مرکزی در خصوص 
مدیریت بازار ارز تمدید شد

پایان آرامش آرامکو
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عملیات پهپادی مقاومت یمن بزرگترین پاالیشگاه نفتی عربستان را به آتش کشید


