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وزیر کشور:

ایران در عالیترین سطح مبارزه با مواد مخدر قرار دارد
امیرعبداللهیان  :اعضای برجام
به تعهدات خود عمل کنند ما
نیز به تعهدات باز می گردیم

وزیر کشور گفت :جمهوری اسالمی ایران در عالیترین سطح مبارزه با
مواد مخدر قرار دارد و از چند دهه گذشته ،همه موازین حقوقی و بشری
خود را برای مقابله با این بالی خانمانسوز بکار گرفته است.
احمد وحیدی روز سه شنبه در نشست تخصصی روند برنامه
تحول راهبردی مبارزه با مواد مخدر و بررسی تحوالت کشور افغانستان
و پیامدهای آن در عرصه مبارزه ،موضوع مواد مخدر از مسایل پرچالش
جهانی عنوان کرد.
وی با یادآوری اینکه اقتصاد مواد مخدر از جمله اقتصادهای مهم در
دنیا است و به راحتی و به سادگی از سوی کسانی که از آن منتفع می
شوند کنار گذاشته نخواهد شد ،خاطرنشان کرد :مافیای جهانی به راحتی

وزیر امور خارجه کشورمان گفت :ایران از مذاکراتی که نتایج عملی ملموس
داشته باشد حمایت می کند و چنانچه اعضای برجام به تعهدات کامل خود عمل کنند
ایران نیز به تعهدات خود باز خواهد گشت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت امور خارجه ،حسین امیر عبداللهیان وزیر
امور خارجه کشورمان امشب با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به صورت
تلفنی به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.
وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو ضمن اشاره به اقدامات تروریستی
داعش در افغانستان در روزهای گذشته ،نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرد
و بیان داشت ،تحرکات تروریستی و هدف قرار دادن نماز گزاران در کنار حرکت مجدد
آوارگان افغانستانی ،مسئولیت سازمان ملل و دبیرکل آن را در این زمینه بیش از پیش
کرده است .دکتر امیر عبداللهیان خواستار اقدام جدی دبیرکل سازمان ملل در توقف
و مقابله با تروریسم در افغانستان شد.
گوترش اظهارداشت :سازمان ملل متحد ضمن تداوم ارسال کمکهای
بشردوستانه خود به افغانستان ،بر تشکیل دولتی فراگیر که شامل همه اقوام و
اقلیتهای افغانستانی باشد تاکید دارد.
در ادامه این گفتگو دکتر امیر عبداللهیان به برگزاری کنفرانس منطقهای
افغانستان در تهران اشاره و بیان داشت ،مقرر است این کنفرانس با حضور وزرای امور
خارجه کشورهای همسایه افغانستان برگزار گردد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی به مذاکرات هستهای نیز اشاره
کرد و اظهارداشت ،مذاکرات اخیر معاون سیاسی وزارت امور خارجه با انریکه مورا
مثبت بوده است و در هفته آینده در بروکسل به این گفتگو ها ادامه خواهند داد و
جمهوری اسالمی ایران از مذاکراتی که نتایج عملی ملموس داشته باشد حمایت
میکند و چنانچه اعضای برجام به تعهدات کامل خود عمل کنند ایران نیز به تعهدات
خود باز خواهد گشت .دکتر امیر عبداللهیان ضمن اشاره به موضوع تبادل زندانیان
افزود ،ما موضوع زندانیان را در قالب انسان دوستانه میدانیم و مایل نیستیم این
موضوع به مذاکرات هستهای گره بخورد.
وزیر امور خارجه همچنین از گوترش برای سفر به کشورمان دعوت به عمل آورد.
گوترش ضمن ابراز امیدواری جهت موفقیت مذاکرات هستهای اظهارداشت،
سازمان ملل همواره از برجام حمایت کرده است و پس از خروج ترامپ ،دنبال راهی
برای بازگرداندن وضعیت به زمان قبل از خروج آمریکا از برجام بوده است.
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خوشبینی به لغو تحریم های نفتی!

تحریم های دارویی آمریکا علیه ایران نقض حقوق بشر است
برای برخی بیماران در ایران را تحریم های
آمریکا و ترس شرکت ها و بانک های خارجی
از مجازات و اقدامات تنبیهی نهادهای آمریکایی
در صورت تعامل با ایران عنون کرده و یادرآور
شدند :این در حالی است که آمریکا اعالم کرده
است صادرات تجهیزات پرشکی و دارو به ایران
علی رغم تحریم ها علیه این کشور بال مانع است.
کارشناسان سازمان ملل همچنین با ابراز
تاسف نسبت به تصمیم شرکت سوئدی مذکور و
دولت این کشور برای همکاری با تحریم های آمریکا ،آن را نقض تعهدات بین
المللی برای تضمین اجرای حقوق بشر دانستند و در ادامه تصریح کردند :این
تنها یک نمونه از بسیار مواردی است که بر زندگی هزاران فرد ،شامل کودکان
تاثیر می گذارد و دلیل اصلی آن وجود تحریم علیه کشور مقصد و ترس از
مجازات شدن توسط آمریکا است .در ادامه این گزارش آمده است :قوانین و
حقوق بین الملل دولت ها و شرکت ها را موظف می کند که با معامالت تجاری
خود مانع از برخورداری انسان ها از حقوق بشر نشوند .هرچند که شرکت ها
آزادند درباره فروش محصوالت خود تصمیم گیری کنند اما آن دسته از شرکت
هایی که دارو و کاالهای بشردوستانه تولید می کنند مسئولیت ویژه ای دارند
و موظفند در تعامالت خود حقوق بشر را در نظر بگیرند.
بنابر گزارش وب سایت کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل ،آل ِنا
دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تاثیرات تحریم و اقدامات تنبیهی
یکجانبه بر حقوق بشر با دولت و شرکت سوئدی برای حل این مشکل و سایر
مسائل مشابه تماس گرفته است.

ایران در عالیترین سطح مبارزه با مواد مخدر قرار دارد

ادامه از همین صفحه
وزیر کشور افزود :متاسفانه همان ها هم با
وجود اینکه متهم درجه یک هستند مورد سوال
و بازخواست قرار نمی گیرند و آقایی تحت تاثیر
فالن البی ،جمهوری اسالمی را محکوم به قاچاق
مواد مخدر می کند .اما اینها مانع نمیشود که
جمهوری اسالمی با تمام توان در این میدان
نباشد.
وحیدی خاطرنشان کرد :کشوری که در دنیا
با تروریسم برخورد می کند ایران است اما نحوه
نگاه برخی کشورها به این پدیده را می بینیم که
بجای مبارزه با تروریسم ،به آن کمک می رسانند
همانند فجایعی که در افغانستان رخ داد.
هدف تحریم کنندگان ایران
توسعه بیکاری و فقر و اعتیاد است
وی با تاکید بر اینکه مواد مخدر ارزش های
انسانی را پایین می آورد و تولید و اقتصاد را از بین
می برد ،اظهار داشت :هزاران مشکالت و آسیب
های اجتماعی و فرهنگی در پس آن پیدا می
شود؛ یکی از پدیده های امروز که باید به نحوه
و راهکارهای مقابله با آن بیاندیشیم همین پدیده
اعتیاد و مواد مخدر است و ایران با همه قوا جلوی
آن می ایستد.
وزیر کشور با بیان اینکه اعتیاد پدیده ای
چند وجهی است ،گفت :وقتی بیکار زیاد شود
معتاد بیشتر و معتاد بیشتر جرایم بیشتر می
شود و کسانی که تالش می کنند اقتصاد ایران
را با تحریم به زانو درآورند و از فرای مرزها دنبال
بسته شدن فعالیت های تولیدی و کارخانجات ما

هستند باعث افزایش بیکاری و افتادن در خطر
اعتیاد می شوند .پس اگر آمریکا را متهم کنیم
کار اشتباهی نکرده ایم زیرا با تحریم می خواهد
بیکاری ایجاد و معتاد زیاد شود.
وحیدی با یادآوری اینکه مبارزه بحثی
جدی است و حوزه های آن متنوع است و از
مبارزه با کاشت ،انتقال ،جریان عمده فروشی و
خرده فروشی تا مقابله با مصرف و زنجیره ای را
شامل می شود ،ادامه داد :برای مقابله با کاشت
باید دیپلماسی ما فعال شود و نباید دولت ها
اجازه دهند در داخل سرزمین ها مواد مخدر
و روانگردان ها تولید و کشت شوند .با جریان
جدیدی که در افغانستان مواجه هستیم و
حاکمان جدید آن ،جلوگیری از کاشت گیاهان
مواد مخدر و جلوگیری از انتقال را خواستاریم.
وزیر کشور درباره قاچاقچیان هم گفت :به
قاچاقچیان نباید رحم کرد؛ این افراد از نازلترین و
پست ترین شخصیت های ممکن هستند که برای
منافع مادی خود با جان انسان ها بازی می کنند
و حجم زیادی از مردم را با این عارضه درگیر
می کنند.
وی تاکید کرد :شاید بتوان گفت قاچاقچیان
از تروریست ها هم بدتر هستند زیرا با جریان مواد
مخدر قشر زیادی را درگیر می کنند اما تروریست
نهایتا چند نفر را می کشد .بنابراین نباید به این
افراد رحم کرد و باید با قدرت با آنها مقابله کرد.
هم دستگاه های اطالعاتی و هم امنیتی ما باید
با قاچاقچی که می خواهد خباثت کند ،برخورد
کنند.

همکاری وزارت
ارتباطات و سازمان
بازرسی برای توسعه
دولت الکترونیکی

پیش بینی آینده صادرات نفت و گاز ایران

سازمان ملل:

سازمان ملل در گزارشی تاکید کرد که
تحریم های آمریکا علیه ایران باعث نقض حقوق
بشر در ارتباط با برخی بیماران در ایران می
شود.
جمعی از کارشناسان و گزارشگران ویژه
سازمان ملل در امور حقوق بشر دیروز (سه
شنبه) در گزارشی با اشاره به مشکالتی که
برخی بیماران در ایران برای دسترسی به دارو و
تجهیزات درمانی مورد نیاز خود در نتیجه تحریم
های آمریکا با آن مواجهند ،تاکید کردند که این تحریم ها مانع برخورداری این
بیماران از حقوق بشر ،به ویژه حق سالمت می شود.
در این گزارش به ویژه به تصمیم یک شرکت داروسازی سوئدی برای لغو
ارسال محموله باندهای پزشکی خود به ایران به دلیل تحریم های آمریکا اشاره
شده است .این باندها برای مراقبت از بیماران مبتال به ای.بی (یک نوع بیماری
نادر پوستی) استفاده می شود و تنها تولید کننده این نوع از باندها یک شرکت
سوئدی است که پیش از این نیز صادرات محصوالت خود به ایران را به دلیل
تحریم متوقف کرده بود.
این کارشناسان در ادامه آورده اند :تحریم های آمریکا سبب شده است تا
کودکان و سایر افراد مبتال به این بیماری در ایران نتوانند از حق سالمت خود
بهره مند شوند .ممانعت از دسترسی افراد به تجهیزات درمانی ،نقض آزادی
انسان ها برای برخورداری از حق سالمت بوده و در صورتی که به درد و رنج
بیشتر آنها منجر شود کامال غیر انسانی است ،حتی اگر غیر عمد باشد.
کارشناسان سازمان ملل در این گزارش دلیل به وجود آمدن این وضعیت

جریان پولشویی را در دنیا اداره می کند و اقتصاد پررونقی را از این جهت
سامان می دهد .ضمن اینکه ادعای شفافیت بانک های جهانی در مقابله
با پولشویی ادعایی نادرست است زیرا مگر می شود اقتصاد پر رونقی در
خصوص مواد مخدر وجود داشته باشد و ادعای شفافیت بانک ها بشود اما
جلوی پولشویی مواد مخدر گرفته نشود.
مدعیان مقابله با پولشویی درباره اقتصاد مواد مخدر کاری نمی کنند
وی با تاکید بر اینکه انگار این پول های مواد مخدر دستی جابجا می
شود ،تصریح کرد :همین آقایان که «اف ای تی اف» را تشکیل داده اند و
می گویند همه سیستم های بانکی در دست ما است چرا مانع اقتصاد مواد
مخدر نمی شوند.

وزیر کشور تاکید کرد :با مشاهده این روند ،حق داریم به آنها بدبین
باشیم زیرا این افراد در بانکها نفوذ دارند و کسانی هستند که در سازمان
های تحت عنوان نظارت بر پولشویی و آنچه که در پالرمو مصوب شده،
عمل نمی کنند .وحیدی با بیان اینکه آمریکایی ها بیش از  ۲۰سال در
افغانستان بودند اما کشفیات مواد مخدر بیشتر شده و جلوی کشت مواد
مخدر و مزارع گرفته نشده ،تصریح کرد :حق داریم به عملکرد آمریکایی ها
بدبین باشیم زیرا جلوی چشم قدرت اشغالگری که  ۲۰سال افغانستان را در
کنترل داشت این تولیدات رشد کرد .ضمن اینکه قبل از ورود تا بعد از ورود
آمریکایی ها ،کشت و تولید مواد مخدر حداقل چهل برابر رشد کرده است.
ادامه در همین صفحه

وزیر کشور درباره ضربه به بنیان های
اقتصادی قاچاقچیان هم اظهار داشت :باید همه
جریانات اقتصادی که به مواد مخدر وصل هستند
با قدرت زیر ذره بین قرار گیرند و ضربه بخورند.
جمع کردن متجاهران
امری فوری و ضروری است
وحیدی با تاکید بر اینکه پیشگیری و تغییر
الگوی مصرف هم باید مورد توجه جدی قرار
گیرد ،افزود :تالش برای پیشگیری از مصرف
روانگردان ها و مواد مخدر نیاز به فرهنگ سازی
و آشنا سازی عمیق افراد با خطرات مواد مخدر
دارد که باید با محله محوری و خانواده محوری به
فرهنگ سازی پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه جمع کردن متجاهران
امری فوری و ضروری است ،تصریح کرد :از همین
جا به همه استانداران ،فرمانداران و شهرداران می
گویم باید در برنامه زمانبندی کوتاه این معتادان
جمع آوری شوند و نباید چهره شهر با وجود
متجاهران زشت باشد هرچند اندک باشند.
وزیر کشور گفت :در مورد مراکز درمان هم
باید تشخیص ستاد مبارزه مالک باشد و قبول
کرد که طول درمان افزایش یابد و با روش
های مناسب ،معتادان را به خانواده و اقتصاد
برگرداند.
وی افزود :از علوم شناختی باید کمک گرفت
و عادت های ذهنی معتاد شناخته و درمان شود.
ضمن اینکه تبادل دانش در سطح جهانی الزم
است تا فناوری ها و تسهیالت جدید ما را در امر
مبارزه یاری رساند.

صفحه 3

صفحه 8

قالیباف:

قوه قضائیه عدم اجرای طرح جامع مالیاتی را پیگیری کند
رئیس مجلس با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره
عملکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی گفت :قوه
قضائیه در رسیدگی به همه موارد اعالمی که قابل پیگیری است اقدام
کند .
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور
در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی دیروز (سه شنبه  27مهر) در دستور

کار جلسه علنی مجلس قرار داشت.
بعد از قرائت این گزارش و همچنین اظهار نظر علیرضا سلیمی عضو
هیات رئیسه مجلس ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره
به قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی در
اجرای طرح جامع مالیاتی گفت :قوه قضائیه در رسیدگی به همه موارد اعالمی
که قابل پیگیری است اقدام کند.

