نماینده ایران در سازمان ملل :تهدیدهای آمریکا نیازمند پاسخ سریع جامعه بینالمللی است

اسماعیل عسلی
2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
پنجشنبه  19مهر  1 -1397صفر  -1440سال بیست و   سوم د  وره جد  ید      -شماره  2500 - 6463تومان -قیمت د  ر د  بی  2د رهم
امام جمعه شیراز:

قضاییسازی آسیب جامعه
امروز است
3

اماکن ورزشی ویژه بانوان
در فارس توسعه مییابد

استرداد دیپلمات ایرانی
به بلژیک

افتادن از هر دو سوی بام
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بازگشت حدود پنج هزار دانشجوی نخبه
به کشور

2

شهردار شیراز خواستار شد؛

افزایش تعامل مدیریت
شهری و پلیس راهور برای
رفع ترافیک شهر

بستن حسابهای ایرانی
از سوی بانکهای فرانسه
موضوع تازهای نیست!
***
بدهی خارجی ایران
چقدر است
***
رقابت بانک ،بورس و مسکن
برای جذب دالرهای خانگی

4

معاون عمرانی شهرداری شیراز:

 52کیلومتر بزرگراه شهری
در مراحل مطالعه تا اجرا
قرار دارد
4

 46روز از ماجرای
دنبالهدار بحران درمان
بیمارستانهای شیراز
گذشت

10

عکس :علی گزبلند         /عصر مرد م

4

رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت فارس:

مردم نگران تأمین
کاالهای اساسی نباشند

با برپایی گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی کلید خورد؛

3

آغاز آیین های بیست و دومین یاد روز حافظ

دومین روز رسیدگی به شکایت ایران در الهه،

وکالی ایران ،آمریکا را متهم به فرار از پاسخگویی کردند
ایرنــا :وکالی ایران در دومین روز دادگاه رســیدگی به
شــکایت تهران از واشــنگتن در نقض عهدنامه مودت از
طریق تصــرف غیرقانونی  2میلیــارد دالر از دارایی های
بانــک مرکزی ،آمریــکا را متهم کردند که بــرای فرار از
پاسخگویی به موارد اتهامی ،ایران را به حمایت از تروریسم
متهم می   کند.
در آغاز این جلســه در دادگاه بین المللی کیفری الهه،
محسن محبی رئیس هیأت ایرانی گفت که عهدنامه مودت
شــامل تمامی   روابط اقتصادی دوجانبه می   شــود و رفتار
آمریکا در قبال شــرکت ها وموسسات ایرانی از جمله بانک
مرکزی به شدت ناقض این عهدنامه و مفاد آن است.
محبی متذکر شــد که قصد آمریکا برای فسخ عهدنامه
تاثیری در این پرونده ندارد  .وی یادآور شد که سابقه روابط
ایران و آمریکا پس از پیروزی انقالب باعث نشــده و نباید
بشود که دو کشور از طریق عهدنامه مودت اختالفات خود
را حل و فصل کنند.
وی بررســی پرونده نقض عهدنامــه مودت از طریق از
ســرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران را مثالی از حل و
فصل قانونی اختالفات دو طرف دانســت که منجر به رای
دادگاه به سود ایران شد.
وی بانک ملی ایران ،شرکت زیرساخت ارتباطات ایران
و ایران ایر را دیگر شــرکت هایی دانســت کــه عالوه بر
بانک مرکزی هدف سیاســت های آمریکا در قبال ایران و
شرکت های ایرانی بوده اند.
بــه گفته محبــی ،در حال حاضر اقدام هــای فرامرزی
دادگاههای آمریکا در کشــورهای لوکزامبورگ ،انگلیس و
کانادا ایران را نشانه رفته است.
وی اقــدام آمریکا در فرار از پاســخگویی به اتهامات و
تخریــب وجهه ی جهانی ایران را تقبیح و اعالم کرد که به
این اتهام های بی اســاس حمایت ایران از تروریسم پاسخ
داده نخواهد شــد ،چرا که وکالی ایران برای دلیل دیگری
در دادگاه حاضر شده اند.
وی بــه اظهــارات رهبر معظم انقــاب در محکومیت
حوادث تروریستی 11سپتامبر استناد کرد و قربانیان ایرانی
تروریســم و از جمله منافقین و شــورای ملی مقاومت آن
را یادآور شــد و به جدیدترین حادثه تروریســتی در اهواز
اشاره کرد.
وکالی ایران با نمایش نمودارهایی از واردات و صادرات
ایران – آمریکا و قراردادهای اخیر (از جمله فرش ،هواپیما و
قطعات آن) اعالم کردند که برخالف ایراد هیأت آمریکایی
به شــکایت ایران ،روابط اقتصــادی ایران و آمریکا پس از
انقالب نیز ادامه داشــته و عهدنامه مودت شــامل هرگونه

تبادالت دوجانبه فارغ از میزان و حجم آن می   شود.
به گفته وکالی ایران ،دفاعیات آمریکا که ایران را متهم
به حمایت از تروریسم می   کند مبنای قانونی نداشته و اثبات
نشــده اســت .آمریکا می   خواهد که این پرونده مورد توجه
قرار نگیــرد و رویکردش در قبال ایران آن اســت که این
کشور آنچنان بدرفتار است که نباید مواضعش شنیده شود.
به گفته وکالی ایران ،آمریکا در شکایت خود در پرونده
گروگانگیری اعضای ســفارتش در ایــران و دفاعیاتش در
پرونده حمله به ســکوهای نفتی ایران بر قابل استناد بودن
عهدنامه مودت صحه گذاشــته و بــه هیچ وجه صالحیت
دادگاه برای بررســی ابعاد گوناگون پرونده جاری را نیز زیر
سوال نبرده است.
وکالی ایران اقدامات بانکی آمریکا علیه ایران را سازنده
ندانسته وگفتند:آمریکا دردهه هشتاد ایران را بطور یک    جانبه
حامی   تروریسم خواند که وزارت خارجه ایران آن را رد کرد و
ایران چنین اقداماتی از سوی آمریکا را نقض قوانین بین الملل
دانست که در برابر هیچ دادگاهی قابل دفاع نیست.
وکالی ایران در این دادگاه به بلوکه کردن دارایی های
ایران از ســوی دولت آمریکا اشاره کرده و یادآور شدند که
اقدامات آمریکا مجازاتی برای عموم (مردم) ایران است.
وکالی ایــران در دادگاه الهه بــه قوانین بانکی 1972
اشــاره کردند که تمامی   بانک ها باید از مزایای حقوقی آن
بهره مند شوند و اقدام سیستم قضایی و مالی آمریکایی در
بلوکه کردن حدود دو میلیــارد دالر از دارایی های ایران را
تعجب آور دانستند.
وکالی ایــران دراین دادگاه ســاختارهای سیاســی و
سیستم های مالی و بانکی کشــورها را متفاوت از یکدیگر
دانســتند که در نتیجه اقدامات بانکی آمریکا علیه ایران و
شرکت ها و بانک های ایران از جمله بانک مرکزی سازنده
نبوده است.اقدامات آمریکا در برخورد با شرکت ها و بانک های
ایــران که مفاد توافق های بانکی مربوط به ســال 1954را

زیرســوال برده و مستثنی دانستن آنها از قوانین بین المللی
مالی و بانکی موجب ایجاد مشکالتی شده است.
وکالی ایران درپایــان به دادگاه گفتند که هدف از این
پیمــان منفعت دو جانبه و همچنین برخورداری از منافع آن
است ،ولی آمریکا این حقوق و پیمان را نقض کرده است.
در جریان نخستین روزبررسی پرونده شکایت ایران علیه
آمریکا ،وکالی واشنگتن روز دوشنبه به بیان دفاعیات خود
در رد اتهام های بی اساس علیه ایران پرداختند.
جمهوری اسالمی   ایران  26خرداد  1395در     باره اختالف
مربوط بــه تخلفات دولت آمریکا نســبت به پیمان مودت
روابط اقتصادی و حقوق کنســولی میان ایران و آمریکا که
در روز  15اوت  23( 1955مرداد  )1334از سوی دو طرف
امضا و در 16ژوئن 26(1957خرداد  )1336الزم االجرا شده
است ،دادخواســتی را در دفتر دیوان بینالمللی دادگستری
ثبت کرد.
در دادخواســت ایران به دادگاه الهه آمده است :ایاالت
متحــده با ایــن موضع که ایران حامی   تروریســم اســت
(موضعی که ایران آن را قوی ًا رد میکند) شــماری اقدامات
اجرایی و قانونگذاری اتخاد کرده که اثر عملی آنها تاثیر بر
منافع و داراییهای ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک
مرکزی ایران و برخالف پیمــان مودت و از طریق اجرای
رسیدگی هایی قضایی علیه ایران است.
وکالی آمریکا در روز نخســت جلسات استماع شفاهی،
موضوع نقض پیمان مودت از سوی واشنگتن را رد و ایران
را به سوءاستفاده از دیوان متهم کرده و همچنین ادعاهای
واهی واشنگتن مبنی بر دخالت ایران در انفجار مقر نظامیان
آمریکایی در سال  1983میالدی در بیروت را تکرار کردند.
آنان ضمن اینکه مدعی شــدند که ایران تامین کننده مالی
حزب اهلل لبنان اســت ،تهران را فاقد صالحیت برای طرح
شکایت علیه تصرف دارایی های خود در آمریکا دانستند.
جلسه دیروز در دو نوبت صبح ( 11:30تا  2:30به وقت
تهران) و بعد از ظهر ( 4:30تا  6:30به وقت تهران) تشکیل
شــد و بنا بر برنامه اعالم شده از ســوی دادگاه ،آمریکا و
ایران به ترتیب در روزهای پنجشــنبه و جمعه ســه ساعت
زمان برای پاسخگویی به موارد مطرح شده از سوی طرف
مقابل و بیان مطالب خود در اختیار دارند.
دیوان بین المللی دادگســتری پیشتر و پس از چهار روز
جلسات استماع شفاهی و چندین هفته بررسی پرونده ،رای
به تعلیق برخی تحریم های ضــد ایرانی آمریکا داد .صدور
حکم نهایی ممکن است چندین سال به طول بیانجامد.
پس از اعالم این رای مقدماتی ،آمریکا اعالم کرد که از
پیمان مودت خارج خواهد شد.

 CFTبه جلسه دیروز شورای
نگهبان نرسید
2

در الرستان اتفاق افتاد؛

 96رأس دام پس از نوشیدن آب
چاه تلف شدند
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پزشکیان:

با احیای کارت سوخت از قاچاق بنزین جلوگیری می کنیم
ایرنــا :نایــب رییــس مجلــس شــورای
اســامی   گفت :قاچاق بنزین به کشــورهای
همسایه  10برابر قیمت فروش برای قاچاقچیان
سود دارد و کارت سوخت ابزاری برای مدیریت
مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت است.
مســعود پزشــکیان افزود :مدیریت مصرف
ســوخت دستور رهبری بوده و استفاده از کارت
سوخت تکلیف قانونی است ،چرا که در شرایط
کنونی قاچــاق بنزین در شــهرهای مرزی به
صرفه است و  10برابر برای هر فرد سود دارد.
وی بــا بیان اینکه اگر هر فــردی بخواهد
بنزین را بــه نصف قیمت خــارج از مرزها به
فروش برســاند ،می   تواند  5برابر ســود برای
خود کسب کند ،تصریح کرد :در شرایط کنونی
یکی از راه های کنترل سوخت استفاده مجدد از
سامانه کارت سوخت است.

نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی   یادآور
شد :ایران کمتر از کشــور ترکیه خودرو داشته
و دو برابر این کشــور سوخت مصرف می   کند،
البته در شرایط کنونی قاچاق بنزین در شهرهای
مرزی به صرفه اســت و  10برابر برای هر فرد
سود دارد.

پزشکیان با اشاره به احتمال استفاده مجدد
از کارت سوخت ،ادامه داد :مقام معظم رهبری
در جلسه با اعضای هیات دولت به وزارت نفت
برای بهینه کردن مصرف سوخت گوشزدهایی
داشــتند ،چراکه در حــال حاضر مصرف بنزین
در کشــور بین  100تا  120میلیون لیتر در روز
اســت ،در حالی که کشور همســایه ایران که
بیش از ما وســایل نقلیه دارد ،نصف ایران هم
مصرف سوخت ندارد.
نایب رییس مجلس شــورای اســامی ،با
بیان اینکه کنترل مصرف ســوخت در شرایط
کنونی ضروری اســت ،اضافه کرد :قرار نیست
در شرایط اقتصادی کنونی کمتر از کشور ترکیه
خودرو داشــته و دو برابر این کشــور سوخت
مصرف کنیم ،لذا مدیریت این موضوع با ابزاری
همانند کارت سوخت انجام می   شود.

محبی :دستور توقیف  5میلیارد دالر بانک مرکزی درایتالیا لغو شد
ایرنــا :رییس مرکز امور حقوقی بین المللی
ریاســت جمهوری اعالم کرد :دادگاه استیناف
رم درخواست حدود  5میلیارد دالری عده ای
از خواهانهــای امریکایی را برای توقیف اموال
بانک مرکزی رد کرد.

محسن محبی افزود :به دنبال تالش مستمر
مرکز و وکالی بانک مرکزی در ایتالیا دستور
توقیف اموال بانک مرکزی در ایتالیا لغو شــد.
وی تاکیــد کــرد :رای دادگاه امریکا هنوز
در ایتالیا شناســایی نشــده امــا دادگاه رم در

ایتالیــا در ژویــن  2018صرفا با درخواســت
خواهان هــای امریکایی و بر اســاس قوانین
ایتالیا دستوری برای تامین خواسته صادر کرده
بود و کلیه اموال بانک مرکزی را موقتا توقیف
کرده بود.

واژگونی اتوبوس در تبریز  3کشته و  40زخمی   بر جای گذاشت

ایرنا :معاون سیاســی امنیتی اســتاندار
آذربایجــان شــرقی گفــت :واژگونی یک
دســتگاه اتوبوس در تبریز  2کشــته و 40
مصدوم بر جا گذاشت.
رحیم شهرتی فر اظهار داشت :این حادثه
بعــد از ظهر دیروز در اتوبان پیامبر اعظم در
محدوده شهرک خاوران رخ داد.
وی ادامــه داد :بــا اعــام ایــن حادثه
کارشناســان اورژانــس و امدادگران هالل
احمر و همچنین آتش نشــانان بالفاصله به
محل اعزام شدند.
شــهرتی فر گفت 38 :مصدوم این حادثه
به بیمارســتان امام رضــا (ع) ،یک نفر به

بیمارستان شهدا و یک نفر نیز به بیمارستان
سینا اعزام شدند.

وی اضافــه کرد :بیشــتر مصدومان این
حادثه به صورت ســرپایی مداوا شدند و تنها
یک نفر جراحی شد.
معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار
آذربایجان شــرقی در پاسخ به این سوال که
آیــا این اتوبوس حامــل کاروان راهیان نور
بوده است یا نه ،گفت :این اتوبوس در مسیر
بستان آباد به ارومیه در حال تردد بود و هنوز
اطالعاتی در خصوص ماهیت حادثه دیدگان
آن نداریم.
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
ادعا شــده که اتوبوس حادثــه دیده حامل
دانش آموزان کاروان راهیان نور بوده است .

