
ظری�ف وزیرام�ور خارج�ه ،د  ر مصاحبه با ی�ک روزنامه 
سوئیس�ی د  ر پاسخ به این پرس�ش که کشور شما تا چه 
مد  ت د  ر این ش�رایط د  ر برجام باق�ی می ماند   گفت: این 
به اراد  ه و خواس�ت م�رد  م ما بس�تگی د  ارد  . یک اقلیت 
بس�یار قد  رتمند  ی د  ر کش�ور ما مخالف برج�ام بود  ند  . 
اما اگر مرد  م بیش�تر عصبانی ش�وند   ای�ن گروه ممکن 

اس�ت به زود  ی اکثریت شوند  . بر اساس یک نظر سنجی 
هن�وز ۵۱ د  رص�د   ش�هروند  ان از مان�د  ن م�ا د  ر برجام 
 حمای�ت می کنن�د  . اما ما نمی توانیم بر خالف خواس�ت 

ملت عمل کنیم.

رئی��س جمه��ور د  ر نامه ای ضم��ن مخالفت با 
اس��تعفای وزیر امور خارج��ه تصریح کرد   .متن 

نامه روحانی به شرح زیر است:
 بس��م اهلل الرحمن الرحی��م- جناب آقای د  کتر 

ظریف وزیر محترم امور خارجه -سالم علیکم
 نام��ه اس��تعفای مورخ شش��م اس��فند  ماه 97 
جنابعال��ی را د  ید  م. اهتم��ام جنابعالی به حفظ 
ش��ان و اعتب��ار وزارت امور خارج��ه ، و جایگاه 
شخص وزیر امور خارجه به عنوان باالترین مقام 
مسوول د  ر اجرای سیاست خارجی کشور ، قابل 
د  رک و م��ورد   تایید   اینجانب اس��ت.وزارت امور 
خارج��ه عهد  ه د  ار روابط خارجی و زمینه س��از 
تحقق امنیت و منافع ملی است. لذا همانطور که 
بارها د  س��تور د  اد  ه ام تمامی د  ستگاه ها، اعم از 
د  ولتی و یا حاکمیتی ، باید   د  ر هماهنگی کامل 
با این وزارت ، د  ر زمینه روابط خارجی باش��ند  .
از زحمات و تالش ه��ای بی وقفه جنابعالی د  ر 
د  وران تصد  ی مس��وولیت س��نگین وزارت امور 
خارجه، د  ر د  ولت یازد  ه��م و د  وازد  هم قد  رد  انی 
م��ی کنم و از آنجا که ش��ما را ب��ه تعبیر مقام 
معظم رهبری "امین، غیور ، ش��جاع و متد  ین" 
و د  ر خط مقد  م ایس��تاد  گی د  ر برابر فش��ارهای 
همه جانبه آمریکا می د  انم ، پذیرش اس��تعفای 
جنابعال��ی را بر خالف مصالح کش��ور می د  انم 
و ب��ا آن موافقت نمی کنم.اینجانب نس��بت به 
فشارهای وارد  ه به د  س��تگاه د  یپلماسی کشور ، 
د  ولت و حتی رئیس جمه��ور منتخب مرد  م به 
خوب��ی آگاه��م. ما به عهد  ی که ب��ا خد  ا و ملت 
بس��ته ایم ، تا پایان وفاد  ار می مانیم و اطمینان 
د  ارم که به فضل الهی از این مرحله سخت عبور 
خواهیم کرد  .موفقی��ت های وزارت امور خارجه 
فقط طی ماه های اخیر د  ر مقابله با توطئه های 
آمری��کا د  ر نیویورک، وین ، بروکس��ل ، الهه ، 
ورشو، مونیخ و ... پیروزی های سیاسی د  ر سطح 
منطقه ای و بین المللی قابل توجه بود  ه اس��ت. 
ش��اد  ی و پایکوبی د  ش��منان قس��م خورد  ه این 
مرد  م همچون رژیم صهیونیس��تی، از استعفای 

جنابعالی بهترین گواه بر موفقیت "محمد   جواد   
ظریف" و بزرگترین د  لیل برای استمرار فعالیت 
ش��ما د  ر س��مت "وزیر امور خارج��ه جمهوری 
اس��المی ایران " اس��ت. جنابعالی مورد   اعتماد   

اینجانب و مجموعه نظام جمهوری اس��المی و 
به خصوص مقام معظم رهبری هس��تید  . ش��ما 
با قوت، ش��جاعت و د  رایت به مسیر خود   اد  امه 

د  هید   که خد  اوند   با بند  گان صالح خود   است.
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ثروتمند ان آسود ه 
بخوابند !
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براس��اس برآورد  ه��ای صن��د  وق بین المللی پ��ول ایران 
پانزد  همین اقتصاد   بزرگ جهان می ش��ود  ! .بزرگی تولید   
ناخالص د  اخلی کشورهای مختلف شاخصی است که هر 
ساله مورد   بررس��ی و مطالعه قرار می گیرد   و رد  ه بند  ی 
بزرگی اقتصاد   کش��ورها بر مبنای تولید   ناخالص د  اخلی 
انجام میشود   . صند  وق بین المللی پول هم هر ساله این 
شاخص را برای کشورهای مختلف محاسبه می کند  .وب 
سایت statistic times د  ر گزارش اخیر خود   بر مبنای 
د  اد  ه های صند  وق بین المللی پول ۵۰ اقتصاد   بزرگ د  نیا 
د  ر س��ال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ میالد  ی را معرفی کرد  ه است . 
د  ر این گزارش امریکا و چین د  ر س��ال ۲۰۱۸ بزرگترین  
اقتصاد  های د  نیا بود  ند   ول��ی فاصله ارزش تولید   ناخالص 
د  اخلی اسمی آنها تا سال ۲۰۲۳ کمتر خواهد   شد   که می 
تواند   نشان د  هند  ه این مساله باشد   که چین به تد  ریج د  ر 
حال تصاحب جایگاه اول اقتصاد   د  نیا اس��ت. باید   د  ر نظر 
د  اش��ت که از س��ال ۲۰۱۴ تا کنون چین توانسته است 
عن��وان بزرگتری��ن اقتصاد   د  نیا بر مبن��ای برابری قد  رت 
خرید   را از آن خود   کند   ولی از نظر ارزش تولید   ناخالص 
د  اخلی اسمی هنوز د  ر جایگاه پایین تری نسبت به امریکا 
ق��رار د  ارد  . طبق ای��ن گزارش د  ر س��ال ۲۰۱۸ میالد  ی 
ایران بیس��ت و نهمین اقتصاد   بزرگ د  نیا بر مبنای تولید   
ناخالص د  اخلی اس��می بود  . ارزش تولید   ناخالص د  اخلی 
اسمی این کشور د  ر سال ۲۰۱۸ برابر با ۴۱۸.۸۸ میلیارد   
د  الر اعالم ش��د   که مشابه کشورهای امارات و نروژ است 
ولی س��رانه تولید   ناخالص د  اخلی این کشور با د  و کشور 
نام برد  ه فاصله زیاد  ی د  ارد  .س��رانه تولید   ناخالص د  اخلی 
اس��می ایران د  ر س��ال ۲۰۱۸ برابر ب��ا ۵۰۸۶ د  الر اعالم 
ش��د   و این کشور د  ر رد  ه بند   ی کش��ورهای د  نیا از نظر 
بزرگی س��رانه تولید   ناخالص د  اخلی اسمی جایگاه ۱۰۲ 
د  ر میان ۲۰۰ کشور را د  اشت . از طرف د  یگر سرانه تولید   
ناخالص د  اخلی کشور نروژ د  ر این سال برابر با ۸۲هزار و 
7۱۱ د  الر بود   و این کش��ور د  ر رد  ه بند  ی جهانی جایگاه 
۵ را د  اش��ت و سرانه تولید   ناخالص د  اخلی امارات برابر با 
۳9 ه��زار و ۴۸۴ د  الر بود   و د  ر رد  ه بند  ی جهانی جایگاه 
۲۶ را از آن خ��ود   ک��رد  . د  ر س��ال ۲۰۲۳ میالد  ی ارزش 
تولید   ناخالص د  اخلی اسمی ایران برابر با ۴7۲.۳ میلیارد   
د  الر خواهد   بو د   و این کش��ور ب��ا هفت پله کاهش رتبه 
نبس��ت به سال ۲۰۱۸، جایگاه سی و ششم را د  ر د  نیا از 
ان خود   می کند  . د  ر این س��ال امارات جایگاه سی و د  وم 
را د  ر اقتصاد   د  نیا کس��ب می کند   و ارزش تولید   ناخالص 
د  اخلی اش از ۴۱۱.۸۳ میلیارد    د  الر د  ر س��ال ۲۰۱۸ به 
۵۱۵.۴ میلیارد   د  الر د  ر سال ۲۰۲۳ می رسد  .ارزش تولید   
ناخالص د  اخلی ایران بر مبن��ای برابری قد  رت خرید   د  ر 
سال ۲۰۱۸ برابر با ۱7۴9 میلیارد   د  الر بود    و انتظار می 
رود   تا س��ال ۲۰۲۳ به مرز ۲۳۵۶ میلیارد   د  الر برسد  . د  ر 
سال گذش��ته ایران هجد  همین اقتصاد   د  نیا  د  ر این رد  ه 
بند  ی بود   ولی د  ر سال ۲۰۲۳ میالد  ی به جایگاه پانزد  هم 
د  نی��ا خواهد   رس��ید  .وضعیت ایران از  نظ��ر ارزش تولید   
ناخالص د  اخلی اس��می بر مبنای برابری قد  رت خرید   د  ر 
سال ۲۰۱۸ مشابه کشورهای کاناد  ا و عربستان بود  ه است 
و هر د  و  کشور د  ر سال ۲۰۲۳ میالد  ی د  ر جایگاه پایین 

تری نسبت به ایران قرار خواهند   گرفت.

استقبال تجار  از سیاست 

تشویقی بانک مرکزی

توفیق اقتصاد                              ی، ماهنامه خوش اخالق ها و خوش ذوق ها د                              ر حوزه اقتصاد                              ی و اجتماعی سال چهارم - شماره ۳8 اسفند          ماه 1۳۹7 ) قیمت : 1000 تومان (

نزد  یک شد  ن خانواد  ه های 

بیشتری به خط فقر

 برای ترویج خشونت 
علیه زنان!

ایران
 پانزد  همین اقتصاد   بزرگ 

جهان می شود  !

خد                      اوند                      ا د                      ر توفیق بگشا
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پذیرش استعفای جنابعالی را بر خلاف مصالح کشور می د انم 

نمایند  گان مرد  م د  ر خانه ملت آستان قد  س رضوی 
و بنگاه های اقتصاد  ی نیروهای مسلح و ستاد   اجرایی 
فرم��ان حضرت امام )ره( را به جزو موارد   اس��تثناء 
موظف به واریز مالیات به خزانه کل کش��ور کرد  ند  .
نمایند  گان د  ر نشس��ت علنی صبح امروز )شنبه ۴ 
اسفند  ( مجلس شورای اسالمی و د  ر جریان بررسی 
جزئی��ات بخ��ش د  رآمد  ی الیحه بود  جه س��ال 9۸ 
کل کش��ور، با بند   الحاق��ی ۶ تبصره 9 ماد  ه واحد  ه 
این الیحه موافقت کرد  ند   که بر اس��اس این مصوبه 
آس��تان ق��د  س رض��وی و موسس��ات و بنگاه های 
اقتصاد  ی زیرمجموعه نیروهای مسلح به جز موارد   
استثنا موظف به واریز مالیات خود   به خزانه شد  ند  .
براس��اس بند   الحاقی ۶ تبصره 9 ماد  ه واحد  ه الیحه 
بود  جه سال 9۸ کل کشور؛ د  ر راستای تحقق ماد  ه 
)7۸( قان��ون الحاق برخی از م��واد   به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی د  ولت )۲( و د  ر جهت اجرای 
اصل س��ی ام قانون اساسی، آس��تان قد  س رضوی 
و آن د  س��ته از موسس��ات و بنگاه ه��ای اقتصاد  ی 
زیرمجموعه نیروهای مس��لح و ستاد   اجرائی فرمان 
حض��رت امام )ره( به اس��تثنای م��وارد  ی که اذن 
صری��ح ولی فقیه مبنی بر ع��د  م پرد  اخت مالیات و 
یا نحوه تسویه آن را د  ارند  ، موظفند   نسبت به واریز 
مالیات خود   به خزانه موضوع رد  یف  ۱۱۰۱۱۲ اقد  ام 
کنند  .همچنین د  ر اد  امه نمایند  گان با بند   الحاقی 7 
تبصره 9 الیحه مذکور، موافقت کرد  ند   که بر اساس 
آن؛ د  رآمد   س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
مربوط ب��ه خد  مات آموزش��ی و فرهنگی، خد  مات 
مش��اوره و د  رآمد  های حاصل از ص��د  ور، تعویض و 
تمد  ید   گواهینامه های مهارت مند  رج د  ر رد  یف های 
۱۴۰۲۱۱، ۱۴۰۱۶۱، ۱۴۰۱۰۳ جد  ول شماره )۵( 
اختصاصی تلقی می شود   و پس از تخصیص توسط 
س��ازمان برنامه و بود  جه کش��ور قابل هزینه است.
د  ر پایان نمایند  گان ب��ا تبصره 9 ماد  ه واحد   الیحه 
بود  جه س��ال 9۸ کل کشور با ۱79 رای موافق، ۱۰ 

رای  ی��ک  و  مخال��ف  رای 
ممتن��ع از مجم��وع ۲۲7 
نماین��د  ه حاضر د  ر صحن 

موافقت کرد  ند  .

 موظف به 

پرد  اخت مالیات شد  ند  
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این به اراد  ه و خواست مرد  م ما بستگی د  ارد  

فرش�اد   مؤمنی، اقتصاد  د  ان و رئیس مؤسس�ه د  ین و اقتصاد  ، می گوید   اگر مش�کلی باشد   بعد   از پذیرفتن اصل عضویت 
FATF قابل چانه زد  ن است. آمار های رسمی می گوید   سالی حد  اقل ۱۰ میلیارد   د  الر و حد  اکثر ۲۵ میلیارد   د  الر قاچاق 
کاال و خد  مات صورت می گیرد  . اصل مباد  له آن مجاز اس�ت، اما به ش�یوه قاچاق وارد   کشور می شود  . رسانه های رسمی 
حکومت هم هر سال صد   ها بار می نویسند   قاچاقچیان مواد   مخد  ر د  ستگیر و یا تعد  اد  ی اعد  ام شد  ند  . این حجم از قاچاق 

کاال و مواد   مخد  ر نشان می د  هد   که پولشویی صورت می گیرد  . 

 FATF  مخالفان
خیانتکارند  
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کمس�یون  رئی�س  صد  یق�ی  کاظ�م 
اقتصاد  ی مجلس: بی ش��ک سال 9۸ سال 
س��ختی خواهد   بود   ولی ج��ای نگرانی بابت 
تامی��ن مایحتاج عمومی م��رد  م، تکرار تورم 
و ش��وک ارزی ش��بیه به آنچه د  ر سال 97 
تجرب��ه کرد  ی��م، وج��ود   ند  ارد  .م��ا نباید   از 
د  ش��منان رنگ بپذیریم، شما د  ر برجام هم 
اینقد  ر اصرار د  اش��تید   مگ��ر نتیجه اش این 
نشد  ه که بعضی به ما می گویند   بچه هایمان 
مد  ت هاست گوشت نخورد  ه اند   ؛  االن گوشت 
کیلویی ۱۰۰ هزار تومان ش��د  ه و این نتیجه 

برجام است 
آی�ت اهلل جنتی: مد  تی اس��ت گرانی های 
مکرر کاالهای اساسی ذهنم را مشغول کرد  ه 
اس��ت. نباید   عملکرد   مس��ئوالن به صورتی 
باش��د   که م��رد  م احس��اس کنند   ک��ه آنها 
نمی خواهند   و یا نمی توانند   روند   گرانی ها را 
مهار کنند  . قاچاق د  ام زند  ه از کش��ور وضع 

غیرقاب��ل قبولی را از جهت تامین گوش��ت 
قرمز برای مرد  م ایجاد   کرد  ه است.

رییس س�ازمان برنامه و بود  جه کشور: 
س��ال آیند  ه ب��ا توجه ب��ه اینک��ه یارانه ها 
اس��تانی پرد  اخت می شود   این خبر را اعالم 
می کنم که عالوه بر س��همیه استان کرمان 
د  ر پرد  اخت یارانه ه��ا، چهار هزار نفری که 
د  ر شهرس��تان رود  بار هن��وز یارانه د  ریافت 
نمی کنند   را به سهمیه استان کرمان اضافه 

خواهیم کرد  .
حاجی د  لیگانی ،عضو کمیسیون برنامه 
و بود  ج�ه: به ازای ه��ر کد   ملی د  ر روز یک 
لیتر به حس��اب سرپرست خانوار واریز شود   
که بر این اس��اس یک خان��واد  ه  چهار نفره 

د  ر م��اه ۱۲۰ لیت��ر بنزین س��همیه د  ارند   و 
می توانند   هر قد  ر می خواهند   از این سهمیه 
مصرف کنند  . طبق پیش بینی ها این سهمیه 
ه��ا د  ر کارت افراد   قرار می گیرد   و می توانند   
تم��ام ی��ا بخش��ی از آن را به قیم��ت آزاد   
بفروش��ند   و یا صاد  ر کنند  . د  ر واقع بر اساس 
این طرح س��همیه بنزین قابل نقل  و انتقال 

است.
آیت اهلل مکارم ش�یرازی: د  رب��اره فضای 
مجازی ه��م ببینید   که چه فس��اد  هایی رخ 
د  اد  ه اس��ت، ما منکر این فضا نیس��تیم، اما 
باید   جلوی مفاس��د   را گرفت، بند  ه از برخی 
از قضات محترم د  اد  گس��تری شنید  ه ام که 
می گفتند   اکثر طالق هایی که واقع می شود   
مرتبط با وسوس��ه های فضای مجازی است 
و اکثر بد  آموزی ها و انحرافات هم مربوط به 
این فضاس��ت. سخنان رئیس جمهور د  رباره 
حج��اب و فض��ای مجازی زنند  ه بود  . ش��ما 
رئیس جمهوری اس��المی هستید  ؛ نه رئیس 
جمهور کش��ور د  موکراتیک س��کوالر! کسی 
نم��ی گوید   فض��ای مج��ازی را حذف کنید 
بلکه باید   ای��ن فضا را اصالح کرد  . اگر مرد  م 
همه چیز را می فهمند  ، پس د  ر د  اد  گستری 
و تعزیرات را هم ببند  ید  . رئیس جمهور باید   

اشتباهات خود   را اصالح کند  .
نوروزی، س�خنگو کمیس�یون  حس�ن 

حقوقی و قضایی مجلس: د  ختر ۱۵ ساله 
کود  ک نیس��ت و آماد  گی پذیرش مسئولیت 
زند  گ��ی را د  ارد  . باید   ب��رای د  ختران طالب 
شوهر یک فکری بکنیم نه اینکه مانع ازد  واج 

د  یگران هم شویم.
آیت اهلل سبحانی: این همه بانک یعنی این 
هم��ه رباخواری! این نوع عملکرد   ما س��بب 
می ش��ود   که باران رحم��ت کمتر بیاید  ؛ آیا 
ش��جاعت ند  ارید   ای��ن هارا پش��ت تریبون 

مجلس بیان کنید  .
گ��ذار  پای��ه  جمه�ور:  روحانی،ریی�س 
فیلترین��گ، پهل��وی اول ب��ود  . پهلوی اول 
می ترس��ید   د  ر راد  یو علیه اش ح��رف بزنند   
برای همین راد  ی��و را ممنوع کرد   و فقط به 

عد  ه خاصی مجوز د  اشتن راد  یو د  اد  .
س�ّید   محّمد   حس�ینی وزیر فرهنگ و 
ارشاد   اسالمی د  ولت د  هم: به جشن تولد   
مع��اون اول رئیس جمهور د  ر کاخ س��عد  آباد   
واکنش نش��ان د  اد   و نوشت: جناب فرماند  ه 
اقتص��اد  ی د  ولت که با برجام، امید   بس��تن 
ب��ه غربی ه��ا و برنامه های غل��ط اقتصاد  ی 
مشکالت معیشتی مرد  م را مضاعف و اشک 
طبق��ات ضعی��ف و متوس��ط را د  رآورد  ه اید   
لطفاً با نمایش جشن تولد   و اد  ا و اطوار های 
مرفهان ب��ی د  رد  ، نمک به زخم مرد  م گرفتار 

نپاشید  .

سید   کمال سید  علی مد  یرعامل سابق صند  وق ضمانت صاد  رات: 
تصمیمات متنوعی د  ر مقاطع مختلف د  ر خصوص بازگش��ت 
ارز حاصل از صاد  رات به کش��ور اتخاذ ش��د  ه و مقاومت هایی 
نی��ز از طرف اتاق بازرگانی و تعد  اد  ی از صاد  رکنند  گان وجود   
د  ارد  ، اما واقعیت این اس��ت که ب��رای مقابله با آثار تحریم ها 
ورود   ارز به سیستم اهمیت باالیی د  ارد  . آمارها نشان می د  هد   
ک��ه صاد  رات د  ر این مد  ت نه تنها کاهش نیافته بلکه رش��د   
خود   را نیز د  اش��ته است. بانک مرکزی برای اینکه این امکان 
را د  اشته باشد   که تامین مالی ثبت سفارش های مورد   انتظار 
را اجرایی کند  ، نیاز به ارزی د  ارد   که توس��ط صاد  رکنند  گان 
و سیس��تم بانکی ارائه می ش��ود  . تالش بان��ک مرکزی برای 
ج��ذب این ارزه��ا با روش تش��ویقی نگاه مثبتی اس��ت که 
تعامل با صاد  رکنند  گان را بیش��تر می کن��د  ، مقاومتی که از 
طرف برخی صاد  رکنند  گان انجام می ش��ود   با تفاهم و تعامل 
بیش��تر می تواند   کاهش یابد   چرا ک��ه همین صاد  رکنند  گان 
باید   نی��از ارزی خود   را از محل ارز حاصل از صاد  رات تامین 

کنند  .بان��ک مرکزی راه حل های مختلفی مانند   فروش ارز به 
صرافی ها و اس��تفاد  ه از ارز صاد  راتی ب��رای وارد  ات کاالهای 
خود   صاد  رکنند  گان یا د  یگران را د  ر نظر گرفته و قد  م مثبتی 
را برای کمک به بازگشت ارز برد  اشته و باید   منتظر استقبال 
تجار از این اقد  ام بانک مرکزی باش��یم.این سیاست تشویقی 
د  ر حالی اجرایی شد  ه که عبد  الناصر همتی؛ رییس کل بانک 
مرکزی نیز معتقد   است که این تصمیم افزایش عرضه ارز را 
د  ر پی خواهد   د  اشت. وی تالش عد  ه ای برای بر هم زد  ن بازار 
ارز را د  ر راستای مقابله با این سیاست جد  ید   د  انسته و گفته 
اس��ت که این افراد   اطمینان د  ارند   ک��ه با صد  ور مجوز اخیر 
بانک مرکزی به برخ��ی صاد  رکنند  گان برای عرضه ارز خود   
د  ر صرافی ها د  ر یک ماهه باقیماند  ه س��ال، تعاد  ل بازار به نفع 
عرضه به هم خواهد   خورد   و لذا، اقد  ام به پیش��گیری کرد  ه و 
ج��و تبلیغاتی الزم را برای خنثی کرد  ن آن به وجود   آورد  ند  .
بانک مرکزی نیز از ش��تاب گرفتن فروش ارز صاد  رکنند  گان 
خصوص��ی د  ر س��امانه نیما خب��ر د  اد  . براس��اس اعالم بانک 

مرکزی عالوه بر عرضه نزد  یک به ۱۰ میلیارد   د  الر از س��وی 
بانک مرکزی، پتروشیمی ها، فوالد  ی ها و شرکت ملی گاز د  ر 
سامانه نیما، صاد  رکنند  گان غیرنفتی بخش خصوصی فروش 
ارز ناش��ی از صاد  رات خود   را د  ر نیم��ا افزایش د  اد  ه اند   و این 
مبلغ از ۱۶ مرد  اد   تا ۲9 بهمن از یک میلیارد   یورو فراتر رفته 
اس��ت که البته این مبلغ عالوه ب��ر عرضه صاد  رکنند  گان د  ر 

صرافی ها و اختصاص ارز به وارد  ات خود  شان است.

استقبال تجار 

از سیاست تشویقی بانک مرکزی

ذهنم را مشغول کرد  ه است...

جبار کوچکی نژاد   نمایند  ه مرد  م رشت د  ر مجلس و  رییس کمیته تحقیق و تفحص 
از صند  وق ذخیره فرهنگیان د  رباره نقش تهیه کنند  ه سریال شهرزاد   د  ر پروند  ه بانک 
سرمایه توضیحاتی د  اد  :امامی سهامد  ار بانک سرمایه بود   که آورد  ه ای ند  اشت بلکه با 
زد   و بند   د  ر د  اخل بانک، مبالغی توسط شرکت های اقماری و کاغذی که شکل د  اد  ه 
بود  ، گرفت و همان را نیز به عنوان سرمایه خود   د  ر بانک سپرد  ه کرد  ه بود  .از آنجا که 
این فرد   سهامد  ار شد  ه بود  ، توانست بسیاری از منابع بانک را گرفته و از بانک بیرون 
بب��رد   و فقط با یک چک و س��فته وام می گرفت.محم��د   امامی حد  ود   7۰۰ میلیارد   
تومان وام گرفته بود  ، اضافه کرد  : اخذ وام بد  ون گذاش��تن وثیقه یا ملکی که بتواند   
این مبلغ را قابل وصول کند  ، انجام شد  ه بود   و به همین د  لیل د  ستگیر و روانه زند  ان 
شد  .امامی توانست با قرار وثیقه آزاد   شود   تا مبلغ وام را بازگشت د  هد  ؛ البته بخشی 
را بازگشت د  اد   ولی کمیته پروند  ه را برای قوه قضاییه فرستاد   که پیگیری شود  .اسناد   
ما تا آن زمان نش��ان نمی د  اد   که امامی وام ها را بازپرد  اخت کرد  ه باش��د  ؛ اکنون نیز 
قوه قضاییه و قاضی پروند  ه باید   ورود   کند  .این کارها به سریال شهرزاد   ربطی ند  اشت.

بر اساس طرح تعد  اد  ی از مسئوالن د  ولتی برای پاسد  اشت میراث فرهنگی ناملموس 
شهرها و روستاهای کشور که با هد  ف اجرای بند   "ب" کنوانسیون پاسد  اری از میراث 
فرهنگی ناملموس -مصوب سال ۲۰۰۳ یونسکو- تهیه شد  ه، پیشنهاد   شد  ه اقد  اماتی 
چون تعبیه فضاهایی برای برگزاری کنس��رت های خیابانی برای زند  ه نگه د  اشتن 
هنرهای نمایشی سنتی و افزایش مخاطبان و نیز برگزاری جشنواره ها )کاروان های 

شاد  ی( و جشن های ملی، برنامه ریزی و اجرا شود  .

حجت االسالم مسیح مهاجری گفت: مرد  م د  ر تنگنای شد  ید  ی برای تامین مایحتاج 
زند  گی قرار د  ارند   و برای حل مش��کالت اولیه زند  گی به این د  ر و آن د  ر می زنند   و 
د  رست د  ر همین وضعیت، حضرات به جای آنکه راهی برای رفع این مشکالت پید  ا 
کنند  ، با همد  یگر د  رباره اینکه حد  ود   آزاد  ی چقد  ر است و د  ین د  اری چه معیاری د  ارد   
و ب��ا فضای مجازی چه باید   ک��رد  ، بحث می کنند  . یکی می گوید   باید   بازتر برخورد   
کنیم و آن د  یگری می گوید   همین اند  ازه هم زیاد   اس��ت و باید   به آن چفت و قفل 
بزنیم. مقامات د  ولتی و رس��می فقط وقتی حرف بزنند   که کاری انجام د  اد  ه باشند   
و گزارش آن را به مرد  م بد  هند  . حضرات غیرد  ولتی اعم از حوزوی و د  انش��گاهی و 
فعاالن سیاسی هم فقط د  ر هنگام ضرورت و بقد  ر ضرورت و د  ر موضوعات ضروری 

و اصلی حرف بزنند   تا مرد  م تشنه شنید  ن سخن آن ها باشند  . 

 اجازه برگزاری کنسرت خیابانی

چرا مسئوالن اینقد  ر حرف می زنند  ؟!

 از آنجا که این فرد   سهامد  ار شد  ه بود  ...

به قول بعضی ها

امارت منطقه مکه از صد  ور مجوز برگزاری کنس��رت موس��یقی د  ر رس��توران ها و 
قهوه خانه های سراس��ر عربستان خبر د  اد  . امارت منطقه مکه د  ر بیانیه رسمی اعالم 
کرد  ، خالد   الفیصل، امیر این منطقه د  ستوری مبنی بر ممانعت از برپایی کنسرت های 
موسیقی د  ر رس��توران ها صاد  ر نکرد  ه و شایعات مطرح شد  ه د  ر شبکه های مجازی 
د  رباره استثنا شد  ن منطقه مکه د  ر مورد   برگزاری موسیقی زند  ه د  ر رستوران ها صحت 
ند  ارد  . به نقل از س��ایت العهد   لبنان، د  ر این بیانیه آمد  ه است، د  ستور عد  م برگزاری 
موسیقی زند  ه توسط امیر منطقه مکه که د  ست به د  ست شد  ه، قد  یمی بود  ه و تنها 
مربوط به یکی از رستوران های شهر جد  ه می شود   که به د  لیل اقد  امات غیراخالقی که 

د  اخل این رستوران رخ د  اد  ، پلمپ و اقد  امات قانونی د  رباره آن اتخاذ شد  .

برگزاری کنسرت د ر مکه 

کذب محض است
معاون اقتصاد  ی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد   کیش گفت: واگذاری جزیره کیش به چینی ها کذب 
محض است. محمد  رضا سعید  ی با بیان اینکه عد  ه ای د  ر د  اخل و خارج با سو استفاد  ه از حس وطن پرستی 
و ملی گرایی به د  نبال فضاس��ازی هس��تند  ، گفت: هرگز اجازه نمی د  هیم با این جوس��ازی ها آرامش مرد  م 
خد  ش��ه د  ار ش��ود  . وی با تأکید   بر اینکه بر اساس قوانین هیچ شخص حقیقی و حقوقی اجازه فروش زمین 
ب��ه خارجی ها را ند  ارد  ، افزود  : البته از هرگونه س��رمایه گذاری د  اخلی و خارجی د  ر جزیره کیش اس��تقبال 

کرد  ه و می کنیم. 

مگر چشم ند  ارید   که قاچاق می کنند  
امام جمعه مش��هد   گفت: بیش از د  و س��ه ماه 
اس��ت مرد  م گرفتار گرانی د  ر اولیات زند  گی و 
کاال های اساسی هستند  . گوشت ند  ارند   بخورند   
و اولی��ات زند  گی اد  اره نمی ش��ود  . ش��ما چه 
می کنید  ؟ یک تکان به خود   می د  هید   بیش��تر 
مس��ئله را د  ر گرد  اب فرو می برید  . آقای رئیس 
بان��ک مرکزی می گوید   اگر د  ول��ت این کار را 
نمی کرد   فالن اتفاق می افت��اد  ؛ ما می خواهیم 
ای��ن د  ول��ت و مد  یریت ما را نج��ات د  هد  . اگر 
تشخیص ند  ارید   از د  یگران کمک بگیرید  . این 
مملکت مرکز فوران توان و استعد  اد   و قد  رت د  ر 
روی کره زمین اس��ت. اجازه د  هید   د  یگران د  ر 
مد  یریت و اند  یشه مد  یریت کمک کنند  ؛ طرح 

د  ر د  س��ت مرد  م زیاد   است. مرد  م می خواهند   گام د  وم را برد  ارند   باید   این قد  ر گرفتار باشند  ؟ این احساس مسئولیت 
اگر احس��اس مسئولیت باش��د   کار زود  تر به نتیجه می رسد   و با حرکت جهاد  ی مشکالت حل می شود  . مرز مملکت 
د  ست کیست که گوسفند   قاچاق می کنند  ؟ مگر چشم ند  ارید   که قاچاق می کنند  . ستاد   مبارزه با قاچاق چه می کند   
که آقای وزیر عذر بیاورد   گوشت ما به این قضیه مبتال شد  ه، چون قاچاق می کنند   آن هم د  ر مملکتی که سپاهش 

سه روزه عامل جنایت را پید  ا می کند   و به د  ست انتقام می سپارد  . 

سال جاری
رشد   اقتصاد  ی منفی ۲.۵د  رصد   

خواهد   بود  
وزارت امور اقتصاد  ی و د  ارایی د  ر گزارشی پیش بینی کرد  ، حد  اکثر 
تورم د  ر س��ال 97 بالغ بر ۲7.۸ د  رصد   و رشد   اقتصاد  ی د  ر بد  بینانه 
ترین حالت منفی ۲.۵ د  رصد   اس��ت. وزارت امور اقتصاد  ی و د  ارایی 
د  ر گزارش��ی ب��ه عملکرد   9 ماهه اقتصاد   کش��ور د  ر س��ال جاری و 
شاخص های کالن پرد  اخته و نرخ تورم و رشد   اقتصاد  ی سال 97 را 
پیش بینی کرد  ه است.د  س��تیابی به رشد   اقتصاد  ی باال و پاید  ار، یکی 
از د  غد  غه های اصلی د  ولت ها و سیاس��ت گذاران اقتصاد  ی اس��ت که 
د  ر ش��رایط بروز ش��وک های د  رونزا و برونزا اهمیت د  و چند  انی پید  ا 

می کند  .
د  ر این راستا پژوهشکد  ه امور اقتصاد  ی به پیش بینی رشد   اقتصاد  ی 
س��ال ۱۳97 با توج��ه به متغیرهای پیش��رو و لحاظ س��ناریوهای 
مختلف نرخ ارز، قیمت نفت و میزان صاد  رات نفت پرد  اخته اس��ت.
ای��ن پژوهش��کد  ه به پیش بینی نرخ تورم س��ال ۱۳97 بر اس��اس 
س��ناریوهای فوق پرد  اخته و نرخ تورم سال ۱۳97 را د  ر بازه ۲۴.۴ 
تا ۲7.۸ د  رصد   پیش بینی کرد  ه اس��ت.نتایج به د  س��ت آمد  ه نشان 
می د  ه��د   که رش��د   اقتصاد  ی س��ال ۱۳97 با لحاظ نرخ رش��د   ۰.۴ 
د  رصد  ی شش ماهه اول س��ال )اعالم شد  ه توسط مرکز آمار ایران( 
می توان��د   د  ر بازه ۱.۱ -تا ۲.۵ -د  رصد   نوس��ان د  اش��ته باشد  .رش��د   
اقتصاد  ی ایران د  ر 9 ماه نخس��ت امس��ال وضعیت مناسبی ند  اشته 
اس��ت. به طوری که رشد   تابستان منفی و رشد   بهار فاصله زیاد  ی با 
هد  ف گذاری متوس��ط رشد   د  ر برنامه ششم توسعه رشد   ۸ د  رصد  ی 
د  ارد  . پیش بینی نهاد  های بین المللی نیز حاکی از اس��تمرار کاهش 
رشد   اقتصاد  ی ایران د  ر اد  امه سال و منفی شد  ن رشد   اقتصاد  ی کل 

سال ۱۳97 د  ارد  .
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در حوزه اجتماعی و اقتصادی
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ع��د م برخ��ورد  جد ی و ش��فاف 
ب��ا پرون��د ه حقوق ه��ای نجومی 
باعث ش��د ه اس��ت تا با فروکش 
ک��رد ن ماجرا، اغل��ب آنان بجای 
توبی��خ، بصورت چ��راغ خاموش 
د ر س��ایر پس��ت های مد یریت��ی 
باال بکارگیری ش��وند .یکی از این 

مد یران نجومی بگیر که فیش حقوقی ۸۰ و چند  میلیونی وی منتش��ر شد ه 
بود ، قرار اس��ت ب��ه زود ی مد یرعاملی یکی از ش��رکت های بیمه را برعهد ه 
بگی��رد ."ح.ر" که یکی از معاونان س��ابق بیمه مرکزی اس��ت، د ر حالی قرار 
اس��ت عهد ه د ار این سمت شود  که رئیس وقت بیمه مرکزی به د لیل افشای 
د ریافتی ه��ای نجومی خود  و معاونانش، اس��تعفا د اد ه بود  و معاونان نجومی 
بگیر نیز د ر د وره مد یریت جد ید ، از پس��ت خود  کنار گذاش��ته ش��د ند . این  

مطلب را ما ننوشتیم کیهان نوشت.

حس��ن روحان��ی رئیس جمه��ور ، د  ر پارک 
فناوری پرد  یس د  ر جمع فعاالن علم و فناوری 
و مد  ی��ران ش��رکت های د  انش بنی��ان اظهار 
د  اش��ت: چهل و یکمین سال پیروزی انقالب 
اس��المی د  ر هفت��ه ای که به اس��م حضرت 
زه��را و والد  ت ایش��ان مزین اس��ت خد  مت 
ش��ما عزیزان رسید  یم.پارک فناوری پرد  یس 
می تواند   یک مبد  أ برای تحوالت بسیار خوب 
برای کش��ور باشد   همان طور د  ر این ۵ سال 
اقد  امات مناس��بی با کوش��ش د  انش��گاه ها و 
معاونت علمی ریاس��ت جمهوری انجام شد  ه 

اس��ت.اگر محی��ط آزاد   برای اند  یش��ه و فکر 
وجود   د  اش��ته باش��د  ، فناوری به عنوان میوه 
د  رخت علم شکوفا می ش��ود  .روحانی با بیان 
این که علم را پایه اصلی فناوری اس��ت .اگر 
می خواهیم فناوری رشد   کند  ، باید   د  انش های 
پایه رش��د   کرد  ه و اگر علم پایه رش��د   نکند   
ستون های ساختمان شکل نگرفته است.باید   
د  انشجو و استاد   برای حرف زد  ن و اظهار نظر 
آزاد   باشد   و پایه پیشرفت علم و د  انش آزاد  ی 
اس��ت. د  ر حوزه علمیه گاهی یک طلبه تمام 
نظ��رات را نقد   می کند   حت��ی نظراتی که د  ر 

آن اجماع کامل ش��د  ه باشد  .آزاد  ی حوزه 
علمیه قم هنوز د  ر د  انش��گاه های ما 
نیس��ت. یک طلبه می توانست تمام 

علم��ا را ب��ه چال��ش بکش��د   و تمام 
نظ��رات را نقد   کند  ، ای��ن آزاد  ی 
د  ر د  انش��گاه ها نیس��ت.د  ولت و 
حکوم��ت باید   زیرس��اخت ها را 
برای فناوران فراهم کند  ، اولین 

زیر س��اخت آزاد  ی اس��ت.پیروزی جنگ با 
حوصله و فرص��ت د  اد  ن د  وباره و امکانات به 
جوانان بد  س��ت آمد  . علم مانند   هنر، فناوری 

اخالق و ایمان مرز نمی شناسد  ، این کشور و 
آن کشور ند  ارد  ، هنر هم این چنین است و د  ر 

فناوری نیز مرز وجود   ند  ارد  .

هیئت وزیران د  ر جلس��ه ۲7 آبان ماه به پیش��نهاد   
مشترک س��ازمان برنامه و بود  جه کش��ور و وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی و د  ر اج��رای مصوبه 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصاد  ی، د  س��تورالعمل 
بس��ته پرد  اخت کم��ک جبران��ی و حمایت غذایی 
از گ��روه های کم د  رآمد   جامع��ه را تصویب کرد  . بر 
اساس »د  ستورالعمل بسته پرد  اخت کمک جبرانی 
و حمای��ت غذایی از گروه ه��ای کم د  رآمد   جامعه« 

سازمان برنامه و بود  جه کشور:

 پرد  اخت کمک جبرانی به میزان ۲۰۰ هزار تومان 
به کارکنان رس��می و پیمانی کش��وری و لشگری 
کارکنان قرارد  اد  ی و کارکنان شرکتی د  ستگاههای 
اجرای��ی که از محل منابع بود  ج��ه عمومی، حقوق 
د  ریافت می کنند   و جم��ع مبلغ مند  رج د  ر آخرین 
حکم کارگزینی برای کارکنان رس��می و پیمانی و 
همچنین مبلغ ماهیانه قرارد  اد   منعقد  ه برای کارکنان 
قرارد  اد  ی و شرکتی، کمتر از ۳ میلیون تومان است از 
طریق حساب های بانکی متصل به حقوق و مزایای 

کارکنان مشمول، اقد  ام کند  .
 همچنین بازنشستگان صند  وق های بازنشستگی 
کشوری، س��ازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
)لشگری(، صند  وق بازنشستگی فوالد   و سایر صند  وق 
های بازنشس��تگی مشابه که بخش��ی از مستمری 
مشمولین آنها از محل منابع بود  جه عمومی تامین 
می شود   و مجموع آخرین حکم حقوقی )مستمری( 
د  ر س��ال ۱۳97 هر یک از آنه��ا کمتر از ۳ میلیون 
تومان اس��ت، از طریق حس��اب های بانکی متصل 
به حقوق )مس��تمری( آنها به حساب آنها واریز می 
شود  . وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است 
با هماهنگی س��ازمان برنامه و بود  جه کش��ور برای 
حمایت غذایی از گروه های کم د  رآمد   به ش��رح زیر 

اقد  ام نماید  :
 خانوارهای تحت پوش��ش و پشت نوبتی کمیته 
امد  اد   امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور از 
طریق واریز مبلغ به حس��اب های بانکی متصل به 
یارانه های نقد  ی از این سبد   حمایتی بهره مند   می 

شوند  .
 خانواره��ای تحت پوش��ش بنیاد   ش��هید   و امور 
ایثارگ��ران از طریق حس��اب متصل به مس��تمری 
سرپرس��ت خانوار مش��مول س��بد   حمایت غذایی 

می شوند  .
 خانواره��ای با د  رآمد   ماهان��ه کمتر از ۳ میلیون 

توم��ان از جمله گ��روه های کارگران س��اختمانی، 
فاقی بافان و ش��اغالن صنایع د  س��تی، مشاغل آزاد   
و خوی��ش فرمایان و رانند  گان بین ش��هری و د  رون 
شهری، زنبورد  اران، کارگران باربر، شاغلین کسب و 
کارهای خانگی، کارگران کارگاههای متفرقه، عشایر 
و روستائیان، د  ریافت کنند  گان بیمه بیکاری و سایر 
گروه های مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی شناسایی می شوند  .
 سایر خانوارهای کم د  رآمد   ماهانه کمتر از ۳ میلیون 
تومان، د  رخواس��ت آنها پس از بررسی توسط کمیته 
امد  اد   امام خمینی)ره( و س��ازمان بهزیس��تی کشور 
پذیرفته می شود  . وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
موظف است با استفاد  ه از اطالعات د  ر اختیار از طریق 
کمیته امد  اد   امام خمینی)ره( و س��ازمان بهزیستی 
کشور، به د  رخواست کتبی اشخاص، پس از اجازه آنها 
به د  سترس��ی وزارتخانه های مذکور، به حساب های 

بانکی مربوط رسید  گی کند  .
 بر اس��اس این د  ستورالعمل، شرکت های د  ولتی 
بانک ها و موسسات انتقاعی وابسته به د  ولت مجازند   
از محل منابع خود   نسبت به اجرای این تصویب نامه 

اقد  ام کنند  .
 کمک به تامین غذا برای مد  ارس شبانه روزی و د  یگر 
 گروه های مشابه از محل منابع موضوع این تصویب نامه 

مجاز است.

د  ر حال��ی که بان��ک جهانی رش��د   اقتصاد  ی 
و ن��رخ تورم ای��ران را ب��رای س��ال ۲۰۱9-
۲۰۱۸ ح��د  ود   ۱.۶- د  رص��د   و ۲۳.۸ د  رصد   و 
صند  وق بین المللی پول ح��د  ود   ۱.۵ -د  رصد   

و ۲9.۶ د  رص��د   پیش بینی کرد  ه اس��ت.مرکز 
پژوهش های مجلس نیز د  ر د  و سناریو مختلف 
رشد   اقتصاد  ی سال ۱۳9۸ را پیش بینی کرد  ه 
است که د  ر خوش بینانه ترین حالت سناریو اول 
۴.۵ -د  رصد   و د  ر بد  بینانه ترین حالت سناریو 
د  وم ۵.۵ -د  رصد   خواهد   بود  . رش��د   اقتصاد  ی 
امس��ال نیز د  ر سناریو خوش بینانه ۲.۶ -و د  ر 
سناریو بد  بینانه ۵.۵ - است. متغیرهای کالن 
اقتصاد  ی د  ر س��ال 97 بد  ین شرح است: روند   
کلی متغیرهای اقتصاد  ی د  ر یک س��ال اخیر 
نش��ان می د  هد   اقتص��اد   ایران د  ر مس��یر قرار 
گرفتن د  ر ی��ک د  وره رکود  - تورمی قرار د  ارد  . 
زیرا از یکس��و نرخ تورم روند   افزایشی به خود   
گرفته و از س��وی د  یگر رشد   اقتصاد  ی فصلی 

کاهش و چش��م اند  از آن نیز نزولی بود  ه است. 
روند   متغیرها نشان می د  هد   د  ر چند   فصل آتی 

افزای��ش نرخ تورم، کاهش رش��د   اقتصاد  ی و 
افزایش نرخ بیکاری استمرار د  اشته باشد  .

د  و سناریو مختلف رشد   اقتصاد  ی سال 1398
عزت اهلل ضرغامی، رئیس س��ابق صد  ا و سیما و فعال سیاسی اصولگرا به 
آش��نا، مش��اور رئیس جمهور توصیه کرد   از تجربیات د  ولت احمد  ی نژاد   
د  ر اد  اره کش��ور استفاد  ه شود  !س��ید   عزت اهلل ضرغامی عضو شورای عالی 
انقالب فرهنگی و رئیس اس��بق سازمان صد  ا و سیما، با انتشار پستی د  ر 
صفحه شخصی خود   د  ر اینستاگرام، به ماجرای گرانی سرسام آور گوشت 
و مش��کالت پیرامونی آن پرد  اخت؛ وی همچنین د  ر بخشی از این پست 
خود   نوشت: از مرثیه توزیع سبد   کاال د  ر سال 9۲ تا ارز زائران اربعین تا 

گوشت و پوشک، معلوم شد   که د  ولت نه 
مولد   خوبی است و نه موزع خوب.
می گوین��د   وارد  ات گوش��ت حد  ود   
۴۰ د  رصد   افزای��ش یافته و قاچاق 
هم اجماال کنترل ش��د  ه است.پس 
چرا قیمت گوش��ت کم��اکان بیش 
از ۱۰۰ ه��زار تومان اس��ت و مرد  م 
احس��اس کمب��ود   می کنند  .علت��ش 
واضح تر از آن اس��ت که به استیضاح 
آن نیاز باشد  .مشاوران محترم که به 
د  نب��ال د  ریافت پیش��نهاد  ات اجرایی 

هستند   تجربیات د  ولت جنگ و اتوماسیون د  ولت نهم 
و د  هم را د  ر مورد   توزیع جمع بند  ی کنند   و به شرف عرض برسانند  .

آیت اهلل هاش��م بطحایی گفت: مس��ئولین با 
رأی این م��رد  م به مجلس رفتند   
و د  ولت مرد   ش��د  ند  ؛ چند   سالی 
به اتمام د  وره مسئولیتشان باقی 
ماند  ه، چ��را به ج��ان د  رآمد   این 
مملکت افتاد  ند   و فقط به فامیل و بستگان 
خود   می رس��ند  ؟! همه مس��ئولین از جمله 
س��ه قوه می گویند   باید   مش��کالت حل شود  ؛ 
چه کس��ی باید   این مش��کالت را حل کند  ؟ 
همه فریاد   می زنید   پس فریاد  رس کیس��ت؟ 
اگ��ر فقط د  اد   می زنی��د   و نمی د  انید   فریاد  رس 
کیس��ت که مصیبت اس��ت و اگر می د  انید   
خود  تان فریاد  رس هس��تید  ، ولی فریاد   زن 
شد  ید  ، اشتباه اس��ت. مصیبت فعلی اینجاست 

که خود   فریاد  رس هستید  ، ولی به صف طلبکار ها می روید  ! 

جهش د  الر کاروکاسبی بس��یاری از بازاری های ایران را به رکود   کشاند  . 
حاال خبرهای رس��می حاکی از افزایش فروش سنگد  ان و آالیش گوشت 
د  ر قصابی هاس��ت و فروش لبنیات حد  ود   ۲۰ د  رصد   کاهش د  اشته است.

این موضوع تنها روی قش��ر ضعی��ف جامعه تاثیرگذار نب��ود  ه و اتحاد  یه 
رستوران د  اران از ریزش ۳۰ د  رصد  ی مشتریان رستوران های لوکس شهر 
خبر می د  هد  . این موضوع به خوراکی ها منحصر نمی شود   و د  ر عین حال 
که لوازم خانگی کاهش فروش د  اشته است، سمساری ها از افزایش خرید   
کاالی د  س��ت د  وم خب��ر می د  هند  .   البته د  ر س��ایر کاالها هم اظهارنظر 
رسمی و آمار د  قیقی از میزان کاهش فروش و تغییر الگوی مصرف مرد  م 
وجود   ن��د  ارد  ، اما نمایند  گان صنوف مختلف خب��ر می د  هند   که مرد  م به 

استفاد  ه از کاالهای غیراورجینال و فیک روی آورد  ه اند  .

پس فریاد رس کیست؟!

زنبیل ها خالی تر شد  ه اند  

از تجربه احمد  ی نژاد   استفاد  ه کن!

آزاد  ی حوزه علمیه د  ر د  انشگاه نیست

مشمولان بسته حمایتی د  ولت

چند   س��الی است د  ولت برای د  فاع از عملکرد   خود  ، برطرف شد  ن 
کس��ری بود  جه خانوار را مث��ال می زند   و به پش��توانه هم ترازی 
د  خل و خرج خانوارها از افزایش کیفیت زند  گی س��خن می گوید 
آمارها هم تأیید  کنند  ه همین گزاره اس��ت. همچنان که سال 9۶ 
د  رآمد   هر خانوار به طور متوس��ط س��ه میلیون و ۶۶۰هزارتومان و 

هزینه ها نیز حد  ود   سه میلیون و ۵۱۰هزارتومان بود  ه است. اما آیا 
این اد  عای د  ولت مبنی بر افزایش کیفیت زند  گی واقعی اس��ت؟ 
جزئیات گزارش بود  جه خانوار د  ر س��ال 9۶ که به تازگی از سوی 
بانک مرکزی منتشر شد  ه، نشان می د  هد   خانوارهای شهری برای 
تاب آوری د  ر براب��ر افزایش هزینه  برخی اقالم ضروری، از هزینه 
د  ر برخ��ی اقالم د  یگر صرف نظر کرد  ه اند   و مقد  ار س��رانه مصرفی 
خود   د  ر خوراکی های اساسی را کاهش د  اد  ه اند  . روند   مصرف سرانه 
اقالم خوراکی های اساسی مانند   برنج، گوشت و شیر د  ر سال های 
اخیر به شد  ت کاهش یافته و سهم هزینه هایی مانند   امور فرهنگی 
بهد  اشت و د  رمان و تحصیل د  ر سبد   مصرفی خانوار کوچک شد  ه 
و د  ر مقابل هزینه های مس��کن که د  ر سال 9۰ حد  ود   ۳۲ د  رصد   
مجموع هزینه های هر خانوار را به خود   اختصاص می د  اد  ، س��ال 
9۶ هر خانواد  ه مجبور بود  ه ۳۶ د  رصد   از مجموع هزینه های خود   
را صرف تأمین مس��کن کند  . نکته مهم د  یگر جزئیات اطالعات 
منتشرش��د  ه از سوی بانک مرکزی بد  ترشد  ن وضعیت بی کاری و 
وسیع ترش��د  ن آن د  ر سال 9۶ است؛ د  رصد   خانوار  هایی که هیچ 
عضو شاغلی ند  ارند   با شش د  رصد   افزایش د  ر سال 9۶ نسبت به 
سال 9۰ به ۲۸ د  رصد   رسید  ، به تعبیر د  یگر از ۲۴ میلیون خانوار 
ایرانی، حد  ود   ش��ش میلیون و 7۲۰ هزار خانوار هیچ عضو شاغلی 
ند  اش��ته اند   و به طور کامل بی کار بود  ه اند  .  به عبارتی د  یگر از یک 

طرف سطح د  رآمد   متوسط خانوار نمونه و ترکیب منابع د  رآمد  ی 
را روایت می کند   و از طرف د  یگر س��طح هزینه ها و ترکیب سبد   
هزینه ای خانوار نمونه را به شکل کمی ترسیم می کند  . پایین بود  ن 
سطح د  رآمد   خانواد  ه ها د  ر کنار سیر گرانی  ها باعث شد  ه هزینه های 
هر خانواد  ه متوسط عمد  تا صرف هزینه های بسیار ضروری شود   و 
البته با افت کیفیت هم د  ر بخش مسکن و هم د  ر ترکیب مصرف 
خوراکی ها. متراژ خانه سه اتاقه چیزی کمتر از ۶۰ متر است که 
این نشان می د  هد   واحد   سطح برای هر فرد   د  ر خانواد  ه هم به شد  ت 
کاهش یافته و مسکن کوچک تر با قیمت باالتر د  ر سبد   مصرفی 
افراد   آمد  ه است. همچنین ترکیب هزینه کرد   خانوارهای شهری د  ر 
سال 9۶ نشان می د  هد   برخی هزینه های ثانویه برای پوشش د  اد  ن 
افزایش هزینه اقالم اولیه حذف شد  ه اند   که د  ر این میان هزینه امور 
فرهنگی و تفریحی بسیار تأمل برانگیز است. هزینه های فرهنگی 
د  ر د  هه 9۰ روند   کاهشی را اد  امه د  اد  ه و د  ر سال گذشته سهم ۱.9 
د  رصد  ی د  ر هزینه خانوارهای ش��هری د  اشته است.آنچه از میان 
آمار و ارقام گزارش بانک مرکزی که البته فقط د  رباره خانوارهای 
ش��هری است و اگر جامعه روس��تایی را نیز اند  ازه گیری می کرد 
با آمار باالتری نیز روب��ه رو بود  یم، می توان د  ید  ، افزایش نابرابری 
شکاف بیشتر طبقاتی و نزد  یک شد  ن خانواد  ه های بیشتری به خط 

فقر است.

نزد  یک شد  ن خانواد  ه های بیشتری به خط فقر 

تحلیلیات

امارت منطقه مکه از صد  ور مجوز برگزاری کنسرت موسیقی د  ر رستوران ها و 
قهوه خانه های سراسر عربستان خبر د  اد  . امارت منطقه مکه د  ر بیانیه رسمی 
اعالم کرد  ، خالد   الفیصل، امیر این منطقه د  ستوری مبنی بر ممانعت از برپایی 
کنسرت های موسیقی د  ر رستوران ها صاد  ر نکرد  ه و شایعات مطرح شد  ه د  ر 
شبکه های مجازی د  رباره استثنا شد  ن منطقه مکه د  ر مورد   برگزاری موسیقی 
زند  ه د  ر رستوران ها صحت ند  ارد  . به نقل از سایت العهد   لبنان، د  ر این بیانیه 
آمد  ه است، د  ستور عد  م برگزاری موسیقی زند  ه توسط امیر منطقه مکه که 
د  ست به د  ست شد  ه، قد  یمی بود  ه و تنها مربوط به یکی از رستوران های شهر 
جد  ه می شود   که به د  لیل اقد  امات غیراخالقی که د  اخل این رستوران رخ د  اد 

پلمپ و اقد  امات قانونی د  رباره آن اتخاذ شد  .

برگزاری کنسرت د ر مکه 

مد یر نجومی بگیر د وباره مد یر می شود ؟!



اخیراً شبکه یک سیما د ر برنامه "فرمول یک 
" د ر اقد امی عجیب و غریب د اس��تان زند گی 
مرد ی را به تصویر کشید  که د ر نهایت افتخار 
از ضرب و ش��تم همسرش صحبت می کرد  و 
با لبخند  می گفت ک��ه ۲7 بار به د اد گاه رفته 
تا به د رخواس��ت طالق همسرش پاسخ د هد  
ام��ا هر بار تأخیر د ر برگزاری جلس��ه د اد گاه 

یا پاد رمیانی بس��تگان و نزد یکان آنها را از جد ایی منصرف کرد ه اس��ت. به هرحال 
صد ا و سیما بازهم د ر اقد امی نسنجید ه پرچم سفید  را برای مرد انی باال برد ه است که 
باید  مورد  توبیخ و حتی د رمان قرار بگیرند ؛ اقد امی نسنجید ه که شاید  برای بقا و د وام 
خانواد ه ها صورت گرفته اما به اعتقاد  کارشناسان د ر جهت تعویق تصویب الیحه منع 
خش��ونت علیه زنان قد م برد اشته است. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری د ر 
امور زنان : د ر واکنش به این برنامه د ر کانال تلگرامی خود  نوشت، د ر شرایط تالش 
برای تقویت و تحکیم بنیاد  خانواد ه، این مصاحبه چه معنایی د ارد ؟ زنی که بعد  از ۲7 
بار د رخواس��ت طالق به خاطر کتک خورد ن از همسر، توانست به زند گی مشترک 
اد امه د هد ! او می گوید : تصویر این چنینی زند گی مش��ترک را برای تشویق جوانان 
بوی��ژه د ختران به ازد واج، ارائه می د هید ؟ یا طرح این الگوها برای عاد ی جلوه د اد ن 
خشونت علیه زنان است؟اشاعه خشونت علیه زنان به هیچ وجه قابل قبول نیست. 

بهمن کشاورز حقوقد ان : این بیان که »ممکن است از این قبیل اتفاقات بین زن و 
شوهر بیفتد  و اینکه شوهر زنش را گاهی کتک بزند  طبیعی است و اشکالی ند ارد « 
و مانند  اینها گفته هایی سخیف است وحد اقل د رجامعه ایرانی جایی ند ارد  یا نباید  
د اشته باشد . اما گاهی هم ماند ن د ر چنین زند گی هایی می تواند  نتیجه ابتالی خانم 
به مازوخیسم )جنون خود آزاری( باشد  که چنین افراد ی را باید  د رمان کرد . د رعین 
حال مرد ی هم که زن خود  را کتک می زند  احتماالً به س��طوح مختلفی از اشکال 
روانی مبتال است که می تواند  تا حد  ساد یسم پیش رفته باشد  و اینگونه افراد  برای 
جامعه هم خطرناک هستند . اشاعه این قبیل مسائل از رسانه های عمومی آن هم به 
نوعی د ر مقام د فاع یا توجیه باشد  به هیچ وجه قابل قبول نیست. اینکه گفته می شود  
باید  خانواد ه را به هر شکلی حفظ کرد  و این تصور که جد ایی باعث لطمه خورد ن به 
فرزند ان خواهد  شد  ممکن است د ر مورد  بروز اختالف سلیقه جزئی بین زن و شوهر 

قابل قبول باش��د  اما اد امه زند گی زن و 
شوهری که برخورد  و ارتباط نامعقول 
و ناس��المی نظیر آنچه گفته شد  د ارند  
از هر س��می برای فرزند انش��ان بد تر و 
خطرناک تر اس��ت. بنابراین رسانه های 
عمومی که با پول مرد م اد اره می شوند  
نباید  ب��ه خود  اجازه د هن��د  که ثروت 
مل��ی را د ر این مس��یرها تلف کنند  و 
رسانه های خصوصی نیز شرعاً و اخالقاً 
باید  از اشاعه این گونه موارد  و بویژه د فاع 

از آن خود د اری کنند .

مسعود  نیلی ،مش��اور اقتصاد ی پیشین 
افزای��ش ذخائر  رئیس جمه��ور گف��ت: 
خارج��ی بانک مرک��زی و افزایش بد هی 
د ولت ب��ه نظام بانکی ی��ا افزایش بد هی 
سیس��تم بانکی به بان��ک مرکزی منجر 
ب��ه ت��ورم مزم��ن می ش��ود  وقت��ی که 
ابرچالش های��ی مانن��د  ابرچالش بود جه 
نظام بانکی و صند وق های بازنشستگی را 
مطرح می کنیم نتیجه همین سیاست ها 
است و قاعد تا اصالح اقتصاد  نیازمند  حجم 
عظیمی از تحوالت د ارد  که بر مبنای آن 
رفتار اقتصاد  سیاسی د ولت 
باید  کنترل شود  تا شاهد  
د ر  اقتص��اد ی  اصالحات 
سطح پایین نیز باشیم. 
اگ��ر م��ا ب��ازه زمانی 
را  ت��ا ۱۳9۶   ۱۳۵۳
د ر نظر بگیریم که 
د ر ای��ن ۴۴ س��ال 

د رآمد های نفتی ما افزایش یافته اس��ت 
۲۴ سال از این د وره، رشد  تولید  ناخالص 
د اخلی س��رانه صفر یا منفی بود  و حد ود  
۳۰ س��ال از این ۴۴ س��ال ت��ورم باالی 
۱۵ د رصد  را تجرب��ه کرد یم که هر د وی 
اینها جالب نیس��ت.د ر این ۴۴ سال تنها 
هشت سال تولید  ناخالص د اخلی سرانه 
باالی ش��ش د رصد  و چهار سال تورم زیر 
۱۰ د رصد  بود ه اس��ت و تنها د ر د و سال 
این د و متغیر اشتراک زمانی د اشته اند .اگر 
قبل از این بازه زمانی برگرد یم و سال های 
۱۳۳9 ت��ا ۱۳۵۲ را د ر نظ��ر بگیریم ۱۲ 
سال رشد  اقتصاد ی ما باالی شش د رصد  
و ۱۳ سال تورم تک رقمی د اشتیم و این 
نشان می د هد  که ما باید  بین این د و د وره 
تفکیک قائل شویم باید  توجه د اشت ما د ر 
سال های ۱۳۳9 تا ۱۳۵۲ به قیمت های 
ثابت س��ال ۱۳9۶ تقریبا ۵۰۰  میلیارد  
د الر یعنی به طور متوس��ط س��االنه ۳۶ 
میلی��ارد  د الر د رآمد  د اش��تیم د ر حالی 
ک��ه د ر د وره ۱۳۵۳ تا ۱۳9۶، چهار هزار 
میلیارد  د الر د رآمد  ما بود ه اس��ت.این به 
معنی آن است که طی د هه های اخیر اوال 
قواعد  حاکم بر عملکرد  بلند مد ت اقتصاد  
ایران مبتنی بر تحقق اهد اف رشد  پاید ار 
حتی مالیم اقتص��اد ی و تورم تک رقمی 
نبود ه است ثانیا بهره مند ی از د رآمد های 

نفت��ی و نحوه مد یری��ت آن نقش مهمی 
د اشته است بنابراین ما با یک پاراد وکس 
مواجه هستیم یعنی به موازات بهره مند ی 
از د رآمد های نفتی قواعد  حاکم بر اقتصاد  
ایران به گونه ای تغیی��ر کرد ه که نتیجه 
آن رش��د  پایین و تورم باال بود ه اس��ت و 
باید  توجه د اش��ت رفتاره��ای بلند مد ت، 
نظام های مختلف اقتصاد ی عمد تا برآمد ه 
از ویژگی ه��ای نه��اد ی د ر قال��ب قواعد  
تاثیرگذار بر انگیزه ه��ای آحاد  اقتصاد ی 
است. فرضیه ای که د ر این مورد  من مطرح 
می کنم این اس��ت که سیاستمد اران ما 
مبانی رفتاری، فضای ذهنی و ارزش های 
ذهنی د ارند  که وقتی همراه با د رآمد های 
نفتی می ش��ود  مش��کلی به نام تورم به 

وجود  می آید  بعد  همان سیاس��ت مد اران 
از طری��ق د خال��ت د ر بازاره��ای کالن 
و د خال��ت د ر بازاره��ای خ��رد  به جنگ 
تورم می روند  که برآیند  آن ش��کل گیری 
رفتارهای همگرا د ر تولید کنند گان، تجار 
و مصرف کنند گان می شود  که نتیجه آن 
نیز تخریب رشد  اقتصاد ی است.فرض ما 
این اس��ت که افزای��ش د رآمد های نفتی 
به معنی افزای��ش توانمند ی مالی د ولت 
اس��ت و می تواند  بیش��تر خ��رج کند . با 
توجه ب��ه اینکه اکثر سیاس��تمد اران د ر 
د نیا رفتار مش��ابه د ارند  و به د نبال ایجاد  
تحوالت بزرگ هس��تند  که تنها مشکل 
را محد ود ی��ت منابع مالی می د انند  یعنی 
به د نبال کارهای معجزه آسا هستند  تا د ر 
تاریخ خود  ماند گار شوند  البته باید  توجه 
د اش��ت که این موضوع برای کشورهایی 
که از طریق مالیات تامین مالی می شود  
موضوعیت ند ارد .جالب اس��ت که بود جه 
عمومی د ولت د ر س��ال ۱۳۵۴ نسبت به 
س��ال ۱۳۵۳ بیش از سه برابر شد  و این 
د ر سال هایی که د رآمد های نفتی افزایش 
یافته بود  هم مش��اهد ه می ش��د  بنابراین 
د ر اقتصاد  سیاسی د ولت همیشه بود جه 
د ولت این امکان را د ارد  که افزایش یابد  و 
این را د ر افزایش بود جه جاری و عمومی 
د ولت د ر س��ال های رونق نفتی مشاهد ه 
می کنیم . افزای��ش ذخائر خارجی بانک 
مرکزی و افزایش بد ه��ی د ولت به نظام 
بانک��ی یا افزایش بد هی سیس��تم بانکی 
به بان��ک مرکزی منجر به ت��ورم مزمن 

می ش��ود  . متاس��فانه سیاس��تمد اران ما 
مایل نیستند  که این موضوع را به عنوان 
تورم بشناسند  و د وست د ارند  بگویند  که 
گرانی وجود  تا مسئولیت آن را به گرد ن 
تولید کنند گان بیاند ازند  و نتیجه آن جنگ 
د ولت با گرانفروش��ان می شود  که نقطه 
شروع د یالوگ مخرب بین د ولت و بنگاه 
اقتصاد ی اس��ت. بنابراین د ولت نس��بت 
ب��ه افزایش قیمت ها به بنگاه ها هش��د ار 
می د هد  و از س��ویی می گوی��د  که قواعد  
کار و د س��تمزد  را خ��ود  تنظیم می کند  
د ر مقاب��ل بنگاه اد عای زی��ان د ه بود ن را 
د ارد  که د ولت ش��روع به امتیاز د اد ن د ر 
زمینه انرژی، مناب��ع طبیعی، پایین نگه 
د اش��تن نرخ ارز جهت وارد ات مواد  اولیه 
کاهش رقابت پذیری با کاالهای خارجی 
و پایین آورد ن نرخ تس��هیالت سیس��تم 
بانکی می کنند . بنابراین د ولت مجموعه 
پیچید  ه ای را د رس��ت می کند  که نهاد ها 
و س��ازمان های مختلف مس��ئول توزیع 
آن هس��تند  و مس��ائلی مانند  فساد  را د ر 
پ��ی د ارد . بنابراین مجموع��ه این عوامل 
باعث شکل گیری تورم می شود . عملکرد  
اقتص��اد ی م��ا تحت تاثی��ر د و عامل اوال 
نظام تصمیم و ثانیا س��ازوکارهای حاکم 
بر نظام مباد له اس��ت که نظام اد اره مد ل 
اقتصاد  ب��ه این جمع بند ی رس��ید ه که 
سازوکارهای کنترلی حد اکثر بر بخش اول 
و سازوکارهای کنترلی حد اقلی بر بخش 
د وم حاک��م کند  که متاس��فانه ما د ر این 

زمینه ها با اشکاالت جد ی روبرو هستیم.

انتقاد ات از بود جه س��ال آیند ه د ر حالی اد امه د ارد  که تمرکز آن بر 
ایجاد  پایه های جد ید  مالیاتی اس��ت. د ر همین باره یک اقتصاد د ان 
معتقد  اس��ت که د ولت ب��ه جای اینکه برای د ریاف��ت مالیات روی 
ثروتمند ان تمرکز کند ، آنها را به حال خود  رها کرد ه است.نمایند گان 
د ر روزهای گذشته کلیات الیحه بود جه 9۸ را تصویب کرد ند . البته 
ای��ن به معنای تصویب قطعی آن نیس��ت، بلکه ب��ا تصویب کلیات 
بود جه، تازه بحث د رباره جزئیات و اعد اد  و ارقام آن آغاز می ش��ود ؛ 
موضوعی که باید  به آن توجه ویژه د اش��ت، چراکه به اعتقاد  برخی 
اقتصاد د ان��ان، پیش بینی ه��ای د رآمد ی بود جه ب��ه ویژه د رآمد های 
مالیاتی بعید  اس��ت محقق شود .از زمان تقد یم الیحه بود جه 9۸ به 
مجلس شورای اس��المی، بسیاری از کارشناسان و فعاالن اقتصاد ی 
به نحوه محاس��به هزینه ها و د رآمد های انتقاد ات��ی وارد  کرد ند  که 
کلی��د واژه تمام��ی آنها مباح��ث مالیاتی و تعری��ف پایه های جد ید  
مالیاتی بود . این د ر حالی اس��ت که مقام معظم رهبری د ر بیانیه ای 

که به مناس��ب ۴۰ س��الگی پیروزی انقالب اس��المی منتشر کرد ه 
بود ن��د ، بود جه را معیوب و نامتوازن توصیف کرد ند . وحید  ش��قاقی 
ش��هری، عضو هیئت علمی د انش��گاه خوارزمی تهران گفت: بود جه 
س��ال آیند ه نامتوازن و ناتراز است . منظور از نامتوازن این است که 
د ولت د ر بود جه بند ی اتکایش به د رآمد های نفتی، آیند ه فروش��ی 
و چ��اپ و انتش��ار اوراق بد هی اس��ت؛ د ر حالی که از س��وی د یگر 
نی��ز د ر حوزه های مالیاتی تکیه د رآمد ی خ��ود  را بر اخذ مالیات از 
تولید  کنند گان قرار د اد ه است.۸۰ د رصد  از هزینه ها د ر بود جه سال 
آیند ه مربوط به هزینه های جاری اس��ت .سهم فعالیت های عمرانی 
د ر بود جه 9۸ بس��یار محد ود  و تقریباً نزد یک به صفر است. این د ر 
حالی اس��ت که برای پوشش همین هزینه های جاری هم د ست به 
فروش منابع نس��ل های آیند ه د راز کرد ه ای��م.  پایه های مالیاتی که 
بتوان��د  ثروتمند ان را تح��ت تأثیر قرار د هند  وجود  ن��د ارد  و د ولت 
ب��ه جای اخذ مالی��ات از ثروتمند ان تمرکز خ��ود  را بر اخذ مالیات 

از تولید کنند گان گذاش��ته است.برآورد  کس��ری ۱۵۰ هزار میلیارد  
تومانی بود جه د ر س��ال آیند ه برای حل مسئله عد م توازن و معیوب 
بود ن بود جه الزم اس��ت تا اصالح ساختاری انجام شود  که متأسفانه 
برخی مس��ائل اجازه نمی د هد  این اتفاق بیفتد . بود جه های س��االنه 
باعث ایجاد  نارضایتی زیاد ی شد ه است. همچنین باید  مشخص شود  

که این د رآمد های مالیاتی د ر کجا مصرف می شود .

ثروتمند ان آسود ه بخوابند !

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

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

چاپ:  کاروکارگر
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توفیق اقتصاد                      ی د                      ر ۱۵۰ کیوسک منتخب مطبوعاتی 
تهران توزیع می گرد                      د                جهت اطالعات بیشتربه سایت 

istanews.ir  مراجعه فرمایید                      .

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

بحال نومچه صاد    ق خان . جونم واسه شما بگه آقام که شما باشید     :
وای بحال آن کس��ی که از س��بک و س��یاق تک و آس ما  کپی برابر اصل کند     و ما 
خبرد    ار شویم که وا مصیبتا به حالش . آن سرش ناپید    ا که اگر کسی پا روی کفش 

ما بگذارد    . وای بحال آن کسی که اقد    ام به انتشار مطالب ما بد    ون ذکر منبع  کند    .
وای بحالش اگر از ما  و نویسند    گان ما بد     بگوید     . انتقاد     کند     . نطق و مسخره کند      
که رس��واش می کنم من . و ایضا بقول قضیه جایزه نومچه د    وست بزرگوارمان، د    ر 
پیشگاه اد    با و فضالی جلیل القد    ر و ارباب علم و د    انش پوشید    ه  و مخفی نماناد     که 
اینجانبان تصمیم قطعی گرفتیم که هرکس کمر همت بر میان بند    د     و به  ما آگهی 
د    هد      و مشترک شود    . ما را د    ر امر خیر ی که گفتیم  یاری نماید     عالوه بر سهیم شد    ن 
د    ر ثواب آن  به عنوان اسپانسرینگ و حامی د    ر تمام صفحات با د    رج لوگو تجلیل و 
قد    رد    انی می گرد    د     .باش��د     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    س��تی . تقد    یم می کنیم به ش��ما .خد    اوند     حامیان و تعریف 

کنند    گان ما را توفیق و پول عنایت فرمایاد    !

ته مقاله
مد      یر مسئول

تاسف باالتر این است که خود  رئیس جمهور نیز 
د ر اس��تفاد ه از حقوقی که قانون اساسی برای او 
د ر نظر گرفته کوتاهی می کند . رئیس جمهور حق 
د ارد  هر وقت که الزم بد اند  از طریق رس��انه ملی 
مطالب مورد  نظر خود  را با مرد م د ر میان بگذارد . 
رئیس جمه��ور می توان��د  د ر تنظی��م بود جه کل 

کشور، موارد  غیرالزم را حذف کند  و اولویت را به 
بخش های ضروری بد هد . رئیس جمهور مس��ئول 
برق��راری عد ال��ت د ر تم��ام زمینه ها د ر کش��ور 
اس��ت و این حق را د ارد  که ب��ا بی عد التی ها د ر 
زمینه های مختل��ف از جمله بی عد التی اخالقی، 
بی عد التی اقتصاد ی و بی عد التی تبلیغاتی مقابله 
کن��د  و عد الت را د ر تم��ام زمینه ها برقرار نماید . 
رئیس جمه��ور می توان��د  وزرای ضعیف را برکنار 
کند  و افراد ی قوی جایگزین نماید . رئیس جمهور 
ح��ق د ارد  موانع کار را با م��رد م د ر میان بگذارد  

و برای برطرف س��اختن آن ها از مرد م استمد اد  
کند . اس��تیفای این حقوق قانونی، از یکطرف به 
رفع تبعیض ها و بی عد التی ها کمک می کند  و از 
طرف د یگر بر توانائی د ولت برای حل مش��کالت 
می افزاید . واقعیت این است که رئیس جمهور د ر 
اس��تفاد ه از حقوق قانونی خود  کوتاهی می کند  
و همین امر یک��ی از علل وجود  بی عد التی ها د ر 
کش��ور اس��ت. این روز ها ع��د ه ای از نمایند گان 
مجلس ب��رای اس��تیضاح رئیس جمه��ور تالش 
می کنن��د . این، حق قانون��ی نمایند گان مجلس 

اس��ت که هر زم��ان الزم بد انن��د  رئیس جمهور 
را اس��تیضاح کنن��د ، اما رئیس جمه��ور هم این 
ح��ق را د ارد  که موانع، تنگناها، کارش��کنی ها و 
بی عد التی هائی که د ر حق د ولت می ش��ود  را نیز 
توضیح بد هد  و تشریح کند . اگر رئیس جمهور به 
د رستی از این حق خود  استفاد ه کند ، استیضاح او 
از نظر مرد م وجاهت نخواهد  د اشت و د ر مجلس 
نیز با شکست مواجه خواهد  شد . این مطلب را ما 
ننوشتیم  مسیح مهاجری د ر  روزنامه جمهوری 

اسالمی نوشت.

 واقعیت این است

د راستفاد ه از حقوق قانونی خود  کوتاتهی می کند 

طرح: کامبیز د     رمبخش

گ��روه ویژه اقد ام مال��ی این هفته ضمن 
اس��تقبال از پیش��رفت به عمل آمد ه د ر 
زمینه اقد ام��ات ایران، د ر جلس��ه خود  
تصمیم به اد امه تعلی��ق اقد امات تقابلی 
علی��ه ایران گرفت.این گ��روه ویژه اعالم 
ک��رد  ک��ه انتظ��ار د ارد  که ای��ران برای 
اطمین��ان از تکمیل  و اجرای اصالحات 
الزم AML/CFT به س��رعت د ر مسیر 
اص��الح پیش رود .بان��ک مرکزی د ر پی 

تصمیم جد ید  کارگ��روه ویژه اقد ام مالی 
)FATF( اطالعیه ای ص��اد ر کرد .بانک 
مرکزی ضمن تقد یر از نهاد های تصمیم 
گیر کش��ورمان که با تصویب د و الیحه 
اصالح قوانین مربوط به مبارزه با پولشوئی 
و مبارزه با تامین مالی تروریس��م، زمینه 
تمد ید  مجد د  تعلی��ق اقد ام تقابلی علیه 
ایران را موجب ش��د ند ، از تصمیم گروه 
ویژه اق��د ام مالی )FATF ( اس��تقبال 
ک��رد . روابط عمومی بان��ک مرکزی ابراز 
امید واری ک��رد  د و الیحه باقی ماند ه نیز 
هرچه زود ت��ر تعیین تکلیف ش��ود .ابزار 
اعالم ش��د ه از طرف س��ه کشور اروپایی 
برای تجارت و کانال مالی با ایران بسیار 
کمتر از تعهد  اروپایی ها برای جلوگیری 
از شکست برجام است، لیکن برای نشان 
د اد ن تعامل، بزود ی شرکت متناظر با آن 
را که د ر جریان تاس��یس اس��ت، جهت 

شروع همکاری با اروپا معرفی می کند .

محسنی اژه ای  د اد ستان کل کشورگفت: اینکه این فرد  
به خارج از کش��ور رفته است و د ر زند ان نیست و د ر 

نجف بسر می برد  و با عتبات عالیات همکاری 
می کند ، قطعا تکذیب می شود . این فرد  د ر 
زند ان اس��ت و ممکن است مثل بقیه افراد  
به مناس��بت هایی مانند  س��ایر زند انیان به 
مرخصی های محد ود ی برود ؛ بنابراین، وی 
د ر زند ان اس��ت و نه د ر ایران و نه د ر غیر 

ایران به کاری مشغول نشد ه است.

واکنش بانک مرکزی 
تمد ید  تعلیق اقد امات تقابلی علیه ایران 

د ر زند ان است و به کاری مشغول نشد ه

فرهاد  د ژپسند  وزیر اقتصاد  و د ارایی با بیان اینکه مرد م 
از گرانی خیلی عصبانی و ناراحت هستند ، گفت: حق 
هم با مرد م است و د ولت هم د ارد  شبکه نظارتی تهیه 
و با گران فروش��ی مقابله می کند .هسته اند یشه ورزی 
د اری��م، و د اریم کار می کنیم تا نرخ تورم کاهش پید ا 
کند ؛ د ر خرد اد ماه و شهریورماه اقتصاد د انان پیش بینی 
کرد ند  که تورم به ۵۰ تا ۶۰ د رصد  می رس��د  اما امروز 
۲۰ د رصد  است زیرا د ولت تالش د اشت و این وضعیت 

را مد یریت کرد .تورم صفر د رصد  که یقیناً امکان ند ارد ، 
افزود : تالش ما این است که نرخ تورم را مد یریت کنیم 
تا به مرد م آس��یب نرس��د ، البته د و بحث د اریم یکی 
گرانی و یکی گران فروشی، مرد م از گران فروشی خیلی 
عصبانی و ناراحت هستند  حق هم با مرد م است، د ولت 
هم د ارد  ش��بکه نظارتی تهیه و با گران فروشی مقابله 
می کند .تالش د اریم تا سهام عد التی که مرد م د ارند  را 
آزاد  کنیم تا آن را اگر د وست د ارند  بفروشند  و به یک 

کاالی سرمایه ای تبد یل کنند .به د نبال 
این هس��تیم یک مقد اری کنترل 
قیمت شد ید تر و عرضه کاال د ر بازار 
بیشتر ش��ود ، راجع به گوشت که 

قیمت آن باال رفته است د اریم 
با همکاری گمرکات عرضه را 

زیاد  می کنیم که کنترل قیمت 
بیشتر شود .

هسته اندیشه ورزی داریم و داریم کار می کنیم

د یالوگ مخرب بین د ولت و بنگاه اقتصاد ی

فرمول صدا و سیما

 برای ترویج خشونت علیه زنان!

تحلیلیات

به قول بعضی ها


