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ساز وکار ویژه مالی ایران و اروپا از 
اواسط ژانویه راه اندازی خواهد شد

 نشریه آمریکایی پولیتیکو گزارش داد

صندوق قرض الحسنه »مهر ایثارگران« فاقد مجوز است
بانک مرکزی: 

به  انتشار اطالعیه ای اعالم کرد تشکیاللت موسوم  با  بانک مرکزی   
فاقد  ایثارگران(  )موسسه حمایت  ایثارگران  مهر  صندوق قرض الحسنه 
هر گونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بوده و فعالیت آن 

غیرقانونی است.
سپرده  گواهی  اوراق  مرکزی،  بانک  از  ایرنا  دوشنبه  روز  گزارش  به 
سرمایه گذاری منتشر شده از سوی این نهاد با درج عبارت جعلی »این 

صندوق تحت نظارت بانک مرکزی است« فاقد هرگونه اعتبار و ارزش بوده 
و مغایر با قوانین و مقررات است.

افتادن  مخاطره  به  از  جلوگیری  برای  خواست  مردم  از  مرکزی  بانک 
سرمایه های خود از هر گونه ارتباط با موسسه جعلی صندوق قرض الحسنه 
مهر ایثارگران )موسسه حمایت ایثارگران( اعم از سپرده گذاری یا دریافت 

تسهیالت خودداری کنند. 

موضوع جلوگیری از ادامه فعالیت صندوق غیرمجاز یادشده از طریق 
نیروی انتظامی و طرح شکایت علیه آن نزد مرجع قضایی در مرحله اجرا 
قرار دارد.  ساماندهی موسسه های غیرمجاز از سال 1386 با اجرای آیین 
نامه های قانون بازارهای غیرمتشکل پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار 

گرفت.

چرا کاردار لهستان اخراج نشد؟
تحلیلگران مسائل بین الملل بررسی کردند
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 جهانگیری: رئیس سازمان اداری اعالم کرد

دادستان کل کشور مطرح کردروحانی:

ماهواره پیام 
به زودی به فضا 
پرتاب می شود
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نشده است
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 الیحه »تامین امنیت زنان در برابر خشونت« در دستور 
کار امروز )دوشنبه( مسئوالن عالی قضایی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در 
دولت یازدهم )معاونت امور زنان و خانواده( تدوین شد که بنا به 
ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین 

نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
این الیحه در پنج فصل و 92 ماده به منظور جلوگیری از بی 
عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به 
زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت 
های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف 
مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود. اکنون 

این الیحه دارای 52 ماده است.
در این الیحه، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، 
آنان،  امنیت  و  کرامت  حفظ  منظور  به  زنان  حقوق  تامین 
پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در 
در  آگاهی جامعه  افزایش سطح  و  تامین  و  معرض خشونت 

خصوص خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن آمده است.
همچنین حمایت  های مندرج در این قانون شامل زنان باالتر 
از 18 سال  زنان متاهل کمتر  و  تمام  از 18 سال )شمسی( 
)شمسی( می  شود. اگر چه در این قانون خشونت را جرم دانسته 
و آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن 
خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب 
آن شود، در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات 

می شود.
الیحه تامین امنیت زنان علیه خشونت 11 ماه است که در 

اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد.
به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت 
اهلل صادق آملی الریجانی روز دوشنبه در جلسه مسئوالن عالی 
قضایی با اشاره به تالش های اخیر آمریکا در منطقه برای مقابله 
با جمهوری اسالمی تصریح کرد: این تالش ها در طول ۴۰ سال 
گذشته همواره وجود داشته و مسأله جدیدی نیست اما اصرار آنها 

بر این مقابله نکته های جدیدی در بر دارد.
رئیس قوه قضاییه افزود: به نظر می رسد که آمریکایی ها 
پس از شکستهای پی در پی در منطقه و صرف هزینه های 
زیاد که نه تنها دستاوردی برایشان نداشته بلکه موجب شده که 
مردم منطقه علیه آنها متحدتر شوند و جمهوری اسالمی نیز با 
همه دشواری ها قدرت بی نظیر منطقه شود، حرکاتی را برای 

پوشاندن این شکست ها در دستور کار قرار داده اند.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به توطئه های آمریکا طی 
ماه های گذشته از ادعای به صفر رساندن فروش نفت ایران تا 
اعمال تحریم های فلج کننده در 1۳ آبان، این اقدامات را عمدتا 
تبلیغاتی و در چارچوب عملیات روانی توصیف کرد و افزود: آنها 
به خوبی فهمیده اند که اساس اقتدار جمهوری اسالمی، حضور 
مردم در صحنه است لذا این حضور را هدف گرفته اند و برای 

ناامیدسازی مردم هر چه در توان دارند به کار می برند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بهره مندی آمریکا از نیروهای 
نیابتی در منطقه و برخی مزدوران داخلی برای تحقق اهدافش، 
اظهار داشت: وظیفه ما این است که شگرد و فریب دشمن را 
بشناسیم و راه نفوذ دشمن را دقیقا از همان نقطه ای که در 
مقام وارد آوردن ضربه است، سد کنیم. آیت اهلل آملی الریجانی 
با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به موضوع معیشت مردم 
و اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: در این زمینه، وظایفی متوجه 
مردم، دولت و سایر دستگاه هاست. دولت باید بر اساس تدبیر، 

کاری جهادی در پیش بگیرد زیرا شاهدیم که دشمن تمام تالش 
خود را برای بستن راههای مبادالت تجاری ایران به کار بسته 
است. گر چه معتقدیم همان گونه که تا امروز نتوانسته اند کاری 
از پیش ببرند، پس از این هم نخواهند توانست اما این چیزی از 

مسئولیت ما کم نمی کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: از تالشهای دولت برای بهبود 
معیشت مردم و ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور مطلعیم اما 
نیاز به تالش بیشتر، کار جهادی و توجه بیش از پیش به نیروها 

و استعدادهای داخلی است.
 مردم در مواجهه با شایعات هوشیار باشند

آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه مردم نیز باید مانند 
همیشه هوشیار و بصیر باشند، پخش شایعات را از شگردهای 
امروز دشمنان برشمرد و تصریح کرد: مردم باید در مواجهه با 
شایعات هوشیار باشند. این اقدامات در ادامه پروژه ناامیدسازی 
مردم و از مهمترین ابزارهای دشمن است. بی تردید کشوری با 
این حجم از سرمایه های عظیم مادی و معنوی و مردمی که اهل 
ایمان، اعتقاد و عزم راسخ هستند از پا نمی افتد. تجربه ۴۰ سال 
گذشته نیز موید این مطلب است و امروز هم استقامت مردم 
همان گونه که در دوران دفاع مقدس و سایر برهه های تاریخی 
به منصه ظهور رسیده است، موجب شکست دشمن  کشور 
خواهد شد. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر دولتمردان و 
مسئوالن کشور در مسیر رضایت و نصرت الهی باشند، خداوند 
نیز به حکم آیه شریفه »ان تنصروا اهلل ینصرکم« به آنان یاری 
و  دولتمردان  از  اگر  نیز  مردم  داشت:  اظهار  رساند،  خواهد 
مسئوالن، صدق در گفتار و رفتار و کار جهادی ببینند، در صحنه 
باقی خواهند ماند و برای عزت خود ایستادگی خواهند کرد. آیت 
اهلل آملی الریجانی با کنایه به کشورهایی نظیر عربستان که تحت 
سلطه آمریکا قرار دارند، خاطرنشان کرد: ایران کشوری نیست که 
آمریکا نهایت استفاده را از آن ببرد و بعد هم به راحتی بگوید اگر 
از شما حمایت نکنیم، دو هفته هم دوام نمی آورید. رئیس قوه 
قضاییه با بیان اینکه حرکت عظیم مردم ایران موجب شکست 
توطئه های آمریکا و اذناب جهانی و منطقه ای آن در مقابله با 
جمهوری اسالمی است، استفاده از کاالی ایرانی و توسعه و ترویج 
اشتغال و تولید داخلی را از مهمترین مولفه های مبارزه در جبهه 
اقتصادی دانست و یادآور شد: هم مردم و هم دولتمردان برای 
ارتقا و اعتالی نام اسالم و ملت بزرگ ایران باید تالش کنند و 

هیچ تردیدی در تحقق وعده نصرت الهی به خود راه ندهند.
 دلیل حمالت به قوه قضاییه

آیت اهلل آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به تالش دشمن برای ضربه زدن به نظام از طریق تخریب 
نهادهای جمهوری اسالمی از جمله قوه قضاییه، گفت: یکی از 
مهمترین دالیل هجمه های دشمن به دستگاه قضایی جمهوری 
اسالمی این است که ما همواره تالش کرده ایم راه نفوذ دشمنان 
را سد کنیم. قوه قضاییه در جریان فتنه سال 88 و سایر مواردی 
که دشمن با سوء استفاده از برخی ناآرامی ها تالش داشت به 
ساحت اقتدار کشور ورود کند، با همکاری نهادهای امنیتی و 
انتظامی اجازه تحقق چنین رویایی را نداد و این سرمنشأ حمالت 
به قوه قضاییه بوده است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به تشدید 
هجمه ها علیه مجموعه دستگاه قضایی، قضات و مسئوالن این 
دستگاه تصریح کرد: یک قاضی براساس وظیفه و در حد فهم 
خود از قانون، حکمی صادر می کند. به محض اینکه برخی این 
حکم را در تضاد با منافع خود می بینند، شروع به تخریب، توهین 
و افترا می کنند. از نظر ما هیچ ایرادی ندارد که کسی به صورت 

فنی و کارشناسی بگوید حکم قاضی از نظر برداشت و استنباط 
قانونی اشکال داشته است اما مرز انتقاد با توهین و تخریب و 

افترا واضح است.
وی افزود: وقتی بگوییم قاضی توطئه و تبانی کرده یا بر اثر 
فشار از سمت مسئوالن دستگاه قضایی رای داده است، دیگر 
در دایره انتقاد نمی گنجد و توهین بلکه در مواردی افترا به 
شمار می آید. ممکن است در جایی ابهاماتی برای افراد وجود 
داشته باشد اما در کجا رسم است که هر کسی به قوه قضاییه هر 
نسبتی بدهد و بعد مدعی شود که انتقاد کرده است؟ کسی که 
رای دادگاه را پاره می کند یا می سوزاند، به قانون و قوه قضاییه 
آشکارا توهین کرده است. آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به 
برخورد قوه قضاییه با مفاسد و اقدامات علیه امنیت کشور، اظهار 
داشت: دستگاه قضایی در طول ۴۰ سال گذشته اقدامات عظیمی 
داشته است. در طول همین 1۰ سال گذشته همگان تالش های 
وافر دستگاه قضا برای برخورد با فساد، گسترش نظارت های 
بیرونی و نیز نظارت های درونی بر خود قوه قضاییه و همچنین 
تحول در تشکیالت قوه قضاییه را شاهد بوده اند. اینکه برخی این 
دستاوردها را نبینند و با صرف مشکالت شخصی با افراد، کل یک 
نهاد را تخریب کنند، باید بدانند که تنها به اشخاص آسیب نزده 

اند بلکه جمهوری اسالمی را تخریب کرده اند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گاهی نحوه برخورد با دستگاه 
قضایی از توهین و تخریب به سمت مقابله فیزیکی حرکت کرده 
است، به شهادت تعدادی از قضات و دادستان ها در طول سال 
های گذشته و همچنین سوء قصد اخیر به جان رئیس کل 
دادگستری کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و افزود: تعجب می 
کنم که برخی افراد این همه علیه قوه قضاییه و مسئوالن آن 
دست به تخریب و توهین می زنند و بعد مدعی هستند که 
مقصودشان نظام جمهوری اسالمی نیست. این افراد از معیت 
نظام و نهادهای آن غافلند و توجه ندارند که وقتی یک رکن نظام 
را ناجوانمردانه متهم به انواع بی عدالتی و ظلم می کنند، در واقع 
با اصل نظام مقابله کرده اند و در واقع به جریان عملیات روانی 
دشمن و جنگ نرم برای مایوس کردن مردم از نهادهای مهم 

نظام و مسئوالن یاری رسانده اند.
آیت اهلل آملی الریجانی با تاکید بر تالش همه مسئوالن برای 
حرکت در چارچوب قانون و بهانه ندادن به دست دشمن، به 
هشدار اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله با شایعات اشاره 
کرد و گفت: شایعات برای تخریب نظام است. البته به دلیل 
فشارهای دشمن و برخی سوءتدبیرهای داخلی نیز کاستی هایی 
وجود دارد که هیچکس منکر آنها نیست اما دشمنان تمام ابزار و 
توان خود را به کار گرفته اند که هیچ یک از خدمات نظام طی ۴ 
دهه گذشته دیده نشود و در این میان برخی نیز در داخل، آب 

به آسیاب دشمن می ریزند.
 دستگاه قضایی برای فعال نگه داشتن کارخانه ها 

در میدان است
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت وحدت همه مردم و 
مسئوالن در مقابله با دشمن و ساختن کشور و معیشت مردم، 
یکی از خدمات بزرگ قوه قضاییه را که فراتر از وظایف خود در 
سطح کشور دنبال می کند، تالش برای فعال ماندن بسیاری 
از کارخانجات و مراکز تولیدی به کمک دستگاه های اجرایی 
برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با اخالص در عمل، توفیق هرچه 
بیشتر خدمت به مردم برای مسئوالن حاصل شود و مردم بصیر 
نیز با اتکا به ایمان و توانمندی های خود همواره از پشتیبانی حق 

تعالی برخوردار باشند.


