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

توقف فرا قانونیها
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به «شهروند»  :غیرمجازها
 ۲۰هزار 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

عکسها :مهدی حسنی /شهروند

شهروند| پرونده غیرمجازها با پایانسال  ۹۶بسته شد.
موسسات مالی و اعتباری ورشکسته که بیشتر از یکدهه
اســت ،در بازار پولی و مالی ایران بحران ایجاد کرده و این
اواخر کار را به اعتراضات خیابانی ســپردهگذاران کشیده
بودند ،حاال تمامشان از صحنه کنار گذاشته شدند .فرشاد
حیدری ،معاون نظارتــی بانک مرکزی به «شــهروند»
میگویــد؛ این موسســات در مجمــوع ۲۰هزارمیلیارد
تومان منابع بانک مرکزی را برای جبران مافات بلعیدهاند
تا سپرده مشتریان غیرمجازها بازگردانده شود .اتفاقی که
موجب شده است بسیاری دست به قلم شوند و بنویسند

برای بازگرداندن ســپرده مشــتریان موسســات مالی و
اعتباری غیرمجاز از جیب مردم و بیتالمال برداشت شده
اســت .از عباس آخوندی وزیر راهوشهرسازی و بسیاری از
اقتصادینویسها گرفته تا مدیــران بانک مرکزی همه و
همه بارها به این موضوع تأکید و اشاره شد .با این حال این
تمامواقعیتنیستوبرایبازپرداختسپردهمشتریاناین
موسسات از جیب بیتالمال هزینه نشده است .حیدری،
معاون بانک مرکزی در اینباره به «شــهروند» میگوید:
خط اعتباری۲۰هزارمیلیارد تومانی برای بازگشت سپرده
مشتریانغیرمجازهاباپشتوانهو...
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حادثه

نجات

با سقوط هواپیمای ترکیه ای در شهرکرد ،امدادگران هالل احمر
عملیات سخت دیگری را به پایان رساندند

چه تکنولوژی هایی عملیات
امداد و نجات را آسان تر می کند؟

اقتصاد

ورزش

مهدی مهدویکیا در دیدار با دبیرکل هاللاحمر مطرح کرد:

بار اصلی امدادرسانی به زلزلهزدگان
روی دوش هالل بود
عضویت مهدویکیا در جمعیت هاللاحمر تمدید شد

تور
چهارشنبهسوری

سرنوشت تلخ «مینا»
و دوستانش در ارتفاعات «هلن»

«شهروند» از بازار تورهای
چهارشنبه سوری و هزینه جشن های
عمومی آخرین چهارشنبه سال
گزارش میدهد
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یادداشت

خودآزاري خبري و تحليلي

به یاد قهرمانان ایمان و آزادی

| عباس عبدی |

| نادر شهمرادی |
فردا روز شهید است؛ روزی که در حافظه تاریخی مردم
ایران حماسهها و رشادتها را زنده میکند .در قاموس
مردمان همه کشورها ،شهیدان بهعنوان اسطورههای
حیات بخش نگریسته میشود .مجاهدان و رزمندگان
کســانی هســتند که ملتها در برابر طوفان حوادث و
تهدیدها همواره بر شــانه قدرتمند آنها تکیه کردهاند.
پشت نام هر ملتی که در تاریخ نشانی از بزرگی دارد ،صف
بلندی از مردان را میتوان دید .کسانی که با جانفشانی
و تدبیر کابوس اســارت را از افق زندگی نسلهای آینده
دور کردهاند .گویی تقدیر تاریخ چنین رقم خورده است
که نســلی از مردان آزادیخواه همواره پیشگام ستیز با
دشمنانشوندتانسلهایآیندهبربسترامنیتوآرامش
راه پیشرفت را طی کنند .دست کم در یکصدسال اخیر
میتوان مثالها و مصداقهای فراوان برشمرد در منطقه
خاورمیانه که ما زیست میکنیم ،انواع جنگها به انگیزه
توسعهطلبی در گرفته اســت اما تنها کشورهایی از این
مخمصهها جان سالم به در بردهاند که قهرمانانشان روح
مبارزهومقاومترادررگهایملتدمیدهاند.
روز شهید پاسداشــت چنین میراث واالی تاریخی
است .جلوههای ملموس این میراث در زندگی سیاسی

امروز ما ایرانیان ارزشهایی چون غرور ملی ،اقتدار ملی
و مصونیت کشــور در برابر موج تهدیدات اســت .همه
کشــورهایی که امروز از موهبت اقتدار و اســتقالل در
تصمیمگیری برخوردارند ،اعتبــار و امنیت خویش را
مرهون نسل مجاهدان هستند .این میراث گرانسنگ
سینه به سینه از نســلی به نسل دیگر منتقل میشود و
صفحات مهمی از تاریخ و تقویم و دفتر زندگی هر ملت
به شــهیدان و مجاهدانش اختصاص مییابد .در تجربه
بسیاری از کشــورها میتوان رد پای حماسه مردانش
را در شــئون مختلف فرهنگ آنها جســتوجو کرد؛ از
هنر و ادبیات تا کتابهای درســی و قصههای کودکان.
کشورهای بهرهمند از حماسه هرســال باشکوهترین
آیینها را بــه این قهرمانان اختصــاص میدهند؛ آنها
که طعم شــیرین آزادی و استقالل را چشیدهاند ،در هر
گوشه ســرزمین خود بناهایی عظیم برای سرداران و
ن رو است
فاتحان خویش به یادگار گذاشتهاند .از همی 
که در روز شهید معناها و مفاهیم بسیاري نهفته است.
گرامیداشت روز شهید زیباترین شکل از تکریم مفهوم
صلح و زندگی اســت؛ همه آنها که لبــاس خاکی رزم و
مجاهدت به تن کردند ،مرامی جز ســتیز با دشــمنان

خبر

يكي از نزديكانــم ميگفت كه مــن در هيچ كانال
تلگرامي خبررساني عضو نيســتم ،از راديو و تلويزيون
هم اســتفاده نميكنم ،در توييتر هم نيستم ،روزنامه
هم نميخوانم؛ ولي تاكنون موردي پيش نيامده كه از
اخبار بياطالع باشم .تقريبا همه خبرهاي مهم و حتي
نيمهمهم را ميدانم؛ منبع من اظهارات و خبررســاني
اطرافيان است .بســياري از خبرها را در لحظه مطلع
ميشوم .در محل كار كه نشستهام به يكباره يك نفر
از آن طرف اتاق اعالم ميكند كه آقاي جنتي از امامت
نمازجمعهاستعفاكرد.چندلحظهبعدفردديگرياعالم
ميكند كه مهدي جهانگيري با وثيقه آزاد شــد .توي
مسير خانه بغلدســتي اعالم ميكند كه يك هواپيما
سقوط كرد و  11نفر كشته شدند .همه ناراحت و آماده
ُغرزدن میشوند که گوینده خبر اعالم میکند نگران
نباشید،ایرانینیست؛طرفترکیهایاستبادوستانش
از پارتي از امارات متحده ميآمده كه اطراف شهركرد
سقوط ميكند .در همين لحظه از صندلي كناري بدون
اينكه متوجه شــود خبر را با صداي بلند ميخواند كه
برايرانندهاتوبوسدراويشتقاضايقصاصشدهاست.
اين واقعيت جامعه ما است .مردمي كه غرق در درياي
خبر شدهاند .خبر هر چه منفيتر و غيرمنتظرهتر باشد
برايمخاطبومصرفكنندهجذابترمينمايد.اكنون
ميبايدپرسيدكهآيابهلحاظروانيمردمعاديظرفيت
جذبوهضماينحجمازاخباركهبهطورمعمولمنفي
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 ميدانند 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
ميشــود كه آنها نيز عوارض خود را دارند؛ چرا كه فرد
بايد خود را با واقعيتهاي خبري ناخوشــايند و حتي
غيرواقعي تنظيم كند و تطبيق دهــد و اين كار ما را از
روالعاديزندگيبيرونميبرد.
چرا اين وضع پيــش آمده؟ چگونه ميتــوان آن را
تعديل كــرد؟ علت بروز اين وضع عطش ايجادشــده
نســبت به خبر ،بويژه خبرهاي غيررســمي به دليل
بياعتمادي به رســانههاي رســمي اســت .آخرين
نظرسنجي كه پس از حوادث دي ماه انجام شده ،نشان
ميدهد كه حداقل 65درصــد از مردم اخبار و حوادث
را حداقل از يكي از منابع غيررســمي مثل شبكههاي
مجازي ،ماهواره و دوستانشــان پيگيري ميكنند .اگر
اعتماد به رسانه ملي در حدي بود كه نيازهاي خبري
مردمراتأمينكند،اصوالباچنينوضعيمواجهنبوديم.
مهمتر از خبر تحليل آن اســت .اگر رسانه ملي مورد
وثوق بود ،مردم ما نهتنها خبر بلكه تحليل خود را نيز از
كارشناسان آن رسانه ميگرفتند؛ ولي اكنون به گونهاي
است كه تحليلگر مرجع نيز نداريم و هر كس بر اساس
داشتهها و ســايق خودش تحليل ميكند و اين براي

رسيدنبهتفاهمفكريوتحليليلزومامثبتنيست.
چگونه ميتــوان اين وضع را تعديل كــرد؟ راهحل
در دو سطح است .سطح اول ســاختاري است؛ يعني
اصالح وضعيت رسانههاي رســمي و بازشدن فضای
آن ،هم از حيث كيفيت و كميت انتشــار اخبار و هم از
جهت حضور كارشناســان و تحليلگران مستقل و از
گرايشهاي گوناگــون .اجراي اين راهحل دســت ما
نيست و طبعا دست كســاني است كه به احتمال زیاد
حداقلدراینمقطعیاباماهمعقيدهنيستندوبرداشت
يكسانيندارند؛یاتوانانجاماصالحاتراندارند.هرچند
اميدواريم كه درباره سياست فعلي رسانهاي تجديد نظر
صورت گيرد؛ زيرا وضعيت رسانهاي 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 بپذیریم .ظاهر قضيه
اين است كه چه اشكالي دارد كه خبر و نظري را بخوانيم
و بهترين آن را انتخاب كنيم؟ مگر گفته نشده که اقوال
گوناگون را بشنویم و بهترین آنها را بپذیریم؟ 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 بينهايت زیاد و هم تحليلها
براي هر يك از آنها فراوان است و ما نيز وقت محدودي
در اختيار داريم و حتي افراد حرفهاي نيز قادر به انجام
چنين كاري نيستند؛ چه رسد به افراد عادي .بنابراين
توصيهايكهبهافرادميتوانكرد،ايناست:
1ـسعيكنيممحدودهنيازهايخبريخودراتعيين
كنيم،فراترازآننرويموپيگيرينكنيم.
2ـ حتيالمقدور از منابع خبري محدودي كه اعتبار
آنرابرايخودمانمشخصكردهايم،استفادهكنيم.اگر
خبريمهماست،پسحتمادرمنبعخبريمعتبرمانيز
منتشرخواهدشد.
3ـ در امور تحليلي نيز ســعي كنيم از تحليل افراد
معدودي كه از ميــان تحليلگران انتخــاب كردهايم،
اســتفاده كنيم .تحليلهاي گوناگون بیــش از آنكه
آگاهیبخش باشــند ،بعضا متضاد هستند و موجب
سردرگميميشوند.
4ـ از اظهار نظــر قاطع درباره اخبــار و تحليل آنها
حتيالمقدور پرهيز كنيــم تا هنگامي كه به اطمينان
نسبي برسيم .اگر نظري دهيم عقبنشــيني از آن و
اصالحش سخت اســت و خودمان را گروگان نظرمان
كردهايم،پسايرادينداردقدريتأملكنيم،زمانبراي
نظردادنازدستنميرود.
5ـ و باالخره هر متني را كه ميخوانيم ،به محض
آنكه ديديم نويســنده اقدام به تحقير ديگران (هر
کســی که 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.
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سرمقاله

ایسنا| مدیــر پیش بینی و هشدار ســریع سازمان
هواشناسی ،از درگیر شدن  11استان با گرد و خاک خبر
داد و گفت«:روز گذشــته در برخی از نقاط استانهای
کرمان ،سیستان و بلوچستان ،خراســان جنوبی ،یزد،
هرمزگان ،تهران ،البرز ،قزوین ،قــم ،مرکزی و اصفهان
وزش باد شدید همراه با گرد و خاک رخ داده است ».احد
وظیفه در ادامه به وضعیت جوی هوای امروز اشاره کرد«:
امروز(سهشنبه)ناپایداریهابهصورتبارشبارانووزش
باد در استانهای گلســتان ،خراسان شمالی و خراسان

مدیر پیش بینی
و هشدار سریع سازمان هواشناسی اعالم کرد:

۱۱استانکشورمیزبانگردو خاک

رضوی ادامــه مییابد ،همچنین با کاهش محســوس
دما در شمال شرق و شرق کشــور بارش در برخی نقاط
خراســان شــمالی و خراســان رضوی به صورت برف
پیشبینی میش��ود ».مدیر پیش بینی و هشدار سریع
سازمان هواشناسی افزود«:در این روز برای برخی نقاط
استانهایسیستانوبلوچستان،کرمان،خراسانجنوبی

مارادرفضایمجازیبااین آدرسها
دنبالکنید
Follow us on

https:// www.telegram.me./Shahrvand_Newspaper

Follow us on
https:// www.instagram.com/Shahrvand-Newspaper

شبیهسازی
حرکت مار و مورچه
برای امداد

زندگی و انسانیت نداشــتهاند .ایرانیها اگر امروز سهم
شایاني از امنیت در ناامنترین منطقه جهان بردهاند از
آن رو است که جوانانش طوالنیترین نبرد را برای دفع
دشمن تجاوزپیشــه رقم زدند و باالترین حماسهها را
برای حفظ آب و خاک این کشور خلق کردند .ایرانیها
در جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس و دیگر حوادث
تروریستی۲۲۵ ،هزار و  ۵۷۰شهید را تقدیم راه امنیت و
آزادیکشورکردهاند.
در این مسیر  ۵ ۷۴هزار نفر جانباز شدند و ۴۳هزار نفر
در  8ســال جنگ دوران اسارت را در بیدادگاههای رژیم
بعثی به جان خریدند .در این میان ۴۹هزار نفر از پدران
و ۱۰۶هزار نفر از مادران عزیــز فرزندان دلبند خویش
را تقدیم آزادی میهن عزیز کردهاند .در فهرســت بلند
خانواده ایثارگران ۶۳هزار همســر شهید۸۸ ،هزار پسر
شــهید و ۸۷هزار دختر به چشــم میخورند .از میان
اقلیتهای دینی جامعه مسیحیان  ۹۰شهید ،کلیمیان
 ۱۱شهید و زرتشتیان  ۳۲شهید تقدیم کشور و انقالب
کردهاند .باز در فهرســت ایثارگران اقلیتهای دینی نام
 ۲۹۵جانباز مسیحی ۳۲۸ ،جانباز کلیمی و  ۲۰۹جانباز
زرتشتیبهچشممیخورند.
و هرمزگان بارش پراکنده گاهی همراه با رعد و برق پیش
بینی میشــود .فردا (چهارشــنبه) هم بارش پراکنده
در شمال سیستان و بلوچس��تان رخ میدهد ».وظیفه،
درباره وضعیت جوی تهران هم توضیحهایی داد «:امروز
(سه شنبه) آســمان پایتخت کمی ابری گاهی همراه با
وزش باد با بیشینه و کمینه دمای۱۶و ۶درجه سانتیگراد
پیشبینی میشود .آسمان تهران فردا (چهارشنبه) کمی
ابری همراه با وزش باد خواهد بود و بیشترین و کمترین
دما در این روز به  ۱۷و  ۷درجه س��انتیگراد می رس��د».

شهرونگ

ترقهات را
زمین بگذار!

صفحه19

جامعه

سایهروشنهای
یک دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد می گوید 2800
استاد این دانشگاه مشمول طرح
ساماندهی اعضای هیأت علمی شدهاند
افتخارجهرمی ،استاد دانشگاه آزاد:
هنوز به خود ما حکم اخراج را ابالغ
نکردند و ما هم آن را شنیده ایم
صفحه17

جهان

حمله به اقامتگاه
سفیر ایران در اتریش
با سالح سرد
سخنگوی وزارت خارجه :
هویت ضارب مشخص نیست
صفحه 3

گزارش

تیراندازی اخیر
در آمریکا و جنبش ضد سالح

اسلحه را از هیوالها
بگیرید
صفحه7

