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سپردهگذاران مؤسسات مالی
غیرمجاز تا پایان بهمن
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت:
تا پايان هفته اطالعيه بانک مرکزی
درخصوص موسسات مالی غير مجاز
صادر و تا پايان بهمن کار تسويه
حساب با همه سپردهگذاران
تعاونیهای مالی غيرمجاز خاتمه
يافته تلقی میشود .وی افزود :در
موسسه ثامن الحجج تسويهحساب با
سپردهگذاران تا  033ميليون تومان
عملياتی شده و بقيه هم تا دهه فجر
پرداخت خواهد شد ضمن آنکه به
سپردهگذاران باالی  033ميليون
تومان ،هم اکنون  033ميليون تومان
هم پرداخت شده است.معاون بانک
مرکزی ادامه داد :در موسسه اعتباری
فرشتگان هم به مبالغ سپردهگذاران تا
 033ميليون تومان پرداخت شده
است چرا که دارايیهای اين موسسه
کفاف طلب سپردهگذاران را می دهد
اما آنها از تير  49به بعد سودی
نمیگيرند .حيدری تأکيد کرد  :در
موسسات افضل ،وحدت و البرز هم
با سپردهگذاران تا  033ميليون تومان
تسويه شده و به سپردهگذاران باالی
 033ميليون تومان 033 ،ميليون تومان
پرداخت شده و باقی سپردهگذاران
هم که کمتر از دو درصد
سپردهگذاران هستند033 ،ميليون
تومان دريافت کرده اند و در حال
تسويه نهايی با آنها هستيم.وی
درخصوص موسسه بدر توس نيز
گفت :اين موسسه هزار ميليارد تومان
به مردم بدهکار است درحالی که
تنها  01ميليارد تومان دارايی
مکشوف دارد و ما برای تسويه با
سپردهگذاران آن 65 ،ميليارد تومان
اختصاص داديم و  50فقره سند در
استان خراسان توسط قوه قضاييه
شناسايی شده و در صورتی که قوه
قضاييه آن را قطعی اعالم کند،
عمليات پرداخت به سپردهگذاران
اين موسسه هم آغاز میشود.
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فیلم مستند ؛ میتواند ذهنها را روشن کند
بخشهايی از بيانات رهبر انقالب در ديدار جمعی از مستندسازان جوان در تاريخ : 45/03/00
( ...ساخت) فيلم مستند ،يکی از اقبالهای هنری امروز جمهوری اسالمی است؛ الحمدللّه مستندهای خوبی
ساخته ميشود .اساساً فيلم مستند ،چيز باارزش ی است و الحمدللّه جهت ،جهت انقالبی و دينی و ارزشی
است؛ سعی کنيد اين جهت را حفظ کنيد .سعی کنيد گرايشهای هنری محض و چيزهايی که معموالً برای
هنرمند جالب است -شهرت و مانند آن  -آن صفا و صميميّت هنر انقالبی را از شما نگيرد .هنر انقالبی هنر
است و درعينحال در آن دروغ نيست ،فريب نيست ،فساد نيست ،اغوا نيست؛ هنر اسالمی اين است؛ اين
روحيه را حفظ کنيد ،اين را نگه داريد ،اين خيلی باارزش است  .امروز دشمنان اين ملّت و دشمنان اين
انقالب و دشمنان اين نهضت عظيم مردمی -که به برکت دين به وجود آمده  -به سراغ تحريف و دروغ و
تغيير واقعيّات در ذهنها و اينها رفتهاند؛ چيزی که ميتواند ذهنها را روشن کند ،همين مستندهای شما است.
البتّه فيلم غير مستند هم ميتواند نقش ايفا کند -در اين ترديدی نيست  -امّا مستند ،سرراستتر و روراستتر
و متّکی به واقعيّت و نشاندهندهی [آن است] .اگر بتوانيد اين جهت گيری انقالبی و اين صداقت انقالبی را
حفظ کنيد ،خيلی ميتوانيد خدمت بکنيد :به کشور و به انقالب و به مردم و به آينده و به تاريخ و به
حقيقت؛ ميتوانيد خيلی خدمت بکنيد .دو جور ميشود انتقاد کرد :يک انتقادی که وقت شنيدن ،شنونده آن
را فحش و دشنام تلقّی ميکند؛ يک انتقادی که همان مطلب است امّا وقتی که شنونده آن را میشنود ،آن
را نصيحت تلقّی ميکند؛ دو جور ميشود حرف زد؛ سعی کنيد آن نوع اوّل نباشد يعنی گرايش به سمت آن
نوع اوّل نباشد؛ در زمينهی کارهای انتقادی ،اين را من عرض ميکنم به شما ،اين را توصيه ميکنم.

روایت سردار کارگر از دیدار اخیر با رهبر انقالب
سردار بهمن کارگر رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با اشاره به ديدارش با رهبر
انقالب و ارائه گزارش فعاليت های بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت که در اين
ديدار مقام معظم رهبری مطلب مهمی را در خصوص دفاع مقدس فرمودند مبنی بر اينکه « ما جنگ را با
آن زحمت انجام داديم ،بهره معنوی جنگ را بايد مردم ببرند و اين هم برای يک سال ،دو سال و  03سال
نيست؛ بلکه متعلق به يک قرن است؛ يعنی ما همچنان که سرشکستگی قرارداد ترکمنچای را هنوز داريم
حس میکنيم و اين نمیشود ،مگر با شکافتن ذره ذره سلول های اين جنگ .اين جنگ خيلی فوقالعاده
است ،واقعا فوق العاده است ،هر ذره ذره اش را آدم برود و بشکافد در آن حرفها و مطالب است».
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وزیر رفاه :حساب بانکی افراد را چک نمیکنیم
علی ربيعی در رابطه با آخرين وضعيت حذف يارانه دهکهای باالی جامعه ،گفت :ما در اين برنامه قرار نيست که حساب بانکی کسی را چک کنيم
در واقع ما سراغ حساب بانکی هيچ کس نمیرويم.وی ادامه داد :اما اگر کسی که تشخيص می دهيم نيازمند اين يارانه نيست و بخواهد يارانه بگيرد آن
موقع است که مجوز برای چک کردن صورتحساب بانکی اش را به ما داده است.وزير رفاه در مورد زمان اجرای رصد حسابهای بانکی گفت :زمان
اجرايش مشخص نيست بايد اجازه دهيم تا قانون ابتدا ابالغ شود و ببينيم افرادی که می گويند نيازمند هستند تا چقدر درست می گويند ما نمیخواهيم
اين افراد حذف شوند اما در بررسی دقيق صحت و سقم آن مشخص خواهد شد .ربيعی در پاسخ به اينکه پس ابتدا حذف يارانه قبل از اعالم اين افراد
انجام میشود ،گفت :ما طبق يک برنامه دقيق پيش میرويم به اين افراد اطالع می دهيم چون که هيچ وقت نبايد زندگی مردم را يک دفعه به هم
بريزيم ما می گوييم تشخيص داده شده که ب ه يارانه نياز نداريد اگر شما هم اين را قبول داريد يارانهتان حذف خواهد شد.ربيعی افزود :يکی از
روشهايی هم که پيشبينی کرده ايم اين است که بيايند و حساب بانکیشان را به من نشان دهند البته اين را هم بگويم از سوی رئيس جمهور منع شده
که ما حسابهای بانکی را چک کنيم چرا که اين حساب ها امنيت دارد و در سيستم سرکشی نخواهيم کرد .

آیا روزنامه جمهوری اسالمی حجت است؟
سخنگوی شورای نگهبان طی يک متن انتقادی ،در کانال تلگرامی خود نوشت :آيا میتوان انتظار داشت مثل اون قديما هر جا سخن از انقالب و
اسالم هست ،روزنامه جمهوری ا سالمی حجت باشد؟ آيا جهت اطالع آن ،جهت انقالب را اشتباهی نگرفته است؟ من چرتکه ندارم اما آنها که اهل
چرتکه اندازی هستند و ايضا دارای سوابقی ،محاسبه کنند آيا مطالب آن جهت اطالع است و در جهت انقالب و يا در جهت؟ ...هر چه باشد فکر
نمیکنم اين گونه تشويش اذهان عم ومی ارزشی داشته باشد ،حتی برای آنهايی که تومان ها و صاحبانش را رها کرده اند و به ريالها متشبث شدهاند،
شايد سبويی بشکند و... .

انگیزههای ترکیه از چیدن میوههای «شاخهی زیتون»
مقامات ترکيه عمليات «شاخهی زيتون» مبنی بر حمله به منطقه ی کردی عفرين در شمال غرب سوريه را کليد زدند .به نظر میرسد حکومت ترکيه
برای اين اقدام ،انگيزههايی داشته است که میتوان آن ها را در موارد زير بررسی کرد- 0:با استقرار نيروهای  SDFتحت حمايت آمريکا برای امنيت
منطقهی کردی سوريه در شرق فرات ،ترکيه با حمله به عفرين خواهان ارسال اين پيام است که با تقويت کردها در جنوب کشورش ،هرگز از امنيت
ملی خود کوتاه نخواهد آمد و اگر شرايط به گونه ای تهديدآميز برای ترکيه پيش رود ،آنگاه از هيچ اقدام نظامی عليه کردها نيز ابايی نخواهد
داشت- 0.ترکيه با اعمال سيطره خود بر اين منطقه خواهد توانست در نشستهای سوچی ،برگ برنده ای در مقابل روسيه و ايران برای اعمال
خواستههای خود داشته باشد- 0.همراهی برخی گروه های معارض سوری مانند ارتش آزاد سوريه با ترکيه در عمليات «شاخهی زيتون» و نيز تنگ
شدن حلقهی محاصرهی جبههالنصره در استان های حلب و ادلب ،به ترکيه اين امکان را خواهد داد که هر گاه بخواهد با اين مهرهها بازی کند و برای
فشار به دولت سوريه و متحدانش از آنان استفاده کند- 9.ترکيه با اين حمله توان گروههای پپک و پید را تا مدتها خواهد کاست و تهديد
آنان برای ترغيب کردهای د اخلی ترکيه به آشوب را کاهش خواهد داد ،اگرچه همچنان امکان اعالم نارضايتی شديدتر کردهای ترکيه وجود دارد.

صف وزرا پشت اتاق نوبخت!
نماينده اروميه در مجلس گفت :وزرای دولت جهت افزايش بودجه وزارتخانه های خود پشت در اتاق رئيس سازمان برنامه صف کشيدهاند و اين
موجب تعطيل شدن کل دستگاه های کشور شده است .نادر قاضی پور افزود :مهمترين مشکل بودجه عدم تطابق با واقعيات است .بودجه کشور عبارت
است از بودجه جاری به عالوه بودجه های عمرانی با استفاده از اوراق مشارکت که سيستم بانکی کشور را بر هم زده است .قاضیپور خطاب به نوبخت
گفت :شما با اين بودجه نوشتن موجب شده ايد که وزرا برای گرفتن بودجه بيشتر پشت در اتاق شما صف بکشند و بدين ترتيب شأن وزيران دولت
رعايت نمی شود .وی خاطرنشان کرد :اين روش موجب شده است که کل دستگاه های کشور به خواب بروند چرا که همه دغدغه وزير ،اخذ بودجه

بيشتر از سازمان برنامه و2بودجه است.
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اروپا به «تغییر برجام» چرخید
به رغم مخالفت اوليه دولتهای اروپايی با اصالح
برجام  ،ظاهراً آنها تحت فشار امريکا ،برای اصالح
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تعطیلی دولت ترامپ پایان یافت اما...
سناتورهای دموکرات برای خروج از بن بست بودجه ای در آمريکا با سناتورهای
جمهوری خواه به توافق رسيدند تا با تأييد يک طرح قانونی ،بودجه دولت فدرال آمريکا تا
هشتم فوريه تامين شود.اماواقعيت اين است که *پيوند زدن بودجه دولت فدرال با موضوع

برجام به کاخ سفيد چراغ سبز نشان دادهاند .وزير
خارجه امريکا که برای متقاعد کردن مقامات

سرنوشت مهاجران غير قانونی  ،دموکرات ها را در موضع ضعف قرار داد و موجب خشم

اروپايی ،به لندن و پاريس سفر کرده ،پس از ديدار با

عمومی از رويکرد " بيگانه پرستی " دموکرات ها شد  .ناتوانی از ارائه بودجه مورد قبول

مقامات انگليسی فاش کرد که واشنگتن برای تشکيل
کارگروهی متشکل از کارشناسان برای اصالح

دو حزب اصلی  ،موجب تضعيف موقعيت دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهوری آمريکا

معايب برجام با اروپاييان به توافق رسيده؛ موضوعی
که مسئول سياست خارجی با سکوت خود تلويحاً آن
را تأييد کرد .فدريکا موگرينی ،مسئول سياست
خارجی اتحاديه اروپا دوشنبه شب در پاسخ به سؤال
خبرنگار روزنامه «والاستريتژورنال» درباره تشکيل
کارگروهی برای اصالح مفاد برجام ،طفره رفت و به
بهانه اينکه اين خبرنگار ،دو سؤال پرسيده است ،از
پاسخ دادن به وی خودداری کرد .سکوت موگرينی

شد  .انعطاف ناپذيری جمهوری خواهان کاخ سفيد و کنگره درباره سرنوشت مهاجران
غير قانونی  ،سبب تشديد اعتراضات عليه حزب جمهوری خواه شد  .در نتيجه هر سه
طرف منازعه ( دموکرات ها  ،کاخ سفيد و جمهوری خواهان کنگره ) تصميم گرفتند
برای کاهش پيامدهای سياسی – اقتصادی تعطيلی دولت فدرال  ،به مصالحه دست يابند .
با اين حال  ،چه بسا در هشتم فوريه مجدد بحران بودجه تکرار شود  ،مگر اين که کاخ
سفيد به وعده خود برای مذاکره بر سر آينده برنامه مهاجرتی داکا عمل کند .البته فارغ
از هر نتيجه بر سر بودجه  ،تعطيلی دولت فدرال  ،شکاف های اجتماعی را درباره موضوع
چالش برانگيز مهاجرت تشديد کرد و به قطبی تر شدن جامعه انجاميد.

نشان می دهد که کشورهای اروپايی تلويحاً به
خواستههای واشنگتن تن داده اند ،چراکه در صورت
صحت نداشتن اين مسئله موگرينی آن را تکذيب و
از بهانهتراشی خودداری میکرد .خبر تشکيل
کارگروه برای اصالح نواقص برجام نشان میدهد که
کشورهای اروپايی در همراهی خود با امريکا جدی
به نظر میرسند و صرفاً به اظهارنظر بسنده نمیکنند.به
گزارش شبکه ایبیسی نيوز ،تيلرسون بعد از
گفتوگو با جانسون گفت «:من فکر میکنم ديدگاه

موافقت مقام معظم رهبری با برداشت  4میلیارد دالر
از صندوق توسعه
سخنگوی کميسيون تلفيق بودجه  41از موافقت رهبری با برداشت مجموعا چهار ميليارد
دالر از صندوق توسعه ملی در بودجه  41خبر داد .علیاصغر يوسفنژاد اظهار کرد :بر

مشترکی ميان سه کشور اروپايی وجود دارد مبنی بر
اينکه برخی از حيطههای توافق هسته ای يا برخی از

اساس اذن رهبری و مصوبه کميسيون تلفيق موارد زير برای برداشت از صندوق توسعه

حيطههای رفتارهای ايران وجود دارند که بايستی به

ملی در سال  41مورد موافقت قرار گرفته است :بنيه دفاعی  0،6ميليارد دالر /صداوسيما

آنها پرداخت» .وزير خارجه امريکا به طور خاص از
بابت برنامه موشکی ايران ابراز نگرانی کرد و گفت«:
قرار است اين کارگروه در اوايل هفته آينده برای

 063ميليون دالر /بازسازی مناطق زلزلهزده و سيلزده  033ميليون دالر /واکسن
پنوموکوک (سينهپهلو) و روتا ويروس (عفونت کودکان)  033ميليون دالر  /تسهيالت

بحث در مورد چگونگی اصالح نواقص برجام از

سيستان (بندر)  063ميليون دالر /مقابله با ريزگردها  063ميليون دالر /آبرسانی به

طريق دستيابی به يک توافق مکمل ديدار کند» .

روستاها  033ميليون دالر /آبياری تحت فشار  063ميليون دالر /آبخيزداری  033ميليون

روسيه با هشدار درباره همراهی اروپا با امريکا گفته
که تشکيل چنين کارگروهی به اتفاقات مثبتی
نمیانجامد .
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دالر.

