
سفرم به قم به FATF ربطی ندارد 

ظریف: سفر رئیس جمهوری به عراق گره های بسیاری 
را باز کرد

 وزیر امور خارجه با بیان اینکه سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران به عراق 
بسیار موفق بود گفت: در این سفر بسیاری از گره هایی که سال ها در روابط 

میان دو کشور وجود داشت، باز شد.
به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف روز دوشنبه در حاشیه سفر به قم در گفت و 
گو با خبرنگاران افزود: هدف از این سفر، دیدار با مراجع تقلید و تشریح دستاوردهای 

سفر رئیس جمهوری به عراق و سایر تحوالت صحنه دیپلماسی است.
وی با تاکید بر اینکه در سفر هیات ایرانی به عراق گره های چند دهه ای در روابط 
2 کشور باز شد، گفت: الیروبی اروند رود، رایگان شدن روادید زائران و همچنین 
احداث راه آهن میان شلمچه و بصره از جمله طرح های مطرح سال های طوالنی 

میان 2 کشور بود که در این سفر نهایی شد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: الیروبی کارون 31 سال است که بالتکلیف مانده بود که 
در این سفر نهایی شد و بسیار خوشحال هستیم که به لطف خدا و تالش و حمایت 

های همه این سفر انجام شد و دارای دستاوردهای بسیار خوبی بود.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران در صدر 
هیاتی عالی رتبه، دوشنبه هفته گذشته به کشور عراق سفر کرد. ایشان در جریان 
این سفر ضمن زیارت عتبات عالیات، دیدارهای مهمی نیز با مقام های این کشور 

داشت.
ظریف با اشاره به آخرین روند بررسی لوایح کنوانسیون بین المللی FATF گفت: 
دو کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار است و به طور قطع 

این مجمع بر اساس مصالح کشور در مورد این لوایح تصمیم گیری می کند.
وزیر امور خارجه در سفر یک روزه به قم عاله بر زیارت حرم حضرت معصومه)س( 

با تنی چند از مراجع تقلید دیدار و گفت و گو خواهد کرد.
حضور در جلسه شورای اداری قم از دیگر برنامه های ظریف به این استان می 

باشد.
سفرم به قم به FATF ربطی ندارد

وزیر امور خارجه با بیان اینکه برای بیان دستاوردهای سفر عراق به قم سفر 
کرده ام، گفت: سفر من ارتباطی با موضوع FATF ندارد.

محمدجواد ظریف صبح امروز پس از دیدار با  حجت االسالم شهرستانی، نماینده 
آیت اهلل سیستانی در قم در جمع خبرنگاران عنوان کرد: سفر اخیر رییس جمهور 
به عراق سفر بسیار موفقی بود و گره هایی بسیار بزرگ در روابط بین ایران و عراق 
گشوده شد.وی افزود: این سفر که در پایان سال انجام پذیرفت بسیار با اهمیت بود 
و یکی از دالیل اصلی سفر بنده به قم، بیان دستاوردهای این سفر به علما و مراجع 
تقلید است؛ همچنین آخرین تحوالت سیاسی و دیپلماسی نیز به مراجع گزارش 
می شود. وزیر امور خارجه بیان کرد: صدور ویزای رایگان، اتصال راه آهن شلمچه به 
بصره و الیروبی اروندرود از مباحثی است که سالیان سال به دنبال آن بودیم که در 
سفر اخیر رییس جمهور به کشور عراق تمامی این موارد به نتیجه رسید؛ حدود 
31سال بود که به دنبال الیروبی اروند رود بودیم که خوشبختانه به نتیجه رسید و 

به زودی اقدامات در این زمینه به انجام می رسد.
 FATF وی ادامه داد: سفر من به قم برای ارائه گزارشات است و ربطی به موضوع
ندارد، دو کنوانسیون از FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی 

است و اعضای مجمع بر اساس مصالح کشور در این خصوص تصمیم می گیرند.
وزیر امور خارجه کشور صبح امروز به قم سفر کرد و در این سفر با آیات عظام 
صافی گلپایگانی، نوری همدانی، جوادی آملی، وحید خراسانی، مکارم شیرازی و 
نماینده آیت اهلل سیستانی دیدار و گفت وگو خواهد کرد، دیدارهای محمد جواد 

ظریف با علما و مراجع تقلید بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود.
همچنین وزیر امور خارجه کشور، عصر امروز در شورای اداری استان قم حضور 

خواهد داشت و در جریان مسائل استان قم قرار می گیرد.

معاون گردشگری مطرح داداخبار

هشدار درباره مرزهای زمینی و تورفروشی بدون »مجوز پرواز«

واعظی:
دفتر رئیس جمهوری از سفر اسد به تهران اطالع نداشت

رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به برخی حواشی ایجاد شده پیرامون 
استعفای وزیر امور خارجه و عدم حضور او در جلسه دیدار رؤسای جمهور 
ایران و سوریه با بیان اینکه دفتر رئیس جمهوری از این سفر اطالع نداشت، 
اظهار کرد: من زمانی که آقای اسد وارد حیات ریاست جمهوری شدند از 

موضوع مطلع شدم.
به گزارش ایسنا، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری پیش از ظهر دوشنبه 
در حاشیه آخرین جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران درباره حواشی مطرح شده 
پیرامون استعفای وزیر امور خارجه و عدم حضور او در جلسه دیدار رؤسای جمهور 
ایران و سوریه اظهار کرد: درباره خود استعفا همه صحبت کردند اما آنچه که درباره 
عدم حضور آقای ظریف در جلسه دیدار رؤسای جمهور مطرح شده باید بگویم که 
اگر دوستان ما بتوانند شرایطی که امروز در سوریه وجود دارند را خوب تجسم کنند 
و مسیری که رئیس جمهور سوریه برای آمدن به ایران طی کند را بشناسند و بدانند 
که فضا دست چه کسی است، مقداری قضاوت کردن برایشان راحت تر می شود. وی 

گفت: سفر بشار اسد به تهران به دلیل مسائل امنیتی سفری بود که لحظه ای درباره 
آن تصمیم گیری شد؛ چرا که نه قرار بر آن بود که در داخل سوریه کسی متوجه شود 
و در داخل ایران نیز دو سه نفر بیشتر مطلع نبودند. رئیس دفتر رئیس جمهوری با 
بیان اینکه در نهاد ریاست جمهوری و دفتر رئیس جمهوری هیچ کسی مطلع نبود 
اظهار کرد: این حرفی که زده می شود مبنی بر اینکه دفتر رئیس جمهوری باید با آقای 
ظریف موضوع را اطالع می داد باید بگویم که خود دفتر نیز از موضوع اطالع نداشت. 
یعنی من همان لحظه ای که آقای اسد وارد حیات ریاست جمهوری شد متوجه شدم 
که مهمان ما کیست. واعظی افزود: دلیل آنکه من تا کنون در این باره صحبت نکرده ام 
آن است که نمی خواستم به هیچ وجه وارد فضایی شوم که در آن به دنبال مقصر 
باشم؛ حضور آقای ظریف در دولت آنقدر برای من اهمیت دارد که اینکه گفته شود 
خطایی در دفتر رئیس جمهوری یا نهاد ریاست جمهوری شده است ارزش کمتری 
برای من دارد. بر همین اساس فکر می کنم که در این قصه در دفتر رئیس جمهوری 
و نهاد ریاست جمهوری هیچ کسی نه مقصر است و نه از موضوع اطالع داشته است.
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پیروز مقابل همه
 رکوردی دیگر برای استقالل

صفحه 3

 َجنگ و ُجنگ
دو روی سکه چهارشنبه سوری

شهروندان هنجارشکن در آخرین سه شنبه سال شناسنامه دار می شوند

ترامپیسم ایرانی !
ترامپیسم به مثابه نوعی عوام فریبی

ترامپیسم به مثابه نوعی عوام فریبی، بی فرهنگ ترین و عقب افتاده ترین 
مردم، دامن زدن به اختالف ها تبدیل شده است.

و  انسان شناسی  تهران - مدیر موسسه  )استاد دانشگاه  ناصر فکوهی   

فرهنگ( در یادداشتی اختصاصی برای عصر ایران نوشت: 
از پدیده های غریب، از یک لحاط تاسف انگیز و از لحاظ دیگر، خنده آورِ  سال 
گذشته می توان به ظهور و یا بهتر بگوییم تقویت و »رونمایی« هر چه بیشتر از 

نوعی »ترامپیسم ایرانی« از خالل چندین شخصیت و مجله و روزنامه و وبگاه 
و کانال های »زرد« بود. اما نخست الزم است مروری داشته باشیم بر تحول ِ 

پدیده ترامپ در خود آمریکا و آنچه ترامپ را از ترامپیسم جدا می کند.
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معضل حاجی  فیروزهای گدا از کجا می آید؟از ردپای سانچی  و سقوِط یاسوج تا قیمت  بلیت
گفت وگو با جواد انصافیهر آنچه حوزه راه در سال ۹۷ به خود دید

وزیر امور خارجه: رییس جمهوری:

دشمنان
هیچگاه به

اهداف خود
نمی رسند

 سفر رئیس 
جمهوری به عراق 
گره های بسیاری 

را باز کرد
همین صفحه صفحه 2

با  نوروزی،  سفرهای  آغاز  آستانه  در  گردشگری  معاون 
اعالم هشدار درباره ازدحام جمعیت در مرزهای زمینی و 
احتمال ایجاد چالش در این مبادی، از ابالغ بخشنامه ای 
به آژانس های مسافرتی درباره ممنوعیت فروش تور بویژه 
در مسیرهای خارجی پیش از صدور مجوز پرواز توسط 

سازمان هواپیمایی خبر داد.
آغاز سفرهای نوروزی با چالش گرانی و تحریم برخی شرکت های 
هواپیمایی در مسیرهای خارجی همراه شده است. رییس سازمان 
هواپیمایی چند روز پیش در ستاد هماهنگی خدمات سفر از ادامه 
ریزش سفرهای خارجی در نوروز ۹۸ گزارش داد اما به وضعیت 
تحریم برخی پروازهای خارجی که این روزها به نگرانی آژانس های 
مسافرتی تبدیل شده است، اشاره ای نکرد. ولی تیموری، معاون 
گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در این رابطه به ایسنا گفت: هنوز گزارشی درباره ایجاد مشکل در 
مسیرهای خارجی به خاطر تحریم برخی شرکت های هواپیمایی 
دریافت نکرده ایم اما به اداره های میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری در استان ها نامه ای ابالغ شده تا به آژانس ها اعالم کنند 
حق فروش تور و حتی تبلیغ آن پیش از صدور مجوز پرواز از سوی 

سازمان هواپیمایی را ندارند.
او اضافه کرد: ما از استان ها و همچنین آژانس های مسافرتی 
درخواست کرده ایم با توجه به شرایط حاضر دقت کنند تا زمانی 
که پرواز مقصد مورد نظر تور، مجوز پرواز نگرفته، به تبلیغ آن 
سفر اقدام نکنند و حتما با درنظر گرفتن مصالح کشور و تحریم ها، 

برنامه ریزی های سفر را انجام دهند.
او تاکید کرد: آژانس های مسافرتی حق ندارد تور مسافرتی را 
پیش از تعیین تکلیف پرواز بفروشند. این ابالغیه هفته پیش به 
همه استان ها ارسال شده و انتظار می رود برای پیش گیری از هر 

نوع مشکل احتمالی به آن توجه شود.
»سفر ارزان« به بعد تعطیالت موکول شد

تیموری درباره زمان اجرای سفر ارزان در کشور با توجه به 

فرارسیدن فصل سفر و همچنین اجرای طرحی با این عنوان در 
استان تهران، اظهار کرد: بیشترین تاکید سازمان میراث فرهنگی، 
برای  فضایی  ایجاد  و  سفر  توزیع  گردشگری  و  دستی  صنایع 
بهره مندی استان های کم برخوردار از مسافران بیشتر در قیاس با 
سال های گذشته است که این کار به عقیده ما همان ارزان سازی 
و آسان سازی سفر است. وقتی مسافران مقصدی را انتخاب کنند 
که کمتر هدف سفر ایرانی ها است، یقینا با نرخ های پایین تری در 

قیاس با استان های پرسفر مواجه می شوند.
او با بیان این که طرح سفر آسان و یا به گفته رسانه ها »ارزان«، 
از  تعدادی  با  ما  افزود:  می شود،  اجرا  نوروز  تعطیالت  از  بعد 
آژانس های مسافرتی برای اجرای این پروژه صحبت کرده ایم و 
طرح تقریبا آماده است ولی آن را در پیک سفر نمی توان اجرا کرد. 
هدف اصلی ما در نوروز بیشتر توزیع سفر است. البته شرایط به 
گونه ای شده که در چند سال اخیر تقریبا همه استان ها با استقبال 
وقتی  می شوند.  روبه رو  خود  همجوار  استان های  از  مسافرانی 
آمارهای نوروز سال ۹۷ را بررسی می کردم باورکردنی نبود که 
خراسان شمالی در نوروز نزدیک به 23 میلیون سفر داشته است.

معاون گردشگری درباره اجرای طرح هایی با عنوان سفر ارزان 
در استان هایی مثل تهران، به ایسنا گفت: طرح اصلی با توجه به 
پیک کاری سفر بعد از تعطیالت اجرا می شود، اما آنچه در برخی 
استان ها در حال اجرا است، سیاست ها و برنامه های درون استانی 
با توجه به وضعیت سفر در آن منطقه است. عالوه  بر این برخی 
آژانس های مسافرتی به صورت خودجوش سفرهای قسطی و یا با 
افزودن خدماتی مثل قطار و بومگردی به تور، هزینه ها را کاهش 

داده اند و تورهایی را با عنوان »ارزان« در نوروز اجرا می کنند.
ماندن در مدرسه ممنوع نیست

به  توجه  با  مدارس  از  استفاده  درباره  همچنین  تیموری 
درخواستی که اخیرا رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری از وزیر آموزش و پرورش برای کنتل و مدیریت 
اسکان در این مراکز داشته است، توضیح داد: اسکان در مدارس 

ممنوع نیست ولی به عنوان متولی وظیفه داریم تا حد امکان از 
سرمایه گذاران گردشگری حمایت کنیم، برای همین در نامه ای از 
وزارت آموزش و پروش درخواست شد حاال که فصل سفر است 
و سرمایه گذارها بعد از چند ماه رکود می توانند از حضور مسافران 
منتفع شوند، از فعالیت درحوزه اسکان مگر در شرایط استثنایی 
خودداری کنند. مطابق ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری 
نیز سایر نهادها موظف شده اند مراکز اقامتی خود را واگذار کنند، 
حاال که این قانون کامل اجرا نشده است، ما از آن ها خواهش 
می کنیم در زمان اوج سفر، مانع فعالیت مراکز رسمی اقامتی 

نشوند.
او با اشاره به استثنای درنظر گرفته شده، اظهار کرد: این اختیار به 
استاندار و فرماندار واگذار شده که بنا به تشخیص آن ها و به حسب 
ضرورت و در شرایطی که مراکز اقامتی کفاف جمعیت حاضر را 
ندهد، از مدارس برای پذیرش مسافران استفاده شود. حتی برای 
پذیرش فرهنگیان در برخی مراکز اقامتی اعالم آمادگی شده است. 
البته تا کنون پاسخی از وزارت آموزش و پرورش دریافت نشده اما 
امیدواریم به این درخواست پای بند باشند. آخرین درخواست آقای 
مونسان این بوده که برای حمایت از سرمایه گذاری های رسمی 

گردشگری به این حوزه وارد نشوند، مگر در حالت استثنا.
هشدار به مرزهای زمینی

معاون گردشگری سپس درباره تدبیر اتخاذشده در مرزهای 
زمینی با توجه به چالش سال گذشته در این مبادی که بر اثر 
ازدحام جمعیت به وجود آمد و خدمات رسانی در برخی مرزها را 
دچار مشکل کرد و باعث معطلی های طوالنی مردم شد، پیش بینی 
کرد با توجه گرانی نرخ بلیت هواپیما، مرزهای زمینی عراق و ترکیه 
نیز امسال با ازدحام جمعیت مواجه شود و در ادامه به بازدیدهای 
اخیرش از مرزهای زمینی از جمله باشماق، مهران، سرو و رازی 
اشاره کرد و افزود: با استانداران و شهرداران صحبت شده تا برای 
کاهش فشار در مرزهای خاکی، بخشی از ترددها را به اقامت 

تبدیل کنند.
با حدود 1۶  هماهنگی  مرزی  نقاط  مدیریت  برای  افزود:  او 
دیگری  از  هیچ کدام  متاسفانه  که  چرا  دارد؛  ضرورت  دستگاه 
حرف شنوی ندارند و جالب این که سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری که متولی سفر به حساب می آید در نقا ط 
مرزی اصال حضور ندارد. البته در این بازیدها تالش شد مراکز 
اطالع سانی گردشگری در مرزهای مهران، باشماق و رازی فعال 

شود.
تیموری گفت: این هماهنگی نه فقط در نوروز الزم است بلکه 
ضرورت دارد برای مواقع دیگر نیز این مدیریت یکپارچه بین 
دستگاه های ذی نفع و ذی نفوظ ایجاد شود تا موازی کاری اتفاق 
نیافتد. ما در این بازدیدها چالش های موجود را احصا و به وزارت 

کشور به عنوان متولی آن ارائه کردیم تا تدابیری را اتخاذ کنند.
معاون گردشگری افزود: ما این نگرانی را داریم که مرزهای 
زمینی مانند و یا حتی بیشتر از سال گذشته با ازدحام جمعیت 
و معطلی مواجه شود، برای همین تا حد امکان هشدارهای الزم 
اولیه  را درباره شرایط پیش بینی شده داده ایم و هماهنگی های 
نیز انجام شده است. آقای مونسان نیز قرار است از مرز رازی 
که پرترددترین مرز خروجی به سمت ترکیه است، بازدید کنند. 
امیدواریم برخالف برآورد ما سفرهای خارجی از مرزهای زمینی 

امسال کمتر شود و مردم به سفرهای داخلی بیشتر روی آورند.


