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 2برگ برنده حقوقی ایران
درقطعنامه 2231
 35مــاه از آغاز اجرای توافق هســتهای میگــذرد و در این
مدت ،غرب پنج بار تالش کرده تا براساس قطعنامه2231
در شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه موشکی ایران به
یک قطعنامه ،یا حتی اجماع یا دست کم یک بیانیه ضعیف
برســد ،اما همــه این تالشها به شکســت رســیده اســت.
تازهترین این شکست ها ،شامگاه سه شنبه در نیویورک رخ
داد جایی که همــه اتهامهای آمریکا ،فرانســه و انگلیس به
برنامه موشکی ایران ،هیچ گوش شنوایی پیدا نکرد و حتی
نماینده انگلیس در این شــورا که خود یکی از درخواســت
دهندگان این نشســت بود ،درباره نقض قطعنامه 2231
از ســوی ایران تردید داشــت! اما این قطعنامه چه دارد که
تاکنون پنج بار غرب را به در بسته زده است؟
 -1اول این که عبارتی که درباره برنامه موشــکی ایران در
این قطعنامه آمده است ،از منظر حقوقی «الزام آور» نیست.
چرا که ذیــل مــواد  39تا  51منشــور ملل متحــد که تحت
«فصل هفتم» منشور اســت ،نیامده اســت .بنابراین صرفا
توصیهای غیر الزام آور است که ایران هم هیچ الزامی برای
اجرای آن ندارد .این در حالی اســت کــه قطعنامه 1929
که در سال  1389علیه برنامه هســتهای ایران در شورای
امنیت تصویب شــد -و قطعنامــه  2231در فرایند برجام
جایگزین آن شــد  ،-تمامــا ذیل «فصل هفتم» منشــور ملل
متحد بــود و در نتیجه برای همه کشــورها از جملــه ایران،
اجرای آن «الزامی» بود نه توصیــه ای .هرچند ایران هرگز
آن را اجرا نکرد امــا همان قطعنامه  1929باعث بخشــی
از اجماع تحریمی علیه ایران در آن برهه زمانی شــد .با این
حال در قطعنامه  2231که تابستان  1394در پشتیبانی
از اجرای توافق هسته ای ،در شــورای امنیت تصویب شد،
 10بنــد قطعنامه کــه دربــاره لغــو تحریمهــا و محدودیت
ها،توقف اعمال مفاد قطعنامههای گذشته ،اجرای برجام
و معافیتهاست ،ذیل فصل هفت منشور و الزام آور است.
اما بندهایی که به برنامه موشکی ایران اشاره دارد با عبارتی
نظیــر «توصیه» یا «فراخوانــده میشــود» ()called upon
آمده که «الزام آور» نیســت .ایران نیز در ســال  94و پس از
تصویب قطعنامه  2231در یک بیانیه تفســیری ،صراحتا
اعالم کرد که این مفاد را اجرا نخواهد کرد.
 -2اما یکی از عبارتهای حقوقی مهم که قطعنامه 2231
دارد و دست غرب را برای فشــار بر برنامه موشکی ایران از
طریق شــورای امنیت کوتاه کرده اســت ،این عبارت است
که «از ایران خواســته میشــود تــا هیچ فعالیتــی مرتبط با
موشکهای بالســتیک طراحی شــده برای قابلیت حمل
سالحهای هستهای انجام ندهد .»...عبارت «موشکهای
بالســتیک طراحی شــده بــرای قابلیت حمل ســاحهای
هسته ای» عبارتی حقوقی اســت که برگ برنده مهم برای
آزمایشهــای موشــکی ایران محســوب میشــود .چرا که
این قطعنامه صرفا از ایران خواســته موشکهایی که برای
قابلیت حمل سالح هســتهای «طراحی شــده» را آزمایش
نکنــد .درحالی که هیچ موشــک ایــران برای ایــن قابلیت
طراحی نشده است و این یکی از برگهای برنده مهم ایران
مقابل غرب و شاید حتی نوعی چفت و بست حقوقی برای
آزمایشهای موشکی ایران است.
در این  35ماه آمریکا و برخی کشــورهای اروپایی ،به طور
متوســط هر هفت ماه یک مرتبــه برنامه موشــکی ایران را
به شــورای امنیــت بردهانــد .دو مرتبــه از این پنــج اقدام،
توســط دولت باراک اوباما انجام شده اســت و بقیه توسط
دولــت ترامپ .با ایــن حال همــه این تالشها در شــورای
امنیت به هیچ نتیجهای نرســیده و دست پر حقوق دانان و
دیپلماتهای ایرانی ،آمریکا را شکست داده است .هرچند
نباید ایــن طور انگاشــت که کار غــرب در همین جــا پایان
مییابد و دســت از ســر برنامه دفاعی ایران بر میدارد .در
عین حال بدیهی است اگر قدرتها به توافقی پشت پرده
و خارج از قواعد حقوقــی برای تصویــب قطعنامهای علیه
ایران برســند احتمال انجام آن در شورای امنیت همچون
تحریمهای قبلی وجــود دارد امــا در آن صــورت ایران نیز
تمامی تعهداتــی را که در قالب ســازوکار برجــام پذیرفته
بــه کنــار خواهد نهــاد که حداقــل این مســئله در شــرایط
فعلی برای اروپا و چین و روســیه مطلوب نیســت بنابراین
به نظر میرســد در این شــرایط ایــران ضمن اســتفاده از
ظرفیتهای حقوقی قطعنامــه  2231باید با زبان صریح
و قاطعانــه مقابل پیشــنهادهای آمریــکا و اروپاییها برای
مذاکره دربــاره برنامه دفاعــی که یکــی از پایههای اصلی
امنیت کشور است ،بایستد و به هیچ کس اجازه ندهد که در
این باره که مستقیم به امنیت ایران و زن و مرد ایرانی مرتبط
است ،حتی زمزمهای مطرح کند.

...

سیاسی
رئیس جمهور در بیست و هفتمین اجالس
سراسری نماز:

نماز افتخار بشریت است

رئیس جمهور گفت :نماز افتخار بشــریت و انســان اســت و
خداوند انسان را به این فریضه دعوت کرده است .به گزارش
ایرنا ،حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی که پیش از
ظهر دیروز در بیســت و هفتمین اجالس سراسری نماز ،در
تاالر امیرکبیر دانشگاه سمنان ســخنرانی میکرد ،افزود:
امروز که زمان فشــار اقتصادی دشــمنان برماســت ،باید با
تکیه برخداوند استقامت کنیم و این مســئله در نماز نهفته
است.ویتصریحکرد:نمازبایدازخانهوخانوادهشروعشود
ورفتارپدرومادردرراستایترویجنمازباشد.حجتاالسالم
و المسلمین قرائتی نیز طی سخنانی در این اجالس گفت:
دولت همان طور که در سفرهای استانی ،درباره مسائل هر
اســتان تصمیمهای مهمی اتخاذ میکند ،دربــاره نماز نیز
تصمیمهای جدی بگیــرد .وی تأکید کــرد :اهمیت نماز به
حدی باالست که مدیران دســتگاه ها ،خود باید مسئولیت
اقامهشایستهآنرابرعهدهداشتهباشندوامکاناتاقامهنماز
را فراهم کنند .اگر نماز احیا شــود ،مشکالت و آسیبهای
اجتماعی ،از جمله مراجعات مردم به دادگاه کم میشــود؛
چرا که نماز بــه همه شــئون و ارکان زندگی انســان مرتبط
است .در بیست و هفتمین اجالس سراسری نماز ،علیرضا
بیرانونــد ،دروازهبــان تیــم ملــی فوتبال ایــران ،بــه عنوان
ورزشکار نمونه نماز معرفی شد.

آمادگی هند برای ساخت راهآهن چابهار – زاهدان
شــرکت «ایرکــون» هنــد در ســاخت راه آهــن چابهار –
زاهدان همکاری میکند .سرپرســت معاونت ســاخت
راه آهن در شرکت ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و
نقل کشــور درباره ســرمایه گذاری هندیها در ساخت
خط آهن چابهار ـ زاهدان گفت :ما با شرکت «ایرکون»،
تفاهم نامهای داریم که با شــرکت  LPGهند که در حوزه
توسعهزیرساختهاواپراتوریبندرشهیدبهشتیچابهار
فعال اســت ،متفاوت اســت« .عبــاس خطیبــی» به مهر
افزود :از ابتدای اجرای پروژه راه آهــن چابهار ـ زاهدان
هم به دنبال جــذب ســرمایه از منابع مختلــف عالوه بر
بودجه دولتی بوده ایم .اگر چه از زمانی که طرح شــروع
شد ،توانســت منابع دولتی خوبی جذب کند و ما کار را
با ســرعت مناســبی به پیش بردیم .اگر تا این حد پروژه
پیشرفت دارد ،به دلیل داشتن منابع مالی است وگرنه
انجام این میزان کار غیر ممکن بود .وی ادامه داد :با این
حال میدانســتیم که منابع بودجهای برای اجرای این
طرح کافی نیست و باید از دیگر روشها برای دستیابی
به منابع اســتفاده کنیم .وی یادآور شــد :ســال گذشته
مذاکراتی با شرکت «ایرکون» هند داشتیم که به امضای
یک تفاهم نامه در اواخر بهمن ســال گذشــته در ارتباط
با ســرمایه گذاری این شــرکت بــه صــورت فاینانس در
احداث قسمتی از خط آهن چابهار ـ زاهدان و همکاری



با پیمانکار ایرانی درباره روسازی و تجهیزات این محور
ریلی منجر شــد .وی تصریح کرد :مدت زمان این تفاهم
نامه منقضی شد اما در اواخر مرداد ماه امسال تفاهم نامه
را تمدید کردیم ،ولی هنوز به نتیجه قطعی با این شرکت
نرســیده و نتوانســته ایم به ســناریویی که میخواهیم،
جامه عمل بپوشانیم .وی خاطرنشان کرد :کل راه آهن
چابهار ـ زاهدان با  1.5میلیارد دالر ساخته میشود .وی
درباره مذاکره با آســتان قدس رضوی برای اجرای این
پروژه گفت :با آســتان قدس رضوی مذاکــرهای درباره
راه آهن چابهار ـ زاهدان نداشته ام .خطیبی درباره رقم
پیشنهادی شــرکت ســاخت در بودجه ســال  ۹۸برای
احداث خط آهن چابهــار ـ زاهدان اظهار کرد :هنوز رقم
بودجه مد نظر برای تکمیل این خط آهــن برای درج در
الیحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس نهایی نشده است
اما رقمی که ما پیشــنهاد داده ایــم  ۱۵۰میلیارد تومان
است که برای اعتبار ردیف بودجه ســال  ۹۸است؛ غیر
از این اعتبار ،از دیگر منابع هم استفاده میکنیم و صرفا
به بودجه عمومی اکتفا نمیکنیم .البته اوراق مشارکت
و اســناد خزانه هم به ما داده میشــود که خارج از سقف
اعتباری بودجه است .اما پیشــنهاد شرکت ساخت باید
به دولت و سازمان برنامه و مجلس برود که در نهایت رقم
مد نظر تصویب و ابالغ میشود.

 CFTبار دیگر در بهارستان حاشیه آفرید

مجلس اصرار کرد؛ بخشی از الیحه جنجالی به مجمع رفت
یک بار دیگر پــای الیحه الحــاق به کنوانســیون مقابله با
تأمین مالی تروریسم موســوم به  CFTبه مجلس باز شد و
این بار هم مثل دفعات قبلی بی حاشیه نبود .با این حال
نمایندگان در پی تصمیم کمیسیون امنیت ملی به هفت
ایرادازایرادهایشوراینگهباناصرارکردندتااینمجمع
تشخیص باشــد که سرنوشــت اصلیترین الیحه مرتبط
با  FATFرا مشــخص میکند .البتــه مجلس بخشهایی
از ایرادات شــورای نگهبان را هم پذیرفت و پس از اصالح
 15ایــراد شــورای نگهبــان ،بخشهایــی از الیحــه را به
شورای نگهبان فرستادند .نمایندگان در نشست دیروز
با اصالحات کمیســیون امنیت ملی درباره الحاق دولت
جمهوریاسالمیایرانبهکنوانسیونبینالمللیمقابله
با تأمیــن مالی تروریســم بــا 125رأی موافــق 59،رأی
مخالفوششرأیممتنعازمجموع 206نمایندهحاضر
درجلسهموافقتکردند.اینالیحه ۲۰خردادامسالدر
صحنعلنیمجلسمطرحشداماپیروانتقاداتگسترده
به مدت دو ماه به تعویق افتاد ،مجدد  ۱۵مهر امســال در
صحن علنی مجلس مطرح و بهرغم انتقــادات فراوان به
تصویب رسید ،اما این بار تعداد موافقان و مخالفان الیحه
ریزشکردهوبهتعدادممتنعاناضافهشدهبود.
▪کاهشتعدادموافقانومخالفان!

در  15مهــر این الیحــه  143رای موافــق 120 ،رای
مخالف و  5رای ممتنع از مجمــوع  270نماینده حاضر
کســب کرده و تصویب شــده بود .به این ترتیــب در رای
گیری دیــروز راجع به ایــن الیحه جنجالــی 18 ،رای از
رایهای موافق 61 ،رای از رایهای مخالف کم شــده
اما یک رای بــه رایهای ممتنع اضافه شــده اســت  .به
گــزارش میــزان ،نماینــدگان در ادامه بــر مصوبه قبلی
مجلس درباره جزء «ب» بند  ۱ماده  ۲و ماده  ۷و بندهای
آن و نیز بند  ۶ماده  ۹و اطالق استرداد در بندهای ماده
 ۱۱و بند  ۲مــاده  ۱۲و مــواد  ۱۵و  ۱۷اصــرار ورزیدند
که به مجمع تشــخیص مصلحــت نظام ارجاع شــد .در
جلسه دیروز حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر برای
بررسیاینالیحهدرمجلساخطاردادکهعلیالریجانی
رئیس مجلــس بــا اشــاره بــه نامههــای وزارتخانههای
اقتصاد ،خارجه و بانک مرکزی مبنی بر اثرات این الیحه
در تحریمهــای بینالمللی گفــت :این نظــرات به مقام
معظم رهبری منعکس شــد با این مضمون که با توجه به
صحبتهای شــما تدبیر چیست؟ ایشــان اعالم کردند
بیانات شان مربوط به کنوانســیونها به صورت عام و نه

حرفمردم

مشــخصا این کنوانســیون اســت؛ بنابراین مخالفتی با
بررسی در مجلس نداشته و ســیر قانونی باید طی شود.
این آخرین دســتور رهبر معظم اســت .در ادامه گروهی
از مخالفــان ایــن مصوبه در اعتــراض به بررســی مجدد
این الیحه ،قصد داشتند صحن مجلس را با هدف از حد
نصابانداختن تعداد نمایندگان (آبستراکسیون) ترک
کنند اما موفق به توقف رایگیری نشدند.
▪الریجانیجلویآبستراکسیونراگرفت

بهگزارشتابناکرئیسمجلسدرهنگامتصمیمعدهای
از نماینــدگان بــرای خــروج تاکید کــرد که کســی نباید
از مجلس بیــرون رود چون مجلــس در حــال رایگیری
است این کار درست نیســت ،اجازه خروج نداریم .با این
صحبتهــای رئیــس مجلــس شــورای اســامی برخی
نمایندگانکناردرایستادهوقصدداشتندرایندهندکه
هیئت رئیسه از نمایندگان خواست بر صندلیهای خود
نشستهورایشانرااعالمکنند.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• وقتــی ورود اتومبیلهــای خارجــی ممنــوع یــا محدود
یــا بــا تعرفــه بــاال باشــد و خودروســازان رقیــب نداشــته
باشــند ،بایــد هــم بــه ســاز آنهــا رقصیــد! رئیــس جمهور
هــم کــه بــه علــت درآمــد دولــت از خــودرو بــا افزایــش
قیمــت موافــق اســت! یــک ملــت فــدای خودروســازان!
•• متاســفم بــرای آقــای رئیــس جمهــور کــه در انتقــاد
دانشــجو از حقــوق نجومــی ،کار خــاف دولتمــردان
خــود را بــا مقایســه اختــاس ســه میلیــارد دالری پــول
نفــت در دولــت قبلــی توجیــه میکنــد!
•• بیشــترازیک ســال ونیــم اســت کــه در پاســاژی کار
میکنــم ولــی بیمــهام نکردهانــد درحالــی کــه بقیــه
پرســنل بیمــه هســتند؛  15ســاعت در روز از مــا کار
میکشــند ماهــی یــک تومــان میدهنــد کــه همــه اش
بــرای کرایــه خانــه خــرج میشــود .واقعــا حــق خــوری
میکننــد .لطفــا پیگیــری کنیــد.
•• دولــت چطوربــا افزایش20درصــدی حقــوق
کارمنــدان وبازنشســتگان میخواهــد افزایــش قیمــت
برخــی کاالهــا را کــه ازحداقــل تــورم 100درصــدی
بــه بــاالی 500درصــدی رســیده اســت جبــران کنــد؟
•• اخبــار اعــام کــرد کــه بــا شــرایط اقتصــادی موجــود
امــکان افزایــش قیمــت بنزیــن وجودنــدارد .حــال ایــن
ســوال پیــش میآیــد کــه بــرای گرانیهــای چنــد مــاه
اخیــر شــرایط آن مهیــا بــوده اســت؟!
•• کارگــری کــه آخرهرســال بایــد تســویه صــوری کنــه
تــا نتونــه بــرای ســنوات اقــدام کنــه چــه تهدیــدی بــرای
دولتــه؟ پــس دولــت بایــد بــه کارمنــدان بهــا بــده چــون
پشــت شــون گرمــه و هــرکاری ازدســت شــون برمیــاد.
خداخــودش بــه مــا کارگرهــا رحــم کنــه!
•• لطفــا وعدههــای تــو خالــی دولــت را جــدی نگیریــد.
اگه شــما پشــت گوشــتون رو دیدیــد کارمندان هم ســبد
کاال دیدنــد! افزایــش 20درصــدی حقــوق هــم حرفــه و
هیــچ عملــی نیســت.
•• آقــای گلــزار بازیگــر خوبــی اســت ولــی اصــا
مجــری خوبــی نیســت.یعنی ایــن کاره نیســت .بهتــره
صداوســیما چنــد مجــری خــوب ،کار بلــد و خــوش صــدا
بیــاره کــه بازیگــر نباشــه.
•• لطفــا بــه مشــکالت نگهبانهــای بانکهــا رســیدگی
کنید .ســه ســال اســت که افزایــش حقــوق نداشــتیم و با
حقــوق روزمــزد  ۳۹هــزار تومــان و بــدون بیمه و ســنوات
و عیــدی و ...زندگــی را ســپری میکنیــم.
•• آمریــکا دشــمن ماســت چــرا بچههــای بعضــی
مســئوالن بایــد ســرمایه مــا را ببرنــد بــه آن کشــور و خــرج
کننــد؟ مگــر مــا خودمــان دانشــگاه و اســتاد نداریــم
کــه آنهــا بایــد بــه آمریــکا برونــد و درس بخواننــد؟ اگــر

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ،

سروش9033337010:

آمریــکا دشــمن اســت بایــد بــرای همــه دشــمن باشــد.
چــرا بچههــای از مــا بهتــران بایــد در آمریــکا درس
بخواننــد؟
•• واقعــا وضــع شــرکتهای هواپیمایــی و پروازهــا
افتضــاح وفاجعــه اســت .روز جمعــه پــرواز هواپیمــای
شــرکت ایــران ایــر تــور ســاعت  19:50بــا 12ســاعت
تاخیــر انجــام شــد وهیــچ کســی پاســخ گــو نبــود ایــن
درحالــی اســت کــه پــرواز همیــن آژانــس در تبریــز بــا
ترکیــدن چرخهــای هواپیمــا هنــگام فــرود همــراه بــوده
اســت لطفــا مســئوالن پیگیــری کننــد .مــا چــرا بایــد
ایــن همــه اســترس ،نگرانــی و توهیــن راتحمــل کنیــم ؟
مســئوالن چرا یــک قانــون بازدارنــده برای شــرکتهای
هواپیمایــی طــرح نمیکننــد؟ کشــورهای دیگــر مگــر
چــه قانونهایــی دارنــد کــه بــرای یــک دقیقــه تاخیــر
مجبــور بــه عــذر خواهــی میشــوند؟
•• چــرا کرایــه آژانسهــا و تاکســیها افزایــش پیــدا
نمیکنــد و بیمــه بازنشســتگی آژانسهــا لغــو شــده
اســت؟ عدالــت کجاســت؟
•• عامــل فــروش میــدان شــهدا پایانــه هاشــمی نــژاد
هســتم .ســهمیه مــرا خیلــی کــم کــرده ایــد .صبــح کــه
تمــاس گرفتــم خانمــی در جوابــم فقــط میگفــت نــه،
نمیشــود .ایــن کــه نشــد!
•• افــرادی کــه بیکارنــد یــا درآمــد پاییــن دارنــد و بیمــه
هــم نیســتند ،همچنــان بــا برنامــه و سیاس ـتهای غلــط
دولــت از ســبد حمایتــی محرومانــد و ســردرگم! ولــی
کارمندانــی کــه حداقــل حقــوق خــود را دارنــد بــدون
دغدغــه ســبد حمایتــی میگیرنــد!
•• پیشــنهاد میدهــم بــرای مشــترکان قدیمــی تــان
همــراه روزنامــه یــک ذره بیــن هــم بفرســتید .جــدول
اصــا خوانــده نمیشــود.
•• متاســفانه دولت بــا برنامههــای ناقــص موجــب
تشــدید جــو بدبینــی بــه نظــام شــده! کارمنــدی بــا دو
میلیــون و  900هــزار تومــان حقــوق و اگــر زن و مــرد
کارمنــد باشــند بــا درآمــد پنــج میلیــون و  800هــزار
تومــان ســبد حمایتــی میگیــرد! ولــی بــرای افــراد فاقد
بیمــه و کار نــه!
•• یــک پرایــد صفــر ازنمایندگــی ســایپا خریــدم روزاول
چراغــش روشــن نمیشــد روز دوم قفــل در عقــب خراب
شــد روزســوم دینامش بــه صــدا درآمــد روز چهــارم دنده
دو بــه صــدا درآمــد روز پنجــم خودبــه خــود گازش زیــاد
میشــد بــه نظرشــما فــردا کــه روزششــم اســت قــراره
کجــاش خــراب بشــه؟!
•• خداحافظی فوتبالیستهای ما هم جالبه! وقتی
فهمیدند در تیمی جا ندارند اعالم خداحافظی کردند!

نمابر05137009129 :

•• چراســازمان خصوصــی ســازی سودســهام عدالــت
بعضــی ازاقشــارکم درآمــد بــه ویــژه کارگرهــای
ســاختمان وفصلــی راکــه کاری هــم پیدانمــی کننــد
درشهرســتان محــروم درگــز هنــوز بــه حســاب شــان
واریــز نکــرده اســت ؟!
•• چراباپــاس دادن بیمــه جانبــازان بــه ادارات عــزت
ایثارگــران راخدشــه دارمــی کنیــد؟!
•• هیــچ کســی بــا خــودش چیــزی اون دنیــا نبــرده کــه
بقیــه ایــن قــدر حــرص وطمــع دارنــد .دســت برداریــد.
تاکــی قاچــاق؟ تاکــی ســاخت بــرج و هتــل و پاســاژ؟
کمــی هــم بــه دور و بــر خــود نــگاه کنیــد.
•• لطفادربرنامههــای صداوســیماکمی ازموســیقی
وبرنامههــای شاداســتفاده کنیــد.
•• متاســفانه در قطــار و اتوبــوس کــودکان کار زیــاد
هســتند در قطار پســری  10ســاله آدامــس میفروخت.
اوبایــد در کنــار خانــواده و در اتــاق گرمــش باشــد!
•• چرابــرای کمــک و یــاری گرفتــن از افــراد یا مســئوالن
یــا بازیگــران ســلبریتی و ...حتمــا بایــد افــراد مســتحق
ونیازمنــددر رســانههای جمعــی از طریــق فیلــم
وعکــس و کلیــپ مطــرح شــوندتابه داد ودرددلشــان
برســنددرغیر ایــن صــورت اصالکســی بــه فریادشــان
نمیر ســد .
•• در پــی اظهــارات جدیــد ســردار نقــدی از ایشــان
درخواســت دارم تــا مجــدد کتــاب ســرزمین جاویــد
جلــد اول را مالحظــه فرماینــد .بــر خــاف اظهــارات
ایشــان کــوروش ابــدا پادشــاهی نبــوده کــه ایشــان بــه
تصویــر کشــیدند .طبــق متــون بــر جــای مانــده از یونــان
باســتان قریــب بــه دوهــزار مطلــب مکتــوب دربــاره
کــوروش نــگارش شــده کــه در هیــچ کــدام از ایــن متون،
اظهاراتــی نظیــر اظهــارات ســردار نقــدی وجود نــدارد و
همگــی بــر ســجایای اخالقــی وی تاکیــد دارنــد .درخور
توضیــح اســت کــه نگارنــدگان متــون فــوق ،هیــچ کــدام
ایرانــی نبودنــد.
•• اگردولــت نتوانــد قیمــت هــارا همــان طــور کــه بــاال
رفتــه پایین بیــاورد وبه ســال 95و96برســاند و بخواهد
یارانــه یــا پــول بنزین یــا ســبد کاال بــه مــردم بدهــد! یعنی
دولــت توانایــی کنتــرل اقتصــادی را نــدارد.
•• خداقــوت ۸/۸هــر ســال بســیار عالیــه بــرای نــام
گــذاری روز مشــهد .چــون در خاطرههــا زنــده میمونــه.
•• صفحه خراسان قدیم خیلی باحاله .خیلی ممنون
•• بااحتــرام بــه تمــام عقایــد .تاریــخ ایــران الزم بــه تعریف
و تاییــد و تکذیــب نــداردو آن چــه بــوده وهســت خواهــد
بــود .اشــخاص در دوران مختلــف نمیتواننــد آن را
تغییــر دهنــد.

▪درگیریلفظیقاضیپوروپزشکیان

یکی دیگر از حاشیههای جلسه دیروز بحثی بود که بین
قاضی پور و پزشــکیان درگرفت .پــس از آن که نماینده
مردم ارومیه از رئیس مجلس خواست در جریان بررسی
الیحه  CFTمخالفــان و موافقان صحبت کنند تا به گفته
او نترسها و ضعیفالنفسها مشــخص شوند ،مسعود
پزشــکیان این ســخن را توهین برداشــت کــردو گفت:
«سابقه افراد مشخص است که چه کسی در جبهه بوده و
شهید داده و اسیر شده و چه کسی خواب بوده است .این
که ما جو را به گونهای نشان دهیم که برخی ترسیدهاند
این حرفها در مجلس مسخره است ».به گزارش ایسنا
وی در ادامــه گفت :ترســو کســانی هســتند کــه در این
مملکت زندگی میکنند ،فقر و بدبختی و گرســنگی به
وجود میآید و خود را به کوچه علی چپ میزنند.

تولیت آستان قدس رضوی در افتتاحیه دومین کنگره بین المللی قلب ایران و اروپا:

تبدیلمشهدبهقطبسالمتمنطقه،آرمانیدستیافتنیاست
تولیت آســتان قــدس رضوی گفــت :این آرمانی دســت
یافتنی است که مشهد به قطب سالمت در منطقه تبدیل
شود.به گزارش آستان نیوز ،حجت االسالم والمسلمین
ســید ابراهیم رئیســی ،صبــح دیــروز در مراســم افتتاح
دومین کنگره پزشــکان قلب ایران و اروپا ،با بیان این که
امروز برخورداری از کار دانش بنیــان ضرورتی اجتناب
ناپذیر است ،تصریح کرد :با توجه به افزایش بیماریهای
قلب و عــروق در جامعه ،متخصصان بایــد تالش کنند تا
این آمارها کاهش یابد .پیشنهاد میکنم در این کنگره،
عالوهبرتبادلتجربیاتدربارهبیماریهایقلبوعروق،
راهکاری برای کاهش ایــن گونه بیماریها ارائه شــود.
وی با تأکید براین که بیمارســتان رضوی از متخصصان
برجســته و چهرههــای علمی زیــادی برخوردار اســت،
اظهار کرد :همــان طور که به دنبــال مرجعیت علمی در
مشهدالرضا هستیم در حوزه پزشکی نیز باید با همکاری
همه دانشــگاهها و متخصصان ،این شهر به عنوان قطب
سالمت منطقه معرفی شود .حجت االسالم والمسلمین
رئیســی گفت :این آرمانی دست یافتنی است که مشهد
به قطب سالمت در منطقه تبدیل شــود ،تا هم از آخرین
یافتههای علمی برخوردار باشــد ،هــم برترین تجربیات
جهانی را داشته باشد و هم به زائران و مجاوران خدمات
ارائه شــود.وی گفــت :مصمم هســتیم با ارتقــای علمی
به جایــگاه مرجعیت علمی دســت پیــدا کنیــم و در کنار

فعالیتهای دانش بنیان ،توســعه مراکز تضمین کننده
سالمت در مشهد مقدس را پیگیری کنیم.
▪افزایش2برابریتولیدداروبرایقشرهایکمدرآمد

تولیتآستانقدسرضویهمچنیندرجمعخبرنگاران
گفت :مسئله دارو و توجه به درمان به ویژه برای قشرهای
کم درآمــد را از اولویتهای کاری آســتان قدس رضوی
و فعالیتهــای اجتماعــی و اقتصــادی آن میدانیم .به
همین دلیل در همین مدت کوتاه ظرفیت تولید داروی
آســتان قدس رضــوی را بــه دو برابــر افزایــش دادهایم.
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی افزود:
مشــهد اقتضائات و ظرفیت تبدیل شــدن بــه مرجعیت
علمی و قطب ســامت در منطقه را دارد .وی ادامه داد:
جاذبه حضرت رضا(ع) باعث شــده اســت که بســیاری
از پزشکان و متخصصان در شهر مشــهد ساکن شوند یا
در این شــهر برای زیــارت حضور یابند و مراکز ســامت
مشهد از تخصص آنها بهرهمند شوند .به گزارش آستان
نیوز همچنین در این مراســم دکتر احسان جمشیدیان
متخصص قلب و عروق بیمارستان رضوی از انجام عمل
نیمه تهاجمی آنژیو پالســتی به روش  ctoبا حضور 30
نفر از استادان ایرانی و اروپایی خبر داد .شما میتوانید
مشــروح این مطلب را در روزنامه خراســان رضوی یا در
سایت  khorasannews.comمطالعه کنید.
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