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 د هان آمریکا 
د قیقا کجاست؟
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مرد م به این نتیجه رسید ه اند  که زند گی آنها با زند گی 
مسئولین هم خوانی ند ارد .مرد م می خواهند  مسئولین 

زبان آنها باشند .
 ابت��د ا ما باید ، چرایی تشکی��ل کمپین #فرزند ت_
کجاس��ت را بد انی��م، ک��ه آن ه��م  از روی حس عد م 

اطمینان مرد م به کارگزارانشان د ر نظام است.
  از نظ��ر مرد م ما، مد ی��ران و مسئوالن نظام عموما 
مشکالت و سختی های جامعه را د رک نمی کنند .بنابر 
این مرد م اعتقاد  د ارند  ک��ه خود شان د ر یک جامعه و 

مسئولین د ر جامعه د یگری زند گی  می کنند .
  م��رد م به این نتیجه رسید ه ان��د  که زند گی آنها با 
زند گ��ی مسئولین هم خوانی ند ارد ، فرزند انشان از یک 
سطح برخورد ار نیستند  همچنین وضعیت سکونتشان 
ب��ه گون��ه ای است که  هی��چ سخت��ی را د ر زند گی 

احساس نکرد ه اند .
   م��رد م می خواهن��د  مسئولین زب��ان آنها باشند  و 
مشکالتشان را حل کنند . اما اینگار مرد م از کره ای  و 

مسئولین از کرد ه د یگری آمد ه اند .
  مه��م ترین د لیل به وجود  آم��د ن فضای مجازی، 

رشد  #آگاهی مرد م است.
  به وسیله فضای مج��ازی، مرد م ما آگاه شد ه و د ر 
اخبار و رسانه ه��ا زند گی مسئولین را رصد  می کنند . 
آن ه��ا شاهد  هستند  ک��ه زند گی #فرزن��د ان خود  با 

فرزند ان #مسئولین تفاوت های زیاد ی د ارد .
  فرد ی که د ر #جمهوری_اسالمی مسئولیت مهمی 
د ارد  بای��د  مشکالت #م��رد م  را از نزد یک لمس کند . 
مد یری که خود ش را د لس��وز جامعه می د اند  حد اقل 
نبای��د  فاصله زیاد ی بین #فرزن��د ان او و جامعه وجود  

د اشته باشد .
  اینکه فرزن��د  مسئولین د ر خارج از کشور سکونت 
د اشت��ه باشند  هیچ اشکالی ند ارد ، چ��را که انسان ها 
آزاد  هستن��د  و فرزند ان این افراد  هم آزاد  هستند . اما 
متاسفانه سکون��ت این افراد  د ر خ��ارج کشور بود ه و 

ارتزاق آنها از د اخل کشور صورت می گیرد .
  ما باید  نظارتی را به وجود  بیاوریم که حد اقل، شغل 
آن ه��ا به کشور ارتب��اط ند اشته باشد  تا ما شاهد  این 

حجم از #فساد  نباشیم.
  اگر ارتباط اقتصاد ی این افراد  از خارج کشور قطع 
ش��ود  و استف��اد ه از #رانت هایی که ب��ه د لیل حضور 
#پد رانشان استفاد ه می کنند  قطع شود  شاید  مرد م ما 

از نظر روانی به آسایش و آرامش برسند .
این مطلب را ما ننوشتیم محمد  کیهانی نوشت.

 ویلای رایگان برای شما

گور مجانی برای ما!
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متأسفانه اقدامات به طور 

مخفیانه انجام می شد

دورانی داشتیم

 فشار به رئیس کل جدید 
بانک مرکزی و رئیس جمهور

پاسخ قاضی پور نماینده  مجلس به کمپین فرزندت 
کجاست: پسرم چوپان است

کمپین #فرزندت_کجاست 

خد                 اوند                 ا د                 ر توفیق بگشا
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون.

د رگذش��ت هنرمند  توان��ا و پیشکس��وت کشورمان 
مرحوم عزت اهلل انتظامی موجب اند وه و تأثر شد .

ای��ن بازیگر محبوب، صاحب سبک و پرتالش سینما 
و تئاتر، با خلق آث��اری فاخر و به یاد  ماند نی، نقشی 

ممتاز د ر اعتالی هنر ایران عزیز ایفا کرد .
اینجانب د رگذشت این هنرمند  محبوب را به خانواد ه 
محترم انتظامی، جامع��ه فرهنگی و هنری کشور، و 
هم��ه عالقمند ان به هنر تسلیت می گویم و از د رگاه 
ایزد  منان ب��رای ایشان رحمت اله��ی و برای عموم 

بازماند گان، صبر و سالمتی مسئلت د ارم.
حسن روحانی 

رییس جمهوری اسالمی ایران

 پيام تسليت 
 رئیس جمهور  

 د ر پپی د رگذشت 
عزت الله انتظامی 

ایران به س��وی راد یکالیزم می رود . راد یکالیزمی که 
ُقل راد یکالی��زم سعود ی-امریکایی است. آن سوی 
آب، اپوزیسیون ها  اد عاها می کند  و این سوی آب، 

مد عیاِن راد یکال د هان گشود ه اند .
 راد یکالی��زم د اخلی و خارج��ی از وضعیت کنونی 
خرسند  است و توام��ان پایکوبی می کند . د اخلی ها 
انتخاب��ات ۹۸ و ۱۴۰۰ را زی��ن ک��رد ه و  اس��ب 
نشست ه��ای محفلی برگزار می کن��د ؛ از یک سو به 
نهاد های حکومتی اعم از د ولت و مجلس و د ستگاه 
قض��ا و د یگر نهاد ها نفوذ کرد ه و از د یگر سو منتقد  

تند  و تیز همه آنانند .
 استراتژی »نفوذ و حمله« همزمان پیاد ه می شود . 
فقط کافی است که پی��چ راد یو را باز کنید  یا فالن 
نشری��ه را از کیوسک بخرید  یا روب��روی تلویزیون 
بنشینی��د  ی��ا به فالن محف��ل بروید  و ی��ا د ر فالن 
اد اره سرک بکشید ، ک��الم راد یکالیزم را می شنوید  
ی��ا می خوانید  ی��ا او را نشسته ب��ر کرسی و  مسند  

می بینید .
 راد یکالیزم هم پوزیسیون است و هم اپوزیسیون، 
ه��م مذهبی اس��ت و هم انقالبی، ه��م اصالح طلب 
اس��ت و هم اصولگرا. راد یکالیزم ویروس است که از 
این جریان به جریان د یگر سرایت می کند  و لباس و 
رد ای حامی حکومت یا براند از، روحانی یا روشنفکر، 

د ولتی یا آنتی د ولتی را بر تن می کند .
 راد یکال ه��ا اگرچه ممکن اس��ت د شمن یکد یگر 
باشن��د  ام��ا همد یگ��ر را تقوی��ت و ب��رای یکد یگر 
بسترسازی می کنند . راد یکالیزم د ر انتظار فرد است؛ 
یکی برای ۹۸ و ۱۴۰۰ و د یگری برای براند ازی. این 

مطلب را ما ننوشتیم فرید  مد رسي نوشت.

 هیولای

 رادیکالیزم می آید

پسرم از آین��ه ماشین به خود رو پشت 
سرمان نگاهی م��ی اند ازد  و می گوید : 
»این ها رو نمی فهمم، نمی فهمم چرا 
بوق می زنه وقتی می بینه جلوم بسته 
است، خوب ب��وق می زنه که من کجا 

برم؟!« 
م��ی گویم: »فکر نمی کند ، او فقط بی 
قرار اس��ت، مضطرب اس��ت، عصبانی 
است، بد ون این که فکر کند  عمل می 

کند ، به شکلی کاماًل غریزی!« 

می گوی��د : »غری��زی؟ پ��س انتخاب 
کجاست؟! تمد ّن کجاست؟!«

می گوی��م: »فرهنگ و تمد ن محصول 
امنّیت است. زمانی که احساس ناامنی 
وجود  د اشت��ه باشد  مغز فرهنگی ما به 
نفع مغز غریزی م��ان مید ان را خالی 
می کند  و د یگر انتخاب معنی ند ارد ، 

م��ا مثل سایر حیوان��ات کاماًل غریزی 
عمل م��ی کنیم، سامان��ه گریز-ستیز 
مغز عنان اختیار را به د ست می گیرد  

و ما آکند ه از معجون خشم و ترس می 
شویم، بی ق��رار، عجول، عصبانی؛ بوق 
می زنیم. سبقت می گیریم، د ند ان ها 
را به ه��م فشار می د هیم و به د یگران 
همچ��ون د شم��ن خونخ��وار نگاه می 

کنیم.« 

می گوید : »ول��ی اآلن که د لیلی برای 
ت��رس وجود  ند ارد !« می گویم: »وقتی 
به طور مزمن و طوالنی د ر شرایط بی 
ثباتی اقتصاد ی و  آماد ه باش امنیتی به 
سر ببریم ترشح نور اپی نفرین د ر مغز 
و اپی نفری��ن د ر خونمان باال می رود  
و آرام آرام ب��ه نقطه 
ای م��ی رسی��م که 
د ر  جهان  گویا سقف 
حال ف��رو ریختن است 
زند گی  هواپیمای  و 

د ر حال سقوط! 

سیاستمد اران��ی ک��ه بر طب��ل جنگ 
می کوبن��د ، زراند وزانی ک��ه با تجارت 
اسلح��ه فربه می شون��د  و رسانه هایی 
که تنور جن��گ را د اغ می کنند  ترس 
و ن��ا امنی را به رگ ه��ا و رشته های 
عصبی م��ا تزریق می کنن��د  و ما، بی 
آن ک��ه بد انیم فرهن��گ، فلسفه و هنر 
را از د س��ت می د هیم و ب��ا مغزی د ر 
حد ّ خروس جنگ��ی ها به زند گی نگاه 
می کنیم!«این مطل��ب را ما ننوشتیم 
روانپزشک  د کترمحمد رضاسرگلزای��ی 

د ر مطالبات زنان نوشت.

ظریف وزیر امور خارجه د ر پاسخ به 
ابهامات د رباره کنوانسیون حقوقی 
د ری��ای خزر: اکن��ون که معتقد یم 
این کنوانسیون خیلی خوب است 
و مناف��ع ایران را حف��ظ می کند ، 
مجلس ای��ن فرص��ت را د ارد  این 
کنوانسی��ون را بررس��ی کند  چون 
تا مراحل قانونی را طی نکند  الزم 
االجرا نیست. شاید  چند ین جلسه 
وزرا ط��ول کشی��د  و د ر آخری��ن 
جلسه توانستیم یک بند  د ر تعریف 
بگیری��م و آن اینکه کشورهایی که 
سواحلشان به شکلی است که خط 
مبد اش��ان نامناسب است وضعیت 
ویژه ای د اشته باشند . ایران توانست 
این را به د ست بیاورد .قرار است از 
سه چهار ماه د یگر مذاکرات د رباره 
خط مب��د ا ش��روع ش��ود .  د ولت 
ای��ن تصمیم را ب��ه تنهایی نگرفته 
و نخواهد  گرفت بع��د  از فروپاشی 
ش��وروی این موضوع د ر د ستورکار 
ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی بود ه 

است. هم��ه مرحله ب��ه مرحله به 
شورای امنیت ملی رفته و تصویب 
شد ه است.هیچ اقد امی که ضرری 
برای تمامیت ارضی ما د اشته باشد  
د ر ای��ن کنوانسیون نیس��ت. این 
تصور که ٥۰ د رص��د  د ریا برای ما 
بود ه تص��ور د رستی نبود ، البته آن 
زمان که ما تأکی��د  می کرد یم آنها 
تقسی��م بند ی انج��ام د اد ند  که ما 
نپذیرفتیم و هن��وز معتقد یم د ریا 
باید  براس��اس توافق همه کشورها 

صورت بگیرد .
 تصور  اشتباه��ی د ر بین برخی 
وج��ود  د ارد  که سهم ایران د ر خزر 
٥۰ د رص��د  بود ه یا هس��ت. سهم 
بند ی د ر پایان د ه��ه ۹۰ میالد ی 
روسیه ب��ا قزاقست��ان منابع بستر 
د ریا را بی��ن خود شان د ر حوزه ای 
که نزد ی��ک به مرزها ب��ود . اگر به 
نقشه خزر نگاه کنید  مقد ار زیاد ی 
از سواحل خزر متعلق به قزاقستان 
است ای��ن را د ر ح��وزه خود شان 

مناب��ع زیربست��ر را تقسیم کرد ند  
و د ر آن تقسی��م بن��د ی به روسیه 
ح��د ود  ۱۸ د رصد  و ب��ه قزاقستان 

باالی ۳۰ د رصد  رسید .
 روسی��ه خ��ط م��رزی خ��ود  با 
و  ک��رد   تعیی��ن  را  آذربایج��ان 
مرب��وط به منابع زیربستر است که 
عمد تا نفت و گ��از است. ولی بین 
ای��ران، ترکمنست��ان و آذربایجان 
هی��چ تقسیم مناب��ع زیربستر و یا 
حوزه هایی ک��ه هر یک از کشورها 
می توانن��د  ب��ه ص��ورت انحصاری 
از مناب��ع زیربست��ر استفاد ه کنند ، 

صورت نگرفته است.
 کسانی ک��ه راجع به سهم ایران 
صحب��ت می کنند  حتم��ا از سهم 
زیربست��ر صحبت نمی توانند  کنند  
و احتمال د ارد  د ر آیند ه به توافقی 
د ر این خص��وص نرسیم. د ر مورد  
سط��ح د ریا تقسی��م بند ی صورت 

نگرفته است. 
 م��ا د رباره خ��ط مب��د ا توافقی 

نکرد ی��م اگر کسی راجع به تعیین 
سهم صحبت می کن��د  ایران هیچ 
چی��ز د رباره تعیی��ن سطح برایش 
شک��ل نگرفت��ه است. فق��ط برای 
زیربستر بین روسی��ه و قزاقستان 
توافقی شد ه که مربوط به ۲۰ سال 

قبل است.
 شما پنج کشور ساحلی د ارید  و 
نمی توانی��د  اجازه د هید  کشورهای 
د یگر بین خود شان تصمیم گیری 
کنند ، نمی توانی��د  تصمیمات بقیه 
را وت��و کنید  مگ��ر اینکه د ر توافق 

آم��د ه باشد . بر خ��الف گذشته 
ک��ه برخ��ی کشورها 
بست��ر  خود ش��ان 
کرد ن��د   تقسی��م  را 

نمی توان��د   االن 
و  کنن��د   چنی��ن 
کنوانسیون  اگ��ر 
امض��ا نش��د ه بود  
این  می توانستند  
کار را انجام د هد .

چرا بی د لیل بوق می زند ؟

تصور اینکه سهم ایران در خزر 5۰ درصد بوده  اشتباه است!
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به یاد عزت اهلل انتظامی کاری از بزرگمهر حسین پور

 بدو بدو 
 به مناسبت روز خبرنگار 

هدیه دادن
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روز چهارشنب��ه )۱7 م��رد اد  م��اه( د ر 
جلس��ه استیض��اح علی ربیع��ی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد رضا 
پور ابراهیم��ی د ر موافقت با استیضاح 
وزیر د ر حالی که از مخالفت پزشکیان 
نایب رئیس مجلس با استیضاح ربیعی 
رضایت ند اش��ت، گفت: زهرا پزشکیان 
مسئ��ول فاینانس شرک��ت پتروشیمی 
جم چ��ه نسبتی با نایب رئیس مجلس 

د ارد ؟ 
نای��ب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی 
د ر خص��وص اتهاماتی ک��ه علیه وی و 
خان��واد ه اش مطرح ش��د ه، توضیحاتی 
آن  از  بخش��ی  د ر  ک��ه  ک��رد   ارائ��ه 
می خوانی��م: د ختر م��ن و همسرش با 
موت��ور به اد اره می روند  و بر می گرد ند . 
ک��د ام ی��ک از بچه ه��ای این اف��راد  با 

موت��ور به اد اره م��ی رود  و بر می گرد د ، 
بعد  بروید  فرزند ان آن ها را هم ببینید . 
م��ن نمی خواست��م د نبال ای��ن حرف 
ه��ا ب��روم و ای��ن گونه ح��رف زد ن را 
د رست نمی د انست��م. من خیلی راحت 
ح��رف هایم را می زنم و اگر قرار باشد ، 
شیش��ه ای بشکند ، آن شیشه برای من 
نیست.د ختر من د ر پتروشیمی جم کار 

می کرد . 
رئیس نیست و پروژه ای به عهد ه د ارد ، 
گفته ان��د  د ه میلیون حق��وق می گیرد ، 
نخی��ر چنی��ن نیس��ت چه��ار میلیون 
حق��وق می گیرد . لیسان��س هم نیست 
بلکه فوق لیسان��س شیمی از د انشگاه 
شریف د ارد . این حرف ها چیست که از 
پشت تریبون مجلس مطرح می کنید . 
د خت��ر م��ن سال هاست ک��ه آنجا کار 

می کن��د ، اینها انصاف نیست که چنین 
موضوعاتی را مطرح می کنید . 

این صحبت ها د روغ است.
خانه ملت

ب�ا  نشس�ت  د ر  قزوی�ن  ش�هرد ار 
ب��ه صورت  خبرنگ��اران  خبرن�گاران: 
رایگان از قطعه هنرمند ان بهشت فاطمه 
)س( قزوین بهره مند  می شوند  و مد یریت 
شه��ری قزوین ب��رای احی��ای باغستان 
انجام  اقد امات گسترد ه ای  سنتی قزوین 

د اد ه است.
 آی�ت اهلل جواد ی آملی: با فشار مرد م 
را ساکت کرد ن نتیجه تلخ د ارد  لذا باید  
با نشاط مرد م را ساکن، نه ساکت کرد ! ما 

بای��د  بین سکوت و سکون فرق بگذاریم. 
آن سکینت است که پشتوانه ملت است 

و ما باید  آن را د ر جامعه ایجاد  کنیم.
س�رد ار جعفری د ر پاسخ به ترامپ: 
م��رد م ایران هرگ��ز ب��ه مسئولین خود  
اجازه مذاکره و مالقات با شیطان بزرگ 

را نمی د هند .
علی مطه�ری: مسئول وضعیت جاری 
کش��ور آنهایی هستند  که ب��ا هوا کرد ن 
موشک تالش کرد ن��د  برجام اجرا نشود  

که البته به هد ف شان هم رسید ند .
ع�زت اهلل ضرغام�ی د ر توییتر خود  
نوشت: اگر اتفاقات یکشنبه سیاه مجلس 
بهمن ۹6 پیگیری شفاف می شد ، شاهد  
روید اد  مشاب��ه آن د ر مرد اد  ۹7 نبود یم. 
ضمنا نمید انم چرا نمی توانم د ر سالمت 
رفت��ار و پاکد ستی د کت��ر پزشکیان هم 
شک کنم. اگر مجلس پیش د ستی کند  

و د ر ه��ر د و م��ورد  اقد ام شف��اف نکند ، 
مرد م این بار ب��ه استیضاح خود  مجلس 

رأی قاطع خواهند  د اد .
کاظ�م صد یق�ی: ام��روز د نی��ا مصمم 
است که ستون فق��رات انقالب اسالمی 
را ک��ه با ه��د ف احیای غد ی��ر و اهتزاز 
پرچم امیرالمومنین عل��ی )ع( د ر زمان 
غیب��ت تشکیل ش��د ه، بشکند .اگر کسی 
ق��د ر نعمتی را ند اند ، خ��د ا آن نعمت را 
از او می گی��رد . رضاخان و وابسته های 
د یگ��ری می آیند ، به هیچ کس، بزرگ و 
کوچ��ک و چپ و راست رحم نمی کنند  

و قلع و قمع و قتل عام خواهند  کرد .
اعتم�اد  د ر گزارش�ی از ب�ازار کاغذ 
نوشت: قریب به ۱7۰ هزار تن کاغذ د ر 
گاود اری های اطراف تهران احتکار شد ه 
و صاحب��ان آن قصد ی ب��رای فروش آن 
ند اشته و ترجیح می د هند  تا کاغذی که 

از پایه قیم��ت ۲ تا ۲هزار و ٥۰۰ تومان 
م��رز 7ه��زار و ٥۰۰ توم��ان را گذراند ه 
اس��ت، ارزش بیشت��ری پید ا ک��رد ه و با 

قیمت باالتری به فروش برسانند .
احمد  توکلی د ر توییتر خود  نوش�ت: 
»ب��ا بست��ه ارزی د ولت، چنی��ن به نظر 
می رسد  که د ولت چند ان هم از د الر هفت 
هشت ه��زار تومانی ب��د ش نیامد ه است. 
ولی بای��د  بد انند  که گشایش د ر پرد اخت 
های د ولت خیلی کوتاه خواهد  بود ؛ چراکه 
خیلی زود  ت��ورم ناشی از ارز د وبرابر شد ه 

د ولت و ملت را د چار مخمصه می کند .«
وزیر کش�ور: ایرانیان ب��ه آمریکایی ها 
هی��چ اعتماد ی ند ارند  و ب��رای اینکه به 
مذاکره فکر ه��م بکنیم باید  ابتد ا آمریکا 
به تم��ام تعه��د ات پیشین خ��ود  عمل 
ک��رد ه و از مرد م ایران به  صورت رسمی 

عذرخواهی کنند .

سید  مه��د ی صد رالساد ات��ی با انتش��ار تصاویری 
د ر اینستاگرام��ش نوش��ت: د کت��ر حسین محمد  
پور زرن��د ی، مد یری که از همان س��ال ٥7 مد یر 
عام��ل برخی شرکت های تابع��ه وزارت کشاورزی 
بود ، بع��د  شیالت، بع��د  تعاون سپ��اه، بعد  مشاور 
ست��اد  اجرائی، بعد  صنایع ویژه ت��ا رسید  به ایران 
خ��ود رو، هیئ��ت رئیس��ه قوامین، هیئ��ت رئیسه 
 بانک شهر، مد ی��ر مالی شهرد اری تهران و باالخره 

مد یر عامل بانک شهر... 
اآلن ه��م طب��ق سای��ت خود شان رئی��س هیئت 
مد ی��ره و عض��و هئی��ت مد ی��ره ۲۰ ت��ا شرک��ت 
 و ارگ��ان اس��ت و حت��ی عض��و هیئ��ت رئیس��ه 

کشتی هم هست. 
ب��ه ط��ور خالصه همیش��ه بیت الم��ال زیر د ست 

ایش��ان ب��ود ه اس��ت ت��ا د ر مد یریت بان��ک شهر 
د و  فهمید ی��م  بع��د   و  شد ن��د   برکن��ار  باالخ��ره 
 تابعیت��ی هم بود ه اند ، ب��ا این همه مشاغل صرافی 

هم د اشته اند ! 
مد یر برتر جهاد ی هم هستند !

د اماد ش��ان ه��م د و تابعیت��ی و ط��راح معروفند ، 
د خترشان هم گاهی نق��ش مد لینگ را برای ملت 

مستضعف ایران بازی می کنند !. 
صحبتی ند ارم جز اینکه بگویم که آقای پورزرند ی 
د و تابعیت��ی ب��ا هفت میلیارد  پرد اخ��ت برای یک 
کنفران��س و ح��رف و حد ی��ث های بان��ک شهر و 
ای��ن سبک زند گ��ی فرزند ، معن��ای مقد س جهاد  
را فرسنگه��ا جا به جا کرد ن��د ... ان شا اهلل مد یون 

جهاد گران جنگ نباشیم.

شهرد اری قزوین به مناسبت روز خبرنگار هد یه ویژه به 
م��ا د اد ه اند ؛ قبر! د ر واقع م��ا را متفخر کرد ند  به د نیای 
رایگ��ان اموات. واقعا از این همه خالقیت پرمان ریخت. 
البت��ه د وس��ت د ارم بد انم روز تول��د  فرزند شان هم قبر 
هد یه می د هن��د ؟! یا جرأت د ارند  ب��رای استاند ار، وزیر 
کشور و رئی��س جمهور هم سند  خان��ه آخرت بزنند ؟! 
هرچند  ناخواست��ه و ناخود آگاه این هد یه ارزند ه ایشان 
د قیق��ا تجسم ذهنیت موجود  د رب��اره ماست: ما د ر این 
کشور الی��ق حیات نیستی��م، شایست��ه ی مرگ ایم! از 
د ست ش��ان برمی آمد  نکیر مفت، منکر ارزان و ابزارآالت 
چینی فشار قبر هم وع��د ه می د اد ند  تا همه چیز سهل 
و ساد ه ب��رای د فن خبرنگار فراهم باشد ؛ تد فین آزاد ی. 
ب��رو آن زیر و با کم هزینه تری��ن فشار ممکن فقط خفه 
شو! من د ر طول فعالیت حرف��ه ای ام به تد ریج فهمید م 
ک��ه خبرنگار چقد ر اب��زار است. فهمی��د م تعمیرکار به 
پیچ گوشت��ی، انبرد ستی و آچ��ار شالقی خود ش بیشتر 
احترام می گ��ذارد  تا بعضی سیاست مد اران و خبرگان و 

حتا فرهیختگان به م��ا. تعمیرکار د ست کم بعد  از کار، 
ابزار را یکی یکی د ر جعبه می گذارد  برای روز بعد . د ور 
نمی ریزد ... کم کم فهمید م آن ها سرباز می خواهند ؛ چه 
بهتر که بی جی��ره مواجب د ر راه فت��ح قله های وهمی 
آزاد ی جلو برود ، خاکریزها را پشت هم تصاحب کند  تا 
راه ب��رای بوق و شیپور پیروزی اصحاب قد رت باز شود . 
گاه��ی هم مد یران مطبوعاتی را می د ید م که کم کم به 
چشم برزخی مسئ��والن می رسید ند  و با همان بصیرت 
م��ا را می د ید ند ! بد تر اینکه خبرنگ��ار هم به این ورطه 
بیفت��د  و از تو نرد بانی بسازد  ب��رای باال رفتن خود . این 
وس��ط از خود  بپرسیم چه کس��ی توهم آگاهی مرد م را 
ب��ه بیمارانی روانی نظیر آن ها تفوی��ض کرد ه است؟ یا 
چه کس��ی ریه های د موکراسی را ب��ه د ست مسلوالنی 
مث��ل آن ها سپرد ه است؟ شع��ار از یاد  رفته د ر این روز 
گاهی برای هم��ه ما »انسانیت« است؛ آزاد ی پیشکش! 
آق��ای شه��رد ار؛ من برای تو د ر ای��ن روز ویژه هد یه ای 
بهت��ر د ارم: بهشت رایگان! حاض��ری بروی؟ این مطلب 

را م��ا ننوشتیم  یاسر ن��وروزی روزنامه نگار برای باشگاه 
روزنامه نگاران نوشت.

ویلای رایگان برای شما، گور مجانی برای ما!

به قول بعضی ها

دختر و دامادم با موتور تردد می کنند

زندگی لاکچری مدیر دو تاتبعیتی و دخترش

د ر هم��ۀ کشورهای د نیا سطح��ی از فساد  وجود  د ارد  و د ر تمام جوامع 
نی��ز گروه های رقیب، یکد یگر را به فساد  متهم می کنند . میزان فساد  و 
اته��ام فساد  د ر ایران اما قابل مقایس��ه با هیچکد ام از جوامع سالم د نیا 
نیست؛ به چه د لیل؟ به هزاران د لیل! من اما می خواهم به یکی از آنها 
بپ��رد ازم. د ر جوام��ع پیشرفته و د مکراتیک، معم��والً نهاد ی مستقل و 
معتبر و بی طرف و مورد  قبول عام، تعریف شد ه است تا هم به مفاسد  
و هم به طرح اتهام فساد  علیه د یگران رسید گی کند . د اوری این نهاد ها 
ک��ه می تواند ، تقنینی، قضایی، حقوقی، مد ن��ی یا صنفی باشد ؛ معموالً 
فیصله بخ��ِش نزاع ه��ا و اد عاها د ر این زمینه اس��ت و همین، جامعه را 
از گسترش روزاف��زون فساد  و د اغ شد ن بازار اتهام محفوظ می د ارد .د ر 
ایران بازار اتهام همیشه د اغ بود ه و از انقالب مشروطه به این سو د وره 
ب��ه د وره د اغتر هم شد ه است. ظاه��راً هنگامی که ما با فرد ی، تفکری، 
عقید ه ای، گروهی، جناحی، د ولتی به د الیل موجه یا ناموجه مخالفیم؛ 
از نسب��ت د اد ن هر خالف و فساد ی به ط��رف که اصاًل مرتکب آن نیز 
نشد ه اس��ت؛ ابایی ند اریم! این موضوع که مغای��ر قطعی اصول اخالق 
است، متأسفانه به این فرد  و آن فرد ، این جناح و آن جناح، اپوزیسیون 
و پوزیسیون، چپ و راست، مذهبی و المذهب منحصر نیست. بسیاری 
ب��ه آن آلود ه شد ه ان��د  و حتی به این خصیصۀ خ��ود  می بالند  و افتخار 

می کنند  و از بد  روزگار بخضی از مرد م هم برای آنان کف می زنند !
اگ��ر بخواه��م د ر ای��ن زمینه مثال بزن��م، بی نهایت اس��ت! د ر فضای 
فساد آلود ه و رواج اتهام فساد ، تالش برای منصف بود ن البته خود  نوعی 
مته��م شد ن است! م��ن این معضل را با گوش��ت و پوست و استخوانم 
تجرب��ه ک��رد ه ام! متأسفانه حکومت ه��ا د ر گسترش این ب��ال همواره 
پیشگ��ام بود ه اند ؛ اما این پیشگامی به سرعت تغییر جهت د اد ه و د امن 
خود ش��ان را گرفته است.د ر کشور ما گروه ه��ای سیاسی و یا عقید تی 
بسی��اری بود ه اند  که آشکارا خالف مشخص��ی کرد ه اند ؛ اما حکومت ها 
همی��ن خالف آنها را د ستمایه ای قرار د اد ه اند  تا اوالً هر اتهام د یگری 
را ک��ه ب��ه واقع مرتک��ب آن نشد ه اند ؛ به آنها نسب��ت د هند  و با همین 
منطق، حقوق آنها را د ر مسی��ر رسید گی قضایی ناد ید ه بگیرند  و بد تر 
از آن، اف��راد  منص��ف را از د فاع از حقوق آنان باز د ارند ! روشن است که 
د ف��اع از حق و حقوق قانونی و انسانی اعض��ای یک گروه سیاسی و یا 
عقید ت��ی هرگ��ز به معنای د ف��اع از خط مشی و عقی��د ه و خالف آنان 
نیس��ت؛ ام��ا حکومت ها تعمد  د ارند  که ای��ن د و را، یکی نشان د هند  و 
بد ین وسیله د ه��ان مد افعان حقوق د یگران را ببند ند ! این شیوه، طبعاً 
اته��ام زنی را بی هزین��ه و آسان و راه آن را به منتهی د رجه باز می کند  
و سرانجام مانند  آتشی که بر جان مزرعی افتد ، تر و خشک را د ر خود  
می سوزان��د  و خاکستر می کند .ای��ن همه را گفتم تا بگویم که من واقعاً 
ت��ا به حال مسعود  پزشکی��ان نمایند ۀ تبریز د ر مجل��س را صرف نظر 
از مش��ی سیاسی اش، ف��رد ی پاک د ست و ساد ه زیس��ت می د انستم که 
از گرفت��ن رانت ه��ای د ولتی پرهیز می کند . د ر جری��ان استیضاح علی 
ربیعی اما برخی نمایند گان مجلس او را هم به رانت جویی متهم کرد ند  
و اشتغ��ال د خت��رش د ر وزارت کار را هم به عن��وان د لیل اد عای خود  
آورد ن��د . طبعاً اشتغال عاد ی و قانونی د خت��ر یک فرد  د ر وزارتخانه ای، 
عالم��ت فس��اد  آن فرد  نیست؛ اما مخالفان عل��ی ربیعی این موضوع را 
د ر مألع��ام به عنوان رانت که نوعی فس��اد  است، مطرح کرد ند . روشن 
اس��ت که آبروی پزشکیان د ر معرض تهد ید  قرار گرفته است و او برای 
پیگیری اعاد ۀ شرافت خود  کاماًل محق است. به هر حال، موضوع از د و 
حال خ��ارج نیست. یا پزشکیان رانت جویی کرد ه که باید  د ر مقابل آن 
پاسخگ��و باشد  و یا مخالفانش با غرض ورزی به او اتهام بی اساسی وارد  
آورد ه اند  ک��ه د ر آن صورت آنها باید  د ر مقاب��ل افکار عمومی پاسخگو 
باشند .بد بختانه د ر کش��ور ما نهاد ی مستقل و د ارای اعتبار اخالقی د ر 
ن��زد  عموم جامعه که ای��ن موضوعات را پیگیری و ب��ه نتیجه برساند ؛ 
د ید ه نمی شود . از این رو، برای رسید گی به چنین موضوعاتی پیشنهاد  
می کنم که نهاد ی مد نی متشکل از چهره های خوشنام و منصِف اقشار 
مختل��ف اجتماع��ی د ر قالب نوعی هیئت منصف��ۀ مرد می شکل گیرد  
ت��ا شاکیان این قبیل ماجراها به آنجا مراجع��ه کنند . طبعاً این هیئت 
منصفۀ مرد می امکان مجازات متخلفان را ند ارد ؛ اما معرفی د روغگویان 
به جامعه، خ��ود  بزرگترین مجازات آنهاست. این مطلب را ما ننوشتیم 

احمد  زید آباد ی د ر باشگاه روزنامه نگاران نوشت.

علی الریجانی رییس مجلس شورای 
اسالم��ی سوال ۸۰ نمایند ه از رییس 
جمهور را با ٥ محور اقتصاد ی اعالم 

وصول کرد .
این پنج مح��ور شامل عد م موفقیت 
د ول��ت د ر کنترل قاچ��اق کاال و ارز، 

استم��رار تحریم ه��ای بانک��ی، عد م 
اقد ام شایسته د ول��ت د رباره کاهش 
نرخ بیکاری، رک��ود  اقتصاد ی شد ید  
چن��د  ساله و افزایش شتابان نرخ ارز 
خارج��ی و کاهش شد ید  ارزش پول 

ملی است.

قضیه  سئوال مجلس از رئیس جمهور 

درباره اتهام علیه پزشکیان

 بدو بدو 
به مناسبت روز خبرنگار 

هدیه دادن

به قول بعضی ها
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عل��ی طیب نیا وزیر سابق امور اقتصاد ی 
و د ارای��ی با بیان اینک��ه »به سهم خود  

از هی��چ کمک فک��ری و د ر صورت لزوم 
و نیاز، همکاری ب��ا د ولت د ریغ نخواهم 

ک��رد «، گفت: متاسفانه د ر روزهای اخیر 
خبرهایی از مذاکراتم با رئیس جمهوری 
د ر برخی رسانه ها منتشر شد ه که بعضاً 
خالف واقع بود ه و با واقعیت فاصله د ارد .
به نظر م��ی رسد  آنچه د ر شرایط خطیر 
کنونی اهمیت د ارد  حمایت و پشتیبانی 
کام��ل از رئیس جمهوری، د ولت و بویژه 
تی��م اقتصاد ی ایشان اس��ت تا بتوانند  با 
طراحی و اجرای سیاست های مناسب به 
مواجهه کارآمد  با تحریم های نامشروع و 
تحمیلی آمریک��ا بپرد ازند ؛ تحریم هایی 
که به زعم د شمنان هوشمند انه طراحی 
شد ه است و مقابله با آن نیز هوشمند ی 
مضاعفی را می طلبد .د ر این شرایط نباید  
اج��ازه د اد  انتشار چنی��ن اخبار تحریف 
ش��د ه ای سبب بروز خل��ل و سستی د ر 

پیشب��رد  سیاست ها و برنامه های د ولت 
خد متگزار شود .

ب��ه عنوان یک شهرون��د  از همه اصحاب 
رسانه و فع��االن اقتصاد ی و کارشناسان 
و  ای��ران  گ��رو  د ر  د ل  ک��ه  د لس��وزی 
سرافرازی آن د ارند ، خاضعانه می خواهم 
با همه توان د ر این مسیر گام برد اشته و 
ان��رژی خویش را مصروف حاشیه سازی 
ها نکنند . من نی��ز به سهم خود  از هیچ 
کم��ک فکری و د ر صورت ل��زوم و نیاز، 
همک��اری ب��ا د ولت تد بی��ر و امید  د ریغ 
نخواهم کرد  تا به فضل الهی و همفکری 
هم��ه صاحب نظران و کارشناسان خبره 
و همراه��ی آحاد  ملت، کش��ور عزیزمان 
از ای��ن گرد نه حساس نیز با سربلند ی و 

سرافرازی عبور کند .

مصطف��ی قل��ی خس��روی د رب��اره ترکیب 
مش��اوران امالک تهران گف��ت: ۴۰ د رصد  
اعضای صن��ف د ر پایتخت مهند س عمران 
هستند  ک��ه بخش مهمی از آنها همزمان با 

کار واسطه گ��ری خرید  و فروش امالک د ر 
کار ساخت و ساز نیز فعال هستند .۱7 تا ۱۸ 
د رصد  فعاالن صنف مشاوران امالک، مد رک 
کارشناسی و باالت��ر د ر رشته حقوق د ارند ، 

همچنین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن از بنگاهد اران 
مسکن روحانی هستند  و همزمان با تلُبس 
به لباس روحانیت د ر صنف خرید  و فروش 
امالک نیز مشغول فعالیت هستند .۳٥۰ نفر 

از مش��اوران امالک پایتخت بانوان هستند ، 
۱۲۰ نف��ر از ای��ن بان��وان مش��اور امالک، 
لیسانس حقوق و سایرین نیز لیسانس های 

غیرمرتبط را د ارند .

سید کمال الد ی��ن شهریاری  یک عضو شورای عالی 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
گف��ت: شبک��ه بانکهای د ولت��ی و خصوصی و 
موسسات مالی و اعتباری به عنوان بزرگترین 
نهاد  پول��ی کشور با پیش خرید  کرد ن سکه از 
بانک مرک��زی و خرید  سکه از ب��ازار »فاجعه 

اقتصاد ی« به ب��ار آورد ند .د ولت فاقد  قد رت 
الزم برای مه��ار نابسامانی های اقتصاد ی 
به وی��ژه نابسامانی ه��ای ب��ازار سکه و 
طالست.نظام بانکی ب��ر خالف فلسفه 
وجود ی شان پول مرد م را جمع کرد ند  
و به جای پرد اخت تسهیالت بانکی به 

بخشهای مولد  اقتصاد ی 
و رونق کس��ب و کار، 
به "ب��زرگ سفته بازان 
اقتص��اد ی"  د الالن  و 
مبد ل شد ند . اگر د ولت 
می خواهد  اقتد ار نشان 
د ه��د  بای��د  د ر برخورد  

ب��ا کلی��ه بانک هایی که منابع پولی خ��ود  را صرف خرید  ط��ال و سکه و ارز 
کرد ن��د ، شد ت عمل نشان د هد  و مد یران آنها را سریعا عزل کند .شبکه ای از 
مافی��ای د ولتی و بانکی احتکار، گرانی و زلزله اقتص��اد ی به وجود  آورد . این 
شبکه فاسد  با رانت خواری هر بالیی خواست بر سر اقتصاد  کشور آورد .محد ود  
ک��رد ن اختصاص ارز به کاالهای اساسی و ض��روری و اجرای ناقص سیاست 
مد یری��ت شناور ارز توس��ط بانک مرکزی و د پوی د الره��ای خرید اری شد ه 
توسط خرید اران بزرگ و کاه��ش شد ید  معامالت ارزی د ر بازار غیرمتشکل 

پولی از علل افسارگسیختگی های قیمت ارز است.

حبی��ب اهلل محق��ق )د بیر خان��ه کارگر 
سمنان( با بیان این مطلب که با استیضاح 
وزیر کار، نمایند گان مجلس ضربه بزرگی 
به جامع��ه کارگ��ری و بازنشسته زد ند ، 

گفت: جای تاس��ف د ارد  که نمایند گانی 
که ب��ا حمایت جامعه کارگری بر کرسی 
مجل��س تکی��ه د اد ه اند  با بها ن��د اد ن به 
کارگ��ران این گون��ه بخواهن��د  ربیعی را 

کارگ��ری کشور  کنند .جامع��ه  برکن��ار 
نسبت ب��ه این اق��د ام نماینگان مجلس 
ساک��ت نخواهد  نشست، ب��ه اقد ام همه 
نمایند گان��ی که به استیضاح ربیعی رای 
مثبت د اد ند  د ر زمان مقرر پاسخ خواهیم 
د اد  و د یگر هرگز به آنها اعتماد  نخواهیم 
کرد .د ر ح��ال حاضر مجلس طوری اد اره 
می شود  که نمایند گان آن از واقعیت های 
اقتصاد ی و اجتماعی مرد م د ور شد ه اند  و 
د ر مجلس تنها کاری که انجام نمی شود  
رفع مشک��الت و د غد غه های اقتصاد ی و 

اجتماعی مرد م است.
د ر ح��ال حاض��ر فاصله طبقات��ی قشر 
ضعیف جامعه با اقشار باالد ستی  همانند  
برخی مسئ��والن به نحوی زیاد  شد ه که 
هرچقد ر د س��ت د راز می کنی��م؛ امکان 
رسید ن ب��ه آنها را تا د ه ها و شاید  صد ها 

سال ند اریم.

با ای��ن وضعیت که برخ��ی مسئوالن و 
نمایند گان بوجود  آورد ه اند  اقشار ضعیف 
به وی��ژه کارگران بیشت��ر از قبل به نان 
شب خود  محتاج می شوند .: حتی برخی 
نمایند گان که قول د اد ه بود ند  به ربیعی 
رای اعتماد  بد هن��د ، به وعد ه خود  عمل 

نکرد ند .
ربیع��ی د ر کمال ناب��اوری، ناجوانمرد انه 
برکن��ار ش��د  و ای��ن موضوع ب��ه شد ت 
نمایند گ��ان  عملک��رد   از  را  کارگ��ران 
مجلس ناراحت ک��رد ه است.نمایند گانی 
و مسئوالن��ی که با استیض��اح ربیعی به 
د نب��ال اهد اف خود  هستن��د ، بد انند  که 
کارگ��ران هشیار ت��ر از قبل اج��ازه هیچ 
سوءاستفاد ه ای را ب��ه آنان نخواهند  د اد . 
همه مشک��الت اقتصاد ی و اجتماعی که 
د ر کش��ور د اریم از قانونگذاری های غلط 

نمایند گان مجلس نشات می گیرد .

غالمعلی رجایی فعال سیاسی اصالح طلب گفت: رییس 
جمه��ور باید  ارتباط صوتی و کالم��ی را با مرد م بیشتر 
کند . ارتب��اط تلویزیونی ارتباطی یک سویه است و باید  
ارتب��اط د و طرفه باشد  و رییس جمهور هم صحبت های 
مرد م را بشنود . ی��ک پیشنهاد  این است که روحانی به 
سیستم شاه عب��اس عمل کند  یعنی با لباس مبد ل د ر 
بین مرد م حاضر شود  و مشکالت مرد م را بشنود .تاخیر 
د ر گفت وگ��و با مرد م بخشود ن��ی نیست، رییس جمهور 
نباید  ب��ه هیچ بهانه ای ارتباطش را ب��ا مرد م قطع کند  
و بای��د  نظم ارتباطی حفظ شود .البت��ه ایشان د ر حوزه 
اقتص��اد ی به ویژه که محور اصل��ی گفت وگو بود  خوب 
صحبت ک��رد  و به نظر من توانست امید ی ایجاد  کنند . 

صحبت د ر خصوص لزوم اتحاد  را هم مثبت می د انم که 
گفتند  این موضوع سب��ب خواهد  شد  تا ایاالت متحد ه 
نسبت ب��ه تحریم های ایران عقب نشین��ی کند ؛  البته 
باید  انتظ��ار د ولت از ملت را صریح ت��ر و شفاف تر بیان 

می کرد ند  که کمی د ر این موضوع تعارف کرد ند .
همچنی��ن معتق��د م د ر خصوص برخورد  ب��ا اخاللگران 
اقتص��اد ی مخصوصا مسال��ه ارز و قاچاق خ��ود رو باید  
صراح��ت بیشت��ری به خ��رج می د اد ند .روحان��ی نباید  
فرام��وش کند  که با سب��د  رای اصالح طلبان و حمایت 
آی��ت اهلل هاشمی رفسنجان��ی به این جایگ��اه رسید ه 
اس��ت و ناد ی��د ه گرفتن جریان اصالح طلب��ی را اشتباه 

استراتژیک رییس جمهور می د انم.

رفراند وم د ر رابطه با مسائل مهم کشور جواب می د هد  و 
مرد م احساس مشارکت بیشتری می کنند  که البته این 

حق قانونی آنها است.

آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد  ملت، هد ف 
نمایند گان امضاکنن��د ه سؤال از رئیس جمهور را تضعیف 
د ولت برشمرد . ای��ن سوال د ر نوع خود  چنانچه با رویکرد  
پیگیری و حل مشکالت کشور باشد ، به طورقطع سازند ه 
خواهد  بود ؛ اما با توجه به طیف نمایند گانی که پیگیر این 
اقد ام هستند  به نظ��ر نمی آید  که د ر راستای تقویت این 
رویکرد  و استفاد ه از اختیارات مجلس برای حل مشکالت 
کش��ور باشد .بد یهی است هد ف نمایند گ��ان امضاکنند ه 
تضعیف د ولت است؛ اما ب��ه هر ترتیب نمایند گان از این 
اختیار خ��ود  استف��اد ه کرد ه اند ، رئیس جمه��ور هم می 
تواند  از این فرص��ت استفاد ه کند  و حقایق را با مرد م د ر 
می��ان بگذارد .متأسفانه مجل��س د ر شرایطی که کشور با 
مشکالت د اخلی و فشارهای خارجی مواجه است، باید  با 

برق��راری یک تعامل جد ی با د ولت د ر برون رفت کشور از 
ای��ن مشکالت کمک کند . د ر شرایط فعلی انتظار جامعه 
از مجلس و د ول��ت تمرکز جد ی روی حل این مشکالت 
است. مخالفین د ولت تصور می کنند  با تضعیف این د ولت 
رقی��ب سیاسی خود  را زمین زد ه ان��د . د رحالی که حد اقل 
اعتراض��ات د ی ماه نشان د اد  زمانی که فضا برای اعتراض 
مرد م فراهم باشد ، د امنه اعتراضات آن قد ر فراگیر می شود  
ک��ه اعتراض به د ولت به حاشیه می رود .با این رویه کشور 
آسیب می بیند ، اعتماد  م��رد م رنگ می بازد  و گسست ها 
بیشتر می ش��ود  و د رنتیجه این رویکرد  به حل مشکالت 
کمکی نمی کند . طرح سؤال از رئیس جمهور می تواند  یک 
ظرفیت برای گفت وگو باشد  و د ر شرایط معقول نباید  نگاه 
منفی به موضوع طرح سؤال از رئیس جمهور وجود  د اشته 

باشد ، اما متأسفانه هد ف نمایند گان امضاکنند ه مشخصاً 
تحت فش��ار قرار د اد ن د ولت اس��ت و برای تسویه حساب 
د س��ت به این اق��د ام زد ه اند .اکن��ون باید  به د نب��ال ارائه 
راهکارهایی ب��ود  که بخشی از مشکالت اقتصاد ی را حل 
کند . هرچند  مشکل اقتصاد  کشور بیش از آنکه اقتصاد ی 
باشد  سیاسی است. شاید  بیش از حرف زد ن و سخنرانی 
ک��رد ن امروز کش��ور به اقد اماتی نی��از د ارد  که د ر مقابل 
این سی��ل ویرانگر تاب مقاومت د اشته باش��د . این اقد ام 
هرچن��د  با هد ف تضعی��ف د ولت ص��ورت گرفته، نه تنها 
موج��ب تضعیف د ولت نخواهد  ش��د ، بلکه همان طور که 
د ر نامه ای که رئیس جمه��ور به رئیس مجلس نوشته اند  
فرصت مناسبی است تا رئیس جمهور از تریبون خانه ملت 

مستقیم با نمایند گان و مرد م صحبت کند .

بزرگترین ضربه را از نمایندگان مجلس خوردیم

روحانی به سیستم شاه عباس عمل کند

هدف نمایندگان مجلس تضعیف دولت است
عل��ی ربیعی وزیر بر کنار شد ه کار د ر توییتر خود  نوشت: 

چهارشنب��ه بالفاصله بعد  از استیض��اح د ر جمع انجمن 
صنف��ی روزنام��ه نگاران شرک��ت کرد م. پن��ج شنبه 

بعد ازظه��ر د ر جمع تعاونگ��ران سخنرانی 
ک��رد م. ام��روز ه��م د ر ش��ورای تیت��ر 
کاروکارگ��ر حاضر شد م. مای��ل به قبول 
پست د ر د ولت نیستم. د ر مسیر مبارزه با 

فساد  و ارتباط ساختارمند  با مرد م با انگیزه 
بیشتر د ر حوزه عمومی خواهم بود .

علی ربیعی وزیر بر کنار شد ه کار 
د ر توییتر خود  با اشاره به بخشی 

از کتاب ش��ازد ه کوچولو کنایه ای 
را خطاب به رییس مجلس نوشت.

کتاب شازد ه کوچولو را برای علی 
الریجانی می فرستم. زیر این متن 
خط می کشم » فرمانروا به شازد ه 
گف��ت: ت��و را وزی��ر د اد گستری 
می کنم. ش��ازد ه: کسی نیست که 
م��ن او را محاکمه کن��م. فرمانروا 
گف��ت: خ��ود ت را محاکم��ه کن. 
سخت تری��ن کار د نیاس��ت اینکه 
بتون��ی د رب��اره خ��ود ت قضاوت 
د رست��ی د اشته باش��ی و عاد النه 

خود ت را محاکمه کنی. «

کتاب شازده کوچولو را برای 
علی الریجانی می فرستم

مایل به قبول پست در دولت نیستم

بزرگ سفته بازان و دالالن اقتصادی

از این گردنه حساس نیز با سربلندی و سرافرازی عبور کند

هم طبابت می کنند هم معامله املاک
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می گویند  روزی مارک تواین نویسند ه 
آمریکایی به شوخی و به طور ناشناس 
برای ۱۲ فرد  عالی رتبه تلگرافی با این 
مضم��ون ارسال کرد :" ف��رار کن، همه 

چیز را فهمید ند ".
صب��ح روز بعد ، تمام ۱۲ نف��ر از شهر 
خارج شد ه بود ند ! .چند  روز است د ارم 
فکر می کنم اگر این کار را نه با ۱۲ نفر 
که با چند  صد ه��زار مد یر ایرانی انجام 
د هی��م، فرد ا صبح چند  نف��ر از آنها به 
د فت��ر کارشان می آیند ؟  چه ازد حامی 

بشود  توی فرود گاه ها و لب مرز! . امروز 
د ر جلس��ه ای بود م و حرف از مد یریت 
ایرانی شد . این حج��م از ناامید ی، بی 
اعتماد ی، اعتقاد  ب��ه زد  و بند  و رابطه 
ب��ازی و توجیه گ��ری و فرصت طلبی 
د ر می��ان مد یران ترسناک است. وقتی 
خود  کارکنان یک اد اره به مد یران شان 
باور ند ارند  چرا انتظ��ار د اریم مرد م به 

آنها اعتماد  د اشته باشند ؟ 
این ب��ی اعتماد ی برای م��ن ترسناک 
تر از بی آب��ی د ر خرمشهر، ریزگرد  د ر 

اه��واز، فقر د ر سیست��ان و بلوچستان، 
بیکاری د ر کرمانشاه و ایالم و لرستان و 
….  است. خانه خراب کن تر از تحریم 
آمریکا و تهد ید  اسرائیل !. مد یران ما از 
جهنم ف��رار نکرد ه اند . اگر سیستم هم 
تغییر کند  قرار نیست یک سری مد یر 
شی��ک و قانونمن��د ار از سوئیس وارد  
کنیم که کشور را مثل د سته ُگل آماد ه 

کند  و به ما تحویل بد هد .  
باز ه��م از میان خود م��ان، همین آد م 
ه��ای د ور و برم��ان بای��د  ب��رای اد اره 

کشور مد یر انتخاب کنیم.باور کنیم که 
مد یران کشور از میان خود  ما باال آمد ه 
اند  و روی صند لی قد رت نشسته اند  و 
کلید  گ��او صند وق ها را د ارند . مریخی 
نیستن��د ،  آنها خود  م��ا هستند . چقد ر 
خود  ما گاهی ترسناکیم!. این مطلب را 

ما ننوشتیم  احسان محمد ی نوشت .

طیبه سیاوشی، نماین��د ه تهران د ر مجلس می گوید : 
قان��ون من��ع بکارگی��ری بازنشستگ��ان ع��الوه ب��ر 
د ستگاه ه��ای د ولت��ی شامل همه  نهاد  ه��ای عمومی 
غیرد ولتی نیز می شود  و از این جهت، فد راسیون های 

ورزشی از جمله فد راسیون فوتبال را هم د ربرمی گیرد . 
 وزارت ورزش مقاوم��ت می کند ، اما مجبور است این 
قانون را اجرا کند  .ق��رار نیست د وباره کسانی که د ر 
ارتب��اط با هم  هستند ، آن ه��م بد ون شایستگی الزم 
روی کار بیاین��د .او د رباره صحبت هایی پیرامون عد م 
اج��رای قانون د ر فد راسیون فوتبال ب��ا این بهانه که 
ای��ن فد راسیون نهاد  عموم��ی غیرد ولتی است و  زیر 
نظ��ر فیفا به شمار می رود  ای��ن موضوع د رست است 
که فد راسیون فوتبال نه��اد  عمومی غیرد ولتی است، 
اما طبق ماد ه ٥  قان��ون خد مات کشوری، این نهاد  ها 
ه��م مشمول قانون جد ی��د  می شوند . اکنون و پس از 
تصوی��ب این قانون، یک ج��و امید وارانه ای د ر  سطح 

کش��ور به وجود  آمد ه و امید واریم هم بر اجرا و هم بر 
حس��ن اجرای قانون نظارت شود . این قانون به نوعی 
قرار است هم منع بکارگیری بازنشستگان باشد  و هم 
از ای��ن به بعد   امید واریم که مقد اری شایسته ساالری 
د ر کشور اعمال شود .  بد ون اینکه بخواهم اسم کسی 
را بب��رم، این قانون شامل همه افراد ی می شود  که د ر 
د ستگاه های د ولتی و نهاد  های  عمومی غیرد ولتی کار 
می کنند  و البته جانب��ازی باالی ٥۰ د رصد  را ند ارند  
و مشمول حکم حکومتی هم نمی شوند . خوشبختانه 
 استثنائات قان��ون بسیار کم است؛ من از سابقه آقای 
واعظی خبر ند ارم و نمی د انم چند  سال سابقه د ارند ، 

اما قائد تا این قانون شامل همه  می شود .  

محس��ن هاشمی رییس شورای شه��ر تهران د ر سلسله 
نشست های »باغ های گمشد ه، چالش و راهکارها« که 
از سلسل��ه نشست های مشترک کمیته معماری و طرح 
های ش��ورای شهر و جامعه مهند س��ان مشاور ایران با 
بیان اینکه جامعه مهند س��ان مشاور د ر تخریب باغات 
ته��ران نق��ش اساسی 
پشت  اف��زود :  د ارد ، 
پروژه ه��ای بزرگ��ی 
پاالد ی��وم،  مث��ل 
ارگ  و  ک��وروش 
بزرگ��ی  تخلف��ات 
بود  ک��ه همه امضاء 
را  مشاور  مهند سان 
د ارند .شای��د  بتوانیم 
شه��ر  را  ته��ران 
بنامیم. هم  گمشد ه 

متاسفانه تهران نتوانست��ه چشم اند از کالسیک خود  را 
حف��ظ کند  و بخش��ی از جاذبه های��ش را از د ست د اد ه 
اس��ت . یک��ی از مولفه های مه��م تهران قد ی��م باغات 
ش��اد اب و سرسبز بود ه اما اکثریت آنها تخریب شد ه اند ، 
خوشبختان��ه د ر تهران سال های پس از انقالب بیش از 
۱٥۰۰ پارک ساخت��ه شد ه و فضای سبز حاشیه ای هم 
بسیار زی��اد  است اما باز هم نتوانستیم مشکالت را حل 
کنی��م و ته��ران مخصوصا نیمه د وم س��ال به شد ت با 
آلود گی هوا د ست و پنج��ه نرم می کند .سیاست ها باید  
از خ��ود رو محوری به سم��ت انسان محوری تغییر کند . 
ما می توانیم از فضاهای ذخیره شهری برای بازآفرینی 
باغ��ات استفاد ه کنی��م. اراضی پاد گان��ی و نظامی هم 
می تواند  این کاربری را د اشت��ه باشند .شهرد اری تهران 
بای��د  از اختیارات قانونی خود  برای جلوگیری از نابود ی 
باغ��ات باقی ماند ه استفاد ه کند  .ابتد ای چهارراه فرمانیه 
باغی وجود  د ارد  که جلوی همه ما د ر حال خشک شد ن 

اس��ت. ما د ر ای��ن خصوص به شه��رد ار منطقه و آقای 
مختاری صحبت کرد م حد اقل می توانیم جلوی خشک 
ش��د ن این باغ��ات را بگیریم.جامع��ه مهند سان مشاور 
ایران د ر ناب��ود ی فضای سبز تهران نقش د ارد . باالخره 
شم��ا هم از این قم��اش هستی��د  و د ر بحث ساخت و 
ساز و از بی��ن رفتن فضای سبز نقش شما واضح است.
پ��روژه اطلس مال با ۱6۸ هزار متر زیربنا و حجم باالی 
سرمایه گ��ذاری پ��روژه ای بسیار غی��ر اصولی محسوب 
می شود . شم��ا هرچه هم بگویید  ام��ا امضای مهند س 
مش��اور و تایی��د  او پای پ��روژه ب��ود ه است.پروژه های 
کوروش، پاالد یوم و ارگ ترافیک منطقه خود  را مختل 
کرد ه اند ، بسی��اری از این پروژه ها ب��رای عبور از قانون 
امضای مهند س مش��اور را د اشتند . هر کس باید  نقش 
خ��ود  را د ر نظ��ر بگیرد  و ما نیازمن��د  کمک مهند سان 
مشاور د ر این رابط��ه هستیم.برای آن که به اهد اف مان 

برسیم الزم نیست مرد م را تحت فشار قرار د هیم.

عب��اس ُهشی، اقتص��اد د ان:  التهاب بازار 
ارز بی��ش از آنکه برگرفت��ه از رفتارهای 
سیاسی و رواب��ط بین المللی باشد ، ناشی 
از تصمیم های ناد رس��ت اقتصاد ی است 
ک��ه اتخ��اذ می شود . کاه��ش ارزش پول 
ملی اتفاقی نیست ک��ه ترامپ یا هر فرد  
د یگ��ری بتواند  به تنهای��ی موجبات آن را 
فراهم می کند ، بلکه طی سال ها مد یریت 
ناکارامد  این اتفاق ناگوار محقق می شود . 
طی سال های گذشت��ه صاد ر کنند گان از 
مابه التفاوت نرخ ت��ورم د ر ایران و آمریکا 
آسیب د ید ه ان��د ، زیرا بانک مرکزی اجازه 
ند اد ه است قیمت ارز متناسب به میانگین 
تورم کش��ور و ایاالت متحد ه رشد  د اشته 
باشد  و به صورت د ستوری بازار را کنترل 
ک��رد ه است. این اق��د ام به نوعی پرد اخت 
یارانه به تولید کنن��د ه خارجی و فشار بر 
تاج��ران د اخلی است. د ر س��ال گذشته 
اقتصاد  زیرزمینی ب��ا اقتصاد  رسمی وارد  
جد ال ش��د  و هرچ��ه د الر مد یریت شد ه 
توسط بان��ک مرکزی به بازار تزریق شد ه 
بود  به گروه های غیررسمی فعال د ر بازار 
رسی��د . د ر نهای��ت د ول��ت کاهش ارزش 
۲۰ د رصد ی پول را اعالم کرد . این اخبار از 
شروع یک کود تای خزند ه حکایت د اشت. 
تیم اقتص��اد ی د ولت هم برای کنترل آن 
د ر سیاستی که بیشت��ر به آزمون و خطا 

می مان��د ، تصمیم ب��ر ممنوعیت خرید  و 
ف��روش ارز د ر بازار گرف��ت. این تصمیم 
جاد ه د الر را یکطرفه کرد  و به نوعی رفتن 
ب��ه پیشواز کاهش ارزش پ��ول ملی بود ؛ 
یعن��ی اتفاقی که قرار ب��ود  پس از خروج 
آمریک��ا از برجام اتف��اق بیفتد  و اثر خود  
را ب��ر ارزش پ��ول ملی بگ��ذارد ،  یک ماه 
زود تر تحقق یافت. زمانی به عمق اهمیت 
تاثیر نرخ ارز بر اقتص��اد  می توان پی برد  
که توجهی به قیمت سایر محصوالت د ر 
بازار د اشته باشیم. قیمت کاالهای اساسی 
و حت��ی غیرضروری ام��روزه تحت تاثیر 
قیمت ارز رو به فزونی گذاشته اند . د ر این 
برهه بار د یگ��ر ارزش ثروت سرمایه د اران 
د و تا س��ه برابر شد  و ب��ه همین تناسب 
فشار بر قشر محروم و آسیب پذیر جامعه 
افزایش یافت و اکنون سفره آنها کوچک تر 
هم شد ه است. برخی هم با احتکار کاال و 
سرمایه خود  یک شب��ه راه میلیارد رشد ن 
را پیمود ن��د . سپرد ه گذاران بانکی هم که 
پول خ��ود  را د ر بانک ه��ا امانت گذاشته 
بود ند ، ق��د رت خرید ش��ان را د ر عمل از 
د س��ت د اد ند . با این حال م��ا اکنون بازار 
فع��ال ارز ند اری��م که بتوان��د  نرخی را بر 
اس��اس عرضه و تقاضا تعیی��ن کند . این 
د ولت است ک��ه قیمت ها را هر روز اعالم 
می کند . ام��ا نمی توان انتظار د اشت فعال 

اقتصاد ی ک��ه با قیم��ت ارز آزاد  د ر بازار 
حضور د اشت به ناگاه با نرخ ۴۲۰۰تومان 
سرمایه خود  را د ر سامانه نیما ثبت کند . 
هیچ  قانونی اج��ازه اخذ چنین تصمیمی 
را ب��ه د ول��ت نمی د هد . ام��ا چون بخش 
صاد رات غیرنفتی د ر اختیار شبه د ولتی ها 
یعن��ی صند وق ه��ای بازنشستگ��ی قرار 
د ارد  به شک��ل بنیاد نه��اد  اد اره می شود ، 
ب��ا کد خد امنشی می خواهن��د  ثبات را به 
بازار برگرد انند . متاسفانه اقتصاد  کشور را 
اقتصاد د انان اد اره نمی کنند ، بلکه از د هه 
6۰ اقتصاد  به شک��ل مهند سی شد ه اد اره 
می شود ؛ یعن��ی د ولت ها با راه اند ازی تیم 
و ست��اد ، تیشه به ریش��ه د رخت اقتصاد  
زد ه ان��د . اکنون نیز تی��م اقتصاد ی د ولت 
برای تمام حوزه ها تصمیم گیری می کند . 
از همین رو برای ساماند هی بازار ارز نظر 
وزیر اقتص��اد  بر نظر وزیر جهاد کشاورزی 
ارجحیت ن��د ارد ؛ یعنی استق��الل رأی و 
قد رت��ی د ر وزیران وجود  ن��د ارد  و آنها تا 
نتوانند  نظ��ر مثبت سای��ر اعضای ستاد  
اقتص��اد ی را جل��ب کنن��د  نمی توانن��د  
برنامه های خ��ود  را پیاد ه کنن��د . امروزه 
اگر هزینه ای به مرد م تحمیل می شود  به 
صند وق ذخایر د ولت��ی می رود .نگاهی به 
شرایط کنون��ی اقتصاد  گواه روشنی برای 
مخالفت با تصمیمات تیمی است. د ر واقع 

وزارت اقتصاد  و بانک مرکزی کارکرد  خود  
را از د ست د اد ه اند  و وزیر اقتصاد  و رئیس 
بانک مرکزی د ر عمل بد ون تایید  معاون 
اول رئیس جمهوری و د رنهایت مستقل از 
د ول��ت نمی توانند  تصمیم بگیرند ، چراکه 
نظ��رات به چند  بخ��ش تبد یل و بر عمق 
اف��زود ه می ش��ود . متاسفانه  اختالف��ات 
باعث شد ه  اقتصاد   پیش بینی ناپذیرشد ن 
ت��ا تمام آحاد  جامعه اکن��ون پول خود  را 
به سرمای��ه تبد یل کنن��د .د ر نتیجه باید  
گفت ک��ه افزایش قیم��ت ارز و سکه د ر 
م��د ت اخیر جهش��ی و غیرواقع��ی بود ، 
د یگر احتیاجی به امث��ال ترامپ نیست، 
چه بسا د لواپسان امروزه خطرناک تر عمل 
می کنند ، زیرا ب��ا د ستکاری بازار د ر خط 
مقد م کود ت��ای ارزی و کود تای اقتصاد ی 
ق��رار گرفته اند . این مطلب را ما ننوشتیم 

آرمان نوشت.

دلواپسان در خط مقدم کودتاتی خزنده  ارزی

آقای مدیر! فقط فرار کن.. !

امید واریم مقد اری شایسته سالاری د ر کشور اعمال شود 

لازم نیست مردم را تحت فشار قرار دهیم

شب��ر زارعی��ن مد یرکل بازنشستگ��ی استان تهران تاکی��د  کرد : جلب 
رضای��ت بازنشستگ��ان ارجمند  اولوی��ت اصلی صن��د وق بازنشستگی 
کشوری است.حقوق کلیه بازنشستگ��ان و موظفین این صند وق که تا 
پایان س��ال ۱۳۹6 بازنشسته یا وظیفه بگیر شد ه اند  ابتد ا به میزان ۱۰ 
د رص��د  افزایش یافت و سپس بر اس��اس گروه های شغلی جد اول مواد  
۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مد یری��ت خد مات کشوری و سایر مقررات مربوطه 
محاسب��ه شد . براین اساس حد اقل حق��وق بازنشستگان و موظفین که 
د ارای ۳۰سال سابقه خد مت بود ه اند  از ابتد ای سال ۹7 به یک میلیون 

و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

محم��ود  واعظی رئیس د فتر رئیس جمهور از د رخواست روحانی برای تشکیل 
ات��اق فکر با نخبگان خب��ر د اد .آقای رئیس جمهور د ر جلسه ای از تمامی وزرا و 
اعضای کابینه خواست که ارتباط خود  را با اعضای هیأت علمی،  د انشگاهیان، 
صاح��ب نظران و نخبگان کشور از گذشته بیشتر کنن��د  و از آنان نظرخواهی 
کنند .آقای روحانی به اعض��ای د ولت توصیه کرد ند  جلسات جانبی با نخبگان 
جامع��ه د اشته باشند  و اتاق فک��ری را با حضور آنان تشکی��ل د هند .برخی از 
د وست��ان نسبت به عملی سازی این د رخواست اقد ام کرد ه اند  و برخی د یگر د ر 
حال انجام هستند .د ر ترمیم کابینه بحث اجرایی مطرح است یعنی اگر فرد ی را 
به همکاری د عوت می کنیم باید  توان اجرایی د اشته باشد .این شرایط می طلبد  
که برخی اعضای کابینه که د ر شرایط عاد ی توسط آقای رئیس جمهور انتخاب 

شد ه اند ، تغییر کنند  و نخبگان د ر اتاق فکرها به د ولت کمک کنند .

نخبگان در اتاق فکرها به دولت کمک کنند

مجم��ع  عض��و  صاد ق��ی  محم��ود  
نمایند گان استان تهران، با بیان اینکه 
د ر قان��ون ممنوعی��ت ب��ه کارگیری 
بازنشستگ��ان به می��زان کافی افراد  
مستثنی شد ه ان��د ، گفت: نمی توان 
زم��ان اجرای قانون هم افراد  و پست 
های��ی را ب��ا مصلحت اند یشی های��ی 
استثن��ا کرد ، ب��د ون اغم��اض برای 
هرپستی از جمله شهرد ار د ر صورت 
ل��زوم قانون را اجرا ک��رد ؛ همان طور 
که ب��رای بیشتر پست های مد یریتی 
از مد یران ج��وان باید  استفاد ه کرد ، 
برای شهرد اری هم باید  نیروی جوان 
د ه��ه 6۰ و ٥۰ استف��اد ه کرد .هیچ 

استثنایی د ر اجرای قانون ممنوعیت 
به کارگی��ری بازنشستگ��ان نیست.
نمی توان به بهانه ها و د الیلی چون 
مشکالت پایتخت شهرد ار تهران را از 

این قانون مستثنی کرد .
د ر این قانون برخ��ی افراد  مستثنی 
و تع��د اد ی نیز مشم��ول آن شد ند ، 
طب��ق آم��ار کس��ب ش��د ه ۱۲۰۰ 
 مد ی��ر د ولت��ی مشمول ای��ن قانون 

هستند . 
شهرد ار تهران نی��ز د ر د ایره افراد ی 
است ک��ه باید  برکنار شوند ، قرار می 
گی��رد ؛ البته باید  شرایط هر فرد ی از 
جمله شهرد ار تهران را بررسی کرد .

د ستگیری  پرن��د ،  د اد ست��ان 
۴نفر از اعضای شورای شهر 
پرند  را تأیید  کرد  و گفت: 
ای��ن اف��راد  د ر رابط��ه با 
این   شهرد اری  اختالس 

شهر بازد اشت شد ند . 
کارمن��د ان  از  یک��ی 

شه��رد اری پرن��د  مبالغی 
از منابع شه��رد اری را به  
حس��اب شخصی برخی از 
افراد  )اعضای شورای شهر 

پرن��د ( واریز کرد ه است.
شخ��ص 

اصل��ی پرون��د ه اخت��الس پرند  
اس��ت،  ش��د ه  د ستگی��ر 
سرشاخه ها نیز شناسایی 
تع��د اد ی  و  شد ن��د  
شد ه ان��د   د ستگی��ر 
تع��د اد   ب��ه  شای��د   و 
امروز  بازد اشت شد گان 

اضافه شود .
الزم ب��ه ذک��ر است، 
پی��ش از ای��ن هم ٥ 
تن د یگر د ر ارتباط با 
بازد اشت  پروند ه  این 

شد ه بود ند .

در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
به میزان کافی افراد مستثنی شده اند

بازداشت به اتهام اختالس

افزایش حداقل حقوق بازنشستگان کشوری

تحلیلیات



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

ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال چهارم -  شماره 32 - مرداد  ماه 1397 5
یک روزنامه آلمانی گزارش د اد  که د رپی تحریم های آمریکا، بانک مرکزی این 
کش��ور قانونی تصویب کرد  تا مانع انتقال پول های ایران از طریق بانک ایران-
اروپا شود .بانک مرکزی آلمان )د ویچه بانک( سیاست مالی جد ید ی را تصویب 
کرد  که مان��ع انتقال مبلغ حد ود  ۴۰۰ میلیون د الر به ایران می شود .  روزنامه 
آلمانی »بیلد « گزارش د اد  که د ویچه بانک شرایط تجاری خود ش را به نحوی 
توسع��ه د اد ه که شامل بخش »انتق��ال پرد اخت نقد ی« نیز شود . بد ین ترتیب 
انتقال مالی به شرکای این بانک، متوقف خواهد  شد . د ویچه بانک عضو سیستم 
بانک ه��ای مرکزی اروپا است و ب��ه خاطر اینکه آلمان موتور اصلی اقتصاد  این 
قاره اس��ت، نفوذ گست��رد ه ای د ر اتحاد یه اروپا د ارد . بیلد  م��اه گذشته مد عی 
ش��د ه بود  که د ولت ایران د ر تالش است تا با استفاد ه بانک تجارت ایران-اروپا 
)EIH( د ر شه��ر هامبورگ و تایید یه د ولت آلمان، مبلغی حد ود  ۴۰۰ میلیون 
د الر را ب��رای د ور زد ن تحریم ه��ای آمریکا، به صورت نقد  به این کشور منتقل 
کن��د . علی رغم اینکه د ولت آلم��ان هنوز د رباره انتقال این مبلغ به ایران اظهار 
نظر نکرد ه ولی روزنامه »جروزالم پست« مد عی است »آنگال مرکل« صد راعظم 
ای��ن کشور تمایل د ارد  به ای��ران اجازه د هد  تا با استف��اد ه از بانک EIH این 
۴۰۰ میلی��ون د الر را از بانک مرکزی آلم��ان انتقال د هد . ترامپ د ر تاریخ ۱۸ 
ارد یبهش��ت طی سخنرانی د ر کاخ سفید  با متهم ک��رد ن ایران به تالش برای 
د ستیابی به سالح اتم��ی، مخفی کرد ن ابعاد  نظامی برنامه هسته ای و د خالت 
د ر ام��ور کشوره��ای منطقه، خروج آمریکا را از برج��ام اعالم کرد  و  گفت که 
تحریم های پیشین هسته ای و تحریم های سخت تر جد ید تر د ر بازه ۹۰ تا ۱۸۰ 
روزه علی��ه ایران باز خواهند  گشت. ترام��پ همچنین از مقامات تهران د عوت 

کرد  تا به مذاکرات جد ید  با آمریکا برگرد ند .

تع��د اد ی از سمن ه��ای ایرانی با 
ثب��ت د اد خواست��ی د ر سایت کاخ 
سفی��د  خواستار لغو تمامی تحریم 
ها علیه م��رد م ایران شد ند .د ر این 
تحریم  اس��ت:  آمد ه  د اد خواس��ت 
های اقتص��اد ی اقد امی غیر موجه 
و ناح��ق است که منج��ر به نقض 
گست��رد ه حق��وق بشر م��ی شود . 
آمریکا ۴ د هه است که تحریم های 
غیرمنصفان��ه ای را  علی��ه مرد م و 
شهروند ان عاد ی ایران اعمال کرد ه 
و موج��ب نقض حق م��رد م ایران 
برای زند گی، توسعه و برخورد اری 
از زند گ��ی ع��اد ی ش��د ه اس��ت.

تحریم های ب��ه اصطالح هوشمند  
سال های اخیر نیز تاثیرات زیاد ی 
بر شهروند ان ایران د اشته است که 
از جمله آنها م��ی توان به افزایش 
شد ی��د  ت��ورم، تخری��ب سیستم 
بانک��ی، افزای��ش نرخ بیک��اری و 
کمب��ود  اق��الم الزم از جمله د ار و 

تجهی��زات پزشک��ی  اش��اره کرد .
غیرد ولتی ضمن  ه��ای  سازم��ان 
حمای��ت از شکایت د ول��ت ایران 
د ر د یوان بی��ن المللی د اد گستری 
)ICJ( علی��ه آمریک��ا د ر رابطه با 
تحریم های  همه جانبه  بازگرد اند ن 
آمریکا و نیز اقد امات محد ود کنند ه 
که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
شرکت ها یا اف��راد  ایرانی را هد ف 
ق��رار می د هد  و پیشت��ر با امضای 
توافق هسته ای برد اشته شد ه بود ، 
از تمام��ی شهروند ان ایرانی د عوت 
می کند  با امضای این د اد خواست 
صد ای اعتراض خ��ود  را نسبت به 
این تحری��م های غی��ر انسانی به 
حاکمان آمریک��ا و سایر ملل د نیا 
برسانن��د .الزم ب��ه ذک��ر است د ر 
ص��ورت رسید ن تع��د اد  امضاهای 
ای��ن د اد خواست ب��ه ۱۰۰ هزار ، 
د ولت آمریکا موظف به پاسخگویی 

و بررسی این موضوع خواهد  بود .

سید قاسم جاسمی نمایند ه کرمانشاه طی بررسی گزارش 
کمیسیون عم��ران د رباره عملک��رد  د ستگاه ها د ر زلزله 
کرمانشاه گف��ت: د و کمیسیون اصل ن��ود  و کمیسیون 
عم��ران گزارش خود  را د ر ای��ن باره ارائه د اد ه اند  اما من 
از آق��ای تجری توقع د اشتم این تقد یر و تشکرهایی که 
انجام شد  را به زمان��ی د یگر موکول می کرد . ۹۹ د رصد  
م��رد م زلزل��ه زد ه کرمانش��اه ناراضی ان��د  و پرخاشگری 
می کنن��د  و د ست به خود کش��ی می زنند  چرا مسئوالن 

فکر عاجلی ند ارند .
وزیر کشور پس از این حاد ثه گفتند  که از ۱۴ شهرستان، 

۹ شهرست��ان د چار آسی��ب شد ه اس��ت. ۱۸۰۰ روستا 
خس��ارت د ید ه است اما اقد امی صورت نگرفته و مرد می 
که یک بار د ر جنگ تحمیلی خانه هایشان تخریب شد ، 
ام��روز بار د یگر د ر زلزله زند گی و شغل خود  را از د ست 

د اد ند .
به این خانواد ه ه��ا د و میلیون تومان د اد ه شد ه به همراه 
ی��ک وام ۱۲ میلیون تومانی که شاید  این ۱۲ میلیون تا 
قبل از عید  می توانست نقش ترمیمی د اشته باشد  اما با 
توجه به شرایط ام��روز د ر شرایط اقتصاد ی رقمی است 

که جبران نمی کند .

مردم زلزله زده کرمانشاه ناراضی اند

تحریم ها را لغو کنید

انتقال پول به ایران را ممنوع کرد

م��د  ت هاست که د  اریم مشت محکم می زنیم به د  هان 
آمریک��ا. خیلی هم روی »د  هان« آمریک��ا تاکید   د  اریم. 
چهل سالگی را د  ر انسان ها، د  وران کمال و پختگی می 
د  انند  . شای��د   بتوان آن را به حکومت ها نیز تعمیم د  اد  . 
نظ��ام ما نیز د  ر آستانه چهل سالگی است. پختگی یک 
نشان��ه د  ارد   و آن اینکه چه��ل ساله ها شروع می کنند   
ب��ه شخم زد  ن اند  یشه ه��ا، باورها، گذشته ها و آیند  ه و 
س��واالت عری��ان و اساسی از خود   می پرس��د  . بنابراین 
اجازه می خواهم سه سوال بپرسم. سواالت ممکن است 

جسورانه باشد   اما تماماً از سر د  لسوزی است. 
۱. اینکه د  ست ه��ای گره کرد  ه مان علیه آمریکا را باال 
م��ی آوریم اما د  ر جیب مان، گوشی آیفون باشد   آیا این 

مشت به د  هان آمریکا است؟
۲.  اینکه مستقیم کاالیمان را از آمریکا وارد   نمی کنیم 
و با د  ه د  رصد   هزینه باالتر و سه ماه زمان بیشتر کاال را 

وارد   می کنیم، این مشت به آمریکا است؟
۳.چ��را فکر می کنیم فق��ط ب��ا رای د  اد  ن و تظاهرات 
می توانیم د  هان آمریکا را مورد   عنایت قرار د  هیم و چرا 
فک��ر نمی کنیم که با صرفه جویی د  ر مصرف آب و نان 
و ان��رژی می شود   رابطه خشون��ت آمیز با د  هان آمریکا 

د  اشت؟

 تحلیل  و تجویز کاربرد ی 
کمی به اطرافمان نگاه کنیم . آمریکا تا بن د  ند  ان به ما 
نفوذ کرد  ه است. گوگ��ل آمریکایی تمام اطالعات ما را 
د  ارد   م��ی د  اند   چه فیلمی نگاه می کنیم، چه کسانی را 
د  وست د  اریم با چه کسانی د  ر ارتباط هستیم، تصویرمان 
چه شکل��ی است. آیفون ها، میلیون ه��ا د  الر از کشور 
م��ا خارج می کن��د  . فیلم ها و سریال ه��ای هالیوود  ی 
ساع��ت های ما را پ��ر کرد  ه اند  . جوانان م��ا برد   پیت و 
آنجلیناجول��ی را بیشتر از رستم و تهمینه می شناسند  . 
قیم��ت د  الر آمریکا کابوس شب های کارگزاران ماست. 
نتیج��ه انتخابات آن کشور برای ما هیج��ان انگیزتر از 
انتخابات وطن��ی است. د  ر بود  جه ساالن��ه مان، تعیین 
قیمت د  الر برایمان یک عد  د   کلید  ی است. تقریبا نیمی 
از جمعیت ایران، شهرون��د   سرزمین مجازی آمریکایی 
ها هستند  . فقط کافیست تعد  اد   کسانی که عضو شبکه 
ه��ای اجتماعی آمریکای��ی )فیس بوک، توئیت��ر و ...( 

هستن��د   را بررسی کنید  . 
شهروند  ی  احتس��اب  ب��ا 
مجازی، د  ه ها میلیون د  و 

تابعیتی د  ر ایران د  اریم!
چه باید   کرد  ؟

نسل ج��وان کنونی که نه 
پی��ش از انق��الب را د  ید  ه 
اس��ت و نه جن��گ را و نه 
خیان��ت ه��ای آمریکا د  ر 
قبال این مرد  م، این سوال 
را می پرسد   که آیا واقعا 
بای��د   د  هان آمریکا برای 
م��ا مسال��ه ای باش��د  ؟ 
من ف��رض می کنم که 

یک ب��ار د  یگر همه با هم 
نشسته ای��م و به این جمع بند  ی رسی��د  ه ایم که باید   
با آمریک��ا د  ر تخاصم باشیم. با ای��ن »فرض« پیشنهاد   

می کنم به این سه نکته بیاند  یشیم:
1. مهم ترین روش مبارزه با آمریکا، تمرکز بر فقر 

و فساد   است.
 ه��ر کارگر فرتوتی که شب س��رش را سیر و با آرامش 
ب��ه زمین می گذارد  ، هر کارگزار فاسد  ی که پروند  ه اش 
ب��ه صورت شفاف، غیرسیاسی و کارشناسی بررسی می 
شود   و سزای اعمالش می رسد   این یعنی مشت محکم 
به د  هان آمریکا. هر د  ختر و پسر جوانی که حد  اقل های 
زند  گی )شغل��ی آبرومند   و مسکنی کوچ��ک ولو اجاره 
ای( برایش فراهم باشد   د  ر سن ازد  واج، برود   سر خانه و 
زند  گی اش این یعنی مشت محکم به د  هان آمریکا. این 
ها، محتاج افزایش کیفیت حکمرانی )کشورد  اری( است 
و کیفی��ت حکمرانی اصال د  ر گ��رو بیشتر تالش کرد  ن 
مد  ی��ران نیست. بلکه د  ر گرو شجاعت د  ر کنار گذاشتن 
تفکرات، روش ها، نهاد  ها و مد  یرانی است که چهل سال 
آزمود  یم و نتیجه نگرفتیم و نگه د  اشتن تفکرات، روش 

ها، نهاد  ها و مد  یرانی آزمود  یم و نتیجه گرفتیم.
2.هر کاالی ایرانی مرغوب می خریم و خرید  ن آن 
را تبلیغ می کنیم و آن را جایگزین کاالی خارجی 

می کنیم یعنی یک مشت محکم. 
سلبریت��ی های محت��رم می توانند   هر هفت��ه با یکی از 

تصوی��ر  ایران��ی  محص��والت 
بیاند  ازن��د  . ی��ک روز خمی��ر 
د  ن��د  ان ایرانی، یک روز یک تفریحگ��اه ایرانی، یک روز 
شک��الت ایرانی. باور کنی��د   فالوئرهایتان کم نمی شود   
بلک��ه مانند   عل��ی کریمی و علی د  ای��ی عزیز مرد  م می 

شوید  .
3. فض�ای فرهنگی و فضای کس�ب وکار را بازتر 
و بهتر کنیم و نگذاریم س�رمایه های حقیقی این 
س�رزمین )نخبگان( به آمری�کا و خارج مهاجرت 

کنند  . 
ه��ر نخبه که نمی رود   و هر نخبه ای که باز می گرد  د  ، 
ه��ر ثروتمند  ی که پولش را از کشور خارج نمی کند   و 

کارخان��ه اش را د  ر ایران بنا می کند   و توسعه می 
د  هد   به اند  ازه صد  ها مشت گره کرد  ه می ارزد  .   
خالص��ه آنکه بهتر است به ج��ای آمریکا، روی 

کشورد  اری ایرانی، نخبگان ایرانی، ثروتمند  ان 
ایرانی، کاالهای ایرانی متمرکز شویم. 

شم��ا ممکن است با ص��ورت مساله و تحلیلی 
که ک��رد  ه ام موافق نباشید  ، ام��ا قبل از آنکه 
ش��روع کنید   به انتقاد  ، به این فکر کنید   که با 
تجویزها نیز مخالفید  ؟ اگر مخالف نیستید   د  ر 
هر کجا که هستید   و هر میزان که می توانیم 

به ایران کمک کنیم. 
این مطلب را ما ننوشتیم  مجتبی لشکربلوکی 

نوشت.

فاصله بین د ولت و مرد م زیاد  شد ه است
محمد  غرض��ی وزیر نف��ت د وران جنگ 
و کاند ی��د  ریاست جمه��وری د وره  اخیر  
د رب��اره راهکار مبارزه با فس��اد  و شرایط 
اقتص��اد ی کشور گف��ت : مد یریت کشور 
از اصول اساس��ی اش عد ول کرد ه و د چار 
بحران مد یریت د ر کشور هستیم. مساله 
این است که اشتباهات د ولت روحانی به 
خود ش بازگشته و حاال نتیجه همان اعمال 
و سیاست های غلط را می بیند . امروز د چار 
بحران د ولتد اری و سیاست ورزی احزاب و 
گروه ها هستیم، نه بحران ملت.کشور د ر 
بحران نیست؛ بلک��ه د ولت و مد یریت د ر 
بح��ران است. همین امر نی��ز باعث شد ه 
ک��ه رضایت عمومی کاه��ش یابد . د ولت 

نبای��د  بیش از د رآم��د ، هزینه کند  و این 
از اص��ول اد اره کشور اس��ت. وقتی آن را 
نقض کنیم، د چار د رد س��ر می شویم. د ر 
گذشته حرف ه��ا را به عمق جامعه برد ن 
سخ��ت بود  اما امروز ب��ه راحتی می توان 
از طری��ق رسانه ها با م��رد م سخن گفت. 
نوسان��ات ب��ازار ارز برای کش��ور بحران 
آفری��د ه اما مهم ترین عل��ت آن مد یریت 
ناد رست است. وقتی که د الر ارزان قیمت 
د ر اختی��ار د ول��ت هست و ب��ه راحتی و 
بد ون برنامه د ر اختیار برخی قرار می د هد ، 
خواهان برای آن به وجود  می آید . همین 
اف��راد  د الر ارزان را از د ول��ت می گیرند  و 
د ر ب��ازار آزاد  می فروشند  و تنها از طریق 
رابط��ه و بد ون هی��چ زحمتی سود  کالن 
می کنن��د . د ر یکی از نشست های شورای 
عالی اقتص��اد  د ر د وران ریاست جمهوری 
آق��ای روحانی بود  که ششص��د  میلیون 
د الر ب��ا نرخ د ولت قبلی ب��ه عد ه ای بابت 
وارد ات مواد غذایی د اد ند . همان زمانی بود  
که مجلس سروص��د ا کرد  که د ر این کار 
رانت وجود  د ارد . بابت این د ست اتفاقات 
چه کسی جز د ولت مقصر است؟وقتی که 
مرد م با د ولت هماهنگی نکنند ، د ولت نیز 

نمی تواند  سیاست های��ش را عملی کند . 
د شمن وقتی می بیند  که همسایه ضعیف 
ش��د ه و د چار تنش د اخل��ی است، جرات 
پی��د ا می کند  تا جنگ اقتص��اد ی را آغاز 
کند . امریکایی ه��ا و اروپایی ها به اشکال 
مختلف سع��ی می کنند  ت��ا از ایران باج 
بگیرند . علت اصل��ی اینکه نمی توانیم د ر 
مقابل مشکالت سیاست خارجی تصمیم 
بگیریم، این است ک��ه فاصله بین د ولت 
و مرد م زی��اد  شد ه اس��ت. باید  مجموعه 
مس��ووالن به م��رد م نزد یک ت��ر شوند  و 
اعتم��اد  جامعه را جلب کنن��د . اگر د رها 
را ب��از کنیم، عام��الن فساد های سیاسی 
د ر کش��ور احراز می شوند . معلوم می شود  
ک��ه چه کسی از ران��ت استفاد ه می کند ؛ 
چه کسی نفوذی د شمن��ان د ر کشور ما 
است و چه فساد هایی د ر حال انجام است. 
مرد م وقتی می بینند  که مسووالن نسبت 
به فساد  سک��وت می کنند ، به رسانه های 
خارج��ی اعتماد  می کنن��د  و از مسووالن 
حمایت نمی کنن��د . با تغییر وزیر، رییس 
بان��ک مرکزی و اشخاص اتفاق مهمی د ر 
کشور نمی افتد ، چون روش ها و مد یریت 
به شیوه قبلی اد ام��ه پید ا می کند .فاصله 

بی��ن مرد م و ق��د رت سیاسی ب��ه خاطر 
قوانین تبعی��ض آمیز و قد رت سیاسی ای 
که خ��ود  را از مرد م جد ا کرد ه، زیاد  شد ه 
اس��ت. احزاب م��رد م را بر س��ر د و راهی 
برد ند  و د ر هنگامه مد یریت هر د و جناح 
فساد  اقتصاد ی انجام شد . فساد  اقتصاد ی 
د ر زمان مقتضی، مسک��وت ماند  و اقد ام 
عملی و جد ی برای آن نشد  و همین امر 
نارضایتی را د ر مرد م افزایش د اد . نجومی 
بگیر ها هن��وز هم وجود  د ارن��د  و با آنان 
برخ��ورد ی نشد ه است. نجوم��ی بگیرها 
هنوز د ر قد رت سیاس��ی سهیم هستند .

باالخره د ر زمان خود ش با فساد  برخورد  
نش��د  و این خسارت به بار نمی آورد . مگر 
می شود  ک��ه چشم ها را به روی سکوت و 
بی عملی د ولت ها بست؟ ۲۰ میلیون نفر 
د ر ای��ن کشور هستند  ک��ه د ست شان به 
هیچ کجا بند  نیست. شغل و بیمه ند ارند . 
یعن��ی ما با جمعیت��ی مواجه هستیم که 
توانایی تامی��ن تغذیه م��ورد  نیازشان را 
ند ارند . وقتی نان گران می شود  جمعیتی 
هستند  که جز م��رد ن چاره ای ند ارند . به 
همین د لی��ل است که پشتوانه حاکمیت 

سیاسی ضعیف می شود .

د هان آمریکا د قیقا کجاست؟

کشور در بحران نیست 

تحلیلیات

محسن هاشم��ی رفسنجانی رئیس شورای شهر ته��ران د ر تویتی نوشت: نجات 
ای��ران ذر گرو تصمی��م امسال ماست. تصمیم سختی  ک��ه ۱۰ سال قبل توسط 
مسئ��والن گرفته شد  و صلح پاید ار ،پرفاید ه و کم هزینه را برای ایران و نظام 
ب��ه ارمغان آورد .فشار تحریم ها که از نیمه د وم سال افزود ه خواهد  شد  این 

شرایط را سخت تر خواهد  کرد  و ما را به این نکته واقف می کند .

محسن��ی اژه ای سخنگ��وی قوه 
قضایی��ه از بازد اشت معاون ارزی 
برکنار شد ه بان��ک مرکزی خبر د اد  
و گفت:د ر اد امه رسید گی به پروند ه 
اخاللگران د ر نظ��ام پولی و ارزی 
کش��ور پروند ه سه نف��ر از کسانی 
که تکمیل شد ه بود  با صد ور کیفر 
خواست ب��ه د اد گاه ارس��ال شد  و 
ان شاءاهلل د اد گ��اه آنها به زود ی 
شروع خواهد  شد .همچنین چند  
نف��ر از جمله مع��اون ارزی بانک 

مرکزی)شنی��د م اخیرا کن��ار گذاشته 
ش��د ه بود ند (، ی��ک نف��ر از کارمند ان 
یک��ی از معاونی��ن ریی��س جمه��ور و 
۴ نف��ر از د الالن ارزی ک��ه د ر ای��ن 
خص��وص فعالیت غیر مج��از د اشتند ، 
تحت تعقیب ق��رار گرفتند  و بازد اشت 
شد ند .همچنین ی��ک صراف غیر مجاز 
نیز احضار و پس از تحقیقات و تفهیم 
اته��ام با ق��رار بازد اشت موق��ت روانه 

زند ان شد ند .

نجات ایران در گرو تصمیم امسال ماست

معاون ارزی بانک مرکزی بازد اشت شد 
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سرد  ار جعفری فرماند  ه کل سپ��اه با انتشار نامه ای به 
د  رخواست ترام��پ رئیس جمهور آمریکا برای مالقات 
ب��ا مقام��ات ایرانی، واکنش نش��ان د  اد   و گفت:  مرد  م 
ای��ران هرگز به مسئولین خود   اجازه مذاکره و مالقات 
با شیطان بزرگ را نمی د  هند  .متن نامه مذکور به شرح 

زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

آقای ترامپ ایران کره شمالی نیست که به د  رخواست 
مالق��ات شما پاسخ مثبت بد  هد  . بد  انی��د   مرد  م ایران، 
د  ین و ایمانش��ان را با اسالم احیا شد  ه توسط حضرت 
ام��ام خمین��ی )ره( تقوی��ت کرد  ه اند   و ب��ا ملت های 
سلطه پذی��ر تفاوت ه��ای فراوان��ی د  ارن��د   و هرگز به 
مسئولی��ن خود   اج��ازه مذاکره و مالق��ات با شیطان 
ب��زرگ را نمی د  هند  .مسئولین نظام جمهوری اسالمی 
ای��ران ه��م سناریوهای عوام فریبانه شم��ا را به خوبی 
می شناسن��د   و آن را بارها تجرب��ه نمود  ه  اند   و اما شما 
ی��ک رئیس جمه��ور غیرحرف��ه ای د  ر عرصه سیاست 
بود  ه اید    که د  ر عوض سیاستمد  اری و سیاست ورزی، 

همان راه و رسم گذشته تجارت مبتذل خود   را د  نبال 
کرد  ه و با الفبای مبارزه و آزاد  ی خواهی ملت ها به کلی 
بیگانه اید  . رؤسای جمهور ساب��ق آمریکا که یا نظامی 
بود  ند   ی��ا سیاسی، خیلی بهتر از شما می د  انستند   و یا 
آموختن��د   که ایران و ایرانی قاب��ل تهد  ید   نیست و د  ر 
براب��ر هر نوع تهد  ید   و فش��ار بیگانگان متحد   و یکد  ل 

می شوند  .
از کارشناس��ان و متفکرین باتجربه و منصف کشورتان 
بپرسی��د   اصوالً ای��ن بازی  های ناشیانه شم��ا را قبول 
د  ارند   و یا به نتیجه ای که شما د  ر انتظار آن نشسته اید   
معتقد  ند  ؟اطالعات و د  انسته های آشکار و پنهان ما این 
را تایی��د   نمی کند  .شما این آرزو را به گور خواهید   برد   
که مقامات جمهوری اسالمی ایران از شما د  رخواست 
مالق��ات کنند   ی��ا اجازه مالقات با شم��ا را از ملتشان 

د  ریافت نمایند  . 
هرگز چنی��ن روزی را نخواهید   د  ید  . همچنان د  ر کاخ 
سیاهتان بنشینید   و د  ر توهم مالقات با مقامات ایرانی 
بمانی��د  ، و بد  انی��د   این یک آرزویی اس��ت که تا پایان 

د  وران ریاس��ت جمهوری ت��ان با شما هم��راه خواهد   
مان��د   و حتی رؤسای جمهوری بع��د  ی آمریکا هم آن 

را نخواهند   د  ید  .
د  ولت و مل��ت بزرگوار ایران پشت به پشت هم د  اد  ه و 
با اتکا به وعد  ه ه��ای الهی، رهبری عظیم الشأن، منابع 
د  اخل��ی و ذخایر عظیم خد  اد  اد  ی و تحمل تحریم های 
ظالمانه و غیرانسانی شما، تا پیروزی نهایی و شکست 
قطع��ی آن نظ��ام سلط��ه و استکب��اری ایستاد  گی و 

مقاومت خواهند   کرد  .

خانواده »سیف«  کجا هستند؟
د ر جست و جوی پاسخ به این پرسش 
که خانواد ه ولی اهلل سیف ریئس سابق 
بان��ک مرک��زی آیا واقع��ا د ر استرالیا 
هستن��د  یا نه! د ست ب��ه د امن منابع 
آگاه شد یم.شنید ه ه��ای آفتاب یزد  از 
ای��ن منابع حاک��ی از آن است که آن 
چه از خانواد ه سیف این روز ها مطرح 
می شود  ن��ه راست اس��ت و نه کامال 
د روغ. حمی��د  رسایی از حضور هر د و 
پسر و هر د و د خت��ر به همراه همسر 
سیف د ر استرالیا خبر می د هد .این د ر 
حالی است که د و پسر و همسر سیف 
د ر ایران بود ه و تابعیت کشوری را هم 
ند ارند . وضعیتی که البته د ر ارتباط با 

د ختران، ولی اهلل سیف کامال متفاوت 
است؛ چرا که یکی از د ختر های رئیس 
کل بانک مرک��زی سال هاست که د ر 
کان��اد ا )و نه استرالیا( ب��ا خانواد ه اش 
زند گ��ی می کن��د . اما د خت��ر د یگر او 
د ر استرالیا زند گ��ی می کند  که البته 
اطالع��ی از این که وی ه��م تابعیت 
استرالی��ا را د ارد  ی��ا ن��ه د ر د سترس 
نیست؛ بنابراین توئیت حمید  رسایی 
د رباره مکان حض��ور یکی از د ختران 
و همچنین حض��ور همه خانواد ه وی 
د ر خارج کذب اس��ت. هر چند  اصل 
ماج��رای حض��ور د خت��ران سیف د ر 

خارج از کشور د رست است.

معصوم��ه ابتکار معاون رئیس جمهور د رباره نامه فعاالن 
سیاس��ی منتسب به جری��ان اصالحات ب��رای مذاکره 
مستقیم با آمریکا گفت: د وران��ی د اشتیم که متأسفانه 
اقد ام��ات به طور مخفیانه انج��ام می شد ، مرد م و حتی 
خیلی از ارکان نظ��ام د ر جریان نبود ند  و بعد ها متوجه 
می شد یم که مذاکراتی مخفیانه برای حل مسائل انجام 
شد ه است.د ولت ای��ن را قبول د ارد  که د ر جامعه سالم 
فضا بای��د  به گونه ای باشد  تا هم��ه طیف ها د لسوزانه 
د ید گ��اه ه��ای خ��ود  را مخصوص��ا د ر شرایط حساس 
مط��رح کنند ؛حاال طیفی از د لس��وزان نیز جمع شد ند  
و علن��ی نظر خود  را د اد ند  و ک��ار مخفیانه هم نکرد ند .
بنابرای��ن فارغ از آنکه بخواهم راجع به محتوای و جهت 
گیری نامه قضاوت کنم، معتقد م آنها د ید گاه های خود  
را ب��از و آزاد ان��ه مطرح کرد ند  و همی��ن با ارزش است.
آق��ای روحانی و د ولت تمام تالش خ��ود  را می کند  تا 
بت��وان با عزت و رعایت مصالح ملی و لحاظ د ید گاه ها و 
نظرات مقام معظم رهبری به مسائل کشور رسید گی و 

آسیب های شرایط جد ید  مهار شود .

مرد م با رأی خود  ب��ه د ولت، اعتماد شان را نشان د اد ند  
و ح��اال عد ه ای تالش می کنند ، این اعتماد  بین د ولت 
و مرد م را خد شه د ار کنن��د . د ید گاه آقای عبد ی شاید  
ای��ن باشد  که نباید  مید ان ب��رای این عد ه که قصد شان 
 بره��م زد ن اعتماد عموم��ی نسب��ت ب��ه د ول��ت است، 

فراهم شود . 
ممکن است خیلی موارد  م��ورد  سوءاستفاد ه قرار گیرد  
ول��ی نفس طرح د ید گاه ه��ا د ر جامعه متکثر می تواند  
ارزشمند  تلقی شود . د ر نهایت ممکن است با این د ید گاه 
مخالفت شود  و به مصالح کشور تشخیص د اد ه نشود  اما 
مهم این است که نویسند گان نامه د ید گاه شان را علنی 
مطرح کرد ن��د  و د نبال این نبود ن��د ، کسانی را تخریب 
کنن��د ، آبروی عد ه ای را ببرند  ی��ا پشت پرد ه کارهایی 
کنند  و ارتباطاتی بگیرند  که خالف مصالح کشور باشد .

حاال گروهی نظر خود  را د اد ند ، البته نظرشان قابل نقد  
و ارزیاب��ی است اما چون ط��رح نظرشان علنی و خیلی 
شف��اف بود ، نفس این کار نباید  هد ف قرار گیرد  چرا که 
مرج��ع تشخیص نهایی د ر کشور مشخص است. رئیس 

جمه��ور نظر خود  را گف��ت و قطعا د ر چارچوب مصالح 
نظام و د ید گاه مقام معظ��م رهبری و سیاست خارجی 
کالن کشور راجع به موضوعات تصمیم گیری می شود .

در توهم ملاقات با مقامات ایرانی بمانید

دورانی داشتیم 

متأسفانه اقدامات به طور مخفیانه انجام می شد

ابوالفض��ل ابوتراب��ی نماین��د ه مرد م نجف 
آب��اد  د ر مجلس ب��ا اشاره ب��ه نوسانات و 
سوءمد یریت شد ید  د ر بازار ارز و سکه طی 
ماه ه��ای اخیر و تغیی��ر رئیس کل بانک 
مرک��زی اظهار د اشت: به همراه ۲۰ نفر از 
نمایند گان نامه ای را به رئیس قوه قضاییه 
نوشته ایم و د رخواست کرد ه ایم مسئوالنی 
که فرزند ان آنها بیرون از کشور یا د وتابعیتی هستند  و خود شان هم د ر مظان 
اته��ام قرار د ارند ، فعال ممنوع الخروج شوند  تا ب��ه وضعیتشان رسید گی شود .

عالوه بر این، طرحی را نیز د ر د ست تهیه د اریم تا کلیه مسئوالن کشور تا رد ه 
استان��د اران پس از استعفا یا برکن��اری، تا د و سال ممنوع الخروج شوند  تا قوه 
قضایی��ه فرصت کافی د اشته باشد  تا ب��ه وضعیت عملکرد  آنها رسید گی کند .

همین نامه تقاضا کرد ه ایم که از جمله برای آقای سیف این ممنوع الخروجی 
د ر نظ��ر گرفته شود  تا ب��ه وضعیتش رسید گی شود . با توجه به اینکه خانواد ه 
وی د ر استرالی��ا به س��ر می برد ، بنابراین د ر رابطه ب��ا وی نیز این د رخواست 

ممنوع الخروجی را مطرح کرد ه ایم تا به عملکرد ش رسید گی قضایی شود .

عبد الناصر همتی رئیس کل جد ید  بانک 
مرکزی  د ر اولی��ن سخنرانی خود  د ر 
مسند  رئیس کل جد ید  بانک مرکزی، 
د ر آیین معارفه رییس کل جد ید  بانک 
مرکزی که با حضور اسحاق جهانگیری 
د ر ساختم��ان میرد اماد  بانک مرکزی 
برگ��زار شد  ضمن  تشریح برنامه های 
کالن خ��ود  د ر ح��وزه سیاست های 
پول��ی و بانکی از ارائه برنامه های خود  
به رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه بانک 
مرکزی ست��ون اقتصاد ی است، گفت: 
افزای��ش تاب آوری اقتص��اد  د ر مقابل 
د شمنان بسیار ضروری است.د شمنان 
با اعمال تحریم به د نبال از بین برد ن 
سرمایه اجتماعی د ولت و القای ضعف 
د ر اد اره کش��ور هستند  که امید واریم 
این تهد ید  را به فرصتی به اصالح نظام 
بانکی تبد ی��ل کنیم . وضعیت کنونی 
ارز محصول نات��رازی بانک مرکزی و 
سرد رگم��ی د ر سیاست ه��ای ارزی 
نقد ینگی،  کنترل جری��ان  است.عد م 
خلق نقد ینگی د ر شبکه بانکی و نبود  
جایگزین مناسب ب��رای ارز و سکه و 
البت��ه جو بد بینی نسبت ب��ه آیند ه از 
سوی د شمنان د ر ذه��ن مرد م است.
تالش من بر حفظ قد رت ارزی کشور 

و اعتبار بانک مرک��زی استوار خواهد  
بود .اص��الح نات��رازی د ر شبکه بانکی، 
جلوگی��ری از بی انضباط��ی د ر نظام 
بانکی و مهار نقد ینگی با ابزارهای پولی 
و بانک��ی از اهد اف اصلی بانک مرکزی 
است. ثب��ات د ر مقررات بانکی، حذف 
ران��ت ارزی، حمایت از صاد رات پاید ار 
و بازار سرمایه برای افزایش بهره وری 
از جمله برنام��ه های من است ضمن 
اینکه حتما بر اساس مبانی نظری علم 
اقتصاد  پیش خواه��م رفت چراکه د ر 
این بد ترین شرای��ط نیز می توانیم از 
مبانی علمی پیروی کرد . پیام آور ثبات 
فکری و احیای اعتماد  به سیاستگذار 
خواه��م بود  ولی کار اصلی برای جلب 
اعتماد ، مد یریت انتظارات است. مبارزه 
با رانت خ��واران که وضعیت غیرقابل 
قبول��ی د ارد  باید  د ر د ست��ور کار قرار 
گیرد ؛ من یک معلم اقتصاد  هستم و از 
همه می خواهم نظرات خود  را به من 
منعکس کنند  و مستقیم با افراد  جلسه 
خواهم د اشت که اولین جلسه فرد ا با 
صاحب نظران، خواه��د  بود .با مد یران 
عامل بانکها بعد  از اتمام جلسه معارفه 
د ر طبقه هفد هم بانک مرکزی خواهم 

د اشت تا وقت هد ر نرود .

ممنوع الخروجی سیفدرخواست نمایندگان برای 

من معلم اقتصاد هستم 
 بر اساس مبانی نظری علم اقتصاد 

پیش خواهم رفت

مهد ی مطهرنیا تحلیلگر مسائل بین الملل 
د ر خص��وص توافق بد ون شرط با آمریکا 
گفت: این قابل پیش بینی است که ترامپ 
بپذیرد  به ای��ران سفر کند  و د ر تهران با 
رهب��ران ایران د ر باب آین��د ه ارتباط د و 
کش��ور مذاک��ره کند .د ر سیاس��ت آنچه 
غیرممکن بود ه، خود  غیرممکن است. د ر 
اد بیات سیاسی این د رخواست و آمد ن به 
عنوان ایج��اد  فضای عقب نشینی نیست، 

اص��ل مذاکره حتی د ر زم��ان جنگ نیز 
از بی��ن نم��ی رود  و سیاستمد اران جهان 
ب��رای رسید ن ب��ه منافع و اه��د اف ملی 
تعریف شد ه خود  از آن استفاد ه می کنند .

مزی��د  بر آن ترامپ ب��ا اعالم این موضوع 
می خواهد  مذاک��رات احتمال��ی ایران و 
آمریکا را ب��ه روی صحنه آورد  زیرا ایران 
اص��ول و ارزش ه��ای انقالبی خ��ود  را با 
محوریت مبارزه ب��ا آمریکا تعریف کرد ه 
و مذاک��ره احتمال��ی ایران ب��ا آمریکا با 
وج��ود  شخصیتی به ن��ام ترامپ د ر کاخ 
سفید  می تواند  ای��ن محوریت را متزلزل 
کند ، پس به د نبال ایجاد  فضای کیش و 
مات د ر ارتباط با تهران د ر باب مذاکرات 
محتمل است.گام سوم��ی که ترامپ د ر 
ای��ن زمین��ه مد نظر د ارد ، ای��ن است که  
بتواند  زمینه هایی را ایجاد  کند  تا به افکار 
عموم��ی این گذاره را القا کند  که آمریکا 

برای انجام مذاک��ره آماد ه است و اگر د ر 
آیند ه کشمکش و تعارض بیشتری روی 
د اد ، آمریکا حاضر به مذاکره و عد م ورود  
به برخورد های فیزیکی ی��ا نظامی علیه 
جمه��وری اسالم��ی بود ه اما ای��ن ایران 
ب��ود  که د ست رد  به مذاکره زد  و اینگونه 
بتوان��د  افکار عمومی مخال��ف با عملکرد  
ترام��پ د ر آیند ه علیه جمهوری اسالمی 
را نخس��ت د ر خود  آمریک��ا و سپس د ر 
افکار عمومی تود ه ها و نخبگان د ر سطح 

بین المللی مد یریت کند .
این استراتژی بیان می کند  اگر یک یا د و 
طرف یک مجاد له و منازعه به پرخاشگری 
نسبت ب��ه یکد یگ��ر روی بیاورن��د ، این 
نشانه ای برای آماد گی جهت مذاکره تلقی 

می شود ؛ 
بنابرای��ن پیش شرط باز مط��رح بود ه اما 
ای��ن پیش شرط ها منوط به تعهد  متقابل 

د ر تضمی��ن رسید ن به نتایج یک مذاکره 
شد ه و این تا ح��د ود  زیاد ی نشان د هند ه 
این است که د و طرف مذاکره به یکد یگر 
د ر انج��ام مذاکره و متعهد  بود ن به نتایج 
حاص��ل از مذاکره مطمئ��ن نیستند  که 
ای��ن ع��د م اطمین��ان موج��ب می شود ، 
مذاک��ره برای مذاکره د ر د ستور کار باشد  
. تصمیم گی��ری نهایی باید  د ر این زمینه 
صورت گیرد  و به موقع خود  را به نمایش 
بگ��ذارد  وگرنه ه��ر حاد ث��ه ای می تواند  
پیامد های بسی��ار بزرگی به همراه د اشته 
باش��د . این حاد ثه می توان��د  به یک صلح 
و د ر مقاب��ل به یک جن��گ بزرگ منجر 
شود ، بنابراین نوع تصمیم گیری د ر تهران 
و واشنگتن به هم��راه اد بیاتی که به کار 
می برن��د ، باید  د ر وضعی��ت کنونی بسیار 
حساب  شد ه، کنت��رل  شد ه و با ارزیابی و 

ارزشیابی د قیق صورت بگیرد .

وعد ه های پر رنگ و لعاب و مانوری که د ر روزهای 
اخی��ر از سوی مسئوالن د ولتی و البته نمایند گان 

مجل��س د رباره بست��ه بانک مرکزی 
اوضاع  ساماند هی  برای 

د اد ه  ارزی  آشفت��ه 
را د ر  شد ه، همگ��ان 
انتظار اتف��اق تازه ای 
د ر ح��وزه ارزی قرار 

د اد ه اس��ت؛ اما این که 
این بسته ت��ا چه اند ازه 

متف��اوت از سیاست فعلی 

ب��ود ه و سیگنال های مثبتی با خود  به همراه د ارد  
را باید  د ر رونمایی از آن د ید .

د ول��ت د ر سیاست جد ی��د  ارزی  به یکباره قیمت 
ه��ای تند  ب��ازار 
غی��ر  را  ارز 
اعالم  رسمی 
و ب��رای د الر 
 ۴۲۰۰ ن��رخ 
تومان را د ر نظر 
وارد ات  تمام  و  گرفت 
را ب��د ون هی��چ اولوی��ت 

بن��د ی مشمول ارز ارزان قیم��ت کرد  که خود  د ر 
سامان��ه ارزی نیما آن را تح��ت نظر د اشت و بین 
وارد کنن��د ه و صاد ر کنند ه د ر جری��ان بود ؛ روالی 
که به زود ی ب��ا توجه به فعالیت بازار ارز به ایجاد  
رانت و فساد ی د ر تخصیص و تامین ارز و وارد ات 
انجامید  که شخص رئیس جمهور نیز نسبت به آن 
معترض و خواست��ار شفاف سازی شد .به هر حال 
روال غیرشفاف بازار ارز د ر شرایطی که این روزها 
اقتصاد  ایران د ر آستانه اجرایی شد ن تحریم های 
اعالمی رئیس جمهور آمریک��ا د ر حوزه تجاری و 
طال و ارز قرار د ارد ، مجموعه ای از عواملی را رقم 

زد  ک��ه اوضاع ب��ازار ارز را بی��ش از گذشته تکان 
د اد  و ب��ه سمت ارقام تاریخی ت��ا ۱۲ هزار تومان 
برای د الر و بیش از چهار میلیون برای سکه پیش 
برد .ام��ا از حد ود  یک هفته قبل که رئیس جمهور 
تغییراتی د ر ریاست بان��ک مرکزی ایجاد  کرد ، از 
مع��اون اول روحانی گرفته ت��ا همتی -رئیس کل 
بانک مرک��زی- و سایر مسئ��والن د ولتی و البته 
برخ��ی نمایند گان مجل��س، از تد وین بسته ارزی 
جامعی خبر د اد ه اند  که قرار است اوضاع موجود  را 
سام��ان د هد . واکنش ها به گونه ای بود ه که انگار 
بای��د  منتظر اتفاق های عجی��ب و تازه ای بود  که 

د ر روزهای آیند ه با این بسته رقم خواهد  خورد .
ب��ه هر صورت ای��ران د ر آستان��ه تحریم احتمالی 
آمریک��ا که د ر زم��ان خروج از برج��ام برای یک 
مهل��ت ۹۰ روزه اع��الم ک��رد ه ب��ود  ق��رار د ارد  و 
د رروزه��ای  پیش رو ممکن اس��ت اجرایی شود ؛ 
شرایط��ی که می تواند  فض��ای روانی آن به شد ت 
بازار ارز را تحت تاثیر قرار د هد . این د ر حالی است 
که بسته ارزی د ولت د ر این زمان بتواند  پاد زهری 
مقابل التهابات ب��ازار ارز و تحرکاتی باشد  که این 
روزها ب��ازار را بیش از گذشت��ه د ستخوش تغییر 

کرد ه است. 

پای ترامپ به ایران باز می شود؟

سورپرایز ارزی در راه است

تحلیلیات
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علم اله��د ی امام جمع��ه  مشهد  د ر  
خطب��ه اخی��رش  گف��ت : د ولت د ر 
تغییرات کابینه روی قد رت یابی یک 
جن��اح تکیه نکند .مسئ��والن آستان 
قد س را الگوی خود  قرار د هند .اینکه 
اقتصاد  مملک��ت مد یریت شود  و د ر 

فاصل��ه ۳ ماه از د ل مد یریت ۲ تن 
سکه استخ��راج کنند  و ارز 

فراوان به د ست یک عد ه 
نش��ان می د هد   بیفتد  
خائنانه  ی��ا  مد یریت 

است ی��ا سفیهانه 
اس��ت.. براد ران و 

خواهران، ما مسلمانیم، قرآن د اریم. 
خد ا می فرماید  ای مرد م، اموال خود  
را که باعث پاید اری زند گی شماست، 
به د س��ت سفها ند هید . گاهی پول و 
ملک��ی شخصی است ام��ا یک زمان 
کل اموال به م��رد م تعلق د ارد ، این 
یعنی اقتص��اد  کشور. اگر 
حاشیه  د ر  ش��د   قرار 
خانواد ه ای  شهری 
د ر اولیات زند گی 
باش��د   لن��گ 
خاطر  ب��ه  ای��ن 
نااهالنه  مد یریت 
اقتص��اد ی است. 
کب��اب  آد م  د ل 
وقت��ی  می ش��ود ، 
ضعیف��ه  زن  ی��ک 

پریشان می گوید  فرزند  من می گوید  
تو گیالس خورد ی مزه اش چیست؟ 
آن وق��ت ۳۰ میلی��ون د الر مملکت 
ب��ا ارز ۴۲۰۰ ب��ه ف��رد ی د اد ه شود  
که میوه خارج��ی وارد  کند ، آن هم 
از ثروت عمومی م��رد م. برای اینکه 
چه کسی بخ��ورد  و لذت ببرد ؟ مگر 
فقیر بیچاره پول میوه خارجی د ارد ؟ 
این چه مد یریتی است؟ اینکه چشم 
ب��ه د روازه غرب بد وزی��م و به د ست 
د شم��ن نگ��اه کنیم ک��ی تحریم را 
برد ان��د ، د رست نیس��ت. ٥ سال این 
راه را اد ام��ه د اد یم آنها که می گفتند  
حتی مشک��ل آب خورد ن هم با رفع 
تحریم برط��رف می شود  االن به این 
نتیج��ه رسید ن��د  که بای��د  خود مان 

مشکالت را حل کنیم.

خوشبختان��ه االن خود ش��ان متوجه 
شد ند  باید  مد یری��ت را عوض کنند . 
د ولت تصمیم گرفت��ه تیم اقتصاد ی 
خود  را عوض کن��د . این آیه قرآن را 
بخوانی��د  حرف مرا گوش ند هید ، اگر 
حرف من را قبول ند ارید  و د ر فضای 
مج��ازی به من فح��ش می د هید ، به 
فرزند ان و بچه ه��ای من چرا فحش 
می د هی��د ؟ اگ��ر جواب م��ن فحش 
اس��ت آن فحش را ب��ه فرزند ان من 
ند هید ، بروید  آیه ق��رآن را بخوانید .
مفس��د  اقتصاد ی د ر عی��ن جنگ به 
د شمن کم��ک می کن��د . مسئوالن، 
مرد م را راض��ی کنید  این مرد م آرام 
نمی گیرن��د . اگر بنا شد  ب��ا اخاللگر 
د رست برخورد  نش��ود ، مرد م ناامید  
می شون��د  د رحالیکه بای��د  د شمن را 
ناامی��د  کنیم نه م��رد م را. امید واریم 
د ر این تغییرات اخیر، مسئوالن این 

جهات را د ر نظر بگیرند ..

اگر جواب من فحش است

آن ناسزا را به فرزندان من ندهید

افزای��ش نرخ سرس��ام آور  د الر آنهم صرفا د ر چند  
روز نه تنها غیرطبیعی است بلکه د ست های پنهان 
د ر ای��ن افزایش د ر حال نقش آفرینی هستند .بطور 
مشخص ۲ صراف ب��زرگ که هرکد ام بیش از چند  
صراف��ی د ارند  و صرافی های معتم��د  بانک مرکزی 
بود ه و با افراد  ذی نفوذ د ر بانک مرکزی و نهاد های 
مختل��ف د ر کش��ور مرتبط هستن��د  عامل افزایش 
چند  روز اخیر قیمت د الر هستند .این ۲ صراف که 
از د و خان��واد ه قد رتمند  هستن��د  د ر ۳ ماه گذشته 
با حمای��ت برخی افراد  خ��اص و پرد اخت هد ایای 
مختل��ف ب��ه مد ی��ران شرکت ه��ای پتروشیمی و 
معد نی، د الر و د رهم آنها را د ر د بی خرید اری کرد ه 
و ب��رای خ��ود  انحصار ایجاد  کرد ه ان��د . بطوری که 
گفته می شود  ه��م اکنون بیش از ۹۰ د رصد  د رهم 
و د الر صاد رات غیرنفت��ی د ر اختیار این د و صراف 
اس��ت. با توجه به جد ی شد ن بح��ث بازار ثانویه و 
ف��روش ارز پتروشیمی ها د ر این بازار این د و صراف 
این رانت و انحصار خود  را د ر خطر د ید ه و لذا برای 

فشار ب��ه رئیس کل جد ید  بان��ک مرکزی و رئیس 
جمه��ور اقد ام به جیره بن��د ی د الرها و د رهم های 
خ��ود  کرد ه اند ! بطوری که با فشار به بانک مرکزی 
خواست��ار تزریق ارز فروش نفت به بازار حواله شد ه 
و تهد ی��د  کرد ه اند  که اگر خود  د ولت به آنها تزریق 
ارزی انجام ند هد  و بخواهد  طرح فروش ارز د ر بازار 
ثانوی��ه را که خواسته کارشناس��ان اقتصاد ی است 
اجرای��ی کند  آنها بازار را تشنه نگه د اشته و د الر را 
به سقف می چسبانند ! د ر این شرایط د ولت به هیچ 
وجه نباید  به این زالوهای اقتصاد ی که نفعشان د ر 
گل آلود  کرد ن آب اقتص��اد  کشور است باج بد هد . 
د ستگاه های امنیتی نیز بای��د  د ست ناپاکان را چه 
د ر د اخل سیستم خود  و چه د ر نهاد های اقتصاد ی 
قط��ع کرد ه و سریعا نسبت به ارایه گزارش د قیق و 
واقعی به رئیس جمهور د ر این خصوص اقد ام کنند .
همچنی��ن رئیس ک��ل جد ید  بانک مرک��زی نباید  
مرع��وب فضاسازی ه��ای ای��ن باند ه��ای مافیایی 
اقتصاد ی شود . همتی د الر را ۱۱٥۰۰ تومان تحویل 

گرفته و ب��ا اقد ام به راه اند ازی بازار ثانویه می تواند  
د الر را د ر م��رز ۸ الی ۹ هزار توم��ان تثبیت کند .
اف��راد ی هم که د ر این روزه��ا د الر و طال می خرند  
به هوش باشند  که فریب ای��ن باند های مافیایی را 
نخورن��د  چرا که با خرید  د الر و طال د ر این قیمتها 
ض��رر خواهن��د  کرد ! تای��ن مطلب را م��ا ننوشتیم 

اقتصاد  آنالین نوشت.

فشار به رئیس کل جدید بانک مرکزی و رئیس جمهور 
عب��اس آخون��د ی د ر مراس��م ورود  ٥ فرون��د  

هواپیم��ای ATR به ایران با اشاره به خروج 
یک جانبه آمریکا از برج��ام، اظهار د اشت: 
امروز جهان ب��ا پد ید ه جد ید ی روبه روست. 

قمارب��ازی ک��ه هر لحظ��ه جه��ان را با عد م 
قطعیت و تصمیم های نامشخص روبه رو می کند .

بسیار مهم است که م��ا د ر این شرایط چگونه عمل 
کنیم و آیند ه ای پر از امید  را د ر مقابل مرد م ایران قرار د هیم.

کسانی که فضا را بالفاصله پس از خروج آمریکا از برجام گل آلود  کرد ند  و بیشتر 
به فضا تنش وارد  کرد ند  اکنون باید  به مرد م پاسخگو باشند . متاسفانه بسیاری از 
این افراد  پوستین وارونه به تن کرد ند . همان کسانی که بالفاصله از روی ناآگاهی 
یا منافع شخص��ی یا هر علت د یگری بیشترین همکاری را با آمریکا کرد ند  که 
فضای عد م قطعیت و ناامید ی د ر ایران حاکم شود  اکنون طلبکار د ولت شد ه اند .

آن کسانی که همراه و پشتیبان موسسات مالی و اعتباری بود ند  که پول مرد م 
و بیت الم��ال را حیف و میل کرد ند  اکنون د ر صف مد عیان د ولت قرار گرفته و 
به ظاهر حامی ملت شد ه اند . حال آنکه خود  کسانی هستند  که این وضعیت را 
ایجاد  کرد ند .د ر این شرایط که آمریکا با سیاست های د رست جمهوری اسالمی 
ایران د ر جهان منزوی شد ه است باید  بتوانیم با حمایت سایر قد رت های جهانی 
مانند  روسیه، چین، اتحاد ی��ه اروپا، ترکیه، هند  و سایر همسایگان ایران از این 

شرایط سخت عبور کرد ه و لبخند  را بر لب مرد م بیاوریم.

و لبخند را بر لب مردم بیاوریم ...

علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس 
شورای اسالمی پیش بینی می کند  که با خلق پول 
پرق��د رت توسط بانک ها و د ر پی آن افزایش حجم 
نقد ینگ��ی، اقتصاد  ای��ران د ر ماه ه��ای آیند ه تورم 
سهمگینی را تجربه کند .هرج��ا که اسم پول بود ه 
با خود ش مصیبت آورد ه است چون پول به معنای 
اعتب��ار د اد ن به اعد اد  اس��ت. پس کاغذ هرچه قد ر 
عالی و باکیفیت باشد ، بازهم فاقد  ارزش ذاتی است.

زمان��ی مسکوکات طال، ارز و نق��ره د ر د ست مرد م 

بود . مسکوک��ات ارزش ذاتی د اشتند  اما پول ارزش 
اسم��ی د ارد . به طور روشن و آشکار می توان با پول 
بازی کرد . خصوصا اینک��ه د ر سال های اخیر رواج 
پول الکترونیک، بان��ک د اری الکترونیک و خد مات 
الکترونیک موجب شد ه چرخه جد ید ی به نام »پول 
پرق��د رت« یا »خلق پول پرقد رت«، پید ا شود .آقای 
همتی، رئی��س جد ید  بانک مرکزی ه��م ، د ر این 
م��ورد  صحبت کرد  و به بانک ها نسب به پیامد های 
خل��ق پول پرقد رت هشد ار د اد . حد س ما این است 

که رسید ن حجم نقد ینگی به ۱٥۸۲ هزار میلیارد  
تومان ت��ا پایان خرد اد  ماه س��ال ۱۳۹7، که بانک 
مرکزی گزارش آن را ارائه کرد ه، ناشی از خلق پول 
پرقد رت توسط بانک ها باشد .این همان آسیبی است 
ک��ه به زند گی مرد م و به زند گی فقرا به نام افزایش 
سط��ح عمومی قیمت ه��ا وارد  می شود . پیش بینی 
می شود  ک��ه د ر ماه های آیند ه نتیجه این فرایند  را 
به شکل تورم سهمگین ببینیم. به هر روی ما انتظار 
ت��ورم سهمگین را از همین حاال د اریم. با اد امه این 

وضعیت تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به نزد یک 
۴۰ د رصد  می رس��د .  د و بانک معروف هستند  که 
مد ی��ران عامل آن د ر یک شب هزار میلیارد  تومان 
پول پرقد رت خلق کرد ند . عد د  خلق پول پر قد رت 
اصال کوچک نیست. رقم هایی مانند  ۱۲ هزار میلیارد  
تومان و... غیره که از آن صحبت می کنند ، د ر برابر 
گزارش های��ی که ما از میزان خل��ق پول پر قد رت 
د اریم، بسیار ناچیز اس��ت. به بیان د یگر پول خرد  
محسوب می شوند . بنابرای��ن اگر از من می پرسید  

پول هایی که توسط بانک ها خلق شد ه و حاال د ست 
مرد م است، کاری می کنند  که مجبور شویم د الر 7 

هزار تومانی را 7۰ هزار تومان بخریم.

کاری می کنند 

د لار 7 هزار تومانی را 7۰ هزار تومان بخریم

بان��ک مرکزی از د کتر احمد  توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
رئیس هیئ��ت سازمان مرد م نهاد  مد یره د ید ه بان شفافیت و عد الت به د لیل 
نشر اکاذیب د ر د اد سرای فرهنگ و رسانه شکایت کرد .بر اساس اعالم د فتر 
د کت��ر احمد  توکلی، این شکایت به وی ابالغ شد ه که د ر ابالغیه مفاد  د قیق 
ای��ن شکای��ت د ر ج. نشد ه و اطالع د قیقی از آن ند ارن��د .الزم به ذکر است؛ 
پیش ازاین د ید ه ب��ان شفافیت و عد الت از مسئ��والن بانک مرکزی سابق و 
اسبق شکایت کرد ه بود .د ید ه بان شفافیت و عد الت اسناد ی را ارائه د اد ه بود ند  
که د ر ماجرای مؤسسات مال��ی و اعتباری به خصوص موسسه ثامن الحجج 
و کاسپی��ن مسئوالن ساب��ق و اسبق بانک مرکزی بر اس��اس قانون مقصر 
هستند  و بانک مرکزی وظایف قانونی و کاماًل روشن د ارد  که به وظایف خود  
عمل نکرد ه بود .احمد  توکلی پیش ازاین با بیان اینکه اعالم جرم علیه مد یران 
ساب��ق و فعلی بانک مرک��زی و تعاونی های فرشتگ��ان و موسسه کاسپین، 
خواه��ان رسید گی قضایی به این موضوع شد ؛ گفته بود : 
موسسه آرمان ایرانی��ان و کاسپین هر د و یک موسسه 
هستند  و علی��ه هفت نفر که به صراحت نام آن ها آمد ه 
اس��ت، اعالم جرم شد ه و برای سای��ر مد یران د یگر هم 
به صورت د قیق تر تقاضای تعقیب آن ها به عنوان مجرمان 
اصلی شد ه است.این شکایت به استناد  قانون انجام شد ه و 
اتهام نخست اخالل د ر نظام پولی و بانکی کشور و حیف ومیل 
اموال مرد م از طرق اخذ وجوه و سپرد ه های اشخاص حقیقی 
و حقوق��ی بر اساس موضوع قان��ون اخالل گران د ر نظام 

اقتصاد ی کشور مطرح است.

اعالم جرم علیه مدیران سابق بانک مرکزی

تحلیلیات

روزنامه های ۲٥ مرد   اد    ۱۳٥۹ این خبر را اعالم 
کرد   ند    و نوشتن��د    که وی به جرم ایجاد    تورم و 
شناور نکرد   ن ارز، رعایت نکرد   ن موازین اسالم 
د   ر اقتص��اد   ، فساد    ف��ی االرض و محاربه با خد   ا 
و رسول خد   ا اع��د   ام شد   .روزنامه ه��ای آن روز 
نوشتند    که خوش کیش د   ر طول مد   یریت خود    
بر بانک مرکزی ب��ه اقتصاد    کشور خیانت های 
بزرگی کرد   ه و مرتکب هالک حرث و نسل شد   ه 
اس��ت.  روزنامه های ته��ران ، شنبه ۲٥ مرد   اد    
۱۳٥۹) ۱۹ ماه پس از پیروزی انقالب ( اعالمیه 
د   اد   ستانی انقالب مبنی بر اعد   ام یوسف خوش 
کیش مد   یر کل بانک مرکزی د   ر نظام گذشته را 
منتشر کرد   ه بود   ند    که د   اد   ستانی انقالب د   ر آن 
اعالم کرد   ه بود    که خوش کیش پس از محاکمه 

د   ر روزه��ای ۱۸ تا ۲۰ مرد   اد   ، مفسد    فی االرض 
و مح��ارب باخد   ا و رسول او تشخیص د   اد   ه شد    
و سحرگاه جمعه ۲۴ مرد   اد   ۱۳٥۸ اعد   ام گرد   ید   .

 د   ر ای��ن اعالمیه آمد   ه بود    که خوش کیش د   ر 
طول مد   یریت خود   ، ب��ه اقتصاد    کشور خیانت 
بزرگ کرد   ه بود    و مرتکب هالک حرث و نسل 
ش��د   ه بود    د   ر همین اعالمیه خب��ر از اعد   ام سه 
ت��ن د   یگر همزمان با خوش کی��ش د   اد   ه شد   ه 
بود    که عبارت بود   ند    از: هوشنگ امیر افشار نیا 
رئیس اسبق زند   ان اوی��ن ، احسان شهبازی و 
قد   رت جمشید   ی. د   ر اعالمیه تاکید    شد   ه بود    که 
احسان شهبازی از سوی ساواک د   ر کنفرانسها 
شرک��ت می کرد    و یک��ی از جرایم او کمک به 
تحکیم مانی حکومت پهلوی بود   .جرمهای اصلی 

ایشان طبق مستن��د   ات ارائه شد   ه د   ر شعبه ی 
اول د   اد   گاه انقالب اسالمی تهران بقرار زیر است:
– معرفی کارمندان انقالبی بانک ها به ساواک و 

د ر نتیجه د ستگیری آنها.
د اد ن ۴۰۰ میلیون تومان وام غیرقانوني به   –

هژبر یزد اني،
این  اهدای  و  پهلوی   ۱۰ سکه های  ضرب   –
و  رژیم  سرسپرد گان  از  نفر   7۸ به  سکه ها 
تولد  سالگرد   صدمین  مناسبت  به  د  رباریان 

رضاخان  قلدر،
بهشهر  مجتمع صنعتي  به  کال ن  وام  د اد ن   –

)خانواد ه ال جورد ی( بدون گرفتن وثیقه معتبر،
– پرد اخت ۱۲ میلیارد  ریال پول به بنیاد  پهلوی 

برای احداث خانه ای د ر آمریکا.
د ر  آمریکا  به  پول  د ال ر  میلیون  ارسال۲۰۰   –
ارتش  از حساب د ارایي مرکز  تاریخ ٥7/۱۰/۲ 

شاهنشاهي سابق،
– پرد اخت ۴۰۰ میلیون تومان وام بدون وثیقه 

معتبر به ساربان ها،
پرد اخت ۱٥۰ میلیون تومان وام به منصور   –

یاسیني،
به  وام  تومان  میلیون   ۴۰۰ پرد اخت   –

میراشرافي،
– اهدای هدایای کال ن به نصیری از بیت المال و 

تبریک به خاطر انتصابش
* اما د   ر مقاب��ل ایشان د   فاع مختصری از خود    
به شرح زیر ابراز کرد   ن��د   : »من برخال ف مصالح 
و  مبعث  روزهای  د ر  و  نکرد م  کاری  انقال ب 
سوگواری د ر روزنامه ها به ملت ایران تهنیت و 
تسلیت مي گفتم.کسي که تحصیال ت عالیه د ارد  

ناآگاهانه کاری را انجام نمي د هد.«

تقویم تاتریخ

اعد ام رئیس كل بانك مركزی د ر 

سال ۱۳5۹ به جرم ایجاد  تورم!!!
رسول کوهپایه زاد ه با اشاره به سخنان اصغر هند ی 
معاون حقوقی و بین الملل وزارت نفت د رباره پیگیری 
بد ه��ی بابک  زنجانی مبنی بر قطع امید  از پرد اخت 
بد هی زنجانی گفت: بعد  از یکسال مذاکرات فشرد ه ای 
که بین شرکت نفت و شرکای خارجی بابک زنجانی 
با حضور و نظارت نهاد های ذی صالح برگزار شد ، این 
مذاکرات منتج به انعقاد  قرارد اد ی بین شرکت نفت و 
شرکای خارجی موکلم شد  . برای اجرایی شد ن این 
قرارد اد ، مقرر شد  که حساب مشترکی به اسم شرکت 
مل��ی نفت ایران و شرکای خارجی بابک زنجانی باز 
شود  تا بعد  از اینکه پول به آن حساب مشترک واریز 
ش��د ، بر اساس مفاد  ق��رارد اد  فیمابین امکان انتقال 
وجه فراهم شود . بعد  از آن قضیه صحبت های تشد ید  
تحریم ه��ا مطرح شد  و  نهایتا این بانک از انجام این 
ک��ار یعنی افتتاح حساب مشترک و انتقال آن وجه 
خود د اری کرد . شرکت مل��ی نفت ایران نه خود ش 
توانسته بانک خارجی معرفی کند  که بتواند  قرارد اد  
فیمابی��ن را اجرایی و عملیاتی کند  و نه پاسخی به 
شرک��ای خارجی د اد ه اس��ت.  از اجرای حکم بابک 

زنجان��ی نفعی نصیب مرد م و بیت المال نمی شود  و 
آن چیزی ک��ه از روز اول د ر این پروند ه مورد  توجه 
بود ه  بازگشت وجوه به بیت المال و برگشت به خزانه 
د ولت بود ه به خصوص د ر این وضعیت خاص ارزی 
و اقتصاد ی کشور؛ د رست است که شرکت ملی نفت 
ایران شاکی پروند ه است اما ذی نفع اصلی پول بانک 
مرکزی است و پولی بود ه که بانک مرکزی به شرکت 
نف��ت د اد ه بود  و با توجه به تغییری که د ر مد یریت 
بانک مرک��زی به وجود  آمد ه، بهت��ر است که برای 
رقم عمد ه ای ک��ه د ر این پروند ه مطرح است یعنی 
د و میلی��ارد  یورو، تیم تخصصی از طرف رییس کل 
جد ید  بانک مرکزی تشکیل شد ه و  موضوع را برای 
افتتاح حساب مشترک و عملیاتی شد ن این قضیه از 
لحاظ بانکی و با توجه به شرایط موجود  تحریم های 
بین المللی پیگیری کند  و نهایتا اگر سازمان بازرسی 
کل کشور و د یوان محاسبات یا کمیسیون حقوقی 
مجل��س ورود  کند  بسیار مناسب است، به خصوص 
اینکه د اد ستانی به عن��وان مد عی العموم و مسوول 
اجرای احکام حتی باید  شرکت نفت را ملزم کند  به 
اینکه حساب ب��از کند  و لو اینکه اگر احتمال کمی 
باشد  زیرا کوچکترین کوتاهی وسهل انگاری د ر این 
قضی��ه از هیچ کس پذیرفته نیست و این پول، پول 

مرد م است.

درخواست وکیل بابک زنجانی 
از رییس جدید بانک مرکزی
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ه��اد ی سپانل��و مد یر ام��ور طرح و 
برنام��ه بانک ملت بهره ب��رد اری از 
نسخه جد ید  همراه بانک ملت اشاره 
نم��ود  و آن را جزو یک��ی از برترین 
سامانه های بانکی کشور برشمرد   و 
گفت:ای��ن سامانه از د و بخش عمد ه 

تشکیل شد ه است . بخش اول به امور حسابها ، تسهیالت و 
کارتهای بانکی مشتریان بانک ملت توجه د ارد  که برای ورود  
به آن نیاز به شماره کاربری و رمز عبور می باشد  . بخش د وم 
خد مات بد ون الگین می باشد  که د ر قالب همراه پالس ملت 
عرضه شد ه است . این خد مات شامل کیف پول الکترونیکی 
و خد مات مبنی بر هم��ه کارتهای نظام بانکی کشور ) عضو 
شت��اب ( می باشد  . د ر سامانه هم��راه پالس ملت قابلیتهای 
جد ی��د  و منحصر به فرد ی نظیر جابجایی وجه با استفاد ه از 

QR کد  یا شماره تلفن ذینفع فراهم شد ه است .
 ع��الوه بر این سایر خد م��ات د یگر همراه پالس ملت شامل 
جابجای��ی وج��ه از طریق کارت ب��ه کارت ، خری��د  شارژ ، 

پرد اخ��ت اقساط و... بد ون آنکه د ر بانک ملت حساب د اشته 
باشی��د  امکانپذی��ر می باشد . از د یگر خد م��ات جد ید  سامانه 
همراه پالس امک��ان پرد اخت وجه پارکین��گ بد ون نیاز به 
حض��ور کارت یا تلفن همراه می باشد  . مکانیزم عمل اینطور 
اس��ت که شم��اره خ��ود رو وارد  سامانه هم��راه پالس صاد ر 
می ش��ود  .هنگام خروج خ��ود رو از پارکین��گ د وربین های 
پارکین��گ شماره ماشین را اع��الم و سامانه همراه پالس به 
ص��ورت خود کار وجه را از حساب کی��ف پول کسر می کند . 
مشاب��ه همین نسخ��ه برای بانکد اری اینترنت��ی تا پایان ماه 
ایجاد  خواهد  شد  د رب��اره زیر ساخت های این بانک تصریح 

کرد  .

 روند رو به رشد 
و نقدینگی مطلوب

محمد  شیخ حسینی مد یریت اد اره شعب استان تهران 
د ر جلسه هماهنگی نحوه تخصیص اعتبار ابالغی طرح 
تسهیالت مشاغل خانگ��ی بابیان این مطلب و با اشاره 
به اینکه متقاضیان ط��رح اشتغال خانگی معموالً زنان 
سرپرس��ت خان��وار هستند  تصریح ک��رد : بانک توسعه 
تع��اون د رراستای اه��د اف و رسالت خ��ود  و د ر جهت 
حمای��ت از تولی��د  د اخلی و حمای��ت از کاالی ایرانی، ط��رح تسهیالت 
مشاغل خانگی را د ر د ستور کار د ارد  و با ایجاد  فرصت جهت رونق تولید  
و اشتغ��ال و باهم افزایی ظرفیت های موجود  د ر استان، همه تالش خود  

را معطوف به اجرای طرح د ر کوتاه ترین زمان ممکن خواهد  کرد .
د ر اد امه جلسه د هقان مد یر اشتغال اد اره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان تهران نیز عملکرد  بانک را د ر اجرای طرح اشتغال روستایی مثبت 
و رضایت بخ��ش د انست و اف��زود : انتظار می رود  بان��ک توسعه تعاون د ر 
اجرای طرح تسهیالت مشاغل خانگی باهمان سرعت و کیفیت نسبت به 
پرد اخت تسهیالت به متقاضیان پس از ثبت نام د ر سامانه مشاغل خانگی 

و صد ور مجوز از طریق سازمان ها و اد ارات اجرایی انجام پذیرد .

 پرداخت تسهیالت ارزان قیمت 
به مشاغل خانگی

کاپیت��ال اینتلیجن��س د ر گزارش منتشره سال ج��اری رتبه حمایتی ۲ 
برای بانک توسعه صاد رات د ر نظر گرفت که به گفته این موسسه نشانگر 

احتمال باالی حمایت د ولت ایران د ر حوزه نقد ینگی و سرمایه است.
این موسسه نسب��ت کفایت سرمایه بانک با افزایش سرمایه ۱۰ تریلیون 
ریالی را د ر شش ماهه اول ۱۳۹6 بهبود  یافته اعالم کرد ه و افزود ه است: 
این نسبت به سطح قابل اطمینانی رسید ه است. د سترسی مستقیم بانک 
توسعه صاد رات ایران به تسهیالت منظم میان مد ت و بلند  مد ت د ولتی 

یکی از عوامل بهبود  رتبه بانک شد ه است.
از زم��ان لغو تحریمها د ر ژانوی��ه ۲۰۱6 روند  رو به رشد ی د ر فعالیتهای 
بانک توسعه ص��اد رات ایران مشاهد ه می شود .مد ل مطلوب کسب و کار 
بان��ک توسعه ص��اد رات نشان می د ه��د  این بانک از بهب��ود  اقتصاد ی و 
کاه��ش تورم منتف��ع می شود .رتبه ارزی بلند م��د ت و کوتاه مد ت بانک 
توسعه صاد رات ایران نسبت به سال قبل از آن تغییری ند اشته و د رسطح 
رتب��ه ارزی کشور قرار د ارد . همچنین چشم اند از بانک تا قبل از ماه می 

۲۰۱۸میالد ی »پاید ار« بود ه است.

کلن��گ ساخ��ت مد رسه 
کالس���ه  س��ه  ابتد ای��ی 
شهد ای بان��ک ملی ایران 
د ر روس��ت��ای بابره تین 
از تواب��ع شهرستان مرند  
است��ان آذربایجان شرقی 
ب��ا مشارکت بانک ملی ایران و با بود جه د و 
میلیارد  ریالی به زمین زد ه شد .این مراسم با 
حضور معاون استاند ار و فرماند ار ویژه مرند ، 

تن��ی چند  از مسئوالن اد اره امور شعب بانک مل��ی ایران د ر استان آذربایجان 
شرق��ی، مد یران محلی و همچنین جمعی از خانواد ه شهد ا برگزار شد .مد رسه 
مذک��ور با ۲۹٥ متر فضای آموزشی د ر محل فعلی د بستان روستای بابره تین 
د رطول شش ماه آیند ه احد اث و د ر اختیار آموزش و پرورش قرارخواهد  گرفت.

حمی��د  کالنتری معاون وزیر کار د ر جلسه کارگروه اشتغال 
است��ان ایالم از عملک��رد  پست بانک که ب��ا جذب بیش از 
7٥ د رص��د  اعتبارات تخصیص یافت��ه و رتبه اول را د ر بین 
بانک های عامل استان ب��ه خود  اختصاص د اد ه است تقد یر 
کرد .هد ف تسهیالت روستای��ی، ایجاد  اشتغال از نوع پاید ار 
و د ائمی است و بانک ه��ا د ر فرآیند  پرد اخت این تسهیالت 

ب��ه متقاضی��ان، باید  به تسریع رون��د  اجرای طرح ها کم��ک کنند .: تاکنون 
۴۲۰میلی��ارد  ریال اعتبار از این محل د ر استان ایالم مصوب و اجرائی شد ه 
و ب��رای ۹۹۱ نفر اشتغال ایجاد  شد ه است. توجه به ظرفیت های موجود  د ر 

استان ایالم باید  سهمیه اشتغال روستائی این استان افزایش یابد .

»م. ر« فرزن��د  حسن بازنشسته بانک ملت  و نایب رئیس هیئت مد یره تعاونی 
ثامن الحج��ج  د ر د وازد همی��ن جلس��ه رسید گی ب��ه پروند ه تخل��ف تعاونی 
ثامن الحج��ج د ر د اد گاه یک کیفری بع��د  از ۱۱ جلسه غیبت به همراه وکیل 
خود  حاضر شد  و مد عی شد  که د ر سال ۸۸ سهام خود  را واگذار کرد ه و از آن 
زم��ان عضو مستعفی تعاونی ثامن الحجج بود ه است. خانم »ر. ا« همسر متهم 
رد یف اول »ا. م« که به عنوان منشی د ر تعاونی ثامن الحجج استخد ام شد ه بود ، 
اما د ر تمامی اسناد  قطعی اموال غیرمنقول و منقول وکالت نامه ها نام او د ر این 
تعاونی به عنوان مد یریت به همراه متهم رد ف اول »الف. م« قید  شد ه است. به 
گفته قاضی باقری، یک باغ خرما د ر بم موجود  است که یکی از رؤسای شعب 
به نام آقای »ع.م« تحت عنوان هد یه تهیه کرد ند  تا به مد یریت تعاونی بد هند  
بعد  کاشف به عمل آمد ه که قرارد اد  تنظیم شد ه بد ون اطالع متهم رد یف اول 
آق��ای »الف.م« بود ه است و معل��وم شد ه خرید  این باغ به مبلغ ۳۴۰  میلیون 
تومان از منابع تعاونی پرد اخت شد ه است؛ اما رئیس شعبه مذکور مد عی شد ه 
متهم رد یف د وم د ر جریان این نقل و انتقال هستند . اینکه رئیس شعبه آقای 
»ع. م« چه هد فی د اشته است مشخص نیست، اما د ر اصل این هد یه از کیسه 
خلیفه و حساب سپرد ه گذاران و اموال مؤسسه بود ه است. یکی از وکالی متهم 
رد یف د وم د ر جایگاه حاضر شد  و د رباره باغ خرما توضیحاتی د اد . باغ خرمایی 
د ر شهرست��ان بم توسط مؤسسه ثامن الحجج خری��د اری می شود  و سند  آن 
اکنون د ر اختیار بانک مرکزی قرار د ارد . موکل من متوجه می شود  که این باغ 
خرید اری شد ه و مبایعه نامه به نام شخصی د ر کرمان است که نشان می د هد  
خری��د ار اوست. علی الظاهر شیوه خرید  ام��الک مؤسسه ثامن الحجج این طور 
ب��ود ه که به اسم افراد  معتمد  خرید اری می شد  تا بعد  به نام مؤسسه شود ، اما 
ای��ن مورد  که به نام هد یه است ب��ا این سیر متفاوت و طرح آن شبهه برانگیز 
است.  »م.ر« متهم رد یف سوم  د ر اد امه د فاعیاتش گفت: من عضو مستعفی 
شرکت ثامن الحجج از سال ۸۸ هستم و ضمن اعتماد  به مقام قضائی د ر این 
د اد گاه حاضر هستم. امروز د ر برابر خد ا و وجد ان و د اد گاه خوشحالم و فارغ از 
تهمت ها و فضاسازی های اخیر د ر د اد گاه حاضر هستم تا موضوع روشن شود . 
ناراح��ت و گله مند م، چون همواره به مال مرد م و کسب حالل تقید  د اشتم و 
د ر ط��ول 7۳ سال زند گی تالش کرد م آبروی خود  را حفظ کنم، اما امروز د ر 

فضای مجازی به نام متهم فراری از من یاد  می شود . 

تقدیر شد

 برای حمایت از تولید
و خدمات داخلی 

آخرین وضعیت پرونده موسسات غیرمجاز کارت ملی هوشمند در سیستم بانکی

ساخت مدرسه در روستای بابره تین مرند

تقدیر معاون وزیر کار برای 
پرداخت تسهیالت اشتغالزایی

امی��ر شجاعان مد یرک��ل فناوری اطالع��ات وزارت کشور گف��ت: به زود ی 
امکانات��ی فراه��م خواهد  شد  تا برخ��ی از بانک های کش��ور از طریق کارت 
مل��ی هوشمند  تمامی خد مات بانکی را ارائه د هند .وزارت کشور حذف کپی 
کارت ملی و کاغذ بازی ها را برای الکترونیکی سازی فرآیند ها، کاهش رانت، 
افزایش سرعت و کاهش هزینه به صورت جد ی پیگیری می کند  و به زود ی 
امکانات��ی فراهم خواهد  شد  تا برخی از بانک های کشور از طریق کارت ملی 
هوشمن��د  بتوانند  برای ارائه تمامی خد مات بانکی بررسی احراز هویت افراد  
را از طری��ق قابلیت های موجود  بیومتریک کارت ملی هوشمند  انجام د هند  
ک��ه می تواند  تخلفات بانکی را کاهش د هد  و چرخه ضروری سازی استفاد ه 

از کارت ملی هوشمند  را سرعت بخشد .

د ر د ومی��ن کنفرانس مل��ی ساخت ایران، تقد یرنام��ه حمایت از تولید  و 
خد م��ات د اخلی به بانک توسعه تعاون اهد ا شد .د ر این مراسم که د ر روز 
پایانی تیرماه به هم��ت موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران 
د ر مرکز همایش های صد اوسیما برگزار شد  تقد یرنامه حمایت از تولید  و 

خد مات د اخلی به بانک توسعه تعاون تقد یم گرد ید .

مسعود  پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسالمی 
د ر تشریح آخری��ن نشست نمایند گان سران سه قوه، 
گف��ت: حد ود  هزار نفر د یگر از سپرد ه گذاران تا سقف 
ی��ک میلیارد  تومان برای د ریافت سپرد ه های خود  به 
بانک های عامل مراجعه ک��رد ه اند  که تعد اد  مراجعه 
کنند گان ب��ه ۱6 هزار نفر رسید ه است.تاکنون حد ود  
6۰۰ میلی��ارد  تومان از سپرد ه ه��ای سپرد ه گذاران 
موسسات مالی و اعتباری پرد اخت شد ه که حد ود  ۲۰۰ 
میلیارد  تومان از این رق��م د ر هفته گذشته پرد اخت 

ش��د ه اس��ت. برخی بانک ه��ا د ر پرد اخ��ت مطالبات 
موسسات مالی و اعتب��اری تاخیر د اشته اند  افراد  می 
توانند  از طریق تماس با شماره های مشخص شد ه د ر 
بانک مرکزی مشکالت د ر پرد اخت ها را عنوان کنند .

مشکالت و تاخیرها بیشتر از سوی روسای موسسات 
متخلف ایجاد  می شود  که مقرر شد  د ر اینباره تذکری 
د اد ه ش��ود  تا روند  پرد اخت ه��ا را با سرعت بیشتری 
عملیاتی کنند .برخی افراد  حد ود  یکماه است اطالعات 
حساب خود  را به بانک عامل د اد ه اند ، اما پس از یک 
م��اه اطالعات آنها به بانک مرک��زی ارجاع د اد ه شد ه 
که ای��ن اقد امات مرد م را ناراضی کرد ه است، تغییر و 
تحول د ر بانک مرکزی تا حد ود  کمی موضوع پرد اخت 
سپ��رد ه ها را تحت تاثیر ق��رار د اد ه و سبب تاخیر د ر 
پیگی��ری فرآیند  اجرایی شد ه، لذا تاکید  شد  که بانک 
ه��ای عامل مد ارک را از سپرد ه گذاران د ریافت کنند  
ت��ا سپرد ه آنها پرد اخت شود .مقرر شد ه د رباره افراد ی 
که حساب مشترک د ارند  همانگونه که تا سقف ۲۰۰ 
میلیون تومان پرد اخت شد ، سقف یک میلیارد  تومان 

نیز پرد اخت شود .

ال��زام بانک های د ولتی به کاهش شعب و همچنین آمارهای ارائه شد ه از ابتد ای سال تاکنون، حاکی از آن است 
که نظام بانکی د ر سال جاری د ر جهت اجرای مطالبه رییس جمهور برای ساماند هی شعب بانکی حرکت کرد ه 
است.با پیشرفت بانکد اری الکترونیک انجام بسیاری از خد مات بانکی د یگر د ر شعبه های سنتی توجیهی ند ارد  و 
مراجع��ه مشتریان به شعب بانک ها کاهش چشمگیری د اشته است. با توجه به اینکه الکترونیکی شد ن بانکد اری 
ع��الوه بر اینکه بهره وری بانک ها را باال می برد ، د ر هزینه ه��ای بانک ها نیز به شد ت صرفه جویی می کند ، حرکت 
به سمت ارائه خد مات الکترونیک به حد ی است که د ر بسیاری از کشورهای توسعه یافته بحث بانکد اری بد ون 
شعب��ه مطرح ش��د ه است. د ر ایران اما طی د و د هه گذشته بانک ها بر خالف جهت این جریان حرکت کرد ه اند  و 
شاه��د  افزای��ش تعد اد  شعب بانکی د ر این مد ت بود ه ایم به ط��وری که تعد اد  واحد ها و شعبات بانک ها نسبت به 

پانزد ه سال پیش ۴۲ د رصد  افزایش یافته است. اما طی یکی د و سال 
گذشت��ه بحث کاهش تعد اد  شعب بانکی د ر کشور مطرح و اقد اماتی 
نیز د ر این زمینه انجام شد ه است. مسئوالن مربوطه نیز د ر موارد ی 
بر کاه��ش و ساماند هی شعب بانکی تاکی��د  د اشته اند  و د ر روزهای 
پایان��ی سال گذشته رئیس جمهور د ر اظهارنظری عنوان کرد  که باید  

شع��ب بانکی د ر ایران ساماند هی شوند .یکی د یگر از مسائلی که بر آن 
تاکی��د  شد ه این است که بانک های د ولتی باید  تعد اد  شعب را کاهش 
د هن��د  و اگر این ک��ار را انجام ند هند ، بیالن آنه��ا تصویب نمی شود .
آمارهای جد ید  نش��ان می د هد  که اقد اماتی د ر این زمینه انجام شد ه 

و تع��د اد  کل شعب بانکی د ر سال ج��اری رو به کاهش بود ه است. به 
ای��ن ترتیب به نظر می رسد  مطالبه رییس جمهور برای ساماند هی شعب 

بانک ه��ا د ر سال جاری د ر د ستور کار ق��رار گرفته و اقد امات برای کاهش 
شعب به ویژه د ر بانک های د ولتی د ر حال انجام است تا نظام بانکی بتواند  بخشی 

از هزینه های اضافی خود  را کاهش د هد  و به بهره وری بیشتری د ست یابد .

استان��د ار قزوین طی نام��ه ای از عملکرد  بانک قرض 
الحسن��ه مهرای��ران د ر راستای پرد اخ��ت ۱۸7 فقره 
تسهی��الت قرض الحسن��ه برای توانمند س��ازی زنان 
سرپرس��ت خانوار تقد ی��ر ک��رد . عبد المحمد  زاهد ی 
مد یر رواب��ط عمومی بانک قرض الحسن��ه مهرایران، 
اج��رای طرح اند وخت��ه بان��وان مهر ای��ران را گامی 
موث��ر د ر حمای��ت از بانوان سرپرست خان��واد ه، زنان 
بد سرپرس��ت و د ختران خود سرپرس��ت د انست که با 
ایجاد  فرصت های شغلی می تواند  بخشی از مشکالت 

آنان را رفع کند .د ر بخشی از متن این نامه د ر خطاب 
به د کت��ر مرتض��ی اکب��ری مد یرعام��ل بانک قرض 
الحسن��ه مهرایران آم��د ه است: »اینک ک��ه به یاری 
خد واند  متعال و د ر ظ��ل توجهات حضرت ولی عصر 
)ع��ج( و با مساعد تهای مستم��ر جنابعالی و همکاری 
صمیمان��ه مد یری��ت و کارکنان محت��رم بانک قرض 
الحسنه مهرایران د ر استان، د ر راستای خد مت رسانی 
ب��ه اقشار مختلف جامعه همت گم��ارد ه و با پرد اخت 
تسهیالت به زنان سرپرست خانوار د ر قالب تفاهمنامه 
همکاری مشترک میان آن بانک و معاونت امور زنان و 
خانواد ه ریاست جمهوری، د ر مسیر توانمند سازی این 
قشر از جامعه و ایجاد  فرصت های شغلی برای ایشان 
به د ستاورد های ارزشمن��د ی د ست یافته از زحمات، 
توجه��ات و احس��اس مسئولیت جن��اب عالی نسبت 
به ای��ن مهم سپاسگزاری و قد رد ان��ی می نمایم.امید  
اس��ت د ر سایه عنایات حضرت حق، رهبری عالمانه و 
حکیمان��ه حضرت آیت اهلل خامنه ای )مد ظله العالی( 
و سیاس��ت های د ولت جن��اب آقای د کتر روحانی د ر 
مسیر خد م��ت رسانی به مرد م عزی��ز و نظام مقد س 

جمهوری اسالمی ایران موفق و موید  باشید .«

الزام بانک های دولتی به کاهش شعب

تقدیر شد

برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 

دارای برترین سامانه بانکی 
کشور

هدیه باغ خرما به مدیرعامل 
ثامن الحجج

اخبار بانک ها



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی
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 با تأکید بر کاهش 
مطالبات معوق

یاور روزهای سخت کشور

بان��ک ملی ایران به منظور ارای��ه خد مات مطلوب تر طی 
ی��ک سال اخیر، محصول منحصر به ف��رد  بانک آفیسر را 
د ر حوزه ب��ازارد اری و ارتباط با مشتریان عملیاتی کرد  تا 

مشتریان خود  را د ر باالترین سطح رضایت نگه د ارد .
این محصول ک��ه حاصل مطالع��ه کارشناسی و مشاهد ه 
حض��وری بانک های بزرگ و معتب��ر جهان است، یکی از 
موفق ترین طرح های شروع شد ه توسط بانک ملی ایران 
د ر سال گذشته محسوب می شود  که د ر شعب مراکز استان ها و شعب ممتاز 
عملیاتی شد ه و امسال نیز با وسعت و توان بیشتری اد امه خواهد  یافت.بانک 
مل��ی ایران ب��ه همین منظور با ارائه خد مت بان��ک آفیسر د ر شعب خود ، به 
ه��ر مشتری »اکانت آفیسر« وی��ژه ای را نیز اختصاص می د هد  که عالوه بر 
روش های معمول، از طریق پیام رسان »بله« با مشتریان د ر ارتباطند .اکانت 
آفیسرها د رواقع رابط میان شعبه و مشتری هستند  که از میان نیروهای نخبه 
و توانمند  انتخاب شد ه و د وره های آموزشی فنی را گذراند ه اند .د ر این طرح، 
تم��ام نیازهای بانک��ی مشتری از مشاوره گرفته ت��ا رسید گی به امور بانکی، 
ب��د ون مراجعه حضوری به شعبه و از طریق پیام رسان »بله« انجام می شود  
و د ر پایان هر بار ارتباط نیز مشتری می تواند  به نحوه خد مت رسانی اکانت 
آفیسر امتیاز بد هد .همچنین کاهش مطالبات معوق، افزایش تسهیالت خرد  
و ک��الن پرد اخت شد ه و افزایش حجم سپ��رد ه گذاری ها د ر بانک طی یک 
س��ال گذشته نشان از موفقیت بان��ک ملی ایران د ر جلب رضایت مرد م د ارد  
ک��ه د رواقع خد ماتی مانند  سامانه ب��ام، بانک آفیسر و پیام رسان بله نیز می 

توانند  این میزان رضایتمند ی را افزایش د هند .

 بانک آفیسر  در حوزه بازارداری
 و ارتباط با مشتریان

محمد رض��ا حسی��ن زاد ه مد یرعامل بانک مل��ی ایران د ر 
همای��ش مس��ووالن اد اره امور شعب و روس��ای حوزه ها و 
شع��ب ممتاز استان اصفهان تاکید  کرد : بانک  ملی با تمام 

توان د ر خد مت مرد م و تامین نیازهایشان خواهد  بود .
بان��ک ملی ایران یاور روزهای سخ��ت کشور خواهد  بود  و از همه توان خود  
ب��رای کمک به اقتصاد  و اشتغال استفاد ه خواهد  کرد . مساعد ت شعب بانک 
ب��رای رفع نیازهای بانکی مرد م و د اشتن اخ��الق کاری حسنه با مشتریان، 
د ر ح��ال حاضر باید  مورد  توجه اساسی ق��رار گیرد . بانک ملی ایران د ر این 
د و سال��ه د ر شرای��ط آرام و بی تنش د ر حال پیشب��رد  اهد اف و برنامه های 
خ��ود  اس��ت و ل��ذا د ر اوج اعتماد  مرد م ق��رار د ارد  که بای��د  از این ظرفیت 
استف��اد ه کرد .مد یرعامل بانک ملی ایران امکانات الکترونیک این بانک نظیر 
بام، بله، بانک آفیسر، 6۰ و ... را د ر نظام بانکی بی رقیب د انست و خواستار 
استف��اد ه کارکنان از این ظرفی��ت برای تقویت جایگاه بان��ک شد .تاکید  بر 
کارمزد  محوری، استفاد ه از ابزارهای موثری نظیر ال سی د اخلی، ضمانتنامه 
و خری��د  د ین، توجه به نظاف��ت و آراستگی شعب، آم��وزش کارکنان برای 
خد م��ات نوین و افتتاح حساب جاری بد ون د ست��ه چک از جمله تاکید ات 

مد یرعامل بانک ملی ایران د ر این همایش بود .
د ر اد امه همایش برات کریمی عضو هیات مد یره بانک ملی ایران ابراز د اشت: 
د ر این بره��ه از زمان که بسیاری از شرکت ها تعد یل نیرو د ارند ؛ بانک ملی 
ای��ران با حمای��ت از شرکت هایی نظیر قالی سلیمان ب��ه توسعه اشتغال نیز 
کم��ک شایانی کرد ه است. توجه به نیازه��ای واحد های تولید ی به ویژه د ر 

شرایط فعلی بسیار اهمیت د ارد  و شعب باید  به آنها سرکشی کنند .
مسعود  خاتونی د یگر عضو هیات مد یره بانک ملی ایران نیز با اشاره به جایگاه 
این بانک د ر کشور ابراز د اشت: بانک ملی ایران د ر حال حاضر د ر بخش هایی 
ورود  ک��رد ه که کل کشور را تحت تاثیر قرار می د هد  .حمایت از شرکت هایی 
نظیر قالی سلیمان و شرکت پاالیش نفت اصفهان که تولید ات آن ۲۳ د رصد  
نیاز کشور را د ر این بخش تامین می کند ، نشانگر اهمیت کار و سمت و سوی 
سیاست های بانک ملی ایران است. امید واریم د ر شرایط ویژه کشور این بانک 

بتواند  همچنان واحد های تولید ی را مورد  حمایت قرار د هد .

بانک ص��اد رات ایران د ر سه م��اه اول امسال بالغ بر 
۲۲۱ میلی��ارد  ریال به بازس��ازی مسکن روستایی و 
شهری وام د اد .حمایت از بخش مسکن د ر روستاها و 
مناطق محروم شهری با اعطای وام های قرض الحسنه 
همچنان د ر د ستور کار این بانک قرار د ارد  به نحوی 
ک��ه د ر ۳ ماه ابتد ای سال ج��اری، ۹۴۸ فقره وام قرض الحسنه به ارزش 
بی��ش از ۲۲۱ هزار و ۳7۲ میلیارد  ریال بابت بهسازی و نوسازی مسکن 
روستای��ی و احیای بافت های فرس��ود ه و نامناسب شهری پرد اخت شد ه 
است.عم��ل به مسئولیت ه��ای اجتماعی و کمک به اقش��ار آسیب پذیر 
جامع��ه و حضور قد رتمند  برای تقویت بنیه مال��ی مرد م مناطق محروم 
کشور د ر قالب برنامه ه��ای اقتصاد  مقاومتی سر لوحه کار بانک صاد رات 
ای��ران طی سال های اخیر بود ه ب��ه نحوی که د ر مجموع از ابتد ای سال 
۹6 تا پایان خرد اد ماه سال جاری، 76٥ هزار فقره تسهیالت د ر حوزه های 
مختل��ف حمایتی از جمل��ه مسکن اقشار ویژه، تسهی��الت خرید  کاالی 
باد وام خارجی، تسهیالت پرد اختی بخ��ش صاد رات، بهسازی و نوسازی 
مسک��ن روستایی، احیای بافت فرسود ه شهری، وام زند انیان نیازمند ، وام 
ازد واج و تهی��ه جهیزیه، ایجاد  مشاغل خانگی، حمایت از رونق تولید  د ر 
بنگاه ه��ای اقتصاد ی، ح��واد ث غیر مترقبه و سای��ر بخش های حمایتی 

توسط این بانک تخصیص یافته است.

حجت اله صید ی مد یرعامل بانک 
صاد رات ای��ران ام��روز د ر سفر به 
است��ان هم��د ان، بر ک��ار و تالش 
ج��د ی همک��اران ب��رای کاه��ش 

مطالبات معوق تأکید  کرد .
عملکرد  بانک صاد رات د ر ماه های 
اخیر، عملکرد  موفق��ی بود ه است 
به گون��ه ای ک��ه د ر س��ه م��اه اول 
سال ج��اری د ر مقایس��ه با مد ت 

مشابه سال قبل، با کاهش ۲ هزار 
میلیارد  ریالی زیان مواجه بود ه ایم.
موفقیت بان��ک د ر بازگشایی نماد  
د ر ب��ازار سرمایه و رشد  قابل توجه 
قیمت سهام بانک، نشان از عملکرد  
د ارد .ب��ه زود ی  همک��اران  موف��ق 
محص��والت جد ی��د ی د ر راستای 
 پاسخ ب��ه نیازه��ای مشتریان ارئه 

خواهیم د اد .

مد یران و کارکنان ست��اد ی بانک ایران زمین همزمان با هفته اهد ای خون، 
نسبت به اهد ای خون خود  به نیازمند ان اقد ام کرد ند .د ر این اقد ام خد اپسند انه 
که با هد ف باال برد ن روحیه ایثار و از خود  گذشتگی صورت گرفت، مد یران 
بانک د ر کنار سایر همکاران د ر این امر خیر شرکت کرد ند .این سومین مرحله 
اهد ای خون کارکن��ان بانک ایران زمین است که با هماهنگی و حضور تیم 

پزشکی سازمان انتقال خون انجام می پذیرد .

 رونمایی  از 
سامانه خدمات سیار 

رتبه دوم جهان را کسب کرد مجهز به البراتوار 
عصبی

د کتر مسعود  کیماس��ی مد یرکل بازاریابی بانک ملت د ر حاشیه نمایشگاه 
الکام��پ فعالیت های بازاریابی بانک مل��ت را تشریح کرد : بانک ملت هم 
اکن��ون به عنوان اولی��ن شرکت د ر ایران، اق��د ام به راه ان��د ازی البراتوار 
عصب��ی با تجهی��زات پیشرفته کرد ه است و د ر گام نخس��ت با استفاد ه از 
ابزارهایی مانند eye trackerاحساس و تجربه کاربر د ر هنگام استفاد ه از 
همراه بانک ملت بررسی و نتایج خوبی برای بهبود  و ارتقای این محصول 
پرطرفد ار استخراج شد ..ب��ا چنین رویکرد ی، بخشی د ر مد یریت بازاریابی 
بانک ملت با عنوان"بینش بازار"فعالیت د ارد  که این وظیفه را از د و طریق 
یعنی تحقیق��ات بازار و نظرسنجی انجام م��ی د هد .بانک ملت همواره د ر 
همه زمینه ها از جمله تبلیغات نوآور بود ه است. این تمایز حاصل محیط 
مناسب این بانک برای بروز خالقیت کارکنان و تشویق پیمانکاران و شرکت 
های همکار با بانک می باشد .فلسفه تشکیل باشگاه مشتریان ملت تشویق 
مشتریان این بانک و حتی سایر بانک ها به استفاد ه از خد مات غیرحضوری 
بانک��ی بود  که با توج��ه به جوایزی که د ر نظر گرفته شد ه بود ، با استقبال 
)big data( خیلی خوبی مواجه شد .د ر بانک ملت از تحلیل کالن د اد ه ها
د ر تحلی��ل رفتار مشتریان استفاد ه می ش��ود  . پروژه ای د ر بخش فناوری 
اطالع��ات بانک ملت د ر حال اجراست و نتایجی د ر خصوص نرخ جذب و 

ریزش مشتریان، مبارزه با پولشویی و... تا کنون به د ست آمد ه است.

سامانه خد مات سیار بانک ملی ایران با حضور د کتر محمد  رضا حسین زاد ه 
مد یر عامل، مسعود  خاتونی عضو هیات مد یره و تنی چند  از مسئوالن بانک، 
رونمایی و د ستور استقرار و توسعه آن توسط مد یر عامل بانک صاد ر شد .این 
سامانه د ستگاه های بانکد اری غیرحضوری را د ر خود  جا د اد ه و د ر هر زمان و 
هر مکان امکان ارائه خد مات به مشتریان را فراهم خواهد  کرد  و مقرر شد ه د ر 
هر استان، یک سامانه مستقر شود . امکان د ریافت و پرد اخت وجه، پرد اخت 
مبلغ چک، افتتاح حساب، صد ور کارت هد یه، خرید  شارژ، پرد اخت قبوض و 
... د ر این سامانه فراهم است.سامانه خد مات سیار بانک ملی ایران د ر مناطقی 
که خد مت رسانی د ر آنه��ا به صورت مقطعی مورد  نیاز باشد  مانند  مناطقی 
حاد ثه د ید ه ناشی از ح��واد ث غیرمترقبه، کاربرد  ویژه د ارد .این سامانه اغلب 
خد م��ات بانکی را به صورت ۲۴ ساعته ارائه می د هد  و د ر حال حاضر امکان 
برق��راری ارتباط صوتی و تصویری با مرک��ز کنترل د ر آن از ساعت 7 تا ۱۹ 
میس��ر است.تجهیزات استفاد ه شد ه د ر این سامانه از پیشرفته ترین و به روز 
ترین د ستگاه های خد مات بانکی د ر د نیاست و البته استفاد ه از آنها فقط به 
سامان��ه خد مات سیار محد ود  نیست.مسعود  خاتونی عضو هیات مد یره بانک 
مل��ی ایران نیز د ر این مراسم با ابراز خوشحالی از راه اند ازی سامانه خد مات 
سی��ار بانک، گفت: سعی کرد یم بهتری��ن و با کیفیت ترین خد مات ارتباطی 
و بانک��ی غیر حضوری را د ر همه واحد ها ب��ه مشتریان ارائه کنیم.وی افزود : 
د ر د وره ۱۴ روزه به��ره برد اری آزمایش��ی سامانه خد مات سیار، بیش از ۲۱ 
هزار تراکنش موفق مالی و غیر مالی ثبت شد ه که نشان د هند ه موفقیت این 
طرح است.مد یرعامل بانک ملی ایران د ر اد امه این مراسم از بخش پشتیبانی 
و مانیتورین��گ VTM بانک بازد ید  و توسط سامانه ارتباطی این د ستگاه با 

برخی مشتریان به صورت تصویری گفتگو کرد .

 بانک کشاورزی د ر رد ه بند ی ۱۰۰۰ بانک برتر جهان، 
ب��ا ۳۱۴ پله صعود  ، رتبه نخس��ت بیشترین پیشرفت 
د رخاورمیانه و رتبه د وم جهان را کسب کرد .به نقل از  
روابط  عمومی بان��ک کشاورزی، براساس ارزیابی  های 
نشریه تخصصی The Banker که هر ساله د ر شماره 
م��اه جوالی این نشریه به چاپ می رسد ، سرمایه الیه  
اول بانک کش��اورزی د ر س��ال ۲۰۱7 افزایشی ۱٥7 
د رصد ی د اشته است و این موفقیت سبب شد ه تا بانک 
 Top کش��اورزی د ر جد ول ۱۰۰۰ بان��ک برتر جهان
World Bank ۱۰۰۰ از رتب��ه ۹۱۰ س��ال گذشته 
به رتبه  ٥۹6 صعود  کند .بانک کشاورزی با این د رصد  
افزایش د ر سرمایه الیه اول موفق شد ه است د ر جد ول 
بیشترین پیشرفت بانک ه��ای خاورمیانه، رتبه اول و 
د ر ج��د ول جهانی  ۲٥ بانک د ارای بیشترین پیشرفت 
حائز رتبه د وم شود .د ر ارزیابی ۱۰۰۰ بانک برتر جهان 
بنکر، که به عنوان یک منبع قابل استناد  د رباره قد رت 
و س��ود آوری بانک های جهان و مالک تصمیم گیری 
و ارزیابی بانک ه��ا و سرمایه گذاران خارجی شناخته 
می ش��ود ، عالوه بر سرمایه الیه اول )به عنوان شاخص 
نمای��ش انسجام و توانایی هر بان��ک برای پاسخگویی 
به استاند ارد های کمیته ب��ال( ، شاخص های کلید ی 

عملک��رد  بانک ه��ا و نسبت 
ه��ای مالی از جمل��ه میزان 
د ارایی بان��ک ها، سود آوری، 
نسب��ت سرمایه ب��ه د ارایی، 
بازد ه د ارایی، نسبت مطالبات 
غی��ر ج��اری ب��ه تسهیالت 
پرد اخت��ی، نسبت تسهیالت 
به د ارایی ه��ا، نسبت هزینه 

به د رآم��د  و نسبت د ارایی های موزون شد ه بر حسب 
ریسک به کل د ارایی ها نیز مورد  بررسی و ارزیابی قرار 
گرفته است و حضور بانک کشاورزی د ر این رد ه بند ی 
نش��ان از صحت و سالمت ذاتی بان��ک، نقش آفرینی 
موث��ر این بانک د ر توسعه ملی و رعایت استاند ارد های 
 The بین المللی د ر تهیه صورت های مالی د ارد . مجله
Banker ک��ه یکی از برجست��ه ترین مجالت بانکی- 
مالی د نیا محسوب م��ی شود ، د ر بیش از ۱٥۰ کشور 
د ر سراسر د نیا منتشر می شود  و منبعی کلید ی برای 
اطالع��ات و تحلیل های صنعت بانکد اری به شمار می 
رود . این مجله به صورت ماهانه با گزارش هایی از بازار 
سرمای��ه، مد یریت ریسک، پروژه های مالی و بازرگانی 

و ... د ر سطح د نیا انتشار می یابد .

رییس سازم��ان بهزیستی کشور از خد مات 
بان��ک پارسیان، د ر راستای جذب مشارکت 
های مرد می از طریق خد مات نوین بانکد اری 
و کم��ک به آسیب د ید گان زلزله و سوانح و 
بالیای طبیعی د ر طول یکسال اخیر، تقد یر 
کرد .  د ر تقد یرنامه ای که با امضای انوشیروان 
محسنی بند پی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس 
سازم��ان بهزیستی کشور، خطاب به د کتر ک��وروش پرویزیان 
مد یرعامل بانک پارسیان،  صاد ر شد ه، آمد ه است: »ضمن تقد یر 

از حسن نیت، همراهی و همد لی موثر و همیشگی جنابعالی، به ویژه ایجاد  بستر مناسب جذب مشارکت های مرد می 
از طریق خد مات نوین بانکد اری، به منظور حمایت از نیازمند ان و آسیب د ید گان از سوانح و بالیای طبیعی د ر سالی 
که گذشت، و آرزوی تد اوم و تقویت این همکاری د ر سال جاری،  توفیقات روز افزون شما را از خد اوند  منان مسئلت 
می نمایم.بی ترد ید  د ستیابی به توسعه پاید ار و عد الت اجتماعی مستلزم همیاری و تعامل مثبت و فعال اند یشمند ان، 
مد یران و د ست اند رکاران کلیه نهاد ها و د ستگاه های ذیربط و د خیل د ر عرصه توسعه و رفاه اجتماعی است و حضور 
مد یران مجرب و خیراند یش همچون جنابعالی می تواند  پیام خوبی برای تقویت و ارتقای همکاری های فی مابین 

د ر راستای ارائه خد مات بهینه و مطلوب به آحاد  جامعه و شکوفایی همه جانبه نظام رفاه و عد الت اجتماعی باشد .«

بانک رفاه طی چه��ار ماهه ابتد ای سال جاری، تعد اد  
۱۴.۹٥۹ فقره تسهیالت قرض الحسنه ازد واج و تهیه 

جهیزیه پرد اخت کرد ه است.
شع��ب ای��ن بان��ک از محل 

سپرد ه های ق��رض الحسنه نزد  خود  و د ر چهار ماهه 
نخست سال جاری، تسهی��الت قرض الحسنه ازد واج 
و تهی��ه جهیزیه ب��ه تعد اد  ۱۴.۹٥۹ فق��ره و به مبلغ 
۲.۲7٥.67۰ میلی��ون ری��ال پرد اخ��ت کرد ه ان��د  که 
مد یریت های شعب این بانک د ر استان های خراسان 
رض��وی، خوزست��ان و آذربایج��ان شرقی ب��ه ترتیب 
د ارای بیشتری��ن پرد اخت��ی ب��ه مبل��غ )۲۸۲.۱۰۰(، 
ری��ال  میلی��ون   )۱۳۳.٥۰۰( و   )۱۳7.٥۰۰( 

بود ه اند .

 د ر حال��ی ک��ه بسی��اری از ارائ��ه 
تامی��ن  و  تسهی��الت  د هند گ��ان 
کنند گان مالی حوزه مسکن نسبت 
به سن تسهیالت گیرند ه حساسند ، 
بانک ملی ایران این امکان را فراهم 
ک��رد ه که حساب تسهیالت مسکن 

بد ون شرط سنی افتتاح شود .
ب��ر این اساس کود ک��ان زیر ۱۸ سال نیز م��ی توانند  از 
امکانات این تسهیالت استفاد ه کنند ، تا جایی که افتتاح 
حس��اب تسهیالت مسکن بانک ملی ایران از روز نخست 
تولد  امکان پذی��ر است.مزیت د یگر این تسهیالت، تعلق 
گرفت��ن آن به خرید  خانه، ب��د ون د ر نظر گرفتن شرط 
سن��ی ملک است. با این وج��ود  سن بنا باید  به گونه ای 
باشد  که تا پای��ان د وره بازپرد اخت تسهیالت، ارزش آن 
از بی��ن نرود .افتتاح حساب سپرد ه سرمایه گذاری خاص 
گواه��ی مسکن بان��ک ملی ایران همانن��د  سپرد ه کوتاه 
م��د ت عاد ی انجام می ش��ود  و بر اس��اس مبلغ سپرد ه 
گ��ذاری و مد ت ماند گاری د ر قال��ب د و طرح قابل ارائه 
اس��ت.  همچنین اوراق ای��ن گواهی سپرد ه د ر فرابورس 

 قاب��ل معامله است.نرخ سود  تسهیالت ویژه مسکن بان��ک ملی ایران ۱7.٥ د رصد  است و به سپرد ه ها نیز سود  
ساالنه ۱۰ د رصد  تعلق می گیرد .

تقدیر سازمان بهزیستی  برای مشارکت های مردمی

وام ازدواج پرداخت کرد

استفاده از تسهیلات مسکن  بدون شرط سنی 

 با هدف باال بردن روحیه ایثار 
و از خود گذشتگی

عمل به مسئولیت های اجتماعی و 
کمک به اقشار آسیب پذیر

اخبار بانک ها

 وام ازدواج

10ملیون تومانی

ببین اگه موجودی 
داره منم برم ته صف!



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی
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 به دانشجویان 
وام می دهد

احمدرضا خزاعی مدیر ک��ل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت:پوشش 
بیم��ه ای اتباع خارج��ی از برنامه های سازمان تامی��ن اجتماعی است.
بررس��ی نحوه بیمه پردازی اتب��اع خارجی و رفع مسائل در این حوزه  با 
تببین و توضی��ح ماده ٥ قانون تامین اجتماعی و لزوم اجرای آن توسط 
استانه��ا، تحت پوشش قرار دادن اتب��اع خارجی را یکی از اهداف مهم و 
راهبردی این سازمان است.با توجه  به اهمیت اجرای بیمه اتباع خارجی، 
تشکی��ل اداره ک��ل اتباع و رسیدگی ب��ه امور بیمه ای اتب��اع خارجی و 
ایرانی��ان خارج از کش��ور را از برنامه های سازمان تامی��ن اجتماعی در 

راستای گسترش پوشش بیمه ای برای مخاطبان می باشد.

 اتباع خارجی 
بیمه درمانی می گیرند

  شرکت بیمه الب��رز از فروردین تا پایان تیرماه 
سال ۹7، چهار هزار و ٥۸۳ میلیارد ریال خسارت 
به بیمه گزاران خسارت  دیده خود پرداخت کرد 
که نسبت به مدت مشابه س��ال ۱۳۹6، ٥۱.۲6 
درصد رشد داشت.از این مبلغ، یک هزار و ۳۲6 
میلی��ارد ری��ال بابت خسارت ه��ای رشته بیمه 
خ��ودرو و دو هزار و 7۸۹میلیارد ریال بابت خسارت های رشته بیمه های 
اشخ��اص پرداخت شده است. بیمه البرز در ای��ن مدت مبلغ شش هزار و 
7۹٥ میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

۲۸.7۸ درصد رشد نشان می دهد.
شرک��ت بیمه  کوث��ر به  منظ��ور کاه��ش دغدغه 
مستاج��ران بیمه  نامه ودیعه مستاج��ر را صادر 
می  کن��د.در این بیمه نام��ه چنانچه به علت فسخ 
یا انقض��ای ق��رارداد اجاره، موج��ر مبلغ ودیعه 
مسک��ن م��ورد اج��اره )سرمایه م��ورد بیمه( را 
پرداخ��ت نکند، بیمه گر براساس شرایط عمومی 
و خصوص��ی حاکم بر این بیمه نامه ودیعه مسک��ن را پرداخت می کند.این 

بیمه نامه با اخ��ذ مجوزهای الزم 
ازس��وی بیمه مرک��زی به صورت 
انحص��اری توس��ط ای��ن شرکت 
ص��ادر می ش��ود، آح��اد جامعه 
ب��ا مراجع��ه ب��ه سرپرستی ها و 
نمایندگی های شرکت در سراسر 
کشور و پرداخت حق بیمه اندک 
می توانند از مزایای این بیمه نامه 

بهره مند شوند.

حمی��د  کالنتری معاون وزیر کار د ر جلسه کارگروه اشتغال 
است��ان ایالم از عملک��رد  پست بانک که ب��ا جذب بیش از 
7٥ د رص��د  اعتبارات تخصیص یافت��ه و رتبه اول را د ر بین 
بانک های عامل استان ب��ه خود  اختصاص د اد ه است تقد یر 
کرد .هد ف تسهیالت روستای��ی، ایجاد  اشتغال از نوع پاید ار 
و د ائمی است و بانک ه��ا د ر فرآیند  پرد اخت این تسهیالت 

ب��ه متقاضی��ان، باید  به تسریع رون��د  اجرای طرح ها کم��ک کنند .: تاکنون 
۴۲۰میلی��ارد  ریال اعتبار از این محل د ر استان ایالم مصوب و اجرائی شد ه 
و ب��رای ۹۹۱ نفر اشتغال ایجاد  شد ه است. توجه به ظرفیت های موجود  د ر 

استان ایالم باید  سهمیه اشتغال روستائی این استان افزایش یابد .

محم��د کیایی مع��اون امور شعب 
و توسع��ه بازاریابی بان��ک شهر از 
آغ��از اعطای تسهی��الت ویژه این 
بانک به دانشجویان از هفته جاری 
خبرداد.به دانشجویانی که در بازه 
زمانی س��ی و یکمی��ن نمایشگاه 
بین المللی کتاب پایتخت اقدام به 
افتتاح سپ��رده با حداقل موجودی 
٥ میلیون ریال کردند تا سقف ٥۰ 
میلیون ریال تسهیالت مرابحه در 
قالب کارت اعتباری اعطا می شود.
حداقل موج��ودی دانشجویان می 
بایس��ت به مدت ۳ ماه در سپرده قرار می گیرد و خوشبختانه دانشجویان 
استقب��ال چشمگیر و گسترده ای از ای��ن طرح داشتند.در مدت زمان ۱۰ 
روزه برگ��زاری نمایشگاه کتاب تهران، قری��ب به ۱۱۳6 حساب به منظور 

دریافت تسهیالت مرابحه در قالب "کارت اعتباری" افتتاح شد.

 تسهیالت 1۵ میلیونی 
به نانوایان می دهد

پیام مدیرعامل به مناسبت روز خبرنگار به رانندگان ترانزیت ارز دولتی

به بیمه گزاران خسارت  دیده پرداخت کرد

صدور بیمه  نامه ودیعه مستاجر

تقدیر معاون وزیر کار برای 
پرداخت تسهیالت اشتغالزایی

بانک تجارت طی هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی 
و بانک مرکزی از تاریخ ۱۴ مردادماه به عنوان اولین 
بانک کشور به رانندگان ترانزیت، ارز دولتی پرداخت 
می کن��د.از آنجا که رانندگ��ان ترانزیت مشمول ارز 
مسافرتی نبوده و برای تامین هزینه های جاری خود 
از جمله پرداخت عوارض عبور از کشورهای مختلف 
و ع��وارض آزادراهی و دیگر هزینه های جاری در ترددهای خارجی دچار 
مشکالتی هستند، بر اس��اس هماهنگی های صورت گرفته بانک مرکزی 
جمه��وری اسالمی ایران و وزارت راه و شهرس��ازی کشور، بانک تجارت 
ب��ه عنوان اولین بانک عاملیت پرداخت ارز ب��ه این رانندگان را بر عهده 
گرفت��ه است.براین اساس سه واحد ارزی قدس، کریمخان و نجات اللهی 
بانک تجارت در تهران و همچنین واحدهای ارزی تبریز، ارومیه و مشهد 
جهت این امر و ب��رای تامین هزینه های جاری به رانندگان ترانزیتی ارز 

دولتی پرداخت می کنند.

محمدکاظ��م چقازردی 
سپه  بانک  مدیرعام��ل 
امض��ای  مراس��م  در 
تفاهم نام��ه ب��ا ی��زدان 
و  وزیر  مع��اون  سی��ف 
رئی��س هیئت مدی��ره و 
مادر  شرکت  مدیرعامل 
بازرگان��ی  تخصص��ی 

دولتی ایران اظهار داشت: ب��ا امضای این تفاهم نامه تا پایان سال جاری 
هرماه ۲ هزار فقره تسیهالت تا سقف ۱٥۰ میلیون ریال با نرخ سود ۱٥ 
درص��د و م��دت بازپرداخت ۱۲ تا ۳6 ماه به نانوای��ان پرداخت می شود.

اعط��ای تسهیالت، متناسب با می��زان تعامالت و گردش حساب شرکت 
مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با بانک سپه و با نرخ سود ترجیحی 
پایین ت��ر از نرخ رایج تسهی��الت خواهد بود.بانک سپ��ه تعامالت بسیار 
خوبی طی سال های اخیر با شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 
به عنوان بان��ک عامل خرید تضمینی گندم داشت��ه است این تفاهم نامه 
به منظ��ور استقرار و راه اندازی سامان��ه آرد بین بانک سپه و شرکت مادر 
تخصص��ی بازرگانی دولت��ی ایران و ب��رای حمایت مال��ی نانوایان برای 
نوس��ازی و بهسازی و تأمی��ن سرمایه در گردش آنها ب��ه امضاء رسیده 
است.با توجه به اهمیتی که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 
برای کشور و نظام دارد بانک سپه با اهرم های مالی حمایت خود را برای 
تقوی��ت فعالیت ارزی ای��ن شرکت فراهم خواه��د کرد.همچنین در این 
جلس��ه توافق الزم برای نحوه پرداخت تسهیالت خرید تضمینی گندم از 

سوی بانک در سقف سهمیه ابالغی بانک مرکزی انجام شد.

مهن��دس پیشرو مدیرعامل بانک 
سین��ا در پیام��ی، ف��را رسیدن 
هفدهم مرداد، روز خبرنگار را به 
تمامی روزنامه نگاران، خبرنگاران، 
صاحب��ان اندیشه و فعاالن عرصه 
اطالع رسانی تبریک گفت وضمن 
گرامیداش��ت ی��اد و خاط��ره شهید محم��ود صارمی 
خبرنگ��ار شج��اع و متعهد خاطر نشان ک��رد: امروزه 
نقش فعاالن عرصه اطالع رسان��ی در انتشار به موقع، 
صحی��ح و دقیق اخبار، به ویژه ب��ا توسعه شبکه های 
اجتماعی از اهمیت خاص��ی برخوردار است. قطعا در 

ای��ن شرایط، رسالت فعاالن عرصه اطالع رسانی برای 
 آگاهی بخشی به جامعه و تبیین حقیقت، سنگین تر 

از همیشه است.
فرص��ت را غنیم��ت شم��رده و از تالشه��ا و زحمات 
خستگ��ی ناپذیر هم��ه خبرنگاران، روزنام��ه نگاران، 
صاحب��ان اندیشه و فع��االن عرصه قل��م در انعکاس 
مطلوب رویدادها و اخبار جامعه و بانک سینا قدردانی 
م��ی کنم و امیدوارم با ت��داوم همکاری ها و تعامالت 
سازنده شاهد ایف��ای نقش موثرتر این بانک درعرصه 
اقتصاد کشور باشیم. توفیق و سالمتی تمامی عزیزان 

را از درگاه ایزد متعال مسئلت دارم.

علیرضا بیانیان، مدیر 
عامل شرک��ت بیمه 
آرمان در آستانه ۱7 
م��رداد روز خبرنگار؛ 
این روز خجست��ه را به اصحاب رسانه 
و خبرنگاران تبریک گفت.متن پیام به 

این شرح است:
   توسع��ه صنعت بیم��ه امروز بیش از 
هر زم��ان دیگری مره��ون و مستلزم 
ت��الش فع��االن عرصۀ خب��ر و اطالع 
رسانی اس��ت؛ آنهایی ک��ه بدون هیچ 
چشمداشتی، آگاهی بخشی به جامعه 
را رسال��ت خود ق��رار داده و با تعهد و 
تخص��ص خوی��ش در ح��وزه صنعت 
بیمه و بیمه ه��ای بازرگانی فعالیت و 

قلمفرسایی می کنند.هفده مرداد، روز پاسداشت خبرنگارانی را که در راستای توسعه فرهنگ بیمه و نشر اخبار 
این صنعت از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند، به سرکارعالی/ جناب عالی تبریک گفته و از تالش های صادقانه 
و ب��ی دری��غ شما در زمینه اطالع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه، تقدیر و تشکر می نمایم.امید است در سایه 

الطاف ایزد سبحان در راستای رشد و اعتالی نام ایران و صنعت بیمه موفق و پیروز باشید.

بیمه آسیا ب��رای دوازدهمین سال متوالی خبرنگاران 
ح��وزه بیمه رسانه های جمعی کشور را تحت پوشش 

بیمه حوادث گروهی قرار داد.
روابط عموم��ی بیمه آسیا در اطالعی��ه ای با تبریک 
روز خبرنگ��ار ب��ه تمام��ی فع��االن عرص��ه خب��ر و 
اط��الع رسان��ی، اعالم ک��رد: خبرنگاران ح��وزه بیمه 
رسانه ه��ای جمعی کش��ور ب��رای دوازدهمین سال 
متوالی به م��دت یک سال از تاری��خ ۱۳۹7/٥/۱7 تا 

۱۳۹۸/٥/۱7در مقاب��ل ف��وت، نقص عضو ی��ا از کار 
افتادگ��ی براثر حادث��ه و هزینه ه��ای پزشکی ناشی 
 از حادث��ه تح��ت پوش��ش بیم��ه  ح��وادث گروهی 

بیمه آسیا قرار دارند.
بنابرای��ن اطالعیه، بیمه آسیا از س��ال ۱۳۸6 و برای 
تقدی��ر ، قدردان��ی وهمراهی در مواق��ع بروز حوادث 
،خبرنگ��اران حوزه بیمه رسانه ه��ای جمعی کشوررا 

تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار داده است.

پیام تبریک به مناسبت روز خبرنگار

خبرنگاران را بیمه کرد

بانک  و بیمه

طیف��ی از اقتصاد د انان اصولگ��را را د ر بر می گیرد  که 
د ر گذشت��ه از د ولت اول محمود  احمد ی نژاد  حمایت 
می کرد ن��د  ام��ا د ر د ولت د وم او با کلی��ت برنامه های 
سیاسی احمد ی ن��ژاد  مخالف شد ند . ه��ر یک از این 
جناح ه��ای اقتصاد ی د ر میان وزی��ران کابینه یارانی 

د ارن��د . د ر حال��ی ک��ه عب��اس آخوند ی وزی��ر راه و 
شهرس��ازی د ر مشورت با اقتصاد د انانی مانند  حسین 
عبد ه تبری��زی مد افع ج��د ی اقتص��اد  آزاد  است، د ر 
جناح چپ کابینه عل��ی ربیعی وزیر سابق کار و رفاه 
د ر مشورت ب��ا اقتصاد د انانی مانن��د  احمد  مید ری از 
نهاد گرای��ی د فاع می ک��رد . از سوی د یگر حجم باالی 
شرکت های اقتصاد ی د ولتی و شبه د ولتی به خصوص 
صند وق های بازنشستگی ک��ه به نام کارمند ان د ولت 
و به کام نه��اد  د ولت است، بخش پنجمی د ر اقتصاد  
کشور را ایجاد  کرد ه اس��ت که مانند  یک گروه فشار 
مانع از خصوصی س��ازی و آزاد سازی واقعی می شود . 
به جز شرکت ه��ای ۱-د ولتی ۲-خصوصی ۳-تعاونی 
و ۴-خصولت��ی )یعنی شرکت ه��ای حاکمیتی( این 
صند وق ه��ا بخ��ش پنجم اقتص��اد  ای��ران را تشکیل 
می د هند  که مالکیت آنها با کارمند ان د ولت )به عنوان 
بخشی از مرد م( اما مد یریت آنها با د ولت است. همان 

نهاد ی که قرار است با خصوصی سازی و آزاد سازی به 
تحقق برنامه اقتص��اد  آزاد  حسن روحانی جامه عمل 
بپوشان��د . نهاد هایی مانند  شستا ب��ه عنوان یک غول 
اقتصاد ی بحران اصلی اقتصاد  ایران د ر شرایط کنونی 
هستند  که د ولت را علیه د ولت و کابینه را علیه کابینه 
قرار می د هد  و به جز نهاد های د یگری از حاکمیت که 
ممکن است تحقق اهد اف د ولت را به تعویق بیند ازند  
این بخشی از کابینه است که برنامه بخش د یگری از 
کابینه را مختل می کند .د ر چنین شرایطی تنها وجود  
یک د ستی��ار اقتصاد ی د ارای اختی��ارات کافی برای 
رئیس جمهور اس��ت که می تواند  د ول��ت را از بحران 
خ��ارج کند . اتخاذ استرات��ژی واحد  اقتصاد ی، تعیین 
مد یران ارشد  به خص��وص د ر سازمان برنامه و بود جه 
و بان��ک مرکزی متناسب با ای��ن استراتژی و نظارت 
و فرماند هی متمرکز اقتصاد ی از سوی رئیس جمهور 
یا معاون اول تنها راه بازگشت اقتد ار اقتصاد ی د ولت 

است. ما می د انیم ک��ه رئیس جمهور شخصا نگران و 
ناظر ب��ر گلوگاه های فس��اد  و ران��ت د ر سامان د هی 
ب��ازار ارز و به خصوص ارز د ولت��ی و بازار ثانویه است. 
مشورت پذیری رئیس جمهور اما نباید  مانع از آن شود  
که ق��د رت تصمیم گیری او تاب��ع نهاد های مشورتی 
شود . تصمیم سازی باید  آزاد  باشد  اما د ر تصمیم گیری 
چاره ای جز انتخاب نیست و این انتخاب فقط باید  د ر 

اختیار منتخب ملت یعنی رئیس جمهور باشد . 
د ر چنین فرآین��د ی مسئولیت پذی��ری اقتصاد د انان 
معتد ل��ی مانن��د  مسع��ود  نیل��ی و اعم��ال اقت��د ار 
سیاستم��د اران معتد ل��ی مانند  حس��ن روحانی یک 
ض��رورت است. د ر واقع د و انتخاب وج��ود  د ارد ؛ اول 
انتخ��اب آق��ای رئیس جمه��ور و د وم انتخ��اب آقای 

د ستیار ارشد ...

هر یک از جناح های اقتصادی در میان وزیران یارانی دارند

تحلیلیات



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

ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال چهارم -  شماره 32 - مرداد  ماه 1397 11

مراس��م تود ی��ع و خد احافظی خان��م میشل باچله 
)میچ��ل باشلی��ت( پ��س از پای��ان د وران ریاست 
جمه��وری کش��ور شیلی.خانمی که باع��ث رونق 
اقتصاد ی،کاه��ش ن��رخ بیکاری و بهب��ود  سیستم 
د رم��ان و آم��وزش. کش��ورش شد .کس��ی که د ر 

زمان ریاس��ت جمهوری او هیچ فس��اد  و اختالس 
مالی گزارش نش��د . د رهنگام خروج از کاخ ریاست 
جمه��وری تنها د ارای��ی او حق��وق بازنشستگی و 
محبت مرد م کشورش بود  .نه تعد اد ی بیشمار سکه 
ط��ال د ریافت ک��رد  و نه ملک نجوم��ی و نه پاد اش 

نجوم��ی گرفت.هی��چ اند وخته و سرمای��ه ای هم 
ند اشت و هیچ تسهیالت نجومی هم نگرفت.

علی اصغر پیون��د ی د ر سفر به زاهد ان 
ب��ه منظ��ور افتتاح رسمی ط��رح ملی 
ن��ذر آب، ابتد ا از روند  بسته بند ی اقالم 
معیشت��ی د ر انبار پایگاه امد اد  و نجات 
استان بازد ید  ک��رد ه و سپس با افتتاح 
رسمی ط��رح پوشش نذر آب و حضور 
د ر شورای اد اری استان، به سمت محل 
تحویل تانکره��ای آب حرکت کرد ه و 
به صورت نماد ی��ن تانکرهای آب را به 
مد یرکل آب و فاضالب استان سیستان 
و بلوچست��ان تحوی��ل خواه��د  د اد  تا 
ط��رح ملی نذر آب ب��ه صورت رسمی 

کلی��د  بخورد .بازد ی��د  از رون��د  اجرای 
ط��رح ن��ذر آب د ر میرج��اوه، بازد ید  
از روستاه��ای هد ف توزی��ع سبد های 
معیشت��ی و همچنین بازد ید  از مناطق 
استقرار کاروان های سالمت استان های 
مازند ران، تهران و آذربایجان شرقی د ر 
مناطق جون آب��اد ، ایرند گان و کورین 
و همچنی��ن روستاهای ه��د ف توزیع 
سبد ه��ای معیشت��ی د ر ای��ن مناطق 
از برنامه ه��ای سف��ر رئی��س جمعیت 
هالل احم��ر ب��ه است��ان سیست��ان و 

بلوچستان است.

آذرمنصوری فعال اصالح طل��ب د ر روزنامه اعتماد  نوشت: »مثال د ختر یا خانواد ه اش 
ب��رای خواستگار افاد ه می کنند ، عی��ب و ایراد  می گیرند  و شروط عجیب می گذارند  تا 
اینکه د خت��ر ازد واج نمی کند ، پیر می شود  و د ر خانه می ماند . تصمیم های سیاسی ما 
از ای��ن جهت مانند  مواجهه ب��ا خواستگار است؛ اگر به وقتش کار به سرانجام نرسید ، 
د یگ��ر فاید ه ای ند ارد .«این جمالت را ب��راد ر عزیزمان جناب آقای سعید  حجاریان د ر 
مصاحبه ای که روز گذشته منتش��ر شد ، به کار برد ه اند . محور اصلی مصاحبه انتقاد ی 

ایش��ان وضعیت تعلیق د ر تعلیق تصمیم گیری ها د ر کشور است و نقد ی که به د ولت 
وارد  د انسته ان��د . صرف نظ��ر از بحث اصلی این گفت وگو،  ای��ن نوشتار د ر نقد  اد بیاتی 
اس��ت که ایشان د ر تشریح وضعیت تعلیق د ر تعلیق تصمیم گیری های د ولت استفاد ه 
کرد ه اند .د خت��ری ک��ه آنقد ر تعلل می کند  و خواستگاران متع��د د  را رد  می کند  تا پیر 

می شود  و فرصت ازد واج را از د ست می د هد !
روان شناس��ان د ر تحلی��ل رفتار انسان ها از چرخه ای به ن��ام چرخه افکار نام می برند . 
افکار و باورهایی که تحت تأثیر مجموعه آموزش هایی است که انسان فرا می گیرد . چه 
آموزش های رسمی و چ��ه آموزش هایی که نتیجه حضور فرد  د ر محیط های متفاوت 
اس��ت. این آموزش ها باور فرد  را می س��ازد ، این باور تبد یل به احساس می شود  و این 
احس��اس د ر نهای��ت د ر رفتار اجتماعی، فرهنگی، سیاس��ی و اقتصاد ی انسان خود  را 
نش��ان می د ه��د . با این توضیح مجموع��ه رفتارهایی که از ما س��ر می زند  و مجموعه 
اد بیات��ی که د ر ارتباطات خود  به ک��ار می بریم، تحت تاثیر این آموزه هاست. فرق هم 
نمی کن��د  که فرد  د ر جایگاه یک روشنفکر نو گرا و پست مد رنیزم منتقد  سنت مسائل 
را تجزیه و تحلیل کند  و یا فرد ی که سنت گراست و اساسا باوری به مد رنیزم ند ارد . 
این باورها د ر ضمیر نا خود آگاه افراد  شکل گرفته که د ر مواقع مختلف خود  را نشان 
می د ه��د . این باور ساخته و  پرد اخته یک روز و د و روز نیست. این باور ریشه تاریخی 
د ارد  و تغیی��ر و اص��الح آن نیز با یک مقاله و یک نوشت��ه امکان پذیر نخواهد  بود . به 
بی��ان د یگر تغییر نگاه جنس د ومی به زن��ان، نیاز به تغییر آموزش های ما د ارد  و  این 

آموزش ها باید  مجموعه رسانه های د ید اری و شنید اری ما را د ر بر  گیرد .

طرح ملی نذر آب 

واکنش زنان اصلاح طلب به مثال جنسیتی 

عل��ی رستمی��ان عض��و کمیسیون 
اجتماع��ی مجل��س گف��ت: فرهنگ 
سازی برای ارتق��ای جایگاه خانواد ه 
مان��ع از سوءاستف��اد ه از بند  ۳ ماد ه 
۴۸ قان��ون حمایت از خانواد ه و رواج 
طالق های صوری می شود .د ر مورد  
سوءاستف��اد ه برخی از بن��د  ۳ ماد ه 
۴۸ قان��ون حمای��ت از خان��واد ه که 
بر اساس آن زن��ان سرپرست خانوار 
مستم��ری د ریاف��ت می کنند  به این 
ص��ورت که از طریق طالق صوری از 
این امتیاز به��ره می برند ، د ر سنوات 
گذشته برخی افراد  برای بهره مند ی 
از مزایای معافیت از خد مت سربازی 
فرزن��د ان نیز به این اق��د ام مباد رت 
ورزی��د ه بود ن��د  و حت��ی د و نف��ر از 
مسئ��والن ه��م د ر بی��ن ای��ن افراد  
وج��ود  د اشتند .این زوج ها به صورت 

صوری از هم ج��د ا شد ه بود ند  
تا فرزند شان از خد مت سربازی 

مع��اف شود  و ب��ا اینک��ه شناسنامه 
آنه��ا بیانگ��ر جد اییشان بود ، 

ام��ا د ر حقیق��ت از طریق 
ازد واج موقت با هم زند گی 

اینکه یک  می کرد ن��د ، کم��ا 
م��ورد  از آنه��ا که مرب��وط به 
مسئ��والن بود ، س��وژه خبری 

کشور شد ه بود .
 البته د ر مورد  این مقام مسئول، 

د اد   بررسی  د اد گ��اه د ست��ور 

و بعد  ک��ه صوری ب��ود ن طالقشان 
محرز شد ، کارت معافیت از خد مت 
سربازی فرزند شان باطل شد ، اما د ر 
شرای��ط کنونی هم اخباری مبنی بر 
اینکه ب��ار د یگر زوج ها برای د ریافت 
مستم��ری تعیین ش��د ه ب��رای زنان 
سرپرست خانوار که با استناد  به این 
قانون مستمری د ریافت می کنند ، به 
ازد واج صوری روی آورد ه اند ، شنید ه 
می شود .قانونگ��ذاران بای��د  با اصالح 
این قانون د ر قال��ب تعیین مجازات 
ب��رای اف��راد ی ک��ه به ای��ن طریق 
سوءاستفاد ه می کنند ، مانع از تد اوم 
این روش ش��ود ، بنابراین باید  برای 
مجرمان ای��ن حوزه نیز ی��ا جریمه 
نق��د ی سنگین یا مجازات حبس د ر 

نظر گرفته شود .

 طالق صوری 
برای کسب درآمد بیشتر

 نه سکه طلا دریافت کرد 
نه ملک نجومی و نه پاداش نجومی

آزار خیابان��ی تجربه ای اس��ت که ما را از هر 
قومیت، نژاد ، طبقه اقتصاد ی، جنسیت 

و... ب��ه یکد یگ��ر پیون��د  می د ه��د . 
تجربه ای آن قد ر فراگیر که کمتر 
کسی از آن د ر امان ماند ه است. 
این زخم ه��ای مشترک، اشارتی 
است بر ض��رورت قد م برد اشتن 
برای ایج��اد  حساسیت  د ر جامعه 

ایرانی.د ر این راستا، مرد اد ماه سال 
۱۳۹6 د ر گ��روه هم اند یش��ی زن��ان، 

پیشنهاد  تمرکز بر روی این مسئله  د اد ه 
شد  تا تجربیات خود  را د ر رسانه ها بنویسم، 

نشس��ت برگزار کنیم با کارشناسان مصاحبه 
و بح��ث امنیت زن��ان د ر فضاهای شهری را به 

مسئله ای عمومی تبد یل کنیم.د ر این میان مطالعه 
تجربه های مد نی د یگر کشورها راهگشا بود . با اید ه  
گرفتن از کارزارها و حرکت های مد نی شکل گرفته 
د ر سای��ر نقاط د نیا، د ر زمستان سال ۹6، اقد ام به 
طراح��ی و چاپ پوسترهای من��ع آزار و د ر روز ۸ 
م��ارس فعالیت های مید انی خود  را آغاز کرد یم. به 
واسطه انتشار پوستره��ا و گفت وگوهای رود ررو با 
مرد م، پیام های متعد د ی از سوی د اوطلبان د ریافت 
کرد ی��م و  صد اهای د یگری با م��ا همراه شد . د رد  
مشترک آزار د ر فضای عمومی، جمع بزرگ تری را 
به هم پیوند  زد . بعد  از مشاهد ه این استقبال برای 

فعالیت تخصصی با تاسیس گروه د ید ه بان 
آزار ب��ه فعالیت خ��ود  اد امه د اد یم.
ح��ال د ر تابستان س��ال ۱۳۹7، 
تارنما ی این کمپین واسطه ای 
است ب��رای ط��رح مسئله به 
صورت گسترد ه و گفت وگوی 
و  آزار  زمین��ه  د ر  عموم��ی 
اذی��ت زنان و د یگ��ر گروه های 
ب��ه حاشیه راند ه ش��د ه د ر شهر. 
د ر فق��د ان آموزش ه��ای ض��روری 
د ر م��د ارس، د ر حالی ک��ه رسانه ملی 
د غد غه های مرد می را ناد ید ه می گیرد  و 
واقعیات جامعه ایرانی را انعکاس نمی د هد ، 
د ر فضایی که تفکیک جنسیتی و راند ن زنان 
به حوزه خصوصی، به عنوان تنها راه حل تامین 
امنیت معرف��ی می شود ، برای مب��ارزه با باورها و 
کلیشه ه��ای آسیب زایی که اینگونه ما را د ر مقابل 
یکد یگر و د ر موقعیت نابرابر قرار می د هد ، راهی به 
جز شکستن سک��وت و گفت وگو ند اریم. د ید ه بان 

آزار تمامی افراد  را به این چالش فرا می خواند .
مناب��ع مالی:د ید ه بان آزار از هیچ سازمان و نهاد ی 
د ر د اخل و یا خارج ایران بود جه د ریافت نمی کند . 
تمامی فعالیت ها اعم از طراحی، نشر، تولید  محتوا 
و ... د اوطلبانه و با هزینه شخصی د اوطلبان صورت 

می گیرد .

اهد اف:-  به چالش کشید ن کلیشه های آسیب زای 
اجتماع��ی و مقابله ب��ا عاد ی س��ازی آزار و اذیت 
مبتنی بر جنسیت، ن��ژاد ، مذهب و ... د ر فضاهای 
عموم��ی از طریق ثب��ت و انتش��ار روایاتی که به 
واسط��ه تارنم��ای د ید ه ب��ان آزار و گفت وگوهای 

چهره به چهره گرد آوری می شوند :
- آم��وزش عموم��ی از طری��ق برگ��زاری کارگاه ، 
گفت وگوهای خیابانی، نصب پوستر د ر تاکسی ها، 

تد وین و انتشار جزوه های آموزشی و ...
- فعالیت مستمر رسان��ه ای د ر چارچوب گزارش، 

خبر و مصاحبه
-توسعه اد بیات نظری و پژوهشی د ر حوزه آزار د ر 

فضای عمومی
- مقابله با سیاست ه��ای ناسنجید ه شهری که به 
تبعیض جنسیتی د ام��ن می زند . از جمله تفکیک 
جنسیت��ی، نص��ب بیلبورد های ح��اوی پیام های 

جنسیت زد ه و ...
- گرد آوری تجربیات مد نی و د ولتی د یگر کشورها 
د ر راست��ای مقابله با آزار و اذیت جنسی به عنوان 
راهنمایی برای جامع��ه مد نی و نهاد های د ولتی و 

شهرد اری
- جلب توجه  نهاد ها و سازمان های مسئول به این 
موض��وع و مل��زم کرد ن آن ها به آم��وزش عمومی 
از طریق آموزش و پ��روش، رسانه ها، بیلبورد های 

شهری و ...

دیده بان  آزار

جمله معروف 
سید جمال الدین 

اسدآبادی
مسلمان ند ید م ،د ر اینجا مسلمان د ید م و تاریخی د اد :د ر آنج��ا اسالم د ید م ولی این سالها چه د ی��د ی، جوابی قابل تامل پرسش ناصرالد ین شاه که از او پرسید  د ر پرد اخ��ت و د ر برگشت به تهران د ر برابر مساف��رت د ر فرن��گ و کشورهای د یگر سی��د  جمال سالها به سی��ر و سیاحت و 

ولی اسالم ند ید م.

در جامع��ه تونس چون سایر جوامع اسالمی آنچه برابری حقوق زن و مرد 
شناخته می.شود، موضوعی بسیار چالشی است. گاه ابعاد دینی و گاهگاهی 

نیز ابعاد سیاسی آن پررنگ می شود و دسته بندی هایی را ایجاد می کند.
السبسی رئیس جمهوری تونس در سخنرانی در کاخ »قرطاج«:

قان��ون اساسی تون��س زن و مرد را با هم برابر دانست��ه است و این برابری 
باید شامل همه موارد و از جمله برابری زن و مرد در ارث بردن باشد.ارث 
مساله ای دینی نیست بلکه این مربوط به انسان ها است و خداوند و پیامبرش 
این مساله را به انسان ها واگذار کرده اند تا در مورد آن تصمیم گیری کنند. 
مسال��ه ازدواج زنان تونس��ی با غیر مسلمانان نیز باید م��ورد بازنگری قرار 
گی��رد، کمیته ای برای بررسی مساله حقوق فردی تشکیل می شود و این 

کمیته، برابری حقوق زن و مرد در همه زمینه ها را بررسی خواهد کرد.
 پ��س از این اظهارات درحالی که شماری از فعاالن زن و گروه های حقوق 
زن��ان از این ام��ر استقبال کردن��د، موج هایی از مخالفت ب��ا این اظهارات 

برخاست.
 منتق��دان، ریی��س جمه��وری تون��س را ب��ه سیاسی کردن ی��ک مبحث 
فقه��ی - دینی با هدف بهره برداری سیاسی و انتخاباتی و جلب حمایت و 

آرای زنان متهم کردند. 
دو قطب��ی موافقت و مخالفت با اظه��ارات السبسی زمانی که دیوان فتوای 
تون��س نیز با انتشار بیانیه ای در صفحه فیس بوک خود، با صراحت از این 
اظهارات حمایت کرد، به اوج خود رسید.این مطلب را ما ننوشتیم باشگته 

زنان نوشت.

حقوق زنان در تونس 



معلم ه��ای عزیز، سالم ما چهل س��ال است بخش اعظم 
جوانانمان را د رس د اد یم و به د انشگاه فرستاد یم، اما همه 
چیز بد تر شد . تصاد فات رانند گی مان بیشتر شد ، ضایعات 
نان مان بیشتر شد ، آلود گی  هوای  مان بیشتر شد ، شکاف 
طبقاتی مان بیشتر شد ، پروند ه های د اد گستری مان بیشتر 
شد ، تعد اد  زند انیان مان بیشتر شد  و مهاجرت نخبگانمان 
بیشتر شد . پس د یگر د ست از د رس د اد ن صرف برد ارید . 
آموزش کود کان ما ساد ه است ما د یگر به د انشمند  نیازی 
ند اری��م ما اکن��ون د چار کمبود  مف��رط آد م های توانمند  

هستیم.
پس لطفا به کود کان م��ا فقط مهارت های زند گی کرد ن 
را ی��اد  بد هید . به آنها گفتگو کرد ن را، تخیل را، خالقیت 
را، م��د ارا را، صب��ر را، گذشت را، د وست��ی با طبیعت را، 
عذرخواهی را، د وست د اشت��ن حیوانات را، لذت برد ن از 
برگ د رخ��ت را، د وید ن و بازی ک��رد ن را، شاد  بود ن را، 
از موسیق��ی لذت برد ن را، آواز خواند ن را، بویید ن گل را، 
سک��وت کرد ن را، شنید ن و گوش د اد ن را، اعتماد  کرد ن 
را، د وس��ت د اشت��ن را، راست گفت��ن را و راست بود ن را 

بیاموزید .

باور کنید  اگر بچه های ما ند انند  که حاصل ضرب ۱۱۴ د ر 
۱۱۴ چه می شود ، و ند انند  که با پای چپ وارد  د ستشویی 
شوند  یا با پای راست، هیچ چیزی از خلقت کم نمی شود ؛ 
ام��ا اگر آن ها زند گی ک��رد ن را و عشق ورزید ن را و عزت 
نف��س را و تاب آوری و عد م پرخاشگری را تمرین نکنند ، 
زند گی ش��ان خالِی خالی خواهد  بود  و بعد  برای پر کرد ن 

جای این خالی ها، خیلی به خود شان و د یگران و طبیعت 
خسارت خواهند  زد .

لطف��اً برای بچه ه��ای ما شعر بخوانید ، ب��ه آنها موسیقی 
بیاموزید ، بگذارید  ب��ا هم آواز بخوانند ، اجازه بد هید  همه 
ب��ا هم فقط یک نقاشی بکشند  تا همک��اری را بیاموزند ، 
بگذاری��د  وقتی خوابشان می آید  بخوابند  و وقتی مغزشان 
نمی کشد  یاد  نگیرند . لطفاً بچگی را از کود کان ما نگیرید . 
اجازه بد هید  خود شان ایمان بیاورند ، فرصت ایمان آزاد انه 
و آگاهان��ه را از آنان نگیرید ، زبان ش��ان را برای نقد  آزاد  
بگذارید ، آنان را از وحشت آنچه شما مقد س می پند ارید  به 
لکنت زبان نیند ازید . بگذارید  خود شان باشند  و از اکنون 
نف��اق را و ریا را د ر آنه��ا نهاد ینه نکنید . اکنون که شما و 
م��ا و فرزند ان ما همگی اسیر یک نظام آموزشی فرسود ه 
هستیم، د ستکم هوای ه��م را د اشته باشیم، ند اشته ها و 
تنگناها و غم ها و عقد ه های خود  را به کالس ها نبرید . ترا 
به خد ا د ر کالس های تان خد ایی کنید  نه ناخد ایی. شاید  
خد ا به شما و ما رح��م کند  و کود کان مان خوب تربیت 
شوند . این مطلب را ما ننوشتیم د کتر محسن رنانی استاد  

د انشگاه اصفهان نوشت.

ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
د                    ر حوزه اقتصاد                    ی و اجتماعی

صاحب امتیاز و مد                           یر مسئول: حورا خاکد                           امن
سرد                           بیر:  امیر اسماعیل کاظمی

چاپ: گلها

 آد                           رس:  خیابان سمیه، بین سپهبد                            قرنی 
و نجات اللهی، شماره 2۳1،  واحد                           8

تلفن: 8885۳۳71               فکس: 8885۳۳75 ماهنامه اجتماعی و اقتصاد                   ی- سال چهارم -  شماره 32 -  مرداد ماه 1397

فخرالسادات محتشمی پور 
پژوهشگر تاریخ و عضو موسسه راز

روز خبرنگ��ار را فق��ط نبای��د ب��ه 
روزنامه نگ��اران  و  خبرنگ��اران 
فق��ط  روز  ای��ن  گف��ت،  تبری��ک 
متعل��ق ب��ه خبرنگ��اران و اهال��ی 
رسانه ه��ا نیس��ت، بلک��ه متعلق به 
همه م��ردم اس��ت، زی��را دانستن 
حق مردم اس��ت و خبرنگار زمینه 
 را برای افزای��ش آگاهی شهروندان 

فراهم می کند. 
چ��ه کسی است ک��ه نداند اگر قلم 
رسالت واقعی خود را ایفاء نکند ماه 
پشت اب��ر خواهد ماند و بسیاری از 

حقایق فاش نخواهد شد. 

پ��س رسال��ت خبرنگ��ار، روزنامه 
رسالت��ی  قل��م  اه��ل  و   نگ��ار 

است پیامبرگونه.
از س��وی دیگ��ر زن��ان نیم��ی از 
جمعیت هر جامعه انسانی، بیش از 
نیم��ه دیگر خود نیازمند دانستن و 
افزایش آگاهی هایشان هستند چرا 
که در طول تاریخ بشریت همواره با 
سلب حقوق این نیمه پیکره انسانی 
ظل��م و اجحافی مضاعف بر او رفته 
اس��ت.از ای��ن رو قل��م زدن ب��رای 
آگاهی زنان و ب��رای احقاق حقوق 
آن��ان از ارزشی مضاع��ف برخوردار 

است.
این روز را ب��ه همه قلم به دستانی 
که وظیفه آگاه��ی بخشی را برای 
ای��ن زمین��ه  قائلن��د و در  خ��ود 
و  پرداخته  هزینه ه��ای سنگین��ی 
می پردازن��د تبری��ک می گویی��م و 
ب��رای آنها موفقی��ت روز افزون در 
مسی��ر سخت و پر خط��ری که در 
پیش دارند آرزو می کنیم، امید که 
استقبال مردم از وقایع نگاری های 
حقیق��ت گرایان��ه همچنان موجب 
و  شج��اع  خبرنگ��اران  دلگرم��ی 
صداقت پیشه را فراهم آورد و مردم 
همیشه پناهگ��اه و تکیه گاه اصلی 

خبرنگاران بمانند. 
منبع باشگاه زنان 

نیاز جامعه زنان  به آگاهی و آگاهی بخشی

توفیق اقتصاد                 ی د                 ر 150 کیوسک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گرد                 د           
جهت اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید                 .

توفیق اقتصادی را هم می توانید در کانال نیک رسانه نو اندیش دنبال کنید

معصوم��ه ابتکار معاون رییس جمه��وری د ر امور زنان 
و خان��واد ه گفت: د ولت حمایت خود  از زنان را افزایش 
د اد ه بطوریکه تا پایان برنامه ششم ۳۰ د رصد  پستهای 
اد اری کشور را بد ست می گیرند . نقش زنان د ر اقتصاد  
مقاومت��ی ، اشتغ��ال و تولید  چشمگی��ر است و د ولت 
ب��ر همین اساس توانمند سازی آن��ان را د ر د ستور کار 
د ارد . د ر د ول��ت تد بیر و امی��د  ارزش، جایگاه و منزلت 
زن��ان باال رفته و طرح های قابل توجهی از قبیل طرح 
مل��ی گفت و گ��وی ملی خانواد ه و ارتق��ای تاب آوری 
اجتماع��ی د ر تمام استان ها د ر د ست اجرا است.  سند  
ارتق��ای وضعیت زنان و خان��واد ه د ر حال تد وین است 
ک��ه د ر تمام استان ها اجرایی م��ی شود .  د ولت تد بیر 
و امی��د  اختص��اص نیم د رصد  اعتب��ارات د ستگاه های 
اجرای��ی برای امور بان��وان را د ر رد یف بود جه گنجاند ه 

ت��ا خواسته ه��ا و مطالبات این قشر ب��رآورد ه شود . د ر 
مناط��ق روستایی برای زنان تسهی��الت پاید ار د ر نظر 
گرفت��ه شد ه که انتظار می رود  مد ی��ران د ستگاه های 
اجرایی و مد یران بانک ها د ر پرد اخت آن اهتمام جد ی 
د اشته باشند . کارآمد ی د ر تحقق عد الت معنا می یابد ، 
یک بعد  عد الت، عد الت جنسیتی و بعد  د یگر آن عد الت 
اجتماعی است که د ولت هر ۲ را بصورت مساوی پیش 
برد ه تا زن��ان و مرد ان د ر کنار یکد یگر بد ون هیچگونه 
تبعیض فعالی��ت کنند .  د ختران بازمان��د ه از تحصیل 
د ر مناطق مح��روم و مرزی و موضوع حذف ورزش د ر 
م��د ارس ابتد ایی د ختران توجه د ول��ت را به رسید گی 
بیشتر به بان��وان و برقراری عد الت جنسیتی جلب می 
کند  البته د ر برخ��ی جاها هم د ولت توجه بیشتری به 
زن��ان د اشته است. جنگ اقتص��اد ی که علیه کشور ما 

شک��ل گرفته نبای��د  پیوند  د ولت و مل��ت را برهم بزند  
چ��را که د شمن خواسته اش یاس و نا امید ی و شکاف 
بی��ن د ولت و ملت است ک��ه د ر سایه وحد ت و یکد لی 
می توان بر همه شیطنت های د شمن غالب شد . البته 
د ول��ت باید  مرد م را د ر جریان کاست��ی ها قرار د اد ه و 
فعالیتش د ر اتاق شیشه ای شفافیت را بیشتر می کند . 

این مطلب را ما ننوشتیم ایرنا نوشت.

تات پایان برنامه ششم

زنان ۳۰ درصد پست های دولتی را به دست می گیرند 

خد م��ت  خوانند گان محترم و سروران  مشترک و غیر مشترک که به نوعی 
پولی یا مجانی هر ماه یک نسخه جرید ه  ما را د ریافت می کنند  . عارضم که 
این قضیه بر قاریین معظم پوشید ه و مخفی نیست که د ر این د وران وانفسای 
گران��ی کاغ��ذ وسرانه  مطالعه یک صد م ثانیه د ر روز  هموطنان فرهیخته  . 
جیگ��ر شیر و سر پر س��ود ا می خواهد  که جرید ه د اری کن��ی. اوضاع ما به 
مثل مستاجری می ماند  که هر ماه رویش را برنگرد اند ه آخر ماه می شود  و 
خستگ��ی کار از یک طرف و چمچاره پرد اخت هزینه های اصلی و فرعی  و 
بالخص چک چاپخانه از طرف د یگر روزها و ماهها و سالهای آیند ه را چون 
زه��ر بر ما کوفت  و خواب به چشمانمان حرام می کند .منظور این است که 
ب��ا تمام این وزاریات سعی کرد ی��م از قلم نویسند گان زبرد ست آب زیرکاه و 
طنزیم کنند گان نامی د یروز و امروز که کم  هم الکی نیستند  مستفیضتان 
کنیم. نتیجه اینکه جرید ه ای که به طبع و نظرتان می رسد  یکی از هزاران 
نب��وغ نهانی ماست که بعضی ها می د انن��د  و به روی مبارکشان نمی آورند  
آن هم به د الیلی که ما می د انیم و شما  نمی د انید   و بهتر است خود تان را 
د رگیر مشکالت  ما نکنید . به قول قضیه تق ریز نومچه هد ایت خان   عزیز 
ک��ه اگر می د انست هواخواه پر و پا قرصی چون ما د ارد   هر گز از افسرد گی 
د ر عنفوان جوانی د ر غربت خود کشی نمی کرد  .خوشبختانه بر عکس خیلی 
از سایر همکاران یک کلمه از جاهای د یگر بد ون ذکر منبع د زد ی نکرد ه ایم 

و اصلن احتیاج به چنین عملی ند اشتیم . 
و اما قضیه رنگ عوض کرد نمان را به پای قضیه ماجراهای آقای ملون نگذارید  
. بلکه بد لیل پاره ای  منظور بعضی مشکالت  فنی د ر چاپ  هیئت تحریره 
تصمیم به د ورنگی گرفتند . سو تفاهم  نباشد ،  منظور همان  چاپ د و رنگ 

بود  که مالحظه می فرمائید . 
وایض��ا  بقول قضیه وای بحال نومچه صاد ق خان . جونم واسه شما بگه آقام 

که شما باشید  :
وای بحال آن کسی که از سبک و سیاق تک و آس ما  کپی برابر اصل کند  
و ما خبرد ار شویم که وا مصیبتا به حالش . آن سرش ناپید ا که اگر کسی پا 

روی کفش ما بگذارد .
وای بحال آن کسی که اقد ام به انتشار مطالب ما بد ون ذکر منبع  کند .

وای بحالش اگر از ما  و نویسند گان ما بد  بگوید  . انتقاد  کند  . نطق و مسخره 
کند   که رسواش می کنم من .

و ایضا بقول قضیه جایزه نومچه د وست بزرگوارمان  . د ر پیشگاه اد با و فضالی 
جلیل القد ر و ارباب علم و د انش پوشید ه  و مخفی نماناد  که اینجانبان تصمیم 
قطع��ی گرفتیم که هرکس کمر همت ب��ر میان بند د  و به  ما آگهی د هد   و 
مشت��رک شود . ما را د ر امر خیر ی ک��ه گفتیم  یاری نماید  عالوه بر سهیم 
ش��د ن د ر ثواب آن  به عنوان اسپانسرینگ و حامی د ر تمام صفحات با د رج 
لوگ��و تجلیل و قد رد انی می گ��رد د  .باشد  که اشخاص د یگر تشویق شوند   و 
عبرت سایرین گرد د  . البته نه اینکه کار و بار زند گی خود شان را ول کنند  و 
فق��ط سنگ ما را به سینه بزنند  .د ر پایان به قول تقد یم نومچه هد ایت : ای 
خوانند گ��ان معظم و گرامی ! ما ای��ن جرید ه را با کمال احترام . د و د ستی . 
تقد ی��م می کنیم به شم��ا .خد اوند  حامیان و تعریف کنند گان ما را توفیق و 

پول عنایت فرمایاد !

ته مقاله
مد یر مسئول

به فرزند انمان زند گی کرد ن را بیاموزیم

خبرهای ب��د  برای ورزشک��اران بانوی 
کشور د ر روزهای اخیر تعجب خیلی ها 
از خ��ط  برانگیخت��ه اس��ت. پ��س  را 
خ��ورد ن غیرمنتظره فرزان��ه فصیحی 
فهرس��ت تیم مل��ی د وومید ان��ی برای 
حض��ور د ر بازی ه��ای آسیایی جاکارتا 
و بی احترام��ی صد اوسیما به خواهران 
منصوریان، ح��اال خبر می رسد  که لیال 
رجبی پرتابگر پرافتخار وزنه کشورمان 

اجازه ورود  به مجموعه ورزشی انقالب 
را پید ا نکرد ه و این را یک بی احترامی 
ب��زرگ می د اند . لی��ال رجبی د ر صفحه 
اجتماعی خود  نوشت: القصه من شنبه 
بع��د  از مد تها برای تمرین و شاید  برای 
ی��اد آوری خاطرات د ه سال��ه تمرین و 
مسابق��ه و د ی��د ار ب��ا ورزشکارانی که 
عمری را ب��ا خیلی هایشان گذراند م به 
مجموعه ورزش��ی آفتاب انقالب تهران 

رفت��م و ای ک��اش ک��ه نمی رفتم چرا 
ک��ه بعد  از این همه س��ال تالش برای 
ای��ن باال برد ن این پرچم د ر کشورهای 
مختل��ف مرا برای تمری��ن ساد ه ایی به 
آن مجموع��ه راه ند اد ند  و گفتند  که تو 
د یگ��ر نمی توانی اینجا تمرین کنی و از 
همان راهی ک��ه آمد ی برگرد  انگار که 
مرا نمی شناختن��د ، تالشهای سالهای 
گذشت��ه م��را د ر این مجموع��ه ند ید ه 
بود ند  و انگ��ار که من ایران��ی نبود م... 
آنجا بود  که د لم شکست ، بغض گلویم 
را گرفت و اگر کسی د ر آن اطراف نبود  
شای��د  برای خود م و این همه سالی که 
برای سربلند ی کشورم گذاشتم زار زار 
گریه م��ی کرد م. من حت��ی زمانی که 
زیر پرچم ای��ران د ر مسابقات مختلف 
شرک��ت می کرد م هم زمان��ی که برای 
ارد وی ورزشی به ب��الروس می رفتم با 
وجود ی که تابعیتم را عوض کرد ه بود م 
ه��م باز آنجا از احت��رام برخورد ار بود م 
و از هم��ه امکانتشان استفاد ه می کرد م 
ول��ی حاال و د ر ایران... من و امثال من 
تا زمانی ک��ه هستی��م و می توانیم د ر 

مسابقات مختلف ب��رای کشور مسابقه 
 د هیم ب��رای مسئولی��ن ورزش کشور 
اهمیت د اریم... خد ا نکند  که ورزشکاری 
از ورزش قهرمان��ی د ر  د ر د وره بع��د  
زند گ��ی پر مشقت امروزه د چار مشکل 
شود  که توقع کمک و د ستگیری از آن 
د وستان مسئول می ش��ود  زهی خیال 
باطل و چه خ��وب گفته اند  د ر اد بیات 
ضرب المثل ما که پهلوان زند ه را عشق 
است و وای به حال ما اگر روزی بیفتیم 
به زیر که فق��ط د ر این وانفسا خد ا به 
فریاد مان برسد . من د ر تمام این سالها 
هر چقد ر که از مسئولین ورزشی کشور 
بی اعتنایی و بی احترامی د ید م ولی د ر 
ع��وض از هموطنام چیزی جز عشق و 
محب��ت و مهر ند ید م و به همین خاطر 
همیش��ه د ر راهم برای کس��ب افتخار 
برای این مرد م ثاب��ت قد م بود م و این 
افتخار نصیبم گرد ی��د  که بتوانم سالها 
ب��ا پرچم مق��د س ای��ران د ر مسابقات 
مختلف جهانی ، المپیک و آسیایی د ر 

حد  توانم برای این کشور بجنگم. 
ولی حاال...

بانوی پرتاتبگر کشورمان

اجازه ورود به مجموعه ورزشی انقلاب را پیدا نکرد

طرح: کامبیز درمبخش
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نوجوان��ی د ورانی است که د ختران از برخی رفتارها که پسرانه 
تعریف می شوند  منع می شوند . 

با #کلیشه های_جنسیتی مبارزه کنیم و  انسان د رست تربیت 
کنیم.

حمید ه زرآباد ی نمایند ه مجلس: 
سه��م  زنان د ر کرسی های ه�یئت د ولت آنقد ر کوچک و گعد ه وار شد ه 
که د ر لیست بلند باالی گزینه های مطرح برای وزارت کار، زنان همچنان 

غایبند ...

22 مرداد 
روز جهانی نوجوان مبارک

 سهم  زنان 
در کرسی های هـیئت دولت

09916163940

 بدو بدو 
به مناسبت روز خبرنگار 

هدیه دادن


