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فعاالن چهارراه استانبول در خیابان میرداماد با مسئوالن صلح ارزی کردند

   بانک مرکزی برای ثبات بازار با کانون صرافان همکاری می کند
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گروه اقتصاد| پس از کشمکش های مرداد و شهریور 
94 میان بانک مرکزی و صرافان، روز گذشته روز آرامی 
در این حوزه بود. ساماندهی بازار ارز هدفی بود که بانک 
مرکزی برای تحققش مقابل قانون شکنی های برخی 
صرافان ایستاد و آنها را موظف به رعایت ضوابطی کرد. 
اما در این میان برخــی صرافان قوانین را برنتافتند و در 
مقام مخالفــت برآمدند. حتی برخــی هم تهدیدهای 
غیرمســتقیم کردند و اندک زمانی بعد، رویه نوسانی 
بازار دوباره آغاز شد. این رویه در اوج تقاضای ارزی اواخر 
تابستان و ســفر حجاج رخ داد و حاال با فروکش کردن 
تب خرید ارز، بانک مرکزی بــا صرافان و فعاالن بازار ارز 

که عمدتا با چهارراه استانبول تهران شناخته می شوند، 
جلسه داشته است. جلسه ای مهم که به نظر می رسد به 
نزدیکی میان بانک مرکزی و صرافان منجر شده و صلح 
ارزی را در خیابان میرداماد و در محل ساختمان بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به ثبت رسانده است. به 
نظر می رسد همه چیز با قاطعیت بانک مرکزی در اجرای 
قانون به پایان خود نزدیک است و قرار است با همراهی 
میان بانک مرکزی و کانــون صرافان، آرامش و ثبات در 
بازار نهادینه شود. حتی در قالب این جلسه مشخص شده 

که صرافان آماده همراهی با بانک مرکزی هستند..

 دعوت از صرافان
 برای آرامش بازار ارز

هالل
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هالل احمر روزانه یک هزار 
دستگاه چادر تولید می کند

مدیرعامل شرکت صنایع نساجی هالل ایران:

توصیه  آیت اهلل مکارم شیرازی به مداحان:

سیاسی کاری نکنید

آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی: 

از ظرفیت مداحی ها برای حفظ وحدت در جهان اسالم استفاده شود

آیت اهلل مکارم شیرازی به خطبا و مداحان توصیه 
کرد تا از آمیختن جلسات به مباحث سیاسی جناحی 
خودداری کنند و گفت: سیاســت کلی حفظ نظام 
اســالمی مورد قبول همه اســت و پرداختن به آن 

ایرادی ندارد.
به گزارش ایســنا، این مرجع تقلید در آغاز درس 
خارج فقه با اشــاره به ضرورت بهره بردن حداکثری 
از ایام محرم، خطبا، مداحان، بانیان مجالس و مردم 
را به عنوان ارکان مجالس عزاداری موردخطاب قرار 
داد و گفت: خطبا تنها به ذکر مصائب بسنده نکنند 

بلکه ریشه های واقعه عاشورا و نتایج و برکات آن را هم 
موردنظر قرار دهند و وظیفه مردم در قبال حفظ این 

آثار گرانبها را هم گوشزد کنند.
وی ادامه داد: مجالس امام حســین)ع( به شکل 
سنتی اداره شــود و از بیان مطالبی که موجب وهن 
است پرهیز شــود، مطالبی که بوی ذلت می دهد و 

مناسب شأن شهدای کربال نیست بیان نشود.
آیت اهلل مکارم شــیرازی افزود: مطالب و اشــعار 
مداحی باید مطابق منابع معتبر و مشــهور باشد و 

مطالب ضعیف و بی سند مطرح نشود.

رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گفت: 
گروهک های تروریستی، با عنوان »دولت اسالمی عراق 
و شام« که جز بدنامی برای مسلمانان نیست، بخش هایی 

از دو کشور مهم اسالمی در منطقه را اشغال کرده اند. 
به گزارش ایلنا، آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی صبح روز 
گذشته در ابتدای جلسه هم اندیشی قرآنی که چندی 
است با حضور محققان و پژوهشگران اسالمی از حوزه 
و دانشــگاه برای نگاه امروزی به مفاهیم قرآنی برگزار 
می شود، در پاسخ به پرســش حضار، با اشاره به حادثه 
منا، آن را بسیار تلخ و غافلگیر کننده خواند و گفت: هنوز 
هیچ کشوری که حجاجش را در این حادثه از دست داده، 
از توضیحات عربستان قانع نشده است. زیرا این کشور 
وظیفه تأمین امنیت و سالمت حجاج را برعهده دارد و 
فرافکنی های مسئوالن سعودی از تقصیر آنها به خاطر 

سوءمدیریت نمی کاهد.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام، با اشــاره 
به سخنان نســنجیده و تند برخی از مسئوالن دولت 
سعودی، گفت: با این سخنان نسنجیده، بهانه به دست 
یک عده مغرض و کینه جو می افتد که همیشه سعی در 
ایجاد و گسترش تفرقه بین »امت واحد« و به ویژه شیعه و 

اهل سنت، می کنند و بیشترین سوءاستفاده را گروهک 
تروریستی داعش می کند که نشان داده   دشمن اصلی 

فرهنگ اصیل اسالمی است.
وی با اشــاره به ماه محرم کــه ماه عــزاداری برای 
مظلومیت اهل بیت)ع( به ویژه ســید و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل)ع( اســت، بر ضرورت پرهیز از بیان 
سخنان و اشــعار توهین آمیز و تفرقه افکن تأکید کرد 
و گفت: با توجه به جریحه دار شــدن احساســات کل 
جهان اسالم اعم از سنی و شــیعه، می توان از ظرفیت 
تریبون هــای نظــام در مداحی ها، نمازهــای جمعه، 
سخنرانی ها و به ویژه صداوسیما، در جهت تقویت وحدت 
جهان اسالم استفاده کرد، هرچند االن بعضی ها جز برای 

تفرقه و گسترش کینه بین مسلمانان، کاری نمی کنند.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام بــا ابراز 
تأسف شدید از کشتار مسلمانان به دست همدیگر در 
افغانستان، عراق، یمن، سوریه، لیبی و دیگر کشورهای 
اسالمی، گفت: برای دشمنان اســالم و گروهک های 
جاهل و تندرو تروریستی، این بهترین حالت است که 
مسلمانان منابع اسالمی و به ویژه نفت را به آنان می دهند 

و اسلحه می خرند و برادران دینی خود را می کشند.

گفتار و نوشتار
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در قسمت های گذشته اشاره شد که قضاوت یکسان 
راجع به خانواده و همه نزدیکان دست اندرکاران تولید، 
قاچاق و توزیع موادمخدر شــاید راه صوابی نباشــد، اما 
می تــوان گفت که در بســیاری از مــوارد، خانواده ها و 
بستگان دور و نزدیک این افراد، از کار زشت آنان آگاهی 
دارند و در عدم افشای اطالعات، شریک جرم سوداگران 
مرگ، قاچاقچیان و خرده فروشان موادمخدر محسوب 
می شوند. در مورد کشــت موادمخدر این قضیه بیشتر 
صادق اســت. در گزارش 4ماهه اول  ســال  جاری ستاد 
مبارزه با موادمخدر، هیچ اشاره ای به کشف مزارع کشت 
خشخاش یا حشیش نشده است. مقام های ارشد کشور 
هنوز درباره کشت خشــخاش در ایران چندان صحبت 
نکرده  و حتی هشداری هم در این باره نداده اند، اما هر از 
چند گاهی در البه الی اخبار، این نوع کشت تایید شده 
است.  یک مقام مسئول که نمی خواهد نامش فاش شود، 
می گوید: »با وجود شــدت مبارزات پلیــس و نیروهای 
امنیتی، متاسفانه کشت غیرقانونی خشخاش در حال 
افزایش است«. چندی قبل فرمانده سابق نیروی پلیس 
کشــور از شناســایی تعدادی مزرعه کشت خشخاش 
به وســیله ماهواره خبر داد. در آذرماه  سال 9٢ دادستان 
 فیروزآباد اســتان فارس از کشــف مزرعه ای به وسعت
 4٠ هکتار خشخاش که قادر بوده نزدیک به 4 تن تریاک 
خالص تولید کند، خبر داده بود. دادســتان میاندرود از 
کشت مکانیزه در مزارع خشخاش خبر داد که به گفته 
او، در افغانستان هم به این شکل انجام نمی شود. او گفت: 
»در برخی نقاط این شهرستان کشت خشخاش به صورت 
مکانیزه و با آبیاری قطره ای انجام می شود که دهیاران از 
انجام آن خبر ندارند.«1 یک کشاورز ٥٧ساله که تمایل دارد 
ناشناس بماند، این حرف را چندان قبول ندارد و جمالتی 
می گوید که نشان می دهد، عده ای از این موضوعات باخبر 
هستند. به اعتقاد او، کشــت خشخاش، کشت چندان 
پنهانی نیست و در جامعه کوچک روستایی به سادگی 
می توان با نگاهی به وضع ملک و زمین یا تعداد گوسفندان 
و نوع اجاره ای  یا مالک  بودن کشاورز و دامدار و همین طور 
دخل و خرج آن فهمید که کی چطور کشاورزی می کند. 
اگر پلیس برای ردگیری خشخاش کاران ایرانی نیازمند 
بکارگیری ماهواره است، کشــاورزان محلی به سادگی 
در محفل های خصوصی خود از مکان این مزارع سخن 
می گویند.٢ منطق هم همیــن را حکم می کند. صاحب 
یک مزرعه 4٠ هکتاری خشــخاش، به تنهایی قادر به 
آماده سازی زمین، کاشت، اداره مزرعه، آبیاری قطره ای، 
تیغ زنی گرزها، جمع آوری شیره لخته شده الکالویید و 
درنهایت جمع آوری گرزهای خشک شــده، استحصال 
دانه های خشخاش و معدوم کردن بوته های خشک شده 
نیست و در هر مرحله نیاز به تعداد زیادی کارگر خبره این 
کار دارد. خالصه کالم این که وجود یک مزرعه خشخاش 
در ده، از وجود یک گله شــتر در بام خانه های روستایی 
نمایان تر اســت. پس چرا هیچ کــس از آن خبر ندارد؟ 
پاسخ این سوال چندان سخت نیست. از این مزرعه 4 تن 

تریاک خالص به دست می آید که قیمت عمده فروشی 
آن بیشتر از 1٠ میلیارد تومان اســت. فکرش را بکنید، 
1٠ میلیارد تومان در یک روستا! حتی پشیزی از این کوه 
پول در ده می تواند برای ساکتین فرصت و برای کسانی که 

زبان درازی کنند، تهدید باشد. 
طبق قانون مبارزه بــا موادمخدر، مجازات کشــت 
خشــخاش  برای بار نخســت، یک تا 1٠ میلیون تومان 
جریمه نقدی، بار دوم، ٥ تا ٥٠ میلیون تومان و ٣٠ تا ٧٠ 
ضربه شالق. بار سوم، 1٠ میلیون تا 1٠٠ میلیون تومان، 
یک تا ٧٠ ضربه شــالق و ٢ تا ٥  سال حبس و بار چهارم 
اعدام اســت. جریمه نگهداری بذر یا گرز خشــخاش و 
شاهدانه هم 1٠٠ هزار تومان تا ٣ میلیون تومان و یک تا 
٧٠ ضربه شالق است. اگر کشت کننده خشخاش پس 
از 1٠ بار کشت و به دســت آوردن 1٠٠ میلیارد تومان 
پول، در دور یازدهم بدشانسی بیاورد یا با گزارش یکی از 
اهالی دستگیر شود، از نظر قانون، برای او بار اول محسوب 
می شود و به راحتی می تواند زیان ناشی از دستگیری را از 
سودهای گذشته جبران کند، اما گزارش دهنده ممکن 
اســت جانش را از دســت بدهد. قانون باید این نسبت 
نامناسب را معکوس و جای اجر روستایی وظیفه شناس 
را با جریمه صاحب مزرعــه غیرمجاز عوض کند. در این 
صورت روستایی، سود خود را نه در اجیری سوداگر مرگ، 
کاشت خشــخاش، تیغ زنی گرزها و جمع آوری تریاک، 
که در لو دادن مزرعه غیرمجاز و رسیدن به پاداشی فربه، 

ناشی از مصادره اموال وی خواهد دید.
این نسبت در همه جا باید معکوس شود و مرزها یکی از 
بهترین جاها برای به آزمون گذاشتن این پیشنهاد است. 
آیا برای ما بد نیســت که یک مسافر همه ایستگاه های 
بازرســی فرودگاهی ما را رد کند و به محــض ورود به 
کشــوری دیگر در خاک بیگانه به جرم همراه داشــتن 
موادمخدر یــا چند عدد قرص مســکن حاوی کدیین 

دســتگیر، زندانی و در مواردی حتی با خطر حکم اعدام 
مواجه شود؟ چرا باید سگ موادیاب ما در مرز، بی دلیل 
به مرگ مفاجات بمیرد و ما زیر لب زمزمه کنیم که: »سگ 
داند و پینه دوز در انبان چیست«. چرا باید کامیونی از مرز 
ما بگذرد و جاســاز موادمخدر آن چندمتر آن طرف تر 
از نقطه صفر مرزی، در ســرزمینی بیگانه کشف شود؟ 
پاسخ این سوال وقتی سخت تر است که آن کشور بیگانه 
کشوری فقیر، با تجهیزاتی بسیار ابتدایی و با مردمی از 
نظر تحصیلی و تخصصی پایین باشد. در چنین حالتی 
کامیون که جزو اموال این مملکت است ضبط و راننده 
آن زندانی و در برخی از کشورها با خطر حکم اعدام مواجه 
می شود. از آن به بعد سفارتخانه ها و کنسولگری های ما بنا 
به وظیفه ذاتی خود برای حفظ حقوق شهروندی وی وارد 
چالشی سخت و طوالنی مدت می شوند. از طرفی باید به 
زندانی سرکشی کنند و نیازهای اولیه او را برآورده سازند و 
از طرف دیگر باید با بکارگیری تمامی ظرفیت و امکانات، 
شرایط آزادی و محاکمه وی در کشور خودمان را فراهم 
سازند.  فرمول معکوس کردن معادله نابرابر فعلی خدمت 
و خیانت، پیچیده نیســت. کافی اســت که: در قوانین 
ناَزک دالنه مجــازات قاچاقچیان موادمخدر تجدید نظر 
کنیم و بیشتر از جان، اموال آن جان برکفان پول پرست 
را هدف قرار دهیم، هرچه از مصادره اموال آنها به دست 
می آید را صرف تجهیزات کشــف جرم و جایزه دادن به 
کاشفان و لودهندگان کنیم و برای آن که به تمامی اموالی 
که از راه های نامشروع به دست آورده اند، دسترسی پیدا 
کنیم، اوال راه های پولشویی را سد و ثانیا روش های علمی 
کشف پول های شسته شده را به کار گیریم. در غیر این 
صورت خیــل بی انگیزگان، با پای چوبیــن درآمدهای 
ناکافی، هرگز به گرد پای سوداگران مرگ که سوار بر ارابه 
ثروتهای میلیاردی، تمامی مرزهای شرف، عزت، غیرت 
و آبروی ما را به ســرعت برق و باد درمی نوردند، نخواهند 

رسید. 
پی نوشت ها:

1- روزنامه شهروند، ٢/٢1/94
٢- همان منبع

فرزندان شیطان )42(

شتر در پشت بام

   مذاکره با آمریکا هیچ منفعتی ندارد

رئیس مجلس خبرگان گفت: رهبر معظم 
انقالب بر پرهیز از دودســتگی و اختالف در 
کشــور تأکید دارند.   آیت اهلل محمد یزدی در 
ابتدای جلســه درس خارج فقه خود به توافق 
هسته ای و مسأله برجام و نقش مجلس شورای 
اسالمی در این زمینه پرداخت و اظهار کرد: ما 

در کشوری زندگی می کنیم که رهبری آگاه...
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