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دکتر الریجانی با اشاره به نزدیکی برخی کشورهای اسالمی به رژیم صهیونیستی:

تعلق خاطر به اسرائیل
لکه ننگ است
صفحه 2

واکنش عراقچی به حمله موشکی سپاه:

این ثمره سالها تحریم سپاه توسط
آمریکاست

 19دی :معاون حقوقی وزارت امور
خارجه کشورمان در صفحه رسمی
خود در اینستاگرام در مطلبی در ارتباط
با عملیات روز یکشنبه سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در حمله موشکی به
مقر گروه تکفیری و تروریستی داعش
در منطقه دیرالزور سوریه نوشت :سپاه
مظهر قدرت ،اقتدار ،اعتماد به نفس و

صفحه 3
حرف اول

از نگرانی سپرده گذاران
تا نظارت بانک مرکزی

میثمرضوانی

meysam.rezvani1980@gmail.com

یکی از مهمترین بحثهایی که در زمان
رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری
دوازدهم توسط منتقدان دولت مطرح شد
بحث مربوط به سپرده گذاران مؤسسات مالی
از جمله «موسسه کاسپین» بود .این موضوع نه
فقط در مناظرات تلویزیونی که در شبکههای
اجتماعی نیز خود را نشان داد ،به طوری که
از بین نظرات انتخاباتی مردم در صفحات
مختلف ،سپرده گذاران این موسسه نیز بارها
و بارها خواستار رسیدگی به اوضاع مالی خود
شدند.
این موضوع در گذشته نیز درباره «موسسه
میزان» مطرح شده بود و این روزها نیز در
خصوص «موسسه ثامن» خبرهایی شنیده
میشود .هرچند که رئیس کل بانک مرکزی
از مردم خواسته تا به شایعات توجه نکنند و به
شعبههای این موسسه در سراسر کشور برای
بازپس گرفتن پولهایشان مراجعه نکنند ،اما
حقیقتاً توقعی که از سپرده گذار در این شرایط
میرودچیست؟
رشد قارچ گونه مؤسسات مالی و اعتباری طی
سالهای گذشته موجب شد تا این مؤسسات
در کنار بانکها در تالش باشند تا با افزایش
نرخ سود ،سپردههای بیشتری برای خود جمع
کنند و با توجه به شرایط سود دهی کم برخی
بخشهای اقتصادی ،این پرداخت سود پس
از مدتی جذابیت خود را از دست داده و نشانه
یا هشداری درباره وخامت حال این مؤسسات
محسوبمیشود.
نکته قابل تأمل این است که انتظار عمومی
از مسئوالن بانک مرکزی صرفاً و صرفاً آرام
کردن سپرده گذاران و یا هشدار دادن به مردم
برای عدم سپرده گذاری در مجموعههای
غیرمجاز نیست .بانک مرکزی به عنوان رأس
نظام بانکی یک کشور بزرگ همچون ایران
موظف است تا در زمان و وقت مناسب
مؤسسات مالی کم بازده ،غیرمجاز و مراکزی
را که صرفاً با ویترین سازی در پی اخذ
سپردههای مردم هستند پلمپ کند ،نه اینکه
صرفاً به مردم هشدار دهد در این مؤسسات
سرمایهگذارینکنند.
پرواضح است که بسیاری از سپرده گذاران
با بررسی سوددهی بانکها و مؤسسات
اعتباری ،به آن بخشی جذب میشوند که
سود بیشتری میدهد ،در این شرایط دیگر
توجهی به بررسی اعتبار یا عدم اعتباران
موسسه نمیشود ،اینجاست که بانک مرکزی
باید ورود کند و بدون مدارا با هر موسسهای
که با پیش بینیهای نزدیک به واقعیت،
احتمال دردسرآفرینیشان برای آینده بانک
مرکزی ،نظام بانکی و سپرده گذاران میرود
برخوردکند.
ادامه در صفحه 2

یادداشت اول

خودباوری ملت ایران است.
متن واکنش اینستاگرامی سید عباس
عراقچی ،معاون وزیر امور خارجه به
شرح زیر است :این ثمره سالها تحریم
سپاه پاسداران انقالب اسالمی توسط
آمریکا است .سپاه مظهر قدرت،
اقتدار ،اعتماد به نفس و خودباوری
ملت ایران.

یادداشت دوم

در باب ساختمانی که بنا کردیم

تغافل مردمان در برابر تجاوز ظالمان

ایمانسهرابی
Im.sohrabi@gmail.com
خبر یک خطی است یا حداقل آرزوی من این بود که یک خطی باشد؛ اص ً
ال نباشد .از آن
خبرهایی است که اص ً
ال سراغش نمیروم؛ نمیخوانم؛ اگر هم بخوانم شاید حداکثر  3یا 4
کلمه اول را .همان کلمات اول اما تصویرسازی را آغاز میکند و میشود بالی جانم تا ماهها.
از آن اخباری است که میشود برایش یک ماه رخت عزا به تن کرد؛ یک ماه گریست یا دق
کرد .اگر بیماری به نام دق وجود داشته باشد ،قطعاً عاملش یکی از همین دست اخبار است:
«زن جوان پس از مورد تجاوز واقع شدن توسط یک مسافرکش ،کنار خیابان از خودروهای
عبوری کمک خواست اما باز مورد تجاوز قرار گرفت».
من نسبت به جنگل دانش زیادی ندارم و درباره آن نمینویسم؛ از جهان انسان مینویسم
نه حیوان به معنای خاص (که در معنای عام انسان نیز جزوی از حیوان است) .من نسبت به
کشورهای دیگر جهان دانش زیادی ندارم و درباره آن نمینویسم؛ از ایران مینویسم؛ از
تهران و از انسان .انسانهایی که همیشه فکر میکنیم دیگران هستند .شک ندارم قریب به
اتفاق کسانی که همین خبر یک خطی را خواندهاند یا شنیدهاند ،آهی کشیدهاند؛ افسوسی
خوردهاند و برای متجاوزان اظهار تأسفی کردهاند.
تجاوز سالهاست برای ما خبر شگفت انگیزی نیست؛ از خالل تمام مالحظاتی که در
کشور وجود دارد ،باز ماهی ،دو ماهی دست کم سالی چند خبر ویران کننده از تجاوز به
گوش میرسد؛ از رسانههای رسمی که هرگز از مراجع غیر رسمی اما زیاد .تغافل تنها راه
حل ماست در قبال تجاوز .تجاوز علت دارد؛ عامل دارد؛ هم در بعد مادی و هم معنوی و
بازگشت همه این علل و عوامل به سوی ماست؛ ما مردمان؛ انسانهای جهان .تک تک علل
قابل تشریح است و توصیف اما مالحظات ایرانی گریبان گیر است .تجاوز اصلی از جانب
گروهی دیگری است .آنها تجاوز میکنند و دیده نمیشوند و این خبر یک خطی نتیجه
تجاوز آنهاست که دیده میشود .تجاوز نتیجه منطقی ساختمانی است که ما بنا کردیم.
سخن بسیار است؛ بسیار و مجال برای بازگو کردن آنها اندک است؛ اندک .شاید اص ً
ال
مجالی نباشد این محیط را برای بازگو کردن آن سخنها و من نیز گزافه مینویسم در این
مجال اندک اما این خبر از آن اخباری است که میشود برایش یک ماه رخت عزا به تن
کرد؛ یک ماه گریست یا دق کرد .اگر بیماری به نام دق وجود داشته باشد ،قطعاً عاملش یکی
از همین دست اخبار است« :زن جوان پس از مورد تجاوز واقع شدن توسط یک مسافرکش،
کنار خیابان از خودروهای عبوری کمک خواست اما باز مورد تجاوز قرار گرفت».

اهانت به جای نقد
آیت پیمان
عجیب است که حتی بزرگان علمی ما در مباحث
بسیار بدیهی و مبرهن و تبیین شده مثل شئونات
والیت و امامت و حکومت این مقدار بحث عقیدتی
و کالمی را تقابلی و آمیخته با موضع گیری جناحی
میکنند و زمینه گسترس اختالف را فراهم میکنند.
سخن رئیس جمهور محترم مبهم و ناقص و قابل
سوء تفاهم و برداشت بود و شایسته بود توضیح
میدادند و مغلطه رخ داده را برطرف میکردند تا
به اینجا نرسد.
در مورد سخن رئیس جمهور محترم ،تمام نقد و نظرهای این روزها را که جمع
کنیم ما حصل این میشود که امامت منصب انتصابی ربوبی است و رأی مردم و
انتخاب آنها در آن اثر ندارد ولی امام شئوناتی دارد که یکی از آن شئون زعامت
امت و حکومت بر آنها است که این شأن بر طبق اجماع نظر همه صاحب نظران
دینی و مراجع بدون بیعت(بخوانید رأی مردم) تحقق پیدا نمیکند و نکرد؛ و
مخالفی هم ندارد.
اگر امام حاکم نشد ،صاحب منصب امامت و دیگر شئون آن است و اصل برای
او حفظ دین است و اگر جز خانه نشینی و سکوت راهی برای حفظ دین نبود
خانهنشین میشود و سکوت میکند و برای حفظ دین ،جلوگیری از بدعت و
انحراف در اجرای صحیح احکام با حاکم نا حق همکاری هم میکند و این به
معنای تأیید انتخاب مردم و قبول کردن منتخب آنها نیست.
سند حرف من خطبههای نهج البالغه ونامه های حضرت و سیره ائمه است.
آقای دکتر روحانی هم میداند که هیچ امامی حکومتهای دوره خود را تأیید و
پیروی نکردهاند مگر در حکم تقیه در مواردی خاص و به مصلحت دین.
مطلبی که آقای روحانی گفتند مفهوما و کام ً
ال غلط نیست اما ناقص و یک وجهی
مطرح کردند و یک وجه ناقص را گفتند و مغلطهای بین شئون امام و ولی با حاکم
شده است؛ و الزم به تصحیح و تکمیل ایشان است تا شبهات ایجاد شده در اثر
کالم ایشان بر طرف شود.
اما نوع هجمه هابه ایشان هم غلط و هجمه تخریبی به یک رکن نظام است و افراط
گرایانه است .در این مباحث باید نقد عالمانه کرد نه تخریب و اهانت.

مجری طرح گندم :روند خودکفایی گندم ادامه دارد

برای سال  ۹۷هم نیازی به واردات گندم نیست

 19دی :مجری طرح گندم با بیان اینکه روند
تولید گندم آبی مناسب بوده و خسارت وارده
به دیمزارها را جبران کرده ،گفت :با این روند
تولید به نظر میرسد حتی برای سال ۱۳۹۷
هم نیازی به واردات گندم نخواهد بود.
اسماعیل اسفندیاری پور در گفتگو با مهر
درباره اینکه پیش بینی وزارت جهاد درباره
میزان تولید گندم در سال جاری چه مقدار
است؟ اظهارداشت :طبق برنامه اقتصاد
مقاومتی طرح افزایش ضریب خود اتکایی،
برنامه تولید گندم  ۱۲میلیون و  ۶۰۰هزار تن
برای سال  ۹۶است ضمن اینکه براساس
برآورد اولیه تولید گندم در سال جاری
بیش از برنامه پیش بینی شده خواهد بود و
در پایان فصل برداشت ،اواخر شهریور این
مساله نهایی میشود.
به گفته وی تا  ۲۷خرداد ماه بیش از ۴
میلیون تن خرید گندم مازاد بر مصرف از
کشاورزان از آنان خریداری شده است.

مجری طرح گندم درباره اینکه گفته
میشود به دلیل کاهش بارندگی در پاییز
و زمستان سال گذشته ،تولید گندم مقداری
کاهش خواهد داشت؟ اضافه کرد :اثرات
تأخیر بارش و ناکافی بودن آن در فصل
پاییز گذشته و کاهش شدید درجه حرارت
در پاییز و زمستان حتی تا منفی  ۲۶درجه در

استانهای سردسیر روی مزارع دیم اثرات
منفی داشته است.
مشاور وزیر جهاد با بیان اینکه در ادامه
فصل زراعی نقصان بارش ،در اسفند و
فروردین ماه تا حدودی جبران شده است،
گفت :اما از اواسط اردیبهشت ماه در کل
کشور بارندگی موثری به وقوع نپیوسته که

محصول در مرحله رشد نهایی ،خوشه دهی
و دانه بندی بوده و تولید آن در دیمزارها
صددرصد وابسته به بارندگی است بنابراین
درصدی دچار خسارت شده با این حال
روند تولید گندم آبی مناسب بوده و این
نقیصه تا حدودی جبران شد.
اسفندیاری پور افزود :برآوردهای تولید
گندم سال جاری حاکی از آن است که
گندم مازاد بر مصرف تحویلی کشاورزان
به سیلوها در پایان خرید بیش از نیاز مصرف
خبازی های کشور خواهد بود کما اینکه
ذخیره انتقال  ۸.۶میلیون تنی گندم سال
 ۱۳۹۵به سال  ۱۳۹۶معادل مصرف یک
سال کشور است.
وی افزود :تولید کافی و مطابق با نیاز
سالجاری ،مبین تداوم خود اتکایی و عدم
نیاز به واردات گندم در سال  ۹۶است و با
این روند تولید به نظر میرسد حتی برای سال
 ۱۳۹۷هم نیازی به واردات گندم نخواهد بود.

در سفر نخستوزیر عراق به ایران صورت گرفت؛

دیدار مهم حیدرالعبادی با
رهبر معظم انقالب

 19دی :نخستوزیر عراق با رهبر معظم
انقالب اسالمی دیدار کرد.
حیدر العبادی نخستوزیر عراق و هیأت
همراه که روز گذشته به تهران سفر
کردهاند ،با حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر
انقالب اسالمی دیدار کردند.
نخستوزیر عراق پیش از این دیدار با
دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان
دیدار و گفتگو کرد.
مذاکرات مشترک هیاتهای عالی رتبه
ایران و عراق نیز روز گذشته با حضور

معاون اول رییس جمهور کشورمان و
نخست وزیر عراق برگزار شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهور در این نشست با تأکید بر
اینکه جمهوری اسالمی ایران همچون
گذشته در کنار دولت و ملت عراق
خواهد بود ،گفت :ایران در همه
زمینه ها از جمله در مقابله با تهدیدات
امنیتی و مبارزه با گروههای تروریستی
و برقراری امنیت و ثبات در منطقه در
کنار عراق خواهد بود.
صفحه 2

دکتر والیتی:

ظریف موگرینی را به بندهای نقض شده
برجام ارجاع داد

 19دی :یک عضو هیات عالی نظارت بر
برجام گفت :آقای ظریف در نامه به خانم
موگرینی ،اروپاییها را به صراحت به نقض
بندهای  ۲۷ ،۲۶و  ۲۸برجام ارجاع داد.
علیاکبر والیتی خاطرنشان کرد:اروپاییها
تصدیق کردند که برجام از جانب آمریکا
نقض شده است .طبعاً وقتی اروپاییها
این موضوع را تصدیق میکنند در روابط
تجاری با کشورمان وقفه ایجاد نخواهند
کرد و تعامل ما با آنان در حوزه تجاری رو
به پیشرفت است.
والیتی مصوبه اخیر سنا را ناقض بندهای
مختلف برجام دانست و افزود :این در
حالی است که آمریکا و دیگر اعضای 5+1
متعهد شدهاند که از هر کاری که مستقیم یا
غیرمستقیمبرجامرادچارمشکلکندبپرهیزند
و حال آنکه کشورمان به تعهداتش عمل کرده
است؛ مصوبه سنا قطعاً با روح و متن برجام
مغایرت دارد و مستقیم و غیرمستقیم با بندهای
 27 ،26و  28مغایر است.
این عضو هیئت عالی نظارت بر برجام
همچنین درباره نامه اخیر آقای ظریف به
خانم موگرینی درباره اقدامات آمریکا

در نقض برجام گفت :آقای ظریف در
این نامه اروپاییها را به صراحت به نقض
بندهای  27 ،26و  28برجام ارجاع داده
است و آنان نیز تصدیق کردهاند که برجام
از جانب آمریکا نقض شده است.طبعاً وقتی
اروپاییها این موضوع را تصدیق میکنند
در روابط تجاری با کشورمان وقفه ایجاد
نخواهند کرد و تعامل ما با آنان در حوزه
تجاری رو به پیشرفت است.

سخنگوی قو ه قضاییه:

قاضی پرونده کهریزک  ۱۵سال
حبس دارد

 19دی :سخنگوی قوهقضاییه اعالم کرد
که قاضی پرونده کهریزک حکم  ۱۵سال
حبس دارد.
حجتاالسالم والمسملین محسنی اژهای
نشست خبری خود گفت :در بحث
معوقات بانکی متاسفانه شاهد کاهش
معوقات نبودهایم اما قوه قضاییه قدم بزرگی
برای این موضوع برای بانکها برداشت.
وی گفت ۴۸ :هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال از
معوقات توسط اجراییات ثبت وصول شد.
اژهای در پاسخ به سوالی در خصوص اخبار
منتشره در مورد یکی از قضات کهریزک
و ثابت شدن حکم وی گفت :یک پرونده
هنوز به حکم قطعی نرسیده و نسبت به
پرونده دیگر احکام سنگینی گرفته که
سنگینترین آن  ۱۵سال را باید تحمل کند.
توجه و تقویت هرچه بیشتر به نظارت
از دیگر برنامههای قوه قضاییه بود که
محسنی اژهای در این باره گفت :دادستان
کل کشور در سال  ۹۵نظارت خود را
بر ضابطان قضایی و دیوان عالی کشور
نظارت خود را بر محاکم افزایش داد
و همچنین شاهد نظارت هر چه بیشتر

حفاظت و اطالعات قوه قضاییه ،تشدید
نظارت دادسرای انتظامی قضات به صورت
برنامههای موردی ،آشکار و مخفیانه بودیم
که به بازداشت  ۵۰قاضی ،کارشناس
و وکیل متخلف و  ۱۸۵ن َ َفر از دالالن و
کارچاق کنها و کسانی که با جعل عنوان
قضایی از مردم کالهبرداری و چهره قوه
قضاییه را مخدوش کردند ،انجامید.

