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 حرکت به سمت 
نرخ تعاد   لی ارز
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غالمعلی جعفرزاد   ه نمایند   ه مرد   م رشت با انتقاد    شد   ید    
از ساخت برنامه هایی نظیر »روایت مرد   م« د   ر شرایط 
فعلی، معتقد    است که صد   ا و سیما به مثابه یک حزب 
سیاسی د   ر حال بهره برد   اری از شرایط فعلی کشور به 
نفع یک جریان اســت اظهار کرد   : کاش میتوانستیم 
رئیس صد   اوسیما را  اســتیضاح کنیم ، برخالف اد   عا 

اصاًل صد   ای مرد   م نیست.
اگر صد   ا و ســیما یکسویه نیســت و مقاصد    سیاسی 
نــد   ارد   ، چرا یک بــار د   وربینش را د   ســت یک تهیه 
کنند   ه با گرایش فکــری د   یگر نمی د   هد   ؟ چرا یک بار 
نمی بینیم که ســؤاالت و موضوعاتــی از نوع د   یگر از 
مرد   م پرسید   ه  شود   ؟ اصاًل اگر صد   ا و سیما نمی خواهد    
رویکرد    سیاســی د   اشــته باشــد   ، چرا اینقد   ر ترکیب 
مد   یران و تهیه کنند   گانش سیاســی و منحصر به یک 
گرایش است؟آنچه امروز از بسیاری از برنامه های صد   ا 
و سیما می شــنویم، برخالف چیزی که اد   عا می شود    
اصاًل صد   ای مرد   م نیست.  صد   ا و سیما متأسفانه د   ارد    
واژه صد   ای مرد   م را مبتذل می کند   ؛ سر همان موضوع 
فیلترینــگ تلگرام یاد   تان هســت که صد   ا و ســیما 
گزارش هایی پخش کرد    که بعد   اً مشخص شد    سخنان 
مصاحبه شــوند   گان به صورت تحریف شد   ه و تخریب 
شد   ه پخش شد   ه بود   ؟ چنین برنامه هایی آیا می تواند    
مد   عی انعکاس صد   ای مرد   م باشــد   ؟ قطعاً هیچ عقل 

سلیمی نمی تواند    این را بپذیرد   .

  د   یوان لاهه 

به نفع ایران رای د   اد   

توفیق اقتصاد                            ی، ماهنامه خوش اخالق ها و خوش ذوق ها د                            ر حوزه اقتصاد                            ی و اجتماعی سال چهارم - شماره ۳۳ مهر         ماه 1۳۹7 ) قیمت : 1000 تومان (

  از مرد   م 

عذرخواهی می کند   

 حمله مسلحانه 
به باشگاه بد   نسازی بانوان

آنچه امروز از صد   ا و سیما 
می شنویم...

خد                    اوند                    ا د                    ر توفیق بگشا
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آیند ه  بر اساس »سوسیالیسم سرمایه د ارانه« چینی 
چید ه  می شود 

»اسالوی ژیژک« فیلســوف و نظریه پرد از برجسته 
اســلوونیایی بارها د ر آثار و مقاالت بی شــمار خود  
به خطر مد ل سیاســی کشــورهایی چون چین و 
سنگاپور اشاره کرد ه که  د ر مقاله ای د ر خبرگزاری 
»راشــا تود ی« بار د یگر بر اهمیت این مسئله تاکید  
می کند :آنچه امروزه د ر چین با آن مواجه  هســتیم 
ترکیبی افراطی از د و ویژگی است، د ولتی قد رتمند  
و خود کامه و د ینامیک های وحشیانه سرمایه د اری. 
برخالف انتظارهای معمــول، زمانی این گونه تصور 
می شد  که پیوند  سرمایه د اری و د موکراسی حقیقتی 
است انکارناپذیر. خیزش چین اما کامال به این اید ه 
د ســت رد  می زند . بد ین ترتیب، نبرد  جهان شمول 
میان سرمایه د اری و سوسیالیسم همچنان پابرجاست 
و فروپاشی ۱۹۹۰ چیزی نبود  جز وقفه ای موقتی بر 
این اســاس، رقبای امروزه د یگر نــه آمریکا و اتحاد  
جماهیر شوروی بلکه ایاالت متحد ه و چین هستند  
که این آخری نیز همچنان کشــوری سوسیالیستی 
باقی ماند ه است. انفجار سرمایه د اری د ر چین همانند  
چیزی نگریسته می شود  که د ر سال های آغازین اتحاد  

جماهیر شــوروی آن را »سیاست اقتصاد ی جد ید « 
می نامید ند . بر این اســاس، آنچه د ر چین شاهد ش 
هستیم »سوسیالیســم با ویژگی های چینی« است 
امــا با این وجود  هنوز می توان آن را سوسیالیســم 
به حســاب آورد ، چراکه حزب کمونیست همچنان 
بر ســر قد رت است و بر نیروهای بازار کنترل کامل 
د ارد . »د ومنیکو لوسارد و« مارکسیست ایتالیایی که 
د ر ماه ژوئن سال جاری میالد ی د رگذشت، به خوبی 
توانســته جزئیات این اید ه را چنین بیان کند . او د ر 
برابر مارکسیسم »ناب« که بنا د ارد  بالفاصله پس از 
انقالب جامعه ای کمونیستی را به شکلی بالواسطه بنا 
کند ، د رباره »سیاست د رهای باز« توضیح می د هد : 
»بیشتر تالش ها د ر مارکسیسم بر روابط تولید آزاد ی 
اجتماعی و تالش جمعــی متمرکز بود . همه این ها 
خیلی خوب اســت،  اما اگر بنا باشد  همه د ر فقر با 
یکد یگر برابر باشند ، کمتر کسی از آن سود  می برد . 
بنابراین د نگ ژیائوپینگ و همراهانش بر بعد  د یگری 
از مارکسیسم انگشت گذارد ند .  »رها کرد ن نیروهای 
تولید « نه »بعد ی د یگر« از مارکسیســم بلکه خود ِ 

هد ِف د گرگونی د ر روابط تولید  است. 
د ر این سیاست صورت بند ی کالسیک مارکس نهفته 
است: »د ر مرحله ای مشــخص از توسعه، نیروهای 
مولد  و ماد ی جامعه د ر تضاد  با روابط موجود  تولید  
یا روابط مالکیــت، د ر چارچوب آنچه آن ها تاکنون 

عمل کرد ه انــد ، قرار می گیرد . ایــن روابط از قالب 
اشــکال توسعه نیروهای مولد  بیرون آمد ه و بد ل به 
موانعش می شوند . سپس عصر انقالب اجتماعی آغاز 
می شــود .«.اما »اصالحات« د نگ ژیائوپینگ خالف 
این منطــق مارکس عمل می کند . بر این اســاس 
د ر نقطه ای باید  به ســرمایه د اری بازگشت تا توسعه 
اقتصاد ی سوسیالیســم رســید . د ر حالی که چپ 
قرن بیســتم با مخالفتش د ر برابر د و گرایش اصلی 
مد رنیته تعریف می شــد : سلطه سرمایه و فرد گرایی 
تهاجمــی اش و د ینامیک های بیگانه کنند ه و قد رت 
د ولتی بوروکراتیک و تمامیت خواهانه. آنچه امروزه 
د ر چیــن با آن مواجه  هســتیم، ترکیبی افراطی از 
این د و ویژگی اســت،د ولتی قد رتمند  و خود کامه و 
د ینامیک های وحشیانه سرمایه د اری. تاکنون،  چنین 
به نظر می رسید  که سرمایه د اری پیوند ی ناگسستنی 
با د موکراسی د ارد . البته،  گاه و بی گاه، نشانه هایی از 
گرایش به د یکتاتوری به چشم می خورد ، اما پس از 
یکی د و د هه، د موکراســی بار د یگر خود  را تحمیل 
می کرد  .با همه اینها، اکنون پیوند  میان د موکراسی 
و سرمایه د اری شکسته شــد ه است. بنابراین کامال 
محتمل است که آیند ه مان بر اساس »سوسیالیسم 
ســرمایه د ارانه« چینی چید ه شــود  کــه طبعا آن 
سوسیالیســمی نخواهد  بود  که رؤیایش را د ر ســر 

می پروراند یم.

کاملا محتمل است

رئیس جمهور: گفته های رئیس جمهور که   د   ر جلسه 
اقتصاد   ی با  حضور جمعی از اساتید    د   انشگاه های گفته 
بود   : »به آیند   ه بهتر ، بســیار امید   وارم« با انتقاد   ات تند    
اقتصاد   د   انان  به سیاست های د   ولت  مواجه شد   :  اقتصاد    
با بگیر و ببند    د   رست نمی شود   . د   ولت د   ر شرایط سخت 
تر هیچ مشــکلی د   ر تامین کاالهای اساســی نخواهد    
د   اشت. از  بد   و اجرا ی این سیاست ها هشد   ار های الزم 
جهت عواقب پیاد   ه سازی این سیاست ها به د   ولت د   اد   ه 
شــد   ه، اما د   ولت آن گونه که باید    به این هشد   ار ها توجه 

نکرد   ه است.
د   ر این جلسه ۲۵ الی ۲۶ استاد    اقتصاد    از د   انشگاه های 
مختلــف مانند   ، احمد    توکلی، تیمور رحمانی، فرشــاد    
فاطمی، بایزید    مرد   وخی، محســن رنانی، زهرا کریمی 
حســین عبد   ه تبریزی، جعفر خیرخواهان، سعید    لیالز 
کامران ند   ری، حجت میرزایی، علی سعد   وند   ی، مهد   ی 
فیضی، علی مد   نی زاد   ه، ســید   محمد    صاد   ق الحسینی 
و... حضور د   اشــته اند   . اکثر افراد    حاضر د   ر این جلسه از 
منتقد   ان سیاست های د   ولت بود   ه اند    و انتقاد   ات تند   ی را 
نیز مطرح نمود   ه اند   . انتقاد   اتی که رئیس جمهور روحانی 
برخی از آن ها را وارد    و برخی را ناوارد    د   انســته اســت. 
رئیس جمهور د   ر این جلســه پیرامون محد   ود   یت های 
فعلــی که وجود    د   ارد   ، به حاضریــن توضیحاتی را ارائه 

نمود   ه است.
راه هــای برون رفت از رکود    و ایجاد    شــتاب د   ر رشــد    
اقتصاد   ی ، وضع  تورم ، ضرورت تغییرات ســریع و باور 
پذیر د   ر هد   فگذاری اهــد   اف مد   نظر اقتصاد   ی ، تقویت 
سیســتم ارزیابی سیاســت ها، ضرورت د   خالت بیشتر 
د   ولت د   ر بازار ارز ، ضــرورت مد   یریت و کنترل تبعات 
شوک های اقتصاد   ی برای مصرف کنند   ه و تولید    کنند   ه، 
تقویــت تعامل با جهــان ، بهره گیری بیشــتر از نظر  
اقتصاد   د   انان د   ر طرحهای اقتصاد   ی پیش از اجرا ، ضرورت 
وجود    فرماند   هی برای مقابله با تحریم ها ، ضرورت ارائه 
بسته های مشروط حمایتی از بنگاههای بزرگ اقتصاد   ی 
ضرورت توجه بیشتر به اقتصاد    منطقه ای و اقتصاد    بنگاه 
هــا و تقویت تیم اقتصاد   ی د   ولــت ، از جمله مباحث و 
موضوعاتی بود   ند    که اســتاد   ان و صاحبنظران اقتصاد   ی 
شرکت کنند   ه د   ر این نشست پیرامون آنها ، د   ید   گاه های 

خود    را با رئیس جمهور د   ر میان گذاشتند   .

 د   ر جلسه اقتصاد   د   انان 

با رئیس جمهور 

انتصاب حمید   رضا عارف، پســر ارشد    
محمد   رضــا عارف به عنوان »مشــاور 
رئیــس و مســئول کمیســیون صلح 
المپیــک«  ملــی  کمیتــه  ورزش  و 

بازتاب های فراوانی پید   ا کرد   . 
د   ر  پیــش  چنــد   ی  عــارف  پســر 
کلیــد   واژه  جنجالــی،  مصاحبــه ای 
تاریخ  وارد     را  »ژن خوب«  اســتثنایی 
اد   بیات سیاســی ایران کرد   .به هر حال 
فرمایشات این ژن برتر و گرامی برای 

همه ما عوام یک د   رس بزرگ بود   . 
تصور می شــد    بعد    از آن غائله، پســر 
عارف از امتیازات زیاد   ی محروم شود    
و کســی حتی د   ر صورت شایستگی، 
جرأت نکند    عنوانی به او پیشنهاد    کند   . 
اما گویا این فرض هم اشــتباه د   یگری 
بــود   ، چون این ژن خــوب د   ر کمیته 
ملی المپیک پست گرفت و بعد    از این 
انتصاب هم به شیواترین شکل ممکن 
توضیح د   اد   : »توانایی اش را د   ارم و برای 

استفاد   ه از تخصصم آمد   ه ام. عضو تیم 
شنا و بسکتبال د   انشگاه شریف بود   ه ام 
 و این طور نیســت که با فضای ورزش 

بیگانه باشم.« این بار نیز تصویب قانون 
منع بکارگیری بازنشسته ها د   ر مناصب 
د   ولتی و عمومی ســر و صد   ای زیاد   ی 
به پا کرد   ه و مورد    حمایت نسبی افکار 

عمومی هم قرار گرفته است. 
کالفگی عمومی از چرخه بسته مد   یران 

کشور البته کامال قابل د   رک است.
خطر بــزرگ بعد    از اجــرای مقررات 
بــا  آقازاد   ه هــا  جایگزینــی  اخیــر، 

بازنشسته هاست. 

د   ر واقــع تا وقتی باگ های سیســتم 
بــه  »شایسته ســاالری«  و  گرفتــه 
معنــای واقعی کلمه نهاد   ینه نشــود   ، 
این خطر وجود    د   ارد    که بازنشســته  ها 
 برونــد    و ژن هــای خوب جــای آنها 

را بگیرد   ؛ 
آن چــه باز هم ســر جوانــان الیق و 
بچه  های مــرد   م عاد   ی را بی کاله باقی 
می گذارد   . این مطلب را ما ننوشــتیم 

خرد   اد    نوشت.

جمعی از د   انشــگاهیان منتقد    به عملکرد    د   ولت 
همزمان با حضور و سخنرانی روحانی د   ر د   انشگاه 
تهران، د   ر مقابل ســالن سخنرانی رئیس جمهور 

تجمع کرد   ند   .
تجمع کنند   گان با د   ر د   ســت د   اشــتن پالکارد   ها 
و د   ست نوشــته هایی اعتراض خود    را به عملکرد    

د   ولت اعالم کرد   ند   . 
آنهــا بــا ســر د   اد   ن شــعارهایی بــه عملکرد    
اقتصــاد     حــوزه  د   ر  مخصوصــا   د   ولــت 

انتقاد    کرد   ند   . 
شــعار » بیکاری، گرانی؛ جواب بد   ه روحانی« از 

شعارهای تجمع کنند   گان است.
د   انشــگاه  اصالح طلــب  تشــکل های  اعضــای 
تهــران هــم بــه د   لیــل ند   اشــتن تریبــون و 
برگــزاری جلســه پشــت د   رهــای بســته د   ر 
 مقابــل محل ســخنرانی رئیس جمهــور تجمع 

کرد   ه اند   . 
از تشــکل های د   انشــجویی یک نفر برای حضور 
د   ر مراسم ســخنرانی روحانی د   عوت شد   ه بود   ند    
که د   ر هیچکد   ام از آنها د   ر این مراســم به نشانه 

اعتراض شرکت نکرد   ند   .
گفتنی اســت نمایند   گان تشکل های د   انشجویی 

 پیش از این نســبت به برگزاری مراســم انتقاد  
  کرد   ه بود   ند   .

یکی از د   انشجویان معترض د   رباره برگزاری این 
تجمع به فارس، گفت: متاسفانه رئیس جمهور 
د   ر یک مراسم یک طرفه حاضر شد   ه بد   ون اینکه 

بخواهد    صد   ای د   انشگاهیان را بشنود   .
روحانی می گوید    د   انشــگاهیان انتقــاد    کند   ، اما 
کجا باید    صد   ای د   انشــگاهیان را بشنود   ؟ روحانی 
می گوید    د   انشــگاهیان د   ولت را از خود    بد   انند    اما 
آیا تا کنون به مطالبات د   انشــگاهیان گوش د   اد   ه 

است؟

بازنشسته ها می روند   ، ژن های خوب می آیند   !

حاشیه های حضور   رئیس جمهور  د   ر   د   انشگاه تهران

اخیراً یک ســناتور جمهــوری خــواه آمریکایی که 
ســابقه بیان لفاظی های زیاد    علیــه ایران را د   ارد   ، د   ر 
ســخنانی زنند   ه و طعنه آمیز د   ر قالب شــوخی، به 
ایرانیان توهین کرد   . »لیند   سی گراهام« د   ر گفت وگو 
با شــبکه خبری آمریکایی »فاکــس نیوز« با حالتی 
تمسخرآمیز گفت، اگر آزمایش د   ی ان ای بد   هد   ، شاید    
ایرانی بود   نش ثابت شود    و این وحشتناک است.پیش 
از این وند   ی شــرمن، مذاکره کنند   ه ارشد    آمریکایی 
د   ر د   وران »باراک اوباما« رئیس جمهور سابق آمریکا 
نیز تقلب را بخشــی از د   ی ان ای ایرانیان خواند   ه بود    
اما بعد   ا از این اظهار نظر، خود    ابراز پشــیمانی کرد   .

لیند   ســی گراهام این شوخی زنند   ه را د   ر واکنش  به 
انتشار آزمایش د   ی ان ای سناتور د   موکرات »الیزابت 
وارن« بــه زبان  آورد   . »د   ونالد    ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا د   ر جمع خبرنــگاران از الیزابت وارن نمایند   ه 
د   موکرات سنا د   رخواســت کرد    تا آزمایش د   ی ان ای 
بد   هد   .نیوزویک با  اشاره به تالش گراهام برای برخورد    
با این مســئله با حالت طعنه، نوشت که گراهام هم 

گفته  باید    آزمایش د   ی ان ای بد   هد   .

وحشتناک است
شاید    د   ی ان ای من ایرانی باشد    
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یــد    اهلل صاد    قــی رئیس ســازمان صنعت  
معد    ن و تجارت اســتان تهران:ظرفیت و 
کششــی د    یگر برای افزایش قیمت کاالها 
د    ر جامعه وجــود     ند    ارد    . بهــای کاالهای 
مصرفی به د    نبال افت و منطقی شد    ن نرخ 

ارز به مرور کاهش می یابد    . 
کامال مشخص بود     که رشد     د    الر تا قیمت 
۱۹ هزار تومان حباب است و قیمت د    الر 
با توجه به ظرفیت های اقتصاد    ی کشــور 

د    چار ریزش شد    . 
قیمــت منطقــی و علمــی د    الر د    ر ایران 

بیــن ۶ هــزار و ۵۰۰ تا 7 هــزار تومان 
 اســت و اگر بیشــتر از این باشــد     حبابی 

و مقطعی است. 
نرخ ارز پس از رشــد     اولیــه تاثیر تورمی 
خــود     را روی کاالهــا گذاشــت و رشــد     
آن از قیمــت ۹ هزار تــا ۱۹ هزار تومان 
 د    یگــر )بــر قیمت هــا( تاثیری ند    اشــت 
کششــی  و  ظرفیــت  د    یگــر  عمــال  و 
بــرای افزایــش قیمــت د    ر جامعه وجود     
اســتقبال  کننــد    ه  مصــرف  و   نــد    ارد     

نمی کند    .

واکنش بولتون مشاور رئیس جمهور آمریکا به لغو پیمان مود    ت آمریکا-
ایران: سیاســت ما تغییر رژیم ایران نیست.د    رباره اد    عای نتانیاهو د    رباره 
تورقوزآباد     ما از تالش های اسرائیل حمایت می کنیم.ایران فعالیت هسته 
ای خود     را کاهش ند    اد    ه است و بجای آن گزارش های علنی می گوید     که 

د    ر حال افزایش آن است.

اد   عای نتانیاهو د   رباره تورقوزآباد   

کنایه حجت االســالم زائری مد    یر مجله 
خیمه به شــریعتمد    اری مد    یر روزنامه ی 
کیهان؛ ویال بد    هید    ، ما هم وقف می کنیم 
. د    ر پاسخ به د    فاعیه حسین شریعتمد    اری 
از علی اکبــر والیتی بابت  متنی بود      که  
د    ر اینستاگرام خود     منتشر کرد     و د    ر آن 
اعــالم کرد     که خواهــان د    ریافت ویالی 
وقفی با همان شرایط آقای والیتی است 
و آماد    گی وقف آن را د    ر همان ســاعت 

د    ارد    . 
این روحانی اصولگرای منتقد     د    ر صفحه 
خود     نوشــت:  »آقای شــریعتمد    اری د    ر 
روزنامه کیهان امروز نوشته اند     که ملک 
ویــالی د    کتــر والیتی وقــف اباعبد    اهلل 
اســت. راســتش مــا که سال هاســت 
مجلــه خیمــه - تنها مجلــه تخصصی 
مجالس حسینی   و  سید    الشــهد    ا  د    رباره 

را منتشــر می کنیــم امســال محــرم 
نتوانســتیم مجله را به چاپ برسانیم و 
 زیر فشــار بد    هی ها د    ر آستانه تعطیلی و 

توقف کامل هستیم.  
سال هاست د    ر به د    ریم برای پید    ا کرد    ن 
جایی مستقل و غیرحکومتی که بتوانیم 
مراســم مذهبــی را برگــزار کنیم. اگر 
می شود     از شــرایط ویژه برخورد    ار شد     و 
وقف کرد    ، من به عنوان اولین نفر آماد    گی 
خود     را برای د    ریافت تســهیالت - همان 
طور که آقای والیتی د    ریافت کرد    ه اند     - 
اعالم می کنم و همان روز هم به محضر 
می روم و وقفنامــه را ثبت خواهم کرد    .  
از بقیه د    وســتان هــم خواهش می کنم 
د    ر کامنت های خود     بــرای د    ریافت ویال 
و ســپس وقف آن اعــالم کنند    . از آقای 
شــریعتمد    اری هم متواضعانه و مصرانه 

خواهــش می کنم موضــوع را با همین 
جد    یت پیگیری کنند     و باقیات صالحات 

فراوان برای ترویج شعائر حسینی از خود      
باقی بگذارند    .«

رییس کمیسیون امنیت ملی: مرد    م باید     
بد    انند     که نپیوستن به FATF چه آثار زیان 
باری برای کشــور د    ارد    .بانک مرکزی اعالم 
کرد     اگر مناسبات ما باFATFبه هم بخورد     
بانک های کشور د    چار ورشکستگی می شوند    .

اف ای تی اف  مجلــس   موحد    ی کرمانــی: 
را تصویــب کنــد    ، شــورای نگهبان تاییــد     
 نمی کنــد    ، تأییــد     هــم کــرد    ، د    ر مجمع 

رد     می کنیم.
این  د    بیر کل جامعــه روحانیت مبارز: 
معاهد    ه باعث می شــود     به طور مثال اگر ما 
بخواهیــم به حزب اهلل، انصارهلل و امثال آنها 
کمک کنیم، جلوی ما را گرفته شود     و غیر از 
این هم مسائلی خطرناک را به د    نبال خواهد     
د    اشــت.به اعتقاد     بند    ه د    ر مرحلــه ابتد    ایی 
مجلس باید     هوشیار باشد     و د    قت کند     تا این 
الیحه تصویب نشــود    ، اگر هم تصویب کند     
من مطمئن هستم شورای نگهبان آن را رد     

خواهد     کرد    .
شــورای نگهبان هم کــه رد     کند     به مجمع 

تشــخیص مصلحت نظام خواهد     آمد     و من 
معتقد    م این مجمع کامال بید    ار است، ممکن 
اســت تغییراتــی د    هد     ولی مــن به مجمع 

امید    وار هســتم، البته به شورای نگهبان هم 
امید    وارم و ان شاهلل این معاهد    ه به سرنوشت 

خوبی تمام خواهد     شد    .

رییس جمهور د    ر د    ید    ار جمعی از فعاالن سیاســی 
اصالح طلــب: حفظ و ارتقــای امید     و اعتمــاد     عمومی 
عمد    ه ترین وظیفه  پیش روی د    ولت و د    لســوزان کشــور 

است.
رای د    یــوان بین المللی د    اد    گســتری پیروزی بزرگی برای 

ملت ایران است.
امــروز د    ر میانه یک جنگ تمام عیار اقتصاد    ی قرار د    اریم.

کســانی که چشــم خود     را  به ورود     شرکت های خارجی 
بســتند    ، با بزرگنمایی خروج آنها، بر امید     مرد    م اثر منفی 

گذاشتند    .
د    کتــر مصد    ق د    ر برابر انگلیس و ایــن د    ولت د    ر برابر کل 

آمریکا و تحریم هایش ایستاد    .
برای مد    یریت مشکالت پیش رو باید     همه د    ست به د    ست 

هم د    هیم. 

د    یوان الهه: بر اســاس تعهد    ات مصرح د    ر پیمان مود    ت 
ایاالت متحــد    ه باید     به نحو مقتضــی محد    ود    یت های 
اعمال شــد    ه د    ر زمینــه اقــالم د    ارویی، بشرد    وســتانه 
هوانورد    ی و کشــاورزی بر اساس تصمیم 8 می ۲۰۱8 

علیه ایران را رفع کند    .
بــا صــد    ور رای د    اد    گاه الهه به نفع ایــران د    ر د    عوای 
 ایــران و آمریکا، قیمــت د    الر د    ر بــازار آزاد     بار د    یگر 

کاهش یافت.
قیمــت د    الر ۱۳ هزار تومان به ۱۱ الی ۱۲ هزار تومان 
رسید    ، هر چند     د    الالن د    الرهای خانگی را حول و حوش 

۱۰ هزار تومان نیز می خرید    ند    . 

انتظار می رود     با تصمیم جد    یــد     کانون صرافان مبنی 
بــر فروش د    الر د    ر کانــال ۱۰هزار تومانــی، اثر روانی 
مثبت رای د    اد    گاه الهــه، اثر واقعی توافق ایران و اروپا 
مبنی بر انتقال پــول به ایران و نیز اد    امه ورود     ارزهای 
 خانگــی به بــازار، قیمت د    الر با شــیب مالیمی رو به 

کاهش بگذارد    .
کارشناســان می گویند     بر اساس فرمول های علمی و 
اقتصــاد    ی، قیمت واقعی د    الر د    ر ایــران حد    ود     8۰۰۰ 
تومان اســت و مازاد     بر آن ناشی از متغیرهای سیاسی 
 و روانی اســت کــه د    ر نهایت به عنــوان حباب مازاد     

تخلیه خواهد     شد    .

 د   یوان لاهه،  به نفع ایران رای د   اد   

د   یگر ظرفیت و کششی وجود    ند   ارد   

ویلا بد    هید    ، ما هم وقف می کنیم

FATF پیوستن و نپیوستن به

د   وستان اصلاح طلب را همراه د   ولت می د   انم

برخی مسئولین که د    وِر سوم بازنشتگی شان هم د    ارد     تمام می شود 
ولی د    ســت برد    ار از میزهای متعد    د    شان نیستند    . برخی شان از بس 
برای حفظ میزشــان مقاومــت کرد    ه اند    ، لرزِش د    ســت گرفته اند     
طفلی ها.این روزها که اکثریت مرد    م ایران به برکت سیاســت های 
سیاسی و اقتصاد    ی کشور فقیر شد    ه اند     و تنها چیزی که از مسئولین 
می شنویم مشتی طّرحات تکراری و کلیشه ای است که »مرد    م ما 
اهل مقاومتند «   »باید     مقاومت کرد    ؛ ولو با پوشید    ن لُنگ و خورد    ن 
نان خشک"، "این روزها تمام می شود    و امریکا شکست می خورد «   
و ...؛ مد    ام یاد     آن بّنا می افتم. مرد    م مگر چاره ای غیر از مقاومت هم 
د    ارند    ؟ اصــاًل گزینه ی د    یگری هم مگر د    ارند    ؟ می خواهید     مقاومت 
مرد    م را ببینید     چند     ساعتی از ماشین های خارجِی ضد    گلوله  پایین 
بیایید     و بروید     توی ایــن بازارهای روزانه، تا معنای مقاومت مرد    م 
را بفهمید     و این همه از کیســه ی آنها نبخشید    .اما سوال مرد    م این 
اســت که این مقاومت چرا فقط برای ماســت؟ مقاومت مد    یران و 
ثروتمند    ان و رانتخوارن چه شــکلی اســت؟ آن د    ه بیست میلیون 
حاشیه نشــین که کارشــان از شــکاف طبقانی به پارگی طبقاتی 
کشید    ه،یا حتی آن کارگری که از کارش تعد    یل شد    ه است و برای 
ثبت نام بچه  اش ماند    ه اســت و شب ها به جای تخم مرغ و گوجه 
عرق شــرم به خانه می برد    ، و سر ماه هم باید     با صاحبخانه بجنگد     

مگر گزینه ی د    یگری هم جز مقاومت د    ارد    ؟
ســوال این است که مقاومت شما د    قیقاً چه شکلی است؟ مقاومت 
آنهایــی که با تغییرات هد    فمند    ِ قمیت ارز و طال از ســوی شــما 
ثروت های افســانه ای به کف آورد    ند     چه شــکلی اســت؟ مقاومت 
آنهایی که به برکت سیاست های اقتصاد    ی شما د    ر خانه های چند     
هزارمتری شمال شهر لم د    اد    ه اند     چه شکلی است؟ مقاومت هیات 
مد    یره های د    ه ها شــرکت خصولتی چه شکلی است؟ مقاومت چند     
هزار آقازاد    ه ی الکچری یا خارج نشــین چه شکلی است؟ آیا شبیه 
همانی اســت که به خاطر قیمت سکه گوشــه ی زند    ان است؟ یا 
شــبیه آنکه د    اروی بچه اش چند     برابر شد    ه است و توانایی ماالند    ن 
)به قول وزیر بهد    اشــت( هم ند    ارد    ؟ یا شبیه آنکه از فقر تن فروشی 

می کند    ؟
و حرف مِن د    رس خواند    ه د    ر همین د    انشــگاه های خود    تان هم این 
اســت که »د    رســت می شود «   و »ما پیروز می شــویم« و »خد    ا با 
ماست« و این جور چیزها شاید     برای د    رصد    ی از تود    ه ی مرد    م خوب 
باشــد     ، اما برای قشــر تحصیل کرد    ه باید     توضیح د    هید     که د    قیقاً 
چگونه د    رست می شود    ؟ با چه مکانیسمی؟ با کد    ام برنامه؟ با کد    ام 
بنیان اقتصاد    ی و سیاسی؟قشــر تحصیل کرد    ه، اقناِع د    قیق علمی 
می خواهد    ، و نه خطابه های پرشــور. عذرخواهی بابت تلخِی متن. 
همیشه سعی کرد    ه ام د    ر اینجا مثبت بنویسم و امید     بد    هم اما بغِض 
فقر و فشار هم وطنانم د    ر این روزها، گلویم را گرفته.این مطلب را 

ما ننوشتیم د    کتر محسن زند    ی نوشت.

جمهــور  رییــس  ریولیــن  وون 
اســراییل د    ر د    ید    ار با آنگال مرکل 
صد    ر اعظم آلمان د    ر شــهر قد    س 
بابت  مــرکل  بــه  انتقاد      ضمــن 
نپیوستن به رییس جمهور آمریکا 
د    ر اعمــال تحریم علیه ایران ، د    ر 
اظهاراتــی توهین آمیز علیه ایران 

بایــد     حیوانات  ایرانــی، گفت:  و 
ایرانی را گرســنه نگه د    اشــت نه 
اینکــه به آنها غــذا د    اد     تا صلح و 
ثبات د    ر جهان تضمین شــود    !. از 
نظر من اکنون زمان پیوســتن به 
است  ایران  علیه  موثر  تحریم های 

نه د    ور زد    ن آن.

اینکه بگوینــد     د    ولت می خواهد     
از باال رفتن ارز، ریال به د    ســت 
بیــاورد    ، د    روغ و تهمت اســت.
به بانــک مرکزی بــرای تنظیم 
د    اد    ه  کامــل  اختیــارات   بــازار 

شد    ه است.  
آمریکایی ها تمــام کارهایی که 

قرار بود     د    ر آبــان انجام د    هند     را 
شهریور و مهر انجام د    اد    ند    .وزرا را 
به مجلــس معرفی خواهیم کرد     
.قیمت ارز باید     واقعی و متعاد    ل 
بماند     . رســانه ها پیام یأس آور به 
جامعه ند    هند     . مرد    م د    نبال خرید     

و فروش های ریسک د    ار نباشند    .

حیوانات ایرانی را باید    گرسنه نگه د   اشت! 

د   روغ و تهمت است!!!

رابطه  لُنگ، نان خشک و مقاومت مرد    می

از سایت شربت اغلی 

 کپه اغلی 
نتانیاهو

به 

سته ای رسید   
موله ه

مح

به قول بعضی ها
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رهبر انقالب د    ر د    ید    ار با جوانان 
بســیجی د    ر اســتاد    یوم آزاد    ی 
با تاکید     بر اجــرای قانون منع 
بیان  بازنشســتگان  بکارگیری 
کرد    : جوانان راه حل مشــکالت 
امروزند     آن د    سته از کهنساالنی 
که همچنان میز مســئولیت را 
مجرب  پیرهای  نمی کنند    ،  رها 
اگر خسته و از کارافتاد    ه نباشند     
اما  کند      راهنمایــی  توانند      می 
موتور محرک جوان ها هستند    .

نمایند    ه  سلحشوری  پروانه 
منــع  طــرح  د    ر  مجلــس: 
بــه کارگیــری بازنشســتگان 
رانت هایی ایجاد     شــد    ه اســت. 
استثناهایی لحاظ شد    ه که من 
معتقد     هســتم به غیر از سطح 
وزرا د    ر د    یگــر موارد     الزم نبود    . 
اینکــه از فرصت ایجاد     شــد    ه 
برای اســتفاد    ه  چقد    ر و چطور 
از ســطح نخبــگان اســتفاد    ه 
می کنیم، ســوال خوبی است و 

من د    ر کل معتقد     هســتم که 
این طرح نتایــج خوبی خواهد     

د    اشت. 
از انتقاد    هایــی می گفتند     طرح 
منع به کارگیری بازنشســتگان 
یک طرح سیاســی برای فشل 
کرد    ن د    ولت اســت. د    ر صورتی 
که اصال این طور نیست. من به 
عنوان یــک نمایند    ه امید    ی که 
به  رغم انتقاد     به د    ولت از د    ولت 
که  می گویم  می کنــد      حمایت 

این طرح به هیچ عنوان سیاسی 
نبود    .

محســن هاشــمی رئیس 
شــورای شــهر تهران: د    ر 
مجازی  فضــای  د    ر  که  فیلمی 
منتشــر گرد    یــد     گفــت: آقای 
عســگری )رئیس صد    ا و سیما( 
اما  بازنشسته هاســت  جزو  هم 
یــک بار ند    ید    یم صد    ا و ســیما 
می رود     عســگری  آقای   بگوید     

یا نه!؟!

افزایش تصاعد    ی قیمت سکه د    ر چهار ماه گذشته عالوه بر آنکه پروند    ه های 
قضایی د    اد    گاه های خانــواد    ه را زیاد    تر کرد    ه، آمار زند    انیان بد    هکار مهریه را 
نیز تا حــد     قابل توجهی افزایش د    اد    ه اســت.هم اکنون 4۱8۱ مرد     د    ر کل 
کشور به د    لیل ناتوانی د    ر پرد    اخت مهریه همسرشان پشت میله های زند    ان 
به ســر می برند    . این د    ر حالی اســت که جمعیت این بد    هکاران خانواد    گی 
تا ســوم مرد    اد     سال جاری ۳۵۵۰ نفر بود    ه اند    . ماجرا وقتی اهمیت بیشتری 
پید    ا می کند     که متوجه می شویم آمار زند    انیان مهریه د    ر اول شهریور سال 

گذشته ۲4۵۰ نفر بود    ه است.

معــاون  نوبخــت  محمد    باقــر 
رئیس جمهوری ایران گفته به د    لیل 
گرانی کاالهــا و اوضاع اقتصاد    ی از 
مرد    م عذرخواهی مــی کند    . آقای 
نوبخت به تولید    کنند    گان اطمینان 
د    اد    ه نوسانات ارز متوقف و مشکالت 
تولیــد     برطــرف می شــوند    .آقای 
نوبخت می گوید     د    ولت اعتبار یک 
میلیارد     د    الری بــرای د    اد    ن وام به 
تولید    ی کنار می گذارد      واحد    های 
اما د    رباره ی منبع تامین این مبلغ 

توضیحی ند    اد    .

کارشــناس  یک  مظاهری  طهماســب 
اقتصــاد    ی غیرسیاســی د    ربــاره اینکه 
آیا شــوک ارزی قابل پیشــگیری بود     
گفت:واقعــاً می توانســتند     جلــوی این 

بحران ارزی را بگیرند     و نگرفتند    .
خوشــبینانه ترین فــرض غیرسیاســی 
اشــتباه د    ر محاســبات و ناد    انی است. 
اســت.  فرض  خوشــبینانه ترین  ایــن 
بیشــتر از این نمی توانم نظــر بد    هم و 
آن چرا را باید     شــخص د    یگری بگوید    . 

تصمیمات اشــتباه باعــث تغییر و بروز 
اقتصاد    ی  مولفه هــای  د    ر   این خطاهــا 

شد    ه است. 
این کــه چرا تصمیــم اشــتباه گرفته 
فــرض  خوشــبینانه ترین  د    ر  را  شــد     
ند    انــم کاری می د    انم.وقتــی تصمیماتی 
گرفته می شود     که اشــتباه است د    ر آن 
تصمیمات رانت هایی و ویژه خواری هایی 
ایجاد     می شــود     که باعث می شود     منافع 
کوتــاه مــد    ت بزرگــی را براییک عد    ه 
ایجاد     کنــد    . این که علت آن تصمیمات 
اشــتباه، ناد    انی و بــی توجهی به اصول 
اقتصاد    ی و ابزارهــای اقتصاد    ی بود    ه یا 
د    لیل د    یگری د    اشــته که منفعت جویی 
بــود    ه اســت، من اصــاًل نــه می توانم 
 وارد     آن شــوم و نــه اجــازه د    ارم و نه 
بلد    م بگویم. تصمیم اشتباه یکی این بود    
که اجازه د   اد   ه شد    نقد   ینگی بیش از حد    
رشد    تولید    ایجاد    شود    د   ر حالی که د   ولت 
می توانست و امروز که صحبت می کنیم 

هــم می تواند    جلــوی رشــد    نقد   ینگی 
۳۰د   رصد    د   ر سال را بگیرد   . اشتباه د   وم 
این است که بعد    از اینکه نقد   ینگی ایجاد    
شــد    اجازه ند   اد    اثر خود    را بروز د   هد    و 
سعی کرد   ه ســرکوب کند   . سوم این که 
سرکوب کرد   ن قد   رت نقد   ینگی و پائین 
آورد   ن مصنوعی نرخ تورم با اســتفاد   ه از 
سیاست های ارزی و ســرکوب نرخ ارز 
انجام شــد   . د   ر شرایطی که بحران ایجاد    
می شود   یک تقاضای د   یگری وارد    بازار ارز 
می شود    که تقاضای حفظ ارزش د   ارایی 
اســت. یعنی مرد   م برای این که ارزش 
د   ارایی خود    را بــا پول ملی حفظ کنند 
تقاضای خرید    ارز می کنند   . این تقاضای 
اضافه خود    باعث می شــود    نــرخ ارز از 
حالــت طبیعی باالتر بــرود   . د   ر روز ۲۱ 
فرورد   ین، روز شوم رای گیری برای نرخ 
ارز، با یک محاسبه اشتباه که اشتباهی 
ریاضی هم د   ارد   ، رای گیری شــد    4۲۰۰ 
تومان نرخ ارز باشــد    و آقای جهانگیری 

مصاحبــه کرد   نــد    و نــرخ ارز  را اعالم 
کرد   ند   .مــن اگر جای آقای ســیف بود   م 
تصویب  تومان  این 4۲۰۰  نمی گذاشتم 
شود   .وظیفه رئیس بانک مرکزی این بود    
که این کار را انجام د   هد    و بعد    هم کلید    
اتاق را تحویــل می د   اد    و بیرون می آمد   . 
رئیس بانک مرکزی برای حفظ اتاق باید    
حرف گوش کند    و بــرای انجام وظیفه 
بایــد    کلید    اتاق را بد   هــد    و خد   احافظی 
کند   ./این مطلب را ما ننوشــتیم  باشگاه 

خبرنگاران نوشت.

عباس آخوند    ی وزیر ســابق راه و شهرسازی با انتشار نامه ای 
د    ر کانال شــخصی اش، نوشت: کسی که سال ها رئیس نظام 
مهند    سی ســاختمان ایران بود    ه، مد    رک تحصیلی اش جعلی 
بود    !  وی خواستار لغو پروانه مهند    سی این شخص و بازگرد    اند    ن 
همه مبالغ و منافعی شــد    ه که از رهگــذر این مد    رک جعلی 
کسب شد    ه است. هر چند     وزیر از این فرد     نام نبرد    ه است ولی 
تنها کسی که با مشخصات مند    رج د    ر نامه همخوانی د    ارد    ، سید     
مهد    ی هاشمی است که د    ر د    وران د    ولت قبل، رئیس سازمان 
نظام مهند    ســی ساختمان کشور بود     و 4 سال نیز د    ر مجلس 
شــورای اسالمی حضور د    اشت. او همچنین رئیس کمیسیون 
عمران نیز بود    . سید     مهد    ی هاشمی چند    ی نیز با حکم محمود     
احمد    ی نژاد     سرپرســت وزیر کشــور بود    . همچنین معاونت 
عمرانی وزارت کشــور نیز بر عهد    ه او بود    ه اســت. د    ر جریان 

انتخابات ۱۳۹۶ او رئیس ستاد     انتخابات سید     ابراهیم رئیسی د    ر 
استان تهران بود    . د    راین نامه آمد    ه است: باید     خیلی متاسف بود     
که کسی که سه سال رئیس سازمان نظام مهند    سی ساختمان 
کشــور بود    ه و چهار ســال نمایند    گی مرد    م تهران را بر عهد    ه 
د    اشته و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی بود    ه 
د    انشنامه جعلی ارائه کرد    ه اســت. این موضوع رسماً از سوی 
د    انشگاه امام حسین)ع( که د    انشنامه ارائه شد    ه به آن منتسب 
اســت طی شماره 4۶7۵۲ مورخ ۹4/۶/۳۱ به ریاست سازمان 
نظام مهند    سی ساختمان استان تهران اعالم شد    ه است.اکنون 
این شرمند    گی را د    ر پیشــگاه مهند    سان و ملت شریف ایران 
چگونه می توان اعالم نمود    . به هر روی ، اصل حق د    سترســی 
شهروند    ان به اطالعات حکم می کند     که این موضوع افشا و به 

اطالع عموم برسد    .

من اگر جای آقای سیف بود   م

مد   رک تحصیلی اش جعلی بود   !
سید     مهد    ی هاشمی  د    ر واکنش به نامه آخوند    ی برای  جعلی بود    ن 
د    انشنامه خود     گفت :آقای آخوند    ی نشــر اکاذیب د    اشته اند    .اقد    ام 

قضایی می کنم.
ایشان زورش می رســد     و می خواهد    ، با تخریب چهره های مقابل 
خود    ، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار د    هد    .هد    ف سیاسی پشت این 

قضیه است.

د    انشگاه امام حسین، مد    رک تحصیلی سید    مهد    ی هاشمی، نمایند    ه 
د    وره نهم مجلس، سرپرست وزارت کشور د    ولت احمد    ی نژاد    ، رئیس 
پیشین فد    راسیون تیراند    ازی و معاون عمرانی وزارت کشور را جعلی 

اعالم کرد    .

د    کتر نوبخت، د    ر حاشیه نشســت با روسای سازمان های مد    یریت 
و برنامه ریزی سراســر کشور: اگر قرار باشــد     افزایش حقوقی برای 
کارکنان د    ولت د    اشــته باشــیم حتما د    ر قانون بود    جه سال آیند    ه 
اســت و اطالع رسانی می شود     اما قرار شد     به ۶ میلیون و ۹۰۰هزار 

حقوق بگیر بسته جبرانی د    اد    ه شود    .
این بســته حمایتی بعد     از بازگشت رئیس جمهور بررسی و پس از 

تصویب اجرایی می شود    .

مد    رک را جعلی اعالم کرد    !

اعطای بسته جبرانی  به 
حقوق بگیران

هد   ف سیاسی پشت این قضیه است!

افزایش قیمت سکه، با بد   هکاران 
مهریه چه کرد   ه است؟

 از مرد   م عذرخواهی می کند   

همچنان میز مسئولیت را رها نمی کنند   

تحلیلیات

تو مغازه ای که منم توش بود    م یه خانمی 
یه چی برد    اشــت اومد     کنار صند    وق تو 
صف. نوبتش که شــد    ، فروشند    ه گفت 

سیزد    ه وپونصد    !
خانمــه با تعجب گفت؛ روش زد    ه هفت 

و پونصد    !
فروشــند    ه با عصبانیت گفــت؛ زد    ه که 

زد    ه..!! برا خود    ش زد    ه!
میخوای یا نمی خوایی؟؟

خانمه گفت: نمیخوام!
فروشــند    ه هم بالفاصله، طوریکه همه 
بشــنون به شــاگرد    ش گفت؛ پسر بیا 
اینو برد    ار، هر کی هم پرسید    ، بگو شد    ه 
شــونزد    ه و پونصد    !! ."هستن کسایی که 

بخرن.."
مایی که تو صف بود    یم با تعجب به هم 

نگاه کرد    یم و یــه آقایی که جلوی من 
بود     و ســبد    ش تقریبا پُر بود    ، ســبد     رو 

گذاشت رو میز و گفت:
هستن بخرن..!!؟؟؟ اینارم بد    ه همونا...

پشت بند    ش شروع شد    . یکی یکی پشت 
ســر هم خرید    هامونو گذاشتیم رو میز 
و گفتیم نمیخواییــم! بد    ه به همونا که 

"هستن بخرن"
مرد     اولیه، برگشت تو مغازه و گفت: من 
فالنیم، مد    یر برج فالن! بی شــرفم اگر 
همه تالشــم رو نکنم تا از برج ما کسی 

نیاد     اینجا خرید    .
با اینحــال باز آروم نشــد    . اومد     بیرون 
خطاب به همه ما طوریکه طرف بشنوه 
گفت؛ تو رو خد    ا یــه چند     د    قیقه وقت 
بذارید     زنگ بزنیم ۱۲4 )تخلف تعزیرات 

بعد    ، همه گوشــی  صنفی(. چند    لحظه 
به د    ســت بلند     بلند    ، ســر باال به سمت 
تابلوی سوپری و سر چرخون به سمت 
خیابون، برا د    اد    ن آد    رس د    قیق، شــروع 

کرد    یم گزارش د    اد    ن...
از این ایســتاد    گی، از این اتحاد    ، از اون 
نگاه پر از حرف به همد    یگه تو صف که 

انگار ذهن همو خوند    یم، از لید    ری اون 
آقا و...خیلی کیف کرد    م. سرنوشت هیچ 
قومی  تغییر نمی کند     تا آنها خود     حال 
خود     را تغییــر د    هند    .ما خود    مون باید     با 
گرانی بجنگیم...خود    ِ خود     ما.این مطلب 
را ما ننوشــتیم  محمود     وطند    وســت 

کمالی نوشت.

بی ستون

با گرانفروشی و فساد   های 
خورد   خورد    مقابله کنیم
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فرشــاد     مومنــی، اقتصاد    د    ان: ریشــه این 
آشفتگی د    ر ند    انم کاری نظام تصمیم گیری 
د    ر مورد     نرخ ارز است. چرا با وجود     امکانات 
ارزی موجــود     که پنج برابــر آن د    وران و 

گرفتاری هــای د    وران جنگ ۵ برابر وضع 
موجــود     بود     ، د    ر د    وران جنگ د    چار بحران 
ارزی نشــد    یم؟ باید     توجه کــرد     که تمام 
وصله پینه ها و مجوزها د    ر راســتای زند    ه 

نگه د    اشتن شرایط موجود     و اد    اره کشور د    ر 
حالت بالتکلیفی است.برخی ها اد    عا د    ارند     
کــه د    ر د    وره جنگ نــرخ ارز د    ر بازار آزاد     
تا 7 برابر  نرخ رســمی افزایش یافت. اگر 
نگاه صوری به آمار و ارقام د    اشــته باشیم 
این اد    عا د    رست اســت. اما چرا شرایط تا 
این اند    ازه متفاوت بود    ؟ چون د    ر آن د    وران 
سرنوشــت رفاه و بالند    گــی تولید     د    ر گرو 
نرخ رسمی بود     و تحوالت بازار سیاه برای 
مرد    م و د    ولت چند    ان اهمیتی ند    اشــت و 
سرنوشــت همگان با نرخ رســمی تعیین 
می شد    .شبیه سازی افزایش نرخ بازار سیاه 
د    ر د    وران جنگ با قطعنامه ۵۹8 منحصرا 
مربوط اصابت به فعالیت ســود    اگری چند     
د    الل د    ر ایــن بازار بــود     د    ر حالی که د    ر 

حــال حاضر کوچکترین التهــاب د    ر بازار 
ارز کل جامعه را ملتهب می کند    .متاسفانه 
هنوز د    ولت و سران قوا به این بلوغ فکری 
ارزی حیاتی  نرســید    ه اند     که سرنوشــت 
کشــور و ســالمت مرد    م بایــد     از گرد    ونه 
طمع ورزی د    الالن خارج شــود     وگرنه این 

وضعیت آشوب ناک اد    امه خواهد     د    اشت.

محســنی اژه ای ســخنگوی قــوه قضاییــه گفت: 
حجت االســالم غالمحسین سخنگوی قوه قضاییه 
اعالم کرد    : اسامی ۳۵ محکوم د    اد    گاه های ویژه 
کــه حکم آنها د    ر روزهای گذشــته اعالم 
شد    ه بود     اعالم می شود    . وحید     مظلومین 
معروف به سلطان سکه و باقری د    رمنی 

به اعد    ام محکوم شد    ند    .

 قالیباف شهرد    ار اسبق تهران: حلقه 
»کارآمد    ی«  ایران  سیاست  سپهر  مفقود    ه 

است
 یک عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام: امروز جنگ روانی د    شمن اثر تخریبی 
اش از فشــار اقتصاد    ی بیشــتر است.وقتی 

ضعف و ناکارآمد    ی وجود     د    ارد     د    شمن یک 
حرف نیمه راســت می زند     و صد    ها حرف 
د    روغ بر آن سوار می کند    .من وقتی صحبت 
از نــو اصولگرایی می کنم معنی آن همین 
است. ما باید     رجعت کنیم به اصول انقالب 
ما د    ر نــو اصولگرایی بــه »جوانگرایی« و 

»شایسته ساالری« اشاره د    اریم.
 رئیس مرکز آمار ایران: افزایش تورم 
نقطه به نقطه شــهریورماه نسبت به مد    ت 
مشــابه سال قبل ،خوراک مرد    م ۳۶د    رصد     

افزایش قیمت د    اشته است.
 محمد    مهاجری افشا کرد    : سه نمایند    ه 
مجلس که از وزارت نفت حقوق باالی۲۰ 
میلیــون می گیرند    .آقــای زنگنه چه خبر 

شد    ه؟

باید      روحانی  آنچــه  زیباکالم:  صاد    ق   
انجام د    هــد    . جهانگیــری تریلی ۵۰ تنی 
اســت که 8۰ د    رصد     ظرفیتــش را به کار 

نگرفته اند    .
 صــاد    ق زیبــاکالم د    ر گفتگــو با 
بعد      چیزها  یکســری  تکلیف  یورونیوز: 
از ۱۳ آبان مشــخص می شــود    . ســفر و 
رئیــس جمهور  روحانی،  حضور حســن 
ایران د    ر مجمع عمومی سازمان ملل هیچ 

د    ستاورد    ی برای ایران ند    اشته است.
 محسن رضایی عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام: ریال ایران قوی ترین پول 

منطقه خواهد     شد    .
 آیــت اهلل نوری  همد    انی: حوزه علمیه 
نمی تواند     د    ر برابر الیحه FATF بی تفاوت 

باشــد    .این الیحه پیمانی عبــری، عربی و 
غربی اســت و طرفد    اران آمریکا و اسرائیل 

مسؤوالن آن هستند    .

بــا وجود     آنکــه بانک مرکزی بارها اعالم کرد     که ســپرد    ه مــرد    م را به صــورت ارزی برمی گرد    اند     
یــا ســود     را بــه صــورت ارزی می د    هــد    ، میــزان پرد    اخت ســود     بــه ســپرد    ه های ارزی جاذبه 
نســبی خــود     را از د    ســت د    اد    . د    ر ســال های ۹۵ و ۹۶ برخــی بانک هــا ازجمله بانــک صاد    رات 
و بانک کشــاورزی ســود     ســپرد    ه های ارزی را تــا ۶ و ۶,۱ د    رصــد     پرد    اخت می کرد    نــد     اما بانک 
 مرکــزی د    ر نیمــه مرد    اد     ۹7 بخشــنامه ای صاد    ر کــرد     و ســود     ســپرد    ه های ارزی را به 4 د    رصد     

کاهش د    اد    .

بر اســاس این بخشــنامه بانک ها موظف شد    ند     که سود     ســپرد    ه گیری ارزی را به صورت اسکناس 
به ارزهای یورو، د    رهم امارات و د    الر با نرخ ســود     به ترتیب ۳، ۲ و 4 د    رصد     پرد    اخت کنند    .  ســود     
ســپرد    ه های ریالی د    ر بانک ها به صورت رسمی ۱۵ د    رصد     است و برخی بانک ها به صورت غیررسمی 
ســود     ســپرد    ه های ریالی را تا ۲۳ د    رصد     هم پرد    اخت می کنند    . با این توضیح سود     سپرد    ه های ارزی 
نه تنها از گذشــته تاکنون جاذبه ای ند    اشــته اســت که حاال با وجود     تأکید     د    ولت به خروج د    الر از 

خانه های مرد    م، سود     سپرد    ه های ارزی کاهش یافته  است.

سود    سپرد   ه های 
ارزی کم شد   !

به قول بعضی ها

تحلیلیات

ســه منبع اصلی رانت د    ر نیمه اول سال ۹7 »د    الر جهانگیری«، »سکه 
قربانی« و »فوالد     ســرقینی« بود    ند     که سفره اهل رانت را آباد    تر کرد    ند    .

این سه عبارتند     از:
۱-د    الر 4۲۰۰ تومانی که به د    الر جهانگیری معروف شد     بنابر آمار رسمی 
حد    اقــل ۱۰ میلیارد     د    الر تخصیص یافتــه که رانت نهفته د    ر آن حد    اقل 

۱۰۰ هزار میلیارد     تومان برآورد     می شود    .
 ۲- ســکه ارزان  که به ســکه قربانی )مقام متولی تقسیم سکه د    ر بانک 
مرکزی( مشــهور شد    ه، بنابر آمار رســمی حد    ود     هفت میلیون قطعه با 
قیمت های ۱.۱ میلیون تا یک ونیم میلیون توزیع شد    ه که رانت نهفته د    ر 

این طالپاشی حد    اقل ۲۱هزار میلیارد     تومان برآورد     می شود    .
۳- فوالد     ارزان که به فوالد     ســرقینی )معــاون متولی د    ر وزارت صمت( 
مشهور شد    ه با حجم رانت چند     هزار میلیارد     تومانی سومین منبع تقسیم 

رانت د    ر نیمه اول سال بود    ه است. 
تکلیــف منزل: حجم رانــت نهفتــه د    ر فروش محصــوالت فوالد    ی 
)مابه التفاوت فروش کارخانه به یک عد    ه خاص با قیمت بازار( را محاسبه 

کنید    .

د   الر جهانگیری، سکه قربانی و فوالد    سرقینی

د کتر عباس شاکری
استاد  اقتصاد 

با باال رفتن نــرخ ارز، صاد رات 
مواد  خام، مواد  اولیه پتروشیمی 
و مــواد  خــام معاد ن تشــویق 
می شوند  که به بهای محرومیت 
جمعیــت زیــاد ی از جامعه و 
رانت هــای غیرمعقــول بــرای 

عد ه ای معد ود  تمام خواهد شد .
هم اکنون د رآمد  غالب مرد م به 

کمتر از نصف تقلیل یافته است؛ 
با افزایــش نــرخ ارز، صاد رات 
مــواد  خــام افزایــش می یابد ، 
عمق  با  کاالهــای  صاد رات  اما 
صنعتی رونق نخواهد  د اشــت، 
بنابراین شوک ارزی، رانت ارزی 
برای خام فروشان و تاجرباشی ها 

ایجاد  می کند .
نرخ ارز برای عد ه ای رانت د اشته 
و صاد رات اســم رمز و بهانه ای 

برای جــذب و جلب رانت بود ه 
است و تجربه سالهای 74، ۹۱ 
و ۹7 شواهد  این موضوع است.

د ر مســئله ارزی کنونی برخی 
قیمت ها تا ۵ و ۶ برابر باال رفته 
اســت. اگر بپذیریــم باال رفتن 
نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم 
د اخــل و خارج بــرای صاد رات 
نرخ  اما  اســت،  کشور ضروری 
ارز د ر سال های گذشته بیشتر 

از تفاوت مذکــور افزایش یافته 
اســت. با همین اســتد الل، اما 

بارها اقتصاد  را د ستخوش تغییر 
کرد یم.

تهران:  نمایند    ه مجلس  محمود     صاد    قی 
د    ولــت و وزارت اقتصاد     مثل گذشــته هیچ 
اقد    امی برای اطالع رسانی و اقناع نمایند    گان 
د    ربــاره لوایح مبــارزه با پولشــویی انجام 
نمی د    هد    ! بعد     از گذشــت حــد    ود     هفت ماه 
از انتشــار گــزارش تحقیق وتفحص مجلس 
تصاویــری را د    ر توییتــر خود     به اشــتراک 
گذاشته است که نشان می د    هد     بانک سرمایه 
چطور با امتیازد    هی به م-ه و الف-ه به عنوان 
بد    هــکاران کالن بانــک، امنیت ســپرد    ه و 
سرمایه فرهنگیان را به خطر اند    اخته است.

د    ر تصاویر  منتشرشــد    ه از سوي صاد    قي نام 
م-الف، الف-هـ و بانک ســرمایه به چشــم 
مي خورد    ؛ کســاني که بــه گفته صاد    قي د    ر 
اختالس صند    وق ســرمایه گذاري فرهنگیان 

سهم د    اشته اند    .  
طبق اسناد    بانک سرمایه از چند     شرکت که 
گویا به گروه الف-ه تعلق د    اشتند    ، چند     صد     

میلیارد     تومان طلب د    اشــته و د    ر ازاي این 
مطالبات، امالکي د    ر لواسان، خیابان فرشته 
و خیابــان زاگرس از آنهــا گرفته که قیمت 
واقعي شان بســیار کمتر از قیمتي بود    ه که 
بانک سرمایه براســاس آنها بد    هي الف-ه را 
صاف کرد    ه است .این مطلب را ما ننوشتیم 

شرق نوشت.
عباس پوریانیــا رئیس کل د    اد    گاه های 
پروند    ه صند    وق  تهران:  انقالب  و  عمومی 
ذخیره فرهنگیان برای رفع نقص به د    اد    سرا 
ارجاع شد    ه است.این پروند    ه 7۰ متهم د    ارد     
و تحقیقات پروند    ه ســه ماه قبل انجام شد    ه 
است، د    ر حال حاضر پروند    ه این متهمان به 
شعبه رســید    گی کنند    ه ارجاع شد    ه است و 
قاضی رســید    گی کنند    ه با مشاهد    ه نقایصی 
د    ر پروند    ه آن را برای رفع نقص به د    اد    ســرا 

ارجاع کرد    ه است.
مشــارکت د    ر تحصیــل مال نامشــروع و 

کالهبرد    اری از اتهامات متهمان این پروند    ه 
اســت و پروند    ه برای رســید    گی به شــعبه 

۱۰۶4 مجتمع قضایی امور اقتصاد    ی ارجاع 
شد    ه است.

ماجرای   صند   وق ذخیره فرهنگیان 

ریشه آشفتگی بازار ارز کجاست؟

حلقه مفقود   ه س�پهر سیاست ایران

شوک ارزی، رانت ارزی برای خام فروشان و تپاجرباشی ها ایجاد می کند

پلیس ایــران با صــد    ور اطالعیه 
مد    یرعامــل  د    ســتگیری  از  ای 
الکترونیکــی  تجــارت  شــرکت 
 ثامن معروف به ســکه ثامن خبر 

د    اد    ه است.  

مقام های قوه قضائیه ایران پیشتر 
گفته بود    ند     این فرد     از کشور خارج 
شــد    ه اســت. بیانیه امروز پلیس 
اشــاره تلویحی به د    ستگیری این 

فرد     د    ر خارج از ایران د    ارد    .

بانک مرکزی اعالم کرد     که حجم 
سپرد    ه های ارزی مرد    م د    ر بانک ها 
به ۱۰ میلیون د    الر رسید    ه است. 
این موضوع د    ر حالی رخ می د    هد     
که بنا به گفته بسیاری از مد    یران 
رئیس  شافعی،  غالمرضا  ازجمله 
اتاق ایران و علــی پورابراهیمی، 
رئیــس کمیســیون اقتصــاد    ی 
تا  مجلس چیــزی حــد    ود     ۲۰ 
۲۵ میلیــارد     د    الر د    ر خانه هــای 
برآورد      د    ارد      وجــود      ایران  مرد    م 
شد    ه است که مرد    م ایران رقمی 
نزد    یک به نصف پول فروش یک 

 ســال نفت د    ر خانه هایشان د    الر 
د    ارند    .البته اســتقبال سرد     مرد    م 
چند    ان  ارزی  ســپرد    ه گذاری  از 
بیراه هم نیســت و با وجود     آنکه 
د    ولــت اصــرار د    ارد     کــه مرد    م 
ارزهایشــان را به بانک ها تحویل 
اقد    امی  بانک مرکزی د    ر  بد    هند    ، 
عجیب سود     سپرد    ه های ارزی را 
کاهش د    اد    ه اســت. د    ر شرایطی 
ســود     ســپرد    ه های د    الری را به 
4 د    رصد     رســاند    ه است که سود     
این ســپرد    ه ها پیــش از این تا 

۶,۱ د    رصد     می رسید    .

مد   یرعامل سکه ثامن د   ستگیر شد   

مرد   م چقد   ر د   ر خانه هایشان د   الر د   اشتند   ؟

سلطان سکه به اعد   ام محکوم شد   
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فرماند    ه انتظامی ویژه شــرق استان تهران از کشف انبار کاالی قاچاق به 
ارزش سه و نیم میلیارد     تومان د    ر شهرستان پاکد    شت از جمله ۹ د    ستگاه 

خود    پرد    از »ای.تی ام« طی روزهای اخیر خبر د    اد    . اکنون حد    ود     د    و ماه از اجرای این بخشــنامه می گذرد     و آمار 
بانک مرکزی نشان می د    هد     که حد    ود     ۱۰ میلیون د    الر سپرد    ه 
ارزی به بانک ها آمد    ه است اما اینکه آیا تمام ماجرای استقبال 
کم از ســپرد    ه گذاری ارزی مربوط به تعلل بانک ها بود    ه است 

خود     جای سوال د    ارد    . 
اینکه مرد    م تا چه اند    ازه حاضرند     ارزهای خود     را که د    ر خانه 
نگه د    اشته اند     و ریسک باالی این اقد    ام که خود     می تواند     خطر 

باالیی هم از لحاظ امنیتی د    اشــته باشد     را پذیرفته اند    ، شاید     
به مســائل د    یگری مربوط باشــد     که نتوان همه آن را ناشی 
از عملکرد     بانک ها د    انســت. از طرف د    یگر گرفتن مالیات از 
خرید    اران بزرگ سکه می تواند     عامل د    یگری باشد     که صاحبان 
سپرد    ه های ارزی را محافظه کار کرد    ه و آنها نگهد    اشتن ذخایر 
ارزی شــان را د    ر خانه به تحویل آن به بانک ها و گرفتن سود     

ترجیح می د    هند    .

قاچاق خود   پرد   از بانک هاترس از مالیات، مانع خروج ارز   از  خانه ها

  ســخنگوی کمیســیون آموزش و 
تحقیقــات مجلس: معافیت مــد    ارس از 

پرد    اخــت پول آب و بــرق و گاز از فرورد    ین 
تا اسفند     ۹7 قابل محاسبه است.طبق قانون 
هیچ مد    رســه ای نباید     پولــی د    ر این مورد     

بپرد    ازد    .
 وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات: 
برخی د    ســتگاه های د    ولتی از اتصال به زیر 
سامانه ها خود    د    اری می کنند    .اتصال به این زیر 

سامانه ها از روال فساد     می کاهد    .
 احمد     توکلی رئیس د    ید    ه بان شفافیت 
و عد    الت: د    ر 4۰ سال پس از انقالب قد    رت 
د    ر اختیار عد    ه ای بیســواد    ، پررو، پســرخانه، 

رفیق و همکالسی بود    ه است.
مشاور وزیر جهاد     کشاورزی: از وقتی   
که التهابات اقتصــاد    ی رخ د    اد    ه قاچاق مواد     
غذایی از کشور 7۰۰ د    رصد     و قاچاق د    ام زند    ه 

4۰۰ د    رصد     رشد     د    اشته است.
 سرپرســت وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی: د    ولت یارانه  متولد    ین ســال ۹7 
را حذف نکــرد    ه ،حد    ود     ۳4۰ هــزار نفر د    ر 
ماههای تیر، مرد    اد     و شــهریور متولد     شد    ه اند     
که پرد    اخت یارانه آنها هم د    ر حال بررســی 

است و طی مهرماه پرد    اخت می گرد    د    .

 معاون راهبری آب و فاضالب کشــور 
گفت: بــا وضعیــت کنونی خشکســالی و 
تغییــر اقلیم موجــود    ، چــاره ای جز رفتن 
 بــه ســمت تامیــن آب شــیرین از محل 

آب د    ریا نخواهیم د    اشت.
آذری جهرمی: عد    ه ای هراتفاقی می افتد     
شبکه های اجتماعی رامقصر می د    انند    .پد    رم 
میگفت چوب را که د    ر آب بند    ازید    زد      باالی 

د    یوار می رود    .
ارز  نــرخ  رفتــن  مقصربــاال  را   تلگــرام 

می د    انستند    .

به قول بعضی ها 

به قول بعضی ها

بانک  و بیمه

 بیمه رایگان  
برای سپرد   ه گذاران 

 بد   ون ضامن و وثیقه 
تسهیالت بگیرید   

امیر یوســفیان معاون اعتبــاری بانک صــاد    رات ایران گفت: 
متقاضیان تسهیالت می توانند     د    ر قالب ۳ طرح، بد    ون وثیقه تا 8۰ د    رصد     سپرد    ه 
خود     را د    ر کمترین زمان، با نرخ های ترجیحی از این بانک د    ریافت کنند    . شــرط 
اصلی اعطای تسهیالت به د    ارند    گان این حساب، د    اشتن معد    ل موجود    ی حساب 
حد    اقل ۶ ماه و حد    اکثر ۱۲ ماه است با نرخ های سود     ترجیحی بین ۲ تا ۱۳ د    رصد     
است. همچنین امکان افزایش و برد    اشت از ماند    ه این حساب تا زمان ایجاد     معد    ل 
الزم، وجود     د    ارد    . کمترین نرخ ســود     مصوب برای د    ریافت این تسهیالت، سود     ۲ 
د    رصد     اســت که با افتتاح حســاب جاری طالیی بد    ون د    سته چک د    ر شعب این 
بانک، می توان تسهیالتی ریالی، معاد    ل 8۰ د    رصد     معد    ل موجود    ی د    ر بازه زمانی 
حد    اقــل ۶ ماهه را د    ریافت کرد    . از مزیت هــای این طرح امکان انتقال امتیازات 
کسب شد    ه به اعضای خانواد    ه )همسر و فرزند    ان( است. همچنین شرکت ها می 
توانند     از آن برای پرد    اخت وام های خرد     به کارکنان خود    ، استفاد    ه کنند    . مشتریان 
و عموم هموطنان می توانند     با افتتاح »سپرد    ه کوتاه مد    ت طرح ۶7«، منابع خود     را 
با نرخ سود     7 د    رصد     ساالنه د    ر شعب بانک صاد    رات ایران سپرد    ه گذاری و حد    اکثر 
ظرف 48 ساعت، 8۰ د    رصد     آن را با نرخ ۶ د    رصد     تسهیالت د    ریافت کنند    . حد    اقل 
مبلغ جهت افتتاح این نوع حســاب ۵۰ میلیون ریال و حد    اکثر سقف تسهیالت 
پرد    اختی ۲ میلیارد     ریال اســت. نرخ سود     علی الحساب د    ر این طرح نیز 7 د    رصد     
اســت. این طرح د    ر قالب عقد     مرابحه با اقســاط ۳۶ ماهه اجرا می شود     و نیازی 
به وثیقه ند    ارد    . هموطنان می توانند     با افتتاح حساب »جاری طالیی بد    ون د    سته 
چک« د    ر شــعب بانک صــاد    رات ایران، تا د    و برابر معد    ل موجود    ی با نرخ ســود     

ترجیحی، تسهیالت د    ریافت کنند    .
بانــک آیند    ه، به منظور تکریــم وارزش آفرینی هرچه 
بیشتر برای مشتریان ارزند    ه خود    ، صاحبان سپرد    ه های 
بلند     مد    ت راتحت پوشش طیفی از خد    مات بیمه ای به 

صورت  رایگان قرارد    اد    ه است. 
د    ر این طرح، که با همکاری شرکت بیمه رازی اجرایی 
شــد    ه اســت، مشــتریانی که از تاریخ ۹۶/۰7/۲۲به 
بعــد     اقــد    ام بــه افتتــاح ســپرد    ه ســرمایه گذاری 

آیند    ه ســاز و یــا بلند     مد    ت یکســاله )با نرخ ســود    های مصــوب بانک 
مرکــزی( نمود    ه انــد    ، متناســب بــا میزان مبلــغ ســپرد    ه گذاری خود     
 تحت پوشــش یکــی از ســطوح خد    مــات بیمــه ای؛ طالیــی، نقره ای 

یا برنزی قرار می گیرند    . 
عالقــه منــد    ان می تواننــد     برای کســب اطالعات بیشــتر به شــعب 
 بانــک مراجعــه نمود    ه یا با ســامانه مشــتریان بانک آیند    ه به شــماره

۲7۶۶۳۰۰۰-۰۲۱تماس حاصل نمایند    . 

روز سه شنبه، هفد    هم مهرماه سال ۱۳۹7، با انجام 
قرعه کشی هشتمین طرح باشگاه مشتریان بانک 
آیند    ه، با عنوان »نزد    یک تر از همیشه«، برند    گان 
خوش شــانس ۱.4۱۱ جایزه این د    وره از باشگاه 
مشتریان، مشخص شــد    ند    .۱۵ )پانزد    ه( میلیارد     
ریال جایزه برای این د    وره از باشگاه مشتریان د    ر 
نظر گرفته شد    ه بود     که چهار جایزه ۵۰۰ )پانصد    ( میلیون ریالی برای 
چهار نفر ، جوایز د    یگری ۲ )د    و( میلیارد     ریال برای ۱ )یک( نفر، ۱۰۰ 
)یک-صد     ( میلیون ریال برای ۱۰ )د    ه( نفر، ۲۰ )بیست( میلیون ریال 
برای ۱۰۰ )یک صد    ( نفر، ۱۰ )د    ه( میلیون ریال برای ۳۰۰ )سیصد    ( 
نفر و ۵ )پنج( میلیون ریال برای ۱۰۰۰ )یک هزار( نفر، د    ر نظر گرفته 
شد    ه بود    .امتیاز مشــتری به صورت تجمعی روزانه از مجموع امتیاز 
افتتاح حساب و ماند    ه سپرد    ه-های قرض الحسنه، خد    مات بانکد    اری 

الکترونیکی و امتیاز هد    یه، به د    ست آمد    .نهمین د    وره باشگاه مشتریان بانک آیند    ه، با جوایز جذاب و هیجان انگیز، به 
زود    ی، به اطالع عموم مشتریان عزیز و سپرد    ه گذاران محترم، خواهد     رسید    . برای مشاهد    ه و اطالع از اسامی برند    گان، 

به تارگاه باشگاه مشتریان بانک آیند    ه، به نشانی: www.ba.efarda.ir مراجعه فرمائید    .

روح الــه خد    ارحمی رئیس هیــأت مد    یره و مد    یرعامل بانک کشــاورزی  اعالم کرد    : مرحله 
نخست پرد    اخت تسهیالت توسعه اشتغال پاید    ار روستایی و عشایری د    ر این بانک  با موفقیت 
انجام شــد    . عملیات مربوط به پذیرش،بررسی و تصویب تعد    اد    ۱۰۲۵۶ طرح با مبلغ۲۹7۶۲ 
میلیارد     ریال از طرح های مربوط به طرح توســعه اشــتغال پاید    ار روستایی و عشایری که از 
طرح های اولویت د    ار ســال جاری د    ولت تد    بیر وامید     به شــمار می رود    ،. پرد    اخت تسهیالت 
به87۱4 طرح با مبلغ ۱۶ هزارمیلیارد     ریال انجام شــد    ه و تشریفات مربوط به سایر طرح ها 
نیــز از جمله 8۶طرح مصوب کارگروه ملی با مبلغی حــد    ود     ۱۰هزار میلیارد     ریال د    ر بانک 
کشاورزی انجام شد    ه است .این بانک آماد    ه انعقاد     قرارد    اد     با مجریان طرح ها است و پرد    اخت 

تسهیالت بالفاصله پس از عقد     قرارد    اد     انجام خواهد     شد    . عملیات پذیرش و بررسی طرح های اشتغال زا کماکان د    ر 
شعب بانک کشاورزی اد    امه د    ارد     و مرحله د    وم پرد    اخت تسهیالت این طرح با اختصاص اعتبار جد    ید     د    ر شش ماهه 

د    وم سال انجام خواهد     شد    .

 نزد   یک تر از همیشه

۵۰ هزار شغل جد   ید    روستایپی و عشایری
کجا  پیرم بانکای 

د یگه غیر از صاد رات 
پیرمود رآورد ن

پد ر جان توی این 
سن پیری میخواهی 
وام ازد واج بگیری

قبض های جد   ید    تلفن را نپرد   ازید   
حرکت به سمت نرخ تعاد   لی ارز

عبد     الناصــر همتــی رئیــس 
کل بانک مرکــزی د     ر صفحه 
اینستاگرامی خود      نوشت: برای 
کنتــرل و هد     ایــت نقد     ینگی 
کند      کــرد     ن روند      رشــد      تورم 
و متعاقبــا کاهــش تد     ریجی 

آن، اخــذ مجوزهای الزم 
برای اصــالح تد     ریجی آن 
بازار  ساماند     هی  خصوصا  و 

ارز و حرکت د     ر مســیر نرخ ارز 
تعاد     لی، برنامه های مشخصی د     اریم.

بــرای کنتــرل و هد     ایت 
نقد     ینگــی، کنــد      کرد     ن 
روند      رشد      تورم و متعاقبا 
آن  تد     ریجــی  کاهــش 

اولویت بند     ی مشــکالت د     ر هم تنید     ه نظام بانکی و اخذ مجوزهای الزم 
برای اصالح تد     ریجی آن و تبد     یل شبکه بانکی به موتور محرکه اشتغال و 
تولید      و خصوصا ســاماند     هی بازار ارز و حرکت د     ر مسیر نرخ ارز تعاد     لی با 
توجه به شرایط اقتصاد     ی کشور، برنامه های مشخصی د     اریم که با مشورت 
صاحب نظران اقتصاد     ی، بانکی و ارزی و همراهی مد     یران و کارشناســان 

بانک مرکزی و سیستم بانکی عملیاتی نمود     ه و اجرا خواهیم کرد     .

 ۴ بانک ایرانی 
د   ر لیست تحریم های جد   ید   

قبض های تلفن ثابت مشــترکان مخابرات استان تهران د    ر این د    وره با 
افزایش قیمت همراه بود    ؛ به گونه ای که نارضایتی مشترکان را به همراه 
د    اشــت د    ر پی اعتراض مرد    م مخابرات نیز پیامکی به مشترکان فرستاد     
که از پرد    اخت قبض این د    وره خود    د    اری کنند    . بســیاری از مشــترکان 
تلفن ثابت د    ر تماس با رســانه ها اعالم کرد    ند     چنین استفاد    ه ای از تلفن 
ثابت ند    اشــته اند     و د    لیل این افزایش قیمت را نمی د    انند    .آنان از اعمال 
چنیــن تعرفه ای د    ر قبض این د    وره تلفن های خود     ابراز نارضایتی کرد    ه 
و پاســخ مخابرات د    ر این باره را خواستار شد    ه اند     .شرکت مخابرات  نیز  
د    ر پیامکی  این افزایش قیمت را ناشی از اعمال تعرفه اینترنت پرسرعت 
ثابت اعالم کرد     و متذکر شــد     با توجه بــه اینکه این افزایش مصرف د    ر 
زمان مناســب اطالع رسانی نشد    ه بود     مبلغ یاد     شــد    ه از بد    هی ارسالی 
از طریق این پیامک، از حســاب شما کسر می شود    .د    ر صورت پرد    اخت 
مبلغ اولیه این صورت حساب، مابه التفاوت د    ر بستانکاری د    وره آتی شما 

منظور می شود    .

وزارت خزانه د    اری آمریکا بانک  های ملت، مهر اقتصاد    ، سینا، پارسیان 
گــروه صنعتی بهمن، تراکتورســازی ایران و شــرکت فوالد     مبارکه 
اصفهان را تحریم کرد    .د    فتر نظارت بر د    ارایی های خارجی وزارت خزانه  
د    اری آمریکا )OFAC( اعالم کرد     ۲۰ نهاد     و شــرکت مرتبط با بنیاد     
تعاون بســیج از ســوی این وزارتخانه مورد     تحریم قرار گرفته است.
تحریم های مذکور به بهانه »مبارزه علیه تروریســم« هستند    .بانکها و 
 شــرکتهایی که از سوی وزارت خزانه د    اری آمریکا تحریم شد    ه اند     به 

قرار زیر هستند    :
بانــک ملــت ، بانک مهر اقتصــاد    ، بانک پارســیان، بانک ســینا، و 
شــرکت های ســرمایه گذاری اند    یشــه مهرآوران،گروه بهمن،شرکت 
تولید     زینک بند    رعباس، ،بنیاد     تعاون بسیج،شرکت کالسیمین،شرکت 
فوالد     مبارکه اصفهان،شــرکت تراکتورســازی ایران،شــرکت توسعه 
معاد    ن زینک ایران گروه مالی مهر اقتصاد    ،شــرکت ســرمایه گذاری 
نگین ســاحل رویال شــرکت کاتالیست شــیمیایی پارسیان،شرکت 
ذوب زینــک قشــم، شــرکت ســرمایه گذاری طبیعت گــرد    ان آتیه 
 ایرانیان،شــرکت ســرمایه گذاری تکتار،شــرکت مهند    ســی تکنوتار

شرکت اسید    سازی زنجان.

یــک مقــام آگاه د    ر بانک مرکــزی از تالش بانک 
مرکزی بــرای خــروج از ســوئیفت و انتقال 
پیام رســانی مالی بین بانکی به سامانه ای د    یگر 
تا قبــل از اعمال تحریم های آبــان خبر د    اد     و 
گفت: بانک مرکزی د    ر حال فراهم کرد    ن زمینه 
فعالیت سیســتم بانکی برای د    وران بعد     از اعمال 
تحریم های آمریکاست و امید    واریم این تالش ها به 
نتیجه برسد     و نگرانی از بابت ابزار پیام رسان مالی 
پس از ۱۳ آبان وجود     ند    اشته باشد    .مقامات اروپایی 
بارها از برنامه ریزی برای جایگزین کرد    ن سامانه ای 
جد    ید     برای پیام رســانی های بیــن بانکی صحبت 
 Society for Worldwide( کرد    ه انــد    . ســوئیفت
یــک   )Interbank Financial Telecommunication
انجمن تعاونــی غیرانتفاعی اســت که د    ر ماه مــه ۱۹7۳ میالد    ی 
راه اند    ازی شــد    .  آمریکا، هلند    ، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز 
پشــتیبان اعضا فعالیت د    ارند     و به همین د    لیــل خزانه د    اری آمریکا به 
راحتی به همه تراکنش های مالی بانک های ایرانی به بانک های خارجی 
اشــراف اطالعاتی د    ارد     و به ســهولت می تواند     نقض کنند    گان تحریم 
ایــران جریمه کند     و با این ابزار چتر تحریمــی خود     را با این ابزار 

اطالعات توسعه د    هد    .

خروج از سوئیفت تپا قبل از تحریم  آبان

طرح /محمد    حسین نیرومند   
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د   ر مناطق کمتر بهره مند    ۱۷ مد   رسه می سازد   

مد    یریت شــرکت سیم و کابل ابهر با ارسال نامه ای از 
بانک صنعت و معد    ن بــه خاطر حمایت از صنعتگران 
قد    رد    انی کرد    .د    ر این نامه آمد    ه اســت: شــرکت سیم و 
کابل ابهر به عنوان بزرگترین شرکت تولید     کنند    ه سیم 
و کابل د    ر ایران و همچنین صاد    ر کنند    ه نمونه کشوری 
و اســتانی از زحمات و مســاعد    ت هــای آن بانک که 
همواره به عنوان یک مشاور، حامی و همراه د    ر کنار بخش های صنعتی 
کشور و بویژه شهرستان ابهر د    ر راستای افزایش تولید     و توان مالی فعال 
بود    ه است، تقد    یر و تشکر می نماید    ."  گفتنی است، شرکت سیم و کابل 
ابهر تولید    کنند    ه کابل )های ولتاژ( و نســوز کــه تاکنون بارها به عنوان 
صاد    رکنند    ه و کارآفرین برتر شــناخته شد    ه با استفاد    ه از تسهیالت بانک 

صنعت و معد    ن برای ۶۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد     کرد    ه است.

بانک مرکزی  اســاس بخشــنامه  بر 
بر  ایــران مبنی  جمهوری اســالمی 
فــروش ارز مســافرتی با نــرخ بازار، 
متقاضیان د    ریافت ارز مســافرتی می 
توانند     با پرد    اخت معــاد    ل ریالی، ارز 
د    رخواستی خود     را د    ر باجه های بانک 
تجارت مســتقر د    ر مبــاد    ی خروجی 
فرود    گاه های تعیین شد    ه )پس از باجه 
ارائه حواله  کنترل گذرنامه( د    ر قبال 
ارزی و گذرنامــه متقاضــی د    ریافت 
نماینــد     .د    ر حال حاضر مســافرین با 

مراجعه به شــعب ارزی _ ریالی و د    وایر ارزی مســتقر د    ر شعب سراسر 
کشور و واحد    های ارزی تهران و شهرستان ها همانند     روال قبل می توانند     

حواله ارز مسافرتی خود     را د    ریافت کنند    .

احمد     عراقچی معاون ارزی سابق بانک 
مرکزی با قرار وثیقه آزاد     شد    ه است.
یک منبع آگاه د    رخصوص آخرین 
وضعیت احمــد     عراقچی که نیمه 
مرد    اد     بعــد     از برکناری از معاونت 
د    ستگیر شد    ه  مرکزی  بانک  ارزی 
بود     گفــت: این فرد     با توجه بــه انجام بخش عمد    ه 
ای از تحقیقات با قرار وثیقه تعیین شــد    ه و سپس 
تأمین شــد    ه آزاد     شــد    ه اســت. بازپرس پروند    ه به 

لحاظ محتویــات پروند    ه و همچنین عد    م 
نگرانی از فرار متهم و از بین رفتن اسناد     
و مد    ارک مربوط به پروند    ه برای وی قرار 

وثیقه د    ر نظر گرفته که این وثیقه تأمین شد    ه است.

قد   رد   انی یک واحد    بزرگ صنعتی 

فروش ارز مسافرتی 

معاون ارزی بانک مرکزی آزاد    شد   

محمد     احمد    ی آذر سخنگوی بانک تجارت به مناسبت آغاز 
ســال تحصیلی ۹8-۹7 با اعالم این مطلب گفت: احد    اث 
مد    ارس و فضای آموزشی د    ر مناطق و استانهای کمتر بهره 
مند     کشــور از جمله رویکرد    های بانک تجارت د    ر راستای 
ایفای مسئولیتهای اجتماعی محسوب می شود     و این بانک 

طی سالهای گذشته نسبت به احد    اث ۲۶ باب مد    رسه د    ر اقصی نقاط ایران 
اقد    ام کرد    ه است. احد    اث ۱7 مد    رسه جد    ید     را از محل صرفه جویی د    ر هزینه 
های تبلیغات بانک و کمک های نقد    ی کارکنان د    ر مناطق کمتر بهره مند     
د    ر د    ســت اقد    ام د    ارد     که تعد    اد    ی از این مد    ارس د    ر آیند    ه ای نزد    یک به بهره 
برد    اری می رســد    . عالوه بر موارد     یاد     شد    ه، بانک تجارت اقد    امات مختلفی را 
د    ر زمینه تجهیز مد    ارس به وسایل کمک آموزشی به انجام رساند    ه که از آن 
جمله می توان به هوشمند     سازی 8۰ مد    رسه د    ر مناطق زلزله زد    ه استانهای 
آذربایجان شــرقی و بوشهر اشاره کرد    . توزیع بسته های لوازم التحریر مورد     
نیاز د    انش آموزان نیز از د    یگر اقد    امات بانک تجارت به شمار می رود     که د    ر 
این زمینه از ســال های گذشته د    ه ها هزار بسته لوازم التحریر اهد    ایی بانک 
د    ر بین د    انش آموزان د    ر استان های کمتر بهره مند     کشور توزیع شد    ه است.

د  ر د  یــد  ار رئیس کل ســازمان منطقه آزاد   تجــاری - صنعتی و 
رئیس شــرکت سرمایه گذاری شموخ کشــور عمان با مد  یرعامل 
بیمه آرمان، بر انجام سرمایه گذاری های مشترک و همکاری های 
د  وجانبه تأکید   شد  . هالل حمد   الحسنی رئیس کل سازمان منطقه 
آزاد   تجاری- صنعتی و رئیس شرکت سرمایه گذاری شموخ عمان 
با هد  ف ایجاد   زمینه های همکاری و ســرمایه گذاری های مشــترک با شرکت بیمه 
آرمان، با علیرضا بیانیان مد  یرعامل این شــرکت د  ید  ار کرد  .او با ابراز خرسند  ی از این 
د  ید  ار و حضور د  ر مجموعه بیمه آرمان، از آماد  گی ســازمان و شــرکت متبوع خود   
برای تأسیس شرکتی جهت سرمایه گذاری های مشترک د  ر حوزه های مختلف بین 
د  و کشــور عمان و ایران خبر د  اد  .علیرضا بیانیان نیز ضمن اســتقبال از این پیشنهاد   
و رویکرد   این ســازمان د  ر همکاری و سرمایه گذاری های مشترک با بیمه آرمان، با 
اشــاره به همکاری ها و مباد  الت تجاری د  یرینه بین د  و کشور د  وست ایران و عمان، 
ابراز امید  واری کرد   که د  ر شرایط فعلی کشور و منطقه، زمینه همکاری های مشترک 
فراهم شــود   و بیمه آرمان بتواند   مناسبات و تباد  الت تجاری و اقتصاد  ی خوبی با این 

سازمان د  اشته باشد  .

سید    مرتضی صالحی  مد    یر امور سازمان و برنامه ریزی بانک شهر  
گفت: سرعت روز افزون تکنولوژی باعث شد    ه تا رفتار مشتریان 
بانکی تغییر پید    ا کند    ، د    ر واقع تغییر د    ر رفتار مشتریان موجب 
شــد    ه تا مشتریان عالقه د    اشته باشند     با استفاد    ه از تلفن همراه 
خود     نقل و انتقال مالی، افتتاح حساب، د    ریافت تسهیالت و سایر 

عملیات های بانکی که د    ر گذشته نیاز بود     تا برای انجام آن به شعبه مراجعه کنند     
را فارغ از زمان و مکان با اپلیکیشن های موبایل محور انجام د    هند    .بر اساس  آخرین 
آمار بانک مرکزی د    ر سال ۱۳۹۶ حد    ود     ۶۰ د    رصد     یک بانک مربوط به بخش شعب 
خود     است .با تفکر سنتی افزایش شعب بانکی نمی توان بانک هایی را مشاهد    ه کرد     
که ســود    آور باشند     و د    ر عین حال خد    مات خوبی را به مشتریان ارائه د    هند    ؛ بانک 
شهر د    ر همین راستا حد    ود     4 سال است که با استفاد    ه از بستر بانکد    اری الکترونیک 
و افتتاح شعب الکترونیک ســعی کرد    ه تا خد    مات مناسب تر و کم هزینه تری را به 
مشتریان خود     ارائه د    هد    . د    ر راستای تحقق بانکد    اری د    یجیتال، شناسایی و حمایت 
از اید    ه های نوآورانه د    ر صنعت بانکد    اری روید    اد     استارت آپ تریگر شهر تک د    ر بانک 

شهر با د    انشگاه صنعتی شریف د    ر ۲8 مهر ماه برگزار خواهد     شد    .

د    ر راستای توسعه خد    مات کارت و ایجاد     سهولت د    ر انجام امور 
د    ارند    گان رفاه کارت همراه، خد    مت استفاد    ه از کد     اختصاصی 
به جــای رفاه کارت همراه د    ر بانک رفاه فراهم شــد    .از این 
پس مشــتریان بانک می توانند     با استفاد    ه از کد     اختصاصی 
و رمز د    وم و بد    ون استفاد    ه از کارت اقد    ام به برد    اشت وجه از 
خود    پرد    ازهای بانک رفاه د    ر سراسر کشور کنند    .د    ارند    گان رفاه 

کارت همراه با مراجعه به شــعب بانک و تکمیل فرم د    رخواست »برد    اشت وجه 
از طریق کد     اختصاصی«، بد    ون اســتفاد    ه از کارت، با وارد     کرد    ن کد     انتخابی به 
همراه رمز د    وم کارت از امکان برد    اشت وجه نقد     از طریق پایانه های خود    پرد    از 
بانک رفاه بهره مند     شوند    .از ویژگی های خد    مت مذکور می توان به سهولت د    ر 
انجام عملیات برد    اشت وجه، عد    م نیاز به ورود     کارت فیزیکی به د    ستگاه، حفظ 

امنیت با استفاد    ه از رمز د    وم کارت اشاره کرد    .

 تراکنش ها 
بد   ون حضور مشتری

توزیع لوازم التحریر د   ر مناطق محروم کارنامه تسهیالت د   هی د   ر ۶ ماه اول9۷

ابراز  تمایل منطقه آزاد   تجاری عمان 

کاهش هزینه با شعب الکترونیک

تســهیالت اعطایــی بانک رفاه د   ر شــش ماهه نخســت 
ســالجاری د   ر بخش های مختلف اقتصــاد   ی، بنگاه های 
کوچک و متوســط، ضمانتنامه های صاد   ره ریالی و قرض 
الحســنه ازد   واج و تهیه جهیزیه اعالم شــد   .این بانک طی 
ســال های ۹۵، ۹۶ و شش ماهه نخست سالجاری، بالغ بر 
۱۱,۳۹۹ میلیارد    ریال تســهیالت از محل منابع بانک به 
بنگاه های کوچک و متوسط پرد   اخت کرد   ه است.همچنین بانک رفاه د   ر شش 
ماهه نخســت سال جاری، د   ر بخش های کشاورزی، صنعت و معد   ن، مسکن 
و ســاختمان، بازرگانی، خد   مات و متفرقه بالغ بــر ۱۲۵,8۵۱ میلیارد    ریال 
تســهیالت اعطا کرد   ه است. این بانک د   ر سال ۹۶ و شش ماهه نخست سال 
۹7، تعد   اد    ۱7,۰۳۵ فقره تســهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشتغال 
زایی و کارفرمایان طرح های مد   د    جویی به مبلغ بیش از ۱,۹۶۱ میلیارد    ریال 
به معرفی شد   گان کمیته امد   اد    امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی این بانک پرد   اخت کرد   ه است. بانک رفاه 
همچنین د   ر مقطع شــش ماهه نخست ســال جاری، مبلغ بیش از ۱,۰۳۵ 
میلیارد    ریال تســهیالت از محل منابع قرارد   اد   های ســپرد   ه گذاری صند   وق 
توســعه ملی اعطا کرد   ه اســت.این گزارش حاکی است، بانک رفاه د   ر مقطع 
شش ماهه ابتد   ای سال جاری، بالغ بر ۱8,۶78میلیارد    ریال انواع ضمانتنامه 
های ریالی به تعد   اد    ۱۱,8۵۵ فقره صاد   ر کرد   ه است.همچنین شعب این بانک 
از محل ســپرد   ه های قرض الحســنه نزد    خود    و د   ر شش ماهه نخست سال 
جاری، تعد   اد    ۲7,۳۹۱ فقره تسهیالت قرض الحسنه ازد   واج و تهیه جهیزیه به 

مبلغ 4,۲۰8,4۲۵ میلیون ریال پرد   اخت کرد   ه است.
عبد    المجید     پور ســعید     مد    یر عامل بانک ایران زمین د    ر مراســم افتتاح 
شــعبه تمام د    یجیتال از انجام ۹7 د    رصــد     تراکنش های بانکی این بانک 
بد    ون حضور مشتریان د    ر شعبه خبر د    اد    .این بانک  از سال گذشته برنامه 
توســعه  از طریق تحول د    یجیتال را د    ر د    ســتور کار قرار د    اد    ه بود     و این 
طرح د    ر هیات مد    یره تصویب و کارهای اجرایی آن د    ر بانک انجام شــد    .
شــعبه تمام د    یجیتــال بانک ایران زمین یکــی از نماد    های طرح تحول 
د    یجیتال این بانک که د    ر آن مشتریان بانکی بخش عمد    ه خد    مات بانکی 

به صورت خود    کار د    ریافت می کنند    .
 بانک ایران زمین ۳۲۹ شعبه د    ارد     ولی ۹7 د    رصد     از تراکنش های بانکی 
آن بد    ون حضور مشــتریان د    ر شــعبه انجام می شــود     و شعبه د    یجتال 
این بانک نیز یکی از نشــانه های تحول د    یجیتال است و د    ر کانال های 

مختلف خد    مات به صورت مجازی به مشتریان ارائه می شود    .

محمد    رضــا غفوری مد    یر امور مشــتریان و بانکد    اری 
عمومی بانــک کشــاورزی اعالم کرد    : ایــن بانک د    ر 
اجرای مســئولیت های اجتماعی خــود     فعالیت های 
مختلفــی را به ویــژه د    ر زمینه آمــوزش کود    کان و 
نوجوانان، توسعه، تجهیز و بازسازی فضاهای آموزشی 

انجام د    اد    ه و د    ر آســتانه سال 
تحصیلی جد    یــد     نیز ۱۰۰هزار 
بســته لوازم التحریر د    رمناطق 
محروم توزیع خواهد     شــد    .وی 
بانک  اقد    امات  تشریح سایر  د    ر 
کشــاورزی د    ر حوزه مسئولیت 
اجتماعی به ساخت و تجهیز ۲ 

مد    رسه 4 کالسه د    ر رو ســتاهای »پاکل« د    ر استان 
ایالم و »فالورد    « د    ر اســتان چهارمحــال وبختیاری 
د    ر ســال ۱۳۹۶ اشــاره و خاطر نشــان کرد    : ساخت 
سالن ورزشــی چند     منظوره سر پل ذهاب د    ر استان 
کرمانشــاه و ســاختمان های د    هیــاری مناطق زلزله 
 زد    ه غرب کشــور، از د    یگر اقد    امات بانک کشــاورزی 

د    رسال گذشته است.

عبد    المجید     پور سعید     مد    یر عامل بانک ایران زمین، د    ر مراسم افتتاح اولین شعبه د    یجیتال 
این بانک اظهار د    اشــت: مشــتری محوری، تجربه مشتری و احســاس رضایت از د    ریافت 
خد    مت، پایه و اســاس بانکد    اری د    یجیتال اســت.مفهوم جد    ید    ی که به تازگی به فرهنگ 
لغات شــبکه بانکی با عنوان »بانکد    اری د    یجیتال« اضافه شــد    ه است، بانکد    اری د    یجیتالی 
به عنوان یک مد    ل کســب و کار است که بر روی اســتراتژی، ساختار سازمانی و فرهنگ 
سازمانی بانک ها تاثیر می گذارد    .د    ر واقع مشتری محوری، تجربه مشتری و احساس رضایت 
از د    ریافت خد    مت، پایه و اســاس بانکد    اری د    یجیتال است.د    ر خصوص طراحی اولین شعبه د    یجیتال این بانک از 

هیچ نمونه د    اخلی و خارجی الگو برد    اری نشــد    ه و د    ر واقع این طرح بصورت 
منحصر به فرد     توســط بانک ایران زمین اجرا و ثبت شــد    ه است.د    ر 

بانکد    اری د    یجیتال براســاس فعالیتهایی که مشتری از کانالهای 
مختلف با بانک انجام می د    هد     ضمن شــخصی سازی خد    مات، 

عالیق و نیازهای ضمنی وی نیز پیشــبینی و د    ر واقع حد    س 
زد    ه می شود    .شــعب د    یجیتــال تلفیقــی از محیط فیزیکی 
و مجازی برای ایجاد     ارزشــی ویژه برای مشــتریان با ارائه 
سبد    ی از محصوالت و خد    مات گوناگون همراه با تجربه ای به 
یاد    ماند    نی است.مخاطبین برای این منظور می توانند     با ورود     
https://club.izbank.ir/DigitalBranch. آد    رس  بــه 
aspx د    ر باشگاه مشتریان بانک ایران زمین نسبت به ثبت 
پیشــنهاد     خود     اقد    ام کنند    .به بهترین پیشــنهاد     جایزه ای 

نفیس از طرف بانک ایران زمین اهد    ا خواهد     شد    .

د    ر همایــش بررســی عملکرد     شــش ماهه اول ســال 
۱۳۹7  فرش نود     ســالگی بانک ملی ایران توسط عضو 
هیات مد    یره بانک و مد    یرامور شــعب منطقه یک کشور  
رونمایی شد    . شــاهباز معاون مالی بانک با گرامید    اشت 
نود    مین سالگرد     تاســیس این میراث ملی، مشتریان را 
ولی نعمت و صاحبان واقعی این بانِک مرد    می د    انســت 
و افزود    : ارائه خد    مات به شرکت ها و واحد    های تولید    ی 
فعال باید     مانند     گذشــته با قد    رت اد    امه یابد    . د    ر شرایط 
کنونی ارائه تســهیالت ارزی و ریالی، گشــایش اعتبار 
اســناد    ی د    اخلی و خارجــی، انواع خد    مــات بانکد    اری 
الکترونیک و غیرحضوری، تســهیل و تسریع د    ر اعطای 

تســهیالت ازد    واج جوانــان، مشــاغل خانگــی و رفع 
احتیاجات معیشتی و ضروری آحاد     مرد    م جامعه د    ارای 

اهمیت مضاعف است.
همچنیــن حمید    رضا فتحی بیرانوند     مد    یر امور شــعب 
منطقه یک کشور نیز د    ر این همایش با اشاره به روند     رو 
به رشد     شاخص های عملکرد    ی استان گفت: مد    یریت و 
کنترل مصارف، کاهش چشــمگیر مطالبات د    ر روزهای 
پایانی شــهریور ماه، فعالیت مطلــوب د    ر بخش معرفی 
و عضویت د    ر ســامانه بام و کانون جوانه ها )جشــنواره 
بیستابیســت( به همت مد    یریت اســتان و تالش همه 
کارکنان محقق شــد     و ضرورت د    ارد     این روند     تا حصول 
نتیجه مطلــوب، اد    امه یابد    . وی اظهار کرد    : جذب منابع 
ارزان قیمت به ویژه افتتاح حســاب جاری بد    ون د    سته 
چک برای کارکنان ســازمان ها و شــرکت های طرف 
قــرارد    اد     و د    یگر مراجعان ، صــد    ور ضمانتنامه، اعطای 
تســهیالت خرید     د    ین، اخذ کارمزد     خد    مــات بانکی و 
توسعه بانکد    اری الکترونیک، همچنین معرفی و تمرکز 
بیشــتر بر طرح ویژه مســکن و اصناف کارت از جمله 
اهد    اف زود    بازد    ه ای هستند     که ضرورت د    ارد     مورد     توجه 

همکاران قرار گیرند    .

خسرو رفیعی مشاور مد    یرعامل و مد    یر روابط عمومی بانک پاسارگاد     با اعالم این خبر 
گفت: بسته حمایتی ویژه بانک پاسارگاد     شامل اعطای تسهیالت ارزان قیمت، گشایش 
اعتبار اســناد    ی د    اخلی و صد    ور انواع ضمانت نامه بانکی است.بانک پاسارگاد     با هد    ف 
کمک به رشد     و شکوفایی چرخه اقتصاد     کشور و افزایش د    امنه خد    مات بانکی، اقد    ام به 
اعطای تسهیالت ارزان قیمت به اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل، فعاالن اقتصاد    ی 
و پذیرنـد    گان فعـــال د    ستگاه های کارت خوان بانک )د    ارای مجوز فعالیت( می کند    . 
بر اســاس این طرح، مشتریان متناســب با ضریب امتیاز خود     د    ر بانک و با حد    اقل 
ماند    ه د    ر حســاب های جاری و کوتاه مد    ت خود     مشمول برخورد    اری از این تسهیالت 
می شــوند    . نرخ این تسهیالت ۹ الی ۱8 د    رصد     برای حساب های جاری و ۱8 د    رصد     
برای حساب های کوتاه مد    ت عاد    ی اســت. تسهیالت اعطایی به اشخاص حقیقی و 

حقوقی که د    ارای فعالیت های اقتصاد    ی هستند    ، تعلق می گیرد    .  خرید    اران با استفاد    ه از این خد    مات می توانند     از مزایایی 
نظیر تأمین کاال یا مواد     اولیه با حد    اقل نقد    ینگی، د    ریافت اعتبار با کارمزد     کمتر از تسهیالت و پرد    اخت وجه به فروشند    ه 
بعد     از اجرای کامل تعهد    ات توسط ایشان برخورد    ار شوند    . این بانک آماد    ه صد    ور انواع ضمانت نامه های پیمانکاری)شرکت 
د    ر مناقصه/مزاید    ه، حسن انجام کار یا تعهد    ات، پیش پرد    اخت و کسور وجه الضمان(، انواع ضمانت نامه های تعهد     پرد    اخت 
)گمرکی، مالیاتی، خروج از کشــور، نظام وظیفه، آژانس های مسافرتی( و سایر ضمانت نامه ها برای مشتریان خود     است. 
شــعبه های بانک پاسارگاد     د    ر سراسر کشور، مرکز مشــاوره و اطالع رسانی به شماره 8۲8۹۰ و همچنین سامانه ارتباط با 

مشتریان د    ر سایت این بانک به آد    رس www.bpi.ir آماد    ه ارایه مشاوره و پاسخ به سؤاالت مشتریان است.

مشتری محوری اساس بانکد   اری د   یجیتال

د   ر جشن نود    سالگی بانک ملی 

ارایه بسته حمایتی خد   مات بانکی 

برد   اشت وجه با کد    اختصاصی 

بانک  و بیمه

اند   ر حکایت وام گرفتن 
به غیر از بانک رفاه  

آره... بجای ضامن این مد   ارک 
رو برامون آماد   ه کنید   !

بانک مرکزی: بد   ون ضامن وام بگیرید   !

شنید   م که بد   ون ضامن 
 هم بانک ها 
وام می د   ند   ؟!

می خواستم این 
بالشت ها رو به یورو 

تبد   یل کنم
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شرکت بیمه نوین د  ر راستای استمرار 
پرد  اخت ســود   مشــارکت د  ر منافع 
بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری 
خود  ، نرخ سود   قطعی تعلق گرفته به 
اند  وخته بیمه نامه های ذخیره د  ار خود   د  ر سال ۱۳۹۶ 

را ۲۰ د  رصد   اعالم کرد  .
این شــرکت د  ر ســال مالی ۱۳۹۶ نرخ ســود   قطعی 
۲۰ د  رصــد  ی را بــرای اند  وختــه بیمــه نامه هــای 
ذخیــره د  ار محاســبه و اعمــال آن را د  ر اند  وختــه 
 بیمــه نامه هــای مذکور د  ر قالب ســود   مشــارکت 

د  ر برنامه د  ارد  . 
شــرکت بیمه نوین طی ســال های فعالیت خود   هر 
ساله و به طور مستمر نرخ سود   قطعی بیمه های عمر 
و پس انــد  از را اعالم نمود  ه و ثبات د  ر پرد  اخت ســود   
مشارکت د  ر بیمه نامه های مذکور یکی از سیاست های 

بلند   مد  ت این شرکت است.

بر اســاس تفاهم نامه منعقد   ه میان 
بیمه سرمد    و شــرکت شهریار ترابر 
میهن پارس، تمام امور بیمه ای پایانه 
حمــل و نقل کاالی تهران )نســیم 

شــهر( تحت پوشش این شرکت قرار گرفت.به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی بازارهــای مجتبی کاتب رییس 
هیات مد   یره این شــرکت د   ر مراسم امضای این تفاهم 
نامه اعتماد    بیمه گذاران را سرمایه اصلی شرکت بیمه 
ســرمد    د   انست و گفت: به پاس قد   رد   انی از این اعتماد    
مشتریان بیمه سرمد    می کوشد    خد   مات مطلوب را د   ر 
کوتاه ترین زمان ممکن به مشتریان ارایه کند   .وی اظهار 
د   اشــت: د   ر این راستا تفاهم نامه همکاری بیمه سرمد    
و شرکت شــهریار ترابر میهن پارس به امضا می رسد   .

براســاس این تفاهم نامه پوشش های بیمه ای شرکت 
شــهریار ترابر میهن پارس به مــد   ت ۳۶ ماه نزد    بیمه 

سرمد    خواهد    بود   .

د    کتر ابراهیــم کارد    گر نایب رئیس هیأت 
مد    یره و مد    یر عامل بیمه د    انا د    ر جلســه 
تبیین سیاست های جد    ید      اند    یشــی  هم 
این شــرکت ضمــن ابراز خشــنود    ی از 
بازگشــت د    وباره به این شرکت، حمایت 
همد    لی، همکاری و تعامل همه جانبه را از 
پارامترهای اساسی برای رسید    ن به رشد     و 
بالند    گی عنوان کرد     و اظهار د    اشت: امروز 
تاریخ د    وباره تکرار شد    ه اســت. من افتخار می کنم که د    وباره به جمع 
همکاران سابق خود     بازگشته ام و امید    وارم د    ر د    هه چهارم فعالیت این 
شرکت، مشکالت بزود    ی با همکاری همه، برطرف و شرکت به جایگاه 
واقعی خود     برگرد    د    .پتانســیل وظرفیت باالی ســرمایه انسانی شرکت 
مهمترین و ارزشمند    ترین ســرمایه بیمه د    انا بود    ه که با صبر و تالش 
مضاعف این ظرفیت عظیم، می توان به اهد    اف متعالی و شایســته این 
شرکت باسابقه و خوشنام د    ست یافت. د    ر این راستا، حفظ شأن و کرامت 
سرمایه انسانی و ارتقای سطح رفاه و معیشت آنان و به تبع آن ارتقای 
بهره وری ســازمانی و همچنین ذینفعان از اهم برنامه های ما خواهد     
بود    . بحث نقد    ینگی مهم ترین چالش حال حاضر این شرکت است، اما 
این چالش نیز بزود    ی با اجرای برنامه ها و سیاست های جد    ید     برطرف 
 خواهد     شــد     و همه شاهد     رشد     و اوج شــکوفایی بیمه د    انا د    رسال ۹8 

خواهند     بود    .

 د   ر مناطق محروم نوشت افزار 
توزیع کرد   

د  رهمایش مشترک مد  یران 
به نقل از روابط عمومی شــرکت بیمه 
میهــن ایــن گرد  همایی د  ر راســتای 
بررســی مسائل و مشــکالت فی مابین 
مد  یران ســتاد  ی و شــعب، طی د  و روز 
برگزار گرد  ید   . مد  یر عامل شرکت،مجید   
بنوید  ی د  ر مورد   اهمیت تأمین برنامه ها 
و کسب سهم مناسب از بازار و تأکید   بر 
اهمیت مد  یریت ریسک، کفایت کنترل 

و وصــول مطالبات تأکید   نمود  ند   و اظهار امید  واری کرد  ند  که با همت 
و تالش همه همکاران آیند  ه روشــنی د  ر انتظار شــرکت بیمه میهن 
خواهد   بود  .ایشــان تأمین منافع همه ذینفعان را هد  ف اصلی شرکت 
بیمه میهن برشــمرد  ند   و اعالم نمود  نــد   پرد  اخت به موقع و منصفانه 
خســارت زیان د  ید  گان از اهد  اف اصلی شرکت د  ر کنار تأمین منافع 

سهامد  اران است.
تمرکز ســازمان فروش شرکت د  ر بازار خرد  ه فروشی محصوالت بیمه 
د  ر کنار کســب سهم مناسب از بیمه نامه های متعلق به بیمه گذاران 
بزرگ تأکید   و اعالم نمود   و فعالیت شــرکت بیمه میهن د  ر اقیانوس 

قرمز بازار بیمه اجتناب نا پذیر است .
شفاف سازی نوسان قیمت سهام 

همزمان با آغاز سال تحصیلی جد    ید    ، نوشت افزارهای اختصاصی بیمه آسیا 
د    ر مد    ارس مناطق محروم توزیع شد    . بیمه آسیا هزینه چاپ و توزیع سررسید     
ســال  ۱۳۹7را به تهیه نوشت افزار اختصاص د    اد     و همزمان با آغاز سال 
تحصیلی۹8-۱۳۹7 د    ر مد    ارس مناطق محروم کشور توزیع کرد    .مسئولین 
شــعبه های بیمه آسیا با حضور د    ر مد    ارس مناطق محروم منطقه خود     ، 
 نسبت به توزیع نوشت افزارهای اختصاصی این شرکت بین د    انش آموزان 
اقــد    ام کرد    ند    . نوشــت افزارهای اختصاصی بیمه آســیا ،د    ر تد    اوم انجام 
فعالیــت فرهنگی ـ آموزشــی  و بنا بر مســئولیت اجتماعی بنگاه های 
اقتصاد    ی د    ر مد    ارس مناطق محروم کشــور توزیع شــد    . گفتنی اســت 
ســاخت و تحویل مد    رســه د    ر روستای گرگ شهرســتان سرباز استان 
سیستان و بلوچستان،ساخت مد    رسه د    رروستای حید    ر آباد     بخش تسوج 
شهرستان شبستر استان آذربایجان شرقی  از د    یگر فعالیت های فرهنگی 
ـ آموزشــی بیمه آسیاست که مورد     استقبال  و تقد    یر مسئوالن آموزشی 

مناطق محروم کشور قرار گرفته است.

بیمه کوثر با انتشار یک اطالعیه رسمی شفاف 
سازی د  ر سامانه کد  ال آخرین وضعیت سهام 
خود   را تشــریح کرد  .د  ر نامه شفاف سازی این 
شرکت بیمه ای آمد  ه است که بر اساس ماد  ه 
۱۲ مکرر یک د  ســتورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت د  ر فرابورس از 
تاریخ گزارشــگری قبلی »صورت های مالی و گزارش تفسیری مد  یریت 
د  وره مالــی ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهــه منتهی به ۳۱ خرد  اد   ماه ۹7« تا مقطع 
فعلی تغییر با اهمیتی د  ر وضعیت مالی یا عملکرد   شرکت رخ ند  اد  ه است. 
به همین د  لیل به نظر می رسد   نوسان قیمت سهام شرکت طی روزهای 
اخیر ناشــی از عرضه وتقاضای بازار و توجه ســهامد  اران به صنعت بیمه 
اســت. همچنین د  ر این نامه که د  ر کد  ال منتشــر شد  ه خصوص تسعیر 
اقالم د  ارایی ها و بد  هی های ارزی به اســتحضار می رساند   عملکرد   سال 
۹۶ براســاس نظر بازرس قانونی و کمیته فنی ســازمان حسابرسی ۱۰ 
ارد  یبهشــت ماه ۹7 د  ارایی ها و بد  هی هــای ارزی به نرخ مرجع بانک 
مرکزی د  ر تاریخ تهیه صورت های مالی انجام شــد  ه اســت.الزم به ذکر 
اســت د  ر صورت تغییر نرخ ارز طبق نظر بــازرس قانونی و کمیته فنی 
ســازمان حسابرســی با توجه به موجود  ی د  ارایی ها و بد  هی های ارزی 
منجر به تاثیر با اهمیتی د  ر ســود   و زیان صورتهای مالی منتهی به ۳۱ 
شــهریور ماه ۹7 نخواهد   شــد  . د  ر اد  امه این اطالعیه آمد  ه، بد  یهی است 
د  ر صورت وقوع هرگونــه روید  اد   با اهمیت، مراتب مطابق مفاد   ماد  ه ۱۳ 
د  ستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شد  ه نزد   سازمان 

افشا می شود  .

شــرکت بیمه ســامان د    ر راســتای ایفای مسئولیت 
اجتماعی با همکاری موسســه نیکوکاری و آموزشی 
رعــد    ، تعــد    اد    ی از افراد     کم توان تحت پوشــش این 

موسسه را استخد    ام کرد    .
این شــرکت با د    رک اهمیت توجــه به افراد     کم توان 
جســمی زمینه جذب این افراد     را د    ر برخی مشــاغل 
فراهم کرد     و نخســتین گروه از این افراد     جذب بیمه 
ســامان شد    ند    .این اقد    ام بیمه سامان عالوه بر اشتغال 
زایــی برای گروه خاصی از جامعه، بــرای خانواد    ه  و 
نزد    یکان این افراد     آرامــش روانی و منزلت اجتماعی 

اســت.   د    اشــته  همراه  به 
اســتخد    ام ایــن گــروه از 
بیمه  توســط  هموطنــان 
تبیین  هــد    ف  با  ســامان 
و پیــاد    ه ســازی الگــوی 
کارآفرینــی اجتماعــی د    ر 

د    ســتور کار قرار گرفته اســت. گروه نخست از افراد     
کم توان معرفی شــد    ه توسط موسســه نیکوکاری و 
آموزشــی رعد     چند    ی پیش د    ر بیمه سامان مشغول 

به کار شد    ه اند    .

محمد    مهد    ی اعالیی معاون مد    یرعامل بیمه ایران گفت: بیمه ایران حد    ود     4۰ د    رصد     بازار بیمه 
کشور را د    ر اختیار د    ارد     ولی مد    یران  بیمه ایرانی حد    ود     7۰ د    رصد     کل صنعت بیمه را مد    یریت 
می کنند     . بیمه ایران معد    ن غنی منابع انسانی مجرب ، مسلط و مبتکر د    ر صنعت بیمه کشور 
است و تاکنون نیز عالوه بر بهره مند    ی از توان ارزشمند     کارکنان پرتوانش د    ر ارتقاء خد    مت رسانی 
د    ر د    اخل شرکت ، د    ر کمک به تامین مد    یران مجرب مورد     نیاز د    ر سایر شرکتهای بیمه ای د    ریغ 
نکرد    ه و همواره د    ر نقش رهبر بازار بیمه د    ر کشور بزرگوارانه نقش آفرینی کرد    ه است. پرد    اخت 
خسارت ویترین خد    متی هر شرکت بیمه است و مشتریان ما بیشتر د    ر واحد    های خسارت جلب و حفظ می شوند    ، به د    نبال 
ایجاد     پایانه های تخصصی خسارت اتومبیل د    ر شهرهای پرجمعیت و تخصصی کرد    ن واحد    های پرد    اخت خسارت د    ر رشته 
 های مختلف بیمه ای د    ر پایتخت هستیم و این اقد    ام را گامی موثر د    ر رضایت مند    ی مشتریان ، افزایش سرعت و د    قت و 

نظارت پذیری می د    انیم.

ولی اهلل سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی د    ر واکنش به اظهارات عاد    ل آذر رئیس د    یوان محاسبات مبنی بر حکم 
انفصال از خد    متش نوشــت:همانگونه که اســتحضار د    ارند    ، پس از خاتمه د    وران خد    متی اینجانب د    ر بانک مرکزی 
اظهارات مختلف و غالباً عاری از حقیقت د    ر رســانه های مختلف د    رج و به صورت گســترد    ه باز نشــر می گرد    د    . این 
مطالــب به د    ور از عد    ل و انصــاف که د    ایره و د    امنه آن از عملکرد     بانک مرکزی و اینجانب د    ر این د    وره فراتر رفته و 
متاســفانه به محد    ود    ه خانواد    ه نیز رسید    ه است را، تاکنون تحمل و سکوت پیشه کرد    ه ام.بی ترد    ید     این سکوت د    شوار 
و ناگوار نه از روی خبط و خطا، بلکه به حکم وظیفه، احتراز از د    مید    ن د    ر آتشــد    ان اختالف د    ر جامعه و تشــد    ید     
التهاب د    ر فضای اقتصاد    ی کشــور که خواســت و مطلوب د    شمن اســت، از یک طرف و تقید     و احترام برای مرجع 

محترم قضایی اســت.ایجاد     بد    گمانی و ســوءظن نسبت به بانک مرکزی، به ویژه از طریق رسانه ملی، محد    ود     به این سازمان - که د    ر این ایام آماج سخت ترین تهاجمات و شایعه پراکنی ها قرار 
د    ارد     - و کارکنان نجیب آن نمی شود     و ثلمه و صد    مه به نظام و ارکان مقد    س و موثر مستقر د    ر آن خواهد     بود    .چو پرد    ه د    ار به شمشیر می زند     همه را / کسی مقیم حریم حرم نخواهد     ماند    .

افراد    کم توان را استخد   ام کرد   

معد   ن غنی نیروی انسانی توانمند   

د   رباره شایعات حکم انفصال از خد   متش نوشت

فصل شکوفایی د   ر سال9۸

بانک  و بیمه

 نرخ سود  قطعی بیمه عمرخود  
را اعالم کرد 

پایانه نسیم شهر تحت پوشش 
قرار گرفت

 همچنان 
مقبول بازار ماند   

انتصاب »سید  مجید   بختیاری« به عنوان مد  یر عامل شرکت 
ســهامی بیمه رازی برای مد  ت باقی ماند  ه از د  وره د  وســاله 
اعضــای هیــات مد  یره آن شــرکت از ســوی بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران بالمانع اعالم شد  .بختیاری بعد   از آنکه 
محمود   امراللهی از مد  یرعاملی بیمه رازی استعفا کرد   به عنوان 
مد  یرعامل این شــرکت منصوب شد  . وی پیش از این مد  یر عامل شرکت بیمه 

د  ی بود   و د  ر حوزه های مالی، فناوری اطالعات  و آمار بیمه ای تخصص د  ارد  .

بانک صاد    رات که بزرگترین بانک بورس بشــمار می رود     
با انتشار گزارش عملکرد     شهریور و ۶ ماهه نخست سال 

جاری ، با قیمت ۱۲۱4 ریالی هر ســهم و حجم ۲۱۶ میلیونی با صف خرید     
روبرو شد     و همچنان مقبول بازار و یکی از گزینه های خرید     ماند    .

"وبصاد    ر" د    ر ۶ ماه حد    ود     ۵,۵۶ هزار میلیارد     تومان د    رآمد     تســهیالت د    اشته 
و از یک طرف نیز 7,۳ هزار میلیارد     تومان ســود     سپرد    ه پرد    اخته د    ر صورتی 
که د    رآمد     حاصل از تســهیالت شرکت د    ر مد    ت مشابه سال مالی قبل 4,78 
هزار میلیارد     تومان و همچنین حد    ود     ۶,۹ هزار میلیارد     تومان نیز سود     سپرد    ه 
پرد    اخت کرد    ه بود    . بنابراین می توان گفت از لحاظ فعالیت بانکی ضعیف عمل 
کرد    ه است. گزارش این بانک بورسی د    ر شهریور ماه حکایت از عملکرد     نسبتا 
مطلوب د    ارد     طــوری که د    ر این مد    ت حد    ود     ۱,4 هزار میلیارد     تومان د    رآمد     
تسهیالت د    اشــته و ۱,4 هزار میلیارد     تومان نیز سود     سپرد    ه پرد    اخت کرد    ه 
است. "وبصاد    ر" د    ر پایان شهریور ماه حد    ود     ۱۳۵,4 هزار میلیارد     تومان ماند    ه 
سپرد    ه د    اشته که ۲۰,۱ هزار میلیارد     تومان سپرد    ه قرض الحسنه جاری ریالی 
و ۹,۲ هزار میلیارد     تومان نیز سپرد    ه قرض الحسنه پس اند    از ریالی بود    ه که 
د    ر طبقه سپرد    ه های ارزان قیمت 
محســوب می شوند     که حد    ود     ۲۲ 
د    رصــد     از مجمــوع ســپرد    ه های 
تشــکیل  را  شــرکت   د    ریافتــی 
با  گزارش،د    ولت  بنابراین  می د    هد    . 
۱8,۳ د    رصد     و گروه مالی ســپهر 
صــاد    رات با 7,۳ د    رصد     ســهم د    ر 
ترکیب ســهامد    اری این بانک ۵,7 
هزار میلیــارد     تومانی حضور د    ارند     
که به علت زیاند    ه شــد    ن عملکرد     
طی ۳ د    وره مالی متوالی مشمول 

فرایند     تعلیق شد    ه است.

سید  مجید   بختیاری مد  یرعامل شد  
محمد     علی بخشی زاد    ه، معاون فناوری اطالعات 
و بانکد    اری الکترونیک بانک د    ی با اعالم این خبر 
گفت: د    ر پی ارتقای سیستم بانکد    اری الکترونیک 
بانک د    ی ، ورود     مشتریان به نرم افزار همراه بانک 
از طریق اثر انگشت ممکن شد     کاربران می توانند     
د    ر سیســتم عامل اند    روید     از این مزیت استفاد    ه 
کنند    .امکان افــزود    ن گیرند    گان وجه )تماس ها( 

و ذخیره کارت، ســپرد    ه، یا شــماره شــبا 
پــس از انتقــال وجه نیز د    ر نســخه 

 جد    ید     این سیســتم عامــل ایجاد     
شد    ه است.

همچنیــن از امــکان پرد    اخــت 
اقساط ســایر بانک ها د    ر نسخه 
جد    ید     همراه بانک اضافه شــد    ن 
کارپوشه، د    رخواست ورود     مجد    د     
پس از عد    م اســتفاد    ه به مد    ت 
۱۰ د    قیقه، جهت امنیت بیشتر 
بهبود     اطالعات رسید     تراکنش ها 
و ارتقای رابــط کاربری و رفع 
برخی ایــراد    ات جزئی از د    یگر 

قابلیــت های نرم افزار 
د    ر  د    ی  بانــک  همراه 
نســخه جد    یــد     مــی 
باشــد    . خد    مات متنوع 
و گوناگونــی د    ر بخش 
ســپرد    ه ها، کارت های 

مشتری، اطالعات و عملیات تسهیالت، عملیات 
رایــج بانکی)انتقال وجه، پایا، ســاتنا و...( 
قبوض  )پرد    اخت  پرد    اخــت  عملیات 
خد    ماتی، جرایم رانند    گی و شــارژ 
تلفن همــراه( و ارائــه اطالعات 
مورد     نیاز مشــتری از جمله نرخ 
روزانه ارز، فهرســت شعب بانک 
د    ی، محاســبه شــبا ارائــه می 
شــود     که به صــورت د    وره ای 
بنا بر ضرورت و نیاز مشــتریان 
بانکد    اری،  تحوالت صنعــت  و 
بروز رســانی شــد    ه و از طریق 
 ســایت بانک د    ی د    ر د    سترس 

قرار می گیرد    .

ورود    به نرم افزار همراه با اثر انگشت

مصطفی آقارضی مد  یر بیمه های مسئولیت 
بیمه »ما« د  ر این خصوص  گفت: شــرکت 
بیمه »ما«  ســرعت د  ر پرد  اخت خسارت ها 
د  ر کنــار د  قت د  ر تکمیــل فرایند   پروند  ه ها 
را ســرلوحه کار خــود   قرار د  اد  ه اســت تا 
چرخه تولیــد  ی و  اقتصاد  ی تولید  کنند  گان 
و صنایــع مختلــف بد  ون وفقــه به گرد  ش 
خــود   اد  امه د  هد  .د  ر همین راســتا ، د  ر کمتر از د  و مــاه از صد  ور رای و 
ارائــه نامــه د  اد  گاه و ظرف مــد  ت ۱۵ روز پس از تکمیل مســتند  ات 
 پروند  ه ، مبلغ خســارت به ارزش ۳۰8 میلیون تومان به حساب د  اد  گاه 

واریز  شد  .

پرد  اخت خسارت ۳ میلیارد  ی 
بیمه های مسئولیت 
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خد  مت  خوانند  گان محترم و ســروران  مشترک و غیر مشترک که به 
نوعی پولی یا مجانی هر ماه یک نسخه جرید  ه  ما را د  ریافت می کنند    
عارضم که این قضیه بر قاریین معظم پوشــید  ه و مخفی نیست که د  ر 
این د  وران وانفسای گرانی کاغذ وسرانه  مطالعه یک صد  م ثانیه د  ر روز  
هموطنان فرهیخته  , جیگر شــیر و سر پر سود  ا می خواهد   که جرید  ه 
د  اری کنی. اوضاع ما به مثل مســتاجری می ماند   که هر ماه رویش را 
برنگرد  اند  ه آخر ماه می شــود   و خســتگی کار از یک طرف و چمچاره 
پرد  اخت هزینــه های اصلی و فرعی  و بالخص چک چاپخانه از طرف 
د  یگر روزها و ماهها و سالهای آیند  ه را چون زهر بر ما کوفت  و خواب به 
چشمانمان حرام می کند  .منظور این است که با تمام این وزاریات سعی 
کرد  یم از قلم نویسند  گان زبرد  ست آب زیرکاه و طنزیم کنند  گان نامی 
د  یروز و امروز که کم  هم الکی نیستند   مستفیضتان کنیم. نتیجه اینکه 
جریــد  ه ای که به طبع و نظرتان می رســد   یکی از هزاران نبوغ نهانی 
ماست که بعضی ها می د  انند   و به روی مبارکشان نمی آورند   آن هم به 
د  الیلی که ما می د  انیم و شما  نمی د  انید    و بهتر است خود  تان را د  رگیر 
مشکالت  ما نکنید  . به قول قضیه تق ریز نومچه هد  ایت خان   عزیز که 
اگر می د  انست هواخواه پر و پا قرصی چون ما د  ارد    هر گز از افسرد  گی 
د  ر عنفوان جوانی د  ر غربت خود  کشی نمی کرد   ,خوشبختانه بر عکس 
خیلی از سایر همکاران یک کلمه از جاهای د  یگر بد  ون ذکر منبع د  زد  ی 
نکرد  ه ایم و اصلن احتیاج به چنین عملی ند  اشــتیم .  و اما قضیه رنگ 
عوض کرد  نمان را به پــای قضیه ماجراهای آقای ملون نگذارید   . بلکه 
بد  لیل پاره ای  منظور بعضی مشــکالت  فنی د  ر چاپ  هیئت تحریره 
تصمیم به د  ورنگی گرفتند  , سو تفاهم  نباشد  ،  منظور همان  چاپ د  و 
رنگ بود   که مالحظه می فرمائید  .  وایضا  بقول قضیه وای بحال نومچه 

صاد  ق خان , جونم واسه شما بگه آقام که شما باشید   :
وای بحال آن کسی که از سبک و سیاق تک و آس ما  کپی برابر اصل 
کند   و ما خبرد  ار شویم که وا مصیبتا به حالش , آن سرش ناپید  ا که اگر 

کسی پا روی کفش ما بگذارد  .
وای بحال آن کسی که اقد  ام به انتشار مطالب ما بد  ون ذکر منبع  کند  .
وای بحالش اگر از ما  و نویســند  گان ما بد   بگوید   , انتقاد   کند   , نطق و 

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

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

ته مقاله
مد    یر مسئول

ســید    محمد    بطحایی وزیر آموزش و پــرورش د   ر جمع 
نمایند   گان معلمان اســتان ها د   ر مد   رسه د   ارالفنون اظهار 
د   اشــت: معلمی که مجبور است شــغل د   وم د   اشته باشد    
معلم شــش د   انگ سر کالس نیست و این معلم نمی تواند    
د   انــش آموز را به مراتبی از حیات طیبه برســاند    که باید    
راه حل این مشــکل را پید   ا کنیم . اولین اعتراض معلمان 
به سال ۱۳4۰به د   لیل نابرابری حقوق و مشکالت تعلیم و 
تربیت بر می گرد   د   . ۵7 سال پیش فرهنگیان از مشکالت 
گفتند    .امروز می خواهم از زاویه د   یگر به این مسائل نگاه 
کنیم که چرا آموزش و پرورش هنوز این مشکالت را د   ارد    
.اگر  مانند    ۵7 ســال پیش همان مســیر گذشته را طی 
کنیم، ۵7 ســال بعد    هم این مشکالت را خواهیم د   اشت 
مگر اینکه این مسیر را تغییر د   هیم.به کمک شما معلمان  
برای تغییر مســیر نیازمند   م و پشــتوانه ام یک میلیون و  

7۰۰ هزار معلم شاغل و بازنشسته مد   یر آموزش و پرورش 
نباید    به جای مد   یر مد   رسه تصمیم بگیرد   . این روند    معلم 
برای حل مشــکالت خود    شغل د   وم و سوم خواهد    د   اشت 
حتی مســایل اقتصاد   ی نیز باید    د   ر مد   رسه حل شود   .من 
بایــد    نوکری مد   رســه را کنم نه ارباب باشــم و بر همین 
اساس بر مد   رســه محوری تأکید    می کنیم. یکی از نقاط 
ضعــف آموزش و پرورش این اســت که نظام و ســاختار 
ســازمانی بسیار متمرکز و طوالنی د   ارد    ارتباطاتش خیلی 
ضعیف است و مکانیسمی ند   اشــتیم د   ر این راستا شبکه 
ملــی آموزش و پرورش را راه اند   اختیم که گفت و گوهای 
ما را بــا هم راحت خواهد    کــرد    . د   ر خصوص حذف حق 
عائله مند   ی فرهنگیان زن مجرد   ، ۳ سال مقاومت کرد   یم 
اما از ســوی مراجع نظارتی خطاب قــرار گرفتیم که اگر 
انجام ند   هید    پیگیری قضایی می شود   .مقد   مات رتبه بند   ی 

فرهنگیان انجام شــد   ه است و د   ر صورت تأمین بود   جه، از 
مهر ماه اجرا می شود   .

وقتی معلم شش د انگ سر کلاس نیست

طرح: کامبیز د   رمبخش

7 مهر ۹7 به د    لیل شیک بود    ن تاریخ، بسیاری ماد    ران از هفته های قبل د    ر صف انتظار قرار گرفتند     تا 
نوزاد    شان د    ر این روز  متولد     شوند    .

بانوان د   ر  بد   نســازی  باشــگاه 
تبریز  مورد    حمله مســلحانه 
قرار گرفت.، د   ر این اتفاق فرد   ی 
مسلح به باشگاه بد   نسازی بانوان 
د   ر تبریــز حمله و بــا تهد   ید    
حاضران اقد   ام به سرقت طالها و 
پول های آنها کرد   .د   ر این حاد   ثه 
فرد   ی زخمی نشد   ه است و فقط 
مقد   اری طال و پول به ســرقت رفته است.سرهنگ نوروزی 
رئیس پلیس تبریز د   ر این خصوص گفت: پروند   ه این حمله 

به اد   اره آگاهی استان آذربایجان شرقی ارسال شد   ه است.

زنان یک جامعه را محد    ود     کنید    ، آنهارا تو ســري خور و حقیر کنید    ، تمسخرشان کنید    ! من تضمین 
مي د    هم چنین جامعه اي، هزار سال هم که بگذرد     پیشرفت نخواهد     کرد    ! 

اخیراً  رســانه ها خبر قابل تاملی د   رباره برگزارِی یک شــوی زنــد   ه لباس کود   کان، د   ر 
محله ولنجِک تهران منتشــر کرد   ند   .خبری که می گفت کود   کان، د   ر قالب مینی مد   ل 
های حرفه ای، با پوشــید   ن لباس های رنگارنگ، روی سن و جلوی چشم حاضران که 
شامل ماد   راِن این بچه ها هم می شد   ، کت واک )catwalk( رفتند    تا لباس ها را برای 
فروش به نمایش بگذارنـــــد   .شوی زند   ه لباس اما قد   م بزرگی د   ر این عرصه اســت که 
می تواند    ابعاد    مهم و تاثیرات عمیقی به لحاظ روانی و فرهنگی و جامعه شناختی بر فرد    
و خانواد   ه و جامعه د   اشته باشد   . این روزها بازار مد   لینگ کود   کان حسابی د   اغ است. تب 
تند   ی که کلمات جد   ید   ی به د   ایره لغات روان شناســان وارد    کرد   ه است: »کود   کان کار 
الکچری« یا »کود   ک آزاری الکچری«. کار با چاشنی زرق و برق و تجارتی که د   ود   ش به 
چشم کود   کان می رود   . د   ر واقع مد   لینگ کود   ک، همان قرارد   اد   ن کود   کان د   ر شرایط کار 

اجباری است؛ شرایطی که به کود   ک آسیب می زند   .

صف اتاق عمل زایمان د   ر ۹7/7/7

حمله مسلحانه به باشگاه بد   نسازی بانوان 

چنین گفت چرچیل 

کود   ک آزاری الکچری 

 زن شاعر ایرانی عضو 
کمیته نوبل اد   بیات شد   

آکاد   می ســلطنتی سوئد    ژیال 
ایرانی-سوئد   ی  شاعر  مساعد   ، 
را بــرای عضویــت د   ر کمیته 
د   اوری جایــزه نوبــل اد   بیات 
انتخــاب کــرد   ه اســت.خانم 
مساعد    هم به فارسی و هم به 

سوئد   ی شعر می گوید   .

 ناد   یا مراد    متولــد    ۱۹۹۳ و از کرد   های 
ایزد   ی عراق است.

 ناد   یا د   ر روســتای کوجو د   ر ســنجار از 
شــهرهای ایالت موصل به د   نیا آمد   . پس 
از حملــه د   اعش به ســنجار و ایزد   ی های 
این شــهر، ماد   ر و ۶ براد   ر ناد   یا نیز همانند    
بسیاری د   یگر از ایزد   ی های عراق به د   ست 

د   اعش کشته شد   ند   .
 ناد   یــا پس از جنایات وحشــیانه ای که 
علیه هم کیشــان و خانواد   ه اش اعمال شد 
توســط د   اعش ربود   ه شد    و مد   ت ها تحت 
شد   ید   ترین شکنجه ها و تجاوز جنسی قرار 

د   اشت.
 این قربانی جوان تجــاوز پس از مد   تی 

توانســت از چنگ د   اعــش بگریزد    و خود    
را بــه آلمان برســاند    و پــس از اینکه د   ر 
این کشــور مد   تــی تحت معالجــه قرار 
د   اشــت، به فعالیت های انسان د   وستانه د   ر 
کشورها و رســانه های مختلف پرد   اخت و 
به فعال حقوق بشــر و ضد    جنگ تبد   یل 
شــد    و تمرکز خود    را بــر  » پایان د   اد   ن 
به استفاد   ه از خشــونت جنسی به عنوان 
 سالح د   ر جنگ و د   رگیری های مسلحانه« 

قرار د   اد   .
 ناد   یــا مراد    که از ســال ۲۰۱۶ د   ر صد   ر 
کاند   ید   اهای د   ریافت جایزه صلح نوبل از او 
نام برد   ه می شــد   ، د   ر همین سال به همراه 
»لمیا حجی بشــار« د   یگــر ایزد   ی قرباتی 

د   اعش، جایزه »ســاخاروف بــرای آزاد   ی 
اند   یشه« را نیز به د   ست آورد   ه بود   .

 او همچنین کتابی بــا عنوان » آخرین 
د   ختر؛ د   استان من از اسارت و جنگ علیه 
د   ولت اسالمی« را از خاطرات خود    از زمان 
اسارت به د   ست د   اعش و پس از آن منتشر 

کرد   ه است.
 ناد   یا مراد    بیســت و پنج ســاله، د   ر روز 
جمعــه ۵ اکتبر ۲۰۱8 به همراه » د   نیس 
مکوئــه « پزشــک اهــل کنگــو به پاس 
تالش های خــود    برای »پایــان د   اد   ن به 
اســتفاد   ه از خشــونت جنســی به عنوان 
ســالح جنگ و د   رگیری مسلحانه« موفق 

به د   ریافت جایزه صلح نوبل گشتند   .

آنها برایم گفتند    که اگر چه چرخاند   ن چرخ 
زند   گی زن و مرد    نمی شناســد    اما ســنگ 
زیرین آســیاب بود   ن بــرای یک زن تنهای 
کولبر چقــد   ر د   رد   ناک اســت. زنانی که به 
تنهایی د   ر د   ل شب به کوه می زنند    و بارهای 
ســنگین به د   وش می کشند    تا بلکه بتوانند    

چراغ خانه هایشــان را روشــن نگــه د   ارند   . 
زنانی که از جانشــان می گذرند    یا پشتیبان 
همسر می شوند    یا خود   شان راهی جاد   ه های 
صعب العبور می شــوند    تا با اند   ک پولی که 
به زحمت به د   ســت می آورنــد    کمک خرج 
پد   رانشــان، همسرانشان و تنهایی خود   شان 

باشند   . می خواهم از همســران پشتیبان یا 
زنان کولبری بگویم که رنج بسیاری د   ر این 
سال ها کشید   ه اند    اما خم به ابرو نیاورد   ه اند    و 
همچنان امید    را د   ر د   لشان زند   ه نگه د   اشتند   . 
این مطلب را ما ننوشتیم هد   ی هاشمی د   ر 

باشگاه زنان نوشت.

ماد   ه ۱۰ الیحــه حمایت از کــود   کان و نوجوانان د   ر مجلس 
تصویب شــد   . مطابق این  ماد   ه الیحه هر کس نسبت به طفل 
یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاد   ه جنسی شود   ، د   ر صورتی 
که مشمول مجازات حد    نباشد    با د   ر نظر گرفتن شرایطی مانند    
وضعیت بزه  د   ید   ه، شــرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر 

مجازات می شود   :
 آزار جنسی تماســی با عنف یا با محارم به مجازات حبس 

د   رجه پنج؛ ) ۲ تا ۵ سال (
 سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس د   رجه شش 

) ۶ ماه تا د   و سال (

 آزار جنســی غیرتماســی با عنف یا با محــارم به یکی از 
مجازات های د   رجه هفت؛) ۳ماه تا ۶ ماه(

 سایر آزارهای جنســی غیر تماسی به یکی از مجازات های 
د   رجه هشت؛ )تا سه ماه(

 بهره کشــی جنســی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، د   ر 
اختیــار گرفتن، واد   ار یا اجیر نمود   ن برای هرزه نگارییا ســوء 

استفاد   ه جنسی به مجازات حبس د   رجه پنج؛
 د   ر د   ســترس قرار د   اد   ن یا ارائه محتوا یا اثر مســتهجن یا 

مبتذل به طفل یا نوجوان به یکیا چند    مجازات د   رجه هشت
 اســتفاد   ه از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید   ، توزیع، تکثیر 

نمایش، فروش و نگهد   اری آثار ســمعی و بصری مستهجن یا 
مبتذل، حسب مورد    به میانگین حد   اقل و حد   اکثر تا حد   اکثر 

مجازات مقرر د   ر قانون مربوط؛
 وارد   ات، صــاد   رات، حمل، تکثیر، انتشــار، عرضه، معامله یا 
بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که د   ر آنها از اطفال 
و نوجوانان بهره گیری شد   ه و یا حمل و نگهد   اری آنها به یکی 

از مجازات های د   رجه شش؛
 برقراری ارتباط با طفل و نوجوان د   ر فضای مجازی به منظور 
هرگونه آزار جنســییا ارتباط جنســی نامشــروع به یکی از 

مجازات های د   رجه شش.

برند   ه صلح نوبل 2۰18

کولبری زنان برای  نان است نه قاچاق

تصویب  مجازات آزار جنسی کود   کان 

د   ر ســال های اخیر روند    افزایشــی تجرد    قطعی د   ر زنان ایرانی بیشتر از مرد   ان 
بــود   ه؛ به طوری که طی ســال های۱۳7۵ تا ۱۳۹۵ این شــاخص برای مرد   ان 
حد   ود    د   و برابر شــد   ه اما برای زنان بیش از ســه برابر بود   ه اســت. هم اکنون 
تجرد    قطعی د   ر میان زنان ایرانی ۱,۶ برابر مرد   ان اســت.این روزها و براســاس 
محاســبات انجام شــد   ه، حد   ود    ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر د   ختــر ایرانی بعد    از 4۰ 

سالگی مجرد    باقی ماند   ه اند   .

فاطمه حسینی نمایند   ه مجلس گفت 
حذف 4۱ مــاد   ه از ۹۲ مــاد   ه الیحه 
تأمیــن امنیت زنان د   ر قــوه قضاییه، 
گفــت: اگــر بخش های مهــم الیحه 
تأمین امنیت زنان حذف شــد   ه باشد    
جای تأمل د   ارد    و باید    تالش شود    که 
نیت سیاســت گذار و پیشنهاد   د   هند   ه 
الیحه لحاظ شود   .منظور سیاست گذار 
از ایــن الیحه تأمیــن امنیت زنان د   ر 
خشــونت های خانگی بود   ه است.برای 
تأمین امنیت زنان به صورت اجتماعی 
د   ر موارد   ی خأل قانونی د   اشتیم که نیاز 
به جرم انگاری بود   .تأمین امنیت تمام 
اقشار جامعه باید    اولویت اول قانون گذار 
باشــد    و حاال که د   ولت بــرای تأمین 
امنیت زنان، الیحه آورد   ه باید    این نیت 
برآورد   ه شود   . به صورت کمی نمی توان 
د   رباره این الیحه نظر د   اد    چون موضوع 

کیفی اســت.باید    د   ید    با تغییرات قوه 
قضاییه، مجازات برای خشــونت علیه 
زنان تشد   ید    شد   ه و یا تخفیف د   اد   ه شد   ه 
اســت.آنچه اهمیت د   ارد    اینکه الیحه 
بتواند    خألهای قانونی را پر کند    د   ر غیر 

این صورت مفید    واقع نخواهد    شد   .

د   رباره خشونت علیه زنان خأل قانونی د   اریم

د   ر جست وجوی مرد    رویاها!
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توفیق اقتصاد ی را هم می توانید  

د ر کانال نیک رسانه نو اند یش د نبال کنید 


