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گروه سیاسی - حسین قبادیان: با گذشت چهار روز از 
انعقاد توافق نامه شروع مجدد روابط دیپلماتیک بین ایران 
و عربستان، هنوز هم این موضوع در صدر اخبار رسانه ها 
قرار دارد و مورد تحلیل قرار می گیرد. اگرچه واکنش های 
اولیه این توافق را دارای تاثیرات اقتصادی می دانســت و 
کاهش نرخ دالر را تاثیر مستقیم این توافق عنوان می کرد 
اما برخی صاحب نظران معتقدند که اگر این توافق چنین 
تاثیری داشته، بیشــتر تاثیر روانی است و از آنجا نشات 
می گیرد که این توافق بــه معنای افزایش واقع نگری در 
عرصه سیاست بین الملل ایران است و می تواند مقدمه ای 

بر تغییر وضعیت بالتکلیف »برجام« باشد. 
روز گذشته علی اکبر صالحی که در دولت روحانی، ریاست 
ســازمان انرژی اتمی را برعهده داشت، در نشست علمی 
»نظام علم، فناوری و نوآوری کشــور؛ فرصت ها، چالش ها 
و راهکارها« به تحلیل این توافق پرداخت و تصریح کرد: 
نمی توانیم درهای کشــور را ببندیــم و حتی با دارا بودن 
با استعدادترین انســان ها انتظار داشته باشیم که سقف 
محدود ما، وسیع شود. تکلیف روابط بین الملل ما مشخص 
نیســت، ولی توافقات با عربستان سعودی نشان می دهد 

اتفاقات و یک واقع نگری در حال رخ دادن است.
حســن هانی زاده تحلیلگــر مســائل بین الملــل نیز در 
گفت وگویی با ایلنا، در پاسخ به این سوال که تحلیل شما 
درباره توافق میان ایران و عربستان چیست و چه تاثیری 
در روابــط همســایگی ایران در آینده خواهد گذاشــت، 
گفــت:  این توافقنامه بســیار راهبردی و سرنوشت ســاز 
اســت و تأثیرگذاری بســیار باالیی بر وضعیت منطقه و 
شــرایط منطقه خواهد گذاشــت. اوال از نفــوذ آمریکا و 
رژیم صهیونیستی خواهد کاست و موجب انزوای اسرائیل 
خواهد شــد و ضمن اینکه یک نوع همگرایی منطقه ای 
بین ایران و کشــورهای منطقه ایجاد خواهد کرد، منطقه 

به ســمت توسعه پایدار حرکت خواهد کرد.  بنابراین این 
توافقنامه، کامال اســتراتژیک و راهبردی است و چین به 
دلیل آنکه نیازمند انرژی فســیلی ایران و عربستان است، 
به شــدت دنبال این توافقنامه بود. به هرحال هدف چین 
این است که در یک دهه آینده بتواند به قطب اول اقتصاد 
جهان تبدیل شــود و برای رسیدن به این هدف نیازمند 
یک انرژی گســترده در منطقه است. عربستان به همراه 
ایران دو کشوری هستند که می توانند نیاز انرژی چین را 
برطرف کنند. لذا این توافقنامه شرایطی فراهم خواهد کرد 
که از ســال آینده و به طور مشخص از اردیبهشت موجب 
بازگشایی ســفارتخانه های دو کشور خواهد شد و مسیر 
تفاهم، همدلی و همگرایی بین کشورهای منطقه هموار 

خواهد شد. محمدعلی سبحانی، مدیرکل اسبق خاورمیانه 
وزارت خارجــه نیز در گفتگو بــا انتخاب عنوان کرد: من 
امیدوارم که عقالنیتی وارد کار شده باشد البته نمی توان از 
اجبار ها هم چشم پوشی کرد، باالخره ما مشکالت داخلی، 
اقتصــادی و روابط خارجی داریــم؛ االن چین در روابط 
خارجی ایران نقش پیدا کرده است و نظراتش ممکن است 
برای برخی مهم باشد. چین دنبال این است که عربستان 
و ایران رابطه خوبی داشته باشند، چون آمادگی دارد که 
ششــصد میلیارد دالر در ایــران و پانصد میلیارد دالر در 
عربستان سرمایه گذاری کند و به نفع اش است که این دو 
کشور رابطه خوبی داشته باشند تا امنیت سرمایه گذاری 
اش تامین شود. صباح زنگنه کارشناس مسائل کشورهای 

عربی نیز در این خصوص به خبرآنالین توضیح داد:  توافق 
بیــن ریاض و تهران را باید در ســطح خــودش دید و از 
آن انتظار و توقع داشــت. توافقــی به وجود آمده بین دو 
کشــور در مسائل دو جانبه تا بتوانند از فضای ایجاد شده 
استفاده کنند و با دنیا ارتباط خود را توسعه بدهند. اما این 
شبیه توافق برجام نیست اما به طور مستقیم می تواند در 
برجام تأثیر داشته باشد. این تحول دیپلماتیک فضا را برای 
رسیدن به توافقات بهتر و وسیع تر مساعد می کند. به ویژه 
در ابعاد امنیتی و اقتصادی دو جانبه و منطقه ای می تواند 
موثر باشد. قاسم محبعلی از دیپلمات های پیشین نیز در 
این زمینه گفت: مسئله اقتصادی ما تحت تاثیر مناسبات 
ما با آمریکا و اروپاســت نه عربستان و چین! هیچکدام از 
این ها بدون حل مشــکالت ما با آمریکا نمی توانند رابطه 

دائمی و عادی با ایران داشته باشند.
وی تاکید کرد: درباره توافق اخیر ایران و عربستان می توان 
خوشــبین بود و اینگونه فکر کرد کــه یک گام به پیش 
رفته ایم؛البته برجام دو وجه دارد،یک وجه توافق هســته 
ای اســت اما در وجــه دیگر، برجــام 2015از نظر زمان 
بندی ماه های پایانی خود را طی می کند، بنابراین امکان 
بازگشت به دپیلماسی و احیا توافقات با زمان بندی جدید 
وجود دارد البته با تغییر شرایط ممکن است توافق برجام 
خیلی قابل اجرا نباشد چون موضوعات جدید به آن اضافه 
است. جواد فالحیان کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به 
این توافق عنوان کرد: اگر بدون تعصب صحبت کنیم این 
ارتباط از جنبه هایی برای ایران اهمیت بیشتری دارد، در 
شــرایطی که ایران در تحریم های سنگینی به سر می برد 
و رشد نقدینگی و کسری بودجه وجود دارد هرچه ایران 
بتواند ارتباطات خود با همســایگان و در آینده نزدیک با 
برجام با کشــورهای قدرتمند برقرار کند، شاهد وضعیت 

بهتری در جامعه خواهیم بود.

اهمیت توافق ایران و عربستان در چیست؟

ازانتظارگشایشاقتصادیتانشانهایبرواقعنگریبینالمللی

بــا حضور رئیس جمهــور بالروس در تهران، نقشــه راه 
همکاری هــای همه جانبــه و هفت ســند همــکاری در 
حوزه هــای مختلف تجــاری، حمل و نقل، کشــاورزی و 
فرهنگی میان جمهوری اسالمی ایران و بالروس به امضا 
رســید. به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی و الکساندر 
لوکاشنکو روز گذشته  طی مراسمی نقشه راه همکاری های 

همه جانبه ایران و بالروس را امضا کردند.
همچنین مقامات ارشــد ایران و بالروس در حضور دکتر 
رئیسی و لوکاشنکو اسناد همکاری دو کشور در حوزه های 
مختلف تجاری، حمل و نقل، کشاورزی، فرهنگی و هنری، 
انتقال محکومان و سند برنامه اجرایی به مناسبت سی امین 

سال برقراری روابط دو کشور را به امضا رساندند.
این اسناد توســط وزرای خارجه، صمت، کشاورزی، راه و 
شهرسازی و دادگستری با همتایان بالروسی آنها امضا شد.
سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری مشترک با الکساندر 
لوکاشنکو با اشاره به نشست مشترکی که دوطرف داشتند، 
اظهارکرد:توافقات خوبــی  در زمینه های صنعت ، معدن، 
تجارت، کشــاورزی و راه امضاء شده اســت که امیدواریم 

گام هایی در جهت توسعه روابط بین دو کشور باشد.
رئیس جمهور همچنین بیان کــرد: امیدواریم این دیدار 
گام هایی در جهت توســعه همکاری های دو کشور باشد. 
مصمم هســتیم روابط منطقــه ای و فرامنطقه ای خود با 
بالروس را افزایش دهیم. مذاکرات خیلی خوب و ثمربخشی 
با رئیس جمهور بالروس در این زمینه داشتیم. در سازمان 
همکاری شانگهای و اوراسیا می توانیم همکاری های خیلی 
خوبی داشته باشــیم و این همکاری ها با توجه به منافع 

مشترک به همکاری بین المللی منجر شود.
وی ادامه داد: اراده دو کشــور بر توســعه روابط در همه 
حوزه هاست. این روابط در سی سال وجود داشته است، اما 
پس از تشکیل این دولت روابط بیشتر شده و االن شرایط 

ما با گذشته قابل مقایسه نیست.
رئیس جمهوری تاکید کرد:هر دو کشور با یکجانبه گرایی 
مخالفیم و معتقدیم کشورهای مستقل می توانند با یکدیگر 
همکاری داشته باشند. این همکاری می تواند راهی برای 
مقابل با تحریم ها باشــد. این کشورها باید از ظرفیت های 

یکدیگــر بهره ببرند. امیدوارم این ســفر گام بلندی برای 
توسعه روابط دو کشور باشد.

در ادامه لوکاشنکو با تشکر از رئیس جمهور ایران به جهت 
مهمان پذیری گرم، گفت: آخرین بار 17 سال پیش سفر 
رسمی به ایران داشتم و باید بگویم هیچ تحریمی نتوانسته 
است که ایران را از پیشرفت بازدارد. امروز روابط دو کشور 
را با جزئیات مورد بررســی قرار دادیــم. دوره ای از توقف 

در همکاری ها وجود داشــت، اما از این دوره عبور کردیم 
و اســناد و تفاهم نامه های زیادی امروز به امضا رسید که 
اگر آنها اجرایی شــود می توانیم به هدف خود در توسعه 
روابط برســیم. رئیس جمهور بالورس افزود: تحریم دوره 
فرصت هاســت و نباید این فرصت ایجاد شده را از دست 
داد. بسیار خوشحالم که بگویم مواضع دو کشور در مواضع 
منطقه ای  و بین المللی همگون و مشترک است و هر دو 

کشور خواهان ایجاد جهانی چند قطبی و عادالنه هستند.
وی با تاکید بر اینکه دو کشــور اعتماد کامل به یکدیگر 
دارند، خاطرنشــان کرد: حجم تبادالت تجاری نسبت به 
سال گذشته سه برابر شــده، اما هنوز از سطح انتظارات 
دو کشور دور اســت. امروز تاکید می کنیم همه توافقات 
بدون حاشیه ای باید اجرا شوند. باید سطح روابط دو کشور 
را ارتقاء دهیم. لوکاشــنکو در پایان از رئیســی برای سفر 
به این کشــور دعوت کرد. همچنین سید ابراهیم رئیسی 
پیش از ظهر دوشــنبه به اتفاق آقای الکساندر لوکاشنکو 
رئیس جمهور بالروس نشســت هیئت های عالی رتبه دو 
کشور را برگزار کردند. رئیس جمهور در این نشست با ابراز 
رضایت از روند رو به رشــد روابط دو کشور گفت: امضای 
یادداشت تفاهم ها در حوزه های مختلف نشانگر عزم و اراده 
دو کشــور برای توسعه همه جانبه روابط است. رئیسی در 
ادامه تعامالت ایران و بالروس طی ۳0 ســال گذشــته از 
زمان برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور را خوب و 
سازنده توصیف و بر استفاده از ظرفیت های موجود برای 

تسریع در تقویت روابط فیمابین تاکید کرد.
رئیس جمهور همچنین اســتفاده از ظرفیت پیمان های 
منطقه ای نظیر سازمان همکاری های شانگهای و اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا را در افزایش مبادالت و مراودات اقتصادی 

میان دو کشور و دیگر کشورهای مستقل موثر دانست.
رئیسی بر پیگیری اجرایی شــدن توافقات میان  ایران و 
بالروس تا حصول نتیجه و ملموس شدن منافع اقتصادی 

آن برای ملت های دو کشور نیز تاکید کرد.
الکســاندر لوکاشــنکو رئیس جمهور بالروس نیز در این 
نشســت جمهوری اســالمی ایران را یکی از کشورهای 
پیشرفته در حوزه تمدنی و اقتصادی توصیف کرد و گفت: 
این ســومین بار است که به ایران ســفر می کنم و هربار 
شاهد عزم و اراده بیشتر ملت ایران برای مقابله با فشارها 

و تحریم ها و همچنین حرکت در مسیر پیشرفت هستم.
لوکانشــکو در ادامه مواضع مشــترک دو کشور در زمینه 
مقابله با یکجانبه گرایی را مورد اشــاره قرار داد و خواستار 
تبادل بیشتر ظرفیت های دو کشور در حوزه های مختلف 

صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و فناوری شد.

با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ شهریه ثابت 
ترم های باقیمانده دانشجویان انصرافی شعب خودگردان، 

تکمیلی و مازاد ظرفیت ممنوع شد.
به گزارش ایســنا به نقــل از دیوان عدالــت اداری، پیرو 
شکایت از دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
اردبیل و درخواست ابطال بند 5 قسمت مربوط به ضوابط 
و نحوه پرداخت شــهریه با توجه به وضعیت دانشــجو و 
مصوبه مورخ 1۳9۳/2/21 هیات امنای دانشــگاه اردبیل 
که مقرر کرده بود، »دانشجویان انصرافی شعب بین الملل 
)خودگردان(، تکمیلی و ظرفیت مازاد در صورت انصراف 
باید شهریه ثابت ترم های باقیمانده را پرداخت کنند«، در 
هیئــت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از بحث 

و بررسی ابطال شد.

در رای مزبور آمده است:
اوال: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 
۳15۶1/102 مــورخ 1401/4/15 و در رابطــه با جنبه 
شرعی مقرره مورد شکایت اعالم کرده است: »با استظهار 
اینکه قرارداد ثبت نام فی مابین دانشجو و دانشگاه براساس 
مصوبه مورد شکایت منعقد شده است، این مصوبه خالف 
موازین شــرع شناخته نشد« و بر همین اساس مستند به 
حکم مقرر در تبصره 2 ماده ۸4 و ماده ۸7 قانون تشکیالت 
و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1۳92 
مبنی بــر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
از نظر فق های شــورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی 

مقررات اجرایی، مقرره مورد اعتراض خالف شرع نیست.
ثانیا: برمبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران: »هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وســیله 
اضرار به غیــر... قرار دهد« و برمبنای بند ۳ اصل چهل و 
ســوم همین قانون، منع اضرار به غیر از ضوابط حاکم بر 
اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بوده و بر پایه اصل چهل و 
نهم قانون اساسی، مسترد نمودن کلیه درآمدهای حاصل 
از طرق نامشروع به صاحبان حق از تکالیف دولت جمهوری 
اســالمی ایران اســت. با توجه به اینکه اعطای صالحیت 
تصویب مقررات مربوط به امور مالی به هیئت های امنای 
دانشــگاه ها، بی قید و شرط نبوده و مراجع مزبور مکلفند 
در تصمیم گیری های خود اصول مندرج در قانون اساسی 
را رعایت کرده و از طرفی اخذ شــهریه از دانشجویان به 
تناســب خدمت ارائه شده به ایشان بوده و با انصراف آن ها 
ارائه خدمت نیز موضوعا منتفی می شود و مآالً اخذ هرگونه 

شــهریه پس از انصراف مصداق داراشدن بالوجه است و 
در فرضی که دانشــگاه متبوع، مدعی ورود خســارت از 
قبل انصراف دانشجویان بوده می بایست مبادرت به طرح 
دعوای مســئولیت مدنی در مراجع صالحه قضایی نماید 
و راسا نمی تواند نسبت به تعیین خســارات وارده و اخذ 
مابه ازای آن اقدام کند، لذا بند )5( ذیل قسمت »ضوابط 
نحوه پرداخت شــهریه با توجه به وضعیت دانشــجو« از 
صورتجلسه مورخ 1۳9۳/2/21 هیات امنای دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دایر بر 
منوط بودن تسویه حساب دانشــجویان انصرافی به اخذ 
شهریه ثابت ترم های باقیمانده، خالف قانون بوده و مستند 
به بند 1 مــاده 12 و ماده ۸۸ قانون تشــکیالت و آیین 
دادرســی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1۳92 ابطال 

رئیس قوه قضائیه با اشــاره به موضوع مسمومیت دانش  
آموزان گفت: قضات ذی صالح و مســئول رســیدگی به 
پرونده عناصر دستگیرشده ماجرای فوق الذکر، با جدیت، 
ســرعت، دقت و عادالنه به پرونده آن ها به میزان عمل و 
دخالت شــان در این ماجرا رسیدگی کنند و اجازه ندهند 

رسیدگی به این پرونده ها طوالنی شود.
بــه گزارش قوه قضائیه، محســنی اژه ای، دوشــنبه )22 
اسفند( طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با 
اشاره به آخرین آمارعفو اخیر، گفت: تاکنون ۸2 هزار نفر 
مشمول عفو شده اند که ممکن است این آمار افزایش یابد. 
از این میزان، 22 هزار نفر عفوشدگاِن اغتشاشات هستند 
که یا محکومیت پیدا کرده بودند و یا قبل از محکومیت، 
عفو شــدند. البته تعداد قلیلی از این افراد در زندان بودند 
و اکثراً یا با قرار صادره در بیرون از زندان بودند و یا هنوز 

رسیدگی به پرونده آن ها تکمیل نشده بود.

رئیس قوه قضائیه افزود: از ســایر محکومــان، به غیر از 
اغتشاشات نیز، بالغ بر ۶0 هزار نفر، مورد عفو قرار گرفتند 
که از این میــزان، 25 هزار نفر یا از زندان آزاد شــده اند 
و یا حکِم حبِس قطعی شــده آن ها مورد عفو قرار گرفت. 
همچنین احکام ۳4 هزار نفر نیز در نتیجه عفو اخیر، تقلیل 
یافت. وی تاکید کرد: محکومان و متهمان جرم های خشن 

و همچنین سرقت شامل عفو نشدند.
محســنی اژه ای در ادامه با اشاره به روزهای پایانی سال و 
تعطیالت پیش رو، به دادســتان های سراسر کشور دستور 
داد بــا کمک ضابطین و سیســتم اطالعاتــی و امنیتی 
و بســیج، به طور کامل امنیت و آرامــش مردم را تأمین 

و حفظ کنند. رئیس قوه قضائیــه افزود: همچنین بنا بر 
تجربه، ممکن است کسانی بخواهند از تعطیالت پیش رو 
سوءاســتفاده کنند و احیاناً تعرضاتی را به منابع طبیعی 
داشته باشند و ساخت وسازهایی غیرمجاز را انجام دهند؛ 
در این قبیل موارد نیز مسئوالن و مراجع ذیصالح قضایی 
و همچنین سایر دستگاه های ذیربط، اقدامات پیشگیرانه 
الزم را ترتیب دهند. محســنی اژه ای در ادامه با اشاره به 
»ماجراهایــی که اخیراً برای برخی مــدارس پیش آمد« 
گفــت: ماجراهای اخیــر برخی مدارس، متاســفانه یک 
اضطراب و دلهره را برای جمعیت زیادی از مردم بخصوص 
بــرای خانواده دانش آموزان پدید آورد؛ همه مســئوالن و 

بخش های ذیربط از همان روزهای نخســت تا این لحظه، 
تالش کردند عوامل این مسئله را شناسایی کنند. رئیس 
قوه قضائیه ادامه داد: قضات ذی صالح و مسئول رسیدگی 
بــه پرونده عناصر دستگیرشــده ماجــرای فوق الذکر، با 
جدیت، ســرعت، دقت و عادالنه به پرونده آن ها به میزان 
عمل و دخالت شــان در این ماجرا رسیدگی کنند و اجازه 
ندهند رسیدگی به این پرونده ها طوالنی شود؛ همچنین بر 
مبنای اجازه ای که قانون می دهد، نوع کار و انگیزه عامالن 
این ماجرا باید برای مردم تبیین شود. رئیس قوه قضائیه 
بیان داشت: درخصوص ماجرای فوق الذکر شایعات زیادی 
مطرح است که برخی از آن ها واقعاً بی اساس هستند، اما 
بر دلهره ها می افزایند؛ بر همین اساس، باید از شایعه سازان، 
مدارک و مســتندات مطالبه کرد و در آنجایی که در اثر 
شایعه سازی، برای مردم اضطراب ایجاد شده، باید برخورد 

متناسب قانونی با شایعه سازان صورت گیرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه ایران تنها 
کشوری است که قانون جامعی در خصوص مبارزه با مواد 
مخدر دارد، گفت: عمده فعالیت های مالی که تحت عنوان 

پولشویی از آن یاد می کنیم در حوزه مواد مخدر است.
به گزارش قوه قضائیه،  علی جمادی در کارگاه آموزشــی 
قضات، ضابطین دادگســتری و دســت اندرکاران حوزه 
شناســایی اموال قاچاقچیان مواد مخدراظهار کرد: نقش 
مواد مخدر در ناهنجاری های اجتماعی، بروز کج روی ها و 
انحرافات اجتماعی و مصادیق رفتاری بر کســی پوشیده 

نیست.
 معاون قضایی دادســتان کل کشــور تصریح کرد: نقش 
آموزش بیشتر از این جهت که هماهنگی ها را ایجاد کند به 
نوعی باعث ایجاد یک وحدت رویه در مفهوم آن می شود.

 وی همچنیــن گفت: دســت اندرکاران حــوزه مبارزه با 
موادمخدر در تمامی مراحل رســیدگی توجه خاصی به 
ظرفیــت خوبی که در قانون مبــارزه با مواد مخدر وجود 

دارد داشته باشند.
جمادی با بیان اینکه ایران تنها کشــوری است که قانون 

جامعی در خصوص مبارزه با مواد مخدر دارد، افزود: عمده 
فعالیت های مالــی که تحت عنوان پولشــویی از آن یاد 

می کنیم در حوزه مواد مخدر است.
 معاون قضایی دادستان کل کشور عنوان کرد: همه عوامل 
مرتبط با این جرم باید بحث بنیان های مالی را به صورت 
ویژه مورد توجــه قرار دهند. مبارزه قاطع و اثرگذار بدون 
توجه به بنیان های مالی قاچاقچیان و مجرمان اثری ندارد.
وی خاطرنشــان کرد: بســیاری از کســانی که دستگیر 
می شوند آموزش های الزم را از قبل دیده اند و در تمامی 

مراحل آموزش الزم را کســب کرده انــد که در مواجهه 
بــا ضابطین و مقامــات قضایی به چه نحــو عمل کند و 

پاسخگویی به اتهامات به چه نحو باشد.
جمادی با بیان اینکه امروزه پولشــویی نه تنها در کشور 
ما بلکه در تمام کشــورها یکی از تهدیدات مهم و امنیتی 
است که اقتصاد کشورها را تحت شعاع قرار می دهد، گفت: 
در جرایــم مرتبط با مواد مخدر و بحث بنیان های مالی و 
موضوع مال مرتبط با جرم ما باید دالیل را دگرگون شده 

ببینیم و اثبات بر عهده مرتکب و مرتکبین باشد.

در سفر لوکاشنکو به تهران صورت گرفت 

امضای هشت تفاهم نامه همکاری ایران و بالروس

اخذ شهریه ثابت ترم های باقیمانده دانشجویان انصرافی شعب خودگردان ممنوع است

رئیس قوه قضائیه: 

 ۸۲ هزار نفر مشمول عفو شده اند

معاون دادستان کل کشور: 

ایران تنها کشوری است که قانون جامعی درخصوص مبارزه با مواد مخدر دارد

به داد بورس برسید!
حسن ایمان پناه  

در آن ســالی که اقبال عمومی به سمت بازار سرمایه زیاد شده بود، دولت 
برای اینکه به این بازار عمق ببخشد و از طرفی ریسک سرمایه گذاری افرادی 
که نسبت به بازار سرمایه آشنایی کمتری داشتند را کمتر سازد، صندوق هایی 
را به نام »ای تی اف« تاســیس کرد. این صندوق ها چند شــرکت بورسی را 
همزمان تلفیق کرده بودند و سهام این صندوق ها را به فروش رساندند. مانند 
صندوق پاالیش که ترکیبی از چند شــرکت پاالیشی است یا صندوق دارا که 
از ترکیب چند بانک کشور ساخته شده است. ارزش این صندوق ها با توجه به 
قیمت زیر مجموعه ها مشخص می شود؛ یعنی چند بانکی که مثال صندوق دارا 
را تشــکیل می دهند با توجه به سودسازی شان و یا قیمت سهم شان مجموعا 
قیمت »ان ای وی« صندوق را تشــکیل می دهنــد. در حال حاضر قیمت ذاتی 
صندوق دارا 19 هزار و 400 تومان است ولی قیمت روی تابلو دارا فکر می کنم 
حدودا 1۳ هزار 500 تومان اســت. با توجه به اینکه دولت این صندوق را ذاتا 
برای افراد ریسک گریز و نابلد تاسیس کرد، بنابراین این وضعیت ناجوانمردی 
است. زیرا ســرمایه گذاری در این صندوق به مردم نابلد پیشنهاد داده شد تا 
ضــرر نکنند اما االن این صندوق رها شــده و بازارگردان برای آن مشــخص 

نشده است.
چندین بار روسای بازار بورس قول دادند که برای این صندوق ها بازارگردان 
مشــخص کنند اما متاسفانه چنین نشده اســت. کار بازارگردان این است که 
وقتی به دالیل خارج از بازار فشــار فروش و خرید ایجاد می شود نقدشوندگی 
سهم را باال ببرد. یعنی زمانی که مردم به صورت هیجانی سهم را می فروشند 
یک عدد خوبی خرید انجام دهد و یا زمانی که مردم می خواهند ســهم زیادی 
بخرند ســهم را بازارگردانی کند. اما االن مدتی است که مقرر شده بازارگردان 
برای صندوق دارا ایجاد کنند اما هنوز مشخص نشده است. قیمت »ان ای وی« 
صندوق با قیمت روی تابلو فاصله فاحشی دارد و سرمایه گذاران عادی در این 

صندوق در حال حاضر متضرر هستند.
یکی از کارهایی که رئیس ســازمان بــورس می تواند در حال حاضر انجام 
دهد، حمایت ویژه از این صندوق ها اســت. زیرا دولت این صندوق ها را برای 
افراد عادی پیشــنهاد داده بود و مردم ســهام خریدند. اما در حال حاضر که 
ســفته بازی در ســایر بازار ها وجود دارد اگه دولت قصد دارد که سرمایه های 
مردم را به ســمت بازار ســرمایه جذب کند باید اعتماد مردم را به سمت این 
بازار جلب کند. یکی از مولفه های جلب اعتماد مردم رســاندن قیمت تابلوی 
»ای تی اف« هایی کــه دولت عرضه کرده بود به قیمت حداقل »ان ای وی« و 
ذاتی این صندوق ها است. این یکی از راه هایی که است دولت می تواند اعتماد 

مردم را به سمت بازار سرمایه جلب کند.
صندوق دارا یکم در ســال 99 با دالر 1۶ هزار تومانی عرضه شده بود ولی 
به قیمت ۳2 هزارتومان معامله می شــد، چطــور االن با دالر 50 هزارتومانی 
قیمت این ســهم یا هــر واحد این صندوق 1۳ هزار و 500 تومان اســت؟ از 
طرف دیگر شــاخص بورس به باالی 1 میلیون و ۸00 هزار رسیده است پس 
چطور شاخص کل از این رقم عبور کرده است اما قیمت صندوق دارا یکم که 
متشکل از سهام های بانک های معتبر کشور است با این رقم معامله می شود؟

من تاکید می کنم که بهترین یار و یاور دولت برای کنترل قیمت ارز، سکه، 
خودرو و حتی مسکن جمع آوری سرمایه های خرد و سرگردان مردم عادی به 
سمت بازار سرمایه اســت. دولت می تواند با جذب سرمایه های کالن که یک 
عدد نجومی را شامل می شود به سمت بازار سرمایه و عرضه شرکت های دانش 
بنیان به مردم کســری بودجه را جبران کند. در این مسیر دولت هم می تواند 
این سرمایه ها را به ســمت مولد سازی اقتصادی هدایت نماید و هم یک سود 
اقتصادی و قانونی نصیب مردم شود. زیرا هرچقدر مردم به سود در بازار داللی 
بیشــتر عادت کنند در آینده امکان دارد این تغییر ایجاد شود که ایرانیان به 
شکل ذاتی به فکر داللی و کسب سود سفته بازی باشند. اما اگر از االن دولت 
بتواند این سرمایه ها را جذب بازار سرمایه کند با یک تیر چند نشان را می زند.

سرمقاله

پرونده کسری نوری به دادگستری فارس 
عودت داده شد

مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور گفت: پرونده کسری نوری به محاکم 
دادگســتری استان فارس عودت داده شــد. به گزارش ایسنا، امیر هاشمی در 
توییتر نوشــت: حسب فرمان عفو مقام معظم رهبری و دستور ریاست محترم 
قوه قضاییه پرونده اختالف در صالحیت متهم آقای کسری نوری که مشمول 
عفو مذکور شده است، به صورت خارج از نوبت رسیدگی و در اسرع وقت جهت 

ادامه مراحل قانونی به محاکم دادگستری استان فارس عودت داده شد.

درخواست وزارت اطالعات از مردم 
برای همکاری در شناسایی ماموران موساد

وزارت اطالعات در پیامکی از مردم خواست در شناسایی ماموران موساد با 
این وزارتخانه همکاری کنند. 

به گزارش ایسنا، متن پیامک ستاد خبری وزارت اطالعات به این شرح است: 
هموطن. یکی از مهمترین شگردهای موساد در انجام عملیات های تروریستی، 
ســوء استفاده از ضعف آگاهی مردم است.اگر کسی با کاله، ماسک، دستکش، 
گریم و ... به شما مراجعه و درخواست سیم کارت بدون نام یا اجاره کوتاه مدت 
مســکن نمود، به او به عنوان عامل عملیات تروریستی موساد مشکوک شده و 

در اسرع وقت به 11۳ اطالع رسانی نمایید.

پیام ارتش به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
همزمان با 22 اسفند روز بزرگداشت شهدا، روابط عمومی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران پیامی صادر و در آن، شهادت را باالترین فضیلت الهی و شهدا را 

پاک ترین بندگان خدا دانست.
به گزارش روابط عمومی ارتش، در این پیام آمده است: 

نام گذاری 22 اســفند ماه به عنوان »روز بزرگداشــت شهدا«، افتخاری بی 
بدیل برای گرامیداشــت الگوهای ایثار و استقامت، شجاعت و تبیین و ترویج 
فرهنگ واالی ایثار و شهادت و یادآوری این مطلب است که استقالل، اقتدار و 
عزت امروز نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران نتیجه ایثار و از خودگذشتگی 
شهیدان واالمقام و صبر خانواده های معظم آنهاست. امروز و در حالی که کشور 
و نظام جمهوری اســالمی ایران علمدار مقاومت و سلطه ستیزی در منطقه و 
جهان است؛ بُن مایه ایستادگی و مقاومت خود را از خون پاک شهدایی می گیرد 
که در طول تاریخ در مقابل ظلم و زور ســر خم نکرده و از جان خود گذشتند 

اما از آرمان هایشان نه.  
بدون شک ما امروز امنیت کشور را مرهون مجاهدت و جانفشانی شهیدانی 
هستیم که با بذل جان خود در راه دفاع از اسالم و حراست از مرزهای کشور، 
به عالی ترین مقام و درجه نزد خدای خود دست یافتند و بی گمان حقی بس 
عظیم بر گردن ما دارند. ملت بصیر و قدرشناس ما نیز به خوبی می دانند که 
شهدا در راه زنده نگه داشتن اسالم و برپایی انقالب و ایران سرافراز، تا آخرین 
قطره خون پاکشــان، مردانه ایستادند و استقالل، آزادی و حیات عزتمندانه را 
برای کشــور و ملت به ارمغان آورده، به دشــمنان نشان دادند در جایی که به 
کشورشــان تجاوز و یا به اعتقادات و ارزش های اسالمی آنها بی احترامی شود، 
حاضرهستند از واالترین و شیرین ترین سرمایه خود یعنی جانشان بگذرند ولی 

یک قدم از آرمان و اهداف شان کوتاه نیایند.

تأیید حکم اعدام قاتل مأمور انتظامی 
معاون دادســتان مرکز لرســتان از تائید حکم اعدام قاتل مأمور انتظامی 
سرگرد شهید رحمان پوردهقان خبر داد. علی علیپور بیست و دوم اسفندماه 
اظهار کرد: در پی شهادت سرگرد »رحمان پوردهقان« در آذرماه 1400 توسط 
شــخصی به هویت معلوم به وسیله سالح جنگی، پس از طی مراحل قانونی از 
طریق مراجع قضایی و تأیید دیوان عالی کل کشور حکم وی تأیید و به زودی 

اجرا خواهد شد. 
وی افــزود: از اتهامات این فرد مباشــرت در قتل عمدی شــهید رحمان 
پوردهقان از پرســنل انتظامی شهرســتان خرم آباد، اخالل در نظم عمومی از 
طریق ایجاد درگیری و تیراندازی با ســالح جنگی، حمل و نگهداری ســالح 
جنگی و مهمات، قدرت نمایی با ســالح گرم جنگــی، تخریب عمدی خودرو 
پلیس، شرکت در منازعه دسته جمعی منجر به صدمه بدنی عمدی بوده است. 
علیپور خاطرنشــان کرد: این حکم که تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده 

به زودی اجرا خواهد شد.

اخبار کوتاه

آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی عصر دوشنبه در 
دیدار آلکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بالروس و هیات 
همراه، ظرفیت همکاری های دو کشــور را بسیار فراتر از 
ســطح کنونی دانســتند و تاکید کردند: باید با استفاده 
از روحیــه و اراده ای کــه در دو طرف برای عملی کردن 
توافق ها وجود دارد، سطح روابط افزایش چشمگیری یابد.
ایشان با اشاره به مشترکات فراوان ایران و بالروس، یکی 
از این اشتراکات را تحریم های قلدرمابانه آمریکا و برخی 
کشورهای غربی برشمردند و افزودند: کشورهایی که مورد 
تحریم آمریکا قرار گرفته اند باید با همکاری یکدیگر و با 
تشکیل یک مجموعه مشــترک، حربه تحریم را از بین 

ببرند و ما معتقدیم این کار شدنی است.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به تحریم هــای آمریکا 
برضد ایران، از ابتدای پیروزی انقالب و وضع شدیدترین 
تحریم ها در دوازده ســال گذشــته خاطرنشان کردند: 
تحریم های شــدید، ایران را متوجه توانایی ها و نیروهای 
درونــی خود کــرد و در همین مــدت تحریم ها، زمینه 
پیشرفت های بســیاری برای ایران مهیا شد و کشور ما 

توانست در زمینه های مختلف از جمله »علم و فناوری«، 
»پزشکی و بیولوژیک«، »هوا-فضا«، »هسته ای« و »نانو« 

به پیشرفت های شگفت آوری دست یابد.
 آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: اگر کشورهایی که مورد 
تحریم آمریکا قرار گرفته اند از ظرفیت یکدیگر اســتفاده 
کامل کنند منافع آن برای همه طرفها، بسیار خواهد بود.
ایشــان با یادآوری زمینه های همکاری ایران و بالروس 
از جملــه در »علم و فناوری«، »تجارت« و »فعالیت های 
سیاســی در مجامع بین المللی«، به موضوع خط عبور 
شمال به جنوب اشــاره کردند و گفتند: راه اندازی خط 
عبور شمال به جنوب به نفع دو کشور و همچنین روسیه 
و منطقه اســت و باید هر دو طرف بــرای راه اندازی آن 
تالش کنند. رهبر انقالب اســالمی خاطرنشــان کردند: 
توافق ها و حرف ها نباید در جلســات به پایان برسد بلکه 
بایــد با پیگیری ویژه و زمان بندی مشــخص، به مرحله 
اجرا برســد. رهبر انقالب اسالمی همچنین دنیای امروز 
را نیازمند معنویت دانســتند و گفتند: معنویت می تواند 

عامل حرکت دهنده برای ملت ها باشد.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور بالروس:

کشورهای مورد تحریم آمریکا باید با همکاری یکدیگر 
این حربه را از بین ببرند


