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از انتقادها خبر دارم
رهبر انقالب:

پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري

مردمساالري و ديگر هيچ
1- كليدواژه »مردمساالري« در 
سخنان ديروز رهبر عزيز انقالب 
از برجس��ته ترين موضوعات��ي 
است كه توسط ايش��ان چندبار 
تكرار ش��ده اس��ت، هرچند اين 
تعبي��ر در بيانات ايش��ان مكرر 
اس��ت ام��ا در آس��تانه ورود به 

چهلمين سال انقالب اسالمي، مفهوم خاصي دارد. 
2- انقالب ها معموال پس از گذشت دوره هايي از عمرخود 

دچار تحول در انديشه مي شوند. 
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حضرت فاطمه زهرا)س( 
 برنامه عزاداري همچون س�نوات گذش�ته به مدت سه ش�ب روز هاي سه ش�نبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه 
مورخ  اول، دوم و سوم  اسفند  1396 از ساعت 19 الي 21 برگزار مي شود . لذا از شما سرور گرامي و محب اهل 

بيت دعوت مي شود با حضور خويش ضمن بهره مندي از ثواب عزاداري به رونق و شكوه اين مجلس بيفزاييد.

سرفصل كتاب آفر    ينش زهراست
روح ادب   و كمال و بينش زهراست
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حاج آقا زمان شعارحجت االسالم رسول منتجب نياشب اول

حاج آقا  بهشتيحجت االسالم محسن رهاميشب دوم

حاج آقا  شهريان نسلحجت االسالم احمد مازنيشب سوم
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هواپيماي  ATR   ادامه 
دارد / سقوط  در ابهام
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هواپيم��اي ATR 72 -12 ي��ك هواپيماي 
ملخي اس��ت و انعطاف پذيري اش مناس��ب 
فرودگاه ه��اي س��اده تر و از امكانات كمتري 
برخوردار اس��ت. در چارچوب استانداردهاي 
تعريف ش��ده، اي��ن هواپيما ب��راي آب وهوا و 
موقعيت جغرافيايي كش��ور ما هم هواپيماي 
مناس��بي قلمداد مي ش��ود و حدود 24 سال 
اس��ت كه اين نوع هواپيما در پروازهاي مان اس��تفاده مي شود. براي 
همين نمي توان بالفاصله پس از حادثه س��قوط هواپيماي تهران- 
ياسوج در مورد مناسب بودن يا نبودن اين هواپيما اظهارنظر كرد چرا 
كه بايد اول علت سانحه پيدا ش��ود و آن موقع در مورد نوع هواپيما و 
سازگاري آن با فرودگاه ها و موقعيت كشور صحبت كرد. بحث ديگر 
كه در مورد سانحه مطرح مي ش��ود، موضوع وضعيت فرودگاه هاي 
كشور است. در كشورهاي مختلف ممكن است تعداد زيادي فرودگاه 
وجود داشته باشد و اين فرودگاه ها درجه بندي هاي مختلفي دارند. 
يعني الزاما اينگونه نيست كه تمامي فرودگاه ها از استاندارد يكساني 
در حوزه نحوه ساخت و تجهيز برخوردار باشند. نكته مهم اين است 
كه بر اثر دس��تورالعمل ها، تعري��ف عمليات پروازي ه��ر يك از اين 
فرودگاه ها با توجه به زيرساختي كه دارند و با توجه به تجهيزات شان 
مشخص شود. يك هواپيما مي تواند چگونگي انجام عمليات پروازي 
خود را با نظ��ام آن فرودگاه هماهنگ كند. اگر نظ��ام پروازي با نظام 

فرودگاهي هم خواني نداش��ته باش��د نبايد هواپيما 
را راهي آن فرودگاه كرد. بنابراي��ن وجود فرودگاه يا 

ساخت آن در مناطق مختلف نمي تواند به عنوان يك عامل غيرايمن 
در نظر گرفته شود. 

يك سقوط و بررسي يك زنجيره
نگاه روز

عليرضا   منظري

بررس��ي س��وال تع��دادي از نماين��دگان از 
رييس جمهور درمورد وضعيت سپرده گذاران 
موسس��ات مالي و اعتباري ك��ه از ماه ها پيش 
در مجلس تهيه و در انتظار رس��يدگي است، 
روز گذشته در كميس��يون اقتصادي با حضور 
تعدادي از نمايندگان متقاضي طرح س��وال از 
رييس جمهور و همچنين محم��د نهاونديان 
معاون اقتصادي رييس جمهور، مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي 
و دارايي، حس��ينعلي اميري مع��اون پارلماني رياس��ت جمهوري و 
ولي اهلل س��يف رييس كل بانك مركزي در دو نوبت صبح و بعدازظهر 
برگزار شد و نمايندگان نقطه نظرات خود را مطرح كرده و نمايندگان 
رييس جمهور نيز توضيحاتي درباره روند رس��يدگي به اين مشكالت 
ارايه كردند.  باوج��ود آنكه اقدامات خوبي ازس��وي بان��ك مركزي و 
دولت در اين رابطه انجام شده است اما به هر حال همچنان تعدادي از 
نمايندگان سوال كننده قانع نشده و اين توضيحات براي شان قابل قبول 
نبود. اين گروه از نمايندگان معتقدند كه مش��كالت عمده همچنان 
باقي است و اميدواريم دولت، نمايندگان مجلس و قوه قضاييه بتوانند 
با همتي مضاعف در اين راستا، نس��بت به حل مشكل سپرده گذاران 
موسسات مالي و اعتباري اقدام كنند. فراموش نكنيم اين يك سوال ملي 
درباره معضلي اساسي است و هدف نمايندگان نيز صرفا دفاع از منافع 
ملي است و متقاضيان س��وال از رييس جمهور بي شك بدون توجه به 

منافع سياسي و حزبي خواستار رسيدگي به اين مساله 
هستند. البته اميدواريم دولت در فرصت يك هفته اي 

كه بنابر آيين نامه در اختيار دارد، اقداماتي اثربخش به انجام رسانده و 
نمايندگان امضاهاي خود را پس بگيرند...

بازگشت اعتماد به سيستم بانكي 
اقتصاد - 1

علي   وقف چي

ش��ماري كس��ان در ايران با ح��زب مخالفند. 
ح��زب را پدي��ده اي غربي مي دانن��د. چنين 
چيزي ش��گفت آور اس��ت زيرا با اين استدالل 
بايد بپذيريم ك��ه دولت نيز پدي��ده اي غربي 
اس��ت و به آن همان نگاهي را داش��ته باشيم 
كه به ح��زب داري��م. چنين وضع��ي در ايران 
تداعي كننده مخالفان كراوات و پوش��ندگان 
كت و شلوار است. گروهي از ياد برده اند كه اينها همه از يك جا نشات 
گرفته است. مخالفت با حزب نوعي مخالفت با كارنامه هم هست. حزب 
يعني كارنامه داش��تن و خود را در قالب نهاد و جمع دايما در معرض 
قضاوت گذاشتن. افراد رفتني هس��تند، اما احزاب براي ماندن ايجاد 
مي شوند. پذيرفتن چنين چيزي در محيط ما دشوار است زيرا در نبود 
آن افراد راحت تر مي توانند از مس��ووليت هاي خود شانه خالي كنند و 
دس��ت نيافتن به نتايج را به گروه ها و نهادهاي موجود و موهوم نسبت 
دهند. موفق ترين دولت هاي جهان در زمينه سياست و سياستگذاري، 
دولت هاي صاحب احزاب قوي و اس��توار و پرعمر هس��تند. سياست 
مسووالنه را تنها در قالب احزاب مس��وول مي توان پيش برد. در ايران، 
مطابق قانون اساسي كشور هيچ مانعي بر سر راه تشكيل حزب وجود 
ندارد و در كنار احزاب موجود مي توان به تاسيس حزبي ديگر انديشيد. 
حزبي پاك. گروندگان به اين حزب كساني هستند كه به بزرگي ايران 
مي انديشند و بزرگي خود را تنها در سايه بزرگي كشور فهم مي كنند. 

اينان از وضع موجود ناخرسندند و درصدد تغيير آنند. 
كس��اني كه به اين حزب مي پيوندند سياس��ت را به 

عنوان حرفه خود برمي گزينند و زندگي خود را وقف آن مي سازند. اينان 
كساني هستند كه ِعرق ملي تمام داشته و مصالح عمومي و ...

حزبي ديگر
سياست
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مجيد   وحيد

جمهوري اس��المي اي��ران ن��ه در كنفرانس 
امنيتي مونيخ و ن��ه در هيچ ي��ك از مجامع 
بين المللي در موضع دفاع نيس��ت.  از س��ال 
1392 كه محم��د جواد ظري��ف، در جايگاه 
وزارت امور خارجه قرار گرفته اس��ت، تاكنون 
هيچ گاه در مجامع بين المللي، كش��ورهاي 
مخالف جمهوري اسالمي ايران بهانه اي براي 
حمله به ايران نداشتند، هر چند كه اتهاماتي را در ميان سخنراني ها 
و اظهارات خود بيان مي كنند.  محمد جواد ظريف چه در سخنراني 
ديروز خود و چه در اظهارات ديگرش به درستي و با شفافيت، مدعيان 
و اتهام زنان به جمهوري اسالمي ايران را در مقام محكوم و متهم اصلي 
به جامعه جهاني معرفي كرده  اس��ت.  ظريف در سخنراني يكشنبه 
خود مواضع جمهوري اس��المي ايران را كه يك سري مواضع ثابت 
مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و برابر و هماهنگ با 
منشور ملل متحد است، به خوبي تبيين و تشريح كرد.  واقعيت جهان 
امروز اين است كه دولت هاي ديگر منطقه به خصوص نمايندگان دو 
نظامي كه پيش و پس از آقاي ظريف سخنراني كردند، بايد در مقام 
پاسخگويي و دفاع در برابر جامعه جهاني و سازمان هاي بين المللي 
قرار بگيرند. رژيم اسراييل در دوران حيات 70 ساله خودش نزديك 
به 10 جنگ را در خاورميانه به راه انداخته است كه همه اين جنگ ها 
با س��بوعيت، كشتار انس��ان هاي بي گناه، كودك كش��ي و قتل عام 

ش��هروند غيرنظامي همراه بود.  نبايد فراموش كرد 
كه نشس��ت هايي مانند كنفرانس امنيتي مونيخ با 

هدف ايجاد شرايط و راهكارهايي براي حفاظت از جان افراد بي گناه 
و شهروندان غيرنظامي برگزار مي شود.  

سربلندي ظريف
ديپلماسي

مهدي  ذاكريان

هفته گذش��ته نرخ ارز در كش��ور ركوردهاي 
جديدي را ثبت كرد و ش��ايد زم��ان آن بود تا 
براس��اس تحليل هاي آماري و تكنيكال براي 
مدت كوتاه��ي به مح��دوده ميانگي��ن خود 
بازگردد و وعده كاهش نرخ ارز محقق ش��ود. 
مس��لما افزايش ن��رخ ارز در كن��ار مولفه هاي 
اقتصادي ديگر تاثير مس��تقيمي بر تورم سال 
آتي خواهند داشت كه بايد منتظر آثار تورمي آن باشيم. در اين ميان 
تصميمات و سياست هايي توسط بانك مركزي براي كنترل بازار ارز 
ابالغ شد. ارايه اطالعات خريداران ارز از سوي بانك مركزي به اداره امور 
مالياتي و انتشار اوراق ارزي و افزايش دوباره نرخ سود بانكي از جمله اين 
سياست ها هستند ولي همچنان از نظر مسووالن زمينه براي تك نرخي 
شدن ارز فراهم نيست. حال سوال اين است كه آيا چنين اقداماتي در 
بلندمدت مي تواند باعث مهار تورم و افزايش نرخ ارزش��ود و زمينه را 
براي تك نرخي شدن ارز فراهم كند؟ پيش از پاسخ به اين سوال الزم 
است به عوامل تورم زا در اقتصاد كشور بپردازيم. بسياري از كارشناسان 
سياست هاي اتخاذ شده در اليحه بودجه 97 را از عوامل افزايش تورم 
مي دانند. اين سياست ها در كنار كاهش سود بانكي و رشد نقدينگي 
در سال هاي گذش��ته باعث باال رفتن انتظارات تورمي در جامعه بود 
كه اين امر با رشد قيمت كاالهاي س��رمايه اي نمايان شد. با نگاهي به 
تاريخچه تغيير و تحول نرخ ارز در سال هاي گذشته و تك نرخي شدن 

ارز در سال 1381 و همچنين با مقايسه شاخص هاي 
اقتصادي چند س��ال گذش��ته با اطالعات سال هاي 

1379 تا 1383 مي توان به تشابهات زيادي دست پيدا كرد. بنابراين 
اين گمانه زني وجود داشت كه ...

دست بسته نظام بانكي 
اقتصاد - 2

علي علي پور شلماني 
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