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عاقبت نزد  یک شد  ن 
تورم به سود   بانکی
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اقتصاد    ایران به د   نبال تشد   ید    تحریم های فعلی توسط 
آمریکا با چالش ها و تنگناهای بســیاری مواجه است. 
نــرخ تورم و بیــکاری افزایش یافتــه و همچون د   ور 
پیشین تحریم ها، ایران با کمبود    د   ارو و برخی کاالهای 
اساســی مواجه خواهد    شد   .اکونومیست می نویسد    که 
مرد   م ایــران آثار د   قیــق  این تحریم ها را د   ر ســال 
۲۰۱۹احســاس خواهند    کرد    که عبارتند    از#:کاهش 
حد   اقل ۳۰ د   رصد   ی تولید    نفت.#کاهش ۴۰ د   رصد   ی 
تولیــد    و مونتاژ خود   رو و افزایش بیکاری.#کاهش ۶۰ 
د   رصد   ی قــد   رت خرید    خانوارهای شــهری و ضعف 
تقاضا.#رکود    عمیق د   ر بخش معامالت مسکن و نصف 
شــد   ن تعد   اد    معامالت.#بود   جه غیرواقعی و احتمال 
کسری شد   ید    و استقراض از صند   وق توسعه.#تشد   ید    

بحران های پولی و مالی موجود   .

عبد   الناصر همتی رییس کل بانک مرکزی د   ر صفحه 
اینســتاگرام خود    پنج نکته را د   رباره حذف ۴ صفر از 
پول ملی مطرح کرد    و نوشت:  الیحه پیشنهاد   ی حذف 
چهار صفر از پول ملی نیازمند    تصویب د   ولت و تایید    
مجلس اســت، برآورد    کارشناسان نشان می د   هد    که 
اجرای این کار نزد   یک ۲ ســالی طول می کشد   .الزمه 
اجرایی شد   ن این الیحه تصویب د   ولت و تایید    مجلس 
است که امید   وارم تحقق یابد   .این کار یک فرآیند    زمان 
بر بــه لحاظ حقوقی و فنی د   ارد    و بــر مبنای برآورد    
کارشناســان ما اجرای آن نزد   یک د   و سالی طول می 
کشد   .این اقد   ام د   ر کنار ســایر اقد   امات اساسی بانک 
مرکزی برای اصالح نظام بانکی و بکارگیری ابزارهای 
نوین سیاست های پولی و شیوه های جد   ید    و کارآمد    
نظــارت بر بانک ها خواهد    بود    و عملیاتی شــد   ن آن 
عمال متأخر بــر اصالحات بانکی خواهــد    بود   .بعد    از 
قانونی شد   ن، پول های جد   ید    به تد   ریج و با جایگزینی 
آنها با اسکناس های فرســود   ه قبلی وارد    چرخه می 
شــوند    و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم 

زیاد    اسکناس های فعلی نخواهد    بود   .
»اصــالح نرخ برابری پول ملی از طریق حذف صفرها 
وجهه پــول ملی را د   ر صحنه بیــن المللی ارتقا می 
بخشد    و اقد   امی اســت که د   ر بسیاری از کشورها د   ر 
کنار سایر اقد   امات، ســرآغازی برای اصالحات جد   ی 

اقتصاد   ی است.

 د  ر  ایران  به چه مد  یرانی 

نیاز   د  اریم؟
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 روی اعصاب آمریکا 

راه می رود  نه روی پرچم !

 مسئله زن فقط 
مسئله زنان نیست
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 سال سخت ایرانی ها

حذف ۴ صفر از پول ملی؛
سرآغازی برای اصالحات 

جد   ی اقتصاد   ی

خد                     اوند                     ا د                     ر توفیق بگشا
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خط فقر ماهانه بــرای خانوارهای 
چهار نفره ایرانی در این سال نسبت 
به سال ۱۳۹۶ یک رشد نزدیک به 
۲۰درصد را بــه نمایش می گذارد 
که نشان دهنده آسیب پذیری مال 
تورم زاست  از سیاست های  دولت 
کــه همچنان حدود دو و نیم برابر 
خانوارهاســت.به  آســیب پذیری 
اعتقاد فرشــاد مومنی اقتصاد دان 
،یکــی از آن کارهایــی که دولت 
انجام  نبایــد  کنونی  شــرایط  در 
دهد، عبارت اســت از دل بستن به 
افزایش قیمــت کاالها و خدماتی 
کــه در اختیار اوســت و توجه به 
عوارض این کار به ویژه اگر موضوع 
قیمت هــای  دســتکاری  ماجــرا 
اجمالی  نگاه  یک  باشد.در  کلیدی 
به اعداد و ارقام الیحه بودجه سال 
۹8 مالحظه می کنید که در حالی 
که نرخ تورم رســمی اعالم شــده 
ایــن لحظه حــدود ۳۰درصد  تا 
اســت- با وجــود آنکــه رویکرد 
دولــت رویــه انقباضی در ســال 
۹8 بوده اســت- ارقــام هزینه ای 
الیحه بودجه ســال ۹8 نسبت به 
قانون بودجه ســال ۹8 حکایت از 
یک رشــد ۶7درصدی دارد و این 

تائیدکننده آن چیزی ســت که از 
اولین ســال های دهــه ۱۳7۰ در 
ایران تجربه شده بود که اگر دولت 
برای تامین کسری های مالی خود 
کلیدی  قیمت های  افزایش  به  دل 
را  خودش  گرفتاری هــای  ببندد، 
بیشــتر خواهد کــرد و به معنای 
دقیــق کلمه در باتالق پیشــروی 
می کند.یکــی از آن کارهایــی که 
دولت در شــرایط کنونــی نباید 
انجام دهد، عبارت اســت 
از دل بســتن بــه افزایش 

قیمــت کاالهــا و خدماتی که در 
اختیار اوســت و توجه به عوارض 
این کار به ویــژه اگر موضوع ماجرا 
دستکاری قیمت های کلیدی باشد. 
مومنی در ادامه افزود: در یک نگاه 
اجمالــی به اعــداد و ارقام الیحه 
بودجه سال ۹8 مالحظه می کنید 
که در حالی که نرخ تورم رســمی 
این لحظــه حدود  تا  اعالم شــده 
۳۰درصد اســت- با وجــود آنکه 
رویکــرد دولت رویــه انقباضی در 
سال ۹8 بوده است.ارقام هزینه ای 

الیحه بودجه ســال ۹8 نسبت به 
قانون بودجه ســال ۹8 حکایت از 
یک رشــد ۶7درصدی دارد و این 
تائیدکننده آن چیزی ســت که از 
اولین ســال های دهــه ۱۳7۰ در 
ایران تجربه شده بود که اگر دولت 
برای تامین کسری های مالی خود 
کلیدی  قیمت های  افزایش  به  دل 
ببنــدد، گرفتاری هــای خودش را 
به معنای  بیشــتر خواهد کــرد و 
دقیــق کلمه در باتالق پیشــروی 

می کند.

20 درصد!

میزان 
 رشد 

 خط  فقر 
در هر ماه 

به نقل از واشــنگتن پســت  معترضان د   ر فرانســه 
بد   نبال سرنگونی رئیس جمهور فرانسه هستند   . 

آنها حتی بناهای تاریخی فرانســه را هم از شــد   ت 
خشــم تخریب کرد   ه و گرافیتی های بد   خطی روی 
ســنگ  بناهای تاریخی فرانســه نوشــته اند    مانند    
طاق نصرت که ســمبل جمهوری فرانســه اســت. 
جنبــش »جلیقــه زرد   ها« نشــان د   هند   ه خشــم 
امنیتی و ریشــه د   ار اجتماعی د   ر فرانســه است که 
امروز عیان شــد   ه اســت. خواســته ها یا  منشور_

 جلیقه_زرد   هــا  بــرای  راهــکار خــروج از بحران 
د   ر اعتراضات اخیر: 

الف. اقتصاد     اشــتغال:# د   ر قانون اساســی د   رج 
شــود    که د   ولت نمــی تواند    بیــش از ۲5د   رصد    از 
شــهروند   ان مالیات بگیرد   . *افزایــش ۴۰د   رصد   ی 
د   ستمزد   ها.#افزایش  اســتخد   ام د   ر بخش د   ولتی.# 
برنامــه ریزی بــرای ســاخت 5 میلیون مســکن 
اجتماعی.# مقابلــه با انحصار گرایــی بانکها* لغو 

بد   هی  ها.
اساســی  قانــون  یــک  سیاست:#.نوشــتن  ب. 
جد   ید   .#ممنــوع کــرد   ن البــی ها وشــبکه های 
نفوذ.#خروج از اتحاد   یه اروپا.#اســترد   اد    8۰ میلیارد    
یورو فرار مالیاتی که هر سال د   ر بورس اتفاق می افتد   .# 
توقف فوری خصوصی سازی ها و پس  گرفتن اموال 
عمومی.#جمع آوری د   ســتگاه های خود   کار جریمه 
بیهود   ه از جاد   ه ها.#حذف اید   ئولوژی از نظام آموزش 
و پرورش.#چهار برابر کرد   ن بود   جه اختصاصی برای 
 تامین عد   الت اجتماعی.#شکستن انحصار رسانه ای.

#تضمین آزاد   ی شهروند   ان
ج. بهد   اشت و محیط زیســت:# واد   ار ساختن 
تولیــد    کننــد   گان به تامیــن قطعات بــه مد   ت د   ه 
ســال جهت مقابله بــا کهنگــی تعمد   ی.#ممنوع 
کرد   ن تجاری ســازی بطری های پالستکی و سایر 
مواد    بســته بند   ی آالیند   ه.#مقابله بــا نفوذ فزایند   ه 
البراتورهــای د   ارویی.# ممنوع کــرد   ن محصوالت  
د   ستکاری شــد   ه ژنتیکی ، کود   های ســرطان آور. 
 #باز صنعتی ســازی کشور به منظور کاهش وارد   ات 

و آلود   گی.
د   . ژئوپلتیک:# خــروج فوری از ناتو.#توقف غارت 
و مد   اخله سیاســی و نظامی د   ر افریقا.# جلوگیری 
از مهاجــرت هایی که امــکان پذیریش و اد   غام آنها 
برای ما وجود    ند   ارد   .# احترام به معاهد   ه ها و حقوق 

بین الملل.

#جنبش _جلیقه زرد   ها

جلیقه  ســخنگوی  الکساند   ر 
زرد   هــا: به هیچ عنــوان، به قول 
ترامــپ ایــن اخبار کامــاًل د   روغ 
اســت د   خالت هرگونــه د   ولتی را 
اعتراضــات اخیر فرانســه رد     د   ر 
می کنیم.  البته باید    بگویم که د   ر 
این راه از برخــی جنبش ها الهام 
گرفته ایم. به طــور مثال از انقالب 
۱۹7۹ )انقــالب اســالمی ایران( 

که علیه اســتبد   اد    و برای رسید   ن 
الهام  نیــز  بــود     د   موکراســی  به 
گرفته ایم ولــی اینکه بگوییم یک 
کشــور خارجی د   ر حال مد   یریت 
این جریان اســت، کاماًل تکذیب 
می کنــم.  جلیقه  زرد   هــا صد   ای 
واقعی و فروخورد   ه مرد   م فرانســه 
هستند    و شــما می بینید    که 7۴ 
د   رصد    مرد   م از این جنبش حمایت 

می کنند   . 
آیــت اهلل اراکــی د   ر مجمع 
د   ر  مذاهب:  تقریــب  جهانی 
پیامی به جلیقه زرد   های فرانســه 
اعالم کرد   ،امید   وارم تظاهرکنند   گان 
اروپایی به خواســته های انســانی 
بتواننــد     و  برســند     خود   شــان 
براســاس  را  جد   یــد   ی  جامعــه 
برپا   عد   ل، عد   الــت و اخالقیــات 
کنند   . این مطلب را ما ننوشــتیم 

مشرق نوشت.

دادگاه متهمان بانک ســرمایه در حالی برگزار 
شد که حاشیه داشت و دیالوگی جالب به شرح 

زیر رد و بدل شد:
رئیس دادگاه: رحمت اهلل اسدی را میشناسید؟

کاظمی، وزیراسبق رفاه: بله.
قاضی: ارتباطی با شما دارند؟

کاظمی: سالم وعلیکی داشتیم.
قاضی: کار مالی و بانکی داشتید؟

کاظمی: خیر.
حســاب  بــه  تومــان  ۳میلیــارد  قاضــی: 
 همســرتان واریــز کرده. فقط ســالم و علیک 

داشتید؟

به قول بعضی ها 

در حاشیه دادگاه متهمان بانک سرمایه
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به قول بعضی ها



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

2ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال چهارم -  شماره 36 - دی ماه 1397

انواع ســبک مد  یرتی رایج را کشور را به 
۲ د  ســته مد  یریت رود  خانه ای و مد  یریت 
برکه ای تقسیم بند  ی می کنم و با تحلیل 
این واژه هــای ابتکاری مــی توان بحث 
شایسته ســاالری و توســعه و پیشرفت 

جامعه را با نگاهی نو بررسی کرد  . 
مد  یران  همــان  ای  رود  خانــه  مد  یــران 
پویایی هســتند   که متناسب با شرایط و 
مقتضیات مکانی و زمانی میتوانند   د  انش 
و مهارتشــان را ارتقــا د  هنــد   و د  ر این 
شرایط متناسب با نیازهای جامعه تصمیم 
 د  رســت بگیرند   و برنامه ریزی د  رســت 

د  اشته باشند  . 
مد  یــر رود  خانــه ای با کاری کــه انجام 
می د  هند   به نهــاد   خود   اعتبــار و ارزش 
د  اد  ه و همــگان را از مزایای آن بهره مند   
اما مد  یران برکه ای بد  ون هیچ  می سازند  ؛ 
برنامــه و اید  ه پرد  ازی و جــذب منابع و 
اعتبــارات و بــه د  ور از چینش ســرمایه 
انســانی متخصص کار مــی کنند   و نهاد   
تحت مد  یریت خود   را راکد   نگه د  اشــته و 
 آن نهاد   را به برکه ای منزجر کنند  ه تبد  یل 

می سازند  .
یک مد  یریــت رود  خانه ای با برنامه ریزی 

اید  ه پرد  ازی و خالقیــت موفق به جذب 
اعتبار و سرمایه انســانی متخصص شد  ه 
و به واســطه این برنامه ریزی ها د  ر فضای 
رســانه ای کشور مطرح می شود   و د  ر این 
شرایط اســت که توجه همگان به سمت 
آن ســازمان جــذب شــد  ه و آن جایگاه 
مد  یریتی جاذبه و مشــتریان زیاد  ی پید  ا 
می کند   و همه می خواهند   به جای مد  یر 
آن مجموعه بنشــینند   لــذا این امر، عمر 
مد  یریتی مد  یــران موفق و رود  خانه ای را 
کوتاه می کنــد   و د  ر مقابل مد  یران برکه 
ای که بر اساس شایسته ساالری انتخاب 
نشــد  ه اند   و بد  ون کسب تخصص، مهارت 
و د  انش آن کار، بر مســند   مد  یریتی می 
نشــینند  ، می د  انند   که اگــر برنامه ارائه 
د  هند  ، خالقیــت به خرج د  هنــد   و اید  ه 
پــرد  ازی کنند   همه طرفد  ار این کرســی 
مد  یریتی می شوند   و لذا بد  ون هیچ برنامه 
اید  ه پرد  ازی، جذب منابع و اعتبارات و به 
د  ور از چینش ســرمایه انسانی متخصص 
فعالیــت می کنند   و با راکد   نگه د  اشــتن 
جریــان کار، آن د  فتــر راکــد   و متعفن 
می شود   و کسی خواهان آن نیست و این 
مد  یران سال ها برای مد  یریت می مانند   و 
 این بزرگترین آســیبی است که د  ر کشور 

اتفاق می افتد  .
د  ر د  ید  گاه ســرآمد  ان قــد  رت د  ر نظریه 
جامعه شناســی ویلفرد  و پارتو، به نســل 
اول مد  یــران رود  خانه ای که بر اســاس 
یک ویژگــی د  رون زا و د  انش و خالقیت 
خود   فضــای کار را پویا و کارآمد   کرد  ه اند   

شــیرصفتان می گوینــد   و به نســل د  وم 
که به اصطــالح زیر آب مد  یــران موفق 
را زد  ه و می خواهــد   بــا مکــر و حیله بر 
مســند   آن مد  یریت بنشیند   روباه صفتان 
می گویند   کــه این نســل د  وم که فاقد   
شایســتگی الزم بود  ه و بر اســاس رابطه 
ســاالری به آن سمت مد  یریتی رسید  ه اند 
وجهــه مد  یریتی آنجا را خــراب کرد  ه و 
 آن ســازمان را زمیــن می زنند   و به برکه 

تبد  یل می کنند  . 
این امر ناپسند   آسیبی جد  ی به کارکرد  های 
 اقتصاد  ی و اجتماعی و مد  یریتی آن مجموعه 

وارد   می کند  .
مد  یــران رود  خانه ای خالق، جســور، با 
اطالع، متخصص و اید  ه پرد  از هســتند   و 
با نگرش وســیع و جامع نسبت به شرایط 
اجتماعــی و اقتصــاد  ی و با اشــراف بر 
وضعیت کشــور، اید  ه های خود   را د  نبال و 
با توجه به تجربه های جهانی، نقاط قوت و 
ضعف آن را سنجید  ه و تیم تحت مد  یریت 

خود   را راهبری می کنند  .
مد  یــران رود  خانه ای، منابــع و امکانات 
موجود   را به د  رستی تجمیع می کنند   و با 
مرور منابع، چرخ چاه را د  وباره نمی سازند  ، 
بلکــه طرح هایی کــه د  ر رابطــه با طرح 
مــورد   نظر آن نهاد   د  ر د  نیا اجرا شــد  ه را 
بررسی و با مشورت د  یگر افراد   متخصص 
اقد  امات جد  ید  تــری انجام می د  هند   و به 
بهترین شــکل برنامه ها را بومی ســازی 
 می کنند  .این مطلب را ما ننوشــتیم الوند   

د  ر ایرنا نوشت.

جان کیلد   اف، تحلیلگر ارشــد    بازارهای کاالیی یکی از 
د   الیل فشار به قیمت نفت را »چشم اند   از مبهم تقاضای 
نفت د   ر ســال آیند   ه« می د   اند   . او عقید   ه د   ارد    »با ریزش 
بازارهای سهام و نگرانی بیش از اند   ازه از آیند   ه بازارهای 
مالــی، حجم فروش باال رفته و به قیمت ها فشــار وارد    

می شود   .« 
نگرانــی بیش از پیش از آیند   ه اقتصاد    جهانی د   ر ســال 
جد   ید    میالد   ی د   ر حالی فضای بازارهای جهانی را منفی 
کرد   ه اســت که مهم ترین منشا این نگرانی، یعنی جنگ 
تجاری میــان آمریکا و چین د   ر حال حاضر نســبت به 
گذشته د   ر وضعیت آرام تری قرار د   ارد   .این د   و کشور پس 
از وضع تعرفه هایی ســنگین طی ماه های گذشته  روی 

کاالهای وارد   اتی از طرف مقابل برای آتش بسی سه ماهه 
توافق کرد   ند    که هم اکنون د   ر حال گذراند   ن آن هستند   . 
د   ر پی بهبود    روابط تجاری میان آمریکا و چین به عنوان 
د   و ابرقد   رت اقتصاد   ی د   نیا، چین اعالم کرد   ه است که از 
ابتد   ای ژانویه د   ور د   یگری از کاهش تعرفه ها را آغاز خواهد    
کرد   .به گزارش بلومبرگ، این کاهش تعرفه شامل بیش از 
7۰۰ قلم کاالی آمریکایی می شود    که ورود    آنها به چین 
را تســهیل کرد   ه و کاهش هزینه های مصرف کنند   گان 
د   اخلــی چین را نیز د   ر پــی د   ارد   . فروکش کرد   ن آتش 
جنگ تجاری میان آمریکا و چین، اقد   امی پیشــگیرانه 
د   ر جهت ابتالی اقتصاد    جهانی به رکود    است. د   ر چنین 
شــرایطی اگرچه می توان امید   وار بود    با کند    نشد   ن رشد    

اقتصاد   ی کشورها، چشم اند   از رشد    تقاضای جهانی نفت 
خام د   ر سال آیند   ه روشن باشد    اما واقعیت بازار حکایت 

د   یگری د   ارد   .

محسن  هاشــمی رئیس شورای شهر 
تهران: من از مرد   م، اعضای شــورای شهر 
و خبرنــگاران بابــت ترک کرد   ن جلســه 
خوب  گذشــته  می کنم.شــب  عذرخواهی 
نخوابید   م و به همین د   لیل کنترل جلسه از 

د   ستم خارج شد   .
ظریف وزیر امور خارجه: سیاست خارجی 
ما سیاست واکنش به اروپا نیست و اروپا هم 
مهمترین طرف تجاری ما نیست. مهمترین 
طرف تجاری ما چین، همســایگان و روسیه 
هســتند    و ما با اینها مکانیسم های خود    را 
ایجــاد    کرد   ه ایم؛ البته د   نبال این نیســتیم 
که با اروپا ارتباط ند   اشــته باشیم.معتقد   یم 
کشــورهای اروپایی مثل چین و روسیه به 
عنوان طرف های برجام موظفند    که وظایفی 
را انجــام د   هند   . اگــر آنهــا نتوانند    وظایف 
خود   شــان را انجام د   هند   ، نشانگر آن است 
که اروپا نمی تواند    یک طــرف معامله قابل 

اعتماد   ی برای د   نیا باشد   .
والیی  فراکســیون  عضو  محبی نیــا، 

مجلس: هنوز سال تمام نشد   ه می گویند    د   ر 
ســال ۹8 بالیی د   ر راه است. این سال را پر 
حاد   ثه نشــان ند   هید   .مجلس را به چاپلوسی 

آلود   ه نکنید   .
چه  امد   اد   :  کمیتــه  رئیس  فتاح  پرویز 
کســي گفته چون ایران کشــور ثروتمند   ي 
اســت مرد   م نباید    به کمیتــه امد   اد    کمک 

کنند   /مگر آمریکا که کشور ثروتمند   ي است 
خیریه ند   ارد   ؟

حجه االسالم د   انشمند   : بابا مسئولین بسه 
د   یگه. به خد   ا مرد   م خسته شد   ن. از اون همه 

خون ریخته شد   ه خجالت بکشین.
آیت اهلل جواد   ی آملی: اگر با این نخبگان 
علمی خارج از کشــور ارتباط د   ارید    از آنها 

بخواهیــد    که به کشــور بازگرد   ند    و د   ر این 
سرزمین تالش و کوشش کنند    و د   ر خد   مت 
کشــورهایی که کارخانه های اسلحه سازی 
آنها سه شیفت د   ر حال کار است نباشند   ، به 
 کشور خود    برگرد   ند    و برای استقالل این کشور 

بکوشند   .
هزار   ۳ قضائیه:  قــوه  فرهنگی  معاون 
میلیارد    د   الر برگشت خورد   ه اما چون خاوری 
متهم اصلی پروند   ه د   ر حال فرار است مرد   م 
هنــوز فکر می کنند    د   ر ایــن پروند   ه اتفاقی 
نیفتاد   ه اســت.د   ر پرونــد   ه اختالس ۳ هزار 
میلیــارد    ی چند    نفر  به انفصــال از خد   مت، 
زنــد   ان   و اعد   ام محکوم شــد   ند   .د   ر مســئله 
ارز و ســکه د   ر حال رســید   گی بــه پروند   ه 
برخــی مســئوالن هســتیم که د   اد   رســی 
آن ها تمام شــد   ه و به اتهامات معاون بانک 
مرکــزی و همچنیــن رئیس ســابق بانک 
مرکزی رســید   گی می شود    و ممنوع الخروج 
هســتند    و ایــن پروند   ه هــا روال طبیعــی 
 خود    را طــی می کنند    و ربطی به مســائل 

اخیر ند   ارند   .
مد   یــرکل زند   ان های اســتان تهران گفت: 
وام  آزاد   ی  از  پــس  تهرانــی  مد   د   جویــان 
خود    اشــتغالی می گیرنــد   .د   ر صورتی که 
مد   د   جویان د   ر ســطح زند   انهای استان پس 
از آزاد   ی شــرایط الزم را د   اشته باشند   ، این 
مرکز ۲۰ میلیون تومان وام خود    اشتغالی به 

آنان اعطاء می کند   .

شب گذشته خوب نخوابید   م 

د  ر  ایران  به چه مد  یرانی نیاز   د  اریم؟

چشم اند   از مبهم تقاضای نفت د   ر سال آیند   ه

بهرام پارسایی ؛ رییس کمیته اقتصاد   ی 
کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس: د   کل 
فورچونــا د   ر د   هه 8۰ بــا مالکیت یک 
شــرکت رومانیایی د   ر ایــران به صورت 
اجاره ای کار حفاری انجام می د   اد   ه است 
که پس از ۲ ســال قرارد   اد    به هر د   لیلی 
برای اد   امه کار به تفاهم نمی رســند    که 
براین اساس مالک شرکت د   کل فورچونا 
را بد   ون طی تشــریفات قانونی شبانه از 
ایران خارج می کند   . جای ســوال است که چگونه می توان شبانه یک د   کل را 
به صورت غیرقانونی از کشــور خارج کرد   ، این موضوع نشان می د   هد    که د   ر پی 
این موضوعات می توان اقد   امات د   یگری د   ر کشــور انجام د   اد   .یک خانم و سه آقا 
به اسم د   ور زد   ن تحریم ها با زد    و بند    یک شرکت صوری تشکیل می د   هند   ، پول 
د   کل به این شــرکت صوری پرد   اخت می شود    که این شرکت هیچ قرارد   اد   ی با 
شــرکت فورچونا ند   اشــته و کامال بی هویت بود   ه است و مالکیتی روی شرکت 
فورچونا ند   اشته است اما شرکت تاسیســات د   ریایی مبلغ کامل د   کل را به این 

شرکت صوری پرد   اخت می کند   .

 تابلــوی خیابان نفت د   ر تهران که به 
نام خیابان د   کتر محمد    مصد   ق تغییر 
نام یافته بود   ، از ســوی افراد    ناشناس 
مورد    تعرض قرار گرفت و با اســپری 
مخد   وش شــد   ه بود    که ایــن تابلو به 

سرعت تعویض شد   .

ماجرای شــهر استراســبورگ فرانسه 
ســناریویی بســیار بد  وی بــود   برای 
مواجهه با بحران اجتماعی و سیاســی 
عمیقی که د  ولت مکرون با آن د  ست به 
گریبان است. همانگونه که پیش بینی 
می شد  ،* کریستف کاستانه،  وزیر کشور 
فرانســه، اعالم کرد   فرد   »تروریست« 
کسی که راســت یا د  روغ او را بعنوان 
معرفی  استراسبورگ  تیراند  ازی  عامل 
کرد  ه بود  ند  ،  ســاعت ۹ شب پنج شنبه 
۱۳ د  ســامبر/ ۲۲ آذر )به وقت محلی( 
د  ر د  رگیــری خیابانی با ســه پلیس 
به قتل رســید  . اند  کی بعــد   د  اعش با 
انتشــار اطالعیه ای تیراند  ازی و کشتار 
استراسبورگ را به خود   منتسب کرد  . 
وســعت و عمق بحران د  ر فرانســه د  ر 
حد  ی است که ایجاد   فضای امنیتی و 
ســرکوب به بهانه »تروریسم« را اجازه 
نمی د  هد  . به عکس، سناریوی ایمانوئل 
مکــرون و کریســتف کاســتانه، که 
صرفنظر از ابعاد   تراژیک آن )کشــته و 
مجروح شد  ن چند   انسان( بی شباهت 
به کمد  ی های لویی د  وفونس نیســت 
بر شد  ت بحران می افزاید  .از سوی د  یگر  
سنای آمریکا به اتفاق آراء بن سلمان را 
مسئول قتل خاشقچی معرفی کرد   و از 
ترامپ خواست که به حمایت از جنگ 
سعود  ی د  ر یمن پایان د  هد  . این شروع 
بحرانی بزرگ است د  ر سیاست آمریکا 
که د  ر روزهــای پایانی ۱۱5مین د  وره 
کنگره رخ د  اد  ؛ کنگره ای که هم سنا و 
هم مجلس نمایند  گانش تحت کنترل 
حزب جمهوری خواه است. این روید  اد   
نشان می د  هد   که با آغاز کار ۱۱۶مین 
د  وره کنگــره )از ۳ ژانویه ۲۰۱۹(، که 

کنترل مجلس نمایند  گان آن د  ر د  ست 
حزب د  مکرات اســت، وضع ترامپ به 
شد  ت وخیم خواهد   شــد  . بیاد   د  اشته 
باشیم که پروند  ه تحقیقات رابرت مولر 
د  رباره نقش روسیه د  ر انتخابات ریاست 
جمهــوری ۲۰۱۶ د  ر راه اســت. باید   
نگرانی های ناشــی از وضع مبهم بازار 
بورس آمریکا را نیــز افزود  . هم اکنون 
منحنی بازد  ه معکوس شد  ه به این معنا 
که میزان سپرد  ه بانکی کوتاه مد  ت بیش 
از سپرد  ه د  رازمد  ت است. تحلیل گران 
 Inverted مالی منحنی بازد  ه معکوس
Yield Curve را نشــانه جــد  ی بر 
احتمال وقوع کســاد  ی و بحران مالی 
می د  انند   زیرا بیانگر بی اعتماد  ی مرد  م به 
آیند  ه اند  وخته بانکی شان است. بر این 
اساس، برخی  تحلیل گران محافظه کار 
مانند   مایکل ویلســون استراتژیســت 
ارشــد   بانک مورگان استانلی، احتمال 
کســاد  ی بازار د  ر ســال ۲۰۱۹ را 5۰ 
د  رصد   پیش بینــی کرد  ه اند  . اگر چنین 
شــود  ، »د  وره طالیی«، که از نیمه د  وم 
سال ۲۰۰۹، سال نخست د  ولت اوباما 
آغاز شد   و د  ر د  و سال اولیه د  ولت ترامپ 
اد  امه یافت، به پایان می رســد  . چنین 
وضعی بر سیاســت خارجــی آمریکا 
تأثیرات جد  ی خواهد   د  اشت. د  نیایی که 
چرخ بازیگر اینگونه عجیب رقم می زند   
بار د  یگر برای ایــران فرصتی تاریخی 
فراهم مــی آورد   تا، همپای سیاســت 
خارجی فعال و هوشمند  انه، با د  ر پیش 
گرفتن راه اصالحــات د  اخلی بنیاد  ین 
به نوســازی نظام سیاسی- اقتصاد  ی 
 د  ســت زنــد   کــه چهل ســال پیش 

پی افکند  ه شد  . 

 د   ر خیابان نفت 
تهران  

مکرون، ترامپ و آیند  ه ایران

آخرین وضعیت پروند   ه د   کل نفتی گمشد   ه 

به قول بعضی ها

ســخنگوی وزارت کشور: شــرایط انتخاب 
شــهرد  اران پس از ۲۰ ســال تغییر کرد  . 

شهرد  ار نباید   د  ود  ی باشد  . 
عد  م اعتیاد   به د  خانیات و د  اشــتن لیسانس 
شــروط الزامی انتخاب شــهرد  ار است.این 
آیین نامه به استاند  اران سراسر کشور جهت 

اجرا ابالغ شد  .

شهرد  ار نباید   د  ود  ی باشد  

تحلیلیات
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محمد   باسط د  رازهی نمایند  ه سراوان : د  ر 
واکنش به اعتراضات گفته اگر با کارمند   و 
فیلمبرد  ار برخورد   نشود    میروم به د  انشگاه  

و تد  ریس میکنم .!!!!!!!
فرایبورگ:  د  انشگاه  آلمانی  پروفسور 

مد  عی شــد   که »محمد   باسط د  رازهی« از 
مقاله وی ســرقت علمی کرد  ه نســبت به 
عمل این نمایند  ه  مجلــس اعتراض کرد  .

وی نوشته ظاهراً مولفان برای »کار« خود   
جایزه هم گرفته اند  !پروفسور وولفرام بِرِگرد   
برای نشــان د  اد  ن این اد  عا لینک نقشه ی 
گوگل از مکان د  وچرخه هایی که د  ر مقاله 
از عکس آنان استفاد  ه کرد  ه را د  اد  ه. گفته 
می شــود   مالزهی با مد  رک کارشناســی 
ارشد   خود   را پروفسورا معرفی کرد  ه است.

ســلیمی عضو هیات نظارت بر رفتار 
هیات  از  بارهــا  مجلــس:  نمایند  گان 
تشکیل جلسه ای  رئیسه مجلس خواستار 

د  ر خصوص رســید  گی به پروند  ه نمایند  ه 
ســراوان بود  م که عمال محقق نشد  ه است.
اصال جلســه ای د  ر این خصوص شــکیل 
نشــد  ه که خروجــی آن مختومه شــد  ن 

پروند  ه »محمد   باسط د  رازهی« باشد  .
احمد   توکلی رئیس هیات مد  یره د  ید  ه 
بان شــفافیت و عد  الت: این نمایند  ه با 
رفتارش به آبروی مجلس نیز آسیب جد  ی 
وارد   کــرد  ه و از جهات مختلف ســوگند   
خویــش د  ر روز اول مجلس را شکســته 

است.
تجمــع کننــد  گان د  ر نمــاز جمعه 
تهران: جمعی از د  انشــجویان و گروهی 

از مــرد  م بعــد   از نمــاز جمعــه تهــران 
د  ر اعتــراض بــه برخورد   حاشــیه ســاز 
 نماینــد  ه ســراوان بــا کارمنــد   گمرک، 

تجمع کرد  ند  .
بر اساس این گزارش، د  ر این تجمع که با 
فراخوان مجمع عد  التخواه د  انشگاه تهران 
با شعارهایی  برگزار شد  ه، تظاهرکنند  گان 
همچون »من هم کارمند   گمرک هستم« 
از ایــن کارمند   حمایت کــرد  ه و حمایت 
۴۰نماینــد  ه مجلس از برخــورد   نمایند  ه 
ســراوان را محکوم کرد  ند  .تجمع کنند  گان 
اســتعفای  امضای طوماری خواســتار  با 

نمایند  ه سراوان شد  ند  .

حــد  اد   عــاد  ل رئیس فرهنگســتان زبــان و اد  ب فارســی د  رباره 
بازنشســتگی اش و شــایعات د  ر فضای مجــازی توضیحاتی د  اد  ه 
اســت:برای انتخابات آیند  ه نباید   فهرست های متعد  د   و متعارض 

د  اد   و نباید   بازی های برد  ه را به تفرقه ببازیم.
موسســاتی که از د  ولت بود  جه می گیرند   یک بازنشسته نمی تواند   
رییســش باشد   اما من هنوز بازنشسته نشــد  م.فضای مجازی اد  عا 
کرد  ند   آقای والیتی ۳7 شــغل د  ارد   اما تا قبل تصد  ی د  انشگاه آزاد   
هیچکس حرفی از مســئولیت های ایشــان نمی زد   و باید   قد  ری 
و هرچه  د  اشت  بصیرت 
د  ر فضــای مجازی 
هست باور نکنیم.

مثــال مــن عضو 
امنــای  هیئــت 
ن ها  هنگســتا فر
امــا  هســتم 
ل  چند  ســا
جلســاتش برگزار 
حقوق  شــد  .  نمی 
تهران  د  انشگاه  از  من 
است و ان شــااهلل هرجا 
خد  مت  پی   د  ر  هســتیم 
باشــیم. مجلــس معایــب 
مــاد  رزاد  ی د  ارد   و بــا اســتانی 
 شــد  ن انتخابات مشــکلش حل 

نمی شود  .

د  ر حالی که به نظر می رســد   د  غد  غه توسعه مد  ت ها است 
که د  ر ذهن سیاست گذاران کشور به فراموشی سپرد  ه شد  ه 
و به جای آن رتق و فتق امور روزمره با شــعار محوری؛ »از 
این ستون به آن ســتون فرج است!« جایگزین شد  ه است، 
د  ید  ن پیشــرفت روزانه و شگرف کشورهایی که همین چند   
د  هــه پیش د  ر رتبــه ای پایین تر از ایران قرار د  اشــتند   به 
شــد  ت آزارد  هند  ه و ناامید   کنند  ه به نظر می رســد  . اما به 
همان نســبت د  ر جامعه شاهد   طرح مباحثی د  رباره چرایی 
و چگونگی توسعه یافتگی هستیم. متاسفانه د  ر یکصد   سال 
اخیر شــاهد   مناقشاتی د  ر این زمینه بود  ه ایم. پرواضح است 
که گام اولیه حرکت به سوی توسعه یافتگی عبارت از توافق 
جامعــه و حکومت بر ســر چگونگی حرکت د  ر این مســیر 
اســت. روشــنفکران هم د  ر این میان البته نقش میانجی را 
د  ارند  . اما د  ر حالی که توســعه حتی بــه اند  ازه نفوذ منطقه 
ای برای حکومت اولویت ند  ارد   و جامعه به رخوتی د  رد  ناک 
د  چار شــد  ه اســت پراکند  ه گویی های روشنفکران نیز تنها 
تشویش اذهان به د  نبال د  اشته است. ایران بر خالف بسیاری 
از کشورها همان ســرزمینی است که د  ر آن روشنفکران به 

جای گفت و گــو با یکد  یگر صرفا با هواد  اران خود   ســخن 
مــی گویند  . روابطی از جنس مرید  - مــراد  ی د  ر جامعه ای 
که همچنان از سست بود  ن بســتر نقاد  ی و خرد  ورزی رنج 
مــی برد  . همایش های برگزار شــد  ه یا حضــور مطبوعاتی 
نخبگان هم نه تنها به نزد  یک شــد  ن د  ید  گاه ها ختم نشد  ه 
بلکه بر تفرق رویکرد  ها افزود  ه اســت. اینکه باالخره باید   به 
اولویت یکی از سه برنامه؛ توسعه سیاسی، توسعه اقتصاد  ی 
یا توســعه فرهنگی گرد  ن نهاد   یا باید   بــه مد  لی تلفیقی از 
این ســه اند  یشــید   که د  ر جامعه ای با ویژگــی های ایران 
قابلیت اجرا د  اشــته باشد  ؟! شرایط د  شــوار کنونی و تعلیق 
تفاهم بر ســر چگونگی خــروج از بحران ها ایجاب می کند   
که د  لسوزان توســعه بتوانند   نوعی هد  فمند  ی را پیشه خود   
ساخته و هر چه ســریع تر به راهبرد  ی متناسب با ظرفیت 
های کشــور د  ر مسیر توسعه یافتگی د  ســت یابند  . واقعا تا 
کی قرار اســت انواع نظریات بــد  ون بازخورد   و نقاد  ی کافی 
د  ر فضای فرهنگی کشــور منتشر و بعد   از مد  ت کوتاهی به 
فراموشی سپرد  ه شوند  . توسعه برای امروز ایران نه یک تفنن 
بلکه یک ضرورت اســت. روشــنفکران می توانند   با ورود   به 

یک گفت و گوی انتقاد  ی و ســازند  ه با یکد  یگر،  به نزد  یکی 
افق های فکری خود   و گشــود  ن چشــم اند  ازهایی نوین فرا 
روی یک جامعه تشنه توسعه یافتگی موثر باشند  !این مطلب 

را ما ننوشتیم مهران صولتی د  ر تحلیل اجتماعی نوشت.

چگونه برای »توسعه« به تفاهم برسیم؟
د  رازهی د  ر حاشــیه جلسه علنی د  ر جمع خبرنگاران این گفت وگو 

را با آنها د  اشت:
خبرنگار: لطفا توضیحاتی د  رباره حواشی اخیر به ما بد  هید  .

د  رازهی: د  نبالم نیا سرما میخوری گلویم د  رد   می کند   سوال نپرس 
همه چیز هم د  ر سایتم است .
خبرنگار: آن همه چیز نیست

د  رازهی: به تو ربطی ند  ارد  ، صحبت نکن!
خبرنگار: د  رمورد   مقاله شما ابهامی ایجاد   شد  ه است

د  رازهی: من اصال رشته ام اد  بیات است ولی مقاله د  ر حوزه رباتیک 
است برای آن هم امتیازی نگرفتم. من هم فرد  ا می توانم اسم شما 

را د  ر یک مقاله ثبت کنم.
خبرنگار: گفته می شــد   شــما با یکی از وارد  کنند  گان خود  رو به 

گمرگ رفته اید  
د  رازهی: د  ر مــرز ما فقط د  ام وارد   می شــود   چیزی د  یگری وارد   

نمی شود  .
خبرنگار: پس آقای حاجب آنجا چکار می کرد  ؟

د  رازهی: از خود  ش بپرس. به تو ربطی ند  ارد  ، صحبت نکن!

سال هاست د  انشگاه د  ر ایران، به ژستی برای مسئوالن تبد  یل شد  ه. 
شــهرد  ار برکنار می شود  ، نامه می زند   با ســوز و آه، که به د  انشگاه 
برمی گرد  م، وزیر استضیاح می شود   می گوید   به خانه اول م د  انشگاه 
برمی گرد  م، نمایند  ه د  ر حوزه انتخابیه خود   رأی نمی آورد   می گوید   به 
د  انشگاه می روم.این ژست به آنجا رسید  ه که امروز از البالی فیلمی 
که از جلســه غیرعلنی مجلس برای بررســی د  رگیری لفظی آقای 
نمایند  ه و مأمور گمرک د  رز کرد  ه، آقای نمایند  ه تهد  ید   می کند  : اگر 
فالن نشوند   و بیسار نشود  ، گچ و تخته د  انشگاه انتظارم را می کشد  !.

نفس تنگی امروز د  انشــگاه را همین اساتید   با تغییر هوای د  انشگاه 
رقم زد  ه اند  . وقتی د  انشــگاه ژست می شود  ، فیک می شود   و مد  رک 
و عنوان نام مســئوالن را طوالنی تر می کند  : جناب آقای د  کتر…. 
تلخ اما آنجاســت اساتید  ی که د  انشگاه خانه آنها بود  ه، خانه را روی 
آب می بیینــد   و آنها هم کــه د  وام می آورند   و می مانند  ، محکوم به 
بازنشستگی. این مطلب را ما ننوشتیم محمد  حسین نجاتی نوشت .

  لطفا به د  انشگاه برنگرد  ید  !  

د  نبالم نیا سرما می خوری

د  رباره بازنشستگی اش و شایعات 
مربوطه 

به قول بعضی ها

به قول بعضی ها ...

د  ر تهران، نمایند  ۀ سراوان به همراه یک د  الل خود  رو سوار 
بر ماشــین لکسوز به د  رب  ســاختمان شمارۀ ۱ گمرک 
ایران د  ر عباس آباد   می رســند   و می خواهند   با ماشــین تا 
د  م آن جایی بروند   که قرار بود  ه مشــکل آن د  الل را آنجا 
حل کنند  ، اما نگهبان، د  رب را برایشان باز نمی کند  . آقای 
نمایند  ه حضوراً به نگهبانی مراجعه می کند   و چند   د  قیقه 
با کارمند  ی که آنجا نشســته اســت بگو مگو می کند   اما 
د  ر همچنان بســته می ماند  . کارمند   می گوید   »من از شما 
د  ستور نمی گیرم« و آقای  نمایند  ه د  ر پاسخ می فرماید   که 
»تــو ... می خوری از من د  ســتور نمی گیری.«. یک ارباب 
رجوع وقتی متوجه می شود   این فرد   نمایند  ۀ مجلس است 
می گوید   »خاک بر ســر مملکتی که تــو نمایند  ۀ مجلس 
هســتی« و د  ســت او را می گیرد   و از ساختمان نگهبانی 

بیرونش می اند  ازد  .
آقای نمایند  ه به تکاپو می افتد   و کار را به مجلس می کشاند  . 
فوراً جلســه ای با حضور بیش از ۳۰ نمایند  ه به ریاســت 
حضرت د  کتر پزشــکیان تشکیل می شود  . بعد   از ۲ ساعت 

بحث، مقرر می شود   سه کار انجام شود  :  رئیس کل گمرک 
خد  مت نمایند  ۀ سراوان برسد   و  حضوراً عذرخواهی کند  ، 
کارمند   حراســت به کمیتۀ تخلفات معرفی شــود   و  آن 
ارباب رجوع شناسایی و محاکمه شود  .پیگیري این حاد  ثه 
تا کشف واقعیت مورد   بحث ما نیست آنچه که آزار د  هند   
است بند  هایي است که این تعد  اد   نمایند  ه مقرر کرد  ه اند  : 
رئیس گمرک مي خواهد   براي حفظ پست خود   عذرخواهي 
کنــد   یا نکند   به خود  ش مربوط اســت اما د  و مقرره د  یگر 
جاي تامل د  ارد   . معرفي کارمند   به هیات تخلفات ، به این 
عد  ه از نمایند  گاني که به خود   اجازه مي د  هند   با فرافکني 
به د  نبال قلب واقعیت باشند   مي گوییم همان چیزي را که 
نمایند  ه به کارمند   گفته است،  شما را خطاب قرار مي د  هیم 
که ...... مي خورید    این کارمند   وظیفه شناس  را به هیات 
تخلفــات معرفي کنید   و اقــد  ام آن ارباب رجوع د  ر بیرون 
اند  اختن چنین نمایند  ه هتاکي اقد  ام پسند  ید  ه اي است که 
قطعا مرد  م اجازه این گستاخي را به شما نخواهند   د  اد   که 

محاکمه ایشان را پیگیري کنید  .

من از شما د ستور نمی گیرم

این یک اصل اثبات شد  ه است که ؛ هیچ 
عبارتی که بر اثــر تکرار بر اعتقاد  های ما 
و هیچ الگــوی د  ائمی که بر گرایش های 
ما تاثیر نگذار وجود   ند  ارد   .خوب اســت 
الگوهای برتر د  ر جهان توســعه یافته را 

ابزاری برای حســرت و تحقیــر خود   و 
فرزند  انمــان قرار ند  هیم .بیاموزیم تا بهره 
گیری از برترین های جهانی و تکرار افکار 
و الگو قرار د  اد  ن اقد  امات مثبت و موثر آن 
و با تسلط بر تواناییهای خود   ، باورهایمان 
نســبت به اســتعد  اد   ، هوش و زرنگی را 
تغییر د  هیم .خوب است از د  وره آموزش 
ابتد  ایــی همواره این اصول ۱۰ گانه را به 

فرزند  انمان گوشزد   کنیم:
 اینکه رعایــت مقررات و قوانین ریز و 
د  رشت د  ر کشــورهای توسعه یافته یک 
نعمت ذاتی نیست که ما با مقایسه ، د  ائما 
آن را د  ستمایه تحقیر و تمسخر خود   قرار 

د  هیم ....
 اینکه هر انســانی د  ر جوامع مترقی 
حــق د  ارد   متفاوت از د  یگری بیاند  یشــد   
یک بحران نیســت ، فرصتی اســت که 

د  ر صــورت تخریب مخالــف فکری خود    
فرصت های جامعه را سوزاند  ه ای ...

 اینکه معابر بســیاری کشورها پاکیزه 
و بــد  ون ضایعات اســت ، بــه آن د  لیل 
نیســت که رفتگران زیــاد  ی د  ارند   ، این 
یعنی  سطل زباله را بر کف معابر ترجیح 

می د  هند  ....
 اینکه د  ر صورت بروز اشتباه حاضر به 
عذرخواهی نشویم ، معنی غرور و اعتماد   

به نفس نمی د  هد   ...
 اینکه حاضر نیستیم مشکالتمان را با 
د  وســت یا همکالسی مان ، از راه گفت و 
گو بر طرف کنیم ، نشــانه ضعف منطقی 

مان است نه قد  رت بد  نی مان ....
 اینکه اگــر تو مســئول جمع آوری 
هزینه ارد  و از ســایر د  انش آموزان شد  ی 
و ســهم خود  ت را ند  اد  ی ، زرنگی نیست  

مراقب باش این ذرات میکروب اختالس 
است ...

  اینکه تالش کنیم از زند  گی خصوصی 
د  یگران ســر د  ر بیاوریم ، آگاهی نیست  

تعرض به حریم د  یگران است ...
 اینکــه تخصــص و مهــارت را پایه 
موفقیت بد  انیم و نه پول را و اینکه مهارت 
 چیزی فراتــر از تحصیالت د  انشــگاهی 

است ...
 اینکه نظــم و زمان د  و ثــروت خود   
د  اشته اســت و ناد  ید  ه انگاشتن آن نوعی 

خود  زنی است ...
 اینکه نخســتین و د  ر بسیاری موارد   
تنها د  لیل ناکامی های افراد   ، خود  شــان 

هستند   و ربطی به د  یگران ند  ارد   ...
این مطلب را ما ننوشــتیم بهمن اورانی 

روزنامه نگار نوشت.

حسرت یا الگو برد  اری ....؟
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سوئیس کشــور همه پرسی های پی د  ر 
پی اســت. برای تصویب یا رد   بســیاری 
از قوانین همه پرســی صورت می گیرد  . 
فرای از مشــارکت عمومی د  ر رد   و تایید   
طرح ها، قوانین و لوایح، براساس قوانین 
ســوئیس د  ر صورتی که حد  اقل صد  هزار 
نفر د  ر مورد   موضوعی د  رخواست د  اشته 
باشــند  ، آن موضوع باید   به رای گذاشته 
شــود  . نمونه اخیــر آن نیــز، برگزاری 
همه پرســی به د  رخواســت یک گاود  ار 
سوئیسی اســت که اخیراً  میلیون ها نفر 
پای صند  وق های رای رفتند    تا د  ر مورد   
برید  ن شــاخ گاوها و بزهــا نظر د  هند  .
چیزی که برای ما عجیب و آرمانی است، 
برای آنها خاطره اســت!.اصل 5۹ قانون 
اساسی ما نیز به برگزاری رفراند  وم اشاره 
د  ارد  ، امــا د  ر تاریخ پس از انقالب تنها ۳ 
همه پرسی برگزار شد  ه است: یک بار د  ر 
روزهای د  هم و یازد  هم فرورد  ین ۱۳58 
د  رباره نوع حکومت جد  ید   و رای اکثریت 
مطلق به »جمهوری اســالمی«، آذر ماه 

برای  سال  همان 
قانون اســاسی 
و  جد  یــــــد   
د  ر  هم  آخری 
ســـال ۱۳۶8 

با  همزمــان  و 
ریاســت  انتخابات 

د  ربــاره  جمهــوری 
اساســی. قانون  بازنگری 

برگزاری  ایران  د  ر  اما چرا 
رفرانــد  وم تا این حــد   تابو 

تصمیمات  هزینه  مگر  است؟ 
خرد   و کالن را مرد  م نمی د  هند  ، 

عوارض نوســازی و مالیات و ... 
نمی د  هند  . آیا اگــر مثال از مرد  م تهران 
پرسید  ه می شد   که از پول تراکم فروشی 
و عوارض نوســازی ترجیــح می د  هید   
برایتان د  ریاچه چیتگر و پل صد  ر ساخته 
شــود   یا ایستگاه های متروتکمیل شود  ، 
آسمان به زمین می رسید  ؟.بود  جه امانت 
مرد  م است د  ر د  ست حاکمان که موالی 

بر  آتش  متقیان 
طلِب  د  ســِت 
از  بــراد  رش 
المال  بیــت 
چرا  گذاشت، 
بــرای د  خل و 
تصــرف د  ر آن از 
صاحب مــال نمی 
توان سوال کرد  ؟.به 
نظر می رسد   حساسیت 
به  بر ســر همه پرســی 
این خاطر اســت که برخی 
مخالفین تصور می کنند   همه پرسی 
فقط د  ر مورد   اصــول ِتعیین حکومت و 
تغییــر و اصالح قانون اساســی صورت 
میگیرد  ؛ اما نکته مهم آنســت که د  رباره 
خیلی موضوعات مهم اما کمتر مناقشــه 
برانگیــز می تــوان همه پرســی برگزار 
کرد  . واقع مطلب این اســت که بسیاری 
از مخالفین همه پرسی، امتیازاتی د  ارند   
که می ترسند   از کانال رفراند  وم از د  ست 

بد  هند  . منافع برخی به مخاطره می افتد  ، 
برخی از اختالفات ســود   می برند حتی 
چالشــهایی که کشور را د  رگیر خود   می 
 کنــد  ، بــرای برخی فرصت های رشــد   

می سازد  !.
برخی نیز از هرچیز که طرف حســابش 
مرد  م اســت، هــراس د  ارند  : هــراس از 
آزاد  ی، هراس از پرسشــگری، هراس از 
انتخابات بی واســطه، هراس از مبارزه با 
مفســد  ین واقعی، هراس از اجرای بد  ون 
تنازل قانون اساسی و به طور کلی هراس 
از مراجعــه به آرای مرد  مــی و هر گونه 

همه پرسی.
د  ر د  نیــای امــروز، مــرد  م بــه عنوان 
پشــتوانه اصلــی حکومت ها هســتند  . 
اعتماد   به آنها و رجوع به نظراتشــان به 
نفــع همه ارکان حاکمیت است.شــیوع 
احســاس عد  م اصالح امــور د  ر جامعه 
برای همه بســیار خطرناک اســت. این 
 مطلب را ما ننوشــتیم مریــم زارعیان 

نوشت.

مرکــز پژوهش هــای مجلس: خط 
 فقــر د  ر ســال ۹7، ۲5 د  رصــد   رشــد   

کرد  .
طبق بررسی مرکز پژوهش های مجلس 
از آمار ســال ۱۳۹5 خط فقر سرانه د  ر 
تهران معــاد  ل ماهیانه حد  ود   77۰ هزار 
تومان برای هر نفر اســت که برای یک 
خانوار ۴نفره ۲ میلیون و 7۹هزار تومان 

محاسبه می شود  .
بــازوی پژوهشــی مجلس با اشــاره به 
رشــد   ۲5 د  رصد  ی  خط فقر  تابســتان 
۹7 نسبت به تابســتان ۹۶ اعتقاد   د  ارد   
که سیاســت د  ولــت ماننــد   حمایت از 
خانوارهــای زیر ۳.5 میلیــون د  رآمد   و 
 افزایش حد  اقل د  ســتمزد    غیرهد  فمند   

است.

ســخنگوی ســتاد   بود  جه سازمان 
برنامــه و بود  جه د  رخصوص خبری 
مبنی بر اینکه د  ستگاه های اجرایی 
می توانند   ســال آیند  ه، د  ر خصوص 
حد  اکثر ۱۰ د  رصــد   نیروهای مازاد   
خود   با لحاظ یک شــرط اقد  اماتی 
مثل فســخ قــرارد  اد  ، جابه جایی و 
بازخرید   انجــام د  هند  ، گفت:اجرای 
این بند   از رســوب نیروی انســانی 
مازاد   برای انجام فعالیت های مصوب 
د  ســتگاه های اجرایی جلوگیری کرد  ه و با انتقال آنان به د  ستگاه هایی 
که به تجربه و تخصص آنان نیاز د  ارند  ، منجر به افزایش کارایی نیروی 
انسانی خواهد   شد  .د  ستگاه اجرایی موظف است محل خد  مت د  یگری 

برای این افراد   مشخص کرد  ه و سپس آنان را انتقال د  هد  .

به نقل از د  اد  ســتان تهران:اخیــرا د  ر یکی از هتل هــای تهران تئاتری 
اجرا می شــود   که موجب تعجب شد  ه است؛ چرا وزارت ارشاد   این قبیل 
موضوعات را مد  یریت نمی کند  . گزارش قاضی د  اد  ســرا حاکی از آن است 
که د  ر این تئاتر، عد  م رعایت حجاب، اختالط زن و مرد  ، استفاد  ه از پرچم 

کشور فرانسه به نشانه حمایت و نقض برخی از ارزش ها د  ید  ه می شود  .

جهانگیــری، معاون اول رییس جمهور:بود  جه د  ولت به گوشــت قربانی 
تبد  یل شــد  ه است و هر کس مرکز مطالعاتی، د  انشگاهی یا کاری د  ارد   از 
بود  جه د  ولتی استفاد  ه می کند  .برخی با نفوذی که د  ر ریاست جمهوری، 
ســازمان برنامه و بود  جه یا مجلس د  اشــتند   امــروز تبد  یل به عضوی از 
بود  جه کشور شــد  ه اند   که د  ر ابتد  ا یک میلیارد   بود  ، بعد   به پنج میلیارد   
و د  ر حال حاضر تا ۲۰ میلیارد   رســید  ه است.این همه د  انشگاه د  ر کشور 
وجود   د  ارد   و قرار نبود   فرد  ی د  انشــگاهی راه اند  ازی کند   و بود  جه کمکی 
بگیرد  .بسیاری از این شوراها که د  ر کشور وجود   د  ارد   از ابتد  ا محد  ود   بود   
ولــی بعضی از آنها امروز د  بیرخانه هــای د  ارند   که بود  جه های چند   ۱۰ 

میلیارد  ی است.

اخیرا د  ر یکی از هتل های تهران  

بود  جه د  ولت یا گوشت قربانی 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصاد  ی مجلس: میزان 
یارانــه نقد  ی بایــد   افزایش یابد  .رقم فعلــی کفاف زند  گی 
و مخارج یارانه بگیران را نمی د  هــد  . تعد  اد  ی از نمایند  گان 
مجلس پیشــنهاد   د  اد  ند  ، میزان یارانه نقد  ی به ۲۰۰ هزار 

تومان برای سرپرســتان خانوار افزایش یابد  .د  ولت موظف 
است رفاه مرد  م را د  ر حد   یک زند  گی استاند  ارد   تامین کند  .
رئیس کمیسیون اقتصاد  ی مجلس : سرانه هر فرد   د  ر مابه 
التفــاوت تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی مشــخص بود  ه و د  ر 
قالب کارت اعتباری به خانوار پرد  اخت شود  ، گفت: قیمت 
کاالهای وارد  اتی با ارز رسمی د  ر بازار متناسب با ارز ۴ هزار 

و ۲۰۰ تومانی تخصیص نیافته است.
میرلوحی عضو شورای شهر تهران:کسی که د  ر تهران 
زند  گی می کند   باید   هزینه های زند  گی د  ر تهران را بپرد  ازد  .
متاســفانه مترو تهران قیمت واقعی بلیط را ند  ارد  ، قیمت 

واقعی بلیط مترو حد  ود   ۱۰ هزار تومان است.

به عنوان متفکر تعلیم و تربیت ســال هاست می اند  یشم که 
چه نقصان های جــد  ّی تربیتی د  اریم ولی این روزها به این 
اید  ه رســید  ه ام که ما ایرانی ها به خوبی تربیت نشد  ه ایم و 
د  ر یــک کالم صریح بگویم که: بــی تربیتیم. قطعا ما به د  و 
د  لیل تربیت نشد  ه ایم: نخست این که نهاد  های تربیت رسمی 
مانند   مد  رسه و د  انشگاه و نهاد  های غیر رسمی مانند   خانواد  ه 
از تربیت ما غافل بود  ه اند  . د  وم روش های تربیتی ما تلقینی، 
مزد  ورانه و اشتباه بود  ه است. د  الیل بی تربیتی ما د  ر سراسر 

جامعه د  ید  ه می شود  . 
 سیاســتمد  اران و نمایند  گان مجلس ما تربیت سیاســی 
ند  ارند  . پزشــکان ما انصاف و اخــالق را رعایت نمی کنند  . 
اساتید   د  انشــگاه ها د  انشــجویان خود   را کنار زد  ه و د  رگیر 

القاب علمی شد  ه اند  .
 اغلب شــهروند  ان ما حقوق مد  نی و شهروند  ی یکد  یگر را 
رعایت نمی کنند  . حقوق مد  نی زنان و کود  کان و گروه های 
اخالقی و اقلیت ها که بماند   زیر پاهای ما لگد  مال شد  ه است. 
کارکنان اد  ارات با ارباب رجوع، با همکاران و حتی باخود  شان 
نامهربانند  . معلمان کم تر انرژی خرج می کنند  . مغازه د  اران 
تا جــا د  ارد   د  ر معامالت خود   بی انصافی به خرج می د  هند  .  
د  ر چنین شــرایط بحرانی همه به فکر پر کرد  ن جیب خود   
هستند   و د  ر اختالس و ارتشا، قد  رت طلبی و خود  خواهی و 

ضعیف کشی گوی سبقت را از هم د  یگر ربود  ه ایم. 
 د  ر زمینــه هایی مانند   محیط زیســت، مقررات رانند  گی 
وجهه ی بین المللی، صلح طلبی، عد  الت و تامین اجتماعی 

امنیت روانی و بسیاری از اســتاند  ارد  های تربیتی به شد  ت 
رکود   کــرد  ه ایم. همه ی این ها اگــر بیانگر بحران تربیتی 
نباشد   پس بیانگر چیست؟!وقتی آگاهانه به اطراف خود   نگاه 
می کنیم همه می د  انیم چه خبر است. ما د  رگیر تربیت بچه 

زرنگها شد  ه ایم. 
 آد  م هــای زرنگی تربیت کرد  ه ایم که به راحتی ســر هم 
کاله مــی گذارند  . مــا آد  م د  و رو تربیت کرد  ه ایم، آن چنان 
که با خود   خود  ش هم صاد  ق نیســت. ما آد  م های خود  خواه 
تربیت کرد  ه ایم که نه خود  ش را قبول د  ارد   نه همه ی مرد  م 
د  نیا را. جالبه همین آد  م خود  خواه و بی تربیت گاهی نسخه  

تربیتی و اقتصاد  ی برای تمام د  نیا می پیچید  .
 ما انســان جنگ طلب و خشن تربیت کرد  ه ایم که مرگ 
خواه اســت. ما د  ختران و ماد  ران خود   را طوری تربیت کرد  ه 
ایم که نقش های تحریف شــد  ه ای د  اشــته باشــند   و فقط 
د  رگیر ســرگرمی های کوچکی مانند   عمل جراحی زیبایی 
و آرایش صورت شــوند  .  ما هر چند   پولد  ار هم باشــیم شاد   
نیستیم و د  لیل  ناشاد  مانی ما این است که خوشبختی امری 
اجتماعی اســت. کســانی که د  اخل کشور زند  گی می کنند   
شاد   نیستند   چون د  ر میان چند   میلیون ناشاد   مگر می شود   

شاد   و خوشبخت بود  . 
 اکثریت باید   شــاد   باشــند   که ما هم احساس خوشبختی 
کنیم و این مســئله را متاســفانه د  یر متوجه شد  ه ایم. باور 
کنید   ژن های خوب هم شــاد   نیستند  . آن هایی که غربتی 

شد  ه اند   هم شاد   نیستند  . 

 و امــروز بیش از هر زمان د  یگر مــی فهمیم که به جای 
خیلــی چیزهای د  یگری که مرد  ان حکومت د  غد  غه ی آن ها 
را د  ارنــد  ، کاش انســان های صلح طلــب و آرام، آد  م های 
مهربان، مرد  م شاد   و طرفد  ار محیط زیست و هنرمند   تربیت 
می کرد  یم. چقد  ر جامعه ی ما امروز به تربیت نیاز د  ارد   خد  ا 
می د  اند  .این مطلب را ما ننوشتیم  مصطفی قاد  ری پژوهشگر 

تعلیم و تربیت نوشت.

بد  ون شک؛ ما ایرانی ها به خوبی تربیت نشد  ه ایم!

برای ما عجیب و آرمانی برای آنها خاطره 

خط فقر د  ر سال ۹7

میزان یارانه نقد  ی باید   افزایش یابد  

آخریــن اخبار د  ریافتــی از منابع 
مطلــع د  ر مــورد   افزایش حقوق 
کارکنان د  ر ســال آینــد  ه از این 
حکایت د  ارد   که رشــد   پیش بینی 
شــد  ه به صورت پلکانــی اعمال 
خواهــد   شــد   و به روال امســال 
اســت؛ به گونه ای که ۲۰ د  رصد   
اعالم شد  ه متوســط رشد   حقوق 

کارکنــان بــود  ه و د  ر این صورت 
گروه های  برخــی  اســت  ممکن 
حقوقــی تــا ۱۰د  رصــد   و برخی 
 د  یگر حتی تــا ۳۰د  رصد   افزایش 

برخورد  ار شوند  . 
د  ر عین حال کــه حقوق های باال 
و قابــل توجه نیز از رشــد   حقوق 

برخورد  ار نخواهند   شد  .

کنت گوبینو د  ر کتاب ســه سال 
د  ر آســیا د  ر مورد   رشــوه گیری 
زمامــد  اران ایران د  ر د  وره قاجاریه 
چنین می نویســد  : یکی از عیوب 
بلکه از بالهایی که د  ر ایران ریشه 
د  وانید  ه و قطع ریشــه ی آن نیز 
بسیار مشکل و بلکه محال است، 

رشوه گیری است. 
این امر به قد  ری رایج اســت که 
از شــاه گرفته تا آخریــن مامور 
جــزء د  ولت رشــوه میگیرد  ! و د  ر 
عین حــال هیچکس هم صد  ایش 
د  ر نمی آیــد  . گویی تمام ماموران 

و مســتخد  مین ایــران از بــاال تا 
پایین،هــم پیمــان شــد  ه اند   تا 

موضوع را مسکوت بگذارند  .

بازهم ؛ افزایش پلکانی حقوق کارکنان

از باال تا پایین 

کلید   خورد  
اخراج کارکنان مازاد   د  ولت 

به قول بعضی ها
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بانک توسعه تعاون به  منظور بهره گیری مناسب 
از اهرم های تشــویقی برای ساماند  هی بد  هی 
فعالین  پیش قد  م شــد  .کلیه  اقتصاد  ی  فعالین 
اقتصاد  ی بد  هکار د  رصورتی که بد  هی سررسید   
شد  ه خود   را از تاریخ ۹7.۱۰.۰۱ تا ۹7.۱۲.۲8 
تســویه نمایند  ، می توانند   با مراجعه به شعب 
ذیربط د  ر سراسر کشور مشمول بخشود  گی ۶ 
د  رصد   وجه التزام ناشــی از تأخیر تأد  یه د  ین شوند  .شــایان ذکر است 
امکان بخشــود  گی ۶ د  رصد   وجه التزام ناشی از تاد  یه، شامل آن د  سته 
از متقاضیانی که تاکنون از تســهیالت وجوه اد  اره شــد  ه بانک توسعه 
تعاون استفاد  ه نمود  ه، مشروط به موافقت واگذارند  ه اعتبار نیز می شود  .

نگاهی به جزییات گزارش عمکلرد   بود  جه تا پایان مهر ماه امســال  نشان 
مید  هد  ، مالیات بــر د  رامد   وصولی د  ر این مد  ت حــد  ود   ۱۰هزار میلیارد   
تومان میباشد   که نسبت به مد  ت مشابه سال قبل ۱۶ د  رصد   رشد   د  اشته 
است.گفتنی است، طی این مد  ت کارمند  ان بخش عمومی ۲۹۴۰ میلیارد   
تومان، کارمنــد  ان بخش خصوصی ۳هزار میلیارد   تومان مالیات پرد  اخت 
کــرد  ه اند  . همچنین د  ر این مد  ت اصنــاف ۳۶۰۰ میلیارد   تومان مالیات 
پرد  اخت کرد  ه اند   که مالیات پرد  اختی آنها نســبت به مد  ت مشــابه سال 

قبل ۲۴ د  رصد   رشد   د  اشته است.

حسن روحانی رئیس جمهور:  د  ر سفری 
که به شاهرود   ســمنان د  اشت د  ر سخنرانی 
خود   بــا افتخار! میزان  افزایش ۲۰ د  رصد  ی 

حقوق و د  ستمزد    را اعالم کرد   که  متاسفانه 
برخی از ملت همیشــه د  ر صحنه حاضر د  ر 

صحنه نیز برای وی سوت و کف کشید  ند  .
علی الریجانی رئیس مجلس: د  ر نشستی 
که به مناسبت روز مجلس برگزار شد   اعالم 
کــرد   که به نظر بنــد  ه افزایش ۲۰ د  رصد  ی 

حقوق کافی نیست.
ســعید  ی، عضو کمیســیون فرهنگی 
مجلس: د  ر پاسخ به این سوال که با توجه به 
وضعیت کشور، به نظر شما چند   د  رصد   باید   

حقوق و د  ســتمزد   افزایش یابد  ، گفت: »د  ر 
حال حاضر د  ســت کم ۱۲۰ د  رصد   قیمت ها 
افزایــش یافته اند  . بر اســاس قانون برنامه و 
بود  جه باید   نسبت به افزایش تورم، حقوق ها 

افزایش یابد  .«
آیــت اهلل نــوری همد  انــی: د  ر د  ید  ار 
علــی الریجانــی، رئیس مجلس شــورای 
اســالمی وضعیت اقتصاد  ی مرد  م و کشــور 
را نگران کننــد  ه توصیــف کرد   و خواســتار 
چاره اند  یشــی سریع مسئوالن د  ر این زمینه 

شد  . 
وی با تأکید   بر تالش بیشتر مسئوالن برای 
حل مشــکالت مرد  م افزود  : شــما برای رفع 
مشــکالت زحمت می کشــید  ، اما وضعیت 
فعلی اقتصاد   و گرانی ها مرد  م را آزار می د  هد   
و آنان را د  چار مشکل کرد  ه است و مسئوالن 
تا می توانند   باید   به مرد  م خد  مت و مشکالت 
آنــان را برطــرف کننــد  . نظــارت د  ولت و 
د  ســتگاه های نظارتی برای کنترل قیمت ها 

واجب است.

کارمند  ان د  ولتبه قول بعضی ها 

 ۳هزار میلیارد   تومان مالیات 
پرد  اخت کرد  ند  

آقای وزیر ما از بقیه جد  ا هستیم

 سرپرست روابط عمومی شد  

فرامرز توفیقی عضو کارگری شــورای 
عالــی کار از اظهارات وزیــرکار انتقاد   
کرد   و گفت: کارگران مرد  م نیســتند  ؟ 
صاد  قانه بگویید   مــا مرد  م را به رعیت، 
د  بیر، مســتوفی، وزرا و وکال تقســیم 
کرد  ه ایم. بگویید   که تاریخ را به گذشته 
کارگران  هرگز  برگرد  اند  ه اید  .متأسفانه 
ند  اشتند  .  انقالب حضور  برسر سفره 
اگر قرار بــود  ، همــه را با هم 
مقایســه کنیم، کــه از خیلی 
هستیم.کارمند  ان  محروم  موارد   
حق خود   را مــی گیرند   و ما 
مخالف آن نیستیم. اما زمانی 
که ما را د  ر مقایسه با کارمند  ان 
قرار می د  هند  ، د  یگر با چوب اینکه کارگران از بقیه جد  ا نیستند   ما را نکوبید  .

آقای وزیر ما از بقیه جد  ا هســتیم. چرا که هیچگاه د  ید  ه نشد  ه ایم.کارگران 
هرگز رنگ نفت، معاد  ن و گاز را سر سفره خود   ند  ید  ه اند  . ما نمی خواهیم ما 
را از بقیه جد  ا کنید  . ما حق خود   را می خواهیم. واقعاً کارگران مرد  م نیستند  ؟ 
ما یک عد  ه آد  م هستیم که باید   همیشه رنج و عذاب بکشیم؟این مطلب را 

ما ننوشتیم تسنیم نوشت.

ابراهیــم کارد  گر نایــب رئیس هیــأت مد  یره و 
مد  یرعامل بیمه د  انا با صد  ور حکمی، مجید   مالزاد  ه 
قمی را به سمت سرپرست مد  یریت روابط عمومی 
منصوب کرد  .مالزاد  ه د  ارای مد  رک کارشناســی 
ارشــد   حوزه مد  یریت اســت و با بیش از د  ود  هه 
فعالیت د  ر حوزه رسانه، پیش از این مد  یریت روابط 
عمومی و مشاور رسانه ای چند  ین سازمان و شرکت را بر عهد  ه  د  اشته است.

وی همچنین د  بیر بخش اخبار اســتان های خبرگزاری جمهوری اسالمی 
ایران)ایرنا( و مد  یریت روابط عمومی ســازمان نظام کارد  انی کشــور را بر 
عهد  ه د  اشته است.فعالیت د  رخبرگزاری جمهوری اسالمی شهرستان های 
ســاوه و قشــم و مد  یر امور نمایند  گی ها و سرپرستی های روزنامه ایران از 
جمله د  یگر مسوولیت هایی است که مالزاد  ه د  ر طول د  و د  هه گذشته عهد  ه 
د  ار بود  ه است.د  کترکارد  گر همچنین د  ر حکم د  یگری بهروز میرزایی را به 
ســمت مشاور مد  یرعامل د  ر امور روابط عمومی منصوب کرد  . وی پیش از 

این مد  یر روابط عمومی بیمه د  انا بود  .

»برایان هوک« نمایند  ه ویــژه وزارت خارجه آمریکا د  ر امور 
ایــران، د  ر یک پیــام وید  ئویی که د  ر صفحــه توئیتر وزارت 
خارجه آمریکا منتشر شد  ، تحصیل فرزند  ان مقامات ایرانی د  ر 
ایاالت متحد  ه را یک نمونه د  یگر از ریاکاری د  انست  و گفت 
:د  ر حالی که ایرانی ها شــعار مرگ بر آمریکا ســر می د  هند   
خانواد  ه های خود   را به کشــور »به اصطالح شیطان بزرگ« 
می فرستند   تا با استفاد  ه از پول مرد  م ایران د  ر آنجا زند  گی و 
تحصیل کنند  .می توانم بگویم ما د  اریم روی این مســئله کار 
می کنیــم د  ر حالی که من نمی توانم د  رباره پروند  ه های افراد   

یا گفتگوهایمان د  رباره سیاســت د  اخلی  مان صحبت کنم.
شــبکه »ان بی ســی« اخیرا خبر د  اد  ه بود   که خانواد  ه های 
آمریکایی هــای زند  انی د  ر ایران د  ر نامــه ای از د  ولت د  ونالد   
ترامپ خواســته اند   که ویزای فرزند  ان مقامات که د  ر آمریکا 
حضور د  ارند   را لغو کند  .پیــش از آن د  ر روز ۱۰ مرد  اد   یکی 
از مقامات سابق از ترامپ خواســته بود   تا فهرست بستگان 
مقامــات ایرانی را که د  ر ایاالت متحــد  ه زند  گی می کنند   یا 
کارت اقامت د  ائــم )گرین کارت( د  ارند  ، منتشــر کند  . این 

مطلب را ما ننوشتیم مهر نوشت.

یک نمونه د  یگر از ریاکاری

شــعار بانک توســعه تعاون د  ر چهارمین 
جشنواره پژوهشــی کارکنان بانک توسعه 
تعاون رونمائی شد  . ســعید   معاد  ی مشاور 
مد  یرعامــل و مد  یر امــور روابط عمومی و 
حــوزه مد  یریت بابیان اینکه شــعار و لوگو 
ازجمله موارد   مهم برای یک سازمان تلقی 
می گرد  ند   که به عنوان هویت و شناســنامه 
هر ســازمان می توانند   باعث جلب و جذب 
مرد  م و مشــتریان و د  ریچــه ورود   ذهنی و 
ارتباطی آنان به ســازمان باشد   گفت: شعار 
می تواند   بیانگر مأموریت، محصول، خد  مت 
و یا مزیت رقابتی کلید  ی برای ســازمان ها 
باشــد   و تعهد   یک خد  مت را به مرد  م نشان 

می د  هد  . شــعار باید   کوتــاه و د  رعین حال 
رســا باشــد   و ضمن ایجاد   احساس مثبت 
د  ر مخاطبان د  ارای بار معنای مثبت باشــد   
و الزم اســت کــه د  ر خاطره هــا و ذهن ها 
بماند  . این شــعار با تائید   و موافقت رئیس 
محترم هیئت مد  یره و مد  یرعامل همچنین 
سایر اعضاء محترم هیئت مد  یره بانک، پس 
از تهیه و ارائه پیشــنهاد   توسط امور روابط 
عمومی و حوزه مد  یریت، بررسی و د  قت الزم 
از بین شــعارهای مختلف و متنوع اعمال و 
سرانجام شعار بانک حسب وظایف و رسالت 
وجود  ی آن و با بهره برد  ن از گنجینه غنی 
اد  بیات و شعر ایران زمین و برد  اشت مصرع 
یکی از زیباترین اشعار مفهومی لسان الغیب 
حضــرت خواجه حافظ شــیرازی »آری به  
اتفاق جهان می توان گرفت« تعیین گرد  ید  . 
انتخــاب این مصرع ارزشــمند   بــا اتکا به 
اشتراک مفهومی و محتوایی کلید  واژه های 
تعاون و توسعه با مصرع مذکور بود  ه است. 

به نحوی که شروع این مصرع با کلمه:»آری« 
د  اللت تأکید  ی و اثباتی بر مثبت اند  یشــی 
و وقوع حتمی یک موضوع، توأم با تشــویق 
و ترغیــب همگان بر انجام کار ارزشــمند   
و بــزرگ بود  ه اســت و متعاقــب آن واژه 
»به اتفــاق« بیانگر مفهوم صریح و روشــن 
»باهمکاری«،  تعــاون«،  »بــا  اتحاد «،  »با 
»باهمد  لی« و »باهمراهی« اســت، مضاف 
بر اینکــه انجــام کارهای مهــم، بزرگ و 
ارزشــمند   د  ر قالب بیان شــاعرانه، ترکیب 
»جهان می توان گرفت« متجلی شد  ه است 
که مفهوم تفکر جمعی، کار جمعی، تالش 
جمعــی برای انجام کارهــای بزرگ و مهم 
د  ر جهت توســعه و ایجاد   ظرفیت بیشــتر 
و بهتر قابل د  رک و اســتنباط اســت. بانک 
توســعه تعاون بانکی از جنس مرد  م و برای 
مرد  م است و با مشارکت مرد  می و از طریق 
اقتصاد   مرد  م مد  ار می تواند   ایفاگر رســالت 
حرفه ای خود   باشد  . انتخاب این شعار برای 

بانک توسعه تعاون سعی گرد  ید  ه با رعایت 
اصل صد  اقت، از هرگونه شعارزد  گی، اغراق 
و غلو غیرمنطقی و عد  م ســنخیت، پرهیز 
و د  ر مقابل با القــاء پیام مبتنی بر اتحاد   و 
همد  لی و شعار متکی بر شعور که برخاسته 
از د  رک صحیح از مسئولیت اجتماعی است، 
جامعه هد  ف و عموم مــرد  م د  ر کنار بانک 
توســعه تعاون به انجام کارهای ارزشمند   و 
بزرگ برای توسعه ایران اسالمی د  عوت شد  ه 
اســت.د  عوت به مشــارکت، تعاون، اتحاد 
هم افزائی و همراهی با بهره گیری از ظرفیت 
بی بد  یــل مرد  م که متکی به اقتصاد   مرد  می 
تعاون باشد   عالوه بر ایجاد   اعتماد   می تواند   
زمینه ســاز انجام کارهای بزرگ، ارزشمند   
د  ر جهت کمک به ایجاد   و توسعه اشتغال، 
کمک به حفظ اشــتغال موجود  ، کمک به 
رونق تولید  ، افزایش تولید   و خد  مات، کمک 
به صاد  رات و کمک به توسعه بخش تعاون 

شود  .

آری به  اتفاق جهان می توان گرفت

فیاض شــجاعی د  اد  ستان د  یوان محاســبات کشور از اتخاذ 
تصمیمــات جد  ید   توســط مجلس به منظور بخشــود  گی 
جرایــم د  یرکرد   بانکی، گفت: ضرر بانــک ها د  ر حذف بهره 
مرکب از طریق بخشــود  گی مالیاتی 5 ساله جبران می شود  .
مجلس شــورای اســالمی اخیراً اقد  ام به اصــالح بند   "و" 
تبصره ۱۶ قانون بود  جه ســال ۹7 کل کشور کرد  ه که برای 
تایید   نهایی به شــورای نگهبان فرســتاد  ه شد  ه است.بر این 

اســاس، تمام کســانی که به بانک ها و موسسات اعتباری 
بد  هی تســهیالتی د  ارند   جریمه و بد  هی آنها بخشــود  ه می 
شــود   و محاســبه قرارد  اد   آنها همان قرارد  اد   سال اول است 
و تمامــی قرارد  اد  های بعد   از آن بالاثر خواهد   شد  .براســاس 
این اصالحیه مجلس، تمامی کســانی که تا پایان شــهریور 
امســال تسهیالت خود   را تســویه نکرد  ه اند   و مبلغ قرارد  اد   
آنها کمتر از ۴۰ میلیارد   ریال اســت، د  یگر نیازی به تسویه 

ند  ارند   و قرارد  اد   اولیه آنها نیز با نرخ ساد  ه محاسبه می شود   
و نه مرکب.اما نکته قابل اهمیت اینجاست که ضرر بانک ها 
د  ر این بخشود  گی ها قرار اســت از پرد  اخت نکرد  ن مالیات 
بــرای آنها تامین شــود  . د  ر مد  ت 5 ســال بانک ها موظف 
می شوند   صورت های مالی د  رج شد  ه را به عنوان هزینه های 
 مالیاتــی ارائه د  هند   و د  یگر به ســازمان مالیاتی پاســخگو 

نباشند  .

بانک پارسیان به د  نبال مشارکت سال گذشته 
د  ر کمک به مناطق زلزله زد  ه و انصراف از چاپ 
سررســید  ، برای نوروز ســال ۹8 نیز تصمیم 
گرفته که با هد  ف نهاد  ینه ســازی مسئولیت 
های اجتماعی بانک و کمک های خیرخواهانه 
از چاپ سررســید   وبرخــی هزینه های د  یگر 

صرف نظر کرد  ه و منابع آن را به امور اجتماعی 
اختصاص د  هد  .د  ر این راستا، به منظور مشارکت 
د  ر رونــق مناطــق مســتعد    و کمتربرخود  ار 
فعالیت های انسان د  وستانه، اعطای کمک های 
مالــی و معنــوی عام المنفعــه اجتماعی و 
خیرخواهانه،  تامین مالی خود  اشتغالی و بنگاه 

های تولید  ی، پرد  اخت تسهیالت به امور قرض 
الحســنه و خانوارهای کم د  رآمد  ، تســهیل و 
تحرک چرخ های اقتصاد   و تجارت، امسال نیز 
بود  جه چاپ تقویم و سررسید   بانک پارسیان به 
این امور خیرخواهانه اختصاص خواهد   یافت.

سال گذشته نیز بانک پارسیان به منظور ابراز 

همد  رد  ی و همیاری با آسیب د  ید  گان ناشی از 
زلزله کرمانشاه، بود  جه چاپ تقویم و سررسید   
ســاالنه خود   را برای کمک به آسیب د  ید  گان 

اختصاص د  اد  .

نشســت مشــترک بررســی توسعه 
همکاری های مشــترک بین پست و 
پست بانک ایران با حضور د  کتر صباغی عضو هیأت مد  یره پست 
بانک ایران و علیرضا زرگوش عضو هیأت مد  یره شرکت ملی پست 
برگزار شد  . توسعه ســطح همکاری ها و استفاد  ه از ظرفیت ها و 

قابلیت های د  و مجموعه پست و پست بانک می تواند   د  ستاورد  های 
قابل توجهی برای مشــتریان و متقاضیان به همراه د  اشته باشد  . 
همچنین زرگوش مد  یر عامل شرکت پست د  ر این نشست ضمن 
تشریح بستر گســترد  ه خد  مات و امکانات پست به منظور ارائه 
خد  مات به سایر بخش ها و سازمان های د  ولتی و غیرد  ولتی گفت: 

شرکت پست آماد  ه است، خد  مات AVS خد  مات پستی، استعالم 
آد  رس خود  اظهاری از سوی متقاضیان، مراجعه حضوری مأموران 
پست و ارسال بســته ها و امانات پستی به آد  رس گیرند  گان د  ر 
سراســر کشــور، توزیع ابالغیه ها و اخطاریه ها، د  سته چک ها و 

کارت های بانکی پست بانک و سایر خد  مات مشابه را ارائه د  هد  .

طرح جد  ید   بخشود  گی جرایم بانکی

سررسید   ۹8 را چاپ نمی کند  

توسعه همکاری های مشترک با  پست

به قول بعضی ها

بانک  و بیمه

ساماند  هی بد  هی فعالین اقتصاد  ی 
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بنابر گزارشــات بلومبرگ به نظر می رســد    فیسبوک د   ر حال تولید    
یک ارز د   یجیتال اســت که بتواند    از آن د   ر پیام رسان تحت کنترل 
خود    یعنی واتــس اپ برای تباد   الت مالی اســتفاد   ه نماید   . این د   ر 
حالیســت که چند    ماه پیش متوجه شد   ه بود   یم که فیسبوک وارد    
حوزه ی بالکچین شد   ه است.این گزارش همچنین توضیح می د   هد    
که واتس اپ ابتد   ا روی بازار نقد   ی د   ر کشور هند    متمرکز خواهد    شد   . 
این ارز د   یجیتال یک ارز مجازی با ثبات یا Stablecoin است. این 
نوع ارز مجازی ارزش مشــابهی مانند    د   الر خواهد    د   اشــت تا د   چار 

نوسانات احتمالی نگرد   د   .

فرهاد    د   ژپســند    وزیر امور اقتصاد   ی و د   ارایی د   ر جلسه بررسی روند    
واگذاری اموال مازاد    بانک ها، ســرعت همراه با د   قت و ســالمت را 
ســه شرط مهم واگذاری اموال مازاد    و بنگاه های متعلق به بانک ها 
عنوان کــرد    و گفت: د   و موضوع به طور مســتمر از وزارت اقتصاد    
مورد    مطالبه قرار می گیرد    که یکی بحث کلی اصالح نظام بانکی و 
د   یگری، واگذاری اموال و د   ارایی های مازاد    بانک ها اســت.معتقد   م 

آنچه که باید    برای یک بانک به عنوان بنگاهی اقتصاد   ی 
مهم باشد   ، خرید    و حفظ ملک به امید    فروش گرانتر 

آن نیســت، بلکه خود    پول باید    برای بانک مهم 
باشــد   ، زیرا بانــک توانایــی آن را د   ارد    که با 
گــرد   ش پول و کار کرد   ن بــا آن، د   رآمد   ی به 
مراتب بیش از اد   اره ملک، کســب کند   . ما به 

هیچ  وجه به د   نبال این نیســتیم که بانک 
ها چوب حراج به اموال خود    بزنند    و اتفاقا 
تاکید    د   اریم، اموال بانک ها باید    مطابق 
با واقعیات قیمت گذاری شد   ه و تا حد    
امکان به صورت نقد    به فروش برسند   . 

اگــر بتوانیم از د   ارایی بانک ها 
به صــورت اهرم اســتفاد   ه 

کنیم، خیلی خوب است.

کارمزد    میلیارد   ی بانک ها 

خط و نشان رئیس کل برای بانک ها
د   ر جلســه اخیــر همتــی با 
مد   یران عامل بانک ها موضوع 
مطرح شد     بانکی  ســود     نرخ 

که د   ر اخبار رســمی به آن اشاره ای نشد   ه بود     
رئیس کل بانک مرکزی تاکید    کرد   ه است بانک 
مرکزی از این به بعد    با افتتاح حســاب با سپرد   ه 

یکساله با نرخ سود    سپرد   ه باالی ۲۰ د   رصد    به شد   ت برخورد    
خواهد    کرد   . وی تصریح کرد   ه است از نظر ما نرخ سود    همانی 

اســت که شــورای پول و اعتبار تصویب کرد   ه است )۱5 د   رصد    نرخ 
سود    سپرد   ه یک ســاله( اما چون تعد   اد    تخلفات از مصوبه شورای زیاد    
اســت به صورت گام به گام به ســمت مصوبه شورا حرکت می کنیم. 
همانطور که برای کاهش نرخ ارز گام به گام حرکت کرد   یم برای نرخ 
ســود    بانکی هم از این روش اســتفاد   ه می کنیم. د   ر گام اول از امروز 
نرخ سود    باالی ۲۰ د   رصد    نباید    د   اشته باشیم و اگر بانکی باالتر از این 
نرخ ســود    ســپرد   ه تعیین کرد   ، به طور جد   ی و به سرعت با آن بانک 
برخورد    می کنیم. بانک های خصوصی به د   لیل پرد   اخت نرخ سود    باال و 
سرمایه گذاری های پر ریسک د   ر 5 سال اخیر بیش از 7۶ هزار میلیارد    
تومان از بانک مرکزی اضافه برد   اشت د   اشته اند    که این رقم به تنهایی 
حد   ود    یک سوم پایه پولی کشور را تشکیل می د   هد   . بر اساس گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس 85 د   رصد    کل ســپرد   ه های سیستم بانکی 
متعلق به ۲.5 د   رصد    افراد    جامعه است. بنابراین بانک مرکزی بیش از 
۶۰ هزار میلیارد    تومان پایه پولی برای بازپرد   اخت سود    سپرد   ه به ۲.5 
د   رصد    از ثروتمند   ترین افراد    جامعه خلق کرد   ه است.د   لیل اصلی اضافه 
برد   اشــت بانک های خصوصی ناترازی منابع و مصارف این بانک ها د   ر 
چند    سال اخیر بود   ه است. صورت های مالی نشان می د   هد    نرخ باالی 

سود    سپرد   ه از د   الیل اصلی شکل گیری این ناترازی است.

پرد   اخت برتر، نظام کارمزد    پرد   اخت الکترونیک طی سال های اخیر 
خصوصا پس از د   ی ماه ســال ۹۴ که مد   ل این نظام تغییر یافت و 
پرد   اخت کارمزد    تراکنش های خرید    بر عهد   ه بانک پذیرند   ه گذاشته 
شد   ، همواره یکی از موضوعاتی بود   ه که کارشناسان، فعاالن و ناظران 
شــبکه بانکی و پرد   اخت الکترونیک نسبت به پیامد   های ناگوار آن 
برای اقتصاد    کشــور هشــد   ار د   اد   ه اند   .این رقم هنگفت د   ر حالی به 
هزینه های عملیاتی بانک ها تحمیل شــد   ه که به طور مســتقیم بر 
قیمت تمام شــد   ه تجهیز منابع د   ر شبکه بانکی اضافه خواهد    شد    و 

امکان کاهش نرخ سود    تسهیالت را کاهش خواهد    د   اد   .

عضو هیات علمی د   انشکد   ه اقتصاد    د   انشگاه عالمه گفت: بخشنامه تغییر 
مبنای محاســبه سود    سپرد   ه های کوتاه مد   ت از روز شمار به ماه شمار 
تنها منافع بانک هــا را تامین می کند    و منفعتی برای ســپرد   ه گذاران 
ند   ارد   ؛ چراکه تغییری د   ر سود    وام  ها و تسهیالت بانکی د   اد   ه نشد   ه است.
براساس مصوبه شــورای پول و اعتبار:معیار پرد   اخت سود    سپرد   ه های 
سرمایه گذاری عاد   ی از روزشمار به ماه شمار تغییر می یابد   .حد   اکثر نرخ 
سود    علی الحساب برای سپرد   ه های کوتاه مد   ت عاد   ی ۱۰ د   رصد    ساالنه 
است.حد   اقل مبلغ ماند   ه حساب د   ر یک ماه برای  محاسبه سود    آن ماه 
د   ر نظر گرفته خواهد    شــد   .طبق د   ستور بانک مرکزی از اول_بهمن ماه 

سود    سپرد   ه های کوتاه مد   ت نزد    بانک ها از روزشمار به ماه_شمار تغییر میابد   !.به عنوان مثال، اگر شما ۲۹روز 
از یک ماه را مبلغ یک میلیارد    د   ر حســاب کوتاه مد   ت نزد    هر بانک و یا موسســات غیربانکی سپرد   ه د   اشته 
باشید   ، اما د   ر روز ۳۰ام پولتان رو برد   اشت کنید   ، سود    همه آن ۲۹ روزگذشته سوخت خواهد    شد    و د   رنتیجه 

صفر د   رصد    سود    خواهید    گرفت!! آیا این زیبا نیست!؟!

 افزایش تورم و نزد   یک شــد   ن آن به نرخ سود    بانکی باعث 
شد   ه ســرمایه گذاری د   ر بانک ها د   یگر آن جذابیت سابق را 
ند   اشــته باشــد    و به گفته یک اقتصاد   د   ان، اگر این مساله 
باعث شود    که سپرد   ه گذاران بانکی سرمایه شان را از بانک ها 
خارج کنند    می توانــد    باعث ایجاد    تالطم د   ر بازارهای د   یگر 
شــود   .اعالم تورم ۱8.۴ د   رصد   ی توسط بانک مرکزی برای 
آبان ماه امسال نشــان د   هند   ه نزد   یک تر شد   ن هرچه بیشتر 
تورم به نرخ ســود    بانکی اســت. این شرایط می تواند    باعث 
شــود    تا برخی از سپرد   ه گذاران ترغیب شوند    تا پول خود    را 
از بانک ها خــارج کنند   ؛ هرچند    یک اقتصاد   د   ان د   ر این باره 
معتقد    است ســرمایه گذاری د   ر بانک ها به د   لیل امنیتی که 
برای سرمایه ها فراهم می کند    کماکان جذابیت خود    را د   ارد   .
به گفته  محمود    جامســاز اقتصاد   د   ان ، پایه پولی ۲8۰ هزار 
میلیارد    تومان اســت؛ د   ر حالی که نقد   ینگی حد   ود    ۱۶7۲ 
هزار میلیارد    تومان اســت. مابه تفاوت پایه پولی و نقد   ینگی 
خلق پول سیســتم بانکی است. د   ر حال حاضر نقد   ینگی د   ر 
کشــور ۶ برابر پایه پولی است و این نشان د   هند   ه آن است 
که سیســتم بانکی کشور ۶ برابر نسبت به بانک مرکزی خلق 

پول کرد   ه است. بانک مرکزی مسبب افزایش پایه پولی است.

تسویه حســاب های ســپرد   ه گذاران موسسات مالی و 
اعتباری سال گذشته آغاز شد   . اعد   اد    و ارقام از یازد   ه هزار 
و پانصد    میلیارد    تومان اعالمی،حاال به مرزهای سی و پنج 
هزار میلیارد    تومان رســید   ه است. به این ترتیب سهم هر 
ایرانی از بار ســنگین تسویه تعهد   ات ۳75 هزار تومان تا 
۴۳7 هزار و 5۰۰ هزار تومان اســت اگر رقم تسویه شد   ه 
بین ۳۰ تا ۳5 هزار میلیارد    تومان د   ر نظر گرفته شــود   . 
حاال، د   ر فشار تورمی رخ د   اد   ه، د   ر سایه کاهش ارزش پول 
ملی می توان نقش موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را 
واکاوی کرد   . بســیاری از تحلیل ها،اعتراضات آن د   ی ماه 
ســرد    را د   ر ســال ۱۳۹۶ متوجه عزم ساماند   هی موسسات غیر مجاز می د   انند   . د   استان موسسات مالی و اعتباری 

غیرمجاز البته هنوز تمام نشد   ه است، پرد   ه آخر این نمایش معلوم نیست چه زمانی اجرا شود   .

خروج سپرد  ه ها

با پایان پرد  اخت سود   روزشمار  

عاقبت نزد  یک شد  ن تورم به سود   بانکی

از جیب هر ایرانی

 چقد  ر بابت بد  هی موسسات اعتباری رفت

  ارز مجازی د  ر واتس اپ 

  شروط  وزیر اقتصاد   

 واگذاری اموال مازاد   بانک ها

بانک  و بیمه

چهارراه استانبول جیک نمی زند  

احمد    انارکی محمد   ی عضو کمیسیون اقتصاد   ی مجلس گفت: با توجه به 
ظرفیت جد   ید    فناوری رمز ارزها و بالک چین می توان بسیاری از مشکالت 
و محد   ود   یت ها د   ر سیستم بانکی به د   لیل تحریم ها را خنثی کرد   .استفاد   ه 
از فناوری بالک چین و ارزهای رمزنگار برای کشــور د   ر شرایط تحریم و 
فشــارهای خصمانه د   ولت آمریکا فواید    و مزایای بسیار مفید    و مناسبی 
د   ارد   ، بالک چین به عنوان یک فناوری جد   ید    می تواند     راه حل بســیاری 
از مشکالت و ایجاد    تحول د   ر زیرساخت های کشور باشد    و محصول این 
فناوری یعنی رمز ارزها می توانند    برای د   ور زد   ن تحریم ها و گســترش و 
تســهیل روابط اقتصاد   ی د   ر شرابط تحریم با وجود    فشارهای خصمانه و 

ظالمانه د   ولت آمریکا مفید    واقع شود   .

د   ر  مــرد   ه  خــاک  کــه  انــگار 
پاشــید   ه اند   !  اســتانبول   چهــارراه 
صرافی ها  8۰-7۰ د   رصــد     حــد   ود    
تعطیــل و نیمه تعطیــل بــه نظر 
می رسند    و د   یگر خبری از هیاهوی 

»د   الر د   الر« د   الالن نیست. 
د   ر عــوض تا د   لــت بخواهد    صرافی 

بانک ها سرشان شلوغ است و مرد   م 
جلوی د   رهایشــان صف کشید   ه اند   . 
مشتری هایی که د   ر صف ایستاد   ه اند 
معتقد   نــد    صرافی های بانکی د   الر را 
د   الالن می فروشند     از  ارزان تر  کمی 
و البته ســقف چند   انی برای فروش 

د   الر قایل نیستند   .

راهکار خنثی سازی تحریم های بانکی
مهد   ی کباری مد   یرعامل کارگــزاری بانک صاد   رات 
گفــت: با گذشــت ۱۰۰ روز از راه انــد   ازی خد   مات 
کارگزاری د   ر شــعب،5۹۰۰ نفر به تعــد   اد    کاربران 
استفاد   ه کنند   ه از خد   مات این کارگزاری افزود   ه شد   ه 
و معامالت خود    د   ر بورس را از طریق سوپرمارکت های 
مالی بانک صاد   رات انجام می د   هند   .تجهیز و راه اند   ازی 
باجه های کارگزاری خد   مات بازار ســرمایه از اواسط 
شهریورماه سال ۹7 د   ر 5۰ شعبه منتخب این بانک 
آغاز شــد   ه که از آن زمان تاکنون به تعد   اد    کاربران 
حضوری سامانه معامالتی این کارگزاری ۳7۰۰ نفر 
و به تعد   اد    کاربران برخط ۲۲۰۰ نفر اضافه شد   ه که 
با د   ریافت کد    معامالتی اقد   ام به ثبت سفارش خرید    
و فروش سهام می کنند   .آشنایی با فرهنگ سهامد   اری 
و د   سترسی سریع تر به بازار سرمایه د   ر نقاط مختلف 
کشــور از جمله مهم ترین اهد   اف راه اند   ازی خد   مات 
کارگــزاری د   ر قالب ســوپر مارکت مالــی د   ر بانک 
صاد   رات ایران بود   ه که حجم معامالت انجام شــد   ه 
د   ر شــعب مذکور از آغاز این طــرح تاکنون بیش از 
۱۲۶ میلیــارد    ریال بود   ه اســت.تجهیز و راه اند   ازی 
ســوپرمارکت مالی د   ر5۰ شــعبه د   ر تهران و مراکز 
سایر استان ها شامل  ۱۲ شعبه د   ر تهران و ۳8 شعبه 
د   ر اســتان ها، عالوه بر ارائه خد   مات مختلف مالی و 

بانکی از جملــه خد   مات بیمه، 
و  ســرمایه گذاری  مشاوره های 
مالــی،  امکان ثبت ســفارش 
خریــد    و فــروش و معامــالت 
برخــط را بــرای فعــاالن بازار 
سرمایه فراهم کرد   ه و مهمترین 
و جذاب تریــن محصول د   ر بازار 

پول و ســرمایه اســت که با توجه به شرایط فعلی 
اقتصاد    کشور و لزوم هد   ایت هوشمند   انه نقد   ینگی به 
بازار ســرمایه و تقویت بنگاه های اقتصاد   ی، اهمیت 
فراوانی یافته اســت.توجه به ارائه مشاوره به کاربران 
د   ر شــعب منتخــب بانک صاد   رات ایــران و حضور 
کارشناسان خبره را از جمله مهمترین ظرفیت های 
این شعب است .تجهیز این شعب به رایانه های ویژه 
برای ارتباط مســتقیم و اتصال به سامانه های برخط 
معامالتی و اســتفاد   ه از خد   مات کارگزاری بانک بر 
بســتر امن بانکد   اری الکترونیک، شرایط مطمئنی را 
برای ارائه خد   مات مالی فراهم کرد   ه است.مشــتریان 
و فعاالن بازار ســرمایه د   ر سراسر کشور می توانند    از 
طریق شعب منتخب و قابل د   سترس بانک صاد   رات 
 ایران، از انواع خد   مات کارگزاری د   ر حوزه بازار سرمایه 

استفاد   ه کنند   .

د  رخشش سوپرمارکت های مالی 
جالل رســوالف، د   ر جلسه هماند   یشی که با 
حضور اعضای هیات مد   یره، مد   یران ارشد    و 
روســای بانک آیند   ه شعب سراسر کشور د   ر 
ساختمان مرکزی این بانک د   ر تهران برگزار 
شــد   ، با اشــاره به شــرایط اقتصاد   ی کشور 
خطاب به مد   یران و روســای شــعب بانک 
گفت: همه ما به عنوان یک مد   یر بانکی باید    
د   وشــاد   وش مسئوالن اقتصاد   ی کشور و همراه تمام مرد   م و برای عبور از 
شرایط د   وران تحریم آماد   ه بود   ه و برنامه د   اشته باشیم.اقتصاد    ایران، بانک 
محور بود   ه و به همین د   لیل بیشتر فشاِر د   شمنان، بر تخریب نظام بانکی 
کشور متمرکز اســت.لذا، باید    مراقب باشیم و اجازه ند   هیم که با بعضی 
شایعه پرد   ازی معاند   ان، اعتماد    مرد   م به بانک ها، د   چار تزلزل گرد   د   ؛ گرچه 
مرد   م عزیزمان، هوشــیارتر از این هستند    که خود    را د   ر معرض این گونه 
شــایعات قرار د   هند   .حق مشتری اســت که بد   اند    د   ر بنگاه اقتصاد   ی که 
ســرمایه گذاری کرد   ه و با آن کار می کند    چه میگــذرد   ؛ لذا، باید    برای 
مشــتریان و د   یگر ذینفعان وقت بگذارید    و خد   مات و محصوالت بانک را 
برای آنها به طور کامل توضیــح د   هید   . مد   یرعامل بانک آیند   ه همچنین 
از روســای شعب بانک خواست با تالش مضاعف آنچه برای ارائه خد   مات 
بهتر به مشــتریان برای پایان ســال، آن طور که شایسته شان ذینفعان 
مد   یران، شهروند   ان و نام بانک آیند   ه است انجام د   هند   ، تا مشتریان مانند    
همیشه وجه تمایز بانک آیند   ه را احساس کند   . وی با قد   رد   انی از زحمات 
تمام مد   یران ســتاد   ی و شــعب د   ر طول ۹ ماه گذشــته، ابراز امید   واری 
کــرد    با تالش تمام مد   یران و شــهروند   ان بانک بتوانیم د   ر پایان ســال 
۱۳۹7 مانند    سال های گذشته یک کارنامه د   رخشان و پربار از خد   مات به 

هموطنان و مشتریان که همه به آن افتخار کنیم، ارائه کنند   .

واکنش مد  یرعامل به شایعات اخیر

تحلیلیات
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 جنــگ آمریکا-ویتنام ۱۹55 آغاز شــد  و بیســت 
ســال بعد  د ر ۱۹75 با پایــان یافت. جنگی که لقب 
طوالنی ترین جنگ قرن بیســتم را به خود  اختصاص 
د اد . شــعار ســال: آمریکا د ر آن ۲۰ ســال ، از هیچ 

جنایتی علیه مرد م این کشور فروگذار نکرد . 
تعــد اد  بمب هایی که آمریکا بر ســر مــرد م ویتنام 
ریخت از تعد اد  کل بمب هایی که متحد ین و متفقین 
د ر جنگ جهانی د وم علیه هم اســتفاد ه کرد ه بود ند ، 
بیشتر بود . ســربازان آمریکایی برای این که مانع از 
مخفی شد ن سربازان ویت کنگ د ر زیر شاخ و برگ 
د رختان شوند ، از مواد  سمی )عامل نارنجی( استفاد ه 
کرد نــد . فقط د ر ســال ۱۹۶۹، ۱۰۰۰۰۰۰ هکتار از 
جنگل ها با اســتفاد ه از این عامل نابود  شــد .یک بار 
د یگر عد د  را بخوانید  و ضربد ر د ر د ه هزار متر کنید . 
عامــل آبی نیز یکی د یگر از مواد  شــیمیایی بود  که 
برای از بین برد ن ذخایر غذایی ویتنام شمالی بر روی 

محصوالت کشاوری اسپری می شد . 
ایــن عامل بــر روی ۶88۰۰۰ هکتــار از زمین های 
کشــاورزی، و به خصوص شــالیزارها، پاشید ه شد . 
جد ای از ســه میلیون کشته؛ تا سه نسل از ویتنامی 

ها با مشکالتی از قبیل جنین های نارس یا متولد ین 
معلول مواجه بود ند . د ر موزه جنگ ویتنام، چند  نفر 
از ایــن معلوالن ماد رزاد  که قد ی حد ود  5۰ ســانتی 
متر د اشــتند ، با د ســت هایی کوتاه و صورت هایی 
د فرمه شــد ه، صنایع د ســتی د رست می کرد ند  و به 

توریست ها می فروختند . 
آنهــا بخش زند ه موزه بود ند  بخــش زیاد ی از مرد م 
ویتنام، ناگزیر بود ند  د ر هزاران کیلومتر تونلی که زیر 
جنگل ها کند ه بود ند  زند گی کنند  و حتی مد ارس و 
بیمارستان هایشان را نیز به این تونل های زیر زمینی 

منتقل کنند . 
بــا این حال، آمریکایی ها آنــان را د ر زیر زمین هم 
راحت نمی گذاشــتند  و با سم پاشی جنگل ها و نیز 
اند اختن بمب هایی که اکسیژن هوا را می بلعید ، آنان 
را د ر تونل هایشان نیز خفه و قتل عام می کرد ند خود  
آمریکا نیز پس از هزاران روز جنگ، ۴5 هزار کشته 
۳۰۰ هــزار زخمی و میلیارد هــار د الر هزینه، بد ون 

هیچ د ستاورد ی خاک ویتنام را ترک کرد ند . 
اگر یک کشور د ر سراســر جهان وجود  د اشته باشد  
که بخواهد  تا ابد  بــا آمریکا قطع رابطه کند ، هر روز 

پرچم اش را به آتش بکشد ، قطعا آن ویتنام است. اما 
ویتنام چگونه برخــورد  می کند ؟ به جای آنکه روی 
پرچم آمریکا راه برود  روی اعصاب آمریکا راه می رود ؟ 
چگونه؟ با رشد  بی نظیر اقتصاد ی، تولید  محصوالت 
صاد راتی فوق العاد ه، با تبد یل شد ن به کشوری امن 
برای کسب وکار، زند گی و سرمایه گذاری، با تمرکز 
بر حوزه های پیشرفته مانند  اینترنت اشیاء و با تبد یل 
شد ن به شریک تجاری شرکت های آمریکایی )آنقد ر 
محیط جذابی برای کســب وکار فراهم کرد ه اند  که 
شــرکت های آمریکایی آنجا را از بین ۲۰۰کشــور 

جهان برای تولید  انتخاب می کنند (. 
بــه حرف های یــک ویتنامی د قت کنیــد : »بله! ما 
خاطره خوبی از آمریکا ند اریم و راســتش را بخواهی 
من که د ر آن زمان متولد  نشد ه بود م، از آمریکا نفرت 
د ارم ولــی نفرت من از آمریکا نباید  به ضرر خود  من 
تمام شود  و مرا د ر گذشته نگه د ارد « ]جمله آخر را با 
د قت د وباره بخوانید [ ویتنامی ها جنگی که ۴۳ سال 
تمام شــد ه است را ایستگاهی برای توقف د ر گذشته 
نکرد ه اند  بلکه آن را منبعی برای د رآمد  زایی کرد ه اند . 
تور جنگ و جنگل برگزار می کنند  و از گرد شــگران 
خارجــی مبلغی پول می گیرنــد  و تونل های زمان 
جنگ، ابزارآالت رزمی آن د وران، فیلم مســتند ی از 
شــجاعت های ویت کنگ ها و ... را نشان شان می 
د هنــد  و د ر جایی، به ازای هر تیــر جنگی د و د الر 
می گیرند  و به توریســت ها اجازه می د هند  با سالح 
های زمان جنگ، شــلیک کنند . موزه جنگ شــان 
نیز که همیشه مملو از گرد شــگرانی است که برای 
د یــد ن عکس های زمان جنگ و هواپیماها، تانک ها 
و تسلیحات به جا ماند ه از آن د وران بلیت می خرند  
و خفت آمریکایی ها را د ر عمل نشان می د هد  هیچ 
کشوری د وست و د شــمنی د ائمی هیچ کشور د یگر 
د نیا نیست. این منافع ملی هستند  که د ائمی هستند . 
نه د وستی و نه د شمنی با د یگران. مهم آن است که 
د ر هر رابطه د وســتانه ای باید  منافع ملی مرد مم را 
تامیــن کنم و هر رابطه خصمانــه ای نباید  منجر به 
نقض منافع ملی مرد مم شود . انتقام گرفتنی که من 
بیش از طرف مقابل هزینه می د هم، انتقام نیســت، 
خسارت و اشــتباه محاسباتی است. نفرت از د یگران 
نباید  به ضرر خود  من تمام شــود  و مرا د ر گذشــته 
نگه د ارد . آیند ه را د ریابیم. این مطلب را ما ننوشتیم 

مجتبی لشکر بلوکی د ر تحلیل اجتماعی نوشت.

"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  
»طــرح ممنوعیــت ازد   واج د   ختــران ۱۳ و پســران ۱5 ســاله و 
کمتــر از آن، د   رکمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس شــورای 
 اســالمی رد    شــد   .« تــد   اوم ازد   واج کــود   کان کم ســن و ســال  

چه پیامد   هایی د   ارد   ؟
الف( برای جامعه: ازد   واج کود   کان - د   ختر یا پســر- که اصطالحا 
»کود   ک - همسر« نامید   ه می شود   ، د   ر د   رجه اول نشانه افت شد   ید    
شــاخص های توسعه انسانی و عالمتی روشن از فقر و سطح پایین 
آموزش و آگاهی  همگانی اســت. اگر آمار ایــن نوع ازد   واج ها د   ر 
طول زمان کاهش نیابد    خود    نشانه ی  ایستایی و تنزل د   رجه رفاه 
عمومی و بویژه د   ر مناطق محروم اســت.ازد   واج کود   ک - همسران 
نوعی اجحاف د   ر جامعه اســت. یعنی جامعه اعضای خود    را تنبیه 
و مجــازات می کنــد    و د   ر چارچوب فرهنگ و رســوم قبیله ای و 
باورهای رســوب شد   ه از قرون گذشــته با نوباوگان رفتار می کند   .
ازد   واج کود   کان بستر رشد    آسیب های اجتماعی را فراهم می کند    . 
د   ر قربانیان  این ازد   واج ها حس بد   بینی و انزوا و د   ر گروه های ناظر 

و منتقد   ، حس ترحم و نومید   ی را بر می انگیزد   .

 ب( برای کود   کان متاهل!: آیا کســی شهامت پاسخگویی به این 
پرسش ساد   ه را د   ارد   ؟کود   کی که طبق قوانین کشورش  نمی تواند    
یک د   وچرخه بخرد    یا بفروشــد    و معامله با او بواســطه ِصغر ِ سن 
باطل اســت، چگونه می تواند    پای سفره عقد    بنشیند    و سند    مهم 
ترین قرارد   اد    همه زند   گی خود   ، یعنی ســند    عقــد    ازد   واج را امضا 
کند   ؟برخی د   ختران  د   ر ســن ۱۳ سالگی هنوز عروسک های خود    
را زنــد   ه و جاند   ار می پند   ارند    ، پس چگونه می توانند    خود    عروس 
بک خانواد   ه، همســر یا ماد   ر  باشــند   ؟!ازد   واج کود   کان د   ر زیر سن 
۱8 ســال، عمال آنها را از مرحله کود   کی به مرحله پر مساله  تاهل 
و میانســالی پرتاب می کند    و آنها تا آخر عمر از خالء چرخه عمر 
طبیعی خویش رنج می برند    و به شــهروند   انی آسیب د   ید   ه - و بزه 
د   ید   ه- تبد   یل می شــوند   .محرومیت کود   ک- همسران پسر یا د   ختر 
از بــازی و آموزش د   ر واقع ســرقت زند   گی آنان توســط جامعه و 
والد   ین  اســت.آنها قاد   ر به د   فاع از هویت و حقوق خود    نیســتند    و 

بد   ون آگاهی و از سر ناد   اری و ناچاری چنین می کنند   .
 پ( برای فرهنگ و د   ین: ازد   واج کود   کان )د   ختران ۱۳ ســاله و 
پســران ۱5 ساله( د   ر جوامع و فرهنگ های پیشرو ممنوع و منسوخ 
و با معیار های حقوق بشری د   ر تعارض است.ازد   واج اصوال یک مقوله 
اجتماعی و عرفی اســت و یک امر مســتقیما د   ینی از نوع عباد   ات و 
تکالیف و مناســک شرعی نیست که موکول به رعایت پروتکل های  
مذهبی  باشــد   .به عنوان مثال مســاله بلوغ یک مقوله چند    بعد   ی 
ست. سن بلوغ جسمی و جنســی را باید     پزشکان تعیین کنند   ، نه 
اینکه برمبنای چند    روایت و حکایت تاریخی از اعماق اعصار گذشته  
سرنوشت هزاران انسان د   ستخوش بحران و موجب  تنش های فرد   ی 
و خانواد   گی شود   .بلوغ روانی و بلوغ اجتماعی را نیز  باید    روانشناسان 
و جامعه شناسان و حقوقد   انان تعیین و اعالم کنند    و آنگاه بر مبنای 
این قاعد   ه د   رست علمی قوانین و مقررات ازد   واج تد   وین و اجرا گرد   د   . 
اینکه کسانی می پند   ارند    کود   ک) د   ختر( د   ر ۹ سالگی بالغ و به سن 
تلکیف!! می رسد   ، سخنی عجیب است و بویژه اگر این پد   ید   ه  به د   ین 
منســوب شــود   . زیرا د   ر قرآن مجید    د   ر باب سن تکلیف و  ازد   واج و 
تاهل کود   کان اشــارت یا د   اللتی نشد   ه است و این بد   ان معناست که 

موضوع به علم و عرف و قانون جوامع  محول شد   ه است.

پیامد   های کود   ک همسری

روی اعصاب آمریکا راه می رود  نه روی پرچم !

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 انتقاد   ِ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 
ســوژه باشد   . 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/ملــت 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



د کترصد یقه وســمقي پژوهش گر مسائل اجتماعي و فقهي:مشارکت 
تمام انســان ها د ر مقد رات اجتماعي و فــرد ي جزء بد یهیات عقلي و 
شــرعي اســت، اما زنان د ر مد یریت و قانون گذاري و ثروت ســهمي 
ند ارند . د رصد  سهم کار و تالش زنان د ر ایران است، د ر حالي که تنها  
د رصد ِ ثروت را د ر اختیار د ارند .زنان د ر تنگناهاي بعد ِ انقالب احساس 
کرد ند  حقوق و منزلت آنان زیر ســؤال رفته است و مبارزه مستمري 
را آغاز کرد ند  که مبتني بر آگاهي اســت و با احســاس رنج و مشقِت 
حاصِل محد ود یت هاست.امروز پتانسیل تحول خواهي چنان باالست 
که اصالحاِت قطره چکانِي برخي فتواهاي پیش رو به هیچ وجه جواب گو 
نیست. برد اشت ناد رسِت فقهي، حجاب را به موضوعي پیچید ه د ر این 
۴۰ ســال تبد یل کرد ه؛ د ر حالي که ســاد ه ترین انتخاب فرد ِي انسان 
نوع پوشش اوســت.اگر محوریت قوانیْن برابري باشد ، بحثي نیست. 
ولي محوریت د ر فقه ســنتي تبعیض علیه زنان است. شاید  حاکمان 
د یني از مجازات ها به علت فشــار حقوق بشــر و افکار عمومي کوتاه 
بیایند ، مانند  سنگسار؛ اما نسبت به استیفاي حقوق زنان آماد گي نشان 

نمي د هند . انسان خجالت  مي کشد  که چگونه مسئله پیش پاافتاد ه اي 
مانند  ورود  زنان به استاد یوم یک بحران مي شود ؛ این یعني اند یشه اي 
ناد رست به زن وجود  د ارد  و حاضر نیستند  کوتاه بیایند  تا مسائل حل 
بشود .حرکتي که پیامبر اسالم ۱۴۰۰ سال پیش آغاز کرد ، د ر جهت 
ارتقاء حقوق زنان بود ه است. قرآن مي گوید  زنان و مرد ان از کسب و 
کار مالکیت د ارند . این ناآگاهي فقها بود ه که د ر جهت برجسته کرد ن 
حقوق زنان تالشي نکرد ه اند . ارتقاء حقوق زنان پس از پیامبر متوقف 
 شــد ، فقها و حاکمان فکر کرد ند  هرچه د ر زمان پیامبر اســالم شد

کافي بود . منافع اســالم را مرد م همگي باهم تشخیص مي د هند . حق 
حرف زد ن از اسالم، د ر گرو گروه خاصي نیست. هیچ د یني نیامد  مگر 
براي عد الت.کاستي د ر نظام آموزشِي حوزه و عد م ارتباط حوزویان با 
جامعه، نتوانسته است با مطالبات مرد م هماهنگ باشد . د ر این نقطه 
تاریخي د ســتگاه فقاهت اگر مي خواهد  شکست نخورد ، باید  به یک 
جهش تاریخي فکر کند  تا بتواند  باقي بماند  و با مطالبات مرد م سازگار 
باشد . قانون نباید  استفاد ه ابزاري براي یکي علیه د یگري باشد . تعصبات 

کهن سنتي با توجیهاتي وارد  فقه شد ه و از آن جا به قوانین ما راه یافته 
است.مسئله زن فقط مسئله زنان نیست، مسئله جامعه ماست و یک 
زیرساخت مهم د موکراسي است. اگر مي خواهیم د ر ایراني آزاد  زند گي 
کنیم، باید  براي برابري تالش کنیم و مهم ترین و مسالمت آمیزترین راه 

این است که از حقوق زنان آغاز کنیم.

مسئله زن فقط مسئله زنان نيست
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توفیق اقتصاد                     ی د                     ر 150 کیوسک منتخب مطبوعاتی 
تهران توزیع می گرد                     د               جهت اطالعات بیشتربه سایت 

istanews.ir  مراجعه فرمایید                     .

خد   مت  خوانند   گان محترم و سروران  مشترک و غیر مشترک که به نوعی پولی یا 
مجانی هر ماه یک نسخه جرید   ه  ما را د   ریافت می کنند    . عارضم که این قضیه بر 
قاریین معظم پوشید   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 شود    و خستگی کار از یک طرف و چمچاره پرد   اخت هزینه 
های اصلی و فرعی  و بالخص چک چاپخانه از طرف د   یگر روزها و ماهها و سالهای 
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 نیســتند    مستفیضتان کنیم. نتیجه 
اینکه جرید   ه ای که به طبع و نظرتان می رسد    یکی از هزاران نبوغ نهانی ماست که 
بعضی ها می 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 است خود   تان را د   رگیر مشکالت  ما نکنید   . به قول قضیه 
تق ریز نومچه هد   ایت خان   عزیز که اگر می د   انست هواخواه پر و پا 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 سایر 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 
مشکالت  فنی د   ر چاپ  هیئت تحریره تصمیم به د   ورنگی گرفتند   . سو تفاهم  نباشد   ،  
منظــور 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 شویم که وا مصیبتا به حالش . آن سرش ناپید   ا که اگر کسی پا روی کفش 

ما بگذارد   . وای بحال آن کسی که اقد   ام به انتشار 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 
پیشگاه 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    .باشــد    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   ســتی . 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

 یاســر باقري پژوهشــگر حوزه سیاســت گذاري 
اجتماعي: بازتاب اصالحات اخیر عربستان د ر ایران 
بیشتر به ســرزنش وضعیت موجود  زنان د ر کشور 
د ر قالب طنز ســوق یافت و گویا نیازي به بررسي 
جد ي تري این موضوع احســاس نشد . کوشش ما 
نیز به د لیل فقد ان د سترســي به منابع د ست اول 
و شناخت مناسب از ســبک زند گي مرد م آن د یار 
و کنش هاي زیر پوست آن جامعه به جایي نرسید . 
با این حال به نظر مي رســد  آنچه بر شگفت انگیزي 
رخد اد هاي اخیر عربســتان مي افزاید ، تصور ناقص 
ما از جامعه عربســتان اســت که از خالل نگرش 
ناسیونالیســتي با سویه هاي شرق شناسانه و پنجره 
محد ود  رسانه هاي سیاســي و اید ئولوژیک برایمان 
میسر شد ه اســت و با تصویر ایستاي اعراب د وران 
جاهلیت، تقویت شد ه است. د رک ما از این موضوع 

زماني با مشــکالت بیشــتري روبرو مي شــود  که 
کاریکاتوري از ساختار قد رت د ر آن کشور د ر ذهن 
ما شکل گرفته است که هسته اصلي آن )براساس 
فرآیند هاي شــناختي طبیعي مغز، غلبه گفتمان 
عقب ماند گي و فقد ان د اد ه هــاي د قیق(، د ر کمال 
تعجب، همان مناســبات قد رت د ر کشور خود مان 
است. د ر واقع گویا د ر ذهنمان با نوعي تصویر مبهم 
و کاریکاتــوري از اعراب روبروئیم که از روي تصویر 
خود مان ترســیم شد ه اســت.به نظر مي رسد  غلبه 
تصویر ایستاي جاهلیت از جامعه عرب سبب ایجاد  
نوعي آگاهي پیشیني د ر ذهن ما شد ه است که د یگر 
نیازي به شناخت بیشتر از جامعه عرب ند اشته ایم. 
آن ها افراد ي هستند  که تنها به »شکم« و »شهوت« 
خود  مي اند یشــند  و کار د یگري د ر زند گي ند ارند . 
تصویر اخیر از اعراب زماني تلخ تر مي شود  که د ریابیم 
که این تصویر، همان چیزي است که شرق شناسان 
اروپایي د ر سفرنامه هاي خود  به »شرقیان« نسبت 
د اد ه اند  و ما به جاي پاسخگویي به این اتهام، صرفاً 
انگشت اشاره خود  را به ســوي اعراب گرد اند یم.د ر 
طول تاریخ معاصر هرگاه رخد اد ي، خالف تصویر ما 

از اعراب، خود  را به ما تحمیل کرد ه است، توجیهي بر 
آن یافته ایم و »پول نفت« بزرگترین یاورمان د ر این 
ماجرا بود ه اســت. علت پیروزي اعراب د ر مسابقات 
ورزشي، توسعه یافتن زیرساخت ها، وضعیت رفاهي 
باال، تعامالت گسترد ه با کشورهاي مختلف و...، همه 
و همه تنها با یک د لیل توجیه شــد ه است: »پول 
نفت!«به هیچ روي بر آن نیستم تا اهمیت نفت د ر 
توســعه یافتگي اعراب را تقلیل د هم بلکه تاکید  بر 
این تعصب و انعطاف ناپذیري اســت. د ر این سال ها 
چنــان از پول نفت اعراب بد گویي کرد ه ایم که گویا 
خود مان کشور را با تولید ات صنایع فضایي به پیش 
برد ه ایم.کوتاه آنکه، چنین تصویرسازي هایي مانع از 
د رک بهبود  شاخص هاي توسعه یافتگي این کشورها 
شــد ه اســت؛ از اصالحات اخیر حاکمان عربستان 
کــه بگذریم، حتي پیــش از آن نیز برخالف تصور 
ما، وضعیت زنان عربســتان بهتــر از وضعیت زنان 
د ر ایران بود ه اســت. به اتکاء آمار د پارتمان توسعه 
اجتماعي سازمان ملل )۲۰۱۶(، برخي از کلیشه هاي 
خود  د رباره زنان عرب را محک بزنیم:زنان عرب د ر 
پســتوهاي خانه جاي د ارند «: نرخ مشــارکت زنان 

د ر بــازار کار د ر عربســتان، ۲۰.۱ د رصد  )د ر ایران، 
۱۶.۲د رصد (.زنان نقشي د ر تصمیم سازي ند ارند «: 
حد ود  یک پنجم )۲۰د رصد ( پارلمان عربســتان د ر 
اختیار زنان این کشور است )د ر ایران تنها ۳د رصد ( 
بنابراین آن ها سهم بسیار بیشتري د ر تصمیم گیري 
پارلماني د اشــته اند .نرخ بیســواد ي زنــان د ر آنجا 
باالست«: ســال هاي مورد  انتظار تحصیل زنان د ر 
آنجا ۹ ســال )و د ر ایران 8.5 سال( بود ه است. زنان 
عربستاني از ۹ سالگي فرزند آوري مي کنند «: نرخ زاد  
ولد  زنان نوجوان )۱5-۱۹ ســاله( د ر عربستان 8.8 
به ازاي هر هزار زن )د ر ایران، ۲۶.7(! این شــاخص 
نشان مي د هد  که نرخ زاد  ولد  زنان نوجوان د ر ایران 
حد ود  ۳ برابر عربستان است. بنابراین شاید  وقت آن 
رسید ه است که کلیشه هاي خود  از جامعه عربستان 
را بازنگــري کنیم. د ر پایان بایــد  تاکید  کرد  که بر 
اساس شاخص هاي فوق وضعیت زنان عربستان نیز 
د ر توسعه اجتماعي مناسب نبود ه اما د ست کم بهتر 
از وضعیت زنان جامعه ما بود ه است. این مطلب را ما 
ننوشتیم یاسر باقري پژوهشگر حوزه سیاست گذاري 

اجتماعي نوشت.

بازتتاب اصلاحات اخير عربستان د ر  ايران

طرح: کامبیز د    رمبخش

 براســاس یک گزارش که از ســوي ســازمان 
ملل منتشــر شد  ه یک ســوم از کارمند  ان و 
مقاطعه کاران سازمان ملل د  ر د  و سال گذشته 

تجربه اذیت و آزار جنســي را د  اشته اند  . بیش از نیمي از 
آنهایي که تجربه اذیت و آزار جنســي د  اشته اند   گفتند   که 

ایــن اتفاق د  ر محیط د  فتر کار برایشــان افتــاد  ه د  ر حالي که  
د  رصد   اظهار کرد  ند   این اتفاق براي آنها د  ر یک رخ د  اد  ه اجتماعي مرتبط با کار 

برایشان افتاد  ه است. از هر سه آزارد  هند  ه جنسي د  و نفر مرد   بود  ه اند  .

اخیرا فیلمي از شهر تبریز مخاطبان شبکه هاي اجتماعي را به واکنش وا د  اشت. ماجرا از این قرار بود   که گروهي از 
جوانان د  ر حال برف بازي د  ر پارک ائل گلي تبریز بود  ند   و همزمان د  و زن از کنار آنها رد   مي شوند   و د  ر معرض آزار 
آنها قرار مي گیرند  . فیلمي که خیلي زود   با واکنش رســمي پلیس همراه شد   و فرماند  ه انتظامي شهرستان تبریز از 
د  ســتگیري عاملین ایجاد   مزاحمت به شهروند  ان د  ر پارگ ائل گلي تبریز خبر د  اد  .  بعد   از این اتفاق  برخي جوانان 
تبریزي د  ر اقد  امي زیبا، با اهد  اي گل به زنان و د  ختران شــهر تبریز ضمن پاسد  اشــت جایگاه واالي زن د  ر فرهنگ 
آذربایجان، هتک حرمت روز گذشته چند   نفر د  ر پارک ائل  گلي تبریز را محکوم کرد  ند  .  سرهنگ »فرهنگ نوروزي«  
نیز د  ر تشریح  جزئیات این حاد  ثه گفته است: فرماند  ه انتظامي شهرستان تبریز با هشد  ار به مخالن نظم و امنیت د  ر 

مالء عام، خاطرنشان کرد  : پلیس با افراد  ي که بخواهند   د  ر تفرجگاه ها، پارک ها و معابر عمومي براي شهروند  ان ایجاد   مزاحمت کنند  ، با هماهنگي 
مقام قضائي، به شد  ت برخورد   قانوني خواهد   کرد  . پلیس همیشه و د  ر همه حال جهت تأمین امنیت و آرامش جامعه د  ر کنار مرد  م است.

مي گویند  آزار جنسي د ید ه اند  به زنان و د ختران شهر  گل  اهد ا کرد ند 

ایران:آمار  ایــد ز  رییس مرکز تحقیقات 
اید ز د ر میان نوجوانان رشد  چشمگیري 
د اشــته اســت و این د ر حالي است که 
مســئوالن آموزش و پرورش فقط آن را 
انکار مي کنند . این مطلب را ما ننوشتیم 

ایرنا نوشت.

عارضه  سرزنش قرباني پد ید ه اي است که د ر آن تقصیر یک جرم اغلب د ر جرایمي 
مانند  تجاوز و آزار جنســي، خشونت خانگي، یا حتا د زد ي به قرباني نسبت د اد ه 
مي شود . یعني قرباني تا حد ود ي و یا حتا کاماًل بابت حاد ثه و تروماي ایجاد  شد ه 
مســئول است. این عارضه د ر روانشناسي به عنوان یکي از اشکال عقالني کرد ن 
تروما و از مکانیســم هاي مقابله با آن، به روش فاصله گذارِي شــوند ه با قرباني و 
حاد ثه، شناخته مي شــود . د ر واقع سرزنش قرباني، راه حل ذهن سرزنش کنند ه 
براي کنار آمد ن با یک وضعیت ناخوشــایند  اســت که تالش مي کند ، شکست 
د یگري را د ر پیشگیري از جرم براي خود  قابل هضم کند . مرد م به د الیل متعد د  
کساني را که جرم یا خشونتي د ر مورد شان اعمال شد ه است را سرزنش و مالمت 
مي کنند ، که این ریشه د ر تصورات غلط د رباره  قرباني ها، خشونت گران، و ماهیت 
عمل خشــونت آمیز د ارد . گاهي قرباني به غلط، فرد ي منفعل تصویر مي شود  که 
خود ش زمینه  بروز و تکرار خشــونت را فراهم کرد ه است. یا خشونت گر به چشم 
فرد ي مستاصل د ید ه مي شــود  که به خاطر خشمي که قرباني د ر او برانگیخته 
کنترلش را از د ست د اد ه است. روانشناسي باور به جهان عاد النه ، خطاي اِسناد ، و 
نظریه  آسیب ناپذیري را از د الیل شایع سرزنش قرباني ها مي د اند . این مطلب را 

ما ننوشتیم گلناز ملک د ر مطالبات زنان نوشت.

نابرابري جنسیتي د ر عرصه اقتصاد ي 
به طرق مختلف مشهود  است: حقوق 
زنان تفــاوت قابل توجهي با حقوق و 
د ســتمزد  مــرد ان د ارد ، زنان به طور 
معمول زمان کمتري کار مي کنند  که 
منجر به کاهش حقوق بازنشستگي و 
افزایش ریســک فقر د ر سالخورد گي 

مي شود . 
زنان، کار و رشــد  اقتصاد ي« عنوان 

از  است  گزارشــي 
بین المللي  صند وق 
پول که به مباحثي 
رونــد   همچــون 
کار  نیروي  مشارکت 
به تفکیــک منطقه، 

سیاســت هایي براي ترویج مشارکت 
نیــروي کار زن، د سترســي زنان به 
فرصت هاي شــغلي، شاخص نابرابري 
نابرابري جنستي د ر  تاثیر  جنسیتي، 
اقتصاد ، منافع اقتصاد  کالن ناشــي از 
برابري جنســیتي و موضوعاتي چون 
مبــارزه با نابرابري د رآمــد ، مقابله با 
نابرابــري جنســیتي د ر خاورمیانه و 
... را مــورد  بحــث قــرار مي د هد . بر 
صند وق  برآورد   اســاس 
ایران  پــول،  بین المللي 
به د لیل شکاف جنسیتي 
د رصد    ۳۰ معاد ل  ساالنه 
از GDP خود  را از د ست 

مي د هد .

زنان بیش از نیمي از جمعیت جهان 

رشد  چشمگیر اید ز د ر میان نوجوانان ایراني

عارضه  سرزنش قرباني

 د   ر گذشته نه چند   ان د   ور، اگر معتاد   ی را د   ر محله 
می د   ید   یم، او را از ظاهرش می شناختیم و بی هیچ 
حرفی زبانزد    بود     و هرکس چرایی د   ر این مســیر 
افتاد   نــش را به عنوان د   رس عبرت مطرح می کرد   .
اســتفاد   ه از هر نوع د   ود   ی آنقد   ر عاد   ی نبود   . وقتی 

کســی به  مواد    مخد   ر معتاد    می شد   ، همه تعجب 
می کرد   ند   ، چون  د   سترسی به مواد    مخد   ر کم بود   . 
وقتی د   ر پارک های تهــران قد   م می زنیم، صد   ای 
سرفه های پی د   ر پی به گوش می رسد   . وقتی نفس 
می کشــیم، نفس مان بوی گل می گیرد   . بله گل. 
جــای جای پارک های تهران بوی گل می د   هند    و 
د   ر گوشه و کنار پارک ها، پسرها و د   خترهای ۱۴ تا 
۲۰ ســاله ای را می بینیم که گل را رول می کنند    
و می کشــند   .مثل سیگار کشید   ه می شود    و عاد   ی 

شد   ه است. 
می گویند    بار اول و د   وم حالش خوب است اما بعد    از 
آن، فرد    معتاد    گل می شود    و مثل مخد   رهای د   یگر 
اگر نباشــد   ، حال فرد    را بد    می کند   .اما نکته جالب 
اینجاست که د   ر جامعه ما، بین گل و د   یگر مخد   رها 
فرق گذاشته اند   . می گویند    مثل شیشه شیمیایی 
نیست و کامال گیاهی است. یا اینکه د   ر بسیاری از 

کشــورها مصرف گل آزاد    شد   ه است. همین د   الیل 
باعث شــد   ه که افراد    به عــوارض آن توجه نکنند   .
مشــکالت تنفسی و سرفه های شــد   ید   ، استرس 
کاهش اشــتها، کاهش وزن، عصبانیت، بی قراری 
کابوس های شــبانه و افسرد   گی از عوارض مصرف 
گل هســتند   .طبق آمار، بیش از ۲ میلیون و 8۰۰ 
هزار نفر د   ر ایران به مواد    مخد   ر اعتیاد    د   ارند    که که 
رد   ه سنی این افراد    بین ۱5 تا ۶۴ساله است. این آمار 
به نسبت ســال ۹۰، د   و برابر شد   ه است. ۱۱د   رصد    
د   انشــجویان حرفه ای مواد    مصرف می کنند   ، ۳.7 
د   رصد    مصرف کنند   گان گل د   انش آموز هستند   ، گل 
بیشترین مصرف را بین د   ختران ایرانی د   ارد    و د   ه ها 
آمار د   یگر که نگرانی را از وضع موجود    بیشــتر می 
کند   . گل یا ماریجوانا، مخد   ری که به راحتی به د   ست 
می آید    و د   سترســی به آن مثل آب خورد   ن است.  
پیپر و د   ستگاه سیگارپیچ هم می شود    از کیوسک 

های روزنامه تهیه کرد   . گل، شاد   ی آور است و برای 
چند    ســاعت آد   م را سرخوش و بی خیال می کند   .
حال خوش، وسوســه انگیز ترین بخش این جریان 
اســت. برای ایجاد    این حال خوش چه کرد   ه ایم و 
چه کرد   ه اند    که جوان تر ها سمت گل نروند   ؟ایران 
کشوری است که طبق آمار از شاد   ی کمی برخورد   ار 
است و آمار افسرد   گی د   ر آن باالست.  همین عبوس 
بود   ن و افســرد   گی جامعه، روزنه هــای این حال 
خوش را آن قد   ر محــد   ود    می کند    که جوان روزنه 
د   ود    کرد   ن و به شش فرو د   اد   ن را راه چاره می د   اد   ند   . 
هزینه سرسام آور تفریحات سالم د   ر شهربازی ها و 
ســالن های تفریحی و حتی ورزشــی، بزرگ ترین 
ســد    برای ایجاد    نشاط اســت که کمی ارزان ترش 
را می شــود    د   ر پارک ها و د   که های روزنامه فروشی 
تهیه کرد   . این مطلب را ما ننوشتیم حمید    حقیقی 

د   ر عصر ایران نوشت.

بوی »گل« د   ر پارک های تهران!  

 علي مطهري نمایند  ه مجلس  د  ر پژوهشــگاه 
علوم انساني: »من بر اساس شناختي که از جامعه 
د  ارم مي گویم همین امروز اگر براي حجاب رفراند  وم 
برگزار کنیــم جامعه به حجــاب راي مي د  هد  .این 
اظهارات واکنش هاي زیاد  ي د  اشــت.  برخي زنان با 

اعتراض به پیشنهاد   او مي گویند   که مرد  ان نباید   حق 
د  اشته باشند   که د  ر این مورد   که زنان باید   چه پوششي 

د  اشته باشند  ، تصمیم بگیرند  . 
جعفری د  ولت آباد  ی د  اد  ســتان تهران: بد  ون 

نام برد  ن از علي مطهري به این پیشنهاد   واکنش 
نشــان د  اد  ه  که   عفاف و حجاب از سیاست هاي 

مهم جمهوري اســالمي ایران اســت.حجاب و عفاف از 
سیاســت هاي الزام آور و پایه اي نظام اسالمي است و 
این نظام بر مبناي راي مرد  م و توجه به اسالم تشکیل 
شد  ه است و لذا برخي روشــنفکران نباید   به د  نبال 

این حرف ها بروند  .
توجه بــه عفاف و حجــاب، هــم خانواد  ه ها 
را مســتحکم تر مي کند   و هم د  ر ســایه آن 
ازد  واج هاي بیشــتري شکل مي گیرد  .با نقض 
عمــد  ي حجاب که د  ر گوشــه و کنار صورت 

مي گیرد  ، برخورد   مي شود  . 
نکته : د  ر صورتي که  د  اد  ســتان تهران نیز معتقد   

اســت »اغلب مــرد  م به 
حجــاب و عفــاف توجه 
نیست  د  ارند  « مشــخص 
رفراند  وم  برگزاري  با  چرا 
علي  مي کند  ؟  مخالفــت 
مطهــري نیــز از همین 

زاویه به موضوع پرد  اخته بود  . 
او با توجه به اینکه از راي آورد  ن این رفراند  وم مطمئن بود   پیشنهاد   
آن را مطــرح مي کند  . اما د  ر نقطــه مقابل جعفري د  ولت آباد  ي با 
وجــود   آنکه مي گوید   اغلب مرد  م به حجاب و عفاف توجه د  ارند   با 
آن مخالف است و حتي طرح این موضوعات را د  رست نمي بیند  .

د ر پاسخ طرح رفراند وم حجاب
به قول بعضی ها


