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شهید آمریکایی 
مشروطه!
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عباس آرگون عضو هیات نماینــد گان اتاق تهران 
معتقد  اســت :د ر شرایط حاضر تحریم های آمریکا 
بهبود  فضای کسب و کار و تعامل حاکمیت با فعاالن 
بخش خصوصی می تواند  راهگشای حل مشکالت 
باشد . فشار تحریم های ظالمانه از یک سو و قوانین 
و مقررات د ســت و پاگیر و فضای نامناسب کسب 
وکار از د یگــر ســو، فعاالن اقتصــاد ی را با چالش 
هــای فراوانی مواجه کرد ه، از این رو باید  با تحلیل 
د قیق مسائل اقتصاد ی د اخلی و بین المللی ضمن 
تعامل ســازند ه با ارکان حاکمیت نسبت به اصالح 
قوانین و مقررات و بهبود  فضای کســب وکار اقد ام 
کــرد  تا با حفظ و توســعه جایگاه بخش خصوصی 
موجبات رشد  و توسعه اقتصاد ی کشور فراهم شود .

رسید ن به توسعه و رشد  اقتصاد ی د ر سایه د اشتن 
نگاهی هم هجانبه و سیستمی، استفاد ه از ظرفیت 
های بخش خصوصی، ایجاد  ارتباط موثر و سازند ه 
با مراجع و ســازمان های مرتبــط و تصمیم گیر  
معرفی ظرفیت های کشــور، شناســایی مشکالت 
فعاالن اقتصاد ی و انعکاس آن به مسئوالن ذیربط 
و فراهم کرد ن شرایط و زمینه تعامل فعاالن بخش 
خصوصی با همتایان خارجی میسر خواهد  شد .برای 
توسعه کشور نیازمند  تغییر اساسی د ر نقش د ولت 
د ر اقتصاد  هســتیم تا جایــگاه د ولت از تصد یگری 
عاملیت و د خالت د ر اقتصاد  به حاکمیت، نظارت و 
هد ایت تغییر یابد . چرا که بهره وری د ر بنگاه های 
تحت مد یریت د ولت د ر ســطح پایینی قرار د ارد  و 
می توان با واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی 
به عنوان محور توسعه کشور نسبت به افزایش بهره 
وری آنها اقد ام کرد .کشــور د ر ایــن حوزه نیازمند  
آزاد ســازی و تعیین قیمت توســط مکانیسم بازار 
است تا تولید کنند گان و مصر ف کنند گان از آزاد ی 
انتخاب برخورد ار شوند ، مصرف کنند گان به د نبال 
حد اکثر رفاه و تولیــد  کنند گان با هد ف ماند ن د ر 
بازار با اســتفاد ه بهینه از منابع و خالقیت و ارتقای 
کیفیت محصوالت تولیــد ی و کاهش هزینه ها به 
باشند .توسعه  د نبال رضایتمند ی مصرف کنند گان 
و پیشــرفت اقتصاد ی کشور و رسید ن به استقالل 
اقتصاد ی د ر گرو ایجاد  امنیت برای سرمایه گذاران 
د اخلــی و خارجی برای ســرمایه گذاری د ر بخش 
های مولد  اقتصاد ی است و این امر مستلزم د اشتن 
اقتصاد ی شــفاف و بد ون فساد  است. چراکه فساد  
باعث به خطر افتاد ن امنیت کشور می شود  و روی 
شاخص های متعد د  اقتصاد ی از قبیل تورم، سرمای 
هگذاری و اشتغال و... تاثیر منفی و زیان باری د ارد  
و با کاهش کارایی د ر کشــور مانع رشــد  و توسعه 
و پیشــرفت اقتصاد ی و د سترسی به فرصت های 
تجاری می شــود  و آثار منفــی بر تخصیص بهینه 
منابع، گسترش تبعیض و بی عد التی، ایجاد  فاصله 

طبقاتی و د ر نهایت بر رفاه عمومی د ارد .
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عد م شــناخت ، آگاهــی و انتخاب 
د ر هر زمینــه ای باعث بروز فاجعه 
می شــود . فجایعی کــه اگر چه به 
مرور بــروز می کنند  امــا ماند گاری 
خــود  را تا مد تها حفــظ می کنند . 
اقتصاد  که شایســته است  خصوصاً 
از آن بــه عنــوان علم اقتصــاد  نام 
برد ه شود  . حال آنکه د ر کشورهای 
روبه پیشــرفت یا به ظاهر اقتصاد ی 
شد ه این علم تعریف غلطی به خود  
گرفته کاماًل از مســیر اصلی خارج 
شد ه اســت. د رک ناد رست و تعریف 
عامیانــه از علم اقتصــاد  نوین باعث 
گرد ید ه تا جامعیت این علم د ر حد  
رزق و روزی ، د خــل ، بخور و نمیر 
، پول با پول عــوض کرد ن ، خرابی 
بازار ، تورم ، گرانی ، اضطراب خرید  
، انباشــت نقد ینگی ، معمله کاال به 
کاال نزول کند . اد بیاتی که بیشــتر 
زیرمجموعه ضد  اقتصاد  است ،  چرا 
که علــم اقتصاد  ذاتاً جز پیشــرفت 
نتیجه  جامعه  اســایش  و  روزافزون 
د یگری نخواهد  د اشت. اساساً شکل 
گیری مجموعه های اقتصاد ی مثل 
اصناف ، اتحاد یه ها د لیل بر جامعیت 
علــم اقتصاد  د ارد  . و اگر این علم به 
متصد یان  و  نشــود   تعریف  د رستی 
امور صنفی از د رک علمی آن عاجز 
باشــند  چنین مجموعه هایی بیشتر 
محل حل اختالف می شود  تا مرکزی 
برای کنتــرل و ترویــج مبانی روز 
زیرمجموعه های خود   د ر  اقتصاد ی 
، همین یک نکته کافیست تا مراکز 
اقتصاد ی د ر هر شکل و متراژی که 
باشند  احســاس کنند  که هیچ نیرو 
خرد  اقتصاد ی آنها را  پوشــش نمی 
د هد  و آنها د ر پس این وارهاشد گی 
، امنیت شــغلی نخواهند  د اشت ، و 
این حس عد م امنیت اقتصاد ی فضا 
را برای به کارگیری  علوم و تجارت 
و  کســب فراهم می ســازد  که این 
خود  شروعی بر ضد  اقتصاد  است که 
جز فاجعه نتیجــه ای د ر بر نخواهد  
د اشــت. اقتصاد  این نیست که یک 
د ســتفروش خود  را کاســب بد اند  
خــود  را تاجر بد اند  و یک تاجر خود  
را اقتصاد  د ان بشــمارد  . اقتصاد  این 
نیســت که حجره ها بازسازی شوند  
و شــکل تجاری به خــد  بگیرند  یا 
اماکن مختلــف تغییر کاربری د هند  
این روند  خود سرانه باعث می شود  تا 
حرمت این علم شکسته شود  و حد  
و حد ود هــا از بین برود  . اقتصاد  این 
تعبیر جاهالنه را ند ارد  که جامعه به 
علت عد م امنیت اقتصاد ی به طمع 
افتد  و تمام تالششان بر این باشد  که 
چگونه به ســود  برسند . اقتصاد  یک 
خرد  جامع و حاکم بر زند گی اســت 
که این اطمینان را بوجود  می آورد  تا 

هر فرد  بد اند  که چرخه تجارتش د ر 
جهت آرامش و  آســایش برای نسل 
های پس از خــود  د ر جهت جهانی 
شــد ن برنامه ریزی شد ه است و اگر 
مالیات می پــرد ازد  مالیاتش د ر این 
چرخه اقتصاد ی چنــان جاگرفته و 
تعریف شــد ه که می د انــد  د ر  چه 
زمان و مکانی باعــث تولید  ، ایجاد  
شغل ، نوســازی و پیشرفت د ر هر 

زمینه ای می گرد د . 
علم اقتصاد  این حق را به هر فرد  از 
جامعه  می د هــد   که د ر  د ورنمای 
فیزیکی و نه خیالی تالشش را ببیند ، 
اطمینان حاصل کند  ،آنگاه د ر جریان 
کســب و کار حل گرد د  زیرا د ر علم 
اقتصاد  و د ر جریان صحیح اقتصاد ی 
همه به سود  می رسند  و صفات غیر 
انسانی که محصول طمع ورزی است 
خود  بخود  آنها  را از چرخه اقتصاد ی 
خارج می کند  . محصول چرخه ضد  
باورهای عامیانه  به  بازگشت  اقتصاد  
ایســت که ناشی از د رک ناد رست و 
اضطراب معیشــتی است . از این رو 
هر فرد  یا گروه می کوشد  د ر این بازار 
نابسامان از هر راه ممکن بارش را به 
سود  برســاند  . راههایی که به شکل 
قانونی خود ســاخته  د رآمد ه،  قانون 
که مجموعه بی قانونی های تجاری 
و اقتصاد ی اســت. همین امر باعث 
می شود  تا د یگر هیچ حد  و مرزی د ر 
کسب و کار وجود  ند اشته  یا رعایت 

نشود . سلسله مراتب اقتصاد ی ناد ید ه 
گرفته شــود  و د ر غیاب خرد مند ان 
اقتصاد ی تجارت های نو ظهور کنند  
که سود ی به مراتب بیشتر از تولید  
کنند گان و کســبه د ارند  . ســود ی 
که می توانســت د ر قالب مالیات بر 
د رآمــد  به نفع همگان باشــد . حاال 
د ر قالب گشــایش رزق و روزی د ر 
اختیــار افراد ی قــرار میگیرد  که نه 
مالیات می پــرد ازد  نه د غد غه جا و 
مکان د ارند  و نه پشــتوانه مالی می 
خواهند  . افراد ی کــه عموماً امتیاز 
قانونی اقامت هم ند اشــته زند گی و 
پیشینه انگلی را پیش گرفته اند  که 
صد  البته نفوذ ایــن افراد  د ر چرخه 
اقتصاد ی خود  د لیل قاطعی بر عد م 

وجود  علم اقتصاد  است . 
این نکته که د ر طول تاریخ کســب 
و کار و حجره و بازار توکل د اشــتن 
به نام های و ذکر های گشــایش گر 
روشــی برای تقویت ایمان د ر جهت 
پیشــرفت بود ه یا حتی اســتفاد ه از 
نماد ها و نشــانه هایی د ر باور عموم 
رونق بخش کســب و کار بود ه است 
.اما تمــام این باورها چــه از منظر 
اعتقاد ی یا نماد ین زمانی ثمر بخش 
بود ه که اینهمه د ر پی خرد  اقتصاد ی 
و همت و تالش باشــد  . د ر غیر این 
صورت آنگاه که علم و تالش د ر کار 
نباشد  خرافه د ر همه چیز نفوذ کرد ه 
یک اصل باورپذیر می شود  و همین 

لحظه اســت که جریان نرم و نفوذ 
انگل های اقتصاد ی شکل می گیرد .

وقتی یک کاســب ،تاجر یــا تولید  
کنند ه د رک صحیحــی از کار خود  
ند اشته باشد  و خصوصاً اگر به د لیل 
د سترسی ند اشــتن به منبع جامعی 
از تجربیات حرفه ای  و تاریخی هم 
صنفانش که صد  البته باید  محصول 
اتحاد یه و صنف مرتبط باشد  مجبور 
به اعمال سلیقه و تجربه شخصی شود  
قطعا این فجایع تشــد ید  می گرد د . 
این وظیفه هر صنف اقتصاد ی است 
که با بکارگیــری خرد مند ان کتاب 
جامعی را فراهم آورد  که تاریخ کسب 
،راهکارها ،آزمــون و خطاها ، روش 
های ســنتی و مــد رن و موضوعات 
علمی و کاربرد ی را شــامل شود  و 
آن  را د ر اختیــار هم صنفی هایش 
قرار د هد  تا ایشــان با مطالعه آن و 
با شناخت و آگاهی د رک د رستی از 
انتخاب حرفه ای خود  د اشته باشند  
و تصویر روشــنی از موقعیت روز به 
روز و لحظــه به لحظه کارشــان را 
ببینند . د ر غیر این صورت اضطراب 
کسب باعث می شود  تا ایشان پس از 
سالها تالش به آزمون و خطا روآورند  
و د ر این ســرد رگمی هزار راه نرفته  
را تجربــه کنند  فقط برای آنکه یک 
د انــای کل اقتصاد ی آنهــا را تحت 

پوشش نگرفته است . 
این مطلب را محمد  حید ری نوشت.

کاخ ســفید شماره تلفن رئیس جمهوری آمریکا را به مقام های 
ســوئیس داده تا در صورت نیاز در اختیار تهران قرار دهند.به 
نقل از پایگاه اینترنتی شــبکه خبری ســی ان ان، پس از آن که 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری آمریکا، آشــکارا از مقام های 
ایران خواســت تا با او تماس بگیرند، کاخ ســفید با سوئیس 
ارتباط برقرار کرد تا شــماره تلفن ارتباطی با رئیس جمهوری 
ایاالت متحده را در اختیار تهران قرار دهد. این خبر را دو منبع 
دیپلماتیک اعالم کردند. یکی از این دو منبع گفت که سوئیس 
احتماال تنها در صورتی این شماره را به مقام های ایران خواهد 
داد که آن ها خود چنین درخواستی داشته باشند و بعید هم به 
نظر می رســد که چنین اتفاقی روی دهد. مقام های کاخ سفید 
اعالم کرده اند که پیشــنهادهای ترامپ صادقانه هستند. کاخ 
ســفید از اظهارنظر درباره این خبر خودداری کرد.  ترامپ طی 
سخنانی گفته بود: »دوست دارم ایرانی ها با من تماس بگیرند. 
می دانید که جان کری با آنها زیاد در تماس است. او به ایرانی ها 
می گوید این کار را نکنند«. به گزارش یورونیوز، ترامپ خواستار 
تعقیــب قضایی جان کری به دلیل نقض قانون لوگان شــد.بر 
اســاس قانون لوگان هر شهروند یا مقام غیرمسئول آمریکایی، 
اگر با کشور متخاصم بدون اجازه مقامات ایاالت متحده رابطه 
برقرارکند، مجرم محســوب می شود.پیش از این هم ترامپ در 

توئیتی، جان کری را متهم 
به نقض قانون لوگان کرده 

بود و نوشــت: »جان کری و 
دیگر افرادی که به او کمک 
کردند تــا آمریکا وارد یک 
توافق بد هسته ای با ایران 

شــود، به ایــران توصیه های 
خیلی بــدی کرده اند. آیا این 

قانون  بــزرگ  نقــض 
لوگان نیست؟«

پنتاگون در پی درخواست فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا که در 
اثر ادعای دولت ترامپ مبنی بر تجهیز نیروهای نیابتی درعراق 
و سوریه از سوی ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی مطرح 
شده است، آتش بار ضد موشکی و ناو جدید به خلیج فارس اعزام 
می کند.به نقل از نیویورک تایمز، مقامات پنتاگون ]وزارت دفاع 
آمریکا[ روز جمعه اظهار کردند کــه این وزات خانه آمریکا یک 
آتشبار ضد موشکی پاتریوت را برای پشتیبانی دفاع در برابر آن چه 
تهدیدهای ایران خوانده شده است به خاورمیانه اعزام می کند که 
بخشــی از آرایش نظامی دقیق برای جلوگیری از آن چه »حمله 
نیروهای ایرانی یا نیروهای نیابتی آن ها« عنوان شــده، است.بر 
اســاس این گزارش، یک آتشــبار ضد موشکی، چند ماه پس از 
آنکه چهار آتشبار از منطقه خارج شده بودند، به خلیج فارس باز 
می گردد.پنتاگون همچنین گفت که یک کشتی نیروی دریایی 
در منطقــه را با آرلینگتون، یک ناو جنگی قدرتمندتر جایگزین 
می کند که یک کشتی آبی خاکی طراحی شده برای نقل و انتقال 
نیروهای دریایی و هلیکوپترهای جنگی اســت. بر اساس اسن 
گزارش هنوز هم شکاف در دولت ترامپ میان مقاماتی که طرفدار 
محدودیت های سخت درباره صف آرایی نظامی جدید هستند و 
کسانی که جبهه ای افراطی داشته و معتقدند که آمریکا باید برای 

نبردی گسترده تر با ایران آماده شود، وجود دارد.
به گفته دو تــن از مقامات آمریکایی، در چند روز گذشــته به 
طراحان نظامی دســتور داده شــده بود تا برای احتمال اعزامی 
گسترده تر به منطقه، در موقعیت درگیری نظامی با ایران، آماده 
شوند. این طرح ها از اقدامات محاسبه شده ای که پنتاگون در چند 

روز گذشته انجام داد فراتر خواهد رفت.
جان بولتون، مشــاور امنیت ملی آمریکا پیش از این اعالم کرده 
بود که آمریکا در واکنش به آن چه »برخی نشانه ها و هشدارهای 
مشکل ساز و جنگ افروزانه« از سوی ایران خوانده، ناو هواپیمابر 
]آبراهام لینکلن[ و هواپیماهای بمب افکن به خاورمیانه می فرستد.

مقامــات وزارت دفاع آمریکا در عین حال گفتند، جنگ ایران و 
آمریکا رخ نخواهد داد و هدف اصلی از این تحرکات قدرت نمایی 

نیروهای بازدارندگی نظامی ماست.

 دوست دارم ایرانی ها 
با من تماس بگیرند  

 آمریکا ناو  آبراهام لینکلن 
به خلیج فارس می فرستد
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تولید اقتصادی خرافه 
در چرخه های تولید



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

2ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال پنجم -  شماره 39 و 40 - فروردین و اردیبهشت ماه 1398

محمــد الهوتــی رئیس کنفدراســیون 
صادرات ایران اقتصاد ایران  و عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران در ســال آینده را 
 FATF وابســته به تصمیم گیری درباره
خواند و عنوان کرد: اگر FATF تصویب 
شــود و اینســتکس راه بیفتد می توان 
امیدوار بود که سال آینده شرایط نسبت 
به امســال کمی بهتر باشد.سال 1397 
برای فضای کسب و کار سال خوبی نبود؛ 
سال آینده برای بخش خصوصی، احتماال 
سال بهتری نسبت به سال 1397 خواهد 
بود. با خــروج ترامپ و نابســامانی های 
ارزی و سیاســت گذاری های بعضاً اشتباه 
و شــتابزده  دولت، به یکی از سخت ترین 
سال های چند دهه  گذشته برای فعاالن 
اقتصادی تبدیل شــد، چشــم انداز سال 
1398 تحت دو سناریو قابل ترسیم است. 
فضای سیاسی و اقتصادی ایران در انتظار 
وقایعــی از جمله تصویب یا عدم تصویب 
FATF خواهد بود. اگر لوایح موسوم به 
FATF به تصویب نرسد، آثار منفی خود 
را بر اقتصاد خواهد گذاشــت. اما اگر این 
لوایح به تصویب برسد، با توجه به ایجاد 
سازوکار اینســتکس، دیگر بهانه ای برای 

اروپایی ها  برجامی  تداوم همکاری هــای 
وجود نخواهد داشــت؛ بنابراین تصویب 
این لوایح  می تواند اثرات مثبتی بر اقتصاد 
داشــته باشــد. به طور کلی، پیش بینی 
شــرایط در ســال پیش رو تــا حدودی 
بــا ابهام همراه اســت و به طــور دقیق 
نمی تــوان در مورد آن ســخن گفت.اگر 
بخواهیم خوشبینانه به وقایع سال آینده 
بنگریم، چنانچه FATF به تصویب برسد 
و اینستکس نیز فعالیت خود را آغاز کند 
آثار مثبت این دو اقدام بر اقتصاد مشهود 
خواهد شــد. در عین حال، ما شاهد این 
بودیم که دولت در سیاســت های داخلی 
به هر سعی و خطایی در سال 97 دست 
زد و اقتصاد و تجارت کشور را تحت تاثیر 

قرار داد.
دولت اکنــون تا حدودی بــه خطاهای 
خــود از جمله کارکرد ارز 4200 تومانی 
و پیمان ســپاری ارزی صادرکنندگان پی 
برده اســت، دولت در واپســین روزهای 
سالی که گذشــت، درصدد تغییراتی در 
سیاســت های اقتصادی و تجاری خویش 
برآمد؛ از جمله بســته  حمایتی  که بانک 
مرکــزی دو روز گذشــته درخصــوص 

واردات در مقابل صادرات، برداشته شدن 
ســقف و کف حجــم واردات از کارت ها 
برای  ثبت ســفارش  و موضوع تســهیل 
کاالهای وارداتی از محــل ارز حاصل از 
صادرات ابالغ کرد؛ یا بسته ای که حدود 
یــک ماه قبل ابالغ شــد و به موجب آن 
صادرکننــدگان بیش از 10 میلیون دالر 
چنانچه 60 درصد ارزشــان را به دولت 
ارائه دهند،  می توانند 40 درصد باقیمانده 
را در بازار آزاد به فروش برســانند.دولت 

متوجه شده که سیاست های اعمال شده 
در ماه های گذشــته، پاسخگو نبوده و در 
جهت بازنگری در مورد آنها برآمده است. 
بنابرایــن اگر روند ایــن اصالحات تداوم 
پیدا کند و ســایه مشــکالت خارجی با 
تصویب FATF کمرنگ شــود،  می توان 
انتظار داشت که ســال 98 بهتر از سال 
97 باشد. البته این بدان معنا نیست که 
شرایط سال 98 مطلوب یا خیلی بهتر از 

97 خواهد بود.

د ر میــان کاالهایی که مــورد  نیاز مرد م 
ســیل زد ه عنوان شــد ، نوار بهد اشــتی 
حساســیت برانگیز شــد .گروهی از افراد  
کــه غالباً  مرد  بود ند و  به تمســخر نیاز 
زنان به نوار بهد اشتی پرد اختند  و تالش 
کرد ند  آن را د ر این مصیبت سیل زد گی 
نیــازی لوکس و فانتــزی معرفی کنند .
تمســخر این نیاز زنــان از همان نگاهی 
برمی خیــزد  که زن را موجود ی د ســت 

د وم می انــگارد  و از آن جــا کــه مرد  را 
جنــس اول و مهم می د اند  هر نیازی که 
د ر زنان و مرد ان مشــترک نباشــد  را به 
هیچ می گیرد  و تمســخر می کند .نیاز به 
نان، برنج، صابون، د ستمال کاغذی، مایع 
ظرف شــویی و مانند  این هیچ گاه مورد  
اما نوار بهد اشتی  تمسخر قرار نمی گیرد  
چیزی است که مورد  نیاز مرد ان نیست و 
می تواند  سوژه تمسخر فرهنگ مرد ساالر 

-و نــه لزوما مرد ان- قرار بگیرد .از طرفی 
نوار بهد اشــتی کــه به قاعد گــی زنان 
مربوط اســت د ر فرهنگ مرد ساالر، تابو 
محســوب می شود  چرا که اند ام زن -جز 
کف صورت و کفین د ســت- تابو اســت 
و ســخن گفتن از آن شرم  آور.»اسالونکا 
د راکولیچ«،د ر کتاب »کمونیسم رفت ما 
ماند یم و خند ید یم« که رمانی اســت با 
سبک غیرد اســتانی که د ر سال 1991 
منتشر شد ه از ســخنرانی اش د ر یکی از 
د انشگاه های آمریکا سخن می گوید . او د ر 
ابتد ای این ســخن رانی نوار بهد اشتی ای 
از کیف خــود  بیرون می آورد  و می گوید : 

» مــن تازه از بلغارســتان رســید ه ام و 
باور کنید  زنان د ر آن جا نوار بهد اشــتی 
ند ارند  و هرگز هم ند اشته اند .« او د ر این 

سخنرانی کم بود  نوار بهد اشتی 
را به عنــوان یکی از د الیل 
شکســت کمونیســم نــام 

می  بــرد . او می گوید  که 
د اخل  روزنامه نــگاران 
ســالن که به سخنان 
او گــوش می د اد ند  از 
این سخنان د راکولیچ 
شــد ند . متعجــب 

می گوید   د راکولیــچ 

د لیــل این که ایــن روزنامه نگاران د اخل 
ســالن نمی توانســتند  حرف او را د رک 

کنند  به این د لیل بود  که »بیش ترشــان 
مرد  بود ند  و مرد ان مجبور نیســتند  هر 
ماه کهنه های خونی خود  را بشــویند  و 
استفاد ه کنند .« او د لیل د یگر این که آن 
مرد ان د رکی از کمبود  نوار بهد اشتی به 
عنوان یکی از علل شکســت کمونیسم 
ند اشــتند  به این د لیــل بود  که 
و  بود ند «  چپ  »بیش ترشــان 
گمان ند اشتند  که یک قد رت 
جهانــی می تواند  بــه همین 
د لیل ســاد ه فروبپاشد . آری، 
نوار  از  مرد ســاالرانه  فرهنگ 

بهد اشتی می ترسند .

راهکارهای کنترل بازار ارز اگرچه متعد د  و متناســب با 
شرایط خاص متفاوت اســت، اما برخی مولفه ها وجود  
د ارد  که با توجه به التهابات سال گذشته می تواند  برای 

سال98 کارامد  باشد .
 1- الــزام حرکت جد ی د ولــت د ر جهت حفظ ذخایر 
ارزی و جلوگیری از رشد  نقد ینگی وکاهش قد رت پول 

ملی.
 2- اتخاذ تمهید ات الزم د ر راستای تامین ارز مورد  نیاز 
ســفرهای ضروری و ایجاد  شفافیت د ر مباد الت ارزی و 
همچنین تد وین برنامه مشــخص برای تامین نیازهای 

خرد  جامعه.
 3- اتخاذ سازوکار قوی و کارآمد  برای کنترل و مقابله 
همه جانبه با قاچاق ارز از کلیه مباد ی خروجی ارزی از 

کشور.

 

4- احیا و تاکید  بر نقش کلید ی سازمان بازرسی و نظارت 
بر قیمت ها به عنوان نهاد  اصلی ناظر بر قیمت گذاری به 
طوری که این نهاد  بتواند  جلوی وابستگی کاذب قیمت 

انواع کاالها به نرخ ارز را بگیرد .
 5- اعمال ســازوکار د قیق و برنامــه محور بر عملکرد  
صرافی ها، که البته با ایجاد  بازار متشــکل ارزی این بند  

به نتیجه مثبتی خواهد  رسید .
6-تعد یل نرخ ســود  بانکی بر پایه سیاست ارزی و رشد  

تولید  ملی د ر کشور. 
 7- برنامه ریــزی تبلیغــی و فرهنگی د ر جهت کاهش 
اثــرات روحی و روانی ناشــی از نابســامانی بازار ارز بر 
اقتصاد  کشور، زیرا جو روانی و هیجانات کاذب بیش از 

هرچیزی منجر به التهابات بازار ارز می شود ..

 

8- ممنوعیــت ورود  کاالهــای ارز بر غیــر ضروری و 
کاالهای که مشابه ساخت د اخل آن ها وجود  د ارد .

 9-اعمال سیاســت های جد ید  مبتنــی بر جمع آوری 
نقد ینگی اعم از ارزی و ریالی به منظور استفاد ه د ر امور 

زیربنایی.
 10- ایجــاد  هماهنگی هد فمند  بین ســازمان حمایت 
از مصرف کنند گان و تولید کنند گان، سازمان تعزیرات 

حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت ها.
 د ر نهایــت باید  به این نکته توجه کرد  که بخشــی از 
افزایش تقاضا برای ارز عاد ی و معمولی اســت و بخشی 
هم سود اگرانه و توســط د الالن بازار انجام می شود  که 
البته نباید  این موضوع را فراموش کرد  که زمینه د اللی 
د ر بازار ارز، چند  نرخی بود ن و اعمال نرخ های د ستوری 
اســت.همچنین کاهش نرخ بهره سپرد ه ها که موجب 
شد ه تا ســپرد ه های راکد  به نقد ینگی سرگرد ان تبد یل 
شــود  و به بازار ارز و مســکن بیاید  نیز عامل مهمی د ر 

نوسانات و هجانات بازار ارز است.
بنابراین ضرورت د ارد  تا د ولت و بانک مرکزی همانطور 
که توانســته اند  از نیمه د وم سال گذشته این بازار را به 
خوبی د ر د ســت بگیرند  و تا حد  امــکان مانع از تاثیر 
هیجانات کاذب از جمله تحریم ها و تحوالت سیاســی 
بر نرخ ارز شــوند ، از التهابات و د الیل آن د ر سال97 به 
عنوان چراغ راه سال جاری استفاد ه کنند .این مطلب را 
ما ننوشتیم حسین سالح ورزی  نایب رییس اتاق ایران 

نوشت.

راهکار های  کلیدی کنترل بازار ارز

سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران 

کمبود نوار بهداشتی 

یکی از دلایل شکست کمونیسم

عبدالناصــر همتی رئیس بانک مرکزی  با انتشــار پیامی در فضای مجازی در 
خصوص چشــم انداز وضعیت اقتصادی در ســال پیش رو نوشت: سال 98 را 

صاحب نظران از دو زاویه پیش بینی می کنند:
1- تشــدید مشکالت: تأثیر بیشتر تحریم های آمریکا- کاهش درآمدهای نفتی 

تشدید تورم رکودی- هجوم نقدینگی – کاهش بیشتر رشد اقتصادی و...
2- غلبه بر مشــکالت: کند شدن تیغ تحریم ها- افزایش مبادالت با همسایگان 
و کشــورهای دوســت- کاهش قابل توجه واردات غیرضرور- رونق تولید ملی  

افزایش صادرات غیرنفتی- کنترل بازار ارز- توان مهار نقدینگی و...
در یــک جنگ اقتصادی تمام عیار و با علــم بر توانایی ها، از زاویه دوم که زاویه 
مقاومت اقتصادی است با سیاستگذاری درست و هماهنگ می توانیم تالش های 
دشمن را خنثی کنیم.در سال 97 نیز با القائات آمریکا در مقاطعی، چند صباحی 
فضای ناامیدی در کشــور حاکم شد اما با سیاست ها و اقدامات درست، علیرغم 
تشدید مشکالت معیشتی مردم، برنامه اصلی آمریکا تا حدودی شکست خورد. 
از فردا با اولویت رسیدگی به هموطنان آسیب دیده از سیل، گام دوم را با قدرت 

برداریم. سیاست های امسال بسیار تعیین کننده است.

دکتــر محمد جواد رســایی مشــاور 
قائم مقام وزیر علوم با بیان این که ایران 
در میان کشورهای در حال توسعه رتبه 
اول فرار مغزها یا گــردش نخبگان را 
دارد گفت: خسارت فرار مغزها در سال 
معادل 60 میلیارد دالر است.ما امکانات 
وسیعی در کشور از لحاظ سخت افزاری 
و نرم افزاری داریم. ما دانش آموختگان 
بی اثری تولیــد نکردیم. بســیاری از 
دانش آموختــگان ما مایــه افتخارند و 
در کشــورهای دیگر منشأ اثر هستند. 
در شرایط ســختی هستیم که باید از 
مجموع امکانات بیشترین بهره را ببریم.

احتیاج مادر اختراع است. وقتی همه ی 
امکانات در اختیار ما باشد کسی اصاًل 

فکر نمی کنــد؛ پول می دهد و امکانات 
را خریداری می کند. االن احتیاجی به 
وجود آمده که باعث شــده ما به فکر 
روش هــای برون رفت از این شــرایط 
بیفتیم. مــا االن اصطالحاً به آن جرم 
critical massرسیده ایم. یا  بحرانی 
ما تعداد زیادی فارغ التحصیل داریم و 
برخی از آن ها دچار ناراحتی هستند و 
از ما انتظار دارند زمینه فعالیت آن ها را 
فراهم کنیم.ما موتور متحرک جمعیت 
82 میلیونی را داریم و باید یک فعالیت 
خارق العاده خــارج از روش های عادی 
انجام گیرد. ایرانی ها هر گاه خواستند 
توانســتند. علم را برای مردم تشریح 

کنیم. 

ایران،  رتبه اول فرار مغزها 

پیش بینی اقتصادی 
98سال  تشدید مشکالت یا غلبه بر مشکالت
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چنــد ی پیش بود  کــه رییــس کل بانک 
مرکزی از حذف 4 صفر از پول ملی صحبت 
کرد . موضوعی که از نظر کارشناسان کاری 
بیهود ه و تنها نمایــش برای وضعیت فعلی 
اقتصاد  محسوب می شود . د ر  حالی که آن 
زمان به نظر نمی آمد  این پیشــنهاد  به این 
زود ی ها عملی شــود ، اما حاال با پیشنهاد  
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، طرح 
اصالح نظام پولی کشور د ر قالب حذف چهار 
صفــر از واحد  پولی کنونــی و تعریف واحد  
پولی جد ید  و بازنگری د ر اقطاع اســکناس 
و مســکوک د ر د ســتور کار د ولــت قــرار 
گرفته اســت. براساس این طرح که د ر حال 
بررسی د ر کمیســیون اقتصاد  هیئت د ولت 
اســت، واحد  پولی ملی جد ید  تحت عنوان 
»تومان« تعریف می شــود  که هر »تومان« 
معاد ل د ه هــزار )10000( ریــال فعلی و 
یکصــد  )100( »ریال جد یــد « خواهد  بود . 

از ســوی بانک مرکزی طول »د وره گذار« 
از »ریــال« به »تومان« 24 ماه پیشــنهاد  
شد ه اســت و د ر این مد ت اســکناس ها و 
ســکه های قد یمی جمــع آوری و جایگزین 
عملیــات حســابد اری  می شــود .چگونگی 

مالی، مالیاتی، محاســباتی، آماری، تهیه و 
تنظیم صورت هــای مالی، د اد ه های تاریخی 
ثبت اطالعات، اصالح د فاتر و حســاب ها و 
گرد  کرد ن اعد اد ، د ر د ستگاه های اجرایی و 
همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی 
که طبق مقررات قانونــی مربوط مکلف به 
نگهــد اری د فاتر تجاری اســت، د ر فرآیند  
تغییر واحد  پول قانونی کشور، بر طبق آیین 
نامــه ای خواهد  بود  که طرف مد ت شــش 
ماه از تاریخ تصویب این قانون مشــترکان 
»توســط وزارت امور اقتصــاد ی و د اریی و 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« تهیه 

و به تصویب هیئت وزیران می رسد .
اقتصــاد د ان معتقد   یــزد ،  احمــد  حاتمی 
اســت: حذف صفر از پول ملــی تاثیری د ر 
فاکتورهای اصلی اقتصــاد  ند ارد . یعنی اگر 
10 هــزار ریال، د ر عمل یک تومان شــود  
نه اشتغال بیشــتر شود  و نه سود  بانکی، نه 
تورم و نه رشد  اقتصاد ی د ر حد  مطلوب قرار 
می گیرد . د رواقــع پارامترهای اصلی اقتصاد  
اصــاًل به تعد اد  صفرهای پــول ملی مربوط 
نیســتند . از طرفی هم وضعیــت اقتصاد ی 
کشور بی ثبات است. تحریم های امریکا علیه 

ایران اعمال شد ه اســت. تورم رو به افزایش 
است و برای رشد  نقد ینگی هم فکری نشد ه 
است. بنابراین د رواقع حتی با د ر نظر گرفتن 
مطلوب بود ن حذف صفر از واحد  پول ملی 
د ر زمان د رستی از آن صحبت نشد ه است. 
د رواقع به اعتقاد  من این اقد ام، تنها اقد امی 
ویترینی است تا مسائل حاد  د یگری که د ر 
د ســتور بانک مرکزی اســت ناد ید ه گرفته 
شود . اما بانک مرکزی باید  به د نبال پید اکرد ه 
راه هایــی برای روابــط بانکــی بین المللی 
باشــد . د ر حال حاضر روابط بانکی ایران با 
کشورهای خارجی بسیار مسئله ساز است و 
شــاید  د ر آیند ه حتی نان و گوشت مرد م را 
تحت تأثیر قرار د هد . FATF را کاماًل اجرا 
نکرد ه ایــم و تا زمانی که آن را انجام ند هیم 
د ر سیستم بین المللی روابط بانکی کاری از 
پیش نخواهیم برد . به این ترتیب بهتر اســت 
به جای صرف زمان د ر تد وین بخشــنامه ها 
و آیین نامه هایهزینه بــر و بی تأثیر، اقد امات 
مؤثربرای بهبود  شــرایط انجام شود .به گفته 
او، تمام اســکناس های کشور از هزار تومان 
و حتــی کمتر تا 10 هزارتومانی و بیشــتر 
باید  تغییر کند . تغییر تمام این اسکناس ها 
هزینه د ارد  و د ر مقابل هیچ سود ی هم برای 
اقتصاد  کشور ند ارد . بااین حال تنها توجیهی 
که برای حذف صفر از واحد  پول ملی گفته 
می شود ، این است رقم ترازنامه شرکت ها و 
بانک ها و گزارش های مالــی و اد ارات آمار 

کوچک می شود . اما حذف صفر اقد امی است 
که باید  زمانی انجام شود  که ثبات اقتصاد ی 
به کشور برگشته باشــد . تا زمانی که ثبات 
اقتصاد ی ند اشــته باشیم، نمی توانیم چنین 
اقد ام لوکســی انجام د هیم.البته حذف صفر 
از واحــد  پول ملی اقد امی اســت که بعضی 
کشــورهای جهان بــه آن پرد اخته اند . اما 
آن ها زمانی چنین اقد امی را انجام د اد ند  که 
اقتصاد شان ثبات د اشــت و تورمشان رو به 
کاهش و پاید ار بود ه اســت. رشد  اقتصاد ی 
د ر این کشــورها به حد  قابل قبول و پاید ار 
د رآمد ه بود  و حذف صفر عماًلمی توانستوجه 
بین المللی اقتصاد  آن را بهتر نشان د هد . اما 
چنین فاکتورهایی د ر وضعیت کنونی اقتصاد  
ایران مشاهد ه نمی شود .اگر د ر شرایط فعلی 
که اقتصــاد  ثبات نــد ارد ، صفرهــای پول 
ملی حذف شــود ، براثر تورم د وباره همین 
صفرهــا برمی گرد د . اگر بــد ون برنامه ریزی 
چنین اقد امی انجام شــود ، تنها هزینه های 
اضافی روی د ست اقتصاد  می گذارد . به طور 
مثال می توان به نمونه زیمباوه اشــاره کرد  
کــه تابه حال اگــر نگوییم د ه بــار، حد اقل 
چند ین بار چنین اقد امی انجام د اد ه اســت 
اما د وباره به د لیــل عد م ثبات د ر اقتصاد ی 
صفرهــا د وباره برگشــته اند .ترکیه هم چند  
سال گذشــته حذف صفر از پول ملی اش را 
انجام د اد ، اما زمانی این کار را کرد  که ثبات 

د اشت.

اقدام لوکس  

تا االن یکی از مشکالت مرد م ایران این بود  که همه بد بختی ها مال غیرتهرانی هاست. »دوره گذار« از »ریال« به »تومان« منطقی است؟
مثال زلزله، سیل، بی آبی، بیکاری، قطعی گاز و برق، بهد اشت و د رمان، آموزش، آتش 
گرفتن مد رسه و سقوط هواپیما و چپ کرد ن اتوبوس.این خیلی موضوع مسخره ای 
اســت که ما د اریم می نویسیم. ولی واقعیت همین است. به لطف مسووالن د لسوز 
کشور اتوبوس د انشجوها د ر تهران – پایتخت ایران – چپ کرد  و د انشجویان جان 

به جان آفرین تسلیم کرد ند .
این خبر با همه تلخی که د ارد  نشان می د هد  ما به یک عد الت جامع و مانع رسید یم. 
یعنی فرقی بین نقاط کشــور نیست. مسووالن گفته اند  حاال که نمی توانند  جلوی 
تولید  خود روهای مزخرف را بگیرند  یا چون نمی توانند  ترتیب جاد ه سازی ایمن را 
بد هند  یا چون نمی تواننــد  چهارتا هواپیما بخرند  و این لگن ها را از ناوگان هوایی 
خارج کنند  حاال که نمی توانند  مد رســه های ایمن بســازند  حاال که نمی توانند  به 
زلزله زد ه ها کمک کنند  حاال که ساخت و ساز ساختمان ما این قد ر کشکی است که 
با یک عطسه فرو می ریزد  حاال که نمی توانند  وضع اقتصاد ی کشور را ثبات ببخشند  
تا مرد م امنیت اقتصاد ی و کاری د اشته باشند ، تصمیم گرفته اند  همان بالیا را هم 
سر تهران بیاورند . چون غیر تهرانی ها شاکی بود ند  مسووالن وقتی از شهرستان بلند  
می شوند  می آیند  تهران و مسوول می شوند  و شغل پید ا می کنند  شهرهای د یگر را 
فراموش می کنند .این خیلی مسخره است که ما د اریم با چنین موضوعاتی شوخی 
می کنیم؟ راستش این هفته چپ کرد ن اتوبوس، د و روز پیش سوختن مد رسه، سه 
روز پیش توهین نمایند ه، چهار روز پیش آتش سوزی، پنج روز پیش زلزله، هر روز 
تصاد ف و هر روز هزار و یک خبر مزخرف ما را سر کرد ه است. د ر همین چند سال 
چقد ر آمار ســرطان که معلوم نیست از چه کوفتی است زیاد  شد ه است؟ ما قول 
بد هیم ماهواره نگاه نمی کنیم شیر آن پارازیت المصب را می بند ید ؟ حقیقتش این 
اســت که ما د ر وضعیتی به ســر می  بریم که وقتی از خانه خارج می شویم باید  از 
اهل خانه حاللیت بطلبیم چون ممکن است د ر تصاد ف، د ر آلود گی هوا، د ر سقوط 
هواپیما، د ر چپ کرد ن اتوبوس، د ر آتش ســوزی، د ر عمل اشتباهی د ر بیمارستان 
د ر برخورد  با اجســام مختلف یا هر چیز د یگری جان به جان آفرین تسلیم کنیم. 
حاال شــما فکر می کنید  د ر خانه بمانیم امن اســت؟ خیر. یــا زلزله می آید  و این 
خانه ها که با تف ســاخته شد ه و با همین فرمول مجوز ساخت و پایان کار گرفته، 
روی ســرمان خراب می شود . یا یک د انشمند ی د ر کوچه 6 متری گود برد اری 60 
متری کرد ه تا پاســاژ و مال و برج بســازد  و خانه ما نشست می کند .واقعا هم همه 
این ها فقط محصول مسووالن مملکت نیست. چون این ها پول را می گیرند  و مجوز 
می د هند  یا زیرمیزی را می گیرند  و چشم را می بند ند ، خود  ما همد ست بیشتر این 
فجایع هســتیم. همین فجایع که ماشین مزخرف تولید  می کنیم – مجوز بد هند  
مگر وجد ان ند اریم؟ - محصول مزخرف می د هیم د ست مرد م – مرد م خبر ند ارند  
مگر خود مان نمی د انیم؟ - و هر فاجعه د یگری محصول مشــترک ما و مسووالن 
اســت. ماشین چپ می کند ؟ جاد ه سازی مشکل د ارد . خود روسازی که بخش مثال 
خصوصی است. الستیک لعنتی را که مسووالن نباید  چک کنند . الستیک مزخرف 
را مجوز می د هند  قبول، ولی بســتن آن مزخرف زیر ماشین و فرسود گی اش فقط 
تقصیر اساتید  نیست. خود مان مقصریم. از هوای آلود ه سکته می کنیم؟ کارخانه های 
مزخرف آالیند ه هستند ؟ قبول. تا حاال شد ه از خود روی تک سرنشین استفاد ه نکنیم 
و هوای تهران و اصفهان و مشهد  و... را به این وضع نکشیم؟ ما همان اند ازه مقصریم 
که مســووالن مقصر هستند . مســووالن که از مریخ نمی آیند ، من و شما هستیم 
که فرد ا وقتی هیچ کس تایید  نمی شــود  از بی کسی ما را تایید  می کنند  که تنور را 

گرم کنیم.من واقعا متاسفم. با حذف مسوولیت 
خود مان، بار را اند اختیم روی د وش د یگران 

و خود مان راحت نشستیم. تا سر خود مان 
هــم نیاید  لب از لب بــاز نمی کنیم. مثل 

آن مقام محترم مســوولی که د نبال 
آیا بچه های  بود .  د اد خواهی بچه اش 
د یگر بچه نبود ند ؟ آیا مقام های د یگر 

بچه ند اشتند ؟ یا تا بر سر خود مان نیاید  
صد ایمان د ر نمی آید ؟

فاجعه وقتی است که یک بار اتفاق بیفتد . همه 
این اتفاقات که منجر به جوان مرگی این مرد م 

می شــود  قابل پیش بینی است و تک تک ما د ر 
مرگ هم مقصریم.  این مطلب را ما ننوشتیم 

پوریا عالمی د رشرق نوشت.

تک تک ما در مرگ هم مقصریم

نمایند ه بند رعباس د ر مجلس: به جای فرد وسی پور و مهران 
مد یری با مفسد ان برخورد  شــود .ای کاش می د انستید  این 
سیل زد گان تمامی زند گی شان را از د ست د اد ند . می خواهید  
با آن ها چکار کنید ؟ آیا باز هم می خواهید  وعد ه های توخالی 
سیل ها و زلزله های گذشته را بد هید ؟ کمی از خود  غیرت و 

تحرک نشان د هید . 
نمایند ه مرد م شــاد گان د ر مجلس :وزیر نفت کجاســت و 
چرا به خوزســتان کمک نمی کند ؟وزیر نیرو که عامل اصلی 
نابسامانی ها د ر سیل اســت باید  پاسخگو باشد  قوه قضائیه 
هم باید  به موضوع ســیل ورود  کرد ه و مقصران و کسانی که 

این فاجعه را به وجود  آورد ه اند ، محاکمه کند .
سعید  بیابانکی نمایند گان مجلس :کم هزینه ترین راه آمریکا 

ستیزی را د یروز انتخاب کرد ند  یعنی پوشید ن لباس سپاه...
راه هــای زیر قطعا بهتــر بود :»اند اختن گوشــی های آیفون 
آمریکایی به د اخل ســطل زباله« فراخواند ن فک و فامیل و 

فرزند ان از آمریکاتحریم خود روهای آمریکایی.
برایــان هوک: آیا زمان آشــتی ایران و آمریــکا پس از 40 
سال نرســید ه؟اگر روابط د و کشور برقرار شــود  می توانیم 
برای بسیاری از مشکالت جاری مرد م ایران از جمله بحران 
آلود گــی هوا د ر تهران چاره بیابیم. خانه هایی مقاوم د ر برابر 
زلزله بسازیم که د ر زلزله هایی همچون زلزله اخیر کرمانشاه 
فرونریزنــد . د اروهای جد ید ی بــرای بازماند گان )جانبازان( 
جنگ ایران و عراق فراهم کنیم. متهم جنجالی پروند ه د کل 
گمشد ه : پای 30 د کل د ر میان است.د ر حال حاضر صحبت 
از 30 د کل شــامل 10 د کل د ریایــی و 20 د کل خشــکی 
اســت که بیــش از 130 میلیون د الر پــول آن د ر چین از 
بین رفته اســت. مرکز آمار ایران : تورم کشــور به تفکیک 
اســتانی ،کرد ستان د ر اسفند ماه 97 نسبت به اسفند ماه 96 
تورم 3/58 د رصد ی را تجربه کرد ه اســت. پس از اســتان 
کرد ستان رتبه بیشترین تورم به استان های خراسان شمالی 
چهارمحال و بختیاری و کهگلویه و بویراحمد  تعلق می گیرد .
عضو کمیسیون برنامه و بود جه مجلس : قانون صریحی برای 

ســپرد ه گذاری ارزی د ر سیستم بانکی کشــور وجود  ند ارد  
مشخص نیست اگر مرد م د الر و یورو د ر بانک سپرد ه گذاری 
کنند ، چه اتفاقی برای ســرمایه آنها می افتد .لذا د ر مجلس 
طرحی برای ســپرد ه گذاری ارزی مطرح است که می تواند  
با جلب اعتماد  عمومی، ســرمایه های ارزی کشور را جذب 
سیســتم بانکی کند  و د ر آن هم نفع سپرد ه گذار د ید ه شود  
هم منافع بانک ها. روابط عمومی د اد گستری خراسان رضوی: 
حبس، شــالق، اقامت اجبــاری و رد  امــوال؛ مجازات های 
پیش بینی شد ه برای متهمان پروند ه تعاونی اعتماد  ایرانیان 
است.بانک مرکزی بهمن 1390 اعالم کرد  که تعاونی اعتبار 
 اعتماد  ایرانیان فاقد  مجوز فعالیت بود ه و هیات مد یره آن نیز 

صالحیت الزم برای تصد ی امور آن را ند ارند .

کمی از خود غیرت و تحرک نشان دهید

هــوارد  باســکرویل، د ر پاییــز 1907 جهت 
تد ریس تاریخ بــه تبریز آمد . ورود  او به ایران 
مقارن بــا د وره ای بــود  که محمد علی شــاه 
د ر تهران مجلس را به توپ بســته و اســاس 
مشــروطه را برچید ه و د وره استبد اد  صغیر را 
د ر ایران حاکم کــرد . د ر همان د وران، مرد م 
تبریــز به رهبری ســتارخان و باقرخان برای 
اعاد ه مشــروطیت به پا خاسته و به د نبال آن 

نیروهای طرفد ار شاه، اقد ام به محاصره تبریز 
کرد ند . پس از 11 ماه محاصره و بر اثر کمبود  
د ارو و غذا، د سته ای د ر تبریز به نام فوج نجات 
به رهبری باسکرویل، برای شکستن محاصره 

تشکیل شد . 
باســکرویل، که د وره ســربازی را د ر آمریکا 
د ید ه بود ، به قول خود ش به جای نقالِی تاریِخ 
ُمرد گان، تصمیم گرفت مشق نظامی به جوانان 
بیامــوزد . د ر همیــن ایام، مرگ سید حســن 
شریف زاد ه، د وســت و یار نزد یک باسکرویل، 
چنان او را منقلب کرد  که د ر جواب همســر 
کنســول آمریکا د ر تبریز، که از او خواســته 
بود  از صف مشروطه خواهان جد ا شود ، ضمن 
پس د اد ن پاســپورتش گفت: »تنها فرق من با 
این مرد م، زاد گاهم اســت، و این فرق بزرگی 

نیست.«
د ر جریان نبرد ی که د ر شــام غــازاِن تبریز 
بین گروه فوج نجات به رهبری باســکرویل و 
محاصره کنند گان به وقوع پیوست، باسکرویل 
بر اثــر گلوله ای که به ســینه اش اصابت کرد 

کشته شــد . پس از مرگ وی، مراسم تشییع 
جنازه ای با حضور گسترد ه مرد م د ر گورستان 
آمریکایی تبریز برگزار شد  که به گفته »آلبرت 
چارلز راتیســالو«، کنســول وقِت انگلیس د ر 
تبریز، مراسمی بســیار تأثیرگذار بود . چند ی 
بعد ، ســتارخان، تفنگ باســکرویل را که د ر 
هنگام کشته شد ن د ر د ســت د اشت، با حک 
کرد ن نام و تاریخ کشته شد نش د ر پرچم ایران 
پیچید ه و برای خانواد ه اش د ر آمریکا فرستاد .
د ر حال حاضر، مجســمه نیم تنــه ای از او د ر 
خانه مشــروطه تبریز نصب شد ه است. عد ه ای 
د ر آمریکا پیشنهاد  کرد ه اند ، 19 آوریل، سالروز 
کشته شد ن هوارد  باسکرویل را به عنوان »روز 
د وســتی ایرانیان و آمریکایی هــا« بنامند . د ر 
حــال حاضر، برخی از عالقه مند ان ناشــناس 
به طور متناوب سنگ مزار وی را د ر »گورستان 
آشوری های تبریز« با گل های زرد  و تازه تزیین 
می کنند .حتی زمانی که روابط ایران و آمریکا 
د ر بد ترین شرایط بود ، بسکرویل همواره یک 

استثناء باقی ماند ...

د ر سال 2005، از نیم تنه ای برنزی از بسکرویل 
د ر خانه مشروطه تبریز، توسط محمد  خاتمی، 
رئیس جمهــور وقت ایران، پرد ه برد اری شــد . 
د ر آن زمــان بحث هایــی د ر خصــوص اد ای 
احترام به یک آمریکایی وجود  د اشــت، ولی با 
وجود  انتقاد ها علیه گذاشــتن تند یس نیم تنه 
بســکرویل د ر خانه مشــروطه، مرد م تبریز از 
این اقد ام پشــتیبانی کرد ند . د ر زیر مجسمه 
برنزی، این جمله به فارسی نوشته شد ه است: 
»هوارد  ســی بســکرویل. او یک وطن پرست 
یک تاریخ ساز بود «عد ه ای د ر آمریکا پیشنهاد  
کرد ه اند  که 19 آوریل، ســالروز کشته شد ن 
هوارد  باســکرویل را به عنوان »روز د وســتی 
ایرانیــان و آمریکایی ها« بنامند  د ر ســالگرد  
کشته شد ن باســکرویل د ر سال 2014، آلن 
ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه 
آمریکا، د ر صفحه فیس بوک خود ، از باسکرویل 
به عنوان یک شــهید  یاد  کرد . د ر سال 2015 
گروهی از کشور آمریکا، به سرپرستی استیفن 
کینزر از قبر هوارد  باســکرویل د ر گورســتان 

ارامنه تبریز بازد ید  کرد ند . قرار است یک فیلم 
از روی زند گی هوارد  بسکرویل به کارگرد انی 
مسعود  جعفری جوزانی ساخته شود . فیلم نامه 
این فیلم، د ر سال 1373 توسط جوزانی نوشته 
شد ه است.بســیارند  ایرانیانی که باسکرویل را 
ســتایش نمود ه و او را شــهید  می د انند . وی 
د ر گورســتان آشوری های تبریز )د ر آن زمان 
گورســتان امریکایی هــا( د ر تبریــز به خاک 
سپرد ه شد ه است و برخی عالقه مند ان ناشناس 
به طور متناوب ســنگ مزار وی را با گل های 

زرد  و تازه تزیین می کنند .
د ر اد بیات :د ر سال 1950، محمد علی مهد وی 
لوح یاد بود ی، بر ســر مزار بســکرویل نصب 
کرد  که بر روی آن شــعری از عارف قزوینی 
شــاعر ملی ایران، کند ه کاری شد ه بود . عارف 
قزوینی، د ر سال 1302 خورشید ی د ر سفری 
که به تبریز د اشــته و د ر مجلس یاد بود ی که 
بر مزار باسکرویل برگزار شد ، این شعر را برای 

وی سرود :
ای محترم مد افِع حریِّت عباد   وی قائد ِ شجاع 

و هواد ار عد ل و د اد 
کرد ی پی سعاد ِت ایران فد ای جان  پایند ه باد  

نام تو، روحت همیشه شاد 

شهید آمریکاییی مشروطه!

تحلیلیات

به قول بعضی ها
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باقرزاد ه کریمی متخصــص حوزه منابع آب و مد یر کل د فتر 
اکوسیســتم های تاالبی سازمان محیط زیست  ،ِگل آلود گی 
سیل، بی توجهی به حریم رود خانه ها و ناد ید ه گرفتن مسائل 
فنی ســاختار حوضه آبی را د الیل ویرانگری سیالب د انست.
سیل یک پد ید ه طبیعی است و حتی خرابی های ناشی از آن 
هم تا حد ی طبیعی است اما عواملی باعث می شود  که ویرانی 
های ناشی از سیل ها گسترد ه تر شود . د ر این باره مسعود  د ر 
گفت وگو با ایســنا آنچه خرابی بیشتری به بار می آورد  گل 

آلود گی سیل است، نه حجم سیل. 
چون هر چه آب گل آلود تر باشــد ، طبق قانون ارشــمید س 
غلظــت آب باال می رود  و د ر این صورت جریان آب به راحتی 
می تواند  اجسام حتی سنگین را شناور کرد ه و با خود  ببرد ، د ر 
اثر فرسایش خاک سیل گل آلود  می شود . این فرسایش هم 
نتیجه تخریب اراضی باالد ست رود خانه ها،  نابود ی جنگل ها  
ســاحل سازی و تخریب حواشی رود خانه ها به د لیل ساخت 
و ســازهای غیر مجاز است. متاســفانه د ر کشور ما به همین 
د الیل خاک فرســایش یافته و با جریان آب شسته می شود  

و به حرکت د ر می آید  و باعث گل آلود گی سیل می شود . 
ناد ید ه گرفتن بستر ســیالبی رود خانه ها :د ومین مشکل که 
باعث می شــود  سیل ها ویرانگرتر باشند ؛ ناد ید ه گرفتن بستر 
سیالبی رود خانه ها است .د ر کشورهای توسعه یافته اروپایی 
برای جلوگیری از اثرات مخرب بارند گی های شــد ید  و سیل 
حریم رود خانه ها حتی برای ســیل های با د وره بازگشــت 

طوالنی نیز حفظ می شود .
ساخت پارکینگ و راه  د ر رود خانه:بد تر از همه اینها آن است 
که بستر رود خانه را تبد یل به پارکینگ کنیم، اتفاقی که برای 
رود خانه ای که از قم عبور می کند ؛ افتاد ه اســت. یا د ر بستر 
رود خانه ای که از تبریز رد  می شود ؛ جاد ه ساخته شد ه است. 

متاسفانه ساخت تونل، راه، پارک و ... د ر بستر رود خانه صورت 
گرفته است.

تاثیر شکل حوضه های آبی د ر وقوع سیل های مخرب: عامل 
ســوم بی توجهی به نکات فنی مربوط به شکل حوضه های 
آبی است، برخی حوضه ها مثل حوضه باالد ست شیراز که به 
تنگه ســرخ معروف است، یک حوضه گرد  به حساب می آید  
و شــاخه های مختلف رود خانه ها همزمان یا با فاصله زمانی 
اند کی به نقطه تمرکز یا خروجی می رســند  که د ر نتیجه د ر 
چنین حوضه هایی، جریان سیالب از حجم زیاد ی برخورد ار 

است و خطرات ناشی از آن بسیار وحشتناک است. 
تفاوت حوضه آبی گرد  با کشــید ه:د ر حوضه های کشــید ه، 
انشعابات و رود خانه های فرعی که به خروجی یا نقطه تمرکز 
نزد یک هستند ؛ ابتد ا تخلیه می شوند  د ر حالیکه آب رود خانه 
های باالد ســت هنوز به خروجی نرســید ه است و این تاخیر 
باعث می شــود  که حجم ســیالب پایین تر باشد .  از طریق 
آمایش سرزمینی، د ر اجرای برنامه های توسعه ای و ساخت و 
سازها حتما باید  شکل حوضه های آبی مورد  توجه قرار گیرد  

که متاسفانه همواره مورد  بی توجهی قرار گرفته است.

سخنگوی  ســامانی  ســلمان  سید  
وزارت کشــور با اشاره به جلسه 
مد یریت  عالی  شــورای  اخیر 
بحران اظهار د اشــت: با تاکید  
وزیر کشــور مقرر شــد ، وزیر 
ســیل زد ه  اســتان  هر  معین 
د ر د ولــت تعیین می شــود  تا 
به صورت جــد ی و فوق العاد ه د ر 
اســتان های حاد ثه د ید ه تا تثبیت اوضاع امــورات را نظارت و پیگیری 
کنند .همچنین تمامی د ســتگاه های امــد اد ی و اجرایی برای هر یک از 
استان های حاد ثه د ید ه نمایند ه ویژه جهت پیگیری و نظارت بر اقد اماتی 
که آن د ستگاه ها باید  انجام د هند ، مشخص و به سازمان مد یریت بحران 
کشــور معرفی کنند .: گزارش نمایند گان ویژه د ســتگاه های امد اد ی و 
اجرایی برای ســازمان مد یریت بحران کشور به صورت مستمر ارسال و 
پیگیری خواهد  شــد . مقرر شد  د ر هر استان حاد ثه د ید ه با توجه به ورود  
ســیالب به د اخل منازل مسکونی و ماند گاری د ر ساختمان ها، تیم ویژه 
فنی با مسئولیت بنیاد  مســکن انقالب اسالمی و عضویت سازمان نظام 
مهند سی و شــهرد اری تشکیل و قبل از سکونت مجد د  افراد ، مقاومت و 

ایمنی سازه ها را مورد  بررسی قرار د هند .

رئیس جمهور که بارها از پروژه های مســکن مهر د وره احمد ی نژاد  انتقاد  
کرد ه بود ، از "مسکن امید " د ر شهر تهران رونمایی می کند .پس از حاد ثه  
غم انگیز سیل که موجب کشته شد ن برخی هم وطنان و نابود ی خانه های 
کثیری شــد  و مرد مان بسیاری را آواره کرد  و د ر غیاب کمک رسانی های 
حکومتی، مرد م تالش کرد ند  که خود شان به خود شان کمک کنند  و این 

بی پناهی را با یاری یک د یگر جبران کنند .

مسکن امید ، جایگزین مسکن مهر 

رد  پــای نظریه های توطئه را تقریبا هر کجا می توان یافت. از 
د نیای سیاســت گرفته تا علم و فناوری با د ید گاه هایی روبرو 
هســتیم که از وجود  د ست هایی پنهان و پشت پرد ه د ر جهان 
صحبت می کند . عد ه ای می گویند  زلزله های سال های اخیر 
طبیعی نبود ه و عامد انه توسط یک پروژه مخفیانه به نام هارپ 
ایجاد  شــد ه اند .یافتن منشاء و همچنین چگونگی شکل گیری 
چنیــن باورهایی از مد ت ها پیش موضــوع پژوهش و تحقیق 
جامعه شناسان و فیلسوفان و روانشناسان اجتماعی بود ه است. 
د یــد گاه پارانویایی مبنی بر اینکه ســرنخ هر روید اد  د ر توطئه 
عوامل پشــت پرد ه اســت و یک هیئت مد یره د ر جهان وجود  
د ارد  که تحوالت سیاســی جهان را تعیین می کند  مساله ای 
نیســت که با ظهور اینترنت و شبکه های اجتماعی ایجاد  شد ه 
باشد . محمود  احمد ی نژاد  د ر سال 1390 گفته بود  که د شمن 
ابرهایی را که به سمت ایران می آیند ، تخلیه می کند  و غربی ها با 
استفاد ه از تجهیزاتی خاص، به گونه ای عمل کرد ه اند  که ابرها 
تخلیه شــد ه و ابرهای بارش زا به ایران نرسد .انسان موجود ی 
است نظریه  پرد از. موجود ی که با مشاهد ه پد ید ه  های طبیعت 
د رگیر یک مساله می  شود  و تالش می  کند  برای حل آن مساله، 
تئوری طرح کند . انســان حتی د ر د وره  های باستانی نیز برای 

وقوع پد ید ه هایی چون سیل و زلزله و طوفان د لیل می  تراشید  و 
چون د رکی از ساز و کار فیزیکی جهان ند اشت علت وقوع آن ها 
را به خشم خد ایان اساطیری نسبت می  د اد . برقراری یک رابطه 
علّی بین پد ید ه ها خاصیت ذهن انسان است.از د ید  انسان، زلزله 
و خشکســالی و کم آبی و شــیوع بیماری ها و هر پد ید ه د یگر 
حتما علّتی د ارد . این علت می  تواند  خیلی چیزها باشد  اما فارغ 
از اینکه چه باشــد ، حتما علتی بــرای آن ها وجود  د ارد  و هیچ 
پد ید ه یا رخد اد  تاریخی نمی تواند  بد ون علت به وقوع بپیوند د . 
لیکن د ر نبود  عقالنیت علمی و بد ون شواهد  و مد ارک می توان 
هر روز بی شــمار تئوری د ر علم و سیاست و تاریخ تولید  کرد .

اگر غربالی برای نظریه پرد ازی وجود  ند اشته باشد  می توان هر 
پد ید ه ای را به هر علت د لبخواهی ربط د اد  و آسمان به ریسمان 
بافــت. مروجان تئوری توطئه که اطالعی از ســاز و کار زمین 
شناسی و فعالیت های گسل های زمین ند ارند  ، می توانند  زلزله 
را به پروژه هارپ )برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس باال( 
نســبت د هند  و مثال بگویند  که هارپ یک سالح مخوف تولید  
زلزله اســت که آمریکایی  ها به کمــک آن د ر مناطق مختلف 
جهــان، گرد باد  و طوفان و زلزله ایجاد  می کنند . چنین اید ه ای 
اگرچه توســط هیچ گواه و سند  و مد رک علمی پشتیبانی نمی 
شــود  )و به عبارت د یگر توسط علم مرد ود  می شود ( اما ممکن 
است به د لیل ساد گی و رازآلود  بود ن، هواد اران بسیاری هم پید ا 
کند .تولیــد  تئوری های توطئه د ر عین حال راهی برای شــانه 
خالی کرد ن از مسئولیت نیز به شمار می رود . حاکم باورمند  به 
نظریه توطئه، همواره تالش می کند  شکست ها و ناکامی ها و 
مشــکالت د اخلی خود  را به توطئه یک د شمن خارجی نسبت 

د هد . توهم توطئه، می تواند  بــه عنوان ابزار روانی حکومت ها 
برای توجیه ناکارآمد ی نیز استفاد ه شود . محمود  احمد ی نژاد  د ر 
سال 1390 گفته بود  که د شمن، ابرهایی را که به سمت ایران 
می آیند ، تخلیه می کند  و غربی ها با استفاد ه از تجهیزاتی خاص 
به گونه ای عمل کرد ه اند  که ابرها تخلیه شد ه و ابرهای بارش زا 
به ایران نرســد . رئیس ســازمان پد افند  غیرعامل نیز از توطئه 
بیگانگان و اســرائیل د ر برف د زد ی و غیربارور کرد ن ابرهای د ر 
حال ورود  به ایران صحبت کرد ه بود  و د شمن را عامل تغییرات 

اقلیمی ایران د انسته بود . 
غیر اینها نــوع د یگری از تئوری های توطئه نیز وجود  د ارد  که 
بر اساس آن، د ولت ها و یا د انشمند ان به یافته ها یا تکنولوژی 
هایی د سترســی پید ا کرد ه اند  که به د الیل گوناگون آنها را از 
اطالع عموم مرد م جهان مخفی و پنهان نگاه می د ارند .با نگاهی 
به شبکه های اجتماهی به وفور می توان مثال هایی برای چنین 
د ید گاه هایی یافت. وجه اشــتراک همه این نظریه های توطئه 
اما شــاید  یک چیز باشــد . هیچ کد ام از آنها مستند  نیستند  و 
شواهد ی برای تایید  آنها د ر د ست نیست.این بد ان معنا نیست 
که د ر د نیای سیاســت و علم و اساســا د ر تاریخ، توطئه وجود  
ند ارد . از قضا کامال بالعکس سراسر تاریخ لبریز است از توطئه و 
د سیسه، اما »تئوری توطئه« بحث د یگری است. تئوری توطئه 
نظریه پرد ازی بد ون مد رک مبتنی بر همه ترســی پارانوئید ی 
)همه د شــمن پند اری( اســت و عقاید  غیرمستند ،غیرمنطقی 
و حتی بیمارگونه. این مطلب را ما ننوشــتیم  عرفان کسرایی 
پژوهشــگر مطالعات علم د ر د انشگاه کاســل آلمان د ر تحلیل 

اجتماعی نوشت.

ایران و ژاپن د و کشــور غیرغربی بود ند  که 
هم زمان د ر سال 1860 میالد ی به توسعه و 
مد رنیته عالقه مند  شد ند  و تنها د و کشوری 
هــم بود ند  که د ر آن زمان خارج از آمریکای 

شمالی و اروپا به سوی مد رنیته رفتند  .
ژاپنی هــا چــه کرد نــد  ؟اولیــن کاری که 
ژاپنی هــا انجــام د اد ند  این بود  که ســراغ 
اروپا رفتند  و لیســتی از نهاد هــای آنها را 
شناســایی کرد ند  ، بــه آمریکایی ها گفتند  

شــما د ر د بســتان چه د رس مید هید  ؟ به 
انگلیسی ها گفتند  شــما نیروی د ریایی تان 
را چگونــه اد اره می کنید  ؟ از فرانســوی ها 
د انشگاه را گرفتند  ، از بلژیکی ها نظام بانکی 
را گرفتنــد  و از آلمان هــا نظــام صنعتی را 
... بعــد  همان نهاد هــا را آورد ند  ، از تجارب 
آنها بهــره برد ند  ، رویه ها را آموختند  بعد  با 
تحقیق و مطالعه آن را به گونه ای با فرهنگ 
بومی شان تلفیق کرد ند  که با وجود  رسید ن 
به قله های توسعه همچنان نام ژاپن کلماتی 
 مانند  #ســامورایی  یا #اژد ها را د ر ذهن ما 

تد اعی می کند .
 ما چــه کرد یــم ؟؟گفتیم برای رســید ن 
به مد رنیتــه آزاد ی میخواهیــم و حکومت 
مشروطه را مطرح کرد یم ... ایران د ر آن زمان 
حد ود  10میلیون نفر جمعیت د اشت که د ر 
خوشــبینانه ترین حالت 10هزار نفرشــان 
ســواد  د اشتند  ، وقتی شــما با نه میلیون و 
نهصد  هزاز نفر بی سواد  و د ه هزار نفر باسواد  

به د نبال آزاد ی بروید  طبیعی ســت که آن 
آزاد یخواهی به هرج ومرج منتهی خواهد  شد  
اما چون ذهن ما ایرانی ها تد ریجی و فرآیند ی 
نیست و همیشه د نبال پرش هستیم بجای 
تعریف نهاد  حکمرانی خواستیم با آزاد ی ره 
صد ســاله را یک شبه طی کنیم ، حکمرانی 
د ر نهاد  تعریف می شود  و اصالح  نهاد هاست 
که پاید اری می آورد  پس ما اگر د نبال ثبات 
و توسعه هستیم باید  نهاد  ایجاد  کنیم یعنی 
همان مســیری که ژاپن رفت.اگر ما توسعه 
میخواستیم از جهانی شد ن فرار نمی کرد یم 
چــون اگر ما عضو ســازمان تجارت جهانی 
شویم آنگاه مجبوریم که شفاف عمل کنیم  
اگــر نظام بانکی  ما با د نیــا کار کند  مجبور 
اســت شــفاف عمل کند  که این به صورت 
خود کار جلــوی تمام فســاد ها را می گیرد 
فساد  با تشکیل همایش  و سخنرانی  د رمان 
نمی شــود .باز تاکید  میکنــم که بزرگ ترین 
چالش ما رسید ن به یک قرارد اد _اجتماعی 

ســت ، قرارد اد  اجتماعی یعنــی مجموعۀ 
نویســند گان    ، روشــنفکران   ، نخبــگان 
خبرنگاران و جریان های سیاســی مســلط 
د ر کشــور به یک جمع بند ی برسند  که چه 
کنیم تا کشور خوب اد اره شود  ، ثروت ایجاد  
گرد د  و مرد م خوب زند گی کنند  نه اینکه هر 
هشت سال مسیر کشور را عوض کنیم و یک 
جهان بینی جد ید  را مبنــای عمل مان قرار 
د هیم تا نظام بین الملل اصال تکلیف خود ش 
را با ما ند اند . نگرانی و آگاهی نسل بین 25تا 
45 ســال امروز ما نســبت به ایران و آیند ۀ 
آن از نسل های قبل شان بسیار بیشتر است 
و این نســل با تشــکل پید ا کرد ن می تواند  
آغازگر جریان فکری توســعه باشــد  و روند  
د موکراتیک شد ن کشور زود تر محقق گرد د  
البته اگر مســئوالن باالی 80 ســال فعلی 

مملکت به آنها مید ان د هند . 
این مطلــب را ما ننوشــتیم د کتر محمود 

 سریع القلم نوشت.

اگر ما توسعه میخواستیم 

چرا سیل های اخیر ویرانگر بود ؟

جذابیت پنهان تئوری توطئه

مــکارم شــیرازی د ر د رس خارج 
فقه د ر مسجد  اعظم قم، با تاکید  
بر اینکه امروز سیل زد گان کشور 
د ر وضعیت نامناســبی قرار د ارند  
اظهار کرد : د ر پی وقوع ســیالب 
کشت زارها، احشام و تمام سرمایه 
مرد م از د ســت رفته است و مرد م 
سیل زد ه د ر حال حاضر وضعیت 
خوبی ند ارند  و ما باید  خود مان را 
جای سیل زد گان بگذاریم و برای 
به  جبران خسارات ســیل د ست 
د ســت هم د هیم.اگر مرد م به فکر 
هم باشــند ، خد اوند  لطف می کند  
بزرگی  امتحان  .د ر حال حاضــر، 
برای همــه آغاز شــد ه و د ر این 
میــد ان امتحان همه باید  آبرومند  
ایــن زمینه  بیایند  و د ر  بیــرون 
ارحم  و  خد اوند ، رحمــان، رحیم 
الراحمین اســت و لطف او شامل 
مرد م خواهد  شد .نباید  طوری شود  
که عد ه ای به واســطه مشــکالت 
طاقت فرسای سیل تلف شد ه و یا 
امید شان از همه چیز برید ه شود  . 
با وجود  اینکه د ولت، سپاه و ارتش 
د ســت به د ست هم د اد ه و تالش 

می کننــد ، اما تا همــکاری عموم 
نباشد ، مشکالت حل نخواهد  شد .
همچنیــن مــرد م می توانند  از رد ّ 
مظالم یا زکات هــم برای کمک 
به ســیل زد گان اســتفاد ه کنند .

انســان وقتی صحنه ها را می بیند ، 
ناراحت می شود ؛ بند ه وقتی برخی 
صحنه هــا را د ید م، گریه ام گرفت؛ 
به گوش  مــا  امید واریــم صد ای 
همه برســد  و مرد م کمک کنند . 
د ر راستای کمک به سیل زد گان 
جز مبلــغ اول، امــروز هم 100 
کرد   واریز خواهیم  تومان  میلیون 
و امید واریــم د یگران هم به اند ازه 

توان خود  کمک کنند .

محمد  جــواد  جمالــی نوبند گانی 
نمایند ه فســا و ســخنگوی هیأت 
نظارت بر رفتار نمایند گان مجلس 
شورای اسالمی گفت: قاضی اشاره 
کرد ند  کــه علت حکم تجاوز نبود ه 
مبتنی  قاضــی  و مصاحبه  اســت 
بــر ارتباط بود ه اســت نــه تجاوز.
د ر خصــوص صد ور حکم ســلمان 
خــد اد اد ی نمایند ه ملکان و رئیس 
اجتماعی مجلس، هنوز  کمیسیون 

این حکم قطعی نیست.
عرف بر این است که زمانی حکمی 
نمایند ه ای صاد ر می شــود   بــرای 
حتمــاً بــه هیأت رئیســه مجلس 
شــورای اســالمی ابالغ می کنند . 
هیأت رئیسه هم معموال رونوشتی 
از این حکم به هیأت نظارت بر رفتار 
نمایند گان مجلــس ارائه می کنند . 
حکم اعالم شد ه هنوز قطعی نیست 
و آقای خد اد اد ی می تواند  اعتراض 
کنــد  همچنین طــی حکم آقای 

مبرا  تجاوز  از  ایشان  خد اد اد ی، 
شد ه است، یعنی موضوع تجاوز 

هم مورد  تأیید  قاضی قرار نگرفته 

اســت.با توجه به این که مجلس د ر 
این چنــد  روز تعطیل بود ، احتماال 
امروز یا فرد ا مــا باید  از این حکم 
مطلع شــد ه و به د ســتمان برسد .

معموال هیأت رئیسه حکم را ابالغ 
می کند  اما ما فرد ا با هیأت رئیســه 
د ر ایــن خصوص رایزنی کرد ه و به 

اطالع خواهیم رساند .
این موضوع با قوه قضائیه است. قوه 
قضائیه یک سیستم به نام اجرائیات 
قوه قضائیه د ارد  که احکام این قوه 
را اجــرا می کند .بله قاضی اشــاره 
کرد ند  کــه علت حکم تجاوز نبود ه 
اســت و مصاحبه قاضی مبتنی بر 

ارتباط بود ه است نه تجاوز.

بند ه وقتی برخی صحنه ها را د ید م ...

تجاوز نبوده، ارتباط   بوده است

تعیین یک وزیر برای هر استان سیل زد ه

تحلیلیات
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بعد از فروش شــامپاین حاوی گرد طال در مغازه های باال شــهر تهران 
این بار تبلیغ خوراکی هایی که با طال ســرو می شــوند در تهران...تبلیغ 
رســتوران های الکچری که در غذاهایشــان طال اســتفاده می کنند در 
اینســتاگرام توســط افرادی که صدها هزار دنبال کننده دارند ، این در 
حالی اســت که این افراد کامال شــناخته شده هســتند و ولی نهادهای 
نظارتی فقط تماشاگر هستند.ملت نان ندارن بخورند اینا توی غذاهاشون 

طالی  24 عیار میریزند.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی:مبلغی به نام بن داریم که امسال نسبت 
به ســال گذشته 12 درصد پیشنهاد رشــد دادیم. حق مسکن را نیز 20 
درصد افزایش دادیم.آنطور که محاســبه کردیــم دریافتی هیچکس زیر 
دومیلیون تومان نخواهد بود؛ مگر افرادی با ســن 60 ســال و سابقه زیر 
10 ســال.برای زیر حداقلی بگیران با احتساب افزایش 36.5 درصدی اگر 
فردی 500 هزار تومان حقوق می گرفته، امســال حقوقش به 682 هزار و 
500 تومان می رسد و اگر شخصی حقوقش 700 هزار تومان بوده به 955 
هزار و 500 تومان در سال جاری می رسد.امسال حداقل حقوق مستمری 
بگیران 36.5 درصد و سایر سطوح 13 درصد به عالوه 261 هزار تومان نقد 

است. با این افزایش های ساالنه بتدریج فاصله بین حقوق ها کم می شود.

در طول سه دهه گذشته ارزش دارایی خالص رده سنی 65 سال بیش از 
60 درصد افزایش یافته اما ارزش دارایی خالص گروه ســنی زیر 45 ساله 

بیش از 30درصد کاهش یافته است!

 دادگاه شــعبه 1060 کیفــری دو بــه ریاســت فرشــید 
دهقانــی در روزهــای پایانــی اســفندماه 97 و آغازیــن 
روزهای ریاســت رییســی بر قــوه قضاییه بــرای 3 تن از 
 فعاالن رســانه ای حامــی دکتر احمدی نــژاد حکم زندان 

جمعــا بــه مــدت 8ســال بــه اتهــام نشــر اکاذیــب و 
توهیــن بــه مســئولین صــادر کرد!همچنــان شــایعات 
 پیرامــون حبــس خانگی و بازداشــت خود احمــدی نژاد 

پابرجاست !

جوانان فقیرتر می شوند صدور حکم زندان برای احمدی  نژادی ها 

راز ثروت افسانه ای علی بابا 

دفاع اتحادیه اروپا و چین از  برجام

به گــزارش اســپوتنیک ،جک ما 
موســس علــی بابا قانونــی که بر 
اساس آن توانســته است به ثروت 
عظیم دست پیدا کند را بیان کرد.
میلیاردر سرشناس چینی و موسس 
خرده فروش علی بابا، معتتقد است 
راز ثروت و موفقیت افســانه ای در 
یک قانون مشخص است. قانونی که 
به قانون 996 مشــهور شده است.

او  که به عنوان یکی از بین المللی 
ترین ثروتمندان چینی شهرت دارد 
معتقد است مسیر شهرت و ثروت 
از جــاده تالش می گــذرد اما این 
تالش به یک قانون مشــخص نیز 
وابسته اســتدر این باره می گوید: 
"من از ســن پایین بــه یک قانون 
مشخص اعتقاد داشتم و این قانون 

چیزی نبود بــه جز 996 درواقع از 
9 صبح تا 9 بعد از ظهر و در شش 
روز هفته کار کــردن می تواند نه 
تنها کلید موفقیت فردی، بلکه کلید 
موفقیت جامعه چین باشد."بسیاری 
از شــرکت ها و مردم فرصت کافی 
برای کار به شکل 996 را ندارند. اما 
اگر شــما زمانی که جوان هستید، 
به همین شیوه کار کنید، مطمئن 
باشــید که تــا پایان عمــر موفق 
تاکید کرد  بود."جک مــا  خواهید 
که پیــروی خودش از همین قانون 
موجب ایجــاد انفجار در اینترنت و 
راه اندازی ســایت خرده فروشی او 
شــده اســت و البته ثروتی را رقم 
زده که بر اســاس اطالعات فوربس 
حداقل 40 میلیارد دالر ارزش دارد.

ای بی ســی گزارش داد، چین و اتحادیه اروپا با انتشــار بیانیه ای از برجام 
دفاع کردند.در این بیانیه آمده اســت: »برجام یک دســتاورد دیپلماتیک 
مهم به شــمار می رود که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 2231 
خود آن را تایید کرده است.«چین و اتحادیه اروپا همچنین بر تعهد خود 
بــه ادامه اجرای برجام و همچنین تالش برای حفظ منافع  اقتصادی این 

توافق برای ایران تاکید کردند.

اخیــراًوزارت علوم ایــران با صــدور اطالعیه ای صحت 
مدرک دکترای اقتصاد و دانشــگاه خارجی محل تحصیل 
محمدباقر نوبخت را تأیید کرد.بالفاصله محمد طبیبیان و 
پویا ناظران، پس از داود ســوری به تشکیک در مورد این 
مدرک تحصیلی ادامه دادند.نوبخت معاون رییس جمهور 

و رییس سازمان برنامه و بودجه  است. 

وی قباًل مدعی شــده که از پردیس پیزلی دانشگاه غرب 
اســکاتلند مدرک دکتــرای اقتصــاد دارد، این در حالی 
اســت که منتقدان معتقدند این دانشــگاه در رشــته ی 
Economics مــدرک دکتری ارائه نمی دهد و آن ها در 
مورد فقدان امضای اعضای کمیته ی تز و کیفیت رساله ی 

نوبخت نیز سؤال پرسیده اند.

تشکیک در مدرک »دکترای اقتصاد« ایشان

ســال 53 حقــوق یک افســر جزء د ر 
 بد و اســتخد ام ماهیانــه 1300 تومان 

بود . 
د ر آن زمان قیمت یک د ست کله پاچه 

65 ریال بود . 
یعنی فــرد ی با آن حقوق میتوانســت 

200 د ست کله پاچه بخرد !.
حاال یک د ســت کله پاچــه 150 هزار 

تومن است! 
همان کارمند  باید  ماهیانه 30  میلیون 
تومــان د ریافت کند  تا پــا به پای تورم 

پیش رفته باشــد  و همان قد رت خرید  
را د اشته باشد !.

حاال میفهمم که اون زمان مرد م چقد ر 
»کله خر« بود ن! 

یعنی چقد  زیاد  میتونســتن کله بخرن 
و توانایی کله خریشــان بیشتر از االن 
بود . اما ایــن روزها به د لیل فقر مالی و 
نبــود  قد رت خرید  »کلــه پاچه«، ملت 
د ســت از »کله خری« و »کله خوری« 
 کشــید ه انــد  و فقط »پاچــه خواری«

مي کنند ...

از كله پاچه خورى تیا پاچه خوارى...

ســه مقصد اول تهرانی ها برای مهاجــرت دائم را به ترتیب 
اســتان های البــرز، گیــالن و مازندران تشــکیل می دهد. 
استان های در رتبه چهارم و پنجم به لحاظ جمعیت مهاجر 
از تهران نیز به ترتیب مشــهد و اصفهان هســتند. مقاصد 
اصلــی یا همان شــهرهای مطلــوب تهران نشــین ها برای 
مهاجــرت حکایت از آن دارد که ســاکنان تهران به دالیل 
اقتصادی به خصوص فشــار هزینه های تامین مسکن، ناچار 

به مهاجرت هستند. 

انتخاب استان مجاور پایتخت یعنی استان البرز توسط غالب 
مهاجرت کننده ها از تهران، شــاهدی بر این موضوع اســت. 
همچنین فاصله قابل توجهی در قیمت مسکن و اجاره بها در 
تهران با دیگر شــهرهای اطراف وجود دارد.دومین دلیل را 
می توان »تراکم ســنگین جمعیت در تهران،  آلودگی هوا و 
معضالت شهری از جمله ترافیک« عنوان کرد. در سال های 
گذشته، نرخ مهاجرت از تهران به شمال ایران روند افزایشی 

داشته است.

همتــی رئیس کل بانک مرکزی:هدف ما تغییر ترکیب کل های نقدینگی اســت. هم اکنون 
عمده دلیل رشد نقدینگی سود سپرده ها و ضریب فزاینده است و باید آن را )این دو متغیر 
را( کاهش دهیم و پایه پولی را زیاد کنیم، چون پول در دســت مردم کم است. اگر بتوانیم 
ایــن تغییر را بدهیم، می توانیم برای رونق تولید از آن اســتفاده کنیم. بنابراین یک برنامه 

خوبی داریم.

طبق تصویب شــورای عالی اقتصاد و پول کشور کلیه چک های پشت نویسی شده از درجه 
اعتبار ســاقط اســت.هر گونه چک تنها باید به نام فرد صادر و نقد شــود.چک های در وجه 
حامل یا تغییر نام در وجه کاغذ باطله ای بیشــتر نیست.این بخشنامه شامل کلیه چکهای 
اشــخاص، چکهای تضمینی و چکهای بانکی است.از تحویل هرگونه چک در وجه فرد دیگر 

یا در وجه حامل خودداری کنید.چک های معتبر تنها در وجه فرد ذینفع صحیح است.

هاد ی حق شــناس کارشناس نظام بانکی گفت:با افزایش 
نرخ ســود  بانکی ،بانک ها بهترین پناهگاه برای نقد ینگی 
سرگرد ان بود ه و تولید کنند گان متضرر خواهند  شد .میزان 
حجم نقد ینگی بر اســاس آخرین آمــار بانک مرکزی د ر 
د ی ماه 96 حد ود  1463 هزار میلیارد  تومان بود ه اســت 
کــه د ر هر ماه نیز به طور میانگین رشــد ی معاد ل با 1.6 
د رصد  را ثبت کرد ه است.بازار سکه و ارز محلی امن برای 
نقد ینگی سرگرد ان به حســاب می آید  .جهش و افزایش 
قیمت ارز به طور قطع باعث افزایش قیمت کاال می شــود  
که شاخص آن می تواند  افزایش نرخ تورم را موجب شود .

با افزایش نرخ ســود  بانکی،بانک ها بهترین پناهگاه برای 
مرد م هستند ، د ر شــرایط پرتالطم بازار، جذب نقد ینگی 
به ســمت بانک ها ، یک سیاست پولی کوتاه مد ت برای 
مد یریت و کنترل نقد ینگی ســرگرد ان به شمار می رود .

اقتصاد  کشور ما به تورم  و سود  های د ورقمی عاد ت کرد ه 
اســت این د رحالی اســت که اگر د ر برنامه 5 ساله ششم 
توســعه این امر را مورد  هد ف قرار د هیم  و بتوانیم رشد  
اقتصــاد ی  را به 8 د رصد  برســانیم به  مد یریت کارآمد  و 

اثربخش تر رسید ه و بهره وری بیشتری خواهیم د اشت.

تحت فشار اقتصادی

تهران نشین ها مهاجرت می کنند

از درجه اعتبار ساقط است تغییر سیاست پولی بانک مرکزی

بانک ها بهترین پناهگاه برای مردم

در تهران  
خوراکی هایی که با طال سرو می شوند

دریافتی هیچکس زیر دومیلیون تومان 
نخواهد بود



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

6ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال پنجم -  شماره 39 و 40 - فروردین و اردیبهشت ماه 1398
از  حمایــت  ملــی  همایــش  هجد همیــن  د ر 
مصرف کنند گان، ســید  رسول تاجد ار،   مد یرعامل 
بیمه البــرز گواهینامه و تند یــس طالیی رعایت 
حقوق مصرف کننــد گان را از وزیر صنعت، معد ن 
و تجــارت د ریافــت کرد .بیمه البرز د ر د و ســال 
گذشــته نیز موفق به د ریافت تند یس نقره ای شد  

و ســال های 88، 91 و 93 هم گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنند گان 
د ریافت کرد . طی ممیزی انجام شــد ه از سوی سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنند گان و تولید کنند گان، 545 شــرکت و بنگاه برای حضور د ر 
این همایــش ثبت نام کرد ند  و د ر نهایت 91 واحد  برای د ریافت تند یس 
طالیی، نقره ای و گواهینامه ارزیابی شــد ند  که 16 بنگاه از جمله شرکت 
بیمــه البرز موفــق به د ریافت تند یــس طالیی شــد ند . فرآیند  ارزیابی 
بنگاه های اقتصاد ی برای د ریافت این گواهینامه بر اساس چهار شاخص 
کلی قیمت، کیفیت، خد مات پس از فروش و رضایت مشتری و با حضور 
مد یران ذی ربط سازمان حمایت و همچنین نمایند گان نهاد های مربوطه 
صورت گرفته اســت. این جایزه معتبرتریــن جایزه ملی برای رتبه بند ی 
شــرکت های تولید ی و خد ماتی کشور است که هر ساله پس از ممیزی 
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنند گان و تولید کنند گان به برگزید گان 

اهد ا می شود .

د کتر محمد رضا حســین زاد ه مد یرعامل بانک 
ملــی ایران با بیان این که د ولت مصمم اســت 
بانکد اری د یجیتال د ر کشور نهاد ینه شود ، گفت: 
بانک ملی ایران، پیشــتاز تحول گرایی است و 
توسعه بانکد اری د یجیتال، یکی از مصاد یق آن 

است.توسعه محصوالت بانک با هد ف جلب رضایت حد اکثر مشتری 
را مهمترین هد ف بانک ملی ایران اســت . »ایــد ه پرد ازی« الزمه 
حرکت پیشــروند ه یک سازمان اســت . تحول گرایی و نوآوری، د و 
کلید واژه موثر د ر اســتراتژی بانک ملی ایران است و همه برنامه ها 
باید  بر اساس این د و محور طراحی شد ه و همچنین این سازمان باید  
به معنای واقعی یاد گیرند ه باشد . : مسیر تاریخی مبین این موضوع 
است که بانک ملی ایران از د یرباز د ر حوزه انفورماتیک فعال بود ه و 
د ر حال حاضر نیز فعالیت هایش د ر این بخش ها بســیار چشمگیر 
است.  طراحی و راه اند ازی سامانه های بام و بله که به خوبی مورد  
استقبال مشتریان و سایر مخاطبان فضای مجازی قرار گرفته است . 
بانک ملی ایران مصمم است خد مات جد ید تر، به روزتر و راحت تری 
را د ر اختیار مشتریان قرار د هد  و به این منظور مطالعات گسترد ه ای 

را بر روی بانک های بزرگ جهان انجام د اد ه است.

شرایط   خرید سهام مهر اقتصاد

شرایط  خرید سهام بانک انصار

 حمایت از کارآفرینان 
در مسیر رونق تولید 

عباس نجفی عضــو هیات مد یره بانک توســعه 
تعاون طی بازد ید  از شــعب اســتان مازند ران د ر 
جمع همکاران این اســتان گفت: عملکرد  بانک 
توســعه تعاون د ر طی ســال های اخیر به شکلی 
بود ه که د ولت را د ر نیل به اهد اف تعیین شد ه د ر 
برنامه های اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی یاری د هد .د ولت برای ایفای 
مســئولیت اجتماعی و ایجاد  توسعه و اشتغال برنامه های متعد د ی را 
به اجرا گذاشته و بانک توسعه تعاون همواره به عنوان بانک تخصصی 
و توســعه ای، به عنوان بانک عامل د ر طرح های اشتغال زایی حضور 
موثری د اشته اســت.راهبرد های ابالغی بانک د ر سال 1398، مسیر 
شــغلی و خد مت رســانی را برای همکاران بانک د ر رد ه های مختلف 
مد یریتی و اجرایی مشــخص نمود ه است د ر این رابطه  این راهبرد ها 
با توجه به سیاست های اقتصاد ی و اهد اف استراتژیک نظام اقتصاد ی 
کشــور و بانک تد وین شد ه اســت و همکاران باید  اهتمام ویژه ای د ر 
پیشــبرد  عملیاتی شد ن آن د اشــته باشند . بســیاری از تعاونی ها و 
صنعتگران از حمایت های عام و خاص بانک د ر این اســتان بهره مند  
گرد ید ه اند  و عالوه بــرآن ظرفیت های بالقوه ای نیز برای شــکوفایی 
بیشتر شــرکت های تعاونی و تولید ی د ر این اســتان وجود  د ارد  که 
بانک سعی نمود ه است با شناسایی این ظرفیت ها د ر راستای حمایت 
از آنها و د ر جهت توســعه بخش تعاون د ر اقتصــاد  ملی گام برد ارد .

اعالم و ابالغ شــعار جد ید  بانک را نیز برگرفته از روند  رو به پیشرفت 
این  بانک است که به رغم محد ود یت های موجود  د ر منابع سپرد ه ای 
و فضای بیش از حد  رقابتــی نظام بانکی، این بانک با هد ف برآورد ن 
انتظــارات جامعــه مرد می تعاونگــران، تجهیز و تخصیــص منابع و 
عملیات بانکی را بر مد ار بانکد اری توسعه ای به پیش برد ه و بر مبنای 
برنامه های خود  کار جمعی را د ر محیط اقتصاد ی کشور معنا بخشید ه 
است.همکاران بانک توســعه تعاون عالوه بر وفاد اری سازمانی و بهره 
مند ی از روحیات مشــتری مد اری، همواره د ر همراهی با مرد م بویژه 
د رحواد ث و رخد اد های غیر مترقبه، پیشــگام بود ه اند  و د ر عرصه های 
اقتصــاد ی نیز با اتکا به چهار ویژگی ســالمت، صد اقت، امانتد اری و 
شجاعت؛ کارگزاران و نیروهای امین د ولت د ر زمینه حمایت از اقتصاد  

و تولید  ملی می باشند .

قیمت خرید  سهام متعلق به سهامد اران حقیقی به 
ارزش تابلو »د ر زمان توقف نماد « و یا ارزش اسمی 
هر کد ام باالتر باشــد ، خواهــد  بود .همچنین برای 
قیمت خرید  ســهام اشــخاص حقوقی غیروابسته 
به نیرو های مســلح به ارزش تابلو »د ر زمان توقف 
نماد « اقد ام می شود .د ر همین حال، قرار است شرکت نگین ساحل رویال 
شرکت زیرمجموعه بانک مهر اقتصاد  این سهام را خرید اری کند .افزون بر 
این، این بانک نیز اعالم کرد ه د ر صورتی که ســهامد اران د ر مهلت تعیین 
شد ه نســبت به ارایه د ستور فروش اقد ام نکنند ، می توانند  تا زمان ارزش 
گذاری سهام آن توسط کارشناسان رسمی و کشف ارزش ذاتی سهام صبر 
کنند ؛ پس از اعالم مبلغ کشف شد ه به ترتیبی که د ر آیند ه اعالم می شود  

نسبت به فروش سهام خود  مباد رت کنند .

قیمت خرید  سهام اشخاص، هر سهم 2,086 ریال 
است.نوع ســفارش از نظر اعتبار زمانی، سفارش 
بد ون محد ود یت زمانی اســت. سهام فوق توسط 
شــرکت ایرانیان اطلس خرید اری می شود .شایان 
ذکر اســت د ر صورتی که ســهامد اران د ر مهلت 
تعیین شد ه نسبت به ارائه د ستور فروش اقد ام ننمایند ، می توانند  تا زمان 
ارزش گذاری ســهام بانک انصار توســط گروه کارشناسان رسمی تأمل 
نمود ه و بر اساس آن و به ترتیبی که متعاقباً اعالم خواهد  شد  نسبت به 

فروش سهام خود  مباد رت نمایند .

جد ید ترین نسخه همراه بانک صاد رات ایران متناسب 
بــا فناوری های روز د نیا با قابلیت ها و امکانات نوین 
د ر د ســترس قرار گرفت.همراه بانک جد ید  با هد ف 
ایجاد  تجربه یکسان برای کاربر د ر د رگاه های مختلف 
ارائــه د هند ه خد مــات بانکی اعــم از نرم افزارهای 
موبایلــی )اند روید ی و ios( و سیســتم های تحت 
وب پیاد ه ســازی شد ه که طیف وسیعی از خد مات 
بانکی مبتنی برکارت و حساب را به د و زبان فارسی 
و انگلیســی ارائه می کند .ساد ه سازی انجام عملیات 
بانکی و بازطراحی فرآیند ها، همراه بانک جد ید  بانک 
صاد رات ایران را جــذاب و متفاوت کرد ه به نحوی 
که امکان مشاهد ه لیست حساب ها و کارت ها بد ون 
نیاز به ثبت حســاب و کارت، یکسان سازی تمامی 
منوهای انتقال وجه د ر یک منو و تشخیص خود کار 
نوع انتقال وجه توسط برنامه بر اساس مبد اء و مقصد  
وارد  شد ه توسط کاربر، یکسان سازی، منوهای خرید  
شارژ حسابی، کارتی و شــارژ مستقیم د ر یک منو 
یکی شد ن ســرویس های پرد اخت قبض حسابی و 
کارتی، یکی شــد ن ســرویس های تعریف و تغییر 
رمز حســاب و مد یریت حســاب فراهم آمد ه است.

همراه بانک جد ید  بانک صاد رات ایران با قابلیت های 
جد ید  همچون لیســت د ســته چک ها و مشــاهد ه 
وضعیت برگه های هر د سته چک، لیست تسهیالت 
و د سترســی به تمام تسهیالتی که کاربر یا گیرند ه 

و یا ضامن آنها بــود ه با ذکر 
جزییات اقســاط و پرد اخت 
فرمان  از  پشــتیبانی  قسط، 
صوتــی د ر نســخه اند روید ، 
ثبت شماره های ارسال کنند ه 

قبض جهت استفاد ه د ر سرویس قبض های پرد اخت 
نشــد ه که به صورت خــود کار از روی پیامک های 
د ریافتی از این شــماره ها ایجاد  می شــوند  و بروز 
رســانی نرم افزار از د اخل خود  برنامه امکان ویژه ای 
بــرای کاربران ایجاد  کرد ه اســت.امکانات جد ید  د ر 
حالی فضایی متفاوت از گذشــته را برای کاربران به 
وجود  آورد ه که همچنان انواع خد مات برای مد یریت 
حساب، آمار تســهیالت، امکان متنوع انتقال وجه 
پرد اخت قبوض، خرید  شارژ، استعالم و تعیین مبلغ 
و موعد  چــک، خد مات مختلــف کارت، تاریخچه 
فعالیت های انجام شــد ه د ر ســامانه، پرد اخت بیمه 
تنظیمات، سرویس های عمومی )محاسبه شبا، نرخ 
ارز، پشــتیبانی و...( و سایر امکانات مختص به نسخ 
اند رویــد ی و ios برای مشــتریان و کاربران همراه 
بانک صاد رات ایران وجود  د ارد .مشــتریان و کاربران 
می توانند  با مراجعه به ســایت اصلی بانک صاد رات 
ایران بــه نشــانی: www.bsi.ir و انتخاب گزینه 
همراه بانک د ر بخش بانکد اری الکترونیک، نســبت 
به نصب و استفاد ه از خد مات متنوع آن اقد ام کنند .

اد غــام 5 بانک وابســته به نیرو های مســلح 
د ر بانک ســپه بــا فروش ســهام بانک ها از 
18 فرورد یــن وارد  مرحلــه د وم شــد .اد غام 
بانک های وابســته به نیرو های مســلح که از 
روز 11 اسفند ماه سال گذشته به طور رسمی 
اعالم شــد ، با آغاز فروش سهام این بانک ها 
وارد  مرحلــه اجرایی می شــود .بد ین ترتیب 
از 29 ارد یبهشت ســال جاری پس از پایان 
فرآینــد  فروش ســهام، د رعمــل اد غام پنج 
بانک وابسته به نیرو های مسلح شامل انصار؛ 
قوامین، مؤسســه کوثر، مهراقتصاد  و حکمت 
ایرانیان د ر بانک ســپه انجام می شــود .طبق 
اطالعیه های جد اگانه ای که از ســوی چهاربانک و مؤسسه منتشر شــد ه است، فروش سهام این بانک ها از 
د هه د وم فرورد ین ماه 1398 کلید  می خورد .بد ین ترتیب واگذاری ســهام بانک های انصار، قوامین، مؤسسه 
اعتباری کوثر و مهر اقتصاد  از 18 فرورد ین ماه 98 آغاز می شود  و اشخاص حقیقی و حقوقی غیروابسته به 

نیرو های مسلح می توانند  نسبت به واگذاری سهام خود  اقد ام کنند .
شــرایط انتقال ســهام بانک های اد غامی:شــاپور محمد ی، رئیس ســازمان بورس و اوراق بهــاد ار د رباره 
شــرایط انتقال ســهام بانک های اد غامی بر اســاس مجوز شــورای عالی بورس با بیان اینکه، انتقال سهام 
افراد ی که ســهامد ار بانک های اد غام شــد ه د ر بانک ســپه هستند  با مجوز شــورای عالی بورس برای نقل 
و انتقال خارج از ســاعت د ریافت شــد ه است، با حد اکثر قیمت اســمی یا قیمت قبل از بسته شد ن منتقل 
می شــود  و تصمیم گیری به نفع ســهامد اران اســت. هر شــخصی که تمایل د اشــته باشــد  سهم خود  را 
می توانــد  به نهاد  های د ارای مجوز منتقل کند   و اگر تمایل ند اشــته باشــند  باید  منتظر کار کارشناســی 
د اد گســتری باشند  که د ر خصوص ســود  و زیان این بانک ها بررســی های الزم را انجام می د هد  و تصمیم 
گیــری می کنــد  و هر حقوقی کــه به این افــراد  تعلق بگیرد  به آن ها ارائه می شــود .اگر افراد ی شــکایت 
 د اشــته باشــند  قوه قضائیه شــعبه ای را انتخاب می کند  که این افراد  می توانند  برای شــکایات خود  به آن 

مراجعه کنند .

رونماییی از جدید ترین نسخه همراه بانک 

اد غام 5 بانک د ر سپه 

اولویت توسعه بانکد اری د یجیتال

بانک  و بیمه

شرایط   خرید سهام حکمت ایرانیان

شرایط  خرید سهام موسسه کوثر

شرایط خرید سهام بانک قوامین

شیری مد یرعامل پست بانک ایران به منظور هماهنگی 
بیشتر د ر راستای کمک رسانی به سیل زد گان استان 
لرستان، بعد ازظهر پنحشنبه 15فرورد ین د ر این استان 
حضور یافت د ر جلسه هماهنگی برای کمک به سیل 
زد گان اســتان گفت: با تالش همــکاران زحمتکش 
د رحال حاضر این شــعبه و باجه های روستایی تابعه 
آن آماد ه ارائه خد مات بانکی به هموطنان این شهرستان است و تالش می کنیم 
بسترهای بانکد اری الکترونیکی و خد مات آن را هرچه سریعتر به حالت عاد ی 
و قبلی برگرد انیم.این بانک تمامی اقد امات و تمهید ات الزم را برای مشــارکت 
و همکاری هرچه بیشــتر با سازمان های مسئول به ویژه جمعیت هالل احمر 
انجام د اد ه و د رحال حاضر شــماره حســاب 99999متصل به شــماره کارت   
6277607000006333 بــه نــام جمعیت هالل احمر نــزد  این بانک آماد ه 
د ریافت کمک های نقد ی هموطنان د ر سراسر است.هموطنان می توانند  کمک 
های نقد ی خود  را ازطریق د ســتگاه های خود پرد از کلیه بانک ها، د رگاه های 
اینترنتی، اپلیکیشــن های پرد اخت و سایر د رگاه های پرد اخت الکترونیکی به 
شماره کارت اعالم شد ه منتقل نمود ه و یا با مراجعه به شعب و باجه های این 
بانک د ر سراسر کشور به حساب مذکور واریز نمایند .کارکنان و کارگزاران این 
بانک د ر سراسر کشور به صورت مستمر کمک های نقد ی خود  را جمع آوری و 
د راختیار مد یریت های شعب مناطق سیل زد ه قرار می د هند  تا د ر اسرع وقت 
اقالم مورد نیاز را تهیه و ازطریق ســازمان های ذیربط د راختیار آسیب د ید گان 
قرار د هند .پایگاه های بسیج این بانک د ر مد یریت های شعب سراسر کشور نیز 
آماد ه جمع آوری کمک های کارکنان و د یگر اقشار جامعه هستند  تا بتوانند  د ر 

این امر خد اپسند انه و نوع د وستانه بیش از پیش سهیم باشند .

قیمت خرید  ســهام برای ســهامد اران حقیقی هر سهم 
هزار ریال »معاد ل ارزش اســمی« اســت.قیمت خرید  
سهام اشخاص حقوقی هر سهم 788 ریال »معاد ل ارزش 
اسمی« است.نوع ســفارش از نظر اعتبار زمانی سفارش 
بد ون محد ود یت زمانی است که سهام فوق توسط شرکت 

توســعه فناوری و تجارت با کد  معامالتی شرک 15111 »به عنوان متولی 
تعیین شد ه از سوی نهاد  های ناظر« خرید اری می شود . 

قیمت خرید  سهام برای سهامد اران حقیقی هر سهم 
هزار ریال است.قیمت خرید  سهام اشخاص حقوقی 
غیر وابســته به نیرو های مســلح به ارزش تابلو »د ر 
زمــان توقف نماد « خواهد  بود .نوع ســفارش از نظر 
اعتبار زمانی سفارش بد ون محد ود یت زمانی است.

سهام فوق توسط شــرکت عصر تجارت اقتصاد  )سهامی خاص( »شرکت 
زیرمجموعه این موسسه« خرید اری می شود .

قیمت خرید  ســهام اشخاص حقیقی هر سهم هزار 
ریال اســت.قیمت خرید  ســهام اشــخاص حقوقی 
غیر وابســته به نیرو های مســلح به ارزش تابلو )د ر 
زمــان توقف نماد ( خواهد  بود .نوع ســفارش از نظر 
اعتبار زمانی سفارش بد ون محد ود یت زمانی است.

براساس اعالم بانک قوامین، سهام توسط شرکت حمل و نقل بین المللی 
خط صبا )شــرکت زیرمجموعه این بانک( خرید اری می شود . همچنین 
ســهامد ارانی که د ر مهلت تعیین شد ه نسبت به ارائه د ستور فروش اقد ام 
نکنند ، می توانند  تا زمان ارزش گذاری ســهام بانک قوامین توســط گروه 
کارشناسان رسمی تامل نمود ه و بر اساس آن و به ترتیب که متعاقباً اعالم 

خواهد  شد  نسبت به فروش سهام خود  اقد ام کنند .

حضور مد یرعامل د ر مناطق سیل زد ه

مد یرعامل  هیئت مد یره  رئیس  مهد یان  حجت اهلل 
بانک توســعه تعاون به اتفاق  از مد یران این بانک 
از بخش ویسان و روستاهای سیل زد ه شهرستان 
چگنی بازد ید  به عمل آورد ند  مهد یان د ر خصوص 
کمک های غیر نقد ی بانک به سیل زد گان استان 
لرســتان گفت: مجموع کمک های اهد ائی بانک 
توسعه تعاون لرســتان به مرد م سیل زد ه منطقه 

شامل: 4 تن برنج، 200 کیلو 
 8 چاد ر  عد د   گوشــت، 100 
نفره د والیــه، 2500 عد د  تن 
ماهی، 900 عد د  روغن مایع، 
500 عد د  مایع د ستشویی، 8 

میلیون پوشــک بچه و وســایل بهد اشتی،3000 
عد د  آب معد نی،5 کارتن کیک، 300 بســته نان 
1000 بســته کبریــت و 200 جفت کفش بود ه 
اســت که د ر قالب بســته های مختلف د ر اختیار 
مرد م شهرســتان پلد ختر، معموالن و روستاهای 
شهرستان چگنی شامل روستاهای قالبی علیا 38 
بسته، روستای حیات والغیب 85 بسته، روستای 
اثر زمین 40 بســته، روســتای قالبی سفلی 90 
بسته، روستای چم حید ر 32 بسته، روستای د م 
رود  65 بســته د ر اختیار سیل زد گان قرار گرفت.
مهد یان خاطرنشان کرد  بانک پرد اخت تسهیالت 
اعتباری وام قرض الحسنه و جعاله تعمیر مسکن 
و کمک های نقد ی و غیر نقد ی به مرد م سیل زد ه 
اســتان های کشــور با جد یت پیگیــری و اقد ام 

خواهد  شد .

اعطا تند یس طالیی رعایت حقوق بازد ید مد یرعامل ازسیل زد گان 
مصرف کنند گان 
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محمد علی د هقــان د هنوی معاون 
اقتصاد ی و زیر اقتصاد  د ر حاشــیه 
اقتصاد ی  آمارهــای  از  رونمایــی 
براساس طبقه بند ی  اقتصاد   وزارت 
اقتصاد ی د ر جمــع خبرنگاران د ر 
پاسخ به ســوالی که با حذف چهار 
صفر از پول ملی چه اتفاقی می افتد  
گفت: حــذف صفر از پــول ملی 
برنامه ای است که د ر بانک مرکزی 
د نبال می شود  و اثر واقعی بر روی 
اقتصــاد  نــد ارد  بلکه د ر راســتای 
آســانی د ر نگهد اری حســاب ها و 
راحتی کار با پول و سطح بند ی آمار 
و حســابد اری انجام می شود  و این 
کار د ر کشــورهای مختلف مرسوم 
است. وقتی تورم به صورت انباشته 
اتفاق مــی  افتد  برنامه حذف صفر 
از پول ملی اجرا می شود  که البته 
ما بــه ازای واقعی د ر اقتصاد  ند ارد . 
برای خــروج از رکود  الزم اســت 
رونق تولید  انجام شــود  و تولید  با 
سیاســت های د رست تقویت شود . 
ایجاد  اشــتغال، سیاست های پولی 
و مالــی، سیاســت های مالیاتــی  
انجام شــود   برنامه ریزی د رســت 

و هد ایــت پول ها به ســمت تولید  
مهمتر از انتشــار اقبال پول است. 
مهم نیست که منبع انتشار پول از 
پول پرقد رت بانک مرکزی یا بانک 
ها باشد  بلکه مهم هد ایت نقد ینگی 
به سمت تولید  است. سیاست هایی 
کــه به اوضــاع اقتصــاد ی کمک 
می کنــد  و با تــورم و رکود  مقابله 
می شود  باعث رفع بیکاری و از بین 
برد ن نوسان د ر بازارهای اقتصاد ی 
و افزایش ســطح رفاه جامعه منجر 
می شود  و مهمترین این سیاست ها 
تقویــت تولید ، تامیــن مالی برای 
بنگاه های تولید ی، تامین سرمایه د ر 
گرد ش و رونق فضای کسب و کار 
با هد ف رشد  تولید  باید  د نبال شود . 
از طریق تهیه بســته های سیاست 
رونق تولیــد  د ر وزارت اقتصاد ، این 
بسته های سیاستی محورهایی د ارد  
و سعی می شود  د ر سال جاری این 
برای  و  باشــد   برنامه ها ملموس تر 
سال های بعد  قابل پیگیری و اجرا 
باشــد  که نتایج ملموسی د ر رشد  
اقتصــاد ی و کاهش رکود  و کنترل 

تورم د اشته باشد .

طبق قانــون جد ید  چک، نقد  
شــد ن ســریع چک برگشتی 
رهگیری  کــد   د ریافت  بد ون 
ممکــن نیســت. امــا برخی 
اقد امی عجیب که  بانک ها د ر 
برخــالف قانون و بخشــنامه 

بانک مرکزی اســت، این کد  
را تنهــا با رضایت صاد رکنند ه 
چک بــه د ارنــد ه آن تحویل 

می د هند .
صــد ور چک،  جد ید   قانــون 
آبــان ماه ســال گذشــته با 

هــد ف افزایــش اعتبار چک 
بــه تصویب مجلس شــورای 
قانون  این  رســید .  اســالمی 
نگاهی پیشــگیرانه به معضل 
چک های برگشــتی د ارد  و د ر 
نظر د ارد  تا جلوی صد ور چکی 

 که قرار اســت برگشت بخورد  
را بگیرد . 

از جمله ابتــکارات این قانون 
برای رســید ن بــه این هد ف 
حــذف فراینــد  طوالنی مد ت 
و زائد  پیگیــری قضایی چک 
برگشتی اســت به نحوی که 
با اجــرای کامل ایــن قانون 
می توان د ر کمتــر از 20 روز 
چک برگشــتی را نقــد  کرد .
کد  رهگیری الزمه نقد  شــد ن 
است  برگشتی  روزه چک   20
زیرا طبق ماد ه 4 قانون جد ید  
صــد ور چک، از ایــن پس به 
گواهی نامه هــای فاقــد  کــد  
رهگیــری د ر مراجع قضائی و 
ثبتی ترتیب اثر د اد ه نمی شود . 
بد یــن ترتیــب افــراد ی که 
از صاد رکنند ه  قصد  شــکایت 
چک برگشــتی و اخذ اجرائیه 
20 روزه را د ارنــد  باید  حتما 
کد رهگیری چک برگشتیشان 
بــر روی گواهی نامــه عــد م 
باشد .د ر  د رج شــد ه  پرد اخت 
راســتای اجرای قانون جد ید  
چک، بانــک مرکزی د ر تاریخ 
28 اســفند ماه ســال گذشته 
بخشــنامه ای به بانک ها ابالغ 

کرد . 
د ر قســمتی از این بخشنامه 
د رباره کد  رهگیری آمد ه است: 
»شناسه چک برگشتی که د ر 
ســامانه چک های برگشــتی 
بانک مرکزی تولید  می شــود، 
همان کد  رهگیری بود ه و بانک 
واگذارند ه می بایست تمهید ات 
د رج شناســه  بــرای  را  الزم 
بر روی گواهینامه  یاد  شــد ه 
عــد م پرد اخت صــاد ره تحت 
اتخاذ   عنوان کــد  رهگیــری 

نماید «. 
این بد ان معناست که بانک ها 

باید  به ازای هر چک برگشتی 
صاد رکرد ه  کد رهگیــری  یک 
و بــه د ارند ه چک برگشــتی 

تحویل بد هند .
مید انی  پیگیری های  براساس 
آنکه  با وجود   فارس،  خبرنگار 
این د ارند ه چک برگشتی است 
که برای د اد رســی قضایی به 
این کد  احتیاج د ارد  اما برخی 
عجیب  اقد امی  طــی  بانک ها 
کــه برخــالف قانــون جد ید  
چک و بخشنامه ابالغی بانک 
مرکزی است، این کد  را فقط 
برگشتی  چک  صاد رکنند ه  به 
می د هنــد  و می گویند  تنها با 
رضایت صاد رکنند ه اســت که 
د ارند ه این چــک ها می تواند  
به این کد  د سترســی د اشته 
 باشــد . د ر واقــع، جوابی که 
معمــوال کارمنــد ان بانک به 
د رخواســت  د ربــاره  مــرد م 
برای د رج کد رهگیری  شــان 
می د هنــد ، این اســت: »این 
تنها د ر ســامانه استعالم  کد  
 چــک برگشــتی صاد رکنند ه 
قابل د سترســی اســت و من 
نیز ایــن اجازه را نــد ارم که 
صاد رکنند ه  رضایــت  بــد ون 
این کــد  را به شــما بد هم«.
ایــن بانک ها با بــی توجهی 
به اجرای قانــون جد ید  چک 
مرکزی   بانــک  بخشــنامه  و 
جلــوی اجرای ایــن قانون را 
گرفته انــد  و عمال مرد می که 
با اعتمــاد  به قانــون جد ید ، 
 از چــک اســتفاد ه کرد ه اند  را 

گرفتار کرد ه اند . 
انتظار می رود  بانک مرکزی هر 
چه ســریع تر د ر این زمینه به 
وظایف نظارتی خود  عمل کند  
بانک های  تخلفــات  جلوی  و 

مذکور را بگیرد .

"ابولقاسم طالبی" کارگرد   ان فیلم سینمایی 
قالد   ه های طال:امشب از بیت رهبری با بند   ه 
تماس گرفتند    و پیام ایشان را به اطالع بند   ه 
رساند   ند   ، حضرت آقا فرمود   ند    د   یشب مجد   د   ا 
فیلم شما را از شبکه افق د   ید   م آفرین آفرین 
آفرین د   ست شــما د   رد    نکند    از قول من به 

بازیگران سالم برسانید   

یک مقام آگاه د   ر وزارت اطالعات : متأسفانه 
امسال هم رسانه ملی علی رغم تذکراتی که 
د   ر ســال های قبل د   اد   ه شد   ه بود   ، این فیلم 
را پخش کرد   .پرد   اختن هنــری به ماجرای 
فتنه ســال 88 اقد   ام ارزشــمند   ی است اما 
متاســفأنه بخش هایی از فیلم که مرتبط با 
د   روغ پرد   ازی  سراسر  است،  اطالعات  وزارت 

و مشــحون از تهمت های ناروا به مجموعه 
ســربازان گمنام امام زمان )عج( می باشد   .

البتــه از کارگرد   ان فیلم که جزو پرســنل 
وزارت اطالعات بــود   ه و به هر د   لیل از این 
وزارتخانه منفصل شد   ه است، انتظار چنین 
تهمت پراکنی هایی نمی رفت.این مطلب را ما 

ننوشتیم ایسنا نوشت.

امشب از بیت رهبری با بند  ه تماس گرفتند  
رشد  نقد ینگی د ر یک اقتصاد  سالم 
و مبتنی بر تولید  به معنای رشــد  
اقتصــاد ی و بزرگ تر شــد ن کیک 
اقتصاد  اســت اما د ر اقتصاد ی که 
تولید  د ر د رجه چند م اهمیت قرار 
د ارد  و فعالیت های سود اگرانه قد رت 
مانور باالتری د ارند ، رشــد  فزایند ه 
نقد ینگی عماًل به معنای محد ود تر 
شد ن تولید  و سخت تر شد ن شرایط 

برای فعالیت های مولد  است. بر این اساس و با د ر نظر گرفتن مشخصات 
فعلی اقتصاد  کشــور، اد امه روند  افزایشی رشد  نقد ینگی د ر اقتصاد  ایران 
د ر ســال 98 نیز تکرار می شود  منتها د ر این میان بانک مرکزی می تواند  
با اتخاذ سیاســت های ســخت گیرانه د ر قبال بی انضباطی های بازار پول 
تا حد ی از شــتاب رشــد  نقد ینگی بکاهد .اگر بخواهیــم عوامل مؤثر د ر 
رشــد  نقد ینگی د ر اقتصاد  ایران را فهرست کنیم، د ر صد ر این فهرست 
مسائلی مانند  کســری بود جه د ولت، سود  بانکی، اضافه برد اشت بانک ها 
از بانک مرکزی و رواج ســود اگری قرار می گیرد . با این حساب و با توجه 
به اینکه کسری بود جه د ولت، رواج د ریافت سود  بانکی و رواج سود اگری 
د ر ســال 98 نیز اد امه د ارد ، پس رشــد  نقد ینگی د ر این سال همچنان 
مانند  ســال های قبل تکرار خواهد  شد  با این تفاوت که د ر چند  ماه اخیر 
تالش های بانک مرکزی برای بســتن راه بانک ها برای اضافه برد اشت از 
بانک مرکزی نســبتاً موفقیت آمیز بود ه و حد اقل یکی از راه های رشــد  
فزایند ه نقد ینگی نســبت به قبل باریک تر شــد ه و این مسئله می تواند  
کمی از شتاب رشد  بکاهد .اگر به نگاهی گذار به تحوالت اقتصاد ی کشور 
بیند ازیم، د ر ســال 97 حد اقل روزانه هزار میلیــارد  تومان به نقد ینگی 
کشــور اضافه می شود  و با د ر نظر گرفتن رشد  20 د رصد ی نقد ینگی د ر 
این سال، با فرض حفظ شرایط موجود  د ر سال 98 روزانه حد ود  1200 
میلیارد  تومان به نقد ینگی کشــور اضافه خواهد  شــد . این مســئله آثار 
تورمی قابل توجهی به همراه خواهد  د اشت چراکه نقد ینگی از محل ایجاد  
ارزش افزود ه د ر تولید  کاال یا خد مات ایجاد  نشــد ه د رنتیجه طرف عرضه 
د ر اقتصــاد  ایران کم قد رت تر ظاهر خواهد  شــد  د رحالی که روزبه روز به 
مقد ار پولی تزریق شد ه به سمت تقاضا اضافه می شود  و البته این قد رت 
کاذب تقاضا د ر ســایه رشد  نرخ تورم ناپد ید  می شــود .این مطلب را ما 
ننوشتیم احمد  حاتمی یزد ، کارشناس پولی و بانکی د ر اتاق ایران نوشت.

تداوم چالش نقدینگی فزاینده

اقدام عجیب بانک ها در برگشت زدن چک ها

این جمله را بارها شنید   ه ایم که »ایکاش 
من د   ر فالن کشــور به د   نیا آمد   ه بود   م«. 
بیان چنین عباراتی، صرفاً ناشی از نوعی 
جهل فلســفی نسبت به ماهیت خود    من 
است. این مقایسه اساساً غلط است. یک 
د   لیل آن، اینکه »من« اگر د   ر اینجا متولد    
نشــد   ه بود   م، د   یگر »من« نبــود   م، بلکه 
»د   یگــری« بود   م. د   یگــری ای که از قضا 
همین االن مشغول زیستن د   ر آنجاست. 
او جهــان را از منظر خــود   ش می بیند    و 
واجد    »من«ای از آِن خویش اســت.افراد    
با این مقایســه ی موهــوم، عماًل به جای 
 شــناخِت انتقــاد   ِی خود    و وضعیتشــان 
و نیــز تــالش بــرای تغییــر خالقانه و 
د   رونزای خود    و جامعه شان، به واسطه ی 
تصورات منفعالنه و موهومی مانند    »جبر 

جغرافیایی«، از مواجهه با اصل مســئله 
می گریزند    و هرچند    به خوبی ُغر می زنند    
امــا تغییری د   ر خــود    وضعیــت ایجاد    
نمی کننــد   . تاریخ خیالی د   ر این ســیاق 
صرفــاً روایتی ُرمانتیک اســت از همان 
قســم تخیالتی که بــه عناوین مختلف 
د   ر قالب های رنگارنگ خلقیات نویســی و 
خاطره گویی ایرانیان به چشــم می خورد    
و هــر د   م این گمــان را متورم تر می کند    
کــه هرآنچه نکبت و نخــوت و انحطاط 
اســت د   ر ایــن ســرزمین نفرین شــد   ه 
بارید   ه اســت .جالب اینجاســت که کل 
نقابی  انحطاط باورِی وطن ســتیزانه،  این 
تصنعی از نوعی ذات تاریخِی ســاختگِی 
آرمانی به چهره می زند    و خود    را پشــت 
ویترینی از ناسیونالیســم پنهان می کند   .

مسئله اینجاست که باید    د   ر عیِن تاکید    بر 
ماهیت برســاخته ی سوژه، از د   چار شد   ن 
به نوعی جبرگرایی شرورانه و امتناع باور 
اجتناب کرد   . تاریخ د   قیقاً باید    د   ر تیررس 
سوژه باشــد   . هر شکلی از تاریخی کرد   ن 
عماًل باید    شکلی از به چنگ آورد   ن تاریخ 
باشــد    نه عکس آن. جبِر جغرافیایی نام 
د   یگر فریب بزرگی است که استعمارگران 
و استبد   اد   طلبان همد   ســتانه بد   ان د   امن 
زد   ه اند   . هیــچ جغرافیایی تمامــاً و جبراً 
د   ر تاریــِخ اســتبد   اد    فرونغلتید   ه اســت. 
سوژه باید    بتواند    خود    را د   ر این جغرافیا، 
موقعیت یابی کند    و د   ر برابر عوامِل تمد   ید   ِ 
این جبر، شجاعانه و جسورانه بایستد   ، نه 
اینکــه به اعتباِر تصور ُرمانتیک از تاریخ-

جغرافیــا، مقد   مات تمد   یــد    آن چیزی را 

فراهم کنــد    که ظاهراً علیــه اش وراجی 
می کند   .افزایش خیره کنند   ۀ آمار مهاجرت 
از ایــران را نیز می تــوان د   ر پرتو همین 
رویکــرد    ارزیابــی کرد   . افــراد    د   چار این 
تصورند    که می توانند    با تغییر زیســتگاه 
جغرافیایی«خود     »جبــر  به اصطــالح  از 
بگریزنــد    و به جــای »د   یگرانی« زند   گی 
کنند    که البد    جبراً خوشبخت اند   . اما آنها 
فراموش می کنند    که د   ر این انتقاِل مکانی 
باید    »مِن« خود   شان را، یعنی کل عناصر 
فرهنگی، فیزیکی و اجتماعِی برســازند   ۀ 
هویتشان را ، همچون صلیبی ناگسستنی 
بر د   وش خود   شــان حمل کنند   . ایرانیاِن 
مهاجر یــا ژانر حتی عظیم تــِر »ایرانیاِن 
د   رفکر مهاجرت« که به واسطه ی شکاف 
د   ولت/ملت و ریزش ســرمایه اجتماعی، 
روزبه روز بر تعد   اد   شان افزود   ه می شود    هر 
جای د   نیا هم که باشــند   ، باز د   ر ایران اند   . 
اگر جبری هم د   ر کار باشد   ، همین است.
این مطلب را ما ننوشــتیم  محمد   مهد   ی 

ارد   بیلی نوشت.

ای کاش 

د  ر فلان کشور به د  نیا آمد  ه بود  م

به قول بعضی ها

تحلیلیات

حذف چهار صفر از پول ملی
 وقتی تورم به صورت
 انباشته اتفاق می افتد 



سمانه سواد ی فمینیست و حقوق د ان  یک 
تــازه ماد ر اســت. او د ر مهاجــرت، تجربه 
فرزند آوری د اشــته و حاال تالش می کند  از 
این  »واقعیت  بنویسد :  ماد ری  د شواری های 
اســت که ماد رها هم خشــمگین می شوند . 
آن ها هم ممکن است کم بیاورند  و مستاصل 
شــوند  یا مبتال به بیماری هایی شــوند  که 
مد ت ها تاب و توان شــان را بگیرد . این که 
تنهــا تصویری شــیک و تمیــز و مرتب از 
ماد ری به نمایش گذاشــته شود ، نه د رست 

است و نه انسانی.«
او می گوید  د ر د ورانی که از #افســرد گی_

پس_از_زایمان د ر صفحات خود ش  نوشته 
پیام های زیاد ی از د نبال کنند گانش د ریافت 
کرد ه با این مضمون: »مگر ممکن است د ر 
این روزها و لحظه های عاشقانه که خد اوند  
فرزند ی به تو عطا کرد ه، به جای شــاد مانی 

از افسرد گی بگویی؟«
مقد س انگاری ماد ر تنها یک تصویر نمایشی 
و غیرواقعی است. سمانه سواد ی به #تناقض 
عجیبی که میان نقض حقوق زنان و مقد س 
انگاری آن ها د ر مقام ماد ر وجود  د ارد ، اشاره 
می کنــد : »از آن جایی کــه بخش زیاد ی از 
قوانین خانواد ه د ر ایران برگرفته از شریعت 

هســتند ، ماد ران از حقوقی نابرابر نسبت به 
پــد ران برخورد ارند . آن ها د ر صورت جد ایی 
بایــد  راهروهــای د اد گاه ها و د اد ســراها را 
مد ت ها برای گرفتن حضانت فرزند ان شــان 
زیر پا بگذارند . د ر مســاله ارث، ســهم برابر 
ند ارند . هیچ کجا برای فرزند شــان تصمیم 

گیرند ه نخواهند  بود . 
نمی توانند  بد ون اجازه ولــی و قیم، او را با 
خود  به ســفر ببرند  و اگر فرزند شان بیمار و 
نیاز به جراحی د اشــته باشد ، تنها با امضای 

پد ر و قیم امکان مد اوای او وجود  د ارد . 
مــاد ران د ر واقــع هیچ حقــی ند ارند ، اما 

حکومــت به آن ها می گوید  شــما ماد رید ، 
مقد س هســتید ، پس بنشــینید  د ر خانه 
فرزند تــان را به د نیا بیاورید  و بزرگ کنید . 
این تنها نقش آن هاست. اگر کسی بخواهد  
ایــن هاله تقد س را مخــد وش کند ، آن را 
برنمی تابند .«»هنوز کســر بزرگی از مرد ان 
د ر برخی خانواد ه های ایرانی، به همسرشان 
می گویند  مگر چه کرد ی؟ از صبح تا شــب 
د ر خانــه با بچــه بازی کــرد ی و این من 
هســتم که بار تامین معیشــت را به د وش 
می کشــم!«. ایــن مطلب را ما ننوشــتیم 

مطالبات زنان نوشت. 

ند ا کرد ونی مد رس د انشگاه معتقد  است: مهم ترین 
د ستاورد  اخیر  را شاید  بتوان تالش د ر مسیر »چند  بعد ی 

شد ن« و »حق محور شد ن« مطالبات زنان نامید .
نگاه امنیتی به مطالبات زنان، محد ود  شــد ه و با جانشین 
کرد ن یک مبنای حقوقی برای طرح مطالبات، تنش های 
اجتماعی ناشی از طرح مطالبات جد ید ، به شیوه مناسب 
تری اد اره شود . چنین رویکرد ی این فرصت را د ر اختیار 

جامعه زنان قرار د اد  تا د ر خصوص نوع مطالبات، چگونگی 
طــرح آن، چرایی ضــرورت آن و همچنین اولویت بند ی 
مطالبــات، د ر فضای آرام تــر و هد فمند  تر به گفت و گو با 
د یگر بازیگــران این حوزه بپرد ازد . هنــوز فاصله زیاد ی 
وجود  د ارد  تا آن مرحله مطلوب که همه بازیگران جامعه 
منجملــه خود  زنان، نگاهی تماماً غیر امنیتی، حق محور 

و متکثر به مطالبات و خواسته های زنان د اشته باشند .
نیره توکلی جامعه شناس هم می  گوید : نشانه هایی 
نظیــر انتصــاب ســه زن د ر کابینــه، ایجــاد  فضــای 
امید وارکنند ه تــری بــرای انتخابــات و راهیابی 17 زن 
نمایند ه به مجلس، توجه بیشتر به ورزش زنان و افزایش 
105د رصد ی کســب ســهمیه د ر المپیک برای زنان و 
به همین نسبت افزایش زنان ورزشکار، انتصاب نخستین 
زن ســفیر د ر جمهوری اسالمی ایران از سال 94 تاکنون 
انتصاب 34 بخشــد ار زن و تالش هــای د یگری از لحاظ 
ارتقای وضعیت میریتی و اشتغال و آموزشی زنان.گرچه 
آن سقف شیشه ای و غیر شیشه ای هنوز به صورت سفت 

و ســخت د ر د نیا وجود  د ارد  و این پیشرفت را محد ود  یا 
کند  می کند  همان سقف شیشــه ای که به معنای وجود  
موانع نامشهود  د ر سلســله مراتب یا هرم سازمانی است 
که از د ســتیابی زنان یا سایر اقلیت ها )سیاه پوستان، ...( 

به جایگاه های باالی مد یریتی جلوگیری می کند .
فاطمه ذوالقد ر، عضو فراکســیون زنان مجلس: د ر 
ســال های اخیر توجه جد ی به حضــور زنان د ر د ولت 
یازد هــم و د وازد هم افزایش یافته اســت .د ر حال حاضر 
حضور مد یران زن د ر بد نه د ولت بیش از 16 د رصد  رشد  
د اشــته اســت، این عد د  اگرچه آمار مطلوبی نیست اما 
نسبت به د وره های گذشــته افزایش چشمگیری د اشته 

است. 
راه اند ازی سامانه زنان د ر معاونت زنان ریاست جمهوری 
یکــی د یگر از اقد امــات ویژه ای بود  که د ر این ســامانه 
زنــان موفق اطالعــات رشــته تخصصی خــود  را د رج 
 می کنند  تا د ر صورت لزوم از آنها د ر پســت های اجرایی 

استفاد ه شود .

وقتی تازه به د نیا آمد ه بود  باباش گفت ایشاال بعد ی. وقتی روی 
چهارد ست و پا راه می رفت بهش می گفتند  ماشاال مثل رستم 
می مونه. وقتی بزرگتر شــد  وبا توپ بازی کرد  بهش می گفتند  
معلوم بود  یه چیزی می شــه. وقتی بچه د وم به د نیا آمد  باباش 
به ماد رش گفت کاش پســرزا بود ی زن... کاشکی... وقتی رفت 
مد رســه و توی کوچه با بچه ها د عوا کــرد  ماد رش د ر د فاع از 
او گفت ببخشــید  واال... نمی د ونم چرا بچه مون مثل این پسر 

قلد رها شد ه... 
وقتی بچه ســوم به د نیا آمد  بابــاش برای ماد رش النگوی طال 
خرید  و گفت کارت د رســته... خد ا رو شــکر پسرمون سالمه. 
وقتی به د بیرســتان رفت و د ر مســابقات ورزشــی شــرکت 
کرد  برای اعزام به مســابقات کشــوری اولویت ند اشت. وقتی 
د ر همان ســن و ســال توی کوچه بهش تیکه اند اختند  و او 
آمد  به معلم شــان گفت جواب شــنید  که کرم از خود  د رخته. 
وقتی خواســت کنکور بد هد  د ر هیچ ســهمیه ای نمی  گنجید . 
وقتی تصمیم گرفت برای تحصیل مســافرت کند  پد رش چون 
بــه صالحش نبود  اجازه نــد اد . وقتی اولین خواســتگار را رد  
کــرد  فامیل گفتند  حتما عیب و ایــراد ی د ارد . وقتی به یکی 
از خواســتگارها بله را گفت، این طور شــنید  که اگر مشکلی 

ند اشــتند  که زرتی ازد واج نمی کرد . وقتی توی خیابان جلوش 
را گرفتند  و او با جیغ و فریاد  گفت سر و وضعش مشکلی ند ارد 
مرد م تنها با موبایل این صحنه را ضبط کرد ند  که سوار ون شد . 
وقتی خواست برود  ورزشگاه سیاستمد اران گفتند  برای خود ت 
خوب نیســت. وقتی سیاستمد اران برای نطق انتخاباتی گفتند  
بیا ورزشــگاه تعجــب کرد . وقتی برای به د ســت آورد ن همه 
کرســی های مجلس تالش کرد  اما ســهمی از آن نبرد  بیشتر 
تعجب کرد . وقتی اســمی از خود ش د ر فهرست وزرا، فهرست 
معاونان، فهرست مد یرکل ها و خالصه هیچ جا ند ید ، د وتا شاخ 
د رآورد . وقتی تلویزیون نشانش ند اد  گریه اش گرفت و وقتی د ر 

موسم انتخابات کلوزآپش را نشان د اد  زد  زیر خند ه. 
وقتی د ر خیابان قد م زد  همه توی اینترنت عکســش را ِشــیر 
کرد ند  و نوشــتند  شــیررررره. وقتی ســر کار برای کار برابر 
حقوق برابر خواســت همه به سقف چشــم د وختند  و گفتند  
واســه این حرف ها هنوز د هنت بوی شــیر مــی د ه. برای هر 
کســی هر اتفاقی می افتاد  او شــال و کاله می کرد . وقتی برای 
خود ش اتفاقی افتاد  گفتند  اگر شــال و کاله می کرد  مشکلی 
برایــش پیش نمی آمد .وقتی توی تقویم د ید  نوشــتند  روز زن 
از خوشــحالی بغض کرد . وقتی د ید  فقط یــک روز د ر تقویم 

 اســت بغضــش ترکید .این مطلــب را ما ننوشــتیم مطالبات 
زنان نوشت.
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خد   مت  خوانند   گان محترم و ســروران  مشــترک و غیر مشــترک که به نوعی 
پولی یا مجانی هر ماه یک نســخه جرید   ه  مــا را د   ریافت می کنند    , عارضم که 
این قضیه بر قاریین معظم پوشــید   ه و مخفی نیست که د   ر این د   وران وانفسای 
گرانی کاغذ وسرانه  مطالعه یک صد   م ثانیه د   ر روز  هموطنان فرهیخته  , جیگر 
شیر و سر پر سود   ا می خواهد    که جرید   ه د   اری کنی. اوضاع ما به مثل مستاجری 
می ماند    که هر ماه رویش را برنگرد   اند   ه آخر ماه می شــود    و خستگی کار از یک 
طــرف و چمچاره پرد   اخت هزینه های اصلی و فرعی  و بالخص چک چاپخانه از 
طرف د   یگر روزها و ماهها و ســالهای آیند   ه را چون زهر بر ما کوفت  و خواب به 
چشمانمان حرام می کند   .منظور این است که با تمام این وزاریات سعی کرد   یم از 
قلم نویسند   گان زبرد   ست آب زیرکاه و طنزیم کنند   گان نامی د   یروز و امروز که کم  
هم الکی نیستند    مستفیضتان کنیم. نتیجه اینکه جرید   ه ای که به طبع و نظرتان 
می رســد    یکی از هزاران نبوغ نهانی ماســت که بعضی ها مــی د   انند    و به روی 
مبارکشان نمی آورند    آن هم به د   الیلی که ما می د   انیم و شما  نمی د   انید     و بهتر 
اســت خود   تان را د   رگیر مشکالت  ما نکنید   . به قول قضیه تق ریز نومچه هد   ایت 
خان   عزیز که اگر می د   انســت هواخواه پر و پــا قرصی چون ما د   ارد     هر گز از 
افسرد   گی د   ر عنفوان جوانی د   ر غربت خود   کشی نمی کرد    ,خوشبختانه بر عکس 
خیلی از ســایر همکاران یک کلمه از جاهای د   یگر بد   ون ذکر منبع د   زد   ی نکرد   ه 
ایم و اصلن احتیاج به چنین عملی ند   اشتیم .  و اما قضیه رنگ عوض کرد   نمان را 
بــه پای قضیه ماجراهای آقای ملون نگذارید    . بلکه بد   لیل پاره ای  منظور بعضی 
مشــکالت  فنی د   ر چاپ  هیئت تحریره تصمیم به د   ورنگی گرفتند   , سو تفاهم  
نباشــد   ،  منظور همان  چاپ د   و رنگ بود    که مالحظه می فرمائید   .  وایضا  بقول 

قضیه وای بحال نومچه صاد   ق خان , جونم واسه شما بگه آقام که شما باشید    :
وای بحال آن کســی که از سبک و ســیاق تک و آس ما  کپی برابر اصل کند    و 
ما خبرد   ار شــویم که وا مصیبتا به حالش , آن سرش ناپید   ا که اگر کسی پا روی 
کفش ما بگذارد   . وای بحال آن کســی که اقد   ام به انتشــار مطالب ما بد   ون ذکر 

منبع  کند   .
وای بحالش اگر از ما  و نویسند   گان ما بد    بگوید    , انتقاد    کند    , نطق و مسخره کند     
که رسواش می کنم من . و ایضا بقول قضیه جایزه نومچه د   وست بزرگوارمان د   ر 
پیشــگاه اد   با و فضالی جلیل القد   ر و ارباب علم و د   انش پوشید   ه  و مخفی نماناد    
که اینجانبان تصمیم قطعی گرفتیم که هرکس کمر همت بر میان بند   د    و به  ما 
آگهی د   هد     و مشترک شود   , ما را د   ر امر خیر ی که گفتیم  یاری نماید    عالوه بر 
سهیم شد   ن د   ر ثواب آن  به عنوان اسپانسرینگ و حامی د   ر تمام صفحات با د   رج 
لوگو تجلیل و قد   رد   انی می گرد   د    .باشد    که اشخاص د   یگر تشویق شوند     و عبرت 
سایرین گرد   د    . البته نه اینکه کار و بار زند   گی خود   شان را ول کنند    و فقط سنگ 
ما را به سینه بزنند    .د   ر پایان به قول تقد   یم نومچه هد   ایت : ای خوانند   گان معظم 
و گرامی ! ما این جرید   ه را با کمال احترام , د   و د   ستی , تقد   یم می کنیم به شما 

.خد   اوند    حامیان و تعریف کنند   گان ما را توفیق و پول عنایت فرمایاد   !

ته مقاله
مد     یر مسئول

مارگــرت اشتوکفســکی؛ ســتون نویس هفته نامه 
اشپیگل آلمان،سواالت مرد ان و نظرات زنان رو 
د ر مورد  فمینیســم جمع کرد ه و د ر 40 نکته 
کلید ی خالصه کرد ه.  اشتوکفســکی معتقد ه 
یک مرد  باشعور یک مرد  فمینیسته! این 40 
نکته پاســخ »چگونه مرد  باشعور فمینیست 

باشیم؟« است:
1( هی از زنان انتظار ند اشــته باشید  د رباره 
همه موارد  زنانه و فمینیســم مجانی بهتون 
اطالعات بد ن. برید  مطالعه کنید ، اینترنت پر 

از توضیحات خوب و مجانیه.
2( کتاب های زنان رو بخونید ، 

گوش  رو  موسیقی شــون 
رو  فیلم هاشــون  بد یــد ، 

ببینید . بفهمید شون.
اد عا  3( د یگــه هیچ وقت 

نکنید  زنان مبتکر و مخترع و د انشمند  و پایه گذاران بزرگ 
نبود ن. هیچ وقت. برید  مطالعه کنید  تا ببینید  د نیای 
مرد ســاالرتون چطور جلوتــون رو گرفته تا این 

موارد  رو نبینید  و نشنوید .
4( حتی اگر اینها رو می د ونید ، باز بیشتر مطالعه 
کنید . احتمال د اره فمینیســت هســتید  و خبر 

ند ارید .
5( از خود تون بپرسید  آیا زنی هست که سرلوحه 
شما باشــه و بخواهید  مثل او موفق 

باشید ؟ 
اگر نیســت، فکر کنید  مشکل 
کجاست که بین این همه زن 
موفق د ر تاریخ، هیچکد وم اسوه 

و سرلوحه شما نیستن...
6( توی حرف زنان نپرید . بگذارید  حرفشــون رو تموم کنن. 

گوش بد ید !
7( ولی بپرید  توی حرف مرد انی که می پرن وسط حرف زن ها.

8( به زنان اعتماد  کنید  وقتی از تجربیات شون می گن. حتی 
اگر براتون د شــواره. د ر یک تحقیق، زنی »لباس اســمارت« 
پوشــید  که تعد اد  د ستمالی شــد ن رو می شمرد  و وارد  جمع 
ناشناس مرد انه شــد . بعد ش تقریباً همه از تعد اد  تماس ثبت 

شد ه ی ناخواسته ُشکه شد ن.
9( اگر زنی ازتون مشورت نخواسته، نظر ند ید . و هیچ وقت به 

زنی نظری ند ید  که به یک مرد  نمی د ید .
10(هیچ جمله ای رو با »من جای  براد رت/ پد رت...« شــروع 

نکنید .

یک مرد  باشعور ، یک مرد  فمینیسته!

طرح: کامبیز د    رمبخش

 فعاالن حقوق زنان 
در ایران 

نام های تالش های بســیاری د ر این زمینه و... بود . افشار د ر زمان ریاست خود  تاسیس بیمارستان برای زنان فقیر د ختران، تحصیل زنان بزرگســال خواه بود . هد ف این انجمن آموزش د ومین رئیس جمعیت نسوان وطن مســتوره افشار آشــنا شویم. او  به  وطن آلچا و هاید ه د اشت که آن ها نیز از کرد . مستوره د و خواهر  نسوان  جمعیت  فعال  انجمن سال 1312 اعضای  این  خواه بود ند . 
به فرمان رضاشاه منحل شد .

مقدس انگاری مادر 

یک تصویر نمایشی و غیرواقعی

به قول بعضی ها 

محد ود  شد ن نگاه امنیتی به مطالبات زنان

طرح: اردشیر رستمی

طرح: اردشیر رستمی

به قول بعضی ها


