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خد                  اوند                  ا د                  ر توفیق بگشا

رئیس جمهور آمریکا مدعی است افزایش بودجه نظامی ایران نشانه دیگری مبنی بر دروغگویی 
آنها درباره برجام است.دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری بار دیگر 
ایرانی ها را به پنهان کاری و دروغ گویی در خصوص توافق هسته ای متهم کرد. از زمان 
حصول توافق هسته ای با باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا، بودجه نظامی 
ایران بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است که این خود نشانه دیگری است مبنی 
بر اینکه سرتاپای این توافق یک دروغ بزرگ است. دروغی که دیگر وجود ندارد! 
پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یک شوی تلویزیونی با 
نشان دادن اسنادی که به گفته کارشناسان هیچ نکته جدیدی نداشت مدعی 
شد مدارکی در اختیار دارد که نشــان دهنده فریبکاری ایرانی ها و اثباتی 
بر ادامه فعالیت مخفیانه آنها برای دســتیابی به سالح هسته ای علیرغم 
حصول برجام است.اندکی بعد از اعالم این ادعا از سوی نتانیاهو، ترامپ 
نیز در تصمیمی یک جانبه از برجام خارج شد و از بازگشت تحریم های 
ضدایرانی خبر داد- اقدامی که انتقاد شدید متحدین اروپایی وی را 

به دنبال داشت.

 ایرانی ها را به پنهان کاری 
و دروغ گوییی متهم کرد

حسن روحانی  رئیس جمهور گفت: پنج کشوری که در برجام با ما همراه 
بودند، اگر به طرف ایرانی تضمین دهند، این توافق علی رغم میل آمریکا 

و رژیم صهیونیستی باقی خواهد ماند.

یک ســیرفروش ارومیه ای د ر اقد امی جالب با پالکارد  »به کوری چشــم 
ترامپ سیر ارزان شد !« به خروج آمریکا از برجام واکنش نشان د اد .

د ستیار ارشــد  وزیر امور خارجه ایران د ر امور 
ویژه سیاسی ضمن رد  اظهارات منسوب به وی 
د ر خصوص برجام اعالم کــرد : اخیرا د ر قالب 
یک توئیــت، اظهاراتی د رباره برجام، بد ون ذکر 
منبع به اینجانب منســوب شد ه که از بیخ و بن 
ساختگی و د روغین است. اینجانب نه فقط چنین 
اظهاراتی ند اشته ام، بلکه هیچ مصاحبه ای د ر این روزها 
انجــام ند اد ه ام و اساســا از پایان د وره ســخنگویی د ر 
ســی ام خرد اد  1395 شمســی تا به امروز با باور عمیق 
به تخصصی بود ن حوزه های مختلف سیاســت خارجی 
هیچگاه د رباره برجام نه با رسانه ها و نه د ر هیچ محفل 
و جمعی ســخن نگفته ام. به نظر می رســد  انتشار این 

خبر د روغ و ســاختگی د ر قالب جنگ روانی اســرائیل و 
آمریکا قابل تفسیر باشد . آنچه موجب تقویت این احتمال 
می شود  این واقعیت است که ارسال کنند ه توئیت مزبور 
نویســند ه  گزارش ها و مطالب متعد د  جهت د ار د یگر د ر 
رســانه های رژیم صهیونیستی و رسانه های غیرمستقلی 
نظیر راد یو فرد ا اســت و همین امر شائبه سفارشی بود ن 
نشــر چنین د روغ های هد فمند ی را بیشتر می کند . این 
چند  خــط د ر گرماگرم تــالش های جــاری اینجانب و 
همکارانم برای برگزاری نهمین د وره کنفرانس بین المللی 
صلح سوریه د ر آســتانه، از باب ضرورت و جهت اطالع و 
تنویر افکار عمومی قلمی و منتشــر شد . این مطلب را ما 

ننوشتیم فارس نوشت.

 پیش شرط ماندن 
در برجام

قضیه  سیرفروش 
ارومیه ای و ترامپ!

از بیخ و بن ساختگی 

و دروغین است!!! 

عباس عراقچی عاون سیاسی وزارت امور خارجه 
پس از حضور د ر نشست کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس که با محوریت آخرین 
تحوالت مربوط به برجام پــس از خروج آمریکا از 
این توافقنامه، تشکیل شــد ه بود  گفت: هنوز هیچ 
تصمیمی د رباره ماند ن یا خــروج از برجام نگرفته 
ایــم و این موضــوع، منوط به چگونگی پیشــرفت 
مذاکرات ما با کشــورهای اروپایی و سایر طرف های 

برجام است.
به نوعی، مذاکرات با اروپا د ر ســطوح کارشناسی آغاز می شود .  باید  
ببینیم که این مذاکرات چگونه پیــش خواهد  رفت؛ آیا اروپایی ها قاد ر 

هســتند  منافع ایران را د ر برجام تأمین و تضمین کنند ؟
ما هنوز د ر این خصوص که د ر برجام باقی بمانیم یا نمانیم، هیچ تصمیمی 
ند اریم و همه اینها منوط به چگونگی پیشــرفت مذاکرات با کشورهای 

اروپایی و سایر طرف های برجام است.  

در برجام باقی بمانیم یا نمانیم؟
حســن روحانی رئیس جمهور د ر تماس تلفنی با ترزا 
می نخســت وزیر بریتانیا حفظ برجام بــد ون آمریکا را 
امکان پذیــر اما بد ون حضور و تامیــن منافع ایران، آن 

را غیرممکن خواند  و گفت :جمهوری اسالمی 
ایران بــا پایبند ی به برجــام، تامین 

منافــع ملی خــود  را د نبال 
می کند  گرچه متاسفانه 

طرفهــای  مقابــل د ر 
تعهــد ات  اجــرای 
عملکــرد   خــود ، 
رضایــت بخشــی 
منافع  اند .  ند اشته 

ایــران د ر موضوعــات و 
مسائل مهم مرتبط با برجام مانند  

فروش نفت، گاز پتروشــیمی و 
روابط بانکی و سرمایه گذاری 
باید  به طور شفاف مشخص و 
تضمین شود .مسوولیت عواقب 
هر وضعیتی که د ر قبال برجام 
پیش آید ، برعهد ه آمریکا است.

تعهد اتی  د و طــرف  برجام  د ر 
نیســت  پذیرفتنی  این  و  د ارند  

که تنهــا یک طرف بــه تعهد اتش 
عمل کند .نقش تعیین کنند ه ســه 

کشــور اروپایی د ر حفظ برجام، مقاومت اروپا را د ر برابر 
تحریمهای ثانویــه آمریکا، حرکتی شــجاعانه و موجب 
حفظ جایگاه و اعتبار جهانی اروپا برشــمرد . برای حفظ 
امنیت این منطقه، همه کشورها باید  تالش کنند . نخست 
وزیــر بریتانیا نیز د ر این تمــاس تلفنی با قد رد انی از 
پایبند ی ایران به حفــظ برجام، تاکید  کرد : هد ف 
اتحاد یه اروپا حفظ برجام است و ما با همکاران 
اروپایی، تمــام تالش خود  را برای حفظ 
آن و بهره مند ی ایران از مفاد  این توافق 
بکار مــی گیریم.د ر  نشســت وزرای 
اروپایی، کشورهای  خارجه سه کشور 
اروپایی بســته ای از پیشنهاد ات برای 
اند .اتحاد یه اروپا  حفظ برجام آماد ه کرد ه 
همانطور که د ر بیانیه خود  اعالم 
کرد ه، ایران را یک شــریک 
متعهد  و قابــل اعتماد  می 
د اند ، د ر این راســتا بسیار 
مهم اســت که همه طرف ها 
برجــام تالش  بــرای حفظ 
کنند . طرفین  د ر این تماس 
تلفنــی تاکیــد  کرد ند که به 
رایزنــی ها و گفــت وگوهای 
خــود  را د ر این عرصــه اد امه 

خواهند  د اد .

 یک شریک متعهد 
و قابل اعتماد 
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معاون وزیر نیرو عباس ســروش :احتمــال واردات آب از ترکیه برای احیای 
دریاچه ارومیه  واردات از تاجیکستان جدی نیست. مباحثی در مورد واردات 
آب از دریاچه وان به دریاچه ارومیه صورت گرفته اما ســعی ما این است که 
از منابع داخلی و با اجرای سیاست های دیگر دریاچه را احیا کنیم.برای ورود 
آب از خارج کشــور به جز در حد اولیه کــه از دریاچه وان به دریاچه ارومیه 
بحث شــده در جای دیگر بحثی مطرح نیست، البته آن هم در حد صحبت و 
ایده اســت.هنوز در خصوص واردات از وان با طرف ترک هیچ صحبتی نشده 
است و ترجیح خود ما این است که کار به آنجا نکشد.سعی ما این است که از 

منابع داخلی و اجرای سیاست های دیگر دریاچه را احیا کنیم.

محمدرضــا باهنر در گفتگویــی گفت: واقعا نیــاز نداریم االن 
به ســمت مســأله رفع حصر برویم.  ببینــد ورای این مباحث 
سیاســی ما موضوعات کالنتر ومهمتری داریم.  حاصل رایزنی 
ها این است که کســانی که پیگیر رفع حصر هستند باید این 
اطمینــان را ایجــاد کنند که اگر رفع حصر صــورت گرفت ما 
دیگر شاهد لشــکر کشی های خیابانی نباشــیم ،حاال ابهام و 
مانع رفع حصر این اســت که این اطمینان حاصل می شــود 
یا نمی شــود؟  می خواهم به خودمان و دوستان اصالح طلب 
یک توصیه ای بکنم و آن این اســت که بــرای پا گرفتن ایده 
گفتگوی ملی از جا های ســخت شروع نکنیم ما انقدر مشکل 
 برای تفاهم و حل شدن داریم که حاال حاالها وقت به اختالفات 

سخت نمی رسد.

خطبه های  د ر  علم الهد ی  ســید   احمد  
و   »FATF« مشــهد   نمازجمعــه 
»پالرمــو« را »د و الیحه اســتعمارِی 
امریکا« نامیــد  و از نمایند گان مجلس 

خواســت که چشمان شان را باز کنند . 
روزنامــه »کیهان« نیــز تیتریک روز 
یکشــنبه هفته گذشــته خــود  را به 
لوایح ســه گانه »اصــالح قانون مبارزه 

با پولشــویی«، »اصالح قانون مقابله با 
تامین مالی تروریسم« و »الحاق ایران 
به کنوانســیون مقابله بــا تامین مالی 
تروریســم« اختصاص د اد  و با مقایسه 
مغالطه آمیــز روند  تصویب این لوایح با 
تصویب برجــام د ر مجلس نهم، تاکید  
کرد  د ر صورتی که نمایند گان مجلس 
د هم این لوایح را تصویب کنند ، مرتکب 

»خیانت« شد ه اند ؛ 
علــی مطهــری د ر واکنــش بــه این 
حرف هــای امام جمعه مشــهد  گفت: 
فکر می کنم این نگرانی ها بجا نیســت. 
این طــور که این آقایــان می گویند  ما 

بایــد  ارتباط مان را با د نیا قطع کنیم و 
د ور کشــورمان د یوار بکشیم. د ر حالی 
که قطعا این کارها امکان پذیر نیســت. 
آن چه مســلم اســت، هر کنوانسیونی 
منافع و مضاری مشــخص د ارد  و همه 
د ولت ها برای الحــاق یا عد م الحاق به 
آن کنوانسیون ابعاد  مختلف موضوع را 
می سنجند  و د رصورتی که د ر مجموع 
پیوستن به آن کنوانســیون را به نفع 
خود  بد اند ، بــه آن می پیوند ند . اینکه 
بخواهیم با این نگاه ساد ه همه مسائل 
را بررســی کنیم و حکــم کلی صاد ر 

کنیم، د رست نیست.

حالا حالاها وقت به 

اختلافات سخت نمی رسد

دور کشورمان دیوار بکشیم

جمعــی از خانواد ه هــای جان باختگان حاد ثه ســقوط 
هواپیما )ATR( شــرکت هواپیمایی آسمان که د ر روز 
29 بهمن ماه ســال گذشته د ر مســیر تهران-یاسوج و 
د ر حوالی سمیرم اصفهان سقوط کرد ه بود ، د ر اعتراض 
به عد م بازگرد اند ن اجســاد  فرزند ان و همســران خود  
مقابل سازمان مد یریت بحران با د ر د ست د اشتن د ست 

نوشته هایی تجمع و اعتراض کرد ند .
پد ر میالد  علیپور یکی از قربانیان : پیکرهای بسیاری از 
حاد ثه د ید گان این پرواز هنوز به د ســت خانواد هایشان 
نرسید ه است.هنوز 44 جسد  د ر منطقه سقوط هواپیما 
قرار د ارد ، تنها 40 د رصد  بد ن فرزند م تحویل د اد ه شد ه 

است و بقیه آن د ر منطقه حاد ثه قرار د ارد .
ماد ر مهد ی قرلی، یکی از قربانیان :سئوال و اعتراض ما 
به این خاطر اســت که چرا هنوز پس از گذشت حد ود  
ســه ماه، اجساد  تحویل د اد ه نشد ه است.فقط 19 جسد  
تحویل د اد ه شــد ه اســت که این تعد اد  جسد  نیز کامل 
نیست.ما نسبت به عملکرد  ســازمان مد یریت بحران و  

هالل احمر معترض هستیم.
همســر یکی از جانباختگان ، : جســد  همسرم هنوز به 

د ســت ما نرسید ه است و هروقت نسبت به این موضوع 
اعتراض می کنیــم به ما اعالم می کنند   جســد  کامل 
نیست و شــما می توانید  قطعات به د ست آمد ه را د فن 
کرد ه و بقیه آن را پس از پید ا شد ن مجد د اً د فن کنید .

معترضان د ســت نوشــته ای با این مضمون د ر د ســت 
د اشــتند  و د ر آن آورد ه بود نــد : »مــا بازماند گان جان 
باختــگان پرواز 3704 هواپیمایی آســمان د ر مســیر 
تهران- یاســوج از شما مسئوالن می خواهیم اگر قاد ر و 
تــوان یافتن پیکرهای عزیزانمان را ند ارید ، این عملیات 
را به بازماند گان این جان باختگان محول کرد ه و اجازه 

این کار را صاد ر کنید .«
 تجمع  کنند گان با سرد ان شعارهای »اهلل اکبر«،»ال اله 
اال اهلل« و »مسئول بی کفایت، استعفا، استعفا«،خواستار 
پاسخگو بود ن مسئوالن مربوطه بود ند .معترضان د ر حالی 
که د ر حیاط ستاد  مد یریت بحران با فریاد  های اعتراضی 
خود  تجمع کرد ه بود ند ، خواستار حضور »نجار« رئیس 
ســازمان مد یریت بحران و پاسخ قانع کنند ه وی بود ند .
د ر ایــن میان و علی رغم این خواســته معترضان، تنها 
اکبرزاد ه معاون ســازمان مد یریت بحران د ر جمع این 

افراد  حاضر شد  و سعی د ر آرام کرد ن فضا را د اشت.وی 
د ر پاسخ به این پرسش که چرا رئیس سازمان مد یریت 
بحران د ر این جمع حاضر نمی شــود ؟، عنوان کرد : نجار 
د ر بیمارستان بستری است.قرار است امروز مسئوالنی از 
سازمان هواپیمایی کشوری و هالل احمر د ر این سازمان 
حضور پید ا کرد ه و موضوع را بررسی کنند .این مطلب را 

ما ننوشتیم فارس نوشت.

مسئول بی کفایت، استعفا، استعفا

در ماه های گذشــته، آموزش و پرورش 
کشور درگیر حواشــی عجیب و غریبی 
بوده که باور آنها برای ذهن شــهروندان 
سخت و دشوار است. با اینکه برای نهادی 

چون آموزش و پرورش، حاشیه مطلوب 
نیست و در کارایی این مجموعه حساس 
آثار منفی دارد، همچنان این حواشــی 
نامطلــوب ادامه دارد؛ مثــل اتفاقی که 

برای یک دخترچــه آبادانی افتاد.موهای 
دختربچه را کوتــاه کردند تا مبادا ناظم 
مدرســه تحریک شــود!در این مدرسه 
دخترانه که گویا ناظم مدرسه مرد است، 
معاون پرورشی به دانش آموزان هشدار 
داده که به هنگام حضور در مدرسه و در 
هر شــرایط، باید موی خود را زیر مقنعه 
نگه دارنــد و اگر موهای آنها به گونه ای 
است که از مقنعه بیرون می زند، نسبت 
به کوتاه کردن آن اقدام کنند.این دستور 
عجیب که گفته می شود برای جلوگیری 
از تحریک ناظم مدرســه توسط معاون 
پرورشی صادر شــده است، توسط یکی 
از دانش آموزان کالس ششــم مورد بی 
توجهی قــرار می گیــرد و همین اقدام 
ســبب می شــود تا این معلم با قیچی 
پاســخ بی توجهی هــای این دختر بچه 
را بدهد.اداره آمــوزش و پرورش آبادان 
به محض اطالع از این رویداد، نسبت به 

پیگیری این اتفاق اقدامات الزم را انجام 
داده و ضمن تعلیق معاون پرورشــی از 
شغلش، نسبت به دلجویی از خانواده این 
دختربچه و شــخص وی اقدام کرده اند.
واقعاً چه دلیلی می توان برای حضور یک 
ناظم مرد در مدرسه دخترانه پیدا کرد و 
اگر چاره ای جز اســتخدام این ناظم در 
مدرســه نبوده است، چرا باید شرایط به 
گونه ای باشد که ســایر دبیران و معلم 
ها نگران شــرایط تحریک آمیز برای او 
باشند؟ شــاید این رخداد بهانه ای باشد 
برای دست اندرکاران و متولیان آموزش 
و پرورش کشــور تــا در نوع و ســبک 
مدیریتی خــود بازنگری کرده و موضوع 
نظارت و هماهنگی در شــیوه برخورد با 
دانش آموزان را به صورت جدی تر دنبال 
کنند اتفاقی که اگر عملیاتی نشود، باید 
منتظر ماند و دوباره چنین رخدادهایی را 

دید و شنید.

 برای جلوگیری 
از تحریک آقای ناظم!

نمایند ه مرد م سیســتان د ر مجلس 
احمد  علــی کیخا:200 هــزار نفر از 
مرد م سیســتان تحت پوشش کمیته 
امد اد  هســتند .بحث شــیعه و سنی 
را برخی مد یــران ناالیق برای حفظ 
جایگاه مد یریتی خود  راه اند اخته اند به 
د لیل خشکســالی و قطــع ارتباط با 
کشــور همســایه مرد م منبع د رآمد  
آنچنانی ند ارند  و حتی د ر زاهد ان که 
مرکز اســتان اســت؛ یک سوم مرد م 
شبکه آب شــرب ند ارند  و هنوز هم 
حد ود  ســه هزار روستا د ر سیستان و 
بلوچستان با تانکر آبرسانی می شوند .
وضعیت بد  معیشــت و اشتغال مرد م 
استان می گوید ؛ تا جایی که د ر شهری 
بــا جمعیت 400 هزار نفر، 200 هزار 
نفرشان تحت پوشش کمیته امد اد  و 
بهزیستی هستند . وقتی که از او د رباره 
چالش هــا د ر حوزه محیط زیســت 
می پرسیم، با لحنی تلخ می گوید ؛ »د ر 
مشــکالت اقتصاد ی مرد م ماند ه ایم و 
مانند   به موضوعاتی  د یگر نمی توانیم 

محیط زیســت فکر کنیم.« متن زیر 
بخشی از گفت وگوی ما با این نمایند ه 
مجلس د ر مورد  وضعیــت زند گی و 
معیشــت مرد م د ر استان سیستان و 
بلوچســتان چگونه است گفت: »االن 
تنها امید  مرد م یارانه است و حقوقی 
که از کمیته امد اد  د ریافت می کنند . 
امسال هم مثل هر سال امید شان به 
زارعت و کشاورزی شان بود ه، اما بازهم 
خشکسالی  د لیل  به  محصوالتشــان 
از بین رفته اســت. متاسفانه به د لیل 
گرمــای زود رس گند م ها د ر حد  یک 
وجب شد ه و مزه آن تلخ است و حتی 
مناســب برای چرای د ام هم نیست. 
مرد م د ر این روزها به شــد ت گرفتار 
خشکسالی شد ه اند ، بارند گی که وجود  
ند ارد ؛ آب هم از افغانستان می آید  که 
متاسفانه این کشور آب را به روی ما 
بسته اســت. 130 هزار هکتار وسعت 
زمین های زراعی است که 90 هزار آن 
اصال زیر کشت نرفته است. عمد ه این 
مرد م هم کارشــان کشاورزی است و 
تحت پوشش کمیته امد اد  هستند  50 
هزار هکتار هم که زیر کشت رفته آب 
اول را د اد ه اند  اما آب د وم را نتوانستند  
تامین کنند ، چرا که نه د ر چاه نیمه ها 
آبی هســت و نــه د ر رود خانه ها آبی 
جریان د ارد  و تمــام محصوالت این 
مرد م جلوی چشمانشان از بین رفت. 

ما هم جزیی از ایران هستیم.«

 ترجیح خود ما این است
 که کار به آنجا نکشد

بحث شیعه و سنی برخی مدیران ناالیق 

به قول بعضی ها

سید کمال ســید علی معاون اســبق ارزی بانک مرکزی و مد یر عامل بانک توسعه 
صاد رات:اگر سیستم بانکی برای نقل و انتقاالت ارزی تجهیز شد ه باشد  و آماد گی خود  
را اعالم کند  و این انتقال از طریق ثبت سفارش و وارد ات کاال صورت گیرد ، ضرورت 
چند انی ند ارد  که انتقال ارز از طریق حواله و صرافی ها انجام شود ؛ اما د ر مناطقی که 
صرافی های بانکی یا بانک ها روابط کارگزاریشان ضعیف است و نمی توانند  نقل وانتقال 
پول د اشته باشند ، امکان د ارد  از خد مات صرافی ها استفاد ه کنند .موضوعی که مطرح 
می شــود ، این است که د ر سال صد  میلیارد  د الر نقل و انتقال صورت می گیرد  که به 
نظر می رسد  سیستم بانکی باید  از مزایای آن بهره مند  باشد ؛ اما باید  آماد گی تجهیز 
را د اشــته باشند  و روابط کارگزاری د ر نقاط مختلف فراهم باشد .ممنوعیت خرید  و 
فروش اسکناس از سوی صرافی ها نیز کار د رستی بود ه است؛ چراکه معنی ند ارد  د الر 
را با پول ملی جایگزین کنیم و د الر بفروشــیم و ند انیم صرف چه اموری می شــود . 
ممنوعیت انجام حواله از سوی صرافی ها نیز اقد ام د رستی بود ه است؛ به شرط آنکه 
سیستم بانکی امکان انجام این کار را د اشته باشد .به نظر می رسد  د ر هفته های آیند ه 
مجد د ا از خد مات صرافی ها استفاد ه شود ، البته استفاد ه از این خد مات باید  با مد یریت 
اصلی بانک ها و صرافی های بانک ها همراه باشد . مسافرانی که نیاز به ارز د ارند ، باید  
آن را از طریق مباد ی خروجی د ریافت کنند ؛ اما اگر شــخصی اســکناس خرید اری 
کند  و آن طرف خیابان آن را به فروش برســاند ، کار غلطی است. ضمن اینکه نحوه 
غلــط فروش ارز به صرافی ها، صف های طویلی ایجــاد  می کند . بنابراین د ر موارد ی 
که د انشــجو یا بیمار کارنامه ارزی د اشته باشد ، باید  از این طریق ارز حواله شود ؛ اما 
تقاضاهای مبنی بر مازاد  ارز مسافری مانند  پرد اخت حقوق بازنشسته د ر خارج وجود  
د ارد  کــه اگر برای این موارد  نیز بانک مرکزی تمهید اتی بیند یشــد ، یا ارز د و نرخی 
خواهد  شد  یا با نرخ چهارهزارو 200 تومان خواهد  بود .این د رحالی است که تقاضاهای 
غیر از چارچوب مقررات بانک مرکزی هم باید  
پاسخ د اد ه شود . د ر گذشته، بحث مناطق آزاد  
و بــازار فرعی ارز مطرح بود  که با مبلغ اضافه 
انجام می شد . اکنون بانک مرکزی با اعالم این 
نرخ حتمــا با د ونرخی بود ن ارز مقابله خواهد  
کرد ؛ اما مشــکل این است که هم ارز حاصل 
از صاد رات نفتی برای ورود  به کشــور و هم قیمت 
تمام شد ه برای صاد رکنند ه هزینه بر است.بنابراین به 
نظر می رسد  بخش نامه هایی که بانک مرکزی تعیین 
می کند ، می تواند  ارز را د ر اختیار وارد کنند ه اجناس 
بگذارد ؛ اما اینکه ارز با چه نرخی د ر خارج از کشــور 
معامله شود ، به نظر نمی رسد  کنترل آن 

د ر د ست بانک مرکزی باشد .

معنی ند ارد  د الر را با پول ملی جایگزین کنیم



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

ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال چهارم -  شماره 29 - فروردین و اردیبهشت  ماه 1397 3

ســتار خان د ر جایي گفته است…من هیچ وقت گریه 
نمی کنم چون اگر اشک می ریختم آذربایجان شکست 
می خورد  و اگر آذربایجان شکست می خورد  ایران زمین 
می خورد ...اما د ر جریان مشروطه د و بار آن هم د ر یک 

روز اشــک ریختم. حد ود  9 ماه بود  تحت فشــار بود یم 
بد ون غذا، بد ون لباس، از قرارگاه آمد م بیرون...چشمم 
بــه زنی افتاد  با بچه ای د ر بغلش.. د ید م که بچه از بغل 

ماد رش پایین آمد . 

چهار د ســت و پا رفت به طرف بوتــه علف. علف را از 
ریشــه د رآورد  و از شد ت گرســنگی شروع کرد  خاک 
ریشــه ها را خورد ن... با خود  گفتم اآلن ماد ر آن بچه به 
من فحش می د هد  و می گوید  لعنت به ســتارخان که 
مــا را به این روز اند اخته اســت. اما... ماد ر کود ک آمد  
بچه اش را بغل کرد  و گفت :عیبی ند ارد  فرزند م »خاک 

می خوریم اما خاک نمی د هیم.«

یکی از مباحثــی که از قبــل از انقالب 
مطرح بود ه اســت و پــس از انقالب نیز 
توســط جریانی خاص هر از چند  گاهی 
مطرح شد ه اســت، تبد یل قمی به مد لی 
از واتیکان و جد ا کــرد ن حوزه علمیه از 

د یگر بخش های کشــور ایران بود ه است.
اگر به تاریخچه تشــکیل واتیکان نگاهی 
بیاند ازیم، سیر کلیسای کاتولیک و تحقق 
جد ایی کامل د ین از سیاست د ر مسیحیت 
را به طور کامل خواهیم د ید . کلیســا که 

پس از رنسانس به تد ریج اهمیت خود  را 
د ر نظام سیاسی غرب از د ست می د اد  با 
تشکیل کشور مستقل واتیکان که فقط به 
امور مذهبی می پرد ازد ، میخ جد ایی کامل 
از سیاست را بر پیکره مسیحیت کوبید  و 
بد ین ترتیب پاپ، اســقف ها و کارد ینال 
ها اجازه اد امه حیات د ر نظام فاشیســتی 
ایتالیا را یافتند . این نقش اساسا با تعریف 
روحانیت و حوزه علمیه د ر تشیع متفاوت 
اســت. اگر قم به مرکز تشیع تبد یل شد ه 
و کشوری مســتقل گرد د  چه تضمیمنی 
وجود  د ارد  که شهری د یگر نیز د رخواست 
تبد یل شد ه به مرکز اهل سنت و جد ا شد ن 
را ارائه ند هد ؟اگر قرار باشــد  قم تبد یل به 

کشوری مذهب محور گرد د، د یگر شهرها 
هم چنین د رخواســتی د ارند  و ضمانتی 
بــرای عد م تحقــق انواع د یگــر جد ایی 
طلبی ها مانند  جد ایی طلبی قومی، جد ایی 
طلبــی زبانی،  جد ایی طلبــی و ... وجود  
ند ارد .د الیل متعد د  د یگری برای اشــتباه 
بود ن این اید ه وجود  د ارد  که از جمله آن 
مخالفت صریح با قانون اساسی، مخالفت 
مرد م قم )قم 1 میلیون و د ویســت هزار 
نفر جمعیــت د ارد  که حد اکثر 400 هزار 
نفر آن روحانی هســتند !(، مخالفت باقی 
مرد م ایران و .... است و د یگران مفصل د ر 
مطالب د یگر به آن اشاره خواهند  کرد .این 

مطلب را ما ننوشتیم قم نیوز نوشت.

زند ان ها:کســانی  رئیــس ســازمان  اصغــر جهانگیر، 
 کــه مقــررات زنــد ان را رعایــت نکننــد  و بخواهند  

چیزی نخورند ، این اعتصاب غذا ممنوع است. 

به د لیل نخــورد ن غذا وضعیت جســمانی بقایی د چار 
مشــکل شــد  و وی بــرای مراقبت های بیشــتر و به 
د لیل نگاه انســانی ســازمان زند ان ها، به بیمارســتان 

 اعــزام شــد . طبق گزارشــی که بــه ما د اد ند  ایشــان 
مشکلی ند ارند . 

این مطلب را ما ننوشتیم ایسنا نوشت.

ســید  محمد  غرضی، وزیر پیشــین پست و تلگراف 
گفت: اصالح  طلبان نمی توانند  د ولت را نگه د ارند  و 
اصولگرایان نمی توانند  ملت را نگه د ارند  و این اتفاق 

د ر 150 سال گذشته رخ د اد ه است. 
مــن می گویم این د و جریان اگــر با یکد یگر د رگیر 
نشوند  از بین می روند  و اینکه توانسته اند  با د رگیری 
وجود  خود  را ثابت کند  محرز اســت اما ملت ایران 
د ر طول این 100 ســال د ر اتفاقات مشروطه، ملی 
شد ن صنعت نفت و انقالب 22 بهمن حضور د اشته، 
ایســتاد ه، خون د اد ه اند  و حاکمیت خود ش را حفظ 

کرد ه است. 
احزاب و گروه ها چون برای اقتد ار می جنگند  مرد م با 
آن ها همراهی نمی کنند  و عامه مرد م از اینکه کسی 

تیشــه به ریشه شــان بزند  فاصله می گیرند . پد ید ه 
حزب و گروه و اشخاص د ر ایران پد ید ه هایی هستند  

که به وجــود  می آیند  و تضعیف 
می شوند  و مرد م به آن ها پشت 

می کنند . 
احزاب معمــوال فعالیتی د ارند  

و پــس از چند  ســال د چار 
ســکته می شــوند  و فعالیت 
می یابــد   کاهــش  آن هــا 

و خامــوش می شــوند  و بــه 
ایــن خاطر اســت که د ر اعتقاد  عامه مرد م کســی 
 خد متگذار است که از سر اقتد ار شخصی و گروهی 

نزول نکند .ایلنا

اسحاق جهانگیری د ر نشست هم اند یشی 
مد یران ارشــد  د ولت تد بیر و امید ، اظهار 
کــرد : مرد م همواره د ر مقاطع بحرانی به 
کمک نظام آمد ند  و این نظام همواره بر 
د وش مرد م بود ه اســت. کسی که هشت 
سال رئیس جمهور این کشور بود ه است 
و اکثر مشکالت امروز، نتیجه کار اوست 
اینقد ر جســور شــد ه که می گوید  سیل 

می آید  و زیر پای شــما خالی می شود  و 
انقالبی بزرگ تر د ر حال اجرا است. شما با 
کشور چه کرد ید ؟ منابع کشور را چگونه 
هزینه کرد ید ؟ شما می خواهید  سیل راه 
بیند ازید . شما نظام را تهد ید  می کنید ، به 
خود تان بیاییــد  و حد  خود تان را بد انید . 
ما پای نظــام و رهبری ایســتاد ه ایم. با 
وجود  همه انتقاد ات بــا هم تا پای جان 

پای نظــام ایســتاد ه ایم.  اگر بخواهید  
به نظام نزد یک شــوید  با ســیل تود ه 

مــرد م مواجه می شــوید  که تحمل 
نمی کنند  که کسی سال ها د ر راس 
کشور بود ه مطالبه گر شد ه و اخطار 

بد هد ، امید وارم به خود تان بیایید . اگر 
مسائلی با افراد  د ارید  آنها را حل کنید .
این مطلب را ما ننوشتیم ایسنا نوشت.

جامعه المرتضی  مد یــر  زاد هوش،  احمد  
قم که پیشــنهاد  تشکیل کشور مستقل 
قــم را د اد ه بود  گفتــه: اعتراف می کنم 
که پیام رسانان خارجی همچون تلگرام 

کــه زمام و افســار آن همچون ســگی 
هار د ر د ســتان بیگانگان باشد  و فضای 
کثیــف و آلود ه آن جوالنــگاه لود ه گان 
و نامحرمان باشــد  جای مناســبی برای 

و مذاکرات   طرح حرف هــای حســابی 
عالمانه نیست. 

از روحانیونــی کــه بخاطر طــرح این 
موضوع و طنزپرد ازی های زشــت و زیبا 

و طعنه های پیرامونی آزرد ه خاطر شد ند  
اعتذار می جویم. 

 ایــن مطلــب را ما ننوشــتیم شــرق 
نوشت.

قم واتیکان نیست

آنجا بود  که اشکم د ر آمد …

ایشان مشکلی ند ارند 

اصلاح  طلبان نمی توانند  د ولت را نگه د ارند  

 خوش اخلاق بود  و آزاد  شد 

اینقد ر جسور شد ه که می گوید  سیل می آید !

قضیه  تشکیل کشور قم !!!

مصطفی محبــی، مد یر مرکز زند ان های 
استان تهران د ر پاســخ به سوالی د یگر 
مبنی بر این کــه آیا رفتــار محمد رضا 
رحیمــی د ر زنــد ان بــر آزاد ی او تاثیر 
د اشت نیز گفت: بله وی اخالقش خوب 
بود . معــاون اول د ولت محمود  احمد ی 
نژاد  و از متهمان پروند ه اختالس از بیمه 
ایران بود ، به اتهام اخذ رشوه و تحصیل 

مال از طریق نامشــروع و با رای شعبه 
11 د یوان عالی کشور به پنج سال و 91 
روز حبس و پرد اخت د و میلیارد  و 850 
میلیــون تومان رد  مــال و یک میلیارد  
تومــان جزای نقد ی محکوم شــد ه بود . 
محمد رضــا رحیمی معــاون اول د ولت 
د هم که 28 اســفند  سال 96 با پذیرش 

آزاد ی مشروط از زند ان آزاد  شد .

محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد ی گفت:اگر کسی نمی تواند  
بانــک مرکزی را اد اره کند  کنار برود .ما هم به عنوان کمیســیون اقتصاد ی 
مجلس نگرانی بخش خصوصی را از وضعیت نرخ ارز د ر کشور د رک می کنیم 
و از هفته های پایانی ســال گذشته نیز که این التهابات ارزی شد ت گرفت 
موضوع را با اعضای کابینه د ر میان گذاشــتیم اما د رســت د ر زمانی که از 
د ولت د رخواســت کرد یم که طرحی جامع بــرای ارز ارائه د هد  آنها به یک 
باره نرخ سود  سپرد ه های بانکی را به 20 د رصد  افزایش د اد ند  و د ستاورد ی 
کــه د ولت و مجلس ماه ها برای آن وقت صرف کرد ه بود  و هزینه د اد ه بود  

را از بین برد ند .
ایــن تصمیــم د ولت برای افزایش نرخ ســود  ســپرد ه هــای بانکی کامال 
غیرکارشناســی و غیراقتصاد ی بود  و مشــکالت بسیاری را هم برای کشور 
ایجاد  کرد  و این د ر شــرایطی بود  که نه معاون اقتصاد ی رئیس جمهور و نه 
حتی وزیر امور اقتصاد ی و د ارایی با این افزایش نرخ ســود  موافق نبود ند  و 
د ر عین حال رئیس کل بانک مرکزی هم می گفت این یک طرح 20 بند ی 
بود ه که تنها یک بند  آن عملیاتی شــد ه و همیــن امر مورد  انتقاد  مجلس 

قرار د اشت.
اکنون نگران آن هســتیم که د ســت هایی د ر کار باشــد  چرا که هر کسی 
که تنها د و واحد  د انشــگاهی د ر حوزه پول و ارز خواند ه باشد  می د اند  این 
تصمیم کامال غیرکارشناسی است .ترس کمیسیون اقتصاد ی این بود  که به 
د لیل غفلت بانک مرکزی صد مات زیاد ی متوجه نظام شــود  بنابراین تمام 
پیشکسوتان حوزه ارز و کارشناســان بانک مرکزی را که بازنشسته و خانه 
نشــین شد ه اند  جمع کرد یم و خواســتار تد وین یک طرح ارزی شد یم که 
بر مبنــای آن بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم و محور اصلی آن هم طرح 
تضمین نرخ ســود  سپرد ه های ارزی بود .موضوع د ومی که د ر طرح مجلس 
مورد  تاکید  واقع شــد ه تشــکیل بازار متشکل پولی اســت که د ر آن تمام 
فرآیند  عرضه و تقاضا شــفاف شود  و مشخص گرد د  صرافی ها چه عملیاتی 
انجام می د هنــد  چرا که د لیل اقتصاد ی برای شــوک ارزی وجود  ند ارد  و 
ضعف مفرط بانک مرکزی د لیل وضعیت اســفبار نرخ ارز د ر بازاراست.حرف 
ما د ر کمیســیون اقتصاد ی مجلس آن است که اگر کسی نمی تواند  بانک 
مرکزی را اد اره کند  اجازه د هد  فرد  د یگری نســبت به این کار اقد ام نماید  
چــرا که اگر مولفه هــای اقتصاد ی د ر بانک مرکزی مفهوم د اشــت چنین 

وضعیتی پیش نمی آمد .

پس از ماه ها گمانه زنی سرانجام د  و 
ایرالین ایرانی توافق کرد  ند   که 40 
فروند   هواپیمای مسافربری روسی 

را وارد   ناوگان خود   کنند  .
براســاس اطالعات ارائه شــد  ه از 
سوی د  و شرکت هواپیمایی آسمان 
و ایــران ایرتــور با  معــاون وزیر 
صنعــت، معد  ن و تجارت روســیه 
د  ر نمایشگاه هوایی اورآسیا 2018 
بســته شــد  ه که این د  و شــرکت 
ایرانی هر یک 20 فروند   هواپیمای 
سوخو 100 د  ریافت خواهند   کرد  .

پیش از این مقامات روســی چند   
بار خبر از عالقه و تقاضای رسمی 
بــرای خرید    ایرانی  شــرکت های 
کشور  این  مسافربری  هواپیماهای 
ارائه کرد  ه بود  ند   که هر بار با پاسخ 
رسمی مقامات ایرانی امکان نهایی 
شد  ن این قرارد  اد  ها به تعویق افتاد  .

طبق اعــالم این شــرکت قرارد  اد   
بســته شــد  ه حد  ود   یک میلیارد   

د  الر ارزش د  ارد   که به تد  ریج 
وارد   نــاوگان این شــرکت 
قرار  شــد  .هرچند    خواهد   
بود   نخســتین هواپیمای 
شــد  ه  خرید  اری  بوئینگ 

از ســوی ایران ایــر 
د  ر ارد  یبهشــت ماه 
امســال وارد   ناوگان 
شــود  ، امــا اخیــرا 
مد  یر این شــرکت 

یــی  یکا مر آ
اعــالم کــرد  ه 
د  ر  بوئینگ  که 

سال جاری میالد  ی هیچ برنامه ای 
برای تولید   هواپیمایی که به ایران 
تحویل شــود   ند  ارد  . به این ترتیب 
ایران د  یگر گزینه های خود   د  ر این 
بازار را به شــکل د  قیق تر بررسی 
می کند   که هواپیمای سوخو 100 
روســیه یکی از آنهاست.د  و توافق 
اخیــر د  ر حالی بســته شــد  ه که 
این هواپیماهای روســی  از  پیش 
مانند   توپولوف و آنتونوف به د  لیل 
ثبت چند   حاد  ثه تلخ د  ر آســمان 
ایــران نــگاه مســافران ایرانی به 
 هواپیماهای روسی را بسیار منفی 

کرد  ند  .

باز شد پای هواپیماهای روس به ایران 

اگر نمی توانید  اد اره کنید ، کنار بروید 

امیر خجســته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاســد  اقتصاد ی مجلس شورای 
اســالمی گفت: 31 تن از سران مفســد  اقتصاد ی کشور شناسایی شد ه اند  و 
فهرســتی از اسامی آنها د ر اختیار سران قوا قرار گرفته است.اسامی این افراد  
د ر اختیار روســای قوا قرار گرفته اســت و امید  می رود  با این افراد  برخورد  
شود . قوه قضائیه به صورت علنی با مفسد ان اقتصاد ی برخورد  کند ، همچنین 

مجلس شورای اسالمی گلوگاه و روزنه های تخلفات اقتصاد ی را ببند د .

سران مفسد ان اقتصاد ی شناسایی شد ند 
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بعد  از پایان مراسم جشن تبریز 2018 رئیس جمهور به 
صورت ســر زد ه به بازار کفش تبریزرفت. رئیس جمهور 
از یکــی از کســبه پرســید خب وضــع بــازار چطور 
است؟مغازه د ار البالی ســالم و علیک و خوشحالم که 
شما را می بینم و آقا از این طرف ها پاسخ د اد : آقا کد ام 
بازار، بازاری ند اریم. اوضاع خوب نیست.رییس جمهور از 
مغازه ای به مغازه د یگر می رفت و هر مغازه د اری به نوبه 
خود ش گالیه های خود  را مطرح می کرد ، اما همگی د ر 
یک چیز اشتراک د اشتند ؛ »تو را به خد ا از تولید  د اخلی 

حمایت کنید .«
کارگری به رئیس جمهور گفت: آقا من صبح تا شب 
اینجا هستم اما حقوق و د ستمزد  من جوابگوی زند گی 
نیســت. فکری بکنید  د ســتمزد  ما کارگرها را افزایش 

د هید .
روحانی: د ر حالی که د اشت به یکی از مغازه د اران د یگر 

بــازار کفش توصیه می کرد  هوای کارگرانش را د اشــته 
باشــد  به کارگران گفت ، همه هد ف ما د ر د ولت همین 
است که تولید  ایرانی را حمایت کنیم و مرد م را تشویق 
به خرید  تولید  ایرانی کنیم. همانگونه که همه شما هم 
گفتید  اگر تولید  ایرانی رونق بگیرد  و فروش آن بیشــتر 
شود  حقوق کارگران این صنعت هم افزایش پید ا می کند  
ولی این چیزی نیست که فقط د ولت بتواند  آن را انجام 
بد هــد  همه باید  با تالش بــه د ولت کمک کنند  که هم 
تولید  ایرانــی رونق پید ا کند  و هــم مرد م فقط جنس 
ایرانی بخرند .شــما باید  کاری کنید  که کفش تبریز یک 

برند  جهانی و یک کاالی پرفروش صاد راتی شود . 
جانبازی با فریاد  صد ایش را به روحانی رســاند : 
»بگذاریــد  با روحانی صحبت کنم. من جانبازم.روحانی 
به محافظان اشــاره کرد  که بگذارند  بیاید . جانباز خود  
را به رئیس جمهور رساند . روحانی او را مورد  تفقد  قرار 

د اد . فضای احساسی ایجاد  شد ه بود . فرد  جانباز با بغض 
و هیجان به خود ش اشــاره کــرد  و گفت:  »این وضع 
من اســت. با د ستمزد  پایین. به فکر ما باشید . هزینه ها 
باال می رود  و اجناس گران می شوند  اما د ستمزد  ما باال 
نمی رود « بعد  خود ش انــگار که بخواهد  کارفرمایانش 
را توجیــه کند  گفت: »از این ها حمایت کنید  تا این ها 

بتوانند  حقوق و د ستمزد  ما را هم زیاد  کنند . 
روحانی: د ســت کارگر جانباز را گرفــت و صبورانه با 
لبخند ی که بر صورت د اشت به حرف هایش گوش د اد . 
بعد  مجد د ا به حاضران گفــت: د ولت تمام تالش خود  
را برای رونق بخشــید ن به تولید  ملی و تولید  ایرانی و 
علی الخصوص رونق صنعت کفش تبریز به عمل می آورد .

او سپس بعد  از بازد ید  از چند  مغازه و کارگاه د یگر، بازار 
را برای شرکت د ر نشست خبری با رسانه های استانی 

ترک کرد ...

عبد اهلل شــهبازی تاریخ د ان و نویسند ه 
د ر کانال خود  نتیجه آخرین تحقیقاتش 
د رباره کشف جنازه رضاشاه د ر شهر ری 

را منتشر کرد :
1- فیلم های موجــود  از تخریب مقبره 
رضا شاه )ارد یبهشت 1359( را با د قت 
د ید م. به روشنی نشان می د هد  که هد ف 
نبش قبر و یافتن جسد  نبود ه بلکه فقط 
تخریب آرامگاه بود ه. د ر فیلم ها مشاهد ه 
می شــود  که  از همان ابتــد ا بنا را از باال 
تخریب می کنند  و مصالح ســاختمان به 
کف محوطه، یعنی محل د فن رضا شــاه 

فرومی ریزد .
2- طبق تحقیق د وســتان مطلع، محل 
حفــاری کنونی با محل د فن رضا شــاه 

منطبق است.
3- تا جنــازه اد عایی )به فرض صحت و 
د ر صورت پذیرش تصاویر منتشرشد ه و 
سلفی معروف( مورد  آزمایش قرار نگیرد  
نمی توان انتساب آن را به رضا شاه تأئید  
کرد ، و با توجه به سکوت تولیت آستانه 
حضرت عبد العظیــم )س( و رویه د فن 
جنازه هایی که د ر جریان کار ساختمانی 
به د ســت می آید ، بنظر می رسد  جنازه 
مفروض مجد د اً د فن شــد ه و این معما 

الینحل خواهد  ماند .
د ر رابطه با صحت و سقم انتساب جسد  

به رضا شاه د و فرضیه مطرح است:
فرضیه الف( :جســد  ســاختگی است و 
کاماًل شــبیه به عکس رسمی و معروف 
رضا شــاه د ر تابوت بازســازی و حتی 
عکاسی شد ه.د لیل اصلی که بر ساختگی 
بود ن جســد  می تــوان ارائــه د اد ، و از 
همان ابتد ا مــورد  توجه من قرار گرفت 
و د ر یاد د اشت اولم منعکس شد ، بقایای 
پوسید ه لباس بر تن جنازه است بنحوی 
که حتی آستین با عکس تابوت منطبق 
است، و نیز نحوه قرار د اد ن جنازه برای 
گرفتن عکس که کاماًل شــبیه به حالت 
جنازه د ر عکس معروف و رسمی تابوت 
اســت. طبعاً حالت جسد  پس از مراسم 
تکفین و د فن باید  با عکس رسمی جنازه 

د ر تابوت متفاوت باشد  نه عین آن.
فرضیه ب(: جنازه واقعی است و به رضا 

شاه تعلق د ارد .
1- جنازه د ر محل د فن جســد  رضا شاه 
به د ست آمد ه. طبق تحقیقات د وستان 
مطلع و مورد  اعتماد  و بومی شــهر ری 
این اد عا ثابت شد . مراجعه شود  به عکس 
زیر که امروز ، 6 ارد یبهشــت 1397، از 

محل عملیات حفاری گرفته شد ه.
2- محمد رضا خلیلی عراقی د ر گزارش 
نیمه رســمی مراســم تد فین رضا شاه، 
که همان زمان منتشــر شد  )بازگشت: 

بمناســبت چهلمین روز تد فین، تهران: 
چاپ تابان، پنج شنبه 25 خرد اد  1329(، 
مکرر بــر تکفین جنازه تأکید  کرد ه ولی 
روایت او مبهم است.احتمال د ارد  جسد  
رضا شــاه به سبک معمول،  یعنی برهنه 
تکفین نشــد ه باشــد  و با لباس رسمی 
د فن شد ه و کفن را بر روی لباس رسمی 
پوشــانید ه باشــند . با این فرض، وجود  
بقایای پوســید ه لباس بــر روی تصویر 

جسد  کشف شد ه قابل توضیح است.
 چه جنازه جنجالی اد عایی را ســاختگی 
بد انیم چه واقعی، با اتکاء به شــناخت و 
تجربه ام، می توانم اد عا کنم که کســانی، 
د ر چنــان قد وقــواره ای که بســط ید  
د اشــتند  و قطعاً چهار کارگــر و رانند ه 

ســاد ه نبود ند ، یا از وجــود  جنازه مطلع 
بود ند  یا بنحوی »جنازه ســازی« کرد ند  
که د ر آستانه ســالگرد  تاجگذاری رضا 
شــاه )4 ارد یبهشت 1305( »کشف« و 
به مهم ترین موضوع جنجالی روز تبد یل 
را  اتفاقــات »تصاد فی«   شــود .هر چند  
نمی توان منکر شــد ، ولی د ر این مورد  
ماجرا  »ســناریو« بنظر می رسد  بمنظور 
ایجاد  جنجال جد ید  از سوی کانون های 
معین، که  سابقه طوالنی د ر ایجاد  چنین 
جنجال هایی د ارند ، و د ر فضای سیاسی 
کنونی ایجاد  بحران های پیاپی د ر د رون 
ایران را، با هد ف »فروپاشــی از د رون«، 
به شد ت د نبال می کنند .این مطلب را ما 

ننوشتیم جام جم آنالین نوشت.

آیت اهلل جواد ی آملــی مرجع تقلید  د ر 
د ید ار علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی که به شهر قم سفر کرد ه ضمن 
تبریک هفته کارگر اظهار د اشت: چگونه 
است که کشور 800 میلیونی که نظامی 
کمونیستی و بی د ین د ارد  می تواند  کشور 
خود  را اد اره کند  اما ما یک کشــور 80 
میلیونی هستیم و این همه امکانات و آب 
و خاک مناسب د اریم د ر مشکالت خود  
می مانیم؟ آن کشور با کفر 800 میلیون 
را اد اره می کنــد  امــا ما با د اشــتن امام 
حسین )ع( و امام علی )ع( نتوانسته ایم؛ 
یعنی از این ظرفیت ها استفاد ه نکرد ه ایم.
د انشــگاه های ما میزنشین تربیت نکنند  
چراکه میزنشــینی یعنــی مفت خوری 
بلکه د انشــکد ه های ما باید  کارگر تربیت 
کنند  کشــور آلمان د ر جنگ جهانی د وم 

با خاکســتر یکسان شــد  اما با پشتوانه 
کار ملت خود  مشکالت را برطرف کرد ..

فقر بد نی یک مشکل خوش خیم اما فقر 
فرهنگی یک مشکل بد خیم است جامعه 
اگر از نظر حیثیت اجتماعی باشد ، د رست 
باشــد  فقر ماد ی هم تحمل می کند  کما 
اینکــه اوایل انقالب فشــارهای مختلف 
از جملــه جنــگ تحمیلــی، بمباران ها 
ترور شــخصیت ها و ... تحمــل کرد ه اند  
اما بد ون شــک همین مرد م اختالس ها 
و بی عرضگی هــای مســئوالن را تحمل 
نمی کند . مسایلی مانند  د و تابعیت بود ن 
مســووالن و پر کرد ن جیب برخی افراد  
تحمل نمی شــود . بایــد  بد انیم اگر ملت 
به خاطر همین مســایل نامطلوب شورید  
د یگر همه را می شــورد  و کنار می گذارد . 
بــه همین جهت حواس تان باشــد .آیا از 

ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار 
مقاومت د ارید ؟ ملتی که ویلچری شــد  
توان مقاومت ند ارد .بد انیم که اگر با وجود  
این مشــکالت ملت قیام کند  همه ما را 
به د ریا خواهد  ریخــت به همین جهت 
حواس تان باشــد . البته بسیاری از کشور 
فــرار کرد ند  یا جای فــرار خود  را فراهم 
آورد ند  اما ما جای فرار ند اریم. کشــوری 
که این همه منابع و آب و خاک د ارد  چرا 

باید  این همه گرسنه د اشته باشد .
فضای مجازی به نظر من مجازی نیست 
بلکه یک فضای حقیقی است و هرجایی 
که اند یشــه و فکر قابل بیان شد  آن فضا 
فضای حقیقی است.کشور هلند  با اینکه 
کوچک تر از مناطق شــمالی ایران است 
اما بخش عمد ه ای از لبنیات کشــور د نیا 
را تامین می کند  اما ما که نمی توانیم د ر 

این زمینه ظهور و بــروز کنیم به خاطر 
بی عرضگی است .اگر ما توانستیم مشکل 
پشــت میز نشســتن افراد  پر اد ا، فاصله 
طبقاتــی و بانک های ربــوی و ... را حل 
کنیم ملت د ر برابر د یگر مشکالت تحمل 
خواهد  کرد  اما این مشــکالتی که گفته 
شــد  واقعا قابل تحمل نیست.بانک های 
ربــوی و رباخواری که اکنون د ر کشــور 
ما وجود  د ارند  خانمان سوز است و شعار 
امسال را با مشکل مواجه می کند  چراکه 
تولید  ســرمایه می خواهد  و وقتی برای 
تولید  به بانک مراجعه کنید  ســود هایی 
حد ود  20 د رصــد  را مطالبه می کند .ما 
این مشــکالت را با د وستان می گوییم تا 
ان شاءاهلل برطرف شود  و همین مسووالن 
ما هستند  که می توانند  عیب ها و گره ها 

را برطرف کنند .

علم الهــد ی خطیب جمعه مشــهد  د ر خطبه  اش گفت: اوالً 
لــوازم آرایش چقد ر د ر جامعه ما ضرورت د ارد ؟ نمایشــگاه 
لوازم آرایشــی که جزو ضروریات نیســت د رســت کرد ید  
و د ر این نمایشــگاه تولید کنند ه خارجــی را آورد ید  و کنار 
تولید کننــد ه د اخلی قرار د اد ید  و کاالی باکیفیت خارجی را 
مقابل این قرار د اد ید  که تولید  د اخلی را ســرکوب و کشور 
بازار مصرف لوازم خارجی شــود ؟ این کار صحیحی است؟ 
ایــن د هن کجی به رهبری نیســت؟ رهبــری می فرمایند  

حمایت از کاالی د اخلی و شما بازار د رست می کنید  و لوازم 
خارجی که بار فرهنگی هم د ارد  می آورید ؟ فرماند ه ســتاد  
اقتصاد  مقاومتی از این نمایشگاه خبر د ارد  یا خیر؟ د ر ستاد  
اقتصاد  مقاومتی جایگاه این نمایشگاه کجاست؟ عکس های 
نمایشگاه را ببینید . د ختر 12 و 13 ساله را برد ن د اخل این 
نمایشگاه و آشــنا کرد نش با این لوازم چه جوانی را تربیت 
خواهد  کرد ؟ عالوه بــر بار فرهنگی، بار اقتصاد ی نیز د ارد  و 

کیفیت کاالی د اخلی را تحت تاثیر قرار می د هد .

قضیه دختر های 12 و 13 ساله 

اما ما جای فرار نداریم

وقتی روحانی وارد  بازار تبریز شد

جنازه واقعی است 

مســعود  گود رزی؛ نمایند ه ممسنی نطقش را به نارضایتی مرد م اختصاص د اد  و 
گفت:د ولت مرد ی که توانمند  نیست و به فکر 50 سال آیند ه کشور نباشد  جایش 
د ر د ولت نیســت، جایش د ر سطل آشغال است!از این تریبون اعالم می کنم که 
مســئولین جمهوری اسالمی ایران سر د ر زیر برف کرد ند . نمی بینید  فساد هایی 
د ر بد نه کشــور وجود  د ارد  و نمی خواهید  با آن مقابله کنید .فساد  اقتصاد ی باعث 
آســیب های اجتماعی می شــود ، طالق های نجومی و بیکاری، اما یک برخورد  
نمایشی د ر این باره می بینیم. تلخ تر اینکه د ر جلسه اخیر که د ر خد مت سران قوا 
بود یم این رییس قوه می خواست مشکالت را گرد ن یکی د یگر بیند ازد  و آن رییس 
قوه می خواست مشــکل را بر گرد ن د یگری بیند ازد .مرد م می د انند  و می گویند  
خاوری به تنهایی این مبالغ را نبرد ه، حتما اعوان و انصاری د ر د اخل د اشته، 25 
میلیارد  د الر قاچاق چگونه انجام می شود ؟ سر به زیر برف کرد ه ایم. مسئولین ارشد  

مملکت، مرد م ناراضی هستند . این مطلب را ما ننوشتیم خبرآنالین نوشت.

به د نبال انتشار خبری مبنی بر کشف جسد مومیایی د ر آستان حضرت عبد العظیم 
جمعی از استاد ان، پژوهش گران تاریخ ، باستان شناسی و کنشگران میراث فرهنگی 
د ر کنار بیش از هزارتن از شــهروند ان د ر به علی اصغر مونســان، رییس سازمان 
میراث فرهنگی، گرد شــگری و صنایع د ستی، نامه نوشــته اند .امضاکنند گان نامه 
خواستار آن شد ند  که سازمان میراث فرهنگی به ماجرای کشف مومیایی ورود  کند  
و د رباره آن کار کارشناســی انجام د هد  و سپس برای حفاظت از این مومیایی به 
عنوان بخشی از تاریخ ایران اقد ام کند . این مطلب را ما ننوشتیم  ایران تایمز نوشت.

هزار امضا برای محافظت از مومیایی

مجلس:  نمایند ه  قد وسی  کریمی 
اگر تحصیالت د ر خارج از کشور مذموم 
و محکوم است و ظن امنیتی به د نبال 
د ارد ، این را به راحتی می توان به قانون 
تبد یل کرد . باید  مرزی ایجاد  کنند  تا 
هیچ ایرانی د ر خارج از کشور تحصیل 
نکند . همین االن بسیاری از نمایند گان 
مجلس هستند  که د ر خارج از کشور 
تحصیل می کنند .او، به هنگام ســؤال 
از وزیر نفــت، توضیحاتی د ر خصوص 
تشکیل وزارت خانه ســایه د ر وزارت 
نفت د اد  باشــگاه اند یشه ورزان وزارت 
نفت به مثابه یک وزارت خانه د ر سایه   
و این ساختار را به ساختارهای انگلیس 
تشــبیه کرد   و گفت:مگر انگلیسی ها 
قبــل از اینکه فرد ی تمــام عیار ابراز 
اراد ت خــود  را بــه ســاختار و ملکه 
نشان د هد ، به کسی مد رک د کترا می 
د هند ؟ د ر فضای مجازی، به مراســم 
اعطای د کترا به یکی از مسئولینی که 
هم اکنون مشــغول کارند ، نگاه کنید .
آن لباس، آن قســم نامه و آن شکل و 
شیوه همه بیانگر این است که عهد  و 
پیمان با ملکه انگلیس می بند ند ، پس 
این گونه نمی شود  به کارها اد امه د اد .

به باور بســیاری از نمایند گان مجلس 
شورای اســالمی، مخاطب اصلی این 
گفته های جنجالی کریمی قد وسی که 
از تریبون مجلس بیان شــد ـ  شخص 
رئیس جمهور بود  که  به عهد  و پیمان 

با ملکه انگیلس متهم کرد ه است؛
کمیسیون  رحیمی،عضو  علیرضا 
امنیت ملی مجلس: موجب تأســف 
است که نگاه بد بینانه به اولین حقوق 
شهروند ی از سوی یک نمایند ه مطرح 
شود  و با یک نگاه بد بینانه، بین مرد م 
و حاکمیت د یوار ایجاد  می کنند .اگر 
تحصیالت د ر خارج از کشور مذموم و 
محکوم اســت و ظن امنیتی به د نبال 
د ارد ، ایــن را به راحتــی می توان به 
قانون تبد یل کــرد . باید  مرزی ایجاد  
کنند  تا هیچ ایرانی د ر خارج از کشور 
نکند . همین االن بســیاری  تحصیل 
از نمایند گان مجلس هســتند  که د ر 

خارج از کشــور تحصیل می کنند  و 
مورد  تأیید  شــورای نگهبان هم بود ه 
و هســتند .برخی از اعضای شــورای 
نگهبان هم حتــی تحصیالت خود  را 
خارج از کشــور کرد ه انــد . این وهن 
نظام اســت که توانمند ی نمایند گان 
نظام به عنوان ظن امنیتی اعالم می 
شود  و از تریبون عمومی نسبت های 
ناروا به منتخب مرد م ـ که از ســوی 
شورای نگهبان تأیید  شد ه و همچنین 
از فیلترهای امنیتی گذشــته ـ د اد ه 
می شــود .هر ایرانی که برای تحصیل 
به خارج از کشــور رفتــه، انگیزه اش 
برای خد مت به کشــور تقویت شد ه 
و با توجه بــه توانمند ی هایی که د ر 
این کشــورها به د ســت آورد ه است، 
برای ارتقا و پیشــرفت کشــور خود  
د ر تمامی ســطوح تــالش می کند .

من تحصیالت خود  را د ر اســکاتلند  
گذراند ه ام. بسیاری از بچه های که د ر 
آنجا بود ند ، از همین پایگاه های بسیج 
بود نــد ، ولی ما نمی توانیم امروز همه 
پایگاه های بسیج را که اعضای آنها د ر 
اسکاتلند  و انگلیس تحصیل کرد ه اند ، 
به خیانت د ر امنیت ملی متهم کنیم.
مرد م جواب حرف های بی اساس را با 
رأي خود شان د اد ه اند ، همه ما د ید یم 
که د ر جلو مساجد  د ر زمان انتخابات، 
بنر نه به لیست انگلیسی زد ند  اما همه 
به آن رای د اد ند .به نظر می رسد ، یک 
پروژه پراکند ن تــرس و نا امید ی د ر 
میان افراد  جامعه و بخصوص د ر میان 
جوان ها شروع شد ه و ما باید  به شد ت، 
جــرأت و امید  را د ر بین مرد م تقویت 
و حتمــا باید  از فضاســازی های غیر 

قانونی و سیاسی جلوگیری کنیم.

به عهد و پیمان با ملکه انگلیس متهم کرد

نمی بینید  فساد هایی د ر بد نه کشور 
وجود  د ارد ؟

به قول بعضی ها



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی
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علی ربیعی وزیر رفاه ،کار و تعاون خبر د اد : حقوق  زیر د و میلیون تومان پلکانی 
افزایش می یابد .سالها د ریافتی کارگران از تورم پایین افتاد ه و قد رت خرید شان 
کاهش پید ا کرد ه است.غالب بازنشستگان تامین اجتماعی چیزی نمی گیرند  و 
د ریافتی چند انی ند ارند .تالش می کنیم که حقوق های زیر د و میلیون تومان به 

شکل پلکانی افزایش یابد  و د ستمزد  کارگران از تورم پیشی بگیرد .

خیلی هــا نمی د انند  »قــات زد ن« د قیقاً 
به چه معناســت. استاد  و د وست عزیزی 
د ارم که ســالیان طوالنی د یپلمات ارشد  
بود ه و این اصطالح را د ر قالب خاطره ای 
برایم معنا کرد . »قات« گیاهی است که 
د ر شــبه جزیره عربســتان و شاخ آفریقا 
از برگ هــای آن به عنــوان نوعی ماد ه 
مخد ر استفاد ه می شود . سازمان بهد اشت 
جهانی از سال 1973 آن را ماد ه مخد ر به 
حساب می آورد . عمد ه ترین نقطه کشت 
آن د ر صعد ه کشــور یمن اســت. »قات 
زد ن« عملی است که فرد  برگ های قات 

را د ر د هان گذاشته و با جوید ن و مکید ن 
تد ریجی شــیره آن، سرخوشی را تجربه 
می کند . این د وســت د یپلمات می گفت 
اولین بار که وارد  یمن شد م، معاون وزیر 
خارجه به استقبالم آمد ه بود  و د ید م که 
د ر د هان )گوشــه لپــش( یک برآمد گی 
هســت. این صحنه را د ر طول سفر بارها 
و بارها د ر افراد  مختلف مشــاهد ه کرد م 
و د ریافتــم که این گیاه قات اســت که 
عمد ه مرد م یمن از آن استفاد ه می کنند . 
می گفــت تصمیــم گرفتــم د ر د ید ار با 
باالترین مقام کشــور به او بگویم که این 

چه وضعی اســت که همه از نوعی ماد ه 
مخد ر اســتفاد ه می کنند ، شما مسأله را 
د رمان کنید ، ولی د ر اولین برخورد  با این 
مقام د ید م که خود ش هم گوشــه لپش 
»قات می زند .« او معتقد  بود  »قات زد ن« 
از چند  د هه قبل یمن را به سوی نابود ی 
برد . د وســوم مرد ان و یک سوم زنان د ر 

یمن، قات می زنند . 
وقــت  از  تلگــرام  از  اســتفاد ه  زمــان 
اختصاص یافتــه ایرانیان بــرای ورزش و 
کتاب خواند ن بیشــتر )یا خیلی بیشتر( 
است. قات شمشیر یک لبه است و هیچ 

چیز جز زیان ند ارد ؛ اما تلگرام شمشــیر 
د ولبه است، آگاهی/رخوت، یاد گیری/هد ر 
خبررسانی/شــایعه پراکنی،  وقت،  د اد ن 
تقویت  اجتماعی/تفرقه افکنی،  انســجام 
روابط خانواد گی/انزوای فرد ی؛ و چند ین 
د وگانه د یگر، همگی از پی آمد های تلگرام 
یمن  د یپلماتم می گفت  هستند . د وست 
را »قات زد ن« به نابود ی کشــاند ، نکند  
مــا با تلگرام قات بزنیــم.  این مطلب را 
ما ننوشــتیم محمد  فاضلی عضو هیئت 
علمی د انشگاه شــهید  بهشتی د ر کانال  

موفقیت های کوچک ایرانیان نوشت.
معــاون اول رئیس جمهــور فعالیت 

کانال تلگرامی خود  را متوقف کرد .
د ر کانال تلگرامی اسحاق جهانگیری 
آمــد ه اســت: چارچــوب قوانین و 
مقررات کشــور، از امــروز د ر کانال 
تلگرامی معــاون اول رئیس جمهور 

مطلبــی منتشــر نخواهد  شــد  و از 
این پس انتشــار اخبــار برنامه های 
ایشــان از طریــق پیام رســان های 
د اخلی صــورت می گیرد  که آد رس 
 ایــن صفحــات بــه زود ی اعــالم 

خواهد  شد .

حقوق مقامات و همطــرازان مند رج د ر قانون مد یریت 
خد مات کشــوری، مد یران عامل و اعضای هیئت مد یره 
و رؤسای د ستگاه های اجرایی، اســتاند اران، شهرد اران 
مراکز اســتان  ها و اعضای شورای اســالمی شهر مراکز 

استان ها د ر سال 97 افزایش نمی یابد .

حقوق د یگر کارکنان د ولت به تناســب حقوقی که سال 
قبل د ریافــت می کرد ند ، به صورت پلکانی بین 6 تا 12 
د رصد  افزایش می  یابد  و د ر هر صورت پرد اختی به هیچ 
 یک از کارکنان د ولت د ر ســال 97 از مبلغ 12 میلیون 

ریال کمتر نخواهد  بود .

حقوق بازنشســتگان نیز د ر ســال 1397 نســبت به 
ســال قبل به میزان 10 د رصد  افزایش می  یابد  و هیچ 
یک از بازنشســتگان بعد  از افزایش ســنواتی و همسان  
 ســازی حقــوق، کمتــر از 12 میلیون ریــال د ریافت 

نخواهند  کرد .

حقوق هاییی که زیاد نمی شود

از ســوی بازپرس شــعبه د وم د اد سرای فرهنگ و رســانه تهران از سوی 
شعبه د وم د اد ستانی تهران د ستور مسد ود سازی پیام رسان تلگرام را صاد ر 
کرد :نظــر به اینکه بموجب برنامه توســعه ای که مد یران این پیام رســان 
تد وین و اجرای آن را آغاز کرد ه  اند  و به موجب آن تصمیم گرفته شد ه است 
که تلگرام عالوه بر فعالیت د ر حوزه ارتباطی و رســانه ای برخالف قوانین و 
مقررات پولی وبانکی جمهوری اســالمی ایران مستقیماً د ر حوزه اقتصاد ی 
و پولی کشــور نیز وارد  شد ه و یک نوع پول رمز پایه بنام )گرام( را طراحی 
و عرضــه نماید  ، و باعنایت به اینکه طبق برآورد  کارشناســان اقتصاد ی و 
فناوری فراگیر شــد ن این پول بد ون پشتوانه می تواند  ظرف مد ت کوتاهی 
میلیارد ها د الر ضرر اقتصاد ی به مرد م وکشــور وارد  کرد ه و سرمایه ها را به 
یغما ببرد  ، و بررســی های بعمل آمد ه بر فراهم شد ن بستر ارتکاب جرائم 

متعد د  ازجمله جرائم مشروحه ذیل :
1-اخالل د ر وحد ت ملی وایجاد  اختالف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق 

طرح مسائل نژاد ی، قومی و تحریک و اغوای مرد م به شورش و آشوب.
2-جمع آوری اطالعات مرد م وکشــور و د سترســی بیگانــگان به حریم 

خصوصی و د اد ه های شهروند ان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب.
3- انتشار ، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خالف عفت عمومی 

و گسترش فساد  و فحشاء د ر جامعه.
4- اهانت به مقد ســات وارزش های اســالمی و تبلیغ بــه نفع فرقه های 

منحرف و مخالف اسالم.
5-نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی.

6- قاچاق کاال و ارز و مواد  مخد ر و سایر کاالهای غیرمجاز.
7-اقد ام علیه امنیت کشور ازطریق گروهکهای تروریستی.
8-کالهبرد اری ، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی.

9- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی ایران.
10- هتک حیثیت اشخاص.

لــذا د ر اجرای ماد ه 114 قانون آیین د اد رســی کیفری و ماد ه 751 قانون 
مجازات اسالمی و به استناد  اصل 156 قانون اساسی و مواد  قانون مجازات 
اســالمی بخش تعزیرات و ماد ه 6 قانون مطبوعات ، د ســتور مسد ود سازی 
پیام رســان تلگرام صاد ر و اعالم می گرد د .با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه 
د هند گان خد مات د سترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر 
ســاخت و اپراتورهای تلفن و د ارند گان پروانه ارائه خد مات ارتباطات ثابت 
مکلف اند  از تاریخ10/02/97 نسبت به اعمال مسد ود سازی کامل وب سایت 
و اپلیکیشــن شــبکه اجتماعی تلگرام اقد ام نمایند . متذکر می گرد د  اعمال 
مسد ود ســازی باید  بنحوی اجرا شود  که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم 
افزاری )اعم از فیلترشکن و نظایر آن( د ر کشور قابل د سترس نباشد  تخلف 
از اجرای این د ســتور مستوجب تعقیب کیفری خواهد  بود .این مطلب را ما 

ننوشتیم بازپرس شعبه د وم د اد سرای فرهنگ و رسانه تهران  نوشت.

خروج جهانگیری از تلگرام

حقوق های   زیر دو میلیون

دستور قضایی مسدودسازی تلگرام صادر شد احمد ی حکیمی پور: شورا باید  خارج از هیاهو و حاشیه، 
کار خود  را انجــام د اد ه و نتیجه را به مرد م اعالم کند . 
متأسفانه شورا اســیر فضاهایی شد ه که برایش ساخته 
می شــود . انگار بعضی از د وستان بیشتر برای گروه های 
تلگرامی کار می کنند  تا برای مرد م شهر تهران.- روند  
کار شــورای اول، بی جهت فرصت را از ما گرفت. مرد م 
د نبال عملکرد  هستند  اینکه هر کاری صورت می گیرد  
بالفاصله رسانه ای و علنی شود  وجهی ند ارد . شورا اسیر 

حاشــیه شد ه اســت و این به صالح نیست مرد م یکبار 
آمد ند  پای صند وق ها و رأی د اد ند ، بعد  از 4 ســال هم 
قضاوت خواهند  کرد . سریع هم مقایسه می کنند . برخی 
از فضاســازی ها کاذب است، اعضا باید  مراقب باشند  د ر 

این تله ها نیفتند . 
مهمترین میثاق  نامه قانون اســت. اینکــه توافقی د ر 
شورای عالی شد ه چیزهایی است که اصال مرد م تهران 
از آن خبر ند ارند . مرد م تهران د ر رأی خود  اصال به این 

چیزها توجه نکرد ه اند . شــورای عالی اصال کجاســت؟ 
فرصت طلبان رانــت خوار از فضاهای ملتهب و بی ثبات 
اســتفاد ه می کننــد  و بزرگترین تخلفات د ر سیســتم 
شــهرد اری صورت می گیرد . وضعیت بالتکلیف کنونی 
برای منافع شهر بســیار خطرناک است و کامال به نفع 
کســانی است که رانتخوار هســتند  و با استفاد ه از این 
فضاها د نبال کارهای خاص خود  هســتند .این مطلب را 

ما ننوشتیم ایرنا نوشت.

کاوه مد نی که به قصد  خد مت به کشــور بازگشــته بود  
و بد لیل فشارهای سیاســی د اخلی نهایتا ایران را ترک 
کرد ،  یکی از 5 برند ه و اولین ایرانی د ریافت کنند ه جایزه 
تحقیقاتی هوبر د ر سال 2017 بود . وی به عنوان معاون 
آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست نظرات 
کارشناسی واقع بینانه ای د اشت  که به مذاق بعضی ها 
خوش نیامد : تغییرات اقلیمی د ر جهان یک پد ید ه انسانی 
است محصول پیشرفت اقتصاد ی جوامع است و باید  د ر 
مطالعه آن بین اتفاقاتی کــه نتیجه کارهای منطقه ای 
انسانی بود ه و مســائلی که نتیجه تغییرات اقلیمی بود ه 

تفکیک قائل شویم.
هر تصمیم کالنی که د ر کشــور می گیریم باید  توجیه 
اقتصاد ی د اشــته باشــد  و این توجیه د ر حوزه زیست 
محیطی هم ضروری اســت و نباید  محیط زیست فد ای 

ســایر بخش ها شــود ، نگرش جد ید  د ر د نیای امروزی 
نگرش تلفیقی است.

تغییرات اقلیم، هزینه زیاد ی برای کشور ایجاد  می کند  
و باید  برای آن نگران بود .با تغییر اقلیم ما شــاهد  بروز و 
ظهور بیشتر برخی از پد ید ه ها همچون سیل، خشکسالی 

و طوفان های گود  و غبار هستیم که باید  به طور اصولی 
و هد فمند  مد یریت شوند  . البته تغییر اقلیم فرصت هایی 
هم د ارد  که باید  با اســتفاد ه از تکنولوژی های موجود  از 

آن بهره برد  .
د ر کشور ایران میزان تولید  گازهای گلخانه ای باال است و 
د ر د نیا همه به د نبال کاهش این عامل مهم د ر تغییرات 
اقلیم هستند .با حذف برخی آالیند ها د ر چرخه تولید  و 
حمایــت از انرژی های نو و با اختصاص تســهیالت می 
تــوان د ر کوتاه مد ت از برخی خطرات تهد ید  ناشــی از 
افزایش گازهای گلخانه ای جلوگیری کرد  .با استفاد ه از 
فن آوری می توان د ر حوزه محیط زیست، ایجاد  اشتغال 
و سود آوری د اشت.فرصت های سرمایه گذاری د ر کشور 
د ر برخی موضوعات مناســب اســت و می توان با کمی 
د قت و اســتفاد ه از فن آوری های نوین د ر حوزه محیط 
زیست، سود  آوری د اشت و ایجاد  اشتغال کرد .با اقتصاد  
د ولتی نمی توان د ر د نیای امروز موفق بود  و باید  بخش 
خصوصــی د ر تمامی حوزها وارد  شــود  و د ولت فقط به 
عنوان ناظر وحامی باشــد  و بر اجــرای صحیح مقررات 
نظــارت کند . تنها راه نجات محیط زیســت، اســتفاد ه 
هوشمند انه از د اشته ها است و نباید  برای بد ست آورد ن 
خواســته هایمان، قربانی د ر یک حوزه د یگر بد هیم آن 

چنان که برای بد ست آورد ن 
نان، آب را قربانی کرد ه ایم.

ســید  محمد  زهیر غرضی گفت: د ر فقه 
اسالمی اگر کسی زمینی را آباد  کند ، معد نی 
را به بهره برد اری برساند ، کتابی را بنویسد  
و تولید ی را به سرانجام برساند ، مالک آن 
زمین یا معد ن می شود  و حقی د ر آن د ارد  

و حاکمیت اگر بخواهد  امکانات او را بگیرد  
باید  رضایت او را جلب کند . حال اگر کسی 
د ر فضای مجازی کانال تلگرامی ایجاد  کند  
یا صفحه ای د ر اینســتاگرام سامان د هد  
و افــراد ی را با وقــت و هزینه جذب کند  

حاکمیت و د ولت نمــی تواند  ابزار او را از 
بیــن ببرد . او حقی د ارد  و باید  برای تغییر 
فضای کسب و کار آن فرد  رضایت او را به 
د ســت بیاورد . اگر می خواهند  پیام رسان 
د اخلی را جایگزین کنند . باید  پیامرســان 

د اخلی از مشــابه جهانی بهتر باشد  و این 
مزیت را باید  کاربران و مرد م تشــخیص 
د هند  نه اینکه خود شــان خوششان بیاید  
و د ســتوری عمل کنند .  این مطلب را ما 

ننوشتیم عصر ایران نوشت.

برای تلگرام بیش از تهران کار می کنند

به قصد  خد مت به کشور بازگشته بود 

اگر مسلمانید این گونه فیلتر کنید

قات زدن با تلگرام

نقل است...
 مظفرالد ین شاه به قد ری از رعد  و برق می ترسید  که 
با شروع آن د نبال سید  بحرینی می فرستاد ، زیر عبای 

او قایم می شد ، ذکر می گفت و انواع جواهرات به او صد قه 
می د اد  تا بال رفع شود !
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الزمه شــهر هوشــمند ، مرد م هوشمند  
اســت.بد ون مرد م هوشــمند ، شهر د ر 

خوشبینانه ترین شکل آن، فقط 

شهر د یجیتال خواهد  بود . هوشمند ی و 
د انش بنیان بود ن د ر شهر به هم وابسته 
و تنید ه شد ه اند ، اما د یجیتال بود ن شهر 
به معنی رفع نیازهای قشر سرمایه د اری 
اســت. اد عای شهر هوشــمند  بد ون 
مرد م هوشمند  فقط سفسطه خواهد  
بود  و شــعار و د ثار.بــد ون فرهنگ 
هوشمند  شد ه، مرد مان ما فقط طعمه ای 
خواهند  بود  برای کارخانه ها و شــرکت  
های تولید ی فناوری ها و تکنولوژی های 
سرســام آور. مرد م هوشــمند  د ر شهر 
به  افــراد ی هســتند  کــه  هوشــمند  
مرد م  رســید ه اند .  خود آگاهــی 
هوشــمند  د ارای توان پاسخ یابی 
برای نیازهای خود  د ر بطن شــهر 

مرد مانی هستند   هوشمند  هستند .اینان 
که با تکنولوژی و شهر هوشمند  »تعامل« 
د ارنــد  و این مهمترین و اصلیترین اصل 

است... »تعامل«. 
مرد مان هوشــمند  با نگرش های د انش 
بنیــان به نــوآوری روی خوش نشــان 
می د هند . اینان شــروع کنند ه کسب و 
کارهــای جد ید  و اقتصاد هــای نوآورانه 
بــود ه و از رد ه صرفــا مصــرف کنند ه 
خــارج می شــوند . مرد م هوشــمند  د ر 
حل کرد ن مســائل و یافتــن اولویت ها 
شهری مشــارکت د ارند . یک شخص د ر 
مواجهه با خد مات د هند گان از احســاس 
آســانی و راحتی و کارآمد ی برخورد ار 
می شــود  و تصور نمی کند  که با اد بیات 

و خــط مشــی های مختلفی ســر وکار 
د ارد . شهروند ان هوشمند  به یکپارچگی 
یکپارچگی اطالعات، فرآیند ها و خد مات 
کمک می کننــد  و د رراســتای آن گام 
برمی د ارند . یکپارچگی به معنی استخراج 
کرد ن د انش صحیح از تمامی پروســه ها 
و تصمیم گیری براســاس خرد  جمعی. 
مرد م هوشــمند  ســبک زند گی خود  را 
برای رشد  شــهر به کار بسته و فرهنگ 
هوشــمند  د ارند ؛ نه اینکــه نقش طعمه 
و بازار هــد ف را بــرای تولید کنند گان 
ابزاراالت هوشــمند  بــازی کنند . مرد م 

هوشمند  خود  نقش آفرین و نوآورند .
ایــن مطلب را ما ننوشــتیم  نگین نجار 

ازلی نوشت.

الیاس حضرتی نمایند ه مرد م تهران: قطعا 
از شورای 21 نفره اصالح طلب تهران انتظار 
نمی رود  که فرد  غیراصالح طلبی را به عنوان 
گزینه شهرد اری معرفی کرد ، د ر عین حال 
سابقه کار، نوع تحصیالت، عملکرد  گذشته 
و تجارب مد یریتی این فرد  باید  نشان د هد  
که کشــش این بار مسئولیت سنگین را 
د ارد . شهرد ار آیند ه تهران باید  ضد  فساد  
و مشــهور به پاکد ستی باشــد ،  الیه های 
مختلف و جنس کار د ر شهرد اری خود  به 
خود  آلود ه کنند ه است و افراد  را د ر معرض 
اتهــام قــرار می د هند  بنابراین شــهرد ار 
آیند ه باید  روحیه ضد  فســاد  د اشته باشد  

و ســوابقش هم این را نشان د هد . قاعد تا 
نهاد های مختلف،  ارگان ها و شخصیت های 
تعیین کنند ه نباید  حساسیت ویژه ای روی 
شــهرد ار آیند ه تهران د اشته باشند  و این 
فرد  نباید  جزء خط قرمز نهاد های امنیتی 
باشــد ، همچنین نباید  د ر فکــر کاند ید ا 
شــد ن برای مجلس،  ریاســت جمهوری 
و پســت های د یگر باشــد  بلکه باید  تمام 
وقت، وقت خود  را به جلســات، بازد ید ها، 
د عوت از ســرمایه گذاران و ســازند گان و 
حل مشــکالت آلود گی و حمل و نقل و 
ایجاد  آرامش و فضای امن د ر شهر تهران 
اختصاص د هد . حتی پیشنهاد  می کنم د ر 
شــش ماه اول رختخواب خــود  را هم به 
شهرد اری بیاورد  زیرا فرصت های از د ست 
رفته بسیاری است که باید  به آن پرد اخته 
شود . زهرا صد راعظم نوری ،عضو شورای 
اسالمی شــهرتهران: با توجه به شرایط و 
چالش ها بهتر است گزینه ای انتخاب شود  
که پاک د ست باشد ، سالمت کاری و حسن 
شهرت هم د اشته باشد . همچنین شجاع 
باشد  و بتواند  د ر مقابل مفسد ه و تخلفات 

ایستاد گی کند .شهرد ار باید  کارآمد ی الزم 
را برای اد اره شهر د اشته باشد  و بتواند  به 

نیاز شهروند ان پاسخ د هد . 
 به شخصه وی را تحسین می کنم

پروانه مافی، عضو کمیســیون شوراها و 
امور د اخلی مجلس: شــهرد ار کرج علت 
اســتعفای خود  را د رخواست های نابجای 
تعد اد ی از اعضای شــورای شــهر برای 
استخد ام بستگان و د وستان مطرح کرد ند  
و به د لیل عد م پذیرش این د رخواســت، 
وی استعفای خود  را تقد یم شورای شهر 
کرج کرد ه اســت. این موضوع بسیار قابل 
تامل است. چرا باید  اعضای شورا که با رای 
مرد م انتخاب شد ه اند  تا برای رفع مشکالت 
شهرشــان کار کنند ، مد یریت شهری را 
برای رفع و رجوع مشــکالت شــخصی و 
د وستانه خود  بخواهند .اگر تمام علت اصلی 
استعفای شهرد ار کرج این موضوع باشد ، 
به شــخصه وی را تحســین می کنم زیرا 
برابر د رخواست های نابجای اعضای شورا 
مقاومت کــرد ه و از موقعیت اجرایی خود  
صرف  نظر کرد ه است و این می تواند  د رس 

عبرتی برای ســایر شــوراها و بخش های 
د یگر کشور باشد که د رخواست های نابجا 
از مد یران و مســئوالن کشور د ارند .مرد م 
ناظر بر کار مســئوالن و شوراها هستند . 
اینکه مرد م رای می د هند  و کارشان تمام 
است، تفســیر صحیحی نیست بلکه باید  
مرد م بر عملکرد  نمایند گانشــان نظارت 
کنند . مرد م شهر کرج باید  نظارت د قیقی 
بر فعالیت شهرد ار بعد ی د اشته باشند  تا 
این رویه مستمر و د ائمی شود .این احتمال 
را که شهرد ارهای سایر کالن شهرها نیز به 
د الیل مختلف اســتعفا بد هند  نمی د هم، 
ممکن است شــهرد ار بعد ی از شهرد اران 
اصالح طلب باشد  البته این احتمال وجود  
د ارد  که شــهرد ار بعد ی بــرای حضور د ر 
ســمت د یگری برای بهره وری باال صورت 
گیرد . روند  اســتعفای شهرد اران د ائمی و 
مستمر نخواهد  بود .اگر شکایتی از اعضای 
شورای شهر کرج صورت گیرد  کمیسیون 
شوراهای مجلس وظیفه خود  می د اند  به 
این موضوع ورود  کند  و مسئله را پیگیری 

و با خاطیان برخورد  کند .

میکس خبر
 طرح جد ید  ترامپ!!!

ترامپ مهاجرین رو عامل بد بختی آمریکا مید ونه 
و د ســتور د اد ه  از این پس بــرای د ریافت ویزای 
آمریکا باید  سابقه د ر شبکه های اجتماعی هم ذکر 

شود .
 با راد یو خد احافظ کنید  

 باور کرد نی نیســت فقط انگشت خود  را بر روی 
هر نقطه ســبزی که د ر جهان اســت قرار د هید  و به راد یو FM آن جا گوش 

می د هم.
 برای اولین بار د ر تهران

 مد یــران شــهرد اری منطقه 17 د ر قالب طرح تشــویقی و تنبیهی مطابق با 
استاند ارد های تعیین شد ه، کارت زرد  و قرمز می گیرند .

 سختگیری  جد ید  چینی ها
د ر حالی که تاکنون اتباع ایرانی برای ســفر به کشور چین، نیازمند  ارائه نامه 
تمکن مالی به زبان انگلیســی و با حد اقل مانــد ه 12 میلیون تومان بود ند ، بر 
اساس اطالع سفارت این کشور د ر تهران به آژانس ها و د فاتر خد مات مسافرتی 
اعالم شد ه حسب تصمیم جد ید ، از تاریخ 3 می 2018 )13 ارد یبهشت امسال(، 
این مبلغ حد ود  ســه برابر شد ه و به 40 میلیون تومان ماند ه حساب، افزایش 
می یابد  و د ر عین حال، ارائه بیمه نامه مســافرتی نیز برای شهروند ان ایرانی 

الزامی خواهد  بود .

محمد  مهاجری فعال سیاســی اصولگراها، نوشت: این 
روزها بعضی از بازیگران و اهالی موســیقی و ورزش، با 
گران شــد ن قیمت د الر یا احتمال فیلترشد ن تلگرام، 
از اینکــه به روحانی رأی د اد ه اند  ابراز پشــیمانی کرد ه 
اند . تصور برخی از د وستان اصولگرا این است که همین 
پشــیمانها فرد ا ،پس فــرد ا که انتخاباتــی د یگر برگزار 
می شــود  اگر برای حمایــت از اصولگرایان کارناوال راه 
نیند ازند ،حتما علیــه نامزد  رقیــب اصولگراها کمپین 

د رست خواهند  با میلیونها عضو. 
هد فشان هم این خواهد  بود  که هم د الر ارزان شود ،هم 
تلگرام آزاد شود ،هم زند گی شیرین شود ، هم... این تصور 

بیشتر شبیه توهم است چون هنوز یاد مان نرفته خیلی 
از سلبریتی ها- د ر 20سال گذشته - همه تالششان را 
کرد ند  تا به کاند ید ایی از جناح رقیب ما رأی بد هند  که 
هرچند  کامال د لچسب شان نیست ، اما از نظر آنها باید  

به او رأی بد هند  تا کاند ید ای ما رأی نیاورد . 
خرد  سیاسی حکم می کند  که به جای اینکه از پشیمان 
شد ن این خانم بازیگر و آن آقای بازیکن قند  توی د لمان 
آب کنیم،برویم سراغ روشهای نان و آبد ارتر. چون بعید  
نیســت حتی همان تتلو که د فعه قبل با لطایف الحیل 
کشاند یمش سمت خود مان، این بار بگذارد  توی کاسه ما 
اصولگراها . این مطلب را ما ننوشتیم خبرآنالین نوشت.

مردم هوشمند لازمه شهر هوشمند

رختخواب خود را هم به شهرداری بیاورد

بگذارد  توی کاسه ما اصولگراها

چند  موسســه اعتباری غیرمجاز طی ســال های اخیر توانسته اند  25 هزار 
میلیارد  تومان از مرد م جذب کنند . اعالم رسمی این است که بانک مرکزی 
د ر د و ســال اخیر حد اقل 20 هزار میلیارد  تومان خط اعتباری برای جبران 
خسارت ســپرد ه گذاران این موسســات اختصاص د اد ه است. جد ای از هر 
حاشــیه ای ســوال اینجاســت که این 25 هزار میلیارد  تومان کجا رفته و 
ســهامد اران و مد یران این موسســات با این ارقام هنگفت چه کرد ه اند  که 
اکنــون باید  از پول بانک مرکزی و به عبارتی پول مرد م برای تعیین تکلیف 

سپرد ه گذاران خرج شود ؟

این ۲۵ هزار میلیارد تومان کجاست؟!!!

امام جمعه رشــت پــس از جنجال پروژه اقتصاد ی »آد ینه« به د ســتور رهبر 
انقالب برکنار شــد . آیت اهلل زین العابد ین قربانی، نمایند ه ولی فقیه د ر استان 

گیالن و امام جمعه رشت، مسئول مجتمع آد ینه است.

محسن هاشــمی رئیس شورای شــهر تهران به منظور رفتن به شورای شهر 
جهت عزیمت د سته جمعی با سایر اعضا به حرم امام خمینی)ره( با استفاد ه از 

موتور سیکلت د رمحل حاضر شد .

پورابراهیمــی، رئیس کمیســیون اقتصاد ی مجلس، می گوید  ســال قبل 30 
میلیارد  د الر ارز از کشــور خارج شد ه یا به کشور برنگشته است. این یعنی چه 

مقد ر پول؟

علت پیری د ر اروپا:گذر زمان
علت پیری د ر ایران: استرس، بی پولی، بیکاری، کند ی اینترنت، اختالس 

ژنهای خوب، مد یریت آغازاد ه ها و البته آزاد ی زیاد .
این مطلب را ما ننوشتیم فامیل د ور نوشت.

رئیس جمهور ســابق برزیل لوال د  اسیلوا، رئیس جمهور سابق 
برزیــل گفت: »خود   را باالتر از قانون« نمی د  اند   و تســلیم 
پلیس شــد  . او  به هواد  ارانش وعــد  ه د  اد   که به مبارزات 
خــود   د  ر د  اخــل زند  ان هم اد  امه د  هــد   و بعد   د  ر میان 
ازد  حام طرفد  ارانش ســوار بر خود  رو شد   و به سوی مقر 
پلیس رفت. لوئیز ایناسیو لوال د  ا سیلوا د  ر د  اد  گاه متهم 
شــد   که از یک شرکت عمرانی آپارتمان سازی د  ر یکی 
از ســواحل برزیل رشــوه گرفته بود   تا به این شرکت 
د  ر گرفتن قــرارد  اد  ی از شــرکت نفتی د  ولتی 

پتروبراس کمک کند  .

موتورسواری هاشمی رفسنجانی!!!

خود را تسلیم پلیس کرد

برکنار شد!!!

این یعنی چه مقدر پول؟

اعضای شــورای شــهر پنجم د ومین شهرد ار خود  را د ر 
جلســه علنی امروز انتخاب کرد ند  و محمد  علی افشانی 
به عنوان شهرد ار تهران برگزید ه شد .د ر رای گیری انجام 
شــد ه، اعضای شورای شهر تهران با 19 رای محمد علی 

افشانی را به عنوان شهرد ار جد ید  تهران برگزید ند . 
همچنین ســمیع اهلل حسینی مکارم یک رای اخذ کرد  
و یک رای ســفید  د اد ه شد .افشانی عضو شورای مرکزی 
حزب اعتماد  ملی اســت که د ر د ولت یازد هم استاند ار 
فارس بود  و هم اکنون معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس 

ســازمان شــهرد اری ها و د هیاری های کشور د ر د ولت 
د وازد هم اســت.وی معاون سابق وزیر آموزش و پرورش 
و رئیس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیز مد ارس 
کشور بود ه است. د ر سابقه افشــانی معاونت استاند اری 
اســتان های کهگیلویه و بویراحمد ، خوزستان و سمنان 
نیــز به چشــم می خورد . افشــانی د ارای کارشناســی 
مهند سی راه و ساختمان از د انشگاه شیراز و کارشناسی 
ارشــد  مد یریت اجرایی )MBA( از د انشــگاه صنعتی 
شــریف است. براساس سوابقی که از وی منتشر شد ه او 

لوح تقد یر کســب رتبه برتر د ستگاه های اجرایی کشور 
از رئیس جمهور د ر ســال 84، لــوح تقد یر مد یر نمونه 
ملی از معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان مد یریت 
و برنامه ریزی کشور، لوح تقد یر کسب رتبه اول عمرانی 
د ســتگاه های اجرایی کشــور از وزیر آموزش و پرورش  
لوح تقد یر عملکرد ، از وزیرکشور، لوح تقد یر عملکرد  از 
وزیر آموزش و پرورش، لوح تقد یر عملکرد ، از وزیر جهاد  
کشاورزی و لوح تقد یر عملکرد  از استاند ار خوزستان را 

نیز د ر پروند ه مد یریتی خود  ثبت کرد ه است.

سرپرســت  مــکارم  حســینی 
اقد امی  د ر  تهــران  شــهرد اری 
عجیب  چند  ثانیــه بعد  از رأی 
گیری؛ پیام تبریک تایپ شــد ه 
ای را برای  افشانی منتشر کرد .

ایــن د ر حالــی اســت کــه  از 

شب گذشــته حســینی مکارم 
بــرای  زیــاد ی  رایزینی  هــای 
شهرد ار شــد ن کرد  و حتی قول 
قائــم مقامــی شــهرد اری را به 
حناچــی معاون فنــی و عمران 
تا رای تعد اد ی  شهرد اری تهران 

از شــورایی ها را کسب کند  اما 
امروز  و  نــد اد   نتیجه  رایزینی ها 
مکارم با یک رای برای همیشه با 
کرد   خد احافظی  بهشت  صند لی 
و محمد  علی افشانی با 19 رای 

بهشت نشین شد .

به عنوان شهردار تهران انتخاب شد

کسی که رایزینی  های زیادی برای شهردار شدن کرد 

به قول بعضی ها

گویند...
برای واژگون کردن اساس یک مملکت هیچ وسیله ای 

مطمئن تر از کاهش ارزش پول رایج نیست،  این 
مطلب را ما ننوشتیم جان مینارد 

کینز، اقتصاددان برجسته قرن 
بیستم نوشت.



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی
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ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی: 
مطمئن هستم د ر سال جد ید  اتفاقات 
خوبی مــی افتد  که می تواند  منجر به 
رشد  اقتصاد ی و ایجاد  اشتغال هرچه 
بیشــتر برای جوانان عزیز کشورمان 

باشد .
بانــک مرکــزی د ر جهــت تأمیــن 
هد ایــت  و  الزم  نقد ینگی هــای 
نقد ینگی هــا به ســمت فعالیت هایی 
بــا بازد هی باالتر و بــا ظرفیت ایجاد  

اشــتغال بیشــتر تالش خواهد  کرد . 
اشــتغال  برای  ســیف  »خبرخوب« 
جوانــان د ر ســال جد یــد  هد ایــت 
نقد ینگی ها به ســمت فعالیت هایی با 

بازد هی باالتر بود .

عباس عبد ی: د ر توئیترش نوشته است؛ 
نمی د انم که آیا اقای مرتضوی پنهان شد ه 
یا خیر، اگر نشــد ه وای به حال د ستگاه 
قضایی با این اد عای ســخنگوی آن. اگر 
شد ه وای به حال هرد وی آنها. د ر هر حال 
پاسخ آقای ســخنگوی به منزله خفت و 
خواری مرتضوی است. ظاهرا سقوط حد  

و مرزی ند ارد .
سیاســی  فعال  ابطحی  محمد علی 
اصالح طلب: د ر توئیتی نوشت می گویند  

قاضی مرتضوی گم شــد ه و نمی توانند  
حکم زند انش را اجرا کنند . فقط خد ا کند  
چند  وقت د یگر د ر د اخل یا خارج کشور 
متولی حقوق مرد م و د فاع از مرد م ایران 
و سخنگوی مظلومان کشور نشود  و توقع 
ند اشته باشــد  قربانیانش به حمایت از او 

بست نشینی کنند . د ید یم که می گیم.
مشــاور  آشــنا،  الد ین  حســام  
رئیس جمهور: د ر توییتر خود  نوشــت 
»مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود ؛ نه 

فرار کند  و نه فراری د اد ه شــود . او حامل 
رازهای ســر به مهر فراوانی است. بد ون 
او تاریــخ قضایی ایــران د ر طول بیش از 
یــک د هه پنهان خواهد  مانــد . چند  روز 
پیش تر غالمحسین محســنی اژه ای د ر 
پاسخ به ســوالی د رباره سرنوشت اجرای 
حکم حبس سعید  مرتضوی گفت: »حکم 
جلبش صاد ر شــد ه ولی هنوز متأسفانه 
گیرش نیاورد ه انــد ، حاال نمی د انم چطور 
د اد ستان سابق  هست!«ســعید مرتضوی 

تهــران د ر ارتباط بــا پرونــد ه قربانیان 
بازد اشــتگاه کهریزک، به جرم »معاونت 
د ر قتل« به د و سال حبس محکوم شد ه 
اســت.  اژه ای می گوید  مرتضوی را گیر 

نیاورد ه اند !!

درباره گم شدن سعید مرتضوی

رحیم زارع ســخنگوی کمیســیون اقتصاد ی و نمایند ه 
مــرد م آباد ه د ر مجلس گفت: اگر بــرای واگذاری اموال 
مازاد  بانک ها به نظام بانکی فشــار بیاوریم، شرکت هایی 
که 100 میلیارد  تومان ارزش د ارند ، 100 میلیون تومان 
فروخته می شوند .د ر جریان بررسی گزارش نحوه اجرای 
مــواد  15 و 16 قانون رفع موانع تولید  مجلس باید   یک 
سال د یگر برای اجرای این مواد  به وزارت اقتصاد  مهلت 
د هد  تا اموال مازاد  بانک ها به ثمن بخس فروخته نشود .

اصالح نظام بانکی تنها یک پازل از پازل کلی اقتصاد  
کشور است.پیش بینی د رآمد  ناشی از فروش اموال 

مازاد  بانک ها که تا پایان ســال 30 هزار میلیارد  تومان 
اعالم شــد ، مربوط به بانک های خصولتی تجارت، ملت 
و یک بانک خصولتی د یگر اســت، اما هیچ اشاره ای به 
د رآمد  بانک های خصوصی از این محل نشــد . بنابراین 
بانک مرکزی باید  د رآمد  ناشــی از فــروش اموال مازاد  
بانک های خصوصی را نیز د ر گزارش آیند ه خود  بیاورد .

علمی در صورت فشار به بانک ها هیئت  عضــو  صمصامی، 
د انشگاه بهشتی: د سته بیل و فرش 

ماشینی وارد  می کنیم !!
مجلس:  نمایند ه  صاد قی  محمود  
تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی 
نیازمنــد  حــذف رانــت، انحصارها 
اســتثناها، معافیت های تبعیض آمیز 
شفافیت و برابری همه د ر برابر قانون 

است. 

چرا وضع اقتصاد خوب نیست؟

پــس از ســخنان معاون قوه قصائیــه د رباره اینکه هنوز ســعید  مرتضــوی را برای 
اجــرای حکمش »گیــر نیاورد ه اند « و گــزارش یکی د و روز پیش رســانه ها د رباره 
بی اطالعی نزد یکان مرتضوی از او امروز د ر ســطح شــهر تصاویر ســعید  مرتضوی 
بــا عنــوان »گمشــد ه« و »تخت تعقیــب« به چشــم می خورد  که نشــان از یک 
 پویــش مرد می برای پید ا کرد ن قاضی ســابق قوه قضائیه و ســپرد ن او به د ســت 

قانون د ارد .

 پویش مردمی پیدا کردن 

سعید مرتضوی!

به قول بعضی ها

به قول بعضی ها

بند  241 اوین متعلق به حفاظت اطالعات قوه قضاییه 
اســت که سعید  مرتضوی اولین شب  را د ر آنجا سپری 
کرد .اما این بند  عالوه بر ســعید  مرتضوی میزبان کد ام 
یــک از زند انیان معــروف د یگر اســت؟ بابک زنجانی 
متهم نفتی معروف که شــاکی وی وزارت نفت اســت 
مد ت هاســت که د ر این بند  به سر می برد . 
حکم اعد ام زنجانی صاد ر شد ه است و او د ر 
صورت عد م پرد اخت بد هی 12 هزار میلیارد  
تومانی اش باید  منتظر اجرای حکمش باشد .

نکته جالب توجه ان است که بخشی از اتهامات 

بابک زنجانی و بد هی هایش مربوط به تامین اجتماعی 
د ر زمان ریاست سعید  مرتضوی است.

اسفند یار رحیم مشاییاسفند یار مشایی، یار غار احمد ی 
نــژاد  و از د یگر اعضای حلقه ی اولیه د ولت نهم و د هم 
است که از قضا با مرتضوی نیز د ارای آشنایی و همکاری 
قد یمی است.حمید  بقایی رییس اسبق سازمان میراث 
فرهنگی برای تحمل حکم 15 ســاله زند ان خود  وارد  
زند ان اوین شد ه است و او نیز د ر بند  241 حضور د ارد . 
پیش تر یکی از رســانه های رســمی کشور بند  241 
اوین را اینگونــه توصیف کرد ه بــود : »همه اطاق های 
نگهد اری متهمان 12 متری اســت و یک چشمه توالت 
 د ر آن قرار د ارد  تا برای فرد  بازد اشــت شــد ه مشکلی 

به وجود  نیاید .«

ناد انی د ر ند انســتن نیســت د ر مقاومت 
مقابل د انســتن اســت. هر وقت و هرجا 
احساس کرد یم به د انســتن بیشتر نیاز 
ند اریم یا د ر مقابل یک مطلب آموزند ه و 
متفاوت مقاومت کرد یم به ناد انی لبخند  
زد ه ایم.تمریــن کنیم که یاد مان نرود  ما 
مرد می معمولی د ر د نیا هستیم. د ر هیچ 
کجا مسابقه ای برای انتخاب مهربان ترین 
و باهوش ترین و شــجاع ترین مرد م د نیا 
برگزار نشــد ه که ما مد ال طالی آن را به 
گــرد ن خود مان اند اختــه ایم و برخی از 
ایرانیان حتی د نبال کشــف شجره نامه 
لیونل مسی و بیل گیتس و انشتین هستند  
که ثابت کنند  ایرانی هستند . مگر می شود  
ایــن همه خوب و موفق و د رجه یک بود  
اما ایرانی نبود ؟!برای پیشرفت باید  توهم 
ها و اغراق ها را کنار بگذاریم. ما مرد می 
هستیم مثل د یگر مرد م د نیا، کمی بهتر 

کمی بد تــر. د ر برهه هایی فوق العاد ه ایم، 
د ر لحظه هایــی ناامید  کنند ه. برای بهتر 
شــد ن باید  این نکته را عمیقا باور کنیم. 
آقا مــا تاریخ چند  هزارســاله د اریم این 
یعنی بهتریم!یونان باســتان به مراتب از 
ایران باســتان روی تاریخ اثر عمیق تری 
گذاشت. سقراط، افالطون، ارسطو، تالس 
فیثاغورس، اقلید س، بقراط و ... د ر فلسفه 
و سیاســت و طب و هنــر و ریاضی و ... 
شــاهکار آفرینش بود ند . اما یونان چند  
ســال پیش به د رجه ای از فالکت رسید  
که برای بقا حتی برخی پیشــنهاد  د اد ند  
قســمتی از خاکش را به کشور همسایه 
انگیز  بفروشــد !مصر هم تمد نی شگفت 
د ارد  اما این روزها گرفتار چند  د ســتگی 
سیاســی، فســاد  اقتصاد ی و تنش های 
قومی شد ه اســت و اوضاعی رقت انگیز 
را بعــد  از یک انقالب تجربــه می کند .

گذشــته گرایی با گذشته پرستی تفاوت 
د ارد . »د اشــتم د اشــتم، حساب نیست، 
د ارم د ارم حســابه«! افتخار به گذشته و 
تاریخ باشــکوه برای خوشبختی کفایت 
نمــی کند .باید  بپذیریم که روزگار خوبی 
را نمی  گذرانیم، نگاهی به گله و شکایت 
های پیرامون مان بیند ازیم، این همه زباله 
د ر خیابان و د ریا و بیابان را شــب ها که 
ما خواب هســتیم ترامپ می آورد  و می 
ریزد ؟ این همه قتل و عام جاد ه ای نتیجه 

مد اخله اسرائیل است؟ 
ایــن تالطم بازار و بــی نظمی اقتصاد ی 
و د الل مســلکی کار عربســتان است؟ 
آن آقایــی کــه د یــروز د ر اتوبان پیش 
چشــم من بطری شیشه ای د لستر را از 
ماشــین بیرون پرت کرد  و هزار تکه شد  
و نزد یک بود  سرنشــینان چند  ماشین را 
به ُکشتن بد هد  د اماد  صد ام بود ؟نخست 

وزیر انگلیس هر ســال نــوروز می آید  و 
بــرای یک جوجــه کبــاب و یک چای 
آتشــی هکتارها جنگل چند  هزارساله را 
آتش می زند ؟باور کنیم که باید  تعارف و 
تحسین های اغراق آمیز را کنار بگذاریم 
و بپذیریم جماعتی د ر این کشور زند گی 
می کنند  که نه تنها ناد ان هستند  بلکه د ر 
مقابل د انستن جانانه مقاومت می کنند . 
تالش کنیم د ر این د سته قرار نگیریم.این 
نوشــتار د ر پی خود زنی و سرقت اعتماد  
به نفس ملی نیســت، بلکه یک یاد آوری 
به خود مان است که باید  د ست از اغراق 
های معمول برد اریــم و با واقعیت های 
پیرامــون مان مثل یک بیمــاری روبرو 
شویم. انکار و حاشا کرد ن بیماری نتیجه 
ای به مراتب د رد ناک تر از د رمان د ارد ...

برای نجات این ســرزمین الزم است به 
مرد م بهتری تبد یل شویم.

دورهمی در  هتل اوین 

 برای نجات این سرزمین

روزی که همه بفهمند ...
هیچ چیز عیب نیست، جز قضاوت و مسخره کرد ن 

د یگران. هیچ چیز گناه نیست، جز حق الناس...هیچ چیز 
ثواب نیست، جز خد مت به د یگران...هیچ کس اسطوره 
نیست، اال د ر مهرباني و انسانیت.هیچ د یني با ارزشتر 
از انسانیت نیست.هیچ چیز جاود انه نمي ماند ، جز عشق 
.هیچ چیز ماند گار نیست، جز خوبي و بد ي.هیچ سعاد تي 

باالتر از آگاهي نیست.هیچ د شمني خطرناکتر از جهل 
نیست.زمین تبد یل مي شود  به بهشتي سراسر 

ازعشق .این مطلب را ما ننوشتیم  
عبید  زاکانی نوشت.

ما مردم...
ما مردم صبح که سر از بالین برمیداریم، 

تا شب که سر مرگمان را می گذاریم، 
مدام همدیگر را میگزیم. بخیلیم؛ بخیل! 

خوشمان می آید که سر راه دیگران 
سنگ بیندازیم.  این مطلب را ما ننوشتیم  

محمود دولت آبادی در کلیدرنوشت.

اتفاقات خوبی می افتد

پیش  وقت  چنــد   همین 
وزارت  د رمــان  معــاون 
بهد اشــت از آغــاز طرح 
اســتحقاق سنجی د رمان 
د ر اســتان هــای فارس 
مازنــد ران، البرز و کرمان 
خبر د اد  و تاکید  کرد  که 
بر پایه این طرح، بیمار د ر 
بد و ورود  به بیمارســتان 

بر اســاس نوع بیمه و د اشــتن بیمه تکمیلی، نوع خد مات و پوشش 
مالیاش تعیین خواهد  شد .

هم اکنون استان فارس طرح اســتحقاق د رمان را با کمترین نقص 
آغاز کرد ه اســت. د ر گام نخست اجرای این طرح، پذیرش بیمار د ر 
بخش های بســتری موقت یا د ائم صرفا با کد  ملی انجام می شــود  
یعنی به طور مشخص به صورت کامال الکترونیکی، اطالعات پزشکی 
بیمار شناســایی می گرد د  و کارشناسان بیمه، اطالعات بیمه گری و 
اســتحقاق بیمار را برای د ریافت خد مات د رمانی به صورت آنالین و 
الکترونیکی بررســی و تأیید  می کنند  و سپس یک کد  16 رقمی د ر 
اسناد  مربوط به بســتری بیمار د رج می شود  که برای پیگیری های 

مالی بعد ی قابل ارائه به بیمه خواهد  بود .
اگــر چه د ر فاز نخســت این طرح د ر مراحل بعــد  از پذیرش اولیه 
همچنان ارائه د فترچه کاغذی ضروری است اما این طرح د ر فازهای 
بعد  به بخشــهای د یگر و همچنین تمامی مراحل د رمان تا ترخیص 
بیمار خواهد  رسید  و د ر نهایت چاپ د فترچه ها به طور کامل منتفی 
و پروند ه های پزشکی و بیمه ای بیماران نیز د ر قالب یک بسته کاماًل 

الکترونیکی ارائه می شود . 
د ر حال حاضر ظرفیت ارائه خد مات الکترونیکی بیمه ای د ر بخش های 
ســرپایی را د ارد  از طرح های مشابه د یگری مثل طرح د سترسی به 
سیســتم اطالعات بیمارستانی )HIS( که به موازات این طرح کلید  
خورد ه  کــه این طرحها د ر فازهای بعد ی د ر کنار موضوع راهنمای 
طبابت بالینی )گاید الین ها( می توانند  سیستم سالمت ما را به سطح 

کشورهای پیشرفته د نیا برساند .

طرح استحقاق سنجی درمان !
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افزایش وام مســکن د ر راه اســت:مد یرکل د فتر برنامه ریزی و اقتصاد  مسکن: 
بانک مســکن بســته ای را اعالم کرد ه که بر اســاس آن به سازند گان مسکن 

تسهیالت از 40 تا 90 میلیون تومان پرد اخت خواهد  کرد .
وام 25میلیون تومانی مســکن روســتایی:رئیس بنیاد  مسکن انقالب با اعالم 
این که هم اکنون 40 د رصد  روســتاهای کشــور د ر برابر زلزله مقاوم هستند  از 

ابالغ وام 25میلیون تومانی مسکن روستایی خبر د اد .
متقاضیــان وام ازد واج به بانک ها مراجعه نکنند : متقاضیان د ریافت وام ازد واج 
الزم نیســت به بانک مراجعه کنند  بلکه می بایســت ابتد ا د رخواستشان را د ر 
ســامانه   https://ve.cbi.ir که به این منظور طراحی شد ه است، ثبت کرد ه و 
پس از د ریافت کد  پیگیری برای تشــکیل پروند ه به بانک مراجعه کنند .سامانه 
ثبت د رخواســت وام ازد واج، از طریق ارســال این پیامک نزد یک ترین شعبه 
بانکــی که امکان پرد اخت وام به متقاضیان را د ارد ، برای مراجعه حضوری آنها 

مشخص خواهد  کرد .
همــه بانکها ملزم بــه پرد اخت وام ازد واج 15 میلیونی هســتند :بانک مرکزی 
اعالم کرد  پرد اخت تســهیالت قرض الحسنه ازد واج د ر اولویت نخست پرد اخت 
تســهیالت قرض الحســنه قرار د ارد  و تمام بانکها و موسســات اعتباری ملزم 
بــه پرد اخت تســهیالت قرض الحســنه ازد واج از محل مجموع ســپرد ه های 

قرض الحسنه پس اند از و جاری هستند .

پورابراهیمــی رئیــس کمیســیون 
اقتصاد ی مجلس : رشــد  قیمت ارز 
د الیــل اقتصاد ی نــد ارد  .ضعف د ر 
برای  مرکزی  بانــک  گیری  تصمیم 
عملیات اجرایی را بــه عنوان عامل 
اصلــی د ر کاهــش ارزش پول ملی 

کشور است.
کمیســیون  د لیگانی،عضو  حاجــی 
برنامه و بود جه مجلس:هنوز پشــت 
پرد ه ایــن افزایش د فعی قیمت د الر 
مشخص نشــد ه اســت و مشکوک 

مبهم است.
چیزی که واضح اســت این است که 

د ولت از ایــن افزایش قیمت د الر نه 
تنها گران نیست بلکه خوشحال نیز 
هست و اگر چنین نبود  اولین اقد ام 
رئیس  استیضاح  یا حد اقل  برکناری 

بانک مرکزی بود .

قابل توجه متقاضیان وام

بانک مرکزی مقصر است

ولی اله ســیف د ر د ید ار مد یران عامل شبکه بانکی د ر 
د یــد ار نوروزی:امروز هیچ موسســه غیرمجاز فعال د ر 
کشور وجود  ند ارد . شــبکه بانکی باید   برای حمایت از 
کاالی ایرانی، برنامه ریزی کند .موسســات غیرمجاز که 
د ر ســال های اخیر با ایجاد  اختالل د ر بازار پول کشور 
انتظام بخشــی به بازار پول را با موانع و معضالتی روبرو 
کرد ه بود ، د ر سال 1396 با همکاری ارکان حاکمیتی و 
همت همکاران بانک مرکزی ساماند هی شد ند . فعالیت 
این موسســات که با جذب سپرد ه و ســرمایه گذاری 

آن د ر بازارهای پر ریســک، ســرمایه های مرد م را د ر 
معرض نابود ی قرار د اد ه بود ند ، هم اکنون ســاماند هی 
شد ه است و امروز هیچ موسسه غیرمجاز فعالی د ر سطح 
کشــور وجود  ند ارد .امروز د یگر بانک ها د ر واد ی رقابت 
مخربــی که برای تجهیز گران قیمت منابع به واســطه 
حضور غیرمجاز ها شــکل گرفته بــود ، قرار نمی گیرند . 
د ر سال جاری تالش می کنیم فرآیند  بازپرد اخت باقی 
ماند ه سپرد ه های سپرد ه گذاران د ر موسسات غیرمجاز 
از طریق شناســایی د ارایی های غیرمجازها انجام شود .

شــبکه بانکی برای تحقق این هد ف باید  برنامه ریزی و 
خط مشــی خود  را تعیین کنــد  و علی رغم وجود  عد م 
تعاد ل هایی که د ر نظام بانکــی وجود  د ارد ، تمام توان 
خود  را برای اســتفاد ه بهینه از منابع موجود  د ر راستای 
اشتغال زایی و حمایت از کاالی ایرانی به کار گیرد .همه 
همکاران نظام بانکی باید  به گونه ای هد فگذاری و عمل 
کنند  که هیچ منبعی از نظام بانکی به هد ر نرود  و بیش 
از هر زمانی، شــاهد  تخصیص منابع د ر راستای تولید  و 

اشتغال باشیم. 

ســیف رئیس کل بانک مرکزی طی یاد د اشتی 
از سود جویی ها موسســات مالی غیرمجاز پرد ه 
برد اشــت و تاکید  کرد  که ایــن بانک عزم د ارد  

که معضل فعالیت این موسسات را یکبار و 
برای همیشه حل کند :

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سال ها است نظام بانکی کشور با یک 
معضل اساسی و یک بیماری مزمن 
به نام نهاد های پولی غیر  مجاز د ست 
به گریبان اســت که بی  انضباطی و 

اخالِل ناشی از فعالیِت آنها، منبع تهد ید  
جد ی و آسیب  به نظام مالی، امنیت و ثبات 

اقتصاد ی و اجتماعی کشــور می باشد . طی سه 
د هه اخیــر تعد اد  زیاد ی از موسســات با اخذ 
مجوز از نهاد هایی غیر از بانک مرکزی تشکیل 
و به موازات شــبکه بانکــی، مانند  یک بانک 
تمام  عیار برخالف قوانین و مقررات و حتی 
خارج از مفاد  اساســنامه   خود  به فعالیت 
گسترد ه پولی و بانکی مشغول شد ند .این 
مؤسســات، د ر حالی که واجد  کمترین 

تخصص  صالحیــت، 
و تجربه د ر زمینه 
واحد هــای  اد اره 
به  بود ند ،  پولــی 
هرگونــه  از  د ور 
نظارتی از ســوی 
ن  کننــد گا د ر صا

نابخرد انــه  مجــوز، 
اقــد ام به گســترش 

فعالیت خــود  کرد ه و اقد امات اشــتباهی را مرتکب 
شد ند  که گســترش بی  رویه شعب د ر اقصی نقاط 

کشور یکی از آنها بود . 
سپرد ه  های  جذب  مشــکل،  مهمترین 
بیشــتر از مرد م با اتکا به پرد اخت 
ســود های باال، از طریق تبلیغات 
گســترد ه، پرهزینــه و گمــراه 
کنند ه و پرد اخت این سود ها از 
محل جذب ســپرد ه  های جد ید  
بود  کــه اضمحالل تد ریجی این 

موسسات را سبب شد .
بروز این شــرایط و گسترش 
د امنه فعالیت این موسسات 
جــذب نقد ینگــی قابل 
آنها  توســط  توجهی 
رقابتی  و  باعــث  را 
بیــن  د ر  د یگــر 
بانکــی  شــبکه 
برای جذب این 

منابع را سبب شد  و عماًل پول مرد م که قرار بود  برای 
سرمایه  گذاری د ر تولید  و اشتغال استفاد ه شود ، مبد ل 

به وسیله  ای برای سود جویی ناصواب آن ها گرد ید . 
ورود  غیرتخصصــی به بازارهای گوناگون نظیر طال و 
ارز، اختفای اطالعات مالی و عملکرد  و سود  د ه نشان 
د اد ن غیرواقعی صورتهای مالی، ارزیابی بیش از واقع 
د ارایی هــا و د ه ها تخلف ریز و د رشــت د یگر که از 
حوصله این مقال بیرون اســت نیز از د یگر اقد امات 

مخرب این موسسات به شمار می آید . 
د ر این میان بانک مرکزی باهد ف شفاف سازی و ایجاد  
فضای ســالم رقابتــی و با ثبات د ر اقتصاد  کشــوراز 
طریــق اقد اماتی مانند  اطالع رســانی بــه  هنگام و 
کارآمد ، پایش فعالیت  ها و بازرســی عملکرد ، اِعمال 
محد ود یت د ریافت خد مات بانکی، ممانعت از بســط 
و توسعه شــعب و جمع آوری سپرد ه، جلب همکاری 
نیروی انتظامی و نیز معرفی مؤسسات متخلف و فاقد  
مجوز به مراجع قضایی؛ ســاماند هی شرایط نابسامان 
موجود  را با جد یت پی گیــری نمود  و عزم آن کرد  تا 
این معضل را به یکباره و یکبار برای همیشــه حل و 
فصل نماید .با وجود  تمامی مشکالت ناشی از فعالیت 
موسســات غیرمجاز؛ امید واریم با هماهنگی بوجود  
آمد ه بین مجموعه حاکمیــِت نظام و همیاری و 
همد لــی مرد م عزیز که نوید بخش حل و فصل 
اصولی و تام و تمام معضل موسسات غیرمجاز 
د ر نظام پولی و بانکی کشور می  باشد ؛ د غد غه 
مرد م و ســپرد ه  گذاران محترم به زود ی رفع 
شد ه و شاهد  ثبات، شفافیت، سالمت و صحت 

عملکرد  د ر بازار پولی کشور باشیم. 
انشااهلل...

ایران  بازرگانی مشترک  اتاق  رئیس 
و عراق: نــرخ واقعی د الر نهایتا 4200 
تومان است و نرخ 5600 تومانی موجود  
د ر بــازار اصــال واقعی نیســت و عزمی 
هم برای کنترل این بــازار وجود  ند ارد . 
افزایش نــرخ د الر آثار واقعی د ر اقتصاد  
د ارد . پیش از ایــن ماجراها ارزش پول 
ملــی تا 34 د رصد  کاهــش یافته بود  و 

می تــوان گفت که پــس از تغییرات به 
وجود  آمد ه د ر بازار ارز، ارزش پول ملی 
تا 40 د رصد  کاهش یافته اســت. یعنی 
عمال یک میلیــون تومان پول د ر جیب 
مرد م ارزشــی معاد ل 600 هزار تومان 

پید ا کرد ه است.
عضــو اتاق بازرگانی ایــران: مرد م 
حــق د ارند  کــه د الر می خرنــد. مرد م 

بــرای این کــه ارزش پــس اند ازهــای 
خرد شــان کاهــش پیــد ا نکنــد  پس 
 اند ازهای خــود  را به طال، ســکه و ارز 

تبد یل می کنند .
وزیر اقتصاد : با اشــاره به پرهیز د ولت 
از اقد امــات ناگهانــی و برهم زنند ه جو 
روانی اقتصاد  ملی، بزود ی به ریل باثبات 

اقتصاد  باز می گرد یم.

عباس آخونــد ی وزیر راه وشهرســازی 
ضمن تحلیل چالش های اخیر اقتصاد ی 
ایران به ارزیابــی اقد امات د ولت د ر این 
زمینه پرد اخت: غول از شیشــه د رآمد  و 
چنــد  روزی جــوالن د اد  و  همه نگران 
شــد ند . د ولت این بار تن به انفعال ند اد  
و راهبری عملیات د ر بند کرد ن آن را بر 
عهد ه گرفت. فضای سیاســی جامعه که 
بر اثر قطبی شــد ن شــد ید ، مد ت ها بود  
اجماعی را تجربه نکرد ه بود ، شاهد  اعالم 
مواضع کم وبیش همراســتا از سوی سه 
قوه شــد . مد عیان تمامیت صالحیت و 
د رســتی پس از چند  رزمایش و نمایش 
ابتد ایی سیاســت خاموشــی را پیشــه 
کرد ند .»مشــکل فقط چهارراه استانبول 
نیست؛ بخشی از مشکل چهارراهی است 
که به اســتانبول، اربیل، د بی و... منتهی 

می شود .
ترکیب چالــش پیش گفته بــا تنگنای 
بانکی یــا پد یــد ه  پول ســمی موجب 
هم افزایی مخربی اســت که از یک سو بر 
رشــد  اقتصاد ی اثر ســوء می گذارد  و از 

ســوی د یگر موجب افزایش نقد ینگی و 
تورم د ر کاال و نرخ ارز اســت. باال ماند ن 
نرخ ســود  سپرد ه و د یگری ایجاد  شکاف 
کم ســابقه بین نرخ ســود  بانکی و نرخ 
تــورم؛ متغیری کــه از آن به عنوان نرخ 
سود   واقعی یاد  می شــود . تصویر شکاف 
نرخ ســود - نــرخ تورم، عینــا به صورت 
شــکاف بد هــی- د ارایــی بــه ترازنامه  
بانک ها منتقــل و موجب ناترازی واقعی 
و پنهان ترازنامه های موسســه های پولی 
و اعتباری شــد . این شکاف بزرگ که د ر 
واقع نمایند ه  زیان های نظام بانکی است 
صاحبان د ارایی هــای موهوم بیش از هر 
کس به متزلزل بــود ن پایه  د ارایی های 
خود  آگاهند . سرعت عکس العمل فعاالن 
بازار های د ارایی، از جمله بازار پول و ارز 
به پیش نشــانگرهای اقتصاد ی نسبت به 
سایر بازارها بســیار بیشتر است. آنان با 
مشــاهد ه  کوچک ترین نشانه های تغییر 
د ر بازار، اولین موضوعی را که د ر د ستور 
کار خود  قرار می د هند ، تبد یل د ارایی ها 
اســت. تحصیل ارز خارجی اولین مقصد  

مهاجرت برای حفــظ قد رت خرید  پول 
سمی اســت و به این  ترتیب بحران های 
همــزاد  بانکــی و تــراز پرد اخت ها یا به 
عبارت د یگر بحران ارزی شکل می گیرد . 
بنابراین، یک ریشــه  عمیق بحران ارزی 
را بایــد  د ر تنگنای بانکــی رد یابی کرد . 
جریان پول ســمی د ر سیســتم بانکی 
و تد اوم گــرد ش و بازتولید  آن به مد ت 
طوالنی به مفهوم شکل گیری شبکه های 
متشکل فساد  د ر عرصه  سیاست و اقتصاد  
اســت فقط موسسه های مالی د ر جریان 
تنگنایی که ایجاد  کرد ند  از بانک مرکزی 
اعتباری  خــط  تومان  21هزارمیلیــارد  
د ریافت کرد ند . هم چنیــن میزان اضافه 
برد اشت بانک های خصوصی که منجر به 
خط اعتباری از بانک مرکزی شد  بیش از 
50هزارمیلیارد  تومان است. رشد  حد ود  
100 د رصد  بود جه جاری به قیمت های 
جــاری، افزایــش بود جه هــای رفاهی، 
بارشد ن کسری صند وق های بازنشستگی 
به بود جه عمومی د ولت و کاهش قد رت 
اهرمــی آن موضوع ســاختاری د یگری 

اســت که می توان از آن نام برد . بنابراین 
از د ست رفتن کنترل نرخ ارز پد ید ه  د ور 
از انتظــاری نبود  و نیســت.راهکارهای 
بنیاد ین حل تنگنای ارزی را نباید  تنها د ر 
ایجاد  محد ود یت د ر بازار ارز جست وجو 
کرد .بلکه بایــد   د ولت میزان بد هی خود  
را انتشار و تعهد  خود  به بازپرد اخت آنها 
را رسما اعالم کند . د وم، بخش عمد ه ای 
از راه  حــل تنگنای ارزی را باید  د رحل و 
فصل تنگنای بانکی جســت. سوم، ایران 
نیازمند  یــک نظام مالی ســخت گیرانه 
و منضبط اســت تا بتوانــد  د خل وخرج 
بود جه ای خود  را تنظیم کند . سیاســت 
انبســاطی و نظام رفاه بی هد ف، ناکارآمد  
و غیر د قیــق موجود  فقط موجب هزینه 

و افزایش بی اعتبار تقاضای ارزی است.

مشکل فقط چهارراه استانبول نیست

در کشور وجود ندارد

د غد غه مرد م و سپرد ه گذاران محترم

یک میلیون تومان پول در جیب مردم

تحلیلیات

ص
حص

ر م
شی

رد                              
ا

به قول بعضی ها

این مردم
  سال ها است که مرتب همان فریب ها را 

 می خورند، ولی مضحک اینجاست که 
 خودشان را باهوش ترین مردم دنیا 

هم می دانند!  
این مطلب را ما ننوشتیم صادق هدایت نوشت.

به قول بعضی ها

علی اصغر یوســف نژاد ، سخنگوی کمیســیون تلفیق بود جه گفت:بانک ها از 
د ریافت د رخواســت وام ازد واج 15 میلیون تومانی ازجانب زوج ها امتناع می 
کنند . قانون بود جه ســال 97 د ر خصوص وام ازد واج صراحت الزم و کافی را 
د ارد  و بانــک ها باید  وام 15 میلیون تومانی را با اقســاط 5 ســاله به زوج ها 
پرد اخت کنند .موضوع وام ازد واج 15 میلیون تومانی را شــخص رئیس جمهور 
با حضور د ر وزارت اقتصــاد  مطرح کرد  و د ر مجلس نمایند گان با آن موافقت 
کرد ند  که به نظر می رســد  این وام از جمله مطالبات مرد م اســت.وام ازد واج 
قابلیت اجرایی د ارد  و انتظار می رود  د ولت نسبت به اجرای هر چه سریعتر این 
قانون اقد ام کند .اجرای قوانین د و هفته بعد  از ابالغ آن از سوی رئیس جمهور 

جنبه عملیاتی می گیرد ، د ر واقع د ر حال حاضر پرد اخت 
وام ازد واج مراحل تد وین آیین نامه و د ستور العمل 

را پشت سر می گذارد .

 بانک ها وام ۱۵ میلیون تومانی 
ازدواج نمی دهند !!!

خط پایان



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی
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بانکد اری نوین د ر د نیا به سوی الکترونیکی شد ن پیش رفته و بانکهای بزرگ 
د نیا از تعد اد  شــعب خود  می کاهند ،تعد اد  شــعب بانکــی د ر ایران به یکی از 

معضالت سیستم بانکی تبد یل شد ه است.

رئیس جمهور با بیان اینکه غد ه سرطانی از بد نه اقتصاد  خارج شد ، گفت: 
باالترین اعتمــاد  مرد م د ر بخش اقتصاد  باید  بــه بانک مرکزی و بانک ها 

باشد .

ســیف رئیس کل بانک مرکزی د ر نامه ای به رئیس قوه قضاییه، شاخص بهای 
کاالهــا و خد مات مصرفی د ر مناطق شــهری ایران را جهت محاســبه میزان 
مهریــه به وجه رایج و تأخیر تأد یه اعالم کــرد : با توجه به اینکه بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران بر اســاس ماد ه 4 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک 
تبصره به ماد ه 1082 قانون مد نی مصوب 13 ارد یبهشــت ماه سال 77 مکلف 
شد ه است شاخص بهای کاالها و خد مات مصرفی شهری ایران را به طور ساالنه 
جهت محاســبه میزان مهریه به وجه رایج، حد اکثر تا پایان خرد اد ماه هر سال 
د ر اختیار قوه قضاییه قرار د هد . همچنین بر اســاس مصوبه مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام د ر خصوص خســارت تاخیــر تاد یه چک و همچنین ماد ه 522 
قانون د ین، بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران موظف به اعالم نرخ تورم به 

»مراجع قضایی و د اد گاه ها« است که »اعد اد  شاخص 
ماهانه جهت محاسبه تاخیر تاد یه مربوط به سال 
1396 و ســال های قبل بر اســاس سال پایه 

)100=1395(« اعالم شد ه است.

یکی از معضالت سیستم بانکی

 غده سرطانی از بدنه اقتصاد 
خارج شد!!!

محاسبه میزان مهریه به وجه رایج

بهبود مراودات بانکی  با  نیما

در راستای امورات  حسنه

ســیف رئیس کل بانــک مرکزی د ر 
خصوص بهبود  مراود ات بانکی کشور 
با بانک های د نیا تصریح کرد : د ر سال 
گذشــته 48 میلیارد  د الر ارز مباد له 
ای بــرای وارد ات کاالها و خد مات از 
ســوی بانک مرکزی اختصاص د اد ه 
شــد ه که د ر مقایسه با سال پیش از 
آن کــه 39 میلیارد  د الر بود  افزایش 

قابل مالحظه ای را نشان می د هد .

بــا راه اند ازی ســامانه نیمــا )نظام 
تمــام  ارزی(  مبــاد الت  یکپارچــه 
ارزی کشــور د ر بســتری  مباد الت 
امــن، انجــام و تامیــن و تخصیص 
ارز بــه صــورت برخط بــرای تمام 
صاد رکنند گان و وارد کنند گان فراهم 
می شود . این سامانه امکان مد یریت 
بهینه بازار ارز برای سیاستگذار را نیز 

فراهم می کند .

ســیف رئیس شورای پول و اعتبار با 
اشاره به رشــد  24 د رصد ی اعطای 
تسهیالت د ر یازد ه ماهه سال 1396 
نسبت به مد ت مشــابه سال 1395 
تصریــح کرد : از 520 هــزار میلیارد  
تومان تسهیالت پرد اخت شد ه توسط 
شــبکه بانکی د ر ســال 1396، 62 
د رصد  به منظور ســرمایه د ر گرد ش 
برای اســتفاد ه از ظرفیت های تولید  
و 28 د رصد  نیز به صورت ســرمایه 
گــذاری د ر قالب طرح های جد ید  به 
بخــش های مختلف اقتصاد  کشــور 

اختصاص یافته است.
د ر ســال 1396 همچنیــن 1445 
فقــره تســهیالت معــاد ل 3 هزار و 

200 میلیــارد  تومــان به شــرکت 
های د انش بنیان اعطا شــد ه است. 
همچنیــن 2 هــزار و 200 میلیارد  
تومان تسهیالت نیز د ر اختیار بخش 
خود رو ســازی قرار گرفته است، چرا 
که این د و حوزه نقش مهم و موثری 
د ر ایجاد  اشتغال کشور ایفا می کنند .

یــک میلیون و 175 هــزار فقره وام 
ازد واج د ر ســال 1396 پرد اخت شد  
کــه این تعد اد  علی رغم افزایش رقم 
آن بــه 10 میلیون تومــان با همت 
مضاعف شبکه بانکی عملیاتی شد  و 
امید واریم د ر سال جد ید  نیز با همت 
همکاران، گامی بزرگ د ر راســتای 

این امر حسنه برد اریم.

د اد ستان تهران: مشکالت بانک ها به د ستگاه 
قضایی سر ریز می شود .تسهیالت را بانک ها 
می د هند  و بــا عد م وصــول آن، زحماتش 
برای قضات می ماند  که عالوه بر رســید گی 
قضایی باید  وصول معوقــات را نیز پیگیری 
نماینــد . د ولت یک بار ســود  ســپرد ه ها را 

محد ود  می کنــد  و بار د یگــر د ر تصمیمی 
معارض، سود  بانکی را افزایش می د هد  .عد م 
ثبات تصمیمــات د ولت د ر حوزه ارز مانع از 

اثربخشی برنامه هاست. 
بانک ها د ر اجرای قانون مبارزه با پولشــویی 

جد ی باشند .

 سرریز شدن مشکالت بانک ها
 به دستگاه قضایی

پروتکل : نهاد  های ریسکی موظف اند  
پیش بینــی خود  از رونــد  قیمت ها را 
منتشــر کنند  عالوه بر آن موظف اند  به 
خوانند ه اعالم کننــد  پیس بینی خود  
را چه زمــان تعد یل و اصالح می کنند   
فد رال رزرو ) بانک مرکزی آمریکا ( سه 
ماه یکبار و آژانس بین المللی انرژی د و 
ماه یکبــار ، اقد ام به اصــالح و تعد یل 
پیش بینی های قبلی می کنند  ، کانال 
ســه ماه یکبار پیش بینی د ر سه حوزه 

فوق را اصالح و تعد یل می کند:
1-د ر د وران احمد ی نژاد  اقتصاد  ایران 

»مسکن محور « بود . 
2-از ســال 92 تا پایــان 95 د ر د وران 
روحانــی اول،  اقتصاد  ایران  »ســپرد ه 

محور «  بود . 
3-از ابتد ای ســال 96 بــه بعد  اقتصاد  

ایران » ارز محور « است. 
معنای عملی ســه گزاره  فوق آن است 
که د ر د وران احمد ی نژاد  اقتصاد  توصیه 
مــی کرد  که فرد  پس اند از خود  را وارد  
بخش مســکن کند ، از سال 92 تا 95 
اقتصاد  توصیه می کرد  که فرد  پس اند از 
خود  راســپرد ه گذاری کند  و از ابتد ای 
سال 96 اقتصاد  توصیه می کند  که فرد  
پس اند از خود  را  » ارز محور « کند   :

 تذکر اول: از ابتد ای ســال 96 که 
اقتصاد  ارز محور شد  معنای آن نیست 

که قیمت مسکن د یگر افزایش نمی یابد  
بلکه معنای آن ، این اســت که افزایش 
قیمــت ارز بیشــتر از افزایــش قیمت 

مسکن خواهد  بود . 
 تذکــر د وم: از بیــن ارزرها فرانک 
ســوئیس بهتر از د الر اســت به عبارت 
د یگر گزاره فوق به شــرح ذیل اصالح 
میشــود  :قیمت مســکن د ر ایران اگر 
به فرانک ســوئیس تبد یل شــود  رو به 
کاهش ارزیابی میشود  ، به زبان صریح 
تــر و واضح تــر ، اگر شــما د ر ابتد ای 
ســال 96 قیمت واحد  مسکونی که د ر 
آن ساکن هستید  را به فرانک سوئیس 
تبد یل می کرد ید  و اکنون نیز به فرانک 
ســوئیس محاســبه کنیــد  قیمت  آن  
نزولی بود ه اســت .به زبان قابل فهم تر  
افزایش فرانک سوئیس بیشتر از افزایش 

قیمت مسکن است. 
 تذکر سوم: قیمت ارز همواره رو به 
باال نیست و حرکت های سینوسی د ارد  
حرکت سینوسی به این معناست که باال 
می رود  و سپس پائین می آید  ، افزایش 
می یابد  و ســپس کاهش می یابد  ، اما 
کانال پیش بینی می کند   روند  قیمت 
ارز ، صعود ی اســت ، کانال د ر مهر ماه 
پیش بینی کرد  که روند  شــاخص د الر 
)با نرخ د الر د ر ایران اشــتباه نشــود  ( 
نزولی است که نمود ار  باال ) بنر قبل ( 

نزولی بود ن آن را نشان می د هد  ، روند  
نزولــی بود ه اما 18 بار حرکات نزولی و 
صعود ی د اشــته است ، کانال می تواند  
رونــد  را پیش بینی کند  اما نوســانات 
سینوسی را نمی تواند  پیش بینی کند .

 تذکر چهــارم: خوانند گان مد ام د ر 
مورد  نرخ ارز پرســش هائــی د ارند  که 
مفهوم آن پیش بینی حرکات سینوسی 
ارز اســت ، د الر د ر بــازار جهانی  طی 
یک سال گذشته د ه د رصد  سقوط کرد ه 
اما 18 بار نیز باال و پایین رفته اســت 
عــد ه ای از کانال مــی خواهند  که این 
نوسان 18 گانه طی یک سال گذشته را 
پیش بینی کند  که کانال وارد  این بازی 
نخواهد  شــد  و هیچ متخصص ریسکی 
نیــز د ر جهــان تا کنــون چنین عمل 
نکرد ه اســت لذا متخصصین ریسک د ر 
جهان به پیش بینی »میانگین نرخ ارز« 
می پرد ازنــد . میانگین نرخ ارز  د ر ایران 
را د ر ســه ســال آیند ه صعود ی است.
میانگین نرخ ارز طی ســه سال آیند ه 
از قیمت مســکن بیشــتر رشد  خواهد  
فرانک ســوئیس  قیمت  .میانگین  کرد  
د ر ایران  طی ســه سال آیند ه بیشتر از 

قیمت مسکن  رشد  خواهد  کرد.  
 تذکر پنجم: افزایش نرخ ارز د ر مقطع 
3 ساله بیشتر از افزایش قیمت مسکن 
است ، اما د ر مقطع های 6 ماهه ممکن 

اســت خالف آن باشد  ، افزایش نرخ ارز 
ماهانه نیســت معمــوال د ر یک مقطع 
اتفاق می افتد  و مد ت ها ثابت می ماند ،  
د ر مد تی که ارز ثابت است ممکن است 
افزایش قیمت مســکن نسبت به قبل 
بیشــتر از ارز باشد  ، به عنوان مثال اگر 
ارز د ر یک مقطع 40 د رصد  گران شود  
و بعد  مد تی ثابت بماند  و د ر د وران ثابت 
بود ن ارز ، مسکن 20 د رصد  گران شود ، 
مجموعا هننوز مسکن 20 د رصد  کمتر 
از ارز ، گران شــد ه ولــی اگر یک فعال 
اقتصاد ی د ر مقطــع اول ارز می خرید  
را می فروخــت  ارز  د وم  مقطــع  د ر  و 
و مســکن می خرید  60 د رصد  ســود  
کــرد ه بود. د ر تحقیقی کــه د ر آمریکا 
شــد ه کســانی که خود  را با د اغ ترین 
می کنند   احساس  و  مقایســه  بیزینس 
از اقتصــاد  جا ماند ه انــد  و بالفاصله با 
یک مطالعه 24 ســاعته وارد  بیزینس 
 د اغ می شــوند  د ر 95 د رصــد  مواقــع  

زیان کرد ه اند .
این مطلب را ما ننوشتیم محمد  حسین 

اد یب نوشت.

پیش بینی حرکت های سینوسی ارز

رئیس کل بانک مرکزی بهبود  وضعیت ارائه خد مات بانکد اری الکترونیک را نشانگر 
اهمیت آن د ر بانکد اری خواند  و گفت: د ر حالی که 10 سال پیش نسبت اسکناس 
 به نقد ینگی 15 د رصد  بود ، امروز این نسبت به 2.5 د رصد  کاهش پید ا کرد ه است 
که نشانگر عملکرد  خوب بخش فناوری اطالعات بانک مرکزی و بانک هاست 
که حجم عظیمی از مباد الت و تراکنش ها را بد ون کوچکترین مشکلی انجام 

می د هند . 
 طرح اصالح نظام بانکی برای از بین برد ن عد م تعاد ل هایی که د ر شبکه بانکی 
وجــود  د ارد  از امســال آغــاز مــی شــود  و امید واریم بــا انســجامی که د ر 
 حاکمیــت برای این موضوع به وجود  امد ه اســت گام هــای موثری را د ر این 

زمینه برد اریم.

پیشرفت چشم گیری داشته 

تحلیلیات

ص
حص

ر م
شی

رد                              
ا

به قول بعضی ها

 رضا الفت نســب ســخنگوی اتحاد یه 
کســب و کارهای مجازی گفت: اتحاد یه 
کسب و کارهای مجازی با حمایت اتاق 
اصناف ایــران با ســازمان بیمه تامین 
اجتماعی د ر زمینه بیمه افراد  فریلنســر 

و د ورکار بــه توافق رســید ه اســت تا 
فرآینــد  خود  بیمه ای برای این قشــر از 
انجام شود:  فعاالن حوزه فضای مجازی 
افراد ی که به صورت فریلنســر و د ورکار 
د ر فضای مجازی فعالیت د ارند  از جمله 

رانند گان تاکسی های اینترنتی و شاغالن 
د ورکار می تواننــد  از اواخر فرورد ین ماه 
از بیمه تامین اجتماعی با شــرایط ویژه 
اســتفاد ه کنند . بیمه بزرگترین مشکل 
سد  راه شــرکت های استارت آپی است، 

آیین نامــه بیمه برای اســتارت آپ ها 
ایجاد  شــد ه اســت و با رییس کل بیمه 
مرکزی د ر زمینه رفع مشــکل بیمه به 
عنوان بزرگترین مشــکل استارت آپ ها 
د ر کشــور توافقاتی حاصل شــد ه است 
و ایــن امید  وجود  د ارد  تا مشــکل بیمه 
بــا پیگیــری مجموعه د ولــت و وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات به زود ی 

رفع شود .

دورکارها بزودی بیمه می شوند

برخی منابع خبری اعالم کرد ند  رییس 
بانک مرکزی بــه زود ی تغییر خواهد  

کرد.
این خبر هنوز توسط هیچ منبع رسمی 
تائید  نشد ه است.نمایند  گان  مجلس 
د ر تذکری به رئیس جمهور خواستار 
برکنــاری رئیس کل بانــک مرکزی 
به  نمایند گان  کتبی  شــد ند .تذکرات 
مسئوالن اجرایی کشور از سوی هیات 
رئیســه قرائت شد  که این تذکرات به 

شرح زیر است:
ســید محمد  جواد  ابطحی و اکبر 
رنجبرزاد ه: نمایند گان خمینی شهر 
و اسد آباد د ر تذکری به رئیس جمهور 
و وزرای ارتباطــات و امــور خارجــه 
خواســتار توقف فوری اجرای پیمان 
CTBTO شــد ند  و عنــوان کرد ند  
با توجه بــه اینکه هنوز به این پیمان 
نپیوسته  است ضرورت د ارد  تجهیزات 
مربوط به این پیمان و سنســورهای 
وابســته به آن جمع آوری شــود  و به 
وزیر آموزش و پرورش ضرورت توقف 

اجرای آزمون استخد امی برای آموزش 
و پرورش تا تعییــن تکلیف وضعیت 
حق التد ریســی ها و مصوبه کمیسیون 
 آمــوزش مجلس د ر این باره را متذکر 

شد ند .
صد یف بد ری: نمایند ه مرد م ارد بیل 
د ر تذکری به رئیس جمهور و وزیر امور 
خارجه عنوان کــرد  که چرا مطالبات 
حق التد ریســی ها و اضافه کاری ها و 
پاد اش پایــان خد مــت فرهنگیان و 
معلمان د ر ســال 96 هنوز به صورت 

کامل پرد اخت نشد ه است.
مرد م  نماینــد ه  چنارانــی:  هاجر 
رئیس جمهور  به  تذکری  نیشــابورد ر 
عنوان کرد  که به فراموشــی سپرد ن 
روزهای ملــی و معرفی مشــاهیری 
ملی همچون شیخ  فرید الد ین عطار و 
خیام نیشابوری رمزی از نفوذ فرهنگی 

توسط اجانب است.
محمــد  د هقانی نماینــد ه مرد م 
چناران: به اتفاق 62 نفر از نمایند گان 
د یگر به رئیس جمهــور ضرورت عزل 

رئیس بانک مرکــزی و عوامل د خیل 
د ر گرانــی ارز و متوقف کرد ن چرخه 
زند گی مرد م و ضربه به نظام اقتصاد ی 

کشور را متذکر شد ند .
امیر خجسته: نمایند ه مرد م همد ان 
به رئیس جمهور لــزوم توجه جد ی و 
برکنــاری و برخورد  با متخلفین مالی 
د ر بنیاد  شــهید  و امــور ایثارگران و 
سازمان اقتصاد ی کوثر و بانک د ی را 

متذکر شد .
ناد ر قاضی پور، علیرضا محجوب، احمد  
امیرآباد ی و اکبر رنجبرزاد ه: نمایند گان 
ارومیه، تهران، قم و اسد آباد  د ر تذکری 
به رئیس جمهور خواســتار تسریع د ر 
صد ور د ستور برای جلوگیری از د اد ن 
افطار توسط د ستگاه های مشمول ماد ه 
5 قانون مد یریت خد مات کشــوری از 

جیب بیت المال شد ند .
علیرضا محجوب، احمد  علی آباد ی 
تهران  نمایند گان  قاضی پور:  ناد ر  و 
قم و ارومیه د ر تذکری به وزیر کشور 
عنوان کرد ند  که با توجه به اینکه ماه 

مبارک رمضان نزد یک است تمهید ات 
و اقد امات موثر د ر مبارزه با روزه خواری 
و تعــد اد  معد ود ی از هنجارشــکنان 

صورت گیرد .
نمایند ه  رضایــی:  محمد ابراهیم 
مرد م خمین د ر تذکــری به وزیر راه 
و شهرســازی عنــوان کــرد  که چرا 
مســئوالن وزارت راه و شهرســازی 
مد یریت  نســنجید ه  اقد امــات  مانع 
سازمان هواشناســی کشور د ر تبیین 
قرارد اد  با شرکت فرانسوی نشد ند . د ر 
 حالی که فن و د انش الزم د ر کشــور 

وجود  د ارد .

»سیف« را برکنار کنید

مزد آن گرفت ...
صبح زود جارچی راه می افتاد و بی خود 

فریاد می کشید : مزد آن گرفت جان برادر که 
کار کرد.اما کسی که مزد نمی گرفت کسی بود 

که کار کرده بود.
 این مطلب را ما ننوشتیم 

صادق هدایت در توپ مرواری نوشت.
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مریــم وحید نیا، سرپرســت روابــط عمومی بانک 
پارســیان با بیان اینکه برای بانک پارسیان نوآوری 
د رخد مات بســیار حایز اهمیت است؛ گفت : بانک 
پارسیان با اینکه بانک جوانی است اما اثرات خیلی 

بزرگ و مهمی را د ر شــبکه بانکی  براســاس نحوه ارائه خد مات برجای 
گذاشته اســت.کد های رفتاری  که مورد  تاکید  
د کتر پرویزیــان مد یرعامل بانک اســت 
تعاریــف عملیاتی هســتند  از آنچه که به 
عنــوان ارزش های ســازمانی برای بانک 
تعریف شد ه است، و خد ماتی را که بانک پارسیان از 
ابتد ای تاسیس تا کنون ارایه د اد ه همچون؛ احترام به 
مشتریان، نحوه ارائه سرویس ها، پذیرایی ها و زنجیره خد مات 
و مجموعه ای به عنوان سوپرمارکت مالی ، به عنوان کد های 

رفتاری د ر شبکه بانکی شناخته شد ه است.

 پیشرو د ر مد یریت انرژی 
و حفظ محیط زیست

به عنوان اولین بانک ایرانی بر اساس استاند ارد  ISO 50001:2011، فعالیت د ر 
زمینه استقرار سیستم مد یریت انرژی د ر ساختمان های بانک را آغاز نمود ه است.
این بانک د ر راستای عمل به قانون اصالح الگوی مصرف، قانون رفع موانع تولید  و 
ارتقای نظام مالی کشور و  تعهد  به رعایت مفاد  پروتکل الزام آور کنفرانس محیط 
زیســت پاریس)2015(، با ایجاد  واحد  مد یریت انرژی، د ر گام اول به عنوان تنها 
 ISO 50001:2011  بانک ایرانی موفق به د ریافت گواهینامه بین المللی استاند ارد
د ر زمینه مد یریت مصرف انرژی د ر ساختمان مرکزی بانک )برج سپهر( و د ر گام 
د وم موفق به استقرار مد یریت انرژی د ر تمامی شعب و ساختمان های اد اری استان 
های تهران، البرز و خوزستان شد ه است.د ر بانک صاد رات ایران مجموعه اطالعات 
معماری، تاسیسات، روشنایی، تجهیزات اد اری، قبوض ساختمان ها و شعب تحت 
کنترل سیستم مد یریت انرژی به نرم افزار انرژی منتقل شد ه و ضمن تهیه برچسب 
انــرژی )موضوع تصویب نامه ابالغی مورخ 12 د ی ماه 96 هیات محترم وزیران( 
برای تمامی شعب و ساختمان های مذکور، مصرف انرژی آنها د ر هر سال ممیزی 
می شــود  و همزمان د وره بازگشت سرمایه به کار گرفته شد ه برای مصرف بهینه 
آن، مورد  واکاوی و بررسی های د وره ای قرار می گیرد .همچنین استقرار سیستم 
مد یریت انرژی د ر شبکه بانک با اولویت بند ی استان ها و بر اساس هزینه ساالنه 
مصرف انرژی و اقلیم هر استان انجام می گیرد . شایان ذکر است، با توجه به بحران 
کم آبی د ر کشور و د ر راستای الزامات زیست محیطی و استفاد ه بهینه از پسماند  
آب، تصفیه خانه برج سپهر نوسازی شد ه و د رصد  قابل توجهی از آب مصرفی این 

ساختمان بلند  مرتبه به چرخه مصرف نگهد اری فضای سبز باز می گرد د . 

د ر راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی بانک 
رفاه، یک فقره چک برای تجهیز بیمارســتان لبافی 
نژاد  به آن بیمارســتان اهد ا شــد .د ر مراسمی که به 

همین منظور با حضور مسئوالنی از بانک و بیمارستان برگزار شد ، کوروش 
ســعید ی مد یر شعب منطقه یک تهران بانک رفاه، ضمن ابراز خرسند ی از 
همکاری و تعامالت ســازند ه د و مجموعه اظهار د اشــت: یکی از افتخارات 
بانک رفاه ســابقه طوالنی خد مت رسانی به جامعه پزشکی و حضور پررنگ 
و فعال د ر حوزه ســالمت کشــور اســت.د ر اد امه د کتر شاه حسینی مد یر 
بیمارستان، این اقد ام بانک رفاه را قابل تحسین د انست و اظهار د اشت: این 
گونه مســاعد ت ها د ر بهبود  وضعیت بهد اشت و د رمان جامعه بسیار تاثیر 
گذار است.د ر پایان این مراسم ضمن قد رد انی از مجموعه بیمارستان، چک 

نقد ی کمک هزینه تجهیز بیمارستان اهد ا شد .

د ر ارزیابی شــاخص های پنجگانه 
د ستور العمل اجرایی ماد ه 6 قانون 
حمایت از حقوق مصرف کنند گان 
با کســب امتیاز کامل، حائز رتبه 
برتر د ر سطح اســتان تهران شد . 
پس از ارزیابی های صورت گرفته توســط شورای ارزیابی د فتر هماهنگی 
امــور اقتصاد ی اســتاند اری تهران د ر خصوص شــاخص هــای پنجگانه 
د ســتورالعمل اجرایی ماد ه 6 قانون حمایــت از حقوق مصرف کنند گان، 
بانک ســپه با کســب امتیاز کامل د ر کلیه شاخص ها د ر بین 86 د ستگاه 
ارزیابی شد ه د ر استان موفق به د ریافت لوح استانی »سطح یک« شد  و د ر 
شمار 10 د ستگاه اجرایی که حد اکثر امتیاز را کسب نمود ه اند  قرار گرفت. 

د ر راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی  هم اکنون 17 شــعبه بانک د ر 
استانهای یزد  ، بوشهر، لرستان، گیالن، مازند ران، مرکزی ، کرد ستان ، کهگیلویه 
و بویراحمــد  ، خراســان رضوی ، البرز ، اصفهان ، فارس ، آذربایجان شــرقی   
قم، قزوین و تهران)د و شــعبه( را آماد ه ارائه خد مــات به نابینایان عزیزکرد ه 
اســت. د ر این باجه ها امکان د سترسی آســان به کلیه خد مات شعبه ای برای 
شــهروند ان نابینا با استفاد ه از د ستگاه های گویا، برجسته نگار و نمایشگرهای 
بریل فراهم شــد ه اســت. با راه اند ازی این باجه ها، مشــتریان نابینا وکم بینا 
می تواننــد  بد ون نیاز به حضور همراه از کلیــه عملیات بانکی همچون افتتاح 
حساب، واریز وجه ، انتقال وجه و ... به صورت مستقل استفاد ه کنند . هموطنان 
 نابینــا و کم بینا همچنین می توانند  از طریق وبســایت این بانک به نشــانی

www.tejaratbank.ir بــه مهمترین خد مــات و اطالعات مورد  نیاز خود  
د سترســی پید ا کنند .همچنین د ر این صفحه امکان د ریافت نرم افزار رایگان 
NVDA )مبد ل شــنید اری آیکون های صفحــات وب برای نابینایان( فراهم 
آمد ه و کاربران می توانند  از این نرم افزار یا نرم افزارهای مشــابه برای تسهیل 

د سترسی به خد مات بانک تجارت و کسب اطالعات الزم استفاد ه کنند .

شفافیت تسهیالتی 
اخبار بانک ها

وام خرید  بافت فرسود ه بد ون سپرد ه  نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی 
د ر تمام د نیا بانک ها یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصاد ی 
و تأمین کنند ه منابع مالــی الزم برای بخش های مختلف 
اقتصاد ی هستند  اما د ر کشور ما این نقش همیشه پررنگ 
تر بود ه و بانک ها محور تمام سیاستگذاری ها و برنامه های 
مؤثر اقتصاد ی بود ه اند . د ر همین راســتا پست بانک ایران 
به عنوان عضو مؤثری از شــبکه بانکــی که د ر عرصه های 

مختلفی مانند  ارائه خد مت به مناطق د ورافتاد ه، پرد اخت تســهیالت اشــتغالزائی 
ازمحل صند وق توســعه ملی، تأمین مالی مورد  نیاز فعاالن حوزه فناوری اطالعات 
و سایر فعالیت ها و اقد امات توانمند ی های شبکه گسترد ه خود  را نشان د اد ه بود  د ر 
ایــن عرصه نیز ورود  کرد ه و بعنوان یک مأموریت جد ید  عزم خود  را برای کمک به 
نوســازی ناوگان حمل و نقل کشور جزم کرد ه است. البته اقد امات بسیار مهمی د ر 
این راستا توسط این بانک انجام شد ه و اخیراً شاهد  واگذاری 212 د ستگاه اتوبوس 
و مینی بوس خرید اری شد ه با استفاد ه از تسهیالت این بانک به مبلغ بیش از 540 
میلیارد  ریال د رســطح استان های خراسان جنوبی و خوزستان بود ه که همزمان با 
د هه مبارک فجر مورد  بهره برد اری قرار گرفت. این آغاز خوب نشان د هند ه همراهی 
این بانک با سیاســت های اقتصاد ی د ولت و نظام و توجه به نیازهای کشور است و 
همین همراهی باعث شــد ه که روز به روز شاهد  ارتقاء جایگاه پست بانک ایران نزد  

مرد م و مسئوالن باشیم. 

مشــتریان متقاضــی انــواع تســهیالت بلند مد ت 
خریــد  مســکن اعم از تســهیالت از محــل اوراق 
یــا از محــل صند وق پس انــد از مســکن یکم و یا 
د یگر انواع تســهیالت همچون تســهیالت از محل 

 صند وق پس اند از مســکن جوانــان می توانند  با مراجعه به این ســامانه
http://bank-maskan.ir ، د ر جریان اقســاط خود  قرار بگیرند . این 
سامانه د ر قسمت »محاسبات« سایت بانک مسکن قرار د ارد  و مشتمل بر 
د و بخش »محاسبه اقساط« و »محاسبه سود  سپرد ه ها« است. متقاضیان 
د ریافت تســهیالت بانک مسکن می توانند  با مراجعه به این سامانه و وارد  
کرد ن اطالعات مربوط به تســهیالتی که می خواهند  از اقساط آن مطلع 
شوند  شــامل مبلغ کل تســهیالت، مد ت بازپرد اخت و سود  ساالنه، د ر 
جریان اقســاط ماهانه قرار بگیرند . بازپرد اخت اقساط به د و روش ساد ه و 
پلکانی ممکن است.این ســامانه همه اشکال بازپرد اخت اقساط د ر قالب 
پلکانی را محاسبه می کند . از آنجا که برخی از مشتریان امکان بازپرد اخت 
اقســاط د ر صورت اخذ سقف تســهیالت را ند ارند ، می توانند  با اطالع از 
میزان اقســاط تســهیالت با ارقام کمتر از سقف قابل پرد اخت، متناسب 
با اســتطاعت خود  د ر صند وق یکم ســپرد ه گذاری و یا با خرید  اوراق از 
تسهیالت بد ون سپرد ه استفاد ه کنند . به بیان د یگر، تسهیالت موجود  د ر 
بانک مســکن برای پرد اخت به متقاضیان خرید  خانه، الزاماً د ر سقف  های 
مربوطه، پرد اخت نمی شــود  بلکه متناسب با ارزش کارشناسی ملک مورد  
معامله و همچنین نیاز مالی خرید ار، امکان د ریافت تســهیالت د ر مبالغ 
کمتر از ســقف تعیین شد ه نیز وجود  د ارد .نرخ سود  انواع تسهیالت بانک 
مســکن نیز د ر جد ولی د ر همین بخش از سایت بانک مسکن گرد آوری 

شد ه تا محاسبه اقساط به ساد گی برای متقاضیان ممکن باشد .

مد یرعامل بانک مسکن با تشریح 
سیاست های اعتباری این بانک 
د ر ســال جد ید  گفت: د ر ســال 
جد ید  ســقف تســهیالت خرید  

مسکن بد ون سپرد ه با اولویت بافت فرسود ه د ر تهران 
60 میلیون، شهرهای بزرگ و مراکز استان 50 میلیون 

و سایر شهرها 40 میلیون تومان است

خســرو فرحی مد یرعامل پســت بانک ایران د ر گفتگوئی ضمن تشــریح اهــم اقد امات و 
د ســتاورد های این بانک د رسال 1396 گفت: یکپارچه سازی ســامانه های بانک و استقرار 
و توسعه ســامانه جد ید  برای افزایش کیفیت، سرعت و تنوع خد مات از مهمترین اقد امات 
می باشد .اخذ مجوز عاملیت بانکی صند وق توسعه ملی و طرح اشتغال زائی روستائی از د ولت 
و مجلس شــورای اسالمی، اخذ کارگزاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای انجام 
خد مات شــعبه ای حســاب های د ولتی و پرد اخت بیش از 25 هزار میلیارد  ریال تسهیالت  
به فعاالن اشــتغال زائی د ر حوزه های IT، ICT ، د انش بنیان ها، کشــاورزی، د امد اری و منابع طبیعی، صنایع 
تبد یلی و تکمیلی د ر راســتای توسعه کسب وکارهای خرد  و متوســط)SMEها( ازجمله د ستاورد ها و اقد امات 
مهم این بانک د ر سال گذشته بود ه است. تعیین بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطالعات و بزرگترین 
خرد ه بانکد ار کشــور، امضا قرارد اد  عاملیت اعطای تسهیالت به طرح های اشتغال زایی روستائی بین نهاد  ریاست 
جمهوری، سازمان مد یریت و برنامه ریزی و همچنین امضای تفاهم نامه های مشترک همکاری با سایر سازمان ها 
و نهاد ها از جمله صند وق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، اتاق تعاون استان تهران، پژوهشگاه فضائی ایران 
سازمان میراث فرهنگی از د ستاورد ها و اقد اماتی است که این بانک د ر سال 1396 د اشته است.راه اند ازی سرویس 
حوالجات الکترونیک بین المللی خرد  )IFS( با همکاری اتحاد یه جهانی پســت )UPUبه منظور انجام حوالجات 
د وطرفه بین کشــورهای عضو اتحاد یه صورت گرفته است.ایجاد  روابط کارگزاری با بیش از 70 کارگزار خارجی 
از مهمترین برنامه های پســت بانک ایران د ر عرصه  بانکد اری بین المللی می باشد  که د ر سال گذشته تحقق یافت.
صد ور یارا کارت اعتباری به ویژه برای روستائیان، راه اند ازی اپلیکیشن سکه همراه، کسب جایزه ملی توسعه اکو 
سیستم کارآفرینی، د ریافت نشان های مسئولیت پذیر اجتماعی د ر اولین کنگره چهره های نامی صنعت و اقتصاد  
ایران، نشــان عالی د ر صنعت بانکد اری د ر هفتمین اجالس ITEC ، نشان مسئول و د ریافت گواهینامه اهتمام 

به کیفیت از د یگر د ستاورد ها و اقد امات این بانک د ر سال گذشته بود .

با توجه به گسترش شبکه های مجازی، مشتریان بانک 
اقتصاد نویــن می توانند  از طریــق کانال ها و ابزارهای 
متنــوع ارتباطــی از آخریــن اخبار نخســتین بانک 
خصوصی جمهوری اسالمی ایران آگاهی پید ا کنند .، 
مشتریان این بانک می توانند  از طریق آد رس اینترنتی 
www.enbank.ir ضمن د سترســی بــه تارنمای 
اصلی این بانک از آخرین اخبار، محصوالت و خد مات  
آخریــن تغییرات ســهام، اطالعات شــعب، بیانیه ها 
اطالعیه ها و ... این بانک آگاهــی پید ا کنند .عالوه بر 
این، کانال های اطالع رســانی شــبکه های اجتماعی 
ایــن بانک کــه د ر تارنمای اصلی ایــن بانک معرفی 

شــد ه اند  نیز از مجاری ارتباطی 
ایــن بانک با مرد م و مشــتریان 

می باشــند  که اخبار، روید اد ها و خد مات این بانک از 
این طریق به اطالع هم وطنان می رســد .عالوه بر این 
موارد ، کارشناسان مرکز 24 ساعته ارتباط نوین نیز د ر 
تمام روزهای هفته و ساعات شبانه روز به شماره تلفن 
48031000-021 آماد ه اطالع رســانی و پاسخگویی 
به مشــتریان و هم وطنــان عزیز می باشــند .الزم به 
یاد آوری است هر نوع اطالعیه، بیانیه، خبر و .... بانک 
اقتصاد نوین از طریق مجاری فوق الذکر به اطالع عموم 

هم وطنان و مشتریان عزیز خواهد  رسید .

حجت اهلل مهد یان مد یرعامل بانک توســعه تعاون با تأکید  بر نقش سیستم بانکی د ر ارتقاء 
شــرایط اقتصاد ی کشور خاطرنشان کرد : بخش تعاون و بانک توسعه تعاون د رتأمین مالی 
طرح های اقتصاد ی باهد ف ایجاد  اشــتغال و تولید  محصوالت باکیفیت ایرانی نقش مهم و 

باارزشــی را بر عهد ه د ارد .حمایت جد ی از د و طرح ملی د ولت با عناوین طرح اشــتغال پاید ار روستایی و طرح 
اشــتغال فراگیر را ازجمله اهد اف اصلی بانک د ر سال جاری است.جذب منابع جد ید  و ارزان قیمت و همچنین 
مد یریت مطالبات غیر جاری و بهبود  نسبت nplاز د یگر برنامه های بانک د ر سال جاری به شمار می آید .افزایش 
ســرمایه بانک را ازجمله اولویت های اصلی این بانک د ر جهت حمایت از اشــتغال و کارآفرینی اســت.افزایش 
سرمایه بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک تخصصی بخش تعاون می تواند  نقش بسیار موثری د ر حمایت از 
بنگاه های کوچک و متوسط و ایجاد  اشتغال پاید ار فراهم نماید .توسعه فرهنگ بانکد اری، رعایت اخالق حرفه ای 
و تکریم مشتریان را ازجمله د یگر خطی مشی های اصلی د ر امسال است.افزایش د رآمد های غیر مشاع از طریق 

صد ور ضمنت نامه ها و گسترش فعالیت های ارزی باید  مد نظر مد یران اد ارات شعب قرار گیرد .

فراینــد  صد ور و توزیع یازد ه هزار کارت بانکی توزیع ارزاق 
برای ســی هزار پناهند ه تحت پوشش برنامه جهانی غذا 
WFP توســط بانک تجارت به عنــوان تنها بانک عامل 
این برنامه د ر ایران به اتمام رســید . بر اســاس د رخواست 
د ولت جمهوری اســالمی ایران برنامه جهانی غذا با ارائه 
کمک های غذایی به پناهند گان افغان و سپس پناهند گان 
عراقی فعالیت خود  را د ر ایران از سرگرفت و مجموعه بانک 
تجارت نیز د ر قالب مسئولیت های اجتماعی خود  به عنوان 
بانک برتر ارائه خد مات مورد  نظر این سازمان انتخاب شد  و 
 )WFP( سپس تفاهمنامه ای را با آژانس برنامه جهانی غذا
برای صــد ور کارت جیره ارزاق پناهنــد گان، منعقد  کرد . 
بانک تجارت نیز بیش از شش سال است که با استفاد ه از 
ظرفیت های برند  خود  و بسترهای آنالین از جمله موبایل 
بانک و سایت اینترنتی این بانک برای تسهیل جمع آوری 
کمک ها بــا آژانس برنامه جهانی غذا همکاری می کند .بر 
اســاس این قرارد اد  بانک تجارت کارت الکترونیکی برای 
یازد ه هزار سرپرســت خانواد ه پناهند گان با عناوین »سما 

کارت« و »نهال کارت« صاد ر و د ر 
محل مهمانشهرها توزیع کرد . برنامه 
جهانی غذا نیز ماهانه ســهمیه هر 
خانوار را به حساب سرپرست خانواد ه 
واریز می کند  و پناهند گان با استفاد ه 
از این کارت می توانند  غذای خود  را 

از فروشگاه های طرف قرارد اد  برنامه جهانی غذا خرید اری 
کنند .این پروژه د ر مهمانشهرهای 12 استان کشور به اجرا 
د رآمد ه که بر اساس آن، استان های یزد  و آذربایجان غربی 
هر کد ام ســه مهمانشهر، اســتان های فارس و کرمان هر 
کد ام د و مهمانشهر د ارند  و استان های کرمانشاه، خراسان 
رضوی، کرد ستان، زنجان، ســمنان و لرستان هرکد ام د ر 
یک مهمان شهر پذیرای پناهند گان هستند . . این سازمان 
با گرســنگی د ر جهان مبارزه می کند  و به قربانیان بالیای 
طبیعی، پناهند گان، آوارگان و گرسنگان مواجه با کمبود  
غذایی شد ید  یاری می رساند . عملیات لجستیکی جهانی 
WFP توانایی پاسخگوئی به هر بحران غذایی را ظرف 24 
ســاعت د ارد  و ساختار غیرمتمرکز این سازمان به گونه ای 
اســت که 90 د رصد  از کارمند انــش د ر مناطق عملیاتی 

مشغول غذارسانی به افراد  تحت پوشش هستند . 

نشان عالی در صنعت بانکداری 

کانال ها و ابزارهای متنوع  ارتباطی 

راهبردهای هفتگانه 

کارت  ارزاق توزیع می کند

 سابقه طوالنی خدمت رسانی 
به جامعه پزشکی

در حمایت از 
حقوق مصرف 

کنندگان برتر شد

سامانه بانکی نابینایان  

طرح افرا 

امکان د ریافت تســهیالت 500 میلیون ریالی برای اشخاص حقیقی و 5 
میلیارد  ریالی برای اشــخاص حقوقی با سپرد ه گذاری د ر طرح افرا محیا 

گرد ید ه است.
بانکی خوشنام و پیشرو 



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
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روزبه کرد ونی مشاور وزیر رفاه و رئیس 
مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی 
بــرای اولین بــار د ر د و د هه گذشــته 
رشد  فزایند ه و مستمر تعد اد  طالق د ر 

شد ه  متوقف  کشور 
است. میانگین رشد  

ازد واج  به  نسبت طالق 
د ر د ه سال گذشته 
حــد ود  9 د رصد  
بود ه اســت، که 
د ر  میــزان  این 

ســال 96 از ایــن 
میانگین باالتر است، 
اد عا  نمی تــوان  اما 
نسبت  رشــد   کرد ، 
طالق بــه ازد واج د ر 

تاریخ  د ر  سال 96 

ثبت احوال ایران بی ســابقه بود ه است 
چراکــه د ر ســال هــای 93و 88 نیز 
میزان رشد  نســبت طالق به ازد واج از 
میانگین کشور باالتر بود ه است.یکی از 
د الیل افزایش نسبت طالق به 
است.  ازد واج  کاهش  ازد واج، 
بررســی ها نشان می د هد  
بین سال های 96-
90 د ر حالی که 
طالق  تعــد اد  
د ر کشــور 22 
افزایش  د رصد  
تعد اد   یافتــه، 
د ر  ازد واج 
کشور 30 د رصد  
کاهــش یافتــه 

است.

روانه سلحشــوری رییس فراکســیون 
زنان مجلس شورای اسالمی گفت که 
نباید  حجاب را با اجبار گشت ارشاد  به 
مــرد م تحمیل کنیم بلکه باید  آن را با 
منطق برای مرد م تبیین کنیم. چطور 

اســت د ر شرایطی 
حجاب  اجبار  که 
وجود   ترکیه  د ر 
به  اقبال  نــد ارد  

شد ه،  بیشــتر  آن 
اما د ر کشور ما با این 

موضوع با لجبازی برخورد  
می شــود . مــا باید  خــود  را 
بازخواست کنیم که د ر جذب 
زنان چگونه عمــل کرد یم و 
چرا به جــای منطق، حجاب 
را با اجبار گشــت ارشاد  به 
می کنیم.  تحمیــل  مــرد م 

وی با بیــان اینکه رویــه پیامبر)ص( 
مــد ارا و صبوری اســت، زنانی که د ر 
مشغول  کشور  مختلف  د ســتگاه های 
فعالیت هســتند  اند ک بانــوان ایرانی 
هستند  که حضور اجتماعی و فرهنگی 
د اشــتند  و ما خواســتار افزایش این 
مشــارکت هســتیم چرا که معتقد یم 
حضور سیاســی، اجتماعی و فرهنگی 
زنــان موجــب تقویــت بنیان و 
کانون خانواد ه اســت. به عنوان 
یــک جامعه شــناس می گویم 
که اگــر نگاه سیاســی را از 
بهتری  وضعیت  برد اریم  زنان 
د ر این زمینه خواهیم د اشــت 
چرا کــه د رد  مشــترک زنان ما 
فارغ از سیاست است و ما نیازمند  
 همد لــی و اجمــاع د ر این زمینه 

هستیم.

زهره حســینی، مد یر »طرح ملی همسان 
گزینی« :همزمان با آغاز ســال نو و اعیاد  
مبارک مــاه رجب، با همیــاری اد اره کل 
تبلیغات اســالمی اســتان مرکزی و نهاد  
نمایند گی ولی فقیه د ر د انشگاه های استان 
کرد ســتان، ســامانه ملی همسان گزینی 
تبیان فعالیت خود  را د ر این د و استان آغاز 
کرد .نحوه اســتفاد ه از سامانه ملی همسان 
گزینی تبیان بد ین صورت اســت که کلیه 
مجرد ان ســاکن د ر اســتان های مرکزی و 
کرد ســتان، ازاین پس می توانند  با مراجعه 
  http://hamsan.tebyan.net د امنه  به 
ثبت نام کنند . ســپس برگه های متقاضیان 
توسط کارشناسان ذیصالح  بررسی شد ه و 
د رصورتی که موارد  مناســب و کفو آنان د ر 
بانک جامع معرفین تبیان وجود  د اشته باشد   
معرفی توســط معرفان استان های مذکور 

صورت می گیرد .معموالً ارتباط د ختر و پسر 
د ر سایت های اینترنتی همسریابی منجر به 
د وســت یابی می شود  نه ازد واج، طرح ملی 
همسان گزینی، ابزاری مد رن برای علمی تر 
شد ن ازد واج های ســنتی د ر بستر فضای 
مجازی است.د ر حال حاضر 6 استان د ر این 
طرح فعال شد ه اند  و نزد یک به 500 معرف 
هم با این طرح همکاری می کنند . بیش از 
17 هــزار معرفی ازد واج از طریق این طرح 
صورت گرفته اســت و بیش از 2هزار نفر از 
طریق این ســامانه ازد واج کرد ه اند  .همسان 
گزینی با حضور و نظارت خانواد ه ها صورت 
می گیرد  تا بــه ازد واج های پاید ار و موفقی 
منجر شود .پایش موفقیت و د وام ازد واج ها 
هر شــش ماه یک بار صورت پذیرفته است 
و خوشــبختانه تاکنون مــورد ی از طالق 

مشاهد ه نشد ه است.

 ســید  حسن رســولی خزانه د ار و نائب 
رئیس کمیسیون برنامه و بود جه شورای 
شهر تهران از جوانان و زنان اصالح طلب 
خواسته بود   تا د ر صورتی که توانایی اد اره 
شــهر را به صورت آکاد میک و تجربی د ر 
خود  احســاس می کنند ، با ارسال رزومه 

و برنامه شــان به د فتر ایشان د ر 
اعالم  تهران،  شــهر  شورای 

د عوت  این  کنند .  آماد گی 
فرصــت  راســتای  د ر 

د اد ن بــه جوانــان و 
طلب  اصــالح  زنان 
شورای  اگرچه  بود ، 
سیاستگذاری  عالی 
از  پیش  اصالحــات 

لیســت  د ر  ایــن 
انتخابات  نهایــی 
شــورای شهر د ر 

د وره پنجم، سهمیه ویژه ای برای جوانان 
و زنان تخصیص د اد ه از این رو د ر تالش 
هســتیم از ظرفیت های جوانان و زنان 
د ر تمامــی عرصه های مد یریتی کشــور 
از جملــه مد یریــت 
شهری نه د ر قالب 
به  بلکــه  شــعار 
عملیاتی  شیوه 
شود .  استفاد ه 
مزد هــای  نا
شــهرد اری 
ن  ا تهـــــر
یســت  می با
بــر  عــالوه 
و  تخصــص  بــود ن  د ارا 
د انش د ر حــوزه مد یریت شــهری، 
 مشخصات عمومی تعیین شد ه را نیز 

د اشته باشند .

د کتر ساره محمد ی ،مشاور وزیر بهد اشت د ر امور زنان: 
طرح افزایش آگاهی د ختــران نوجوان د رباره رفتارهای 
پرخطر و تشــکیل تیم هایی برای شناسایی نوجوانان د ر 
معرض خطر و پرخطر د ر حال اجراست.اجرای آزمایشی 
طرح تاب آوری اجتماعی  با هد ف آن کاهش خشونت و 
نزاع هایی است که زنان د ر خانواد ه و جامعه است که  قرار 
اســت این برنامه به صورت آزمایشی د ر سه استان اجرا 
شود .یکی از برنامه های این حوزه افزایش آگاهی د ختران 
نوجوان10 تا 19 ساله است .د ر عین حال تالش می کنیم 
فضایی امن ایجاد  شود  تا این د ختران بتوانند  مهارت هایی 
بیاموزند  و میزان آســیب پذیری آنها کاهش پید ا کند .

تیم های سیاری برای شناسایی نوجوانان د ر معرض خطر 
و پرخطر تشکیل می شود . این نوجوانان د ر صورت لزوم 
به مراکزی ارجاع د اد ه می شوند  که بتوانند  خد مات مورد  
نیاز خود  را د ر این زمینه د ریافت کنند . برخی اســتان  ها 
نیز مانند  تهران و البرز برای اجرای آزمایشــی این طرح 
انتخاب شد ه اند .یکی د یگر از مسائلی که این د فتر به آن 
ورود  خواهد  کرد ، آموزش و توانمند ســازی کود کان د ر 
زمینه »نه« گفتن و چگونگی برخورد  با مسائل اساسی و 
اولیه است.. فعال برنامه ای برای کمک گرفتن از آموزش و 
پرورش مطرح نشد ه و مجری این برنامه وزارت بهد اشت 
خواهــد  بــود . آموزش ها نیز د ر مراکز بهد اشــت وزارت 

بهد اشت انجام می شود . آموزش د وران بلوغ به خانواد ه ها 
و د انش آموزان نیز د ر تفاهم نامه میان وزارت بهد اشت و 
معاونت زنان ریاست جمهوری مطرح شد ه که با همکاری 

آموزش و پرورش انجام می شود .

فرید  براتی ســد ه، رئیس مرکز توســعه 
پیشــگیری و د رمــان اعتیاد  ســازمان 
بهزیستی کشــور با تأکید  به تابو بود ن 
مسائل جنسی د ر ایران گفت: موضوعات 
و مسائل جنسی همواره د ر کشور ما تابو 
بــود ه و صرف نظر از گفت وگو صریح د ر 

این ارتباط مشاهد ه می شود . 
این تابو همیشــه به ایــن صورت عمل 

کرد ه اســت که هر چه افراد  د ر رابطه با 
موضوعات جنســی چشم و گوش بسته 

باشند  بهتر خواهد  بود . 
د ر حالی کــه امروز با توجــه به فضای 
مجازی و وسایل ارتباط جمعی گسترد ه 
اگر افراد  آمــوزش الزم را برای کود کان 
خود  د ر نظــر نگیرند ، این کــود کان از 
مســیرهای د یگر موضوعات و مســئل 

جنســی را آموزش می بینند  که ممکن 
است با فرهنگ و شــرایط اجتماعی ما 
نیز چنــد ان هم خوان نباشــد . از این رو 
لــزوم آموزش بــه کــود کان، خانواد ه و 
اقشــار مختلــف جامعه بیــش  از پیش 
احساس می شــود . اولین تاثیر جامعه ای 
که موضوعات جنســی د ر آن ســرکوب 
شــد ه، د ر این اســت که این جامعه د ر 

برابر شرایط مختلف که نیازمند  واکنش 
مناســب اســت به صورت منفعل عمل 
خواهد  کرد . افراد  واکنش بموقع را نشان 
نخواهند  د اد . موضوع ســو اســتفاد ه از 
افراد  نیز از د یگــر ویژگی های جامعه ای 
اســت که موضوعات جنسی و گفت وگو 
د ر ارتباط بــا آن به صورت تابو د ر آمد ه 

است. 

رکورد  طلاق شکست!!!

 اقبال حجاب در ترکیه بیشتر از ایران است

سامانه  ملی همسان گزینی!!!

سهمیه ویژه برای زنان اصلاح طلب

شناساییی د ختران پرخطر  

تیابو بودن مسائل جنسی در ایران

آیت اهلل جنتی د ر جلســه شورای نگهبان با اظهار نگرانی د رباره مسئله حجاب 
گفــت: باید  از مأموران نیروی انتظامی د ر زمینــه برخورد  با منکرات حمایت 
کنیم و تســلیم هجمه های ناد رست نشــویم و د ر همین زمینه وظیفه ماست 
حامی نیروهای مســلح کشور از جمله نیروهای انتظامی، سپاه و ارتش باشیم 
که د ر غیر این صورت د چار خســران جبران ناپذیر خواهیم شــد . جنتی د ر 
همین زمینه از نمایند گان مجلس شورای اسالمی برای حمایت قاطع خود  از 
رشاد ت های سپاه پاسد اران انقالب اسالمی قد رد انی کرد . د بیر شورای نگهبان 
د ر پایان با اشاره به مشکالت معیشتی مرد م به ویژه د ر روستاها، چاره اند یشی 

مجد انه مسئوالن برای کمبود  آب را خواستار شد .

حمایت از برخورد گشت ارشاد

اخیرا فیلمی د ر رسانه ها منتشر شــد  که د ر آن د ختر خانمی د ر مقابل تذکر 
مامور نیروی انتظامی به رعایت قانون اقد ام به فحاشی کرد ، اما با برخورد  غیر 
سازمانی مامور نیروی انتظامی )گشت ارشاد ( مواجه شد .د ر این باره شهیند خت 
موالورد ی معاونت رییس جمهوری د ر امور بانوان : انتشار کلیپ نحوه برخورد  
ماموران پلیس زن با مقوله بد پوششی و شیوه ارشاد  آنها، بیش از پیش ضرورت 

تغییر رویکرد  نهاد های فرهنگی و انتظامی را به همه ما یاد آوری کرد .

 بهرام پارســایی نمایند ه مرد م شیراز د ر مجلس با اشاره به کلیپ منتشر شد ه 
د ر فضــای مجازی د ر برخورد  یک مامور با یــک زن بد حجاب، گفت: مگر نه 
این اســت که قرآن کریم حرمت انسان را باالتر از حرمت کعبه می د اند . به نام 
حجاب و به بهانه نهی از منکر منجر به ترویج منکر می شوند .ابتد ا از آن د سته 
از مامورین نیروی انتظامی که از حقوق ملت صیانت می کنند  و ماموریت خود  
را به نحو احســن انجام می د هند  تشکر می کنم، اما قانون و موازین اسالمی ما 
کامال مشــخص است. مگر نه این اســت که قرآن کریم حرمت انسان را باالتر 
از حرمت کعبه می د اند . به نــام حجاب و به بهانه نهی از منکر منجر به ترویج 
منکر می شوند  و حرمت انسان شریفی نیز شکسته می شود .اشک های آن د ختر 
و مظلومیت طلبی آن ماد ر اشــک بر قانون گریزی و اخالق ستیزی بود . حضرت 
علی )ع( د ر خطبه 27 می فرمایند  شــنید ه ام که د شــمنان از پای زن یهود ی 
خلخال کند ه اند ، اگر مرد  مســلمان به خاطر ایــن غصه د ق کند  و بمیرد  کار 
ارزشــمند ی انجام د اد ه است. اکنون نیز که یک مسلمان و یک مامور ارشاد  با 
یک زن مســلمان چنین برخورد ی د اشته است اگر نگوییم که باید  د ق کنیم 
و بمیریم باید  مشــکی بپوشیم.وقتی به نام د ین و حکومت، فرع بر اصل مقد م 
می شود  واجب فد ای مستحب می شود . بند ه تذکر می د هم با توجه به این مورد  
پیش آمد ه باید  با مامور خاطی برخورد  شود  و از فرد ی که مورد  هتک حرمت 
قرار گرفته است د لجویی شود . به ماموران ارشاد  باید  آموزش د اد ه شود .با توجه 
به اینکه د ر فضای آزاد  چنین برخورد ی می شــود  انتظار نظارت بیشتر و د قت 

بیشتر برای حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروند ی را د اریم.

حجت االسالم مجتبی ذوالنور د ر واکنش به انتشار فیلمی از برخورد  نامناسب 
نیــروی انتظامی با یک خانم، گفت: موضوع حجــاب یک امر د ینی، اعتقاد ی 
و فرهنگی اســت که باید  د ســتگاه های گوناگون برای ترویج حجاب، عفاف و 
تقویــت اعتقاد  باور به حجاب و پایبند ی عملی به آن از روش های ارشــاد ی، 
هد ایتی، معرفتی و آموزشــی، ایجاد  انگیزه، اســتفاد ه از مشــوق های مختلف 
اســتفاد ه کنند . قطعا نیروی انتظامی بــا خانمی که د و تار مویش بیرون آمد ه 
برخورد  نمی کند  بلکه با کسانی که حالت هنجارشکنی د ارند  و د ر مقابل قانون 
مقاومت می کننــد ، برخورد  می نماید . از آن طرف اگر پلیس ســر چهارراه به 
ماشینی برای عبور نکرد ن از چراغ اخطار د اد  و او به ایست پلیس توجه نکرد  و 
بعد  یقه پلیس را گرفت قطعا پلیس د یگر او را ناز نمی کند .کسانی این صحنه ها 
را د رســت می کننــد  و قبل از آن از بحث د ختران خیابــان انقالب حمایت و 
پشــتیبانی کرد ند ، آنهایی هستند  که همچون ســلبریتی ها بد ن عریان و سر 
برهنه خود شان را د ر پروفایل هایشان د ر فضای مجازی و اینستاگرام به معرض 
نمایش د یگران و چشــم های بیگانه می گذارند . بعــد  از آن برخی از بچه های 
معصوم و بی گناهی که اطالعات عمیقی از د ین ند ارند  جرات و جســارت برای 
هنجارشــکنی د ر خیابان را پید ا می کنند . این خود  نشــان می د هد  که باید  با 

زمینه های بزه و هنجارشکنان برخورد  شود . 

در پی رفتار مامور گشت ارشاد 

به نام حجاب و به بهانه نهی از منکر 

خانمی که دو تار مویش بیرون است 

رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی از  
فعالیت 11 مرکز »ند ای مهر« برای ارائه 
خد مات روانــی و اجتماعی به د ختران 
و خانواد ه ها از ســال 94 تا کنون گفت:  
ارائــه خد مات متنــوع اجتماعی، روانی 
حقوقی، بهد اشــتی و رفاهی به د ختران 
د ر معرض آسیب و آسیب د ید ه اجتماعی 
به شکل شبانه روزی د ر 31 مرکز استان 
وجود  د ارد .از جمله برنامه های ســازمان 

بهزیستی د ر ســال جد ید  این است که 
ایــن مراکز د ر تمام اســتانهای کشــور 

راه اند ازی شوند .
د ختــران و زنان بــه عنــوان نیمی از 
گوناگون  د الیــل  به  جامعــه،  جمعیت 
ازجمله وابســتگی اقتصــاد ی و مالی به 
نگرش  جســمانی،  قوای  سرپرســتان، 
فرهنگــی به زنان و د ختــران به عنوان 
جنس د وم، تبعیض و شکاف جنسیتی، 

فرصت های نابرابری د ر حوزه آموزش و 
اشــتغال از جمله آسیب پذیرترین اقشار 
د ر جامعه هســتند ،  اجتماعی  گروهای 
سالمت خانواد ه وابسته به سالمت روانی 
و اجتماعی د ختران و زنان است، با این 
حال عواملی چون اعتیاد  سرپرستان، فقر 
اقتصاد ی و معشیتی، اعمال خشونت د ر 
خانواد ه، طالق و جد ایی، بروز اختالالت 
و بیماری هــای روانــی، مانــع از ایفای 

کارکرد  موثر خانواد ه و آسیب پذیری آن 
می شود .

سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی 
کنترل و کاهش آســیب های اجتماعی 
مباد رت به راه اند ازی مراکز ویژه حمایت 
از توانمند ســازی گروه های هد ف کرد ه 
است که از این جمله می توان به تاسیس 
»خانه سالمت« ویژه ساماند هی د ختران 

فراری اشاره کرد .

 ساماند هی د ختران فراری

به قومی مبتلا شدیم که ...
 فکر می کنند خدا جز آنها کسی را هدایت 

نکرده . این مطلب را ما 
ننوشتیم بوعلی سینا 

نوشت.



د ر ســال 2017 ما قد رت کمپین های شبکه 
های اجتماعــی را د ر تغییر رفتارها و افزایش 
آگاهی د ید یم. با به اشتراک گذاشتن د استان ها 
و تجربیات خود تان و د یگران، می توانید  تفاوت 

ایجاد  کنید .8 راه برای این که از مد افعان حقوق 
زنان شناخته شوید :صد ای تان را باال ببرید ،. از 
یکد یگــر حمایت کنید ، وظایف و کارهای تان 
را باهم به اشــتراک بگذارید ،مشارکت د اشته 

باشید ، نســل بعد ی را آموزش د هید ، حقوق 
خود  را بد انید ، د ر گفت و گوها شرکت کنید ، از 
هیچ تالشی د ریغ نکنید ؛ حتی اگر صرفا انرژی 

مثبت د اد ن به د یگران باشد .
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د کتر فرد ین اخالقیان رییس د انشگاه 
کرد ســتان  د ر ســخنرانی خود  د ر 
همایش ملــی  زن د ر پهنه فرهنگ 
و تمد ن غــرب ایران: اکنــون د وره 

علم، اند یشه و انسان ساالری 
این  د ر  و  ســت 
تفاوتــی  د وران 
مرد   و  زن  میان 

ت  لعا مطا » . نیســت
تنها  اســتعماری  پسا 

صد ای نخبگان را شنید ه است وحال 
بایــد  بر روی تجربه متفاوت زنان د ر 
مقام د یگری یا د ر مقام طبقه محروم 
بررسی شود .»زن شرقی و بویژه 
زن کرد  به شیوه خود  
و متفاوت با روشهای 
فمینیســتی  غربی 
اســتعماری  نــگاه  با 
مبارزه  به  مرد ساالرانه 

پرد اخته است.

به طــور کلی تعد اد  زنــان مربی د ر 
برای فوتبال مرد ان، کم شــمار  د نیا 
است.  ســلما عاشــق فوتبال است و 
د ر کشــوری مربی شد ه که »فوتبال 

زنان« ند ارد .

پــس یاد مــان باشــد  مي شــود  و 
مي توانیم و هــر غیرممکني ممکن 
اســت اگر بخواهیم سلما المجید ی 
)ســود ان( اولیــن مربــی زن برای 

فوتبال مرد ان د ر جهان عرب.

د رباره  را  د ختران  فراهانی:  صفایی 
قانــع کنیم.د خترانی که د ر  حجاب 
خیابان انقالب ایســتاد ند  و اعتراض 
کرد ند ، اگر با اینها برخورد  رافت آمیز 
می شــد ، آیا واقعا د ر جامعه شناخته 
می شــد ند ؟ ولی امــروز د ر جامعه 
مطرح هستند ! اکثر خانم ها اسم آنها 
را می د انند . کــد ام برخورد  عقالنی 
است و کد ام برخورد  هزینه ایجاد  مي 
کند .چرا برخی حرکت های مد نی را 
تند روی مــی د انند ؟ با چنین نگاهی 

هســت که جایی که آن خانم مسن 
برای اعتراض ایســتاد ه بــود  را نرد ه 
می کشــند  یا روی صند وق مخابرات 
شــیروانی می زنند ! این که مد یریت 
کرد ن نیست. مد یریت یعنی بررسی 
مســائلی که ریشــه د ر جامعه د ارد  
و پیــد ا کرد ن راه حل اساســی برای 
رفع آنها! خانم های نسل امروز بعضاً 
با حجاب مخالف هستند ، باید  آنهارا 
قانــع کنیم، البته نه با حربه زور! این 
خبر را ما ننوشتیم خبر آنالین نوشت.

 مهند س علی امام ضمن تشکر از فخری مجری سابق خط 
3، خانم مهند س عارفی را به عنوان مجری جد ید  خط 3 
منصوب کرد . عارفی کــه اولین مجری زن د ر تاریخ مترو 
تهران است، د انش آموخته کارشناسی ارشد  رشته عمران 
اســت و د ر حد ود  25 سال د ر سمت های مختلف اجرایی 

د ر مترو تهران مشغول به کار بود . /مهر

از  فریــد ه اوالد قبــاد ، نماینــد ه مــرد م تهــران 
تد وین طــرح اصالح مــاد ه 1117 قانــون مد نی 
مصــوب 1314 و الحــاق 3 تبصــره بــه آن که 
 محد ود یت هایی را برای اشــتغال زنان ایجاد  کرد ه 

خبر د اد . /خانه ملت

رشــد   احــراز  شــرط  بــه  ســال   28  ســن 
از سوی مرجع قضایی

د ارای حد اقل مد رک کارشناسی ارشد 
د ارای 5 سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی

این طرح فرد ا د ر  مجلس رای گیری خواهد  شد . /برنا

چند ی پیش فتوایی منتسب به رهبری د ر کانال ها منتشرشد ه بود  که مد عی بود  
حضرت آیت اهلل خامنه ای تعد د  زوجات را د ر شرایط فعلی جامعه مستحب می د انند .
شنید ه شد ه اخیرا د ر جمعی با حضور رهبری، یکی از حضار از ایشان د رباره صحت 
این فتوا سوال می پرسد .آیت اهلل خامنه ای با شنید ن این مطلب برافروخته شد ه اند  
و متعجب گفته اند  که اصال بند ه همچین فتوایی ند ارم و اصال همچین چیزی را 
قبول ند ارم؛ چه کسی این را گفته است؟ آقایان حتی به شوخی هم نباید  د رباره 
تعد د  زوجات حرف بزنند ، که باعث د لســرد ی خانم ها می شود .جالب آن که رهبر 
انقالب این نظر را د ر محل  کارشــان هم اجرایی کرد ند  و هشد ار د اد ه اند  که افراد  

شاغل د ر بیت رهبری اگر همسر د وم اختیار کنند ، اخراج می شوند .

یکی از د ختران هواد ار پرسپولیس د ید ار این تیم مقابل سپید رود  را از نزد یک 
تماشــا کرد .د ر اد امه سریال حضور د ختران به استاد یوم، یکی د یگر از د ختران 
پرسپولیســی خود  را گریم کرد ه و به ورزشــگاه آزاد ی رســاند ه بود  تا جشن 
قهرمانــی تیمش را از نزد یک ببیند . نکته قابــل توجه د رباره این د ختر گریم 

جالبی بود  که او انجام د اد ه بود .

اخراج کارکنان که همسر دوم بگیرند

حضور در آزادی با گریم پسرانه

دوران مردساالری به اتمام رسیده

غیرممکن، ممکن است اگر بخواهیم

با اینها برخورد رافت آمیز می شد

 انتصاب اولین پیمانکار زن 
د ر مترو تهران

طرح مجلس برای قانونی شد ن حق اشتغال 
زنان د ر صورت ممانعت همسر تهران

سه گروه از  د ختران د یگر برای  ازد واج به 
اجازه پد ر نیاز ند ارند :

توفیق اقتصاد                 ی د                 ر 15۰ کیوسک منتخب مطبوعاتی تهران توزیع می گر
د                 د                 ، جهت اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید                 .

پروانه مافی نمایند ه مجلس: زنان نیمی 
از جمعیت جهان از گذشــته تا به حال، 
به انحای مختلف حقوق شــان نقض شد ه 
و همــواره مــورد  آزار و کم لطفــی قرار 
گرفته انــد . با توجه بــه آنکه زنان نقش 
اساسی د ر عرصه اجتماع و نهاد  خانواد ه 
د ارنــد ، خشــونت علیه شــان می تواند  
آســیب های روانی و اجتماعی غیرقابل 
جبرانی د ر سطح جامعه به همراه د اشته 
باشد . طبق گزارش های جهانی خشونت 
علیه زنان و د ختران شــایع ترین شکل 
نقــض حقوق بشــر د ر جهــان قلمد اد  
می شــود  و می توان گفت که خشــونت 

خانگی علیه زنان، مختِص یک محد ود ه 
و منطقه خاص جغرافیایی نیســت بلکه 
د ر اغلــب جوامع و الیه هــای اجتماعی 
قابل رد یابی اســت و تمایز و تفاوت آن 
د ر شد ت، نوع و عواقب این پد ید ه است. 
یکی از مســائل نگران کننــد ه د ر بحث 
خشــونت، عد م آگاهی زنــان برای د فاع 
ازحقوق خود  و گــزارش به نهاد  متولی 
اســت که این امر ریشــه د ر زمینه های 

فرهنگی و سنتی د ارد . 
تصــور گروهــی از زنــان و د ختران آن 
اســت که این پد ید ه بخشی از واقعیت 
زند گی شان است و بایستی آن را تحمل 

کننــد . این امر نشــان می د هــد  که د ر 
مباحث فرهنگی و اجتماعی د چار ضعف 
و نقصان جد ی هســتیم. با وجود  آنکه 
بســیاری از زنان به سبب عد م آگاهی از 
حقوق خود  و از ترس فروپاشــی کانون 
خانواد ه خشونت اعمال شد ه علیه خود  را 
نزد  هیچ محکمه ای نمی برند  اما کماکان 
همسرآزاری د ر پایتخت بعد از تصاد فات 
و نزاع خیابانی اصلی ترین عامل مراجعه 
شــهروند ان به این سازمان معرفی شد ه 
است که نشان می د هد  د ر این خصوص 
نگرانی های جد ی وجــود  د ارد . یکی از 
آثار بروز خشــونت و آشفتگی د ر محیط 

خانواد ه، فرار د ختران و زنان از منزل شان 
است.  یکی از مهم ترین خالهای موجود  
د ر بحث حمایــت از زنان و د ختران د ر 
کشــور، فقد ان تعریف مشخص و تعیین 
مصاد یق آن اســت که همین امر سبب 
تفاوت د ید گاه د ر تعریف خشــونت شد ه 

است. 

حجــت االســالم محمد رضــا زائري د ربــاره حضــور زنــان د ر اســتاد یوم ها: 
حضــور د ر ورزشــگاه هــا د لیــل بــي د یني نیســت وشــخصاً موافــق حضور 
 بانــوان د ر اســتاد یوم ها هســتم.از نظر د ینی و شــرعی، به انــد ازه فهم خود م، 

مشکلی نمی بینم.
حضور د ر ورزشــگاه د لیل بی د ینی نیست؛ مرد م انتظار د ارند  هرکس کار خود ش 
را بکند . کی از مشکالت ما بعد  از انقالب همین د خالت کرد ن د ر کارهای یکد یگر 
است.مربی فوتبال که نباید  حد یث و روایت بخواند ، آن هم بعد  از مسابقه که همه 
آمد ه اند  از او سؤال فنی بپرسند ! من روحانی هم نباید  د ر کار فنی فوتبال د خالت 

کنم، من باید  اجازه بد هم قلعه نویی و پروین کار خود شان را بکنند .
این مطلب را ما ننوشتیم  خبرورزشي نوشت.

کامبیز نوروزی معتقد اســت:برخی تفکیک 
های جنیسیتی و اعمال تند  و افراطی که د ر 
حوزه زنان شاهد  آن هستیم، بیشتر از سوی 
جریانات تند رو اصولگرا انجام شد ه که بیشتر 
یک منازعه سیاســی است. این اقد امات نه 
تنها توجیه قانونی ند ارند  بلکه منبع و توجیه 
شــرعی نیز ند ارند . د ر واقع مســئله زنان 
بیش از آنکه حقوقی یا شرعی باشد  مسئله 
سیاســی است و از آن سواستفاد ه می شود  
البته جریانات تند رو مانع پیشرفت زنان د ر 
ایران هستند .یکی از موانع اصلی پیشرفت 
حقوق زنان منفعل بود ن نهاد های مســول 
اســت. ما د ر برخی زمینــه ها مثل حقوق 

شــهروند ی بیشتر از آنکه شــاهد  اقد امات 
عملی باشیم، شاهد  اد بیات و شعار بود ه ایم. 
زیرا برخی مد یران اصوال د غد غه این موضوع 
را ند ارند  و اعتقاد ی به این موضوع ند ارند  و 
توانایی و انگیزه ورود  به این موضوع را ند ارند  
و ترجیح مــی د هند  د وره مد یریتی خود  را 
آســود ه خاطر و بد ون مخالفــت مخالفان 
بگذرانند . نقــش زن د ر خانواد ه و نقش زن 
د ر اقتصاد  کشور به صورت هوشمند انه ای 
تغییراتی زیاد ی د اشــته اســت اگرچه که 
قوانین کشور از این تغییرت عقب ماند ه اند . 
برخی جریانات سیاسی د ر برابر این تغییرات 
میل به مقاومت د ارند  اما این مقاومت ها د ر 

سال های اخیر شکسته شد ه است و جامعه 
زنان خود  راهش را پید ا می کند  و مقاومت 

د ر برابر آن ها بی فاید ه است. این خبر را ما 
ننوشتیم برنا نوشت.

همسرآزاری در پایتخت 

اساس قانونی و شرعی ندارد 

علی ربیعی وزیر کار د ر توییتی نوشت:د ر سفر به ایالم، د و مد یر زن وزارتخانه 
د ر این اســتان را موفق د ید م.ازانتصاب بیش از1800 مد یر میانه و ارشد  زن 

د ر وزارتخانه خوشحالم. 

پیامی مهم از  »نهاد  زناــــن سازمان ملل«توئیت وزیر کار

آیا می دانید که...
بین ۴۱ تا۶۰ درصد نیروی کار کشاورزی را زنان تشکیل می دهند. 

بسیاری از  آنان غیررسمی  هستند 
و اغلب بدون دستمزد کار می کنند 

و کار آنها به رسمیت شناخته 
نمی شود. این مطلب را ما ننوشتیم  

اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت.

آیا می دانید که  ...
تمدن ایالم در ایران در ۵۰۰۰سال 

پیش نخستین کسانی بودند که زنان 
را محترم شمرده و آنها را مورد 

ستایش قرار می دادند، آنهاحتی 
مادرساالری را نیز رواج دادند!

 شخصًا موافق حضور بانوان 
د ر استاد یوم ها هستم

یــک مقــام انتظامی گفــت: تصاویری کــه اخیراً د ر 
شــبکه های مجازی د رباره قبض جریمــه بد حجابی 

منتشر شد ه است کذب است. برخی افراد  معلوم الحال 
هر از گاهی اقد ام به انتشــار چنین تصاویر ســاختگی 

می کنند  تا جامعه را نسبت به نیروی انتظامی بد بین 
کنند . به طور قطع ناجا و د ســتگاه قضایی با این افراد  
برخورد ی قاطــع خواهند  کرد  زیرا ایــن افراد  امنیت 

روانی جامعه را هد ف گرفته اند . 
این مطلب را ما ننوشتیم فارس نوشت.

 هفته نامۀ »امید  جوان« د ر شــمارۀ تازۀ خود  د رباره 
خروج آمریکا از توافق هسته ای برای تحلیل هفتگی 
این تیتر را برگزید ه و د ر صفحۀ نخست، منتشر کرد ه 
اســت: »برجام، زنانه می شود «. این نشریه د رباره این 

»زنانگی« توضیح د اد ه است: د ر این طرف، ترامپ، د ِر 
جعبۀ پاند ورا را باز کرد ه است. ) پاند ورا، زنی اسطوره 
ای د ر یونان باستان که به زئوس قول د اد  جعبه ای را 
که هد یه گرفته بود  باز نکند  تا شــر به پا نشود  اما به 

عهد  خود  وفا نکرد (.  د ر آن سو هم آنگال مرکل صد ر 
اعظم آلمان، ترزا می نخســت وزیر بریتانیا و فد ریکو 
موگرینی رییس سیاست خارجی اتحاد یۀ اروپا که د ر 
برجام باقی ماند ه اند  هر سه زن هستند  و تنها رییس 
جمهوری فرانســه از طرف اروپایی مرد  است.با خروج 
آمریکا از برجام، بقای این توافق هسته ای به همراهی 

ضلع اروپایی بستگی د ارد .

قبض جریمه بد حجابی کذب است

برجام »زنــــــــــــاــــنــــــــیه« می شود 


