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استاد روابط بین الملل

«تصویر دوم» در دوران پساکرونا
با افزایش بحران ناشی از «همه گیری» ویروس
کــرونــا در سطح جهانی ،یــک «تصویر دوم» و
مــتــفــاوت هــمــزمــان ب ــرای «جــوامــع مــردمــی»،
«حکومت ها» و «نهادهای اجتماعی و اقتصادی»
در حال شکل گیری است.
نخست ،در حالی که به هم پیوستگی ناشی
از بحران ،احساس همدردی و نزدیکی بین
جوامع مردمی در سطح جهان را بیشتر کرده،
همزمان منجر به دوری مــردم از حکومت ها
و نــهــادهــای اجتماعی و اقــتــصــادی شــده که
عمیقا از کاهش رشد و فعالیت های اقتصادی
نگرانند .از این لحاظ ،نوعی شکاف بین مردم
و حکومت ها در حــال شکل گیری اســت .این

شکاف حتی بین حکومت ها در یک مجموعه
همگرا همانند اتحادیه اروپ ــا بیشتر نمایان
شده است .اکنون ایتالیا و اسپانیا از حضور در
ایــن مجموعه به دلیل کمک نکردن به موقع
همنوعان اروپایی شان احساس شرم می کنند.
دوم ،خروج سه عنصر فوق از سازه های فکری
سنتی و ایده آل زندگی روزمــره دنیای کنونی
است .وحشت از آینده و پیش بینی ناپذیر بودن
یک ویروس ناشناخته یک «لحظه تاریخی» برای
خروج از نگرانی های متعارف و روزمره جوامع
بشری ،حکومت ها و شرکت هــای اقتصادی
درباره مفاهیمی همچون شیوع جنگ ،منازعه،
تروریسم و افراط گرایی ،رشد اقتصادی ،زندگی
دیجیتالوفضایمجازیوغیرهوحرکتبهسمت
مفهوم «امنیت سالمت» به عنوان معضل نخست
بشری است .در این حالت حکومت ها مجبورند با
برقراری تعادل بین ظرفیت ها و امکانات موجود
و مدیریت سریع بحران بیشتر از گذشته به امور
جوامع داخلی خود بپردازند .مردم هم سازه
های ذهنی جدیدی را تجربه می کنند که تاکنون
برایشان اهمیت چندانی نــداشــت .به واقــع،

یک شنبه3۱فروردین 1399
 25شعبان .1441شماره 20357

تقویت «حس خودکفایی» و «استفاده صحیح
از منابع موجود» در صــدر اولویت مــردم قرار
گرفته است .تصویر دوم در دوران پساکرونا به
مسئله بقا در شرایط سخت بیشتر توجه می کند.
درخصوص ایران ،مسئولیت اول و بین المللی ما
این است که بتوانیم با یک مدیریت و حکمرانی
مطلوب ،بحران کرونا را پشت سر بگذاریم تا
به یک الگو بــرای دیگران تبدیل شویم .مهار
همه گیری ویروس کرونا به درجه «همه گیری
همکاری» و «اعتماد متقابل» بین مردم و دولت
بستگی دارد .موفقیت ایــران در مهار کرونا،
احــتــرام بین المللی به کشورمان را افزایش
میدهد و بر قدرت و اعتبار ایران در چگونگی
حفظ خود در شرایط بحرانی می افزاید .کشوری
که بتواند با وجود همه تحریم ها که به درستی
از آن ها به تروریسم اقتصادی ،حقوق بشری
و بهداشتی آمریکا تعبیر شــده ،از ایــن بحران
بگذرد ،مطمئنا با تصویر دوم و قوی تری ،با وجود
تمامی تبلیغات منفی جاری علیه آن ،در عرصه
منطقهای و بین المللی ظهور خواهد کــرد و
دیگران را به سمت خود خواهد کشاند.

فتوای رهبر انقالب درباره حکم روزه ماه رمضان هنگام شیوع کرونا
رهبر انقالب به استفتایی درباره حکم روزه ماه
رمضانهنگامشیوعبیماریکروناپاسخگفتند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،متن سوال و جواب به شرح زیر است:
سؤال :در شرایط کنونی که بیماری کرونا
شیوع پیدا کرده است ،روزه گرفتن در ماه
رمضان چه حکمی دارد؟
پاسخ« :روزه به عنوان یک تکلیف الهی در
حقیقت نعمت خــاص خــداونــد بــر بندگان
اســت و از پــایــه هــای تکامل و اعــتــاء روحــی

انسان به شمار می رود و بر امت های پیشین
نیز واجــب بــوده اســت .از آثــار روزه پدید آمدن
حالت معنوی و صفای باطن ،تقوای فردی
و اجتماعی ،تقویت اراده و روحیه مقاومت
در برابر سختی هاست و نقش آن در سالمت
جسم انسان نیز روشــن اســت و خــداونــد اجر
عظیمی بــرای روزه داران قــرار داده اســت.
روزه از ض ــروری ــات دی ــن و ارکــــان شریعت
اســـــام اســــت و تــــرک روزه مــــاه مــبــارک
رمــضــان جایز نیست مگر آن کــه فــرد ،گمان

عقالیی پیدا کند کــه روزه گرفتن موجب:
ایجاد بیماری و یا تشدید بیماری و یا افزایش
طول بیماری و تأخیر در سالمتی می شود .در
ایــن مـــوارد روزه ساقط ولــی قضای آن الزم
است .بدیهی است در صورتی که این اطمینان
از گفته پزشک متخصص و متدین نیز به دست
آید ،کفایت می کند .بنابراین اگر فردی نسبت
بهاموریادشدهخوفونگرانیداشتهواینخوف
منشأ عقالیی داشته باشد ،روزه ساقط ولی
قضای آن الزم است».

حواشی طرح  2فوریتی نمایندگان درباره انتخابات ادامه دارد

پست اینستاگرامی کدخدایی و توئیت مطهری

عــلــی مــطــهــری درتــوئــیــتــی ب ــه اظـــهـــارات
اینستاگرامی کدخدایی واکنش نشان داد و
اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درخصوص
اصالحیه قانون انتخابات را «عذاب وجدان» وی
توصیف کرد .هفته گذشته دوفوریت طرحی در
بهارستان رای آورد که در صورت تبدیل شدن
به قانون ،امکان پیگیری قضایی استعالم های
مختلف درباره صالحیت نامزدها را فراهم می
کند .طرحی که دوفوریتی بــودن آن ،آن هم
در بحبوحه شرایط کرونایی کشور ،واکنش
اینستاگرامی کدخدایی را به همراه داشت «:
وسط بحران کرونا چه چیز واجب تر از اصالح
قانون انتخابات؟!  ...اول خیال کردم که وظیفه
ناتمام مجلس یعنی اصالح قانون انتخابات و
اجرای سیاست های کلی انتخابات موضوع
دوفوریتی است اما زهی خیال باطل! احقاق
حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آن ها مثال
گزارش خالف واقع داده شده موضوعی حیاتی
و ضروری برای کشور آن هم در شرایط کرونایی
اســت ...مــا در شــورای نگهبان البته موافق
هستیم که هر کس ادعای کذبی به نمایندگان و
غیر نمایندگان وارد کرد باید در محاکم پاسخگو
باشد ،هم قانون داریم و هم میتوان دوباره بر آن

تأکید کرد اما از آن طرف طراحان این طرح هم
قول دهند وقتی مطالب برایشان روشن شد و
دالیل آن هم نه در یک که بعض ًا در چند جلسه
توضیح داده شده ،از توسل به این مقام و آن
مقام خودداری و از حاشیهسازی پرهیز کنند.
خودتان به مردم حوزه انتخابیه بفرمایید که
دالیــل چه بــوده اســت!» اظهارات کدخدایی
بدون پاسخ نماند و علی مطهری عضو هیئت
رئیسه مجلس ،روز گذشته در صفحه توئیتری
خود نوشت «:واکنش آقای کدخدایی به طرح
دوفوریتی مجلس برای اصالح قانون انتخابات
قابلتأمل اســت .ظــاهــر ًا ایشان مایل است
شــورای نگهبان مطلقالعنان باقی بماند.
اصرار پیدرپی وی بر اینکه کار شورا درست
بوده ،حاکی از عذاب وجدان ایشان از برخی
ردصالحیتهای بیحساب است که امری
مبارک است».
▪تغییر مفادی از طرح  2فوریتی

درهمین حال «محمدجواد کولیوند» رئیس
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در
گفت و گو با ایرنا با اشاره به طرح دو فوریتی
که هفته گذشته در دستور کار جلسه علنی

مجلس قرارداشت ،اظهارکرد :چون دوفوریت
این طرح در خصوص اصالح موادی از قانون
انتخابات ریاست جمهوری ،خبرگان رهبری
و مجلس ،تصویب شده بود باید  ۴۸ساعت بعد
از آن تعیین تکلیف میشد .بر همین اساس
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس
صبح شنبه (دیــروز) تشکیل جلسه داد.وی
اضافه کرد :چون تصمیم گیری درباره قواعد
و قانون انتخاباتی خبرگان رهبری بر عهده
خود آن نهاد است ،موضوع خبرگان از این دو
فوریت حذف شد.وی افزود :همچنین عالوه
بر بررسی قانون انتخابات ریاست جمهوری و
مجلس؛ شوراهای اسالمی شهر و روستا هم به
این طرح اضافه شد .وی توضیح داد :براساس
این طرح اگر در دادگــاه ثابت شود حقی از
داوطلب رد صالحیت شده تضییع شده ،فرد
ارسال کننده گزارش خالف واقع به نهادهای
اجرایی و نظارتی – مسئولیت حقوقی داشته
باشد -تا دوسال محکوم به انفصال از خدمت
میشود و اگر ارسال کننده گزارش خارج از
دایــره حقوقی (اجزایی یا نظارتی) باشد ،تا
شش ماه حبس تعزیری بــرای آن ها در نظر
گرفته میشود.

جنجال های آبی شدن وریا ،راز گرشاسبی از سرخ ها و خسته مثل رستا!
مصطفوی-ریتم ُکند قصه ،الکچری بازی
هــای نامتعارف و حــاال هم بــازی ضعیف یک
بازیگر؛ تا حاال چندباری از نقطه ضعف های
سریال پربیننده دل نوشتیم و این که چرا این
سریال به هیچ عنوان راضی مان نکرده است؟
رستا در سریال دل؛ وقتی به کارنامه این بازیگر
نگاهی می اندازیم کاراکتر «راضیه» در فیلم
«جدایی نادر از سیمین» به خاطرمان میآید که
با توانایی ویژه اصغر فرهادی در بازی گرفتن از
بازیگران ،نقطه درخشانی را در کارنامه ساره
بیات رقم زد ،اما این بازیگر در ادامه مسیر اوج
را طی نکرده و در سالهای اخیر با فیلمهایی
چــون «هـــزارتـــو»« ،اتـــاق تــاریــک» و سریال
«عاشقانه» ،در نقش شخصیتهای مشابهی
دیده شده است .او با حضور تازهاش در نمایش
خانگی هم نتوانسته به موفقیت ویژهای دست
یابد .می دانیم بازی در نقش مد نظرمان خیلی
هم آسان نیست« .رستا» در سریال «دل» ،در
شب عروسی خود توسط فردی که به او عالقه
مند است ،دزدیــده میشود و مورد تعرض
قرار میگیرد .این اتفاق آثار بدی بر روح
و روان او میگذارد و دچار مشکالتی
میشود .بــرای بــازی در نقش چنین
شخصیتی که دچار مشکالت عصبی
و افسردگی شده اســت ،رستا
تالش میکند با نحوه ادای
کلماتش که هیچ انــرژی و
حسی در آن وجود ندارد،
افسرده و از نظر روحی
آســـیـــبدیـــده بـــه نظر
برسد ،تا حدی که گاهی
دیالو گهایش درست
شنیده نمیشود! اما

در این تالش موفق نیست و چنین حسی را
به مخاطب القا نمیکند .او با بازی تصنعی
و غیرقابل بــاور ،در نشان دادن حالتهای
عصبی که پس از اتفاق شب عروسی دچار آن
شده هم موفق نیست و تماشاگر را آن طور که
باید تحتتأثیر قرار نمیدهد ،در صورتی که
این نقش آ نقدر ظرفیت دارد که احساسات
مخاطب را بــرانــگــیــزد .در صفحه سینما و
تلویزیون چند دلیل آوردیــم تا بگوییم که به
هیچ عنوان از بازی خانم بیات راضی نیستیم.
*چند روز پیش بود که حمیدرضا گرشاسبی،
مدیرعامل ســابــق بــاشــگــاه پرسپولیس در
گفتوگویی مفصل با یک خبرگزاری رسمی
درباره ادعاهای علیاکبر طاهری ،مدیرعامل
پیشین سر خها که گفته بــود ،طــوری عمل
کرد هام که برای مدیر بعدی مشکلی نباشد،
واکنش نشان داد و حتی او را دروغ گو خواند
و گفت« :هرچه مصیبت بود از زمان طاهری
گریبان باشگاه را گرفت و او مقصر تمام این
مسائل اســت ».گرشاسبی در بخش
دیــگــری از صحبتهایش گفته
بــود« :طاهری مدعی شده طوری
کــار کـــرده کــه بـــرای مــدیــر بعدی
مشکلی نباشد .مشکل از این بدتر
کــه پــنــجــره نقلوانتقاالتی
پرسپولیس بسته شــد؟!
تمام مشکالت باشگاه
از زمانی شــروع شد که
پنجره بسته شد .در آن
شــرایــط قــــرارداد ۱۲
بازیکن اصلی و کادر
فــنــی هــم تــمــام شــده
بــود و نمیتوانستیم

حتی یک بازیکن بگیریم .ما مجبور بودیم به
هر شکلی با بازیکنانی که داشتیم قــرارداد
ببندیم ».همین اشاره کوچک گرشاسبی پرده
از رازی برداشت که نشان می داد پرسپولیس
در سال  96به خاطر شکایت باشگاه ریزهاسپور
ترکیه از پرسپولیس و مهدی طارمی به خاطر
فسخ یکطرفه قرارداد و محرومیت از دو پنجره
نقلوانتقاالت و جریمه 790هزار یورویی ،چه
اندازه از سوی بازیکنان دیگر تیم تحت فشار
قرار گرفته و چه قراردادهای سنگینی بسته
شــده اســت! بخشی از مصاحبه مدیرعامل
سابق باشگاه پرسپولیس را در صفحات ورزشی
آوردیــم که ماجرای قــراردادهــای هنگفت در
پرسپولیس را برمال می کند.
*داستان جذب وریا غفوری ،کاپیتان استقالل
و حضور این بازیکن در میان آبیپوشان به یک
ماجرای جنجالی تبدیل شده است .کاپیتان
آبیها چند روز پیش در صفحه اینستاگرام
بــاشــگــاه اســتــقــال بــا هـــــواداران استقالل
گفتوگو کرد و پاسخ گوی سواالت آنها بود.
عـــد های از هــــواداران از او پرسیدند بــا همه
عالقهای که به استقالل داشته چرا دیر به این
تیم پیوسته و وریا هم در پاسخ گفت زمانی که در
پاس همدان بوده استقالل او را میخواسته اما
اولیایی مدیرعامل وقت باشگاه پاس با انتقالش به
استقالل مخالفت کرده است .اما کاظم اولیایی
ادعای وریا را رد کرد و مدعی شد ،مدیران باشگاه
استقالل در لیگ نهم اصال برنامهای برای جذب
این بازیکن نداشتند و چون خسرو حیدری در
دفاع راست پاس بازی میکرد و به وریا کمتر بازی
میرسید استقالل خواهان جذب حیدری شد و
او به این تیم پیوست و ....مشروح این خبر را هم
در صفحات ورزشی بخوانید.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• هنوز یک میلیون وام هدفمندی یارانه های
اعالمی پرداخت نشده  ،اجناس همچنان در
حال گران شدن است .نمی شود دولت از خیر
وام بگذرد ولی قیمت اجناس را ثابت نگه دارد
وگران نشود ؟!
•• آقای نوبخت! یک میلیون کدوم مشکل ما رو
حل می کنه؟ الاقل پنج میلیون می دادین که
به یه زخمی بزنیم.
••کاش یه دستگاه دزد یاب  ،اختالس یاب
 ،رانــت یاب ،رشــوه یــاب ،دکل یاب و ....هم
درست می کردین .
•• این یک میلیون تومان که دولت قرار است
به حساب یارانه بگیران واریز کند ،باید شماره
تلفن همراه به نام سرپرست خانواده باشد.حاال
بعضی از سرپرست ها که تلفن ندارند ،چه کار
کنند؟لطفااطالع رسانی کنید تا افراد فاقد
تلفن همراه هم متوجه شوند.
••چرا مخابرات با روان و اعصاب مشترکان
بازی می کند!؟ پول اینترنت می گیرند ولی
اینترنت همیشه قطع است .چند روز دیگر هم
شارژمان از نظر زمانی پایان می یابد!
•• به خدا کار زیــاده ولی کارکن نیست ،همه
دنبال پول مفت هستند .این هم درست نیست
همه اش غر بزنی ،دولــت چه کار کنه؟ مگه
ما بــرای دولــت چه کــار کردیم؟ به خــدا همه
مسئوالن شب و روز کار می کنن.
•• رفیق خوب در سختی ها شناخته می شود و
دولت خوب نیز همچنین.
•• مگرلیموشیرین راازباغ دار کیلویی چندمی
خرند که درغرفه های شهرداری کیلویی30
هزارتومان می فروشند؟
••چــرا کسی تــورم را کنترل نمی کند؟کمر
مردم شکست با این گرونیا.
••چرا دولت برای کسانی که چندسال است
یارانه نمی گیرند اقدام به ثبت نام جدید نمی
کند؟ امثال من چون یارانه نمی گیریم ،بسته
معیشتی و وام یک میلیونی هم به ما تعلق نمی
گیرد.چون هیچ سابقه ای نداریم.
•• غیبت غیرموجه برخی نمایندگان در مجلس
شورای اسالمی ،توهین به همه مردمی است

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

که آن ها را در انتخابات تأییدکردند.
••چین بیش از یک میلیارد جمعیت را کنترل
و استان آلوده به کرونا را قرنطینه کرد تا این
ویــروس مهار شــود .اما ما  80میلیون نفر را
نمیتوانیم کنترل ومهارکنیم.
•• طریقه ثبت نام وام یک میلیونی با کدملی
انجام نمیشه ،اگرراهکاردیگری هست اعالم
بفرمایید.
••صاحب کارم گردش مالی حساباش باالی
 300میلیونه ،خونه داره ،ماشین شاسی بلند
هم داره .من کارگر هم باحقوق یک وهفتصد
یارانه می گیرم و ایشون هم یارانه می گیره!
این است عدالت وبرابری!
••چرا باید در هر زمینه ای موازی کاری داشته
باشیم؟ مگر تولید علم در زمینه پزشکی
میشود در خــارج از ایــن حــوزه اتفاق بیفتد
و وزارت بهداشت ودرمــان که متولی اصلی
است ،از این قضایا بی اطالع باشد؟!
••این که آقایان دولتی اعم از رئیس جمهور و
وزیران در تلویزیون بیان می کنند انبار ها پر
از کاالهای اساسی است ،افتخار نیست چون
مردم قدرت خرید ندارند.
••آقای جهرمی!پولی که برای اینترنت می
گیری حرامه!من یک ماهه اینترنت خانگی
نــــدارم ،بــه ۲۰۲۰زنــــگ مــی زنــم میگن به
مخابرات مربوطه ،به ما ربطی نداره!
••دولت قطعا پول داشت که حقوق شاغالن را
آن هم در اسفند  98تا  50درصد افزایش داد
آن هم در شرایطی که کرونا هویدا شده وکشور
درحال تحریم بود ولی یکی نیست در دولت
جواب دهد حق بازنشستگان چه شد؟
•• تو را به خدا قسم ،به دولت بگویید الکی به
مردم قول های بیهوده ندهد.مثال درباره بانک
ها هیچ کدام حاضر نشده اند حتی یک ماه از
اقساط وامشان بگذرند و فورا مبلغ آن را از
حساب ضامن برمی دارند .بانک ها تا کی می
خواهند خون مردم را در شیشه کنند؟
•• به رغم تأکید مؤکد صداوسیما وبانک مرکزی
مبنی بر برداشت نشدن اقساط ازسوی بانک
ها متأسفانه این سفارش بانک مرکزی اعمال

نمابر05137009129 :

نمی شود.به طوری که با زوج جوانی که درایام
کرونا در خانه بودند ،ازطــرف بانک تماس
گرفتند که اقساط تان را پرداخت کنید.این
گونه فشارها از کرونا بدتر است!
•• آخه این چه وضعیه برامون درست کردن؟
همه چیز یهویی دو تا سه برابر گــران میشه
ولی حقوق ما کارگران همون جور که هست
ثابت می مونه .با حقوقی که می گیرم هیچ
چیز نمیتونم بخرم .ما یک خانواده چهار نفره
هستیم .حقوق بنده ماهانه یک میلیون و 500
هزار تومان است که از آن مبلغ ،اجاره خانه می
دهم و با  650هزار تومان یک خانواده چهار
نفره را اداره می کنم .تا کی باید این فشار ها
را تحمل کنیم؟!
••ای کاش آقای رئیسی چند بازرس ویژه به
همراه خبرنگاران حرفه ای به ایران خودروی
بینالود اعــزام می کرد تااز ظلم وبهره کشی
کارگران آن جا گزارشی تهیه شود.
•• حدود دوماهه روز بازارهای میادین میوه
و تــره بــار به علت ویــروس کرونا تعطیله و ما
بیکاریم .اجــاره خونه ام عقب افتاده و خرج
زندگی ام مانده است .لطفا پیگیری کنید تا
زودتر سرکار برویم.
•• مسئوالن محترم مخابرات! قطعی اینترنت
خانگی یک ماه و نیم امان مردم رو بریده و کلی
خسارت وارد کرده؛ چه کسی جواب گوست؟!
•• باید به مــردم از طریق تلویزیون و موبایل
اطالعات بیشتری دربــاره کرونا داد تا کمتر
بیرون بروند مخصوصا بیماران خاص قلبی،
ریوی و سیگاری ها .همچنین باید به روستاها
وحاشیه شهر بیشتر توجه کردو قرنطینه شوند.
•• چرا صدا و سیما از نشان دادن صحن های
خالی در حرم ها از نزدیک ابا دارد و به نشان
دادن گنبد و گلدسته ها اکتفا می کند؟
•• در روزنــامــه هیچ شماره ای از واتــســاپ یا
تلگرام وجود ندارد که ویدئوها یا ایده و طرح
ها برایتان ارسال شود .طرح منحصر به فرد
تدریس مجازی برای همه موجود است ولی
دسترسی واتساپی و تلگرامی به شما وجود
ندارد ،تدبیر بفرمایید.

معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی خبر داد:

محاسبه اجاره اراضی مسکونی آستان قدس رضوی تا  ۳۱فروردین به نرخ سال 98
مــعــاون امــــاک و اراضــــی آســتــان قـــدس از
احــتــســاب اجــــاره اراضــــی مسکونی آســتــان
قــدس رضـــوی تــا  ۳۱فــروردیــن بــه نــرخ سال
 98خبر داد.بــه گــزارش آستان نیوز ،مرتضی
حــقــیــقــی ،مــعــاون امــــاک و اراضــــی آســتــان
قــدس رضــوی با اعــام ایــن خبر اظهار کــرد :با
توجه به مشکالت پیش آمــده ناشی از شیوع

ویــروس کرونا و با هدف کمک به مستأجران،
بــا دســتــور ویــژه تولیت آســتــان قــدس رضــوی،
اجــاره اراضــی مسکونی و حق انتقال اراضــی
مسکونی آستان قدس رضوی تا  ۳۱فروردین
 ۹۹بــه نــرخ ســال گذشته محاسبه میشود.
وی ابراز کرد :بر همین اساس ،اجاره بهای اماکن
تجاری نیز در ما ههای اسفند  ۹۸و فروردین

 99بخشیده م ـیشــود.وی همچنین به یکی
دیگر از اقدامات این معاونت به منظور کمک
به کــشــاورزان خسارت دیــده ناشی از ویــروس
کرونا ،اشــاره کرد و گفت :تا پایان اردیبهشت
سال  ۹۹نرخ گندم برای مستاجران کشاورزی
که بدهیهای معوق دارند ،به نرخ سال گذشته
(سال )۹۸محاسبه میشود.

رئیس دیوان محاسبات :گزارش تفریغ بودجه را  4اسفند  98به رئیس جمهور ارائه کردیم

گزارش دادستانی از اجرای محکومیت  665میلیون دالری در  5پرونده مرتبط با ارز 4200
بحث و مناقشه بر سر گزارش تفریغ بودجه 97
همچنان ادامه دارد و این بار دادستان تهران
و رئیس دیــوان محاسبات در ایــن بــاره موضع
گرفتند.رئیس دیوان محاسبات با انتشار بیانیه
ای با اشاره به این که گزارش تفریغ بودجه 97
به صورت خیلی محرمانه با جزئیات در تاریخ
 4اسفند سال گذشته به رئیسجمهور محترم
منعکس شده بود ،افــزود :ایشان نیز در تاریخ
 1398/12/14خطاب به بانک مرکزی با
تأکید بر این مهم ،دستور بررسی صادر فرمودند.
رونوشت دستور مذکور نیز به این دیوان واصل
شد.
چگونه است که رئیس جمهور محترم و دیگر
مسئوالن مربوط ،تا زمان قرائت گزارش تفریغ
در  1399/1/26هیچگونه خدشه یا تردیدی
صحت و د ّقت محتوا یا ارقام این گزارش وارد
به ّ
نکردند ولی به محض اطال عرسانی عمومی،
ادعا کردند که همه چیز صددرصد غلط است؟!
وی با اشــاره به این که در گـزارش این دیوان
هیچگونه اشارهای به « گم شدن حتی یک دالر»
نشده اســت ،خواستار ایــن شــده که دستگاه
های دولتی ،به جای صدور بیحاصل بیانیه و
مصاحبههای مکرر ،پس از مطالعه دقیق گزارش
تفریغ بودجه و مستندات آن آمادگی الزم را به
منظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند.
در همین حــال دادستانی تهران نیز دربــاره
گزارش دیوان محاسبات توضیحاتی ارائه کرد.
به گــزارش دادستانی تهران ،این دادستانی
مطابق سوابق و پرونده های موجود از اواخر
سال  1397و به ویژه پیگیری های ویژه در سال
 1398امرنظارت و پیگیری نسبت به نحوه
تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و
سازمان های نظارتی از جمله سازمان بازرسی
کل کشور در دستور کــار قــرار داده و دربــاره

انحرافات وفسادهای رخ داده در این زمینه،
پرونده های متعدد قضایی تشکیل شده که برخی
از این پرونده ها با صدور کیفرخواست و ارسال
به دادگــاه منتهی به صــدور حکم قطعی شده
وبرخی دیگر همچنان در حال رسیدگی وانجام
تحقیق است که صدور احکام قاطع محکومیت
بعض ًا تا  20سال حبس ونیز استرداد امــوال و
وجوه تحصیل شده از محل این ارزها نتیجه این
رسیدگی های قضایی است.
اطالعیه دادستانی تهران در انتها به  5پرونده
در این زمینه اشاره کرده که در مجموع به ارزش
 665میلیون دالر در مرحله اجــرای حکم و
دریافت ارز از محکومان قرار دارد .این پرونده
ها عبارتند از:
 -1محکومیت قطعی محکومیت قربانعلی فرخ
زاده به اتهام اخالل در نظام ارزی و پولی کشور
از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای
وسازمان یافته درحد کالن (دریافت ارزدولتی
از بانک مرکزی بابت انجام واردات ورق های
استیل به میزان معادل  446میلیون دالر»
 -2محکومیت قطعی آقایان مهدی و محمد
خرمی پور  ،تیمور عامری برکی و علیرضا عامری
برکی و  ...به اتهام اخالل در نظام ارزی و پولی
کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه
ای و ســازمــان یافته در حد کــان دریــافــت ارز
دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات روغن
به میزان  150میلیون دالر
 -3محکومیت قطعی آقــایــان مرتضی فالح
اشــتــری و حمیدرضا م ــرادی و غیره بــه اتهام
مشارکت در اخالل در نظام ارزی کشور از طریق
قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان
یافته درصد کالن (و دریافت ارز دولتی از بانک
مرکزی) بابت انجام واردات کاال به میزان 11
میلیون دالر

 -4محکومیت قطعی مهرداد صفوی و غیره ،به
اتهام مشارکت در اخالل در نظام ارزی کشور
از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای
درصد کالن بابت انجام واردات کاال به میزان
 48میلیون دالر
 -5محکومیت قطعی آقایان علی زرنانی  ،یوسف
جنت مکان و غیره به اتهام مشارکت در اخالل
در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به
صورت باندی درحد کالن بابت انجام واردات
کاال به میزان  10میلیون دالر

