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اولین اختالس در 
نظام بانکی ایران
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بیش از یک  صد  نفر از اس��تاد ان د انش��گاه ها و اعضای 
جامعه علمی کش��ور د ر نامه ای به رئیس قوه قضاییه از 
او د رخواس��ت کرد ند  با ورود  به جزئیات حقوقی  پروند ه 
فعاالن محیطزیس��تی، این پروند ه مفتوح را به سرانجام 
خوش برساند .بیش از ۵۰۰ روز از بازد اشت موقت تعد اد ی 
از خوشنام ترین کارشناسان و فعاالن محیط زیست ایران 
به اتهام جاسوس��ی می گذرد . اختالف نظر میان د و نهاد  
اطالعاتی کش��ور د ر توصیف عن��وان مجرمانه متهمان 
مزب��ور که یکی متهمان را جاس��وس می د اند  و د یگری 
که مرجع تخصصی تشخیص جاسوسی د ر کشور است، 
آنها را جاس��وس نمی د اند  و معتقد  اس��ت جرمی اتفاق 
نیفتاد ه و این اعمال را مجرمانه توصیف نمی کند ، بلکه 
بخش��ی از فرآیند  رایج تحقیقات محیط زیستی است 
باعث س��رد رگمی و اطاله د اد رس��ی شد ه است. این امر 
موجب شد ه تا سرنوش��ت جمعی از فرزند ان خلف این 
سرزمین که جوانی شان را نثار حفاظت از تنوع زیستی 
ایران کرد ه اند  و د ر ش��رایط حساس کنونی، وجود شان 
و حضورش��ان می توانس��ت به حل برخی از مش��کالت 
زیست محیطی کشور کمک کند ، د ر وضعیت نامعلوم باقی 
بماند .امضاکنند گان می افزایند : د ر میان بازد اشت شد گان 
متخصصان توانمند  و شناخته شد ه حوزه حیات وحش 
کشور نظیر طاهر قد یریان، امیرحسین خالقی و هومن 
ج��وکار حضور د ارند  که سال هاس��ت د ر راه خد مت به 
میه��ن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم تالش کرد ه 
و د ر بسیاری از طرح های حفاظتی گونه های د ر معرض 
خط��ر انقراض با هم��کاری اد ارات کل محیط زیس��ت 
استان ها و د انشگاه ها نقش تأثیرگذار و تعیین کنند ه ای 
د ر بق��ای آنها د اش��ته و همچنین د ر تمام س��ال های 
خد مت خود  به طبیعت این س��رزمین، به عنوان الگوی 
تالش خالصانه برای آباد انی وطن، موجب ایجاد  انگیزه 
و امید  د ر د ل نس��ل جوان و د انشجویان محیط زیست 
ایران شد ه اند .بازد اش��ت این افراد  تنها موجب گسترش 
بیش��تر ناامید ی د ر می��ان جوان��ان، د انش آموختگان، 
متخصصان و تشکل های محیط زیستی که نقش تعیین 
کنند ه ای د ر حفظ و آباد انی این سرزمین د ارند ، خواهد  
ش��د . لذا د رخواس��ت د اریم با ورود  به جزییات حقوقی 
موضوع  این پروند ه مفتوح را به سرانجام خوش برسانید .

زمستان سال ۹۶ بود  که تعد اد ی از فعاالن محیط زیست 
بازد اشت شد ند . چند ی بعد  مقامات زند ان اعالم کرد ند  
کاووس س��ید  امامی که یکی از بازد اشت شد گان بود  د ر 
زند ان خود کشی کرد ه اس��ت. با افزایش تعد اد  روزهای 
بازد اش��ت فعاالن محیط زیستی قوه قضاییه اعالم کرد  
اتهام بازد اشت شد گان جاسوس��ی است.همزمان با این 
بازد اش��ت ها، اعتراضات بس��یاری نس��بت به این اقد ام 
صورت گرف��ت. حتی چند  ماه بعد  از این بازد اش��ت ها 
س��ید  محمود  علوی، وزیر اطالعات و عیسی کالنتری 
رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد ند  که 
بازد اشت ش��د ه ها فعالیت جاسوس��ی ند اشته و باید  آزاد  
ش��وند . حاال با گذشت نزد یک به یک سال و نیم، هنوز 
تکلیف پروند ه بازد اشت ش��د گان مش��خص نیست. این 

مطلب را ما ننوشتیم همشهری آنالین نوشت.

می خواهیم با آمریکا مبارزه 

کنیم، ولی نه از روی د  یوانگی

توفیق اقتصاد                              ی، ماهنامه خوش اخالق ها و خوش ذوق ها د                              ر حوزه اقتصاد                              ی و اجتماعی سال پنجم - شماره 4۱ و 42 خرد اد   و تیر         ماه ۱۳۹8 ) قیمت : 2000 تومان (

 یکی دو �ات نبود 

در دوران این آقا...

بازگشت به باورهای 
عامیانه

در اد امه بازد اشت 
فعاالن محیط زیست 

خد                      اوند                      ا د                      ر توفیق بگشا

2

»تابو« مفهومی وس��یع تر از کلمه 
»ُمَحّرم��ات« ی��ا »مقد ّس��ات« یا 
»ش��رعّیات« د ارد . تاریخ اجتماعی 
ایران نشان می د هد  که د ر زنجیره 
تحّوالت اجتماع��ی ایران، همواره 
مجموع��ه ای از تابوه��ا ب��ه وجود  
آم��د ه و گاه از می��ان رفت��ه و گاه 
ب��ا قد رت تمام حض��ور خود  را د ر 
عرص��ه تاریخ و جامعه حفظ کرد ه 
اس��ت. د ر همین چند  س��ال اخیر 
بع��د  از رحل��ت امام خمین��ی )ره( 
کلمه »راحل« د ر بخش وس��یعی 
از جامع��ه ما از طری��ق روزنامه ها 
و د ولتمرد ان، تبد یل به تابو ش��د ه 
اس��ت. اگر شما این کلمه را که به 
معنی »د رگذشته« است، د ر مورد  
ی��ک آد م معمول��ی ب��ه کار ببرید 
ممکن اس��ت مورد  هجوم و حمله 
قرار گیرید . مثاًل اگر بگویید : »بّقال 
راح��ل س��ر کوچه ما م��رد  خوبی 
بود « یا »خّی��اط راحل این لباس 
را بسیار بد  د وخته«؛ بی گمان عد ّه 
زیاد ی این تعبی��ر را تجاوز به تابو 
تلّقی خواهند  کرد ، د ر صورتی که 
د ر مورد  همان آد م ها بیست س��ال 
پیش اگر کس��ی تعبی��ر »راحل« 
هیچ ک��س  می ب��رد ،  کار  ب��ه  را 
نش��ان  عکس العملی  کوچک ترین 
نم��ی د اد  یا اگر مصد ر این کلمه را 
که »رحلت« اس��ت و بسیار رایج 
د ر م��ورد  همان بّق��ال و خّیاط به 
کار رود ، کوچک ترین مخالفتی را 
برنمی انگیزد . تاریخ ایران سرش��ار 
اس��ت از ظهور و زوال تابوها و د ر 
موارد ی استمرار بعضی از آنها. ]...[ 

د ر هر جامعه ای و د ر هر کش��وری 
و د ر ه��ر زمانی مجموعه ای تابوها 
حض��ور د ارد ، جایی که د ر آن تابو 
وجود  ند اش��ته باشد  تا کنون د ید ه 
نشد ه اس��ت.  ولی به تناسب رشد  
و بهره وری از د مکراسی، از حضور 
آشکار تابوها و ش��مار آنها کاسته 

می ش��ود  و می توان به طورخالصه 
گفت ک��ه رابطه مس��تقیمی بین 
آش��کاری و پُررنگی حضور تابوها 
و افزون��ی ش��مار آنه��ا و فق��د ان 
د مکراس��ی وج��ود  د ارد . هرچه د ر 
جامعه ای تابوها بیش��تر باش��ند  و 
حضور آش��کارتری د اش��ته باشند 

آن جامعه از د مکراسی کمتر بهره 
د ارد  و هرچ��ه تابوه��ا کم رنگ تر و 
محد ود تر شوند ، آزاد ی و د مکراسی 
د ر آن جامعه بیش��تر خواهد  بود . 
این مطلب را ما ننوش��تیم  استاد  
محمد رضا شفیعی کد کنی از کتاب  

این کیمیای هستی نوشت.

از اصالح سیستم سیاس��ی، اقتصاد ی و اد اری باید  به 
س��مت اصالح جامعه حرکت کنیم تا بتوانیم آس��تانه 
تحم��ل و اخالق را د ر جامعه افزایش د هیم. مس��ائل 
اجتماعی جامعه ایران نه به یک د وره زمانی کوتاه، بلکه 
به بحران د ر د وره  زمانی طوالنی برمی گرد د . بس��یاری 
از مسائل امروز ما، مسائلی هستند  که از د یرباز تاکنون 
وجود  د اشته و از بین نرفته اند . به همین د لیل ما باید  
پیش از هر چیزی برای حل مشکالت به سراغ زیربنا 
برویم. مس��ائل اقتصاد ی، یکی از عوامل مهم د ر ایجاد  
تنش و خش��م د ر میان مرد م است. هزینه ها و خرج ها 
برای مرد م د ر این س��ال ها 4۰ الی ۶۰د رصد  افزایش 
د اشته است، د رحالی که د ستمزد ها مطابق با افزایش 
قیمت ها رش��د  ند اشته اس��ت. جز مشکالت اقتصاد ی 
مسائل و مشکالت بسیار زیاد ی وجود  د ارند  که همگی 
باع��ث کم تحملی و ناراحتی د ر مرد م می ش��وند . بهتر 
است به سراغ جزئیات زند گی مرد م برویم؛ خانواد ه ای 
را د ر نظر بگیرید  که پد ر خانواد ه د چار اعتیاد  اس��ت. 
این مساله باعث می شود  ازد واج فرزند ان د چار مشکل 
ش��ود  و ناراحتی د ر این خانواد ه افزایش پید ا کند . د ر 
حال حاضر س��االنه بیش از یک میلیون فارغ التحصیل 
بی��کار با مد رک لیس��انس ب��ه جامعه تحوی��ل د اد ه 
می ش��وند ، که بیکاری خود  عاملی است که به خشم 
و عصبانیت اضافه می کند . نبود  شایسته ساالری عامل 
د یگری د ر به وجود  آمد ن ناراحتی و عصبانیت اس��ت. 
وقتی تعد اد  زیاد ی از افراد  جامعه بد ون تخصص باشند  
و هیچ کس جای خود ش نباشد ، سبب به وجود  آمد ن 
عصبانیت د ر سیستم کاری و اد اری و د ر نتیجه جامعه 
می ش��ود . متاسفانه رسید گی ما به مشکالت، د ر قالب 
د ستورات و راهکارهایی سطحی است. بسیاری از افراد  
جامعه، قانون را خود ش��ان اجرا می کنند ، این د رحالی 
اس��ت که افراد  نباید  به خود شان اجازه د هند  قانون را 

به طور شخصی اجرا کنند . 
ای��ن موضوع که به د لیل ضعف مد یریتی ما د ر اجرای 
قوانین است، باعث به وجود آمد ن و افزایش د رگیری د ر 
جامعه می ش��ود . د ر چنین شرایطی امنیت د ر جامعه 
کم می شود . یکی از مصاد یق کاهش سطح امنیت د ر 
جامعه، متلک گویی ها و توهین به زنان د ر محیط های 
اجتماعی و شهری است. برخی برای به اجرا د رآورد ن 
آنچه که می خواهند ، به هرکس که زورش��ان برس��د ، 
آس��یب می زنند  ک��ه این نیز از د الیل نب��ود  قوانین و 
روابط د رس��ت قانونی است. ما عاد ت کرد ه ایم صورت 
مس��اله را پاک کنی��م. اصالح جامعه بای��د  از اصالح 
سیستم آغاز شود  و نباید  خشم و عصبانیت را به عوامل 
س��طحی مرتبط د انست. مس��ئوالن باید  برای اصالح 
سیس��تم های اقتصاد ی و اد اری از نظرات کارشناسانه 
اس��تفاد ه کنند  و به این نظرات گوش د هند ، اما کسی 
گوش نمی د هد ! فقط همچنان هرکس به کارش اد امه 
می د هد  و این موضوع اصلی ای است که باید  با نگاهی 
د قیق و موش��کافانه و با بررس��ی های بلند مد ت به آن 
بپرد ازیم. این مطلب را ما ننوش��تیم مصطفی اقلیما - 

پد ر مد د کاری ایران نوشت.

 چرایی افزایش خشم 
د ر جامعه

عل��ی اکبر عیوض��ی عضو هیات مد ی��ره کانون 
بازنشس��تگان تهران گفت: نامزد های انتخاباتی 
کارگ��ران و بازنشس��تگان را مانن��د  برگه رای 
می بینن��د ، د ر هنگام انتخابات ب��رای آنها عزیز 
می ش��ویم و به س��راغ مان می آیند  و به محض 
آنک��ه صند وق ه��ای انتخابات��ی جم��ع ش��د ، 
فراموش م��ان می کنند .افراد  پی��روز د ر صحنه 
انتخابات فراموش می کنند  با رای چه کس��انی 
به این منصب رسید ه اند ، گفت: د ر ایام انتخابات 
خواس��ته های خود م��ان را ب��ه نامزد ه��ا اعالم 
می کنیم و بر اس��اس قول هایی که برای تحقق 
مطالبات و خواس��ته هایمان به ما می د هند ، به 
آنها رای می د هیم.به مح��ض پایاِن انتخابات و 
تکیه آقای��ان به صند لی هایی که د نبالش بود ند  
کارگ��ران و بازنشس��تگان فراموش می ش��وند   
گفت: وقتی به سراغ آنها می رویم و می خواهیم 
به قول هایش��ان عمل کنند  و حتی پاسخ ما را 
نیز نمی د هند ، تازه متوجه می ش��ویم که آقایان 
قول ن��د اد ه بود ند  بلک��ه وعد ه ه��ای انتخاباتی 
ب��ود ه که مطابق روال گذش��ته فراموش ش��د ه 
اس��ت.پس از انتخاب��ات حتی ج��واب تلفن ما 

را نیز نمی د هند  چه برس��د  ب��ه اینکه بخواهند  
به وعد ه هایش��ان عمل کنند .خانمی که اکنون 
نمایند ه مجلس اس��ت، باره��ا از عملکرد  د ولت 
قب��ل به د لی��ل گرانی و ت��ورم غیرقابل کنترل 
انتقاد  می کرد . او د ر یکی از نطق هایش د ر بین 
بازنشس��تگان گفت: »صبح ک��ه از خواب بید ار 
می ش��ویم می بینیم ارزش پول ملی نصف شد ه 
و د ر اصل قد رت خرید  کارگران و بازنشستگان 
پایین آمد ه اس��ت. معنای کاه��ش ارزش پول 
مل��ی این اس��ت که جیب مرد م را زد ه باش��ند  
زیرا مرد م نمی توانند  با پولی که ش��ب گذشته 
د ر جیبش��ان د اش��تند ، همان کاالیی را بخرند  
که شب گذشته می توانستند  بخرند « اما همین 
خانم از وقتی که وارد  مجلس شد ه حتی یکبار 
نس��بت به گرانی ها واکنش نش��ان ند اد .قیمت 
د الر سه هزار تومانی به بیش از 12 هزار تومان 
رس��ید ه است اما چون نگاه برخی از نمایند گان 
همس��و با کارگران و بازنشس��تگان نیست، د ر 
قبال گرانی های ناش��ی از سوءمد یریت سکوت 
می کنند .همیش��ه به نامزد های انتخاباتی اعالم 
کرد ه ایم »از ش��ما حمایت می کنیم و به ش��ما 

رای می د هیم به ش��رط آنک��ه وقتی به مناصب 
خود  رسید ید ، جامعه کارگران و بازنشستگان را 
از یاد  نبرید « گف��ت: ما به وعد ه خود مان عمل 
می کنیم و نتیجه آن می ش��ود  که این افراد  به 
اهد اف خود شان می رس��ند  اما به وعد ه هایشان 

عمل نمی کنند . 
تاکن��ون ب��رای کارگران و بازنشس��تگان کاری 
نکرد ه اید ، حد اقل د ر مد ت باقیماند ه قد می برای 
کارگران و بازنشس��تگان برد ارید  و کاری کنید  
که بار د یگر رویتان بش��ود  به جم��ع ما بیایید  
و از م��ا رای بخواهید .د یگر س��کوت نمی کنیم 
و د ر جلس��اتمان به صراحت عملکرد  آقایان را 
نق��د  می کنی��م و به همه می گویی��م که به چه 
کسانی رای د اد یم، چقد ر به د نبالشان بود یم اما 
هیچ کاری برای بازنشس��تگان و کارگران انجام 
ند اد ند . همه از رانت و فس��اد  انتقاد  می کنند  و 
ق��ول می د هند  که اگر وارد  مجلس ش��د ند ، د ر 
ص��ف اول مبارزه با فس��اد  قرار بگیرن��د  اما به 
محض آنک��ه وارد  مجلس ش��د ند ، اولین کاری 
ک��ه انجام می د هند  این اس��ت که با فش��ار به 
مسئوالن؛ پسر، د ختر، د اماد  و بستگانشان را د ر 
شرکت های د ولتی به کار می گمارند  و برای آنها 
حقوق های نجومی می گیرند  که اس��امی برخی 

از آنها هم افشا شد .

مدعیاِن دروغیِن حمایت از کارگر را افشا می کنیم
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�اتبوها و فقد ان د مکراسی 
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براساس آخرین آمار منتشر شد  ه 
از س��وی وزارت اقتص��اد   و امور 
د  ارای��ی ضریب جینی د  ر س��ال 
۹۷ با رشد   ۳.1 د  رصد  ی نسبت 
به س��ال قبل مع��اد  ل ۰.41۳1 
خواهد   ش��د   و این روند   صعود  ی 
د  ر س��ال جاری نیز اد  امه خواهد   
یافت.این د  ر حالی اس��ت که د  ر 
بس��ته رونق تولی��د   وزارت امور 
اقتص��اد  ی و د  ارایی برای س��ال 
۹۸ به عوامل متعد  د   و مشکالت 
پی��ش روی رونق تولید   و رش��د   
اقتصاد  ی اش��اره ش��د  ه اس��ت.

همچنی��ن د  ر بخش کاهش رفاه م��رد  م و افزایش نابرابری عوامل اقتصاد   
کالن مانند   رشد   اقتصاد  ی تورم و بیکاری د  ر حوزه نظر و حسب مطالعات 
تجربی می توانند   باعث افزایش نابرابری د  ر جامعه باشند   به طور مشخص 
افزای��ش بیکاری و تورم به عنوان عواملی برای تش��د  ید   نابرابری معرفی 
می ش��وند  .البته عالوه بر متغیر ه��ای کالن اقتصاد  ی خصوصیات فرد  ی و 
اجتماع��ی خانوار ها نیز می تواند   بر نابرابری موثر باش��د  .نکته قابل توجه 
اینجاس��ت که بررس��ی روند   ضریب جینی به عنوان مهم ترین ش��اخص 
نابرابری بیانگر آن است که از سال 1۳۹۰ تا 1۳۹۳ این شاخص افزایش 
یافت سپس د  ر سال 1۳۹4 با کاهش مواجه شد  ه و د  ر سال ۹۵ افزایش 
یافته اس��ت.گفتنی است این ضریب د  ر س��ال ۹۶ نسبت به سال قبل با 
اند  کی بهبود   مواجه شد  ه است به گونه ای که از ۰.4۰4۵ د  ر سال ۹۵ به 

۰.4۰۰۸ د  ر سال ۹۶ رسید  ه است.

 بعضی اف��راد   اد  ع��ای انقالبی گری د  ارند  ، فک��ر می کنند   
از انق��الب ای��ران طرف��د  اری می کنند   و پی��روزی انقالب 
ای��ران وابس��ته ب��ه وج��ود   آن هاس��ت، د  ر حال��ی که به 
 س��هولت می توان د  ید   ایش��ان بیش از هر د  شمنی لطمه 

به انقالب زد  ه اند  . 
  تص��ور می کنن��د   ب��ا بی برنامگ��ی و ش��عارهای تند   و 
احساس��ات کور و کارهای غیر منطق��ی می توانند   انقالب 
را ب��ه پیروزی برس��انند  . با اعم��ال آن ها چگون��ه آمریکا 
توانس��ته اس��ت ایران و انق��الب آن را بد  نام کن��د  ، ایران 
را د  ر د  نی��ا منف��رد   نماید  ، د  ر محاصره اقتصاد  ی بفش��ارد  ، 
 اختالف��ات د  اخل��ی را د  ام��ن بزن��د  ، نارضایتی م��رد  م را 

روزافزون کند   و ....
  می خواهیم با آمریکا مبارزه کنیم و تا زند  ه ایم با آمریکا 
و سیس��تم آن و ظلم و جنایات آن مب��ارزه خواهیم کرد  
ول��ی نه از روی د  یوانگی، نه با ش��عارهای ت��و خالی، نه با 
هرج و مرج و آشوب، زیرا می د  انیم وقتی قاد  ریم با امریکا 

مبارزه کنیم که مثل آمریکا از علم و تکنولوژی و تخصص 
برخورد  ار باشیم و ....

  کسانی اد  عای تقوی می کنند   که د  ر نظر من بی تقواترین 
آد  م ها هس��تند  ، اس��م اس��الم و انقالب را ضایع می کنند  ، 
د  روغ، تهمت، ش��ارالتانی، زد   وبند   و حقه بازی، لجن مال 
ک��رد  ن مرد  م بی گناه، ش��ایعه د  روغ س��اختن و مخالفین 
خود   را با قلد  ری و زرنگی از مید  ان به د  ر برد  ن،؟! ... این ها 

متقی نیستند  .
  د  ل م��ان می س��وزد  ، می خواهیم فری��اد   بزنیم، اعتراض 
کنی��م، ول��ی م��ی د  انی��م که ت��ف س��ر باالس��ت. گریه 
می کنی��م، خواه��ش می کنیم، م��ی خواهیم راه نش��ان 
د  هیم، فورا فحش و تهمت ش��روع می ش��ود  ، ما را لیبرال 
 نوک��ر آمری��کا، غ��رب زد  ه، متخصص ب��ی تق��وا و غیره 

می خوانند  ." 
این مطلب را ما ننوش��تیم شهید   چمران د  ر کتاب حماسه 

عشق و عرفان، ص ۸۵ نوشت.

د  ر روزهایی که کش��ور د  ر شرایط خاص و حساس قرار د  ارد   
و هم��ه ارکان نظام از جمله د  ولت و مجلس و س��پاه حامی 
یکد  یگرند   و د  ر تالش اند   کش��ور را از ش��رایط س��خت عبور 
د  هند  ، نصب یک بنر تفرقه برانگیز با محتوایی خاص از سوی 

یک پایگاه بسیج د  ر خیابان شهد  ا )د  روازه ارک( شهر زنجان 
اعتراض مرد  م را برانگیخت.

نح��وه طراحی این بنر با عکس��ی از رهبر انقالب طوری بود   
ک��ه بینند  ه د  ر ن��گاه اول تصور می کند   جمله ای که نوش��ته 
ش��د  ه، از مقام معظم رهبری است. د  ر حالی این طور نبود  ه 
و محتوای این بنر، توس��ط یک فرد   د  ر یک پایگاه بس��یج ۹ 

شهید   د  ستغیب زنجان چاپ و نصب شد  ه است.
روی این بنر عین این عبارت نوش��ته ش��د  ه بود  : »هر چقد  ر 
ک��ه برجام ظهور امام زمان )عج( را به تعویق اند  اخت، تد  بیر 
ش��گفت انگیز و حماس��ی اخیر امام خامن��ه ای د  ر مواجه با 
امان نامه آمریکا ش��مارش معکوس ظهور را به صد  ا د  رآورد  ه 
است. بسیج پایگاه ۹ شهید   د  ستغیب...خبرنگار پس از بررسی 
متوجه شد   این بنر توس��ط فرد  ی به نام د  کتر علیمحمد  ی، 
که فرماند  ه این پایگاه اس��ت نوش��ته شد  ه و پس از چاپ د  ر 

ابعاد   بزرگ د  ر خیابان نصب شد  ه است. 
ب��ا پیگیری بس��یار، علیمحمد  ی پس از بی��ان نقد  هایی که 
ب��ه برجام و نتایج آن د  اش��ت گفت با اینک��ه حرفش کاماًل 
قابل د  فاع اس��ت، ولی از طرف د  وس��تان، مس��ئوالن شهر و 

نیز س��پاه تحت فشار اس��ت ولی همچنان از موضعش د  فاع 
می کند  .علیمحمد  ی تحصیالت عالیه د  ارد   و اس��تاد   د  انشگاه 
اس��ت، اما تحصیالتش ربطی به د  ی��ن و معارف د  ینی ند  ارد   
و خ��ود  ش هم معترف اس��ت که مطلب د  رج ش��د  ه د  ر این 
بن��ر جنجالی ک��ه د  رباره ظه��ور امام زمان )عج( اس��ت، نه 
 حد  یث اس��ت و نه چی��ز د  یگر و فقط این یک اس��تنباط او 

و همفکرانش است.
وی د  ر پاس��خ به این سوال که مگر او عالم و متخصص د  ین 
اس��ت و آیا هر کس��ی این اج��ازه را د  ارد   که نگاه ش��خصی 
خود  ش را به نام بس��یج و با امکان��ات و هزینه بیت المال به 
طور عمومی منتشر کند  ، گفت: ما نه برای ظهور وقت تعیین 
کرد  یم و نه اد  عا کرد  یم که این عبارت، حد  یث و آیه است. ما 
بر اس��اس شواهد   حرف می زنیم که برجام و آن همه رفت و 
آمد  ها، انقالب را د  ر رس��ید  ن به هد  فش که رسید  ن به ظهور 

بود   با تاخیر مواجه کرد  ه است.
طب��ق آخری��ن خبر به د  نب��ال پیگیری ها و تذک��رات مرد  م 

متد  ین زنجان، این بنر برد  اشته شد  ه است. 
این مطلب را ما ننوشتیم  خبرگزاری ایرنا نوشت.

قباًل پمپئ��و، وزیر خارجه امریکا، ش��روط 
د  وازد  ه گان��ه ای را ب��رای مذاکره ب��ا ایران 
تعیی��ن کرد  ه بود  . اما بع��د   د  ر خبرها اعالم 
ش��د   که امریکا حاضر اس��ت ب��د  ون پیش 
ش��رط با ایران مذاکره کند  . بسیاری این را 
نتیجه ایستاد  گی ایران د  ر برابر زیاد  ه خواهی 
امریکا و یک پیروزی نسبی معرفی نمود  ند  . 
ح��ال ببینی��م از زم��ان خ��روج امریکا از 
برج��ام تاکنون چ��ه اتفاقات��ی رخ د  اد  ه و 
 س��ود   و زی��ان طرفین تا اینج��ای کار چه 

بود  ه است.
  ب��ا خ��روج امریکا از برجام و بازگش��ت 
تحریم های فلج کنند  ه، فروش نفت ایران از 
د  و و نیم میلیون بش��که د  ر روز د  ر ابتد  ای 
س��ال ۹۷ به کمتر از یک میلیون بشکه د  ر 

سال ۹۸ کاهش یافت. 
اگر قیمت هر بشکه نفت را بر اساس الیحه 
بود  جه س��ال ۹۸ مع��اد  ل ۵4 د  الر د  ر نظر 
بگیریم، ای��ران روزان��ه ۸1 میلیون د  الر و 
س��الی ۳۰ میلی��ارد   د  الر ب��ه د  لیل کاهش 
فروش نفت زیان مالی د  ید  ه است. این ضرر 
صرفاً ناش��ی از کاهش فروش نفت است و 
ضرر ناشی از محد  ود  یت صاد  رات غیرنفتی 
و مسد  ود   شد  ن حساب های بانکی ایران د  ر 
خارج از کش��ور و همچنین ضرر ناش��ی از 
فروش نفت زیر قیمت بازار به د  الالن نفتی 

را شامل نمی شود  .
 همچنین ارزش پول ایران از اواخر سال 
۹۶ که خبر خروج امریکا از برجام رسانه ای 
ش��د   تاکنون چهارصد   د  رصد   کاهش یافته 
اس��ت، به نحوی که ارزش هر د  الر امریکا 
از ۳۵۰۰ تومان به ح��د  ود   1۵۰۰۰ تومان 
افزای��ش یافت. این موضع تورم ش��د  ید  ی 

را به اقتصاد   ای��ران تحمیل نمود   به نحوی 
که ت��ورم نقطه به نقط��ه فرورد  ین ۹۷ به 
فرورد  ین ۹۸ به ۵1 رسید  . این یعنی برهم 
خ��ورد  ن زند  گ��ی و معیش��ت ۸۰ میلیون 
ایرانی که اکثر آنها با حد  اقل د  رآمد   گذران 

عمر می کنند   نه زند  گی! 
 از س��وی د  یگر، امریکا همزمان با تهد  ید   
نظام��ی ایران و کوبید  ن ب��ر طبل جنگ و 

متش��نج نمود  ن جو خاورمیانه توانست د  ر 
ابتد  ای س��ال ۹۶ به بهان��ه "مقابله با نفوذ 
ایران" فقط د  ر یک فقره بزرگترین قرارد  اد   
تس��لیحاتی تاری��خ جهان ب��ه مبلغ 4۶۰ 
میلیارد   د  الر را د  ر یک بازه زمانی 1۰ ساله 
با عربستان به امضا رساند   که 11۰ میلیارد   
د  الر آن د  ر ابتد  ای ارد  یبهش��ت ۹۶ منعقد   
گرد  ید  . اگ��ر این رقم را ب��ه د  رآمد   حاصل 

از فروش تس��لیحات به س��ایر کش��ورهای 
حوزه خلیج ف��ارس و همچنین مبالغی که 
باب��ت حضور نظامی امریکا د  ر منطقه برای 
د  ف��اع از همپیمانان خ��ود   د  ریافت می کند   
بیافزایی��م متوجه خواهیم ش��د   که تقابل 
ایران و امریکا چیزی جز یک بازی سراسر 
باخ��ت برای ایران و یک بازی سراس��ر بُرد   

برای امریکا نبود  ه است!
 ابع��اد   سیاس��ی موض��وع از ای��ن ه��م 
جالبت��ر اس��ت. فرض کنی��م ک��ه امریکا 
هم��ه ش��روط ایران ب��رای مذاک��ره یعنی 
 بازگش��ت ب��ه برج��ام و لغ��و تحریم ه��ا 

را بپذیرد  . 
د  ر ای��ن ص��ورت چه خواهد   ش��د  ؟  خوب 
د  ر ای��ن صورت، ای��راِن پی��روز و امریکای 
مذاک��ره  می��ز  د  ور  خ��ورد  ه   شکس��ت 

خواهند   نشست. 
صرف نظر از این ک��ه مذاکره د  ر مورد   چه 
چیزی و نتیجه آن برای طرفین چه خواهد   
ب��ود  ؛ د  ر بهتری��ن حالت چیزی ش��بیه به 
برجام خواهد   بود   که منتقد  ان آن را خیانت 
نامید  ند  . حال سؤال این است که اگر برجام 
خیانت بود   آیا مذاک��ره مجد  د   با امریکا )با 
فرض پذیرش شروط ایران( را باید   خیانت 

بنامیم یا پیروزی؟!
 اگر همان زمان با پیشنهاد   رئیس جمهور 
مخالفت نمی شد   نه تنها این همه خسارت 
به اقتصاد   ایران وارد   نمی شد   بلکه مذاکرات 
د  ر ش��رایط منطقی تر ص��ورت می گرفت و 
ط��رف مذاکره ایران هم تی��م اوباما بود   نه 

تیم ترامپ. 
ای��ن مطلب را م��ا ننوش��تیم د  کتر جالل 

پورالعجل در تحلیل اجتماعی نوشت .

مذاکره با امریکا خیانت یا پیروزی؟!

ولی نه از روی د  یوانگی

می خواهیم با آمریکا مبارزه کنیم

بنر جنجالی

برجام، ظهور  را به �عویق اند  اخت

یک مقام ارشد   د  ر د  ولت آمریکا تایید   کرد   که واشنگتن د  رباره اد  عای خود   مبنی بر 
این که پهپاد   این کش��ور د  ر آب های بین المللی مورد   حمله قرار گرفته است، شک 
د  ارد  .به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، »د  ونالد   ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا،مد  عی 
شد   که برای حمله به ایران »حاضر و آماد  ه« بود  ، اما 1۰ د  قیقه پیش از آغاز عملیات 

از این تصمیم عقب نشینی کرد  .
د  لیل این اقد  ام ش��ک و ش��بهه کاخ سفید   د  رباره محلی است که پهپاد   آمریکا روز 
پنج ش��نبه د  ر آن هد  ف قرار گرفت. یک مقام ارش��د   د  ر د  ولت ترامپ تایید   کرد   که 
واشنگتن د  رباره اد  عای خود   مبنی بر که این پهپاد   د  ر آب های بین المللی مورد   حمله 
قرار گرفته شک د  ارد  . این مقام رسمی افزود   که سایه این شک، یکی از د  الیل لغو 
 حمله از سوی ترامپ بود  .این پهپاد   پس از ورود   به حریم ایران مورد   اصابت قرار گرفت 

و سرنگون شد  .

براساس گزارش  منتشرشد  ه سازمان 
ملل اعالم کرد  ه اس��ت ونزوئالیی ها 
بزرگترین جمعیت پناهند  گان جهان 
را که همگی از یک کش��ور متواری 
شد  ه اند  ، تشکیل می د  هند  .جالب است 
بد  انید   که براساس آمار، ونزوئال د  ارای 
بزرگترین ذخائر نفت جهان اس��ت. 
همزمان ایران را نگاه کنید   که د  ارای 
بزرگ ترین ذخائر گازی جهان اعالم 
شد  ه است. اما هیچ کد  ام از د  و کشور 

قاد  ر نیستند   با وجود   چنین ثروت عظیم خد  اد  اد  ی که همه د  نیا به آن وابسته هستند   
و از آن منتفع می ش��وند  ، د  ر ش��رایط مطلوبی زند  گی کنند  . همزمان با فشارهای 
بین المللی، خود   ما و ونزوئال نیز د  ست به د  ست هم د  اد  یم تا هر روز شرایط را برای 
خود  مان سخت تر کنیم. ثروت های ملی که می تواند   سرنوشت یک کشور را زیرو رو 
کند  ، حاال به عاملی برای بد  بختی این ملت ها تبد  یل شد  ه است. من معتقد   نیستم 
که ش��رایط ما با ونزوئال یکسان است. هرچند   گروهی تالش می کنند  ؛ اعالم کنند   
ایرانی ها نیز همین سرنوش��ت را د  ر خروج از ایران خواهند   د  اشت. اگرچه طی یک 
سال گذشته هر کس که توانسته حتی به صورت موقت هم که شد  ه از ایران خارج 
شد  ه است. اما به  زود  ی بسیاری از همان ها نیز به کشور باز می گرد  ند  . با این حال 
باید   فکری به حال این موضوع کرد  . علیرضا زاکانی نمایند  ه سابق مجلس که اتفاقا 
بر س��ر پروند  ه کرسنت مخالفت های بسیاری با زنگنه و وزارت نفت د  اشت اعتراف 
می کند   که ایران از عد  م النفع د  ر پروند  ه کرس��نت، ۵۶ میلیارد   د  الر خس��ارت د  ید  ه 

است.  این اعتراف بزرگی است. 
خطوط لوله ای که می توانست امارات را به ما وابسته کند  ، ابوظبی را د  ر مقابل د  وبی 
تقویت کرد  ه و جای پای محکمی از ما د  ر آنجا باقی بگذارد  ، از د  ست د  اد  یم. شرایطی 
که  حتی با وجود   تحریم های آمریکا هم آنها ناچار می شد  ند   مانند   عراق از ایران گاز 
خرید  اری کنند  . همه این امکانات به )د  ر بهترین حالت( با کش��مکش های سیاسی 
و جناحی از د  س��ت رفته اس��ت. هنوز هیچ کس د  ر ایران باور ند  ارد   که »فرصت ها 
همیشگی  نیست« . از جمله فرصت زیستن. کشمکش های د  اخلی و بین المللی تنها 

د  ستاورد  ش از د  ست رفتن سرمایه های ماست که رفته رفته نابود   می شوند  . 
این مطلب را ما ننوشتیم د  اوود   حشمتی نوشت.

ایران و ونزوئال
اسیر ثروت های نحس خد اد اد ی

انصراف ترامپ از حمله نظامی به ایران

فاصله طبقاتی د ر ایران رشد  کرد 



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی
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عل��ی مطهری نمایند  ه مرد  م تهران د  ر کانال 
تلگرامی خود   متنی را منتش��ر کرد  ه و گفته 
است که این متن توس��ط روزنامه جام جم 
متعلق به صد  اوسیما سانسور شد  ه است. پیرو 
فراخوان رئیس قوه قضاییه برای نظرخواهی 
از مرد  م، نکاتی را به آیت اهلل رئیسی پیشنهاد   

د  اد  .د  ر این متن آمد  ه است:
د  رباره فراخوان رئیس قوه قضائیه به د  ریافت 
نظرات مختلف د  رباره قوه قضائیه این اقد  ام 
آقای رئیس��ی به طور کلی خوب است ولی 
باید   مراقب باش��ند   مثل کار وزیر کشاورزی 
د  ولت نهم نشود   که شماره تلفن همراه خود   
را به همه کشاورزان اعالم کرد   تا مشکالتشان 
را ب��ا او د  ر میان بگذارند   اما د  ر عمل، از کار 
و زند  گی بازماند  .به نظر من آیت اهلل رئیس��ی 
د  ر د  رج��ه اول نظرات کارشناس��ان قضایی 
و وکالی د  اد  گس��تری و برخ��ی نمایند  گان 

حقوقد  ان مجلس را م��ورد   توجه قرار د  هند   
تا اصالحات اساس��ی د  ر ق��وه قضائیه تحقق 
پید  ا کند  . مثال همه می د  انند   که د  ر سال ۹4 
تبصره ماد  ه 4۸ قانون آیین د  اد  رسی کیفری 
د  ر کمیس��یون قضایی مجلس تغییر کرد   و 
ب��د  ون آنکه به صحن مجلس بیاید   به عنوان 
قان��ون ابالغ ش��د  . بنابرای��ن د  ر واقع قانون 
نیست.این تبصره می گوید   متهمان سیاسی 
فقط از وکالی مورد   تأیید   رئیس قوه قضائیه 
می توانند   اس��تفاد  ه کنند  ، ک��ه یک تبعیض 
ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی 
ک��ه د  ر م��اد  ه 2۹ آیی��ن د  اد  رس��ی کیفری 
اضافه ش��د   که طبق آن س��ازمان اطالعات 
س��پاه به ضابطان د  اد  گس��تری افزود  ه شد   و 
همی��ن طور حذف م��اد  ه 1۹۰ که می گفت 
تحقیق��ات اولیه از متهم بد  ون حضور وکیل 
اعتبار ند  ارد  .این هرس��ه مورد   بد  ون اینکه به 

صحن مجلس بیاید   به عنوان 
قانون ابالغ ش��د   د  ر حالی که 
د  ر واقع اینها قانون نیس��ت و 

باید   کأن لم یکن تلقی ش��ود   و 
آنچه اصال��ت د  ارد   متن قانون 
آیین  د  اد  رس��ی کیفری مصوب 
س��ال 1۳۹2 است.مطلب د  یگر 
اجرا نشد  ن قانون جرم سیاسی 
است که تاکنون ند  ید  ه ایم اجرا 
ش��ود   و ظاه��راً قض��ات تحت 
متهمان  بازجوها هم��ه  تأثی��ر 
سیاسی را متهم امنیتی معرفی 
می کنند   و راه اجرای این قانون 
را می بند  ن��د  . اگ��ر فع��ال آقای 
رئیسی همین چهار اصالح را 
انجام د  هن��د   کار بزرگی انجام 

د  اد  ه اند  .

ا�فاقی عجیب د ر مجلس 

اگر مثل رضاشاه نانوای کم فروش را د  اخل تنور می اند  اختند  ، 
مملکت د  رست می شد  . این جمله ای افسانه ای است که زیاد   
شنید  ه اید  . این جمله به نظر من بیش از آن که راه حل باشد  ، 
نش��انه عجز، د  رماند  گی و اس��تیصال جامعه د  ر مقابل فساد   
اس��ت. جامعه ای که احساس می کند   همه راه ها برای مقابله 
با فساد   به بن بست رسید  ه، به افسانه های خشونت باری مثل 
»نانوای برش��ته« رو می آورد  . ما بای��د   راه های د  یگری برای 
مقابله با فساد   را د  نبال کنیم. فساد   پد  ید  ه ای کالن و د  ر عین 
حال محلی اس��ت. د  رست است که توزیع ارز 42۰۰ تومانی 
به طور کلی فس��اد   تولید   می کند   یا مجوزهای د  ولتی منش��أ 

تولید   رانت هس��تند  ، اما برای مبارزه با فس��اد   کافی نیس��ت 
بد  انید   که ارز ارزان قیمت منشأ فساد   است.  فساد   را باید   د  ر 
اش��کال د  قیق و متناسب با شرایط محلی شناخت. فساد   د  ر 
عرصه آموزش عالی گونه ای اس��ت و فس��اد   د  ر عرصه د  ارو و 
تجهیزات پزشکی، وارد  ات محصوالت د  امی، خود  رو، بانک و 
بیمه، پرد  اخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن، و س��ایر عرصه ها 
به گونه های د  یگری هس��تند  . با چگونگی تبد  یل ش��د  ن ارز 
ارزان به وارد  ات خود  رو، گوش��ت یا تبد  یل آن به س��ازه ها و 
پروژه ه��ای ساخت وس��ازی ف��رق می کند  . این ک��ه رانت ارز 
و وارد  ات چگونه س��ر از س��تاد  های انتخابات��ی د  رمی آورد   یا 
پولشویی می شود   هم با بقیه روش های فساد   فرق د  ارد  .  یکی 
از د  الیلی که کش��ور د  ر مقابله با فس��اد   ناتوان است، کمبود   
د  انش د  ر بین مبارزه کنند  گان و البته جامعه خواهان مبارزه 

است. 
م��ا اگر بتوانی��م د  انش د  رباره همه یا اصلی ترین ش��یوه های 
فس��اد   د  ر نظام اقتصاد  ی، سیاسی و ... تولید   کنیم، راه برای 
مقابله با فس��اد   هموارتر می شود  . اید  ه من برای این کار، راه 

اند  اختن »ویکی فساد  « )WikiFesad( است.
 ویکی فس��اد   ه��م می توان��د   ی��ک د  ائره المع��ارف اینترنتی 
ش��یوه های بروز فساد   باش��د  . د  ائره المعارفی که مرد  م د  ر آن 
می توانند   مش��اهد  ه کنند   که د  ر بانک ها، د  اد  گستری، اد  ارات 

آب و برق، وزارتخانه های کشاورزی، کشور، مخابرات، ارشاد 
صنع��ت و معد  ن، ات��اق بازرگانی، ش��هرد  اری ها و ... چه نوع 
فس��اد  هایی با چ��ه س��ازوکارهایی صورت می گی��رد  .  همه 
مرد  می که ش��یوه های بروز فساد  ها را می د  انند   می توانند   د  ر 
نوش��تن مقاالت این د  ائره المعارف عمومی ش��یوه های فساد   
مش��ارکت کنند  . اکثریت قاطع مرد  م سالم و اخالقی هستند   
و د  وس��ت د  ارند   کشورش��ان پاک باش��د  . کارمند  ان د  ولتی و 
غیرد  ولتی زیاد  ی هستند   که شیوه های بروز فساد   د  ر اد  ارات 
و د  س��تگاه های د  ولتی و غیرد  ولت��ی را می د  انند   و می توانند   
بنویس��ند   که د  ر محل کارش��ان فس��اد   چگونه رخ می د  هد  . 
شهروند  ان زیاد  ی هستند   که به اجبار د  رگیر فساد   و پرد  اخت 
رش��وه شد  ه اند  . صد  ها هزار یا میلیون ها نفر می توانند   نوشتن 
د  رباره ش��یوه های بروز فساد   را شروع کنند  .  شیوه های بروز 
فس��اد   د  ر د  س��تگاه ها که مشخص ش��ود  ، چند   پی آمد   د  ارد  . 
اول، ذه��ن م��رد  م فقط روی یکی د  و نوع فس��اد   نظیر بانک 
یا اختالس متمرکز نمی ش��ود  ، بلکه همه شیوه های فساد   د  ر 
معرض د  ید   عموم قرار می گیرد  . د  وم، آش��کار شد  ن هر شیوه 
فس��اد   )نه افراد   مفس��د  (، فش��ار اجتماعی برای مقابله با آن 

ایجاد   می کند  . 
این مطلب را ما ننوش��تیم محمد   فاضلی عضو هیئت علمی 

د  انشگاه شهید   بهشتی نوشت .

ویکی فساد  راه بند ازیم

ماجرای قتل علی نجفی ش��هرد  ار مستعفی 
ته��ران  که با ش��لیک گلوله میترا اس��تاد   
همس��ر د  ومش را از پ��ای د  رآورد     ذهن ها 
را از مس��اله اصلی تری گمراه کرد  ه اس��ت. 
این قتل د  ر قله فرآیند  ی واقع ش��د  ه که آن 
فرآیند   مهم اس��ت و این قتل می توانس��ت 
پایان��ش باش��د   یا نباش��د   و خود  کش��ی یا 
د  یگرکشی برای کس��ب آرامش فقط یکی 
از ان��واع رفتاره��ای محتم��ل د  ر فرآین��د   

نیهیلیسم هستند  . 
نیهیلیس��م یک فرآیند   اس��ت که د  رجات 
مختلف ش��د  ید   و ضعیف د  ارد   و د  ر د  رازای 
زم��ان بر اثر ناکامی ه��ا و ناتوانی از تغییر و 
مقهور بختک جبر شد  ن و فروریختن باورها 
و ایمانی��ات حاصل می ش��ود  . اغل��ب افراد  ، 
آن را د  ر س��پهر عموم��ی پنه��ان می کنند   
و حت��ی برخ��الف آن ظاهر می ش��وند   که 
نوعی نیهیلیس��م نقابد  ار اس��ت؛ به همین 
می توان��د    ح��وزه خصوصی ش��ان  د  لی��ل، 
ظرفیت افش��اگری پید  ا کن��د  . مبتالیان به 
نیهیلیس��م سیاسی یا عقید  تی یا اخالقی یا 
هر سه، نسبت خاصی با جناح های سیاسی 
خاص ند  ارن��د   و د  ر گروه های مختلف، تنها 
د  رجات و اَش��کال بروز و ظهور آن متفاوت 

می ش��ود  . برخی آن را مد  یری��ت می کنند 
برخ��ی ب��ه د  ارو پناه می برن��د   و نتیجه اش 
این اس��ت که د  ر ایران مصرف فلوکستین 
آرام بخ��ش و ضد  افس��رد  گی  د  اوره��ای  و 
جزو باالترین رتبه ها د  ر د  نیاس��ت و برخی 
هم ق��اد  ر به مد  یریت آن نیس��تند   و د  چار 
فروپاش��ی ذهنی می شوند  . گسستن باورها 

به گسس��تن رفتاره��ا می انجامد  . 
د  لزد  گی خس��تگی و د  ورویی 

حتی د  ام��ن گروه ه��ای به ظاه��ر پیروز و 
د  رقد  رت را هم می گیرد  . کسانی که احکام 
سنگینی را با اد  بیات به شد  ت ارزشی صاد  ر 
می کرد  ند  ؛ صراحتا د  ر گفتگوهای خصوصی 
از بی ب��اور بود  ن به آن س��خن می گویند   و 
برخی ش��ان هم البت��ه ش��ناخته و گرفتار 
ش��د  ه اند  . همچنی��ن، د  ر زن��د  ان افراد  ی را 
مش��اهد  ه کرد  م که وقت��ی بازجویی د  رباره 
غیراخالقی  ام��ن  خان��ه  ی��ک 
می د  اد  ند   که تصور لو رفتنش 
را ه��م نمی کرد  ند   و البته 
می گفتن��د    خود  ش��ان 
بازجو هنوز از سفرهای 
جمعی آنها به د  وبی و 

قایق س��واری ب��ا اُن��اث خاص خب��ر ند  ارد  . 
نگاهی به فرزند  ان مس��ئوالنی بیند  ازید   که 
ارزش مد  ار ش��ناخته می شد  ند  ؛ ولی تصاویر 
زند  گی شان د  ر بالد   فرنگ د  ر اینترنت غوغا 
کرد  ه اس��ت. به آنان که وقت��ی از مرزهای 
ایران د  ور شد  ند  ، بنگرید   که چگونه ناگهان 
د  ر هیات د  یگری ظاهر و اس��باب ش��گفتی 

د  یگران شد  ند  . 
ب��ه خی��ل جوان��ان و حت��ی بزرگس��االن 
س��رخورد  ه بنگرید   که س��رگرد  انند   و د  ور 
و بر ما پر اس��ت از اینها.ش��رایط سیاسی و 
اجتماعی کنونی، نجفی ه��ای زیاد  ی را د  ر 
انبان خود   د  ارد   که ممکن است اشکال د  یگر 
بروز و ظهورش، موجود  یت نظام سیاسی را 
هم د  ر معرض تهد  ید   قرار د  هد  . اتفاقا د  کتر 
 نجفی یک��ی ازصاد  ق ترین آنها بود   که خود   

را افشا کرد  . 
وقتی ش��خصیتی با د  ان��ش و تجربه و توان 
د  کت��ر نجفی ب��ه ای��ن نقطه برس��د  ؛ یک 
زنگ هش��د  ار به همگان اس��ت. آمار 
بازد  اشت شد  گان متهم به جاسوسی 
د  ر برخ��ی مراک��ز ک��ه بس��یاری از 
زند  انی��ان، د  ر زند  ان ای��ن متهمان را 
د  ید  ه اند  . نیهیلیسم مایه بی انگیزگی 
است و پوچ انگاری. آنچه موجب 
شگفتی همگان شد  ه این است 
که از د  کتر نجف��ِی رتبه ممتاز 
باتجرب��ه  مد  ی��ر  و  د  انش��گاه ها 
انتظار ای��ن رفتار را ند  اش��تند  . 
د  رحال��ی ک��ه از نظر خ��ود   او د  ر 
پایان این فرآین��د  ، او پیش از قتل 
به عن��وان د  کت��ر نجفی تمام ش��د  ه 
ب��ود   و د  یگر آن فرد   گذش��ته وجود   
ند  اشت که بازد  ارند  ه باشد  . این مطلب را 
ما ننوش��تیم  عماد  الد  ی��ن باقی  در تحلیل 

اجتماعی نوشت.

صد  اقت نجفی و برآمد  ن نییهیلیسم

بانک جهانی د  ر آخرین گزارش خود   
پیش بینی کرد   رشد   اقتصاد  ی ایران 
د  ر سال 2۰1۹ به روند   کاهشی خود   

اد  امه خواهد   د  اد  . 
بر اس��اس آخرین گزارش منتش��ر 
ش��د  ه از سوی بانک جهانی، اقتصاد   
ایران د  ر سال 2۰1۹ شاهد   رکود   به 

د  لیل تاثیر تحریم های آمریکا خواهد   
بود  .

این بان��ک پیش بینی کرد  ه اس��ت 
تولید   ناخالص د  اخلی ایران د  ر سال 
2۰1۹ معاد  ل 4 و نیم د  رصد   کاهش 
یافته و رش��د   منفی ۳.۶ د  رصد  ی را 

تجربه کند  .

سال 2019
کاهش رشد  اقتصاد  ایران 

تحلیلیات

محمود   صاد  قی نمایند  ه مجلس و عضو شورای عالی سیاستگزاری 
اصالح طلبان: د  رباره اتهام به قتل د  کتر نجفی با سایت خانه ملت مصاحبه 
کرد  ه و گفته است:باید   روشن شود   که آیا این پروند  ه صرفا بُعد   خانواد  گی و 
شخصی د  ارد   یا ابعاد   د  یگری را نیز می توان برای آن متصور بود  ؟مخالفت هایی 
با ش��هرد  ار شد  ن نجفی می ش��د   که عمد  تا از سوی نهاد  های خاص بود   که 
منافعشان با حضور نجفی د  ر شهرد  اری تهران ممکن بود   مورد   مخاطره قرار 
گیرد  . اینکه فشارهایی برای مخالفت با شهرد  ار شد  ن نجفی وجود   د  اشته را 
همه می د  انستند   اما چون این فشارها غیرقانونی بود   و شورای شهر اختیار 
د  اشت، نجفی به عنوان ش��هرد  ار انتخاب شد   و اگر اعضای شورای شهر از 
موانع شهرد  ار شد  ن نجفی مطلع بود  ند  ، به این شکل تصمیم نمی گرفتند  .

باید   منتظر بمانیم تا نتیجه بررس��ی حقوقی مش��خص شود  ، بعد   ببینیم 
چه کاری می ش��ود   انجام د  اد  ؟ با بعضی از مس��ئوالن قضائی تماس گرفتم 
و عنوان کرد  م که د  اد  س��را د  ر بررس��ی پروند  ه نجفی و صد  ور کیفرخواست 
شتابزد  ه عمل کرد  ه است و امید  واریم د  ر مرحله د  اد  گاه، با قاضی خوبی که 
انتخاب شد  ه، به د  لیل نواقص احتمالی، پروند  ه نجفی توسط قاضی د  اد  گاه 

به د  اد  سرا بازگرد  اند  ه شود  .

مخالفت هایی با شهرد  ار شد  نش می شد  

برای اس��تعفای وزیر آم��وزش و پرورش ، د  ر آخر نیز متن اس��تعفای او  
عل��ت آن را برای نامزد  ی د  ر انتخابات مجلس  عنوان کرد  ه بود  !. اما وزیر 
آموزش و پرورش استعفا نمی د  هد   که نمایند  ه مجلس بشود   که آیا بشود   
و آیا نشود  !.آنچه سوابق نشان می د  هد   این است که بطحایی  از بد  نه خود   
آموزش و پرورش بود  ه  و به فوت و فن وزارت آشنایی مکفی د  اشت؛ اما 
همین فوت و فن کار د  ستش د  اد  ! چرا؟ .به نظر می رسد   برای اینکه او بود   
که با مافیای کنکور د  ر افتاد   و  تبعات و عوارض کنکور و س��ود  ی که از 
محل کتب و مؤسسات کنکور به جیب شبکه آن می رود   را توضیح د  اد   و  
مرد  م و مسئولین به وجود   شبکه مافیایی مؤسسات  کنکور پی برد  ند  . بعد   
از آن بود   که مشکالت متعد  د   برای او آغاز شد   .  از اعتصابات فرهنگیان 
که بحق هم ممکن است باشد   اما این ابزار را برعلیه وزیر استفاد  ه کرد  ند   
و به د  س��تگیری معلمان و بقیه ام��ور و پی آمد  ها و مواضع وزیر انجامید  ! 
از طرف د  یگر وید  ئوهای رقص د  ر مد  ارس را نیز منتش��ر کرد  ند   تا همه و 
همه مانعی برای مبارزه با مؤسس��ات س��ود  جوی کنکور گرد  د  !  این قصه 
ها مثل یک ابزار و د  س��تمایه خلع و ناکارآمد  ی وزیر اس��تفاد  ه ش��د  ؛ اما 
اصل قضیه را باید   د  ر مافیای مؤسسات کنکور جستجو کرد   که تا کجاها 
میتوانند   نفوذ کنند    و چه کارها که از آن ها بر میآید   ...و حتی می توانند   
منجر به برکناری وزیر ش��وند  ! این روزها برخی ها می خواهند   ثابت کنند   

که با فساد   د  ر افتاد  ن و مبارزه کرد  ن هزینه گزافی د  ارد  !

با فساد  د ر افتاد ن و مبارزه کرد ن هزینه 
گزافی د ارد !

عب�اس عب�د  ی: فرزن��د   تختي مثل 
خیلي ه��اي د  یگر از پ��د  رش امام زاد  ه 
د  روغین نس��اخت تا از این طریق نان 
بخ��ورد   .ای��ن روز ها فیل��م کوتاهی را 
د  ی��د  م از بابک تختی د  رب��اره قتل یا 
خود  کش��ی پد  رش مرحوم غالمرضا 

تختی ک��ه د  ر این فیلم اعالم می کند   
بس��یاری از افراد   ی��ک عذرخواهی به 
آقای س��اعد  ، مد  یر هت��ل آتالنتیک 
بد  هکارند  ؛ هتلی ک��ه تختی د  ر آنجا 

خود  کش��ی کرد  .اگر از بند  ه بپرس��ند   
بزرگ تری��ن افتخ��ار و می��راث تختی 
چیس��ت باید   گفت، بزرگ ترین میراث 
او چنی��ن فرزند  ی اس��ت که حقیقت 
را قربان��ی منافع و د  روغ نکرد  ه اس��ت. 
فرهنگ زشت و مبتذل میراث خواری 
خانواد  گی د  ر ایران را کنار گذاش��ت و 
مثل خیلی های د  یگر از پد  رش امامزاد  ه 

 د  روغین د  رس��ت نکرد   تا از این طریق 
نان بخورد  .

از پد  رش امام زاد  ه د  روغین نساخت 
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سرپرس��ت یک د  اد  س��را از ش��هروند  ان اخالق م��د  ار تهرانی 
خواس��ته است که به محض مشاهد  ه هرگونه »کشف حجاب 
د  ر خود  رو«، »کش��ف حجاب یا سرو مش��روبات یا برگزاری 
مراس��م مختلط رقص د  ر اماکنی همچون س��فره خانه، کافه 

رس��توران، مراکز خرید  ، ب��اغ تاالر و...« 
پارتی ه��ای  برگ��زاری  از  »اط��الع 
ش��بانه یا خانه های فس��اد   و فحشا« 
»انتش��ار مطال��ب خ��الف عفت د  ر 
اینس��تاگرام و ...« موضوع را پس از 
جم��ع آوری مس��تند  ات الزم با ذکر 
کامل مشخصات محل و زمان وقوع 
جرم به شماره ۰۹۰۵4۳۰۹4۸4 د  ر 
پیام رسان های سروش، ایتا و... ارسال 

نمایند  .« خبرگزاری میزان نوشت.
  اول، پلیس هم برای »جمع آوری 
مس��تند  ات الزم« نیازمند   مجوزهای 

حقوقی اس��ت. مرد  م ب��ا چه مجوزی 
علیه یکد  یگر مستند  ات جمع کنند  ؟

  د  وم، اگر به هنگام جمع آوری مستند  ات 
برخورد  ی میان مرد  م صورت گرفت و اتفاقی افتاد  ، مسئولیت 

قانونی عواقب این برخورد   با چه کسی است؟ 
  س��وم، اکثری��ت قاط��ع م��رد  م ب��ا مد  اخل��ه د  ر زند  گ��ی 
خصوص��ی خود   و د  یگ��ران مخالف هس��تند  . اقلیتی ممکن 
اس��ت علیه د  یگ��ران مس��تند  ات جمع کنند  . اقلیت بس��یار 

کوچک��ی ه��م ممک��ن اس��ت غرض ورزان��ه و حت��ی برای 
آزار و اذی��ت د  س��ت ب��ه چنی��ن کارهای��ی بزنن��د  . چگونه 
 سرپرس��ت این د  اد  س��را می��ان غ��رض ورزان و بقی��ه تمایز 

قائل می شود  ؟ 

  چهارم، اگر کس��ی مس��تند  اتی جمع کرد   و مد  عایی علیه 
کس��ی طرح کرد  ، و منجر به اقد  ام قضایی ش��د  ، و د  ست آخر 
مستند  ات ناکافی و نامعتبر از کار د  رآمد  ، چه کسی مسئولیت 

می پذیرد   و پاسخ گوست؟
  پنج��م، چند  ین نهاد   و س��ازمان وج��ود   د  ارد   که 
کارش��ان مقابله ب��ا بی حجابی، نظ��ارت بر اماکن 
مبارزه با فحش��ا، و نظ��ارت د  ائم بر فضای مجازی 
اس��ت. آیا این د  رخواس��ت جز اعتراف به 
ناکارآمد   شد  ن همه این د  ستگاه هاست؟ 
اگ��ر چنی��ن نیس��ت، فراخ��وان برای 
مشارکت مرد  می چیست؟ و اگر چنین 
است، س��ازمان ها که نتوانسته اند   کاری 
کنند  ، از مرد  م چه کاری ساخته است؟ 

  نتیجه گیری:این گونه د  رخواس��ت ها 
نشانه ناکامی سیاست گذاری اجتماعی و 
استیصال سیاست گذار است. عاقبت این 
فراخوان ه��ا هم جز د  عوت م��رد  م به رو د  ر 
روی یکد  یگر قرار گرفتن نیست. سوءاستفاد  ه 
از این ش��کل فراخوان ها هم بسیار محتمل است.  
مرد  م بیش از حد   به سیاست گذار، قد  رت و میل آن به مد  اخله 
د  ر زند  گی خصوصی ش��ان بد  بین هس��تند  ، لطفاً با این گونه 
فراخوان ه��ا بر بد  بینی، نفرت و بی اعتماد  ی عمومی نیفزایید  . 
این مطلب را ما ننوش��تیم محمد   فاضلی  عضو هیئت علمی 

د  انشگاه شهید   بهشتی نوشت .

اگر بخواهیم تورم را ریشه یابی کنیم به ضعف د ولت د ر مد یریت بازار 
و به د نبال آن تصمیمات کارشناسی نشد ه د ر قالب د ستورالعمل ها 

می رسیم . 
با توجه به ش��د ت گرفتن تحریم ها و ش��رایط کنونی اقتصاد  ایران 
بعید  اس��ت تابس��تان بهتری نسبت به بهار د اش��ته باشیم و انتظار 
می رود  مرد م تابس��تان سخت تری را د ر بازار سپری کنند  . اگر قرار 
بر تغییری با همکاری اروپا د ر ماه های آیند ه باشد  به بعد  از تابستان 
موکول خواهد  ش��د  و هر تغییری د ر اقتصاد  از ابتد ای مهرماه نمود  

پید ا خواهد  کرد  . 
قد رت خرید  مرد م متاثر از تورم اس��ت و تورم نیز معلول تصمیمات 
اقتصاد ی د ولت . نکته ای که د ر ش��رایط حال حاضر بازار قابل تامل 
اس��ت تصمیمات تورم زای د ولت اس��ت . عمال تورم ما ماهیت تورم 
اقتص��اد ی را ند ارد  و صرفا تحت تاثیر تصمیمات د ولتی باال و پایین 

می شود  .
ب��رای مثال خود روس��ازان محصوالت خ��ود  را افزایش می د هند  و 
د ول��ت هیچ راهکاری د ر این خصوص برای مب��ارزه با این افزایش 
قیم��ت ند ارد . ای��ن موضوع خود  یک��ی از عوامل ت��ورم د ر اقتصاد  
اس��ت .اگر بخواهی��م تورم را ریش��ه یابی کنیم به ضع��ف د ولت د ر 
مد یری��ت ب��ازار و ب��ه د نبال آن تصمیمات کارشناس��ی نش��د ه د ر 
قالب د س��تورالعمل ها می رس��یم . طرح هایی که د ولت د ر بازار اجرا 
می کند  متاس��فانه ت��ورم را به جان بازار و م��رد م  اند اخته د رحالی 
 ک��ه فرمول ه��ای قابل اجرا برای مد یریت ش��رایط س��خت کنونی 

وجود  د ارد  .
قد رت خرید  پایین:مش��کل اصلی خانوارها قد رت خرید  پایین آنان 
اس��ت و بخش عمد ه ای از ای��ن ضعف د ر خرید  مرب��وط به تامین 
کاالهای اساسی است . از طرفی همیشه د ر مسابقه تعیین د ستمزد  
مرد م بازند ه بود ند  و افزایش د س��تمزد ها سبد  معیشتی بسیاری از 
کارگران و کارمند ان را کامل پوش��ش ند اد ه است . باید  به این نکته 
توجه د اش��ت که پرد اخت یارانه نق��د ی صرفا برای مد ت محد ود ی 
ق��د رت خری��د  مرد م را ب��اال می ب��رد ، چراکه به د نب��ال آن تورم و 
قیمت ه��ا هم باال م��ی رود  و عمال قد رت خری��د  خانوارها به حالت 

قبلی برمی گرد د  . 
اگ��ر د ولت ب��ا اجرای برنامه ه��ای حمایتی بتوان��د  تامین کاالهای 
اساسی مرد م را تضمین کند  مسلما نیاز به پرد اخت یارانه های نقد ی 
نخواهد  بود  .مش��کل اصلی مرد م د ر شرایط کنونی مسائل معیشتی 
است و د ولت باید  بد ون فراهم آورد ن زمینه تورم )گرچه تصمیمات 
خود  د ولت تورم زاس��ت( سعی د ر تامین و بزرگ کرد ن سفره مرد م 
کند  . با تامین کاالهای اساس��ی بخش بزرگی از تاثیرگذاری تورم از 
بین می رود  که به س��بب آن زمینه تولید  برای فعاالن اقتصاد ی رو 

به بهبود ی می رود  . 
به بیانی د یگر گرانی تولید  و قد رت پایین خرید  مرد م با تامین سبد  
معیشتی و کنترل تورم تا حد  زیاد ی حل می شود  و حل این مساله 
به معنای نزد یک ش��د ن به معاد له کنونی بازار است . این مطلب را 

ما نوشتیم  مسعود  د انشمند  د بیرکل خانه اقتصاد  ایران نوشت .

علیرض�ا محج�وب رئی�س فراکس�یون کارگ�ری  و 
نمایند  ه مجلس: معنی وجود   حیات ش��بانه این است که 

اجازه د  هید   مرد  م به کلوپ و کازینو بروند  !
"حیات ش��بانه معنی ند  ارد  ؛ معنی وجود   حیات شبانه این 
است که اجازه د  هید   مرد  م به کلوپ و کازینو بروند   د  ر غیر 
این صورت د  ر هیچ کجای د  نیا سابقه ند  ارد   که کارگران را 
اس��تثمار کنند   و بگویند   بعد   از س��اعت 12 بایستند  ."بند  ه 
مخالف طرح حیات ش��بانه هس��تم چرا ک��ه کارگران باید   
شب ها استراحت کنند   و نباید   آنها را به بهانه حیات شبانه 

استثمار "بهره کشی" کرد  .

باید   ابتد  ا این سوال را پرسید   که آیا مرد  م و کارگران نباید   
بخوابند   و استراحت کنند  ؟ 

یکی از بزرگترین عوام��ل هرج و مرج و ضد   کارگری ترین 
موضوعات د  ر ایران، ند  اش��تن س��اعت کاری برای اصناف 
اس��ت؛ به طوری که د  ر تجاری ترین ش��هرهای د  نیا ساعت 
۶ ی��ا ۷ بعد  ازظه��ر هی��چ مغ��ازه ای ب��از نیس��ت، غیر از 
باره��ا و مکان ه��ای مح��د  ود   و موقت��ی ی��ا جاهایی مثل 
د  اروخانه های ش��بانه روزی که نیاز ض��روری به آن وجود   
 د  ارد  ؛ حیات ش��بانه این ش��هرها کلوپ ها و قمارخانه های 

آنها است.

محسن هاش�می,رئیس شورای اسالمی شهر تهران: 
م��ن ب��ا احیای زیس��ت ش��بانه د  ر تهران مخالف هس��تم 
چ��را که هنگامی ک��ه فرزند  ان تا د  یروقت بی��رون از خانه 
 م��ی مانند   موجب ب��ه هم ریختگی اعصاب پ��د  ر و ماد  رها 

می شوند  .
قطعا این صبحت من را پد  ر و ماد  رها می فهمند   که به چه 
نکته ای اش��اره می کنم. برهمین اساس با زیست شبانه د  ر 

تهران مخالف هستم.
د  ر نهایت طرح حیات شبانه  تهران  توسط  اعضای شورای 
اسالمی شهر تهران با ۹ رأی موافق و ۹ رأی مخالف، حذف 

ای��ن ماد  ه را رد   کرد  ن��د   و نهایتا د  ر رأی گیری د  ر خصوص 
کلی��ات این ماد  ه اعضا ب��ا 11 رای موافق، آن را به تصویب 

رسید  .

اینجا راحله می فروش��ند  . سیزد  ه ساله، بی 
شناس��نامه، بی هوی��ت، ناقاب��ل! د  ومیلیون 
تومان.د  و میلی��ون را بد  ه، بچه را ببر، هر جا 
که خواستی« براد  رش می گوید   که حاال تنها 
سرپرست اوس��ت.اینجا پسرکی پنج ساله را 
می فروش��ند   به امید   رس��ید  ن به سرپناهی. 
»ش��وهرم تصاد  ف کرد  ه و زمین گیر اس��ت 

خود  م مریضم و پول د  کتر ند  ارم. 
چ��اره ای ند  اری��م. ه��ر ج��ا رفتیم کس��ی 
کمکم��ان نکرد  « ماد  رش م��ی گوید  . آگهی 
فروش��ش را گذاش��ته اند  . ناقاب��ل! د  ر ازای 
اج��اره ی��ک خانه کوچ��ک د  ر شهرس��تان.

اینجا بچه پولد  ارهایی هس��تند  ، که پورش��ه 
های میلیارد  ی س��وار می شوند  . برای پارتی 
های آخر شب شان خاویار سرو می کنند  ، و 
برای د  سرشان، شیرینی و بستنی با روکش 
طال س��فارش می د  هند  . ناقابل! د  و میلیون 
تومان.اینجا بیمارس��تانهایی د  ارد   ش��بیه به 
وال اس��تریت. بازاری ب��رای خرید   و فروش 
بچ��ه. زنهایی می آیند  . کود  کش��ان را به د  نیا 
می آورند  ، برگه ای را ا..مضا می کنند   و بچه 
را می فروش��ند  . ناقابل! بی��ن پانصد   هزار تا 
یک و نی��م میلیون تومان.اینج��ا بازارهایی 
د  ارد   برای خرید   و ف��روش حیوان. آد  مهایی 
می آیند   تا برای س��رگرمی روزانه شان، پول 
خ��رج کنند  . حیواناتی از ه��ر نوع و هر نژاد  . 
ناقابل! از صد  هزار تا سی میلیون تومان.اینجا 
کود  کانی د  ارد   ک��ه آموزش می بینند  . نه د  ر 
مد  رسه که د  ر خیابان. آموزش می بینند   که 
از طلوع صبح تا بوق س��گ برای اربابش��ان 
کارکنند  . کارگرانی که اگ��ر خوب کارکنند 
قیمت ش��ان بیش��تر می ش��ود  . قیمت این 
ک��ود  کان ب��رد  ه، ناقابل! از صد   ه��زار تا پنج 
میلیون تومان.اینجا د  انش آموزانی هس��تند   
که تعطیالت آخر هفته ش��ان مسافرت های 

اروپای��ی اس��ت. خجال��ت م��ی کش��ند   که 
همکالسی هایش��ان بفهمند   برای تعطیالت 
عید   به مالزی رفته اند  . ش��هریه این مد  ارس 
ناقاب��ل! بی��ن 2۰ تا 2۵ میلی��ون تومان د  ر 
س��ال.اینجا آد  مهایی هستند   که د  ر گور می 
خوابند  . د  ر ساختمانهای مخروبه می خوابند  . 
د  ر می��ان لوله های فاضالب می خوابند  . تا از 
سوز سرمای زمس��تان د  ر امان باشند  .اینجا 
مس��ئولینی هس��تند   که گورخوابها را جمع 
می کنند   و به گوش��ه خیابان می فرس��تند  . 
مسئله شان را حل می کنند  . د  ر سرما گوشه 
خیابانه��ا یخ می زنند   و م��ی میرند  . بد  تر از 
آنها، اینجا قلم بد  ستانی د  اریم که سر شان را 
باال می گیرند  ، باد   به غبغب شان می اند  ازند   

و با بی س��واد  ی تم��ام می گویند  : “ش��اید   
گورخوابها خود  ش��ان مقصر باشند  .”اینجا آقا 
زاد  ه هایی هستند   که آب معد  نی های مارک 
د  ار نروژی می نوش��ند  . ناقابل! لیتری شصت 
ه��زار تومان.اینجا کارگرانی هس��تند  ، که از 
صبح تا به  ش��ب، آوی��زان د  ر میان زمین و 
هوا، بر روی د  اربس��ت ها، با جانش��ان بازی 
می کنن��د  ، ناقاب��ل! فقط ب��رای چهل هزار 
تومان.اینج��ا بچ��ه پولد  ارهایی هس��تند   که 
پول توجیبی ماهانه ش��ان کفاف خرج شان 
را نم��ی د  هد   و معترض ان��د  . ناقابل! ماهانه 
بین ۳۰ ت��ا 4۰ میلیون تومان.اینجا معلمان 
بازنشسته ای هس��تند   که پول بازنشستگی 
کفاف زند  گی شان را نمی د  هد  . پس از شب 

تا به صبح نگهبانی م��ی د  هند  . ناقابل! فقط 
برای ماهانه ششصد   هزار تومان.اینجا همه، از 
مسئول و کارشناس و روشنفکر و د  انشگاهی 
و قلم بد  ست، هر روز اند  رز می د  هند   و شما 
را می ترس��انند  . از فقر و بد  بختی، از روند   رو 
به افزایش شکاف طبقاتی. و به شما هشد  ار 
می د  هند  ، که اد  امه آن، آتشی به پا می کند   
و همه را می سوزاند  .اینجاست که باید   سر را 
باال گرفت، چش��م د  ر چشمشان د  وخت و با 
لبخند  ی بر لب چنین گفت:"ش��وخی نکنید   
آقایان ! جهنم همین جاس��ت. همین لحظه 
همین اکنون. ناقابل! د  رست زیر پاهایمان...

این مطلب را ما ننوش��تیم محمد   حبیبی د ر 
مطالبات زنان نوشت.

شوخی نکنید   آقایان

جهنم زیر پاهای شماست!

مرد  م را رو د  ر روی هم قرار ند  هید  

نباید   بخوابند   و استراحت کنند  ؟

د ولت تورم را به جان بازار اند اخت

به قول بعضی ها
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غالمحس��ین اژه ای معاون اول 
پروند ه ه��ای  قضائی��ه:  ق��وه 
بس��یاری د ر این قوه مربوط 
به پروند ه های اختالف و نزاع 
اس��ت. خواهش ما از مرد م 
این است که خود  مرد م این 

مش��کالت را حل و فصل کنند  و 
اجازه ند هند  ب��ه پروند ه های قضائی 

تبد یل شود .اگر د ولت و شهرد اری به وظایف 
خود  د رست عمل کنند ، به صورت چشم گیری 

ورود ی پروند ه های قضائی کاهش پید ا خواهد  کرد .

ازعیسی شریفی، قائم مقام شهرد اری که االن د ر زند ان است تا ریخته گران 
و امالک_نجومی و هزار چیز د یگر.

هاد ی_رضوی د اماد  شریعتمد اری هم نماد   جوانگرایی بود  و د ر همایش های 
انتخاباتی روی سن کنار آقای قالیباف می ایستاد .

 افزایش مهاجرت پزشکان ایرانی به خارج از کشور، به نقل از محمد  
جهانگیری:  معاون نظارت و برنامه ریزی س��ازمان نظام پزش��کی رو 
به وقوع اس��ت .تعد اد  زیاد ی از پزشکان ما از کشور خارج شد ه اند  و 
د ر کش��ورهای د یگر مانند  کاناد ا، آمریکا و کش��ورهای اروپایی ارائه 
خد مات می د هند . حتی به تازگی کشورهای اطراف مانند  ترکیه نیز 
د ر حال جذب پزش��کان ایرانی هس��تند . از د الیل خروج پزشکان از 
ایران، به غیر از جنبه مالی، بسیاری از پزشکان به د لیل "تنش های 
اجتماعی، کاری، رفاهی و امنیت ش��غلی" که با آن روبرو هس��تند 
بی انگیزه شد ه و به خارج از کشور مهاجرت می کنند . د ر این گزارش 
کمبود  پزشک د ر کشور به عنوان "مشکلی جد ی" مطرح شد ه است. 
به نقل از معاون کل وزیر بهد اش��ت د ر حال حاضر د ر ایران شاخص 
تعد اد  پزشک عمومی، متخصص و د ند انپزشک ۶/1 به ازای هر هزار 
نفر اس��ت. این د ر حالی اس��ت ک��ه به گفته این مقام مس��ئول د ر 
بس��یاری از کشورهای د نیا این ش��اخص بین ۵/۳ تا پنج پزشک به 

ازای هر هزار نفر است.

به گزارش اد اره کل روابط عمومی س��ازمان 
نظام پزشکی ، متن نامه د کتر فاضل خطاب 

به رئیس قوه قضائیه د ر ذیل آمد ه است: 
حضرت حجت االس��الم والمس��لمین سید  

ابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسالمی 

ایران
با سالم و احترام؛

م��اد ه 4۷ آئی��ن نامه اجرای اح��کام کیفری 
مبنی بر اس��تفاد ه از اعض��اء بد ن محکومین 
به اعد ام به هر ش��کل و با هر پیش زمینه ای 

موج��ب نگرانی و تش��ویش خاطر گس��ترد ه 
جامعه پزش��کی و به ویژه جراحان و پزشکان 
شریفی شد ه است که عمری را برای اعتالی 
پزشکی مملکت و رفع نیازهای مرد م مصروف 
د اشته اند .استفاد ه ازاعضای بد ن محکومین به 
اعد ام س��ابقه بسیار ناخوش��ایند ، مذموم و به 
شد ت نقد پذیر د ارد  و نه تنها کمک چند انی 
به نیازمند ان نخواهد  کرد  بلکه آبروی احترام 
برانگیز پد ید ه پیوند  اعضاء را که با صرف عمر 
مجاهد ت و فد اکاری گروه بزرگی از پزشکان 
این مملکت کسب شد ه است به شد ت تهد ید  

و زیر س��ئوال خواه��د  برد .اینجانب به عنوان 
یکی از پایه گذاران پیوند  اعضاء د ر ایران پس 
از انقالب، ضمن اعتراض شد ید  اعالم می کنم 
که ش��خصا هرگز حاضر به اس��تفاد ه از این 
شیوه مذموم نخوام بود  و مطمئنم بسیاری از 
همکاران ش��ریف و بلند  آوازه ام نیز د ر چنین 
احساسی شریک می باشند .خواهشمند  است 
د ستور فرمایید  د رمورد  حذف این ماد ه اقد ام 
سریع و شایسته به عمل آید .د کتر ایرج فاضل 
رئیس جامعه جراحان ایران ورئیس مجمع 

انجمن های علمی گروه پزشکی ایران

 ترکیه د ر حال جذب پزشکان ایرانی پیوند  عضو از اعضای محکومین به اعد ام

پاراد کس »حجاب برتر«

د رباره ارتباط  پروند ه د اماد ش

رئی��س  رئیس��ی،  ابراهی��م 
قوه قضاییه د ر نشست هم اند یشی 
ب��ا فعاالن ح��وزه حق��وق زنان 
د ر پاس��خ به انتق��اد ی د ر مورد  
پوش��اند ن چاد ر به متهمان زن 
 ک��ه موجب زی��ر س��وال رفتن 
»حجاب برتر« می شود  گفت:بند ه 
 ه��م ب��ا ش��ما هم نظر هس��تم 

و معتق��د م متهم��ان زن لزوما 
نباید  چ��اد ر بپوش��ند  بلکه می 
ت��وان ترتیبات��ی اتخ��اذ ک��رد  
ک��ه ه��ر مته��م زن ب��ا همان 
پوشش��ی که به ص��ورت عاد ی 
د ارد  منته��ا با رعایت ش��ئونات 
زن��د ان  و  د اد س��را  د اد گاه،   د ر 

حضور یابد .

شریعتمد اری وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی: اگر بچه من را جلوی 
من ذبح هم کنن به کس��ی باج نخواه��م د اد . این حرفها برای خود  

مرد م بد  است.نباید  به حیثیت من تعرض شود .

احم��د  مرتض��وی مق��د م 
عالی کشور  د یوان  رئیس 
خواس��ته  قاضی ه��ای  از 
اس��ت که د ر هنگام قضاوت 
پروند ه های��ی ک��ه وکیل زن 
د ارن��د ، "پیش��گیری" کنند  و 
مراقب باش��ند  تا "جلب" آنها 

نش��وند .برخی از آنه��ا با ناز کرد ن س��عی می کنند  که 
قاض��ی را جلب رفتارهای خ��ود  کنند  که باید  مواظب 
بود .رئیس د یوان عال��ی د ر ایران منظور خود  را از "ناز 
کرد ن" روش��ن نکرد ه و نگفته رفتار اد عایی او به طور 
مشخص تا چد  حد  د ر د اد گاه های ایران انجام می شود . 
مقررات انضباط��ی وکالی د اد گس��تری تخلفی تحت 
عن��وان ناز کرد ن یا مورد ی مش��ابه آن وج��ود  ند ارد .

خوش��بختانه قضات ما هوشیار و مقاوم هستند .توصیه 
رهبر ی این اس��ت که "به قاضی فاس��د  رحم نکنید ".

ارتباط��ات غیراخالق��ی و پول��د و عاملی اس��ت که به 
بیشترین موارد  تخلف قاضی ها و کارکنان قوه قضاییه 
د ر ایران منجر می ش��ود .معاون اول قوه قضایی: ظرف 
یک سال اخیر ۶۰ قاضی د ر ایران به د الیل مختلف از 

کار برکنار شد ند .

قاضی ها مراقب ناز زنان وکیل باشند 

طب��ق رأی هیات عمومی د یوان عالی کش��ور د یه زنان و م��رد ان از این پس به طور 
براب��ر د ر نظر گرفته می ش��ود  و صند وق تأمین خس��ارت های بد نی ملزم به پرد اخت 
مابه التفاوت د یه زنان و مرد ان اس��ت.  حد ود  سه  س��ال پیش شورای نگهبان برابری 

د یه زن و مرد  د ر حواد ث رانند گی را به تصویب رس��اند ه بود ، 
اما د ر رأی کنونی د یوان عالی مقرر شد ه این 

براب��ری د ر "کلی��ه جنایات علیه 
زن��ان اعم از نفس ی��ا اعضا" 

د ر نظر گرفته ش��ود . 
ب��ه گ��زارش روزنامه 
ش��رق ای��ن رأی ک��ه 

د ی��وان عالی کش��ور روز ۳1 
ارد یبهش��ت صاد ر ک��رد ه، د ر 
حکم قانون به ش��مار می آید  

و تمام��ی محاکم قضایی ملزم به 
رعایت آن هستند .

ظری��ف وزی��ر ام��ور خارجه د ر 
مصاحب��ه  ب��ا نیوی��ورک تایمز: 
هم��ه می د انند  ک��ه نه من و نه 
خانواد ه ام هیچ ملکی د ر خارج 

از ایران ند اریم. 
من ش��خصاً د ر خارج ایران هیچ 

حساب بانکی ند ارم.
ای��ران تم��ام جان م��ن و تنها 

تعهد م به ایران است. 
پس من هیچ مش��کل شخصی 
احتمال��ی  تحریم ه��ای   ب��ا 

ند ارم.

هر کس د ر ایران به جایي نرس��ید ه ی��ا تنبل بود ه یا خیلي 
خیل��ي خیلي تنب��ل بود ه. ای��ران، بي برو برگرد  س��رزمین 
آرزوهاس��ت. میگي نه همین باقر خ��ان قالیباف خود مان را 
سیر کن.  آقا باقر نظامي بود  تا اینکه یک روزي د ر سن 2۹ 
س��الگي آرزو کرد  لیسانسه شود . د نگ!  فرشته آرزوها از راه 

رسید  و د ر حالیکه باقر فرماند ه لشکر مازند ران بود ، از 
د انشگاه تهران لیسانس جغرافي گرفت. چطوري؟ 

فضولي؟!
۳۳ سالگي بخود ش گفت: باقر تو از بچگي آرزو 
د اشتي آق مهند س شي! چي شد  پس؟  د نگ! 
فرش��ته آرزوها نه گذاشت و نه برد اشت و باقر 
را کرد  رییس بزرگترین هولد ینگ مهند س��ي 
کش��ور  که از تونل تا بند ر و از س��د  تا  اتوبان 
مي س��اخت! تحصیالت مهند سي؟ این سوسول 

بازي ها د ر س��رزمین آرزوه��ا معنا ند ارد . 
ضمنا تا چش��م باز کرد  د ید  د ر کنار 
اد اره صد ه��ا پروژه مهند س��ي، یک 
فوق لیسانس جغرافیاي سیاسي هم 
از د انش��گاه تهران گرفته. چطوري؟ 

آد مي ب��ا این همه مش��غله، جزییات 
چطور یاد ش بماند ؟ 

سه سال گذشت. المصب مهند سي، د ل نازک باقر را زد . اصال 
که گفته او باید  مهند س ش��ود ؟ از اولش آرزو د اشت خلبان 
شود .د نگ!  د ر ۳۶ سالگي یهویي شد  فرماند ه نیروي هوایي. 
س��ابقه پرواز؟ زیاد ! قبل از آن، بارها س��وار هواپیماي مشهد  
شد ه بود ! تا بیاید  خود ش را جمع کند  حین فرماند هي نیرو  
خلباني آموخته، رفته بود  فرانس��ه و 
خلبان ایرباس غی��ر نظامي ایران ایر 
هم ش��د ه بود . محد ود یت سن پذیرش 
خلبان؟ انگار به فرش��ته مرشته اعتقاد  
ن��د اري ها! تازه از بخت خوش، وس��ط 
این هی��ر و ویر ،صد قه س��ر د ل پاکش 
یک د کترا هم گرفته بود . المصب د رد  د ارد  
آد م همزم��ان د ر ایران فرماند ه نیروي 
هوایي، د ر فرانسه د انشجوي ایرباس و 
د ر  تهران د انشجوي د کترا باشد . همه 
ای��ن کارها  با هم،  آنهم د ر س��ه چهار 

سال! چه رنجي برد ه، باقر جان! 
حاال د ر آستانه 4۰ سالگي د اشت فکر مي کرد  
ک��ه خلباني به چه د رد  مي خورد ؟ راس��تش را 
بخواهي باقر از بچگي چش��مش د نبال پاگون پاسبان 
ها بود . د نگ! این فرش��ته المصب معتقد ست سلسله 

مرات��ب هر کاري را از تهش باید  ش��روع کرد . باقر جان یهو 
ش��د  رییس پلیس یک مملکت به چه بزرگي. آفرین! اینکه 
از سابقه باقر جان د ر امور پلیسي نپرسید ي، نشان مي د هد  

نرم نرمک  د اري آد م مي شوي. 
44 س��الگي از راه رس��ید . حاال ژنرال زمیني-ژنرال هوایي-

کاپتان-د کت��ر- ژنرال پلیس��ي بود  براي خ��ود ش. یک فرم 
خزند ه نامحسوس��ي استاد  د انشگاه تهران هم کرد ه بود ند ش 
طفل��ي بچه ام را . ولي آرزوي بچگ��ي اش چه؟  از اولش او 
بد جوري تو نخ این ماش��ین هاي بزرگ زباله بود . د نگ! بله! 
معرفي مي کنم. س��رکار علیه مخد ره فرشته خانم هستند  با 
حکم ش��هرد اري باقر جان! آنهم سه د وره! بد هي افسانه اي؟  
ام��الک ؟   آقا م��ن از اول گفتم تو مارمول��ک، تنت ناجور 

مي خارد ! نگفتم؟ 
شما هالو هف شنبه هاي تنبل مفتخور باید  خجالت بکشید  
که هي نق مي زنید  و آیه یاس مي خوانید .   بجاي آن بروید  
د لت��ان را صاف کنید  که فرش��ته جماع��ت اطرافتان پالس 
باش��ند . آنوقت مثل باقر جان هي آرزوي گند ه گند ه، د شت 
خواهید  کرد . با ش��نید ن این د اس��تان، آد م ش��د ید  یا قصه 
ابوالمش��اغل موالنا علي اکبر خان والیتي را هم تعریف کنم 
برایتان؟ نشناس هاي نمک بحرام! .این مطلب را ما ننوشتیم 

محّمد  حسین کریمي پور د ر تحلیل اجتماعی  نوشت.

ملک و حساب بانکی د ر خارج از برابری د یه زنان و مرد ان

کشور ند ارم

ایران، سرزمين آرزوها

خواهش ما از مرد م این است...

یکی دو تا نبود در دوران این آقا...
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کش��ور  قضای��ی  د س��تگاه  مراج��ع  هم��کاری  ب��ا  و  شناس��ایی  د انش��گاهی  م��د ارک  جع��ل  ب��زرگ  بان��د   ی��ک 
متخل��ف  د فات��ر  و  د س��تگیر  اد وات مجرمان��ه  کلی��ه  ب��ه هم��راه  نی��ز  متهمی��ن  از  تع��د اد ی  و  عاملی��ن   ش��بکه 

پلمپ شد .
عاملین از س��ال 1۳۸۵ به صورت حرفه ای و ش��بکه ای د ر سطح کش��ور فعالیت د اشته اند  و با راه اند ازی د فاتر متعد د  د ر 
استان های مختلف و سایت های جعلی استعالم مد ارک د انشگاهی نسبت به صد ور مد ارک جعلی مهم د ر مقاطع متعد د  
تحصیلی د ر قبال د ریافت هزینه تا 1۰۰ میلیون تومان )برای هر مد رک( اعم از مد ارک تحصیلی و… به منظور استفاد ه 

د ر د اخل و خارج از کشور اقد ام و د ر بسیاری از جوامع نیز سرمایه گذاری می کرد ند .

کشف  باند بزرگ 
جعل مدارک 
دانشگاهی
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بررس��ی س��هم  ۳۶ بانک و موسس��ه مالی و اعتباری صاد ر کنند ه د ر زمینه تعد اد  کارت های بانکی تراکنش د ار 
د ر شبکه شاپرک حاکی از آن است که بانک ملی ایران با 22.2۰ د رصد ، بانک صاد رات ایران با 11.2۹ د رصد 
بانک ملت با 11.۰۵ د رصد و بانک کشاورزی با ۷.4۵ د ر رتبه نخست تا چهارم بانک های د ارای بیشترین کارت 
بانکی د ارای تراکنش را به خود  اختصاص د اد ه اند ؛ الزم به ذکر است که معیار محاسبه کارت های بانکی تراکنش 
د ار به معنای تعد اد  کارت های بانکی د ارای حد اقل یک تراکنش د ر ماه اس��ت و کارت های بانکی صاد ر شد ه اما 

فاقد  یک تراکنش د ر این آمارها قرار نمی گیرد .

نوبخت رییس سازمان برنامه و بود جه گفت:من به عنوان عضو مجمع بانک مرکزی و عضو شورای پول و اعتبار 
رضای��ت خ��ود  را از نظام بانکی اعالم می کنم و به ط��ور قطع تاریخ و تحلیلگران منصف به نیکی از بانک ها یاد  
خواهند  کرد .بانک ها بس��یار مطمئن و پاک همه تعهد ات خود  را انجام د اد ند  و تعهد ات را نس��بت به مرد م اد ا 
کرد ند  ولی بانکها موسس��ات خیریه نیس��تند  و باید  از بابت سپرد ه های مرد م س��ود  بپرد ازند . اینکه بانک ها د ر 
پرد اخت وام تاخیر می کنند ، به د لیل بررس��ی بیش��تر از سوی بانک ها اس��ت. پس اگر فضاسازی کرد ه و او را 
مجبور به پرد اخت س��ریع کنند ، مطالبات معوق ممکن اس��ت ش��کل گیرد . پس د ر مورد  بانک ها بی انصافی 

می شود ؛ د ر حالی که د ولت که هر زمان از بانک کمک خواسته همکاری کرد ه اند .

محم��د  د هقان د هنوی مع��اون اقتص��اد ی وزیر امور 
اقتص��اد ی و د ارایی گفت: نرخ ارز واقعی نیس��ت.نرخ 
فعلی د ر بازار ارز به هیچ وجه واقعی نیست و این اصل 
را ه��ر اقتصاد د انی قبول د ارد  زیرا نرخ واقعی د ر زمان 
تعاد ل اقتصاد  کش��ور به د س��ت می آی��د .  اما د ر حال 
حاضر با وجود  برخ��ی محد ود یت های خارجی مواجه 

ش��د یم و این امر به این معنی است که تعاد ل ند اریم 
زی��را این محد ود یت ها هس��تند  که نرخ ه��ا را تعیین 
می کنند .هرچ��ه سیاس��تگذاری ما هوش��مند انه تر و 
مواجه ما با شوک ها و تالطم ها قوی تر باشد  و فعالین 
اقتصاد ی د ر این فضا به سیاس��ت ها د اش��ته باش��ند  

کمک می کند  که به سمت تعاد ل حرکت کنیم.

د ر سوال از بانک مرکزی که  چرا سرویس های پیامکی 
جایگزین اپلیکش��ین های موبایلی برای ارائه رمزهای 
د وم یکبار مصرف نمی ش��ود ؟ بانک مرکزی د ر پاسخ 
تاکی��د  کرد  که سیاس��ت این بان��ک د ریافت هزینه از 
مرد م برای فعال کرد ن رمز یکبار مصرف نیست و اگر 
بنا به ارائه این رمز از طریق پیامک باشد ، مشتریان باید  

کارمزد  را به بان��ک پرد اخت کنند . ضمن آنکه اگر بنا 
باشد  پیام کوتاه به سرویس اصلی ارائه رمز د وم یکبار 
مصرف تبد یل ش��ود  مش��کل د یگری به غیر از هزینه 
های باالی این س��رویس وجود  د ارد  و آن این اس��ت 
که حد ود  ۷۰ د رصد  اطالعات شماره تماس مشتریان 
که د ر اختیار بانک هاست، اعتبار ند ارد  و اشتباه است.

افشین د اوری سرپرست فد راسیون والیبال 
ایران گفت: بانک گرد ش��گری د ر طی سه 
س��ال گذشته حامی فد راس��یون بود ه و به 
واق��ع با وج��ود  اینکه والیبال د ر س��الهای 
گذشته شرایط چند ان مناسبی ند اشت اما 
بانک گرد شگری هیچگاه د ست از حمایت 
از فد راسیون و تیم ملی والیبال برند اشت.

خوش��بختانه امس��ال توانس��تیم با حمایتهای بانک گرد ش��گری شرایط 
مناس��بی را ایجاد  کنیم که نتای��ج تیم ملی والیبال د ر مس��ابقات لیگ 
ملتهای جهان خود  گواه و موید  این موضوع اس��ت.وی خاطر نشان کرد : 
بی ترد ید  حمایتهای مالی انگیزه کس��ب موفقیت را افزایش د اد ه و باعث 
می شود  تا بازیکنان با فراغ بال و خیال آسود ه فقط به تمرین و مسابقات 
بیند یشند  که مس��لما نقش بانک گرد شگری د ر ایجاد  این شرایط بسیار 
مهم و تاثیر گذار بود ه است.سرپرس��ت فد راس��یون والیبال یاد آور ش��د : 
همکاری والیبال با بانک گرد شگری تا سال 2۰2۰ اد امه خواهد  د اشت و 
بعد  از آن هم ما آماد گی اد امه همکاری را د اریم مش��روط به اینکه عالقه 
مند ان به والیبال ش��رایط را برای اد امه همکاری مناس��ب ببینند  و این 

همکاری برای د و طرف نتایج مثبتی د ر بر د اشته باشد .

مد یرعامل بانک توسعه صاد رات گفت:صرافی 
این بانک، ارز حاصل از صاد رات که به شکل 
اسکناس توسط صاد رکنند ه وارد  می شود  را 
بد ون محد ود یت به نرخ آزاد  بازار خرید اری و 
ما به ازای ریالی آن را نقد ا پرد اخت می کند .

مس��عود ی  قاضی 
شعبه  رئیس  مقام 
س��ید گی کنند ه  ر
به مفاسد  مالی بانک س��رمایه از بازد اشت حید رآباد ی؛ مد یرعامل اسبق 
این بانک طی هفته گذش��ته توس��ط اینترپل خب��ر د اد .بنابراین گزارش 
بخش��ایش، کاظمی و توسلی، مد یرعامل و از اعضای هیئت مد یریه بانک 
س��رمایه پیش از این د ر د اد گاه محکوم شد ه اند .پروند ه خانی؛ مد یرعامل 
بانک س��رمایه نیز د ر د اد گاه د ر جریان رس��ید گی اس��ت و حید رآباد ی 

سومین مد یرعامل بانک سرمایه است که د ستگیر می شود . 

به کارکنان سازمان ها وام می دهد

اولین اختالس در نظام بانکی ایران

د ر راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 

 با تخطی از قانون تسهیالت گران 
به مرد م می د هند 

اولی��ن اختالس د ر نظ��ام بانکی 
ای��ران د ر س��ال 1۳11 توس��ط 
لیند ن بالت، رئیس آلمانی بانک 
ملی ایران با همکاری تیمورتاش 
وزی��ر د ربار رضاش��اه انجام ش��د  
لیند ن ب��الت و معاونش فوگل به 
بی��روت گریختن��د  تیمورتاش به 
۵سال زند ان و جریمه محکوم شد  و پس از مد تی د ر زند ان کشته شد .و 

این قصه همچنان اد امه د ارد ...

ایفای مسئولیت های  بانک پاسارگاد  د ر راس��تای 
اجتماعی خود ، طی مراسمی عملیات ساخت سه 
مد رسه د ر مناطق سیل زد ه استان گلستان را آغاز 

کرد .

عضو  پورابراهیمی  محمد رضا 
کمیس�یون اقتصاد ی مجلس: 
برخ��ی  ک��ه  ش��نید ه می ش��ود  
بانک ه��ا با ارائه تس��هیالت، نرخ 
س��ود های کالنی را به متقاضیان 
با  تحمی��ل می کنند . متاس��فانه 
وجود  تالش هایی که برای بهبود  

وضعیت شبکه بانکی د ر حال انجام است اما د ید ه می شود  برخی بانک ها 
با تخطی از قانون س��عی د ر ارائه تس��هیالت گران به مرد م د ارند .به طور 
مثال ارائه تسهیالت ۳۰ میلیون تومانی با د ریافت اوراق و نرخ سود  بیش 
از 2۰ د رص��د  تخلف مح��رز بانک بود ه که بانک مرکزی باید  با تش��د ید  

مجازات با آن ها برخورد  کند .

بانک سامان د ر راستای بهبود  توان اقتصاد ی کارکنان 
س��ازمان های مختلف، آماد ه اعطای تسهیالت به این 
اقش��ار اس��ت.بر اس��اس د س��تور العمل ابالغی، کلیه 
ش��عب بانک سامان آماد گی د ارند  تا د ر راستای بهبود  
ت��وان اقتصاد ی اقش��ار مختلف جامعه، ب��ه کارکنان 
س��ازمان های واجد  شرایط تس��هیالت مصرفی اعطا کنند . ، د ر حال حاضر 
کلیه س��ازمان هایی که مشتری شرکتی بانک س��امان هستند ، سازمان های 
سهامی عام پذیرفته شد ه د ر بورس، سازمان هایی که حد اقل ۵۰ نفر کارمند  
د ارند  و سپرد ه واریز حقوق آنان نزد  بانک سامان است، اعضای هیات علمی 
د انش��گاه ها، نهاد ها و موسس��ات عموم��ی غیر د ولتی، ش��رکت های د ولتی 
ش��رکت های آب و فاضالب ش��هری، د انش��گاه های د ولتی و آزاد ، می توانند  
جهت د ریافت این تس��هیالت ب��رای کارکنان خود  با بانک س��امان قرارد اد  
عق��د  کنند .حد اکثر مبلغ تس��هیالت قابل پرد اخت د ر این طرح، متناس��ب 
 ب��ا خال��ص د ریافتی ف��رد  متقاضی تعیین و تا س��قف پانص��د  میلیون ریال 

خواهد  بود .

اقتص��اد   ب��ه  و کم��ک  توانمند س��ازی  راس��تای  د ر 
خان��واد ه، بانک س��ینا نس��بت به اعطای تس��هیالت 
آذی��ن  ط��رح  د رقال��ب  بان��وان  ب��ه  قیم��ت   ارزان 

اقد ام می کند .
بر اساس این طرح، بانوان د ر سراسر کشور می توانند  
از مزایای د ر نظرگرفته شد ه شامل اعطای تسهیالت با 

نرخ سود  ۵ د رصد ، استفاد ه کنند .  
بانوان با افتتاح حس��اب س��پرد ه بلند م��د ت ۶ د رصد  

د ر بانک س��ینا که به عنوان 
ضمان��ت وام نی��ز محس��وب 
می ش��ود ، می توانند  بسته به 
ش��رایط تا س��قف 2 میلیارد  

ریال از تسهیالت این طرح بهره مند  شوند . 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر د ر زمین��ه طرح آذین 
 می توانید  به ش��عب بانک س��ینا د ر سراس��ر کش��ور 

مراجعه کنید .

بانک ۷۰۰ میلیارد  تومانی حاضر د ر بورس تهران از برنامه افزایش سرمایه از د و محل 
ج��ذاب خبر د اد  و د ر آغاز معامالت امروز با رش��د  قیم��ت روبرو و صف خرید  را تجربه 
کرد .براین اس��اس، "وخاور" د رصد د  است ۳۰۰ میلیارد  تومان به سرمایه فعلی بیفزاید . 
این بانک بورس��ی از د و محل سود  انباش��ته و سایر اند وخته ها برای تامین مالی اقد ام 
می کند  تا قاد ر به بهبود  نس��بت کفایت س��رمایه و افزایش س��قف فرد ی تسهیالت و 

تعهد ات شود .

به بانوان بد ون ضامن ، وام می د هد 

پیشنهاد افزایش سرمایه 

الآن دیگه میشه  با غریبه ها هم معامله کرد

من از بانک ها راضی هستم

نرخ ارز واقعی نیست

 ۷۰ د رصد  مشتریان بانکی  
شماره �لفن غلط د اد ه اند !!!

بانک  و بیمه

احد اث اورژانس هوایی 

بانک اجتماعی حامی ورزش کارگری

د ر راس��تای مس��ئولیت های اجتماعی و به 
منظ��ور امد اد  رس��انی به مناط��ق محروم و 
صعب العبور اس��تان چهار محال و بختیاری 
کلنگ احد اث مرکز اورژانس هوایی شهرکرد  
با حمایت مالی ۵ میلی��ارد  ریالی بانک رفاه 

به زمین زد ه ش��د . د کتر ش��یرانی رئیس د انشگاه علوم پزشکی و نمایند ه 
وزیر بهد اش��ت، د رمان و آموزش پزش��کی د ر استان د ر آیین احد اث این 
مرکز که با حضور رحمتی منفرد  مد یر شعب بانک رفاه استان، نمایند گان 
مجلس ش��ورای اسالمی، مد یران ارشد  اس��تانی، مجمع خیرین سالمت 
استان، مشاور اس��تاند ار و مد یر کل روابط عمومی استاند اری چهارمحال 
برگزار ش��د ، ضمن قد رد انی از بانک رف��اه کارگران به منظور تخصیص ۵ 
میلی��ارد  ریال اعتبار به این مهم، مش��ارکت این بانک د ر س��اخت مرکز 
اورژانس هوایی د انش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد  را بسیار حائز اهمیت و 
ارزشمند  برشمرد  و گفت: این اقد ام بانک رفاه به منظور کاهش حواد ث و 
سرعت بخشید ن به عملیات امد اد  اورژانس هوایی و د ر پی حاد ثه سقوط 
بالگرد  اورژانس د انش��گاه علوم پزش��کی د ر جریان عملیات نجات یکی از 
اهالی روس��تای د هد لی واقع د ر منطقه صعب العبور اس��تان چهارمحال 

صورت گرفته است که د ر نوع خود  بسیار ارزشمند  و قابل تقد یر است.

د ر آئین بد رق��ه از کاروان طالیه د اران رونق 
تولید  که با حضور د کتر شریعتمد اری برگزار 
ش��د ، از بانک رفاه به عنوان بانک اجتماعی 

حامی ورزش کارگری تجلیل به عمل آمد .

عملکرد  مالی بانک صاد رات ایران با ارتقای قابل توجهی 
مواجه شد ه و این بانک را برای تحقق »جهش بزرگ« 
آماد ه تر کرد ه است. گزارش مالی حسابرسی نشد ه سال 
مالی 1۳۹۷ بانک صاد رات ایران که  د ر س��ایت کد ال 
منتش��ر ش��د ، نش��ان از بهبود  عملکرد  قابل توجه این 
بانک و تحقق وعد ه ه��ای مد یرعامل بانک د ارد .کاهش 
۸1 د رص��د ی بد هی بانک صاد رات ای��ران به بانک ها و 
سایر مؤسسات اعتباری و افت 2۳ د رصد ی بد هی بانک 
به بانک مرکزی و صند وق توسعه ملی د ر کنار افزایش 
۵1 د رصد ی سپرد ه های د ید اری و ارزان قیمت حکایت 
از تالش و عزم ش��بکه بانک صاد رات ایران برای خروج 
از زیان و تحقق  د ست یابی به نقطه سر به سر د ر آیند ه 
نزد ی��ک د ارد .تهات��ر بیش از ۹۰ ه��زار میلیارد  ریال از 
مطالبات بانک از د ولت با بد هی به بانک مرکزی، تأثیر 
قاب��ل توجهی بر بهبود  صورت های مالی بانک د اش��ته 
که د ر کنار افزایش س��رمایه 2۰۳ د رصد ی اواخر سال 
۹۷، موجب خروج کامل بانک از ش��مولیت ماد ه 141 
قان��ون تجارت را فراهم آورد .د ر 12ماه منتهی به پایان 
اس��فند ماه سال ۹۷، افزایش 1۳۷ د رصد ی سهم بانک 
از د رآمد های مش��اع و افزایش ۳1 د رصد ی د رآمد های 

تقویت  موجب  نیز  غیرمشاع 
سال  د ر  سود آوی  چشم اند از 
۹۸ ش��د ه اس��ت.با کاه��ش 
۷۹ د رص��د ی زیان این بانک 
د ر 12 ماه منته��ی به پایان 
س��ال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ 
زیان هر سهم بانک صاد رات 

ای��ران از 2۰۵ ریال س��ال ۹۶ به 44ریال کاهش یافت 
ت��ا وعد ه مد یرعامل د ر تحقق س��ود آوری س��ال ۹۸ را 
د س��ت یافتنی تر کند .زی��ان عملکرد ی بان��ک صاد رات 
ای��ران از رق��م ۳۵ هزار و ۸۷۸ میلیارد  ریال د ر س��ال 
۹۶ ب��ه هفت ه��زار و ۶۶۵ میلیارد  ریال د ر س��ال ۹۷ 
رس��ید  و به این ترتیب حجم این زیان نسبت به سال 
قبل به یک پنجم س��قوط کرد  که نشان از نتایج مثبت 
و امید وارکنن��د ه برنامه ه��ای مد یری��ت جد ید  و تالش 
کارکنان د ارد .مد یرعام��ل بانک صاد رات ایران پیش از 
این گفته بود  سال ۹۸ سال »جهش بزرگ« برای بانک 
صاد رات ایران اس��ت که محوریت آن تس��هیل تأمین 
سرمایه د ر گرد ش واحد های تولید ی با ارائه طرح های 

نوین بانکی و خروج کامل از زیان است.

رفیق روزهای سخت جهش بزرگ د ر مسیر سود د هی

خرید  ارز بد ون محد ود یت د ر اسرع وقت

 »اینترپل« مد یرعامل اسبق 
را بازد اشت کرد 

بان��ک ملی ای��ران از 
کنون  تا   1۳۸۹ سال 
آزاد س��ازی  زمین��ه 
ح��د ود  ۶۰۰ نف��ر از 
زند انی��ان جرایم غیر 
عم��د  را فراهم کرد ه 

است.
به گزارش رواب��ط عمومی بانک ملی 
ای��ران، ای��ن بانک طبق یک س��نت 
حس��نه د ر قال��ب جش��ن گلری��زان 
که هر س��ال د ر اقصی نقاط کش��ور 
برگزار می ش��ود ، مبالغی را به منظور 
آزاد س��ازی زند انیان جرایم غیر عمد  

پرد اخت می کند .

مرک��ز  مل��ی  نظرس��نجی  از  بخش��ی  د ر 
افکارس��نجی د انشجویان ایران )ایسپا( که د ر 
روزه��ای ۳1 ارد یبهش��ت و 1 خرد اد  ماه ۹۸ 
به صورت تلفنی با جامعه آماری ش��هروند ان 
کل کشور)اعم از شهر و روستا( انجام شد ، از 
پاسخگویان پرسید ه ش��د ه است شما از بین 
بانک های کش��ور کد ام بان��ک را ترجیح می 

د هید ؟ نتایج اینگونه حاصل شد  :
  ۳1.4 بان��ک مل��ی   12.۶د رص��د  بانک مل��ت   ۷.۹ د رصد  بانک 
 ص��اد رات   ۶.۷ د رص��د  بان��ک کش��اورزی   ۶.4د رصد  بانک س��په 

  ۵د رصد  بانک تجارت . 

ربات آلفا پد ید ه ای نو و منحصر به فرد  د ر نظام بانکی کشورمان 
اس��ت که نه تنها جذابیت های خاص ود  را د ارد ، بلکه بسیاری 
از خد مات عمومی مرتبط با مشتریان را ارائه می د هد .این ربات 
د ر روزهای اوج کاری پایان س��ال د ر ش��عبه مرکزی و مجتمع 
تجاری پاالد یوم مس��تقر ش��د ه و وظیفه اطالع رس��انی د رباره 

خد مات بانک را بر عهد ه گرفته است.

ربات آلفا
همکار جدید کارکنان بانک ملی

آزاد سازی 600 زند انی جرایم غیر عمد  

مرد م کد ام بانک ها را ترجیح می د هند ؟

 نگاه نکن بچه جان 
یاد میگری!
 برو دنبال 
علم و دانش!

چقدر سبک میشه؟کم بشه، پروندمون پسر می فهمی یک صفر 

پدر جان تو این سن 
پیری می خوای وام 

ازدواج بگیری؟

کجام پیره...
اینا واسه ی یک وام 
پیرمو در آوردن...
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وقت��ی 4۵ هزار تومان یاران��ه هر فرد ، فقط 
کفاف خرید  سه کیلو سیب زمینی را می د هد ، 
صحب��ت از اینکه خانواد ه ه��ای ایرانی یارانه 
د ولتی می گیرند ، بیش��تر به طن��ز می ماند .

قریب به نه س��ال از اجرای طرح هد فمند ی 
یارانه ها گذش��ته و بعد  از شوک ارزی اخیر، 
اگ��ر بگویی��م این طرح عماًل سیاس��تی بود  
برای حذف یارانه ها، بیراه نگفته ایم. صحبت 
از اینک��ه خانواد ه های ایران��ی یارانه د ولتی 
می گیرن��د ، بیش��تر به طنز می مان��د . زمان 
آغاز طرح، یک خان��واد ه 4 نفره، 1۸۰ هزار 
تومان یارانه می گرفت که با احتساب حد اقل 
د ستمزد ِ حد ود اً ۳۰۰ هزار تومانی کارگران، 
چیزی حد ود  ۶۰ د رصد  آن بود . با این حال 
ش��وک های ارزی پی د ر پی و کاهش ارزش 
پول ملی چه د ر د ولت محمود  احمد ی نژاد  

و چ��ه د ر د ولت حس��ن روحان��ی از ارزش 
یارانه ها کاس��ت. به طوریک��ه امروز مجموع 
یارانه های یک خان��واد ه 4 نفره به ۹ د رصد ِ 
حد اقل د ستمزد  رس��ید ه است و احتماالً تا 
س��الهای آیند ه همگام با کاهش ارزش پول 
ملی، طوری کم ارزش خواهد  ش��د  که نه از 
تاک نشانی بماند  و نه از تاک نشان.اگر زمان، 
اج��رای طرح هد فمن��د ی یارانه ه��ا، میزان 
یارانه د ریافتی خانوار 4 نفره معاد ل 4۰ د الر 
بود ه، امروز این یارانه برابر با ۳.4 د الر است. 
آنهم وقتی مجموع حد اقل د ستمزد  کارگران 
برابر با 1۵۳ د الر د ر س��ال ۹۸ است. به این 
معنا اگ��ر وضعی��ت کارگران را نس��بت به 
س��ال ۸۸-۸۹ قیاس کنیم، خواهیم د ید  که 
عماًل طرح هد فمن��د ی یارانه ها طرحی بود  
برای حذف یارانه به اقش��ار کم برخورد ار و 

د هک های پایین د رآمد ی جامعه.طرحی که 
به توصیه صند وق بین المللی پول انجام شد  
و جالب اینجا اس��ت که کریس��تین الگارد ، 
ریی��س صند وق بین المللی پ��ول د ر نامه ای 
از اقد ام جمهوری اس��المی ایران د ر اجرایی 
کرد ن ط��رح »هد فمن��د ی یارانه ها« تقد یر 
کرد  و از این اقد ام به عنوان الگویی مناسب 
برای بهره برد اری س��ایر کش��ورها مخصوصاً 
کش��ورهای نفت خی��ز منطق��ه خاورمیان��ه 
یاد کرد . البته توصیه بانک جهانی و صند وق 
بین الملل��ی پول این بود  که اگر قرار باش��د ، 
د ول��ت ایران همچنان به این ش��کل اقتصاد  
خود  را اد امه د هد ، برای پایین نگاه د اش��تن 
قیم��ت حامل های انرژی ب��ا هد ف حمایت 
از اقش��ار آس��یب پذیر مجبور می شود ، همه 
بود ج��ه خود  را ب��ه یارانه اختص��اص د هد . 
پیش بین��ی می کرد ند  د ر چند  س��ال آیند ه 
هی��چ پولی برای د ولت نمان��د  و همه آن را 
د ر قال��ب یارانه پرد اخت کند .به گفته رئیس 
اتحاد یه پیشکسوتان جامعه کارگری؛ همان 
4۰ د الر ب��ا قیم��ت ارز د ولتی د ر ش��رایط 
فعلی، معاد ل 1۶۸ هزار تومان، با قیمت ارز 
نیمایی، ح��د ود  ۳۶۰ هزار تومان و با قیمت 
د الر آزاد  حد ود اً ۵۵۰ هزار تومان است. یعنی 
یارانه ه��ا االن باید  ح��د ود  ۵۵۰ هزار تومان 
باش��د  تا بتواند  ارزش همان زمان یارانه ها را 
د اشته باشد .االن اگر یک خانواد ه چهار نفره 
کارگ��ری 1۸۰ هزار تومان می گیرد ، باید  نه 

برابر آن ع��د د  را بگیرد  تا ارزش یارانه زمان 
د ولت احمد ی نژاد  را گرفته باش��د .همه این 
اع��د اد  د ر کنار یکد یگر موید  این اس��ت که 
عم��اًل یارانه ها امروز هیچ اث��ری د ر زند گی 

د هک های پایین جامعه ند ارند . 
برای د هک های ب��االی جامعه این بی ارزش 
ش��د ن از اول هم خیلی اهمیت ند اشت. د ر 
زمانی که هد فمند ی اجرا می شد ، بیشترین 
یاران��ه را افراد  غنی جامع��ه می گرفتند . د ر 
س��الهای ۸۹ و ۹۰ باال رفتن ضریب جینی 
تا ح��د ود  4۰ د رصد  نش��ان د هند ه این بود  
که اختالف طبقاتی رو به کاهش رفته است. 
ضریب جینی توزیع نابرابری فقر است. عد د  
آن هرچه افزود ه می ش��ود ، یعنی بیش��تر به 

سمت عد الت پیش رفته ایم.
هرچه هس��ت ط��رح هد فمن��د ی یارانه ها، 
نهایتاً منجر به خنثی ش��د ن یارانه ها ش��د . 
به نظر می رس��د  د ول��ت ترجیح می د هد  به 
ج��ای اینکه مالی��ات از نهاد ه��ای خاص و 
ثروتمند ان، س��رمایه تجاری و مستغالت را 
د ر د ستور کار قرار د هد ، هم سیاست هایش 
را معط��وف بر مالیات ب��ر مصرف کند  و هم 
مالی��ات برد رآم��د  کارمن��د ان و کارگران و 
اصناف را به طور مرتب کسر کند . البته همه 
انواع این سیاس��ت ها به نام برقراری عد الت 
اج��را می ش��ود ، اما از حرف ت��ا عمل فاصله 
بسیار است. این مطلب را ما ننوشتیم مریم 

وحید یان د ر ایلنا نوشت.

چند  س��الی اس��ت که معضل آلود گی ه��وا و ترافیک 
گریبان گیر ش��هرهای بزرگ کش��ورمان شد ه است و 
شهرد اری ها سیاست های مختلفی را برای برون رفت 
از این مش��کل د ر پی��ش گرفته اند ، اجب��ار به معاینه 
فن��ی خود روها، محد ود یت های ترافیکی ، تش��ویق به 
اس��تفاد ه از وسایل نقلیه عمومی، تش��ویق به استفاد ه 
از د وچرخه و … از این د س��ت سیاست ها بود ه است. 
"سه ش��نبه های بد ون خود رو که شهرد اری کالنشهر تهران با تبلیغات مختلف 
بصری و رسانه ای د ر حال فرهنگ سازی آن بین مرد م است از جمله حرکتهای 
خوبی می باش��د  که مطالب مختلفی را د ر خصوص اهمیت هوای پاک، د وستی 
با محیط زیست ، کاهش ترافیک ، سالمت جسمی و روانی شهروند ان و … با 
خود  به همراه د ارد  .د ر این میان استفاد ه از د وچرخه د ر مقصد  و مسیرهایی که 
می تواند  جایگزین خود رو باش��د  یکی از پیش��نهاد های مفید  و جهانی است. به 
طوری که سازمان ملل متحد  سوم ژوئن برابر با سیزد هم خرد اد  ماه را به عنوان 
روز جهانی د وچرخه س��واری اعالم نمود ه اس��ت و طی اعالمی��ه ای از فعاالن 
اجتماعی می خواهد  تا با توس��عه فرهنگ د وچرخه سواری که گامی د ر جهت 
توس��عه پاید ار است به حفظ محیط زیس��ت و سالمت د ر جامعه کمک نمایند . 
شایسته است شهرد اری ها د ر رهبری شهری خود  هماهنگ با ترویج د وچرخه 

سواری بستر و حمایت الزم را د ر استفاد ه از د وچرخه مهیا نمایند  . 

�رد ستی   برای حذف یارانه از سفره مرد م 

الیح��ه پایه های مالیاتی جد ید  پس از تد وین د ر س��ازمان 
ام��ور مالیاتی و وزارت امور اقتص��اد ی و د ارایی، هم اکنون 
برای تأیید  نهایی روی میز وزیر اقتصاد  قرار گرفته و بزود ی 
ب��رای تصویب به هیأت وزیران می رود . ضمن اینکه مالیات 
از س��پرد ه های بانکی هم از این الیحه کنار گذاش��ته شد ه 
اس��ت.این تازه ترین خبر د رباره الیحه جد ید  د ولت اس��ت 
که معاون اقتصاد ی وزارت امور اقتصاد ی و د ارایی د ر گفت 
و گو با »ایران« اع��الم کرد .وزارت اقتصاد  افزود ن پایه های 
مالیاتی جد ید  را برای س��ال گذش��ته د ر د س��تور کار خود  
قرار د اد ه بود  که س��رانجام براساس آخرین اخبار پایه های 
جد ید  مالیات��ی همانند  »مالیات بر جمع د رآمد «، »مالیات 
بر عاید ی س��رمایه با اولویت مالیات ب��ر عاید ی امالک« و 

»مالیات بر سود  س��پرد ه بانکی« د ر د ستور کار د ولت قرار 
گرفته بود . د ر همین راس��تا سازمان امور مالیاتی به عنوان 
د س��تگاه متولی مس��ئول تد وین این الیحه شد . الیحه ای 
که هفته گذش��ته به وزارت اموراقتص��اد ی و د ارایی رفت.

محمد علی د هق��ان د هنوی، معاون اقتص��اد ی وزارت امور 
اقتص��اد ی و د ارای��ی، د ر گفت و گو با »ای��ران« تازه ترین 
اخبار تد وین و تصویب این الیحه خبرساز را اعالم کرد .این 
د رحالی است که زهرا س��عید ی عضو کمیسیون اقتصاد ی 
مجلس نی��ز از تصویب کلیات طرح مجل��س برای مالیات 
بر عاید ی مس��کن خب��ر د اد ه که د ر روزه��ای اخیر تقد یم 
هیأت رئیسه مجلس شد ه است. این طرح مجلس با الحاق 
یک ماد ه به قانون مالیات های مس��تقیم با عنوان »مقابله با 

س��ود اگری و کاهش التهابات بازار مسکن« تنها مالیات بر 
عاید ی مس��کن را شامل می ش��ود . طرحی که به گفته این 
نماین��د ه مجلس ۹۵ د رصد  مرد م از آن معاف خواهند  بود . 
اما الیحه د ولت قرار است تمام بخش های مالیات برعاید ی 

سرمایه را پوشش د هد .

معافیت سپرد ه های بانکی از مالیات

سه شنبه های بد ون خود رو

سید  محمد  صاد ق الحسینی کارشناس 
اقتصاد ی با بیان اینکه د ولت برنامه گرانی 
را د ر مواجه با موسسات مالی غیر مجاز 
به اجرا د رآورد ،  گفت: د ر جریان برخورد  
با موسس��ات مال��ی غیرمجاز، س��پرد ه 
2میلی��ون س��پرد ه گ��ذار از جیب ۸۰ 
میلیون نفر ایرانی تامین ش��د  و د ر این 
ش��رایط به نظام مالی کشور و تک تک 
مرد م هزینه باالیی وارد  آمد  به طوری که 
سهم هر نفر د ر جبران این خسارت ۵۰۰ 
هزار تومان د ر س��ال بود .میزان خسارت 
وارد  ش��د ه بابت فعالیت موسسات مالی 
غیرمجاز بیش از 4۰ هزار میلیارد  تومان 
بود ه اس��ت که د ر این شرایط اقتصاد ی 
رقم قابل توجهی محس��وب می ش��ود .

د ولت می توانست با استفاد ه و الگوبرد اری 
از تجربه ه��ای جهانی ب��ا یک پنجم این 
هزینه، موض��وع را مد یریت کند .د ر د نیا 
مد ل ه��ای مختلف��ی برای س��اماند هی 
موسس��ات مال��ی غیرمجاز وج��ود  د ارد  

که قابلی��ت اجرا د ر س��اختار اقتصاد ی 
کشورمان را هم د اشتند  اما د ولت ترجیح 
د اد  به د الیل اقتصاد  سیاس��ی، راهکاری 
متناسب با این شرایط  را د ر پیش بگیرد  
اما این راهکار د ر مقایس��ه با د ستاورد ی 
که د اشت روش بسیار گرانی بود . به نظر 
می رسد  تهاجمی ترین روش مقابله برای 
رفع مشکل موسسات مالی غیرمجاز به 
اجرا رس��ید  که با توجه به آس��یب ها و 
هزینه های زیاد ی که د اشت، منافع قابل 
توجهی را ایجاد  نکرد . د ولت می توانست 
این منافع را با هزینه کمتری به د س��ت 
بیاورد . واقعیت این اس��ت که د ر نهایت 
این خسارت از محل منابع بانک مرکزی 
تامین می ش��ود  اما منجر به افزایش پایه 
پولی و افزایش نقد ینگی کش��ور خواهد  
ش��د .:  اینکه آیا به لحاظ اخالق سیاسی 
د ولت این حق را د اش��ت از جیب مرد م 
به یک عد ه قلیلی خسارت بپرد ازد ، محل 

سوال است.

۵۵ د رصد  سپرد ه های بانکی تا پایان  سال۹۷ از آِن تهرانی ها بود ه است. بنا به گزارش 
بانک مرکزی پس از تهران، اصفهانی ها و مرد م خراسان رضوی بیشترین سپرد ه های 
بانکی را د اش��ته اند . مرد م استان فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی هم د ر رتبه 
بعد ی بیشترین سپرد ه های بانکی قرار می گیرند . مرد م کهگیلویه وبویراحمد ، ایالم 

خراسان شمالی و خراسان  جنوبی هم کمترین سپرد ه های بانکی را د ارند .

بیشترسپرد ه های بانکی به نام 
تهرانی هاست

جبران خسارت موسسات مالی 
غیرمجاز از جیب هر ایرانی

مجلس د ر مصوبه ای مقرر کرد  حس��اب های 
بانکی اش��خاص حقیقی فاقد  شماره ملی و 

و افراد  حقوقی فاقد  شناس��ه ملی مس��د ود  
می ش��ود .نمایند گان مجلس د ر جلسه علنی 
مجل��س و د ر جریان بررس��ی الیحه بود جه 
۹۸، بند الحاقی س��ه بن��د  و تبصره 1۶ را به 
تصویب رس��اند ند  که براساس آن به منظور 
افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه 

با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: 
1- بان��ک مرکزی مجاز اس��ت ظرف مد ت 
یک ماه پس از الزم االجراء ش��د ن این قانون 
حس��اب های بانکی اش��خاص حقیقی فاقد  
شماره ملی و افراد  حقوقی فاقد  شناسه ملی 

را مسد ود  نماید .
 2- کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
د رخواس��ت س��ازمان  براس��اس  موظفن��د  
ام��ور مالیاتی فهرس��ت حس��اب های بانکی 
و اطالع��ات مرب��وط به کلی��ه تراکنش های 
بانک��ی )د رون بانکی و بی��ن بانکی( مؤد یان 
را به صورت ماهانه د ر اختیار س��ازمان امور 

مالیاتی قرار د هند .
 ۳- بانک مرکزی با تصویب ش��ورای پول و 
اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به 
صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص 

حقیقی حد آستانه ای )سقفی( را تعیین کند  
و انتق��ال وجه با مبلغ باالتر از حد  آس��تانه 
)سقف( را برای اش��خاص حقیقی از طریق 
کلی��ه تراکنش ه��ای بانک��ی )د رون بانکی 
و بی��ن بانکی( و س��ایر ابزاره��ای پرد اخت، 
مش��روط به د رج »باب��ت« و د ر صورت نیاز 
ارائه اس��ناد  مثبته نماید .اش��خاص حقیقی 
که از حس��اب بانکی خود  اس��تفاد ه تجاری 
می کنند  می توانند  با د ریافت کد  اقتصاد ی و 
اتصال حساب بانکی خود  به کد  اقتصاد ی، از 

شمول مفاد  بند  )ج( مستثنی شوند .

حساب های بانکی فاقد  شماره ملی مسد ود  می شود 

بانک اقتصاد نوین با هد ف پاسخگویی به نیاز مشتریان 
و کمک به بهبود  ش��رایط اقتصاد ی خانوارها و فعاالن 
اقتصاد ی، طرح تس��هیالتی »صبا« را ارائه کرد ه است.  
د ر طرح »صبا« تسهیالتی متنوع د ر سه بسته متفاوت 
و براس��اس معد ل موجود ی مشتریان پیش بینی شد ه 
است. د ر بسته شماره یک طرح )صبا 1 و 2( مشتریان 
حقیقی و حقوقی بانک اقتصاد نوین، صاحبان مشاغل و 
فع��االن اقتصاد ی می توانند  تا د و برابر معد ل موجود ی 

س��پرد ه خود  و تا سقف 2میلیارد  ریال، با ش��رایط آسان تسهیالت د ریافت کنند .
متقاضیان د ریافت تسهیالت کمک  هزینه خرید  خود رو، تعمیر مسکن، خرید  ابزار 
کار، لوازم  ید کی و...، پزشکان و د اروسازان، اصناف، کسبه و صاحبان کسب وکارهای 
کوچک، پذیرند گان پایانه های فروشگاهی متصل به سپرد ه های بانک اقتصاد نوین 
و اش��خاصی که میزان نقد ینگی مورد  نیازش��ان بیش از میزان پس اند ازشان است 
می توانند  از این تس��هیالت بهره مند  ش��وند .عالوه بر این، ش��رکت ها و موسسات 
برای پرد اخت تس��هیالت به کارمند ان خود  می توانند  از ش��رایط طرح تسهیالتی 
»صبا1و2« اس��تفاد ه کنن��د . د ر طرح »صبا 1 و 2«، براس��اس مع��د ل موجود ی 
سپرد ه های کوتاه مد ت و قرض الحسنه جاری مشتریان د ر بازه های زمانی 2تا 4ماه 
امکان پرد اخت تسهیالت تا 21۵ د رصد  معد ل موجود ی سپرد ه ها فراهم شد ه است.

بانک  و بیمهپرد اخت وام با شرایط آسان 

اولین سامانه تأمین مالی خرد  تضمین شد ه با حضور وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، معاونت تعاون وزارتخانه مد یران عامل بانک توسعه 
تعاون و صند وق ضمانت س��رمایه گذاری بخ��ش تعاون و همچنین 
نمایند گان اتحاد یه ها و شرکت های تعاونی رونمایی شد . گفتنی است 
این س��امانه که به س��فارش صند وق ضمانت س��رمایه گذاری بخش 
تعاون، توسط شرکت سمات )شرکت زیرمجموعه بانک توسعه تعاون( 
طراحی و پیاد ه س��ازی گرد ید ه است با تضمین اصل سرمایه مرد م و 

همچنین اعتبارس��نجی و ارزیابی کارآفرینان و کسب وکار متقاضی، ریسک سرمایه گذاری را 
برای مرد م کاهش و احتمال موفقیت کس��ب وکار را باال می برد  و د رنتیجه مشارکت کنند گان 
پاد اش سرمایه گذاری خود  را د ریافت می کنند .الزم به ذکر است پورتال نرم افزاری تأمین مالی 
جمعی خرد  تضمین شد ه، یک سامانه نرم افزاری است که کلیه مراحل ثبت د رخواست تا واریز 
وجه و سایر فرآیند های مرتبط د ر آن پیاد ه سازی و اجرا گرد ید ه است.  شرکت سمات به عنوان 
فراهم آورند ه زیرساخت های نرم افزاری توسعه د هند ه این سامانه د ر آیند ه می باشد . این سامانه 
قابلیت به کارگیری توس��ط کلیه موسسات سرمایه گذاری، ش��تاب د هند ه ها، پارک های علم و 

فناوری و حامیان مالی کارآفرینان را د ارد .

د ومین مرحله از س��ومین جشنواره طالیی مشترک بانک تجارت 
و ش��رکت کارت اعتباری ایران کیش ویژه مراکز تجاری منتخب 
د ر سراس��ر کشور آغاز ش��د .د ومین مرحله از س��ومین جشنواره 
طالیی ایران کیش وبانک تجارت از نیمه تیرماه آغاز و تا هش��تم 

شهریورماه اد امه خواهد  د اشت.
تج��اری  مراک��ز  د ر   ۹۸ س��ال  ابت��د ای  از  جش��نواره  ای��ن 
اس��تان ه��ای ته��ران، الب��رز، هرم��زگان ، آذربایج��ان ش��رقی 

گیالن،خوزستان،خراس��ان رضوی برگزار می ش��ود  .د راین د وره از جش��نواره به قید  قرعه 
برای خرید ارانی که با کارت بانکی خود  د ر طول زمان برگزاری جش��نواره د ر مراکز تجاری 
این اس��تان ها از طریق پذیرند گانی که د ارای پایانه های فروش ش��رکت ایران کیش متصل 
ب��ه حس��اب های بانک تجارت می باش��ند  خری��د  نمایند  د ه ها کارت هد ی��ه 1.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال��ی و همچنین به پذیرن��د گان د ه ها جایزه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریالی اهد ا خواهد  ش��د . جایزه 
وی��ژه این جش��نواره اه��د ای د ه ها خود رو کیا ری��و، د امای ایکس ۵ و پ��ژو 2۰۶ د ر مراکز 
 تجاری این اس��تان ها می باش��د  که د ر چهارمین و آخرین مرحله به برند ه خوش ش��انس 

اهد ا خواهد  شد .

خود رو جایزه سومین جشنواره طالیی رونمایی از سامانه تأمین مالی خرد  
بانک  و بیمه

گرفتمت!
آخرین بار کی 

مالیات دادی؟؟؟!!

 فرار مالیاتی 
60هزار میلیاردی!!!

از نفوذی به مرکز
قربان االن زیرپاشو 

خالی می کنم  میارمش 
بانک خودمون



مجلس شورای اسالمی سرانجام پس از کش وقوس های 
ف��راوان اعطای تابعیت ایرانی به فرزند انی با ماد ر ایرانی 
و پ��د ر غیرایران��ی را د ر 22 ارد یبهش��ت تصویب کرد . 
د ر صورت تأیید  آن د ر ش��ورای نگهب��ان، فرزند ان زیر 
1۸س��ال حاص��ل از زن��ان ایرانی و مرد ان غی��ر ایرانی 
می  توانند  از طریق ماد رش��ان برای د ریافت شناس��نامه 

ایرانی اقد ام کنند . 
پس از 1۸ س��ال هم خود ش��ان می توانن��د  اقد ام کنند  
که پ��س از بررس��ی وضعیت آن ها از س��وی نهاد  های 
اطالعاتی و امنیتی به ش��رط ند اش��تن مشکل، برایشان 
شناس��نامه صاد ر می ش��ود . این تابعیت اگرچه تابعیت 
اکتس��ابی است، ولی مس��ئله این اس��ت که این افراد  
شناس��نامه می گیرن��د  و از تم��ام حق��وق ش��هروند ی 

برخورد ار می ش��وند .  د ر قانون س��ال ۸۵ الزام ارائه رد  
تابعیت پد ری وجود  د اش��ت که این هم فرآیند  طوالنی 
د اشت و فرد  باید  از کش��وری رد  تابعیت می گرفت که 
ت��ا به حال به آن پا نگذاش��ته بود . این مش��کل به ویژه 
د ر مورد  کش��ور افغانستان که شخص رئیس جمهور آن 
کشور باید  این نامه را امضا می کرد ، بغرنج بود . البته د ر 
بقیه کش��ور ها نیز سختگیری بس��یاری برای آن وجود  
د اش��ت که با تصوی��ب این الیحه، د یگ��ر نیازی به آن 
نیست. از مزیت های  این الیحه  هم از نظر ارزش قائل 
ش��د ن به زنان ایرانی اهمیت د ارد ، ه��م از نظر تعیین 
تکلیف بچه های آنها. چون ارزشی برای زن ایرانی قائل 
می ش��ود  که د ر هر کجای د نیا فرزن��د ی به د نیا بیاورد  
به احترام ماد رش می تواند  تابعیت ایرانی د اشته باشد . 

باد  امچی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: 
اعالم شماره تلفن برای گزارش بی حجابی  این تصمیم 
اهان��ت به مرد  م، نقض حریم  خصوصی و تخریب امنیت 
روانی آنان است و با قرارد  اد  ن مرد  م د  ر مقابل هم باعث 
تن��ش اجتماعی و حتی تسویه حس��اب های ش��خصی 

می شود  .
روحانی رئی�س جمهوری  د  ر د  ی�د  ار وزیرخارجه 
آلمان: ایران هرگز با اعمال تحریم و فش��ار د  ر بن بست 
ق��رار نگرفت��ه و نخواهد   گرفت.خروج آمری��کا از برجام 

ج��ز تأثیرات منفی د  ر تعامل کش��ورها و امنیت منطقه 
حاصلی ند  اش��ته اس��ت اراد  ه جمهوری اس��المی ایران 
توس��عه روابط سیاسی و اقتصاد  ی با کشورهای اتحاد  یه 
اروپ��ا بوی��ژه آلمان اس��ت.اروپا باید   د  ر برابر تروریس��م 
اقتصاد  ی آمریکا علیه ملت ایران ایستاد  گی و به تعهد  ات 
خ��ود   د  ر برج��ام عمل کند  . امروز ارکان کش��ور و ملت 
ایران قطعاً از یکسال گذشته متحد  تر و منسجم تر است.

امنیت منطقه هرگز با اعمال فش��ار و تحریم ملت ایران 
حاصل نخواهد   شد  .

ارد  کانی�ان وزی�ر نی�رو: م��ا زی��اد   می خوری��م د  ر 
 حال��ی ک��ه چینی ه��ا ب��ا ی��ک وعد  ه غ��ذا هم س��یر 

می شوند  !
جوابی�ه مرد  م :یمنی ها با یک د  س��ت لب��اس زند  گی 
می کنن��د   ش��ما ه��م چنی��ن باش��ید  ! یک ب��ار نگفتند   
ام��ارات هزین��ه تحصی��ل بچه ها راحت��ی د  ر خارج هم 
تقب��ل می کند   و مس��کنرایگان می د  هد  ، م��ا هم چنین 
 می کنیم!فق��ط بخ��ش فالک��ت و بد  بخت��ی خارجی ها 

به ما رسید  ه؟

عد م ش��ناخت ، آگاهی و انتخ��اب د ر هر زمینه ای باعث 
بروز فاجعه می ش��ود . فجایعی که اگر چ��ه به مرور بروز 
می کنند  ام��ا ماند گاری خود  را تا مد تها حفظ می کنند . 
خصوص��اً اقتصاد  که شایس��ته اس��ت از آن به عنوان علم 
اقتص��اد  نام برد ه ش��ود  . ح��ال آنکه د ر کش��ورهای روبه 
پیش��رفت یا ب��ه ظاهر اقتصاد ی ش��د ه این عل��م تعریف 
غلط��ی به خود  گرفته کاماًل از مس��یر اصلی خارج ش��د ه 
است. د رک ناد رست و تعریف عامیانه از علم اقتصاد  نوین 
باع��ث گرد ید ه تا جامعیت این عل��م د ر حد  رزق و روزی  
د خ��ل ، بخور و نمیر ، پول با پ��ول عوض کرد ن ، خرابی 
ب��ازار  تورم ، گرانی ، اضطراب خرید  ، انباش��ت نقد ینگی 
، معامل��ه کاال ب��ه کاال ن��زول کن��د ، اد بیاتی که بیش��تر 
زیرمجموعه ضد  اقتصاد  اس��ت ،  چرا که علم اقتصاد  ذاتاً 
 جز پیش��رفت روزافزون و آس��ایش جامعه نتیجه د یگری 

نخواهد  د اشت. 
اساساً ش��کل گیری مجموعه های اقتصاد ی مثل اصناف  
اتحاد ی��ه ها د لیل بر جامعیت علم اقتصاد  د ارد . و اگر این 
علم به د رس��تی تعریف نش��ود  و متصد یان امور صنفی از 
د رک علمی آن عاجز باش��ند  چنین مجموعه هایی بیشتر 
مح��ل حل اختالف می ش��ود  تا مرکزی ب��رای کنترل و 
ترویج مبان��ی روز اقتص��اد ی د ر زیرمجموعه های خود  . 
همین یک نکته کافیس��ت تا مراکز اقتصاد ی د ر هر شکل 
و متراژی که باش��ند  احس��اس کنند  که هی��چ نیرو خرد  
اقتصاد ی آنها را  پوشش نمی د هد  و آنها د ر پس این وارها 

شد گی ، امنیت شغلی نخواهند  د اشت . 
ای��ن حس عد م امنیت اقتصاد ی فضا را برای به کارگیری  
عل��وم و تجارت و  کس��ب فراهم می س��ازد  که این خود  
ش��روعی بر ضد  اقتصاد  است که جز فاجعه نتیجه ای د ر 
بر نخواهد  د اش��ت. اقتصاد  این نیست که د ستفروش خود  
را کاس��ب ، کاس��ب خود  را تاجر و تاجر خ��ود  را اقتصاد  

د ان بش��مارد  . اقتصاد  این نیس��ت که حجره ها بازسازی 
ش��وند  و ش��کل تجاری به خود  بگیرند  ی��ا اماکن مختلف 
تغییر کاربری د هند  این روند  خود سرانه باعث می شود  تا 
حرمت این علم شکسته شود  و حد  و حد ود ها از بین برود  
. اقتص��اد  این تعبیر جاهالنه را ن��د ارد  که جامعه به علت 
عد م امنیت اقتصاد ی به طمع افتد  و تمام تالششان بر این 
باش��د  که چگونه به سود  برسند . اقتصاد  یک خرد  جامع و 
حاکم بر زند گی اس��ت که این اطمینان را بوجود  می آورد  
تا ه��ر فرد  بد اند  که چرخه تجارت��ش د ر جهت آرامش و  
آس��ایش برای نس��ل های پس از خ��ود  د ر جهت جهانی 
ش��د ن برنامه ریزی ش��د ه اس��ت و اگر مالیات می پرد ازد  
مالیاتش د ر این چرخه اقتصاد ی چنان جاگرفته و تعریف 
شد ه که می د اند  د ر  چه زمان و مکانی باعث تولید  ، ایجاد  
شغل ، نوسازی و پیشرفت د ر هر زمینه ای می گرد د . علم 
اقتص��اد  این حق را به هر ف��رد  از جامعه  می د هد   که د ر  
د ورنمای فیزیکی و نه خیالی تالش��ش را ببیند ، اطمینان 
حاصل کند  ،آنگاه د ر جریان کس��ب و کار حل گرد د  زیرا 
د ر علم اقتصاد  و د ر جریان صحیح اقتصاد ی همه به سود  
می رس��ند  و صفات غیر انس��انی که محصول طمع ورزی 
است خود  بخود  آنها  را از چرخه اقتصاد ی خارج می کند . 
محصول چرخه ضد  اقتصاد  بازگشت به باورهای عامیانه ای 
است که ناشی از د رک ناد رست و اضطراب معیشتی است. 
از این رو هر فرد  یا گروه می کوشد  د ر این بازار نابسامان 
از ه��ر راه ممکن بارش را به س��ود  برس��اند  . راه هایی که 
به ش��کل قانون د رآمد ه، قانونی خود س��اخته که مجموعه 
بی قانونی های تجاری و اقتصاد ی اس��ت. همین امر باعث 
می ش��ود  تا د یگر هیچ حد  و مرزی د ر کسب و کار وجود  

ند اشته  یا رعایت نشود . 
سلس��له مراتب اقتصاد ی ناد ید ه گرفته ش��ود  و د ر غیاب 
خرد من��د ان اقتص��اد ی تج��ارت های نو ظه��ور کنند  که 

س��ود ی به مراتب بیشتر از تولید  کنند گان و کسبه د ارند . 
سود ی که می توانس��ت د ر قالب مالیات بر د رآمد  به نفع 
هم��گان باش��د  حاال د ر قال��ب گش��ایش رزق و روزی د ر 
اختی��ار افراد ی قرار می گیرد  که نه مالیات می پرد ازد  نه 
د غد غه جا و مکان د ارند  و نه پش��توانه مالی می خواهند  . 
افراد ی که عموماً امتیاز قانونی اقامت هم ند اش��ته زند گی 
و پیش��ینه انگلی را پیش گرفته اند  که صد  البته نفوذ این 
افراد  د ر چرخه اقتصاد ی خود  د لیل قاطعی بر عد م وجود  

علم اقتصاد  است )اد امه د ارد (...  
این مطلب را محمد  حید ری نوشت.

چرخه ضد اقتصاد 

بازگشت به باورهای عامیانه
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توفیق اقتصاد                      ی د                      ر 150 کیوسک منتخب مطبوعاتی 
تهران توزیع می گرد                      د                جهت اطالعات بیشتربه سایت 
istanews.ir  و Tofighonline.irمراجعه 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 
م��ی کنن��د     . عارضم که این قضیه بر قاریین معظم پوش��ید    ه و 
مخفی نیس��ت که د    ر این د    وران وانفس��ای گرانی کاغذ وسرانه  
 مطالع��ه یک ص��د    م ثانیه د    ر روز  هموطن��ان فرهیخته ، جیگر 
ش��یر 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 ش��ود     و خس��تگی کار از یک طرف و چمچاره پرد    اخت 
هزین��ه ه��ای اصلی و فرعی  و بالخص چ��ک چاپخانه از طرف 
د    یگر روزها و ماهها و س��الهای آین��د    ه را چون زهر بر ما کوفت  
و خ��واب به چش��مانمان حرام می کند    .منظور این اس��ت که با 
تمام این وزاریات س��عی کرد    یم از قلم نویسند    گان زبرد    ست آب 
زی��رکاه و طنزیم کنند    گان نامی د    یروز و امروز که کم  هم الکی 
نیس��تند     مستفیضتان کنیم. نتیجه اینکه جرید    ه ای که به طبع 
و نظرتان می رسد     یکی از هزاران نبوغ نهانی ماست که بعضی ها 
م��ی د    انند     و به روی مبارکش��ان نمی آورن��د     آن هم به د    الیلی 
ک��ه ما می د    انیم و ش��ما  نمی د    انید      و بهتر اس��ت خود    تان را 
د    رگیر مش��کالت  ما نکنید    . به قول قضیه تق ریز نومچه هد    ایت 
خان   عزیز که اگر می د    انس��ت 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 به 
پ��ای قضیه ماجراهای آقای ملون نگذارید     . بلکه بد    لیل پاره ای  
منظور بعضی مش��کالت  فن��ی د    ر چاپ  هیئت تحریره تصمیم 
به د    ورنگی گرفتند    . س��و تفاهم  نباشد    ،  منظور همان  چاپ د    و 
رنگ بود     که مالحظه می فرمائید    .  وایضا  بقول قضیه وای بحال 
نومچه صاد    ق خان . جونم واسه شما بگه آقام که شما باشید     :

وای بحال آن کس��ی که از سبک و س��یاق تک و آس ما  کپی 
برابر اصل کند     و ما خبرد    ار ش��ویم که وا مصیبتا به حالش . آن 
س��رش ناپید    ا که اگر کس��ی 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 نویس��ند    گان م��ا بد     بگوید     . انتقاد     کند      
نطق و مس��خره کند      که رس��واش می کنم م��ن . و ایضا بقول 
قضی��ه جای��زه نومچه د    وس��ت بزرگوارمان  . د    ر پیش��گاه اد    با و 
فض��الی جلیل الق��د    ر و ارباب علم و د    انش پوش��ید    ه  و مخفی 
نمان��اد     که اینجانب��ان تصمیم قطعی گرفتی��م که هرکس کمر 
همت بر میان بند    د     و به  ما آگهی د    هد      و مش��ترک ش��ود    . ما را 
د    ر امر خیر ی که گفتیم  یاری نماید     عالوه بر س��هیم شد    ن د    ر 
ث��واب آن  به عنوان اسپانس��رینگ و حامی د    ر تمام صفحات با 
د    رج لوگو تجلیل و قد    رد    انی می گرد    د     .باش��د     که اشخاص د    یگر 
تشویق ش��وند      و عبرت سایرین گرد    د     . البته نه اینکه کار و بار 
زند    گی خود    ش��ان را ول کنند     و فقط سنگ ما را به سینه بزنند    . 
د    ر پای��ان به قول تقد    یم نومچ��ه هد    ایت : ای خوانند    گان معظم 
و گرامی ! ما این جرید    ه را با کمال احترام . د    و د    س��تی . 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

عبد الرض��ا مصری نای��ب رئیس مجلس 
گف��ت: ۳۵ د رصد  طالق ها برای د ریافت 
برای  ص��وری  اس��ت.طالق  مس��تمری 
د ریافت مستمری،  موضوعی که چند ی 
است بیشتر از گذشته سر زبان ها افتاد ه 

است. 
اگرچه سال قبل رئیس سازمان بهزیستی 
چنین مس��ئله ای را نمی پذیرفت و می 

گف��ت هیچ خان��واد ه ای حاضر نیس��ت 
برای مبلغ ناچیز مس��تمری آبروی خود  
و خان��واد ه اش را ببرد ، حاال اما از آماری 
عجیب خبر می د هد  بیش از ۳۵ د رصد  
طالق ها به صورت صوری است تا امکان 
د ریافت مستمری را از صند وق ها فراهم 

کند .
طالق های صوری ریشه د ر قانون حمایت 

از خانواد ه مصوب اسفند  سال ۹1 د ارد .
از اوایل سال ۹2 هم که قانون اجرایی شد 
اگر د ختری پد ر مس��تمری بگیرش را از 
د ست د اد ه باشد  و د و شرِط شاغل نبود ن 
یا د ر رابطه شرعی و قانونی بود ن با یک 
مرد  را د ر مقام همسر ند اشته باشد ، این 
 د ختر یا زن می تواند  مستمری پد رش را 

د ریافت کند .

ازدواج با پیرمردها برای گرفتن مستمری

طرح: کامبیز د     رمبخش

09916163940
توفیق اقتصاد   ی را هم می توانید    

د   ر کانال نیک رسانه نو اند   یش د   نبال کنید   
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