سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد

سرشناسها در راهروهای دستگاه قضا
محسنی اژهای دیروز درباره اظهارات احمدینژاد ،پرونده بقایی ،احضار احمدیمقدم
و بازداشت حسین فریدون توضیح داد
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در صحن علنی مجلس صورت گرفت

تصویب کلیات طرح تخفیف مجازات
اعدام برای محکومین قاچاق موادمخدر
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رییس جدید دانشگاه آزاد توسط هیات امنا منصوب شد

دانشگاه آزاد در دستان فرهاد رهبر
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دعوای ریاض با دوحه به فوتبال کشید

گیرسعودی به جام جهانی قطر
صفحه14

واکنش وزیر ارشاد به جنجالهای اخیر برای «اکسیدان» و «مادر قلب اتمی»

«توقیف» نداریم
فیلمها یا مجوز میگیرند یا نمیگیرند
صفحه11

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد

برنامه دولت
برای تصویب الیحه فقر زدایی
رییس سازمان انرژی اتمی:

برجام را منصفانه
ارزیابی کنیم
نه آرزومندانه

راهکارهای منتجبنیا برای حل اختالفات اصالحطلبان:

صفحه15

تشکیل مجلس اصالحات و مناظره
حامیان و منتقدان شورایعالی
سیاستگذاری

صفحه3

رئیس هیات نظارت بر شورای شهر استان تهران تشریح کرد:

وزیر راه و شهرسازی در انتقاد از خصوصیسازی در دولت گذشته:

صفحه13

 100میلیارد دالر
سرمایه صنعتی ایران
یک شبه واگذار شد

سرمقاله

پشت پردههای
پنجمین انتخابات شوراهای شهر

صفحه9

صفحه7

یادداشت
کمبود منابع؛ مهمترین عامل بازدارنده

نظام انتخاباتی و امنیت
کرم محمدی

و اذا اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما
اتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون
زمانی را که از شــما پیمان گرفتیم و کوه طور را
باالی سر شــما قرار دادیم (و به شما گفتیم) آنچه
را ( از آیات و دســتورهای خداوند) به شما دادهایم
با قدرت بگیرید و آنچه را در آن است به یاد داشته
باشــید (و به آن عمل کنید) شاید پرهیزکار شوید.
(سوره مبارکه بقره – آیه )63
امنیــت یکی از نیازهای اساســی هر جامعه و از
الزامات مورد نیاز آن برای توســعه ،رفاه ،آسایش و
آرامش مادی و معنوی است و به کشورها این امکان
را میدهد تا توانایی الزم در دفع تهدیدهای بالقوه و
بالفعل داخلی و خارجی علیه حیات سیاسی یا منابع
ملی خود را داشته باشند.
جوامع برای اســتقرار امنیت که در ســایه حق
تعیین سرنوشــت ،آزادی اراده و انتخاب ،مشارکت
در امور سیاســی و اجتماعی ،تامین آسایش و رفاه،
احزاب و تشــکلهای سیاسی و تامین جانی و مالی
مردم تعریف میشود ،به دنبال تامین این نعمت در
چارچوب اندیشــه حاکم و به منظور بقا و استمرار
نظــام و صیانت از اســتقالل و تمامیت ارضی خود
هســتند و این مهم ،یکــی از دغدغههای اصلی هر
جامعهای را تشکیل میدهد.
دولتها موظف هســتند کــه امنیت و نقش آن
در توسعه کشــور را لحاظ کنند زیرا که این مولفه،
ضامن و مبنای اصلی رویکرد توســعهای است و به
عنوان اصلیترین عامل ایجادکننده ارزش افزوده در
همه مولفههای قدرت اثرگذار است.
امنیت بــه عنوان یکی از عرصههای مهم زندگی
سیاســی و اجتماعــی ،از تاثیــر کارکردهای نظام
انتخاباتی برکنار نیســت و به عبــارت دیگر ،امنیت
یکی از کارکردهای مهم انتخاباتی اســت ،انتخابات
پدیدهای قدرتآفرین و از ارکان نظام مردمساالری
دینی و باعث فخر ملت ایران در جهان است تا با اتکا
به حضور و رای مردم ،مسیر خدمت به کشور و نظام
مقدس جمهوری اســالمی مشخص و زمینه صیانت
از دستاوردهای انقالب اسالمی ،اخالق و ارزشهای
دینی و ملی و کرامات انسانی فراهم شود.
عواملی چون نوســازی و بازســازی سیاستها،
راهبردهای پژوهشــی ،فناوری و آموزشي ،توانایی
پاســخگویی بــه سیاســتهای مطــرح در جهان،
تقویت مراکز علمی ،رویکرد آموزشــی در کشــور،
پاسخ به تقاضای اجتماعی ،فرهنگی و صنعتی ،کار
کردن و تعامل درفضای رقابتــی فزاینده در عرصه
جهانی ،تهیه نقشــه راه در جهــت تمهیدات الزم

به منظــور بهرهبرداری حداکثــری از ظرفیتهای
ملــی و منطقهای در حوزههای فنــاوری اطالعات،
فناوریهــای زیســتی و ریز فناوریهــا ،هوا فضا،
زیســتمحیطی ،هســتهای ،بازنگری در ساختار و
نوسازی فرایندهای تحقیقاتی ،آموزش علوم انسانی،
ایجاد نظریهپردازی در حوزههای اجتماعی از جمله
آســیبهای اجتماعی در کشور و در سطح جهان و
پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف مردم در حفظ
و تقویت امنیت کشور اثرگذار است.
یکــی از اصلیترین عوامل در تقویت امنیت یک
کشــور ،مشــارکت عمومی مردم اســت و از اینرو
ضروری است که کلیه عواملی که منجر به بیگانگی
مــردم ،بیتفاوتــی آنان بــه مناســبات اجتماعی،
سیاســی ،فرهنگی و ...و عــدم پیوند ذهنی و عینی
میان آنان و جامعه میشــود را مورد بازبینی جدی
قرار داد.
احراز امنیــت یک جامعه با تامین امنیت درونی
و بیرونی که هر دو الزمه یکدیگرند تعیین میشود،
یکی از الزامات امنیت جامعه اســالمی ،همگرایی و
وحدت میان افراد و استواری اخالق و محبت بر پایه
آموزههای دینی است و در سایه همین وحدت است
کــه میتوان به اعتماد عمومــی و کاهش تهمتها،
تعصبها و اختالفات دســت یافت و اقتدار و تقویت
مولفههای اساسی حفظ نظام را ،نمایان ساخت.
در بیــان اهمیت وحدت همیــن بس که موالی
متقیــان حضــرت امیرالمومنیــن(ع) فرمودند که
«همواره با جماعت باشید که دست خدا با جماعت
است و مبادا از جماعت فاصله بگیرید که فرد بریده
از مردم بهره شیطان اســت چونان گوسفند دور از
گله که طعمه گرگ اســت( .نهجالبالغه ،شــرح و
ترجمه فیضاالسالم ،خطبه .)127
یکــی از راهبردهای اساســی در تامین امنیت،
روابط و تعامل ســازنده منطقهای و بینالمللی است
زیرا که توجه به آن در چارچوب سیاســتهای کلی
نظام و حکومت میتواند ظرفیتهای پرشــماری را
برای رشد و توسعه امنیت فراهم آورد و هر کشوری
که بتواند نفوذ بیشتری در عرصه سیاست بینالمللی
داشــته باشــد از دامنه قدرت و امنیت بیشــتری
برخوردار است.
تــوان نظامی ،یکی از مولفههــای امنیت در هر
کشــوری اســت و پرواضح اســت که در جمهوری
اســالمی ایران نیز که همواره پرچــمدار مبارزه با
اســتعمار و اســتکبار در چپاول ملتهای ضعیف و
داعیهدار حمایت از مســلمانان و مستضعفین است
داشــتن نیرو و توان نظامی گسترده و با تجهیزات

محمدالهوتی*

نظامــی به روز با تکیه بر تــوان بومی ،امری واجب
و ضروری اســت تا با نیروی دفاعــی کارآمد بتواند
امنیت کشور را حفظ و از هر آسیبی مصون بماند.
در جهــت تامیــن و تضمیــن همــه نظامهای
حکومتی ،دولتها موظفند:
 یک سامانه جامع اطالعاتی باتضمین دسترسیگسترده و ارزان برای شهروندان تهیه نمایند.
 حمایــت از ســرمایهگذاری در تولید و عرضهانــواع محتوا و اطالعات به زبان فارســی با تکیه بر
بخشهای خصوصی و تعاونی.
 اتخاذ تدابیر الزم به منظور کسب سهم مناسباز بازار.
 تهیه و تصویب ســند راهبردی برای برقراریامنیت شبکه اجتماعی و فضای مجازی.
 گسترش بازار محصوالت دانش بنیان. گسترش و توسعه بیمه و توجه جدی به اقشارآسیبپذیر از طریق نهادهای خدمترسان و حامی.
 تربیت نیروی انســانی روزآمد در فرآیندهایپژوهشی و فناوری و توسعه مرزهای دانش.
 تبدیل ایده به محصوالت و روشهای جدید. تدوین و تولید دانش فنی. انتقال و جذب فناوری. اختیــارات دولتها بر امورات تا حدی که حقمردم در سایه ناآشنایی مجهول نماند.
ارتقای رفاه عمومی در کنار افزایش آگاهیدهی
فرهنگی به مردم از وظایف دولت برخاســته از اراده
ملی اســت و به تبع این ،عالیترین وظایف دولت بر
دوش عالیترین نماینــدگان آن (فرمانداران) نهاده
شده است.
در طیســالها اخیرا اگرچه ایــن جایگاه با فراز
و فرودهایی بــه لحاظ اختیــارات و وظایف مواجه
شــده اســت اما حتی در شــرایطی نیز که کاهش
اختیارات قانونی و واقعیات سیاسی کشور ،از قدرت
آن کاسته است باز هم دولت ،محل تصمیمسازی و
تصمیمگیری همه مسائل یک شهرستان به حساب
میآید.
امیــد اســت در راه پیشرو که همــه تالشها
در راســتای حفظ و ارتقای امنیت کشــور در ابعاد
مختلف سیاســی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و...
و دســتیابی به اقتــدار همه جانبه اســت ،با ارزش
نهادن بــه حضور و آرای مردم در  29اردیبهشــت
ســالجاری و انتخاب راه تدبیــر و امید ،با وحدت،
همگرایــی ،اخــالق ،تعامــل مردم و مســووالن و
دوری از هر گونه بداخالقی ،مســیر توسعه کشور را
هموار کنیم.

www.mardomsalari.net

بانک توســعه صادرات از بدو شروع کار به عنوان
بانک تخصصــی ،تالش کرده کــه در حوزه خدمت
رســانی به صادرکنندگان و ارائه خدمات ویژه به آنها
تمرکز کنــد .در طول دورههــای مدیریتی مختلف
این بانک شــاهد فراز و نشیبهای متعددی بودهایم.
در برخــی مواقع بهترعمل کــرده و در برخی مواقع
ضعیفتر ظاهر شــده اســت .ولی اگر بخواهیم نگاه
منصفانــهای به عملکرد بانک داشــته باشــیم ،باید
امکانات و شــرایط بانک را در نظر بگیریم .به عقیده
من با توجه به محدودیت منابعی که این بانک داشته،
خدمت رســانی متناســب با منابع انجام شده و به
دلیل نداشتن ســرمایه کافی نتوانسته تمام تقاضای
صادرکنندگان را پاســخ دهد؛ ضمن اینکه به دلیل
اینکه بانک توسعه صادرات ،یک بانک تخصصی بوده
و قرار است که بیشتر در خدمت صادرکنندگان باشد
و به صادرات خدمترســانی کند ،در بعضی از مواقع
توانســته که مصوبات دولت را در خصوص یارانههای
تسهیالت صادراتی به درستی انجام دهد؛ ولی باز به
دلیل کمبود منابع نتوانســته جوابگوی تمام تقاضاها
باشد.
البته من معتقد نیستم که بانک توسعه صادرات،
یک اگزیم بانک اســت؛ به دلیل اینکه اگزیم بانک در
موضوع واردات هم خدمت رسانی میکند و به عنوان
بانک تخصصی تجارت خارجی کشور ،عمل میکند؛
بنابراین ما خودمان به عنوان فعاالن بخش خصوصی
بارها و بارها این پیشنهاد را به مسئوالن چه در دولت
قبل و چــه در دولت کنونی دادیم که برای یکپارچه
سازی ،تسهیل و سرعت در کار بهتر است که صندوق
ضمانت صادرات و بانک توســعه صادرات با هم ادغام

شوند و ضمن اینکه افزایش سرمایه بیشتری خواهند
داشت تبدیل به اگزیم بانک شوند.
نکته دیگری که در حوزه عملکرد بانک توســعه
صادرات باید توجه داشــت این است که این بانک از
حدود  10سال قبل ،جزو بانکهایی بوده که تحریم
شده و نتوانســته از امکانات و ابزارهای جدید بانکی
مثل گشــایش اعتبار برای فروش کاالهای صادراتی
ایرانــی و یا گشــایش اعتبار در واردات مــواد اولیه
واحدهــای تولیدی -صادراتی کشــور ،به درســتی
نقش ایفا کند و البته مســاله منحصر به بانک توسعه
صادرات نیســت و مربوط به کل بانکها است؛ اما قویا
اعتقاد دارم که اگر بانک توسعه صادرات در این زمینه
دچار این مشکالت نشــده بود ،قطعا خدمت رسانی
بهتــری را ارائــه داده بود؛ ضمن اینکه در شــرایط
مدیریتی متفاوت عملکرد متفاوتی داشته است.
واقعیت این است که تحریمها برداشته شده ولی
روابط بانکی ما کماکان مانند گذشــته اســت؛ یعنی
همچنان نقل و انتقال پول حداقل در حوزه صادرات از
طریق صرافیها صورت میگیرد؛ ضمن اینکه به دلیل
عدم همراهی بانکهای خارجی ،بانکهای داخلی هم
نمیتوانند آن خدماتی را که یک بانک کشور دیگری
به صادرکنندهاش میدهد به صادرکننده ایرانی ارائه
کنند .اگر ما واقعا بتوانیم از کشورهای طرف تجاری
خودمان برای فروش کاالی خود از اعتبار اســنادی
اســتفاده کنیم قطعا هم در نقدینگی ما تأثیر خواهد
گذاشت و به نوعی افزایش گردش کار را به واحدهای
تولیــدی میدهد و هــم خریدار برایــش جذابیت
دارد کــه کاال را به صورت مــدت دار از طریق اعتبار
اســنادی خریداری کند و نکته اینجاســت که عمال

مــا این امکان را نداریــم و بعد از تحریمها هم علی
رغم همه این صحبتهایی که شــد اتفاق خاصی در
حوزه بانکی رخ نداد؛ البته برخی به دلیل بد عهدیها
بوده و برخی به دلیل بروزرســانی سیســتم بانکی و
روابط کارگزاری بوده ضمن اینکه اجرایی شدن قانون
 FATFو خروج ما از حالت تعلیق کمک زیادی در
روند عادی سازی بانکهای کشور با بانکهای بزرگ
جهانی خواهد داشت ،ولی به هر حال آنچه که برای
یــک فعال اقتصادی به عنــوان صادرکننده ملموس
است این است که تغییرات زیادی هنوز ایجاد نشده
اســت .من فکر میکنم که اگر این اتفاق بیفتد قطعا
بانک توســعه صادرات یکی از آن بانکهای تخصصی
اســت که میتواند در افزایش صادرات با استفاده از
گشایش اعتبار نقش جدی بازی کند؛ ضمن اینکه ما
باید به این نکته هم توجه داشــته باشیم که سرمایه
بانک توسعه صادرات متناسب با حجم تقاضا در این
بانک نیست و حتما باید ســرمایه این بانک افزایش
یابد .ما معتقدیم که وجود صندوق ضمانت صادرات
و بانک توســعه صادرات دو سیســتم موازی هستند
که بهتر اســت برای کوتاه شدن زمان ارائه خدمات و
پرهیز از دوباره کاری با هم ادغام شوند.
از طرف دیگر فکر میکنم که اگر قرار اســت ما
نرخ تسهیالت ارزان قیمت در اختیار صادرکنندگان
قرار دهیم باید این را به نوعی مدیریت کنیم که منابع
آن در تمام بانکها تخصیص پیدا کند و به طور اخص
بانک تخصصی توسعه صادرات که علیرغم عملکرد
خوب منابع مورد نیاز و کافی در اختیارش قراربگیرد
تا بتواند جوابگوی تقاضای صادرکنندگان باشد .

*رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

خبر
 2نقره و  4برنز ،سهم جودوکاران ایرانی از مسابقات قهرمانی جوانان آسیا
پرونــده جوانان جودو ایران در رقابتهای قهرمانی جوانان آســیا با  2مدال
نقره 4 ،برنز 3 ،عنوان پنجم و  2رتبه هفتمی بســته شــد .به گزارش ایســنا،
هجدهمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی جوانان آسیا با حضور  177جودوکار
از  17کشــور ،در شرایطی دیروز یکشــنبه 2۵تیر در شهر بیشکک قرقیزستان
به پایان رســید که پرونده جودوکاران جوان کشــورمان با  2مدال نقره 4 ،برنز،
 3عنوان پنجم و  2رتبه هفتمی بســته شــد .در این پیکارها علیرضا خجسته و
جواد مرادی نایب قهرمان شــدند ،قاســم باغچقی ،علی پرهیزکار ،مریم بربط و
زهرا باقری صاحب گردن آویز برنز شــدند ،حامد رشیدی ،حمیدرضا ملکزاده و
سهیل جمالآباری در جای جایگاه پنجم آسیا قرار گرفتند و جعفر فیروز آبادی
و محمدرضا صدیقی هفتم شــدند .در وزن منهای  66کیلوگرم علیرضا خجسته
در گام نخســت جودوکار چین تایپه را از پیش رو برداشت و در ادامه با شکست
قهرمان نوجوانان آسیا از قزاقستان به نیمه نهایی راه رسید و با شکست جودوکار
قزاق فینالیســت شد ،خجسته در فینال به مصاف جودوکار قدرتمند ازبکستانی
قهرمان دور گذشــته این رقابتها رفت و در مبارزهای نزدیک با یک امتیاز نتیجه
را واگذار کرد و نایب قهرمان شــد .جعفر فیروزآبادی دیگر نماینده کشورمان در
این وزن در گام نخســت از سد جودوکار مغولستان گذشت و در گام دوم نتیجه

را به جودوکار قدرتمند ازبکستانی قهرمان دور گذشته این رقابتها واگذار کرد،
فیروزآبادی در جدول شــانس مجدد با قبول شکست برابر جودوکار تاجیکستان
به عنوان هفتم دســت یافت .در وزن منهای  ۵۵کیلوگرم ســهیلآبادی پس از
اســتراحت در دور نخست ،مغلوب نماینده مغولســتان شد و در جدول شانس
مجدد با پیروزی برابر جودوکار کشــور هند و قبول شکست برابر نماینده کشور
ژاپن به عنوان پنجمی دست یافت.
کل من علیها فان و یبقی وجه ربك ذوالجالل و االکرام
جناب آقای دکتر دشتی اردکانی
ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران کشور
ضایعه درگذشت همسر خواهر گرامیتان جانباز سرافراز اسالم مرحوم محسن
فوالدی اردکانی را از صمیم قلب تســلیت عرض میکنــم ،خداوند متعال
روح پاکش را با موالیش علی(ع) محشــور نماید و به بازماندگان صبر جزیل
عنایت فرماید.
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