
سرمقاله

همزمان با پایان سال 96؛ پرونده مؤسسات مالی و اعتباری 
غیرمجاز بسته شد 

   معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به »شهروند« : غیرمجازها
 ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بانک مرکزی بلعیدند 

   مهر اقتصاد و ثامن تا بهار 97در بانک انصار ادغام می شوند
   رئیس جمهوری دستور داده  مجوز جدید به هیچ بانکی داده نشود

توقففراقانونیها

به یاد قهرمانان ایمان و آزادی خودآزاري خبري و تحليلي

يكي از نزديكانــم مي گفت كه مــن در هيچ كانال 
تلگرامي خبررساني عضو نيســتم، از راديو و تلويزيون 
هم اســتفاده نمي كنم، در توييتر هم نيستم، روزنامه 
هم نمي خوانم؛ ولي تاكنون موردي پيش نيامده كه از 
اخبار بي اطالع باشم. تقريبا همه خبرهاي مهم و حتي 
نيمه مهم را مي دانم؛ منبع من اظهارات و خبررســاني 
اطرافيان است. بســياري از خبرها را در لحظه مطلع 
مي شوم. در محل كار كه نشسته ام به يك باره يك نفر 
از آن طرف اتاق اعالم مي كند كه آقاي جنتي از امامت 
نماز جمعه استعفا كرد. چند لحظه بعد فرد ديگري اعالم 
مي كند كه مهدي جهانگيري با وثيقه آزاد شــد. توي 
مسير خانه بغل دســتي اعالم مي كند كه يك هواپيما 
سقوط كرد و 11 نفر كشته شدند. همه ناراحت و آماده 
ُغرزدن می شوند كه گوينده خبر اعالم می كند نگران 
نباشيد، ايرانی نيست؛ طرف تركيه ای است با دوستانش 
از پارتي از امارات متحده مي آمده كه اطراف شهركرد 
سقوط مي كند. در همين لحظه از صندلي كناري بدون 
اينكه متوجه شــود خبر را با صداي بلند مي خواند كه 
براي راننده اتوبوس دراويش تقاضاي قصاص شده است. 
اين واقعيت جامعه ما است. مردمي كه غرق در درياي 
خبر شده اند. خبر هر چه منفي تر و غيرمنتظره تر باشد 
براي مخاطب و مصرف كننده جذاب تر مي نمايد. اكنون 
مي بايد پرسيد كه آيا به لحاظ رواني مردم عادي ظرفيت 
جذب و هضم اين حجم از اخبار كه به  طور معمول منفي 
اســت را دارند؟ عوارض روحي مصرف و جذب اين حد 
از اخبار كه طبعا تحليل هم بايد بشوند، چيست؟ شايد 
بهتر باشد كه پاسخ اين پرسش را روانشناسان بدهند 
كه آيا اصوال چنين وضعي را براي هر يك از ما در مقام 
شهروند مطلوب مي دانند يا خير؟ البته يادآوري كنيم 
كه در ميان اين حجم از اخبار بسياري از مطالب جعلي 
و ســاختگي يا تغييريافته نيز به خورد مخاطب داده 
مي شــود كه آنها نيز عوارض خود را دارند؛ چرا كه فرد 
بايد خود را با واقعيت هاي خبري ناخوشــايند و حتي 
غيرواقعي تنظيم كند و تطبيق دهــد و اين كار ما را از 

روال عادي زندگي بيرون مي برد.
چرا اين وضع پيــش آمده؟ چگونه مي تــوان آن را 
تعديل كــرد؟ علت بروز اين وضع عطش ايجاد شــده 
نســبت به خبر، بويژه خبرهاي غيررســمي به دليل 
بي اعتمادي به رســانه هاي رســمي اســت. آخرين 
نظرسنجي كه پس از حوادث دي ماه انجام شده، نشان 
مي دهد كه حداقل 65 درصــد از مردم اخبار و حوادث 
را حداقل از يكي از منابع غيررســمي مثل شبكه هاي 
مجازي، ماهواره و دوستانشــان پيگيري مي كنند. اگر 
اعتماد به رسانه ملي در حدي بود كه نيازهاي خبري 
مردم را تأمين كند، اصوال با چنين وضعي مواجه نبوديم. 
مهمتر از خبر تحليل آن اســت. اگر رسانه ملي مورد 
وثوق بود، مردم ما نه تنها خبر بلكه تحليل خود را نيز از 
كارشناسان آن رسانه مي گرفتند؛ ولي اكنون به گونه اي 
است كه تحليلگر مرجع نيز نداريم و هر كس بر اساس 
داشته ها و ســاليق خودش تحليل مي كند و اين براي 

رسيدن به تفاهم فكري و تحليلي لزوما مثبت نيست.
چگونه مي تــوان اين وضع را تعديل كــرد؟ راه حل 
در دو سطح است. سطح اول ســاختاري است؛ يعني 
اصالح وضعيت رسانه هاي رســمي و باز شدن فضای 
آن، هم از حيث كيفيت و كميت انتشــار اخبار و هم از 
جهت حضور كارشناســان و تحليلگران مستقل و از 
گرايش هاي گوناگــون. اجراي اين راه حل دســت ما 
نيست و طبعا دست كســاني است كه به احتمال زياد 
حداقل در اين مقطع يا با ما هم عقيده نيستند و برداشت 
يكساني ندارند؛ يا توان انجام اصالحات را ندارند. هر چند 
اميدواريم كه درباره سياست فعلي رسانه اي تجديد نظر 
صورت گيرد؛ زيرا وضعيت رسانه اي كشور بسيار بدتر از 
آن است كه به ذهن متبادر شود. اگر امروز اقدام شود، 

بهتر از آن است كه فردا اقدام شود.
بخش ديگري از بهبود اين مشــكل دست خودمان 
است. دليل ندارد هر خبري را بخوانيم و پيگيري كنيم 
و يا هر تحليل يا نظري را بخوانيم و بپذيريم. ظاهر قضيه 
اين است كه چه اشكالي دارد كه خبر و نظري را بخوانيم 
و بهترين آن را انتخاب كنيم؟ مگر گفته نشده كه اقوال 
گوناگون را بشنويم و بهترين آنها را بپذيريم؟ اين اتفاق 
در عمل به اين سادگي رخ نخواهد داد. هر تحليلي را كه 
بخوانيم، يكي ديگر در نقد و رد آن وجود دارد. هم تنوع 
و تعداد اخبار و موضوعات بي نهايت زياد و هم تحليل ها 
براي هر يك از آنها فراوان است و ما نيز وقت محدودي 
در اختيار داريم و حتي افراد حرفه اي نيز قادر به انجام 
چنين كاري نيستند؛ چه رسد به افراد عادي. بنابراين 

توصيه اي كه به افراد مي توان كرد، اين است: 
1ـ سعي كنيم محدوده نيازهاي خبري خود را تعيين 

كنيم، فراتر از آن نرويم و پيگيري نكنيم.
2ـ حتي المقدور از منابع خبري محدودي كه اعتبار 
آن را براي خودمان مشخص كرده ايم، استفاده كنيم. اگر 
خبري مهم است، پس حتما در منبع خبري معتبر ما نيز 

منتشر خواهد شد.
3ـ در امور تحليلي نيز ســعي كنيم از تحليل افراد 
معدودي كه از ميــان تحليلگران انتخــاب كرده ايم، 
اســتفاده كنيم. تحليل هاي گوناگون بيــش از آن كه 
آگاهی بخش باشــند، بعضا متضاد هستند و موجب 

سردرگمي مي شوند.
4ـ از اظهار نظــر قاطع درباره اخبــار و تحليل آنها 
حتي المقدور پرهيز كنيــم تا هنگامي كه به اطمينان 
نسبي برسيم. اگر نظري دهيم عقب نشــيني از آن و 
اصالحش سخت اســت و خودمان را گروگان نظرمان 
كرده ايم، پس ايرادي ندارد قدري تأمل كنيم، زمان براي 

نظردادن از دست نمي رود.
5ـ و باالخره هر متني را كه مي خوانيم، به محض 
آنكه ديديم نويســنده اقدام به تحقير ديگران  )هر 
كســی كه باشــد( يا توهين به آنها كرده اســت، از 
خواندن ادامه متن انصراف دهيم. توهين به ديگران 
در حقيقت توهين به شــعور خواننده اســت. اجازه 

ندهيم به شعورمان توهين شود.

|  نادر شهمرادی   ||  عباس عبدی |
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یادداشت

فردا روز شهيد است؛ روزی كه در حافظه تاريخی مردم 
ايران حماسه ها و رشادت ها را زنده می كند. در قاموس 
مردمان همه كشورها، شهيدان به  عنوان اسطوره های 
حيات بخش نگريسته می شود. مجاهدان و رزمندگان 
كســانی هســتند كه ملت ها در برابر طوفان حوادث و 
تهديدها همواره بر شــانه قدرتمند آنها تكيه كرده اند. 
پشت نام هر ملتی كه در تاريخ نشانی از بزرگی دارد، صف 
بلندی از مردان را می توان ديد. كسانی كه با جانفشانی 
و تدبير كابوس اســارت را از افق زندگی نسل های آينده 
دور كرده اند.  گويی تقدير تاريخ چنين رقم خورده است 
كه نســلی از مردان آزاديخواه همواره پيشگام ستيز با 
دشمنان شوند تا نسل های آينده بر بستر امنيت و آرامش 
راه پيشرفت را طی كنند.  دست كم در يكصد  سال اخير 
می توان مثال ها و مصداق های فراوان برشمرد در منطقه 
خاورميانه كه ما زيست می كنيم، انواع جنگ ها به انگيزه 
توسعه طلبی در گرفته اســت اما تنها كشورهايی از اين 
مخمصه ها جان سالم به در برده اند كه قهرمانانشان روح 

مبارزه و مقاومت را در رگ های ملت دميده اند. 
روز شهيد پاسداشــت چنين ميراث واالی تاريخی 
است. جلوه های ملموس اين ميراث در زندگی سياسی 

امروز ما ايرانيان ارزش هايی چون غرور ملی، اقتدار ملی 
و مصونيت كشــور در برابر موج تهديدات اســت. همه 
كشــورهايی كه امروز از موهبت اقتدار و اســتقالل در 
تصميم گيری برخوردارند، اعتبــار و امنيت خويش را 
مرهون نسل مجاهدان هستند.  اين ميراث گرانسنگ 
سينه به سينه از نســلی به نسل ديگر منتقل می شود و 
صفحات مهمی از تاريخ و تقويم و دفتر زندگی هر ملت 
به شــهيدان و مجاهدانش اختصاص می يابد. در تجربه 
بسياری از كشــورها می توان رد پای حماسه مردانش 
را در شــئون مختلف فرهنگ آنها جســت وجو كرد؛ از 
هنر و ادبيات تا كتاب های درســی و قصه های كودكان. 
كشورهای بهره مند از حماسه هر  ســال باشكوه ترين 
آيين ها را بــه اين قهرمانان اختصــاص می دهند؛ آنها 
كه طعم شــيرين آزادی و استقالل را چشيده اند، در هر 
گوشه ســرزمين خود بناهايی عظيم برای سرداران و 
فاتحان خويش به يادگار گذاشته اند.  از همين  رو است 
كه در روز شهيد معناها و مفاهيم بسياري نهفته است. 
گراميداشت روز شهيد زيباترين شكل از تكريم مفهوم 
صلح و زندگی اســت؛ همه آنها كه لبــاس خاكی رزم و 
مجاهدت به تن كردند، مرامی جز ســتيز با دشــمنان 

زندگی و انسانيت نداشــته اند.  ايرانی ها اگر امروز سهم 
شاياني از امنيت در ناامن ترين منطقه جهان برده اند از 
آن رو است كه جوانانش طوالنی ترين نبرد را برای دفع 
دشمن تجاوز پيشــه رقم زدند و باالترين حماسه ها را 
برای حفظ آب و خاک اين كشور خلق كردند. ايرانی ها 
در جنگ تحميلی و دوران دفاع مقدس و ديگر حوادث 
تروريستی، 225 هزار و 5۷۰ شهيد را تقديم راه امنيت و 

آزادی كشور كرده اند. 
در اين مسير 5۷4  هزار نفر جانباز شدند و 43 هزار نفر 
در 8  ســال جنگ دوران اسارت را در بيدادگاه های رژيم 
بعثی به جان خريدند.  در اين ميان 4۹ هزار نفر از پدران 
و 1۰6 هزار نفر از مادران عزيــز فرزندان دلبند خويش 
را تقديم آزادی ميهن عزيز كرده اند. در فهرســت بلند 
خانواده ايثارگران 63 هزار همســر شهيد، 88 هزار پسر 
شــهيد و 8۷ هزار دختر به چشــم می خورند.  از ميان 
اقليت های دينی جامعه مسيحيان ۹۰ شهيد، كليميان 
11 شهيد و زرتشتيان 32 شهيد تقديم كشور و انقالب 
كرده اند. باز در فهرســت ايثارگران اقليت های دينی نام 
2۹5 جانباز مسيحی، 328 جانباز كليمی و 2۰۹ جانباز 

زرتشتی به چشم می خورند. 
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 شهروند| پرونده غيرمجازها با پايان  سال ۹6 بسته شد. 
موسسات مالی و اعتباری ورشكسته كه بيشتر از يك دهه 
اســت، در بازار پولی و مالی ايران بحران ايجاد كرده و اين 
اواخر كار را به اعتراضات خيابانی ســپرده گذاران كشيده 
بودند، حاال تمام شان از صحنه كنار گذاشته شدند. فرشاد 
حيدری، معاون نظارتــی بانك مركزی به »شــهروند« 
می گويــد؛ اين موسســات در مجمــوع 2۰ هزار ميليارد 
تومان منابع بانك مركزی را برای جبران مافات بلعيده اند 
تا سپرده مشتريان غيرمجازها بازگردانده شود. اتفاقی كه 
موجب شده است بسياری دست به قلم شوند و بنويسند 

برای بازگرداندن ســپرده مشــتريان موسســات مالی و 
اعتباری غيرمجاز از جيب مردم و بيت المال برداشت شده 
اســت. از عباس آخوندی وزير راه وشهرسازی و بسياری از 
اقتصادی نويس ها گرفته تا مديــران بانك مركزی همه و 
همه بارها به اين موضوع تأكيد و اشاره شد. با اين حال اين 
تمام واقعيت نيست و برای بازپرداخت سپرده مشتريان اين 
موسسات از جيب بيت المال هزينه نشده است. حيدری، 
معاون بانك مركزی در اين باره به »شــهروند« می گويد: 
خط اعتباری 2۰ هزار ميليارد تومانی برای بازگشت سپرده 

مشتريان غيرمجازها با پشتوانه و...
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خبر
ایسنا|  مديــر پيش بينی و هشدار ســريع سازمان 
هواشناسی، از درگير شدن 11 استان با گرد و خاک خبر 
داد و گفت:»روز گذشــته در برخی از نقاط استان های 
كرمان، سيستان و بلوچستان، خراســان جنوبی، يزد، 
هرمزگان، تهران، البرز، قزوين، قــم، مركزی و اصفهان 
وزش باد شديد همراه با گرد و خاک رخ داده است.« احد 
وظيفه در ادامه به وضعيت جوی هوای امروز اشاره كرد:» 
امروز )سه شنبه( ناپايداری ها به صورت بارش باران و وزش 
باد در استان های گلســتان، خراسان شمالی و خراسان 

رضوی ادامــه می يابد، همچنين با كاهش محســوس 
دما در شمال شرق و شرق كشــور بارش در برخی نقاط 
خراســان شــمالی و خراســان رضوی به صورت برف 
پيش بينی می  شــود.« مدير پيش بينی و هشدار سريع 
سازمان هواشناسی افزود:»در اين روز برای برخی نقاط 
استان های سيستان وبلوچستان، كرمان، خراسان جنوبی 

و هرمزگان بارش پراكنده گاهی همراه با رعد و برق پيش 
بينی می شــود.  فردا )چهارشــنبه( هم بارش پراكنده 
در شمال سيستان و بلوچســتان رخ می دهد.« وظيفه، 
درباره وضعيت جوی تهران هم توضيح هايی داد:» امروز 
)سه شنبه( آســمان پايتخت كمی ابری گاهی همراه با 
وزش باد با بيشينه و كمينه دمای 16و 6 درجه سانتيگراد 
پيش بينی ميشود. آسمان تهران فردا )چهارشنبه( كمی 
ابری همراه با وزش باد خواهد بود و بيشترين و كمترين 
دما در اين روز به 1۷ و ۷ درجه ســانتيگراد می رســد.«

 مدیر پیش بینی
 و هشدار سریع سازمان هواشناسی اعالم کرد:

11 استان کشور میزبان گرد و خاک


