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دادستان كل كشور: مناطق آزاد دريچه بزرگ قاچاق كاال شده اند 
منتظري، دادس��تان كل   جامعه حجت االسالم والمسلمين 
كشور بر ضرورت اصالح قوانين، ساختار و تقويت عملكرد ها 
در حوزه قاچاق كاال و ارز تأكي��د كرد و گفت: مناطق آزاد 
دريچه بزرگ ورود و قاچاق كاال شده اند. متأسفانه موضوع 
قاچاق كاال و ارز تبديل به گرفت��اري و مصيبت بزرگي در 
كشور شده است كه بايد دست به دست هم و با تمام توان 

اين مشكل بزرگ را حل كنيم. 
 وي در ديدار اعضاي هيئت تحقيق و تفحص قاچاق كاال و 
ارز با اشاره به اينكه »در خصوص موضوع قاچاق كاال و ارز 
حرف براي گفتن زياد است، اما در عين حال در كنار تمام 
حرف ها بايد به جد وارد ميدان عمل شد« گفت: قاچاق كاال 
و ارز ابعاد گسترده اي دارد و تمام قوا بايد با شناخت دقيق 
از اين ابعاد و با همت و اراده نسبت به كاهش اين درد بزرگ 
اقدام كنند.  منتظري با تأكيد بر اينكه تحقيق و تفحص در 
مقوله قاچاق كاال و ارز بايد كاماًل مستند و بدون رنگ و بوي 
سياسي انجام شود، يكي از آسيب هاي جدي اين حوزه را 
نبود عزم جدي در مبارزه با پديده قاچاق كاال در همه اليه ها 
عنوان كرد و افزود:تا زماني كه افرادي باشند كه از طريق 

قاچاق كاال و در مسير مقابله با آن منافعي به آنها مي رسد 
نبايد انتظار موفقيت در مبارزه داشت و بر اين اساس بايد 
درتحقيق و تفحص موفق از اين پديده، ابتدا تابلو و تصويري 

شفاف از تمام ابعاد آن ترسيم شود. 
دادستان كل كشور تأكيد كرد:يكي از مهم ترين مشكالت 
در حوزه مب��ارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز به برخ��ي قوانين 

برمي گردد كه كارآمد نيست و بايد اصالح شود. 
وي اهتمام و عملكرد جدي و منسجم ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز را خواستار شد و گفت:اعضاي محترم اين ستاد و 
نمايندگان سازمان ها و قواي مختلف در اين ستاد بايد پا به 

ركاب باشند و با عزم و اراده بيشتري وارد ميدان شوند. 
منتظري وجود متوليان مختلف در مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز را يكي از موانع موفقيت در مبارزه با اين پديده دانست و 
اظهار كرد:بخش عمده رسيدگي به موضوع قاچاق كاال در 
سازمان تعزيرات است، بخشي از آن به قوه قضائيه مربوط 
است و در بخش اجرايي نيز س��ازمان بنادر و كشتيراني، 
گمرك و مناط��ق آزاد عهده دار وظايفي هس��تند كه اين 

چندگانگي مشكل زا و آسيب زاست. 
دادستان كل كشور يكي ديگر از اشكاالت جدي در روند 

مبارزه با پديده قاچاق كاال و ارز را نبود تعريف جامع و مانع 
از قاچاق س��ازمان يافته توصيف كرد و گفت: نبود تعريف 
جامع و ش��فاف از قاچاق س��ازمان يافته قضات را گرفتار 
كرده اس��ت.  وي تصريح كرد:به دادس��تان هاي مراكز در 
استان هايي كه بيشتر با پديده قاچاق كاال مواجه هستند، 
تأكيد شده است كه حتماً بازپرس هاي مسلط و آگاه به اين 

بحث را به كار بگيرند. 
دادستان كل كشور يكي از بستر هاي گسترش قاچاق كاال را 
مناطق آزاد اعالم كرد و افزود:متأسفانه مناطق آزاد بليه اي 
براي قاچاق شده و در كشور ما به جاي آنكه به محلي براي 
صادرات تبديل شود، دريچه اي بزرگ و گشاد براي ورود 

كاالي قاچاق شده است. 
اين مقام قضايي با اشاره به اينكه برخي نمايندگان به دنبال 
افزايش تعداد مناطق آزاد در كش��ور هس��تند، خواستار 

جلوگيري از اين اقدام شد. 
حجت االسالم والمسلمين منتظري همچنين بر آمادگي 
دادستاني كل و دادس��تان هاي عمومي و انقالب سراسر 
كشور به منظور كمك به بهبود فرآيند مبارزه با قاچاق كاال 

و ارز تأكيد كرد. 

كام�ل  گ�زارش  مت�ن  كميسيون اصل ۹۰ درباره    اقتصادي
مطالبات غيرجاري بانك ها منتشر شد. معوقات بانكي به 
136 هزار ميليارد تومان رسيد كه در كمال تعجب گويا 
حسابرسان ادعا كرده اند بانك مركزي از آنها مي خواهد 
تخلفات بانك ها را به صورت جداگان�ه به بانك مركزي 
گزارش دهند و از ارائه آن در صورت هاي مالي و گزارش 
ارائ�ه ش�ده ب�ه مجم�ع عموم�ي خ�ودداري كنن�د. 
به گزارش فارس، جزئياتي ازمتن گزارش كامل كميسيون 
اصل 90 درباره مطالبات غيرجاري بانك ها بدين ش��رح 

است:
»عده اي هستند كه از تسهيالت بانكي به تاخت و نادرست 
استفاده مي كنند، براي يك كار تسهيالت مي گيرند و در 
كار ديگري آن را مصرف مي كنند كه مصلحت كشور نيست. 

بعد هم بدهي خودشان را با بانك ها تسويه نمي كنند. اينها 
واقعا مجرم هستند. بنده نمي گويم هركسي بدهكار بانكي 

است مجرم است.«
مانده تسهيالت جاري و غيرجاري بانك ها

آمار مانده مطالبات غيرجاري بانك ها و موسسات اعتباري 
در پايان شهريورماه سال 1396 به تفكيك تعداد و مبالغ 
بدهي يك ال��ي 10 ميليارد ريال، 10 ال��ي 100 ميليارد 
ريال، 100 ال��ي 1000 ميليارد ري��ال، 1000 ميليارد به 
باال در بخش هاي دولت��ي و غيردولتي در تاريخ 29/7/96 
به كميسيون واصل ش��د. برابر آمار فوق، از مجموع مبلغ 
7/818 هزار ميليارد ريال تسهيالت اعطايي بانك ها، مبلغ 
1/360 هزار ميليارد ريال آن تبديل به مطالبات غيرجاري 
)سررسيد گذشته، معوقه و مشكوك الوصول( شده كه به 

تفكيك زير است:

بدهكاران تا 10 ميلي��ارد ريال مبلغ 212 ه��زار ميليارد 
ريال، بدهكاران از 10 تا 100 ميليارد ريال مبلغ 358 هزار 
ميليارد ريال و بدهكاران 100 ميليارد ريال تا 1000 ميليارد 
ريال مبلغ 485هزار ميليارد ريال و 1000 ميليارد ريال به 

باال مبلغ 304 هزار ميليارد ريال. 
نسبت مانده بدهي غيرجاري بانك ها و مؤسسات اعتباري 
به مانده بدهي كل ب��راي بانك ها و مؤسس��ات به ترتيب 
زير: بانك س��رمايه 71درصد، مؤسس��ه اعتباري توسعه 
55 درصد، بانك پارس��يان 50درصد، بان��ك ايران زمين 
40درصد، پس��ت بانك 39 درصد، بان��ك دي 38 درصد، 
بانك تج��ارت 34درصد، بانك اقتص��اد نوين 27درصد و 
بانك ص��ادرات 26درصد، بانك س��امان 25درصد، بانك 
حكمت ايرانيان 23درصد و. . . مي باشد كه متوسط نسبت 

فوق براي 34 بانك و مؤسسه اعتباري 17درصد است. 

روانشناسي مقتدي صدر

محكوميت كشتار هاي غزه در جشنواره  »كن«

 اول شدن ليست منتس��ب به مقتدي صدر در انتخابات 
عبداهلل گنجي
  يادداشت

پارلماني عراق وي را به صدر اخبار كشاند. اما رسانه هاي 
غربي و اصالحات تالش مي كنند عل��ت رأي آوري وي را 
موضعش نسبت به ايران اعالم كنند و در پس اين سخن بي فايده بودن آن همه زحمت 
ايران در دوران داعش را گوشزد نمايند. فراموش نكنيم كه »ناموس تشيع« در عراق 
است و فراموش نكنيم كه تكفيري ها تا چند صدمتري امامين عسكريين رسيدند و 
از سوي ديگر تا 40 كيلومتري كربال از استان االنبار جلو آمدند. ايران براي دل خوشي 
مقتدي به عراق نرفت و االن هم چيزي به نام »حضور اي��ران در عراق« معنا ندارد. 
روابط معمولي ايران و عراق در جريان اس��ت اما رابطه ايران و ع��راق فراتر از عرف 
بين الملل نظير داد و ستد و منافع ملي است. اساس اين رابطه با محوريت حسين )ع( 
است و با صادرات و واردات و فشار امريكا و سعودي و... باال و پايين نمي شود. اما در 

خصوص مقتدي صدر...
 مقتدي ش��خصيتي ويژه دارد كه قضاوت درباره وي به راحتي امكان پذير نيس��ت. 
چندوجهي بودن مش��ي و ش��خصيت وي نه بر اثر تدبير، كه جزو شاكله شخصيتي 
وي است. او كلكس��يوني از تضادها و افراط  و تفريط  است. از جهت تجمع تعارضات، 
چند گانگي شخصيتي، تعاملي و رفتاري بس��يار شبيه مصدق يا احمدي نژاد ماست. 
مقتدي نماد افراط و تفريط اس��ت و اصوالً از تعادل برخوردار نيس��ت. او در كسوت 
روحانيت يكباره در هيبت ناسيوناليست ظاهر مي ش��ود. او با لباس پيامبر به سوي 
كمونيست ها دست  دراز مي كند. او در عين فرهنگ طلبگي ابايي ندارد كه به مرجعيت 
شيعه هم بتازد. او ممكن است چند ماه در قم ساكن باشد، اما سر از رياض و قاهره و 
اربيل درآورد. او ضد امريكايي است، اما جريانات جهادي عراق را كه با امريكا مي جنگند 
هم قبول ندارد. يك روز بر تمايز خود و اطرافيان با همه تأكيد مي كند و يك روز بر لزوم 
وحدت و پذيرش همه جريانات عراقي در كنار هم سخن مي گويد. اما با مذهبيون- كه 
س��ال ها در كنار هم با صدام مبارزه كرده ان��د- ائتالف نمي كند، بلكه س��كوالرها و 
كمونيست ها را ترجيح مي دهد. او عليه ايران و حتي آيت اهلل سيستاني به رغم »تك 

مرجعي« بودن مكتب نجف مي تازد تا ناسيوناليس��ت جلوه كند، اما همزمان در قم 
به دست بوس مراجع ايراني مي آيد. او در اوج درگيري دولت عراق با داعش مشغول 
درگيري با دولت بود و بار مضاعفي را بر آن تحميل مي كرد. نيروهاي نظامي وي در 
شهرك صدر بغداد رژه مسلحانه برگزاركردند اما در قالب سازمان اختصاصي هيچ گاه 
مقابل داعش نايستادند )ممكن است افرادي از وي به صورت شخصي به حشد الشعبي 
پيوسته باشند(. او خود را وارث و خونخواه مرحوم پدر و  عموهاي شهيد مي داند، اما 
گويي در علماي شهيد عراق هم طبقه بندي قائل اس��ت و شهداي خود را نسبت به 
شهداي ديگر حوزه علميه نجف برتر مي داند. او گاهي منتهي اليه عوام گرايي است و 
گاهي منتهي  اليه روشنفكري. گاهي محور اختالفات در عراق است و گاهي مي خواهد 
محور وحدت باشد. او نه به كسي تكيه مي دهد و نه كسي مي تواند او را تكيه گاه قرار 
دهد. او نه مخالف ايران است و نه با ايران دشمني دارد. او مي خواهد ديده شود. جوان 
است و جوياي نام. در جامعه عوام زده عراق و در حالي كه بحران هاي مختلف دروني 
اين كشور را درگير كرده و منجي و اس��طوره طلب مي كند، او به ميدان آمده است. 
اگرچه او به تنهايي قادر به تشكيل پارلمان نيست، اما ترجيح مي دهد ائتالف خود را 
خارج از تحالف شيعه قرار دهد. اگر قدرت را در اختيار گيرد ترديدي نداشته باشيد 
كه نماد حماسه و فاجعه ملي در عراق خواهد بود. او اكنون مدعي پرچم داري عدالت و 
مبارزه با فساد است اما با صراحت در لباس روحانيت بر به قدرت رسيدن تكنوكرات ها 
اصرار دارد. او تعامل با خارج از مرزهاي عراق را متفاوت از سياس��ت  دولت قرار داد تا 
جذاب و متفاوت باش��د. او كاًل مي خواهد با همه و از همه متمايز باشد. او نياز به هل 
دادن ندارد، چون در نقطه تعادل نايستاده است. مقتدي با همه تراژدي هايش نبايد 
طرد شود. او فقط تاكنون يك ضدامريكايي ثابت قدم بوده است. هدف او از ديدار با بن 
سلمان خودفروشي نبود، عراق را هم نمي فروشد. فقط خواست بگويد من خارج از دو 

قطبي ايران- عربستان قرار دارم و بازيكن آزاد هستم.
او احمدي نژاد عراق است با همه محاسن، معايب، تضادها و تعارض ها. او جمع اضداد 

است. منتظر باشيد گذر زمان را ببينيد.

در جري�ان برگ�زاري    فرهنگي
هفتادويكمين جشنواره 
فيلم كن، تجمعي در محكوميت كش�تار بيش از 6۰ 
ش�د.  برگ�زار  غ�زه  ن�وار  در  فلس�طيني 
در اين تجمع انتظاري كه در رأس آن »آن ماري جاسر« 
كارگردان فلسطيني قرار داش��ت، سينماگران كشتار 
بيش از 60 فلسطيني و زخمي شدن صدها تن را توسط 
رژيم صهيونيستي، همزمان با بازگشايي سفارت امريكا 

در بيت المقدس محكوم كردند. 

»مانال ايسا« بازيگر فرانس��وي- لبناني نيز در مراسم 
نمايش فيلم »س��ولو: داس��تاني از جنگ س��تارگان« 
پالكاردي را با عنوان »حمالت به غزه را متوقف كنيد« 

در دست داشت. 
»آن ماري جاس��ر« كارگردان فلس��طيني در اين 
تجمع گفت: ام��روز در اينجا و در همبس��تگي با 
كساني جمع شده ايم كه كشته شدند يا عزيزانشان 
را از دس��ت دادند. از همه مي خواهم كه دست در 
دست هم دهند و نشان دهند كه ما با هم ارتباطات 

انساني داريم و در مقابل اعمال غيرانساني و سكوت 
مي ايستيم. 

در اين تجمع 200 نفره عالوه بر »جاس��ر« كه يكي از 
داوران بخش نوعي نگاه كن اس��ت، ديگ��ر داوران اين 
بخش شامل »بنيسيو دل تورو«، »كانتمير باالگوف«، 
»ويرجين لدويان« و »جولي هانتس��ينگر« نيز حضور 

داشتند. 
در اين تجمع شركت كنندگان دست در دست هم دادند 
و براي يادبود كشته  شدگان يك دقيقه سكوت كردند. 

تجمع جمعی از مردم و دانشجویان تهرانی در اعتراض به کشتار مردم فلسطين | مقداد مددي  |  تسنيم

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه 27 ارديبهشت 13۹7   -    اول رمضان 143۹

سال نوزدهم- شماره 5374 - 16 صفحه
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ساير استان ها: 3۰۰ تومان

يادداشت هاي امروز

درس زودهنگام کره شمالی از برجام
سید رحیم الری
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روانشناسي مقتدي صدر
عبداهلل گنجي

1

شرارت و حماقت ۳ گاو و انتفاضه چهارم
سید عبداهلل متولیان

2

روايت رهبر انقالب از زندگي ادبي شان

به خواب نمی روم 
مگر با گذری از عالم ادبیات

   امروز ادباي ايران و هنرمندان متعهد، خوب مي دانند كه 
در رأس نظام كسي قرار دارد كه به مسائل مورد اهتمامشان 
و پيشبرد مسيرشان به سوي رش��د و كمال به شدت اهتمام 

مي ورزد | صفحه6

ويژه هاي جوان  

  تكريم يا تحقیر دولت  در روزنامه سازندگي؟!
  يک سوزن به خود يک جوالدوز به همسايه

  حامیان دولت هم دنبال وحدت باشند
صفحه 2

اروپا تضمين نداد
موگريني:  بگذاريد شفاف بگويم، بعد از خروج پرزيدنت ترامپ كار بسيار سخت شده است

روحاني: مردم نگران نباشند، مي دانيم چه مي  كنيم

   بين الملل

شوک پيونگ يانگ
 به مذاكره

15

  كره ش��مالی با انتقاد از رويكردهای دولت امريكا مبنی 
بر توسل جستن به مدل ليبی برای نابودی يكجانبه تمام 
تس��ليحات اتمی پيونگ يانگ، ضمن تهديد به لغو ديدار  
دونالد ترامپ و كيم جونگ اون اعالم كرد كه عقب نشينی 
يكجانب��ه را نمی پذيرد و اگ��ر ترامپ راه اس��الف خود را 

ادامه دهد، رئيس جمهور شكست خورده باقی می ماند

خود گرداني بيمارستان ها
فرار دولت از تعهد 

در قبال سالمت

3

  رئي��س انجمن اقتصاد س��المت: ط��رح خودگرداني 
 بيمارس��تان ها ب��ه معن��ي خصوصي س��ازي اس��ت

 و هزينه درم��ان را از گردن دولت برم��ي دارد و به دوش 
مردم مي اندازد

صفحات 2 و  15

حلول ماه مب�ارک رمض�ان بر مس�لمانان جهان مب�ارک باد

گزارش كميسيون اصل ۹۰ درباره مطالبات غيرجاري بانك ها
معوقات بانكي به 136 هزار ميليارد تومان رسيد

16

افشار  به ديدار حق شتافت
   قاس��م افش��ار، مجري س��ابق و پيشكس��وت اخبار 

صداوسيما به دليل ايست قلبي دار فاني را وداع گفت


