تحلیل

در کوتاهمدت روایت و مشارکت چینی
در خاورمیانه توسعه خواهد یافت

رونق روایت چینی
در خاورمیانه

خبر آنالین  :رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارتخانههای نیرو ،کشــور و امور اقتصادی و دارایی و
همچنین سازمانهای برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیســت ابالغ کرد.حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی،
یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارتخانههای نیرو ،کشور و امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمانهای برنامه و
بودجه کشور و حفاظت محیط زیست ابالغ کرد.بر این اساس ،در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران ،رئیس جمهور «قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشــارکت بخش غیر دولتی» را برای اجرا به
وزارتخانههای نیرو ،کشورو امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمانهای برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست ابالغ
کرد.

ایرنا :سخنگوی دولت با اشاره به آمار رعایت پروتکلهای بهداشتی برای مقابله با کرونا گفت :تنها ۶۲درصد تهرانیها با پروتکلها
همکاری کردهاند .ربیعی ،در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت« :در جلسه ستاد ملی مبارزه باکرونا ،آخرین وضعیت گزارش
شد .در یک ارزیابی ،متوسط همکاری مردم در سطح کشــور ۸۳درصد بوده که تهرانیها نمره خوبی نمیگیرند .تنها ۶۲درصد
تهرانیها با پروتکلها همکاری کردهاند .خطر کرونا را باور کنیم .برای حفاظت از جان و کار ،نیازمند همکاری همگانی هستیم.
خوشبختانه هنوز پیک خطرناک جدیدی نداشتهایم و میزان جانباختگان با شــیبی مالیم رو به پایین است ».وی با اشاره به
فرارسیدن روز جهانی «خنده» نوشت« :روز جهانی خنده با هدف بیداری جهانی دوستی و برادری است .میدانم بسیاری از کامها
تلخند؛ غم دوری ،بیکاری و.»...
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کردند که واحد پول ایران «تومان» قرار گیرد

ریزش ریال؛ رستاخیز تومان

سخنگویدستگاهدیپلماسیدرنخستیننشستمطبوعاتیوزارتامورخارجه
در سال  99به پرسشهای نسل فردا پاسخ داد:

ازتکذیبطالیونزوئالیی
تامرزهایمسدود رویکرونا

دریا وفایی /گروه سیاست

daryavafaei2009@gmil.com

در نخستین نشســت مطبوعاتی وزارت
امورخارجــه در ســال  99که بــا رعایت
پروتکلهای بهداشتی کروناویروس برگزار
شــد ،ســخنگوی ایــن وزارتخانه طی
سخنانی درباره فعالیت اینروزهای دستگاه
دیپلماسی ایران گفت :شرایط موجود ،نظام
بینالملل و کشورهای مختلف را درگیر و
مشغول خود ســاخته اســت؛ در چنین
وضعیتــی فعالیــت دیپلماســی ایران و
دســتاندرکاران سیاســت خارجی چه
درداخل و چه در خارج فعالتر از قبل است
وهرگز متوقف نمیشود.
 9طالی ونزوئالیی!
«سیدعباسموســوی» درادامه
به پرســشهای خبرنگاران پاســخ داد.
ماجرای ورود  9تن شــمش طال از ونزوئال
به ایران پرسشی بود که سخنگوی وزارت
امورخارجه در پاســخ بدان اظهار داشت:
چنین موضوعی را تکذیب میکنیم .پیش از
این نیز بهطوررسمی موضعگیری خودمان
را پیرامون این موضوع اعالم کردهایم و شما
را به آن پاســخها ارجاع میدهیم؛ ضمن
اینکه مطمئن باشید آمریکاییها به دنبال
ایجاد اخالل در روابط تجاری ما هستند.
ماجرای دانشمند ایرانی
موسوی ،در پاسخ به پرسش دیگر

ما مبنیبر درخواست دبیر ستاد حقوق بشر
کشورمان برای آزادی «سیروسعسگری»
دانشــمند ایرانی از زندان آمریکا توســط
وزارت امورخارجه ایــران گفت :اقدامات
خودمان را انجام دادیم؛ چــه در داخل و
چه از ســفارتخانههایمان در واشنگتن
پیگیریهــای خوبی صــورت گرفته و از
نزدیک با مقامات آمریکایی رایزنی شــده
و قرار اســت طی این دو روز ،تست مجدد
کرونا از وی گرفته شــود و چنانچه پاسخ
تست منفی باشد ،تدابیر الزم برای بازگشت
وی به ایران فراهم است .موسوی ،درادامه
پرسش و پاســخهای خبرنگاران با اشاره
به سالگرد خروج آمریکا از «برجام» بیان
داشــت :آمریــکا دیگر عضــوی از توافق
هستهای نیست .آمریکا ســابقه تاریخی
درعدم پایبندی به تعهــدات بینالمللی
خود دارد که برجام یکی از این رویکردهای
یکجانبهگرایانهاش اســت که نشان داد
رژیمی است که اعتقادی به حاکمیت قانون
و حقوق بینالملل ندارد و بزرگترین ناقض
حقوق بینالمللی است.
غائله افاغنه صحت ندارد
وی درباره برخــی اخبار مبنیبر
دستگیری تعدادی از شهروندان افغانستانی
در مرزهای دو کشــور طی روزهای اخیر
اظهار داشت :در تماس نزدیک با مقامات
افغانستانی هستیم؛ هم مقامات ارضی و هم

مقامات سیاسی و دیپلماتیک .این مسئله
از ســوی مقامات مرزبانی ایران رد شده و
صحت ندارد اما اینکه تعدادی از شهروندان
افغانستانی جان خود را از دست دادند ما را
هم ناراحت کرده است.
وی با بیان اینکه تــاش برخی درجهت
برهم زدن روابط دو کشور در منطقه است،
تصریح کرد :ایران اقدامــات دیپلماتیک
خوبی را شروع کرده تا وحدت ملی و دولت
آشتی در کابل شکل بگیرد .این نوع اخبار
به نوعی برای به حاشــیه بردن تالشهای
ایران است.
شــهروندان افغانستان همیشــه برای ما
محترم بوده و هســتند و توصیه میکنیم
رســانهها و مقامــات دو کشــور متوجه
دسیسهها باشند و اعالم هم کردیم حداکثر
همکاری را برای مشــخص شدن حادثه
خواهیم کرد.
ظهور مجدد داعش درعراق
از ســرگیری فعالیتهای داعش
درعــراق از موضوعــات دیگــری بود که
ســخنگوی وزارت امور خارجه پیرامون
آن اظهار داشت :از نزدیک تحوالت عراق
را دنبــال میکنیم و نگــران جان گرفتن
مجدد تروریســتهای تکفیــری به ویژه
داعش درعراق هستیم .شاید این موضوع
با درخواست مردم و مجلس عراق از پایان
حضور نیروهای بیگانه در عــراق ارتباط

سخنگوی جبهه پایداری:

اصالحطلبی و اصولگرایی دیگر معنا ندارد
باشگاه خبرنگاران جوان :سخنگوی جبهه پایداری
گفــت :در مجلس آینده دیگر مفاهیــم اصالحطلب و
اصولگرا معنایی ندارد بلکه مجلــس آینده انقالبی و
غیرانقالبی خواهد بود.مجیدمتقیفر ،با اشاره به افزایش
تعداد نمایندگان در فراکسیون اصولگرایان گفت :البته
این صحبتها هنوز قطعی نشــده ،اما موضوعی که در

این میان اهمیت دارد این است که چهره مجلس جدید
متفاوتتر از مجلس دهم خواهد بود .او ادامه داد :اینکه
گفته میشود اعضای فراکسیون اصولگرایان ۵۴نفر
شــد درحالی معنا پیدا میکند که به حــدودا ً ۲۰نفر
از اعضای این مجلس که اصالحطلب هســتند ،توجه
کرد .این تعداد نمیتوانند یک جریان مستقلی را شکل

حاشیه

عکس  :فارس

نعمتاله مظفرپور
پژوهشگر حوزه اندیشه سیاسی و دیپلماسی
ممکن اســت چین در مســیر خاورمیانه با چالشها و
نقاطضعفی مواجه باشد؛ اما نوشتار حاضر بنا به دالیل
ذیل مدعی است که روایت و مشارکت چین در خاورمیانه
تقویت خواهد شد .به عبارتی ســطح تحلیل آن فقط
داشتهها و نقاط مثبت این کشور است:
 .1اساســاً تحــوالت فکری-عملی متأثر از شــرایط
اجتماعی ،تاریخی ،امنیتی و اقتصادی کشورها و مناطق
مختلف جهان است .مث ًال بسترهای اجتماعی و بیثباتی
و ناامنی عصر «ماکیاولی» و «توماسهابز» موجب شد
این دو متفکر برای برههای به اقتدارگرایی سوق یابند.
هابز ،با عنایت به ناامنی حــاد درانگلیس واروپا وجنگ
و ستیزمداوم ،نسخه اقتدارگرایی و دولت مقتدریعنی
«لویاتان» را پیچید تا بتواند از امنیت و ثبات در مقابل
هرج و مرج و اعتراضات انقالبی دفاع کند .با ایجاد ثبات
نسبی ،چند سال طول کشــید تا «جانالک» و سپس
«روسو» ،نسخه دموکراسی و مشــروعیت ارائه کنند
که آذوقه معنوی انقالب فرانسه و آمریکا و حرکتهای
مردمی ناظر بر دموکراسی شــد .سپس «مونتسکیو»
مختصات دموکراسی را ترسیم کرد.
 .2حال با عنایت به مطالب فوق جهت «تقریب به ذهن»،
پرسش این است که خاورمیانه کنونی جنگزده به ویژه
با توجه به بالی کرونا ،به سوی دموکراسی خواهد رفت
یا لویاتان ،اقتدارگرایی و احیاناً اقتدارگرایی چینی؟!
 .3به نظر نگارنده حتی اگر رنسانسی درونزا درمنطقه
رقم بخورد ،حداقل در «کوتاهمدت» اقتدارگرایی تقویت
خواهد شــد .نه مردم خاورمیانه امیدی به دموکراسی
دارند و نه دولتمردان منطقه ،چین ،روسیه و غربیها
دموکراسی میخواهند .ترکیه و ایران هم بنا به دالیل
مختلف ازجمله درگیری مفرط درمعمای امنیت و الجرم
محافظهکارشدن سیاســت داخلی ،قادر به ارائه ویژن
الهامبخش مردمساالرانه الزم نیستند .زیرا واقع شدن
بیش از حد در چنبره امنیــت ،الجرم اقتصاد ،مدنیت،
تمدن ،فرهنگ و زایندگــی معنوی را به محاق میبرد.
هدف غربیها از امنیتی کردن محیط داخلی و بیرونی
دو کشور نیز همین است.
 .4ملتهای منطقه بیشتر بین دوگانه امنیت-ناامنی
و فقر-قوتالیموت سیر میکنند تا بین اقتدارگرایی-
آزادی .همچنین نهادهای مدنی در درون کشــورهای
منطقه زوال یافتهانــد و جوامع ،اتمیزه شــده و افراد،
سرگردان و سرگشتگان همواره در تمنای اقتدارند.
 .5غربیها هم دموکراسی نمیخواهند .آنها اطمینانی
به سکوالر و غربی بودن دموکراسی ندارند زیرا از درون
صندوق رأی ،سکوالریسم و سکوالر-دموکراسی بیرون
نمیآید بلکه دموکراســی دیندار یا حتــی دینمدار
بیرون میآیــد( .ماننــد موضوع ایــران ،حتی ترکیه
اردوغانی ،مصر و تونس النهضــه و دولت اخوانی غرب
لیبی .)...برای غربیها ،دموکراســی باید مستظهر به
«لیبرالیسمفلسفی» باشــد وگرنه اساساً دموکراسی
نیست و شایسته سرکوب است .نتیجه اینکه مجبورند
با عنوان و توجیه «حفاظت از امنیت و مقابله با هرج و
مرج» ،دموکراسی را کور کنند که مصر نمونه بارز آن بود.
 .6نتیجه اینکه این تحوالت ممکن است به میل بیشتر
ملتها به اقتدارگرایی چینی در خاورمیانه منجر شود.
به ویژه که چین فعالیت اقتصادی شگرفی دارد و درتقابل
با کرونا موفقتر عمل کرده است .به عکس آمریکاییها،
چین درادامه کمکهای اقتصادی سابق به  131کشور
جهان برای مقابله با کرونا کمک کرده است .کرونا ممکن
است جهانی شدن را تضعیف نکند و بلکه تقویت کند اما
قاعدتاً دموکراسیها را تقویت نخواهد کرد.
 .7از ســوی دیگر چین دارای سابقه استعماری نیست
و ملتهای مسلمان حساســیت کمتری نسبت به این
کشوردرمقایسه با آمریکا و غرب دارند .چین فاقد سابقه
نزاع تاریخی معنوی با خاورمیانه است؛ چین دارای گسل
آتشین مذهبی با خاورمیانه نیســت .جامعهشناسان
به درستی معتقدند که نزاع درون دینی(مانند سنی-
شــیعه) از نزاع بین ادیان(اسالم-مسیحیت) سختتر
است .درادامه میتوان گفت نزاع بین ادیان هم سختتر
و خونینتر از نزاع دوگانه دین-بیدینی است .نزاع بین
ادیان ابراهیمی هم بسیار سختتر و حادتر از دعوای مث ًال
اسالم با بودیسم است.
 .8غربیها می گویند دموکراسیها با هم نمیجنگند.
چینیها خواهند گفت نخبهگرایان با هم نمیجنگند.
فلسفه تاریخ بشری هم در «کوتاهمدت» پذیرش نسبی
این امر را دارد زیرا روایت لیبرال-دموکراسی هم گلی
بر سرملتها نزده و پلورالیزم و کوشش برای مهندسی
اجتماعی-سیاســی با ابزار حقوق بشردرکشــورهای
مختلف ازســوی غربیها ،صلح و ثبات آنها را به هم
ریخته اســت .غربیهــا درحالیکه کمونیســم را به
اتهام کوشش برای مهندســی کردن جامعه ،مخالف
آزادی دانســته و محکوم میکردند ،اکنون خود دنبال
مهندسی به اصطالح حقوق بشــری در سایر کشورها
هســتند و صلح و ثبات کشــورها را از درون مضمحل
میکنند.
نتیجهگیری
اگر ایران به ویژه بعد از سقوط صدام ،به جای توجه زیاد
به عمق راهبردی و غوطهورشــدن در معمای امنیت،
میتوانســت به طور متناســب ،یک «روایت» حقوق
اساســی گرایانهتر ،اقتصاد با رونقتر ،ترکیب متناسب
مکارم اخالق و دینداری با سرمایه و رفاه ،پارلمانتاریسم
قویتر ،شــوراگرایی قویتــر ،جنبــش نرمافزاری و
کرسیهای آزاداندیشی مدنظر رهبری معظم انقالب را
عرضه کند ،اکنون قادر بود خاورمیانه درمانده را با هزینه
کمتری به پرچم خود بیشتر و بهتر جذب کند( .رجوع
کنید به یادداشتهای چگونه عمق راهبردی جمهوری
اسالمی ایران را پایدار کنیم-رسالت تاریخی شیعیان
در خاورمیانه)
دیپلماسی ایرانی

روحانی یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابالغ کرد

ربیعی :تهرانیها نمره خوبی در مقابله با کرونا نمیگیرند

داشته باشد تا بگویند اگر در عراق نباشند
ناامنی ایجاد میشود.
وی وجود باقیمانده داعش در گوشــه و
کنار عراق را یادآور شد و گفت :آمریکاییها
تحت فشار مردم عراق هستند و میخواهند
با این نوع اقدامــات و تقویت داعش ،مانع
خروج از عراق شــوند یا خروجشــان را به
تأخیر بیندازند .ما حمایت خود را از دولت
و ملت عراق به صورت عملی و علنی اعالم
خواهیم کرد.
ایران برنده برجام
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و
رسانهای وزارت امور خارجه کشورمان در
بخش دیگری از این نشست ،راجع به تالش
آمریکا برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی
ایران بیان داشــت :برجام دستاوردهایی
دارد که رفع تحریمهای تسلیحاتی یکی از
آنهاست .آمریکا با خروج غیرقانونی خود از
برجام به دنبال آن بود که تمام دستاوردهای
سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی و ...برجام را از
بین ببرد .بعد از خروج از برجام ،تحریمها
را اعمال و سیاست فشــار حداکثری را در
پیش گرفتند؛ اما بــا مقاومت ملت ایران و
درپیشگرفتن سیاست اقتصادمقاومتی و

دهند و طبق خواست مردم ،مجلس جدید متحولتر از
مجلس قدیمی است .متقیفر افزود :باید توجه کرد که
در مجلس آینده ،مفاهیم اصالحطلب و اصولگرا معنایی
ندارد؛ بلکه مجلس آینده انقالبی و غیرانقالبی خواهد
بود و این هویت بیرونی نــدارد؛ مردم تصمیم گرفتند
که مجلس پیش رو باید یا انقالبی باشد یا غیرانقالبی و
غیر از این هم نمیتواند باشد .االن هم پیامی که مردم
از رهبرشــان دریافت کردهاند ،این است که آنچه به ما
ضربه زده ،غیرانقالبی بودن است که این موضوع در هر

همکاری با شرکای سنتی و همسایگان ،به
هدف خود نرسیدند.
مرزها روی کرونا بسته است
موســوی ،درباره آخرین وضعیت
مبادالت مرزی با کشورهای منطقه گفت:
موضوع مرزهــا و تبادالت تجــاری میان
کشــورها در زمان کرونا ،بسیار مهم است
و ازجمله مســائلی بوده که در دستور کار
میان ما و کشــورهای دیگر است .تدابیر
دوجانبهای بــا تکتک کشــورها دنبال
کردهایم و براســاس توافقاتی که میشود،
مرزها به صورت مشــخص و در بازههای
زمانی خاص ،با توجه به وضعیت شــیوع
کرونــا در آن روزهــا باز میشــود .وی با
بیان اینکه ســه مرز با کردستان عراق باز
و تبادالت تجاری در حال انجام است ،اظهار
داشت :بعضی از مرزها به خاطر احتیاطات
طرفین بسته است و باتوجه به شیوع کرونا
در آن مقطع ،تصمیمگیری میشــود؛ اما
درمجموع اراده کشــورها بازبودن مرزها
و تداوم تبادالت تجاری و کاالیی اســت تا
کمبودهایی در کشورهای مختلف ایجاد
نشود .این مبادالت با رعایت پروتکلهای
بهداشتی ادامه خواهد داشت.

قالبی جا پیدا کند برای ما مضر است .وی  گفت :از همان
ابتدا گفتیم که مجلس باید کارآمد و انقالبی باشد و این
موضوع فع ً
ال برای ما از همه چیز مهمتر اســت .جریان
انقالب باید پر رنگتر باشد؛ البته این موضوع هم بیشتر
به خاطر انتخاب رئیس مجلس است؛ درحالیکه طبق
قانون باید نمایندگان رأی دهند تا رئیس مجلس انتخاب
شود و هرکسی هم که رأی آورد با هر مشخصهای رئیس
است ،اما مجلس باید مطابق با معیارهایی که رهبر معظم
انقالب اعالم کردند ،انقالبی بودن خود را ثابت کند.

قوه قضائیه

انصاری به اظهارات کالنتری درباره فتوایی از امام راحل واکنش نشان داد

خطاب آیتاله رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به مسئوالن دستگاه قضا:

درپی انتشار فایل متن و صوت اظهارات عیسیکالنتری مبنی بر نظر امام راحل در رابطه با «تکخوانی آواز زنان» و
پیرو تماس مکرر مردم درباره صحت و سقم این موضوع ،قائممقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام راحل توضیحاتی
برای آگاهی عموم ارائه کرد .بیانیه حمیدانصاری بدین شرح است« :آنچه دراین اظهارات در رابطه با گفتوگوی وزیر
وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی  با امام خمینی و ادعای دستور حضرت امام به ایشان در استفاده از آواز تکخوانی زن
در برنامههای ارشاد ،بیان گردیده است بنا به اسناد این مؤسسه و بنا به تکذیب رئیس اصالحات  در پاسخ به استفسار
موضوع از ایشان ،صحیح نبوده و با واقعیت امر تفاوت فراوان دارد .به موجب تماسها و بررسی دقیق بهعمل آمده،
واقعه بدین صورت بوده است :مدیرکل وقت ارشاد اسالمی استان فارس ،در دیدار با وزیر ارشاد وقت گزارش میدهد
که طی استفتائی از حضرت امام خمینی ،نظرایشان را در رابطه با حکم شرعی همخوانی زن و حکم تکخوانی زن،
جویا شده است و حضرت امام در جواب مرقوم داشتهاند :اگر مفسدهای بر آن مترتب نباشد بالمانع است»  .بنا به گفته
رئیس دولت اطالحات ،ایشان نه تنها هیچگاه با حضرت امام در این موضوع گفتوگویی نداشته ،بلکه مدیرکل مذکور
را نیز بهخاطر عدمهماهنگی درمسئلهای حساس و مهم و به این جهت که وی رأساً و بدون هماهنگی با وزارتخانه از
امام استفتا کرده است ،توبیخ مینماید .روشن است آنچه حضرت امام در پاسخ به استفتای مذکورفرمودهاند همان نظر
فقهی حضرت امام -وجمعی دیگرازمراجع عظام است -که درموارد دیگر و استفتائات بیان شده است .ازهمه عزیزانی
که درصدد انتساب مطلبی به بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران هستند خصوصاً مسئوالن محترم که سخنشان مورد
توجه رسانهها و مخاطبان قرار دارد تقاضا میکنیم قبل از اظهارنظر ،صحت و اعتبار موضوع را کام ً
ال بررسی نمایند.
قاممقام موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی

رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تسلیت وفات حضرت خدیجه(س) به مجاهدتهای ایشان در
کنار پیامبر اسالم برای نشر معارف دین و موفقیت رسالت نبوی پرداخت و آن بانوی مکرم را الگوی جامعه اسالمی
در انفاق و ایثار معرفی کرد .آیتاله سیدابراهیم رییسی گفت :مردم ما در هشت سال دفاع مقدس و دفاع از حریم و
حرم و در صحنه مقابله با ویروس منحوس کرونا و رزمایش کمک مؤمنانه نشان دادند در اندیشه ،سلوک و رفتار به
حضرت خدیجه(س) ارادتمندند و با تأسی از ایشان جلوههای زیبایی از همیاری و دگرخواهی در پرتو خداخواهی را
به نمایش گذاشتند .وی با اشاره به نظر متخصصان درباره احتمال آغاز موج دوم ویروس کرونا و تداوم شرایط موجود،
بر لزوم توجه به عوامل موفقیت در دوران مواجهه با موج اول شیوع تأکید کرد و اظهار داشت :اولین چیزی که موجب
نمایش موفقیت ایران اسالمی در مواجهه با ویروس کرونا در دنیا شد ،تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری و سیره و
سلکوک شخصی ایشان بود که همه ظرفیتهای کشور را برای تالش همدالنه بسیج کردند .رئیس قوه قضاییه افزود:
اقناع افکار عمومی توسط رسانهها به ویژه رسانه ملی ،دومین عامل مهم در این موفقیت بود که باعث شد مردم عزیز
ما در کنار حافظان سالمت خوش بدرخشند و عامل دیگر ،به میدان آمدن همه ظرفیتهای دولت ،نیروهای مسلح
و نهادهای انقالبی بود که همه از این آزمون سربلند بیرون آمدند .آیتاله رییسی ،خطاب به مسئوالن عالی دستگاه
قضا در جلسه شورای عالی قضایی اظهار کرد :ارتباط با مردم بسیار مهم است؛ گاهی ارتباطمان کم میشود .در مردم
مسائلی نسبت به بعضی دادگاهها ،دادسراها و برخوردهای ماست؛ در اتاق خود را بازبگذارید .آقایان اژهای ،مرتضوی،
منتظری ،بهرامی و هر کدام از دوستان که در جایگاه نظارت هستید ،خودتان مسئله را پیگیری و حرکت و برخورد
کنید؛ این بسیار موضوع مهمی است.

نشست خبری سخنگوی دولت
ایرنا :سخنگوی دولت روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ،به پرسشهای خبرنگاران
امینجاللی/خبرگزاریایرنا
پاسخ داد				 .

دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در دور سوم
دادگاه رسیدگی به پرونده نجفی به اتهام قتل میترااستاد در دور سوم در شعبه ۱۰دادگاه کیفری
یک استان تهران به ریاست قاضی متینراسخ برگزار شد .علی شیربند  /خبرگزاری میزان

بررسی صحتواعتبار موضوعها قبل از انتشار

در اتاق خود را باز بگذارید

کلیات الیحه حذف  4صفر از پول ملی
تصویب شد
رئیــس کل بانک مرکزی ،کاهــش کارایی پول
ملی را نتیجه تورم انباشته پنج دهه اخیرعنوان
کرد و گفت :با توجــه به رایج بــودن «تومان»
درعرف ،میخواهیم با عرف هماهنگ باشــیم.
همتی ،درادامه بررســی کلیــات الیحه حذف
چهارصفرازپول ملی اظهار کرد :کاهش کارایی
پول ملــی درنتیجه تورم مزمن و انباشــته پنج
دهه اخیراتفاق افتاده و موجب شــده پول ملی
که به عنوان «ریال» و پیش از آن «دینار» نامیده
میشد درجامعه کاربرد نداشته باشد؛ البته دینار
مدتهاست که وجود خارجی ندارد وعرف اصلی
درجامعه تومان اســت .وی ادامــه داد :مجلس
شورای اسالمی فوریت این الیحه را سال گذشته
تصویب کرد و امیدواریم کلیــات و جزئیات این
الیحه نیز در مجلس به تصویب برسد؛ به خصوص
با توجه به اینکه هزینه باالیی برای چاپ و امحای
اســکناس پرداخت میکنیم .ما هشت میلیارد
اســکناس داریم که پنج میلیارد آن زیر 2000
تومان است .در حال حاضر مسکوکات ما از وعده
خارج و ساالنه یک میلیارد اسکناس امحا میشود
که این هرسال  400میلیارد تومان هزینه دارد.
وی با تاکیــد بر اهمیت افــت حیثیت ملی پول
ایران خاطرنشان ساخت :رابطه پول ما با «یورو»
رقم وحشتناکی اختالف دارد و معادل 600000
است .همچنین سرانه اسکناس در کشور ما 102
بوده که باالترین بین کشــورها بــود و درمقابل
سرانه مسکوکات در کشور  26است؛ درحالیکه
در کشورهای اروپایی این رقم  200تا  300است.
همتی ،در بخش دیگری از اظهاراتش یادآورشد:
دراینجا تورم علت است نه معلول و این تغییر،
معلول تــورم مزمن چند دههای اســت .وظیفه
بانک مرکزی تســهیل مبادالت بازرگانی مردم
اســت؛ به همین دلیل پیشــنهاد این الیحه را
ارائه کرده بودیم .این موضوع یکســال اســت
در کمیســیون اقتصادی در حال بحث اســت و
درباره آن بحثهای کارشناسی صورت گرفته و
کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و
کمیسیون بودجه به عنوان کمیسیون فرعی آن
را تصویب کرده است.
وی با بیان اینکه این تغییربــه صورت تدریجی
انجام خواهد شد اظهارکرد :هردو پول به مواضات
هم پیش خواهد رفت تا این تغییر حذف شود .ما
مجددا ًدرهیئت دولت بر این موضوع تاکید کردیم
که پول ملــی «تومان» و اضعــاف آن به صورت
«قران» باشد یعنی یک تومان معادل صد قران
و ده هزار ریال سابق که با توجه به پیشبینیها
این امر بسته به شرایط و آمادهسازی از دو تا پنج
سال به طول میانجامد .رئیس کل بانک مرکزی
خواستار تصویب کلیات این الیحه از سوی مجلس
شورای اسالمی شد و گفت :اگر نظراتی درمورد
جزییات آن وجود دارد آن را میتوان مورد بررسی
قرار داد.
***
نمایندگان مجلس شورای اســامی در جلسه
علنی دوشنبه جزئیات الیحه اصالح قانون پولی و
بانکی کشور را تصویب کردند .بنابر ماده واحده این
الیحه ،ماده ( )۱قانون پولی و بانکی کشور مصوب
 ۱۸تیر  ۱۳۵۱به این ترتیب اصالح شد که «واحد
پول ایران تومان است و هر تومان برابر ()۱۰.۰۰۰
ریال جاری و معادل یکصد قران اســت ».بنابر
تبصــره  ۱این مــاده واحده ،برابــری پولهای
خارجی نسبت به تومان و نرخ خریدوفروش ارز
توســط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
در چهارچــوب نظــام ارزی حاکم و بــا رعایت
ذخایر ارزی و تعهدات کشــور در مقابل صندوق
بینالمللی پول ،محاسبه و تعیین میشود.
براساس تبصره  ۲این ماده ،دوره گردش موازی و
اعتبار همزمان «تومان» و «ریال» که در این قانون
«دورهگذار» نامیده میشــود ،حداکثر دو سال
با رعایت تبصره( )۴این بنــد خواهد بود .طریقه
جمعآوری و شرایط خروج اسکناسها و سکههای
ریال از جریان ،برطبق مفــاد بند«ب» ماده()۳
و بند«ج» ماده( )۴قانون پولی و بانکی کشــور
حســب مورد ،تعیین یا اجرا میشود .همچنین
براساس تبصره  ۳از پایان دورهگذار ،تعهداتی که
پیش ازاین براســاس واحد پول ریال ایجاد شده
اســت ،تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد
بود .نمایندگان با تصویب تبصره  ۴بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران را موظف کردند ظرف دو
سال از تاریخ الزماالجراشدن این قانون ،ترتیبات
اجرایی الزم را جهت آغاز دورهگذار فراهم کند.
طبق تبصره  ۵این ماده آییننامه اجرایی این قانون
ظرف سهماه از تاریخ الزماالجراشدن توسط بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تصویب
هیئت وزیران میرسد.

