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قوه قضاییه در مرحله دیگری از رسیدگی به مفاسد 
اقتص��ادی و اخاللگ��ران اقتصادی و ب��ازار ارز وارد 
پرونده ای ش��ده اس��ت که یکی از مس��ئولین وقت 

بانک مرکزی متهم ردیف اول آن است.
این فرد که مع��اون ارزی بانک مرکزی بوده، اکنون 
در حالی در دادگاه حاضر ش��ده است که میلیاردها 
یورو و دالر از ارز کشور به خاطر تصمیمی که گرفته 
یا به او دس��تور داده ش��ده که ارز را به برخی افراد 
و اش��خاص واگذار کند، باعث زیان زیادی به کشور 
شده، زیانی که در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، 

خسارت مضاعف است.
در عکس ها دیده می شود معاون سابق بانک مرکزی 
ب��ا لب��اس ش��خصی در دادگاه حاضر ش��ده و دیگر 
متهمان با لب��اس زندان حضور دارن��د، چرایی این 

تبعیض در چیست؟
ام��ا مس��اله مه��م و اصل��ی در پرون��ده اخاللگران 
اقتصادی و ارزی، اقداماتی اس��ت ک��ه متهمین در 

جایگاه مسئولیتی که داشتند مرتکب شده اند.
قطعاً تصمیماتی که آن ها اجرا کرده اند در آشفتگی 
اقتصادی کش��ور به ویژه در زمینه ارز تاثیرات منفی 

بسیاری گذاشته است.
اختص��اص ارز به برخی افراد و اش��خاص که توصیه 
ش��ده و با بهره گیری از رانت، دالر و یورو  دریافت 
کرده ان��د ام��ا در چارچوب تعهدی ک��ه داده بودند، 
عمل نکردند، مردم کش��ور را با مشکالت اقتصادی 

فراوانی روبرو کرده است که هنوز هم ادامه دارد.
بر اس��اس کیفر خواس��ت خوان��ده ش��ده در دادگاه، 
متهمین چوب حراج به منابع ارزی کشور زدند و باعث 
ش��دند تا ارزش پول ملی کاهش یابد و طبیعتاً قدرت 
خرید مردم نیز بسیار پایین آمده است. مردم بیشترین 
زی��ان را در این اقدام دیدند و در کنار آن برخی دیگر 

میلیاردها تومان به جیب زدند.
اتفاقاتی که به خاطر تصمیمات ارزی گرفته ش��د، در 
ش��رایطی بود که آمریکا یک جنگ اقتصادی را علیه 
جمهوری اسالمی ایران تدارک دیده است و همزمان با 
اخالل در بازار ارز، تأثیر این دو اقدام بر اقتصاد کش��ور 
بیشتر جلوه گر ش��د. روایت های گوناگونی از ارزهایی 
که به برخی از افراد و اش��خاص داده شد، وجود دارد، 
10 میلیارد یورو ی��ا دالر، 13 میلیارد و ارقامی دیگر، 
ام��ا حتی اگر یک یورو یا یک دالر هم باش��د، تخلف، 
اختالل در بازار ارز کشور است، آن هم در شرایط شدید 

فشارهای اقتصادی و تحریم های آمریکا علیه ایران.
چنین پدیده ای قطعا یک س��ازمان و ساز و کار برای 
خود تعبیه کرده بود و این گروه دس��توراتی را نیز از 
جای دیگر دریافت می کرد تا بر اساس آنچه که فضای 
اقتصادی کشور ایجاب می کند، عمل کند. متهمینی 
که اکنون در دادگاه حاضر ش��ده اند، نمی توان عامل 
اصلی ایجاد اختالل و آشفتگی اقتصادی و ارزی کشور 
دانس��ت، آنها در کوتاه مدت دس��ت به تخلفات خود 
نزدن��د بلکه با برنامه و در زمان بیش��تری به اقدامات 
خود پرداختند. در این صورت پرسش مهم  و اساسی 
این اس��ت که با وجود مشاهده تخلفات بزرگی که از 
س��وی معاون ارزی وقت بانک مرک��زی و دیگر افراد 
دس��ت اند کار، چرا رئیس وقت بان��ک مرکزی برای 
جلوگیری از ادامه تخلفات اقدامی انجام نداده است؟

چرا ش��ورای پول و اعتبار به ای��ن موضوع ورود نکرده 
است؟ حتی مقامات باالتر نیز در این مقوله مسئولیت 
داشتند و باید برای جلوگیری از ادامه تخلفات ارزی از 
س��وی معاونت ارزی بانک مرک��زی در آن زمان اقدام 
می کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
در 22 مرداد 1397 در دیدار هزاران نفر از قش��رهای 
مختلف مردم به موضوع نوس��انات بازار ارز و س��که و 
کاهش ارزش پول ملی اش��اره کردند و فرمودند؛ »در 
همین قضایای ارز و س��که گفته شد مبلغ 18 میلیارد 
دالر ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز 
مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری به افرادی واگذار شد و 
برخی از آنها سوء استفاده کردند. این موارد مشکالت 

مدیریتی است و ربطی به تحریم ها ندارد.«
ایشان در ادامه سخنانشان به نکته ای اشاره کردند که باید 
از س��وی دستگاه قضایی به آن بیشتر توجه شود. رهبر 
انقالب فرمودند؛ »وقتی ارز و سکه به صورت غلط عرضه 
و تقسیم می شود، مشکالت فعلی به وجود می آید زیرا 
این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی اس��ت که 
دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه 
می کند. همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا 
سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن 
فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده 
است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با 
کسانی است که یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز 

این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.«
اقداماتی که در آن زمان در بازار ارز و سکه انجام شد، 
اقداماتی نیست که به این سادگی بتوان با دادگاهی 
چن��د متهم از آن گذش��ت. چنی��ن تخلفات بزرگی 
پش��ت پرده هایی دارد که باید آن پرده ها برداش��ته 
شود و چهره متهمین و متخلفین اصلی نمایان شود 
و با عزمی که ق��وه قضاییه دارد امید می رود چنین 

شود. مردم نیز چنین مطالبه ای دارند. 

تخلفات ارزی 
پشت پرده دارد

رشد ۵۲ درصدی ورود 
گردشگر خارجی به ایران

رئیس س��ازمان میراث فرهنگی با اش��اره به رشد ۵2 
درصدی ورود گردش��گر خارجی در س��ال گذشته به 
ای��ران، گفت: لغو روادید ی��ک طرفه با چین، یک بازار 

بزرگ گردشگری برای کشور ما محسوب می شود.
علی اصغر مونس��ان در حاش��یه بازدید از موزه میراث 
روستایی گیالن با تأکید بر اینکه ایران عالوه بر طبیعت 
متنوع جز 10 کشور شناخته شده و با ظرفیت باال در 
بخش موزه اس��ت، اف��زود: موزه ها یک��ی از قطب های 
جذب گردشگری خارجی است و ایران دارای پتانسیل 
ب��اال در زمینه موزه های فرهنگی و تاریخی اس��ت که 
س��بب ج��ذب گردش��گران خارجی می ش��ود. رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با 
بیان اینکه مسیر گردشگری مسیر صلح و دوستی بین 
کشورها اس��ت، تصریح کرد: بیش از ۶00  واحد موزه 
در این دولت فعال اس��ت و در تالش هستیم موزه های 
غیر دولتی نی��ز به بهره برداری برس��د. معاون رئیس 
جمهور با اش��اره به موزه روستایی گیالن، گفت: موزه 
روس��تایی گیالن با موضوع متفاوت و متنوع به سنت 
و آداب و رس��وم مردمان گیالن پرداخته است و ورود 
سرمایه گذار غیردولتی به این بخش سبب خواهد شد 
ای��ن موزه تبدیل به 280 هکتار موزه متنوع در بخش 

اقامت، تفریح و جذب گردشگران شود.  
مونسان با اشاره به نقش تحریم ها در صنعت گردشگری 
کش��ور، افزود: پروازهای مس��تقیم یکی از مولفه های 
توسعه گردشگری خارجی است که متاسفانه تحریم ها 
س��بب کاهش یا قطع برخی از پروازها به داخل کشور 

شده است.
وی با بیان اینکه س��ازمان میراث فرهنگی تهمیداتی 
برای پروازه��ای خارجی به داخل ب��ا توجه به تحریم 
انجام داده اس��ت، بیان کرد: س��تادی از س��ال 9۶ در 
سازمان میراث فرهنگی تشکیل شد تا تصمیماتی برای 
کاهش تأثیر تحریم ها بر صنعت گردشگری اتخاذ شود. 
رئیس س��ازمان میراث فرهنگی در ادامه با اش��اره به  
افزایش تمرکز روی گردشگری منطقه ای، اضافه کردن 
کشورهای هدف، به صفر رس��اندن هزینه های روادید 
ع��راق، لغو روادید یک طرفه کش��ور عمان، افزود: این 
اقدامات س��بب شده طی س��ه ماهه نخست امسال در 
مقایس��ه با مدت مشابه در سال گذشته شاهد افزایش 
ورود گردش��گر از حدود 2700 گردش��گر سال 97 به 
بیش از 12 هزار و ۴00 گردش��گر در امس��ال باشیم. 
وی با اش��اره به رش��د ۵2 درصدی صنعت گردشگری 
در سال گذشته، گفت: تعداد ورود گردشگران خارجی 
به کش��ور از مجموع ۴ میلیون و 700 هزار گردش��گر 
خارجی در س��ال 9۶ ب��ه هفت میلی��ون و 800 هزار 
گردشگر در سال گذش��ته رسیده است. معاون رئیس 
جمهور به لغو روادید یک طرفه با کش��ور چین اشاره 
و اظهار ک��رد: چین 1۵0 میلیون گردش��گر خروجی 
در س��ال 2018 داش��ته که می تواند یک بازار بزرگ 

گردشگری برای کشور ما محسوب شود.  مهر

غفلت در رعایت حجاب 
لزوماً مخالفت با 
ارزش ها نیست

آیت اهلل رئیسی:

آمریکا با حمایت از تجزیه طلبان علیه 
آنکارا و دمشق توطئه می کند
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مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مسکن گفت: ۴00هزار واحد 
مسکن در سال های 98 و 99 در کشور ساخته می شود.

علی نبیان با اش��اره به اینکه بازدیدهایی از مسکن مهر سطح 
استان به عمل آمده است، اظهار داشت: حدود 37 هزار مسکن 
مهر در کردستان تعریف شده بود که از این تعداد تنها ۴900 

مسکن باقی مانده است.
وی ب��ا اعالم اینک��ه در مجموعه های وزارت راه و شهرس��ازی 
تصویب ش��د که امسال پایان اتمام مس��کن مهر باشد، افزود: 
این امر تنها در پروژه هایی که مشکالت و درگیری های حقوقی 

داشته باشند، اجرایی نمی شود.
مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مس��کن با بیان اینکه تالش 
مضاعفی در اس��تان های دارای اولویت لحاظ می ش��ود، گفت: 
پیگیری هایی در خصوص تخصیص اعتبارات به محوطه سازی 
مس��کن مهر ص��ورت گرفته تا بتوان اتمام پروژه ها را س��رعت 
بخش��ید.وی با اذعان به اینکه یکی از دغدغه های دولت اقدام 
ملی در حوزه مس��کن اس��ت، تصریح ک��رد: ۴00 هزار واحد 
مسکن در قالب این طرح در سطح کشور طی سال های 98 و 

99 ساخت وس��از می شود که 200 هزار واحد آن در شهرهای 
جدید، 100 هزار واحد در ش��هرهای زیر 100 هزار نفر توسط 
بنیاد مس��کن و 100 هزار واحد توسط بازآفرینی شهری  اجرا 
می ش��ود. نبیان با ابراز اینکه س��ازمان ملی زمین و مسکن در 
شهرهایی که بنیاد مس��کن انقالب اسالمی و ستاد بازآفرینی 
شهری زمین هایی را در اختیار دارند، از منابع خودشان تأمین 
اعتبار می کنند، ادامه داد: در شهرهای فاقد زمین، این وظیفه 
بر دوش س��ازمان ملی زمین و مس��کن است که بتواند تأمین 
زمین مورد نی��از را انجام دهد تا انجام عملیات ساخت وس��از 

مسکن با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی تصریح کرد: باید در حاش��یه ش��هرها و مناطقی که دچار 
مشکالت هستیم توسط بازآفرینی شهری رقم بخورد، عالوه بر 
این بحث مشارکت در سازمان ملی در دست پیگیری است که 
نخستین فراخوان اجرای این طرح در سطح کشور داده شده و 
یکی از این پرونده ها در اس��تان کردستان و شهر سنندج اجرا 
می شود. مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مسکن در خصوص 
نحوه اجرای این طرح، توضیح داد: س��رمایه گذارانی که منابع 

مال��ی خوبی دارند و اهلیت آنها ثابت ش��ود، می توانند در این 
مشارکت شرکت کنند.

وی با ذکر اینکه زمین های دولتی جهت سرعت بخش��ی به امر 
مسکن استفاده می ش��ود، خاطرنشان کرد: در بحث مشارکت 
به دلیل تفاهم و قرارداد منعقدش��ده سرعت انجام پروژه ها رقم 
می خورد. مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مس��کن با اش��اره 
ب��ه اینکه این طرح در ۴ فاز اس��تمرار خواهد داش��ت، اضافه 
کرد: در بحث مش��ارکت کسانی که منابع مالی دارند برای امر 
ساخت وس��از شریک می ش��وند و زمین از طریق دولت تأمین 
می ش��ود. وی با اعالم اینکه منابع مالی س��رمایه گذار در طول 
ساخت پروژه هزینه می شود، افزود: ساخت وساز صورت گرفته 

در اختیار نیازمندان قرار می گیرد.
نبی��ان در پایان ب��ا بیان اینک��ه برای اجرای ۴900 مس��کن 
باقیمان��ده منابع م��ورد نیاز تأمین می ش��ود، یادآور ش��د: با 
پیگیری ه��ای صورت گرفته وام های مس��کن افزایش یافته که 
ای��ن امر می توان��د آورده خوبی را به همراه داش��ته و زمانبری 

اتمام پروژه ها را تقلیل دهد. تسنیم

برخورداری شناورهای س��طحی و زیرسطحی نیروی دریایی 
 ،)VLS( کش��ورمان از سیس��تم پرت��اب عم��ودی موش��ک
توانمن��دی رزمی بیش ت��ری را برای آنها ب��ه ارمغان خواهد 
آورد. دریادار حس��ین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در حاشیه افتتاحیه مسابقات غواصی 
عم��ق، از نصب موش��ک های عمود پرتاب بر روی ناوش��کن 

دماوند-2 در ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش خبر داد.
ناوش��کن دماوند-2 در حقیقت جایگزین ناوشکن دماوند در 
ناوگان ش��مال نیروی دریایی است که دی ماه سال 9۶ حین 
ورود به بندرگاه دچار حادثه ش��د. اکنون نمونه جدیدتر و به 
روزآمد آن تحت عنوان »دماوند-2« در حال س��اخت اس��ت 
که طی روزهای گذش��ته تست س��ازه آن در آب نیز در بندر 

انزلی انجام شد.
سیستم پرتاب موشک عمودی )VLS( سامانه ای برای شلیک 
انواع موشک ها بر روی شناورهای سطحی و زیرسطحی است 
که از تعدادی سلول )محفظه( حامل موشک در کنار یکدیگر 
تش��کیل ش��ده و هرکدام از آنها می تواند انواع موش��ک ها را 
ش��لیک کند. نحوه عملکرد سیس��تم VLS اینگونه است که 
ابتدا موش��ک با استفاده از نیروی پیشران خود )شلیک گرم( 
ی��ا نیروی گاز که توس��ط یک ژنراتور گازی تامین می ش��ود 
)ش��لیک س��رد( به بیرون از محفظه پرتاب می شود و پس از 
فاصله گرفتن از س��طح عرشه ناو، به سمت هدف ادامه مسیر 

می دهد. س��امانه پرتاب موش��ک عمومی در دو مدل شلیک 
گرم و ش��لیک س��رد وج��ود دارد که در مدل ش��لیک گرم، 
موشک درون س��لول روشن می شود و با اس��تفاده از نیروی 
گازهای خروج��ی حاصل از عملکرد موتور ب��ه بیرون پرتاب 
شده و ادامه مسیر می دهد. در این مدل، یکی از عوامل اصلی 
خنثی س��ازی حرارت ناش��ی از احتراق موتور موش��ک است 
چراک��ه دمای گازه��ای خروجی باال بوده و بدنه س��لول های 
حامل موش��ک باید بتواند در برابر ای��ن حرارت مقاومت و از 

انتقال آن به سلول های جانبی جلوگیری کند.
یکی از مزیت های س��امانه پرتاب موش��ک عمودی به صورت 
شلیک گرم، این است که موشک با نیروی حاصل از پیشران 
خ��ود به بیرون ش��لیک می ش��ود و دیگر نیازی به سیس��تم 
جداگانه برای پرتاب موشک به بیرون نخواهد داشت و از این 
رو این مدل از س��امانه  های VLS کم حجم تر از نمونه های 

شلیک سرد است.
در مدل ش��لیک سرد، موشک توس��ط نیروی گاز)نیوماتیک( 
که به وس��یله یک ژنراتور گازی تولید می شود، ابتدا به بیرون 
از س��لول پرتاب می ش��ود و در فاصله ای ایمن از سطح عرشه 

شناور، موتور آن روشن خواهد شد.
 مزیت اس��تفاده از سیستم های شلیک س��رد، ضریب ایمنی 
باالتر آن اس��ت که اگر به هر دلیلی موش��ک دچار نقص فنی 
منج��ر به انفجار باش��د، در خارج از محفظه ش��لیک منفجر 
خواهد ش��د و آسیبی به س��امانه پرتاب عمودی وارد نخواهد 
ش��د. از س��ویی این روش برای موش��ک های بزرگتر نیز یک 
مزیت محس��وب می شود؛ موش��ک های بزرگ به دلیل قدرت 
زیاد پیشران آنها، در هنگام شلیک می توانند به بدنه یا عرشه 
شناور صدمه وارد کنند، با استفاده از سیستم شلیک سرد، از 
آنجایی که موتور موشک باالتر از سطح شناور روشن می شود، 

این خطر برطرف می شود.
در برخی از نمونه های ش��لیک س��رد، یک بوستر کوچک در 
قس��مت انتهایی موش��ک قرار دارد که پس از پرتاب موشک 
به بیرون توس��ط نیروی گاز، این بوستر کوچک فعال و باعث 

تغییر مسیر موشک می شود.
ای��ن مکانیزم که ب��رای افزایش ایمنی اجرا می ش��ود، کمک 
خواهد کرد تا اگر موش��ک پس از پرتاب دچار مشکل شد، به 
صورت مس��تقیم به روی عرشه باز نگردد و در فضای بیرونی 

مانند سطح آب فرود بیایید.
استفاده از سیستم پرتاب عمودی موشک )VLS( در شناورها 
و ناوگان نیروی دریایی ارتش از آنجایی حائز اهمیت است که 
پرتابگرهای معمولی جعبه ای )Boxed( حجم زیادی دارند و 

فضای بیشتری را در عرشه شناور اشغال می کنند.
 از سویی این پرتابگرها در تعداد محدود قابلیت نصب بر روی 
عرشه را دارند، در حالی که در سیستم پرتاب عمودی موشک 
از آنجایی که موش��کها به صورت عم��ودی درون محفظه ها 
قرار دارند، فضای اش��غال ش��ده کمتر ب��وده و قابلیت حمل 

تعداد بیش��تری از موش��ک ها را فراهم می آورد.
در حال حاضر عالوه بر ناوش��کن »دماوند-2« در بندر انزلی، 
ناوش��کن »دنا« نیز در بندرعباس مراحل ساخت خود را طی 
می کند که در صورت نصب س��امانه پرتابگر موشک عمودی 
ب��ر روی این دو ناوش��کن، قابلیت رزم��ی و عملیاتی نیروی 

دریایی ارتش بیش��تر از گذش��ته خواهد ش��د.
از س��ویی در صورت نصب موفقیت آمیز این سیستم بر روی 
ناوشکن »دماوند-2«، نمونه های بعدی آن در ابعادی جدید، 
می تواند در زیردریایی های س��اخت جمهوری اسالمی ایران 
مانن��د کالس فاتح و زیردریایی س��نگین بعثت برای پرتاب 

موش��ک های کروز به کار گرفته ش��ود.   فارس

 دولت زمین  می دهد
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