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چهارمین دور رایزنی های 
حقوق بشری ایران و اندونزی 

برگزار شد

معروف صمدی- نماینده ادوار مجلس

محمد علی مشفق- فعال سياسی اصالح  طلب

یادداشت 

یادداشت 

چهارمین دور رایزنی های حقوق بشری بین جمهوری اسالمی ایران و اندونزی در شهر تاریخی 'باندونگ' برگزار شد.
در این دور از گفت وگوها که با حضور 'ولی اهلل محمدی نصرآبادی' سفیر جمهوری اسالمی ایران در اندونزی برگزار شد، طرفین ضمن مرور آخرین تحوالت و پیشرفت های داخلی دو کشور در 
زمینه حقوق بشر، به بررسی آخرین وضعیت تحوالت بین المللی در این زمینه پرداختند. طرفین ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به فضای دو قطبی شده جهانی و مجامع بین المللی در زمینه موضوعات 
حقوق بشری و اعمال استانداردهای دوگانه از سوی کشورهای غربی در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورها بخصوص در شورای حقوق بشر، بر اهمیت همکاری دو کشور در چارچوب روابط دو 

جانبه و نیز در قالب کشورهای اسالمی نهضت عدم تعهد و گروه کشورهای همفکر برای مقابله با چنین جریانی تاکید کردند.

کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی:

مجلس پاسخی در شان اقدامات آمریکا علیه ایران خواهد داد

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شورای اسالمی با بیان این که مجلس پاسخ 
در شان اقدامات آمریکا علیه ایران خواهد داد، ناکید 
کرد: طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی 
آمریکا در منطقه در جلســه علنی فردا - سه شنبه 
- مجلس تصویب می شــود. مصطفی کواکبیان در 
گفت و گو با خبرنگار سیاســی ایرنا اظهار کرد: اقدام 
های آمریکا علیه ایران مصرف داخلی دارد اما مساله 
دیگر پیش بینی ناپذیر بودن ترامپ است که ما پاسخ 

درخــور را نیز در این زمینه خواهیم داد. وی تصریح 
کرد: برجام مسیر خود را طی می کند و تحریم های 

آمریکا را نباید به برجام ربط داد.
وی به بندهای 26، 28 و 29 برجام اشــاره کرد و 
یادآور شد: این مواد حســن نیت آمریکایی ها را در 

زمینه برجام زیر سوال می برد.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: برجام متعلق به 
یک کشــور نیست بلکه 6 کشور جهان در آن دخیل 

هستند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
بیســت و هفتم تیرماه 96 با 211 رای موافق با یک 
فوریــت طرح قانونی مقابله با اقدامات ماجراجویانه و 

تروریستی آمریکا در منطقه موافقت کردند.
کلیات این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی تصویب 

شده است.

ایــن طرح بــرای مقابله با طرح ســنای آمریکا با 
عنوان طرح اعمال تحریم های گسترده غیرهسته ای 
علیه ایران موســوم بــه »قانون مقابله بــا اقدامات 
بی ثبات کننــده ایران- 2017« در مجلس شــورای 

اسالمی تهیه شد.
چهــارم خردادماه کمیته روابــط خارجی مجلس 
ســنای آمریکا طرح اعمــال تحریم های گســترده 
غیرهسته ای علیه ایران موســوم به »قانون مقابله با 
اقدامات بی ثبات کننده ایران- 2017« را )با 18 رای 

موافق در برابر سه رای مخالف( تصویب کرد.
 ،»722_S« به ادعــای کنگره، آمریکا در طــرح
اعمال تحریم ها علیه ایران به ســبب برنامه موشکی 
بالستیک این کشــور، ادعای حمایت از فعالیت های 
تروریســتی بین المللــی و همچنیــن ادعای نقض 

حقوق بشر و موارد دیگر را در نظر گرفته است.
**راه اتحادیــه اروپا در نقض برجــام متفاوت از 

آمریکاست

کواکبیــان همچنین در خصــوص حضور حضور 
مقام هایی از کشورهای مختلف جهان بویژه فرانسه، 
آلمان و نیز فدریکا موگرینی در آیین تحلیف رییس 
جمهوری و تاثیرات آن در زمینه برجام گفت: اعتقادم 
این اســت که حضــور نمایندگان برخی کشــورها 
خصوصا موگرینی مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در این آئین بیانگر آن است که راه اتحادیه اروپا 

در نقض برجام متفاوت از آمریکاست.
وی افزود: اگر چه برخی سران اتحادیه اروپا حرف 
هایی هم زده اند اما نشان دادند که راهشان از آمریکا 
در مساله برجام متفاوت است. همانطور که در قرارداد 

توتال این مساله را دیدید.
به گزارش ایرنا، مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی 
هفتمین رییس جمهوری اسالمی ایران عصر جمعه 
با حضور مقامات و مســئوالن کشــوری و لشگری و 
94 هیات عالیرتبه خارجی در مجلس شورای اسالمی 

برگزار شد.

این روزها آن چنان سلفی نمایندگان مجلس با موگرینی در دنیای رسانه و اذهان عمومی حاشیه ساز شده که 
بعضاً اصل موضوع به حاشیه رفته است. اگر نگاهی منصفانه به موضوع سلفی نمایندگان مجلس داشته باشیم 
درک خواهیم کرد که خوشحالی و برخورد دوستانه و صمیمانه نمایندگان مجلس با خانمی که از چند چهره 
تاثیرگذار در موفقیت برجام و رفع تحریم ها بود، نه تنها خیلی مذموم نبود چه بسا این قبیل برخوردها در جهان 

به کرات نیز دیده شود. 
نماینــدگان ما در مجلس روز تحلیف با یکی از تأثیرگذارترین چهره ها در موفقیت برجام، رفتاری به زعم 
خودشان دوستانه و به دور از تشریفات اداری و رسمی داشتند. فدریکا موگرینی فردی  که لحظه به لحظه در 
مذاکرات هسته ای و موفقیت های برجام با خوش رویی یکی از شخصیت های  به نسبه مثبت درکسب موفقیت  
ایران در برجام بوده است. لذا نمایندگان ایران نیز به پاس احترام و تالش های مثبت این مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به جهت تأیید رویکرد صلح طلبی  دولت و ملت ایران در مذاکرات برجام، اقدام به گرفتن عکس 
یادگاری یا ســلفی دوستانه ) اما با  ذوق زدگی وشتاب زدگی( کردند .این اقدام اکنون به حواشی طنز و بعضا  
اظهار نظرهای اهانت آمیز تبدیل شده است. شاید به زعم افرادی، نمایندگان می بایست در بدو ورود زنی خارجی 
به پارلمان لنگه کفشی به سوی او پرتاب می کردند، و یا با ترشرویی از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
پذیرایی می نمودند.  آیا می توان تالش های این زن در رفع مشکالت هسته ای  و تحریم هایی که بر علیه ایران 

شکل گرفته بود را انکار کرد؟
لذا به جای پرداختن بیش از حد به سلفی نمایندگان مردم، باید پرسید آیا صرفا این رفتار غیر رسمی و خارج از 
پروتکل، شأن و جایگاه مجلس را نشانه گرفته است یا غفلت و بی توجهی نسبت به حضور و عدم حضور رهبران 

و نمایندگان بخش های میلیونی اهل سنت و اقوام ایرانی ؟
وقتی می گوییم ایران برای همه ایرانیان است، جا داشت تا مجلس نیز به عنوان رسالت ملی خود از نمایندگان 
تمامی اقوام و مذاهب ایرانی و چهره هایی نظیر موالنا عبدالحمید که در کسب  پیروزی آقای دکتر حسن روحانی 

به عنوان دوازدهمین رئیس جمهور نقش به سزایی ایفا نمود دعوت به عمل می آورد.
این جانب به عنوان یکی از مدعوین مراسم سوگند ریاست جمهوری در پارلمان شاهد بودم، جمعیت کثیری 
میهمانان خارجی از 5 قاره در این مراســم حضور داشــتند، آنچه که آن روز مغفول ماند حضور نمایندگانی از 

شخصیت های برجسته و ملی اهل سنت ایران بود
آن روز همه بودند جز موالنا عبدالحمید و سران جمعیت اهل سنت کشور که همیشه در کنار نظام و دولت  
بوده و همواره منافع ملی را برمطالبات منطقه ای و استانی ترجیح داده اند. لذا جای چنین مرجع دینی  شناخته 
شده و دلسوزی، آن روز در مجلس خالی بود و بزرگترین حاشیه آن روز در مجلس غفلت در دعوت ایشان بود 

و نه سلفی گرفتن با موگرینی. 
دراین جلسه از تدوین حقوق شهروندی و وحدت وهمدلی سخن به میان آمد، درحالی که غیبت برخی چهره ها 

دراین مراسم واقعیت جاری را برمال می کرد .
امید است نتیجه تحلیف در چهار سال پیِش رو اجرای کامل قانون اساسی خصوصاً فصل سوم آن  توجه 
به حقوق ملت و خواسته های همه اقوام باشد. بنده نیز به عنوان یکی از مدعوین درپایان مراسم در دفتر یادبود 
مخصوص مراسم تحلیف نکاتی از جمله ایران متعلق به همه ایرانیان است را نوشتم. امید است مورد عنایت 

قرارگیرد.

 آیا  حق داریم بپرسیم چرا کشور غیر مذهبی و سکوالر مثل کشورهلند زندانی ندارد؟ چرا مسئوالن این 
کشور تصمیم گرفته  اند به  دلیل نداشتن زندانی، زندان  های خود را به دیگر کشورها اجاره دهند و بعضاً هم 
زندان  های خود را به هتل جهت بهره  برداری توریست  ها تبدیل نمایند. پرسش مهم قابل طرح این است که 
آیا نداشتن زندان و زندانی، نشانه  ایی از عملکرد مطلوب حاکمان، و درنهایت تحقق رفتارهای غیر مجرمانه 
شهروندانش است؟ آیا نباید این پدیده استثنایی را در نقش بی  بدلیل نظام آموزشی وتربیتی چنین کشورهایی 
به  ویژه درکیفیت تربیت انسان  ها و شهروندان غیر مجرم وغیر بزهکار، جستجو کرد؟ کشوری که با رویکردی 
آموزشــی و تربیتی، توانسته شهروندان خودرا به  سوی رفتارهای غیر مجرمانه و سوق دهد و ساحت جامعه 
خود را از جرم و رفتارهای مجرمانه پاک نماید. بنابراین تردید نباید کرد که این خروجی  های رفتاری، البته 
که  ناشی از عملکرد و تدابیر متخذه حاکمان و دولت  مردان چنین کشورهایی است که با اتخاذ چنین تدابیر 
و ســازوکارهای عقالیی و قانونی، توانسته  اند به  گونه  ایی عمل کنند که مردم بدون استفاده از رابطه، رانت، 
پارتی بازی و دیگرمسیرهای غیرقانونی، به خواست  ها و مطالبات مشروع و قانونی خود دست پیدا کرده و 
مجبور نیستند که از راه  ها و روش  های غیرقانونی و مجرمانه، حقوق خود را استیفاکنند. پرسش دیگر اینکه، آیا 
مردمان چنین کشورهایی به  واقع با ما فرق دارند و تقوی وپرهیزکاری بیشتری ازما دارند؟ یا اینکه نگاه آنان 
به رفتارها وکنش  های آدمیان، مجرمانه نیست ؟ یا اینکه رفتارهای غیرقانونی به  صورتی شفاف درآنجا تعریف 
وتبیین شده و این اموردرمدارس و مراکز آموزشی آن  ها تدریس و ترویج می-شود تا آحاد مردم این کشور از 
خردسالی بیاموزند که راه رشد و تعالی آنان منحصرا از مبادی قانونی می  گذرد والغیر. مضافا اینکه می  آموزند 
که چه کاری جرم است و چه کاری جرم نیست. ازهمه مهمتر، هرشهروندی می  آموزد که از چه حقوقی اعم 
از فردی و اجتماعی برخوردار است و شهروندان این کشورها همواره در چارچوب قانون و قواعد تعریف شده، 
آموزش می  بینند و تربیت می  شوند تا رفتارهای خودرا منطبق با قانون انجام دهند و در واقع قانون برای آن  ها 
مقدس شده است. نکته قابل توجه اینکه اجرای قانون در این کشورها با نصیحت کردن و یا دادن تذکرات 
شفاهی و...مطلقا موضوعیت ندارد. به  جای نصیحت کردن و اندرزهای اخالقی و ترساندن ازروز قیامت و... 
، استبداد قانون دراین کشورها موضوعیت دارد و جهنم در واقع زمانی برای شهروندان معنا ومفهوم می  یابد 
که افراد از قوانین و هنجارهای پذیرفته شده عدول کرده باشند. مهمتر اینکه دراین کشورها آحاد مردم در 
برابر اجرای قانون یکسان انگاشته می  شوند و هرکس قانون را زیر پا بگذارد البته که به مجازات قانون شکنی 
خود، بدون کمترین تبعیض اعم از اینکه وزیر یا وکیل و یا رئیس جمهور باشد می رسد. اینطورنیست که در 
رسانه  های رسمی و یا در اظهارات مقامات قضایی آن  ها، گفته شود که آقای الف و جیم مرتکب فالن جرم 
شــده است. بلکه بدون هیچ پرده پوشی و تسامح، مرتکبین به جرایم انجام شده، به افکار عمومی معرفی 
می  شوند تا همه شهروندان بدانند که قانون در مورد همه افراد یکسان اجرا می  شود و فرد خاطی باید هزینه 
فعل مجرمانه خود را بپردازد و افکارعمومی هم باید از رفتار افراد خاطی مطلع گردد که فالن صاحب منصب، 
مرتکب فالن جرم شده و به مجازات قانونی خود هم رسیده و یا خواهد رسید. اما با کمال تاسف در نظام 
قضایی جمهوری اسالمی ایران اگر خبرنگار و یا هر شهروند دیگری جرم خاطیان را از طریق رسانه  ها، اعم 
از رســانه  های مکتوب و یا مجازی و یا الکترونیکی  مطرح و افشــا کند نه تنها قدر نمی  بیند بلکه  به جرم 
افشای افعال مجرمانه خاطیان،  به مجازات سخت می  رسد چرا که بعضا مجرمان، ازپشتوانه  های حکومتی 
چنان قدرتمندی برخوردارند که کمتر دستگاه قضایی به جرمشان می  تواند رسیدگی کند. درمواقعی کار به 
آنجا رسیده که جرم بعضی از صاحب منصبان که اخیرا توسط دیوان محاسبات کشور به  صورت رسمی  اعالم 
گردیده آشکارا نادیده انگاشته می  شود و صاحب منصب خاطی و متجاوز به بیت المال، بر صدر هم نشانده 
می  شود تا نشان دهند که اتفاقی نیفتاده است. سؤال دیگر این است که آیا کشوری مثل جمهوری اسالمی 
ایران که قرار بوده، خود را به مدل حکومتی صدر اسالم در عصر  پیامبراکرم حضرت محمد و یا مولی علی 
ع  )که در واقع زندان و زندانی به  معنای امروزی در آن عصرموضوعیت نداشته است( نزدیک کند، آیا خودرا 
به آن مدل  نزدیک کرده و به عدل وانصاف عمل کرده و می  کند ؟ یا  کشوری مثل هلند که مطلقا یک نفر 
زندانی ندارد و زندان  هایش را هم اجاره داده و به هتل تبدیل نموده است؟ حال کدامیک باید برای حکمرانی 
دیگر کشــورها  الگو قرار گیرد؟ هلند یا جمهوری اسالمی ایران ؟ پاسخ روشن و مبرهن است. اما آن چه 
امروزه جنبه تراژیک پیدا کرده، این است که این معضل و غمنامه، بدون شک ریشه در عدم حاکمیت قانون  
و قانون ستیزی و منازعه بیش از یک قرن شریعتمداران با قانون و قانون  گرایی در این سرزمین سوخته دارد. 
تاسف آورتر اینکه، هنوز که هنوز است شریعتمداران این سرزمین،  هم چون شیخ فضل اهلل  نوری رحمت  اهلل 
می  اندیشند و دشمن اصلی خود را نه آمریکا و انگلیس که بل، همان یک کلمه و آن هم قانون می  دانند؟ 
پرسش این است که تا کی باید ملت ایران و ایران هزینه استمرار این منازعه ویران  گر را بپردازند؟ آیا گذشت 
یک قرن از زمان مشروطه تا به امروز، زمان کمی است و آیا هنوزوقت آن نرسیده تا بزرگان این مرز و بوم، 
به این دعوا که حقیقتا بر سر یک کلمه)قانون( است خاتمه دهند و اجازه دهند تا مسیر کشور برای توسعه و 
پیشرفت بیش ازپیش هموارگردد ؟ از همه مهمتر، ملت و جامعه ایرانی هم از رفتار مبتنی بر یک بام و دو هوا 
، خالصی یابند؟ و به این دوگانگی رفتاری درحکمرانی کشور پایان داده شود. آنگونه که یکی اصرار براجرای 
ُمر قانون، و دیگری اصرار براجرای ُمر شــریعت را درکانتکس حیات سیاسی و اجتماعی ایران پی نگیرد. 
ساحت جامعه ایرانی و اسالمی به  صورت بنیادی و ساختاری از دو قطبی شدن و دوگانکی درحکمرانی درامان 
گردد. و همه افراد جامعه به  جای تقابل با یکدیگر، به تفاهم و تعامل و همگرایی در راستای آبادانی این دیار 
نفرین شده در چارچوب قانونی که مغایرت با شریعت نداشته باشد دست پیدا کنند. امید که روزی چنین شود. 

شکست شأن مجلس در  سلفی با موگرینی است 
یا بی توجهی به مؤلفه های وحدت ملی؟

حاکمیت قانون یا شریعت ؟! 

نایب رییس مجلس شــورای اســالمی در پاسخ به 
انتقاد رییس فراکســیون اهل ســنت مجلس درمورد 
دعوت نکردن از علمای اهل ســنت در مراسم تحلیف 
رییس جمهوری گفت: کمبود جای مجلس علت دعوت 
نکردن بود، هیچ یــک از نمایندگان ولی فقیه، امامان 
جمعه کشــور در این مراسم دعوت نشدند و منظور از 
این اقدام خدای نکرده بی احترامی و بی توجهی نبوده 

است.
مسعود پزشــکیان نایب رئیس مجلس در پاسخ به 
تذکر رییس فراکســیون اهل ســنت مجلس درمورد 
دعوت نکردن مولوی عبدالحمید در مراســم تحلیف 
رییس جمهوری افزود: به علــت کمبود جایی که در 
مجلــس با آن مواجه بودیم هیچ کــدام از نمایندگان 
ولی فقیه، امامان جمعه کشور دعوت نشدند و منظور 
از ایــن اقدام خدای نکرده بــی احترامی و بی توجهی 

نبوده است.
وی ادامه داد: افرادی که از قومیت ها حضور داشتند 

بیشتر نمایندگان پاپ و نمایندگان کشورهای مختلف 
بودند و رییس مجلس شورای اسالمی نیز صبح امروز 
قبل از جلسه علنی اعالم کرد که چنین قصدی نبوده 

است.
نایــب رییس مجلس تصریح کرد: ما بدنبال وحدت، 
انسجام و همدلی هستیم و چنین پیامی مبنی بر این 
که نسبت به ســنی ها چنین وضعیتی وجود دارد به 

نظرم پیام خوبی نیست.
نایب رییس مجلس شورای اسالمی همچنین گفت: 
مولوی عبدالحمید و تمامی اهل تسنن و تمام قومیت 
های کشــور اســاس و پایه این مملکت هستند و این 
وحدت اســت که می تواند مملکت را جلو ببرد و همه 
این ها برای ما ارزشــمند است و به همه آن ها احترام 

می گذاریم.
پزشکیان افزود: آنچه در مجلس اتفاق افتاد با توجه 
به وســعت درخواست کننده ها و وسعت کسانی که از 
کشــورهای مختلف آمدند و جایی که وجود نداشــت 

باعث شــد ما نتوانیم خیلی از بزرگان کشــور را برای 
حضور در این مراســم دعوت کنیم و این تعبیر نشود 
که خدای نکرده از وضعیت بوجود آمده بخواهیم کاری 
کنیم که ضد انقالب بهره ببرد. وی ادامه داد: سنی ها، 
شــیعه ها، عرب ها، عجم ها، ترک ها، لرها در کشــور 
ما عزیز هســتند و مملکت ما برای همه آن ها است و 
انشــااهلل با وحدت، هماهنگی و همدلی پیش خواهیم 
رفت. جلیل رحیمی جهان  آبادی رییس فراکســیون 
اهل سنت مجلس شورای اسالمی در تذکری در جلسه 
علنی مجلس خطاب به هیات رییســه مجلس گفت: 
انتخابات و مراســم تنفیذ و تحلیف رییس جمهوری 
با شکوه برگزار شــد، اقلیت های دینی، ورزشکاران و 
سایر بخش ها در مراسم تحلیف حضور داشتند اما این 
انصاف نبود که نماینده اهل سنت در این مراسم حضور 

نداشته باشد.
وی افزود: کدام انســان با فهم این پاســخ را از ما در 
خانه ملت قبول می کند که برای حضور نماینده اهل 

سنت در مجلس جا نبوده است، عزت ایران حضور چند 
خارجی در کشور نیســت، عزت ایران نشات گرفته از 
یکپارچگی قومیت ها است. رییس فراکسیون اهل سنت 
مجلس تصریح کرد: دعوت نکردن از مولوی عبدالحمید 
برای حضور در مراسم تحلیف سوء مدیریت بوده و بنده 
از محضر مردم اهل سنت معذرت می خواهیم و هیات 
رییســه نیز باید از مردم اهل سنت عذرخواهی کند، 
این پاسخ مشارکت باالی حداکثری مردم در انتخابات 

ریاست جمهوری نبود.

اعــالم برنامه بانک مرکزی برای ادغام دو موسســه 
ثامن و مهر اقتصاد با موسسه اعتباری کوثر برای کسب 
مجوز از این نهاد ناظر پولی، خیال سپرده گذاران این 
دو موسســه را کــه در دو ماه اخیر به دلیل انتشــار 

شایعات دل نگران شده بودند، راحت کرد.
ولی اله ســیف، تاکید کرد: دو موسســه ثامن و مهر 
اقتصاد از نظر بانک مرکزی مشــکلی ندارند و در مدت 
فعالیت خود توانسته اند مدیریت خوبی بر دارایی های 

خود داشته باشند.
وی از برنامــه بانــک مرکزی برای تجمع موسســه 
اعتبــاری کوثر با دو موسســه متقاضــی مجوز یعنی 
مهراقتصــاد و ثامــن خبر داد تا یــک بانک جدید در 

شبکه بانکی کشور شکل گیرد.
به گزارش ایرنا، انتشار خبر مربوط به ادغام موسسات 
ثامن، مهر اقتصاد و کوثر در خرداد ماه گذشــته )24 
خرداد( ســبب شد تا سپرده گذاران ثامن با تجمع در 
مقابل شعب آن، خواهان برداشت از حساب های خود 

باشند.
این وضعیت سبب شد تا مسئوالن موسسه به دلیل 
حجــم باالی تقاضا، قدرت تامین نقدینگی کافی را در 
یک بازه زمانی کوتاه و چند روزه نداشته باشند که این 
امر به شایعات مبنی بر ورشکستگی آن دامن زد اما در 
نهایت بانک مرکزی اعالم کرد که ثامن از موسســات 
 متقاضــی مجــوز از بانک مرکزی اســت و مشــکلی 

ندارد.
ثامن از ســال 76 در قالب یــک تعاونی اعتباری در 
شــهر مشهد فعالیت خود را آغاز کرد و از سال 89 در 
برنامه ساماندهی بانک مرکزی قرار گرفت و نام آن در 

فهرست اولیه این بانک نیز منتشر شد.
مســئوالن این تعاونی برای تامین نظر بانک مرکزی 
مبنی بر ممنوعیت ثبت اسامی و القاب معصومین برای 

موسســات اعتباری، عنوان آن را از »ثامن االئمه« به 
»ثامن« تغییر دادند.

در شش ســال گذشــته، ثامن توانسته است شش 
مرحلــه از هفــت مرحله اعالمی بانــک مرکزی برای 
صدور مجوز را طی کند و مرحله نهایی آن که شــامل 
عرضه ســهام و پذیرش در بورس بــوده، هنوز محقق 

نشده است.
موسســه مهــر اقتصاد که بــا عنــوان »بانک مهر 
اقتصــاد« در نظام پولی کشــور به شــمار می رود، از 
دیگر موسساتی اســت که هنوز موفق به کسب مجوز 
نهایی از بانک مرکزی نشده است؛ مهر اقتصاد هرچند 
ابتدا ادغام در دو موسسه دیگر برای تشکیل یک بانک 
جدیــد را رد کرد اما مســئوالن آن اعالم کردند که با 
توجه به اینکه به نهادهای نظامی وابســته هستند، در 

صورت حکم حکومتی، به این کار تن می دهند.
** ثامن به زودی به شتاب متصل می شود

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ثامن به زودی 
به شــتاب متصل می شود، گفت: موسسه ثامن االئمه 
پس از الزام بانک مرکزی مبنی بر اســتفاده نکردن از 
اســماء متبرکه به ثامن تغییر نام داد؛ این موسسه از 
نظر ما مشکل خاصی ندارد و در حال بررسی و تصمیم 
گیری در خصوص تجمیع موسسه ثامن، مهر اقتصاد و 
کوثر هســتیم که با هم به فعالیت کنند و این تصمیم 

در حال شکل گیری است.
ســیف درباره مشــکل نقدینگی این موسسه یادآور 
شــد: این حجم تقاضای نقدینگی، برای هر مجموعه 
ای در بازار پول بروز مشــکل می کرد؛ زمانی که مردم 
هجوم بیاورند نقدینگی در شــعبه وجود ندارد، نباید 

متبادر شود که بانک مشکل دارد.
**سود 84 درصدی یک موسسه غیرمجاز

رئیس شورای پول و اعتبار در عین حال گریزی هم 

به مشکالتی که موسســات غیرمجاز برای نظام پولی 
کشــور در یک دهه گذشته ایجاد کرده اند، زد و گفت 
که رقابت های ناســالم بر سر نرخ سود سپرده در این 
موسســات سبب شده بود که جریان منابع و نقدینگی 
از بانک ها به ســمت این موسسه ها هدایت شود که 
در نتیجه شاهد نابســامانی در بازار نرخ سود بودیم و 
اکنون که پرونده غیرمجازها برای همیشه بسته شده، 
می توان برنامه بانک مرکزی را برای ســاماندهی نظام 

پولی کشور و نرخ سود، پیاده کرد.
رئیــس کل بانــک مرکزی گفت که حتــی یکی از 
این موسســه غیرمجاز ســود 84 درصدی به سپرده 
گذارانــش می داد اما با همه ســختی هــا و مقاومت 
 ها ســرانجام همه موسســات غیرمجاز ســاماندهی 

شدند.
**سنگ اندازی سپرده گذاران کالن فرشتگان

سیف همچنین به سپرده گذاران تعاونی های هشت 
گانه منحل شده که در موسسه کاسپین تجمیع شده 
انــد نیز اطمینان داد که بانــک مرکزی مدافع حقوق 
آنان اســت و به میزانی که از دارایی های این تعاونی 
ها بویژه فرشتگان شناســایی شود، به سپرده گذاران 

تعلق می گیرد.
به گفته ســیف، اولویت نخست با اصل سپرده های 
مردم اســت و پس از تکمیل آن، نوبــت به پرداخت 
سودهای متعارف می رســد و نکته اینکه سهامداران 
فرشــتگان تا زمانی که همه سپرده گذاران آن تعیین 
تکلیف و تصفیه نشده اند، بدهکارند و همه اموال آنها 
باید به سپرده گذاران تخصیص یابد و حتی سهم آنها 
در موسسه کاسپین هم متعلق به سپرده گذاران است .

وی با تقســیم بندی سپرده گذاران درشت کاسپین 
به دو گروه اصلی تاکید کرد:

گروه اول همان مدیران متخلف هستند که از طریق 

ایادی خود در حال ایجاد اخالل در فرآیند رســیدگی 
به حساب ها هســتند و گروه دوم کسانی هستند که 
سپرده درشت دارند و اجازه نمی دهند سپرده گذاران 
خرد برای تعیین تکلیف ســپرده هــای خود مراجعه 

کنند.
** آخرین وضعیت ثامن الحجج

رئیس کل بانــک مرکزی دربــاره آخرین وضعیت 
ســپرده گذاران تعاونی منحله ثامن الحجج نیز گفت: 
ســپرده های تعاونی ثامن الحجج تا سه میلیارد ریال 
)300 میلیــون تومــان( در حال بازپرداخت اســت و 
سپرده های کالن را دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد.

سیف یادآور شد که ثامن الحجج قرار بود یک تعاونی 
در ســبزوار برای دانش آموختگان باشد اما قارچ گونه 
رشــد کرد و با تاسیس 500 شــعبه در سراسر کشور 
12128 هزار میلیارد ریال از مردم سپرده جذب کرد

بــه گفته وی، میرعلــی مدیرعامــل تعاونی منحله 
ثامن الحجج 119فقره چک برگشــتی داشــت اما با 
شیوه تطمیع و با اســتخدام فرزندان برخی مسئوالن 
و بدون آنکه تخصص و تحصیالت دانشــگاهی الزم را 
داشته باشد، ثامن الحجج را به پیشبرد و در نهایت این 

تعاونی منحل شد.
تعاونی ثامن الحجج در شــهریور 94 منحل شــد و 
بهمن همان سال امور مربوط به تعیین تکلیف حساب 

های آن به بانک پارسیان محول شد.
بانک پارســیان تیــر ماه امســال در اطالعیه ای از 
آغــاز دور جدیــد تعیین تکلیف حســاب هــای این 
تعاونی خبر داده اســت اما به گفته کوروش پرویزیان 
مدیرعامــل بانک پارســیان هنوز تعییــن تکلیف 10 
هزار حســاب مربوط به 5 هزار مشــتری این تعاونی 
 باقــی مانده که مربوط به ســپرده های با مبالغ کالن 

است.

شــصت و نهمین و آخرین جلسه شورای گفت و 
گوی دولــت و بخش خصوصی در دولت یازدهم در 
حالی برگزار شــد که حاضران در نشست اتاق ایران 
با قدردانی از اقدام های وزیر اموراقتصادی و دارایی، 
آن را به آیین خداحافظی با »علی طیب نیا« تبدیل 

کردند.
در آغاز این جلســه »غالمحسین شافعی« رییس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران از 
غیبت طیب نیا در دولت دوازدهم خبر داد و از وی 
دعوت کرد همکاری خود را با بخش خصوصی قطع 
نکند؛ زیرا بخش خصوصی آماده استفاده از تجربه و 

نظر طیب نیاست.
وی طیــب نیا را »شــاگرد اول کابینه یازدهم در 
کســب رای اعتماد باال از مجلس شورای اسالمی« 
توصیف کرد که این سخنان با استقبال حاضران در 

این نشست روبرو شد.
در این جلســه »محمدرضا پورابراهیمی« رییس 
کمیسیون اقتصادی و »غالمرضا تاج گردون« رییس 
کمیســیون برنامــه و بودجه و محاســبات مجلس 
شــورای اسالمی، نیز از اقدام های طیب نیا در دوره 

وزارت تجلیل کردند.
تاج گردون ابراز امیدواری کرد امشب نظر رییس 
جمهوری درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد تغییر کند.

»نوروز کهزادی« معاون قوه قضاییه و نماینده این 
قوه در شورای گفت و گو نیز از طیب نیا دعوت کرد 
اگــر در دولت بعدی حضور نــدارد، در قوه قضاییه 
همکاری کند که این ســخنان با خنــده حاضران 

همراه شد.
»بهمــن عبداللهی« رییس اتاق تعاون و همچنین 
نماینــده اتاق اصناف ایران بــه نمایندگی از بخش 
خصوصــی از اقدام های طیب نیــا در بهبود اوضاع 
اقتصادی و نیز برگزاری منظم جلسات شورای گفت 

و گو قدردانی کردند.
»اکبــر کمیجانــی« قائم مقام رئیــس کل بانک 
مرکــزی، نیــز طیب نیــا را یکی از ســرمایه های 
علمی کشــور دانســت و گفت: اگــر دولت یازدهم 
در عرصــه کاهش تورم و بهبــود وضعیت اقتصادی 
 دستاوردی داشت، ســهم طیب نیا از این موفقیت 

باالست.
شــصت و نهمین نشست شــورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی قرار بود امروز به 2 موضوع 
»اعتــراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع 
تولیــد« و »تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشــی از 
تجدیــد ارزیابــی دارایی های اشــخاص حقوقی« 
اختصاص یابد که فرصت طرح این موارد فراهم نشد.

نشســت های شــورای گفت و گو به طور ماهانه 
برگزار می شود و بر این اساس پیش بینی می شود 
جلســه آتی این شــورا با حضور وزیر اقتصاد دولت 

دوازدهم برگزار شود.
در پایان این نشست شافعی به نمایندگی از بخش 
خصوصی با اهــدای لوح، از تالش هــای طیب نیا 
 در مســند وزارت امور اقتصــادی و دارایی قدردانی 

کرد.

 کمبود جا در مجلس علت دعوت نکردن از نمایندگان
 ولی فقیه و امامان جمعه در مراسم تحلیف بود

خیال سپرده گذاران ثامن و مهر اقتصاد راحت شد

خداحافظی پارلمان بخش خصوصی با طیب نیا در جایگاه وزیر اقتصاد
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